
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

جدل بقاء االحتالل يتصاعد وترقب حذر 
لــ»فوهات« بنادق المقاومة العراقية 

بين كذبة االنسحاب والبقاء خلف الباب

المراقب العراقي/ المحرر السياسي…
»العب�ارة  م�ن  العراقي�ن  قل�ق  ي�زداد 
الفضفاض�ة« الت�ي يرد ذكره�ا يف مختلف 
البيان�ات الحكومي�ة الرس�مية، واملتعلّقة 
بتحّول مهم�ة القوات األمريكية من القتال 

إىل »التدريب واملشورة«.
وتتخلّ�ص املخاوف الش�عبية والسياس�ية 
من »وجود مس�اٍع محتمل�ة«، ملنح القوات 
األمريكية »غط�اًء رشعًي�ا« للتواجد داخل 
أرايض البالد عىل امل�دى البعيد، تحت ذرائع 
ش�تى أبرزه�ا »تدري�ب« الق�وات األمني�ة 

العراقية.
ويأتي ذلك يف الوقت الذي ش�هد فيه العالم 
أم�ام  الق�وات األفغاني�ة  انهي�ار  أجم�ع، 
مس�لحي طالبان، ع�ىل الرغم م�ن تلقيها 
العديد من التدريبات عىل يد قوات االحتالل 

األمريكي ملدة 20 عاًما متواصلة.
وم�ن الجدير بالذكر أن قرار مجلس النواب 
ال�ذي صوت علي�ه يف الخامس م�ن كانون 
الثان�ي 2020، ل�م ُيج�ز للحكوم�ة إبق�اء 
أية قوات س�واء أكانت قتالي�ة أم للتدريب 
واملش�ورة، حيث كان القرار ُملزًما بالعمل 
ع�ىل جدول�ة انس�حاب الق�وات األجنبي�ة 

بكافة أشكالها وعناوينها.
وأّكدت قيادة العمليات املش�ركة قبل أيام، 
أّن القوات القتالية للتحالف الدويل ستغادر 
الع�راق بالكام�ل قب�ل نهاية هذا الش�هر، 
نافي�ًة ما صدر م�ن بعض وس�ائل اإلعالم 

بخصوص بقاء هذه القوات.
ويف املقابل رّصح مسؤولون أمريكيون عّدة، 
بأن قواته�م القتالية باقي�ة داخل األرايض 
العراقية عىل املس�توى املنظ�ور، وكان من 
بينه�م قائد القي�ادة الوس�طى األمريكية، 
فرانك ماكينزي، الذي نسف جميع الروايات 
الرس�مية التي يتم تس�ويقها للرأي العام، 

بش�أن رض�وخ الوالي�ات املتح�دة ملطالب 
س�حب قواتها من األرايض العراقية بحلول 
31 كانون األول الحايل، وقال إن قوات بالده 
البال�غ عددها 2500 جندي، س�تظل باقية 

هناك خالل »املستقبل املنظور«.
وزع�م ماكينزي أن�ه »رغم تح�ول القوات 
األمريكية إىل دور غري قتايل يف العراق، فإنها 
س�تظل تقدم الدع�م الجوي واملس�اعدات 
العسكرية األخرى يف محاربة تنظيم داعش 

اإلرهابي«.
ويف السياق ذاته أجرت لجنة فنية عسكرية 
عراقي�ة ضم�ت مستش�ار األم�ن القومي 

ونائ�ب قائ�د العمليات املش�ركة ومعاون 
رئي�س أركان الجيش، زي�ارة لقاعدة عن 
األس�د الجوي�ة يف محافظ�ة األنب�ار، وفًقا 

لبيان حكومي.
وأوض�ح البي�ان أّن »اللجن�ة زارت أماك�ن 
جم�ع التجهيزات والدعم اللوجس�تي، كما 
أجرت اللجن�ة جولة ميداني�ة عىل املناطق 
التي كانت تش�غلها ق�وات التحالف الدويل، 
واطلع�ت عىل بع�ض النماذج م�ن اآلليات 
واألجهزة الفنية الت�ي بدأت قوات التحالف 
الدويل بتسليمها إىل الجيش العراقي وجهاز 
مكافح�ة اإلره�اب وقي�ادة ق�وات رشطة 

حرس الحدود«.
وخ�الل الزي�ارة ت�م »تأكي�د عم�ل بعث�ة 
التحال�ف ال�دويل املتبقي�ة يف الع�راق التي 
تتمثل مهمتها األساسية يف تقديم املشورة 
األمني�ة  للق�وات  والتمك�ن  واملس�اعدة 

العراقية«، بحسب نص البيان.
وتعليًق�ا عىل ذل�ك يقول املحلل الس�يايس 
مؤيد العيل ل�«املراقب العراقي«، إنه »لغاية 
اآلن، ال توج�د ب�وادر حقيقي�ة النس�حاب 
القوات األمريكية من قواعدها العس�كرية 
يف العراق«، الفًتا إىل أن »املهلة ش�ارفت عىل 
االنتهاء وما ت�زال القوات بعدتها وعديدها 

ومبن�ى  القواع�د  يف  بالكام�ل  موج�ودة 
السفارة األمريكية«.

ويضي�ف الع�يل أن »االس�تهتار األمريك�ي 
ب�اإلرادة الجماهريية وخرق س�يادة البالد 
ونقض املواثيق والعهود من قبل واش�نطن 

قد يؤدي إىل عواقب وخيمة«.
ويرى أن »الحكومة املقبلة مطالبة بإعادة 
النظ�ر يف جميع االتفاقيات التي وقعت مع 
الجانب األمريكي يف عهد حكومة الكاظمي 
وتعديله�ا وفق م�ا يخدم مصلح�ة العراق 

والعراقين«.
وم�ن املع�روف لل�رأي الع�ام أن الق�وات 
األمريكي�ة تتك�ّدس داخ�ل قاعدت�ي ع�ن 
األس�د يف محافظة األنب�ار، وحرير يف إقليم 
كردستان، بيد أن رقعة تواجدها العسكري 
اتس�عت أك�ر م�ن ذلك، بعي�ًدا ع�ن أنظار 
الحامل�ن بإخ�الء بلده�م م�ن  العراقي�ن 

العسكرين األجانب.
الداخلي�ة  ويف ه�ذا اإلط�ار كش�ف وزي�ر 
األس�بق باق�ر ج�ر الزبيدي، الس�بت، عن 
قيام الوالي�ات املتحدة بنص�ب صواريخ يف 
»معس�كر رسي« بجب�ال إقليم كردس�تان 
الع�راق، فيم�ا أفصح ع�ن وجهت�ن لهذه 

الصواريخ.
وق�ال الزبي�دي يف بي�ان اطلع�ت »املراقب 
العراقي« عىل نس�خة من�ه، إن “املؤرشات 
نصب�ت  أمري�كا  أن  تؤك�د  واملعلوم�ات 
جب�ال  يف  ال�ري  املعس�كر  يف  صواري�خ 
شمالنا الحبيب”، مبينا أن “هذه الصواريخ 
لها وجهتان االوىل باتجاه روس�يا استعدادا 
لتطور االزمة الروس�ية االوكرانية والثانية 
باتج�اه إيران وه�ذا ما ينعكس س�لبا عىل 
العالق�ات العراقية الروس�ية حي�ث يعتمد 
الع�راق يف غالبي�ة تس�ليحه ع�ىل الس�الح 

ال�رويس”.

المراقب العراقي/ بغداد...
أم�س  كش�ف مص�در مطل�ع، 
االحد، ع�ن اغالق الع�راق معرًا 
ضب�اط  يس�تخدمه  حدودي�ا 
يف  األمريك�ي  الجي�ش  وجن�ود 
لتصدي�ر  التجاري�ة  أنش�تطهم 
النف�ط والقم�ح امل�روق م�ن 

األرايض السورية.
وأفاد املصدر الذي نقلته وسائل 
اعالم س�ورية وتابعته »املراقب 
العراقي« أن »قوات البيش�مركة 
الكردية التابع�ة لحكومة إقليم 
الع�راق، أغلق�ت، معر  ش�مال 
الولي�د ال�ري غ�ري الرشعي مع 

األرايض السورية«.
»مس�ؤويل  أن  املص�در  وتاب�ع 
حكوم�ة االقلي�م أص�دروا قراراً 
ال�ري  الولي�د  مع�ر  بإغ�الق 
)التج�اري( غري الرشعي، والذي 

األمريكي  االحت�الل  يس�تخدمه 
العس�كرية  القواف�ل  بإدخ�ال 
السوري  النفط والقمح  ورسقة 
م�ن منطقة الجزيرة الس�ورية، 
وعدم الس�ماح بإدخال أي مواد 
ع�ر املع�ر إىل مناطق س�يطرة 
تنظي�م قس�د امل�وايل ل�ه رشقي 

سوريا«.
»ش�احنات  أن  املص�در  وق�ال 
ورافع�ات كب�رية قام�ت بنق�ل 
معدات وكتل إس�منتية وأغلقت 
مع�ر الوليد الري الذي يبعد 35 
كيل�و مراً ع�ن معر س�يمالكا 
النهري الح�دودي غري الرشعي، 
غ�رب  جن�وب  مقاب�ل  الواق�ع 
قرية الس�ويدية التابعة ملنطقة 
اليعربية بريف مدينة املالكية يف 
أقىص الشمال الرشقي ملحافظة 

الحسكة السورية«.

المراقب العراقي/ بغداد...
ل�وح املحتج�ون يف محافظ�ة الس�ليمانية، أمس األح�د، بتحويل 

تظاهراتهم اىل اعتصام مفتوح، بسبب تأخر رصف رواتبهم.
وأف�ادت وس�ائل اع�الم كردية تابعته�ا »املراق�ب العراق�ي« بأن 
»املوظف�ن لم يتس�لموا رواتبه�م بالرغم من م�رور 50 يوما عىل 

تأخرها.«
وأضافت أن »املتظاهرين يؤكدون أن أسعار النفط ارتفعت بشكل 
كبري وبغداد ترسل املبالغ بشكل مستمر، وال توجد حجة للتأخري«.
وأش�ارت إىل »أمكاني�ة تحوي�ل التظاه�رات إىل اعتص�ام مفتوح 
يف جمي�ع مناط�ق محافظ�ة الس�ليمانية، إذا لم تتم االس�تجابة 

للمطالب«.

المراقب العراقي/ بغداد...
اكد القيادي يف حش�د دياىل، احمد 
س�عدون التميم�ي، ام�س االحد، 
إن التصعي�د االمن�ي الحاص�ل يف 
بعض مناطق البالد يراد منه بقاء 

القوات املحتلة يف العراق.
وقال التميمي يف ترصيح صحفي 
إن  العراق�ي«  »املراق�ب  تابعت�ه 
»التصعي�د ال�ذي يحصل الس�يما 
باملناطق املحاذية إلقليم كردستان 
العراق واملناطق الغربية مثل هيت 

واملوصل، يراد منه إعالء االصوات 
املطالبة ببقاء القوات االمريكية«.
وأض�اف ان »بق�اء تل�ك الق�وات 
يخال�ف املطالبة الش�عبية وقرار 
الرمل�ان ال�ذي ن�ص ع�ىل اخراج 

القوات األمريكية من البالد«.
املركزي�ة  القي�ادة  قائ�د  وكان 
للق�وات املس�لحة األمريكي�ة ق�د 
اك�د أن الواليات املتحدة س�ُتبقي 
عىل ألف�ن وخمس�مائة جندي يف 

العراق.

العراق ُيغلق معبرًا حدوديًا 
يستخدمه األميركان للتهريب

قيادي بالحشد: التصعيد األمني 
هدفه إبقاء االحتالل في العراق

حون باعتصام  محتجون ُيلوِّ
مفتوح في السليمانية

مؤسسات حكومية تفرغ ما بقي من موازناتها بجيوب الفاسدين
المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي

مع انتهاء كل عام م�ايل تجتهد الوزارات 
والدوائر الحكومية ع�ىل تبديد موازناتها 
املتبقية ، يف عمليات فساد مرمج بهدف 
رسقة تلك األموال من خالل تجديد األثاث 
بالرغ�م م�ن أن�ه الي�زال بحال�ة جيدة , 
وبعض الوزراء واملديرين يتجهون لرشاء 
عج�الت جدي�دة بمبالغ مالي�ة ضخمة , 
مس�تغلن غياب الرقابة املالية واإلدارية 
وكذل�ك القانونية , فم�ا يحدث هوعملية 

فس�اد تهدر من خاللها مئات املالين من 
الدنانري ويش�رك فيها رأس هرم الوزارة 
مع جمي�ع اللجان الخاصة باملش�ريات 
ولج�ان املتابعة , وهذه الظاهرة تنش�ط 
مع انتهاء العام املايل يف أغلب مؤسس�ات 
الدول�ة, والبعض اآلخر م�ن دوائر الدولة 
يق�وم بمش�اريع لتزين البناي�ات ، رغم 
أنه�ا بحال�ة جيدة , أم�ا عملي�ات رشاء 

عجالت جديدة فهي األبرز يف الهدر املايل.
معظ�م الوزارات تس�يطر عليه�ا أحزاب 

متنف�ذة وله�ا س�لطة تمن�ع أي تدخ�ل 
للجان الرملانية والحكومية من االقراب 
م�ن الدوائ�ر املس�يطرة فيها بعي�دا عن 
القان�ون وس�لطته الت�ي ضعف�ت كثريا 
بسبب التدخالت السياسية يف مؤسسات 

الدولة.
أما دع�وات محارب�ة الفس�اد واإلصالح 
االقتصادي فهي مجرد شعارات حكومية 
ل�م يتحق�ق منه�ا يشء، وأغل�ب اللجان 
الرقابي�ة الت�ي ش�كلت بع�د 2003  ل�م 

تك�ن لها جهود تذكر يف محاربة الفس�اد 
، بس�بب املحاصصة السياس�ية وحماية 
األح�زاب لوزرائها ومن هم بدرجتهم من 
أي مساءلة قانونية , ما شجع عىل تغلغل 

الفساد يف جميع مرافق الدولة الخدمية.
لجن�ة النزاه�ة النيابية الس�ابقة أكدت، 
أنه�ا تمتلك ملفات فس�اد بش�أن جميع 
ال�وزارات، وأنها بقضايا الفس�اد الكرى 

والجرائم االستثنائية.
وقالت عضو اللجنة الس�ابقة، واملرشحة 

الفائ�زة عالية نصي�ف ، إن »ل�دى لجنة 
النزاه�ة النيابي�ة ملفات أطلق�ت عليها 
)امللف�ات التس�عينية( يف جمي�ع وزارات 

الدولة التي حصلت فيها عقود«.
وأوضحت نصي�ف أن »املقصود بالعقود 
)التس�عينية( هي دفع أم�وال من الدولة 
بقيم�ة 90 باملئة م�ن العق�د و10 باملئة 
فقط للتنفيذ، فيتم عر ذلك رسقة ال� 90 

باملئة وتهريب أموال الدولة«...
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المراقب العراقي/ احمد محمد...
باتت عملية التقارب النهائي بن الكتل السياسية املنضوية 
يف البيت الش�يعي »مس�ألة وقت«، وحس�م القرار النهائي 
بخصوص ملف تشكيل الحكومة يصل اىل مراحل متقدمة 
خصوص�ا بعد أن ش�كل اإلطار التنس�يقي لجانه الخاصة 

باالنفتاح عىل األطراف األخرى الكردية منها والسنية. 
ويف الوقت ذاته، يبدد هذا التقارب جميع املحاوالت الداخلية 
والخارجية التي تريد ش�ق وحدة الصف الشيعي من جهة، 

واللعب عىل »وتر« االزمات والتشظي داخل صفوفه.
وتأت�ي هذه املتغريات مع عودة الحديث عن اجتماع القوى 
السياس�ية الش�يعية الثان�ي ال�ذي س�يعقد يف »الحنانة« 
بمحافظ�ة النجف األرشف، اس�تكماال ملباحث�ات اجتماع 

بغداد. 

وأعل�ن عض�و تحال�ف الفت�ح املرش�ح الفائز أحم�د عبد 
الحس�ن، ع�ن تش�كيل اإلط�ار التنس�يقي ثالث�ة وف�ود 
للحوارات السياسية مع الكتل السنية والشيعية والكردية، 
وأض�اف ان الوف�د األول التق�ى باملكون الس�ني برئاس�ة 
خمي�س الخنج�ر فيم�ا س�يذهب الوف�د الثان�ي اىل إقليم 
كردس�تان للقاء الق�ادة الكرد، مش�ريا اىل أن الوفد الثالث 
س�يذهب اىل الحنان�ة للق�اء الص�در، موضح�ا أن جميع 
اللق�اءات س�تجري خالل أس�بوع واحد بغ�ض النظر عن 
مصادق�ة املحكمة االتحادية ع�ىل النتائج من عدمها فيما 
بن أن االنس�داد الس�يايس لن يكون طاملا ب�دأت الحوارات 

بن الكتل.
وتؤكد هذه الترصيح�ات، حالة املقبولية السياس�ية التي 
يمتلكها اإلطار التنسيقي، حيث إن جميع تلك الكتل ترغب 

بتشكيل حكومة »توافقية« تشرك فيها جميع األطراف.
ومن جهته، فند القيادي يف اإلطار التنسيقي سعد السعدي، 
كل االنب�اء واملعلومات التي تتحدث عن وجود انش�قاقات 
داخل اإلطار م�ن قبل بعض الجهات والش�خصيات،بأنها 
غري صحيحة وبعيدة ع�ن الواقع، وهدفها التأثري عىل قوة 
وتماس�ك اإلطار، كما ال توجد أي جهة أو ش�خصية لديها 
نية لالنس�حاب م�ن اإلطار، بل هناك ش�خصيات وجهات 

جديدة تريد االنضمام لهذا التجمع.
وبن أن قوى اإلطار متماسكة وبموقف واحد وال يوجد أي 
انقس�ام يف الداخل وأن القرار موحد وما زال اإلطار ينتظر 
ق�رار املحكم�ة االتحادية ومن بعدها س�تكون له خيارات 

أخرى.
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لجان اإلطار التنسيقي تنطلق في ماراثون »حسم« الخالفات

المراقب العراقي/ بغداد...
ش�هدت العاصم�ة بغ�داد، ام�س األحد، 
اختناق�ات مروري�ة يف بعض ش�وارعها 
الرئيسية وعند التقاطعات والجسور.    

ورصدت »املراق�ب العراقي« »العديد من 
الشوارع التي سيطرت عليها الزحامات، 
حيث ابت�دأت من رسيع محمد القاس�م 
باالتجاه�ن، فض�ال ع�ن زخم ش�ديد يف 
الطري�ق الراب�ط ب�ن »س�احة ال�دالل« 

ولغاية جر 14 رمضان يف االعظمية« 

كما شهدت ساحة قحطان زخماً مرورياً 
ش�ديداً وتوق�ف العج�الت ع�ن الحركة، 
وكم�ا ه�و الح�ال يف ش�ارع فلس�طن، 
حيث بدأ الزخم املروري من جر ساحة 

بريوت ولغاية تقاطع مضمار العابد.  
كم�ا ش�هد ج�ر زيون�ة )املع�ر نحو 
منطق�ه البلدي�ات(، اختناق�ات مرورية 
ه�و اآلخر، وكذلك جر االئمة، والطريق 
الرابط بن القادس�ية والجادرية وبعض 

شوارع الكرادة.   

االختناقات المرورية تسيطر على شوارع بغداد
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المراقب العراقي/ بغداد...
توقع�ت كتل�ة كف�اءات، أمس األح�د، أن تش�كيل الحكومة 

العراقية الجديدة سيطول كثريًا.
وق�ال القي�ادي بالكتلة عب�اس العط�ايف يف ترصيح صحفي 
تابعته »املراق�ب العراقي«، إن »الحكوم�ة العراقية الجديدة 
س�وف يطول تش�كيلها كث�رياً بس�بب عم�ق الخالفات بن 

األطراف السياسية كافة، وليست الشيعية فقط«.
وب�ن ان »الخالفات السياس�ية ال تقترص فق�ط عىل املكون 
الش�يعي بل هناك خالف سني سني كبري عىل رئاسة مجلس 
النواب، ورصاع حاد بن الكرد عىل رئاس�ة الجمهورية ولهذا 
لن يكون تش�كيل الحكومة الجديدة س�هالً وسيكون طويالً 

جداً وال يوجد وقت محدد له«.

كتلة سياسية: تشكيل 
الحكومة سيطول كثيرًا

في هذا العدد

4

10

الجيش اإليراني: جهوزية القوات 
المسلحة تعزز القدرة الرادعة

رئيس دورتموند يحول دفة هاالند نحو الريال

هل تبقى مناهج الرياضيات 7
والعلوم خاضعة لـ »التجريب« ؟
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A l m u r a q e b  A l i r a q i  N e w s p a p e r

املراقب العراقي/ أحمد محمد...
بات�ت عملية التقارب النهائي بني الكتل السياس�ية املنضوية 
يف البي�ت الش�يعي »مس�ألة وقت«، وحس�م الق�رار النهائي 
بخص�وص ملف تش�كيل الحكومة يص�ل اىل مراحل متقدمة 
خصوص�ا بعد أن ش�كل اإلط�ار التنس�يقي لجان�ه الخاصة 

باالنفتاح عىل األطراف األخرى الكردية منها والسنية. 
ويف الوق�ت ذاته، يبدد هذا التق�ارب جميع املحاوالت الداخلية 
والخارجي�ة التي تريد ش�ق وحدة الصف الش�يعي من جهة، 

واللعب عىل »وتر« االزمات والتشظي داخل صفوفه.
وتأت�ي هذه املتغريات م�ع عودة الحديث ع�ن اجتماع القوى 
»الحنان�ة«  ال�ذي س�يعقد يف  الثان�ي  الش�يعية  السياس�ية 
بمحافظة النجف األرشف، استكماال ملباحثات اجتماع بغداد. 
وأعلن عضو تحالف الفتح املرش�ح الفائز أحمد عبد الحسني، 
عن تشكيل اإلطار التنسيقي ثالثة وفود للحوارات السياسية 

مع الكتل السنية والشيعية والكردية، 
وأضاف ان الوفد األول التقى باملكون الس�ني برئاسة خميس 
الخنجر فيما س�يذهب الوفد الثاني اىل إقليم كردس�تان للقاء 
القادة الكرد، مش�ريا اىل أن الوفد الثالث س�يذهب اىل الحنانة 
للق�اء الصدر، موضح�ا أن جمي�ع اللقاءات س�تجري خالل 
أسبوع واحد بغض النظر عن مصادقة املحكمة االتحادية عىل 
النتائج من عدمها فيما بني أن االنس�داد الس�يايس لن يكون 
طاملا بدأت الحوارات بني الكتل.وتؤكد هذه الترصيحات، حالة 
املقبولية السياس�ية التي يمتلكها اإلطار التنسيقي، حيث إن 
جميع تلك الكتل ترغب بتش�كيل حكومة »توافقية« تش�رك 

فيها جميع األطراف.
ومن جهته، فند القيادي يف اإلطار التنس�يقي س�عد السعدي، 
كل االنب�اء واملعلوم�ات التي تتح�دث عن وجود انش�قاقات 
داخل اإلطار من قبل بعض الجهات والش�خصيات،بأنها غري 

صحيحة وبعيدة عن الواقع، وهدفها التأثري عىل قوة وتماسك 
اإلطار، كما ال توجد أي جهة أو شخصية لديها نية لالنسحاب 
من اإلطار، بل هناك شخصيات وجهات جديدة تريد االنضمام 
له�ذا التجمع.وبني أن قوى اإلطار متماس�كة وبموقف واحد 
وال يوج�د أي انقس�ام يف الداخ�ل وأن القرار موح�د وما زال 
اإلطار ينتظر قرار املحكمة االتحادية ومن بعدها س�تكون له 
خيارات أخرى.وتعقيبا عىل ذلك، أكد املحلل السيايس د.عباس 
الجب�وري، أن »جمي�ع التحالفات السياس�ية املطروحة عىل 
الس�احة تنتظ�ر إق�رار نتائ�ج االنتخابات من قب�ل املحكمة 

االتحادية والذي سيكون حاسما وغري قابل للتمييز«.
إن  العراق�ي«  »املراق�ب  ل��  ترصي�ح  يف  الجب�وري،  وق�ال 
»املفاوضات التي س�تجريها لجان اإلطار التنسيقي املشكلة 
مؤخرا س�تركز عىل ثالثة مهام وهي إقن�اع الكتلة الصدرية 
باالنضم�ام اىل اإلط�ار التنس�يقي وكذلك مفاتح�ة األطراف 

السياس�ية السنية والكردية، فيما ستتوىل أيضا ملف الدعوى 
املقدمة اىل املحكمة االتحادية«.

وش�دد الجبوري، عىل أْن »ال تأخذ املحكمة االتحادية الوقوف 
ب�أي جنبة سياس�ية بق�در أن املطلوب منها ه�و الوقوف يف 
الجنب�ة القانونية«.وأش�ار الجب�وري، إىل أن »هناك تحركات 
سياسية قائمة عىل قدم وس�اق بني اإلطار التنسيقي وباقي 
األط�راف، وهن�اك مباحثات لم يت�م اإلعالن عنها يف وس�ائل 
االع�الم كفيل�ة بانف�راج االزمة ع�ن طريق تش�كيل »أغلبية 
وطنية موس�عة« تضم جميع األطراف الش�يعية بال استثناء 

وتنفتح عىل باقي األطراف«.
وبخص�وص م�روع »األغلبي�ة« ال�ذي يل�وح الي�ه التي�ار 
الصدري، لفت الجبوري اىل أن » الحكومة ال تشكل دون التيار 
الصدري، وأن هناك مباحثات خاصة ومتقدمة ستحل املشهد 

بالتوافق عن طريق األغلبية الوطنية املوسعة«.

املراقب العراقي/ بغداد...
أكد القي�ادي يف جماعة العدل الكردس�تانية س�ليم همزة، 
امس االحد، ان التوجه الس�يايس العام للقوى السياسية يف 
اإلقلي�م يتجه نحو االتفاق عىل القي�ادي يف االتحاد الوطني 

عدنان املفتي ملنصب رئاسة الجمهورية رغم تحفظ األخري 
عىل ترش�يحه، فيما اعترب ان التجديد للرئاسات الثالث بات 
ش�به مس�تحيل.وقال هم�زة، يف ترصيح تابعت�ه »املراقب 
العراق�ي« إن »رئيس الجمهورية الحايل برهم صالح أصبح 

يف دائ�رة الخطر بتجديد والية ثانية ل�ه رغم دعمه من قبل 
االتحاد الوطني بس�بب وجود رفض من القوى السياس�ية 
الكردي�ة األخ�رى«، مبين�ا ان »طرح اس�م عدن�ان املفتي 
يحظى بدعم أكثر من صالح لكونه شخصية متزنة ويمتلك 

خربة سياس�ية طويلة«.وأضاف ان »طم�وح برهم صالح 
والكاظم�ي والحلب�ويس بوالية ثانية بات ش�به مس�تحيل 
بسبب وجود رغبة من اغلب القوى السياسية يف البالد بعدم 

تجديد أي والية ثانية الي منصب رئايس«.

»فيتو« العودة يالحق الرئاسات الثالث.. َمِن األقرب للجمهورية ؟

تغريدة

المحلل السياسي نجاح محمد علي

 عضوية إي���ران في ش���نغهاي، وتفعيل 
منظم���ة التع���اون االقتص���ادي إيك���و، 
وتخفيف التوتر بي���ن إيران وجمهورية 
أذربيج���ان ، واالتفاق الثالثي بين إيران 
وتركمانس���تان وجمهوري���ة أذربيج���ان 
بش���أن تبادل الغاز ، واس���تضافة اجتماع 

دول الجوار لحل األزمة األفغانية..
مؤش���رات عل���ى الدبلوماس���ية اإلقليمية 

الناجحة إليران.

دولة القانون تطرح احتماال وراء تأخر حسم طعون االنتخابات
املراقب العراقي/ بغداد...

دول�ة  ائت�الف  عض�و  أك�د 
القان�ون وائ�ل الركاب�ي، ان 
ام�ام  السياس�ية  االط�راف 
فرصة لتسوية االوضاع فيما 
بينه�ا قب�ل اص�دار املحكمة 
بش�أن  قراره�ا  االتحادي�ة 
االنتخاب�ات، يف إش�ارة من�ه 
اىل أس�باب تأخري حسم ملف 
الطع�ون م�ن قب�ل املحكمة 
الركاب�ي،  االتحادية.وق�ال 
يف ترصي�ح تابعت�ه »املراقب 
العراق�ي« إن�ه »ال يوجد أحد 
االس�باب  ق�راءة  يس�تطيع 
الحقيقة الت�ي أدت اىل تأجيل 
قرار املحكمة االتحادية بشأن 
التالعب بنتائج االنتخابات اىل 

22 من الشهر الجاري«.
»املحكم�ة  ان  واض�����اف 

يك�ون  وق���د  االتحادي���ة 
ذهب�ت  انه�ا  الحكم�ة  م�ن 
بش�أن  قوله�ا  تأجي�ل  اىل 
ح�ول  واالدل���ة  الطع�ون 
اىل  االنتخ���ابات  تزوي����ر 
االي�ام املقبلة، به�دف اتاحة 
الفرصة لألطراف السياس�ية 
بينها،  االوضاع فيما  لتسوية 
بحي�ث ان�ه بعد ه�ذا التوافق 
لم يع�د مهما ق�رار املحكمة 

باملصادقة او عدمها«.
الحكي�م  ال�دور  وتاب�ع: “أن 
ع�ادة ال يس�تطيع ان ينظ�ر 
اىل كل االم�ور، وم�ن الناحية 
الفني�ة ف�أن املحكم�ة ربم�ا 
ل�م تص�ل اىل درج�ة قناع�ة 
تام�ة وحقائق تجعلها تنطق 
يف  حص�ل  م�ا  ازاء  بالحك�م 

العملية االنتخابية«.

التربية: 49 ألف طالب تلقوا 
لقاح كورونا في ثالث محافظات

املراقب العراقي/ بغداد...
أعلن�ت وزارة الربي�ة، امس االحد، ع�ن تلقي 49 ألف 

طالب التطعيم بلقاح كورونا ضمن ثالث محافظات
وقالت مدير قس�م الربية البيئي�ة والصحية بالوزارة 
نجل�ة رؤوف نافع يف بي�ان تلقت »املراق�ب العراقي« 
نس�خة منه إن »ع�دد امللقحني الذين تبل�غ أعمارهم 
12 عام�ا فأكث�ر بل�غ نح�و 49 أل�ف طال�ب وطالبة 
ضمن ثالث محافظات، موزعني بواقع 40 ألف طالب 
يف محافظ�ة نين�وى بينما بل�غ ع�دد امللقحني ضمن 
تربي�ة بغداد الكرخ الثالثة نح�و 6 آالف و340 طالباً، 

فضالعن ألفني و689 طالبا وطالبة يف املثنى«.
وأض�اف ناف�ع، أن »القس�م نظم العدي�د من حمالت 
التوعية بأهمية أخذ القاح السيما ان هناك تخوفا من 
ظه�ور املتحور )أوميكرون( يف البالد، بعد أن س�جلت 

العديد من دول العالم إصابات به«.
وأش�ارت اىل أن »وزرات�ي الصحة والربي�ة تحرصان 
عىل رضورة تطعيم الطلبة واملالكات الربوية لضمان 
اس�تمرار العملية التعليمية وع�دم توقفها او تحولها 

اىل الكرونية بشكل كامل«  

الحشد الشعيب ُيطيح بأحد 
عناصر داعش شمايلَّ بغداد

املراقب العراقي/ بغداد...
أطاحت قوة من املديرية العامة لألمن واالنضباط التابعة اىل هيأة الحش�د 
الش�عبي، امس االح�د، بأحد عنارص داعش وفق امل�ادة الرابعة من قانون 

مكافحة االرهاب ضمن قاطع شمال بغداد.
وقال بيان العالم الحش�د الشعبي تلقت »املراقب العراقي« نسخة منه، إن 
»ذلك جاء بناء عىل معلومات استخبارية دقيقة وبعد استحصال املوافقات 
القضائي�ة، حيث نجحت الق�وة وبالتعاون مع القوات األمنية املاس�كة يف 
محافظ�ه بغداد من اعتقال عنرص إرهابي مهم ينتمي اىل جماعات داعش 

االرهابية ضمن ما يسمى والية العراق قاطع شمال بغداد«.
وأض�اف البي�ان أن »اإلرهاب�ي كان يعمل كعن�رص أمني وناق�ل للعبوات 
الالصقة لداعش االرهابي اذ وجدت عدة مخابئ يف سيارته الشخصية التي 

يقوم بنقلها الستهداف األبرياء«.

تدمري 5 مواقع إرهابية
 يف صحراء األنبار

املراقب العراقي/ بغداد...
أف�اد مص�در امني يف قي�ادة الحش�د الش�عبي بمحافظة االنب�ار، االحد، 
بتدمري 5 مواقع ارتكاز رسية لجماعات »داعش« االجرامية بعملية امنية 
اس�تباقية اس�تهدفت مناطق صحراء االنب�ار الغربية .وق�ال املصدر، إن 
»القوات االمنية نفذت حملة امنية اس�تباقية اس�تهدفت مناطق صحراء 
اقضي�ة القائم والرطبة وحديثة غربي االنبار، عىل خلفية ورود معلومات 
اس�تخباراتية افادت بقيام بقايا ارهابي داعش بإنش�اء 5 مواقع ارتكاز 
رسي�ة جديدة يف تلك املناطق تس�تخدم يف عمليات االختف�اء وخزن املواد 
الغذائية واالسلحة ».واضاف املصدر ان »الحملة اسفرت عن تدمري جميع 
االنفاق املس�تهدفة دون وق�وع اي اصابات يف صفوف الق�وات األمنية”، 
مبين�ا ان” الق�وات االمنية ش�ددت خالل الف�رة الحالية م�ن اجراءاتها 
االمنية عىل املناطق الصحراوية فيما يقوم طريان القوة الجوية بعمليات 

استطالع جوية لتلك املناطق بعد قصف مواقع ارتكاز داعش«.

ين
ألم

ط ا
شري

ال

مئوية »وهم« 
الدولة العراقية..!

تأسست ما تسمى بالدولة العراقية الحديثة عام 
1921؛ عندم�ا اس�تورد الربيطاني�ون ملكا عىل 
الع�راق من الحج�از، ليطيبوا ب�ه خاطر األرسة 
الهاش�مية التي كانت تحكم الحجاز)السعودية 
الحق�ا(، والتي ق�ادت م�ا تس�م����ى بالثورة 
العربي�ة الكربى، الت�ي ك����انت إح�دى أدوات 
الربيطاني�ني للقت�ال ض�����د األت�راك، وحيث 
وع�د الربيطانيون الريف حس�ني ملك الحجاز 
ك�ربى،  عربي�ة  امرباط�����وري�ة  بتأس�يس 
ث�م الحق�ا »لح����س« الربيطاني�ون وعودهم 

للهاشميني. 
بلحاظ أن الشيعة وقفوا اىل جانب األتراك، وأعلن 
علماؤهم الجهاد اىل جانب العثمانيني)الخلفاء(، 
وقاتلوا برضاوة ضد الغزاة األنكليز، وكانت ثورة 
العري�ن؛ التي ك������ان م�����ن م��ؤداها 
خروج الش�يعة، م�ن معادلة الحك�م إىل غ��اية 

!2003
بع�د 83 عام�ا م�ن تأس�يس الدول�ة العراقي�ة 
الس�نية، تغ�ري الح�ال يف 2003، والي�وم نحتفل 
بمئوية هذه الدولة، وس�نحاول هنا اإلجابة عىل 
سؤال مؤداه: هل يمكن بناء دولة عرصية يف ظل 

القبلية املتصاعدة؟!
يف س�ياق مقاربة تتلم�س طبيع�ة العالقة؛ بني 
القبيل�ة كناظ�م اجتماعي، وب�ني الدولة كنظام 
وبني�ة عرصي�ة للمجتم�ع، فإن�ه إذا كان م�ن 
املف�رض؛ أن يتقل�ص نف�وذ العش�رية لصالح 
س�لطة الدول�ة، وأن يتحول الفرد م�ن االرتهان 
القب�ي واملناطق�ي الضي������ق، إىل الش�عور 
كنف�ه  يف  يحق�ق  كي�ان جام�ع،  إىل  باالنتم�اء 
املواطنة، فإن الواقع إىل حد اآلن يش�ري إىل عكس 

ذلك.
بعد ميض قرابة قرن من عمر ما س�مي بالدولة 
ظاه�رة،  تش�كل  القبيل�ة  مازال�ت  الوطني�ة، 
وم�ازال العراقيون يتش�بثون به�ا، الضطالعها 
ب�أدوار مهمة يف حياته�م، بحمايتهم وبالتكافل 
ومعالج�ة  الب�ني،  ذات  وإص�الح  االجتماع�ي 
مش�كالتهم، وأصبحت سلطة رشعية يف املنظور 
والثقاف�ة االجتماعي�ة، يف ظ�ل تراج�ع س�لطة 

الدولة.
م�ا يعن�ي أن أغلبية مهمة من الس�كان، ال ترى 
أنه�ا معنية بش�ؤون الدولة، وال تح�س بروابط  
رضورية معها، بل إن الدولة يف نظرها ليست إال 
استنساخا باهتاً لالحتالالت السابقة، ووسائلها 
السلطوية من جباة الرضائب والغرامات، وأوامر 

التجنيد اإلجباري، وهكذا تكرست القطيعة...
يف مرحل�ة »وه�م« تأس�يس الدول�ة، ل�م يك�ن 

س�هالً أن يقتن�ع الس�كان 
الدولة،  لنظ�ام  باالنصي�اع 
ذل�ك  اىل  ينظ�رون  وظل�وا 
بمنظ�ار الش�ك، وه�ذا أمر 
املجتمعات  يف  طبيع�����ي 
العش�����ائرية، املعروف�ة 
بعناده������ا واعتماده�ا 
يف تس���يري أموره�ا؛ ع�ىل 

الرؤساء التقليديني..
عوام�ل  نتيج�ة  ه�ذا  كان 

تأريخي����ة ومجتمعي�ة، أدت إىل تكريس عدم 
ارتباط املجتمع، باملتغريات الج�����ديدة، االمر 
الذي حال دون توف������ر الرعية االجتماعية 

للدولة.
يف ع�رص ما قبل الدولة، كان األف�راد يلجأون اىل 
قبائلهم الستحصال حقوقهم، وكانت القوة هي 
خيار اسرجاع تلك الحقوق..ولذلك ساد مفهوم 
ق�وة الفرد من قوة قبيلته، وبتنا نس�مع أن هذه 
القبيلة قوية، وتلك القبيلة ليست كذلك..وما زلنا 

كذلك حتى اليوم..! 
بتغري أنم�اط اإلنتاج، وتأس�يس مفهوم الدولة، 
تراجع س�لطة القبيل�ة، وتنح�رص يف العالقات 
القبائ�ل،  دور رؤس�اء  وينح�ر  االجتماعي�ة، 
ويراج�ع تأثريه�م يف الحي�����اة السياس�ية، 
الوجاه�ة  ع�ىل  األحي�ان  أغل�ب  يف  ويقت�رص 

واملراسمية..
يف الدول�ة العرصية؛ يحل مفه�وم املواطنة محل 
الهويات األخرى، ومع بق�اء تأثري هويات الدين 
والطائفة والقومية، لكن االس�تمرار يف ترس�يخ 
بن�اء الدول�ة، س�يؤدي اىل انحس������ار ه�ذه 
الهويات..حي�ث يحمل الجميع صف�ة املواطنة، 
متس�اوين يف الحق�وق والواجب�ات، يلجأون إىل 
القان�ون والدول�ة لح�ل نزاعاتهم واس�تحصال 

حقوقهم..
ألنه�م  مهم�ة،  ش�خصيات  القبائ�ل  رؤس�اء 
يرأس�ون وح�دة اجتماعي�ة قائمة ع�ىل عالقة 
الدم، تحرص االرتباط العشائري يف حدود ضيقة، 
وال تتوف�ر ع�ىل برامج غ�ري الربنام�ج التكافي 
املت�وارث، صحي�ح أن القبائ�ل كان له�ا دور يف 
الحياة السياس�ية يف العراق، لكن هذا الدور كان 
يتعل�ق بالزراع�ة والرع�ي، وكان للقبيلة موطن 
تمارس فيه نمط إنتاجها هذا، ما يتطلب حماية 
ه�ذا املوطن من تعدي�ات الغ���ري يف ظل ضعف 
الدول�ة، ولذلك كان�ت الس�لطة للقبيل����ة عىل 

أبنائها..
كالم قب�ل الس�الم: أفضل وس�يلة لجع�ل نظام 
القبيلة منسجما مع حركة التأريخ، ليس بزجها 
يف العم�ل الس�يايس؛ م�ن أج�ل تحقي�ق غايات 
وأهداف سياس�ية، م�ا يخلق مش�اكل بني أبناء 
الواح�دة، وجع�����له�����ا موضوعاً  القبيلة 
خالفياً يخضع للمصالح السياس�ية املتغرية، بل 
يف أن تتح�ول القبيل�ة إىل مظل����ة اجتماعية، 
بتنمي�ة وابت�كار أس�اليب عرصي�ة قائم�ة عىل 

العقالنية..
سالم..

ألواح طينية ..  وفوده تبشر بانفراج أزمة التوافقات 

اإلطار التنسيقي يقطع »وتر« االنقسام الشيعي والثالثية تباشر مباحثات الحسم

قاسم العجرش ..
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االثنين 20 كانون االول 2021 العدد 2740 السنة الثانية عشرة

 اس�تقرت أس�عار رصف الدوالر األمريكي مقابل الدينار العراقي، امس 
االح�د، يف البورصة الرئيس�ية بالعاصمة بغداد، فيم�ا ارتفعت يف اقليم 
كردستان.وقال مصدر، إن بورصة الكفاح والحارثية املركزية يف بغداد، 

سجلت 147900 دينار عراقي مقابل 100 دوالر أمريكي.
وه�ي نفس األس�عار التي س�جلت السبت.وأش�ار اىٕل أن اس�عار البيع 
والرشاء اس�تقرت يف محال الصريفة باألس�واق املحلي�ة يف بغداد، حيث 
بلغ س�عر البي�ع 148500 دينار عراقي ل�كل 100 دوالر امريكي، بينما 
بلغت أس�عار الرشاء 147500 دينار عراقي لكل 100 دوالر امريكي.أما 
يف اربيل عاصمة اقليم كردس�تان، فقد شهدت اس�عار الدوالر ارتفاعا، 
حي�ث بلغ س�عر البيع 148050 دين�اراً ل�كل 100 دوالر امريكي، وبلغ 

سعر الرشاء 147900 دينار لكل 100 دوالر امريكي.

استقرار سعر الدوالر في بغداد 
وارتفاعه بإقليم كردستان

استقرت أس�عار الذهب »االجنبي والعراقي« يف األسواق املحلية، 
ام�س االحد .وق�ال مصدر، إن أس�عار الذهب يف أس�واق الجملة 
ب   ش�ارع النه�ر يف العاصمة   بغداد س�جلت للمثق�ال الواحد عيار 
21 م�ن الذهب الخليج�ي والرتكي واألوربي س�عر بيع 369 الف 
دينار، و س�عر الرشاء 365 الفاً، وهي نفس االسعار التي سجلت 
الس�بت. واش�ار ، اىٕل أن س�عر بي�ع املثقال الواحد عي�ار 21 من 
الذهب العراقي سجل استقرارا ايضا عند 339 الف دينار، يف حني 
بلغ س�عر الرشاء 335 ألفا.وفيما يخص أس�عار الذهب يف محال 
الصاغة، فان س�عر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يرتاوح 
ب�ني 370 الف دين�ار و375 ألفاً، فيما تراوح س�عر البيع مثقال 
الذه�ب العراقي بني 340 الفاً و345 الف دينار.ويس�اوي املثقال 

الواحد من الذهب )خمسة غرامات(.

االقت�صاديالذهب يستقر في األسواق المحلية

رأى عض�و مجل�س الن�واب املنحل م�ازن الفييل ، 
ام�س األح�د، أن حكومة رئي�س ال�وزراء املنتهية 
واليته مصطفى الكاظمي فش�لت فش�ا ذريعا يف 
امللف االقتصادي، مش�ريا إىل أن انتش�ال االقتصاد 

العراقي بحاجة لقرارات جريئة وعاجلة .
وق�ال الفييل ، إن “الحكوم�ة الحالية أدخلت الباد 
يف ازمة اقتصادية مس�تمرة”، مبين�ا أن “الربامج 
الحكومية االقتصادية مجرد حرب عىل ورق تختلف 

تماما عما موجود عىل أرض الواقع”.
الجان�ب  يف  فش�لت  “الحكوم�ة  أن  وأض�اف، 
االقتصادي فش�ا ذريعا”، الفت�ا إىل أن “الحكومة 
الحالي�ة عاج�زة عن إيج�اد اي إص�اح اقتصادي 

خال الفرتة املقبلة”.
وكان النائب الس�ابق عباس يابر قد أكد يف ترصيح 
س�ابق، أن رحي�ل حكوم�ة الكاظمي ب�ات مطلبا 

شعبيا نتيجة ارتفاع البطالة واالسعار .

العراقيون يودعون أقسى سنة اقتصادية.. هوت بالدينار وأفسدت حلم العقار
تس�ببت الورق�ة البيض�اء االصاحي�ة الت�ي 
تبنته�ا حكومة مصطفى الكاظمي بتداعيات 
اقتصادية تاريخية اولها رفع س�عر الدوالر ام 
الدين�ار وبعدها املواد الغذائي�ة والدواء انتهاء 
بازم�ة العق�ارات الت�ي تضاعفت اس�عارها 

بنحو 300% يف بعض املناطق.
وقال�ت عض�و لجن�ة االقتص�اد واالس�تثمار 
النيابية ندى ش�اكر جودت ان “العام الجاري 
ه�و االقىس ع�ىل املواطن�ني منذ ع�ام 2003 
ولغاية االن حيث انخفض�ت رواتب املوظفني 
بنس�بة 30% جراء رفع س�عر ال�دوالر وكرس 
هيب�ة الدينار”.واضاف�ت ج�ودت، ان “توفري 
الس�لع االساس�ية باتت مهمة ش�اقة الغلب 
او  املح�دود  الدخ�ل  ذوي  س�يما  املواطن�ني 
املتوسط حيث ال يمكن من رشاء االدوية التي 
ارتفعت ووصلت اىل اكثر من 50% من قيمتها 
الس�ابقة، فيم�ا كان نصي�ب الخب�ز االرتفاع 
االك�رب ، حيث ارتفع س�عر كي�س الطحني اىل 

اكثر م�ن 45 الف دين�ار بعدم�ا كان 15 الف 
دينار”.واوضحت ان “الورق�ة البيضاء والتي 
تبن�ت سياس�يات اقتصادي�ة قاس�ية انتهت 
برفع س�عر العقار يف بعض املناط�ق اىل اكثر 
م�ن 300% بذريع�ة من�ح الق�روض وغريها 
م�ن القضاي�ا يف ح�ني اوقف�ت الحكومة اهم 
املش�اريع الس�كنية مث�ل م�رشوع بس�ماية 
ما جع�ل حل�م رشاء املنزل صع�ب املنال”.إىل 
ذلك دع�ا الخب�ري االقتصادي باس�م انطوان، 
الحكوم�ة املقبل�ة إىل اإلع�ان ع�ن تأس�يس 
صندوق س�يادي استثماري من اجل استغال 
فائ�ض النف�ط، مبينا ان الصندوق يس�هم يف 

القضاء عىل البطالة.
وق�ال انطوان  ان “اس�عار النفط س�تتجاوز 
ال��100 خال الش�هرين املقبلني وستس�تمر 
لغاي�ة منتص�ف الع�ام املقب�ل بس�بب زيادة 
النش�اط الصناعي بعد تخفيف القيود بسبب 

كورونا”.

كش�ف مستش�ار وزير الزراعة مه�دي ضمد القييس،ام�س االحد، 
ع�ن نية الوزارة توس�يع الخطة الزراعية للموس�م الش�توي يف عدة 
محافظ�ات، مبين�ا ان االمط�ار انه�ت ازم�ة خانقة كان�ت تعصف 
بالعراق.وق�ال القي�يس ، إن “الع�راق يف اواخ�ر ايام�ه وقبل هطول 
املطر اعتمد عىل الخزين املائي االس�رتاتيجي وهو الورقة االخرية اال 
ان س�قوط االمطار وموجة الس�يول رفعت تل�ك االزمة والخطر عن 
الباد”.واضاف ان “االمطار التي تسقط هي تكفي لزراعة محاصيل 
الحنطة والش�عري بواسطة الزراعة الديمية فضا عن تقليص تركيز 
ملوح�ة االرض يف بعض املناطق”، مبينا ان “الطل�ب العاملي املتزايد 
عىل الحنطة والش�عري وزراعته يف العراق يمنح فرصة سيادية للباد 
يف تحقيق جزء من االس�تهاك املحيل، فضا عن زيادة نمو االعشاب 

والتي تستخدم يف الرعي وحصول املواطن عىل اللحوم “.

األمطار تعزز األمن الغذائي 
وتمنع نضوب مياه السدود

أك�د عضو حرك�ة حقوق إدري�س اليارسي ،امس األح�د، أن القطاع 
الزراعي يف محافظة النجف االرشف اصبح عىل املحك، مبينا ان العديد 
م�ن القطاع�ات االخرى يف املحافظ�ة تواجه مس�تقبا مظلما.وقال 
الي�ارسي ، إن “الواق�ع الزراع�ي يف محافظة النج�ف االرشف يواجه 
تحديات كبرية نتيجة االهمال الحكومي منذ عام 2002 ولغاية اآلن”.
وأضاف، أن “الحكومة الحالية عمدت عىل قتل الزراعة يف املحافظة”، 
محم�ا الحكومة “مس�ؤولية قت�ل الف�اح العراق�ي”.وكان النائب 
الس�ابق عن محافظة املثنى عدي الش�عان حذر يف وقت س�ابق من 
انعدام الزراعة يف املحافظة نتيجة السياس�ات الخاطئة التي اتبعتها 

الحكومة الحالية.

حقوق: القطاع الزراعي
 في النجف على المحك

العراق يقدر تعداد 
نفوسه مع نهاية 2021

 ق�درت وزارة التخطي�ط والتع�اون اإلنمائ�ي ام�س 
االح�د،  تعداد نف�وس العراق مع نهاي�ة العام الحايل 
2021، مبينة أن  العاصمة بغداد تعد اكثر املحافظات 
بع�دد الس�كان، فيما أش�ارت إىل أن النمو الس�كاني 

للب�اد م�ا زال مرتفع�اً.
وق�ال املتحدث الرس�مي باس�م الوزارة عب�د الزهرة 
الهن�داوي ، إن »تعداد نفوس الع�راق وفق التقديرات 
السكانية للجهاز املركزي لإلحصاء سيكون يف نهاية 

2021 اكثر من 41 مليون نسمة«.
احتل�ت  بغ�داد  »العاصم�ة  أن  الهن�داوي  وأض�اف 
املرتب�ة االوىل بعدد الس�كان حيث انه م�ن املتوقع ان 
يك�ون تعداد الس�كان فيها ما ب�ني 8.750 مليون اىل 
8.800 ملي�ون نس�مة، تليها نينوى باملرتب�ة الثانية 
وبحدود 4 مايني نس�مة ومن ثم البرصة ثالثاً بأكثر 
م�ن 3 مايني نس�مة، ومن ث�م تأتي ذي ق�ار وبابل 
والس�ليمانية بأكثر من مليونني نس�مة«، الفتا اىل ان 
»اقل املحافظات س�كانا هي محافظة املثنى بنفوس 

860 الف نسمة«.
وأشار الهنداوي إىل أن »نسبة النمو السنوية للسكان 
البالغ�ة 2.6 باملئ�ة م�ا زال�ت مرتفع�ة بالرغ�م من 
انخفاضه�ا م�ن 3.5 باملئة قبل عرش س�نوات، حيث 
ان تحويل هذه النس�بة لرق�م فاننا نتحدث عن حجم 
زيادة س�كانية س�نوية ت�رتاوح ما ب�ني 850 الف اىل 
مليون نس�مة سنوياً«، موضحاً أن »العراق يعد ثاني 
اكرب نمو س�كاني من بني الدول العربية بعد مرص«.
ولف�ت الهن�داوي إىل أن »وزارة التخطي�ط ومن اجل 
تقليل تأثري النمو الس�كاني املتزايد واالس�تفادة من 
ه�ذه الزيادة فأنها بدأت منذ س�نوات س�ابقة بدمج 
البعد الس�كاني ضمن خطط التنمية، وايضاً وضعت 

سياس�ات س�كانية بعيدة املدى«.
وأوضح أن »هذه السياس�ات تستند اىل مجموعة من 
املس�ارات تهدف من لتحويل الزيادات الس�كانية من 
عبء عىل التنمية اىل سياس�ات تنموي�ة فاعلة منها 
االهتمام بالشباب التي تعد الرشيحة االكرب من خال 
تمكينهم وتوفري فرص عمل لهم وايضاً توفري السكن 
ومسار الصحة من خال توفري اوضاع صحية افضل 
ومس�ار التعلي�م ومس�ار توف�ري الخدم�ات والبن�ى 
التحتية ومس�ار املرأة وتمكينها ومس�ار رشاكة مع 

القطاع الخاص«.

   أعلن�ت هيأة اس�تثمار كرباء املقدس�ة منح اجازة 
اس�تثمارية لرشكة ب�وادي كرباء لإلنت�اج الحيواني 
املحاصي�ل  إلنت�اج  م�رشوع  إلنش�اء  والزراع�ي 

االسرتاتيجية وأمهات فروج اللحم
ونقل بي�ان للهيئ�ة لقد تم من�ح اجازة اس�تثمارية 
مل�رشوع إلنت�اج املحاصي�ل االس�رتاتيجية وأمه�ات 
ف�روج اللحم ع�ىل مس�احة 20.000 دون�م وبكلفة 
88.423.435 دوالر ، يتك�ون امل�رشوع م�ن حظائر 
للرتبي�ة وحظائ�ر لإلنتاج. ويبلع ع�دد الحظائر )96 
حظرية للرتبية و384 حظرية لإلنتاج( واوضح البيان 
انه س�يتم زراعة املحاصيل االس�رتاتيجية كالحنطة 

حي�ث ع�ىل مس�احة 1440 دونم�ا ت�زرع ملحصول 
الحنطة بواس�طة مرش�ات كل مرش�ه بمساحة 80 
دونم�ا وبعدد 18 مرش�ة س�وف تس�تغل املس�احة 
املتبقي�ة لغرض م�رشوع بيض املائ�دة . واضاف ان 
امل�رشوع يهدف اىل تطوي�ر القط�اع الزراعي وقطاع 
تربي�ة الدواج�ن يف محافظة كرباء املقدس�ة وكذلك 
تطوير خربات الكوادر الزراعية والوسطية من خال 
اس�تخدام تكنولوجي�ا متطورة وتحس�ني املس�توى 
االقتص�ادي م�ن خ�ال تس�ويق منتج�ات زراعي�ة 
اس�رتاتيجية وكذلك تقليل نسب البطالة حيث سوف 

يوفر اكثر من 2000 فرصة للشباب.

منح إجازة استثمارية في كربالء توفر 
2000 فرصة عمل للشباب

شركة الحفر  تنجز استصالح بئر 
نفطي في كركوك

 أنجزت املاكات الفنية والهندسية يف رشكة الحفر العراقية البرئ االول 
خباز / 39 ضمن العقد املربم مع رشكة نفط الشمال الستصاح 10 

ابار يف حقل خباز النفطي الواقع غربي محافظة كركوك .
وق�ال اعام الرشك�ة يف بيان انه تم خال عمليات االس�تصاح انزال 
صمام�ات الس�يطرة التح�ت س�طحية ) s.s.s..v ( من اج�ل إعادة 
تشغيل هذا البرئ واملحافظة عليه من العمليات التخريبية واإلرهابية 
 IDC واضاف ان عمليات االس�تصاح جرت باستخدام جهاز الحفر.

206 ذي القدرة الحصانية HP 1500 مبينا ان الرشكة
س�تقوم بزج جه�از اخر يف نف�س الحقل باالتفاق م�ع رشكة نفط 

الشمال لارساع يف انجاز العمل . 

الفيلي: حكومة الكاظمي فشلت فشال ذريعا في الملف االقتصادي

عمليات الفساد تنشط مع نهاية العام المالي والرقابة تقف عاجزة
مليارات الدنانير ُتهدر على مشتريات وهمية

 مس�تغلني غي�اب الرقاب�ة املالي�ة 
واإلداري�ة وكذل�ك القانوني�ة , فما 
يح�دث ه�و عملي�ة فس�اد ته�در 
م�ن خاله�ا مئ�ات املاي�ني م�ن 
الدنانري ويش�رتك فيه�ا رأس هرم 
الوزارة م�ع جميع اللجان الخاصة 
باملش�رتيات ولجان املتابعة , وهذه 
الظاهرة تنش�ط مع انته�اء العام 
امل�ايل يف أغل�ب مؤسس�ات الدولة, 
والبع�ض اآلخر م�ن دوائ�ر الدولة 
يقوم بمش�اريع لتزي�ني البنايات ، 
رغم أنها بحالة جيدة , أما عمليات 
رشاء عج�ات جديدة فهي األبرز يف 

الهدر املايل.

معظ�م ال�وزارات تس�يطر عليه�ا 
أحزاب متنفذة ولها سلطة تمنع أي 
تدخل للج�ان الربملانية والحكومية 
من االقرتاب من الدوائر املس�يطرة 
فيها بعي�دا عن القانون وس�لطته 
التي ضعفت كثريا بسبب التدخات 

السياسية يف مؤسسات الدولة.
الفس�اد  محارب�ة  دع�وات  أم�ا 
واإلص�اح االقتص�ادي فهي مجرد 
ش�عارات حكومية لم يتحقق منها 
يشء، وأغلب اللج�ان الرقابية التي 
ش�كلت بع�د 2003  ل�م تك�ن لها 
جه�ود تذك�ر يف محارب�ة الفس�اد 
السياس�ية  املحاصص�ة  بس�بب   ،

وحماية األحزاب لوزرائها ومن هم 
بدرجتهم من أي مس�اءلة قانونية 
, ما ش�جع ع�ىل تغلغل الفس�اد يف 

جميع مرافق الدولة الخدمية.
لجن�ة النزاه�ة النيابي�ة الس�ابقة 
أك�دت، أنه�ا تمتلك ملفات فس�اد 
وأنه�ا  ال�وزارات،  جمي�ع  بش�أن 
بقضايا الفس�اد الك�ربى والجرائم 

االستثنائية.
وقال�ت عض�و اللجن�ة الس�ابقة، 
واملرش�حة الفائ�زة عالي�ة نصيف 
، إن »ل�دى لجن�ة النزاه�ة النيابية 
ملف�ات أطلق�ت عليه�ا )امللف�ات 
التسعينية( يف جميع وزارات الدولة 

التي حصلت فيها عقود«.
»املقص�ود  أن  نصي�ف  وأوضح�ت 
بالعق�ود )التس�عينية( ه�ي دف�ع 
أم�وال من الدولة بقيم�ة 90 باملئة 
من العقد و10 باملئة فقط للتنفيذ، 
فيت�م عرب ذلك رسقة ال�� 90 باملئة 

وتهريب أموال الدولة«.
وش�ددت النائب�ة ع�ىل أهمي�ة أن 
»تعتمد اللجنة العليا يف فتح ملفات 
الفس�اد والجرائم الجنائية الكربى 
عىل املختص�ني وتجري كش�وفات 
ع�ىل العقود التي أبرمتها الوزارات، 

منذ عام 2003، وحتى اآلن«.
وي�رى الخب�ري االقتص�ادي صالح 
الهم�ايش يف اتص�ال م�ع )املراقب 

أن جمي�ع مؤسس�ات  العراق�ي(: 
األم�وال  ه�در  اىل  تس�عى  الدول�ة 
أث�اث  رشاء  خ�ال  م�ن  املتبقي�ة 

عمراني�ة  ومش�اريع  وس�يارات 
تقت�رص ع�ىل دوائره�ا م�ن أج�ل 
تضيي�ع ما تبقى من األم�وال التي 

بذمتها , وهذا يعود لسيطرة بعض 
األح�زاب املتنفذة عىل تلك الوزارات 
والت�ي تخال�ف القوان�ني الخاصة 

برشاء الس�لع وغريه�ا , فضا عن 
ضع�ف الحكوم�ة يف متابع�ة تل�ك 
األموال , وأما جه�از الرقابة املالية 
هو اآلخر ال يستطيع محاسبة تلك 
الدوائر بس�بب وج�ود تلك األحزاب 
التي تس�يطر عىل عمل املؤسسات 
النش�اطات  لتموي�ل  وتس�خرها 

الحزبية .
وتابع: أن معظ�م األجهزة الرقابية 
بم�ا فيها هيأة النزاهة لم تس�يطر 
ع�ىل عمليات اله�در امل�ايل أو فتح 
ملف�ات الفس�اد يف تل�ك ال�وزارت 
بس�بب ق�وة الجه�ات السياس�ية 
الت�ي ينتم�ي اليه�ا الوزي�ر أو من 
ينوب عنه.من جهت�ه أكد املختص 
بالش�أن االقتصادي حسني عاوي 
يف اتصال م�ع )املراق�ب العراقي(: 
أن عملي�ات الفس�اد واله�در املايل 
الذي يحص�ل يف مؤسس�ات الدولة 
ظاه�رة اس�تفحلت بش�كل كب�ري 
بسبب ضعف اإلجراءات الحكومية 
عىل مدار أكثر من ستة عرش عاما، 
ب�ل إن هن�اك جهات متنف�ذة وراء 
عمليات الفس�اد تلك وهي الس�بب 
الحقيقي وراء عدم وجود حسابات 

ختامية.

مع انته���اء كل ع���ام مالي تجته���د ال���وزارات والدوائر 
الحكومية على تبدي���د موازناتها المتبقية ، في عمليات 
فس���اد مبرمج بهدف سرقة تلك األموال من خالل تجديد 
األثاث بالرغم من أنه اليزال بحالة جيدة , وبعض الوزراء 
والمديرين يتجهون لش���راء عجالت جديدة بمبالغ مالية 

ضخمة .

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي
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المراقب العراقي/ متابعة
كان النهج الدبلوم�ايس األمريكي تجاه 
ال�رق األوس�ط، مث�ل بقي�ة العال�م، 
قائًم�ا عىل حماي�ة املصال�ح األمريكية 
دائم�اً، وتختل�ف مهمة الدبلوماس�يني 
األمريكي�ني وفًق�ا للسياس�ة الخارجية 

لإلدارات املختلفة.
لك�ن وج�ود الدبلوماس�يني األمريكيني 
يف مختل�ف البلدان، وخاص�ًة يف منطقة 
غرب آس�يا، يتع�ارض إىل ح�د كبري مع 
طبيع�ة املهم�ة املعتادة للدبلوماس�يني 

حول العالم.

وكانت السفارات األمريكية حول العالم 
جزًءا م�ن أدوات املخابرات والتجس�س 
األمريكي�ة دائماً. إضاف�ة إىل ذلك، قامت 
الوالي�ات املتح�دة مؤخرًا بتوس�يع دور 
مهمته�م  يتج�اوز  بم�ا  دبلوماس�ييها 
الجدي�دة  امله�ام  وتش�مل  األساس�ية، 
له�ؤالء الدبلوماس�يني جم�ع املعلومات 
من البل�دان ح�ول العالم؛ بحي�ث يقوم 
األمريكي�ة  الخارجي�ة  وزارة  موظف�و 
بجم�ع املعلومات م�ن بطاقات االئتمان 
وأرقام جوازات الس�فر وخط�ط العمل 
وغريه�ا م�ن املعلومات الش�خصية من 

كبار املسؤولني األجانب.
ويج�ادل املس�ؤولون األمريكي�ون ب�أن 
للدبلوماس�يني  االس�تخباراتي  ال�دور 
السياس�ة  م�ع  يتم�اىش  األمريكي�ني 
الخارجية للوالي�ات املتحدة، وأن هذا ما 
كان يفعل�ه الدبلوماس�يون األمريكيون 
منذ سنوات. کما تشارك وزارة الخارجية 
 )CIA(املركزي�ة املخاب�رات  ووكال�ة 
أيًضا يف تش�کيل امللفات الشخصية لكل 

مسؤويل دول العالم.
وتظه�ر بع�ض الربقيات التي أرس�لتها 
إىل  األمريكي�ة  الخارجي�ة  وزارة 

الوالي�ات  حكوم�ة  أن  دبلوماس�ييها، 
املتحدة طلبت منهم تقديم تفاصيل عن 
ش�بكات االتص�ال التي تدع�م الجيوش 
ووكاالت األنب�اء يف جمي�ع أنحاء العالم. 
إضاف�ة إىل ذلك، ترس�ل الواليات املتحدة 
بانتظ�ام عم�اء اس�تخباراتها إىل دول 

مختلفة يف شكل بعثات دبلوماسية.
لكن عىل مدى العقدي�ن املاضيني، ومنذ 
تج�اوز  للع�راق،  األمريك�ي  االحت�ال 
يف  األمريك�ي  الدبلوم�ايس  النش�اط 
املنطقة، وخاصًة يف العراق، التجسس إىل 
العمليات العسكرية. حيث إنه قبل بضع 

س�نوات، تحولت الس�فارة األمريكية يف 
بغداد الت�ي تبلغ مس�احتها 42 هكتاًرا 
يف البداية إىل ثكنة عسكرية كبرية، واآلن 
يج�ري تنفيذ مروع بن�اء مماثل لهذه 

السفارة يف لبنان.
كم�ا ذكرنا س�ابًقا، فإن للدبلوماس�يني 
غ�ري  واجب�ات  الغال�ب  يف  األمريكي�ني 
واجبات الدبلوماسيني اآلخرين يف العالم.

وعلي�ه، وبالتزامن مع تغيري السياس�ة 
الخارجي�ة له�ذا البل�د، إذا ل�م يتمك�ن 
الدبلوماس�يون الس�ابقون م�ن تنفي�ذ 
االس�راتيجية الجديدة لواشنطن يف دول 

مختلفة، فسيتم استبدالهم؛ حتى لو لم 
تنته فرة مهمتهم.

ويف هذا الس�ياق، قام الرئيس األمريكي 
جو باي�دن مؤخرًا باس�تبدال الس�فراء 
األمريكي�ني من أجل تغيري سياس�ته يف 
مناطق مثل الرق األوس�ط. عىل سبيل 
املث�ال يف أواخر أكتوبر املايض، تم تعيني 
جي�ف فلي�ك، أح�د الحلفاء الرئيس�يني 
لبايدن، س�فرياً جدي�داً للواليات املتحدة 
لدى تركيا، والذي تربطه عاقات وثيقة 
بفت�ح الل�ه غول�ن املع�ارض للرئي�س 

الركي رجب طيب أردوغان.

النقط�ة املهم�ة يف تعي�ني جي�ف فلي�ك 
س�فرياً للوالي�ات املتح�دة يف أنقرة، هي 
س�جله الحافل يف دعم مدارس فتح الله 
غولن يف الواليات املتحدة، املتهم بالتورط 
يف تنظي�م وقي�ادة انق�اب يوليو 2016 
ض�د أردوغان، وم�ن هذا املنظ�ور يبدو 
أن ه�ذا الخيار مرتبط ببعض التحركات 
األمريكي�ة إلزاحة أردوغ�ان والتي بدأت 

بعد وصول بايدن إىل السلطة.
إن تعيني س�فري أمريك�ي جديد يف أنقرة 
له تاريخ يف دعم جماعة فتح الله غولن، 
وس�ط أزم�ة اقتصادي�ة غري مس�بوقة 
يف تركي�ا واملطالبة الش�عبية باس�تقالة 
أردوغ�ان، يثري احتم�ال أن ينفذ خطًطا 

لإلطاحة بأردوغان.
تصاع�د  وم�ع  أيًض�ا،  آس�يا  رشق  ويف 
التوترات ب�ني الصني والوالي�ات املتحدة 
يف الس�نوات األخ�رية واش�تداد التحدي 
بني القوت�ني العظميني، ظلت الس�فارة 
األمريكية يف الصني شاغرًة منذ أكثر من 
عام ولم يكن للواليات املتحدة سفري لدى 

الصني.
لك�ن بايدن ق�دم »نيك�والس برينز« إىل 
مجل�س الش�يوخ يف أغس�طس امل�ايض 
كسفري جديد لدى الصني، ووافق مجلس 
الشيوخ عىل اختياره. كما أن خربة برينز 
يف العم�ل مهمة للغاية، حي�ث انضم إىل 
مجل�س األمن القوم�ي األمريكي يف عام 

.1990
وخال رئاستي جورج دبليو بوش وبيل 
كلينت�ون، ت�م انتخاب�ه مديرًا للش�ؤون 
لروس�يا  أول  مدي�رًا  ث�م  الس�وفيتية 

وأوكرانيا وأوراسيا.
ثم شغل منصب س�فري الواليات املتحدة 
يف اليون�ان عام 1997 وس�فري الواليات 
املتحدة لدى الناتو يف عام 2001، وشغل 
منصب وكيل وزارة الخارجية للش�ؤون 
السياس�ية من 2005 إىل 2008، يف عهد 

جورج دبليو بوش.
لذل�ك، يعتق�د بع�ض الخ�رباء أن وجود 
خب�ري متم�رس لدي�ه معرف�ة عميق�ة 
بالعاق�ات الصيني�ة األوروبية، كرئيس 
للس�فارة األمريكية يف بكني، قد يعكس 
وجه�ة النظ�ر القائل�ة ب�أن برين�ز من 
املفرض أن يراقب بذكاء عاقات الصني 
مع أوروبا، ويمنع الصني من ممارس�ة 

نفوذ كبري بني حلفاء الواليات املتحدة.
لك�ن يف غ�رب آس�يا واملنطق�ة، أعلن�ت 
الواليات املتحدة قبل نحو أس�بوع تعيني 
سفري جديد يف العراق. حيث أعلن بايدن 
أن�ه يعتزم تعي�ني ألينا رومانوفس�كي، 
الس�فرية الحالية لواش�نطن يف الكويت، 

سفرية له يف العراق.
املتحدة  الواليات  رومانوفسكي س�فرية 
أكمل�ت   .2019 ع�ام  من�ذ  الكوي�ت  يف 
رومانوفس�كي ج�زًءا م�ن تعليمه�ا يف 

الفرنس�ية  أبي�ب وتتق�ن  ت�ل  جامع�ة 
إىل   2016 وم�ن  والعربي�ة.  والعربي�ة 
2020، ش�غلت رومانوفس�كي منص�ب 
نائبة املنس�ق الرئييس ملكافحة اإلرهاب 

بوزارة الخارجية األمريكية.
وم�ن عام 2015 إىل عام 2016، ش�غلت 
األمريكي�ة  املس�اعدة  منس�ق  منص�ب 
ألوروبا وأوراس�يا، وعملت بشكل وثيق 
مع مكتب ش�ؤون جنوب ووس�ط آسيا 

ومكتب مدير املساعدة الخارجية.
أيًض�ا  رومانوفس�كي  عمل�ت  کم�ا 
کمس�اعدة لوزي�ر الخارجية للش�ؤون 
التعليمية والثقافية من 2005 إىل 2011، 
ونائبة مس�اعد وزير الخارجية لشؤون 
الرق األدنى من 2005 إىل 2005. ومن 
عام 2011 إىل عام 2015، شغلت منصب 
نائب�ة مدي�ر مكت�ب الرق األوس�ط يف 

الوكالة األمريكية للتنمية الدولية.
انضمت هذه الدبلوماس�ية األمريكية إىل 
وزارة الخارجي�ة يف ع�ام 2003 إلنش�اء 
ال�رق  األمريكي�ة  الراك�ة  مب�ادرة 
أول مديرة  األوس�طية)MEPI(، وكانت 

لها من 2003 إىل 2005.
وقب�ل انضمامه�ا إىل وزارة الخارجي�ة، 
عملت الس�فرية األمريكي�ة الحالية لدى 
الكوي�ت يف وزارة الدف�اع من عام 1990 
إىل ع�ام 2003، وتقلدت مناصب عليا يف 

هذه الوزارة.
ومع تصاعد الضغوط من أجل انسحاب 
الق�وات األمريكية من الع�راق واإلعان 
الرس�مي ع�ن انتهاء املهمة العس�كرية 
ينظ�ر  الع�راق،  يف  واش�نطن  لتحال�ف 
الخ�رباء واملراقبون يف املنطقة إلی تعيني 
جدي�دًة  س�فريًة  رومانوفس�كي  إلين�ا 
للوالي�ات املتح�دة يف الع�راق، وه�ي من 
ذوي الخ�ربة يف منص�ب رفي�ع يف جهاز 
مكافح�ة اإلره�اب األمريك�ي، بنظ�رة 

الريبة والشك.
رومانوفس�كي  الكث�ريون  ووص�ف 
بالخب�رية يف »إدارة اإلرهاب«، وأش�اروا 
إىل نية الواليات املتح�دة املحتملة إلعادة 
احتال العراق، وتكرار الس�يناريو الذي 
ح�دث يف عام 2014 مع دخول داعش إىل 

األرايض العراقية.
الع�راق ع�ام 2014  دخل�ت واش�نطن 
�خت  بذريع�ة محارب�ة اإلره�اب، ورسَّ
البل�د،  ه�ذا  يف  العس�كري  وجوده�ا 
وق�د عين�ت اآلن س�فريًة ل�دی الع�راق 
يمكنها بس�هولة إدارة اإلرهاب بمظهر 

دبلومايس وسيايس.
ويرى املحلل�ون أن الس�فرية األمريكية 
الجدي�دة يف بغ�داد تعت�زم إع�ادة تنفيذ 
س�يناريو انع�دام األمن يف الع�راق تحت 
عنوان »إدارة اإلرهاب«، إلقناع العراقيني 
بأن األم�ن يف بادهم ال يمكن أن يتحقق 

إال بوجود القوات األمريكية.

االثنين 20 كانون االول 2021 العدد 2740 السنة الثانية عشرة

المراقب العراقي/ متابعة...
أكد مس�اعد الش�ؤون التنس�يقية للقائد العام لجي�ش الجمهورية 
االسامية االيرانية االدمريال حبيب الله سياري بان جهوزية القوات 
املس�لحة تعزز قدراتنا الرادعة ولن تس�مح ألي ع�دو بالتجرؤ عىل 

الباد.
وقال االدمريال س�ياري يف كلمته االحد خال مراس�م ازاحة الستار 
وانضمام معدات دفاعية خضعت لعمليات صيانة وتطوير اساسية 
يف الق�وة البحرية لجي�ش الجمهورية االس�امية االيرانية: ان همم 
الصناعات الدفاعية يف منح العمر الثوري للمعدات من شانها تنفيذ 
تدابري القائد العام للقوات املس�لحة ولل�ه الحمد ان املهمات جارية 

بصورة جيدة بهذه املعدات.
واش�ار اىل اتس�اع نطاق مهمات القوة البحرية للجيش وقال: نحن 

نقوم االن بتنفيذ املهمات البحرية من الخليج الفاريس وبحر عمان 
حت�ى املحيط الهندي اىل  م�دار 10 درجة فيه الواقع عىل بعد 2000 
ك�م من هذا امل�كان وحتى البحر االحم�ر وقناة الس�ويس، ومثلما 
رصح قائ�د الثورة انه حينم�ا تخرجون من ه�ذه الجزر وتتجهون 

نحو البحار الحرة حينها ستصبحون قوة بحرية اسراتيجية.
ونوه االدمريال س�ياري اىل مهمة دورية القوة البحرية االيرانية التي 
عربت املحيطني االطليس الشمايل والجنوبي ووصلت اىل خليج فنلندا 
وميناء س�ان بطرسبورغ حيث قطعت مسافة 50 الف كم من دون 
الرس�و يف اي ميناء خ�ال عملية االبحار وق�ال: ان هذه النجاحات 
ه�ي ثمرة للثق�ة بالنفس والفك�ر الوالئي واالعتماد ع�ىل الطاقات 
الداخلي�ة. وقال: ان جهوزية القوات املس�لحة تعزز قدراتنا الرادعة 

ولن يسمح اي عدو لنفسه بالتجرؤ عىل الباد.

المراقب العراقي/ متابعة...
والجماع�ات  اإلرسائي�ي  االحت�ال  حكوم�ة  ردت 
االس�تيطانية املتطرف�ة، ع�ىل القرارات األخ�رية التي 
صوتت به�ا الجمعية العام�ة لألمم املتح�دة، بأغلبية 
بتصعي�د  الفلس�طينية،  الحق�وق  لصال�ح  س�احقة 
الهجمات ضد مناطق الضفة الغربية، وس�ط خش�ية 
فلسطينية بأن ترتكب تلك الجماعات أعماال انتقامية، 

تطال أرواح السكان.
وب�دال م�ن أن تتوق�ف ه�ذه الهجم�ات الت�ي طال�ت 
الس�كان من خ�ال االعت�داء عليهم بال�رب املربح 
م�ن قبل املس�توطنني، واعتقال الكث�ري منهم من قبل 
قوات االحت�ال، بعد صدور ق�رارات الجمعية العامة، 
الت�ي تضمنت إعط�اء الش�عب الفلس�طيني الحق يف 
تقرير املصري، والس�يادة عىل موارده الطبيعية، تشهد 
الهجم�ات التي تنفذها قوات االحتال واملس�توطنني، 

تصاعدا.

جدي�دة  هجم�ات  املاضي�ة  الس�اعات  وش�هدت 
للمستوطنني، يف وقت لم يحرك جيش االحتال ساكنا، 
ملن�ع هذه الهجمات، وترك قوات�ه تنفذ حمات اعتقال 

واسعة.
يق�وم  أن  الفلس�طينيون،  يخ�ى  الوق�ت  ه�ذا  ويف 
املس�توطنون بتنفيذ »هجمات إرهابي�ة دامية« تطال 
سكان البلدات النائية، أو تلك القريبة من املستوطنات، 
عىل غرار هجمات س�ابقة، مثل تل�ك التي نفذت بحق 
عائلة دوابش�ة ش�مال الضف�ة يف الع�ام 2015، حني 
أحرق املستوطنون منزلها، فقتل جميع أفراد العائلة، 

إال طفل عانى من حروق خطرية.
ولذل�ك دعت قي�ادة الق�وى الوطنية واإلس�امية، إىل 
تفعي�ل لجان الحراس�ة وتصعي�د املقاومة الش�عبية، 
للتصدي لهجمات املس�توطنني، التي قالت إنها »باتت 
أكثر رشاس�ة ووحش�ية، بحماية من ق�وات االحتال 

اإلرسائيي«.

المراقب العراقي/ متابعة...
 The بمجل�ة  مق�ال  يف  ماجوم�دار،  دي�ف  ق�ال 
تبق�ى  النج�اة  فرص�ة  إن   ،National Interest
 »35-F« ضئيل�ة ج�دا ل�رب م�ن 4 مقات�ات
األمريكي�ة، خ�ال مواجه�ة مع نف�س العدد من 

»سو-35« الروسية.
وش�دد الخب�ري، ع�ىل أن »س�و-35« تعت�رب أكثر 
تقدم�ا، وتحتوي عىل مع�دات الكرونية وماحية 
أكث�ر حداثة، ل�ذا يجب عىل الطياري�ن األمريكيني 
االعتماد فقط عىل خربتهم للبقاء عىل قيد الحياة.
ويرى الخبري، أن F-35 ال تملك القدرة عىل املناورة 
مث�ل Raptor وحت�ى F-16 أو F / A-18. ون�وه 
ب�أن F-35، وألنها طائرة خفية، تحمل األس�لحة 
-AIM بداخله�ا فقط وال يمكنها حم�ل صواريخ
9X. وإذا ت�م وضع الصاروخ يف حجرة األس�لحة، 
 120-AIM فس�يتم ذل�ك ع�ىل حس�اب ص�اروخ
AMRAAM، وال�ذي يعت�رب أكثر ماءم�ة لطائرة 
مث�ل F-35. ويعن�ي ذل�ك أن�ه يجب ع�ىل الطيار 

تجنب الدخول يف قتال جوي قريب.
الج�و  س�اح  يف   Raptor  22-F ع�دد  أن  وبم�ا 
 ،15C-F األمريك�ي قليل جدا، ويتم تقلي�ص عدد
 35 -F فقد تضطر قيادة هذا الس�اح، الستخدام

لتحقيق التفوق الجوي.
وبس�بب غ�اء املقات�ات م�ن الجي�ل الخام�س، 
ع�ن  االبتع�اد  العال�م  دول  غالبي�ة  س�تحاول 

اس�تخدامها، ويبق�ى مص�در التهدي�د الرئي�يس 
العال�م  األمريك�ي يف معظ�م مناط�ق  للط�ريان 

منظومات الدفاع الجوي املتكاملة.
ويرجح كاتب املقالة، أن روسيا والصني لن تجهزا 
قواتهم�ا الجوي�ة بمقاتات من الجي�ل الخامس 
فق�ط. ويف املس�تقبل املنظور، س�يكون أس�اس 
الطريان التكتيكي مقاتات »س�و-27« والنماذج 
املعدلة عنها وخاصة »س�و-35«، التي س�تظهر 

بالتأكيد الحقا يف العديد من البلدان العالم.
وملواجهة النماذج املعدلة من »س�و-27« سيتعني 
عىل البحرية األمريكي�ة االعتماد عىل F-35، عىل 
الرغم من أنها ليس�ت مصمم�ة لتحقيق التفوق 
الج�وي وتبقى بمثاب�ة املقاتل�ة- القاذف�ة التي 

تتمتع بقدرة جيدة للدفاع عن نفسها.

المراقب العراقي/ متابعة...
قال�ت مجلة فورين بولييس، إن الهاكرز اإليرانيني 
باتوا قوة ال يس�تهان بها، بع�د أن كانت املخاوف 

الغربية تركز عىل القراصنة الروس.
وذك�رت املجلة أن »جهات إيرانية ش�نت هجمات 
ع�ىل أه�داف أمريكي�ة وتمكن�ت م�ن الوصول يف 
ترين ثاني/ نوفمرب املايض إىل مجموعة واسعة 

من البنيات التحتية الحيوية«.
وأص�درت أمري�كا وبريطاني�ا وأس�راليا تحذيرا 
مش�ركا م�ن الهجم�ات اإليراني�ة م�ا ينب�ه إىل 
تعاظمه�ا. وتوصل خرباء من الرط�ة الفدرالية 

األمريكي�ة، واملرك�ز األس�رايل لألمن الس�يرباني 
واملركز الوطني لألمن السيرباني يف اململكة املتحدة 
إىل اس�تنتاج بأن طهران تدعم مجموعة »التهديد 
املس�تمر املتق�دم« وه�ي تس�مية ُتعط�ى غالًب�ا 

ملجموعات مخرقني تدعمها الدول.
وتق�ول املجلة إنه مع االهتم�ام هذا العام بربامج 
»الفدية« للقراصنة الروس، يبدو التهديد اإليراني 

مفاجئا.
وتش�ن هذه املجموعات هجمات عىل مؤسس�ات 
البني�ة التحتي�ة والركات وبعد أن تس�يطر عىل 

بياناتها تطالب بدفع »فدية«.

مجلة أميركية: »F-35« لن تصمد بمواجهة 
»سو-35« الروسية

فورين بوليسي: الهاكرز اإليرانيون ُيمّثلون 
قوة إلكترونية ال ُيستهان بها

أخبار من الصحف والمجالت

المراقب العراقي/ متابعة...
أك�د عضو املجل�س املركزي يف حزب 
الل�ه الش�يخ نبيل ق�اووق، أن “دور 
الحاج قاسم س�ليماني كان حاسما 
يف تعاظ�م وتطوير ق�درات املقاومة 
يف لبن�ان، وقد اس�تطاع تحويل حلم 
والوج�ودي  االس�راتيجي  التهدي�د 
حقيق�ة  إىل  الصهيون�ي  للكي�ان 

قائمة”.
وخ�ال لق�اء ح�واري أقام�ه مركز 
اإلمام الخميني الثقايف يف مدينة بنت 
جبيل، ش�دد الش�يخ قاووق عىل أن 
»إرسائي�ل الي�وم مطوقة ومحارصة 
بالصواريخ من حيث تحتس�ب ومن 

حيث ال تحتسب«.
االحت�ال  »أكذوب�ة  أن  إىل  ولف�ت 
اإليراني فش�لت يف تحقي�ق أهدافها، 
وأدت إىل نتائج عكسية عىل املستوى 

االسراتيجي يف املنطقة«.
واوضح الش�يخ قاووق ان »معركتنا 
االنتخابي�ة م�ع الس�فارات ال م�ع 

يف  وأدواته�ا  أم�ريكا  وأن  األدوات، 
املنطق�ة ولبنان، يري�دون ويعملون 
واس�تغال  األزم�ة  اس�تمرار  ع�ىل 
أوج�اع اللبنانيني لتحقيق مكاس�ب 

سياسية«.

حزب اهلل: سليماني حّول حلم التهديد 
الوجودي لـ»إسرائيل« إلى حقيقة قائمة

الجيش اإليراني: جهوزية القوات المسلحة تعزز القدرة الرادعة

مخاوف من ارتكاب المستوطنين »مجازر دموية 
ضخمة« بحق الفلسطينيين

المراقب العراقي/ متابعة...
كش�ف التقري�ر األول للهي�أة العام�ة ملكافح�ة 
الفس�اد يف الكويت »نزاهة« ع�ن تقاعس بعض 
جهات الدولة يف مكافحة الفساد، فضا عن عدم 

االلتزام باملبادرات الرامية إىل حماية املال العام.
واحتوى التقرير عىل استبيان لآلراء، شمل عينة 
من املجتمع الكويتي، واعترب %92 من املشاركني 
أن »خطر الرش�وة يتعاظم يف جهات الدولة«، يف 
حني ذكر %26 من املش�اركني أنهم »طلب منهم 
دفع الرش�وة«. ولفتت البيانات إىل أن »الخدمات 

العام�ة يف الكوي�ت تواج�ه العدي�د م�ن أوج�ه 
الفس�اد، وال سيما اس�تغال البعض للمناصب، 
حيث تش�ري العديد من الركات إىل أنه عادة ما 
يطلب منها تقديم بعض أوجه الرش�وة لتسهيل 
الحصول ع�ىل الخدم�ات«. وكش�ف التقرير أن 
»هن�اك 643 إق�رارا للذم�م املالية ل�م تقدم، 94 
منه�ا يخ�ص محكم�ني يف وزارة الع�دل، و363 
بني أعضاء مجالس هيئ�ات رياضية وجمعيات 
تعاوني�ة و186 ب�ني مدي�ري اإلدارات أو م�ن يف 
حكمهم، عاوة عىل وج�ود 2965 اقرارا متأخرا 

عن التسليم يف الوقت املحدد«.
وأردف ب�أن »عدد الباغات بش�أن الكس�ب غري 
امل�روع التي تلقتها نزاهة بل�غ 14 باغا أحيل 
واح�د منه�ا إىل النياب�ة العامة يف ح�ني حفظ 4 
باغ�ات«. ولفت�ت إىل أن »الخدم�ات العام�ة يف 
الكويت تواجه العديد من أوجه الفساد، ال سيما 
اس�تغال املنصب الرس�مي حيث تش�ري العديد 
من الركات إىل أنه ع�ادة ما ُيطلب منها تقديم 
خدمات أو عدة أوجه من الرش�وة لقاء الحصول 

عىل الخدمات بسهولة«.

نتائج تقرير »مفاجئة« عن مستوى »الفساد« في الكويت

من التجسس إلى التحركات العسكرية

كواليس تغيير السفراء األميركيين حول العالم



فتوى المرجعية العليا 
وتوحيد كلمة العراقيني

ش�هد العراق خ�ال تأريخه املديد أحداًثا سياس�ية وعس�كرية 
عديدة أدَّت إىل نشوب حروب داخلية أو خارجية، أو ظهور تيارات 
متنافرة ذات منهجيات مختلفة بعضها جمعت كلمة العراقيني 
وأخرى فرَّقت وحدتهم ومزَّقتها، مثل الطائفية النكراء التي راح 

ضحيتها شباب املجتمع العراقي وَشيُبها.
وقد أثبت العراقيون دوًما وقفتهم مع املراجع س�ابًقا أو حديًثا، 
وث�ورة العرشي�ن أنموذًج�ا، حني أفت�ى املرجع الديني الش�يخ 
امل�رزا املج�دد محمد تقي الش�رازي )ره( يف الثال�ث والعرشين 
م�ن كانون الثاني عام 1919 للمياد، تندي�ًدا لنوايا الربيطانيني 
وتوجيًها للمس�لمني للقيام بما هو صالح لهم. لذلك عندما رأى 
الغرب وأدرك أنَّ الح�رب املبارشة عىل العراقيني صفقة خارسة، 
والخس�ارة ال تليق به باعتباره القوة العظم�ى يف العالم، حاول 
بشتى الوسائل والسياسات إرضام النار  بني املسلمني أنفسهم، 
فكان�ت حصيلة تلك املحاوالت عرب هذه الس�نوات املديدة أي بني 
هات�ني الفتوتني –فتوى ثورة العرشي�ن وفتوى الجهاد الكفائي 
ن من السيطرة عىل ضعاف النفوس وإعدادهم  ضد داعش- التمكُّ
إعداًدا متطرًفا، لينش�أ كيان إرهابي سمي بداعش يؤمن بالقتل 
والفت�ك والدمار لتغدو أداة الغ�رب لتوجيه أقىس الرضبات نحو 
أي ش�عب يتمتع بالنضوج الفكري واالزده�ار الذهني والقيادة 
الحكيمة، غر مدركة أنَّ هذا الكيان املضطرب عقائدًيا سيواجه 
وحدة املسلمني ومقاومتهم مرة أخرى، فانعادت الكرة بعد مرور 
94 عاًما لتواجه الناس كياًنا آخر س�مي بداعش –وهي صنيعة 
الغرب- فربز أبطال العراق املتمثلني بالحش�د الشعبي وزعيمهم 
املرجع الديني الس�يد عيل الحسيني السيس�تاني )حفظه الله( 
ال�ذي أفتى بالجهاد الكفائ�ي يف الثالث عرش من حزيران س�نة 
2014 امليادية، ملحاربة هذه القوى الفاسدة. فنهض العراقيون 
الرشف�اء ملواجهتها، حني احتلت بع�ض مناطق العراق وأحدثت 
فيه�ا من الخراب ما أحدثت، فانتَظم الحش�د الش�عبي وتألق يف 
معارك�ه مع كيان الخرافة واالس�تبداد ليتمكن بكياس�ة قادته 
وتجاربهم وبس�الة جنوده وش�جاعتهم من تحرير تلك املناطق 
العراقي�ة الواحدة تلو األخرى، والقيام بعمليات قلَّت نظائرها يف 
العالم أجمع، ليكون بذلك الحش�د مكمًا للطريق التي اختارها 

زعماء ثورة العرشين ومدبروها.
إنَّ ما ش�هدناه م�ن نتائج خال تلك األحداث أثب�ت أنَّ املرجعية 

كانت وما تزال تسعى يف توحيد كلمة العراقيني ولم شملهم.

حسین محیي الطائي 
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بقلم/ عباس زينل|
س�ابًقا وبس�بب املخاوف األمني�ة؛ كنا نرى 
عنارص أمنية لدى مداخل األماكن جميعها، 
منظ�م  وتفتي�ش  متش�ددة  وإج�راءات 
لألش�خاص واملركب�ات، أم�ا اآلن يف الوق�ت 
الحايل ل�و تاحظون، بأن العن�ارص األمنية 
تعيش حالة اطمئن�ان كبرة، أغلب األماكن 
االجراءات فيها غر متشددة كما يف السابق، 
وه�ذه عملي�ة نوعي�ة ونقلة مهم�ة قام به 
الحش�د، حيث نقل الحرب م�ن داخل املدن، 
إىل املناط�ق الصحراوي�ة والحدودي�ة فأزال 
الخطر القائم عىل املدني�ني ونقله بعيًدا، قد 
يتس�اءل البعض هنا اين دور باقي املفاصل 
واألجه�زة  والرشط�ة  كالجي�ش  األمني�ة، 
االس�تخباراتية، او ق�د يق�ول البع�ض هذا 
إنكار لدورهم، الجواب هو س�ؤال؛ أين كان 

دور جميع هذه القوات.
 عندم�ا كنا ُنذب�ح وُنقتل وُنخط�ف وُنغيب 
وبشكل يومي؟!، أين كان دورهم واإلرهاب 
االمريك�ي بأدواتها الخليجية، حينما تفننوا 
بإبادتنا ساعة بعد ساعة؟!، هذه التساؤالت 
ليس�ت اتهام�ات بق�در م�ا ه�ي توضيح، 
وتفس�ر النقلة النوعية الت�ي حدثت، نحن 
نعلم برشاس�ة الهجم�ات االرهابي�ة يف تلك 
الفرتة، ونعلم مدى تغلغلهم يف الداخل، ونعلم 
مدى قوة اس�تخباراتهم وتعاون الكثر من 
يف الداخل معهم، ولكن يف نفس الوقت ُقيض 

عىل ه�ذه املجاميع، وافش�لت مخططاتهم 
بمج�يء الحش�د، وه�ذه النقل�ة النوعي�ة 
الت�ي حدث�ت، ه�ي فك�رة املرجع اي�ة الله 
السيس�تاني وبقيادة س�ليماني واملهندس، 
اإلم�ام السيس�تاني دام ظله بعد ان ش�اهد 
ضعف القوات األمنية، والفس�اد الذي ينخر 
املؤسس�ات األمنية والتحزب�ات، وعدم والء 
الش�خصيات الت�ي تس�تلم هذه ال�وزارات 
للع�راق، قام بإط�اق فتوى جه�اد كفائي، 
وبذلك تأسس الحش�د وأصبح السند الكبر 
للعراق، وباألخص للشيعة الذين عانوا كثرًا، 
تح�ت ظ�ل الحكوم�ات القمعية الس�ابقة، 
وباكتفاء هذه املؤسس�ات باملشاهدة إن لم 
تكن مس�اعدة، وخر دليل ع�ىل ذلك؛ عندما 
كان النظ�ام البائ�د يوجه الجي�ش العراقي 
اينم�ا أراد، ويدخله يف اي حرب مع أية دولة 
كانت، لم نَر يوًما من وزراء هذه املؤسسات 
األمني�ة، اي تضامن م�ع املواطنني بل كانوا 
خر مدافع�ني للحكام، الذين كانوا يتلذذون 
بقتلن�ا وقمعن�ا، إًذا كل ه�ذه أصبح�ت من 
امل�ايض، اآلن املطل�ب األس�ايس واألهم؛ هو 
الحف�اظ ع�ىل نعمة الحش�د، وإبع�اده عن 
التناح�رات واملهاترات السياس�ية، وابقاؤه 
س�نًدا ودرًعا وحصًن�ا للع�راق، وجعله قوة 

ضاربة وتسليحه بأحدث وأقوى األسلحة.
نطم�ح ان يك�ون هناك أيًض�ا طران جوي 
لدى الحش�د، وال سيما بأن األجواء العراقية 

مخرتق�ة م�ن قب�ل إمري�كا وغره�ا، ومع 
س�كوت وزارة الدف�اع ع�ىل إباحة الس�ماء 
العراق�ي!، وم�ع ماحظ�ة تط�ور األف�كار 
الحربي�ة لدى جميع ال�دول، إًذا نحن بأمس 

الحاج�ة إىل تطوي�ر الحش�د، وال ننىس بأن 
الحش�د ال ُيم�ىل علي�ه م�ن قب�ل الخ�ارج، 
ومحاف�ظ ع�ىل والئ�ه وس�يادته وكرامته، 
وهذا س�بب كاٍف ملحاربت�ه وإلصاق الكثر 

م�ن التهم علي�ه، ولكن وعد الل�ه حق ويده 
فوق أيديه�م، وبالوجود املب�ارك للمرجعية 
العظم�ى ولق�ادة الحش�د، س�وف يحف�ظ 

الحشد ويحفظ به العراق والعراقيني.

حشد السيستاني بقيادة المهندس وسليماني 
 اهلل سبحانه وتعالى أنعم على الشعب العراقي بنعمة كبيرة وعظيمة، اال وهي نعمة » الحشد »، ولكن هناك 

الكثير يجهلون هذه النعمة وال يقدرونها خير تقدير، بل وصل الحال لدى البعض على إنكار هذه النعمة، واندثار 
وتغييب للدور العظيم الذي قدموه، والذين ال زالوا يقدمون، العنصر المهم واألساسي الذي كنا نفتقر إليه في 

العراق؛ هو عنصر األمن قبل بزوغ شمس الحشد، ال يخفى عليكم كم عانى العراقيون من التفجيرات، والتي كانت 
تطال بِنا في كل األماكن، في األسواق العامة والمساجد والمدارس والجامعات والمراقد.

عندما تسلُّم مؤسسات الدولة الى »الخصوم« فماذا تنتظر ؟
بقلم/محمود الهاشمي..

ع�ىل الرغ�م من عل�م االحزاب )االس�امية (
بان هناك تظاهرات س�وف تنطل�ق بالعراق 
يف االول م�ن ش�هر ترشي�ن االول م�ن ع�ام 
2019 وتبقى ملدة عام حتى تس�قط حكومة 
السيد عادل عبد املهدي ثم تواصل مرشوعها 
باالحتج�اج ملجيء حكوم�ة الكاظمي او من 

يقاربه يف التوجه )االمركي( 
ث�م الدع�وة اىل انتخابات مبك�رة تقارب ايام 
موع�د خ�روج الق�وات االجنبية م�ن العراق 
وكذلك املج�يء بقانون انتخاب�ات )مفصل( 
الخ�راج الكت�ل املنارصة للمقاومة والحش�د 
من املعادلة السياسية واملشاركة الحكومية ،
ل�م تس�تطع الكت�ل االس�امية فع�ل يشء 
بل كان�ت “تتفرج” ع�ىل املش�هد وتداعيات 
املخطط فق�رًة فقرًة وكيف تح�رق مكاتبها 
وتقت�ل قياداته�ا وتعل�ق الناس ع�ىل اعمدة 
الكهرباء وتغلق امل�دارس ودوائر الدولة فيما 
هم يعلمون من وراء ذلك تحريضا وتمويا .

باملوافق�ة عىل )حكوم�ة الكاظم�ي( تكون 
مؤسس�ات الدولة قد اصبحت بيد )الخصوم 
( فه�م م�ن يدعم�ون وينقل�ون ويقيل�ون 
ويرسق�ون وبتهم�ون كيفما ش�اءوا وباتت 

جميع مقاليد االمور بايديهم .
)حكوم�ة  ع�ىل  املصادق�ة  وافق�وا  الذي�ن 
الرج�ل  ه�ذا  ان  يصدق�وا  ل�م  الكاظم�ي( 
)البسيط (و)اللني( يف كامه يصل به االمر ان 
يعتقل احد كبار قادة الحش�د الشعبي الحاج 
)قاس�م مصلح (بتهم�ة كيدية وتحت غطاء 

اعامي معاد شوه الصورة 
حت�ى تجل�ت الحقائ�ق قب�ل ثاثة اي�ام بان 
القاتل محس�وب عىل كتلة سياس�ية موالية 

ل)الكاظمي(.
ردة الفع�ل من قبل قيادة الحش�د الش�عبي 
اتج�اه اعتقال القيادي الحاج قاس�م مصلح 
ودخ�ول املنطق�ة الخ�رضاء ،كان�ت عامة 
ع�ىل ان حكومة الكاظم�ي جريئة حتى عىل 
الثواب�ت ،فخال ع�ام واحد اق�ال الكاظمي 
وامل�دراء  االمني�ني  الق�ادة  م�ن  الع�رشات 
العامي�ني واملس�ؤولني املقرب�ني م�ن الكت�ل 
الشيعية القريبة واملنارصة للحشد واملقاومة 
فيما اكتفت الكتل الش�يعية باالحتجاج عرب 
التغري�دات واالعام ومنص�ات التواصل لكن 

ذلك لم يغر باالمر من يشء.
التحض�رات اىل “االنتخاب�ات املبكرة ” كانت 
مع�دة من قب�ل الجهة القريب�ة من املخطط 
االمركي القايض بانسحاب القوات االجنبية 
من الب�اد مقابل املحيء بحكوم�ات موالية 

المركا .
كل االع�داد لانتخابات جاء وفق املخطط اىل 
درج�ة ان النتائج كانت )مصنوعة (مس�بقا 
ش�اركت بها حهات داخلي�ة وخارجية فيما 
تق�ف الكت�ل املناهض�ة للتواج�د االمرك�ي 
موق�ف املتف�رج التقوى ع�ىل تحريك جندي 

واحد من رقعة الشطرنج .
قان�ون االنتخاب�ات وكم�ا ه�و معد ل�ه ،ان 
يمت�ىلء مجلس الن�واب ب)املس�تقلني ( كي 
يفقد تأثره عىل الحكومة التي سوف تتشكل 

وفق املقاس االمركي الخليجي .
ه�ذه االنتخاب�ات انتجت لنا )40( مس�تقا 
ويف ال�دورة االخرى س�يكون عدده�م )80( 
مستقا وهكذا يف تصاعد اىل ان يفقد مجلس 
النواب فاعليته ويصبح مجرد سوق للمزايدة 
يف الحص�ول عىل هذا الص�وت او ذاك الصدار 
القوان�ني ،وب�ذا ال فائدة من وج�وده فا هو 
مجل�س ترشيع وال رقاب�ة ،ووفقا للمرشوع 
االمرك�ي فان الع�راق وس�وريا ولبنان عام 
2030 ب�ا دولة ،الن النظ�ام الربملاني يعتمد 

عىل االحزاب وليس مكانا للمستقلني !

تح�اول املحكمة االتحادي�ة ان تدفع بالوقت 
عل الكتل السياس�ية تش�كل ائتاف�ا للكتلة 
االك�رب ثم الس�عي لتش�كيل الحكوم�ة وفق 

املحاصصة .
التجرب�ة  لصال�ح  (لي�س  )التأخ�ر  ه�ذا 
الديمقراطي�ة بالعراق ،ف�ا الفائز يقبل بان 
يتنازل عن فوزه ،وال الخارس يقبل بخسارته 

وبني يديه طعون )عدل بعر (! 
وسوف يستفيد الكاظمي وانصاره من غياب 

مجلس النواب ليفعل مايشاء .
كان م�ن املمك�ن ان تك�ون هن�اك معارضة 

ولكن املش�كلة بالعراق ان الجهة التي تمسك 
بزمام السلطة ، تس�تخدم كامل صاحياتها 
للني�ل م�ن الكتل�ة املعارضة ،فتهم الفس�اد 
جاه�زة وتهم اخرى جاهزة ،لنش�هد معركة 

ثأر دون ان يفكر احد بتبليط شارع واحد .
املش�كلة اذا تأخر اعان املحكم�ة االتحادية 
التي تملك من الطعون مايكفي إللغاء نتائج 
االنتخابات او الذهاب اىل العد اليدوي لجميع 
الصنادي�ق ،فه�ذا التأخر يدف�ع للتصديق ان 
جه�ات سياس�ية تضغ�ط وته�دد املحكمة 
وشخصياتها مثلما ضغطت وهددت اعضاء 

مجلس القضاء ملفوضية االنتخابات .
ماذا لوصادقت املحكمة االتحادية عىل نتائج 

االنتخابات ؟
ه�ذه )مش�كلة ( وفق�ا له�ذه النتائ�ج التي 
اعدها “محرتف “بحي�ث كيفما تقلبها فهي 

)فتنة(!
هناك ضغوط عىل كتلة الحلبويس ومس�عود 
لائتاف مع التيار ! هذه )الضغوط ( القصد 
منه�ا ابع�اد انص�ار املقاوم�ة والحش�د عن 
املعادلة السياسية والحكومية ،وهؤالء ليسوا 
رقم�ا س�ها وادواته�م فاعلة وما تخش�اه 
املرجعي�ة واملجتم�ع عموم�ا ه�و )الح�رب 

االهلية (!
الحرب ه�ذه جغرافيتها محصورة يف مناطق 
الوس�ط والجن�وب ،خاص�ة أن من�ازل هذه 
املناط�ق بمدنه�ا وريفه�ا مألى باالس�لحة 
واذا ماتوف�رت)رشارة (من جه�ة )مجهولة 
( تكف�ي لتأخر س�كان هذه املناط�ق ثاثة 

قرون .
ال اح�د يس�تطيع ان بخف�ي ه�ذا “القل�ق” 
فمثلم�ا كن�ا نعي�ش مع�ا س�نة وش�يعة يف 
مناطق عديدة اس�تطاعت الوالي�ات املتحدة 
ومعه�ا دول الخليج ان تفرقنا وبات لكل منا 
ثقافة وعاقات اجتماعية خاصة ،فيما يبدو 

)االن( الظرف جاهزا لو ارادوا اشعاله !
املرجعي�ة الرش�يدة اوص�دت بابه�ا بوج�ه 
السياس�يني ،ولكن هذا اليعني انها ستتوقف 
ع�ن العم�ل بواجباته�ا الديني�ة والوطني�ة 
،فس�ابقا تدخلت يف تنحية )ن�وري املالكي ( 

رغ�م حصوله عىل )720( الف صوت وذهبت 
الس�لطة اىل حي�در العبادي ال�ذي حصل عىل 
ثاثة االف صوت ،كما تدخلت يف تنحية عادل 

عبد املهدي وذهاب السلطة اىل )الكاظمي (!
تركي�ا دخلت عىل الخط بقوة الن لها س�بعة 
االف عس�كري عىل ارض شمال العراق والبد 

من االتيان بحكومة عراقية تدعم بقاءها .
االيراني�ون يرون ان )االمن القومي الش�يعي 
(واج�ب رشعي اليفرط�ون في�ه مهما كان 
الثم�ن ،وواح�دة م�ن خافاته�م وتحملهم 
العقوب�ات االمركي�ة تمس�كهم ب)العم�ق 

االسرتاتيجي (للمقاومة بتنوع طوائفه !
ث�م ان لهم مع العراق حدودا بطول 1450كم 
وهي اطول ح�دود للبلدين مع الدول االخرى 
،والتقبل لتواجد نف�وذ امركي عىل حدودها 
الطويلة هذه ،ومجرد نظرة اىل كامل حدودها 
مع الدول االخرى ستجد انها يف منأى مبارش 

عن التهديد االمركي ..
لذا ف�ان من يفكر بصناعة عملية سياس�ية 

البد ان يأخذ بنظر االعتبار هذه املعادالت.
العراقيون هم الوحي�دون القادرون عىل حل 
مش�اكلهم ،وه�م الخ�ارسون اذا ارادوا غر 

ذلك ،
بينك�م  س�واء(فيما  )كلم�ة  اىل  فتعال�وا 
،واجت�ازوا س�اترا من النار بم�ا تملكون من 

عقول وحكماء.
واظن م�ن جعل اصابعه يف آذانه واس�تغىش 
ثيابه واصابه الغرور س�يندم )والت س�اعة 

مندم (

بقلم/منذر سليمان
أعلنت الوالي�ات املتحدة، مطلع الش�هر الجاري، 
»إنتاجها« الدفعة األوىل من أخطر وأحدث س�اح 
-B61 نووي يف ترس�انتها؛ رأس حربي من طراز

12، وه�و عبارة عن »س�اح نووي اس�رتاتيجي 
وتكتيك�ي« يف آن واح�د، من أجل إظه�ار »التزام 
الوالي�ات املتح�دة سياس�َة الردع الن�ووي«، بعد 
جه�ود تصمي�م وتطوي�ر وأبحاث اس�تغرقت 9 
س�نوات »م�ن أج�ل ضمان الق�درة ع�ىل إطاق 
ال�رأس النووي م�ن املقاتات الحربي�ة املتوافرة 
واملس�تقبلية« )جي�ل روبي، نائبة وزي�ر الطاقة 
الن�ووي«، 2  الوطني�ة لألم�ن  »اإلدارة  ومدي�رة 

كانون األول/ديسمرب 2021(.
يخط�ط البنتاغ�ون إلنت�اج »480 قنبل�ة نووية 
جدي�دة )B61-12(« م�ن تلك القناب�ل املجّنحة، 
ومع�دَّل تكلفة الواح�دة منها 28 ملي�ون دوالر. 
وهي موّجهة بدقة، ونس�بة الخطأ ال تتعدى عدة 
أمت�ار. وتخّطط وزارة الدف�اع األمركية لتجهيز 
قاذفاته�ا وقاذفات حل�ف النات�و يف أوروبا بها، 
لتكون بدي�ًا عن النم�اذج القديم�ة )B61-3 و

B61-4(«. يت�م إس�قاط القنبل�ة الجدي�دة م�ن 
مقاتل�ة تحلق ع�ىل ارتفاعات عالي�ة، ثم تتوجه 
تلقائي�اً عدَة كيلومرتات نح�و الهدف. كما تمتلك 
الواليات املتح�دة »100-150 قنبلة نووية حالياً 
يف أوروب�ا« )تقري�ر التح�اد العلم�اء األمركيني 

FAS، 17 ترشين الثاني/نوفمرب 2021(.
املؤسس�ة العس�كرية األمركية »أدمن�ت اقتناء 
األس�لحة النووية« والجاهزية الستخدامها، منذ 
دخولها الحرب العاملية الثانية، واستخدمت إفناء 
البرشية بالنووي كأحد أس�لحتها للسيطرة عىل 
العالم. وتش�هد الحقب�ة الزمني�ة الحالية عودة 
واش�نطن إىل عقلي�ة الح�رب الب�اردة، أو تجديد 
عمله�ا به�ا، لكن ب�أدوات أش�د فت�كاً وتدمراً، 
مدركة أن ميزات س�يطرتها عىل العالم، سياسياً 
واقتصادي�اً وأمنياً، ب�دأت تظه�ر عليها عامات 
التص�دع، وانتق�ال مرك�ز الثق�ل االس�رتاتيجي 

العاملي األوحد إىل املتعدد القطبية.
يف امل�ايض القري�ب، إب�ان والي�ة الرئي�س جون 
كنيدي، عرّب وزير دفاعه روبرت مكنمارا عن ولع 
ق�ادة هيئة األركان املش�رتكة بالس�اح النووي، 

ه�ًا كام�ه إىل املستش�ار الخ�اص للرئي�س  موجِّ
كني�دي، أرثر شليس�نجر، قائاً »تزخر س�جات 
البنتاغ�ون بدراس�ات تتحدث ع�ن الحفاظ عىل 
»مجتمع قابل لاستمرار بعد نهاية نزاع نووي«. 
وأض�اف مكنم�ارا أن ذاك املصطل�ح ت�رك أث�راً 
كصاعقة نفس�ية لديه، موضحاً »أن وسيلة ردع 
فّعالة ال يمكنها االس�تناد إىل فعل »نووي.. أمر ال 
يصّدق« )»جون أف كنيدي يف مواجهة العسكر«، 

شهرية »ذي أتانتيك«، آب/أغسطس 2013(.
وأضافت املجل�ة املذكورة أن ق�ادة هيئة األركان 
املش�رتكة إبان الح�رب الباردة، كان�وا عىل أهبة 
االس�تعداد إلط�اق رضب�ة نووي�ة وقائي�ة أوىل 
ضد االتحاد الس�وفياتي، وحمل�ت خطة األركان 
املع�ّدة تصّوره�ا »باس�تخدام 170 قنبلة نووية 
وهيدروجينية ضد موس�كو وحدها، وتدمر كل 
معلم حض�اري يف االتح�اد الس�وفياتي والصني 

ومدن يف أوروبا الرشقية«.
املواصف�ات التقنية للعّينة الجدي�دة من القنبلة، 
التي ُطّورت إبان الحرب الباردة وُنرشت يف أوروبا 
يف ع�ام 1968، تش�ر إىل أن: وزنها اإلجمايل يبلغ 

320 كلغ�م؛ وطوله�ا 3،5 أمت�ار؛ يتمتع رأس�ها 
الحرب�ي بق�وة خ�رق لطبق�ات األرض بقوة 50 
كيلوطناً )كمقياس مل�ادة التفجر »تي أن تي«(؛ 
إح�داث حف�رة يف األرض قطره�ا 60  يمكنه�ا 
م�رتاً؛ تطلق م�ن املقات�ات الحديثة، م�ن بينها 
أف-15 إي و أف-35 األرسع م�ن الص�وت، إّم�ا 
ع�ن طريق الجاذبية الباليس�تية وإّما بالتوجيه، 
م�ن ارتفاعات ت�رتاوح ب�ني 50 و50،000 قدم؛ 
ذيله�ا مزّود بأربع زعان�ف للتحّكم األفضل بدقة 
إصابتها. يقع رأس�ها الحربي يف الجزء األوس�ط 
م�ن القنبلة، ويتي�ح التحكم يف 4 خي�ارات لقوة 
 10 كيلوط�ن،   1.5 كيلوط�ن،   0.3 التفج�ر: 
كيلوط�ن و50 كيلوطن. للمقارنة، فإن القنبلتني 
النوويتني اللتني أُلقيتا عىل هروشما وناغازاكي 
كانت قدرتهما التفجرية 15 طناً و21 طناً، عىل 

التوايل. 
بحسب الخرباء العسكريني، فإن القنبلة الجديدة، 
يف نماذجه�ا األربعة، تصنَّف بأنه�ا متدنية القوة 
ألن قوة التفجر تقّل ع�ن 20 كيلوطناً. ويضيف 
خ�رباء البنتاغ�ون أنها ال تتعارض م�ع معاهدة 

الح�د م�ن االنتش�ار الن�ووي كونه�ا ال تحتوي 
ع�ىل عن�ري اليوراني�وم الع�ايل التخصي�ب أو 

البلوتونيوم.
أوضحت بيانات وزارة الدفاع األمركية أن الغرض 
م�ن تطوير النس�خة الحديثة من عائل�ة القنبلة 
B61 ه�و »لتحس�ني الق�درات النووي�ة للقوات 
الجوية األمركية والدول الحليفة، وزيادة معاير 
الس�امة واألم�ان واملوثوقي�ة«، وه�و ج�زء من 
برنامج »تمدي�د الحياة« لتل�ك املجموعة املكونة 
من نح�و 400 قنبلة، والتي اس�تُبدلت وأُصلحت 
مكوناتها القديمة غ�ر النووية، مثل البطاريات 
والصمامات وأجهزة إلكرتونية، بمكونات حديثة 
تمدد عمر خدمة القنبلة إىل نحو 20 سنة مقبلة.

عن�د البح�ث والتدقي�ق يف ه�دف اإلع�ان يف هذا 
التوقيت بالذات، ينبغي للمرء استحضار توجهات 
قيادة هيئة األركان املشرتكة العدوانية إّبان عهد 
الرئيس جون كنيدي املش�ار إليه أعاه، من زاوية 
تغليب توجهات املؤسس�ة العسكرية عىل انتهاج 
سياسات أكثر واقعية يف الحقب الزمنية املتعددة.

م�ا يواجه�ه الرئي�س ج�و باي�دن م�ن أزم�ات 

لسياس�اته ووعوده االنتخابي�ة ترجمه بالتناغم 
مع التوجهات التقليدية للمؤسس�ة العس�كرية، 
ع�ىل  الن�ووي  بالتف�وق  التلوي�ح  إىل  الرامي�ة 
خصومه�ا، وتصعي�د ح�دة التوت�ر باصطناعها 

أعداء دائمني: روسيا والصني.
 يف ظل العقب�ات الداخلية الت�ي تعرتض الرئيس 
بايدن، حتى داخل حزبه الديموقراطي، ال يمكنه 
الظه�ور يف موق�ف »الضعي�ف« أم�ام الخصوم، 
وخصوص�اً أن أداءه وأهليت�ه العقلي�ة ال يبعثان 
ع�ىل طمأنة الناخب األمركي، كما تش�ر أغلبية 

استطاعات الرأي.
فتصعي�د التوت�ر م�ع روس�يا، بذريع�ة حماي�ة 
أوكراني�ا، يخ�دم قب�ل كل يشء هدف واش�نطن 
يف الحف�اظ ع�ىل تبعي�ة ال�دول األوروبية وحلف 
الناتو، وخصوصاً بسبب اعتماد الدول األوروبية 
عىل مصادر الطاقة الروس�ية يف تش�غيل حياتها 
اليومي�ة، ويضم�ن تدف�ق ميزاني�ات األس�لحة 
واملعدات العس�كرية ع�ىل املؤسس�ات النافذة يف 
صن�ع القرار األمركي، وامت�داداً يخدم أيضاً تلك 

القوى يف تصعيد مواٍز ضد الصني.

أبعاد نشر واشنطن قنابل نووية تكتيكية جديدة
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العدد 2740 السنة الثانية عشرة

تعان�ي فرق أندية بغداد بكرة الس�لة عدم وج�ود مالعب مخصصة للتدريبات.وقال مص�در مطلع إن اندية بغداد 
بكرة الس�لة لم تستطع توفري قاعة لتدريبات فرقها بكرة السلة بسبب انشغال قاعة الشعب ببطولة التايكواندو 
ه�ذه االيام.واوضح ان فريق النفط لم يتدرب منذ يومني وسيس�افر اليوم االثنني لخوض مباراة الس�ماوة ضمن 
منافس�ات الس�لوي املمتاز، مبين�اً ان االندية س�رفع كتاباً اىل وزارة الش�باب والرياضة من اجل بن�اء املزيد من 
القاعات.يذك�ر أن قاعة الش�عب تخصص لجميع الرياض�ات وتتعرض لضغط كبري لعدم وج�ود قاعات بديلة يف 

بغداد.

أندية بغداد السلوية: لم نستطْع توفير قاعة لفرقنا !

     إياد الصالحي6

خليجي البصرة.. 
أكذوبة!

اِلتهى اإلعالم الريايض العراقي والخليجي بملف خليجي البرصة 
اسلتثناًء ملن كل القضايا املصرييلة التي تواجهُه على الصعيد 
املهنلي ودوره يف مراقبة مؤّسسلات بللده الرياضية، مللا ُيحِدثُه 
تناول امللف من سلوء هضم بعض اطرافهلا لوجبات االنتقادات 
التلي اسلهمت يف تعميلق جلراح العراقيلن بدالً ملن تضميدها 

لغايات لم تنِه بعد أحقاد املايض القريب!
ما يدعونا لالستغراب أن العراقي هو نفسه سواء من كان يعمل 
بالُقلرب من اتحاد كأس الخليج العربي يف الدوحة أو من يمارس 
عمله يف قناة فضائّية ببغداد أو من يتفّرج عى امللهاة بال موقف! 
ونتساءل بحرية ملاذا ال يصطّف الجميع وراء مصلحة العراق بدالً 
من علرض مهازل التناحلر يف اآلراء، أو الدفلاع والهجوم كيفما 
اجتهد، أو تخوين الشلقيق تاّرة وضّمه بالحضن »مجاملة« تارة 

أخرى؟
هذا األخ العراقي األول يقول »هناك تشلاؤم غري ُمربّر« وذاك األخ 
العراقي الثاني ُيجاهر« كال أنها مؤامرة .. انسحبوا وال تتوّسلوا« 
ويردُّ األول »وعود الخليج واقعية ..الجود تخدير وتمييع لألمور« 
ويلرصخ أخ عراقي ثالث »معقولة تصنعلون من الحّبة ُقّبة« ثم 
يسلتدرك »رّبما ترسيب املعلومة ُيراد منه جلسّ النبض.. أكملوا 

رشوطهم واسقطوا حججهم«!
ووسط كل ذلك، ينربي زميل خليجي لُيعلن بشكل مفاجىء عدم 
إقامة البطولة يف البرصة بناء عى »حّسه املهني« وليس نقالً عن 
رئيلس اتحاده اللذي حرض االجتماع العادي للدول أعضاء اتحاد 
كأس الخليلج العربي الذي لم يناقلش القضّية أصالً مرتّقباً نفاد 

مدة الستة أشهر إلعالن الجاهزية من عدمها!
وخرج زميل خليجي آخر - تسلتعدُّ بالده لتنظيم النسلخة ذاتها 
- بترصيح غري بلريء يؤّكد فيه عدم مغاملرة االتحاد الخليجي 
باسلناد البطولة للعراق، ُمعلاّلً ذلك بمعاناته من الجانب األمني! 
يف حلن أن كّل بيانلات االتحلاد وترصيحات لجلان التفتيش لم 
تتحّدث عن ذلك قط، وتناىس أن كبار مسلؤويل رياضة بلده كانوا 
يتحّدثون لوزير رياضتنا عن شعورهم باألمن واألمان يف البرصة 

أكثر من أي مكان آخر، فهل كانوا )يتغشمرون(* معه؟!
كفى عبثاً بملف البرصة الخليجي، ال مؤامرة وال توافقات رّسية 
وال انقالب يف املواقف، مشلكلتنا يف أنفسنا، نِعد اآلخرين من دون 
التزام، ولدى جميع مسلؤويل رياضتنا القدرة عى تحويل املوجب 
إىل سلالب يف تحليل أي ملرض يواجهها، خاّصة وأن ِعلل خليجي 
البرصة منذ عام 2010 لم ُتعالج برغم اسلتنزاف أكثر من مليار 
ونصف املليار دينار عى إنشلاء ملعب املدينلة الرياضية لتنظيم 
البطولة، ولم يكشف أي من وزراء الرياضة جاسم محمد جعفر 
وعبدالحسن عبطان ود.أحمد العبيدي وعدنان درجال عن حجم 
صْت إضافلة لهذا املبلغ منذ اللروع بعملية  األملوال التلي ُخصِّ
بناء أو صيانة أو تجهيلز مالعب وفنادق وقاعات وأماكن ترفيه 
ودعائم لوجستّية، من أجل تلبية متطلّبات تنظيم بطولة تستمّر 

أسبوعن فقط ولم تَر النور حتى اآلن؟
هلل من املعقلول أن األمانلة العامة ملجللس اللوزراء التي تضّم 
نخبلة من املستشلارين يف الرياضة والقانون واالسلتثمار واملال 
واالقتصلاد لم تصارح رئيس الحكوملة عى مدى 11 عاماً بفتح 
تحقيلق يف مروع خليجي البرصة وعلرض نتائجه عى مجلس 
الوزراء مع التوصية بجدوى تنظيم البطولة من عدمها، وتطالب 
وزيلر الرياضلة بتنفيذ أملر الحكومة بعد مناقشلة كل حيثّيات 

امللف؟!
كملا يبقى التسلاؤل مطروحاً أمام تنفيذي اتحلاد كأس الخليج 
العربي: نحرتم جميلع قراراتكم، ونقدِّر رغبتكم يف إناطة العراق 
تنظيم النسلخة 25، لكن توايل قبولكلم ملّف العراق عقب انتهاء 
كل بطولة لنسلخ 2010 يف اليملن و2013 يف البحرين و2014 يف 
السعودية و2017 يف الكويت و2019 يف قطر يف ظّل إرصاركم عى 
إنجاز العراقيلن ذات املؤرّشات يف تقارير املفتشلن، ولم تكتمل 
إملا مماطلة أو منلاورة أو عجزاً منهم، فإنكلم رُشكاء يف زيادة 
أوجلاع الجمهور العراقي إزاء معاناته من مشلكلته األساسلية 
بجثوم الحظر اللدويل يف مالعبهم بأعذار واهية يفضحها انحياز 
االتحاد الدويل للعبة )الفيفا( التحادات أخرى تعاني من مشلاكل 
داخلية واضطرابات سياسلّية وفوىض عارمة يف حياتهم اليومية 

لم ُتحَظر منتخباتها من اللعب يف أراضيها!
صارحلوا اتحلاد الكلرة العراقلي بعدم قبلول مللفٍّ منقوٍص ال 
يسلتويف املعايري، فلكل ُمدد االنتظار للسلنن امللاّرة بخجل عى 
ضفلاف البلرصة الحبيبلة أفضلت إىل حقيقلة واحلدة :خليجي 

البرصة .. أكذوبة!.

أكد رئيس اللجن�ة األوملبية اإليرانية 
رضا أمريي، سعي بالده اىل مساندة 
الع�راق رياضيَّاً بش�كل ج�دِّي، جاء 
ذل�ك خ�الل املؤتمر الصحف�ي الذي 
عقده ع�ى هام�ش توقي�ع مذكرة 
تفاهم مع اللجن�ة األوملبية الوطنية 
العراقية.وق�ال أم�ريي، إن »العراق 
املنش�آت  وكل  الثان�ي  بيتن�ا  ه�و 
اإليراني�ة تح�ت ت�رف الرياضيني 
العراقيني«، مبيناً أنه »سيجري لقاء 
م�ع رئي�س االتح�اد اإليران�ي لكرة 
القدم م�ن أجل حض�ور منتخبه اىل 
الع�راق واملس�اهمة بك�ر الحظر 
املف�روض عليه«.وأض�اف أم�ريي، 
»توصلن�ا اىل توافق�ات مهم�ة م�ع 
الجانب العراقي منها تبادل الخربات 
يف املج�ال الري�ايض وإقام�ة دورات 
تدريبية متبادلة، مؤكداً سعي إيران 
اىل مس�اعدة العراق رياضياً بش�كل 
ج�دِّي وفّعال«.م�ن جانب�ه أع�رب 
الوطني�ة  اللجن�ة األوملبي�ة  رئي�س 
العراقية رعد حمودي عن س�عادته 
بتوقي�ع اتفاقية التع�اون مع إيران 
مشدداً، عى سعي اللجنة لالستفادة 
الرياض�ة  واق�ع  تطوي�ر  يف  منه�ا 
املؤتم�ر،  هام�ش  العراقية.وع�ى 
وقع�ت اللجن�ة األوملبي�ة الوطني�ة 
العراقي�ة صباح أمس األحد بمقرها 
يف العاصم�ة بغ�داد مذك�رة تفاهم 
ريايض مش�رك مع نظريتها اللجنة 
األوملبي�ة الوطني�ة لجمهورية إيران 
االس�المية.وقال حم�ودي يف كلم�ة 
ترحيبية وبحسب بيان عن االوملبية 
تلقت »املراقب العراقي« نسخة منه 
ان�ه »ال تخفى عى مراق�ب ُمنصف 
القفزة الواضح�ة للرياضة االيرانية 
قاري�ا وعامليا وهو نت�اج عقود من 

س�نوات العم�ل املضن�ي والتجرب�ة 
املراكمة يف رياض�ة االنجاز العايل«.
يف  “إنن�ا  للق�ول  حم�ودي  وم�ى 
غاي�ة الس�عادة اليوم ونح�ن نوقع 
مذك�رة تفاهم ري�ايض مفتوح مع 
اللجن�ة األوملبية االيراني�ة عى وفق 
مشركات رياضية نختزلها بتشابه 
من�اخ البلدي�ن، والطبيع�ة البدني�ة 
وإش�راكهما  الجاري�ن،  للش�عبني 
يف التناف�س الري�ايض املب�ارش الذي 
يجمعهم�ا قارياً ودولي�اً، باالضافة 
للبن�ى التحتية الرياضي�ة املتطورة 
لتب�ادل الخ�ربات  إي�ران، س�عياً  يف 
الرياضي�ة ب�كل جوانبه�ا م�ن أجل 
تحقيق ما يصبو إليه الرياضيون يف 
بلدينا«.من جانبه قال رئيس اللجنة 
األوملبية االيرانية سّيد رضا صالحي 
أمريي ان “هناك العديد من املنشآت 
الرياضية الك�ربى يف ايران وبأحدث 
العاملية واملتطورة عامليا  املواصفات 
وهذا م�ا جعل ايران م�ن بني الدول 
العايل”،  اإلنج�از  برياضة  املتفوق�ة 
مش�رياً اىل ان كل املنش�آت اإليرانية 
ه�ي تحت ت�رف اللجن�ة األوملبية 
العراقي�ة وه�ذا واجب علين�ا تجاه 
العراق الذي تربطنا به عالقات طيبة 
السيما أن السيد رعد حمودي يحظى 
باح�رام جمي�ع اللج�ان األوملبي�ة 
يف العال�م ومنه�ا ايران ملا لش�خص 
رئيس اللجن�ة األوملبي�ة العراقية يف 
ايران م�ن احرام لتأريخ�ه املميز«.

بتوقي�ع  العراق�ي  الجان�ب  ومث�ل 
األوملبي�ة  اللجن�ة  رئي�س  املذك�رة 
الوطنية العراقية رعد حمودي فيما 
مثل الجانب االيران�ي رئيس اللجنة 
األوملبية االيرانية سّيد رضا صالحي 

أمريي.

خالل توقيع مذكرة تفاهم مشتركة.. 

رئيس األولمبية اإليرانية يؤكد دعمه لرفع الحظر عن الكرة العراقية

الش�عب  قاع�ة  ع�ى  اختتم�ت 
الع�راق  اندي�ة  بطول�ة  ببغ�داد 
)للمتقدم�ني رج�ال( بع�د ثالثة 
القوي�ة  املنافس�ات  م�ن  اي�ام 
ب�ني أكثر م�ن 300 الع�ب مثلوا 
اغل�ب اندية بغ�داد واملحافظات.
واقيم�ت البطولة وف�ق االنظمة 
الدولي�ة وتح�ت ارشاف االتح�اد 
ال�دويل للعب�ة باس�تخدام أحدث 
املعم�ول به�ا  التنقي�ط  اجه�زة 
يف  املنافس�ات  عاملياً.واش�تدت 
الي�وم الختامي ب�ني العبي اندية 
الرشط�ة وامان�ة بغ�داد وامليناء 
والش�ورجة حي�ث هيمن�ت هذه 
النهائية. الن�زاالت  االندي�ة ع�ى 
االكث�ر  الرشط�ة  ن�ادي  وكان 
ليك�ون  االوىل  باملراك�ز  تتويج�اً 

الفرق�ي متقدماً  باملجم�وع  اوالً 
عى منافس�ه املبارش فريق امانة 
بغداد الذي حل ثانياً، بينما وصل 
ن�ادي الش�ورجة الحت�الل ثالث 
الراب�ع  الرتي�ب  ت�اركاً  املراك�ز 

اختي�ار  امليناء.وس�يتم  لن�ادي 
أب�رز العنارص من ه�ذه البطولة 
لتش�كيل العبي املنتخب الوطني 
ببطول�ة  للمش�اركة  تخض�رياً 
العرب يف دبي مطلع العام املقبل.

اختت�م االتح�اد العراق�ي املرك�زي 
التدريبي  للكيكوشنكاي معس�كره 
يف محافظة أربي�ل للفرة من 14 – 
17 من الشهر الحايل والذي تم  تحت 
إرشاف االتح�اد ال�دويل بتخصيصه 
معتمدي�ن  دولي�ني  خ�رباء  أربع�ة 
رس�مياً م�ن االتحاد العامل�ي. وقال 
رئي�س االتح�اد العراق�ي للكيك�و 
ش�نكاي عم�ار وهي�ب، يف تريح 
إن  العراق�ي«  »املراق�ب  تابعت�ه 
»املعس�كر ش�هد 220 العباً ومدرباً 
وحكم�اً م�ن مختل�ف محافظ�ات 
»املعس�كر  أن  مضيف�اً،  الع�راق«، 
تضم�ن وح�دات تدريبي�ة لالعب�ني 
مح�ارضات  إىل  أضاف�ة  واملدرب�ني 
مهم�ة ج�داً يف موض�وع التحكي�م 
كان بمعدل وحدتني يف اليوم الواحد 
بمع�دل أرب�ع س�اعات إىل خم�س 

ة س�اعات  رض للمح�ا
. » ة ح�د لوا ا

ب�ع  تا و
وهيب، 
ن  أ

»املعسكر له أهمية كبرية للمنتخب 
م�ن أجل تطوي�ر العبين�ا ومدربينا 
وإعدادهم لالستحقاقات الخارجية 
املقبل�ة، وق�د الق�ى ص�دى إعالمياً 
كبرياً من قبل الصفحات الرس�مية 

لالتحاد العاملي للعبة«.

اختتام بطولة أندية العراق 
بالتايكواندو

اتحاد الكيوكوشنكاي يختتم
 معسكره في أربيل

قرر االتحاد العراقي للكرة الطائرة، انزال نادي بلد من الدرجة 
املمتازة اىل الدرجة االوىل.وقال رئيس االتحاد جميل العبادي يف 
تريح تابعته »املراقب العراقي« إن »االتحاد العراقي للكرة 
الطائرة قرر يف اجتماعه االخري اعتبار نادي بلد منس�حبا من 
دوري اندي�ة العراق الدرج�ة املمتازة«.وأوضح، ان »نادي بلد 

س�يهبط اىل دوري اندية الدرجة االوىل اس�تنادا اىل املادة )11( 
من الالئحة الفنية واملسابقات ويحق لالعبي الفريق االنتقال اىل 

االندي�ة االخرى دون قيد او رشط«.يذك�ر ان اتحاد الطائرة يتيح 
لالعبي الفرق املنسحبة االنتقال اىل صفوف االندية االخرى. 

اتحاد الطائرة يقرر إنزال نادي بلد 
لدوري الدرجة األولى

اقرب نادي أربيل، من التعاقد مع املدرب السوري نزار 
مح�روس لقي�ادة الفريق حتى نهاية املوس�م الحايل.

وق�ال مص�در يف تري�ح صحف�ي، ان »مفاوضات 
أربي�ل م�ع مح�روس اس�تمرت 10 أي�ام يف الدوحة، 
حي�ث يتواجد بالدوحة لتحلي�ل بطولة كأس العرب«.

وأضاف، أن »محروس سيدعو مواطنه سائد سويدان 
كم�درب مس�اعد، وس�امر ريحان�ي مدرب�ا لحراس 
املرمى، عى أن يبارش محروس مهامه بشكل رسمي، 
األربع�اء املقبل«.ويحت�ل أربي�ل املرك�ز 18 ب�ني فرق 
الدوري العراقي برصيد 8 نقاط، وس�يواجه الصناعة 
الثالثاء املقبل، ضمن منافس�ات الجولة ال�14.وسبق 
أن درب ن�زار محروس فري�ق أربيل، وتوج معه بلقب 
ال�دوري املح�ي ووصاف�ة كأس االتحاد اآلس�يوي يف 
عام )2011 2012-(.فيم�ا درب محروس العديد من 
الفرق العربية يف األردن واإلمارات والسعودية ولبنان، 
فيما آخر محطات�ه التدريبية كانت مع منتخب بالده 

وتمت إقالته لسوء النتائج.

د املدرِّب الكروي والالعب الدويل السابق حيدر محمود،  أكَّ
أنَّ الجول�ة ال� )13( من أضعف ج�والت الدوري املمتاز 
لك�رة الق�دم للموس�م الحايل م�ن حيث النتائ�ج .وقال 
محمود، يف تريح تابعته »املراقب العراقي« إن »س�ت 
مباريات من أصل عرش منها انتهت بالتعادل فيما تحقق 
الف�وز يف أربع مباري�ات بفارق هدف واح�د«، مضيفاً، 
أن »الجولة ش�هدت منافس�ة الحقيقية م�ن فرق القاع 
مع ف�رق املقدمة وهذا يعد مؤرشاً جي�داً يف هذه الجولة 
».وأش�ار محم�ود، إىل أن »مس�توى ف�رق دوري الكرة 
املمتاز متذبذب من مب�اراة اىل اخرى واغلبها بحاجة اىل 
اع�ادة تنظيم من الناحية الدفاعي�ة والهجومية لغرض 
املنافس�ة بقوة«، مبين�اً أنَّ »فرق ال�دوري تمتلك الكثري 
من املواهب الشابة لكنهم بحاجة اىل التوظيف الصحيح 

داخل امللعب«.

محروس يقترب من تدريب 
نادي أربيل

مدرب محلي: دوريُّنا 
متذبذب والفرق بحاجة إلى 
توظيف صحيح للمواهب 

العراق يشارك في االجتماع »غير العادي« التحادات السباحة
عق�د االتحاد الدويل للس�باحة اجتماعه غري الع�ادي يف مدينة ابو 
ظبي بدولة اإلمارات العربية املتحدة، والذي تناول العديد من األمور 
منها تعديل بعض املواد القانونية للنظام األس�ايس لالتحاد الدويل 
وكذل�ك تعديل بعض املواد القانونية لقاعدة الُخلق الريايض .وقال 
رئي�س االتحاد العراقي للس�باحة خالد كبي�ان، يف تريح تابعته 
»املراقب العراقي« إن »رئيس االتحاد الرويس للسباحة عرض ملف 
كازان الروس�ية لغرض اس�تضافة بطولة كأس العالم 2022 كما 

ي ت�م عرض ملف قطر من قب�ل رئيس االتحاد  لقط�ر ا
بطول�ة  الس�تضافة  الجاب�ر  ل�م خلي�ل  لعا ا

2023 ».وأضاف كبيان  ن للس�باحة  أ

» رئي�س االتح�اد الفرنيس وعرب املوق�ع االلكروني عرض 
مش�رياً   ،«  2024 أوملبي�اد  الس�تضافة  فرنس�ا  مل�ف 

�ن  تضمَّ االجتم�اع   « أن  إىل 
تكريم بعض الش�خصيات 

ادارة  ع�ى  املرشف�ة 
بدول�ة  الرياض�ة 
االم�ارات العربية ممن 
تنظي�م  ع�ى  أرشف�وا 
للسباحة  العالم  بطولة 

يف مجرى القصري«.
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يأمل برشلونة، حس�م مستقبل جناحه الفرنيس عثمان ديمبيل بنهاية العام 
الحايل، بحسب ما قال ماتيو أليماني، مدير الكرة بالنادي الكتالوني .

وينته�ي عقد ديمبيل، بنهاية املوس�م، ويف الوقت الذي أكد فيه املدرب تش�ايف 
هريناندي�ز أن الالع�ب يرغ�ب يف البقاء. ال توجد أي إش�ارة عىل قرب حس�م 

مستقبل نجم منتخب فرنسا.
وذك�رت تقاري�ر صحفية أن ديمب�يل يحظى باهتمام عدة أندية عىل رأس�ها 
نيوكاسل، الذي يسعى إىل التوصل التفاق مع الالعب الشهر املقبل، علما بأنه 

يحق الالعب، الرحيل يف نهاية املوسم، يف صفقة انتقال حر.

لكن أليماني، أبدى ثقته يف قدرة برش�لونة عىل تجديد عقد ديمبيل، 24 عاًما، 
الذي انضم للفريق يف 2017 مقابل 105 ماليني يورو.

وقال أليماني ملحطة التليفزيون الرسمية لربشلونة السبت: »نتابع هذا امللف 
منذ فرتة ونس�عى دائًما للتوصل إىل اتفاق؛ ألنه يرغب يف البقاء وهذا يمنحنا 
الكثري من الثقة. نحن يف لحظة حاس�مة يف هذا امللف. نأمل أن يتم حس�م كل 

األمور يف نهاية العام«.
وحال تجديد عقد ديمبيل، فإن برش�لونة س�يقرتب بش�كل أك�رب من انتهاك 

لوائح اللعب املايل النظيف.

وتج�اوزت دي�ون البارس�ا حاج�ز املليار 
و200 ملي�ون ي�ورو، ما دفع�ه لتخفيض 
س�قف رواتب الالعبني كما خ�ر الفريق 
جهود هداف�ه التاريخي ليونيل مييس الذي 

انتقل إىل باريس سان جريمان.
لك�ن أليمان�ي أك�د أن هن�اك خط�ة لتفادي 

انته�اك لوائح اللعب املايل النظي�ف مع إمكانية 
إبرام تعاقدات جديدة الشهر املقبل.

االثنين 20 كانون االول 2021
العدد 2740 السنة الثانية عشرة

أس�دل الرويس أندريه روبليف الستار عىل موسم 
2021 بأفض�ل طريق�ة ممكن�ة يف التتويج بلقب 
بطول�ة مبادلة االس�تعراضية التي تس�تضيفها 
أبوظبي، بفوزه يف املباراة النهائية عىل الربيطاني 

آندي موراي بمجموعتني نظيفتني.
ول�م يجد املصن�ف الخامس عاملي�ا أي صعوبة يف 
حس�م املب�اراة لصالحه ومن ث�م التتويج باللقب 
خالل س�اعة ونصف تقريبا بنتيج�ة 6-4 و6-7 

.)2-7(
وبه�ذا يتوج روبليف موس�مه الطي�ب يف مالعب 
الك�رة الصف�راء، بعد أن ش�ارك يف تتويج الفريق 
الرويس ب�كأس ديفيز الت�ي احتضنتها العاصمة 

اإلسبانية مدريد منذ أيام قليلة.
كم�ا أن الالع�ب ال�رويس حق�ق انتص�اره الثاني 
يف ثال�ث مب�اراة تجمعهما، بع�د مواجهتهما منذ 

أش�هر قليلة يف روت�ردام التي حس�مها روبليف، 
بينما فاز م�وراي يف مباراتهما ببطولة أس�رتاليا 

املفتوحة بداية العام الجاري.
وأعرب روبليف عن س�عادته الغامرة لتمكنه من 
حصد لقب بطول�ة مبادلة العاملية للتنس يف ثالث 

مشاركاته يف البطولة.
وق�ال: »لطاملا كنت س�عيدا جدا يف كل مش�اركة 
يل، إذ تتيح يل البطولة منافس�ة أهم األسماء أمام 

جمهور مذهل«.
وأض�اف: »تتمي�ز البطول�ة بمعاي�ري تنظيم عىل 
الط�راز العامل�ي، ولهذا ف�إن املش�اركة فيها تعد 
فرصة مثالية للتحضري قبل بداية املوسم القادم«.
وأردف »رسرت ج�دا للعب أم�ام آندي، فهو العب 
متمي�ز بجمي�ع املقايي�س، وقدمن�ا أداء ممتازا، 

وأعتقد أن الجمهور استمتع بهذه املباراة«.

باتت كأس األم�م اإلفريقية املقرر 
إقامتها بالكامريون مطلع 2022، 
يف مه�ب الري�ح، مع وج�ود اتجاه 
قوي داخ�ل االتحاد اإلفريقي لكرة 

القدم »كاف«، لتأجيل البطولة.
وكش�ف متح�دث م�ن داخل غرف 
املكت�ب  أف�راد  أغلبي�ة  أن  ال�كاف 
التنفي�ذي التاب�ع ملكت�ب باتريس 
االتح�اد  رئي�س  موتس�يبي، 
اإلفريقي، يتفقون عىل قرار تأجيل 

الكان.
وأضاف »أن هن�اك اجتماعا طارئا 
الفيدي�و،  تقني�ة  ع�رب  س�ينعقد 
وخالل�ه س�يصدر الق�رار النهائي 
بشأن إرجاء املسابقة حتى الصيف 

املقبل«.
وتابع »أن هناك حالة ارتباك ترافق 
تحضريات املنتخبات، يف ظل خوف 
الالعب�ني املحرتف�ني م�ن الوض�ع 
الصحي وبروتوكول احتواء متحور 
كورونا الجديد )أوميكرون(، األمر 

الذي يدعم االتجاه للتأجيل«.
وتابع املتحدث »إن الكاف س�ريحل 
الكان لهذه األس�باب وليس لنقص 
التجهي�زات وع�دم انته�اء أعمال 
والفن�ادق  املالع�ب  يف  اإلنش�اءات 

بالكامريون«.

وأردف »أن أغل�ب األعض�اء غ�ري 
يف  ال�دورة  إلقام�ة  متحمس�ني 
صحي�ح  التقلي�دي.  موعده�ا 
إلكم�ال  تجته�د  الكام�ريون  أن 
أخ�رى  أم�ورا  لك�ن  التجهي�زات، 
تف�رض التأجي�ل، منه�ا التخب�ط 
املحرتف�ني  الس�تدعاء  املراف�ق 
وتداخ�ل النس�خة م�ع موندي�ال 

األندية«.

وخت�م املتح�دث »االتح�اد ال�دويل 
فيف�ا، يراقب ع�ن بعد وه�و أكثر 
س�عيا للتأجيل م�ن الجميع، لكنه 
يرف�ض التدخ�ل املب�ارش، كما أن 
صاموي�ل إيت�و، الرئي�س الجدي�د 
التحاد الكرة الكامريوني سيغضب 

من هذا القرار، لكنه األمر الواقع«.
وبحس�ب مص�ادر ك�ووورة، فإن 
جيان�ي إنفانتينو، رئي�س الفيفا، 
حرص عىل حضور اجتماع املكتب 
لل�كاف واملنعق�د ع�رب  التنفي�ذي 
االتص�ال املرئ�ي »فيدي�و ك�ول«، 
من أجل مناقش�ة مص�ري البطولة 

القارية.

كلوب غير مهتم بموعد تجديد عقد صالح

روبليف سعيد بلقب بطولة مبادلة للتنس

أمم إفريقيا في طريقها للتأجيل

تح�دث األملاني يورج�ن كلوب، املدي�ر الفني 
م�ع  التجدي�د  مفاوض�ات  ع�ن  لليفرب�ول، 

املرصي محمد صالح.
وينته�ي عق�د ص�الح م�ع الري�دز يف صيف 
أن  التقاري�ر  م�ن  العدي�د  وتزع�م   ،2023
النجم امل�رصي يطلب راتًب�ا ضخًما من أجل 

االستمرار يف »أنفيلد«.

وقال كل�وب،: »تجديد صالح م�ع ليفربول؟ 
ال أش�عر بالقلق بش�أن وترية املحادثات. إننا 

نجري مفاوضات جيدة حًقا معه«.
وأضاف املدرب األملاني: »أريد أن يجدد محمد 
ص�الح م�ع ليفرب�ول، لك�ن مت�ى؟ ال أهتم 

كثريًا«.
وربطت العديد م�ن التقارير صالح باالنتقال 

إىل برش�لونة أو باري�س س�ان جريم�ان يف 
الصيف املقبل.

ويحتل صالح صدارة هدايف الدوري اإلنجليزي 
املمتاز هذا املوس�م برصيد 15 هدًفا، متفوًقا 
عىل زميله الربتغايل ديوجو جوتا واإلنجليزي 
جيمي فاردي مهاجم ليسرت سيتي، صاحبي 

الرتتيب الثاني برصيد 9 أهداف.

أعل�ن األملاني توماس توخيل، املدير الفني لتش�يليس، تش�كيلة 
فريق�ه ملب�اراة وولفرهامبت�ون، يف الجول�ة 18 م�ن ال�دوري 

اإلنجليزي املمتاز.
ودف�ع توخي�ل بثالث�ي هجوم�ي مكون م�ن: ماس�ون ماونت 

وكريستيان بوليسيتش وحكيم زياش.
وفيم�ا ي�يل تش�كيل تش�يليس:«ميندي - أزبيليكويتا - س�يلفا 
- روديج�ر - جيم�س - كانتي - تش�الوبا - ألونس�و - ماونت 
وولفرهامبت�ون  تش�كيل  زياش«.وج�اء   - بوليس�يتش   -
كاآلتي:«خوس�يه س�ا - كيلم�ان - ك�وادي - س�ايس - هوفر 
- ديندونك�ري - نيفي�س - موتيني�و - مارس�ال - خيميني�ز - 

بودينس«.
يذكر أن تش�يليس يحت�ل املركز الثالث يف ج�دول ترتيب الدوري 
اإلنجليزي املمتاز برصيد 37 نقطة، خلف مانشسرت سيتي )41 

نقطة( وليفربول )40 نقطة.

 يس�عى ن�ادي يوفنتوس للحصول عىل خدم�ات أحد الالعبني 
البارزين يف هجوم مانشس�رت يونايتد، خالل املريكاتو الشتوي 

املقبل.
ووفًق�ا لصحيفة »ذا صن« الربيطانية، ف�إن الفرنيس أنتوني 
مارس�يال، مهاج�م الش�ياطني الحم�ر، كان ضم�ن قائم�ة 

اهتمامات يوفنتوس هذا املوسم.
وأش�ارت إىل أن ترصيح�ات وكيل مارس�يال األخ�رية، دفعت 
يوفنت�وس إىل رضورة حس�م الصفق�ة، لذا طل�ب اليويف ضم 
الالع�ب عىل س�بيل اإلع�ارة حتى نهاية املوس�م م�ع أحقية 

الرشاء.
ورصح فيليب المبويل، وكيل مارسيال، مؤخرًا: »أنتوني يرغب 
يف مغادرة النادي يف يناير/كانون ثان. إنه يحتاج فقط للعب، 

وال يريد البقاء، لذا سأتحدث إىل النادي قريًبا«.
وأوضح�ت الصحيفة الربيطاني�ة أن ماس�يميليانو أليجري، 
املدير الفن�ي ليوفنتوس، يضغط بقوة لض�م مهاجم جديد يف 
املريكات�و الش�توي، لدعم حظوظ الس�يدة العج�وز يف دوري 

أبطال أوروبا.
يذكر أن يوفنتوس خر جهود املهاجم الربتغايل كريس�تيانو 
رونال�دو يف نهاي�ة املريكات�و الصيف�ي امل�ايض، بعدم�ا ق�رر 

االنضمام إىل صفوف الشياطني الحمر.

زياش يقود تشيلسي في 
موقعة وولفرهامبتون

يوفنتوس يسعى  لخطف 
مارسيال من المان يونايتد

رب�ط هان�ز يواكي�م فاتس�كه، الرئي�س التنفي�ذي لبوروس�يا 
دورتموند، مهاجمه النرويجي إيرلينج هاالند باالنتقال إىل ريال 

مدريد.
وينتهي عقد هاالند مع بوروسيا دورتموند يف صيف 2024، لكن 
تزعم تقارير أن املهاجم النرويجي لديه رشط جزائي يسمح له 

بالرحيل يف الصيف املقبل مقابل 75 مليون يورو فقط.
وقال فاتس�كه، يف ترصيحات أبرزتها صحيف�ة »بيلد« األملانية: 
»أعلم أن جميع األندية األوروبية الكربى تريد التعاقد مع هاالند 
خصوص�ا ريال مدريد. لقد تأكد االهتمام الكبري من جانب ريال 

مدريد«.
وأضاف: »أعتقد أن الدوري اإلس�باني س�يكون أنس�ب لهاالند 
من اإلنجليزي يف يوم من األيام، لكن بش�كل عام نأمل أن يبقى 

إيرلينج معنا«.
يذك�ر أن هاالن�د ارتبط باالنتق�ال إىل ريال مدريد وبرش�لونة يف 
الليجا، ومانشس�رت سيتي وتش�يليس يف الربيمريليج، باإلضافة 

إىل باريس سان جريمان ويوفنتوس.

وج�ه نبيل معلول املدير الفني الس�ابق ملنتخ�ب تونس والحايل 
لنادي الكويت الكويتي، رس�الة لنس�ور قرطاج، عقب الهزيمة 
أمام منتخب الجزائر، عىل ملعب البيت بمدينة الخور القطرية.

وس�ّطر املنتخب الجزائري، اسمه ضمن املتوجني ببطولة كأس 
الع�رب، إثر ف�وزه »املاراثون�ي« والصعب عىل نظ�ريه التونيس، 

بهدفني نظيفني.
وكتب معلول عرب صفحته الرس�مية عىل »فيس�بوك«: »مبارك 
للمنتخب الجزائري الشقيق التتويج بكأس العرب.. وكل التحية 
لإلط�ار الفني واإلداري وخاصة لالعب�ي منتخبنا الوطني الذين 
كانوا عىل مس�توى الحدث وأسعدونا طيلة البطولة حيث كانوا 
مقاتل�ني عىل أرض امللعب، لك�ن الحظ أدار له�م ظهره يف أكثر 

من مناسبة«.
وزاد: »هذه املجموع�ة تميزت بالجرينتا.. باالنضباط التكتيكي 
والفني�ات العالية وجعلتنا نحلم باللقب، وهي تس�تحق اللقب، 
لكن ورغم الهزيمة املرشفة فإنهم قادرون عىل التحليق بتونس 

إىل املونديال واملراهنة بقوة عىل كأس أفريقيا القادم«.
وأتم نبيل معلول صاحب ال�58 عاًما: »أعيد مجددا برافو شباب 
.. براف�و ع�ىل املتع�ة وروع�ة األداء.. ل�م يضع يشء م�ع هكذا 

مجموعة .. القادم أفضل إن شاء الله.

رئيس دورتموند يحول 
دفة هاالند نحو الريال

مدرب تونس السابق يرمي 
األسباب على شماعة الحظ ! 

برشلونة واثق من تجديد عقد ديمبلي
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أحمد مطرالثقافـي

 ما عندنا خبز وال وقود. ما عندنا ماء.. وال سدود

 ما عندنا لحم.. وال جلود ما عندنا نقود 

كيف تعيشون إذن؟! نعيش يف حب الوطن! 

الوطن املايض الذي يحتله اليهود

 والوطن الباقي الذي يحتله اليهود! 

أين تعيشون إذن؟ نعيش خارج الزمن!

 الزمن املايض الذي راح ولن يعود

أبيات خالدة في الذاكرة
مختارات من أقوال المشاهير

جربان خليل جربان
 ليس�ت حقيقة اإلنس�ان بم�ا يظهره لك، ب�ل بما ال 
يستطيع أن يظهره، لذلك إذا أردت أن تعرفه فال تصغ 
إىل م�ا يقول. الحب ال يعطي إال ذاته، وال يأخذ إال من 
ذاته، وهو ال َيملِك وال ُيملًك، فحسبه أّنه الحب. الحق 
يحت�اج إىل رجلني: رجل ينطق ب�ه ورجل يفهمه. إن 
ل�م يجر بينكم التبادل بالح�ب والعدل، رشهت فيكم 
نفوس وجاعت أخرى. حني يغمرك الحزن تأمل قلبك 
من جديد، فس�رى أن�ك يف الحقيقة تبك�ي مما كان 

يوماً مصدر بهجتك.
 أي�ن تبحثون عن الجمال وكي�ف تجدونه إن لم يكن 

هو الطريق والدليل؟

املراقب العراقي/ متابعة...
حصد الفيلم العراقي »أماني« 
للمخرج فاضل املاهود جائزة 
املهرجان  الذهب�ي يف  الخ�الل 

الدويل للفيلم القصري بتونس.
واختتم املهرجان الدويل للفيلم 
الوثائق�ي والروائ�ي القص�ري 
بمدنني أمس دورته الس�ابعة 
بتوزي�ع الجوائ�ز للمس�ابقة 

الرسمية لألفالم  .
ح ملسابقة األفالم 18  وقد ترشَّ
فيلم�اً:5 أف�الم وثائقية و 13 
فيلم�اً روائي�اً وه�ي تمثل 13 

دولة.
وق�ال املخ�رج العراقي فاضل 
»أمان�ي«  فيل�م  إن  املاه�ود( 
ي�روي قص�ة بطل�ة رياضية 
لح�ادث  تعرض�ت  عراقي�ة 
اط�الق نار وت�مَّ بر س�اقيها 
ورغ�م كل ذل�ك تمكن�ت م�ن 
واالس�تمرار  اإلعاق�ة  تح�دي 
بمسريتها الرياضية وحصدت 
عىل جوائ�ز عاملية »،مبيناً، أن 
الفيلم حص�ل عىل لقب أفضل 
ج بجائزة  فيل�م وثائق�ي وت�وُّ
املهرجان  الذهب�ي يف  الخ�الل 
القص����ري  للفيل�م  ال�دويل 

بتونس ».
من جهتها أوضحت اإلعالمية 
ع�ن  املس�ؤولة  التونس�ية 

املهرجان أُلف�ة مباركي ، أنه« 
بع�د معاين�ة لجن�ة تحكي�م 
العروض املشاركة يف املسابقة 
تم اإلعالن عن األعمال املتوَّجة 

يف هذه الدورة وهي كاآلتي : 
ج فيلم »أمان�ي« للمخرج  ت�وِّ
العراقي فاضل ماهود بجائزة 
الخ�الل الذهبي ألفض�ل فيلم 
وثائق�ي يف املهرج�ان ال�دويل 
والروائ�ي  الوثائق�ي  للفيل�م 

القصري بمدنني . 
وحفاظ�اً  أن�ه«  واضاف�ت 
ع�ىل قيم�ة جوائ�ز املهرجان 
حجبت لجن�ة التحكيم جائزة 
وجائ�زة  الربون�زي  الخ�الل 
الخ�الل الف�ي يف مس�ابقة 
األفالم الوثائقية بسبب غياب 
املقاييس التي حددتها لتقييم 

العمل.«
وتابع�ت، أن« الفيل�م الروائي 
»العم�ارة رق�م 13« للمخرج  
جائ�زة  ع�ىل  ح�از  اإليران�ي 
الخ�الل الذهبي ألفضل إخراج 
وأسندت جائزة الخالل الفي 
للمخ�رج   « »الحاك�م  لفيل�م 
جعف�ر محمد العك�راوي من 
البحري�ن، فيم�ا ن�ال الفيل�م 
جائ�زة  »الدائ�رة«  الروائ�ي 
للمخ�رج  الربون�زي  الخ�الل 

املرصي محمد جوهري«.

العراق يحصد جائزة الخالل الذهبي في 
مهرجان تونس الدولي للفيلم القصير 

ميسان تحتضن مؤتمرًا لنادي المثقفين العرب »إسمي اللقلق«.. جديد الروائي خالد الوادي
املراقب العراقي/ متابعة...

يعك�ف الق�اص خالد ال�وادي، عىل 
كتابة روايته الثالثة »إسمي اللقلق« 
»كاش�ان«  روايتي�ه  تعق�ب  الت�ي 

و«منفى الزرازير«.
وق�ال ال�وادي أن »رواي�ة )إس�مي 
اللقل�ق( تعال�ج مش�اكل الع�رص، 
فهي مزيج م�ن معاناة العراقيني يف 
الداخل والخارج، كما أنها تعد صوتا 
عاليا وجريئا لواقع املهاجرين الذين 
بل�دان  يف  مه�ني  ألل�م  يتعرض�ون 

اللجوء«.
وأضاف: »ثيمة الرواية أمس�كت بي 
من�ذ 2012 اىل اآلن، حي�ث وج�دت 
الرواي�ة مح�ركا أساس�يا وحقيقيا 
لتوثي�ق مرحل�ة مهم�ة م�ن تاريخ 

العراق ومجتمعه«.
وتاب�ع: »أكت�ب الرواي�ة مس�تعينا 

بتجارب عشتها وسمعتها وإطلعت 
عليها فنضجت »أسمي« و«اللقلق« 
هنا يرمز اىل الطائر الذي يعش�عش 
ف�وق أعم�دة الكهرب�اء، ويب�دو ان 
املهاجري�ن كاللقال�ق قريب�ون من 

املوت بعيدون ع�ن الوطن، باملقابل 
رضاوة  ت�زداد  الداخ�ل  ح�روب 
مسهمة يف توحد االنسان مع نفسه 
معت�زال اآلخري�ن ين�زاح اىل امل�وت 

واالنتقام ومقاطعة الحياة«.

املراقب العراقي/ متابعة...
انعق�د املؤتمر التأس�ييس لنادي 
املثقف�ني العرب بمدين�ة العمارة 
بحض�ور  ميس�ان  محافظ�ة  يف 
ومش�اركة ش�خصيات ثقافي�ة 

متنوعة من أسراليا ولندن.
رش�يد  محم�د  الق�اص  وق�ال   
ج�اء  الن�ادي  :إن«تأس�يس 
اس�تجابة للتوصي�ة رق�م أربعة 
البي�ان الختام�ي ملؤتمر  ضم�ن 
القمة الثق�ايف العربي األول الذي 
انعقد يف ميس�ان الع�ام 2018«، 
الفتاً اىل أن »هذا النادي س�يعمل 
تض�م  تأسيس�ية  هيئ�ة  وف�ق 
جمي�ع املوقع�ني ع�ىل توصيات 
مؤتم�ر القم�ة الثق�ايف العرب�ي 
القم�ة  ومؤتم�ر  والثان�ي  األول 
الثق�ايف ال�ذي انعق�د مؤخ�راً يف 

السليمانية«.
الهيئ�ة  »وظيف�ة  أن  وأض�اف 
التأسيسية هي إقامة النشاطات 

الثقافي�ة والتحض�ري اىل مؤتم�ر 
انتخاب�ي ق�ادم يت�م م�ن خالله 

اختيار قيادة إلدارته«.

املراقب العراقي/ متابعة...
 واعت�ذر رئي�س لجنة تحكيم املس�ابقة الرس�مية 
س�امح مهران ملرض�ه، وحل بدالً منه أبو الحس�ن 

سالم.
وعىل رغم االعت�ذارات وبعض الظروف غري املواتية 
فالدورة تش�هد مش�اركة ثالثة عرش عرضاً عربياً 
وعاملي�ًا، فض�اًل عن ثالثة ع�روض ع�ىل الهامش، 
عرض�ان من م�رص، وآخر م�ن س�ويرسا، وكذلك 
تس�عة ع�روض تح�ت مس�مى »ن�وادي امل�رسح 
التجريب�ي« تقدم يف محافظات م�رص، للمرة األوىل 
يف تاريخ املهرجان، وسبع ورش تدريبية يف القاهرة 
واألق�رص وبن�ي س�ويف واإلس�كندرية، إىل جانب 

محور فكري عن التجريب وآفاقه.
ربما تكون أكرب مش�كلة تواج�ه جمهور العروض 
التجريبي�ة هو اعتمادها يف األس�اس لغة الجس�د، 
التي تتطل�ب جمهوراً نوعياً ومدرباً، يس�تطيع فك 
ش�فراتها أو تأوي�ل مغزاها، األمر ال�ذي يجعلها يف 
النهاي�ة- بخاصة يف منطقتن�ا العربية- محصورة 
بني فئ�ة محددة ومح�دودة من الجمه�ور، مع أن 
التجريب، يف معناه الواس�ع، ال يعني تنحية الكلمة 

تمام�اً، وحتى إذا نحاها تكون لديه البدائل القادرة 
عىل مد خيط التواصل بينه وبني الجمهور.

هكذا فطن مخرج العرض ماجد السيهاتي، وسعى 
إىل إح�داث ذلك التوازن: أن تك�ون تجريبياً، وتكون 
يف الوقت نفس�ه، قادراً عىل التواصل مع الجمهور، 
ليس عرب الكلمة فحسب ولكن عرب التعبري الجسدي 
واملوس�يقى،  والل�ون  بالض�وء  مس�تعيناً  أيض�اً، 
وبممثلني قادرين عىل قراءة الشخصيات وأزماتها، 
لتقدم يف النهاية رؤيتك وتطرح أس�ئلتك عرب سياق 
درام�ي منضبط، وبط�رق مختلفة عن الس�ياقات 

التقليدية.
ال م�كان أو زم�ان محددين، العالم هن�ا هو مكب 
النفاي�ات، أي�ن ومت�ى، ال نع�رف، وهو م�ا يعطي 
الع�رض نوعاً من العمومي�ة وال يقرصه عىل مكان 
أو زمان محددين. هي أزمة وجودي�����ة يحياها 
اإلنس�ان غري القادر عىل الفع�ل، أو حتى رد الفعل، 
يتقبل الصفعة تلو األخرى من دون قدرة عىل ردها، 
فالواقع ال�ذي يحياه قتل فيه تل�ك الرغب�������ة 
يف املقاوم�ة أو االحتج�اج. حتى أنه ال يجد س�بيالً 

للتخلص من أزمته سوى محاولة االنتحار.

مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي ينطلق بالممكن متحديا كورونا

انطلقت الدورة الثامنة 
والعشرون من مهرجان 
القاهرة الدولي للمسرح 
التجريبي، وسط أجواء 

احتفالية بسيطة، 
وكذلك وسط اعتذار 

فرقتين من بريطانيا 
والمغرب عن عدم 

المشاركة بسبب جائحة 
كورونا، واعتذارالفرقة 

الفلسطينية بسبب تأخر 
إجراءات السفر،

,,

,,

الَقَصُص القرآني واستلهام معاني العشق اإللهي في »مكابدات الحافي«

         يرى الناقد عمر رعد أن نصوص الشاعر عبد 
األمير خليل في ديوانه »مكابدات الحافي« تنوعات 

تناصية تنسجم مع خصوصية التشكيل الشعري 
إذ يتحاور النص مع الَقَصص القرآني فيشكل 

رؤيا مرّمزة بمضامين متحولة في الداللة.
وقال رعد في قراءة نقدية خص بها )المراقب 

العراقي(: 

,,

املراقب العراقي / املحرر الثقايف...
تحقق نصوص الش�اعر عبد األم�ري خليل تنوعات 
تناصية تنسجم مع خصوصية التشكيل الشعري، 
بمس�احات التعال�ق والتماس واالمت�داد لتصريها 
بن�اء تبئريي�ا ال يتجزأ من بناء ش�عري تتمازج مع 

الوحدات األخرى يف إنتاج املعنى يف القصيدة.
وأض�اف : ان الش�اعر يحاور الن�ص مع القصص 
القرآني فيش�كل رؤيا مرّمزة بمضامني متحولة يف 
الداللة، فالش�اعر يعمد إىل صياغات ترصف النص 
إىل مبتك�رات املعاني، فتزيح داللته الثابتة يف النص 
األول سعيا نحو تشكيل داليل جديد بسهم بتحوالت 
تتصل بتل�ك املعان�ي، إىل جانب لبوس�ها الجديد يف 
ه�ذا النص، فالتعبري ب�)أنا رجل يس�عى من أقىص 
املعمورة( يتش�كل بحوارية نصية تخيلية مع قوله 
تعإىل: »َوجاَء ِمْن أَْقَصا الَْمِديَنِة َرُجٌل َيْس�عى قاَل يا 

َقوِْم اتِبُعوا الُْمرَْسلنَِي« )سورة يس: 20(.
وتاب�ع : وم�ا بني النص�ني عالقة تج�اور يف اإلطار 
الش�كيل الذي تتقابل فيه آلية التش�كيل الس�ياقي 
ب�ني النصني، غري نص الش�اعر هو ن�ص يجنح إىل 
التعبري عن املجال الذاتي املتعلق بشخصية الشاعر؛ 
ليكشف عن هويته ووجوده اإلنساني وسمو املجد 
وتع�ايل املنزلة، وبفع�ل املح�اورة التناصية تصبح 
الص�ورة مغايرة عن مهادها؛ لتناس�ب خصوصية 
أن�ا الش�اعر، فهو كم�ا )الج�ودي( ثاب�ت الجأش 
الذي رست عليه س�فينة النبي نوح )عليه السالم( 

لكن�ه ال قرار له فه�و كالجود يف ثباته، كالس�اعي 
يف العط�اء، وهما ركيزتان تحولت�ا إىل بنية تضيف 
الشاعر معنى رسعة الحركة من أجل غاياته، فهو 
ما زال )يجاه�د( ويكتمل املعنى بتوظيف )حمامة 
نوح( وهي تجَهد س�اعية نحو مجدها، وما يف هذه 
الص�ورة من إح�االت تربز س�مو الغاي�ة يف عملية 
الحف�ر والبن�اء، يزيدها توظيف )الط�ني( هو رمز 

للطهر والنقاء.
واوض�ح : أن الحوارية تعمل يف نصوص عبد األمري 
بخاصي�ة التعالق ب�ني النصوص بعضه�ا ببعض، 
لتنهض بمؤرش أس�لوبي يعمل عىل إعادة تش�كيل 
النص عىل مستوى البناء اللغوي والتشكيل الداليل، 
ما يعني أن النص الش�عري يتأس�س ضمن تركيب 
بني�وي معق�د يف حال�ة نف�ي الدالل�ة أو إثباتها أو 
انش�طارها، وحتى انعكاس�ها عن داللته�ا األوىل، 
فينفس�ح إىل تشكالت جديدة يمكن من خاللها بث 
ق�راءة تعيد املتلق�ي إىل الن�ص األول، ففي قصيدة 
)كت�اب العب�ور( تتح�اور القصيدة مع ش�خصية 
النبي يعقوب، وحدث الحزن وش�دة البكاء وبياض 
عين�اه، حي�ث فق�ده ولده النب�ي يوس�ف، عليهما 
الس�الم، ومك�ر أخوته ب�ه، كما قال تع�إىل: »َوَتَوىل 
َعْنُهْم َوقاَل يا أََسفى َعىل ُيوُسَف َواْبَيضْت َعْيناُه ِمَن 
الُْحْزِن َفُهَو َكِظيٌم« )س�ورة يوسف: 85( فالشاعر 
ُيدِخ�ل نص�ه يف مح�اورة للنص القرآن�ي بتوظيف 
جزئ�ي للمعنى ليتح�اور مع ال�ذات يف موقفه من 

الحياة فيقول:
هذي يدي بيضاُء لسُت بالقٍط

إال الَحىص من دوحِة األياِم
وعىل النياحِة اسريُح كأنني

يعقوُب يبكي رقدَة األقالِم
واكم�ل :ان يعقوب عليه الس�الم )اْبَيض�ْت َعْيناُه( 

والش�اعر يعم�ل بمغاي�رة ترتب�ط بمدل�ول حيس 
لإلحالة ع�ىل الطهر والنق�اء، فيعمل مؤرش بياض 
الي�د ليع�رب عن املوق�ف الح�ب املتش�كل يف الذات، 
فحوار الشخصية )يعقوب( تعني وجود مشركات 
متقابل�ة يف حال�ة الب�كاء الدائ�م، الذي تح�وَل إىل 
م�ؤرش حيس ونف�يس، حني يبكي يف رق�دة األقالم، 
فالبكاء رسد شعوري يوازي عملية الكتابة. ينفتح 
الن�ص الش�عري الحدي�ث عىل مرجعيات تؤس�س 
لبنيته وينفس�ح لها فض�اءه النيص، ويعد توظيف 
الشخصيات: األدبية، الدينية، الراثية، إلخ، مداخل 
إىل عوال�م املخيلة إلنت�اج دالالت جديدة، تبعا لرؤى 

الشاعر ضمن إطار ترميزي.
وواص�ل: ولو تتبعنا عبد األمري خليل يف اس�تدعائه 
الشخصيات فس�نجد أنه يعمل بمساحة تجزيئية، 
تش�كل صوراً تناصية مع أح�داث أو مواقف تتصل 
بتلك الش�خصية، ومدى تعالقها مع ذاتية الشاعر، 
ولع�ل ش�خصية )برش الح�ايف( الت�ي قدمها لخلق 
أبع�اد تتص�ل باملعنى ال�ذي يفرس املوق�ف النفيس 
الذي رشح للمعاني واألخيلة، يف قصيدة )من أحوال 

الحايف وأماليه(
أنا برش الحايف

وركابي مملوءات حشفا
فربيب املرجانة لم يمنحني ذهبا أو فضة

أنا ممسوس بالضمأ القتال
والجود عىل شفتي عباس

وعبوس
وب�ني : ان الش�اعر يتعرض إىل أح�وال برش الحايف، 
وه�و أح�د أئم�ة الزه�د والتص�وف ال�ذي ع�رف 
باس�تلهام معاني خاصة يف العشق اإللهي، وعوالم 
الروح والعزوف عن س�وى ذلك، وفق رؤى تتحصل 
بوس�ائل االتص�ال والتواص�ل، ف�زاده )الحش�ف( 
ومتاع�ه الوص�ل، ولع�ل يف قول�ه: )أنا ممس�وس 
بالضمأ القتال( توظيف ملعاني تلك األحوال، فاملَس 
حال�ة تعرض ألحوال ينقطع فيه�ا املرء عن العالم 
الخارجي ليطري يف وحدته مع مدارج الالوعي، كذلك 
حال�ة )الضم�أ( وهي إحس�اس بالحاج�ة للروي، 
واملراد ه�و تصوير لحالة الوص�ل ومالزمة طلبها، 
فما بني املحبوب واملاء مش�ركات يف كونها وسائل 
ب�ث الحياة التي تبدو )عابس�ة( دون�ه. وختم : أن 
الش�اعر يتناص مع الش�خصية بفاعلية إيحائية، 
فالش�خصيات الراثية يف توظيفها الش�عري تعمل 
بوصفه�ا ش�هود عي�ان، تتدعم بوس�اطتها أفكار 
الش�اعر ورؤاه فتق�دم معالجات للواق�ع بطرقية 
جدي�دة باالعتم�اد عىل املعن�ى الذي تحتمل�ه أبعاد 
الن�ص، ث�م ليعم�ل التأوي�ل ع�ىل بي�ان وظائفها 
وإش�اراتها الداللية، وبذلك يكون الشاعر قد شكل 
قاموس�ه االس�تدعائي وعامل�ه الش�عري متس�ما 
بدرج�ة عالية م�ن االنفع�ال الذي يتماه�ى وراءه 
التن�اص، فيح�اور عوالم ال�راث والتاريخ والواقع 

متمازجة مع رؤاه.

 سكاكيُن الغياِب 

ُيكّبُل لحظًة وُيزيُح أخرى

ويوقُد يف ضلوِع الوقِت جمرا

 وَيحمُل فوَق أسيجٍة برَتها 

سكاكنُي الغياِب املرِّسرا

تمرُّ عليِه أسفاُر الخطايا

فيغمُض جفنُه اململوَء ُطهرا

 لُه يف حانِة العرِس انتظاٌر

سيسكبُه بكأِس الفوِت ُيرسا

 قبيلتُه السنابُل دونتُه 

بحقِل املنِح حتى صاَر نذرا

 لُه تهدي املنايِف ثوَب ضوٍء

فقْد وجَدْت عىل مغناُه ِذكرى

 مىش فوَق الزماِن اىل فناٍء

فحّولُه مصاُب الوقِت ِجرسا

فما أغوتُه أنصاُف الّليايل

وماضلّْت خطاُه إليِه َمرسى

 ُتحاورُه البنادُق حنَي قهٍر

لتقتَل يف ضفاِف الّصرِب َصربا

 تجيُء ظالُلُه أسفاَر ملٍح

ويفرُش جرَحُه للموِت ِشعرا

 يكابُر عفًة ويشيُخ ليالً

ويكرُب نخلًة ويسيُل َنهرا

وَينزُِف كلَّ ثانيٍة عراقاً

ليجعَل ذاَتُه للجوِع َتمرا

تعّرَق سطُرُه فأزاَح معنًى

خيالّياً فصاَر الّسطُر َبحرا

قاسم العابدي 

عد
ر ر
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  ١٩١٧  تأسيس االستخبارات السوفياتية )يك جي يب(.
  ١٩٧٠  اندالع أعامل شغب كوزا احتجاًجا عىل الوجود العسكري األمرييك يف أوكيناوا.

  ١٩٧٣  اغتيال رئيس الوزراء اإلسباين لويس كاريرو بالنكو بتفجري سيارة مفخخة يف مدريد.
  ١٩٩٩  مقاطعة ماكاو تعود للسيادة الصينية بعد استعامر برتغايل دام ٩٩ سنة.

  ٢٠٠١ األمم املتحدة تتبنى قراًرا يحث العراق عىل إطالق كافة األرسى واملرتهنني الكويتيني وغريهم من جنسيات أخرى.

من ذاكرة االيام

20
كانون 1

 -  * -  * -  * -  * -  *

بين تلبيتها لحاجة ذوي الدخل المحدود بسبب رخص 
ثمنها، والتحذير من مخاطر صحية عالية، تقف المالبس 
المستعملة في منتصف المسافة ملبية حاجة كثيرين 
ليس فقط ألنها تستر الفقير وخاصة في أيام الشتاء، بل 
ألنها أيضاً توفر بحسب بائعيها ومن يحرصون على اقتناء 
نوعيات منها فرصة للحصول على مالبس ذات جودة عالية 
ومن الماركات العالمية بثمن معقول نسبيا.

االثنين 20 كانون االول 2021
العدد 2740 السنة الثانية عشرة

 قبلة تجارية
 للفقراء والميسورين!

باملقابل، تقول الجهات املسؤولة 
أن )البالة املستوردة( ال تخضع 
لتدابير من شيأنها توفير قدر 
مين االطمئنان عيى خلوها من 
املخاطر الصحية، يؤيدهم بذلك 

مختصون بالشأن الصحي.
وتوضح خلود عبد املجيد مديرة 
النسييجية  الصناعيات  قسيم 
النوعيية  السييطرة  دائيرة  يف 
للتقيييس  املركيزي  الجهياز  يف 
كيفيية  النوعيية،  والسييطرة 
املالبس املسيتعملة  التعامل مع 

القادمة من خارج العراق.
أنيه »بالنسيبة للمالبس  وتؤكد 
تفحيص  ال  فهيي  املسيتخدمة 
من الجهياز املركزي للسييطرة 
النوعيية، نحين نفحص املالبس 
بليد  مين  مبيارشًة  الجاهيزة 
املنشيأ ولدينيا رشكات فاحصة 
تفحصها هناك وتصدر شيهادة 
وصولهيا  وبمجيرد  مطابقية 
إىل العيراق تتيم مطابقتهيا من 
قبيل الجميارك وتدخيل يف حال 

املطابقة«.
وأضافت، أن »املالبس املستعملة 
تدخيل  ال  العيراق،  إىل  الداخلية 
بموافقية منا، من يدخلها يقول 
أنهيا معقمة أو سيتعقم، يجب 
لليركات  خاضعية  تكيون  أن 
الفاحصية ونخيى أن تتسيبب 
بأمراض ملين يسيتخدمها ومن 

تدخيل  ال  أن  نفضيل  ناحيتنيا 
للبليد دون الخضيوع للركات 

الفاحصة«.
بيدوره يقيول الدكتيور فاضيل 
املالبيس  خطير  إن  الصفيار، 
املسيتعملة عيى الصحية أكثير 
بكثر من فائدتها بالنسبة ملن ال 

يقدر عى رشاء مالبس جديدة.
ويضييف أن »النياس تقبل عى 
رشاء املالبس املستعملة لسببني، 
أما بسيبب رخص ثمنها ويقدر 
عى رشائهيا الفقير، أو البحث 
عن املياركات، وال أحيد باملقابل 
يعيي خطورتهيا عيى الصحة، 
ألن بعضها من املمكن أن يحمل 
بسيهولة  تميوت  ال  فروسيات 
يتسيبب  ميا  الغسيل  بمجيرد 
أمراض بعضها خطرة  بانتقال 
ألفيراد العائلية جميعياً ولييس 

فقط الشخص الذي يرتديها«.
وشيدد عى أن »الخطير قائم ما 
لم يتم تعقيم املالبس واستخدام 
درجيات حيرارة عاليية للقضاء 
وتعقيمهيا  الفروسيات  عيى 
وغسيلها وعرضهيا عى اشيعة 
ميوت  مين  للتأكيد  الشيمس 
الفطرييات  وبعيض  الفيروس 
والطفيليات التى تسيبب الجرب 
وانتقال حيرات القمل والعثة، 
الجلديية  االميراض  بعيض  أو 

املتعددة«.

وأكيد »وجوب عيدم رشاء البالة 
لألطفيال من هيم بعمر أشيهر 
مناعتهيم  تكيون  أن  خشيية 
أن  املمكين  مين  إذ  ضعيفية، 
يتأثيروا أكثير مين غرهيم بما 
املسيتعملة  املالبيس  تحمليه 
مين طفيلييات أو فروسيات«.

وتشير املتخصصة بعلم النفس 

سيهى أمير إىل أن رشاء املالبس 
لحاجة  املسيتعملة أصبح ملبياً 
الكثير من العوائل بسيبب غالء 
املالبس الجديدة، رغم ما تحمله 

البالة من مخاطر صحية.
وتضيف أنه »مع األسف ونتيجة 
صعوبة الوضع االقتصادي لدى 
كثر مين العوائل، تجد نفسيها 

مجيرة عيى رشاء البالة لتأمني 
حاجتهيا مين املالبيس، خاصة 
آثيرت  املاليية  الصعوبيات  وأن 
عى الفيرد العراقي وتعلمون أن 
الطفل يفيرح باملالبس الجديدة 
ويعتقد بأن البالة جديدة أيضا«.

وتضييف، أن »املالبيس الجديدة 
ترتك أثراً نفسياً لدى الطفل ألنه 

يقيارن بينه وبيني أصحابه، ويف 
حال بقي عى مالبسيه القديمة 
سيتتولد لدييه عقيدة تؤثر عى 
مستواه الدرايس خاصة ونظرته 
للمجتميع، لذلك تجيد العوائل يف 
رشاء مالبيس مين البالة حاجة 
أطفالهيا  ميع  الحيرج  تنهيي 
وتفرحهيم، لكين باملقابيل فإن 

البالية تحميل خطير األميراض 
اذا ليم يتم تنظيفهيا وتعقيمها 

بالشكل الصحيح«.
ويقول بائع املالبس املسيتعملة 
عدنيان  الكاظميية  منطقية  يف 
الجمييي، إن من الخطأ االعتقاد 
بأن مشيرتي )البالية( هم فقط 
الباحثون عين رخص ثمنها من 
ذوي الدخل املحدود.ويوضح أن 
»الكثر من امليسورين واملثقفني 
يقبلون عى البالة لراء املالبس 
األصلية ذات الجودة العالية من 
املاركات العاملية، وهذه أسعارها 
ليسيت رخيصية، وباملقابل رب 
رشاء  ينيوي  كان  ليو  األرسة 
)قماصيل( ألوالده املقبليني عى 
املدرسة ولديه 3 أو 4 أطفال مثالً 
فذلك سيكلفه أكثر من 100 ألف 
دينيار بينميا يسيتطيع رشائها 
نفسها وبنوعيات جيدة بأسعار 
للواحيدة«. آالف   5 تتجياوز  ال 

ويشيدد عيى أن »مين يشيرتي 
املالبس املستعملة سيالحظ أنها 
نظيفية للغاية ومعطرة، نحن ال 
نبيعها إال بعد غسلها وتعقيمها 
بعنايية، النياس ال تشيرتي أية 

حاجة ال ترتاح لنظافتها«.
وال يتوقيف بييع )البالية( عيى 
املالبيس داخل العراق، فاألجهزة 
الكهربائية حصة دفعت كثرين 
للجيوء إليهيا ألنها أكثير جودة 

بحسب من يستخدمها.
الشيأن  يف  الباحيث  ويؤكيد 
االقتصادي نبيل العي أن »رشاء 
األجهيزة مين املياركات الجيدة 
وذات السيعر املنخفض نسيبياً 
رغيم أنها من البالية من املمكن 
أن يكيون ذا جيدوى اقتصاديية 
للعائلة ألنها سيتكون ذات عمر 
أعى من املسيتورد الرديء الذي 

يغزو السوق«.
ويشير إىل أن »العراق يسيتورد 
األجهيزة وال يصنعهيا وبالتيايل 
يجيب دعيم اسيتراد النوعيات 
الجيدة، البالية الجيدة ال يتوقف 
أثرهيا االقتصيادي الجييد عيى 
العائلية بل من املمكين أن تنفع 
املجتميع واالقتصياد ككل بيدل 
بضائيع  عيى  األميوال  حيرق 
اسيتهالكية تحتياج لالسيتبدال 
عمرهيا  ألن  مسيتمر  بشيكل 

قصر«.
وبالنسيبة للمالبس املسيتعملة 
يقيول العيي إن »مالبيس البالة 
اذا كانيت مسيتوفية لليروط 
الصحيية فهيذا يعنيي أنيه من 
املمكين أن تحقق بعيض النفع 
ليذوي الدخيل املحيدود وبالتايل 
تجنبهم إنفاق املال القليل لديهم 
عى حاجيات اسيتهالكية وهم 
بأميس الحاجية إلنفاقيه عيى 

اشياء رضورية للغاية«.

ويقيول الكاتيب جمعة األزرقيي، إن »املقاهيي كانت لألجييال املاضية 
أماكين ملتقيى اجتماعي وثقايف وسييايس، حيث كانت تيدور احاديث 
السياسية واألدب والفين يف تلك األماكين، ومنها انطلقيت أهم املدارس 

األدبية والفنية«.
وأضياف، أن »من اقدم املقاهي يف العمارة مقهى شينون ومقهى دعر 

وغرهما، وتقع هذه املقاهي يف سوق العمارة )املسكوف(«.
وأشيار إىل، أن »مقهى شنون يعد ملتقى لشيوخ العمارة وتّجار املدينة، 
إضافية اىل انها مازالت ومين اكثر من نصف قرن تقدم الشياي االصي 

بطعمه املتميز، ولم تغر من طقوسها من ذلك الوقت حتى اآلن«. 
وتابيع، أن »مقهى دعررِّ يقع يف سيوق الطيور، وهيو ايضاً من املقاهي 
القديمية، وملتقيى أصحياب املهين مين الصفاريين وبائعيي الطيور 
والكسيبة، إذ يعد هذا املكان محطة لهم بعد تناول الفطور من الصباح 

الباكر، ويكون رشب الشاي فيه له خصوصية وطعم خاص«. 
بيدوره، أوضح محمد شينون صاحيب مقهيى، أن »املقاهيي القديمة 
يف العميارة تحكيي قصية مدنية، وقصيص ال تنتهي عن اول االسيواق 
والخانيات، حيث العالقات الحميمة وصدق املشياعر بيني الناس، التي 
مازالت تحافظ عى طقوسيها يف تقديم الچاي والحامض منذ زمن، ولم 

ُتِضْف مروبات اخرى مثل العصائر او األراكيل الحديثة وغرها«.
وطاليب الجهيات املعنيية بي«االهتمام بهيذا االرث الشيعبي، كون هذه 
املقاهيي عمرهيا اكثير مين 100 عيام، وتمثل وجهية تاريخيية ملدينة 

العمارة«. 
مين جهتيه، ذكر اإلعالمي جاسيم االنصاري، أن »مدينية العمارة تضم 
العديد من املقاهي الشعبية القديمة، التي تركت لها اسماً وأثراً يف الحياة 
العامية، إذ إن الكثر من اهايل العمارة يتذكر بعض هذه املقاهي وأثرها 
يف املجتميع امليسياني والعراقيي، كما ان معظيم العراقييني ان لم يكن 
جميعهم قيد اتخذوا من املقهى مكاناً لقضاء أوقاتهم، أو للسيمر فيه، 

أو اللعب، أو لقاء صديق، لذلك كان املقهى جزءاً من الحياة اليومية«.
وأكيد املؤرخ عي العقابي، أن »أول مقهيى فتح يف قضاء املجر الكبر يف 

منتصف االربعينيات، وهو مقهى املرحوم حسيني علوان الجبوري والد 
الشاعر عي حسني الجبوري، وبعد وفاته امتلكها عبد الرزاق الجبوري، 
وكان قريبياً من مرصف الرافدين القدييم، إذ كانت ترتاده وجوه املدينة 
ومثقفوها، وتدار هناك االحاديث املتنوعة وكانت امامها ساحة منترة 

فيها مناضد خشبية«.
واسيتدرك، بالقول »مقهى املرحوم حسيني علوان الجبيوري هي بناية 
بسيطة مسيتطيلة الشكل، ذات فناء واسع، وكانت مركز تجمع شباب 
وشييوخ املدينية، وعندما ال تتسيع االرائيك، يفرتشيون األرض بعد أن 
توضع البسط أو العباءات الرجالية، حيث يضعون امامهم اكياس التبغ 
والشيخاط او الزنياد اليذي كان منتراً لدى املدخنني، وهم يسيتمعون 
اىل االخبارالتيي تبيث مين رادييو القاهيرة، وتعليقات املذيعيني العرب 

والعراقييني، مين خيالل االذاعية العراقيية«.
واكميل »وبعدهيا ويف منتصيف االربعينيات ايضياً افتتيح محمد فليح 
املفرجيي مقهى العروبية، الذي يقع حاليا قريبيا اىل بيت الحاج حبيني 
دويس الذهيباوي، ليكون هناك مقهى اخر للمرحوم جاسيم حسين ابو 
الرادييوات و مقهيى ابراهيم مهتليف يف البدراوي عى الشيط قرب عي 
االودجي ومقهى شياتي وعاتي بالقرب من محل جاسيم فليح ويجلس 
فيهيا خليط بدون توجه سييايس او فكري، ومقهي ثامر بمكان مقهى 
عليوان الخماس ومقهى املرحيوم اليف الحميداوي الذي يقع بالقرب من 
بياب سيوق البيدراوي ومقهى مالصقة لباب سيوق اليراي من جهة 

الشط لالخوين كنا نسميهما الحرض«.
ويقول الباحث املحامي حازم رزاق املحمداوي: إن »املقاهي كانت جزءاً 
مين حيياة العراقيني، حيث أن هذه املقاهي كانيت بمثابة ملتقى يومي 
لكبار العلماء والساسية وأصحاب األعمال واملصالح، وللفنانني واألدباء 

والشعراء واملفكرين«.
وأشيار إىل أن »هنياك العديد مين املقاهي القديمة التيي مازالت قائمة، 
وتقدم خدماتها للرواد ومنها مقهى شنون ومقهى دعر ومقهى سوق 

الطيور وغرها«.

شواخص تأريخية في ميسان ُتحاكي قصص المدينة
منذ  وبطوالت  ألبطال  زمن،  عليها  مرَّ  وحكايات،  قصص  تحاكي  تأريخية  شواخص  القديمة،  ميسان  مقاهي  تمثل 
القديمة في ميسان متمسكة  المقاهي  المهيَّل، والحامض.ومازالت  الشاي  الماضي، ممزوجة برائحة  القرن  أربعينيات 
بالعادات القديمة محاولة الحفاظ على طرازها الكالسيكي والتراث الجميل، بدون التأثر بالمقاهي المعاصرة، لذلك نجد 
اآلثاث القديمة )الكرويتات( واقداح الشاي الصغيرة المسمى مفردها )استكان( اضافة الى إبريقي الشاي و الحامض، 
وكل واحد منهما يسمى)قوري( وغالباً مايتوشح بالسواد ، ألنه ما انفكَّ متربعاً على عرش يرتفع قلياًل عن الخشب 

المحترق ، تفوح منه رائحة زكية تعج بأرجاء المكان.

البــــــــــــالة ..
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موظفو العقود يغلقون دائرة صحة ذي قار 
للمطالبة بفروقاتهم المالية

 املراقب العراقي/ متابعة...
أغلق العرشات من موظفي العقود يف دائرة صحة ذي قار، أمس االحد، مبنى الدائرة، للمطالبة بضمان تخصيصاتهم املالية 
وتطبي�ق ق�رار 315.وأفاد مصدر مح�ي / يف املحافظة، بأن »العرشات من موظفي العق�ود يف دائرة صحة ذي قار، اغلقوا 
مبنى الدائرة وس�ط مدينة النارصية يف خط�وة تصعيدية للمطالبة بضمان تخصيصاتهم من قب�ل الدائرة ووزارة املالية« 
.واضاف املصدر ، نقال عن املتظاهرين بأن »حركة املوظفني االحتجاجية ستس�تمر لحني تنفيذ مطالبهم بتفعيل وتطبيق 

قرار 315 لعقود الصحة ورصف فروقاتهم املالية املرتاكمة لضمان رواتبهم للعام املقبل«.

عني

املراقب

املراقب العراقي/ متابعة...
عملية تحويل حملة الش�هادات اىل 
املالك املدني ستبقى مستعصية اىل 
وقت لي�س بالقريب ففي التاس�ع 
من ش�باط امل�ايض ألزم�ت اللجنة 
املالي�ة يف مجل�س النواب ل�وزارات 
األمني�ة بتحويل حملة الش�هادات 
ع�ى املالك املدني وبقي�ت اىل يومنا 
ه�ذا ع�ى الرغ�م م�ن تضمينها يف 
موازنة العام الح�ايل  و امس االحد 
االي�ام  ان  الدف�اع،  وزارة  ح�ددت 
موع�د  س�يكون  املقبل�ة  القليل�ة 
لحمل�ة  االداري�ة  االوام�ر  ص�دور 
الشهادات العليا من العسكريني اىل 
املالك املدني ولكن هل س�تحل هذه 

القضية قريبا وتنتهي معاناتهم.
تلق�ت  بي�ان  يف  ال�وزارة  وذك�رت 
)املراق�ب العراق�ي( نس�خة من�ه، 
الدف�اع  وزي�ر  م�ن  انه«بتوجي�ه 
واألم�ني  الجي�ش  أركان  ورئي�س 
العام�ة  املديري�ة  يف  عق�د  الع�ام، 
لألف�راد، مؤتم�ر اللجن�ة املختصة 
الوظيفي�ة م�ن  الصف�ة  بتحوي�ل 
للمرات�ب يف  املدن�ي  إىل  العس�كري 

وزارة الدفاع«.
واضافت، انه«عمالً بما جاء باملادة 
)۱۲/ ثانیاً ه�( من قانون املوازنة 
االتحادي�ة رقم )۲۳( لس�نة ۲۰۲۱ 
والت��ي ت���نص )تل���زم وزارتي 
الدفاع والداخلي�ة بتحوي�ل املراتب 

ش�هادة  حمل�ة  م���ن  الراغب�ني 
البك���الوري�وس فأعى الی املالك 
املدن�ي ف��ي نف�س ال��وزارة(، إذ 
س�يتم خالل األيام القليل�ة املقبلة 
بالتنس�يق مع وزارة املالية، اصدار 
األوام�ر الوزاري��ة بتحويل املراتب 
يف  أصولي�اً  ش�هاداتهم  امل�ؤرشة 
نظ�ام إدارة امل�وارد البرشية مم�ن 
البكالوري�وس  ش�هادة  يحمل�ون 
فأع�ى من الصف�ة العس�كرية إىل 

الصفة املدنية«.
واش�ارت اىل، انه«ع�الوًة عى ذلك، 
األف��راد  ع��ام  مدي�ر  اقرتح�ت 
بإمكانية ش�مول املرات�ب الذين لم 
يتم تأشیر ش�هاداتهم الدراسية يف 
نظ��ام إدارة املوارد البرشية بسبب 
إذ  التوصيف الوظيفي العس�كري، 
س�يتم النظر بموضوعه�م لغرض 
شمولهم باملادة أعاله من ق��انون 
لس�نة  للدول�ة  العام�ة  املوازن�ة 
۲۰۲۱؛ لین�الوا حقوقهم القانونية 
املؤسس�ة  مصلح�ة  يضم�ن  بم�ا 
وحق�وق  جه�ة،  م�ن  العس�كرية 

املنتسب من جهة أخری«.
وكان�ت وزارة الداخلية قد أعلنت يف 
10 آيار 2021، تشكيل لجنة للنظر 
بطلبات املشمولني باملادة 12/ ثانياً 
من قانون املوازن�ة االتحادية لعام 
2021 الخاصة بتحويل املراتب من 
حملة ش�هادة البكالوريوس فأعى 

إىل املالك املدني يف الوزارة نفسها
ويف الثال�ث من ش�هر أيلول املايض 
عثم�ان  الداخلي�ة  وزي�ر  وج�ه 
للراغبني  الغانمي، بإعداد استمارة 
م�ن منتس�بي ال�وزارة بالتحوي�ل 
املدن�ي  إىل  العس�كري  م�ن امل�الك 
فالغانمي قال يف بيان اطلعت عليه 
ان  “نفتخ�ر  العراق�ي(،  )املراق�ب 
لدين�ا كفاءات من منتس�بي وزارة 
ش�هادات  حمل�ة  وه�م  الداخلي�ة 
البكالوري�وس فما فوق ، وقد اثروا 
ع�ى أنفس�هم ب�أن يجمع�وا ب�ني 
األكاديمية ورشف العسكرية، وبعد 
أن تابع�ت ش�خصياً مناش�داتهم، 
وم�ن أجل تكييف وضعهم وإعطاء 
كل ذي ح�ق حق�ه، وجهن�ا بإعداد 
استمارة ملعرفة تخصصات وأعداد 
الراغب�ني منهم بالتحويل من املالك 
العسكري اىل املدني لذلك وجب عى 
وزير الداخلية االرساع يف استكمال 
اج�راءات تحويل حملة الش�هادات 
م�ن منتس�بي وزارة الداخلي�ة من 
امل�الك العس�كري اىل امل�الك املدني 
وزارة  يف  املوازن�ة  دائ�رة  وكذل�ك 
املالية مدع�وة اىل االرساع يف اكمال 
واالس�تحداث  الح�ذف  اج�راءات 
ملنتس�بي وزارة الداخلية املشمولني 
باملادة )12/ ثانيا/ه�( من قانون 
املوازنة العامة االتحادية رقم )23( 
لس�نة 2021، ال س�يما وان السنة 

املالي�ة ل�م يتب�ق منه�ا اال اقل من 
ثالثة اشهر .

بدوره، ش�دد عض�و اللجنة االمنية  
بدر الزي�ادي عى ” رضورة تطبيق 
فقرة تحويل حملة الشهادات العليا 

من السلك العسكري اىل املدني”.
وأكد أن “الوزارتني األمنيتني شكلتا 
لجان�اً لتحدي�د االس�ماء الراغب�ني 
لجن�ة   ” أنَّ موضح�اً  بالتحوي�ل”، 
األمن س�وف تتابع تطبيق القانون 

يف الوزارات األمنية”.
االج�راءاات  تل�ك  كل  لك�ن 
يف  ه�واء  بقي�ت  والترصيح�ات 
ش�بك كونها تخض�ع للروتني الذي 
ارهق كاهل جمي�ع املواطنني ومن 
العس�كريني وتأكيدا ع�ى رضورة 
حس�مهم ملفه�م كان ق�د تظاهر 
بتحوي�ل  للمطالب�ة  الع�رشات 
امل�الك  م�ن  الش�هادات  أصح�اب 
العسكري إىل املدني،يف يوم الجمعة 
ش�ارع  يف   )2021 حزي�ران،   25(

املتنبي وسط العاصمة بغداد.
الفت�ات  املتظاه�رون  ورف�ع 
تتضم�ن مطال�ب بتحويل أصحاب 
الش�هادات من املالك العسكري إىل 
املدن�ي، كم�ا رفعوا الفت�ات هددوا 
عربه�ا بمقاطع�ة االنتخابات، هم 
وعوائلهم فهل ترى حال قريبا لهذه 

املعضلة.

املراقب العراقي/ متابعة...
تعان�ي دي�اىل م�ن جفاف ق�اٍس ي�رب اغلب 
اجزائها منذ اش�هر طويلة يف ظل وصول بحرية 
حمري�ن اىل مرحل�ة النض�وب لذل�ك اصبح�ت 
اش�جارالحزام االخ�ر يف املحافظ�ة مه�ددة 
باالنق�راض حي�ث دقت دائ�رة بيئ�ة محافظة 
دي�اىل، أمس االحد، جرس االنذار بس�بب موجة 
الجفاف الحادة، محذرة من ان خس�ارة الحزام 
االخ�ر واردة جدا.وق�ال مدي�ر بيئ�ة دي�اىل 

،ان”  الش�مري  عبدالل�ه 
وض�ع الخزي�ن املائي 
ج�دا  ح�رج  دي�اىل  يف 
الكبري”،  القل�ق  ويثري 
دائرته “تدق  اىل  الفت�ا 
م�ن  االن�ذار  ج�رس 
التداعي�ات  الن  االن 
يف  خط�رية  س�تكون 
موس�م الصيف املقبل 
ان واح�د  وكارثي�ة يف 
اذا لم تسعفنا االمطار 

والس�يول او اي م�وارد اخرى يف زي�ادة الخزين 
خاص�ة بح�رية حمرين”.واضاف الش�مري،ان 
“خسارة دياىل بساتينها ضمن حوض نهر دياىل 
وبقي�ة االنه�ر واردة جدا ولم تع�د حلم خاصة 
ما موج�ود من خزي�ن مائي اليكف�ي ملحطات 
االسالة مايجعلنا يف موقف صعب للغاية”، مبينا 
أن “املحافظ�ة هي االكثر تررا عى مس�توى 
الع�راق م�ن مل�ف الجفاف ال�ذي يمث�ل تهديد 
مب�ارش لحياة مئ�ات االف ومص�ادر ارزاقهم”.
“رضورة  اىل  واش�ار 
الحت�واء  الس�عي 
بشكل  الجفاف  ازمة 
تداعياتها  الن  مبك�ر 
قاس�ية  س�تكون 
وفق�دان  للغاي�ة 
كارث�ة  البس�اتني 
انها  خاص�ة  اخ�رى 
آلالف  موردا  تش�كل 
اىل  باالضاف�ة  االرس 

تاثريها البيئي”.

أشجار الحزام األخضر في ديالى مهددة 
باالنقراض !

املراقب العراقي/ متابعة...
أوقفت مديرية امل�رور العامة يف العاصمة 
بغ�داد، أمس األحد، أكثر من 300 س�ائق، 
فض�ال ع�ن حج�ز 17 مركبة، خ�الل 24 
س�اعة املاضي�ة. وق�ال مص�در أمني إن 
“مفارز املرور أوقفت أكثر من 300 سائق، 
عى إثر مخالف�ات تتعلق برخص القيادة، 
فيما تم حج�ز 17 مركبة، وف�ق القوانني 

النافذة”. كما أش�ار 
املصدر، إىل تس�جيل 
يف  مخالف�ات 
مناطق مختلفة من 
بس�بب  العاصم�ة، 
عدم التزام الس�ائق 
املرورية،  بالقوانني 
تحظ�ر  الت�ي 
الهواتف  اس�تخدام 
السري،  أثناء  النقالة 
وكذلك فيم�ا يتعلق 

بوضع الس�تائر أو تظليل زجاج املركبات. 
كما واجه السواق، مخالفات أخرى تمثلت 
بالس�ري عك�س االتج�اه أو ع�دم امت�الك 
الس�ائق رخص�ة القيادة.وكان�ت مديرية 
امل�رور العام�ة، ح�ددت امل�واد العقابي�ة 
الس�وق. إج�ازة  من�ح  رشوط  ملخالف�ي 
)32( تضمن�ت:  »امل�ادة  أن  اىل  وأش�ارت 
يعاق�ب بالحبس م�دة ال تقل عن )ش�هر 
واحد( وال تزيد عى 
)ثالث�ة أش�هر( أو 
بغرام�ة مقداره�ا 
) 200( أل�ف دينار 
كل من قاد مركبة 
سوق  اجازة  بدون 
س�وق  اج�ازة  او 
مسحوبة او ملغاة 
وحجز املركبة مدة 
ال تزيد عى ) 10 ( 

ايام«.

عدم امتالك اإلجازة يوقع 300 سائق 
بقبضة المرور

املراقب العراقي/ متابعة...
ش�هدت الس�نوات األخرية إخفاقات كبرية ل�دى الطلبة، وعزا 
الكثري من الباحثني والدارسني تلك اإلخفاقات إىل كون املناهج 
الرتبوي�ة التي يصار اىل تأليفه�ا ال تخضع اىل عملية التجريب 
منذ أكثر من خمس�ة ع�رش عاماً، بينما أك�دت وزارة الرتبية 
خض�وع مناهج مواد محددة لنظ�ام التجريب.وقالت معاون 
املدي�ر العام للش�ؤون العلمي�ة باملديرية العام�ة للمناهج يف 
وزارة الرتبية، الدكتورة إرساء طالب توفيق العاني  يف ترصيح 
له�ا تابعته )املراق�ب العراقي( “ال تخضع جمي�ع املناهج اىل 
التجريب، وكان هناك مرشوع عملنا عى تطويره مع منظمة 
)اليونس�كو( ملادتي الرياضيات والعلوم يف ه�ذا املجال، وهذا 
التطوي�ر خضع اىل معايري دولية صيغت بما يتالءم مع البيئة 
والطال�ب العراقي”.ولفت�ت إىل أنه “فيما يخ�ص الرياضيات 
فق�د تم اختيار نم�اذج من مدارس معينة واس�تحصال مدى 

استجابتهم للمنهج التجريبي مع )الدليل املصاحب املساعد( 
للكتاب وال�ذي يحتوي عى خطة الدرس واألنش�طة الصفية 
وغ�ري الصفية التي تس�اعد املعل�م واملدرس يف إيص�ال املادة 
العلمية بطريقة صحيحة”، واس�تدركت “لكننا لسنا قادرين 
عى إخضاع جميع املعلمني اىل التدريب، لذا يعطى هذا )الدليل 
املس�اعد( وكانت النتائ�ج إيجابية خالل التجربة س�واء كان 
عى مس�توى الرياضي�ات أو العلوم”.وبينت أنه “يف ما يتعلق 
باملناه�ج للم�واد األخ�رى، فانه�ا تقدم بش�كل مب�ارش مع 
)الدليل( كمادة االجتماعي�ات ومادة اللغة العربية التي جرى 
التأليف بها وفق الطريقة التواصلية بعد أن كانت عبارة عن 5 
كتب، اذ جمعت كلها يف كتاب واحد للمرحلة املتوس�طة اىل أن 
وصل اىل املرحلة اإلعدادية لهذا العام الدرايس”. وأشارت إىل أن 
“مرشوع تطوير مادتي العلوم والرياضيات بدأ من سنة 2008 
اىل 2009 وت�م اس�تكمال املرحل�ة االبتدائية ومن ث�م املرحلة 

املتوس�طة واآلن يف املرحلة اإلعدادي�ة يف الصف الرابع”.ونفت 
العاني ما يقال عن عدم إخضاع املناهج التي يتم اس�تحداثها 
اىل التجري�ب، وقال�ت: إن “اللجنة املش�ّكلة للتأليف تس�بقها 
لجنة لوض�ع األهداف واملف�رادات، وان أعضاءها من وزارتي 
التعلي�م العايل والرتبية ومرشيف امل�ادة واملناهج، والتجريب ال 
يأخذ عى العيان بش�كل عشوائي خاصة أن لدينا 6 مديريات 
إضافة اىل أن لكل محافظة مديرية، حيث يتم االختيار من كل 
مديرية ومن كل محافظة مدرس�ة إلخضاعها اىل التجريب”.
وفيما يتعل�ق بكيفية التعامل مع هذه امل�دارس التي تخضع 
اىل التجريب، أوضحت املس�ؤولة الرتبوي�ة أن “التعامل يكون 
من قبل إدارات املدارس ونحن فقط نس�تخلص النتائج بمدى 
نج�اح هذا املنه�ج ومدى مالءمت�ه وذلك من خ�الل الزيارات 
امليدانية”.وهنا س�ؤال مهم هو ه�ل تبقى مناهج الرياضيات 

والعلوم خاضعة ل� »التجريب« واىل متى ؟.

املراقب العراقي/ متابعة...
يف الوقت ال�ذي نرى فيه االرايض يأكلها الجفاف 
وزارة  أعلن�ت   ، املائي�ة  امل�وارد  وزارة  بحس�ب 
الزراع�ة، األحد، عن إعداد خطة متكاملة لتنمية 
قط�اع الفواك�ه  وهو ام�ر يتناق�ض تماما مع 
معطي�ات الواق�ع ال�ذي نعيش�ه اذ ان االمط�ار 
الزالت دون مس�توى الطموح يف معظم املناطق 
.وقال الناطق باس�م ال�وزارة حمي�د النايف، يف 
حديث  ل�ه تابعت�ه ) املراقب العراق�ي( إنه “تم 
إع�داد خط�ة ومنه�اج متكام�ل لتنمي�ة قطاع 

الفواكه بش�كل ع�ام، للوصول لالكتف�اء الذاتي 
بالرغ�م من الش�ّح امل�ايل”، مبين�اً، أن “الوزارة 
تعاني من قلة األموال، إذ إنَّ هذه الربامج تحتاج 
اىل األم�وال، ول�و كان هناك دعم م�ايل الفتتحنا 
الكثري من املزارع، لتطوير هذا القطاع، والتفاهم 
م�ع الفالحني”.وأضاف النايف ان�ه “لدينا رؤى 
س�رتاتيجية حكومي�ة للتغيري الج�ذري، واعداد 
خطة س�رتاتيجية لتنمية القطاع الزراعي، حتى 
يت�م تحقيق األم�ن الغذائي للمواطن”، مش�دداً 
عى “أهمية دعم الفالح باألمور اللوجس�تية، إذ 

إنَّ قلة األم�وال لدعم الفالح�ني أثقلت كاهلهم، 
أضافة إىل عدم منح مس�تحقاتهم املالية وكذلك 
د، أنَّ  الس�ماد باإلضاف�ة اىل مش�كلة املياه”.وأكَّ
“تناق�ص الحنط�ة يف العراق هو ج�رس إنذار”، 
مبيناً، أنه “جاء بس�بب الدع�م الحكومي القليل 
جداً وش�ّح املياه”.وبشأن الصناعات التحويلية، 
ذكر الناي�ف، أنَّ “الصناعات التحويلية تس�اعد 
ع�ى إبقاء العمل�ة الصعبة داخل البلد، وتش�غل 
الكثري م�ن األي�دي العاملة، أضافة إىل تش�جيع 
ورف�د  اإلنت�اج،  لزي�ادة  واملزارع�ني  الفالح�ني 
املعام�ل باملنتج�ات الزراعة، بدالً م�ن التخلص 
من الفائض يف الش�ارع”، موضح�ا، أن “العراق 
في�ه كل امل�واد األولية، فق�ط نحتاج اىل إنش�اء 
املعامل”.وتابع أنه “ال توجد رؤية س�رتاتيجية، 
لتفعي�ل وتطوي�ر الصناع�ات التحويلية، حيث 
كل يشء متوف�ر، ول�م يتبَق غري انش�اء املعامل 
لح�ّل الكثري من األزم�ات”، معرباً ع�ن أمله، أن 
“تك�ون املخصص�ات املالي�ة من موازن�ة العام 
املقب�ل 2022 كافية للوزارة، التي تمثل 60% من 
الشعب العراقي”.وأكد النايف عى “أهمية تغيري 
نظ�ام اإلرواء يف الزراع�ة، إذ يج�ب أْن يتم جلب 
�ات، لو اعتمدن�ا عى ثلث امل�اء القادم من  مرشَّ
تركيا بأس�لوب االرواء الحديث الكتفينا”، الفتاً، 
اىل أنَّ “الع�راق يحت�اج لزراع�ة 5 مالي�ني دونم 
من محص�ول الحنطة يف عدة محافظات، لس�د 

الحاجة املحلية”.

يتم تغييرها ُكلَّ عام ..

هل تبقى مناهج الرياضيات والعلوم خاضعة لـ »التجريب« ؟

تحويل العسكريين اصحاب الشهادات الى المالك المدني..

معاناة ال تنتهي !

املراقب العراقي/ متابعة
للطاق�ة  انقطاع�ا  املقدس�ة  تش�هد محافظ�ة كرب�الء 
الكهربائي�ة خ�الل االي�ام املاضي�ة تزامنا م�ع انخفاض 
درج�ات الح�رارة ودع�ا مواطن�ون الحكوم�ة املحلية يف 
كرب�الء اىل رف�ع الحيف ع�ن املحافظة ومخاطب�ة وزارة 
الكهرب�اء لزي�ادة حصته�ا م�ن الطاق�ة أس�وة بباق�ي 
املحافظات  من جهته كش�ف مصدر مطلع ان محافظة 
كربالء املقدس�ة هي اقل املحافظات حصوال عى الطاقة 
الكهربائي�ة حيث ت�رتاوح كمي�ات الطاقة املس�تحصلة 
للمحافظة من 500اىل 550 ميكا واط من بينها الطوارئ 
ومعمل االس�منت ومناط�ق اخرى مس�تثناة من القطع 
املربمج.واوض�ح املصدر ان 550 مي�كا واط التي تحصل 
عليها كربالء التعطي املواطن الكربالئي اال ساعة ونصف 
الس�اعة من الطاقة مقابل س�اعتني ونصف الساعة من 
القط�ع املربمج عازيا اس�باب ذلك اىل كثرة االس�تثناءات 
الت�ي تش�مل مركز املدين�ة القديم�ة ومنطق�ة الخريات 
ومعمل االس�منت وخط�وط الطوارئ.واضاف ان نس�بة 
الهجرة الس�كانية وعمليات النزوح العشوائي اىل كربالء 
س�بب آخ�ر رئي�ي يف ت�ردي واق�ع الطاق�ة الكهربائية 
الوطنية حي�ث ان الوزارة تمنح املحافظ�ة كمية الطاقة 
وفق�ا لتعداد قبل عرش س�نوات بينما ش�هدت املحافظة 

عمليات نزوح كبرية خالل السنوات العرش املاضية

كربالء أقل المحافظات 
حصوال على الطاقة 

الكهربائية 

األراضي يأكلها الجفاف والزراعة ُتِعدُّ خطة لالكتفاء الذاتي!
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أوص�ت إدارة الرئيس األمريكى جوبايدن بحصول 
رشك�ة ألفاب�ت – الرشك�ة األم لرشك�ة جوجل – 
ورشك�ة ميتا – الرشك�ة األم لرشكة فيس�بوك – 
عىل إذن الس�تخدام نظام كابل تحت سطح البحر 
للتعام�ل م�ع حركة اإلنرتن�ت املتزايدة مع آس�يا 

. .aitnews وفقا ملا نقلته
وأوىص مس�ؤولو األمن األمريكيون باملوافقة عىل 
بناء كابل ألياف ضوئية تحت س�طح البحر يربط 

الواليات املتحدة بتايوان والفلبني.

وحثت اإلدارة لجنة االتصاالت الفيدرالية عىل منح 
تراخي�ص للرشكات إلرس�ال واس�تقبال البيانات 
ع�ر ش�بكة Pacific Light Cable  الحالي�ة التي 

يبلغ طولها 12874 كيلومرت.
وقال قس�م األم�ن القومي بوزارة الع�دل: وافقت 
املع�دات  إىل  الوص�ول  تقيي�د  ع�ىل  الرشكت�ان 
واملعلوم�ات ملزود خدمة االتصاالت يف هونغ كونغ  
الت�ي   ،Pacific Light Data Communication
سحبت يف وقت س�ابق طلبها للحصول عىل رابط 

إىل هونج كونج.
ويربط نظام كابل األلياف الضوئية تحت س�طح 
البح�ر الواليات املتحدة وتاي�وان والفلبني وهونج 
كونج، وتنق�ل الكابالت البحرية تقريًبا كل حركة 

مرور بيانات اإلنرتنت يف العالم.
وس�عت رشكة ميتا للحصول عىل إذن الس�تخدام 
ج�زء الفلب�ني إىل الوالي�ات املتح�دة، بينما طلبت 
ألفابت إذًنا لالتصال بتاي�وان، والتزمت الرشكات 
بحماية خصوصي�ة وأمن بيان�ات األمريكيني، ال 

سيما ضد عمليات االستخبارات الصينية.
 Pacific Light Cable واقرتحت الرشكات مرشوع
Network يف ع�ام 2017، حي�ث أدرج�ت جمي�ع 
الوجهات الثالث عر املحيط الهادئ. وتخلت خطة 
ميتا وألفابت عن اقرتاح س�ابق باس�تخدام كابل 
الشبكة إىل هونج كونج، التي تسيطر عليها بكني.

وأوص�ت العديد من الوكاالت الحكومية األمريكية 
يف ع�ام 2020 لجنة االتص�االت الفيدرالية بحظر 
تلك الخطة يف عام 2020. قالت ميتا لقد ش�جعتنا 

توصي�ة اإلدارة قال�ت وزارة الع�دل إن اتفاقي�ات 
وألفاب�ت رضوري�ة  ميت�ا  م�ع  القوم�ي  األم�ن 
بالنظ�ر إىل جهود الصني املس�تمرة للحصول عىل 
البيانات الش�خصية الحساسة ملاليني األشخاص 

األمريكيني.
وقال�ت ألفاب�ت يف ع�ام 2020 إنه�ا بحاج�ة إىل 
اتص�االت البيان�ات للتعام�ل م�ع حرك�ة امل�رور 
املتزايدة بني مراكز البيانات الخاصة بها يف تايوان 

والواليات املتحدة.

ع�ن   ،Ascento Robotics رشك�ة   أعلن�ت 
أحدث روبوت ذي عجلتني ومستقل بالكامل 
ق�ادر عىل صع�ود درج�ات الس�لم ويمكنه 
مي����ل   7.5 إىل  القي�ادة برسع�ات تص�ل 
التنق�ل بنفس������ه  الس�اعة، يمكن�ه  يف 
باس�تخدام مجموع�ة م������ن الكامريات 

 .LiDAR  ومسح
ويش�مل الروب�وت، ال�ذي يش�به الطفل ذي 
العج�الت تطبيق�ات يف التفتي�ش واملراقب�ة 
والتسليم، ليس من الواضح مقدار ما يمكن 

أن يبيعه الروبوت تجارًيا .
وأوضح املطورون عىل موقعهم اإللكرتوني: 
»تق�وم Ascento Robotics  بتطوير روبوت 
متح�رك معي�اري ذات�ي الت�وازن يجمع بني 
تع�دد اس�تخدامات األرج�ل ورسع������ة 

العجالت«.
ويتميز التصميم األس�ايس للروبوت الصغري 
بزوج م�ن األرجل املفصلي�ة تنتهي بعجالت 
تعم�ل بمح�رك مس�تقل ع�ىل غ������رار 
الدراجات، هذه تس�مح للماكين�ة بالدوران 
عىل ط�ول - بطريق�ة تش�����به دراجتني 
جن�ب،  إىل  جنب�����ً�ا  تق�ودان  أحاديت�ني 
ع�ىل أنواع مختلفة م�ن التضاريس، وتحمل 

االزدحام.

تطوير روبوت يعبر التضاريس الوعرة ويتحمل االزدحام

كابل بيانات ميتا يحصل على موافقات كاملة

سبب غير متوقع لتشكل قشرة الشعر

دائًم�ا م�ا يك�ون س�بب ظه�ور الق�رشة ه�و فط�ر يس�مى 
Malassezia globose  ولكن�ه ي�زداد س�وءاً بس�بب ع�دد م�ن 
خيارات نمط الحياة الس�يئة.ويعاني واحد من كل شخصني يف 
العال�م من قرشة ال�رأس يف مرحلة ما من حياته، ولدينا جميعاً 
فطر Malassezia globose عىل فروة رأسنا يعيش عىل الزيوت 
التي ينتجها الجلد، ومع ذلك، فإن بعض الناس لديهم حساسية 
تجاه حمض األوليك الذي تنتجه هذه الفطريات وهذا ما يسبب 
قرشة الرأس.وهناك أش�ياء أخرى يمكن أن تجعل األمر أس�وأ، 
م�ن التغ�ريات الهرمونية والتوتر، إىل منتجات تصفيف الش�عر 
وتغ�ري الطقس. لكن هل تعلم أن قلة النوم يمكن أن تلعب دوًرا 

يف صحة فروة الرأس وظهور القرشة؟
إكس�ريس  الش�عر س�تيفاني يس لصحيف�ة  وقال�ت عامل�ة 
الريطانية »يقوم الجس�م بجميع أعم�ال اإلصالح الخاصة به 
أثناء النوم، ولهذا الس�بب من املهم للغاية ضمان حصولك عىل 
نوم جيد ليالً، ويس�اعد النوم عىل إعادة ضبط الجسم وإصالح 
الخاليا واألنس�جة وأعمال الصيانة األساس�ية الت�ي يحتاجها 
الجسم«.وتؤدي قلة النوم إىل زيادة مستويات التوتر، مما يؤدي 
إىل تفاق�م قرشة الرأس، ويمكن أن يتس�بب ارتفاع مس�تويات 
التوتر بزيادة مستويات الكورتيزول، وهذا يؤدي إىل إنتاج فروة 
ال�رأس للمزيد من الزيت، وتتفاعل ه�ذه الزيوت مع الفطريات 

املالسيزية التي يمكن أن تؤدي إىل قرشة الرأس.

ماهي الفيتامينات
 الالزمة في الشتاء ؟

تأخر إطالق تلسكوب »جيمس 
ويب« إلى ليلة رأس السنة

قدم�ت خب�رية التغذية الروس�ية ألين�ا س�تيبانوفا، نصائح 
لتحس�ني الصحة خالل فصل الشتاء البارد. وأوصت الخبرية 

بالتناول الوقائي للفيتامينات وكذلك امليش يف الهواء الطلق.
وقالت ستيبانوفا يف حوار اعالمي، إن »أهم يشء هو الخروج 
يف وض�ح النهار حت�ى يتم تطوير متناس�ق امليالتونني للنوم 
بش�كل أفضل، الستنش�اق الهواء النقي، وعدم نس�يان هذا، 
ع�ىل الرغ�م من ال�رد. يمكن تن�اول الجرع�ات الوقائية مع 
فيتامني د وفيتامني يس. وتتبع نظام غذائي متنوع. ال تفرط 
يف تناول الكعك واملعجنات«.وحذرت ستيبانوفا، من أنه يجب 

أن نتذكر أن الفيتامينات يجب أن يصفها طبيب مختص.
وأضافت، »ال ينبغي أن تداوي نفسك، ألن هناك موانع. إن أي 

فيتامينات لها أشكالها وجرعاتها«.

أعلن�ت وكال�ة ناس�ا، أن إطالق تلس�كوب جيمس وي�ب الفضائي 
التابع لها من الجيل التايل، قد تأخر حتى عش�ية عيد امليالد بس�بب 
مش�كلة يف االتصال بني التلسكوب وصاروخه.ووفقا لتقرير موقع  
Digitaltrends، فإن إنشاء وإطالق التلسكوب يعانى من تأخريات 
متكررة، ويرجع ذلك جزئًيا إىل التعقيد الشديد للتلسكوب وأنظمته.

وبمجرد إطالقه س�يكون أقوى مرصد فضائي يف العالم وس�يكون 
خليفة تلس�كوب هاب�ل الفضائ�ي القديم.وكتبت »ناس�ا« يف بيان 
موجز هذا األس�بوع: »يعمل فريق جيمس ويب تلس�كوب الفضاء 
عىل قضية اتصال بني املرصد ونظام مركبة اإلطالق«، »سيؤدي هذا 
إىل تأخ�ري موعد اإلطالق إىل ما ال يتجاوز الجمعة املوافق 24 كانون 
األول الجاري«.وكان توماس زوربوشن املدير املساعد ملديرية املهام 
العلمي�ة التابعة لوكالة ناس�ا، قد قدم مزيًدا م�ن التحديثات حول 
حالة التلس�كوب واس�تعداداته إلطالقه عىل توي�رت.وىف 16 كانون 
االول ش�ارك تحديًث�ا: »فقط م�ن موقع إط�الق Webb: لقد أصلح 
الفريق مش�كلة االتصال وNASAWebb  يف خضم اختبار النش�اط 
النهائ�ي املج�دول قبل اإلطالق.« ج�اء التأكيد اإلضايف 17ديس�مر 
عندما كتب س�تيفان إرسائي�ل، الرئيس التنفي�ذي لرشكة اإلطالق 
Arianespace ، أن »عملي�ات التغليف النهائية جارية« وأن الفريق 

»يحتاج إىل بضع ساعات أخرى إلكمالها«.

خل�ص باحث�ون بريطاني�ون إىل أن متح�ور 
أوميكرون ربما يكون أقل فعالية يف مهاجمة 
الرئتني مقارنة باملتح�ورات األخرى لفريوس 

كورونا.
بروت�ني  يف  املتح�ورات  أن  دراس�ة،  وذك�رت 
س�بايك، الت�ي تجعله�ا ق�ادرة ع�ىل تجن�ب 
االجس�ام املضادة، ربما تحد أيضاً من كيفية 
تكاث�ره يف الرئتني وتس�ببه يف حدوث أعراض 

حادة.
وقالت الدراس�ة: »هذه املالحظ�ات تظهر أن 
أوميكرون حظ�ي بخصائص للتهرب املناعي 
ع�ىل حس�اب خصائ�ص مرتبط�ة بالتكاث�ر 
والف�درة اإلمراضي�ة«. لك�ن م�ا زال�ت هناك 
تحدي�ات ع�ىل الرغم م�ن النتائ�ج االيجابية، 
وفقاً لكب�ري واضع�ي الدراس�ة رايف جوبتار، 

االستاذ يف علم االحياء املجهرية الرسيرية.
وكتب تغريدة قال فيها:« ماذا يعني كل ذلك؟ 
العدوى يف خاليا الرئ�ة يمكن أن ترتبط بحدة 
امل�رض ال�ذي يصيبه�ا  وغالب�ا يمك�ن رصد 
خاليا مندمجة يف األنسجة التنفسية التي يتم 
اختبارها عق�ب االصابة بمرض حاد. متحور 
دلت�ا كان يمكن�ه فع�ل األمري�ن، عىل عكس 
متحور أوميكرون. مازال يتعني القيام بمزيد 

من الدراسات«.
وأض�اف: »الخالص�ة، ه�ي أن هذه الدراس�ة 
تش�ري إىل أن�ه يب�دو أن متح�ور أوميك�رون 
أصب�ح أكثر ق�درة ع�ىل التهرب م�ن املناعة، 
ولكن الخصائص املرتبطة بتقدم املرض ربما 
تضعف بدرجة معينة. مع ذلك يمثل االنتشار 
امللح�وظ ملتح�ور أوميك�رون تحدي�اً صحياً 

كبرياً«.

أوميكرون المتحور أقل 
فعالية في مهاجمة الرئتين

سبيس أكس تطلق 52 قمرا صناعيا »ستارلينك«
أعل�ن إيلون ماس�ك عن إطالق رشكته »س�بيس أك�س« 52 قمرا 
صناعيا »ستارلينك« بنجاح  يف مدار األرض، وذلك تزامنا مع إطالق 

القمر الصناعي الرتكي »توركسات 5 بي«.
ونرش ماسك عر »تويرت« مقطع فيديو لعملية اإلطالق الناجحة.

وأظه�ر الفيديو انطالق ص�اروخ »فالك�ون 9« ذي املرحلتني من 
قاع�دة فاندن�رغ الج�وي بوالي�ة كاليفورني�ا، محم�ال باألقمار 
م�ن  األوىل  املرحل�ة  ل�«س�تارلينك«.وعادت  التابع�ة  الصناعي�ة 
»فالك�ون« وهبط�ت عىل مت�ن طائرة ب�دون طيار من »س�بيس 
أكس« يف املحيط، بينما اس�تمرت املرحل�ة الثانية يف املدار األريض، 
وت�م تأكيد نرش األقمار الصناعية.وانطلق القمر الصناعي الرتكي 
»توركسات 5 بي« الذي يعتر أقوى قمر صناعي تركي لالتصاالت 
من حيث قدراته، إىل الفضاء عىل متن صاروخ »فالكون 9« التابع 
لرشكة »س�بيس أك�س«، من قاعدة كيب كناف�ري الجوية يف والية 
فلوريدا األمريكية.ويف رس�الة مصورة س�جلها بمناس�بة إطالق 
»توركس�ات 5 بي«، ق�ال الرئي�س الرتكي رجب طي�ب أردوغان: 
»باس�مي ونيابة عن شعبي، أهنئ الس�يد ماسك ورشكة سبيس 
أكس عىل عدم رضوخهما البتزازات وضغوطات اللوبيات املعادية 
لرتكيا«، معربا عن تمنياته باستمرار التعاون الناجح مع »سبيس 

أكس« يف أنشطة الفضاء.

تيك توك يختبر طرقًا جديدة لعرض الفيديوهات 
يختر تطبيق التواصل االجتماعي الصيني الشهري تيك 
توك حالي�اً طرقاً جديدة الختيار وع�رض الفيديوهات 
التي يرش�حها ألي مس�تخدم بهدف التأك�د من أنها ال 

تعزز التجارب السلبية لدى املستخدم.
وذك�ر التطبي�ق الش�هري أن�ه يخت�ر التغي�ريات التي 
تس�تهدف تجن�ب عرض الكث�ري م�ن الفيديوهات من 
نف�س ن�وع املحتوى عىل ش�خص واح�د، يف حني أنها 
ق�د تكون جي�دة يف حالة عرضها كفيدي�و واحد منها، 
يف الوقت نفس�ه فإنها س�تكون مش�كلة عند عرضها 
كفيدي�و مجمع مثل املحت�وى الذي يتح�دث عن نظم 

حمية غذائية متطرفة أو فيديوهات حزينة.
وقال�ت رشكة التطبيق يف رس�الة ع�ر اإلنرتنت »نحن 
نعم�ل أيضاً ع�ىل التعرف ع�ىل م�ا إذا كان نظامنا قد 
يويص عن غري قصد بأن�واع محدودة جداً من املحتوى 
والتي، وإن كانت ال تنتهك سياس�اتنا، يمكن أن يكون 
لها تأثري سلبي عىل املستخدم إذا كانت تمثل غالبية ما 
يش�اهده ش�خص ما، مثل املحتوى املتعلق بالوحدة أو 

إنقاص الوزن«.
التواص�ل  منص�ات  تتع�رض  س�نوات  م�دى  وع�ىل 

االجتماعي مثل تيك توك وإنس�تغرام النتقادات شديدة 
بس�بب س�ماحها بوجود محت�وى ي�ؤدي إىل االكتئاب 
والتوت�ر وبخاص�ة بني املس�تخدمني يف س�ن املراهقة 

وصغار السن.
ويف أكتوبر )ترشين األول( املايض خضعت منصات تيك 
توك وس�ناب ش�ات ويوتيوب للتدقيق خالل جلس�ات 
اس�تماع يف مجلس الش�يوخ األمريكي بهدف الحفاظ 

عىل سالمة األطفال عند استخدامهم لإلنرتنت.

يضط�ر الكث�ري م�ن مس�تخدمي هوات�ف آي فون 
لش�حنها بش�كل متك�رر، ويكون ذل�ك يف كثري من 

األحيان ناتجاً عن أخطاء يف عملية الشحن.
وباملقارن�ة م�ع املوديالت القديمة، تع�د البطاريات 
القابل�ة إلعادة الش�حن يف أجهزة آي ف�ون الحالية 
مث�رية لإلعج�اب، لكنه�ا بال�كاد تدوم، وم�ع ذلك، 
اتض�ح أن معظم األش�خاص يش�حنون أجهزة آي 

فون بشكل غري صحيح.
وفيما ي�ي مجموعة من األخطاء يف ش�حن هواتف 
آي ف�ون تس�تنزف بطارية الهاتف، بحس�ب تقرير 

علمي:
�� شحن الهاتف بالكامل:

أظهرت الدراس�ات أن ش�حن بطارية الليثيوم أيون 
الخاص�ة بجه�از آي فون بنس�بة 100% ي�ؤدي إىل 

إتالفها وه�ذا بدوره 
يقلل من عمرها، 

ينص�����ح  و
ء  ا لخب����ر ا
بش�حن  عادة 
البط���اري�ة 

حتى نسبة 80% للحفاظ عليها لوقت أطول.
�� الشحن الرسيع:

توجد يف األس�واق أجهزة شحن رسيعة أو »توربو«، 
وعىل الرغم من أنها قد تبدو مفيدة لش�حن الهاتف 
برسعة، إال أنها تلحق أرضاًرا أكثر من نفعها 
عندم�ا يتعلق األم�ر ببطاري�ة هاتفك، 
حيث تعمل هذه الش�واحن عن طريق 
زيادة ع�دد الواط التي يت�م توصيلها 
إىل  الهات�ف، وي�ؤدي ه�ذا  لبطاري�ة 
زيادة الجهد الذي تس�تخدمه بطارية 
الهات�ف مع تس�خينها أيًض�ا، وهما 

عامالن يقرصان من عمر البطارية.
�� استخدام الهاتف أثناء الشحن:

م�ن املغري جًدا اس�تخدام الهاتف 
أثن�اء توصيله بالش�احن، ومع 
ذلك، يمكن أن يكون هذا ضاًرا 
للغاية بالبطارية، وهناك أدلة 
تظه�ر أن اس�تخدام هاتف�ك 
أثناء الشحن ال يمكن أن يقلل 
من عم�ر البطارية فحس�ب، 
بل يؤدي أيًضا إىل تعطيل دورة 

الشحن.
�� حافظ عىل برودة الهاتف:

ب�ه  بالقي�ام  ينص�ح  يشء  أه�م 
للحف�اظ ع�ىل بطاري�ة آي فون هو 
إبق�اء الهات�ف ب�ارداً ق�در اإلمكان، 
لن يس�اعد ذلك يف الحفاظ عىل عمر 
البطارية فحس�ب، بل سيؤدي أيًضا 
إىل تحس�ني الوظائف العامة وإطالة 

عمر الجهاز.

أخطاء في شحن »آيفون« تتسبب باستنزاف البطارية
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قالت السيدة فاطمة الزهراء )عليها السالم (: »البِْشُر 
في  والبِْشُر  الجنةَ،  لصاحبِِه  يُوِجُب  المؤمِن  وجِه  في 

وجِه الُمعانِد يَقي صاحبَهُ عذاَب الناِر«.
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زوروا موقعنا عىل شبكة االنرتنت

بريدنا االلكرتوين

االيداع يف دار الكتب والوثائق
ببغداد 1311  لسنة 2009

االيداع يف نقابة الصحفيين العراقيين )753(

07722299319
07829981455 هاتـــــــف الشكاوي

هاتـــــــف العالقـات

من منغالور يف جنوب الهند، َقِدَم ِصّديق ش�هاب إىل الخليج عام 
1982، بحقيبة صغرية ش�به خالية وني�ة للعمل يف إحدى أكرب 
رشكات املق�اوالت، ليجم�ع مصاري�ف زواجه.لم يك�ن صّديق 
يعرف طيلة هذه الس�نني، التي عمل فيها مرشفا كهربائيا، أنه 
س�يعود للمرة األخرية يف م�ارس/آذار 2021، إىل عائلته خاوي 
الوف�اض بعد أن ظل يعمل يف آخر 18 ش�هرا من دون أجر.ترك 
صّدي�ق مج�ربا 48,900 دوالر أمريك�ي يف ذم�ة الرشك�ة، هي 
إجم�ايل متأخ�رات رواتبه ومس�تحقات نهاي�ة خدمته.تحكي 
قصة املهاجر صّديق مشكلة مئات اآلالف من العمالة املهاجرة 
يف دول الخلي�ج الذي�ن تتناق�ل وس�ائل إع�ام حرمانه�م م�ن 
أجورهم ومستحقاتهم.ورغم وجود قوانني منظمة للعاقة بني 
الطرف�ني، إال أنها مليئة بالثغرات الت�ي ينفذ منها أرباب العمل 
إن أرادوا. ورغ�م توفر آليات لرفع الش�كاوى والتقايض، إال أن 
صعوبات مختلفة تحول دون اس�تفادة العمال املهاجرين منها 

لنيل حقوقهم.

قال الباحث األردني الدكتور عيل العنانزة، إن انخفاض منسوب 
مياه البحر امليت تعود أسبابه إىل عوامل برشية مثل بناء السدود 
وتحوي�ل وجهة نهر األردن، وإغاق الكي�ان الصهيوني لبحرية 
طربية.وخال ندوة حول األخطار الطبيعية املرافقة النخفاض 
منس�وب س�طح البحر امليت، يف قس�م الجغرافي�ا يف الجامعة 
األردنية، قال العنانزة إن كثريين يقعون يف خطأ تس�مية البحر 
املي�ت بوصف�ه أخفض نقط�ة يف العالم، إذ إن�ه أخفض نقطة 
عىل اليابس�ة وحس�ب، وتتمثل أهميته بكونه عصبا اقتصاديا 
مهم�ا ل�أردن وفلسطني.وأش�ار إىل أن�ه ال يرى »ح�دوث تغري 
مناخي ش�ديد التأثري عىل العالم، وأن التغري املناخي، لم يشكل 
عاما حاسما يف انخفاض منس�وب مياه البحر امليت، بل تعود 
األس�باب إىل عوامل برشية مثل بناء السدود املشاطئة له والتي 
بل�غ عدده�ا 11 س�دا، إضاف�ة إىل تحوي�ل وجهة نه�ر األردن، 
وإغ�اق الكيان الصهيوني لبح�رية طربية«.هذا وضمت الندوة 
محوري�ن، األول بعنوان »العوامل الطبيعية والبرشية التي أدت 
إىل انكماش مساحة البحر امليت وانخفاض منسوبه«، والثانية 
ج�اءت بعنوان »األخطار ذات املنش�أ الجيومورفولوجي )حفر 

اإلذابة(«.

تمتاز أعمدة اإلنارة وإش�ارات امل�رور بأنها صلبة وال تنحن�ي، وهو ما يمثل 
تهدي�داً لس�ائقي الس�يارات الذي�ن يصطدم�ون بها.ولهذا يعم�ل العلماء يف 
جامعة جنوب أس�راليا، حالياً، عىل إنش�اء نس�خة مرنة من الجزء الس�فيل 
منها، ويتعاونون مع رشكة أس�رالية ملس�اعدتهم يف تصنيعها، وفقاً ملا أفاد 
به موقع »غوود نيوز« الكندي.ويأملون أن تس�اعد تلك األداة املرنة الجديدة، 
يف حماية الس�ائق والعمود وتقلي�ص تكلفة األرضار، عندم�ا تصبح جاهزة 
لاس�تخدام يف الباد العام املقبل.وكما تم استبدال السيوف الحديدية الصلبة 
بسيوف فوالذية تنحني وتعود إىل شكلها األصيل، ُيعمل اآلن عىل تحويل أسفل 
العم�ود القصري املدفون تحت الخرس�انة ملصابيح الش�ارع إىل عمود يمتص 
الصدمات، حيث يجري إنش�اء تجويف يف العمود عىل ش�كل مخروطي 
فتحت�ه لأعىل، مع ملء الجزء الخارجي من التجويف برغوة البويل 
يوريثان.ويأمل معدو املرشوع أن تكون إشارات املرور الجديدة 
املمتصة للطاقة النموذج القيايس للميض قدماً يف املس�تقبل، 

وأن تحل محل أضواء الشارع الحالية بشكل تدريجي.

أعمدة إشارات مرور تمتص الصدمات 
وتخفف أضرار الحوادث

كورونا »تسرق« أجور 
العمالة األجنبية في الخليج

السدود تجفف مناسيب
 البحر الميت
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مصنع في مصر ينتج األجبان 
من »طالء الجدران«

طفل يعبر البحر المتوسط 
بمفرده على قارب المهاجرين

ضبطت الس�لطات املرصية مصنع أجبان غري صالحة 
لالس�تهالك اآلدمي بمحافظة املنوفية شمايل القاهرة، 
فيما كش�فت مس�ؤولة محلية ألنه كان يصدر إنتاجه 
للخارج.وقال�ت رئي�س الوح�دة املحلية ملدين�ة تال يف 
املنوفي�ة هناء عقيلة، إنه ضبط املصنع تم بالتنس�يق 
مع األجهزة التنفيذي�ة واألمنية والصحية باملحافظة، 
حيث نفذت حملة ضد املخالفات يف تال خاصة يف مجال 
األغذية.وأوضح�ت أن »الحملة أس�فرت عن ضبط 37 
طنا م�ن األجبان والخامات غري الصالحة لالس�تهالك 
اآلدمي يف مدين�ة تال«.وأوضحت أن »الفحص الصحي 
للعينات كش�ف أن األجبان يدخل يف تصنيعها معجون 
طالء الحوائط، بغرض إعطائها لونا أبيض كاذبا، فضال 
ع�ن اس�تخدام ألبان مجهول�ة املصدر وملح فاس�د«.
وأش�ارت إىل أن »الحملة ش�ارك فيها كذلك مسؤولون 

من جهاز حماية املستهلك والرقابة التموينية«.

أك�دت صحيفة إيطالي�ة، عبور طفل يبل�غ من العمر 
البح�ر املتوس�ط يف رحل�ة محفوف�ة  عام�ا واح�دا، 
باملخاطر، بعد إرس�اله من قب�ل والديه عىل متن قارب 
مهاجرين.وقال�ت صحيف�ة »ال ريبوبليكا« إن عنارص 
اإلنقاذ عثروا عىل الطفل بني 70 رجالً يف قارب رس�ا يف 
جزيرة صقلية الجمعة.ولفتت الصحيفة إىل أن »الطفل 
عرب املتوس�ط ، ولقد واجه األمواج بمفرده وهو أصغر 
من أن يكش�ف عن اسمه وقصته«، وأضافت أن »نحو 
500 مهاج�ر وصلوا ضمن س�بع رح�الت منفصلة إىل 

الجزيرة الصغرية يف اليومني املاضيني«.
ول�م يعرف املهاج�رون اآلخ�رون هوّي�ة الطفل، لكن 
يزع�م أن والديه توس�ال إليه�م لضمان س�المته أثناء 
العبور، ربم�ا ألنهم لم يتمكنوا من مرافقته، بحس�ب 

الصحيفة.
ومن ب�ني املهاجري�ن الج�دد اآلخرين فت�ى يف الرابعة 
عرشة توفيت والدته أثناء محاولة إنقاذ قبالة الجزيرة. 
ويف هذا الس�ياق، أشارت منظمة »أطباء بال حدود« إىل 
أنها »كانت عىل متن قارب مع 25 شخًصا بينهم ابنها 

الذي شاهدها تغرق«.

 معلم حضاري يعّزز السياحة الثقافّية والدينّية
متحف الش�مع يف محافظ�ة النجف االرشف تحاكي 
تماثيله نحو 68 ش�خصّية دينّية وأدبّية, وقد اكدت 
املرجعية الدينية ان التماثيل يف متحف الّنجف جائزة 
اذا كان�ت فيه�ا فائ�دة معرفّي�ة وثقافّية«، مش�رياً 
إىل »فت�وى للمرج�ع ح�ول ج�واز اقتن�اء التماثي�ل 
املجّس�مة منحوت�ة، إذا لم يكن فيه�ا ترويج للرشك 
أو الفساد وتحّث عىل الدين واألخالق .وملعرفة املزيد 
، أوضحت رئيس�ة لجنة الس�ياحة واآلثار يف مجلس 
محافظة الّنجف أس�يل الطلقاني » أّن املتحف يضّم 

»ش�خصّيات دينّية وثقافّية وأدبّية من داخل العراق 
وخارج�ه مّمن لها عالقة يف محافظة الّنجف س�واء 
أكان�ت درس�ت فيها أم ول�دت أم أقام�ت أم أنتجت 
يف مج�ال الفكر والكتب والدراس�ات، مثل مؤّس�س 
الح�وزة الدينّي�ة الش�يخ الط�ويس ومراج�ع دينّية 
مث�ل الخوئ�ّي ومحّمد باق�ر الصدر، وش�عراء مثل 
الص�ايف النجفّي وعب�د الرّزاق محيي الدي�ن اللبنانّي 
األص�ل الذي ع�اش يف الّنج�ف«، معت�ربة أّن املّتحف 
يمّث�ل »معلم�اً س�ياحّياً وحضارّياً يعّزز الس�ياحة 

الثقافّي�ة والدينّية عىل حّد س�واء«.وجود املتحف يف 
مدين�ة الّنجف، التي تقي�م فيها املرجعّية الش�يعّية 
وكبار رجال الدين الش�يعة، يضفي عىل هذا املتحف 
أهمّي�ة خاّصة، ففضالً عن كون�ه األّول من نوعه يف 
الع�راق، فإّنه يثري الج�دل حول توافق�ه مع تعاليم 
ال�رشع اإلس�المّي ال�ذي ل�ه أحكام�ه الصارم�ة يف 
مش�اريع التماثيل والنصب. ولهذا الس�بب، لم يشّق 
املتحف طريقه إىل الوجود بس�هولة، منذ أن ُطرحت 
فك�رة املرشوع ع�ىل بس�اط البحث يف ع�ام 2012، 

ضمن م�رشوع الّنجف عاصمة الثقافة اإلس�المّية.
املتحف يعد معلماً سياحّياً وحضارّياً يعّزز السياحة 
الثقافّي�ة والدينّية عىل حّد س�واء، ويدّر عىل الّنجف 
أم�واالً كثرية، إذ يجذب الس�ّياح من الخارج، إضافة 
إىل طالّب املدارس والجامعات واألكاديمّيني التوّاقني 
إىل املعرفة«، مذّكراً بأّن »السياسات الطائفّية للنظام 
البائد لم تخلّد وال حّتى شخصّية دينّية شيعّية، رغم 
أهمّيتها يف نرش العل�م والفضيلة، األمر الذي يوجب 

اليوم تكريم هؤالء الرّواد«.

يعتم�د نظام بن�اء املنازل الحديث، عىل نظام تجميع آيل لتش�ييد 
مساكن جاهزة الصنع مسبقا باستخدام الروبوتات واألتمتة.

وكان ه�ذا النظ�ام الذي يدمج التكنولوجيا الخرضاء يف أس�اليب 
البناء املعمارية، قد طرح من قبل رشكة »أوتومايتد اركيتتكترش 
ليمتد« يف قمة االستثمار العاملية لعام 2021، وتم اختياره بني 12 
من االبتكارات الرائدة يف اململكة املتحدة والتي تؤكد أهمية تطبيق 

التكنولوجيا الخرضاء يف حياتنا اليومية.
ووفق�اً ملوقع مجلة »يانكو ديزاي�ن« للتصميم، تعتمد الرشكة يف 
ه�ذا النظام طريقة البناء الخش�بية املعياري�ة يف تصميم املنازل 
مس�بقة الصن�ع واملخصص�ة وفق�اً لظ�روف املوق�ع واملناظ�ر 
الطبيعية ونمط حياة املشرتي وتفضيالت املنزل. وباالعتماد عىل 
الروبوت�ات وطرائق األتمت�ة من »إيه بي ب�ي روبوتيكس«، تعيد 
الرشكة تحديد ش�كل بناء املنازل يف القرن ال�21.وُيجرى تصنيع 
كت�ل البناء الخش�بية مس�بقة الصن�ع، التي 
ُيج�رى اختيارها بناء ع�ىل قابلية مواد 

ء  لبن�ا للتجديد، ا

بشكل آيل، وتكديسها معاً لتشكيل وحدات سكنية صغرية.وتصنع 
الرشك�ة خط إنتاج أصغ�ر بكثري من ناحية الحج�م واملوظفني. 
ويقوم روبوت بربط األلواح الخش�بية معاً لتش�كيل وحدات بناء 
يتم تجميعها معاً وتكديسها يف منازل صغرية بمساعدة الحرفيني 
والبن�اة املحليني. وبعد اس�تخدامها، يمكن تفكيك كتل الخش�ب 
وإعادة اس�تخدامها ألغراض أخرى، ما يؤدي 
إىل تقلي�ل نفايات البناء وااللتزام 

بمبادئ التصميم الدائري.

بناء مساكن جاهزة بمساعدة الروبوتات

متحف الشمع في النجف األشرف..

الدبب�ة  »عاصم�ة  يف  الس�ياحية  ال�رشكات  أعلن�ت 
القطبية«، مدينة ترشش�ل الكندية بمقاطعة مانيتوبا 
الش�مالية، اس�تقدام أول عرب�ة كهربائي�ة، ملواجه�ة 
أزم�ة املناخ، التي يؤكد الخرباء أنها س�تؤثر عىل الدببة 
القطبية، ال س�يما مع خلو املنطقة من الجليد البحري 
ألول م�رة ه�ذا الع�ام من�ذ س�نوات.وأفادت صحيفة 
»الغاردي�ان« الربيطاني�ة، أن الرشك�ة الس�ياحية يف 

املنطق�ة »فرونت�ريز ن�ورث ادفنشتش�ورز« تخط�ط 
لتحويل ما تبقى من أس�طولها إىل مركبات كهربائية، 
به�دف تقليل انبعاثات ثاني أوكس�يد الكربون بمقدار 
يزي�د من 3600 ط�ن عىل مدار ال�� 25 عام�اً املقبلة، 
مشرية إىل أن تلك العربات قادرة عىل القيام بثاثة أيام 
من الجوالت.لكن التحديات تبقى جس�يمة أمام الدببة 
القطبي�ة، يف ظ�ل خل�و املنطقة م�ن الجلي�د البحري، 

فحتى أواخر نوفمرب، كانت أمواج املياه املظلمة لخليج 
هدسون ترتطم بالشاطئ، يف عامة تحذير ل� 800 من 
الدبب�ة القطبية يف املنطقة الت�ي تنتظر بدء البحث عن 
الجلي�د البحري ألجل الغ�ذاء.ويف ظل هذا الس�يناريو، 
يتوق�ع أس�تاذ عل�م االحي�اء يف جامع�ة ألربت�ا، أندرو 
دي�رورش، انخفاض أعداد الدببة القطبية، وأن املجاعة 

تحل بعد 180 يوماً.

واف�ق مس�ؤولو والي�ة كاليفورني�ا ع�ىل خط�ة للقض�اء 
ع�ىل الف�ران الغازي�ة لج�زر فارال�ون، والتي تع�د نقطة 
مهم�ة للتن�وع البيولوج�ي يف العال�م، عن طريق إس�قاط 
طعم مس�موم يف الج�زر باملروحيات.وقد ص�وّت مفوضو 
الس�واحل، بع�د نق�اش محم�وم، 5 مقاب�ل 3 لصالح تلك 
الخط�ة املث�رية للجدل الت�ي قدمته�ا املؤسس�ة األمريكية 
لأس�ماك والحياة الربية. وقد تم�ت املوافقة عىل الرغم من 
اعراضات نش�طاء البيئة.ونقلت »الغاردي�ان« الربيطانية 
عن املؤسس�ة، إنه إذا واف�ق مديرها اإلقليم�ي عىل الخطة 

فسيجري إسقاط السم عىل الجزر قبالة سان فرانسيسكو 
بحلول خريف عام 2023.وأفاد أنصار الخطة إن اس�تخدام 
مبيد الق�وارض »بروديفاكوم« يش�كل الطريق�ة الوحيدة 
للقض�اء عىل الفران التي جلبه�ا البحارة عن غري قصد إىل 
الج�زر يف الق�رن ال��19، ولحماية األن�واع املحلية املراجع 
أعداده�ا. لك�ن مع�اريض الخطة يح�ذرون م�ن أن خطة 
املؤسس�ة غري مضمون�ة، إذ إن الطي�ور الجائعة عىل طول 
س�احل كاليفورنيا لن تكون ق�ادرة عىل االبتعاد عن وليمة 

الفران املريضة واملسمومة.

عربات كهربائية إلنقاذ الدببة القطبية في كندا

مبيد فئران في جزيرة بكاليفورنيا يثير فزع أنصار البيئة


