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كيف وقع العراقيون ضحية »أكبر عملية سرقة واحتيال«؟
رسائل ُمشّفرة ُترّجح كّفة »التزوير«

المراقب العراقي/ المحرر السياسي…
م�ا إن أعلن�ت املحكم�ة االتحادية 
نتائ�ج  ع�ى  مصادقته�ا  العلي�ا، 
االنتخاب�ات املث�رة للج�دل، حت�ى 
ب�ن  السياس�ية  املواق�ف  انهال�ت 
للمناص�ب، وبن  ُمب�ارك وطام�ح 
مع�رض ع�ى »أكرب عملي�ة تزوير 
واحتيال يف تأريخ الش�عب العراقي 

الحديث«.
واحتجاج�ات  اعراض�ات  فبع�د 
ش�عبية وطعون قضائي�ة مقرنة 
ب�«أدلة دامغة« يف نتائج االنتخابات 
الربملاني�ة، الت�ي ج�رت يف الع�ارش 
م�ن ترشي�ن األول امل�ايض، ق�ررت 
املحكمة االتحادية رد دعوى الطعن 
رة«، خالل جلس�تها  بالنتائج »املُزوَّ

التي عقدت يوم االثنن املايض.
املحكم�ة،  ق�رارت  وتضمن�ت 
»املصادق�ة عى نتائ�ج االنتخابات 
العام�ة لعضوي�ة مجل�س الن�واب 
للفائزي�ن   2021 لع�ام  العراق�ي 
القائم�ة  يف  أس�ماؤهم  املذك�ورة 
املرفق�ة لكت�اب املفوضي�ة العلي�ا 
يف   236( بالع�دد  لالنتخاب�ات 
تب�دأ  والت�ي   )2021/12/1
بالتسلسل )2. سعدة عادل غضيب 
وتنته�ي  الحس�ناوي(  ش�تيت 
ع�ي  حس�ن   .329( بالتسلس�ل 

مردان عبد الله النجيمي(«.
وق�ررت املحكم�ة كذل�ك »إش�عار 
املصادقة  بقرار  الجمهورية  رئاسة 
ع�ى النتائ�ج النهائي�ة لالنتخابات 
العامة لعضوية مجلس النواب لعام 

2021 املنفذ يف هذه الجلسة«.
إال أن ق�رارات املحكم�ة االتحادي�ة 
تحت باب التأويل والتشكيك، بعدما 
دعت مجلس النواب املقبل إىل تعديل 
قان�ون االنتخاب�ات، واعتم�اد العد 
والف�رز الي�دوي ح�ًرا، يف مؤرش 

عى وجود خلل جوهري يف العملية 
االنتخابية، التي رافقتها اعراضات 
وطعون رّدتها املحكم�ة االتحادية 

بجلستها التي عقدت االثنن.
وتعليًق�ا عى ذل�ك قال�ت املقاومة 
اإلسالمية كتائب حزب الله يف بيان 
تلق�ت »املراق�ب العراقي« نس�خة 
من�ه، إّن »م�ا ج�رى يف االنتخابات 
الترشيعّية مؤخ�راً ُيعّد أكرب عملية 
تزوي�ر واحتي�ال يف تأريخ الش�عب 
الجه�ات  وإن  الحدي�ث،  العراق�ي 
الش�عب  حق�وق  ص�ادرت  الت�ي 
العراق�ي كانت مدعومة من ائتالف 
الس�عودي،  الصهيو-أمركي  الرش 
وذلك لتمرير أجندتهم الش�يطانية 

اإلرادات  إىل  العراقي�ن  بإخض�اع 
الخبيثة«.

تعرض�ت  »لق�د  البي�ان:  وأض�اف 
املفوضية إىل أبشع أنواع االستغالل 
من ه�ذه الجهات قب�ل االنتخابات 
وأثناءه�ا وبعده�ا، ث�م إن القضاء 
العراق�ي تعرض لالبت�زاز والتهديد 
الجه�ات،  نف�س  م�ن  والضغ�ط 
وباألخ�ص م�ن الس�فر األمريكي 
يف بغ�داد ومبعوث�ة األم�م املتح�دة 
بالسخارت، وهذا ما أدى إىل رضوخ 
املحكم�ة االتحادي�ة لتل�ك الجهات 
املعادية لتطلعات الش�عب العراقي 
بمصادقتها عى نتائج االنتخابات، 
ع�ى الرغ�م م�ن األدل�ة واإلثباتات 

الق�وى  قدمته�ا  الت�ي  والطع�ون 
املعرضة«.

البي�ان أن »كتائ�ب ح�زب  وتاب�ع 
الل�ه تؤكد موقفه�ا الثابت بأنها لم 
تشارك ولن تش�ارك يف أي حكومة، 
ولكنها ستبقى حصناً منيعاً للدفاع 
عن أبن�اء الش�عب العراق�ي وقواه 
الوطني�ة ورم�وزه ضد االس�تكبار 

العاملي وعمالئه«.
وحس�ب القان�ون العراق�ي فإن�ه 
بعد املصادقة ع�ى النتائج من قبل 
املحكم�ة االتحادي�ة، يدع�و رئيس 
الجمهورية الربملان الجديد لالنعقاد 
خ�الل 15 يوم�ا، وتكون الجلس�ة 
الربملانية برئاسة النائب األكرب سنا.

انتخ�اب  يت�م  األوىل  الجلس�ة  ويف 
رئيس ملجل�س النواب بأغلبية 165 
صوتا من مجم�وع 329 )مجموع 
مقاع�د الربملان(، ثم تتجه رئاس�ة 
الربملان لفتح باب الرش�ح لرئاسة 
الجمهوري�ة خ�الل 15 يوم�ا، وأن 
اختياره يكون ع�ن طريق تصويت 
ح�ال  ويف  لصالح�ه،  نائب�ا   220
فش�ل الكت�ل السياس�ية يف ذل�ك، 
يتج�ه الربملان لتصوي�ت جديد وأن 
الحاصل عى أع�ى األصوات يكون 
الرئي�س بغ�ض النظ�ر ع�ن ع�دد 
النواب الحارضين أو اكتمال نصاب 

الربملان من عدمه.
وع�ن ق�رارات املحكم�ة االتحادية 

التي أثارت الج�دل، يقول القانوني 
أحم�د مكية ل�«املراق�ب العراقي«، 
إن »املصادقة عى نتائج االنتخابات 
ليس�ت إج�راًء روتينًي�ا وينبغي أن 
تس�تند إىل أس�س مح�ددة«، الفًت�ا 
االتحادي�ة  املحكم�ة  »ق�رار  أن  إىل 
تضمن قناع�ة بإمكانية التالعب يف 
نتائج االنتخابات ع�رب العد والفرز 

اإللكروني«.
»املحكم�ة  أن  مكي�ة  ويضي�ف 
االتحادية ويف إش�ارة منها عى عدم 
اطمئنانه�ا الكام�ل مل�ا تمخض�ت 
عن�ه العملي�ة االنتخابي�ة، ألزم�ت 
مجلس النواب املقبل بتعديل قانون 

االنتخابات«.
وي�رى مكي�ة أن�ه »ل�و ل�م تلمس 
املحكم�ة وج�ود خل�ل مل�ا ضمنت 
قرارها باعتماد العد والفرز اليدوي 
تجنًب�ا للوق�وع يف حبائ�ل التزوي�ر 

والتالعب«.
جدي�ر بالذك�ر أن�ه بالتزام�ن م�ع 
انعقاد جلس�ة املحكم�ة االتحادية، 
تظاهر محتج�ون رافضون لنتائج 
مق�ر  م�ن  بالق�رب  االنتخاب�ات 

املحكمة.
وردد املحتج�ون هتاف�ات رافض�ة 
ألي قرار قضائ�ي ال يلبي مطالبهم 
بإع�ادة العد والف�رز لجميع املراكز 
االنتخابي�ة يدوي�ا أو إلغ�اء نتائ�ج 

االنتخابات.
وق�د أغلقت الق�وات األمنية جميع 
الطرق املؤدية للمحكمة، والبوابات 
املؤدية إىل املنطقة الخرضاء وجرس 
الجمهوري�ة، وس�ط انتش�ار أمني 

كثيف.
القضائي�ة آخ�ر  الدع�وى  وتعت�رب 
فصول أزم�ة االنتخابات بعد انتهاء 
يف  والب�ّت  الي�دوي،  والف�رز  الع�د 

الطعون.

المراقب العراقي/ بغداد...
اك�دت حرك�ة حق�وق النيابي�ة، 
تنس�يقية  ان  الثالث�اء،  أم�س 
اجتماع�اً  س�تعقد  التظاه�رات 
املعتصم�ن قرب  لتق�رر مص�ر 

بوابات الخرضاء.
حس�ن  الحرك�ة،  عض�و  وق�ال 
صحف�ي  تري�ح  يف  العام�ري، 
أن  العراق�ي«،  »املراق�ب  تابعت�ه 
»األخب�ار التي تم تداولها بش�أن 
انس�حاب املحتج�ن ع�ى نتائج 
االنتخابات من البوابة الرئيس�ية 

للخ�رضاء عارية ع�ن الصحة وال 
أساس لها«.

ان  املؤم�ل  ان�ه »م�ن  إىل  ولف�ت 
تعقد تنس�يقية التظاهرات اليوم 
األربعاء، اجتماعا بهذا الخصوص 
ليت�م الخروج بق�رار نهائي حول 

هذا األمر باالنسحاب أو ال«.
وكان�ت وس�ائل إع�الم قد نرشت 
انس�حاب  في�ه  اك�دت  خ�ربا 
املتظاهرين من ساحات االعتصام 
بناء عى البيان الذي أصدرته قوى 

االطار التنسيقي.

المراقب العراقي/ بغداد...
توقع�ت القيادية يف تحالف عزم ن�ورة البجاري، امس الثالثاء، ان يتم 

االتفاق خالل األسبوع الجاري عى الرئاسات الثالث بشكل مبدئي.
وقال�ت البجاري يف تريح صحفي تابعت�ه »املراقب العراقي« ، ان » 
تحال�ف عزم خول رئيس التحالف خميس الخنجر بالتفاوض بش�أن 
منص�ب رئيس مجلس النواب واتخاذ القرار املناس�ب بما يخدم املدن 
املحررة من داعش »، متوقعة  ان »يتم االتفاق خالل االسبوع الجاري 

عى مناصب الرئاسات الثالث.
واضاف�ت انه » بعد املصادقة ع�ى نتائج االنتخابات من قبل املحكمة 
االتحادي�ة يج�ب االلت�زام باملواقيت الدس�تورية لتش�كيل الحكومة 

املقبلة ».
واش�ارت البج�اري اىل ان » تحالف عزم يقرب م�ن املرشوع الوطني 

سواء كانت الحكومة توافقية ام حكومة اغلبية وطنية ».
ولفتت اىل ان » كل ما يدور يف الش�ارع العراقي عن التجديد للرئاسات 

الثالث او ترشيح شخص معن هو عبارة عن تكهنات«.

المراقب العراقي/ بغداد...
كش�ف تحالف الفتح، أمس الثالثاء، 
عن تق�ارب بن املكون�ات مع قوى 
ش�كل  ح�ول  التنس�يقي  اإلط�ار 

الحكومة املقبلة.
وق�ال عض�و التحالف فاض�ل جابر 
يف تريح صحف�ي تابعته »املراقب 
املحكم�ة  »ق�رار  ان  العراق�ي« 
دع�وى  برف�ض  العلي�ا  االتحادي�ة 
االط�ار التنس�يقي واملصادق�ة عى 
مخيب�ا  كان  االنتخاب�ات  نتائ�ج 
لآلم�ال«، مبين�ا ان »ق�وى االط�ار 
س�تبقى متحفظة عى الق�رار رغم 

اعالن التزامها به » .

وأضاف جاب�ر، ان »توصية املحكمة 
االتحادي�ة العلي�ا الت�ي اوجبت عى 
الربمل�ان املقبل إج�راء الع�د والفرز 
يع�د  املقبل�ة  لالنتخاب�ات  الي�دوي 
اعرافا ضمنيا واضحا بوجود تزوير 

وتالعب بنتائج االنتخابات » .
وأش�ار جاب�ر اىل ان »ق�وى اإلط�ار 
س�ترشع منذ اللحظة يف مفاوضات 
جدي�ة مع بقي�ة القوى السياس�ية 
بش�أن تش�كيل الحكوم�ة املقبلة يف 
أق�رب وق�ت«، موضح�ا ان »اغل�ب 
القوى الرئيس�ية من بقية املكونات 
متوح�دة م�ع ق�وى اإلطار بش�أن 

تشكيل الحكومة بالتوافق«.

حقوق: ننتظر اجتماع »التنسيقية« 
لتقرير مصير التظاهرات

الفتح يكشف عن تقارب بين 
المكونات حول شكل الحكومة

توقعات باتفاق مبدئي
 على تسمية الرئاسات الثالث

مع انتهاء عام »2021«.. أربعة أمراض تفتك 
بجسد االقتصاد العراقي

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي
حافل�ة  س�نة  العراقي�ون  واج�ه  بعدم�ا 
بالتحدي�ات االقتصادي�ة ع�ى م�دى عام 
2021، ج�راء املخ�اوف من ازدي�اد االمور 
س�وًءا ، ج�اء تقديم م�رشوع موازنة عام 
2022 ، انعكاسا ملوازنة العام الحايل ما قد 
يع�رض العراقين اىل ضغوط مالية أكرب يف 

العام املقبل .

فاألداء الحكومي يف مجال السياسة املالية 
ضعي�ف وال يتناس�ب مع الوف�رة النقدية 
خالل الس�نة الحالية بفعل ارتفاع أس�عار 
النف�ط ولي�س بفعل رفع س�عر ال�دوالر، 
عى عكس دول العالم التي تس�عى يف بناء 
اقتصاده�ا عى تقوية عملتها املحلية أمام 
الدوالر، ما س�بب خلالً يف ميزان املدفوعات 
يف  وش�لال  الحكوم�ي  األداء  يف  وضعف�ا 

األسواق املحلية.
ورفع س�عر ال�رف كان حيل�ة حكومية 
المتصاص الزيادة يف رواتب املوظفن حيث 
تمت رسقتها بش�كل قانون�ي، وما تدعيه 
الحكوم�ة بأنه�ا س�ددت الدي�ن الداخ�ي 
البالغ 28 مليار دوالر لم يكن عى حس�اب 
الطبقات الغنية واملرفة ومن الفاسدين بل 
كان التسديد عى حساب املواطن البسيط.

كذل�ك الورق�ة البيض�اء االصالحي�ة التي 
تبنتها حكومة مصطفى الكاظمي تسببت 
بتداعي�ات اقتصادية تأريخي�ة أولها رفع 
أس�عار املواد الغذائية وال�دواء، ناهيك عن 
أزم�ة العق�ارات التي تضاعفت أس�عارها 
بنح�و 300% يف بع�ض املناطق، فضال عن 
أربع�ة أم�راض تكون�ت ج�راء ذل�ك منها 
البطال�ة والفق�ر والتضخ�م الذي س�جل 

أرقاما فلكية أحبطت النمو االقتصادي.
والعمالة األجنبية هي األخرى س�اهمت يف 
االنكماش االقتصادي بس�بب رفع معدالت 
البطالة وانخفاض املستوى املعييش آلالف 
العوائ�ل جراء تفضي�ل العمالة األجنبية يف 
مؤسسات الدولة وإغراق الشباب العراقي 

بالوعود الكاذبة...
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المراقب العراقي/ احمد محمد...
م�ن جدي�د، ع�اود الط�ران الرك�ي قصف�ه 
للمدن الش�مالية وبالتحديد يف محافظة دهوك 
العراقي�ة مس�تهدفا منازل املواطن�ن ومواقع 
بحج�ة أنها تابعة لحزب العمال الكردس�تاني، 
حي�ث عاش قضاء »باتيفا« مس�اًء داميا عقب 
تج�دد القصف الركي عى مس�اكن املواطنن، 
بع�د م�ي أربعة أي�ام ع�ى تجري�ف مناطق 

زراعية رشيانية مهمة.
وتعرض�ت أول أم�س االثن�ن، قري�ة بانك�ي 
الواقع�ة ضم�ن ح�دود قض�اء باتيف�ا رشقيَّ 
زاخ�و اىل قص�ف مدفع�ي تركي عني�ف، فيما 
تس�بب بإصابة امرأة جرى نقلها إىل مستشفى 

الطوارئ يف زاخو.
وقام�ت املدفعي�ة الركي�ة بقص�ف ع�دد م�ن 
املناطق يف ريف بلدة تل تمر غرب كردستان، ما 

تسبب يف أرضار مادية بممتلكات املدنين. 
ويأت�ي ه�ذا القصف بع�د أيام قليل�ة من قيام 
الق�وات الركي�ة بقص�ف قريت�ي ت�ل ش�نان 
اآلش�ورية رشق بلدة تل تم�ر والطويلة غربها 
بقذائ�ف املدفعي�ة ، كما قامت الق�وات املحتلة 
بالرشوع بحمل�ة تجريف ألراٍض زراعية مهمة 
ذات طاب�ع اقتصادي كبر وحقول تحتوي عى 
أن�واع نادر م�ن األغن�ام وامل�وايش ذات القيمة 

العالية.
وكعادتهم�ا ل�م تص�در الحكومت�ان املركزي�ة 

إزاء ه�ذه االعت�داءات  واإلقليمي�ة أي موق�ف 
األخرة، االمر الذي اعتربه سياسيون ومتابعون 
بأن�ه »رشعن�ة« لالحت�الل الرك�ي يف الع�راق، 
فيما اتهم�وا الحكومتن بالظلوع يف اس�تمرار 
االحت�الل والدف�ع باتجاه توس�ع تل�ك القوات 
يف البل�د. وعقد رئيس إقليم كردس�تان ش�مايل 
العراق نجرفان بارزاني والس�فر الركي لدى 
بغداد ع�ي رضا غوناي، األربع�اء املايض، لقاًء 
مش�ركا م�ن دون أن يتط�رق كال الطرفن اىل 
مسلس�ل االعت�داءات الركي�ة عى الع�راق، ما 
وصفته أوساط سياسية بأن هذا االجتماع هو 

دعم غر معلن للعمليات الركية ...
تفاصيل اوسع صفحة 2

حكومتا اإلقليم والمركز تتراقصان على وقع الضربات التركية

المراقب العراقي/ بغداد...
اك�دت الهي�أة التنس�يقية للمقاومة، 
امس الثالثاء، ان الش�عور باالطمئنان 
لجن�ود االحت�الل األمرك�ي ه�و حلم 

الواهمن.
واف�ادت التنس�يقية يف بي�ان حصلت 
»املراقب العراق�ي« انه »يوماً بعد آخر 
يتأّكد لنا أن ال جدّيَة للقّوات األمريكّية 
ش�عبنا  مطل�ب  تنفي�ذ  يف  املحتلّ�ة 
العزي�ز بتطبيق ق�رار الربملان العراقي 
الق�ايض بخروجهم م�ن عراقنا األبّي، 

والس�ّيما بعد الفرصة الت�ي منحناها 
له�م اس�تجابًة لرغب�ة بع�ض القوى 
السياسية الوطنية الخّرة الذين عملوا 
مع الحكومة لغرض تطبيق القرار من 
أجل تحقيق إرادة الش�عب يف استقالل 
وطنه واستعادة السيادة الكاملة له«.

وأضاف البي�ان ان »املقاومة العراقية 
تتمت�ع  املمنوح�ة-  الف�رة  -طيل�ة 
بأق�ى ح�االت االنضب�اط والرّي�ث 
وااللت�زام، ع�ى أن ت�ؤّدي الحكومة 
واجبه�ا بإخراج املحتلّن م�ن العراق؛ 

لك�ن ما نالحظه من تعّن�ت وعنجهّية 
َييشيِ بوجود إرصار من إدارة الرّش عى 
بق�اء قوّاتهم املحتلّ�ة يف البالد وذلك يف 
نف�س تل�ك القواع�د م�ع احتفاظهم 
بالس�يطرة الكاملة عى س�ماء البالد 
والتجسس عى املناطق التي تخلو من 
وج�ود داع�ش؛ فضال عن س�يطرتهم 
ع�ى الق�رار الس�يايس واالقتص�ادي 

العراقي والتدخل فيه تدخالً سافراً«.
ولف�ت اىل إن »الُحل�م األمريك�ّي ب�أن 
باالطمئنان،  االحت�الل  يش�عر جن�ود 

وأن تنع�م قواع�ده بالس�الم والثب�ات 
يف الع�راق هو حلم الواهم�ن الذي لن 
يتحقق أب�دا؛ ذل�ك أن دفاع الش�عوب 
ع�ن أوطانها حقٌّ ال ش�ائبة فيه أقرته 
كل القوان�ن الرشعي�ة والوضعية؛ بل 
هو واجب رشعّي، وأخالقّي، ووطنّي؛ 
وعليه فإن املقاومة العراقّية س�تعمل 
-بعد انته�اء الفرة- ع�ى إجبار هذه 
الق�وى املتكرّبة عى الخ�روج صاغرًة 
مدحورًة، ف�ال وجوَد لالحتالل يف أرض 

هداء واملُقّدسات«. الشُّ

تنسيقية المقاومة : شعور جنود االحتالل باالطمئنان »حلم الواهمين«

إصابة جوردي ألبا بفيروس كورونا

ظاهرة خطيرة تهدد النسيج 
االجتماعي العراقي
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المراقب العراقي/ بغداد...
كش�ف اإلطار التنس�يقي، أمس الثالث�اء، عن اجتماع س�يعقد بن 

قياداته مع السيد مقتدى الصدر اليوم األربعاء.
وق�ال القيادي يف اإلطار س�عد الس�عدي، بتريح صحف�ي تابعته 
»املراق�ب العراق�ي« إن »زعيم التيار الصدري مقت�دى الصدر، وجه 
دعوة اىل القيادات يف اإلطار التنسيقي، كل من هادي العامري، قيس 
الخزعي، فال�ح الفياض«، لغرض عقد اجتم�اع بمنزله يف الحنانة، 

اليوم األربعاء«.
وبن الس�عدي ان »االجتماع هو اكم�ال لالجتماع األول الذي عقد يف 
منزل العامري يف العاصمة بغداد قبل أيام، وهذه االجتماعات تهدف 

اىل الوصول اىل اتفاق حول تشكيل الحكومة العراقية الجديدة«.
يش�ار اىل ان اجتم�اع الحنان�ة كان ق�د اُجل عدة مرات ألس�باب لم 

ُيفصح عنها.

اليوم .. اجتماع بين الصدر 
واإلطار التنسيقي

7

طهران تتوقع التوصل التفاق 
بشأن المباحثات النووية »قريًبا«

في هذا العدد
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املراقب العراقي/ أحمد محمد...
من جديد، عاود الطيران الرتكي قصفه للمدن 
الشمالية وبالتحديد يف محافظة دهوك العراقية 
مسيتهدفا منازل املواطنني ومواقع بحجة أنها 
تابعية لحزب العمال الكردسيتاني، حيث عاش 
قضاء »باتيفا« مساًء داميا عقب تجدد القصف 
الرتكي عىل مسياكن املواطنني، بعد ميض أربعة 
أييام عيىل تجرييف مناطيق زراعيية رشيانية 

مهمة.
وتعرضت أول أمس االثنني، قرية بانكي الواقعة 
ضمن حدود قضاء باتيفا رشقيَّ زاخو اىل قصف 
مدفعي تركي عنيف، فيما تسبب بإصابة امرأة 

جرى نقلها إىل مستشفى الطوارئ يف زاخو.
وقاميت املدفعيية الرتكيية بقصيف عيدد مين 
املناطق يف ريف بلدة تل تمر غرب كردستان، ما 

تسبب يف أرضار مادية بممتلكات املدنيني. 
ويأتيي هيذا القصف بعد أييام قليلة مين قيام 
القيوات الرتكيية بقصيف قريتيي تيل شينان 
اآلشيورية رشق بليدة تل تمير والطويلة غربها 
بقذائيف املدفعيية ، كما قامت القيوات املحتلة 
بالرشوع بحملة تجرييف ألراٍض زراعية مهمة 
ذات طابع اقتصيادي كبر وحقول تحتوي عىل 
أنيواع نادر مين األغنيام وامليوايش ذات القيمة 

العالية.
وكعادتهميا ليم تصيدر الحكومتيان املركزيية 
االعتيداءات  إزاء هيذه  أي موقيف  واإلقليميية 
األخرة، االمر الذي اعتربه سياسيون ومتابعون 
بأنه »رشعنة« لالحتالل الرتكي يف العراق، فيما 
اتهموا الحكومتني بالظلوع يف استمرار االحتالل 

والدفع باتجاه توسع تلك القوات يف البلد.
وعقيد رئييس إقليم كردسيتان شيمايل العراق 
نجرفان بارزاني والسيفر الرتكيي لدى بغداد 
عيل رضا غوناي، األربعاء املايض، لقاًء مشرتكا 
مين دون أن يتطيرق كال الطرفني اىل مسلسيل 

االعتيداءات الرتكيية عيىل العراق، ميا وصفته 
أوساط سياسية بأن هذا االجتماع هو دعم غر 

معلن للعمليات الرتكية .
والجديير بالذكير أن الحكومتيني، سيبق لهما 
أن »صمتتيا« أمام قرار مجليس النواب الرتكي 

القايض بدعم التوسع الرتكي يف شمال العراق.
بدوره، أكد عضو تحالف الفتح عدي الشيعالن، 
أن »صميت الحكومة االتحاديية واملركزية عىل 
االنتهياكات الرتكية وعملييات القصف املكررة 
عىل املدن واملسياكن وتجريف األرايض الزراعية 
املهمية تحيول اىل »مهزلة« ال يمكن السيكوت 

عليها«.
وقال الشعالن، يف ترصيح لي »املراقب العراقي« 
إن »هيذا السيكوت أفقيد الحكومية االتحادية 
عىل وجييييييه الخصوص »قوتهيا« وهيبتها 
بيني سيائر الحكيييييوميات«، مشيددا عيىل 
»رضورة اتخيييييياذ إجراءات جيييييييديدة 
الدبلوماسيية  وعدم االكتفييييياء باإلجراءات 

العقيمة«.
وأضياف، أن »الحكومة املركزية لديها ما يكفي 
من القوات لكنهيا صامتة وبالتايل فهي عاجزة 

عن حماية مواطنيها أسوة باإلقليم«.
وحيول اللقياء اليذي عقدتيه حكومية اإلقليم 
ميع السيفر الرتكيي دون التطرق اىل مسيألة 
القصف الرتكي، لفت الشعالن، اىل أن »اللقاءات 
والحيوارات مين قبيل أي مسيؤول عراقي مع 
أي مسيؤول تركيي وتجاهل االنتهاك املسيتمر 
للسييادة هو دعيم غر علني لالحتيالل الرتكي 

وللتمادي املستمر عىل األرايض العراقية«.
وأكدت وزارة الدفاع الرتكية، يف وقت سابق أنها 
تطمح اىل تأسييس قواعد عسيكرية يف شيمال 
العراق تزامنيا مع جولة تفقديية أجراها وزير 
الدفياع الرتكيي يف نيسيان املايض عيىل املقرات 

العسكرية هناك.

املراقب العراقي/ بغداد...
اعتيرب عضو ائتيالف دولة القانون حييدر الالمي، أمس 
الثالثياء، أن احرتام قرار املحكمية االتحادية هو احرتام 
لكل السييادة العراقيية، فيما بني ان القوى السياسيية 
املعرتضة قاليت ان ما تقرره املحكمة االتحادية بشيأن 
نتائج االنتخابات هو »سيف عىل رقبة الجميع« عىل حد 

وصفه.وقال الالمي يف ترصيح تابعته »املراقب العراقي« 
إن »هناك ضغوطات مورسيت عيىل املحكمة االتحادية 
بشيأن املصادقة عىل نتائج االنتخابات رغم وجود االدلة 
عىل التزوير«، مبينا ان »ما مرت به العملية السياسيية 
خيالل السينوات الثالث املاضيية من جمييع الخروقات 
االمنيية واالقتصاديية والسياسيية والكثر مين االمور 

الخارجية هو بسبب سياسات خاطئة للحكومة ».
واضياف » قلنيا ان رئييس حكومية ترصييف االعمال 
مصطفيى الكاظمي غير مؤهيل إلدارة الدولية وحتى 
فريقه االستشياري فرييق ليس باسيتطاعته أن يكون 

مستشارا ملدرسة ».
وتابيع الالمي ان »ائتيالف دولة القانيون كان معارضا 

من اجل تقويم العراق واخراجه من ازماته«، مشيرا اىل 
ان »مصلحة البلد اهم واإلطار التنسييقي ال زال موحدا 

وذاهبا اىل حكومة موحدة«.
ولفت الالمي اىل ان » تيار الحكمة لم يشارك يف الحكومة 
املقبلية ولكنه لين يقاطع العمليية السياسيية وال زال 

عنرصا مهما يف اإلطار التنسيقي ».

دولة القانون: فريق الكاظمي غير مؤهل إلدارة مدرسة

اإلطار التنسيقي: سنعلن عن الكتلة األكبر في أولى جلسات البرلمان

حزب كردي: حكومة األغلبية ال تخدم العراق وستتحول إلى دكتاتورية 
املراقب العراقي/ بغداد...

اكد عضو االتحاد الوطني الكردستاني كاروان انور ، امس 
الثالثياء، ان حكومية األغلبيية يف حال تشيكيلها فأنها ال 

تخدم العراق وستتحول فيما بعد اىل »دكتاتورية«.
وقال انور يف ترصيح تابعته »املراقب العراقي« إن »القوى 
الكرديية موقفهيا موحد وقرييب من التوافقية وتشيرتك 

فيهيا جميع القيوى السياسيية«، مبينيا ان »الحل االمثل 
هو تشيكيل حكومة توافقية تضم قوى اإلطار التنسيقي 

والقوى الكردية وبعض من القوى السنية ».
واضياف ان »حكومية االغلبيية ال تخدم العيراق يف الوقت 
الحايل بسبب الوضع الذي يمر به البلد«، مشرا اىل انه »اذا 
تمكين التيار الصدري من تشيكيل حكومية االغلبية فانه 

سيواجه معارضة كبرة النها تسيطر عىل كامل البالد ».
واشيار انيور اىل ان »الحكومية التوافقيية أفضيل واقيدر 
إلدارة الدولية الن حكومية االغلبية سيتتحول اىل حكومة 
دكتاتورية«.ولفيت اىل ان »االييام املقبلة ستحسيم عملية 
تشكيل الحكومة من خالل املفاوضات بني القوى الكردية 

والكتل الشيعية ».

املراقب العراقي/ بغداد...
أكيد اإلطيار التنسييقي، اليذي يضيم القوى 
السياسية الشيعية، امس الثالثاء، انه سيعلن 
عن الكتلة االكرب التي سيوف تشكل الحكومة 

الجديدة، خالل جلسة الربملان االوىل.
وقيال القييادي يف اإلطيار فاضيل الفتيالوي، 
إن  العراقيي«  »املراقيب  تابعتيه  ترصييح  يف 
»اإلطيار التنسييقي سيوف يعلن عين الكتلة 
األكرب خالل جلسية الربمليان االوىل، خصوصاً 
ان قيرار املحكمية االتحادية واضيح وهو ان 
تشكل الكتلة االكرب خالل اول جلسة، وهذا ما 

معمول به خالل السنوات السابقة«.
وبيني الفتيالوي، ان »الكتلية االكيرب سيوف 
تضيم كل القوى السياسيية الوطنيية وليس 
الشييعية فقط، بل ستكون ضمن هذه الكتلة 
قوى سينية وكردية، والحكومة سيوف تكون 
توافقية، مدعومة من قبل كل القوى الكبرة«.

الحكم باإلعدام ضد منفذي 
تفجير مفخخة في بغداد الجديدة

حزب آيزيدي: رد الطعون 
كشف مدى تأثير القرار الدولي 

املراقب العراقي/ بغداد...
أصدرت املحكمية الجنائية املركزية ثالثة احكام باإلعدام 
شينقا حتيى امليوت بحيق ثالثية مجرميني ارهابيني عن 
جريمة تفجر سييارة مفخخية يف منطقة بغداد الجديدة 
ادت إىل استشيهاد واصابة عدد كبر مين املواطنني.وقال 
مجليس القضاء األعىل، يف بيان تلقيت »املراقب العراقي« 
نسخة منه، إن »املحكمة أصدرت احكامها بحق املجرمني 
الثيالث  باإلعيدام شينقاً حتى امليوت بعد اشيرتاكهم مع 
مجموعية ارهابيية بتفجر سييارة مفخخية يف منطقة 
بغداد الجدييدة بدوافع إرهابية«.وأضياف، ان »املجرمني 
ينتميون لعصابيات داعش االرهابية، مبينياً ان »االحكام 
التي صدرت بحقهم تاتيي وفقا ألحكام املادة الرابعة /1 
وبداللة امليادة 1/ 3 /7 من قانون مكافحة االرهاب رقم 

13 لسنة 2005«.

املراقب العراقي/ بغداد...
أعرب رئييس حزب التقدم اآليزيدي سيعيد بطوش، أمس 
الثالثياء، عين اسيفه لعيدم إنصياف املحكمية االتحادية 
للشيكاوى التي تقدمت بها الكتل السياسيية والعديد من 
املرشحني.وقال بطوش يف ترصيح صحفي تابعته املراقب 
العراقيي إن »األدلية التيي قدمناها للقضياء كانت كافية 
بإعيادة االنتخابات أو إلغاء املصادقة عيىل النتائج، ولكن 

نعتقد أن القضاء تعرض لضغوطات هو اآلخر«.
وأضياف أن »ميا جرى يعكس حالة سيلبية وميدى تأثر 
القرار الدويل، ولألسيف لن تنتيج حكومة قوية قادرة عىل 

انتشال األوضاع املزرية التي يمر بها البلد«.

القضاء وماذا بعد القضاء ؟
ليم يتبقَّ يشء يف عراق الالدولة يدل عىل وجيود الدولة بما آل اليه 
الحال من فسياد وخراب وفشل ورصاع ودمار . لم تتبقَّ مؤسسة 
حكوميية يف العيراق بعييدة عين شيبهة الفسياد بما فيهيا تلك 
املؤسسات ذات الصلة بالجانب اإلنساني والديني والقانوني . لقد 
أحاط الفسياد يف التعليم بجميع مفاصله بعدما تخلت الدولة عن 
التزامها الدستوري بتوفر املدارس ومجانية التعليم حيث تحولت 
املدارس اىل مكاتب )داللية( يتم فيها اتفاق املعلمني واملدرسني مع 
الطلبية عىل الدروس الخصوصيية يف املعاهد والبيوت ليبقى أبناء 
وبنات الفقراء الذين اليملكون املال بال تعليم يف أدنى املسيتويات 
فيميا جاء التدريس عرب اإلنرتنيت ليقيض عىل ما تبقى من أطالل 
التعلييم فصار لدينيا أطباء ومهندسيون ومحاميون ال يجيدون 

كتابة جملة مفيدة وال يعرفون الفرق بني السني والصاد .
 املؤسسيات الصحية ماتت وتالشيت بعدما تحولت املستشفيات 
الحكومية اىل مراكز تصدير املوتى فيما امتألت البالد باملستشفيات 
األهلية والعيادات الطبية الخاصة كالدكاكني التجارية بال قانون 
وال أخيالق وال رحمة والدفع بالدوالر وال مكان للفقر أن يعيش . 
هكذا هي بقية املؤسسات العراقية اإلدارية واإلعالمية والخدمية 
التي أمسيت رهينة الرِّشيا والبطالة املقنعة ناهييك عن املفاصل 
الصناعيية التي صارت يف عداد الذكرييات وحتى الرياضة لم تنُج 
من الفسياد واملحاصصة والتوافق والرشاكية التي دمرت العراق 

وقتلت كل أمل بالتطور أو النهوض .
 أخرا وليس آخرا ثبت لنا وبحكم اليقني ما رسيم صورة سيوداء 
يف أفق عيوننا والخذالن يف نفوسينا حيث ثبت أن القضاء العراقي 

صميام أمان العدل والعدالية والحق وقع 
رصيعا هيو اآلخر يف حلبة الفاسيدين 
واملنافقني . نعم لقد سيمعنا ذلك أكثر 
من مرة فكّذبنا الخيرب ولم نصّدقه ثم 
سيمعناه ميرارا وتكيرارا ودعونيا الله 
أن تكيون األخبيار زائفية كاذبة ولكن 
أن نشياهد بيأم أعيننيا مشيهد إلقاء 
القبيض عىل قاٍض متلبسيا بالرشيوة 
كما حصل مع القايض عمر املشهداني 
أو نسمع تسجيال لحقوقي برتبة لواء 

يف مديريية التحقيقات بالدائيرة القانونية 
ليوزارة الدفاع يتفق مع ضابيط آخر برتبة كبرة عىل تغير إفادة 
وقليب الحقائيق يف أوراق التحقييق فإن ذلك يدعونيا ألن نضع يف 
رأس السيطر نقطية ونتوقيف يف أعتياب كابيوس البيؤس الذي 
أحاط بالعراق دولة وشيعبا وحارضا ومسيتقبال . هذا يعني أننا 
ليم نعد نهاب شييئا مين ثوابت أو مثابية أو قداسية . رجل دين 
يرتيدي العمامة ينتمي ألحد الجهات السياسيية يف العراق يتاجر 
باملخيدرات ورئييس الوقيف السيني متهميا برسقة امللييارات يف 
طباعية نسيخ قرآن أو بناء مسياجد وهمية ويف الوقف الشييعي 

مفاصل أخرى للفساد .
 إذا فسيد القضاء فكل يشء سوف يفسد واملجرمون واإلرهابيون 
سييخرجون من السيجون بريئيني أبرياء مظلومني كا سيفسيد 
املعليم واألسيتاذ والطبييب واملهنيدس وقبلهم الوزيير والرئيس 
ونواب الربملان الذين تصدروا قائمة الفسياد بفخر وتباٍه !!! قلتها 
يف تغريدة سابقة وأقولها اليوم: إىل املاِء يسعى َمْن يغصُّ بلقمٍة... 

فإىل أيَن يسعى َمْن يغصُّ بماِء . 
ملن يتوجه املظلوم وأين يشيتكي إن كان القضاء هو الظالم ومن 
يعيد الحق املسيلوب ألهله إن كان القايض هو السيالب والناهب 
كييف بنا بعد أن صيار من يحكم بيننا هو الخصيم لنا . كيف بنا 
إذا أصبيح الحامي هو الحراميي واملنقذ هو القاتيل والعاقل هو 

املجنون واملجنون هو العاقل .
 أختتيم مقايل بوافير احرتامي لكل قاٍض نزييه ورشيف وال أقول 
سوى .. اللهم الطف بنا يا الله فليس لنا سواك نشتكي اليه وأنت 

حسبنا ونعم الوكيل .

إصبع عىل الجرح .. 

منهل عبد األمري المرشدي 

تغريدة

المحلل السياسي حيدر البرزنجي

 ع���دم فه���م ألفاظ بع���ض ما ورد 
رين  في ق���رار المحكمة جعل الُمزوِّ
يستبش���رون خيًرا، رد دعوى إلغاء 
االنتخابات مختلف عن عدم وجود 
أوضحت  وق���د  وتقصي���ر  تزوي���ر 
المفوضي���ة  تقصي���ر  المحكم���ة 
وباألدل���ة ث���م قال���ت إن المحكمة 
لديها الصالحي���ات الحصرية للنظر 
ف���ي النزاع���ات االنتخابي���ة بع���د 
االنتخاب���ات وهن���ا عك���س نظرية 

البعض المدلس.

الحشد الشعيب يدمر سجنا 
للجماعات اإلرهابية يف حمرين

االستخبارات تعتقل إرهابيا يدعو 
شباب الموصل لاللتحاق بداعش

املراقب العراقي/ بغداد...
كشف الحشد الشعبي، امس الثالثاء، عن تدمر ما يسمى بسجن جماعات 

»داعش« االجرامي يف سلسلة جبال حمرين بمحافظة دياىل. 
وقال الناطق باسم محور دياىل صادق الحسيني، يف ترصيح تابعته »املراقب 
العراقي« إن »املفارز القتالية املشرتكة نجحت بعد التوغل الكثر من 17 كم 
يف عمق تالل حمرين )70كم شيمال رشق بعقوبة( من العثور عىل مضافة 
يف منخفيض صخيري حولها داعش االرهابي اىل اشيبه بالسيجن الحتجاز 
املخطوفني ».واضاف الحسيني، أن »املضافة تم االشتباك حولها مع داعش 
االرهابيي وقتل اثنني من عنارصه وتحريير مختطف والعثور عىل جثة قبل 
حسيم املعركة«.وأوضيح، أن “املضافة هي االهم ألنهيا كانت مقر انطالق 

للعديد من الهجمات االرهابية خاصة القاطع الشمايل الرشقي من دياىل«.

املراقب العراقي/ بغداد...
أفيادت خليية اإلعيالم األمنيي العراقي، أميس الثالثياء، بأن االسيتخبارات 
العسيكرية القت القبض عىل »إرهابي« يدعو لاللتحاق بجماعات »داعش« 
يف محافظية نينوى.وقالت يف بيان، تلقت »املراقب العراقي« نسيخة منه إن 
»معلومات استخبارية دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة 14 احدى مفاصل 
مديرية االستخبارات العسكرية يف وزارة الدفاع اكدت دخول احد االرهابيني 
ملنطقة الحاج عيل يف نينوى يقوم بدعوة شباب املنطقة لاللتحاق بعصابات 
داعيش اإلرهابيية ويعميل عيىل تثقيفهيم باتجياه التحريض ضيد القوات 
األمنية«.واضافيت أنيه »عىل إثر ذليك وبالتعاون مع قوة مين الفوج الثاني 
لواء املشاة 50 تم نصب كمني له يف املنطقة املذكورة والقبض عليه«، مشرة 

إىل أنه »من العنارص املطلوبة للقضاء وفق املادة 4 إرهاب«.

ين
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بعد أيام على لقاء حكومة اإلقليم بالسفير 
قرى زاخو تقضي ليلة دامية تحت وطأة القصف التركي 
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االربعاء 29 كانون االول 2021 العدد 2747 السنة الثانية عشرة

 انخفضت أس�عار رصف الدوالر األمريكي مقاب�ل الدينار العراقي، 
ام�س الثالث�اء، يف البورصة الرئيس�ية بالعاصمة بغ�داد ويف اقليم 
كردس�تان.وقال مصدر، إن بورصة الكف�اح والحارثية املركزية يف 

بغداد، سجلت  147850  ديناراً عراقياً مقابل 100 دوالر أمريكي.
فيما س�جلت االس�عار االثنني 147900 دينار عراق�ي مقابل 100 
دوالر امريكي.وأشار اىٕل أن اسعار البيع والرشاء انخفضت يف محال 
الصريفة باألسواق املحلية يف بغداد، حيث بلغ سعر البيع  148250 
دين�اراً عراقياً ل�كل 100 دوالر امريكي، بينما بلغت أس�عار الرشاء 
147250 ديناراً عراقياً لكل 100 دوالر امريكي.أما يف اربيل عاصمة 
اقليم كردس�تان، فقد شهدت اس�عار الدوالر انخفاضا ايضاً، حيث 
بلغ س�عر البيع 147900 دينار لكل 100 دوالر امريكي، وبلغ سعر 

الرشاء 147700 دينار لكل 100 دوالر امريكي.

انخفاض سعر صرف الدوالر 
في بغداد وكردستان

اك�د الخبري االقتصادي حازم ه�ادي ان , ترصيح وزير املالية مبالغ فيه 
والنفط العراقي اليمكن نضوبه خالل 10 سنوات.وقال إن هذا الترصيح 
مبال�غ في�ه الن االحتياط�ي النفطي عال ج�دا واليمك�ن نضوبه خالل 
الس�نوات العرشواضاف هادي ان اس�تخدام الطاقة البديلة سوف يقلل 
من استخدامات النفط مما يؤدي اىل خفض الواردات منه وهذه مشكلة 
كبرية للعراق الذي يعتم�د عىل90/.منه يف عملية التمويل .وتابع :يمكن 
ان نقول ان اس�تخدام الطاقة البديلة ناقوس الخطر مما يتطلب التوجه 
اىل عملي�ة التنمي�ة الزراعي�ة والصناعية غري النفطية وط�رق الحرير و 
التنمية املس�تدامة لخلق املص�ادر االخرى للتعويض ع�ن مصدر النفط 
بنس�بة تقلل االعتماد عىل ايراداته س�نويا ورفع النات�ج املحيل االجمايل 

بوترية تنسجم مع االنخفاض يف مصدر الطاقة.

اقتصادي: تصريح وزير 
االقت�صاديالمالية ُمباَلغ فيه 

جودت: رفع سعر الدوالر تسبب بأربعة أمراض اجتماعية فتاكةالفتالوي يحذر من تراجع القطاع الزراعي بعد ارتفاع سعر الدوالر
أكدت عضو لجنة االقتص�اد يف مجلس النواب 
املنح�ل ندى ش�اكر جودت،أم�س الثالثاء، أن 
ق�رار رفع س�عر الدوالر تس�بب بخل�ق أربعة 
ام�راض اجتماعي�ة فتاك�ة يف العراق.وقال�ت 
ش�اكر ،ان” ق�رار رف�ع س�عر ال�دوالر رغ�م 
رفضن�ا له اال انه جاء وفق معطيات الحكومة 
ملعالج�ة ازم�ة مالي�ة مح�ددة لك�ن االوضاع 
تغ�ريت بع�د ارتف�اع اس�عار النف�ط وخفض 
الفج�وة املالية رغ�م ان الق�رار الصحيح كان 
يف تعزيز قدرات الحكومة يف مواجهة الفس�اد 
ال�ذي يلته�م ملي�ارات ال�دوالرات س�نويا من 
قطاع�ات مهمة”.واضاف�ت ش�اكر،ان “بقاء 

س�عر رصف الدوالر عىل وضعه الحايل دون اي 
تغيري خل�ق 4 امراض اجتماعية فتاكة ابرزها 
الفق�ر الذي قاد اىل زي�ادة يف معدالت الجريمة 
واالدم�ان والطالق”، مبين�ا ان “الحكومة هي 
املس�ؤول االول عما يج�ري للمجتمع العراقي 
م�ن تحديات خطره خاصة أن نس�بة الفقر يف 

ارتفاع مستمر”.
واش�ارت اىل ان “اع�ادة النظ�ر بس�عر رصف 
ال�دوالر يج�ب ان تك�ون اولوي�ة الي حكومة 
قادمة الن بقاء االمور عىل وضعها تعني الدفع 
بماليني العراقيني اىل هاوية الفقر املدقع والذي 

ستكون نتائجه وخيمة”.

ح�ذر النائ�ب الس�ابق ع�ن محافظ�ة النجف 
االرشف، فاضل الفت�الوي، من تراجع القطاع 
الزراعي ونسبة اإلنتاج بعد ارتفاع سعر رصف 

الدوالر، وغياب الدعم الحكومي لهذا القطاع.
وق�ال الفت�الوي ، ان “الزراع�ة تم�ر بوض�ع 
س�يىء اذ اليوجد له�ا أي دعم حكومي وهناك 
خطة ممنهجة لتدمري الزراعة العراقية، اذ بلغ 
انتاج النجف من محصول الشلب 70 الف طن 
يف ح�ني انتجت العام املايض اكثر من 100 الف 

طن”.
مازال�وا  النج�ف  يف  “الفالح�ني  ان  وأض�اف 
بتس�ليم  املس�ؤولة  الجه����ات  يطالب�ون 

مس�تحقاتهم، حي�ث مازالت بذم�ة الحكومة 
مبالغ كبرية كمستحقات للحنطة”.

وبني ان “أس�عار األس�مدة ارتفعت كثريا واثر 
ذل�ك بش�كل س�لبي ع�ىل مس�توى الزراع�ة، 
خصوص�ا ان مش�ريات الع�راق للمحاصي�ل 
الزراعي�ة الركي�ة خ�الل 10 اش�هر فقط قد 
تج�اوز ال�� 35 ملي�ون دوالر”، الفت�ا اىل ان 
“ارتفاع س�عر الدوالر وغياب الدعم الحكومي 
تس�بب بزيادة سعر طن الس�ماد ووصوله اىل 
600 ال�ف دينار بعد ان كان س�عر الطن 256 
الف دينار وهو م�ا ألحق رضرا كبريا بالقطاع 

الزراعي”.

الفقر والبطالة يحاصران العراق والتضخم يدمر مفاصله
2021 العام األسوأ اقتصاديا 

املراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي
بعدم�ا واج�ه العراقيون س�نة حافل�ة بالتحديات 
االقتصادي�ة عىل م�دى عام 2021، ج�راء املخاوف 
من ازدياد االمور سوًءا ، جاء تقديم مرشوع موازنة 
ع�ام 2022 ، انعكاس�ا ملوازن�ة العام الح�ايل ما قد 
يع�رض العراقي�ني اىل ضغ�وط مالية أك�ر يف العام 

املقبل .
فاألداء الحكومي يف مجال السياس�ة املالية ضعيف 
وال يتناسب مع الوفرة النقدية خالل السنة الحالية 
بفعل ارتفاع أس�عار النفط وليس بفعل رفع س�عر 
ال�دوالر، عىل عكس دول العالم التي تس�عى يف بناء 
اقتصادها عىل تقوية عملته�ا املحلية أمام الدوالر، 
ما س�بب خلالً يف ميزان املدفوعات وضعفا يف األداء 

الحكومي وشلال يف األسواق املحلية.
ورفع س�عر الرصف كان حيلة حكومية المتصاص 
الزي�ادة يف روات�ب املوظف�ني حي�ث تم�ت رسقتها 
بش�كل قانوني، وما تدعيه الحكومة بأنها س�ددت 
الدي�ن الداخيل البال�غ 28 مليار دوالر ل�م يكن عىل 
حساب الطبقات الغنية واملرفة ومن الفاسدين بل 

كان التسديد عىل حساب املواطن البسيط.
كذل�ك الورق�ة البيض�اء االصالحي�ة الت�ي تبنته�ا 
حكوم�ة مصطف�ى الكاظم�ي تس�ببت بتداعيات 
اقتصادية تأريخية أولها رفع أس�عار املواد الغذائية 
وال�دواء، ناهيك عن أزمة العق�ارات التي تضاعفت 
أس�عارها بنح�و 300% يف بع�ض املناط�ق، فض�ال 
عن أربعة أم�راض تكونت جراء ذل�ك منها البطالة 
والفقر والتضخم الذي س�جل أرقاما فلكية أحبطت 

النمو االقتصادي.
والعمالة األجنبية هي األخرى ساهمت يف االنكماش 
االقتصادي بس�بب رفع معدالت البطالة وانخفاض 

املس�توى املعي�ي آلالف العوائ�ل ج�راء تفضي�ل 
العمال�ة األجنبي�ة يف مؤسس�ات الدول�ة وإغ�راق 

الشباب العراقي بالوعود الكاذبة.
وأما االقتص�اد العراقي فهو مثقل بهموم القروض 
الخارجي�ة والداخلي�ة التي جعلت تصني�ف العراق 
املايل عامليا تحت خ�ط ) b-( أما الحكومة فتخطط 

لزيادة تعرف�ة الكهرباء إلجب�ار املواطنني عىل دفع 
املزي�د من األموال ، فالفه�م القارص عن املوارد غري 
النفطي�ة جع�ل الحكوم�ة تعي�ش قوقع�ة صنعها 
املستش�ارون يف الحكومة الحالية والتي تعود اليهم 
مقالي�د الحكم , وفيم�ا يخص حكوم�ة الكاظمي 
فق�د أبدت ضعفا أمام االح�داث الخارجية وخاصة 

قضية املياه والس�يادة الوطنية كم�ا أن االعفاءات 
الجمركي�ة لدول الجوار أس�همت يف ت�ردي واردات 
الخزينة العامة , فضال عن إغراق األسواق ببضائع 
رديئة تدخل بدون فحوصات الجودة , ما أسهمت يف 

زيادة الوالدات املشوهة والغريبة.
واالغ�رب يف موازن�ة الع�ام الحايل هو أنها اتس�مت 

بزي�ادة اإلنف�اق الحكوم�ي يف ظل تحقي�ق الوفرة 
املالي�ة من بي�ع النفط , كما أنها لم تهتم بتنش�يط 
القطاعات االقتصادية األخرى السيما الخاص منها 
, م�ا أس�هم يف بقاء الع�راق يعتمد ع�ىل بيع النفط 

لتمويل موازنته.
ويرى الخبري االقتص�ادي صالح الهمايش يف اتصال 
م�ع »املراقب العراق�ي« أنه »رغم تحس�ن األوضاع 
االقتصادي�ة يف الع�راق تدريجي�ا مع تعايف أس�واق 
النف�ط الدولي�ة، إال أن ه�ذا االنتع�اش محف�وف 
باملخاطر الرئيسية التي تشكلها املعوقات الهيكلية 
ولم ينعكس إيجابيا عىل االقتصاد الوطني، ويشمل 
ذل�ك قي�ود إدارة االس�تثمار الع�ام الت�ي أثرت عىل 
تقديم الخدمات العامة، والتس�ديد البطيء للديون 
املتأخ�رة، رغم تغيري س�عر رصف ال�دوالر الذي لم 

يجلب سوى الكوارث عىل البالد«.
وتاب�ع : أن »مع�دل التضخ�م ارتف�ع بش�كل الفت 
نتيج�ة السياس�ة املالي�ة الخاطئة خ�الل املدة من 
كان�ون الثاني اىل تم�وز 2021 وبقراب�ة )5.2%( و 
)6.3%( ع�ىل التوايل وصوال اىل أكثر من 20% ما أدى 

اىل انكماش اقتصادي يف األسواق املحلية«.
من جهته أكد املختص بالش�أن االقتصادي حس�ني 
ع�الوي يف اتصال مع ) املراق�ب العراقي(: أن »عام 
2021 هو األس�وأ اقتصاديا بس�بب ارتف�اع الفقر 
والبطال�ة والتضخ�م وانخفاض املس�توى املعايش 
ألغل�ب العراقيني«،  كما أن الدين الداخيل ما زال هو 
األك�ر يف الوق�ت الحارض، ويفوق الدي�ن الخارجي 
3 مرات، لكنه يبقى محص�وراً يف إطار النظام املايل 
الحكوم�ي حرصياً، وليس ل�ه صلة بالجمهور, وما 
زال تصني�ف الع�راق املايل العاملي م�ن النوع b-  ما 
يؤرش فشال حقيقيا يف السياسة املالية الحكومية«.

ش�هدت أس�عار النفط ام�س الثالث�اء، ارتفاعا 
لتق�رب من أعىل مس�توى يف الجلس�ة املاضية 
يف ش�هر واح�د وس�ط توقعات ب�أن أوميكرون 
لفريوس كورونا لن يكون له سوى تأثري محدود 
ع�ىل الطل�ب العاملي.وارتفع خام برنت س�بعة 
س�نتات أو 0.12 باملئة إىل 78.72 دوالراً للرميل 
وارتفع خام غرب تكس�اس الوس�يط األمريكي 
22 سنتا أو 0.29 باملئة إىل 75.79 دوالراً للرميل، 
محققا مكس�ًبا للجلسة الخامس�ة عىل التوايل.

وكان كال الس�وقني يتداوالن بالق�رب من ذروة 
ي�وم االثن�ني، وهو أعىل س�عر لهما من�ذ أواخر 
ترشي�ن الثاني.ق�ال وزي�ر الصح�ة الريطاني 
س�اجيد جافيد يوم االثنني إن إنجلرا لن تفرض 
أي قيود جديدة عىل ف�ريوس كورونا قبل نهاية 
ع�ام 2021، حيث تنتظ�ر الحكوم�ة املزيد من 
األدلة حول م�ا إذا كانت الخدمة الصحية قادرة 
ع�ىل التعامل م�ع مع�دالت اإلصاب�ة املرتفعة.
وم�ع ذل�ك، ألغ�ت رشكات الط�ريان األمريكية 
أكث�ر م�ن 1300 رحل�ة جوية ي�وم األحد حيث 
خفض ف�ريوس كورون�ا عدد الطواق�م املتاحة 
بينما اضطرت العديد من الس�فن السياحية إىل 
إلغ�اء التوقف.وصعدت أس�عار النفط نحو 50 
باملئة هذا العام، مدعومة بتعايف خفض العرض 
والطلب من قبل منظمة البلدان املصدرة للبرول 

)أوبك( وحلفائها ، املعروفني باسم أوبك +.
ينتظر املس�تثمرون اجتماع أوبك + يف 4 يناير/ 
كانون الثاني، حيث سيقرر التحالف ما إذا كان 
سيميض قدًما يف زيادة اإلنتاج املخطط لها 400 

ألف برميل يومًيا يف فراير/ شباط.

أسعار النفط ترتفع إلى 
أعلى مستوياتها خالل شهر

أعل�ن البنك الدويل أن عدد فقراء س�كان العالم ارتفع ألول مرة 
منذ أكثر من 20 عاما، ففي عام 2020 وقع 97 مليون شخص 

حول العالم تحت براثن الفقر بسبب جائحة كورونا.
وحس�ب توقعات االقتصاديني بالبنك الدويل يف وقت سابق من 
هذا العام فإنه عىل مس�توى العالم ال ت�زال الزيادة يف معدالت 

الفقر بسبب جائحة فريوس كورونا الذي انترش يف عام 2020 
باقية. وكان هناك تحسن طفيف منذ ذلك الحني، لكن أشري أن 

معدالت الفقر العام يجب أن تنخفض.
ويف عام 2021، انخفض متوسط دخل ال� 40% من األشد فقرا 
من الس�كان يف توزيع الدخل العاملي بنسبة 6.7% عن توقعات 

م�ا قبل الجائحة. يف حني انخفض متوس�ط دخل ال� 40% من 
األش�د ثراء من السكان بنسبة 2.8%. والسبب يف هذا االختالف 
الكب�ري ه�و أن ال� 40% األش�د فقرا من الس�كان ل�م يبدأوا يف 
اس�تعادة خس�ائر دخلهم، يف حني اس�تعاد ال� 40% من األكثر 

ثراء ما يتجاوز 45% من خسائر دخولهم األولية.

100 مليون شخص تحت براثن الفقر بسبب جائحة كورونا

الصناعة تعلن عن دعمها للمنظومة الكهربائية الوطنية
أعلن�ت وزارة الصناع�ة واملع�ادن، امس 
ب��14  الكهرب�اء  وزارة  دع�م  الثالث�اء، 
منتج�اً يخدم منظوم�ة الطاق�ة، وفيما 
كش�فت حجم دي�ون الكهرباء، أش�ارت 
اىل اتفاق مش�رك لتطوي�ر قطاع الطاقة 

الكهربائية.
“وزارة  إن   ، بي�ان  يف  ال�وزارة  وقال�ت 
الصناع�ة واملع�ادن بتش�كيالتها العامة 
مس�تمرة بتنفيذ عق�ود تجهيز وتنصيب 
وتش�غيل املحط�ات الكهربائي�ة لصالح 
الش�مالية  املناط�ق  يف  الكهرب�اء  وزارة 
وبطاق�ات  والجنوبي�ة،  والوس�طى 
كهربائي�ة مختلف�ة”، مبين�ة أن “وزارة 
الكهرب�اء لديه�ا االمكاني�ات العالية من 
م�واد وخ�رات هندس�ية وفني�ة لتأهيل 
املحطات الثانوية لتوزيع ونقل الطاقة”.

وأضاف�ت أن “ال�وزارة مس�تمرة برف�د 

رشكات دوائ�ر وزارة الكهرب�اء بمختلف 
فاع�ل  بش�كل  تس�هم  الت�ي  املنتج�ات 
يف دع�م ش�بكات نق�ل وتوزي�ع الطاقة 
التوزي�ع  مح�والت  منه�ا  الكهربائي�ة 
والق�درة الكهربائية بأنواعها والقابلوات 
الكهربائي�ة بمختل�ف قياس�اتها للجهد 
الثانوي�ة ولوحات  الواط�ئ، واملحط�ات 
الس�يطرة الكهربائية وللجهدين الواطئ 
واملتوس�ط، فضال عن منظومات تحسني 
وبع�دة  الكهربائي�ة  الق�درة  معام�ل 
أن�واع والع�دادات الكهربائي�ة بأنواعه�ا 
والذكي�ة  وااللكروني�ة  )امليكانيكي�ة 
واملس�بقة الدف�ع( وأعمدة نق�ل الطاقة 
الطاق�ة  نق�ل  وأب�راج  اإلن�ارة  وأعم�دة 
ومصابي�ح ان�ارة الش�وارع االقتصادية 
بمختل�ف االن�واع، وصنادي�ق الكيوس�ك 

الكهربائية البلرات بأنواعها”.

وزارة التخطيط تعلن عن خطة 
لمحاربة الفقر في العراق

كش�فت وزارة التخطي�ط، ام�س  الثالث�اء، ع�ن خطته�ا 
املس�تدامة حت�ى الع�ام 2030، فيم�ا توقع�ت انخفاض�ا 

بمعدالت النمو السكاني يف السنوات املقبلة.
وقال املتحدث باس�م ال�وزارة عب�د الزهرة الهن�داوي ، إن 
“خطة التنمية املس�تدامة لغاية عام 2030 تتضمن العمل 
عىل تحقي�ق مجموعة من االه�داف ويف مقدمتها محاربة 
الفق�ر، فضال عن مجموع�ة من االهداف االخ�رى التي تم 
وض�ع سياس�ات وخطط لكل واح�دة منها”، الفت�ا اىل ان 
“ال�وزارة ما زال�ت تعمل ضمن اس�راتيجية خفض الفقر 
للم�دة م�ن 2018 – 2022 وتمت املبارشة باالس�تعدادات 
لوض�ع اس�راتيجية جدي�دة ملكافح�ة الفق�ر يف البالد من 
2027 اضاف�ة اىل سياس�ات اخ�رى وص�وال اىل   – 2023

تحقيق التنمية املستدامة لعام 2030”.
وبني ان “مس�ألة تحديد النس�ل، حيث ال يوج�د حتى اآلن 
توجه باصدار او ترشيع قانون لتحديد النسل، وإنما العمل 
يجري عىل اشاعة الثقافة االجتماعية والتوعوية برضورة 
تنظي�م االرسة من خ�الل املباعدة بني ال�والدات وتنظيمها 
بش�كل ي�ؤدي اىل تقليله�ا ”، الفتا اىل ان “حج�م االرسة يف 
العراق ش�هد انخفاضا خالل ال 10 س�نوات االخرية ،وهذا 
يع�ود اىل تفهم االرس برضورة التنظيم االرسي وتقليل عدد 

الوالدات بشكل عام”.
ولف�ت الهن�داوي اىل ان�ه “وف�ق املع�دالت الحالي�ة للنمو 
السكاني يف العراق، فسنويا يرتفع عدد السكان بما يقارب 
املليون نس�مة، وبواقع 10 ماليني نسمة خالل 10 سنوات 
والوص�ول اىل 100 مليون نس�مة بعد 6 عق�ود”، مؤكدا ان 
“اس�تمرار النم�و ع�ىل الوضع الح�ايل وبنس�بة 2/6 فإنه 
من املتوقع ان تش�هد معدالت النمو انخفاضا يف الس�نوات 

املقبلة”.

العراق ينضم إلى بنك االستثمار 
اآلسيوي للبنية التحتية

حملة في ديالى للمطالبة 
بإلغاء عقد ميناء الفاو 

مع الشركة الكورية

وافق بنك االس�تثمار اآلس�يوي للبني�ة التحيتة 
ع�ىل انضمام العراق بش�كل رس�مي اليه.وقال 
الس�فري العراقي يف الصني ش�ورش خالد سعيد 
يف بيان إن »الس�فارة العراقية يف بكني تس�لمت 
رس�الة من نائب رئيس بنك االستثمار اآلسيوي 
للبني�ة التحيت�ة لودج�ر ش�وكنخت تضمن�ت 
حصول موافقة مجلس املحافظني يف البنك عىل 
طل�ب العراق لالنضم�ام اىل البنك االس�تثماري 
اآلس�يوي للبني�ة التحيتة«.واض�اف أن »البنك 
ال�ذي يتخذ من العاصمة الصينية بكني مقرا له 
قدم الع�رشات من الق�روض العضائه من دول 
داخ�ل آس�يا وخارجه�ا بهدف اقامة مش�اريع 
البن�ى التحتية«، مبينا ان«ع�دد الدول املنضمة 

اليه من جميع دول العالم يبلغ 104 دول«.

اطل�ق ناش�طو دي�اىل حمل�ة تضامني�ة م�ع 
متظاهري البرصة وبابل للمطالبة بالغاء عقد 

بناء ميناء الفاو مع الرشكة الكورية .
الحمل�ة  ان  الحجي�ة  ع�يل  الناش�ط  وق�ال 
التضامني�ة تهدف للضغط عىل مجلس النواب 
والحكوم�ة املقبلة الج�ل الغاء عق�د الرشكة 
الكوري�ة واناط�ة العمل بال�رشكات الصينية 

لبناء ميناء الفاو الكبري .
وطال�ب نواب دي�اىل يف الرمل�ان الجديد بتبني 
م�رشوع الحري�ر داع�ني اىل تنظي�م وقف�ات 
احتجاجية الجبار الجهات املعنية لالس�تجابة 
الع�راق  ومصلح�ة  الش�عب  مطال�ب  اىل 

االقتصادية والتجارية .
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قوة وأمن و »ردع ذكي«

المراقب العراقي/ متابعة
أجريت مناورات الرسول األعظم 17 ملدة 
5 أيام من 20 إىل 24 كانون األول، جنوب 
إيران، تحت شعار »القوة واألمن والردع 
الفع�ال والذكي يف ظ�ل االتحاد والوحدة 

الوطنية«.
حيث أش�ار نائب مس�ؤول العمليات يف 
حرس الث�ورة اإلس�امية العميد عباس 
نيل فروش�ان، اىل ان هذه املناورات تقام 
عىل أس�اس محاكاة إحدى أكثر الخطط 
املركب�ة  الح�رب  يف  تقدم�اً  الهجومي�ة 
والتش�ابك بني الحروب التقليدية وشبه 
التقليدية والناعمة، والتي قامت خالها 
القوات الربية والبحرية والجوية لحرس 
الث�ورة، اىل جانب املنظومة الس�يربانية 
اإللكرتوني�ة، بتنفيذ عملي�ات هجومية 
واخرتاق يف املستوى االسرتاتيجي لتدمري 

القواعد الهجومية للعدو االفرتايض.
والقى إجراء ه�ذه املناورات الصاروخية 
اصداء واس�عة واهتمام وس�ائل اإلعام 
الدولي�ة واملحلل�ني خال األي�ام األخرية 
يف ض�وء التهدي�دات الكامي�ة للكي�ان 
الصهيون�ي وق�ادة البي�ت األبي�ض ضد 

الربنامج النووي السلمي إليران.
تناولته�ا  الت�ي  املواضي�ع  أه�م  وم�ن 
وس�ائل اإلع�ام يف تغطيته�ا للمناورات 
الصاروخية الرسول األعظم 17 االهتمام 
ب�رد إي�ران الصاروخ�ي ع�ىل تهدي�دات 

الكيان الصهيوني.
ويف ه�ذا الس�ياق كتب�ت قن�اة الجزيرة 
القطري�ة: »16 أن صاروخ�ا دم�ر هدفاً 
مح�دداً يف هذه املناورات، وتم اس�تخدام 
ج�زء م�ن مئ�ات الصواري�خ اإليراني�ة 
الق�ادرة ع�ىل تدم�ري دول�ة تتج�رأ عىل 

مهاجمة إيران.
ج�اءت ه�ذه املن�اورات يف الوق�ت الذي 
التق�ى في�ه مستش�ار األم�ن القوم�ي 
األمريكي جاك سوليفان برئيس الوزراء 
خض�م  يف  بيني�ت  نفت�ايل  اإلرسائي�ي 
محادث�ات فيينا وبالتزامن مع معارضة 

إرسائيل املحادثات.
وبينم�ا كان الكي�ان الصهيوني قد وجه 
م�رة أخرى تهديدا عس�كريا إليران. أمر 
وزي�ر الح�رب يف الكيان بين�ي غانتس، 
الجي�ش بتحوي�ل الخيار العس�كري إىل 

خيار عم�ي ضد إيران، زاعما أنه إذا لزم 
األمر، س�تهاجم إرسائيل إيران بمفردها 

حتى دون التعاون مع أمريكا.
وأشارت وكالة أسوش�يتد برس اىل هذه 
املن�اورات، وقال�ت إن صواري�خ إي�ران 
أن  يمك�ن  امل�دى  ومتوس�طة  قص�رية 
تس�تهدف القواعد األمريكية يف املنطقة 
وحت�ى إرسائي�ل ألن مداها ي�رتاوح بني 

350 و 2000 كيلومرت«.
وكت�ب موق�ع دیفین�س يف تقري�ر ع�ن 
املناورات اإليراني�ة، ورشح ميزات دبابة 

حرس الث�ورة الجديدة، وق�ال  ان »هذه 
الدبابات لديها نظام تمويه للتخفي عن 
ال�رادار باألش�عة تحت الحم�راء ونظام 
للتحكم يف النريان وجهاز ضبط املس�افة 

بالليزر.
وأش�ارت قناة روسيا اليوم، إىل مناورات 
حرس الثورة اإلسامية، وقالت: اطلقت 
اي�ران صواري�خ باليس�تية وصواري�خ 
ك�روز يف مناوراتها الجدي�دة. واضافت: 
ان »الصواريخ الباليستية االيرانية يصل 
مداه�ا اىل 2000 كيلومرت مما يعني انها 

تس�تطيع الوصول اىل القواعد االمريكية 
يف املنطقة فضا عن اهداف يف ارسائيل«.
وأشارت وس�يلة إعامية روسية أخرى، 
اس�نايا وس�نا، يف تقري�ر إىل التهدي�دات 
العس�كرية اإلرسائيلية إلي�ران، وكتبت: 
كان وزي�ر الح�رب اإلرسائي�ي ق�د دعا 
يف وقت س�ابق الق�وى العاملي�ة إىل عدم 
يف  الوق�ت  بإضاع�ة  إلي�ران  الس�ماح 
املحادثات النووية التي جرى فيها توقف 
قصري بن�اء عىل طلب طه�ران. إرسائيل 
الوحي�دة الت�ي تمتلك ترس�انة نووية يف 

الرشق األوس�ط، لكنها ال تعلن رس�ميا 
عن امتاكها أسلحة نووية.

وكت�ب موقع OSN اإلخب�اري أن »إيران 
لديها صواريخ يص�ل مداها إىل أكثر من 
2000 كيلوم�رت، ويمكنه�ا م�ن خالها 
اس�تهداف أه�داف يف إرسائي�ل وقواع�د 

أمريكية يف املنطقة«.
وقالت صحيفة ساوث تشاينا مورنينج 
بوس�ت الصيني�ة ع�ن املن�اورات »عىل 
الرغم من ادع�اءات الكي�ان الصهيوني 
بش�أن قضية الربنامج النووي اإليراني، 

أكدت طه�ران أنه�ا تريد فق�ط تطوير 
برنامج نووي مدني«.

كم�ا أف�ادت روي�رتز أن »إي�ران حذرت 
م�ن رد طاحن ع�ىل أي تحرك من جانب 
إرسائي�ل الت�ي تع�ارض جه�ود القوى 
العاملي�ة إلحي�اء اتفاق طه�ران النووي 

عام 2015.
ويف ه�ذه املن�اورات هاجم�ت خمس�ة 
صواريخ كروز وطائرات مسرية يف وقت 

واحد أهدافا محددة مسبقاً.
ب�دوه يع�رب أس�تاذ العلوم السياس�ية 

ج�واد  ناج�ي  س�عد  لن�دن  جامع�ة  يف 
عن اعتق�اده ب�أّن الرس�الة األوىل خلف 
املن�اورات توّجهه�ا إي�ران إىل إرسائي�ل، 
ولي�س إىل الفري�ق املف�اوض يف فيين�ا. 
ويش�ري إىل أّن فحوى هذه الرسالة أّن أّي 
تفكري بش�ّن هجوم عىل إيران س�يكون 

الرّد عليه »عنيًفا ومزلزاًل«.
ويلف�ت إىل أّن الرس�الة الثاني�ة توّجهها 
طهران إىل املفاوضني، ومفادها »كفاكم 
وتلويًح�ا  ومماطل�ة  وتأجي�ًا  تأخ�رًيا 
بعقوبات جديدة وما شابه ذلك ألّن الحل 
الوحيد ه�و أن يكون هن�اك مفاوضات 

للوصول إىل اتفاق«.
وانتقد س�عد ناجي مقاربة من يعارض 
اج�راءات إيران، وق�ال: »مل�اذا نقول إن 
ترصفات إيران مدم�رة للمنطقة ، لكننا 
بأعم�ال  قام�ت  إرسائي�ل  إن  نق�ول  ال 
تخريبي�ة يف املنطق�ة بش�كل يومي عىل 
مدار األربعني عام�ا املاضية منذ احتال 
الضفة الغربية وس�يناء وقتلت وهجرت 
األعم�ال  أليس�ت ه�ذه  الفلس�طينيني. 

اإلرسائيلية مخربة؟«.
الغربي�ة  ال�دول  التزم�ت  بينم�ا  لك�ن 
الصم�ت تج�اه التهدي�دات االرسائيلي�ة 
الصارخ�ة وغ�ري القانوني�ة، والحائ�زة 
الوحيدة لربنامج نووي رسي غري سلمي 
الخارجي�ة  وزارة  أدان�ت  املنطق�ة،  يف 
الربيطانية املن�اورات األخرية ووصفتها 
بأنه�ا تهدي�د لألم�ن ال�دويل واإلقليمي، 
وزعمت »إن عمليات اإلطاق هذه انتهاك 
واض�ح لق�رار مجلس األمن ال�دويل رقم 
2231، ال�ذي يدعو إي�ران إىل عدم اتخاذ 
أي إجراء بش�أن الصواريخ الباليس�تية 
الق�ادرة عىل حمل أس�لحة نووي�ة، بما 
باس�تخدام  صواري�خ  إط�اق  ذل�ك  يف 

تكنولوجيا الصواريخ الباليستية«.
األعظ�م  الرس�ول  من�اورات  وج�رت 
الس�نوية يف وقت تمكنت من إظهار قوة 
إي�ران العس�كرية وقدرته�ا و أن تكون 
رداً ع�ىل أي تهديد محتم�ل ضدها، كما 
كان املوق�ف ورد الفعل املتخذ تجاه هذه 
املناورات دليل مهم عىل أن إيران تمكنت 
م�ن نق�ل رس�التها بش�كل صحيح من 
أنها س�رتد بحزم بش�كل حاسم عىل أي 

مغامرة وعمل غري مدروس.

االربعاء 29 كانون االول 2021 العدد 2747 السنة الثانية عشرة

مناورات »الرسول األعظم« بنسختها الجديدة ُترهب »محور الشر«

المراقب العراقي/ متابعة...
أفاد تقرير نرشته ش�بكة CNN األمريكية بأن 
دول ال�رشق األوس�ط عالقة وس�ط منافس�ة 
سياس�ية واقتصادي�ة ب�ني الوالي�ات املتح�دة 
والص�ني، ع�ىل الرغ�م م�ن محاوالته�ا النأي 

بنفسها بعيدا عن هذا التنافس.
وذكر التقرير إن التنافس األمريكي الصيني يثري 
قلق ق�ادة دول املنطقة، مس�تدلة بترصيحات 
أنور قرقاش، املستش�ار الدبلوم�ايس للرئيس 
اإلمارات�ي، أدىل به�ا أم�ام معه�د دول الخليج 
العربية بواشنطن األس�بوع املايض، قال فيها: 
»ما نش�عر بالقل�ق منه هو ه�ذا الخط الرفيع 
بني املنافسة الحادة والحرب الباردة الجديدة«.

وأضاف قرق�اش: »أعتقد أنن�ا كدولة صغرية، 
سوف نتأثر سلبا بهذا )الرصاع(، لكن لن تكون 
لدينا القدرة بأي شكل من األشكال عىل التأثري 

يف هذه املنافس�ة، حتى بش�كل إيجابي حقا«، 
مؤكدا تقارير تفيد بأن اإلمارات أغلقت منشأة 
صينية بس�بب مخ�اوف أمريكية ب�أن »املوقع 

كان يستخدم كقاعدة عسكرية«.
ولكن بعد أيام من ترصيح�ات قرقاش، قررت 
أبوظب�ي تعلي�ق صفقة بملي�ارات ال�دوالرات 
لرشاء مقاتات أمريكية م�ن طراز »أف-35«، 

وهي أول صفقة من نوعها مع دولة عربية.
البي�ع مرشوط�ا  املتح�دة  الوالي�ات  وجعل�ت 
بإس�قاط اإلم�ارات رشك�ة ه�واوي الصيني�ة 
ش�بكة  م�ن  الخام�س  الجي�ل  لتكنولوجي�ا 
ه�ذه  أن  واش�نطن  وأك�دت  اتصاالته�ا. 
التكنولوجيا تش�كل خط�را أمنيا ع�ىل أنظمة 
أسلحتها، خاصة بالنس�بة للطائرة »أف-35« 
الت�ي تس�ميها الوالي�ات املتحدة ب�� »جوهرة 

التاج«. المراقب العراقي/ متابعة...
أعل�ن حاكم والي�ة كنتاكي األمريكية آندي بش�ري، أن 
عدد ضحايا سلس�لة أعاصري رضبت الوالية يف العارش 
من ديسمرب ارتفع إىل 77 قتيا، بعد وفاة طفل رضيع 

بمقاطعة جريفز األشد ترضرا من األعاصري.
وأفادت وكالة »رويرتز« يف وقت سابق بأن 74 شخصا 
عىل األقل قد لقوا حتفهم، منهم نحو عرشة أطفال، يف 
كنتاك�ي، بينما قتل 14 ش�خصا يف أماكن أخرى بفعل 
أعاص�ري خلفت دمارا واس�عا يف منطق�ة تضم خمس 
والي�ات أمريكي�ة، وش�مل تدمري منطق�ة بطول 365 

كيلومرتا يف غرب كنتاكي.
وتحملت مدينة مايفيل�د بمقاطعة جريفز يف كنتاكي 
الع�بء األكرب م�ن الدمار والضحاي�ا، إذ تحول معظم 
املدين�ة إىل ركام. ومن ضم�ن الضحايا ثمانية عمال يف 

مصنع للشموع دمره إعصار.
وأعلنت الس�لطات االتحادية 16 مقاطعة بغرب والية 

كنتاك�ي مناطق ك�وارث، وأن بوس�ع القاطنني فيها 
االستفادة من مساعدات طارئة.

المراقب العراقي/ متابعة...
أكدت صحيفة »واشنطن بوست« أن الديمقراطية 
األمريكي�ة تراجع�ت يف ع�ام 2021، حي�ث أصدر 
الجمهوري�ون يف واليات مثل جورجيا وتكس�اس 

قوانني تجعل من الصعب التصويت عليها.
املجال�س  بس�بب  أن�ه  إىل  الصحيف�ة  وأش�ارت 
الترشيعية يف الواليات التي يس�يطر عليها الحزب 
الجمه�وري، فرضت من خ�ال األصوات الحزبية 
ه�ذه السياس�ات املعادي�ة للديمقراطي�ة، وكان 
مجلس الش�يوخ األمريكي صامتا، ولم تس�تطع 
الجمهوري�ني  ألن  ال�رد؛  الديمقراطي�ة  األغلبي�ة 
عطلوا مرشوع قانون تلو اآلخر لتسهيل الوصول 

إىل صندوق االقرتاع.
وأعلن زعيم األغلبية يف مجلس الش�يوخ تش�ارلز 
ش�ومر، األس�بوع املايض، أنه يعت�زم تغيري هذه 
الديناميكية يف أوائل العام املقبل، وطرح ترشيعات 
حق�وق التصوي�ت مرة أخ�رى، واتخ�اذ خطوات 

إجرائية أكثر حزما لدفعها إىل األمام.
ولفتت الصحيفة إىل أن التصويت ليس قضية مثل 
سياس�ة الرعاي�ة الصحية أو مع�دالت الرضائب، 
الت�ي يوج�د نق�اش معق�ول حوله�ا. وال ينبغي 

ألي عض�و يف مجلس الش�يوخ أن يؤيد أي تحرك 
إلضع�اف حقوق األقلي�ات يف املجل�س، لكن هذه 
الظ�روف املح�ددة يج�ب أن تج�رب حت�ى أعضاء 
مجلس الش�يوخ األكث�ر تقليدية ع�ىل التفكري يف 

التغيري.
وأضاف�ت: »ال ينبغ�ي أن يك�ون م�رشوع قانون 
التصوي�ت الذي يس�عى الديمقراطي�ون لتمريره 
مث�ريا للج�دل. األول، قان�ون حري�ة التصوي�ت، 
سيسمح لجميع الناخبني باإلدالء بأصواتهم عرب 
الربيد يف االنتخابات الفيدرالية، ويتطلب صناديق 

االقرتاع«.

تقرير: الشرق األوسط عالق وسط منافسة بين 
واشنطن وبكين

واشنطن بوست: الديمقراطية تتدهور في أميركا

أخبار من الصحف والمجالت
المراقب العراقي/ متابعة...

أك�د وزير الخارجية االيران�ي، أن من املتصور 
التوص�ل التف�اق ح�ول املباحث�ات النووية يف 
فيينا باملستقبل القريب، اذا ما اقرتنت الجدية 

وحسن النية لدى االطراف املقابلة.
واعترب أمري عبد اللهيان يف ترصيح عىل هامش 
مراسم تأبني الس�فري االيراني السابق باليمن 
الثاث�اء، أن املفاوضات ب�ني ايران ومجموعة 
4+1 ) روسيا – الصني – بريطانيا – فرنسا + 
املانيا( تميض بمسار جيد، وأن االهمية تكمن 

بعمل االطراف عىل نص موحد ومش�رتك.
وأوض�ح الوزي�ر أن الوف�د املف�اوض االيراني 
يص�ب تركيزه عىل ه�ذا النص املش�رتك فيما 

اط�راف التفاوض االخ�رى ترك�ز عملها عىل 
املواضيع التي وضعناها يف أقواس أي القضايا 

الخافية.
وأشار اىل أن االستنتاجات النهائية تم التوصل 
اليها يف جولتي التفاوض املاضيتني خال عهد 
الحكومة االيرانية الجديدة، ونعكف حاليا عىل 
التوافق حول النقاط الخافية التي تم وضعها 

يف اقواس يف النص املشرتك.
وش�دد ع�ىل أن الفري�ق املف�اوض االيران�ي 
يخ�وض مفاوضات قوية م�ع مجموعة 1+4 
وأن منس�ق االتح�اد االوروب�ي للمفاوض�ات 
النووي�ة »انريكي مورا« يواص�ل بذل جهوده 

التنسيقية.

المراقب العراقي/ متابعة...
أعلنت الهي�أة العامة للطريان املدني 
اس�تئناف  ع�ن  اليمني�ة  واألرص�اد 
رح�ات األم�م املتح�دة واملنظم�ات 
الدولية اإلنس�انية العامل�ة يف اليمن 
إىل مط�ار صنعاء ال�دويل، ابتداء من 
االثن�ني، بع�د أن ت�م إص�اح الخلل 
االتص�االت  أجه�زة  يف  الحاص�ل 

واألجهزة املاحية بصورة مؤقته.
وقالت الهي�أة، يف بيان اوردته وكالة 
األنباء اليمنية )س�بأ(، إنه تم إصاح 
أجهزة االتص�االت واألجهزة املاحية 
بص�ورة  ال�دويل  صنع�اء  مط�ار  يف 
مؤقت�ة، الت�ي كان�ت معطل�ة خال 
األس�بوع املايض، األم�ر الذي أدى إىل 
توقف حركة الطريان املدني باملطار.

ولف�ت البي�ان إىل أن الع�دوان من�ع 
دخ�ول أجه�زة االتص�ال واألجه�زة 
املاحية، التي اش�رتتها الهيئة ملطار 
صنع�اء لتح�ل مح�ل تل�ك األجهزة 
القديم�ة، األمر الذي فاقم املش�كلة 

وأدى إىل تعطل تلك األجهزة.
وأك�دت الهي�أة أنه ت�م التواصل مع 
وزارة الخارجي�ة إلباغ األمم املتحدة 
وكاف�ة املنظمات الدولي�ة العاملة يف 
اليمن بأن مطار صنعاء الدويل جاهز 
الس�تقبال كافة الرح�ات ابتداء من 

ي�وم االثنني املواف�ق 27 كانون األول 
.2021

وأشارت إىل أنه تم إباغ األمم املتحدة 
واملنظم�ات الدولي�ة يف اليم�ن، عدم 
ضمان استمرارية عمل تلك األجهزة 

عىل املدى الطويل، نظرا لِقدمها.
املتح�دة  األم�م  البي�ان  وحّم�ل 
املس�ؤولية  الدولي�ة  واملنظم�ات 
الكامل�ة ع�ن عملية هب�وط وإقاع 
رحاته�ا م�ن وإىل مط�ار صنعاء يف 
ح�ال تعطلّ�ت تل�ك األجهزة بش�كل 
مفاجئ.. مشريا إىل عدم توفر تموين 
وقود للطائرات بسبب قصف منشأة 

رشكة النفط بمطار صنعاء.

طهران تتوقع التوصل التفاق بشأن المباحثات النووية »قريًبا«

استئناف رحالت األمم المتحدة 
والمنظمات الدولية إلى مطار 

صنعاء مؤقًتا

ارتفاع ضحايا أعاصير والية كنتاكي 
األميركية إلى 77 قتيال

المراقب العراقي/ متابعة...
أك�د رئي�س تي�ار االس�تقال الفلس�طيني محمد 
ابو س�مرة، الثاث�اء، أن الع�دو الصيهوني يمارس 
عمليات ارغام الفلسطينيني بقوة الساح عىل ترك 
ومغادرة وهجرة منازلهم ومزارعهم و ممتلكاتهم، 
ع�ادا ذل�ك مخطط�ا عدواني�ا اجرامي�ا عنرصي�ا 
مكشوفا لصناعة نكبة وهجرة فلسطينية جديدة.

وقال أبو س�مرة إن “الع�دوان الصهيوني  يمارس  
ابشع  الجرائم والعمل عىل تجريف وتدمري األرايض 
الزراعية يف املنطقة الرشقية والش�مالية وممارسة 
واالعت�داءات واالعتق�االت اليومية ض�د الصيادين 
الفلس�طينيني املدنيني العزل”.واض�اف ان “العدو 
الصهيون�ي يم�ارس أبش�ع الجرائ�م وأقذرها ضد 
األرسى الفلس�طينيني يف س�جون االحت�ال وكذلك 

ضد املقدس�ات اإلسامية واملسيحية وقرى وبلدات 
ومخيم�ات الضف�ة الغربية املحتل”. وأش�ار إىل أن 
“العدو يش�ن الهجم�ات الجماعي�ة العدوانية ليا 
نه�ارا ضد العديد من املدن والقرى والبلدات املحتلة 
يف محافظة نابلس ش�مال الضف�ة الغربية يف إطار 
مخطط إجرامي عدواني صهيوني  ملصادرة وتهويد 

املقدسات واألرايض واملمتلكات الفلسطينية”.

االحتالل يرغم الفلسطينيين على تجريف األراضي الزراعية



شهداء النرص..

رغم اني ال اس�تطيع ان اكتب اس�ماءهم الرصيحة ،ليس خوفا 
م�ن احد لكني عىل علم ويقني كما يعل�م الجميع ان املقال الذي 
يذكر اسماءهم س�وف يحذف من اي موقع تواصل اجتماعي و 
يحظ�ر صاحب الحس�اب يوما او ثالثة او س�بعة وربما يحذف 
حس�ابه اىل ي�وم يبعثون بس�بب س�يطرة الدولة الت�ي غدرتهم 
واذنابه�ا عىل االع�الم ومواقع التواصل االجتماع�ي ونحن نريد 
ان نوصل رس�الة ونوضح حقائق ي�راد لها ان تطمس و يحرف 
التاري�خ الحايل كما ح�رف التاريخ املايض الذي وص�ل الينا عن 
أبط�ال مزيفني و تخوي�ن لألبطال الحقيقني من�ذ عرص البعثة 

النبوية الرشيفة و العصور التالية اىل يومنا هذا.
ان الحرب االعالمية ضد شهداء النرص  لم تبدأ منذ استشهادهما 
غدرا عىل ارض مطار بغداد يف نهاية ليلة الثاني من كانون الثاني 
وانم�ا بدأت منذ تحقيقهما االنتصار تلو االخر عىل اخطر جيش 
س�وداوي مدعوم عامليا وخليجيا اراد ان يحرق االخرض بس�عر 
اليابس ويهلك الحرث والنسل يف بالدنا و ارضنا و عراقنا الحبيب 
مستهدفا مكونا بحد ذاته ومقدس�اته يمثل اغلبية شعب البلد، 
لك�ْن لهذا املكون أٌب اعل�ن جهادا كفائيا هدم به احالم و خطط 
الطامعني و ردهم عن بكرة ابيهم خائبني بجهود شهداء النرص 
ورجاله�م وابناء املكون الغالب ليص�ب املهزومني جام غضبهم 
عىل اقليات البلد قتال وس�بيا وتهجريا يف املناطق التي س�يطروا 
عليها بحجة الكفر والرشك والردة عن اس�المهم املزيف تاريخيا 
وعقائدي�ا مطلقي االيدي م�ن قبل دول عاملي�ة واقليمية تدعي 

الحرية و الديمقراطية واإلنسانية املزيفة العوراء.
ان االنتص�ارات املتتالي�ة التي حققها ش�هداء النرص و ابناؤهم 
القت دعما شعبيا محليا وعربيا وعامليا وهم يحررون املناطق من 
سيطرة العصابات التكفريية ويعيدون هيبة الدولة التي بدورها 
ازعجت او اقلقت و ارعبت اعداء االنتصار داخليا وخارجيا لتبدأ 
حملة اعالمية داخلية وخارجية لتشويه ابطال النرص وابناءهم 
ومذهبهم و لعب االعالم املغرض دورا كبريا يف هذه الحملة منها 
اتهامات بالرسقة واتهام�ات بالتصفية العنرصية باإلضافة اىل 
خلق ابطال فيس�بوكيني منافسني لألبطال الحقيقني لصق بهم 
الن�رص اعالميا وه�م بعيدون جدا عن س�احات القت�ال او  هم 
قوات ماس�كة ل�ألرض بعد تحريره�ا من قبل االبط�ال ال دخل 
لهم باي قت�ال .و تكللت هذه الحملة االعالمية الش�عواء بعورة 
ترشي�ن التي خ�درت الش�ارع العراقي بحجة االص�الح لتعطي 
الض�وء األخرض للعني ترام�ب بتنفيذ احقر اغتي�ال غادر لقائد 
عس�كري عراق�ي وضيفه ع�ىل ارض مط�ار بغ�داد مع عرض 
احتفايل لعاهات ترشين الراقص�ني والفرحني بهذا الغدر القاتل 

مبني للعالم املغيب انه ينفذ مطلب شعبي عراقي.
رح�م الله املهن�دس وضيفه وش�هداء العراق وحف�ظ املرجعية 

وابطالها وحمانا واياكم  وبلدنا من كل رش.

ضياء أبو معارج الدراجي 
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أبرز التحّديات التي سترافق إدارة بايدن عام 2022

ماذا لو فاز »ترامب فرنسا« في االنتخابات الرئاسّية المقبلة ؟

بقلم/ليلى نقوال
ال ش�ّك يف أن عام 2021 لم يكن عاماً س�هالً 
ع�ىل إدارة الرئيس األمريكي جو بايدن، الذي 
ب�دأ عامه األول يف البيت األبي�ض وارثاً تركًة 
كبرية ومتعبة من إدارة َسلَفه دونالد ترامب، 
أب�رز معامله�ا عالق�ات متوترة ب�ني ضفتي 
األطل�ي، وانقس�ام داخ�ي غري مس�بوق، 
وفش�ل يف مواجهة جائح�ة كورونا، وحرب 

تجارية مع الصني وسواها.
فت�َح مج�يء باي�دن إىل البيت األبي�ض أمالً 
يف إع�ادة إحي�اء التحالف املتني م�ع أوروبا، 
وإعط�اء دور أك�ر لحلف النات�و، ومحاولة 
مواجه�ة الصني عر وس�ائل أخ�رى، منها 
حش�د  ومحاول�ة  التنمي�ة،  يف  االس�تثمار 
الحلف�اء األوروبي�ني لح�رب ب�اردة جديدة. 
عان  لك�ن العالقات األمريكي�ة األوروبية سرُ
ما ع�ادت إىل التوتر بعد أن ق�ام األمريكيون 
بإقن�اع أس�راليا بإلغ�اء صفق�ة غواصات 
فرنس�ية، ملصلح�ة رشاء غواصات نووية يف 
إط�ار تحالف دفاعي جدي�د ملواجهة صعود 
الص�ني، انخرطت فيه بريطانيا وأس�راليا، 
بع�د أن أعلن�ت ع�دة دول فاعل�ة يف االتحاد 
األوروب�ي أنها غري معنية بح�رب باردة مع 
الص�ني، تس�تعيد ال�رصاع األيديولوجي مع 

االتحاد السوفياتي السابق.
والي�وم، بعد مرور س�نة تقريباً عىل وصول 
باي�دن إىل البيت األبيض، تعان�ي إدارته عدة 
تحديات س�وف ترافقها ع�ام 2022، بحيث 
يبدو أن االهتمام بالداخل س�وف يطغى عىل 
االهتمام�ات االس�راتيجية، أو – عىل األقل 
- س�تكون الق�رارات االس�راتيجية لإلدارة 

مرتبطة بعوامل داخلية، عىل نحو أسايس.
ويف استكشاف ملا ستكون عليه تحديات عام 

2022 عىل اإلدارة األمريكية، نجد ما يي:
1- يف الداخ�ل: انتخاب�ات نصفي�ة يف ظ�ل 

تراجع شعبية بايدن
يعاني جو بايدن من تراجع شعبيته بصورة 
كب�رية. وتش�ري ش�بكة »يس أن أن« إىل أن 
ترتي�ب باي�دن االقتصادي وِرض�ا الجمهور 
عن أدائه قد يكونان األدنى منذ جيمي كارتر 
عام 1977. يف استطالع حديث للرأي، قامت 

ب�ه املحطة م�ع رشك�ة إحص�اءات أخرى، 
اعت�ر 44 % من املس�تطلَعني عن رضاً ألداء 
باي�دن االقتص�ادي مقاب�ل 55 % أبدوا عدم 

رضاهم.
ويف استطالع آخر قامت به رشكة أيبسوس 
م�ع محط�ة ABC، اعت�ر أكث�ر م�ن ثلثي 
األمريكي�ني )69 %(، أنه�م ال يوافق�ون عىل 
كيفي�ة تعام�ل باي�دن مع التضخ�م )28 % 
فق�ط يوافق�ون(، بينم�ا أكثر م�ن النصف 
)57 %( ال يوافق�ون ع�ىل طريق�ة تعامل�ه 
م�ع التعايف االقتصادي. هذه األرقام وغريها 
تشري إىل أن املؤرشات االقتصادية والتضخم 
وجائحة كورونا، سوف تكون أبرز شعارات 
النصفية  االنتخابية لالنتخاب�ات  الحم�الت 
للكونغرس يف ترشين الثاني/نوفمر 2022، 
وخصوصاً أن االستطالع أظهر أن 71 % من 
الناخبني املستقلني اعرضوا عىل أداء بايدن 

وأسلوبه يف التعامل مع التضخم.

2- بالنسبة إىل التحديات يف الخارج:
بحس�ب ما ت�ّم إعالنه س�ابقاً، كانت اإلدارة 
أن  إىل   ،2021 ع�ام  يف  تتطل�ع،  األمريكي�ة 
»تحقق عالقة مس�تقرة ويمك�ن التنبؤ بها 
م�ع روس�يا«، وأن يكون لديه�ا القدرة عىل 
»تركي�ز أكر ع�ىل الصني، والتع�اون حيثما 
أمكن، والتنافس وإظهار أن الديمقراطيات 
تس�تطيع أن تتق�دَّم عىل الص�ني وتواجهها 

عند الرضورة«.
أ - روسيا:

ال تب�دو العالقة مس�تقرة بموس�كو يف ظل 
التهدي�دات املتزايدة التي تش�ّكلها روس�يا، 
وال�رشوط الواضح�ة الت�ي وضعه�ا بوتني 
ال�روس  أن  بباي�دن، ومفاده�ا  اتصال�ه  يف 
لن يتهاونوا بش�أن توّس�ع حل�ف الناتو إىل 
حدوده�م، وأن الجمهوري�ات الس�وفياتية 
السابقة، مثل أوكرانيا أو جورجيا، ال يمكن 

أن تكون جزءاً من الناتو. 

بالنس�بة إىل األمريكيني، يب�دو أن النظرة إىل 
روس�يا ما زال�ت محكومة بأف�كار الحرب 
الب�اردة. ل�ذا، فإن تغي�ري الرئي�س يف البيت 
األبي�ض وتقارَب�ه م�ع روس�يا أو عدمه، ال 
يبدو أنهما عامٌل مس�اعد عىل تغيري النظرة 

إىل موسكو يف الداخل األمريكي.
ب - الصني

اإلدارات  أولوي�ة  أن  الصيني�ون  ي�درك 
األمريكية، منذ أوباما حتى اآلن، هي احتواء 
الص�ني ومنعها م�ن تحقي�ق التنمية، ومن 
الوص�ول إىل تحقي�ق أهدافه�ا وتطلعاته�ا 

القومية.
حيثم�ا   – ويعمل�ون  الصيني�ون  يتطلّ�ع 
اس�تطاعوا إىل ذلك س�بيالً- من أجل إشغال 
الواليات املتحدة األمريكية يف مناطق حيوية 
أخ�رى، من أجل كس�ب الوق�ت للوصول إىل 
أهدافهم، أو عىل األقل بهدف اقتناص فرص 
يف التمك�ني، بحي�ث ال تع�ود معه�ا الجهود 

األمريكية تنفع يف االحتواء.
عىل الرغم من محاولة بايدن تشكيَل أحالف 
أمني�ة ملواجه�ة الص�ني )AUKUS(، وم�ن 
إع�الن األمريكي�ني مقاطع�َة دورة األلعاب 
األوملبي�ة الش�توية 2022، وع�ىل الرغم من 
الترصيح�ات األمريكي�ة املس�تفزة للص�ني 
بشأن تايوان، فإن خيار املواجهة العسكرية 
ال يب�دو محتم�اًل ع�ام 2022، ألن البلدي�ن 

محكومان بالتعاون.
االقتصادي�ن  ب�ني  عمي�ق  تراب�ط  هن�اك 
واملجتمع�ات الصينية واألمريكي�ة، فال تزال 
الصني أكر مس�تورد للبضائع من الواليات 
القي�ود  بالرغ�م م�ن  أن�ه،  املتح�دة. كم�ا 
والرضائب التي تفرضها الحكومة األمريكية 
ع�ىل الص�ني، واملس�تمرة منذ ترام�ب حتى 
اليوم، ف�إن الوالي�ات املتحدة تبق�ى وجهة 
مهمة للغاية لالس�تثمار الصيني يف الخارج، 
األم�ر الذي يس�اعد ال�رشكات الصينية عىل 
التكنولوجيا واملعرف�ة والعالمات  اكتس�اب 

التجارية واخراق األسواق األمريكية.
ج - الرشق األوسط:

انطالقاً من املبدأ االس�راتيجي األهم لإلدارة 
األمريكي�ة، متمّثالً بالركيز عىل الصني، فإن 
س�عي باي�دن لتخفيف االنخ�راط يف الرشق 
األوس�ط يبدو سياس�ة ثابتة. تعاني اإلدارة 
األمريكي�ة، يف خطته�ا م�ن أج�ل تخفي�ف 
االنخراط يف منطقة الرشق األوسط، رشوَط 
ايران وع�دَم تهاونها يف املفاوضات الجارية، 
والقلَق الجنوني االسائيي من توّجه اإلدارة 
�ع مع إيران  إىل إع�ادة العم�ل باالتفاق املوقَّ
عام 2015، والذي جعل الرحالت السياس�ية 

املكوكية بني »إسائيل« وأمريكا ال تتوقف.
�ع أن تس�ري املفاوضات بص�ورة جيدة  توقَّ يرُ
ب�ني إي�ران والدول الس�ت ع�ام 2022، وقد 
يك�ون من مصلحة األطراف جميعها أن يتم 
توقي�ع ن�وع من االتف�اق املرُ�ريض للطرفني 
)إيران والوالي�ات املتحدة( قب�ل االنتخابات 
ع أن يحصد  توقَّ النصفية األمريكي�ة، والتي يرُ
الجمهوري�ون فيه�ا أغلبية واضح�ة إذا ما 
اس�تمرت الظروف االقتصادية والداخلية يف 

أمريكا كما هي عليه اآلن.

بقلم/جيرار ديب
ينتظ�ر ق�رص األليزي�ه الرئي�س الثان�ي عرش 
للجمهورية الفرنسية الخامسة يف العام 2022، 
إذ س�ترُقام الجول�ة األوىل م�ن االنتخابات يف 23 
نيس�ان/أبريل 2022، عىل أن ترُجرى الثانية يف 7 
أيار/ماي�و من العام نفس�ه، وتكون محصورة 
بني املرّش�حني الذي�ن نالوا أكثري�ة األصوات يف 

الجولة األوىل. 
من�ذ قيام الثورة الفرنس�ّية ع�ىل النظام امللكّي 
يف العام 1789، أرُعيدت كتابة الدس�تور الفرني 
ع�دة مرات، حتى جاء الرئيس ش�ارل ديغول يف 
�م دس�توراً أعط�ى الرئيس  الع�ام 1958، وصمَّ
العل�وم  خ�راء  ويطل�ق  كب�رية.  صالحي�ات 
سّمى »الّنظام  السياسية عىل النظام الفرني مرُ
ش�به الرئايس«، ألنه يتألَّف من شقني؛ الرئايس 

والرملاني. 
منص�ب رئي�س فرنس�ا هو منصب غ�ري عادي 
لدول�ة غري عادي�ة. إنَّه الرئيس الَّ�ذي ال ينتظره 
الفرن�ي فقط، ب�ل العال�م أجمع أيض�اً، فمن 
يك�ون الرئيس املقبل؟ يتمّت�ع الرئيس الفرنّي 
بامتيازات كب�رية، أهّمها تعيينه رئيس الوزراء، 

الذي غالباً ما يكون من حزب الرئيس نفسه.
 كم�ا أنَّ ق�وة الرئي�س الفرن�ي تف�وق ق�ادة 
ال�دول الديمقراطية املتقدم�ة، وترتيبها ال�24 
ب�ني ديمقراطي�ات العال�م، بحس�ب مقي�اس 

»أيكونوميست إنتلجنس« للعام 2013، وتوصف 
ب�«الديمقراطي�ة املعيوب�ة«، ال ألنَّ الرئيس هو 
القائد األعىل للقوات املس�لَّحة، ويملك قرار شّن 
الحرب والسالم فحسب، بل ألنه قادر أيضاً عىل 
إصدار قوانني تخّص ش�ؤون البالد الداخلية مع 

صالحيات قليلة للرملان.
عه�د  يف  الفرنس�ية  الدبلوماس�ية  اس�تطاعت 
الرئي�س إيمانوي�ل ماك�رون أن تصب�ح الق�ّوة 
الناعمة األوىل عاملياً، إذ أّثرت بش�كل كبري خارج 
محيطها يف املكانة الدبلوماسية والثقافة والفن 
واللغة وغريها م�ن القيم، فهل تنحرص املعركة 
بني املاكرونية السياس�ية والرامبية بنس�ختها 
الفرنس�ية، املتمثلة بني قطبي التطرف اليميني 
مارين لوبان، املنافسة يف انتخابات العام 2017، 
واإلعالمي املثري للج�دل إيريك زامور، الَّذي أرُدين 
مرت�ني بتهمة ن�رش الكراهي�ة والعنرصية ضد 

املهاجرين؟
ال يخف�ى عن أحد أنَّ الرئيس ماكرون اس�تطاع 
أن يعي�د لفرنس�ا حالتها الوجودية يف الس�احة 
رفت بالذكية  الدولية، م�ن خالل دبلوماس�ية عرُ
واملقنع�ة يف الكث�ري م�ن القضايا الدولي�ة التي 
ل�ت فيه�ا، وال س�يما يف منطق�ة ال�رشق  تدخَّ

األوسط، وتحديداً لبنان. 
كما أنَّه اس�تطاع أن يجد لفرنسا مكانة يف عالم 
الجيوبوليتيكا الحديثة، وه�و اليوم رأس حربة 

يف رصاع االتح�اد األوروبي مع روس�يا، ونافس 
الركي يف أكثر من منطقة نفوذ، وال سيما ليبيا 
ولبنان، وخاصم األمريكي يف صفقة الغواصات.
ويف لبنان، س�ارعت املاكرونية إىل طرح املبادرة 
اليتيمة إلنقاذ هذا البلد من قعر االنهيار، دافعًة 
التح�رك  الوق�وف خل�ف  إىل  األمريكي�ة  اإلدارة 
الفرني بالتنس�يق التام. هذا ما أتى عىل لسان 
املتحّدث باس�م البيت األبي�ض، الذي عّر عن أنَّ 
ب�الده عىل تنس�يق تام م�ع الفرني يف الش�أن 
اللبنان�ي، وال س�يما يف ف�رض العقوب�ات ع�ىل 

السياسيني الفاشلني.
رغم نجاح املاكرونيَّة يف قيادة سياس�ة فرنس�ا 
الخارجي�ة، فإنَّه�ا قطع�ت منتص�ف الطري�ق 
فقط للوص�ول إىل عتبة ق�رص اإلليزيه، ويبقى 
أمامها عقبة داخلية هي األساس يف قلب نتائج 

االنتخابات الفرنسية، وهي قضية املهاجرين. 
تعتر لوب�ان، زعيمة التجم�ع الوطني اليميني 
املتطرف، الخصم التقليدي لكلِّ مرشح انتخابي 
�س حزبها  فرن�ي، إىل أّي حزب انتمى، فقد أسَّ
والده�ا ج�ان م�اري، وه�و مؤس�س الجبه�ة 
الوطني�ة، واملنتم�ي إىل أقىص اليم�ني املتطرّف، 
والذي دائم�اً ما يتخذ القضاي�ا الداخلية عنواناً 
ليحاكي ب�ه الناخب الفرني، وع�ىل رأس هذه 

القضايا الوجود اإلسالمي.
أما املرّش�ح اآلخر املث�ري للجدل يف ط�رح آرائه، 

زامور، فقد دفع املتابعني يف الش�أن الفرني إىل 
إطالق لقب »ترامب فرنسا« عليه، لشدة تطرفه 
يف قضاي�ا مختلفة، عىل رأس�ها منع الهجرة إىل 
ّته�م بالتحري�ض ع�ىل الكراهية  ب�الده، وكان يرُ

والعنرصية.
إثارة الجدل ليس�ت جديدة ع�ىل الكاتب زامور، 
وكذلك مواقفه من الجاليات املس�لمة واألجانب 
يف فرنس�ا بش�كل عام، لك�نَّ احتمال ترّش�حه 
وف�وزه برئاس�ة فرنس�ا أث�ارا مخ�اوف العرب 
واملس�لمني مّما قد يستتبعه من تضييق للعيش 
عىل املهاجرين وأبنائهم، وعىل املجتمع الفرني 

بشكل أوسع.
ويف كتابه الَّذي أتى تحت عنوان »فرنس�ا لم تقل 
كلمتها بعد«، يخاطب زامور الذهنية الفرنسّية 
بش�كل مب�ارش، كي يص�ل الّص�وت إىل الناخب 
لقل�ب مقايي�س التصويت يف انتخاب�ات 2022 
املقبلة. وقد شّكل ذلك تحّدياً كبرياً ملاكرون الذي 
فش�ل يف التعاطي م�ع امللف�ات الداخلّية، وعىل 

رأسها ملّف املهاجرين.
يقف الفرني والعالم اليوم أمام املرحلة املقبلة 
التي ستظهر نّية زامور يف الرّشح بشكل جدي، 
ما ق�د يجعل فرنس�ا البل�د األول بع�د الواليات 
املتح�دة، ال�ذي يتحّك�م يف أرف�ع منص�ب لديه 
ش�خصية بذهنّي�ة الرئي�س األمريك�ي دونال�د 
ترام�ب، فوص�ول زامور إىل س�ّدة الرئاس�ة قد 

يفتح ش�هّية التط�رّف اليمين�ي يف دول أوروبا، 
ويعي�د القارة، ول�و بصورة رمزي�ة، إىل ما قبل 
الثورة الفرنسية، ال بل إىل الحروب الصليبية من 

جديد.
أخ�رياً، تعتقد أوس�اط متابع�ة أّن زامور أحدث 
خرق�اً نوعي�اً يف السياس�ة الفرنس�ّية املقبل�ة، 
بن�رشه أف�كاراً تحم�ل طابع�اً عنرصي�اً تجاه 

الجاليات األجنبية يف فرنسا، ما دفع أّي مرشح 
إىل الرئاس�ة إىل أن يتبناها، ول�و بصيغة ألطف. 
لذلك، ترى تلك األوس�اط أّن عدم ترّش�ح زامور 
س�يعزز تقدم لوبان عىل حس�اب ماكرون. هذا 
بالطبع يف حال لم يرش�ح زامور. ويف الحالتني، 
س�يكون للرامبية حضور حلويل عىل املرّشحني 

والناخبني الفرنسيني.

بقلم/جمعة العطواني 
بني الزامية التوقيت وااللتفاف والتسويف 
االتحادي�ة  املحكم�ة  مصادق�ة  ..بع�د 
عىل نتائ�ج االنتخاب�ات، دخل�ت العملية 
السياس�ية ضمن التوقيتات الدس�تورية 
يف عملي�ة ال�رشوع باختي�ار الحكوم�ة 

الجديدة .
هذه التوقيتات تبدا م�ن املادة )54( التي 
تن�ص عىل أن:) يدعو رئي�س الجمهورية 
بمرس�وم  لالنعق�اد  الن�واب  مجل�س 
جمهوري خالل خمس�ة ع�رش يوما من 
تاري�خ املصادق�ة عىل نتائ�ج االنتخابات 

العامة(.
وه�ذا يعني ان اقىص مدة النعقاد الرملان 

الجديد هي يوم 11/ 1/ 2022م .
اليم�ني  واداء  املجل�س  انعق�اد  بع�د 
الدستورية من قبل اعضاء مجلس النواب 
يصبح الرملان رس�ميا بحكم الدستوري، 
اذ ان الَقَس�َم يعط�ي الرشعي�ة للنائب يف 

اداء واجباته .
وم�ن اوىل الواجب�ات هو انتخ�اب رئيس 
مجل�س النواب ونائبيه وف�ق املادة )55( 

من الدستور.

لك�ن كما هو معلوم ف�ان عملية انتخاب 
رئي�س الرمل�ان ونائبيه ليس�ت بالعملية 
الس�هلة كم�ا يتص�ور البع�ض، اذ انه�ا 
مرتبط�ة بصفق�ة م�ن االتفاق�ات ع�ىل 
الرئاس�ات الثالث ، وفق العرف السيايس 

املعمول به خالل الدورات السابقة .
وبم�ا ان االتفاق ع�ىل الرئاس�ات الثالث 
يحت�اج مزيدا من الح�وارات بني الفرقاء 
املس�الة  ان  اعتب�ار  ع�ىل   ، السياس�يني 
ال تتوق�ف عن�د الرئاس�ات فحس�ب ، بل 
تتجاوز ذلك اىل نواب الرئاس�ات ، فرئيس 
الرملان ل�ه نائبان وان الرمل�ان هو هياة 
رئاس�ة ، ورئيس الجمهوري�ة له نائب او 
اكثر وفق املادة ) 69( ثانيا من الدستور.

لذلك وجدت الزعامات السياسة ) حيلة ( 
دس�تورية بابقاء الجلسة االوىل مفتوحة 
لحني االتفاق عىل الرئاسات الثالث ونواب 

الرؤساء ايضا.
بالتوقيت�ات  االلت�زام  يت�م  ل�ن  وله�ذا 
الدس�تورية به�ذا الخص�وص، وس�وف 
تس�تغرق الحكومة القادمة كس�ابقاتها 

اط�ول وق�ت ممك�ن .
اكث�ر من ذل�ك فان�ه بع�د التصويت عىل 

هياة رئاس�ة الرمل�ان ، يفرض ان يصار 
اىل انتخ�اب رئي�س جمهوري�ة، كخطوة 
دس�تورية وفق الراتبية القانونية ، لكي 

يكل�ف الرئي�س الجدي�د مرش�ح الكتل�ة 
النيابي�ة االكث�ر ع�ددا لتش�كيل كابينته 
الحكومي�ة ، لك�ن ال يوجد نص رصيح يف 

الدس�تور يحدد امل�دة الزمني�ة التي تلزم 
مجلس النواب يف انتخاب الرئيس.

الدس�تور  م�ن  )75(رابع�ا  امل�ادة  نع�م 

تن�ص عىل ) يف حالة خل�و منصب رئيس 
الجمهوري�ة يحل رئيس مجل�س النواب 
مح�ل رئي�س الجمهوري�ة يف حالة عدم 
وج�ود نائ�ب ل�ه ، ع�ىل ان يت�م انتخاب 
رئي�س  جديد خالل مدة ال تتجاوز ثالثني 
يوم�ا من تاريخ الخل�و وفقا الحكام هذا 

الدستور(.
فيمكن ان نستشف من روح هذه املادة ان 
منصب رئيس  الجمهورية يف حالة ) خلو( 
، وال يوج�د نائب للرئي�س ايضا ، وبما ان 
املادة تلزم مجلس النواب بانتخاب رئيس 
جديد خ�الل مدة ثالثني يوم�ا ، فالبد من 
انتخ�اب رئي�س جديد خ�الل ثالثني يوما 
من تاريخ انعقاد الجلسة االوىل للمجلس. 
لكن بما انه ال يوجد موعد محدد النتخاب 
هياة رئاسة للرملان ، يبقى موعد انتخاب 
رئيس الجمهوري�ة خالل ثالثني يوما من 

انتخاب هياة الرئاسة .
بع�د انتخ�اب رئي�س الجمهوري�ة يقوم 
الرئي�س بتكلي�ف مرش�ح الكتل�ة االكر 

لتشكيل كابينته الحكومية .
وهن�اك توقيت�ات دس�تورية ع�ىل رئيس 
الجمهورية مراعاته�ا، وهي انه يجب ان 

يكل�ف رئيس الجمهورية مرش�ح الكتلة 
االك�ر بع�د انتخاب�ه بم�دة  ال تتج�اوز 
خمس�ة ع�رش يوما م�ن تاري�خ انتخاب 

الرئيس وفق املادة )76( من الدستور.
املرش�ح لرئاسة الوزراء له مدة دستورية 
ال تتجاوز الش�هر لتسمية اعضاء وزارته 

من تاريخ التكليف.
لكن تبقى اشكالية دس�تورية لم تحسم 
لح�د االن، وه�ي امل�ادة )76( ثالثا والتي 
تنص عىل ) أن يكل�ف رئيس الجمهورية 
مرش�حا جديدا لرئاس�ة مجل�س الوزراء 
خالل خمس�ة ع�رش يوم�ا عن�د اخفاق 
رئي�س مجلس الوزراء املكلف يف تش�كيل 
ال�وزارة خالل امل�دة املنص�وص عليها يف 

البند ) ثانيا( من هذه املادة .
واالش�كال الدس�توري يكمن يف ) هل ان 
رئيس الجمهورية يكلف مرش�حا جديدا 
م�ن الكتلة االك�ر ام انه يختار مرش�حا 

جديدا دون العودة اىل الكتلة االكر(؟
الفقرة ثالثا من املدة )76( مطلقة .

هذا هو سيناريو السباق املاراثوني خالل 
االيام والشهور املقبلة لتشكيل الحكومة 

الجديدة .

التوقيتات الدستورية في تشكيل الكابينة الحكومية



صحيفة-يومية-سياسية-عامة
A l m u r a q e b  A l i r a q i  N e w s p a p e r االربعاء  29 كانون االول 2021

العدد 2747 السنة الثانية عشرة

قرر رئيس نادي الديوانية حسني العنكويش، تكريم فريقه الكروي بستة ماليني دينار عقب فوزه عىل نوروز 
يف دوري الكرة املمتاز.وقال العنكويش ان »الفريق قدم مباراة كبرية امام نوروز واس�تطاع ان يعود بالعالمة 
الكامل�ة من الس�ليمانية وهذا ه�و االداء الذي نطمح اليه«.واوض�ح ان »االدارة قررت تكريم الفريق بس�تة 
ماليني دينار لتش�جيعه عىل تقديم االفضل وس�تكون هناك مكافآت اخرى يف حال اس�تمر االداء الجيد خالل 
املوحل�ة املقبلة«.يذك�ر ان الديوانية تغل�ب عىل نوروز به�دف دون رد حمل توقيع الالعب محمد محس�ن يف 

الدقيقة 85 من عمر اللقاء.

العنكوشي يعد العبي الديوانية بمكافئات جديدة

6
     محمد حمدي

تقييم رياضي لعام منصرم

ينش�غل الوس�ط الري�ايض بجمي�ع متعلّقات�ه الفنّي�ة واملادّي�ة 
واإلعالمي�ة بتقيي�م منج�زات دأب العال�م أجمع ع�ى القيام بها 
بع�د نهاية كل عام، وهي حصيل�ة مهّمة تعطي دالالت احصائّية 
عى قدر كبري من املوضوعّية يف تش�خيص الخلل وعالج ما ُيمكن 
عالجه يف العام املقبل، واالس�تفادة من كل صغرية وكبرية حدثت 
خالل املوس�م املايض، وما أصاب الجمهور الريايض من صدمات 
ج�رّاء الرتاج�ع الذي ال يري�ده أي غيور عى مصلح�ة بلده ورفع 

اسمها عالياً يف ميادين املنافسات.
لاليض�اح أكث�ر، ال ض�ري م�ن س�وق أمثل�ة مهّم�ة لعلّه�ا تأتي 
بفائ�دة، ومنها مث�اًل ما فعلته االتح�ادات الرياضّي�ة واألندية يف 
روماني�ا بمراجعة س�جل انجازاتها القارّية وتأش�ري 42 خلالً يف 
إع�داد البطالت واألبط�ال يف الفئات العمرّية أللعاب الجمناس�تك 
والس�باحة واملصارعة وتأليف لجن�ة مختّصة لوضع الحلول عى 

األرض وليس عى الورق.
ومثلها فعل االتحاد الياباني املشرتك ألربعة ألعاب قتالّية استخدم 
بها ج�داول احصائّية غاي�ة يف الدّقة لتأش�ري انحرافات مهّمة يف 
اإلعداد والتدريب واالنقطاع بس�بب تراكمات فايروس كورونا أو 
الظروف الجوّية ومش�اكل الطريان والرحالت الجوية، الكثري من 
الدول التي تعتمد التخطيط املستقبيل لرياضة االنجاز فعلت مثل 
ذل�ك، ومنها مرص وتون�س وإيران واإلم�ارات واألردن، لذلك نرى 
لهذه البل�دان انجازات وميدالّيات متكّررة عى املس�توى األوملبي، 
ب�ل ويف كل دورة أوملبي�ة نتفاجأ بلعبة جدي�دة يدخل بها ريايض 

عربي للمرّة األوىل.
الحقيق�ة أن مناس�بة الكتاب�ة يف ه�ذا الش�أن ه�ي فض�اًل عن 
انقضاء عام كامل من الزمن ونزيد معها أّن دراس�ات التشخيص 
واالحص�اء والنقد وغريها توضع عى الرف�وف كأوراق فقط من 

دون الرجوع اليها مع أنها عالجات وتشخيصات مهّمة جداً.
لق�د تحّدث وزير الش�باب والرياضة الكابتن عدن�ان درجال منذ 
أي�ام قالئ�ل أثناء اللق�اء برؤس�اء وممثيل األندي�ة يف كركوك عن 
مش�اكل كثرية ج�داً تعرتض مس�رية األندية الرياضي�ة التي تعد 
بمثابة خاليا التم�اس األوىل باملوهبة الرياضية يف جميع مفاصل 
َ بأعتباره الش�خصية األوىل ألهم مؤّسسة  الرياضة وألعابها وأشرَّ
رياضّية يف العراق عن نقطة خطرية تمثل تراجعاً ُمخيفاً ملستوى 

أداء األندية بمختلف األلعاب وعدم تطّورها يف األداء.
أن ال�ذي تحّدث ب�ه ممثلو األندية هناك ه�و يف حقيقته اختصار 
لواق�ع األندي�ة ومعاناتها حتى املؤّسس�اتية منه�ا وإن اختلفت 
مس�احات املعاناة، وتكمن يف تجهيز نفسها وتحمل االنفاق الذي 

ال تطيقه النسبة األكرب من دون أن تعتمد املركزية الحكومية.
ُضعف الن�ادي يعني ُضعف الريايض والحرك�ة الرياضّية بصورة 
عام�ة، فَمن ِمّن�ا يدرك حجم املعاناة ألبط�ال وموهوبني يبحثون 
ع�ن »ُلقم�ة العيش« وه�م الذين تح�ّدوا الظروف لي�س فقط يف 
الحي�اة، بل يف املالعب والص�االت والقاعات يف تح�ٍد غري متكافئ 
مع عوامل طبيعّية ُيصعب التحّكم فيها كالحرارة القاس�ية أثناء 
س�اعات التمري�ن أو ال�ربد القارس، وع�دم تمّت�ع الالعبني حتى 

بوسائل النقل!
كله�ا عوام�ل كفيل�ة بخروجهم وانكس�ارهم يف أية منافس�ة أو 
االنس�حاب منها، بالرغم من س�نوات اإلعداد والتدريب والس�فر 
والجهد والتفاني من أجل لحظة واحدة ترتجم فيها تلك املس�اعي 
إىل إنجاز ُم�ّرف ُترفع فيه الرايات وتمنح خالله امليداليات وهذا 
م�ا يحصل معن�ا بالضب�ط ال نعالج الخل�ل يف كل س�نة وننتظر 

حصول معجزات بنيل امليدالية األوملبية.
إن اعتم�اد التجارب غري الناجحة هي أه�م مفاصل النجاح الذي 
ننش�ده، أما كثرة اللقاءات واالجتماعات وتأش�ري ذات الخلل كل 
مرّة مع انتهاء العام أو املوس�م س�وف لن يغني أو ُيش�بع ما لم 
تصاحب تلك التش�خيصات إجراءات فعلّية عى األرض، وهذا هو 

املطلوب لتتعاىف رياضتنا.

املراقب العراقي/صفاء الخفاجي..
يس�عى االتح�اد العراق�ي لك�رة الق�دم اىل تس�مية مدربني 
محلَينِي مس�اعَديِن مل�درب املنتخب العراق�ي وآخر هولندي، 
قب�ل تجم�ع املنتخب يوم الس�ابع ع�ر من الش�هر املقبل 
اس�تعداداً ملواجهت�ي إي�ران ولبن�ان. واكد الناط�ق اإلعالمي 
لالتح�اد العراق�ي لك�رة القدم احم�د املوس�وي ان »االتحاد 
ع�ىل  االس�بوعي  اجتماع�ه  يف  األربع�اء  الي�وم  س�يصادق 
أس�ماء املدربني املحلي�ني الذين قرر م�درب املنتخب الوطني 
بيرتوفيتش اضافتهما لل�كادر التدريبي للمنتخب العراقي«.

وأض�اف املوس�وي ان »بيرتوفيت�ش التقى بس�بعة مدربني 

محليني من املالكات العاملة يف العراق من اجل تحديد اسمني 
ليضمهم�ا اىل كادره التدريب�ي« منوه�ا اىل ان »االتحاد وافق 
ايضاً عىل طلب بيرتوفيتش بتسمية مدرب هولندي الجنسية 
لم يحدد اس�مه بعد اىل ال�كادر التدريبي«.وتاب�ع ان »تجمع 
املنتخ�ب العراق�ي س�يكون ي�وم الس�ابع عر من الش�هر 
املقب�ل اس�تعدادا لخوض مواجهت�ي إيران ولبن�ان« الفتاً اىل 
ان »م�ن املحتمل ان يخوض املنتخب مب�اراة ودية يف الحادي 
والعري�ن من الش�هر املقب�ل لم يح�دد طرفه�ا الثاني بعد 
ومن ثم س�يغادر املنتخب الوطني اىل اي�ران ملواجهة فريقها 
الكروي«.من جانب آخر رش�ح املدرب الكروي سمري كاظم، 

امس الثالث�اء، ثالثة مدربني محليني لقيادة املنتخب العراقي 
اذا م�ا تم إقالة امل�درب زيليكو بيرتوفيت�ش، فيما اقرتح حل 
املنتخ�ب الحايل بع�د انته�اء منافس�ات كأس العالم 2022.
وقال كاظم : »ارشح املدربني رايض شنيشل، وايوب اوديشو، 
وباس�م قاس�م، لقيادة املنتخ�ب العراقي بع�د بيرتوفيتش، 
وذلك لقناعتي التامة بإمكانياتهم وقدرتهم عىل اعادة الكرة 
العراقي�ة اىل التنافس«.ودعا االتحاد العراق�ي لكرة القدم اىل 
»رضورة إقالة بيرتوفيتش وحل املنتخب الوطني بعد االنتهاء 
م�ن التصفيات املؤهلة لكأس العال�م كونه مدرباً فقرياً وغري 
قادر عىل قيادة منتخب بثقل املنتخب العراقي«.ونصح كاظم 

االتحاد العراقي بدعوة »العب�ني ال تتجاوز أعمارهم 22-21 
س�نة ليكونوا جاهزين يف عمر مناس�ب لكأس العالم 2026، 
وبه�ذا التخطيط يت�م بناء منتخ�ب بإمكان�ه التأهل لكأس 
العالم السيما ان العراق زاخر باملواهب الكروية ويعد منجماً 
لالعب�ني بحاجة اىل من يقودهم بش�كل جيد«.واش�ار اىل انه 
»يف ح�ال أرص االتحاد عىل جلب م�درب أجنبي يقود املنتخب 
الوطني علي�ه أن يختار مدرباً عىل مس�توى عال جدا يحمل 
فكراً تدريبياً متطوراً«.وكان االتحاد العراقي لكرة القدم قرر 
اإلبقاء عىل بيرتوفيتش لقي�ادة املنتخب العراقي يف مبارياته 

األربع املتبقية من التصفيات املؤهلة لكأس العالم.

بضمنهم مدرب »هولندي«
اليوم.. اتحاد الكرة يصادق على تسمية مساعدين لـ«بتروفيتش«

أصب�ح مح�رتف فري�ق الصفاق�ي التون�ي 
حسني عيل، متاحاً للمدرب زيليكو بيرتوفيتش، 
من أجل ضمه يف تصفي�ات كأس العالم.ويأتي 
ذلك بس�بب توقف الدوري التوني حاليا حتى 
شهر ش�باط من العام القادم، بسبب مشاركة 
منتخب تونس بكأس إفريقيا.ويتزامن ذلك مع 
األخب�ار املوثوق�ة املتداولة، ح�ول رغبة مدرب 
منتخبنا برتوفيتش بضم حس�ني عيل لتشكيلة 
أس�ود الرافدين، التي س�تخوض مباراتي إيران 
ولبنان الشهر القادم، يف تصفيات كأس العالم.
يذك�ر أن ع�يل أصبح خارج حس�ابات املنتخب 
الوطن�ي بعدما غادر معس�كر تركي�ا للتوقيع 

لفريقه التوني.

أعلن�ت الدائ�رة الهندس�ية يف وزارة الش�باب 
والرياض�ة ام�س الثالث�اء، س�حب  العمل من 
رشك�ة »س�ار اورو« املنف�ذة مل�روع ملع�ب 
النارصية االوملبي س�عة 30 الف متفرج بسبب 
تلك�ؤ الرك�ة املنف�ذة باالنجاز. وق�ال مدير 
الدائرة الهندس�ية يف وزارة الش�باب والرياضة 
نجم عب�د الواحد »لقد ش�كلنا لجنة من وزارة 
الش�باب والرياض�ة ونقاب�ة املهندس�ني وت�م 

س�حب العمل من الركة لعدم 
اإليف�اء بفق�رات العقد 

حس�ب  واالنج�از 
ت  قيت�ا لتو ا

ملتف�ق  ا
. » عليه�ا
اىل  واشار 

ان »اللجنة التي ش�كلت من قبل وزارة الشباب 
والرياض�ة قّيم�ت مراحل االنج�از ووجدت ان 
الركة تل�كأت وتأخرت بش�كل كب�ري وبذلك 
تكون قد أخلت ببنود العقد واالتفاق املربم بني 
الطرفني ليحال هذا الخرق للجهات القانونية«. 
واضاف انه »تم اتخاذ قرار بس�حب العمل من 
الركة ومنحه�ا لركة اخرى رشط ان تدفع 
الركة الس�ابقة )سار اورو( نفقات املروع 
بالكام�ل ».واوض�ح ان�ه »ت�م تبلي�غ الركة 
املتلكئة وس�يتم اتخاذ كاف�ة اإلجراءات 
القانوني�ة بهذا الش�أن«.يذكر ان 
جماهري ذي قار احتشدت أمام 
امللع�ب احتجاجاً عىل  هيكل 
اهماله وعدم إنجازه اسوة 

باملحافظات االخرى.

ت�وج نادي االتصاالت للنس�اء أمس الثالثاء، بلق�ب بطولة اندية 
العراق للدرجة املمتازة بالش�طرنج.وقال رئيس االتحاد العراقي 
للشطرنج ظافر عبد االمري »اختتمت املنافسات امس والتي جرت 
يف قاع�ة فن�دق االنرت ببغداد بمش�اركة 9 أندية، ه�ي االتصاالت 
والقادس�ية ومعه�د كابابالن�كا والش�هداء والجرحى وش�باب 
الحسني والتقدم وش�باب العراق والحمزة والعدل«.وأضاف عبد 
األم�ري ان »فري�ق االتص�االت تمكن م�ن جمع 10 نق�اط من 5 
جوالت وهي العالمة الكاملة، وجاء نادي القادس�ية ثانياً برصيد 
8 نقاط، واحتل معه�د كابابالنكا من اربيل املركز الثالث برصيد 
6 نقاط«.واش�ار اىل ان »هذه البطولة ش�هدت منافس�ات قوية 
جداً ب�ني الفرق التي احتلت املركز الثالث�ة االوىل وهي االتصاالت 
والقادس�ية وكابابالن�كا، وتمكن فريق االتص�االت من الفوز يف 
جمي�ع الجوالت التي خاضه�ا، نظراً المتالكه العب�ات ممتازات 
ومنه�ن: س�ايل عباس عب�د الزه�رة بطلة الع�راق الع�ام الحايل 
وطيبة مهدي عطي�ة العبة املنتخب الوطني وزينب عاصف التي 
مثلت املنتخب العراقي لس�نوات عديدة والالعبة دلباك اسماعيل 

ابراهيم التي هي االخرى من الالعبات املتميزات«.

وزارة الشباب تسحب مشروع ملعب الناصرية 
من الشركة المنفذة

االتصاالت ينال لقب بطولة األندية بالشطرنج للنساء توقف الدوري التونسي 
يسهل انضمام حسين 

علي للمنتخب 

رحي�ل  اىل  الرط�ة  ن�ادي  امل�ح 
محرتفه الس�وري محمود املواس 
الش�توية.وقال  االنتقاالت  يف فرتة 
املدي�ر االداري لفري�ق ك�رة القدم 
يف ن�ادي الرطة هاش�م رضا ان 
»ادارة القيث�ارة عازمة عىل تدعيم 
صف�وف الفري�ق بما يحت�اج من 
العب�ني يف االنتق�االت الش�توية«.
واوض�ح ان »االدارة س�رتكز ع�ىل 
مرك�ز الهج�وم الذي يعان�ي منه 
الفري�ق، فضالً عن بع�ض املراكز 
االخ�رى، وذل�ك بع�د فتح س�وق 
الش�توية«.ورفضت  االنتق�االت 
االدارة التعلي�ق عىل رحيل املواس، 
لكنه�ا اك�دت بحثها ع�ن مهاجم 

جديد لتعويضه.

تعاق�دت الهيأة االداري�ة لنادي 
الالع�ب  م�ع  الري�ايض،  اربي�ل 
م�روان حس�ني ليك�ون ضم�ن 
يف  الك�روي  فريقه�ا  صف�وف 
االنتق�االت الش�توية قادما من 
ن�ادي الرطة.وق�ال مصدر يف 
نادي اربي�ل ان »املهاجم مروان 
لتدريب�ات  س�ينضم  حس�ني 
فري�ق اربي�ل اس�تعداداً لخوض 
منافس�ات املرحل�ة الثاني�ة من 
الدوري املمتاز«.يذكر ان الالعب 
ه�ذا  تع�رض  حس�ني  م�روان 
املوس�م الصابت�ني مؤثرت�ني يف 
الي�د والوجه واجرى عىل اثرهما 
تكللت�ا  جراحيت�ني  عمليت�ني 

بالنجاح.

قررت لجنة املسابقات يف االتحاد العراقي لكرة 
الق�دم فتَح فرتة االنتقاالت الش�توية وتس�جيل 
الالعبني ابتداًء من )2022/1/1( ولغاية الس�اعة 
الثانية ع�رة ليالً من ي�وم )28/1/2022( .ودعت 
اللجنة يف بيان حصلت /املراقب العراقي/ عىل نسخة 
من�ه جمي�ع األندي�ِة املش�اركة يف بط�والِت االتح�اد 
الالعب�ني  الكش�وفات وعق�ود  إرس�ال  إىل »رضورة 
بكتاب رس�مي مع مخول م�ن النادي ألم�ور إداريٍة 
وتنظيمية«.كم�ا ق�ررت لجنة املس�ابقات يف االتحاِد 
العراق�ّي لكرِة القدم تحديد العارش من ش�هر كانون 
الثاني املقبل موعداً النطالق املرحلِة الثانية من دوري 

الدرجة األوىل.

قدم قحطان جثري مدرب الطلبة ومس�اعده مؤيد جودي اس�تقالتهما من 
تدريب الفريق الس�باب ادارية.وقال جودي إن »سبب االستقالة جاء لعدم 
توف�ري إدارة الفريق ابس�ط االمور لالعبني مثل املكاف�آت واالمور االخرى 
التي يحتاجها الفريق«.واوضح ان »االدارة تطالب الكادر التدريبي بالفوز 
بنتائج كبرية وال ترىض بالفوز بهدف وهدفني كما تطالب الكادر التدريبي 

بالتناف�س عىل املركز االول وه�ذا يولد عامل ضغط عىل ال�كادر التدريبي 
والالعبني«.واض�اف ج�ودي ان »الفريق يحتاج اىل دع�م مايل والعبني عىل 
مستوى عال ليتسنى له تحقيق مايطلبه الكادر وهذا غري متوفر«.واشار 
اىل ان »ادارة الن�ادي ب�دأت تتأث�ر ب�كالم وتدخالت الجمه�ور وهذا جانب 
خطري واليجوز ابدا فال بد من عزل العمل االداري عن الجمهور الذي يجب 

ان يك�ون عىل املدرجات يؤازر فريقه وال يتدخل باالمور الفنية واالدارية«.
وختم بالقول ان »استقالتي واستقالة مدرب الفريق قحطان جثري نهائية 
بسبب عدم امكانية العمل وسط هذه االجواء«.وكان فريق الطلبة تعرض 
لخس�ارة ام�ام نفط ميس�ان به�دف دون رد يف الجولة الخامس�ة عرة 

لدوري الكرة املمتاز ويحتل املركز الخامس برصيد 27 نقطة .

الشرطة يبحث عن 
مهاجم جديد

أربيل يتعاقد مع 
مروان حسين 

جثير يؤكد استقالته من تدريب الطلبة

المسابقات تحدد موعد 
االنتقاالت الشتوية 

اخبار كروية سريعة ..
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ريال مدريد يهدد رقم برشلونة في كأس السوبر اإلسباني

يرتقب عش�اق كرة القدم مواجهات الس�وبر اإلس�باني، 
الذي تحتضنه السعودية، خالل الفرتة بني 12 و16 كانون 

الثاني املقبل.
ال�دوري  أتلتيك�و مدري�د »بط�ل  البطول�ة  ويش�ارك يف 
اإلس�باني«، وبرش�لونة »بطل كأس امللك«، وريال مدريد 

»وصيف الدوري«، وأتلتيك بيلباو »وصيف الكأس«.
ويصطدم برشلونة بريال مدريد يف كالسيكو مثري بنصف 
نهائي الس�وبر، ع�ى أن يلتق�ي الفائ�ز يف النهائي ببطل 

موقعة أتلتيكو وبيلباو.
رقم تحت التهديد

ويتصدر برش�لونة قائمة املتوجني بالس�وبر اإلس�باني، 
برصيد 13 لقبا مقابل 11 لريال مدريد.

وج�اء بيلباو وديبورتيفو الكوروني�ا يف املركز الثالث ب�3 
ألق�اب، ث�م أتلتيكو مدري�د )2(، مع لقب وحي�د لكل من 
إشبيلية وريال رسقسطة وفالنسيا ومايوركا وسوسيداد.

وكان آخر تتويج لربش�لونة يف الس�وبر بموس�م 19-18، 

قب�ل أن يخرس اللقب لصالح ريال مدريد وأتلتيك بيلباو يف 
املوسمني األخريين.

وبالتايل سيكون الريال وبرشلونة يف رصاع رشس لتجاوز 
نص�ف النهائي، وتحقي�ق اللقب، إما لتوس�يع الفارق يف 
الص�دارة لصال�ح برش�لونة أو تضيق الخن�اق من جانب 

ريال مدريد.
سجل مفزع

رغم تصدر برش�لونة قائمة أبطال الس�وبر اإلسباني، إال 

أنه عانى بش�كل كبري يف مواجهاته أمام ريال مدريد بهذه 
البطولة.

واصطدم برش�لونة بريال مدريد يف 7 مناس�بات بالسوبر 
اإلسباني )جميعها بنظام الذهاب واإلياب(، خرس 6 منها 

بينما كان الفوز حليفه يف مناسبة واحدة.
وعى مس�توى املباريات، حقق برش�لونة الف�وز 4 مرات 

فقط يف كالسيكو السوبر، مقابل 8 خسائر وتعادلني.
وس�جل الفريق الكتالوني 18 هدفا يف كالس�يكو السوبر، 

بينما تمكن ريال مدريد من دك شباكه ب�30 هدفا.
خ�رس برش�لونة آخر 3 مواجهات كالس�يكو يف الس�وبر، 
وهي السلس�لة األسوأ للفريق، بالتس�اوي مع الفرتة من 

.93-90
ويفتق�د برش�لونة أس�طورته ليونيل مي�ي، الذي رحل 
مطلع املوس�م إىل باريس سان جريمان، الذي يعد الهداف 
التاريخي لكالس�يكو الس�وبر برصيد 6 أه�داف، متقدما 

عى كريس�تيانو رونالدو بفارق هدفني.

االربعاء 29 كانون األول2021
العدد 2747 السنة الثانية عشرة

خطوة أولى من السيتي 
لحسم صفقة هاالند

إيسكو يتعافى من فيروس كورونا إصابة جوردي ألبا بفيروس كورونا يوفنتوس يبدأ مفاوضاته 
لضم سكاماكا

دومينيك ثيم أحدث الغائبين عن أستراليا المفتوحة

لويز فيليبي على طاولة 
الفريق الكتالوني

كونتي ال يستبعد العودة 
إلى إنتر ميالن

ما زال السباق مشتعال بني أندية أوروبا الكربى، من أجل ضم 
النرويجي إيرلينج هاالند، مهاجم بوروسيا دورتموند، العام 

املقبل.
ورغ�م ارتباط�ه بعقد م�ع أس�ود الفيس�تيفال حتى صيف 
2024، إال أن هن�اك بن�دا يس�مح للدويل النرويج�ي بالرحيل 

مقابل 75 مليون يورو بحلول عام 2022.
وبحس�ب صحيفة »س�بورت بيلد«، فإن مانشس�رت س�يتي 
تواص�ل بالفعل مع صاحب ال�21 عاما، لبحث مدى إمكانية 

ضمه الصيف املقبل.
يأتي ذلك رغم رغبة بيب جوارديوال، مدرب مانشسرت سيتي، 
يف جل�ب اإلنجليزي ه�اري كني، مهاجم توتنهام هوتس�بري، 

مللعب االتحاد.
وتسعى إدارة دورتموند ملنع رحيل هاالند عن ملعب سيجنال 
إيدونا بارك، عرب إغرائه براتب س�نوي يبلغ 16 مليون يورو، 

يجعله األعى أجرا يف النادي.
وال يع�د مانشس�رت س�يتي الن�ادي الوحي�د املهت�م بالظفر 
بخدمات هاالند، إذ ينافسه جاره مانشسرت يونايتد والعمالق 

اإلسباني ريال مدريد.

ب�دأ نادي يوفنتوس مفاوضات التعاقد مع مهاجم جديد، 
خالل املريكاتو الش�توي املقبل.

ووفًقا لصحيفة »الجازيتا ديللو سبورت«، فإن يوفنتوس 
أجرى مفاوضات أولية غري رس�مية مع ساس�ولو بشأن 
ضم مهاجمه الش�اب جيانلوكا س�كاماكا )22 عاًما( يف 

كانون الثاني.
وأش�ارت إىل أن س�كاماكا ب�ات اله�دف األول لإليط�ايل 
ماس�يميليانو أليجري، م�درب يوفنتوس، خالل املريكاتو 

املقبل.
وأوضحت أن الناديني يرتبطان بعالقات جيدة، منذ انتقال 

مانويل لوكاتيليل إىل الس�يدة العجوز يف الصيف املايض.
وذكرت الصحيفة اإليطالية أن ساس�ولو يقدر سكاماكا 
ب�40 مليون يورو، يف حني يرغب يوفنتوس يف دفع مقابل 

يرتاوح بني 30 و35 مليون يورو.
وختم�ت »أن يوفنت�وس أبل�غ ساس�ولو بأنه�م يريدون 
الصفقة عى س�بيل اإلعارة مع أحقية أو إلزامية الرشاء، 
ألن الوض�ع املايل للنادي ال يتحمل إبرام تعاقدات كبرية يف 

يناير«.

تعاىف اإلس�باني إيس�كو، العب 
وس�ط ري�ال مدري�د، م�ن 

بف�ريوس  اإلصاب�ة 
كورونا املستجد.

لربنام�ج  ووفًق�ا 
اإلس�باني،  »جول« 
فإن نتيجة إيس�كو 
اختب�ارات  آخ�ر  يف 
كورون�ا  لف�ريوس 

جاءت سلبية.
ويس�تعد ري�ال مدريد 

ملواجه�ة خيت�ايف ي�وم 2 
كانون الثان�ي املقبل، ضمن 

اإلسباني.منافس�ات الجولة 19 من الدوري 
يذك�ر أن إصابات كورونا رضبت ريال مدريد بقوة مؤخرًا، حيث انتقلت 
الع�دوى إىل مارك�و أسينس�يو وجاريث بي�ل وأندري لون�ني ورودريجو 
جويس ومارس�يلو ول�وكا مودريت�ش، باإلضافة إىل ديفيد أنش�يلوتي، 

مساعد مدرب الفريق كارلو أنشيلوتي.

أعلن نادي برشلونة، امس الثالثاء، 
بف�ريوس  نجوم�ه  أح�د  إصاب�ة 

كورونا املستجد.
وق�ال برش�لونة، يف بيان رس�مي: 
»ج�اء نتيج�ة اختب�ارات كورون�ا 
للظهري األيرس جوردي ألبا إيجابية، 

لذا لن ينضم إىل تدريبات الفريق«.
وأضاف النادي الكتالوني: »الالعب 
يتمت�ع بصح�ة جيدة ومع�زول يف 

املنزل، كم�ا أن النادي أبلغ الجهات 
املختصة بالحالة«.

وكان برش�لونة أعل�ن، إصاب�ة كل 
م�ن داني ألفيس وكليمنت لينجليه 

أيضاً بفريوس كورونا.
ويس�تعد برش�لونة ملب�اراة ري�ال 
مايوركا يوم األحد املقبل يف الجولة 
19 م�ن الدوري اإلس�باني علما أن 

البارسا يحتل املركز السابع.

أعلن نجم التنس النمس�اوي دومينيك ثيم، البطل السابق لبطولة أمريكا 
املفتوح�ة للتنس )فالش�ينج مي�دوز(، أنه أجل عودته م�ن اإلصابة ولن 

يشارك يف بطولة أسرتاليا املفتوحة املقبلة.
وق�ال دوميني�ك ثي�م، 28 عاما، عرب موقع ش�بكة التواص�ل االجتماعي 
»تويرت« أمس الثالثاء إنه قرر العودة للمالعب يف أواخر كانون الثاني عرب 

بطولة كوردوبا املفتوحة يف األرجنتني.
ومن املقرر أن تنطلق منافس�ات أسرتاليا املفتوحة، أوىل بطوالت »جراند 

ن س�الم« األربع الك�ربى يف املوس�م، يف 17  ن�و كا
الثان�ي املقب�ل. وتعرض ثي�م، املتوج 
ببطول�ة أمريكا املفتوحة عام 2020، 
إلصاب�ة يف املعصم يف حزي�ران وعانى 

مج�ددا م�ن بع�ض املش�كالت املتعلقة 
باإلصابة مؤخ�را. وأكد ثيم أنه يتدرب 

»بش�كل طبيع�ي« مج�ددا يف 
الوق�ت الح�ايل لكنه وص�ف قراره 

بتأجيل العودة بأن�ه »القرار الصحيح من أجل 
تحقيق عودة جيدة إىل املنافسات«.

وأصب�ح ثيم أحدث اس�م بارز يغيب عن أس�رتاليا 
املفتوح�ة، حيث لن تش�هد البطولة مش�اركة عدد 

م�ن النجوم البارزي�ن منهم الس�ويرسي روجر 
في�درر الذي لم يس�تعد لياقته بالش�كل الكايف 
للمشاركة. كذلك أصيب رافاييل نادال وأندريه 
روبليف ودينيس ش�ابوفالوف بعدوى فريوس 
كورونا وتحوم الشكوك حول مشاركتهم، كما 

تحوم الش�كوك حول مش�اركة النجم الرصبي 
نوف�اك ديوكوفيت�ش املصن�ف األول ع�ى 

العالم.

يس�عى برش�لونة لتدعيم خ�ط دفاعه بصفق�ة يف فرتة 
االنتقاالت الش�توية املقبلة، خاصة أن الفريق الكتالوني 
عانى كثريًا عى مستوى الخط الخلفي يف املوسم الحايل.

ووفًق�ا لصحيفة »مون�دو ديبورتيفو« اإلس�بانية، فإن 
وص�ول مهاج�م آخر إىل برش�لونة، عقب حس�م صفقة 

فريان توريس من مانشسرت سيتي أمر غري مستبعد.
لكن مس�ؤويل النادي الكتالوني يمنحون األولوية اآلن إىل 

التعاقد مع العب جديد يف خط الدفاع.
وأوضحت الصحيفة اإلس�بانية أن برش�لونة مهتم بضم 
الربازييل لويز فيليبي، مدافع التس�يو، الذي ينتهي عقده 

مع النس�ور يف الصيف املقبل.
وذكرت الصحيفة أن برش�لونة يواجه منافسة من ريال 

بيتيس عى صفقة لويز فيليبي.
وأش�ارت إىل أن برش�لونة مس�تعد للتخ�يل ع�ن رباعي 
الدفاع: كليمنت لينجليه وصامويل أومتيتي وس�ريجينو 
دس�ت وأوس�كار مينجوي�زا س�واء يف الش�تاء أو خالل 

الصيف املقبل.

أمل�ح مدرب توتنه�ام، أنطونيو كونتي، إىل أن�ه قد يعود إىل 
إنرت مي�الن يوًما ما، رغم تركه له يف أيار املايض، بعد أيام 
فقط من قيادته للفوز بلقب الدوري اإليطايل للمرة األوىل 

منذ عام 2010. 
وكان كونت�ي قد رفض الصيف املايض، تدريب توتنهام 
خلف�ا لجوزيه مورينيو، قبل أن يوافق عى قبول املهمة 
بع�د إقالة املدرب الس�ابق نونو إيس�بريتو س�انتو من 

منصبه. 
ويس�تمتع كونت�ي ببداية مش�جعة مع توتنه�ام الذي 
ل�م يذْق طع�م الهزيم�ة مع امل�درب اإليط�ايل يف الدوري 

اإلنجليزي املمتاز حتى هذه اللحظة. 
وس�ئل كونتي عن رأيه يف تصدر إنرت مي�الن حاليا للدوري 
اإليطايل بقيادة املدرب س�يموني إنزاج�ي، فأجاب يف حديث 
لش�بكة »سكاي س�بورتس إيطاليا«: »أنا س�عيد بثبات إنرت 

ألنهم يواصلون ما قمنا به بأفضل طريقة«. 
وأض�اف: »يمكنن�ي فقط أن أثن�ي عليهم، أعتق�د أن لديهم 
األس�اس للبقاء هناك لفرتة طويلة. ربم�ا، يف يوم من األيام، 

يمكنني العودة لقلب التوقعات مرة أخرى«.

الالعب�ني  أح�د  للتعاق�د م�ع  يخط�ط مي�الن 
املنبوذي�ن يف صف�وف باري�س س�ان جريمان، 

خالل املريكاتو الشتوي املقبل.
ويبح�ث ميالن ع�ن مدافع جدي�د عقب إصابة 
نجمه الدنماركي س�يمون كاي�ري، وتأكد غيابه 

عن املباريات حتى نهاية املوسم.
ووفًق�ا ملوق�ع »كالتش�يو مريكات�و« اإليطايل، 

فإن اس�م الس�نغايل عبدو ديالو، مدافع س�ان 
جريمان، ظهر بشكل مفاجئ يف مريكاتو ميالن 

الشتوي.
وزعم�ت العديد من التقاري�ر مؤخرًا أن باريس 
وض�ع ديالو، ضمن قائم�ة املعروضني للبيع يف 

الشتاء.
ماوريس�يو  أن  إىل  اإليط�ايل  املوق�ع  وأش�ار 

بوكيتينو، مدرب س�ان جريمان، كان يستخدم 
ديال�و كظهري أيرس بعيًدا عن مركزه األس�ايس 

يف قلب الدفاع.
وأوض�ح »كالتش�يو مريكاتو« أن مي�الن لديه 
عالق�ة جي�دة م�ع وكالء ديال�و، الذي�ن أبلغوا 
الروس�ونريي بموافقة الالعب ع�ى االنتقال إىل 

الدوري اإليطايل.

ميالن يتلقى موافقة مبدئية من ديالو
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وليس الغنى إاِل ِغَنى العلم إِنه

لنور الفتى يجلو ظالَم افتقارِه

 وال تحسبنَّ العلَم يف الناِس منجياً 

إِذا نكبت أخالُقهم عن منارِه

 وما العلُم إاِل النوُر يجلو دجى العمى 

لكْن تزيُغ العنُي عند انكسارِه 

فما فاسُد األخالِق بالعلِم مفلحاً 

وإِْن كاَن بحراً زاخراً من بحارِه

أبيات خالدة في الذاكرة
مختارات من أقوال المشاهير

انشتاين
أي أبل�ه يس�تطيع أن يعرف . . لكن األس�اس هو الفهم. 
أنا فنان كفاية ألرس�م بحري�ة يف مخيلتي . . الخياُل أكثر 
أهمي�ة من املعرف�ة ، املعرفة مح�دودة . . الخيال يطوق 
العال�م. إّن األرواح العظيمة كان�ت تلقى مقاومة عنيفة 
عىل الدوام م�ن ذوي العقول القارصة فمثل هذه العقول 
تبقى عاجزة عن فهم الرجل الذي يرفض أن ينحني دون 
مساءلة لالنحيازات الشائعة ويختار بدالً عن ذلك التعبري 
عن آرائه بش�جاعة ورشف. أفكر وأفكر لشهور وسنني ، 
تس�عاً وتس�عني مرة تكون نتيجة تفكريي خاطئة . مرة 
واح�دة قط من املئ�ة أكون ع�ىل ص�واب. إذا اِدَّعْيَت أنك 
تفهم فكرة ما فيجب أن تكون قادراً عىل رشحها لجدتك.

مؤيد البصام

املراقب العراقي/ متابعة...
التونس�ية  الش�اعرة  ترص�د   
مظاه�ر  ع�دة  بدي�دة  م�روى 
لإلنس�ان يف الحركة والسكون، 
والحي�اة  والن�وم،  وامل�وت 

االعتيادية.
وتصن�ع بديدة املفارق�ة بينها، 
العديد من املشاهد  مس�تنبطة 
الش�عرية، املكتن�زة باملعنى يف 
األوىل  الش�عرية  مجموعته�ا 
”قمر جديد من أجيل“ الصادرة 
العربي�ة  النهض�ة  دار  ع�ن 
2021، ضمن سلس�لة أصوات 

الشعرية.
أل�م  يف  املجموع�ة  وتوغ�ل 
والتي�ه  والوحش�ة،  الهج�ران، 
مع دائ�رة األي�ام املس�تمرة يف 
الحرك�ة، وتتحدث عن تش�قق 
األحالم ج�راء التع�ب والخوف 
مس�احة  املس�تقبل.ويف  م�ن 
الشاعرة جملتها  ممتدة تخلط 
الرغب�ة  بتفس�ريات  الفني�ة 
اإلنسانية، وتعّرج عىل تفاصيل 
اكتش�اف  وأس�اليب  الجس�د، 
اآلخر.وتكث�ر بديدة م�ن تكرار 
لفظ�ة ”الجث�ة“ يف قصائدها، 
م�ا يعط�ي جانبا من املش�اعر 
”الكافكوي�ة“ واملناخ املوش�ح 

بالسواد داخل النص.
كما يربز صوتها الشعري املزيد 
م�ن املش�اعر املنهزم�ة، الت�ي 
يقابلها امل�رء بالعزلة والهروب 
الشاس�عة  الجغرافي�ا  م�ن 
بالوح�دة  واالكتف�اء  للحي�اة، 
الجس�دية كأنها جث�ة مدقوقة 
حي�ادي،  م�كان  يف  بمس�امري 
وتبق�ى مفرغة من حواس�ها، 
األخ�رية. بخفته�ا  ممس�كة 
الزمن  ترص�د الش�اعرة رصاع 
مع املعنى عىل م�داد الحياة، إذ 
تفتح عدس�ة الشعر عىل التغري 
الناجم عىل اإلنس�ان مع مرور 
الوق�ت، لكنها تس�تدرك وقوع 

املرء يف حلقة التكرار وامللل.
وتؤكد عىل أن مش�وار اإلنسان 
مع هذا العال�م، يف اتجاه واحد 
يس�تعيد  بينم�ا  رجع�ة،  دون 
الح�زن ذات�ه يف جس�د آخ�ر: 
مهم�ا  األح�زان  أن  ”وأع�رف 
ك�رُبت/ له�ا دائًم�ا الطعم املر 

ذاته“.
الشعري  ويأتي أس�لوب بديدة 
بالجم�ل  ممتلئ�ا  مع�ارصا 
الت�ي تفت�ح ع�ىل  الخاطف�ة، 
س�تارة  خل�ف  جدي�دة  دروب 
الشعر.ويمتاز شكل تصويغها 
والحداث�ة  بالتج�دد  للمعن�ى 
التقريري�ة  الجمل�ة  ب�ني  م�ا 
والتس�اؤلية، وكذلك الرتكيبات 
املائل�ة للتكثيف، ل�وال البدايات 
الكالس�يكية التي غالبا ما تبدأ 

بها الشاعرة قصائدها.
تربز الش�اعرة خالل قصائدها 
قس�وة الواق�ع، واإلش�كاليات 
التي يمر بها جي�ل 1990، من 
الش�باب، حيث األف�ق املنغلق، 
والبطال�ة الت�ي تجت�اح جي�ل 

الشباب يف املجتمع العربي.
امت�الء  إىل  بدي�دة  وتلم�ح 
العجز بني الش�باب، وس�يطرة 
الذكري�ات الس�يئة يف وعيهم.، 
ُملمحة إىل اتساع الفجوة بينهم 
وبني الحياة التي يحلمون بها.

»قمر جديد من أجلي« مشوار 
اإلنسان مع العالم في اتجاه واحد 

هل يكون الغموض في المعنى؟
املراقب العراقي/ متابعة...

ض�مَّ كت�اب »ه�ل يك�ون الغموض يف 
املعنى؟« ال�ذي ترجمه الكاتب املغربي 
محم�د العراب�ي دراس�اٍت تعود بعض 
ل�رواد غربيني يف التحليل الس�يميائي، 
مث�ل جولي�ا كريس�تيفا، ج�ان بي�ار 
ريش�ار، تزيفيتان تودوروف، ميكائيل 
ريفاتري وجاك أنيص، تقع عند تقاطع 
اآللي�ات الوصفية اللس�انية املوجودة 
عىل املس�توى الس�طحي، وتل�ك التي 
تغوص يف أعم�ق أعماق الن�ص، بحثا 
عن ال�ذات وع�ن املس�تويات الرمزية 
م�ن منظ�ور التحلي�ل النف�ي، الذي 
يقوم بتفج�ري البنية املغلق�ة، ويفتح 
النص عىل خارجه باإلحالة عىل تاريخ 
اللغ�ة واللغات )بما فيه�ا اآلداب(، ويف 
الوق�ت نفس�ه عىل تاريخ املمارس�ات 
الس�يميائية املختلف�ة لإلنس�انية عرب 

والديان�ات،  األس�اطري،  العص�ور: 
والطق�وس، واآلله�ة القديم�ة، إل�خ. 
بال�درس  املق�االت  ه�ذه  وتناول�ت 
والتحلي�ل أش�عار ع�دد من الش�عراء 
الرمزيني الفرنس�يني، عىل الخصوص 
يف  ومفصلي�ني  إش�كاليني  ش�اعرين 
تاري�خ الش�عرية الفرنس�ية والغربية 
عىل الس�واء هم�ا، رامب�و وماالرميه. 
وشكلت النصوص املختارة لهما نماذج 
تنتم�ي يف بعض جوانبها إىل ما س�ماه 
عب�د القاه�ر الجرجاني االس�تعارات 
املعنوي�ة، ومعياره�ا أن البح�ث ع�ن 
معاني هذا النمط من االستعارات يمر 
عرب سريورة طويلة، تعمل عىل توسيع 
املعن�ى إىل ح�دَّ الالتناه�ي: »ال يمك�ن 
حرصه�ا إال ع�ىل س�بيل التقري�ب«، 
والشاعر الذي يتوس�ل بها »يشبه من 
يغ�رف من بح�ر ال ينُق�ُص منه يشء، 

أو من يس�تخرج معدنا من منجم هو 
أيض�ا ال ينق�ص منه يشء«. يتس�اءل 
الجرجان�ي، ما ه�و املوضوع املقصود 
يف تعب�ري: »أعنة الصب�اح«، أو »أيادي 
الريح« أو »أحصنة الش�باب«؟ ويكون 
نح�دده  أن  نس�تطيع  ال  االس�تنتاج: 

بسهولة.
وق�د يحدث أن يتول�د املعنى من زاوية 
تق�ع يف لحظ�ة برزخي�ة، ب�ني اللي�ل 
والنه�ار، ب�ني الصم�ت وال�رصاخ، يف 
انفج�ار القوة والفكر. وهو ما نتعرف 
العال�م  يف  الغ�وص  ألي�ه م�ن خ�الل 
الخيايل للشاعر، والتجول بني املفاصل 
والنتوءات، يف رحلة شائقة من التحول 
واالنكس�ار، تقوده�ا رغب�ة يف التحرر 
م�ن أرس امل�ايض، والجس�د، والعال�م 
القدي�م… إليق�اظ الق�وة املس�تقبلية 

وملنح اإلنسان الطاقة .

»طين حري« مسرحية تدين الحروب العبثية  
املراقب العراقي/ الديوانية...

يع�اد افتت�اح الق�رص الثق�ايف يف 
غ�د  ،ي�وم  الديواني�ة  محافظ�ة 
الخميس بتقدي�م مرسحية »طني 
حري« الت�ي تدين الحروب العبثية 
التي تنرش املوت اىل جانب فعاليات 

ثقافية منوعة.
يف  الثق�ايف  الق�رص  مدي�ر  وق�ال 
ص�ادق  الديواني�ة  محافظ�ة 
الق�رص  بناي�ة   « أن  م�رزوق: 
الثق�ايف يف املحافظ�ة عان�ت م�ن 
االهم�ال منذ مدة ليس�ت قصرية، 
لك�ن أعدن�ا تأهيلها بجه�د كبري؛ 
العروض  لتصبح صالح�ًة لتقديم 
املرسحي�ة« مؤك�داً ان » مرسحية 
طني ح�ّري كتبها الفن�ان املغرتب 
صالح حس�ن ف�ارس، وفازت من 
بني 67 عمالً ش�اركت يف مسابقة 

النصوص املرسحية التي أجريت يف 
املحافظة«.

م�ن جهت�ه، ق�ال املؤل�ف صال�ح 

حس�ن فارس، انه »س�يتم عرض 
م�ا يش�به بورش�ة فني�ة للنحت 
واملوسيقى الحية تتناول املرسحية 
)امل�وت  الجدليت�ني  الثنائيت�ني 
والكراهي�ة(،  والح�ب  والحي�اة، 
الت�ي  العبثي�ة  الح�روب  وتدي�ن 
تن�رش امل�وت والبغ�ض، م�ؤرشة 
خطورة تداعياتها عىل املجتمعات 
واالٔجيال الالحقة« مضيفاً »وفيها 
إستعراض لسلس�لة الحروب التي 
م�ا زال العراقيون يعيش�ونها منذ 
أربع�ني عام�اً وحت�ى االٓن، وكيف 
ظهرت تداعياتها عىل ش�اب عانى 
م�ن طفول�ة معذبة حت�ى اضطر 
للهجرة والحنني الحارق اىٕل مايض 
طفولت�ه االرٓس، حني كان يس�اعد 
وال�ده يف صناعة تماثيل من الطني 

الحري«.

املراقب العراقي/ متابعة...
وقال لس�ود، إن ”الفيلم يهتم بف�رتة الطفولة الثانية 
أو مرحلة املراهقة، وهي مرحلة حساس�ة وصعبة يف 
عم�ر األطفال“.وأضاف ”وضعي�ة الطفولة يف تونس 
صعب�ة ومبت�ورة، بس�بب االنقط�اع عن الدراس�ة أو 
بس�بب مخلف�ات الث�ورة وانتش�ار ظاه�رة الهجرة 

الرسية التي باتت تمس حتى األطفال“.
وفيل�م ”قدحة“ ه�و أول فيلم روائ�ي طويل يخرجه 
أنيس لسود، الذي يقول إن إخراجه تأخر نسبيا بسبب 
انتش�ار جائح�ة كورونا.ويش�تغل أنيس لس�ود عىل 
قضايا األطفال، مؤكدا أن األفالم التي تهتم بالطفولة 
تتطلب وقتا أكثر وجهدا أكرب.وأش�ار إىل أن ”الطفولة 
تأث�رت بالوضع الع�ام للب�الد، وبالخلل ال�ذي أصاب 
مؤسس�ات الدولة، م�ن قطاعات الرتبي�ة والتعليم إىل 
التكوي�ن إىل الرياض�ة والثقافة؛ ما جع�ل الطفولة يف 
خطر، مع تس�جيل نحو 300 محاولة انتحار س�نويا 
يف تونس، و41% من املش�اركني يف رحالت الهجرة غري 
النظامي�ة من األطفال“.كما أش�ار لس�ود إىل ”تجنيد 
أطف�ال ومراهق�ني م�ن قب�ل جماع�ات متطرف�ة يف 
مناطق القت�ال“، بالق�ول ”هذه كله�ا عوامل جعلت 

الطفولة التونسية يف مأزق؛ ما دفعني إىل التوقف عند 
ه�ذا املوضوع امله�م، ألن مش�اكل الطفولة تضاعفت 
وأصبحت تتطلب اهتماما، وال يمكن التغايض عنها“.
وح�ول عمله العامل�ي رغم قلة ظهوره عىل املس�توى 
املحيل، قال أنيس لسود إن ”ما يشتغل عليه من قضايا 
س�ينمائية تصل إىل العالم، وربما ال تهم اإلعالم املحيل 

وال يتم بث أفالمه يف القنوات التلفزيونية التونسية“.
ونوه إىل توزيع أفالمه يف مرص وسلطنة عمان وأوروبا 
والص�ني والهن�د، موضح�ا ”وج�ود أناس تهت�م بما 

يقدمه من أعمال سينمائية“، عىل حد وصفه.
وبش�أن تقييمه ملهرج�ان قرطاج الس�ينمائي، اعترب 

لسود أن ”املهرجان يمر بمرحلة صعبة“.
وأوضح املخرج التوني أنيس لسود أن ”لجنة اختيار 
األف�الم ضعيفة، وهن�اك ارتجال يف عمله�ا، لكن هذا 
ليس مهما، بل املهم هو أن هناك مشكلة يف اإلدارة ويف 

الرؤية الفنية للمهرجان“.
وأخ�ريا، ُع�رض فيل�م ”قدح�ة“ للم�رة األوىل عامليا، 
ضمن مس�ابقة ”آفاق عربية“ للدورة ال� 43 ملهرجان 
القاهرة السينمائي الدويل، والقى نجاحا واسعا مكنه 

من الحصول عىل تنويه خاص خالل املهرجان.

فيلم »قدحة« صرخة إلنقاذ الطفولة 

أكد المخرج التونسي 
أنيس لسود، مخرج 

فيلم ”قدحة“، أن 
”هذا العمل السينمائي 

الطويل يمثل صرخة 
وتنبيها لوضع 

الطفولة الخطير في 
تونس، ومحاولة 
لتقديم معالجة 

إبداعية لمشاكل هذه 
الفئة الحساسة“.

,,

,,

الترابط بين الشعر والتشكيل في لوحات محمد نصر اهلل   

           يرى الناقد  مؤيد داود البصام أن الفنان 
التشكيلي محمد نصر اهلل يجيد التالعب في 

الرؤية البصرية،ليشكل البناء الرئيسي في تشكيل 
لوحته، ما أن تنظر إلى أعماله حتي تحس أنك 

في حلم، ارض بكر وشواطئ أحالم.   
وقال البصام في قراءة نقدية خص بها » المراقب 

العراقي«

,,

املراقب العراقي/ املحرر الثقايف...
نقف امام اعمال الفنان محمد نرص الله لنجد ان 
التالعب يف الرؤية البرصية، يشكل البناء الرئيس 
يف تش�كيل لوحت�ه، ما أن تنظ�ر إىل أعماله حتي 
تحس أن�ك يف حلم، ارض بكر وش�واطئ أحالم، 
وعالم غريب ال تعرف هل انت تنتمي اليه، او هو 
ال�ذي يجرك لالنتماء إليه ؟، خروج عىل املزاوجة 
بني ال�روح والجس�د، يصاحبك هذا االحس�اس 
م�ن لوحة إىل أخرى، ويج�رك إىل الصدمة حينما 
يتح�ول التأم�ل والس�كون اإىل حرك�ة يف البحث 
الذهني الكتش�اف عالم مغاي�ر، ال تجد صورتك 
في�ه، ولكنك تج�د عاملاً تستكش�فه من جديد يف 
داخل�ك، أن�ه عالم م�ن التح�والت البرصية التي 
تحدثها الرؤية املغايرة يف لوحات نرص الله، مثل 
تحوالت القصيدة بتمثالتها التجريدية، تهويمات 
رؤية تحاول أن تحدث فيك الهزة ليتبعها التأمل 

لحالة الرؤية املتخيلة لواقع غري مرئي.
وأض�اف: أن الرتاب�ط ب�ني الش�عر والتش�كيل، 
عالم المرئ�ي، أفكارمج�رده، تتش�كل الحروف 
يف العق�ل املج�رد بقصائ�د مرئية برصي�ا لرؤيا 
مجردة، وتجمح فيها الرؤية بخيال شعري، هو 
نفس التش�كيل ال�ذي يحمله لك الحل�م الرمزي 
يف اللوح�ة او الرسي�ايل او التجري�دي، قصائ�د 
مكتوبة بالفرش�اة وااللوان،قصائد محمد نرص 
الل�ه املرس�ومة بالزي�ت واالكريلي�ك، يتس�اوق 

الرفد احدها باآلخر، بالرؤيا يف كش�ف مساحات 
التقاط�ع، بني النص البرصي والنص الش�عري، 
واملعطي�ات التعبريي�ة، يف كش�ف ه�ذا الفرق يف 
التقاطع بني تجريدية اللغة واملعطيات البرصية 
عيل س�طح اللوحة، ويف فضائه�ا، ويأتي الحلم 
الذي يتس�اوق يف املخيل�ة، بتعاب�ري تحملك عيل 
االسرتس�ال يف التخييل، طائر أم فزاعة، أو لعبة 
أطفال من خش�ب، تنساب بتلقائية مع الفضاء 
عىل ظه�ر اللوحة، تحيا يف داخ�ل اللوحة كعالم 
أنغرز بال وع�ي يف الرؤيا، واحال وجوده إىل رؤية 
واقعي�ة، كانه يف لحظة تحول من أرض ايل أرض 
بحلمية، تتعامد مع الروح بلحظة تعبريية، انها 
عملي�ة االنزي�اح، واح�الل الرمز، ال�ذي يفرسه 
)بريس(، )إشارة وموضوع ومعني(، وهو البعد 

الذي تتحرك به اللوحة لتكشف عن مضمونها.
وتاب�ع : يعال�ج ن�رص الل�ه يف لوحته ه�ذا البعد 
بروحي�ة   ، الرؤي�ة  يكتن�ف  ال�ذي  الرومان�ي 
بناء اللوح�ة بناءاً ش�عرياً، يلتحم فيه�ا الواقع 
واملخي�ال، باتح�اد ال عضوي م�ع الطبيعة، من 
أج�ل أنج�از الص�ورة الواقعية، ولكن االس�اس 
اله�روب نحو الحلم الذي يراود كل انس�ان، فهل 
باألمكان تحقيقه ؟ وه�و بهذا يخلط بني الحلم 

واالسطورة والواقع، لخلق رؤية حلمية.
واشار اىل ان اتخاذ الرسام اللون االزرق الشفاف 
بلون الس�ماء وزرقة البح�ر يف هدوئهما، يحيل 

ه�ذا الس�كون م�ن متح�ول خارج�ي ايل بع�د 
غ�ري م�رشوط يف الداخل، ان�ه يمس�ك التطابق 
ب�ني الفك�رة، الرؤي�ا، وبني االحس�اس الواقعي 
باألش�ياء، الرؤي�ة الواقعي�ة يف تالمس ش�فاف 
بإيجاد اللون الذي يتناسب مع انسيابية الفكرة 
وموس�يقية حركة الخطوط، وحتي يف معاملته 

للوحة باللون البني، فانه يحيل التأمل إىل سؤال، 
ويحرك الس�كون للبحث يف نقط�ة التأمل، ليس 
حراكاً كتلوياً للجس�د، انما ح�راكاً فكرياً ينبثق 

من لحظة التأمل ويتواصل معها، .
وواصل: تستش�عر الغربة والوحش�ة لعالم فيه 
االش�كال مزروعة او مرتوكة يف موقعها، ال أحد 
هن�اك، عالم من الغربة والوحدة املوحش�ة التي 
تتأم�ل الذات م�ن الداخل، تتمث�ل يف هذه االلوان 
الح�ارة والفراغ غ�ري املحدود، لصح�راء وأرض 
م�ن تراب وه�واء، قطع ألش�خاص أو حيوانات 
أو طي�ور مزروع�ة يف االرض، مهج�ورة تنتظر 
املجه�ول، هذا االقتصاد يف اللون، يحس�ب عملياً 

بدقة يف ذهن الفنان.
واوض�ح : أنه يحرص العالقة بينه وبني الطبيعة 
ضمن أف�ق يتص�وره ويتخيله، لوجود ترتس�ب 
في�ه آالف املحطات التي تظهر االحباط واليأس، 
و محاول�ة التطلع لعالم جدي�د ولكنه محكوم، 
ضم�ن أف�ق يح�رصه يف رؤي�ة ذاتي�ة، وه�و ما 
يوقفنا ام�ام ادراك نرص الله عيل اهمية التحكم 
يف الرؤي�ة البرصية بحرفية الي�د والنظر ملعاملة 
االلوان، والج�واب املعروف، عندما يمتلك الفنان 
قوة الخط، والبعد الفكري ملا يريد، لهذا يستعمل 
نرص الل�ه محدودي�ة االل�وان واالقتص�اد فيها 

بقصدية، لكي يتالعب بقيمها وتدرجاتها.
وأكم�ل : لإلبق�اء ع�ىل املؤث�ر الب�رصي يتفاعل 

م�ع التأم�ل والدهش�ة والفك�رة الت�ي تش�غل 
هواجس�ه، الكش�ف عن أغوار ال�ذات من خالل 
الصفاء وشفافية اللون الذي يتدرج بمزج اللون 
االبي�ض بدقة املقتدر، النبث�اق الفكرة الجمالية 
التي يقودها التش�كيل املعم�اري الهنديس الذي 
يقيمه باحرتافية عالي�ة، وبتقنية لحركة الخط 
بني االس�تقامة واالنحناءة، وموسيقية تنسجم 
وروحي�ة العمل كلي�اً، البني + االصف�ر الفاقع، 
ومس�احة االزرق يف فضاء متداخل بني مساحة 
فراغ متس�عة، وتداخل االخ�ر الرصيح، ولكن 
بتكثي�ف ومس�احة ضيق�ة م�ع ال�وان االزرق 

والبني.
وب�ني: يف اللوحات التي يش�كل االزرق مس�احة 
الف�راغ، يحقق حضوراً لألبي�ض بصورة طاغية 
ولكن�ه لي�س بمس�احة االزرق وانم�ا يضيع�ه 
بتداخله بالون الس�ائد االزرق،ه�ذه التقنية تنم 
ع�ن فه�م وأدراك لفيزيائي�ة الل�ون ومدركات�ه 
البرصية، فمنحه أكرب قدر من التعبريية والتأثري 
الب�رصي املب�ارش، وه�ي تعب�ري ع�ن احرتافية 
لصياغة الفكرة ع�رب مركزية التكوين يف الرؤية 
البرصي�ة، أن الصيغ التي يس�تخدمها يف تقنية 
اللون، تحيلك إىل واقعي�ة الصورة وكأنها صورة 
فوتوغرافية، ولكن عندما تدقق النظر تكتش�ف 
املخيال الذي تتمتع ب�ه اللوحة، وتجرك إىل حالة 
التأمل، وتدخل يف حوار رسدي الكتشاف عواملها.

ثقوٌب

إىل سعد محمد رحيم… صديق لم أعرفه

يدُه املرتعشْه

تكتُب كلمْه

للّصديِق القريِب

المرأٍة غريبٍة

لبائِع الكتِب املّيِت

يل

يف سجني البعيِد.

َكُكّل الشعراِء

كان يشدُّ رأَسه بني يديِه

كالبحِر

ال يفيض إال مْن أَلٍم

وكاَن املوُت قابعاً عىل كتفيِه

من أسبوٍع يسأُل نفَسُه

أال َيْعلَْم؟

ويسأُلُه:

هْل تزّيْنَت؟

هْل تعّطرَت؟

هل مألَت جيوَبك بالّذهب والفّضة؟

: فريدُّ
أبداً.. أبداً

لم أحِمْل سوى كتبي

وبعَض الحروِف من عراٍق قديٍم

فيضحُك املوُت مرًّة أخرى وُيتْمِتُم:

موُت فقرٍي جديد

ويأخذه إىل جّنة الكلماِت

هنالك

ينظُر املبدعون إلينا

من ثقوب صغريٍة

لكْي َنْذُكرَهْم

ثقوٍب صغريٍة جّدا.. جّدا

حّتى أّننا غالباً ما ننساُهْم.

هنالَك

سيخُلُد

سعُد محّمد رحيْم.

 محمد نجيب بوجناح
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  ١٨٩٠  وقوع مذبحة الركبة الجريحة التي قُتل فيها ما ال يقل عن ١٥٠ من هنود الالكوتا عىل يد الجيش األمرييك.
  ١٩٣٠  محمد إقبال يلقي خطابًا رئاسيًا يف مدينة الله آباد قدم فيه نظرية الدولتني والخطوط العريضة إلنشاء باكستان.

  ١٩٤٠  القوات األملانية تقصف لندن بالقنابل الحارقة وقد أدى ذلك إىل اشتعال النريان يف أنحاء املدينة ومبنى الربملان خالل الحرب العاملية الثانية.
  ١٩٤٧  منظمة اإلرجون اليهودية تنفذ مذبحة يف باب العمود بالقدس وتقتل وتجرح 4١ فلسطينيًا.

  ٢٠١٩  اعتداء أمرييك بغارة جوية استهدفت معسكرات تابعة للحشد الشعبي ما أدَّى إىل استشهاد وإصابة العرشات.

من ذاكرة االيام

29
كانون 1

من ذاكرة األيام:

 -  * -  * -  * -  * -  *

االربعاء 29 كانون االول 2021
العدد 2747 السنة الثانية عشرة

،،
هناك ظواهر اجتماعية عديدة رافقت الواقع العراقي في السنوات األخيرة، إال أن ظاهرة عقوق 
الوالدين وتعنيفهما من قبل األبناء تعد األخطر، ألنها ال تخالف الشرع والدين فحسب، وإنما هي 
بداية للتفكك األسري وتمزيق النسيج االجتماعي، ففي الوقت الذي سجلت فيه دور الرعاية حاالت 
عديدة من وضع األبناء لذويهم فيها فإن الشرطة المجتمعية سجلت عدداً من حاالت االعتداء من 
األبناء على آبائهم.وفي هذا الصدد قال مدير الشرطة المجتمعية العميد غالب العطية إن »حاالت 
اعتداء األبناء على اآلباء زادت في اآلونة األخيرة، وتعود أسبابها الى التفكك األسري وضعف الجانب 
االقتصادي، فضاًل عن مواقع التواصل االجتماعي وتأثيرها السلبي في هذا الشأن، حيث سجلت الشرطة 
المجتمعية عدداً من حاالت اعتداء األبناء على اآلباء بمختلف أنواع العنف«.

م�ن األم�ور األساس�ية الت�ي مي�زت الرشيعة 
اإلس�امية أنها حينما أسس�ت مبادئ العقيدة, 
وأم�رت املس�لمني بس�لوك الطري�ق املوصل إىل 
رض�وان الله تعاىل, بالت�زام الطاعات, واجتناب 
املحرم�ات, فإنه�ا- يف الوقت ذات�ه- قدمت من 
يجسد هذه املهام واملسؤوليات عىل أرض الواقع, 
وهم رسول الله وأهل بيته )صلوات الله عليهم( 
. واإلمام محمد بن عيل الباقر)عليه السام( هو 
أحد هؤالء القادة واملجسدين للرشيعة املقدسة,  
وخامس أئمة أهل بيت العصمة والطهارة الذين 
خصه�م الله تع�اىل بالعل�م والفض�ل, ووهبهم 

الدرجات العىل من الكمال اإلنساني.
وقد استأثر اإلمام الباقر)عليه السام( باهتمام 
صاحب الرشيعة الغراء قبل مولده, فقد روي أن 
النبي)صىل الله عليه وآله( قال لجابر األنصاري 
»يوشك أن تبقى حتى تلقى وليدا يل من الحسني 
يق�ال له )محمد( يبقر العل�م   بقرا, فإذا لقيته 
فأقرئ�ه من�ي الس�ام » . حت�ى أدرك�ه جاب�ر 
واس�تقى من علوم�ه, وكان يقول ل�ه »يا باقر 

العلم لقد أوتيت الحكم صبيا«.
وكانت الفرتة التي عاش�ها اإلم�ام الباقر)عليه 
الس�ام( يف ظ�ل حكم بني أمية ق�د تفىش فيها 
التخل�ف االجتماع�ي يف الباد اإلس�امية, وكان 
الوالة ينهبون األم�وال ويظلمون العباد, وكانت 
الباد اإلس�امية تعيش حياة الجاهلية, مبتعدة 
ع�ن روح اإلس�ام, ويف ظل ه�ذه األوضاع كان 
اإلمام الباقر)عليه الس�ام( امللج�أ واملاذ اآلمن 
ألمة ج�ده املصطفى)صىل الله علي�ه وآله( بما 
يحمله من خلق وس�رة عظيم�ني, تحكي خلق 
وس�رة جده)صىل الله عليه وآله(, ليكون املثل 
األعىل ملصلحي املجتمع اإلس�امي وقيادة األمة 

نحو التكامل اإلنساني.
فقد كان لإلمام الباقر)عليه الس�ام( الفضل يف 
استقالية االقتصاد والنقد اإلسامي من تبعية 
الدول املعادية لإلس�ام, وذلك حينما أش�ار عىل 
عبد امللك بن مروان بسك العملة اإلسامية, عىل 
الرغ�م من العداء ال�ذي كان يبطنه عبد امللك بن 
م�روان ألهل البيت)علي�ه الس�ام(,إال أنه كان 
يلجأ إىل اإلمام)عليه السام( حينما تدلهم عليه 
األم�ور, فيجود عليه بالنص�ح والتوجيه, ويحل 

له ما أشكل عليه من األمور.
وورث اإلم�ام الباقر)عليه الس�ام( الكمال من 
آبائه)عليه الس�ام(, وتأثر بشخصية أبيه زين 

العابدي�ن: س�رة وس�لوكا وعب�ادة وانقطاعا 
ع�ن الدنيا وتوجه�ا إىل الله تعاىل. يق�ول اإلمام 
أبي�ه  ع�ن  متحدث�ا  الس�ام(  الصادق)علي�ه 
الباقر)عليه الس�ام(: كان أبي كثر الذكر, لقد 
كن�ت أم�ي معه وه�و يذك�ر الل�ه, وآكل معه 
الطع�ام وه�و يذك�ر الل�ه, ويحدث الق�وم وما 
يش�غله عن ذكر الله. وق�د أبطأ ذات ليلة فأتيت 
املسجد أطلبه, فإذا هو ساجد يف املسجد, وليس 
يف املس�جد غ�ره, فس�معت حنينه وه�و يقول 
»سبحانك اللهم أنت ربي حقا حقا سجدت لك يا 
رب تعبدا ورقا, اللهم إن عميل ضعيف فضاعفه 
يل«ويعد اإلمام الباقر من مؤسيس جامعة الفقه 
والحدي�ث وبقي�ة العلوم يف مس�جد جده )صىل 
الل�ه عليه وآله(, مس�تفيدا من ه�دوء األوضاع 
السياس�ية, وضع�ف ح�كام بن�ي أمي�ة, فق�د 
كان�ت الدولة األموي�ة يف نهايتها واهية البنيان, 
وانشغل حكامها بألوان الرتف واللهو واملجون, 

فض�ا عن الخافات السياس�ية العميقة بينهم 
والتي أدت إىل تصفية بعضهم بعضا. فاستكمل 
اإلم�ام الباقر)عليه الس�ام( ما ب�دأه أبوه زين 
العابدين)علي�ه الس�ام( من بناء األم�ة فكريا 
وعقائدي�ا وأخاقي�ا. فقصده رج�ال الفكر من 
املذاهب اإلس�امية كافة, لاستفادة من علومه 
واالنته�ال من في�ض معارفه, أمث�ال: أبان بن 
تغلب وزرارة بن أعني ومحمد بن مسلم الثقفي 
وحمد بن عيىس بن النعمان, املعروف ب�)مؤمن 

الطاق( والفضيل بن يسار وجابر الجعفي.
يقو ل عبد الله بن عطاء املكي »ما رأيت العلماء 
عن�د أحد قط أصغر منهم عند أبي جعفر محمد 
بن ع�يل ب�ن الحس�ني, ولق�د رأي�ت الحكم بن 
عيينة, مع جالته يف القوم, بني يديه كأنه صبي 

بني يدي معلمه«
وأما الس�لطة األموية, واملتمثلة بهشام بن عبد 
املل�ك يف حينه, فلم يكن ليهدأ ل�ه بال وهو يرى 

اآلالف م�ن علم�اء املس�لمني وه�م ينهلون من 
علومه, وقد ملك قلوب الناس بأخاقه وحس�ن 
س�رته, وارتق�ى منص�ب املدافع ع�ن رشيعة 
املس�لمني, وهو يبني للن�اس ما اش�تبه عليهم 
م�ن أمور دينهم, ويناظر أهل األديان وامللل عىل 
اختافهم حتى رصح كبر النصارى بقوله »لقد 
جئتمون�ي بأعلم من�ي وأقعدتم�وه معي حتى 

فضحني وأبان عجزي«.
ول�م يك�ن رد الجباب�رة والظلمة يوم�ا عىل من 
يفوقونه�م يف خصال الكمال, أن يقل عن التآمر 
علي�ه بالتصفية والقتل, فأوعز هش�ام بن عبد 
املل�ك إىل عامل�ه باملدينة أن يدس س�ما يف رسج 
ويقدمه هدية لإلمام الباقر)عليه الس�ام(. وما 
إن ركب اإلمام الرسج حتى أحس بحرارة السم, 
وهو ينتقل إىل جوف�ه, وبقي أياما يصارع األلم 

واملرض, حتى انتقلت روحه إىل بارئها.
وتش�ر املصادر التاريخية ان اإلم�ام محمد بن 

ع�يل الباقر ق�د نهل يف مراحل نش�أته األوىل من 
بيت النبوة متمثاً بشخص جده اإلمام الحسني 
س�بط النبي االكرم )عليهما السام(، وقد بينت 
املص�ادر امل�دة الزمنية الت�ي قضاه�ا مع جدة 
االم�ام الحس�ني كانت أربع س�نني، ومما يدعم 
هذا ال�رأي قول اإلم�ام الباقر )عليه الس�ام( : 
»قتل جدي الحسني ويل أربع سنني ، واني ألذكر 

مقتله وما نالنا يف ذلك الوقت«.
وق�د ذك�ر املؤرخ�ون بع�ض العل�ل التاريخية 
لجمل�ة م�ن االلق�اب املباركة منها عىل س�بيل 
املثال »الباقر« ، ويمكن القول ان سبب اشتهاره 
بلقب الباقر دون غره من ألقابه، فهنالك رأيان 
به�ذا الخص�وص، األول منهما يق�ول إنما لقب 
بالباقر من كثرة س�جوده بقر الس�جود جبهته 
، أي فتحها ووس�عها، بينما الراي الثاني يقول: 
»س�مي الباقر باق�راً ألنه بقر العلم ، أي ش�قه 
وأظه�ره اظه�اراً«، ويب�دو ان ال�رأي األقرب إىل 

الص�واب وراء اكتس�اب اإلمام )عليه الس�ام( 
للق�ب الباقر هو الرأي الثاني، أي انه بقر العلم 

بقرا فعرف أصله وخفيه .
اما النص عىل امامة محمد الباقر )عليه السام( 
فلم تقترص عىل امامة جده أمر املؤمنني )عليه 
الس�ام( فحس�ب بل امتّدت ألبنائ�ه واحفاده 
م�ن بع�ده, إذ ق�ال النبي االك�رم محمد )صىل 
الل�ه عليه واله(:« األئمة من ولد  الحس�ني  من 
أطاعهم فقد أطاع الله ومن عصاهم فقد عىص 
الله هم العروة الوثقى وهم الوس�يلة إىل الله »، 
وملكانة أئم�ة أهل البيت )عليهم الس�ام( عند 
الله )عزوجل(  فقد أعطاهم خصائص وميزات 
عدة منها عىل سبيل املثال  فرض الله  طاعتهم 
َها الَِّذي�َن آَمُنواْ  وج�اء ذلك يف قوله تع�اىل [ َيا أَيُّ
أَِطيُعواْ اللَّه َوأَِطيُعواْ الرَُّس�وَل َوأُْويِل األَْمِر ِمنُكْم 
)  ، وقد نص النبي االكرم عىل امامة اثني عرش 
امام�اً من أه�ل بيته االطهار كم�ا هو معروف 
من حديث جابر بن عب�د الله األنصاري, قال:« 
يا رس�ول الله عرفن�ا الله ورس�وله فمن أولوا 
األم�ر الذين ق�رن الل�ه طاعته�م بطاعتك ؟«،  
فقال )ص�ىل الله عليه واله(:« ه�م خلفائي يا 
جابر وأئمة املس�لمني من بعدى ، أولهم عيل بن 
أبى طالب, ثم الحسن ، ثم الحسني ، ثم عيل بن 
الحس�ني ثم محمد بن عيل املع�روف يف التوراة 
بالباق�ر وس�تدركه يا جابر ف�إذا لقيته فاقرأه 
منى الس�ام ، ثم الص�ادق جعفر بن محمد ثم 
م�وىس بن جعفر ، ثم عيل بن موىس ، ثم محمد 
ب�ن ع�يل ، ثم ع�يل بن محم�د ، ثم الحس�ن بن 
عيل ، ثم محمد بن الحس�ن حج�ة الله يف أرضه 
وبقيته يف عباده ابن الحس�ن بن عيل ، ذاك الذي 
يفتح الله تعاىل ذكره عىل يديه مش�ارق األرض 
ومغاربها ، ذاك الذي يغيب عن ش�يعته وأوليائه 
غيب�ة ال يثب�ت فيها عىل الق�ول بإمامته إال من 

امتحن الله قلبه لإليمان«.
ونس�تنتج م�ن ذل�ك ان والدة اإلم�ام محمد بن 
ع�يل الباقر )عليه الس�ام(  كانت يف بيت النبوة 
، وق�د ش�هد يف بداية حياته مأس�اة جده اإلمام 
الحس�ني )عليه السام( واستشهاده وأهل بيته 
، فض�ا عن ذل�ك  ان من تبع والي�ة اإلمام عيل 
)عليه الس�ام( وابنائه واحف�اده ال خوف عليه 
الن الوالية س�فينة النجاة , وان حب اهل البيت 
)عليه�م الس�ام( وبغضه�م ه�و الفيصل بني 

املؤمن واملنافق.

وأوض�ح أن »مف�ارز الرشط�ة املجتمعي�ة رص�دت ح�االت 
ألبن�اء اودعوا آباءه�م وأمهاتهم يف دور املس�نني أو تركهم يف 
املستش�فيات م�ن دون مراجع�ة وزي�ارة، اىل جان�ب املفارز 
امليداني�ة للرشط�ة املجتمعي�ة التي ب�ارشت بالقي�ام بإلقاء 
مح�ارضات ع�ىل الش�باب يف املنتدي�ات واملنص�ات للتوعي�ة 
بأهمية احرتام الوالدين ومس�اندتهم بغية التقليل من الزيادة 
امللحوظة بحاالت االعتداء عىل اآلباء«.يف غضون ذلك أفاد مدير 
س�جن األحداث ويل الخفاجي بأن »الجريمة بش�كل عام هي 
دائم�ا تتمحور وفق العوامل النفس�ية والعوام�ل االجتماعية 
واالقتصادية وهذا بش�كل عام ولكن هناك جرائم ما تس�مى 
بالجرائ�م الخاص�ة ومن ضمنه�ا قت�ل األب واألم واألخ والعم 
والت�ي تع�د م�ن الجرائ�م البش�عة الت�ي ال يمك�ن تصنيفها 
كظاهرة اجتماعية«، مش�راً اىل أن »هذه الحاالت تتكرر دائما 
وباس�تمرار ودائم�ا ما يقوم بهذا الفعل املراهقون دون س�ن 
ال� 18 س�نة وأغلب األحيان يكونون اندفاعيني أكثر من بقية 
الفئات العمرية«.وأضاف أن »س�جن األح�داث فيه مثل هكذا 
ح�االت كقتل الجد وقتل األم وقت�ل األب ومعظم هذه الحاالت 
ترتب�ط بعوامل نفس�ية باإلضاف�ة اىل عامل الطم�ع واألمور 
املادية وخاص�ة ما يتعلق بقضية اإلرث، وهن�اك أيضاً جرائم 
قت�ل دوافعها الرشف«، مبين�اً أن »االبتعاد عن الدين وتأثرات 
مواق�ع التواص�ل االجتماع�ي وغي�اب التثقي�ف االجتماع�ي 
كلها أس�همت بش�كل كبر بحدوث مثل هكذا حاالت نشاز«.
ون�وه الخفاجي اىل أن�ه »باالضافة اىل قتل األص�ول فهناك ما 
يس�مى بجرائم العوائل التي تتعل�ق بجرائم الرسقة مثل قيام 
أحد األبن�اء باالتفاق مع بعض األش�خاص لرسق�ة بيتهم أو 
رسقة سيارة والده لدوافع الطمع«.بدوره رصح خبر حقوق 
االنس�ان زيدان خلف العطواني أن »حاالت االعتداء عىل اآلباء 
ب�دأت بالتزاي�د يف املجتمع العراق�ي، وال بد م�ن إضافة مادة 
وتحدي�د عقوبة مل�ن يعتدي عىل والدي�ه، الس�يما أن االبتعاد 

ع�ن القيم الدينية والقانوني�ة، باإلضافة اىل عدم نرش الثقافة 
وراء انتشار وازدياد حاالت االعتداء«، مبيناً أن »العراق يفتقد 
اىل قان�ون العنف األرسي، ومنذ ع�ام 2017 وحتى اآلن هناك 
محاوالت إلقرار القانون وتأخره نتيجة االعرتاض عىل بعض 
الفق�رات الخاصة بهذا القانون«. وتابع أن »حاالت االعتداء يف 
املجتمع تنوعت واعتداء الزوج عىل الزوجة هو األكثر انتشاراً«، 
مشراً اىل أن »هناك حاالت اعتداء غر مسجلة نتيجة العادات 
والتقالي�د واملوروث�ات وبالرغم من ذلك فإن األعداد املس�جلة 
تنذر بخطر انتش�ار الحاالت باملجتمع«.وأوضح العطواني أنه 
»يجب الضغط عىل مجل�س النواب املقبل إلبرام قانون العنف 
األرسي، من بني اإلجراءات للحد من انتش�ار حاالت االعتداء«.
م�ن جانبه ق�ال الخبر القانوني عيل التميم�ي، إن »املادة 29 
من الدس�تور تش�ر اىل وجوب رعاية األبن�اء لآلباء واالهتمام 
بهم عند الكرب، ويش�دد قانون العقوب�ات العراقي يف االعتداء 
حي�ث ترتفع العقوب�ة عند االعت�داء عىل اآلب�اء يف املواد 410 
واملادة 416 إذا كان الرضر نفسياً أو أدبياً عىل من توجب عليه 
الرعاية واالهتمام«، مؤكداً »أهمية أن يحتوي مرشوع العنف 
األرسي ع�ىل م�ادة تعاقب بش�كل رصي�ح عىل االعت�داء عىل 
األبوين كما هو الحال يف مرص، حيث فرضت عقوبة الحبس 3 
سنوات ملن يعتدي عىل والديه«. الباحث االسامي واالكاديمي 
حس�ني املجاب أش�ار اىل أن »عق�وق الوالدين يش�كل حاالت 
فردية ولم ترتق ملس�توى الظاهرة وهي موجودة يف كل زمان، 
وأن قضية عق�وق الوالدين من القضايا التي جعلت الش�ارع 
املقدس له أحكام خاصة وأعدها كبرة من الكبائر ولها حكم 
رشعي ولم تصل اىل مرحلة من املراحل التي تش�كل ظاهرة يف 
الواقع االجتماعي ال سيما العراقي أو االسامي بصورة عامة 
والحقيقة أن النصوص الرشعية والقرآن الكريم هدفها واحد 
يف تنضي�ج عقول أبنائنا وجعله�م مهذبني ومؤدبني وخلوقني 

من خال بر الوالدين وتجنب عقوقهما«.

ظاهرة خطيرة تهدد
 النسيج االجتماعي العراقي

قدوة اإلنسانية وإمام المسلمين
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تظاهرة في البصرة تطالب بفسخ عقد الشركة الكورية 
المنفذة لميناء الفاو الكبير

املراقب العراقي/ البرصة ...
تظاه�ر الع�رشات أمام الرشكة العامة ملوانئ العراق امس الثالثاء املطالبة بفس�خ عقد الرشكة الكوري�ة املنفذة مليناء الفاو الكبري 
واحالت�ه للرشك�ة الصينية.وق�ال عدد منهم ان املرشوع لم يحقق نس�ب انجاز يعتد به�ا بعد مرور عام ع�ى التعاقد مع الرشكة.
واضافوا ان عى الحكومة إعادة العمل باملرشوع ضمن اطار االتفاقية الصينية وإلتحاق العراق بطريق الحرير الذي يضم أكثر من 
65 دولة يف لتدعيم النشاط االقتصادي للبلد من حيث  استخدام املوانئ لنقل الحاويات بني دول العالم وكذلك تطوير البنى التحتية 

وفتح مجاالت للزراعة والصناعة. واشاروا اىل انه يف حال لم يتم تنفيذ مطالبهم فإنهم سيستمرون بتصعيد االحتجاجات.

عني

املراقب

املراقب العراقي/ بغداد...
أطلقت وزارة البيئة، مرشوعاً لجعل الجامعة املس�تنرصية أول 
جامع�ة خرضاء صديقة للبيئة يف إط�ار تعزيز جهود الرشاكة 
م�ع املؤسس�ات التعليميَّ�ة ملواجه�ة التغ�ريات املناخية.وقال 
وزير البيئة جاس�م الفالحي يف بيان تلقت�ه »املراقب العراقي« 
إن ال�وزارة أع�ّدت خط�ة لتعزي�ز الرشاك�ة م�ع املؤسس�ات 
التعليمية ملجابهة التغريات املناخية، وعليه تّم اختيار الجامعة 
املس�تنرصية لتك�ون أول جامع�ة خ�رضاء صديق�ة للبيئ�ة 
لتش�جيع االعتماد ع�ى الطاقة املتجددة يف جميع املؤسس�ات 
التعليمي�ة والحكومية.وأض�اف الفالح�ي، أنَّ املرحل�ة املقبلة 
تتطلب تقليل املساس باإلنتاج النفطي والتحول نحو االقتصاد 
األخرض والطاقة النظيف�ة، وهذا يتطلب تكاتف الجهود ودعم 
كّل ال�وزارات واملؤسس�ات ذات العالقة الس�يما بعد االنضمام 
إىل اتفاقي�ة التغ�ري املناخي التي عدها نقط�ة تحول مهمة من 
املتوق�ع أن تنعك�س إيجاباً ع�ى الصعيد البيئ�ي واالجتماعي 

واالقتصادي للبالد.

 املراقب العراقي/ متابعة...
ج�دد املئات م�ن املحارضين املتعاقدين م�ع دائرة تربية 
محافظة ذي ق�ار اغالق مبنى الدائ�رة لليوم الثاني عى 
التوايل.وطال�ب املحتج�ون بتفعي�ل ق�رار 315 ورصف 
مس�تحقاتهم املالي�ة دون انتظار اق�رار املوازنة العامة 
للعام املقبل.وقال متظاهرون انهم حولوا تظاهرتهم اىل 
اعتصام مفتوح ونصب خيمة لالعتصام يف اطار الضغط 
من اجل االستجابة اىل مطالبهم.كما أستمر املحارضون 
واالداريون يف محافظة واس�ط باعتصامهم لليوم الثاني 
ع�ى الت�وايل امام مبنى مديري�ة الرتبي�ة للمطالب ذاتها 
وق�ال عدد منهم ان هذا االجراء سيس�تمر لحني تحقيق 

مطالبهم يف عموم املحافظات.
وكانت حكومة واسط املحلية فاتحت يوم االثنني رئاسة 
ال�وزراء بتوف�ري املخصص�ات املالية  لهم خ�الل موازنة 
2022، بع�د ان تم اقتحام مبنى تربية املحافظة من قبل 
املحارضي�ن.ويف محافظة املثنى بدأ محارضون يف تربية 
املحافظ�ة أمس الثالث�اء، اعتصاما مفتوح�ا أمام مبنى 
املديري�ة التي أغلق�ت أبوابها للمطالب�ة بتعديل رواتبهم 

وضمان رصفها وإطالق درجات الحذف واالستحداث.
وق�ال عدد منه�م إن ه�ذا التصعي�د يه�دف إىل الضغط 
ع�ى الجه�ات املعني�ة لتلبي�ة مطالبهم الت�ي وصفوها 
باملرشوع�ة. وأش�اروا إىل أنهم علقوا عمله�م يف املدارس 

للتأكيد عى تلك املطالب.
كم�ا خرج�ت تظاه�رات مماثلة للمحارضي�ن يف مدينة 

املوصل ودياىل.

هل تتحول المستنصرية إلى أول 
جامعة خضراء صديقة للبيئة ؟

تظاهرات المحاضرين تتحول إلى 
اعتصامات بعدة محافظات 

صورة
وتعليق

طلبة يف »كيلة ش�فل«يرومون الوصول إىل مدرس�تهم يف الكوت

املراقب العراقي/ محرر الصفحة...
»ق�م للمعل�م وف�ه التبجي�ال«.. يبدو 
الش�هري  الش�عري  البي�ت  ه�ذا  أن 
ألم�ري الش�عراء أحمد ش�وقي، ما عاد 
معم�وال ب�ه كم�ا يج�ب ه�ذه األيام، 
حيث اعت�دى ذوو طالب�ة عراقية عى 
مديرة مدرس�تها والكادر التعليمي، يف 
إحدى م�دارس مدين�ة البرصة، أقىص 
جنوب�ي البالد، يف واقع�ة أثارت غضب 
ال�رأي الع�ام. وأص�درت عى إث�ر ذلك 
املديرية العامة للرتبية يف البرصة، بيانا 
ح�ول الواقعة جاء فيه أنها »تس�تنكر 
حادثة االعتداء بال�رضب من قبل أحد 
أولي�اء أم�ور التلمي�ذات وزوجته عى 
مديرة مدرس�ة الوحدة العربية للبنات 
الواقع�ة يف محلة الهادي، أثناء تأديتها 
لواجبها، وأمام أنظار مالك املدرسة، يف 
واحدة من حاالت االس�تهتار والتجاوز 
عى الحرم الرتبوي«. وأضاف البيان أن 
مثل هذه الحوادث »تتكرر باس�تمرار، 
مما يع�د م�ؤرشا خطريا ع�ى انتهاك 
الرتبوية«.وأش�ار  واألنظمة  القوان�ني 
إىل أن »مديرة املدرس�ة قدمت »شكوى 
أصولي�ة يف مرك�ز الرشط�ة، وكذل�ك 
إىل مديريتن�ا، حي�ث س�تتم  ش�كوى 
متابعتها من خالل مشاورنا القانوني 
بحس�ب توجيه الس�يد املدي�ر العام«.
وتابعت املديرية: »يف الوقت ذاته، نهيب 
بالحكومة املحلية والقوات األمنية كما 
هو ش�أنهم دائما، لوضع ح�د لتكرار 
حاالت االعتداء عى مالكاتنا، ومالحقة 
كل م�ن تس�ول ل�ه نفس�ه املس�اس 
بحرمة مدارسنا ومؤسساتنا الرتبوية، 
إنصافا لرس�ل العلم وصن�اع الحياة«.
الب�رصة  رشط�ة  مديري�ة  وأعلن�ت 
»تمك�ن مف�ارز مركز رشط�ة الهادي 
يف محافظة البرصة، من إلقاء القبض 
عى املتهمني الذين اعت�دوا عى مديرة 
املدرس�ة أثناء مزاولتها ملهامها، وذلك 
تنفي�ذا ألمر قبض قضائ�ي وفق املادة 

230 من قانون العقوب�ات العراقي«.
وأوضح بيان لرشط�ة البرصة، أنه تم 
اتخ�اذ اإلج�راءات القانوني�ة بحقهم، 
ل�«ينال�وا  القض�اء  إىل  وإحالته�م 
جزاءه�م العادل«.وع�ادة م�ا تتك�رر 
الط�الب  العت�داء  مش�ابهة  ح�وادث 
والتالمي�ذ، أو ذويه�م ع�ى املعلم�ني 
واملدرس�ني، يف العدي�د م�ن امل�دارس 
العراقي�ة، تحت ذرائ�ع مختلفة، األمر 
الذي يعده خرباء ومرشفون تربويون، 
مؤرشا ع�ى »تأزم مجتمع�ي عام« يف 
ب�الد الرافدين.وق�ال املدرس س�امان 
عون�ي، »: »نواج�ه صعوب�ات جم�ة 

يف ه�ذا املج�ال، ك�ون الجي�ل الجدي�د 
صع�ب التعاط�ي معه، وه�و متطلب 
ع�ن  تلهي�ه  كث�رية  مغري�ات  ولدي�ه 
دراس�ته، فالطلب�ة يف الع�رص الرقمي 
ه�ذا مث�ال، وه�م م�ا زال�وا يف بدايات 
مراح�ل دراس�تهم االبتدائي�ة، يمتل�ك 
العديد منهم أجهزة كومبيوتر لوحية، 
وحتى هواتف متحرك�ة، يقضون جل 
أمامها«.وتاب�ع:  متس�مرين  وقته�م 
»ه�ذا األمر يس�هم يف تردي مس�توى 
الطالب ال�درايس، وتاليا تردي عالقاته 
م�ع معلمي�ه، ويف كث�ري م�ن الحاالت 
تتط�ور األم�ور  لألس�ف إىل التص�ادم 

واالحت�كاك ب�ني ذوي بع�ض الط�الب 
يف  والتدريس�ية  اإلداري�ة  والطواق�م 
امل�دارس، التي يدرس فيه�ا أبناؤهم«.
وأش�ار إىل أن�ه »بدال م�ن تحمل األهل 
القس�ط األكرب م�ن توجي�ه أطفالهم 
وحثه�م ع�ى املثاب�رة عى الدراس�ة، 
فإن العك�س يحدث، حيث يتم اتهامنا 
كمعلمني، من قبل بعض أولياء األمور، 
بالتسبب يف تراجع مستوى أوالدهم أو 
رسوبهم، وهذا تهرب طبعا من قبلهم 
من مس�ؤوليتهم األوىل ع�ن ذلك«.من 
جهتها تعتزم نقاب�ة املعلمني أن تعقد 
مؤتمراً ع�ن دور القنوات الفضائية يف 

توعي�ة األرسة العراقية بش�أن حاالت 
نقي�ب  املعلمني.وق�ال  االعت�داء ع�ى 
املعلّم�ني عب�اس كاظم الس�وداني يف 
ترصيح تابعته »املراق�ب العراقي« إن 
“املؤتم�ر ال�ذي تعتزم النقاب�ة إقامته 
الشهر املقبل سيكون بشأن دور بعض 
القنوات التي تعمل عى نقل املشكالت 
واالعت�داءات التي تحدث يف املدارس ما 
بني املعلّم والطالب”، مؤكداً أنَّ “هناك 
قن�وات تضّخم األمور من طرف أولياء 
األمور واملعلمني وإخراج املعلم بصورة 
س�يئة بالرغم م�ن الدور ال�ذي يلعبه 
اليوم املعلم واملعلمة قياس�ًا بدور األب 

واألم”.وأضاف الس�وداني أنَّ “املؤتمر 
املعني�ة  الجه�ات  بحض�ور  س�يكون 
مثل وزارة الثقاف�ة وأيضاً النقابات”، 
مش�رياً إىل أنَّ “املؤتمر س�وف يس�ّلط 
الضوء عى الضغوط�ات التي يتعرض 
له�ا املعل�م وع�دم تش�جيع الطال�ب 
وأرسته املالكات التدريسية، كما ستتّم 
مناقشة تفاصيل عّدة أخرى”.وأوضح 
أنَّ نتيج�ة املؤتم�ر س�تكون الخ�روج 
بوثيق�ة رشف تصدر ع�ن الجميع بأن 
يكون التعامل مع القضايا التي تخّص 
املعل�م باحرتام، كما يه�دف املؤتمر إىل 

عودة املجتمع إىل سابق عهده.

االعتداء على الطواقم التعليمية.. ظاهرة بحاجة إلى حلول ناجعة

املراقب العراقي/ بغداد...
أعلن�ت وزارة الصناع�ة واملع�ادن، ام�س 
الثالث�اء، عن دع�م وزارة الكهرب�اء ب�14 
منتج�اً يخ�دم منظوم�ة الطاق�ة، وفيم�ا 
كش�فت حج�م دي�ون الكهرباء، أش�ارت 
اىل اتف�اق مش�رتك لتطوير قط�اع الطاقة 
الكهربائي�ة. وقال املكت�ب اإلعالمي لوزارة 
واملع�ادن  الصناع�ة  وزارة  إن  الصناع�ة  
بتنفي�ذ  مس�تمرة  العام�ة  بتش�كيالتها 
عقود تجهيز وتنصيب وتش�غيل املحطات 
يف  الكهرب�اء  وزارة  لصال�ح  الكهربائي�ة 
املناطق الش�مالية والوس�طى والجنوبية، 
وبطاق�ات كهربائي�ة مختلف�ة، مبين�اً أن 
وزارة الكهرب�اء لديها االمكاني�ات العالية 
من م�واد وخربات هندس�ية وفنية لتأهيل 
املحط�ات الثانوية لتوزيع ونق�ل الطاقة. 
وأضاف أن الوزارة مس�تمرة برفد رشكات 
دوائ�ر وزارة الكهرباء بمختل�ف املنتجات 
التي تس�هم بش�كل فاعل يف دعم شبكات 
نق�ل وتوزي�ع الطاق�ة الكهربائي�ة منه�ا 
الكهربائي�ة  والق�درة  التوزي�ع  مح�والت 

بأنواعها والقابل�وات الكهربائية بمختلف 
واملحط�ات  الواط�ئ،  للجه�د  قياس�اتها 
الكهربائية  الس�يطرة  الثانوي�ة ولوح�ات 
فض�ال  واملتوس�ط،  الواط�ئ  وللجهدي�ن 
ع�ن منظوم�ات تحس�ني معام�ل القدرة 
والع�دادات  أن�واع  وبع�دة  الكهربائي�ة 

)امليكانيكي�ة  بأنواعه�ا  الكهربائي�ة 
الدفع(  وااللكرتوني�ة والذكي�ة واملس�بقة 
وأعم�دة نقل الطاقة وأعمدة اإلنارة وأبراج 
نق�ل الطاق�ة ومصابي�ح انارة الش�وارع 
االقتصادي�ة بمختل�ف االن�واع، وصناديق 
الكيوس�ك الكهربائي�ة البل�رات بأنواعها. 

وتابع أن وزارت�ي الصناعة والكهرباء عى 
تواصل مس�تمرة حيث اتفق الطرفان عى 
بي�ان حاجة وزارة الكهرب�اء من املنتجات 
أعاله لسنة 2022 ليتسنى لوزارة الصناعة 
واملعادن االس�تعداد النتاجها واستعدادها 
اىل فصل الصيف الق�ادم وخصوصا تأهيل 
وتصليح آالف املحوالت العاطلة يف رشكات 
وزارة الكهرب�اء وبج�ودة عالي�ة واس�عار 
مناسبة، الفتا اىل ان”وزير الكهرباء وكالة 
وج�ه بتع�اون رشكات الوزارة يف تس�هيل 
مهم�ة توقيع العق�ود م�ع رشكات وزارة 
املح�والت  تس�ليم  يف  واالرساع  الصناع�ة 
املعطوب�ة لغرض الب�دء بأعم�ال الصيانة 
والتاهيل. واوضح ان ديون وزارة الكهرباء 
لصال�ح وزارة الصناع�ة زادت ع�ى 300 
مليار دين�ار”، الفتا اىل ان “وزارة الصناعة 
مس�تمرة بالتع�اون م�ع وزارة الكهرب�اء 
لتقديم خدم�ة املواطنني والصال�ح العام. 
وهنا البد من طرح س�ؤال مه�م وهو :هل 
ينجح اتف�اق الصناعة والكهرب�اء لتأهيل 

منظومة الطاقة ؟

هل ينجح اتفاق الصناعة والكهرباء لتأهيل منظومة الطاقة ؟

حاجة المسنين 
والعجزة إلى الرعاية

 املراقب العراقي/ ذي قار...
كشفت منظمات مجتمعية وجهات حكومية يف ذي قار عن حاجة رشيحة 
املس�نني يف دور االي�واء اىل املزيد من الرعاية الصحية وتحس�ني اوضاعهم 
املعيش�ية، وفيم�ا اش�اروا اىل عدم توف�ر اغل�ب املس�تلزمات الطبية وان 
امليزاني�ة املخصصة لرشاء األدوية لجمي�ع الدور محددة ب�250 الف دينار 
فقط، دعوا اىل تنس�يب طبيب مختص وتعديل قانون املوازنة بما يس�مح 
بتزويد دور املس�نني باألثاث وزيادة تخصيصات مرصوف الجيب للمس�ن 
م�ن 60 الف دين�ار اىل 250 الف.واقامت منظمة النجدة الش�عبية الدولية 
وبالتع�اون مع املنظمة النرويجية ندوة حوارية حول احتياجات املس�نني 
وكيفية تحس�ني ظروفه�م، بحض�ور مدير الرعاي�ة االجتماعي�ة محمد 
الغ�زي وعدد من مديري اقس�ام الرعاية، والصح�ة، والرشطة املجتمعية، 
وممثل عن الحكومة املحلية، ومنظمات املجتمع املدني والفرق التطوعية، 

وحق�وق االنس�ان، وممثل املنظم�ة للمنطق�ة الجنوبي�ة، وغريهم.وقال 
منس�ق الندوة عيل الحصيني ان »الجلس�ة تناولت عدة نقاط تم تسجيلها 
من خالل اس�تبيان سابق للمسنني بعدد 200 مسن، تلتها ندوة حوارية يف 
دار املسنني، اس�تنتجنا منها 18 نقطة تمت مناقشتها وحددت كل نقطة 
حس�ب االختصاص واقرتحت االف�كار واالجراءات الكفيل�ة بمعالجتها«.
وع�ن ابرز ما ش�خصه املش�اركون بالندوة من معوقات ومش�اكل تواجه 
املس�نني اوض�ح الحصين�ي ان »دار املس�نني ملبي�ة لالحتياج�ات غري ان 
املسنني بحاجة اىل ترشيعات برملانية تخدم هذه الرشيحة«، مبينا ان »مواد 
القوانني الس�ارية تشرتط )عند قبول اي مستفيد يف دور رعاية املسنني أن 
يكون غري محتاج إىل رعاية طبية وصحية مستمرتني( وهذا خالف الواقع 
ك�ون هناك ع�دد غري قليل من املس�نني غ�ري قادرين عى اعالة انفس�هم 

جسديا مما يعيق عمل املوظفني«.

نقابة المعلمين تعقد مؤتمرا عنها 

املراقب العراقي/ متابعة...
طالب أهايل ناحية العظيم املوارد املائية بإطالق مناس�يب 
نه�ر العظيم الرشي�ان الحيوي الفاصل ب�ني دياىل وصالح 
الدين بع�د ارتفاع املخزون املائي للس�د املغ�ذي للنهر.من 
جهت�ه اكد رئي�س مجلس العظيم الس�ابق محمد إبراهيم 
العبي�دي ؛ ان »األمط�ار املتدفق�ة عرب نهر الزاب األس�فل 
أس�همت بزيادة املخزون املائي لس�د العظيم بمقدار 100 
ملي�ون م3 ما يؤمن ماء ال�رشب وارواء الحيوانات وتأمني 
االحتياج�ات األساس�ية لناحي�ة العظيم«.ودع�ا العبيدي 
الجهات املس�ؤولة اىل اطالق مناس�يب نهر العظيم وإنقاذ 
ع�رشات القرى م�ن اله�الك املعييش بس�بب ش�ح املياه.
وحذرت ناحية العظيم يف وقت س�ابق من كوارث معيشية 
وامني�ة بس�بب انخفاض وتاليش مناس�يب نه�ر العظيم 
الفاص�ل بني دياىل وصالح الدين.ويع�د نهر العظيم  واحداً 
من أهم روافد نهر دجلة  وينبع من محافظة الس�ليمانية، 
ويق�ع مابني حوض تغذية الزاب االس�فل وسلس�لة جبال 
حمري�ن  ول�ه 4 رواف�د هي خاص�ة جاي وط�اووق جاي 

وطوز جاي  وزغيتون جاي إضافة رافدان ثانويان.

األهالي يطالبون الموارد 
المائية بإطالق مناسيب 

نهر العظيم
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تلقى مح�رك البح�ث غوغل رضبة 
مفاجئ�ة، حيث فقد مرك�زه األول، 
كأكثر مواقع الويب شهرة يف العالم 
ع�ام 2021. بحس�ب رشك�ة األمن 

السيرباني “كالود فلري«.
ونج�ح موقع “تيك ت�وك” يف إزاحة 
إىل  ودفع�ه  التكنولوجي�ا،  عم�الق 
املرك�ز الثان�ي، باع��������تب�اره 
أكث�ر املواقع ش�عبية يف العالم عام 

.2021
وقف�ز موق�ع “تيك ت�وك” 6 مراكز 
مرة واح�دة خالل ع�ام. حيث كان 
املوق�ع الش�بابي يف املركز الس�ابع 
يف ع�ام 2020 بينم�ا كان “غوغل” 

يتصدر.
األوىل  الع�رة  املراك�ز  وج�اءت 

للمواقع األكثر شعبية عام 2021. 
وغوغ�ل  ت�وك  “تي�ك  كالت�ايل: 
وفيسبوك ومايكروسوفت وآبل 
ويوتيوب  ونتفليكس  وأمازون 

وتويرت وواتساب«.
يذك�ر أن “تيك توك” حقق رقماً 

قياس�ياً جدي�داً يف ايلول املايض، 
بوصوله إىل مليار مستخدم.

أف�ادت مجل�ة »فرويندي�ن« األملانية 
بأن االس�تغناء عن جميع املروبات 
واس�تبدالها باملاء فقط ق�د يكون له 

نتائج مذهلة عىل الجسم.
ومن أبرز هذه النتائج:

فقدان الوزن بشكل أرسع:
االمتن�اع ع�ن رشب أي يشء عدا املاء 

مل�دة 9 أي�ام يحف�ز التمثي�ل الغذائي 
الده�ون،  ح�رق  ويع�زز  الخ�اص 
باإلضاف�ة إىل ذل�ك فإن امل�اء يحد من 

الشهية.
تقوية القلب والدماغ:

يمكن لخمس�ة أكواب من املاء يومياً 
أن تقل�ل من خط�ر اإلصاب�ة بالنوبة 

القلبي�ة، وبع�د ثمانية أك�واب يزداد 
األداء الفكري بنسبة %30.

نضارة وصحة البرة:
يرط�ب امل������اء الب�رة ويجعلها 
نضارته�ا  م�ن  ويزي�د  نق�اًء  أكث�ر 

ونعومتها.
الوقاية من األمراض:

املناع�ة،  جه�از  امل�اء  رشب  يق�وي 
التخل�ص م�ن  ويس������اعد ع�ىل 
الس�م�����وم بش�كل أرسع. وه�و 

م�ا يس�اعد يف الوقاي�ة م�ن بعض 
األمراض مثل ارتف�����اع ضغط 
ال�دم والتهاب�ات املثان�ة وحت�ى 

رسطان القولون.

ماذا يحدث للجسم عند استبدال جميع المشروبات بالماء؟

كيا تقدم سيارتها الشبابية الجديدة

ِعيا عاما يعمل بالذكاء االصطناعي للحكم في الجرائم الصين تبتكر ُمدَّ

تغُيُّر الصوت قد يكون عالمة على اإلصابة بأوميكرون

م�ن بني أكثر الس�يارات التي لفتت نظر الش�باب 
ومحبي املركبات ذات الطاب�ع الريايض هذا العام 
كان�ت س�يارة Kia Stinger الجدي�دة بتصميمها 

ومواصفاتها املميزة.
 Stinger وتمي�زت املركبة الجدي�دة عن س�يارات
التي طرحت العام املايض بتعديالت شملت تصميم 
والفتح�ات  الصدم�ات  ممتص�ات 
الهوائية عىل مقدمة وجوانب 
الهيكل، كما حصلت هذه 
ع�ىل  الس�يارة 
مصابي�ح أكث�ر 
ا  ر تط�و

تعم�ل بأح�دث تقني�ات LED، وتزي�ت واجهتها 
األمامية بشعار رشكة كيا الجديد.

وداخليا جهزت الس�يارة بمقاع�د رياضية جلدية 
تتس�ع لخمس�ة ركاب، كما حصلت ع�ىل واجهة 
قيادة متطورة مجهزة بأحدث أنظمة املولتيميديا، 
وشاش�تني واح�دة ملس�ية يف منتص�ف الواجه�ة 
للتحك�م بأنظمة املالحة والكام�ريات والعديد من 
خصائ�ص املركبة، وأخ�رى قبالة الس�ائق تعمل 

كلوحة عدادات رقمية بواجهات عرض مختلفة.
كم�ا زودت الس�يارة بنظ�ام Kia Connect الذي 
يس�مح بتش�غيل محركاتها والعديد من تقنياتها 
عن بع�د عرب تطبي�ق يف الهاتف الذك�ي، وجهزت 
بكامريات وحساسات مس�افات أمامية وخلفية، 
وحساس�ات للضوء واملطر، وأنظمة للحفاظ عىل 
الثب�ات عىل املنعطف�ات، وعدة أنظم�ة قيادة من 

بينها أنظمة قيادة رياضية.
وتطرحها كيا بعدة أنواع من املحركات، محركات 
T-GDI توربينية بسعة 2.0 ليرت وعزم 197 و247 
حصانا، ومحركات T-GDI بس�عة 3.3 ليرت وعزم 
370 حصان�ا يمنحها تس�ارعا تضاهي به أفضل 

السيارات الرياضة حاليا.

كش�ف باحثون يف الصني أنهم توصلوا 
آللة تعد األوىل من نوعها يف العالم، حيث 
تس�تخدم الذكاء االصطناع�ي للحكم 
عىل األشخاص يف حال ارتكاب جرائم، 
ويمك�ن لق�ايض ال�ذكاء االصطناعي 
تحديد املته�م بدقة تزيد عىل 97% بناًء 

عىل وصف شفهي للقضية.
ويوضح تقرير نره موقع »العربية«، 
أن�ه تم تصني�ع الجه�از واختباره من 
ش�نغهاي  يف  الش�عبية  النياب�ة  قب�ل 

بودون�ج، وه�ي أك�رب مكات�ب النيابة 
العام�ة وأكثره�ا ازدحام�اً يف الب�الد، 
ويمك�ن للتكنولوجي�ا أن تقل�ل عبء 
العم�ل اليوم�ي للمدع�ني العامني، ما 
يس�مح له�م بالرتكيز عىل مه�ام أكثر 
صعوبة، وفقاً للربوفيس�ور يش يونج، 
مدي�ر معم�ل إدارة البيان�ات واملعرفة 
بأكاديمية العلوم الصينية، وهو العالم 

الرئييس للمروع.
ن�ر  بح�ث  يف  وزم�الؤه،  يش  وق�ال 

 Management ه�ذا الش�هر يف مجل�ة
Review املحلي�ة »يمك�ن للنظ�ام أن 
يح�ل مح�ل املدع�ني يف عملي�ة صن�ع 

القرار إىل حد معني«.
تطبي�ق  تزاي�د  األخ�رية،  الف�رتة  وىف 
تكنولوجيا الذكاء االصطناعي يف إنفاذ 
القانون ح�ول العالم، حيث اس�تخدم 
بع�ض املدع�ني األمل�ان تقني�ة الذكاء 
االصطناع�ي مثل التع�رف عىل الصور 
والط�ب الرعي الرقمي لزيادة رسعة 

معالجة القضايا ودقتها.
فيم�ا كان املدع�ون العامون يف الصني 
عندم�ا  للفك�رة  املتبن�ني  أوائ�ل  م�ن 
بدأوا اس�تخدام ال�ذكاء االصطناعي يف 
ع�ام 2016، ويس�تخدم العدي�د منهم 
االصط�����ناع�ي  ال�ذكاء  أداة  اآلن 
املعروفة باس��م النظ�ام 206. والتي 
يمكنه�ا تقيي�م ق�وة األدل�ة وظروف 
االعتقال ومدى خطورة املشتبه به عىل 

الجمهور. 

كش�ف العلم�اء ع�ن عرض 
جدي�د ملتغ�ري أوميكرون 
لف�ريوس كورونا، وهو 
قد يك�ون الَعرَض األول 
ال�ذي يمكن�ك س�ماعه 
ب�دالً م�ن الش�عور به، 
إن  الباحثون  حيث ق�ال 
َ صوت�ك إىل ص�وت  تغ�ريرُّ
أجش قد يكون عالمة عىل 
إصابتك بمتغري أوميكرون.

وكان العلم�اء يعرف�ون أن 
ينتج  أوميك�رون  متغ�ري 
الحلق«؛  عنه »التهاب يف 
ترتي�ب  معرف�ة  لك�ن 
وصول األع�راض يمكن 
الن�اس عىل  أن يس�اعد 
الت�رف مبك�رًا لوقف 
ىف  الف�ريوس  انتش�ار 
ألن�ك  ه�ذا  الجس�م، 

س�تخ��ترب 
يف  التغّي�ُ��َر 
ص��وت�ك 
قب����ل 

ث  و ح�د

الته�اب الحلق، لذا إذا ش�عرت بتغري يف 
صوتك يجب إجراء اختبار ملعرفة ما إذا 
كنت مصاًبا بفريوس كورونا.ووجدت 
 ZOE Covid تطبي�ق  م�ن  بيان�ات 
الربيطان�ي، حي�ث يق�وم األش�خاص 
بتس�جيل أعراضهم عرب األبليكيش�ن، 
ع�ن  أيًض�ا  يبلغ�ون  األش�خاص  أن 
تطوي�ر »ص�وت أجش« نتيج�ة ملتغري 

أوميكرون.
وأوض�ح العلم�اء أن�ه رغ�م أن متغري 
أوميك�رون ينت�ج عن�ه أع�راض أكثر 
اعتدااًل من متغري دلتا، إال أنه معٍد أكثر.
املصاب�ون  األش�خاص  يعان�ي  وق�د 
بالس�اللة من فقدان الش�هية وضباب 
الدم�اغ، وع�ىل الرغم من أنه�ا لم تكن 
من ب�ني األعراض األكثر انتش�اًرا التي 
تم اإلبالغ عنها، إال أن بعض املشاركني 
ىف االس�تطالع أفادوا بفقدان الش�هية 
باإلضافة إىل الغثي�ان إىل جانب ضباب 

الدماغ كأعراض عانوا منها.
األكث�ر ش�يوًعا  األع�راض   وكش�فت 
متغ�ري  أن   ZOE تطبي�ق  يف  املس�جلة 
أوميكرون قد يشبه الربد التقليدي من 

نواٍح كثرية.

روسيا تعلن نجاح 
اإلطالق االختباري 

الثالث لصاروخ »أنغارا« 

غوغل تتعرض
 لضربة مدوية

باحثون يصممون لعبة 
لتعليم األطفال على 
مواجهة الفيروسات

أطلقت القوات الفضائية الروس�ية للمرة 
الثالثة ص�اروخ »أنغ�ارا – آ 5« الفضائي 
التس�����ريع  بوح�دة  امل�زّود  الثقي�ل 
االخت����باري�ة  والحمول�ة  »برس�اي« 

املفيدة.
وق�د أطلق الصاروخ الس�اعة 22.00 يوم 
27 ديس�مرب بتوقيت موس�كو من مطار 
»بليسيتسك« الفضائي العسكري. وتولت 
القوات الفضائية الروسية الساعة 22.03 
إدارة الص�اروخ بع�د انفص�ال مرحلتي�ه 

األوىل والثانية.
وقال ناطق باس�م إدارة اإلعالم يف القوات 
املس�لحة الروسية إن الوحدة التي تحتوي 
عىل الحمولة املفي�دة االختبارية انفصلت 
بع�د 12 دقيق�ة ع�ن مرحل�ة الص�اروخ 
الثالث�ة واس�تمرت يف التحلي�ق بواس�طة 
وح�دة الترسي�ع »برس�اي« نح�و امل�دار 
الثاب�ت ل�أرض. واس�تغرق تحليقه�ا 9 

ساعات.
وأع�اد الناط�ق إىل األذه�ان أن صاروخ » 
أنغارا – آ 5« س�بق له أن انطلق من مطار 
»بليسيتس�ك« يف 23 ديس�مرب عام 2014 

و14 كانون االول عام 2020.

ابتكر باحثون لعبة عىل اإلنرتنت تس�اعد 
األطفال عىل تعلم  اإلنفلونزا والفريوسات 

يف ظل انتشار وباء كورونا.
وتع�اون باحث�ون م�ن جامعة أي�وا مع 
غ�ري     Family Fighting Flu منظم�ة 
ع�ىل  تفاعلي�ة  لعب�ة  إلنش�اء  الربحي�ة 
 Flu›s اس�م  عليه�ا  وأطلق�وا  اإلنرتن�ت، 
Clues حي�ث تأخذ األطفال يف جولة حول 
العال�م، إىل الهن�د ونيجريي�ا واألرجنت�ني 
وتايوان لتحديد ح�االت تفيش اإلنفلونزا. 
ث�م يس�اعدون يف تصم�������ي�م لقاح 
إلنقاذ األرواح، بحس�ب موق�ع أيوا بابلك 

راديو.
وقالت مورين نيمان، األس�تاذة املشاركة 
يف عل�م األحي�اء بجامع�ة أي�وا، إن اللعبة 
مصمم�ة بحيث ال يخرس أح�د، وأضافت 
»أردنا أن يتلقى األطفال رس�الة مفادها 
أن أي لق�اح - حت�ى ل�و كان غري كامل - 
س�يكون أفضل من عدم القيام بأي يشء 
عىل اإلطالق. ولهذا الس�بب قمن�ا بإعداد 

اللعبة بهذه الطريقة«.
وق�ام الباحثون أيًضا ع�ن قصد بتضمني 
مجموعة متنوعة من العلماء من خلفيات 
وثقاف�ات مختلفة إلثبات أن�ه يمكن ألي 
ش�خص أن يصبح عالًِم�ا، وقالت نيمان 
»يمكن�ك أن تكون من أي عمر أو أي عرق 
أو أي دولة، كانت هذه رسالة مهمة حًقا 
بالنس�بة لنا. وه�ذا يشء كان من دواعي 
رسورن�ا أن�ا وفريقي حًق�ا أن نضمنه يف 

اللعبة«.

ح�ذر أطباء ومختصون م�ن ممارس�ة الرياضة خالل 
فصل الش�تاء البارد، خصوصا عندما تكون الفريوسات 
أكثر انتشاراً، مشريين اىل أنه غالباً ما يتعرض األشخاص 
إىل اإلصابة باملرض.وبحس�ب األطب�اء، فإن هناك قصورا 
قلبيا ينج�م عن اإلصاب�ة بالتهاب عضلة القل�ب، يف حالة 
واحدة من ب�ني كل خمس حاالت وأحياناً الوفاة جراء ذلك 

القصور، بحسب ما ذكرته مؤسسة القلب األملانية.
ويق�ول الطبيب برين�د فولفارت، املدير الطبي بقس�م 

الط�ب الريايض يف مستش�فى ش�اريته الجامع�ي بربلني وكبري 
األطباء املس�وؤلني عن الفرق األوملبية األملانية: »لحس�ن الحظ، 

نادراً ما يحدث التهاب يف عضلة القلب«.
ويش�ري فولفارت إىل أنه من املرجح حال ممارس�ة ش�خص ما 
أنش�طة رياضي�ة وهو مري�ض، أن يص�اب بع�دوى يف الجهاز 

التنفيس العلوي.
وم�ن ب�ني التداعي�ات األخ�رى املحتملة ح�دوث أزم�ة )ربو(، 
وإصاب�ات يف العض�الت، بحس�ب الطبيب املتخص�ص يف الطب 

الري�ايض، فيليكس بوس�ت، وه�و كبري األطباء يف قس�م الطب 
الباطني العام وأمراض القلب بمستش�فى كوبلنتس-مونتابور 

الكاثوليكي يف أملانيا.
ويوضح بوست أنه قد يحدث تمزق يف ألياف العضالت وما شابه 
ألن االلته�اب يزي�د م�ن دوران الج�ذور الحرة يف الجس�م وهي 
جزيئات ش�ديدة التفاعل يمكنه�ا االرضار بالخاليا. وعالوة عىل 
ذلك، ق�د يحدث خل�ل يف اإلدراك العميق وهو الوع�ي بالوضعية 

وحركة الجسم.

أطباء يحذرون من ممارسة الرياضة خالل البرد
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قال اإلمام عيل »عليه السالم«: 
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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

ما بين مدينة الكوفة التاريخية وقصر األخيضر، تتوسط صحراء جنوبي 
العراق آثار قصر موغل في القدم ُيدعى قصر العطشان، والذي لم ُيعرف 
بعد على وجه الدّقة تاريخ بنائه، بين كونه َمعلماً عثمانياً، وبين آخرين 
يرجعونه إلى الحقبة األموية األولى، بل يذهب البعض إلى أنه أثر 
تاريخي أقدم من ذلك..لكن المرّجح، كما يقول المختّصون، أنه ُشّيد في 
القرون األولى لإلسالم، ليكون مأوى الزّوار ودار استراحٍة في الصحراء. 
وُسّمي بالعطشان ألنه كان المكان الوحيد الذي تتوّفر فيه المياه للقوافل 
المارة.
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أف�ادت إدارة رشطة امل�رور يف مدينة كراسنويارس�ك 
رشقيَّ س�يبرييا، بقيام س�ائقي السيارات يف ضواحي 
املدين�ة مؤخ�راً، بتش�كيل ش�جرة رأس الس�نة التي 
تضمن�ت 465 سيارة.وش�اركت الرشط�ة كذل�ك يف 
الفعالي�ة املس�ماة ب�«الفالش م�وب«. ووضع رجال 
الرشطة س�ياراتهم يف رأس »شجرة الصنوبر«، حيث 
قاموا بتش�غيل املنارات الوامضة. أما بقية السيارات، 
فش�كلت أغص�ان ش�جرة »عيد املي�الد«. وق�ال أحد 
منظمي »الفالش موب«، فالريي بياشورين، إن عدد 
الراغبني باملش�اركة يف الفعالية، زاد كثرياً عن 
إمكان�ات س�احة اصطفاف الس�يارات.
وأضاف قائالً: لو اس�تطعنا وضع 
1000 سيارة لكانت شجرة 

عيد امليالد أكرب.وأش�ار إىل أن فالش موب العام املايض، 
جمع 150 س�يارة فقط، أنشأت شجرة رأس السنة يف 

ظروف درجة الحرارة 32 درجة مئوية تحت الصفر.

ظه�ر عىل مواقع التواصل االجتماعي بلغات عدة حول العالم فيديو قيل إنه ُيظهر طائرا تنبعث 
من�ه النار فيح�رق الغابات، وقال�ت املنش�ورات باللغة العربية إنه مس�ؤول عن حرائ�ق الغابات يف 
أس�راليا.ويقول موقع )ميزان فرانس برس( إنه صحيح أن بعض أنواع الطيور تنقل العيدان 
املش�تعلة من مكان آلخر فتساهم يف توس�ع حرائق الغابات، لكن ال يوجد طائر تنبعث 
من�ه الن�ريان وفقا للخرباء، وه�ذا الفيديو مركب وفقا لنارشه.يظه�ر يف الفيديو ما 
يب�دو أن�ه طائر يم�ي عىل أرض عش�بية، وينبعث من�ه نار ودخان، ثم مش�اهد 
متفرقة لغابات تح�رق، وجاء يف التعليقات املرافقة »تعرف عىل طائر الحدأة )..( 
الذي ُيش�عل النار يف غابات أسراليا«.وحصد هذا الفيديو عرشات آالف املشاهدات 

عىل مواقع التواصل بلغات عدة حول العالم منها العربية واإلنجليزية.

قافلة سيارات على شكل شجرة

الطائر الشرير يغزو العالم

يشبه قرص العطش�ان، إىل حد كبري، األبنية األخرى 
الت�ي ش�يدت منذ ع�رشات القرون يف الع�راق، عىل 
غ�رار قرص األخيرض الذي يقع ع�ىل مقربة منه إىل 
الغ�رب م�ن مدينة كرب�الء أيضاً، واملش�يد يف العهد 
األم�وي، وه�و ع�ىل ش�كل مربع م�ا ت�زال معامله 
وجدران�ه الخارجية وبعض األبنية الداخلية ظاهرة 
للعي�ان في�ه، ومحافظة عىل طريق�ة بنائها األوىل.
يقع قرص العطش�ان وسط بادية واسعة ومرتفعة 
قلي�اًل، ويف منطقة تكاد تخلو من الس�كان، وُش�يد 
إىل الغرب من�ه طريق يربط كرب�الء بالنجف، وهي 
منطق�ة زاخرة باألح�داث التاريخي�ة، لكنه يواجه 
اآلن خط�ر تاليش م�ا تبّقى منه من معالم بس�بب 
اإلهمال.ويقول خبري اآلثار ومدير دائرة آثار كربالء 
الس�ابق حس�ني يارس، إن الباحثة أملس بيل ذكرت 
الق�رص يف وصف دقيق يف كتابها )القرص واملس�جد 
�ْت بتخطيط البن�اء وتصوير  يف األخي�رض(، واهتمَّ
بقاي�اه. كما ذكره املس�ترشق اإلنكلي�زي والباحث 
يف اآلثار، كريزول، معتقداً أن قرص العطش�ان كان 
دار اسراحة أيام الُجمع واألعياد، ويعتقد أن تأريخ 
بنائ�ه يع�ود إىل النص�ف الثان�ي من الق�رن الثاني 

الهجري.ويشري يارس إىل أن تسمية قرص العطشان 
كانت بس�بب وقوع�ه يف منطق�ة صحراوية قاحلة 
وهضبة عالية يندر وجود املياه فيها. ويف هذا البناء، 
حفر مؤّسس�وه برئاً داخله يس�تخرج منه�ا املياه 
الجوفية الصالحة للرشب، ولهذا ظّل يس�قي البدو 
واملس�افرين الرحل. ويبنّي أنه من خالل الدراس�ات 
األخرية، يعتقد أنه أح�د منازل الطريق القديم الذي 
كان يرب�ط بني بالد الش�ام والكوفة، وأحد تفرّعات 
طري�ق الح�ج القديم م�ن الكوف�ة إىل مكة.طريقة 
بن�اء القرص والجدران الضخمة واملس�احة الكبرية 
التي ش�يدت ع�ىل مرتفع وس�ط الصح�راء، تؤكد 
أن�ه احتّل مكانة مهمة يف حقب�ٍة اُتخذ فيها يف هذه 
الصح�راء القاحلة واملوحش�ة كمق�ٍر مهم.ويدعو 
ي�ارس إىل أهمية تنقيب املنطق�ة املحيطة بالقرص، 
ملعرفة إن كان هناك أي دالئل للحياة القديمة، ومن 
ثم كش�ف أس�س وجدران القرص ملعرفة قياس�اته 
بدق�ة، لتبدأ أعم�ال صيانته وترميم�ه بنفس مواد 
البناء املستخدمة سابقاً، علماً أنَّ سبب تهّدم بعض 
أجزائه هو ق�دم البناء والعوامل الجوية، كونه يقع 
منف�رداً يف منطق�ة صحراوي�ة قاحل�ة خالي�ة من 

األش�جار والبناء.خبري اآلث�ار العراق�ي األكاديمي 
عدن�ان املس�عودي، يق�ول إن الق�رص )كان يمّث�ل 
موقعاً اسراتيجياً آنذاك؛ إْذ يقع يف منتصف املسافة 
بني الكوفة يف الشمال الرشقي، وبني قرص األخيرض 
يف الجن�وب الغرب�ي. وكّل رك�ن من أركان�ه األربعة 
يس�تند إىل ثالثة أبراج كبرية الحج�م، يقع ُقطر كل 
برج منها يف أكثر من س�تة أمتار، ومدخله الرئييس 
يتأل�ف م�ن تعاض�د برجني وس�طيني، يفس�حان 
بينهما مدخالً بعرض مرين ونصف املر، وبارتفاع 
يتجاوز الثالثة أمتار، تس�مح بولوج جمٍل براكبه(.

وعّما يضمه القرص، يقول املسعودي إنه يتألف من 
الداخل م�ن دورين منتظمني يف فناء واحد، وس�ّلم 
يوصل للدور الثاني ال تزال آثاره حتى اليوم. ويؤكد 
أن القرص لحقته هذه التس�مّية )قرص العطشان( 
يف مرحل�ة متأّخ�رة ج�داً، بع�د أن جّفت قن�اة املاء 
التي كانت تتدّفق إليه عرب الصحراء. ويش�ري إىل أّن 
الق�رص كان مكاًنا لالصطياف واالس�تجمام ألمراء 
ووالة أم�ر الكوفة، خالل الفرة العباس�ية، مطالباً 
بااللتفات إليه والعمل عىل تأهيله، قبل أن ينهار ما 

تبقى منه.

معلم يعاني اإلهمال 

بين الكوفة واألخيضر..

،،قصر العطشان

أفادت وكالة أنباء الصني الجديدة )ش�ينخوا(، ام�س الثالثاء، بأنه قد تم االنتهاء 
م�ن ترميم قرب قديم ذي لوح�ات جدارية نادرة، يعود تاريخه إىل عهد أرسة تانج، 
خالل الفرة من عام 618 وحتى عام 907 للميالد، يف مقاطعة ش�اني بش�مال 
الصني، بحس�ب ما ذكره متحف تاييوان للوحات الجدارية ألرسة تي الشمالية.
وكان ق�د تم اكتش�اف الق�رب يف عام 2019، بمدرس�ة ابتدائي�ة يف مدينة تاييوان 
بمقاطعة ش�اني، وتم نقله الحًقا إىل املتحف بغرض حمايته وترميمه.وبحسب 
النقش املوجود عىل الرضيح، فقد كان صاحب القرب، قوه شينج، ضابًطا عسكرًيا 

متوسط الرتبة يف عهد أرسة تانج. كما أن السقف والجدران ورسير التابوت 
واملمرات واألب�واب داخل القرب كلها مزينة بلوح�ات جدارية رائعة.وذكر 

املتح�ف أن�ه ت�م إص�الح العي�وب يف اللوح�ات الجدارية مثل الش�قوق 
والتجويف�ات والش�وائب، ومن املق�رر أن يتم فتح الق�رب للجمهور يف 
املس�تقبل.وقال فن�ج قانج، الباح�ث يف معهد تايي�وان لحماية اآلثار 
الثقافي�ة، إن اللوح�ات الجدارية الرائعة للقرب تكش�ف املكانة النبيلة 

لصاحب القرب وتربهن عىل قيمتها التاريخية والفنية والعلمية.

تمكن طيار بريطاني من مواصلة الرحلة أثناء موس�م عيد امليالد، دون 
أن يضطر إىل تغيري مساره أو يهبط اضطرارياً، إثر اصطدام كتلة من 
الجليد بالزجاج األمامي لقم�رة القيادة.ونرشت صحيفة »الصن« 
الربيطانية ص�ورة تظهر واجهة قمرة قي�ادة طائرة يف الخطوط 
الربيطاني�ة وقد تش�ققت بش�كل كب�ري إث�ر االصطدام.ووقعت 
الحادث�ة بعدما أقلع�ت الطائرة، وهي من ط�راز »بوينغ 777« 
من مطار غاتويك يف لندن نحو كوستاريكا، إذ اصطدمت 

بكتلة من الجليد، ولحس�ن الح�ظ، كانت هناك طبقة إضافية وراء الزجاج 
املتش�قق.وهبطت الطائرة يف وجهتها بس�الم، وفرصة حصول حادثة مثل 
ه�ذه تبلغ واحداً يف املليون، لك�ن طاقم الطائرة والركاب كانوا محظوظني، 
ألن الطائرة كانت يف نفس االتجاه الذي جاءت منه الكتلة الجليدية، وكانت 
رسعته�ا بطيئة نس�بياً.لو كان�ت الطائرة والكتل�ة الجليدي�ة يف اتجاهني 
مختلف�ني، لكانت النتائج كارثية.وقالت الخط�وط الجوية الربيطانية: إنه 

لم تكن هناك حاجة للهبوط االضطراري أو تغيري املسار.

كتلة جليد تهشم زجاج قمرة طائرة في الجوالصين ترمم قبرًا فريدًا عمره ألف سنة

تذكرة إلى الفضاء
مقابل 28 مليون دوالر

فاز مؤس�س منصة » Tron« الرفيهية، جاس�تن س�ان، 
باملزاد العلني لتذكرة إىل حدود الفضاء حيث دفع مبلغا 
ق�دره 28 مليون دوالر.وذلك مقابل فرصة س�تتاح له 
ع�ام 2022 للقيام برحلة س�ياحية إىل ح�دود الفضاء 
ع�ىل مت�ن مركب�ة New Shepard التابع�ة لرشك�ة 
»بل�و أوريج�ن« األمريكية.أعل�ن ذل�ك يف تدوينته عىل 
»توير«، مش�ريا إىل أن املزاد العلن�ي قد طرح يف يونيو 
امل�ايض، لك�ن منظميه لم يكش�فوا إىل حد اآلن اس�م 
الفائ�ز به.وقال، جاس�تن س�ان إن زم�الءه يف طاقم 
املركب�ة هم األخصائيون يف مج�ال العملة االفراضية 
والتكنولوجي�ات والفن�ون، وهن�اك كذلك ش�خصية 
بارزة. وأضاف أن تلك الش�خصيات سُتعلن أسماؤهم 
مب�ارشة قبل القي�ام بالرحلة الفضائي�ة عام 2022.
يذك�ر أن رشك�ة »بلو أوريجن« حقق�ت بنجاح يف 20 
يولي�و املايض أول رحل�ة إىل حدود الفض�اء )االرتفاع 
نح�و 90 كيلوم�را فوق س�طح األرض( باس�تخدام 
مركب�ة New Shepard بامللياردي�ر، جي�ف بي�زوس، 
مؤسس الرشكة عىل متنها.ويذكر أن أكثر من 7 آالف 
ش�خص يمثل�ون 159 بلدا تس�ابقوا من أجل كس�ب 
تذك�رة يف مركب�ة New Shepard.وقال�ت رشكة »بلو 
أوريج�ن« إن كل اإلي�رادات الناتج�ة عن بي�ع التذاكر 
الفضائية ستسلم إىل مؤسسة خريية ترعاها الرشكة.

أطلقت رشكة »وومبو« الكندية تطبيقاً جديداً لألجهزة الذكية، 
التي تعمل بنظامي التش�غيل »آي.أو.أس« أو »أندرويد« اسمه 
»دري�م«، يس�تخدم ال�ذكاء االصطناع�ي، إلنتاج أعم�ال فنية 
أصلية اعتماداً عىل أوامر نصية من املس�تخدم.وكانت الرشكة 
قد أطلقت يف وقت س�ابق تطبيقاً يستخدم الذكاء االصطناعي 
لضبط التزامن بني حركة الش�فاه والصوت يف ملفات الفيديو. 
وتعت�رب عملي�ة الرس�م باس�تخدام ه�ذا التطبي�ق يف منته�ى 
البس�اطة، حيث ال يحتاج األمر من املستخدم ألكثر من وصف 
اليء، الذي يريد رس�مه بكلمات بسيطة وقليلة مثل »شجرة 
مخيفة« أو »أس�وأ س�اندويش يف التاريخ«، ثم يختار أس�لوب 
الرس�م من قائمة اختيارات تضم »روحان�ي أو باروك أو الفن 
الخي�ايل«. ويق�وم تطبيق »دري�م« بتحويل الكلم�ات إىل عمل 
فن�ي خالل أقل من 20 ثانية فقط م�ن اكتمال وصف الصورة 

بالكلمات.

تطبيق يحّول الكلمات
 إلى لوحة فنية 


