
المراقب العراقي/ المحرر السياسي...
األمريكي�ون  املس�ؤولون  يواص�ل 
ترصيحاته�م، الت�ي يعتربه�ا العراقيون 
بمل�ف  يتعلّ�ق  فيم�ا  »اس�تفزازية«، 
إذ  الع�راق،  م�ن  العس�كري  االنس�حاب 
حس�مت واش�نطن عىل ما يب�دو قرارها 
بشأن مس�تقبل قواتها وموعد انسحابها 

من عدمه.
تواج�د  إىل  املتح�دة  الوالي�ات  وتس�عى 
عسكري طويل األمد يف العراق، عىل الرغم 
م�ن الرف�ض الش�عبي املتنام�ي لقواتها 
»املحتل�ة«، التي من املقرر أن تغادر البالد 

نهاية العام الحايل.
وعن ذلك قال عض�و الحزب الديمقراطي 
األمريك�ي الس�ابق مه�دي عفيف�ي من 
واش�نطن، إن »االدارة االمريكية اجتمعت 
م�ع رئيس ال�وزراء مصطف�ى الكاظمي 
املتح�دة  الوالي�ات  زارت  الت�ي  والوف�ود 
وكان هناك طل�ب ببقاء الق�وات الدولية 
لحني اس�تقرار وضع الع�راق«، مؤكًدا أن 

»القوات األمريكية لن تخرج هذا الع�ام«.
وأضاف، أن »القوات األمريكية إذا رأت أن 
الحاجة تقتيض بع�د نهاية العام الجاري 
أي الع�ام املقبل بانس�حاب بعض القوات 
فه�ذا ال يعن�ي االنس�حاب الكام�ل كم�ا 

يتصور البعض«.
واّدعى عفيفي أن »اإلدارة لم تأخذ قرارها 

النهائ�ي باالنس�حاب حالي�ا وحت�ى عىل 
املس�توى القريب ال يوجد خروج للقوات 

األمريكية«.
ويأت�ي ذل�ك يف الوق�ت الذي يرتق�ب فيه 
العراقي�ون بحذر ش�ديد، معرك�ة حامية 
الوطيس بدأت بوادرها تلوح يف األفق بعد 
إع�الن الوالي�ات املتحدة عىل لس�ان عدد 
م�ن مس�ؤوليها العس�كريني نيتها عدم 

االنسحاب من األرايض العراقية.
وكان مق�رًرا أن تجيل أم�ريكا آخر جندي 
عس�كري له�ا م�ن الع�راق يف 31 كانون 
األول ، وفًق�ا لإلعالن الحكوم�ي العراقي 
- األمريك�ي، بعد جوالت ع�دة من الحوار 
بنتائج�ه  ش�ككت  ال�ذي  االس�رتاتيجي 
وق�وى  اإلس�المية  املقاوم�ة  فصائ�ل 

سياسية عدة.
ويمت�د تأريخ وجود الق�وات األمريكية يف 
الع�راق من�ذ االحتالل ع�ام 2003 وحتى 
انس�حابها م�ن الب�الد ع�ام 2011، بع�د 
هزيم�ة كب�رية تلقته�ا ع�ىل ي�د فصائل 
املقاوم�ة االس�المية، لكنه�ا ع�ادت من 
جديد منتصف عام 2014 ملتحفة بغطاء 
التحال�ف ال�دويل ملحاربة »داع�ش« الذي 
اجت�اح مدًنا عراقية ع�دة، قبل أن تتمكن 
القوات األمنية والحشد الشعبي وفصائل 
املقاوم�ة م�ن دح�ر التنظي�م اإلرهاب�ي 

وإعالن هزيمته عام 2017.

بي�د أن واش�نطن اس�تغلت عىل م�ا يبدو 
ح�رب داع�ش وم�ا تاله�ا م�ن أح�داث 
سياس�ية س�اخنة عصفت بب�الد ما بني 
النهري�ن، لتبن�ي لها أوكار تجس�س عىل 
هي�أة مبنى دبلومايس وقواعد عس�كرية 
تنترش يف مناطق حساس�ة داخل األرايض 

العراقية.
م�ن جانبه يقول املحلل الس�يايس صباح 
العكييل ل�«املراق�ب العراقي«، إن »املوعد 
ال�ذي ت�م تحدي�ده م�ن قب�ل الحكومتني 
العراقي�ة واألمريكي�ة، النس�حاب ق�وات 
األخرية من العراق، ينبغي أن يكون ملزًما 

للطرفني، عىل اعتبار أنه جاء بعد جلسات 
عديدة من الحوار االسرتاتيجي، تم خاللها 
التأكيد أكثر من مرة عىل جدولة انسحاب 

القوات األجنبية«.
م�ن  تراج�ع  »أي  أن  العكي�يل  ويضي�ف 
قواته�ا  س�حب  ع�ن  املتح�دة  الوالي�ات 

إىل  يعرضه�ا  س�وف  املح�دد،  املوع�د  يف 
مواجه�ات حتمي�ة، الس�يما أن فصائ�ل 
االحت�الل  توع�دت  اإلس�المية  املقاوم�ة 
برضب�ات موجعة بعد تأري�خ 31 كانون 

األول 2021«.
تعّم�د  متسلس�لة  ترصيح�ات  وبع�د 
املس�ؤولون األمريكي�ون فيها، اس�تفزاز 
فصائ�ل املقاوم�ة بالدرج�ة األوىل، وم�ن 
ثم ال�دول العربي�ة واإلس�المية الرافضة 
للتواجد األمريكي يف الرشق األوسط، تلقت 
الواليات املتحدة مؤخرًا، »رضبة موجعة« 
قرب الحدود الفاصلة بني العراق وسوريا.

وهزت سلس�لة انفج�ارات عنيفة إحدى 
القواع�د األمريكي�ة غ�ري الرشعي�ة قرب 
الحدود السورية – العراقية، أقىص شمال 
رشق�ي س�وريا، نتيجة تعرضه�ا لهجوم 

صاروخي.
ونقلت وسائل إعالم عن مصادر محلية يف 
ريف محافظة الحسكة السورية قولها إن 
»انفجارات قوية هزت القاعدة األمريكية 
الالرشعية يف قرية خراب الجري، التي تبعد 
5 ك�م ع�ن بل�دة اليعربي�ة الحدودية مع 
العراق، فجر الثالثاء بعد سقوط 4 قذائف 

صاروخية ال زال مصدرها مجهوال«.
ووصفت املص�ادر االنفج�ارات بالقوية، 
املنطق�ة  أرج�اء  يف  أصداؤه�ا  وس�معت 
الحدودية الش�مالية الرشقية بني سوريا 

والعراق.
وفور اس�تهداف القاعدة األمريكية، وبعد 
وق�ت قصري ج�داً م�ن الهجوم، ش�هدت 
س�ماء املنطق�ة تحليقا كثيف�ا للطائرات 
املروحية والحربية التابعة لقوات االحتالل 

األمريكي، وفق املصادر.
وأضافت املصادر أن »قاعدة خراب الجري 
تعت�رب ثان�ي قاع�دة ال رشعي�ة لالحتالل 
األمريك�ي يف س�وريا، وق�د أنش�ئت عام 
2015 بع�د مص�ادرة مس�احات زراعية 
واس�عة للفالح�ني واملزراع�ني يف القرية، 
وه�ي عبارة ع�ن قاعدة جوي�ة بضمنها 
املروحي�ة  الطائ�رات  لهب�وط  م�درج 

والحربية«.
وتعت�رب منطق�ة قاع�دة »خ�راب الجري« 
األرايض  ب�ني  حيوي�ة  تواص�ل  نقط�ة 

السورية والعراقية.
القاع�دة  وجن�ود  ضب�اط  ينش�ط  كم�ا 
األمريكية يف تنظيم تجارة النفط السوري 
امل�روق م�ن اآلب�ار الت�ي يحتلها جيش 
بالدهم، نظرا لكون القاعدة التي يعملون 
فيها، هي املس�ؤولة ع�ن تنظيم عمليات 
إخراج صهاريج النفط الخام وش�احنات 
القمح املروق من األرايض الس�ورية، إىل 
جانب دورها اللوجستي يف دخول وخروج 
القوافل العس�كرية األمريكي�ة، واألخرى 

التابعة لقوات »التحالف الدويل« املزعوم.
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التربية تسعى إلى حملة تلقيح 
إجبارية للطلبة !
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بها إيران منطقية وُمبرَّرة تماًما
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فمن قبلين بقبول الحق
فاهلل أوىل بالحق

القوات االمريكية بانتظار »كريسماس دموي« في العراق
واشنطن تختبر صبر المقاومة
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المراقب العراقي/بغداد...
كش�ف عضو الحزب اإلسالمي الكردستاني، س�ليم همزة، أمس 
الس�بت، عن اتفاق اويل لتش�كيل جبهة كردية موحدة للحوار مع 

بغداد بشأن تشكيل الحكومة.
وق�ال هم�زة يف ترصي�ح صحفي تابعت�ه »املراق�ب العراقي« إن 
»الق�وى الكردي�ة اتفق�ت بص�ورة أولية ع�ىل تش�كيل جبهة او 
تحال�ف واحد برئاس�ة الح�زب الديمقراط�ي واالتح�اد الوطني 
الكردس�تانيني«، مبين�اً أن »التحالف س�يكون بمش�اركة جميع 
األط�راف الكردي�ة«. واش�ار همزة اىل ان�ه »بعد إكم�ال املحكمة 
االتحادية دراس�تها وإجراءاتها يف مس�ألة املصادقة عىل النتائج 
ودراس�ة الطع�ون والتصويت عليها ال يمكن ألي جهة سياس�ية 

معارضة نتائج االنتخابات«.
ولفت اىل ان�ه »بعد املصادقة ال يمكن الع�ودة وتقديم الطعن الن 

قرار املحكمة االتحادية ملزم ونهائي«.

جبهة كردية للتفاوض مع المركز 
على شكل الحكومة المقبلة

المراقب العراقي/ أحمد محمد...
لم تستِطْع مفوضية االنتخابات التربير أو 
الرد ع�ىل املعلومات الخطرية والحساس�ة 
الت�ي »أمي�ط اللث�ام« عنها خ�الل املؤتمر 
الصحف�ي ال�ذي عق�ده تحال�ف الفت�ح، 
أح�د أه�م أركان اإلطار التنس�يقي للقوى 
الش�يعية، والذي كش�ف فيه عن سلس�لة 
خروق�ات صاحبت املفوضية خالل إدارتها 
مل�ف انتخاب�ات ترشي�ن 2021 بش�قيها 

اإلداري والفني.
التحالف، وخ�الل املؤتمر الذي عقده بمقر 
حركة عصائ�ب أهل الحق ببغ�داد، تحدث 
بالتفصيل عن أدلة دامغة أخرى عىل وجود 
التزوير س�بقت يوم االقرتاع، وأخرى خالل 
ي�وم العارش م�ن ترشي�ن والج�زء األخري 
أثن�اء عملي�ات الع�د والف�رز االلكرتوني، 
مؤكدا االحتفاظ بحق�ه القانوني بالطعن 
النتائ�ج املعلن�ة واللج�وء اىل الس�لطة  يف 

القضائي�ة الس�تعادة األص�وات املروقة 
بسبب التزوير.

حش�ود  ف�إن  املؤتم�ر،  م�ع  وبالتزام�ن 
حقه�ا  تم�ارس  الزال�ت  املعتصم�ني 
املنطق�ة  أم�ام  بالوق�وف  الدس�توري، 
الخ�رضاء، للمطالب�ة بإعادة الع�د والفرز 
الت�ي  الحالي�ة  النتائ�ج  وإلغ�اء  الي�دوي 

تعرضت للتزوير.
واتهم زعيم تحالف الفتح هادي العامري، 

خ�الل املؤتم�ر املفوضي�ة بالتج�اوز عىل 
القان�ون الخاص به�ا فيما يخ�ص إعالن 
النتائج، مؤكدا ارتكابها الكثري من االخطاء 
والتجاوز ع�ىل صالحياتها وكذلك مخالفة 

قانونها يف ملف إعالن النتائج.
كما كشف العامري عن مجموعة مخالفات 
فنية ودس�تورية ارتكبتها املفوضية فضال 
عن عدم تقديم أي تقرير اىل مجلس النواب 
بش�أن أجهزة االقرتاع، مؤرشا وجود إرباك 

بعم�ل املفوضية وعدم قدرته�ا عىل إجراء 
االنتخابات املفصلية واملهمة جدا.

ولف�ت العام�ري، اىل أن هنال�ك فرقا كبريا 
ب�ني مؤرشات أرشط�ة مراك�ز االنتخابات 
وبني نتائج املفوضي�ة، مبينا أن املفوضية 
ادعت أن النتائ�ج األولية املعلنة تمثل %94 
من األصوات بينما ما أعلن كان يمثل %79 

فقط.
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المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي...
كش�فت مصادر مطلع�ة أن أغل�ب النفط 
الك�ردي امله�رب ه�و م�ن حق�ول كركوك 
وضواح�ي محافظ�ة نين�وى, حي�ث ت�م 
حف�ر آب�ار جدي�دة يف مناط�ق قريب�ة من 
الشيخان وقرى ممتدة بني دهوك واملوصل 
الت�ي يس�يطر عليها ح�زب بارزاني وبعلم 
الحكوم�ة العراقية التي تغاض�ت عن ذلك 
من أجل مصالحه�ا االنتخابية مع حكومة 
أربيل، وإيج�اد طرق جدي�دة للتهريب عن 

طري�ق »س�حيلة ث�م إىل فيش�خابور« عرب 
األرايض الرتكي�ة وت�رشف عليه�ا جه�ات 

كردية متنفذة .
الرصاع�ات  اس�تغلت  اإلقلي�م  حكوم�ة 
السياس�ية يف املركز بس�بب االختالف عىل 
نتائ�ج االنتخاب�ات لتصع�د م�ن عملي�ات 
تهريب النفط من حق�ول كركوك و نينوى 
غري املس�تثمرة، وآخرها حف�ر االبار بعيدا 
ع�ن حكومة املرك�ز , باإلضافة اىل الحقول 
الت�ي تم حفرها بواس�طة حكوم�ة املركز 

ليتم تهري�ب النفط اىل تركي�ا وبيعه بثمن 
زهيد ال يساوي عملية الحفر والنقل .

عملية بيع النفط من قبل حكومة بارزاني 
أثرت س�لبا عىل مبيعات الحكومة املركزية 
الت�ي تلتزم باتفاق�ات مع منظم�ة أوبك , 
بس�بب ع�دم التزامه�ا بحصة الع�راق، إذ 
تهرب كردس�تان ما يقارب ال�«750« الف 
برميل يوميا ويس�تقطع من حصة العراق 
التصديري�ة , وم�ع ذلك أن حكوم�ة بغداد 
تغ�ض النظ�ر عىل ذل�ك , ب�ل إنها ترس�ل 

عوائد نفط البرصة اىل أربيل لتمويل رواتب 
املوظف�ني , بينم�ا نف�ط اإلقلي�م يب�اع اىل 

رشكات أجنبية لفرتات طويلة.
وكش�ف السيايس اآليزيدي فهد حامد ، عن 
وج�ود جهات كردية تق�وم بتهريب النفط 
م�ن مناط�ق واقعة ب�ني محافظتي دهوك 

ونينوى.
وق�ال حام�د ، إنه “تم حفر آب�ار جديدة يف 
مناطق قريبة من الش�يخان وقرى ممتدة 

بني دهوك ونينوى”.

وأض�اف حام�د، أنه “يت�م تهري�ب النفط 
عرب طريق س�حيلة ثم إىل فيش�خابور عرب 
األرايض الرتكي�ة م�ن قب�ل جه�ات كردية 

متنفذة”.
ويتهم نواب وشخصيات سياسية األحزاب 
الكردية بتهريب النفط عرب الش�احنات إىل 
تركيا بش�كل يومي، فيما تقدر إحصائيات 
ب�أن إنت�اج اإلقلي�م للنفط يضاه�ي إنتاج 

ليبيا...
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حكومة اإلقليم تتمدد خارج حدودها لسرقة نفط الشمال وتهريبه

الكتل المعترضة على تزوير االنتخابات
 تدخل مرحلة »المكاشفة« 

المراقب العراقي/بغداد...
توق�ع تحال�ف الفتح، الس�بت، ان يكون 
رد مزل�زل م�ن قب�ل فصائ�ل املقاومة يف 
حال عدم انس�حاب القوات األمريكية من 

العراق.
وق�ال عض�و التحال�ف عيل الفت�الوي يف 
ترصيح صحفي تابعته »املراقب العراقي« 
ان » االحتالل االمريكي جاثم عىل صدورنا 
منذ عام 2003 ويمنح نفسه الرشعية يف 

كل حكوم�ة بانه جاء بطل�ب منها، لكن 
وبع�د اقرار الربملان خروج�ه أصبح لزاما 

عليه الخروج من العراق«.
وب�ني ان »اس�تمرار الق�وات االمريكي�ة 
بالبق�اء غري املرحب به والتدخل الس�افر 
بالش�أن العراق�ي الداخيل، س�ينتهي برد 

قوي من قبل فصائل املقاومة«.
واوض�ح ان » املقاوم�ة متاح�ة للجميع 
ويح�ق لها الت�رصف يف حال ت�م احتالل 

البل�د«، الفت�ا اىل ان » عدم وج�ود برملان 
ح�ايل ووج�ود حكومة ترصي�ف االعمال 
غري مربر لبقائهم يف العراق أكثر، السيما 
أن القان�ون تم اقراره يف الربملان الس�ابق 

ويف ظل وجود حكومة رسمية«.
ومن املزمع ان تنسحب القوات األمريكية 
م�ن الع�راق نهاي�ة الع�ام الج�اري بعد 
تأكي�دات صدرت عن مس�ؤولني يف البيت 

األبيض.

المراقب العراقي/بغداد...
أكد النائب الس�ابق فاض�ل الفتالوي، أمس 
الع�راق  يف  الزراع�ي  القط�اع  ان  الس�بت، 

يصارع من اجل البقاء.
وق�ال الفتالوي يف ترصي�ح صحفي تابعته 
»املراق�ب العراق�ي«، إن “الزراع�ة تتص�در 
قائم�ة فش�ل الحكوم�ة بع�د انخفاضه�ا 
بنس�بة 50%، إلهمالها ملف املي�اه يف البالد 
مع دول املنبع ما س�بب تراجع املناس�يب” 
مش�رياً اىل أن “ش�حة املي�اه اث�رت بش�كل 
مب�ارش عىل القطاع الزراع�ي يف محافظتي 

النجف وكربالء”.
وأض�اف أن »القطاع الزراع�ي يف العراق بدأ 
يصارع للبقاء والف�الح يقاوم االزمة ولكن 
يف حال عدم توفري مياه وجو مناسب للفالح 
قد يضطر اىل هج�رة الزراعة والتوجه نحو 

املدن«.
وأش�ار اىل رضورة« حماية الزراعة وتوفري 
الظ�روف املناس�بة للفالح وتش�جيعه عىل 
االنت�اج الزراعي وليس العك�س«، مبيناً ان 
»الزراعة يف محافظتي النجف وكربالء بدأت 

تحترض«.

ا »مزلزال« من المقاومة إذا رفض الفتح يتوقع ردًّ
 االمريكان االنسحاب

القطاع الزراعي في العراق يصارع من أجل البقاء

المراقب العراقي/بغداد...
أك�د ائتالف دول�ة القانون، أمس الس�بت، أن الحكومة املقبلة س�تكون 

توافقية، فيما استبعد إمكانية إقامة حكومة أغلبية.
وق�ال القي�ادي يف االئت�الف كاطع الركاب�ي يف ترصيح صحف�ي تابعته 
»املراقب العراقي«، إن »دولة القانون جزء من اإلطار التنس�يقي، بالتايل 
جميع القرارات التي تصدر من اإلطار تشمل جميع الكتل املنضوية تحت 
ذل�ك اإلطار، ومهما كانت القرارات س�واء تجاه نتائج االنتخابات أو آلية 

عمل املفوضية«.
وأوض�ح أن�ه »يف الوقت الح�ارض ال يمك�ن أن تكون الحكوم�ة املقبلة، 
حكوم�ة أغلبي�ة، وإنم�ا توافقية، ألن الوضع العام ال يس�مح بتش�كيل 

حكومة أغلبية كما يرى اآلخرون«.
ولفت اىل أن »الظروف الحالية تس�مح لتشكيل حكومة توافقية، بالنظر 

للوضع السيايس الذي يعيشه البلد«.
وتلوح بعض الكتل السياسية الفائزة بخيار األغلبية يف تشكيل الحكومة 

املقبلة، اال انه اصطدم بإجماع سيايس عىل تمرير حكومة توافقية.

إئتالف سياسي: الحكومة 
المقبلة ستكون توافقية  

المراقب العراقي/بغداد...
أكد مصدر أمني، أمس الس�بت، 
اس�تنفار قوات الجيش املنترشة 
كش�كول  قري�ة  م�ن  بالق�رب 
التابعة ملحافظة دياىل بعد هجوم 
شنته عصابات داعش االجرامية 

أمس األول.
وق�ال املصدر يف ترصيح صحفي 
تابعته » ان »قوات الجيش اعلنت 
حالة االس�تنفار يف محيط قرية 
كش�كول غربي ناحية ق�ره تبه 
بعد تعرض نقطة مرابطة امنية 
متقدم�ة اىل هجوم ش�نه داعش 
محاول�ة  يف  القن�ص  بأس�لحة 
لتعطي�ل كامريا حراري�ة تغطي 
االرايض  م�ن  واس�عة  مس�احة 
الزراعي�ة التي تس�تغل يف بعض 

االحيان للتسلل بني املناطق«.
عملي�ة  ان«  املص�در  واض�اف 
تمش�يط انطلق�ت مع س�اعات 
الفج�ر االوىل يف تعق�ب 3 اهداف 
»هج�وم  ان  اىل  الفت�اً  مهم�ة«، 
الجمعة املاضية لم يسفر عن اي 
اصابات ونجحت ق�وات الجيش 
يف منع اصاب�ة الكامريا الحرارية 
بعد االشتباك مع داعش وابعاده 
املرابط�ة  نقط�ة  مح�ور  ع�ن 

املتقدمة«.
داع�ش  خالي�ا  ان  اىل  يش�ار 
املناط�ق  يف  تتح�رك  االجرامي�ة 
الرخ�وة بني الح�ني واآلخر، وقد 
ازدادت وتريته�ا بالتزام�ن م�ع 
ق�رب االنس�حاب األمريك�ي من 

العراق نهاية العام الجاري.

استنفار أمني في ديالى
 بعد هجمات لداعش

7
توتنهام يدخل صراع التعاقد مع ديمبلي 
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املراقب العراقي/ أحمد محمد...
االنتخاب�ات  مفوضي�ة  تس�تِطْع  ل�م 
التربي�ر أو الرد ع�ى املعلومات الخطرية 
والحساس�ة الت�ي »أميط اللث�ام« عنها 
خ�ال املؤتم�ر الصحف�ي ال�ذي عق�ده 
تحال�ف الفت�ح، أحد أه�م أركان اإلطار 
التنسيقي للقوى الشيعية، والذي كشف 
في�ه ع�ن سلس�لة خروق�ات صاحبت 
املفوضية خال إدارته�ا ملف انتخابات 

ترشين 2021 بش�قيها اإلداري والفني.
التحال�ف، وخ�ال املؤتم�ر ال�ذي عقده 
بمقر حرك�ة عصائب أهل الحق ببغداد، 
تح�دث بالتفصيل عن أدلة دامغة أخرى 
عى وجود التزوير س�بقت يوم االقرتاع، 
وأخرى خ�ال يوم الع�ارش من ترشين 
والجزء األخري أثناء عمليات العد والفرز 
االلكرتون�ي، مؤك�دا االحتف�اظ بحق�ه 
القانون�ي بالطع�ن يف النتائ�ج املعلن�ة 
واللجوء اىل السلطة القضائية الستعادة 

األصوات املرسوقة بسبب التزوير.
وبالتزام�ن م�ع املؤتم�ر، ف�إن حش�ود 
حقه�ا  تم�ارس  الزال�ت  املعتصم�ن 
املنطق�ة  أم�ام  بالوق�وف  الدس�توري، 
الخرضاء، للمطالبة بإعادة العد والفرز 
الي�دوي وإلغ�اء النتائ�ج الحالي�ة التي 

تعرضت للتزوير.
ه�ادي  الفت�ح  تحال�ف  زعي�م  واته�م 
املفوضي�ة  املؤتم�ر  خ�ال  العام�ري، 
بالتجاوز عى القانون الخاص بها فيما 
يخص إع�ان النتائج، مؤك�دا ارتكابها 
الكث�ري م�ن االخط�اء والتج�اوز ع�ى 
صاحياته�ا وكذلك مخالف�ة قانونها يف 

ملف إعان النتائج.
كم�ا كش�ف العام�ري ع�ن مجموع�ة 
ارتكبتها  مخالف�ات فني�ة ودس�تورية 
املفوضي�ة فض�ا ع�ن ع�دم تقديم أي 

تقري�ر اىل مجلس النواب بش�أن أجهزة 
االق�رتاع، م�ؤرشا وج�ود إرب�اك بعمل 
املفوضي�ة وع�دم قدرته�ا ع�ى إجراء 

االنتخابات املفصلية واملهمة جدا.

أن هنال�ك فرق�ا  اىل  العام�ري،  ولف�ت 
كب�ريا ب�ن م�ؤرشات أرشط�ة مراك�ز 
االنتخابات وبن نتائج املفوضية، مبينا 
أن املفوضي�ة ادع�ت أن النتائ�ج األولية 

املعلن�ة تمثل 94% من األصوات بينما ما 
أعلن كان يمثل 79% فقط.

بمحاكم�ة  الفت�ح،  تحال�ف  وطال�ب 
مفوضي�ة االنتخاب�ات بس�بب إهمالها 

املمثل�ة  متهم�ا  االنتخابي�ة،  العملي�ة 
األممية جينن باسخارت بأنها تعاملت 
كمندوب س�ام، وكذلك مطالبة املحكمة 
االتحادي�ة ب� »الغاء نتائ�ج جهاز »يس 

أف«.
وع�ى هام�ش املؤتم�ر، كش�ف رئيس 
كتلة صادق�ون النيابية، عدنان فيحان، 
وج�ود أكثر من تقري�ر للرشكة األملانية 

ح�ذر فيها من مخاط�ر كبرية يف أجهزة 
املفوضية قبل وخال االنتخابات.

األملاني�ة  الرشك�ة  إن  فيح�ان،  وق�ال 
الفاحصة لربمجيات األجهزة االنتخابية 
)HENSOLDI( قام�ت بإج�راء فحص 
ألجه�زة التصوي�ت وتقدي�م تقري�ر إىل 
الجه�ات املعنية، مبينا، أن بيان الرشكة 
كش�ف ع�ن إج�راء تحديث�ات ألجه�زة 
إرشافه�ا  دون  النتائ�ج  م�ن  التحق�ق 

ومثرية للشبهات.
وتعقيبا عى هذا امللف، أكد عضو اإلطار 
التنسيقي عدي الشعان، أن »األدلة التي 
قدمها اإلطار التنس�يقي خ�ال مؤتمر 
يوم أمس ال تقبل النقاش ومستندة عى 
القانون وليس فيها أي شكل من أشكال 
التزييف وغريها، وه�ي اآلن عى طاولة 

املحكمة االتحادية لغرض النظر بها«.
وقال الش�عان، يف ترصيح ل�� »املراقب 
العراق�ي« أن�ه »حتى يف ح�ال املصادقة 
عى نتائ�ج االنتخابات بش�كلها الحايل، 
ف�أن الطع�ون س�ارية وم�ن املمكن أن 
تغري من النتائج حتى بعد الجلسة األوىل 

للربملان«.
وأض�اف أن »األدلة الت�ي قدمها اإلطار 
التنس�يقي ق�ادرة ع�ى تغي�ري املعادلة 
بالش�كل ال�ذي يعي�د الح�ق اىل أهل�ه«، 
مش�ريا اىل أن »اإلطار س�يحرتم أي قرار 
يصدر من املحكمة ش�أنه رس�م مصري 

العملية السياسية املقبلة«.
املنطق�ة  أم�ام  املعتصم�ون  وطال�ب 
املحكم�ة  س�ابق،  وق�ت  يف  الخ�رضاء 
االتحادي�ة بع�دم املصادقة ع�ى نتائج 
الحالي�ة، بس�بب تع�رض  االنتخاب�ات 
أصواته�م للرسق�ة م�ن قب�ل جه�ات 
خارجي�ة وداخلية بتواطؤ من مفوضية 

االنتخابات.

املراقب العراقي/ بغداد...
أعلن�ت وزارة التعلي�م العايل والبح�ث العلمي، عن 
ق�رب إط�اق بواب�ة التقديم ع�ى املنح�ة املجانية 
الجامع�ات  يف  الطبي�ة  املجموع�ة  لتخصص�ات 
والكلي�ات األهلي�ة للع�ام ال�درايس 2021/2022، 

فيما وضعت أربعة خيارات لذلك.

وق�ال بي�ان لل�وزارة تابعت�ه »املراق�ب العراق�ي« 
إن »دائ�رة التعلي�م الجامعي األهيل ح�ددت أربعة 
خيارات أمام الطالب للتقديم اىل املنحة عرب بوابتها 
اإللكرتوني�ة )www.pe-gate.org( يف تخصص�ات 

الطب العام وطب األسنان والصيدلة«.
وأض�اف البي�ان، أن »ضواب�ط التقدي�م اىل املنحة 

املجاني�ة الت�ي س�تطلق يف غض�ون األي�ام القليلة 
املقبل�ة اش�رتطت أن يك�ون الطالب م�ن خريجي 
الف�رع اإلحيائ�ي للدوري�ن األول أو الثان�ي ضمن 
الس�نة الدراس�ية الحالية وأن اليقل معدل التقديم 
والتنافس اىل الطب العام عن 95% وال يقل عن %93 

لطب األسنان والصيدلة«.

التعليم تطرح 4 خيارات أمام الطالب للتقديم على المنحة المجانية 

الحراك الطالبي في السليمانية يجدد احتجاجاته  
املراقب العراقي/ بغداد...

أفاد مصدر محيل، أمس السبت، بأن املئات من الطلبة 
ج�ددوا تجمعهم  أمام جامعة رابري�ن بقضاء رانيا يف 

محافظ�ة الس�ليمانية.وقال املص�در، إن »املئ�ات من 
الطلبة عاودوا التظاهر مج�دداً«، مطالبن ب� »رصف 

املنحة املالية املخصصة لهم«.

وأض�اف، أن »الطلبة تجمع�وا أمام البوابة الرئيس�ية 
لجامع�ة رابري�ن بقضاء راني�ة، مؤكدين االس�تمرار 

بالتظاهر لحن تحقيق مطالبهم«.

إجماع سياسي على رفض البقاء األمريكي 
املراقب العراقي/ بغداد...

أكد النائب السابق والقيادي عن تحالف عزم محمد نوري 
العبد ربه، أمس السبت، ان هناك اجماعا شعبيا وسيايس 
ع�ى رضورة خروج القوات االمريكي�ة من العراق نهاية 
الش�هر الجاري، مشريا اىل ان القوات العراقية قادرة عى 

مواجهة كل االخطار اإلرهابية.
وق�ال العبد رب�ه، يف ترصي�ح تابعته »املراق�ب العراقي« 
إن »العملي�ات اإلرهابية التي تح�دث بن فرتة وأخرى يف 
عدد م�ن املناطق واخرها يف قضاء مخم�ور ال تحتاج اىل 
تدخل قوات اجنبية كون العراق يمتلك قوات امنية كافية 
وق�ادرة عى حماي�ة أراضيه م�ن أي اعت�داء إرهابي او 

خارجي«.
وأضاف ان »االجماع السيايس والشعبي يف الفرتة الحالية 
يؤكد عى خروج جميع الق�وات األجنبية كاملة، وضمن 
الج�دول الزمني املح�دد لعملية االنس�حاب من األرايض 

العراقية«.
وأش�ار العبد ربه اىل ان »الق�وات األمنية العراقية بجميع 
صنوفه�ا ال تحتاج يف الوقت الحايل اىل دعم لوجس�تي او 
فن�ي من أي دولة اجنبي�ة كونها مدربة وتمتلك أس�لحة 

حديثة ومتنوعة«.

36 مليون جرعة من لقاحات 
كورونا في طريقها للعراق

املراقب العراقي/ بغداد...
أكدت وزارة الصحة، امس السبت، أن 36 
ملي�ون جرعة من اللقاحات سيتس�لمها 
الع�راق تباعاً حت�ى نهاية الع�ام الحايل، 
فيم�ا حثت املواطنن عى التطعيم لتعزيز 
املناع�ة ض�د املتح�ور الجدي�د املس�مى 

)أوميكرون(.
وقال مدير الصحة العامة بالوزارة رياض 
»املراق�ب  تابعت�ه  ترصي�ح  يف  الحلف�ي، 
العراق�ي« إن�ه »ال يوج�د حت�ى اآلن دليل 
عى تراجع فعالية اللقاحات أمام املتحور 

الجديد )اوميكرون(«.
وأض�اف الحلف�ي، أن »بع�ض اإلصابات 
املس�جلة يف دول العالم باملتح�ور الجديد 
بس�يطة ول�م تص�ل إىل مرحل�ة الخطر، 
وم�ن املتوق�ع أال يختل�ف ع�ن التحورات 
السابقة«، مش�ددا عى “رضورة االلتزام 
التباع�د  وقواع�د  الوقائي�ة  باإلج�راءات 

وارتداء الكمامة وتلقي اللقاح«.
م�ن جانبه، قال مدير عام الرشكة العامة 
لألدوي�ة واملس�تلزمات الطبي�ة يف وزارة 
الصحة عيل البل�داوي، إن “وزارة الصحة 
وفرت منذ دخول الوباء وحتى اآلن األدوية 
واملستلزمات الطبية واألجهزة التنفسية، 

ما أسهم باحتوائه والسيطرة عليه«.
ج�دوالً  »هن�اك  أن  البل�داوي،  وأوض�ح 
أس�بوعياً متفق�اً عليه لتس�لم ش�حنات 
اللق�اح، وس�يتم تس�لم 36 مليون جرعة 
حتى نهاية العام الح�ايل من مجموع 46 

مليون جرعة«.

االتحادية تقبض عىل اثنين من 
المطلوبين بقضايا إرهابية 

ضبط نحو 5 كغم من 
المخدرات يف األنبار

املراقب العراقي/ بغداد...
أعلن�ت خلي�ة االعام األمني، أمس الس�بت، القاء القبض ع�ى اثنن من املطلوبن 
بقضايا إرهابي�ة يف كركوك وبغداد.وقالت الخلية، يف بيان تلقت »املراقب العراقي« 
نسخة منه  »تمكنت قوة من اللواء التاسع الفرقة الثالثة رشطة اتحادية باالشرتاك 
م�ع مفارز اس�تخبارات الف�وج االول التابع�ة لوكالة االس�تخبارات والتحقيقات 
االتحادي�ة م�ن إلقاء القبض ع�ى متهم مطلوب وف�ق أحكام امل�ادة 4/إرهاب يف 
منطق�ة )الحوايج( بقضاء الحويجة يف محافظ�ة كركوك«.واضافت، ان »قوة من 
اللواء الس�ادس الفرقة الثانية رشطة اتحادية باالش�رتاك مع مفارز اس�تخبارات 
الفوج الثالث، تمكنت من إلقاء القبض عى املتهم املطلوب )ج، ع، س( وفق أحكام 

املادة 4/إرهاب يف منطقة )حي الفرات( جنوب غرب بغداد«.
واش�ارت اىل، انه »تمت إحالتهم�ا اىل الجهات املختصة اصولي�ًا إلكمال اإلجراءات 

القانونية والتحقيقية الازمة بحقهما«.

املراقب العراقي/ االنبار...
أعلن�ت خلية االعام االمني، امس الس�بت، عن ضب�ط نحو 5 كغم من 
امل�واد املخ�درة يف محافظ�ة االنبار.وقال بي�ان للخلية تلق�ت »املراقب 
العراقي« نس�خة منه إنه »بناًء عى معلومات استخباراتية دقيقة تفيد 
بوجود اش�خاص يقوم�ون بمتاجرة املواد املخ�درة يف محافظة االنبار، 
تمكنت وكالة االس�تخبارات والتحقيقات االتحادي�ة يف وزارة الداخلية 
من ضبط هذه املواد املخدرة والتي كانت مخبأة تحت األرض يف منطقة 
ارميلة بقضاء الرطبة يف محافظ�ة األنبار«.واضاف ان »عملية الضبط 
جاءت بعد اس�تحصال املوافقات القضائية ومن خ�ال إجراء عمليات 
التح�ري، حي�ث تم العثور ع�ى 4 كيلوغرام�ات و800 غ�رام من املواد 
املخدرة و3 قناني معبأة بمادة س�ائلة يشتبه بها مادة مخدرة وناظور 

حيث ضبطت الوكالة الكمية بموجب محرض ضبط اصويل«.

تغريدة

اإلعالمي الدكتور عالء مصطفى

 غادر ج���ورج قرداحي تش���كيلة 
العمر  اللبناني���ة ذات  الحكوم���ة 
القصي���ر، ليحجز مقع���داً دائمياً 

في صفحات التأريخ.
من َضّح���ى بمنصبه ألجل رغيف 
خبز أهله يس���تحق الجلوس في 

ينشرفة الكبار.
ألم

ط ا
شري

ال

السالفة ورباطهه..
الشيء بالشيء ُيذكر..!

اليوم عمودنا يش�به »س�والف« الدواوين، تبدأ »الس�الفة« 
من موض�وع، وتنتهي بموضوع آخر يب�دو أنه ال عاقة له 
باألول، ويحدث ذلك بعد املرور عى عرشات املواضيع التي ال 

رابط بينها ظاهرا، لكْن للسالفة رباط..!
بعد 10 س�نوات من اآلن، وبعد مرور ثمانية عرش عاما عى 
استئصال »الدنبلة« القيحية البعثية..سيكون لنا خريجون 
م�ن الجامع�ات األهلي�ة والحكومي�ة، أعداده�م تفوق ما 
موجود منهم؛ يف كل دول املنطقة..هذا يشء حس�ن، لكنهم 
س�يكونون خريج�ن ال يمتلكون علم�ا حقيقي�ا، وبينهم 
خريج�ون ال يفرق�ون بن الت�اء املربوطة واله�اء اآلخرية، 

وجميعهم يكتبون )الكن( بدال عن )لكن( .. 
إذا اس�تمر القب�ول يف »الدراس�ات العليا« عى م�ا هو عليه 
اآلن، س�يكون لدين�ا حمل�ة ش�هادة ماجس�تري ودكتوراه؛ 
بقدر س�كان دولة املؤامرات العربية املتحدة  � هاي شني؟ 
»مش�يجيخة«.. وإذا اس�تمَرْرنا بافتت�اح جامع�ات أهلية 
بنفس الوترية؛ س�يكون لدينا خريجو إدارة أعمال أكثر من 
س�كان دولة قطر. س�يكون لدينا محامون أكثر مما يوجد 

يف الهند..
 األه�م من ذلك؛ س�يكون لدين�ا خريجو تحلي�ات مرضية 
وصيدلة وتقنيات طبية،  أكثر من س�كان لبنان.. س�يكون 
لدين�ا خريجو حاس�بات بمختلف تخصاصاته�ا، أكثر من 
س�كان الس�ماوة وما جاورها، أتحداكم إذا تعرفون ش�يئا 
ع�ن ه�ذه املحافظ�ة املنسية..«مش�يجيخة ثاني�ة« واآلن 
التخصص�ات  للقائم�ة  اُضيف�ت 
الطبية..الس�ؤال هو: ش�نو الفائدة 
م�ن هذا الع�دد الضخ�م،؟! وما هي 
التخصصات الت�ي نحتاجها فعا؟! 
وأين يعمل أصحاب هذه الشهادات..

أين التخطيط يا وزارة التخطيط؟!
بمناس�بة س�ؤالنا آنف الذكر لوزارة 
التخطيط، فإن خسائر العراق جراء 
بي�ع النفط  لألردن، بأقل من الس�عر 
العاملي، بلغ�ت 75 مليار دينار، وهو يكفي لتلبية متطلبات 

توظيف؛ 21 ألف شاب عراقي سنويا!
ال�يشء باليشء يذكر..فف�ي عام 828 ق.م أي�ام حكم امللك 
ش�لمنرص الثالث، قام ابنه األكرب األمري )آش�ور دانن ابيل( 
بثورة ضدَّ حكم والده تؤازُرُه فيها )27( مدينة منها آشور، 
نين�وى، أربيل، س�يانيبا، أرابخ�ا )كركوك حالي�اً( وزابان، 
وس�انَدتُه يف ثورته الكثري من الحوارض اآلشورية. بحيث لم 
تبَق إىل جانب امللك إال عاصمته كالح وضواحيها، باإلضافة 
إىل نصيبن وحران والبلدان املُس�توىل عليه�ا حديثاً، فَطلََب 
ش�لمنرص من إبِن�ِه الثاني األم�ري )ش�ميش أدد( َقْمَع تلك 

الثورة.
قاد األمري )ش�ميش أدد( حملة عس�كرية ض�د أخيه األمري 
)آش�ور دان�ن ابيل( وامل�دن الثائ�رة، خاض فيه�ا األخوان، 
مع�ارك اس�تمرت أكثر من ثاث س�نوات، وانتهت بانتصار 

)شميش أدد( وقتله ألخيه )آشور دانن ابيل(. 
والحصيلة أن أي منهما لم يعتِل دكة الحكم...)مش�يجيخة 
ثالث�ة..!( هذا الرصاع عى الحكم، كان أبرز أس�باب ضعف 
االمرباطورية اآلش�ورية األوىل، وضياع الكثري من املدن التي 

كانت تخضع لحكمهم!
كام قبل الس�ام: هذا الرصاع ما يزال مس�تمرا بن زعماء 
سكان وسط العراق وجنوبه، بن األخ وأخيه، الشيعة ورثة 

هذا التأريخ ..!
سام..

ألواح طينية .. 

قاسم العجرش ..

فضائح قانونية »ُتخرس« ُسّراق األصوات
اإلطار التنسيقي يطلق »رصاصة الرحمة« على مشروع التزوير ويتمسك بمقاضاة المفوضية
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االحد 5 كانون االول 2021 العدد 2729 السنة الثانية عشرة

أعلنت منظمة الغذاء والزراعة »فاو«، امس الس�بت، ان 44 دولة بينها 
العراق تحتاج اىل مس�اعدة خارجية من أجل الغذاء، مبينة أن النزاعات 

والجفاف أدت اىل تفاقم ظروف انعدام األمن الغذائي يف العالم.
وقال�ت املنظم�ة التي تتخذ من روما مقرا له�ا، يف تقرير ، ان »مقياس 
اسعار السلع الغذائية ارتفع للشهر الرابع عىل التوايل يف ترشين الثاني/ 
نوفمرب املايض مدفوعا بالطلب القوي عىل الحنطة ومنتجات االلبان«.

واضاف�ت ان »النزاع�ات والجفاف أدت اىل تفاقم ظ�روف انعدام األمن 
الغذائ�ي يف اج�زاء عدي�دة من العالم والس�يما رشق وغ�رب افريقيا«، 
مبين�ة ان »44 دولة عىل مس�توى العالم بما يف ذل�ك 33 دولة افريقية 
و9 اس�يوية و2 يف امريكا الجنوبية بحاجة اىل مس�اعدات خارجية من 

اجل الغذاء«.

منظمة األغذية : 44 دولة بينها 
العراق بحاجة إلى مساعدة خارجية 

 ارتفعت أسعار رصف الدوالر األمريكي مقابل الدينار العراقي 
، امس الس�بت، يف البورصة الرئيس�ية بالعاصمة بغداد.وقال 
مصدر، إن بورصة الكفاح والحارثية املركزية يف بغداد، سجلت 
147950 ديناراً عراقياً مقابل 100 دوالر أمريكي.فيما سجلت 
أس�عار الدوالر  الخمي�س املايض 147875 دين�ارا عراقيا لكل 
100 دوالر امريكي.وأشار اىٕل أن اسعار البيع والرشاء استقرت 
يف محال الصريفة باالٔس�واق املحلية يف بغداد، حيث بلغ س�عر 
البي�ع 148500 دين�ار عراقي ل�كل 100 دوالر امريكي، بينما 
بلغ�ت أس�عار ال�رشاء 147500 دينار عراقي ل�كل 100 دوالر 
امريكي.أم�ا يف اربيل عاصم�ة اقليم كردس�تان، فان بورصة 

الدوالر ال تتداول ايام العطل الرسمية.

ارتفاع أسعار صرف الدوالر
االقت�صادي في بغداد

 وإيجاد ط�رق جديدة للتهريب عن 
طريق »س�حيلة ثم إىل فيشخابور« 
عرب األرايض الرتكية وترشف عليها 

جهات كردية متنفذة .
حكومة اإلقليم استغلت الرصاعات 
السياسية يف املركز بسبب االختالف 
ع�ىل نتائج االنتخاب�ات لتصعد من 
عملي�ات تهريب النف�ط من حقول 
كرك�وك و نين�وى غري املس�تثمرة، 
وآخره�ا حف�ر االب�ار بعي�دا ع�ن 
اىل  باإلضاف�ة   , املرك�ز  حكوم�ة 
الحق�ول التي تم حفرها بواس�طة 
حكومة املركز ليت�م تهريب النفط 
بثم�ن زهي�د ال  تركي�ا وبيع�ه  اىل 

يساوي عملية الحفر والنقل .
قب�ل  م�ن  النف�ط  بي�ع  عملي�ة 
حكوم�ة بارزان�ي أثرت س�لبا عىل 
مبيع�ات الحكوم�ة املركزي�ة التي 
تلت�زم باتفاقات م�ع منظمة أوبك 
بحص�ة  التزامه�ا  ع�دم  بس�بب   ,
الع�راق، إذ ته�رب كردس�تان م�ا 
يق�ارب ال�«750« الف برميل يوميا 
الع�راق  حص�ة  م�ن  ويس�تقطع 
التصديري�ة , ومع ذل�ك أن حكومة 
بغ�داد تغ�ض النظر عىل ذل�ك , بل 
إنها ترس�ل عوائد نف�ط البرصة اىل 

أربي�ل لتموي�ل روات�ب املوظفني , 
بينما نف�ط اإلقليم يباع اىل رشكات 

أجنبية لفرتات طويلة.
وكش�ف الس�يايس اآليزي�دي فه�د 
حام�د ، عن وج�ود جه�ات كردية 
تق�وم بتهريب النفط م�ن مناطق 
ده�وك  محافظت�ي  ب�ني  واقع�ة 

ونينوى.
وق�ال حام�د ، إن�ه “تم حف�ر آبار 
م�ن  قريب�ة  مناط�ق  يف  جدي�دة 
الش�يخان وقرى ممتدة بني دهوك 
ونينوى”.وأضاف حام�د، أنه “يتم 
تهريب النفط عرب طريق سحيلة ثم 
إىل فيشخابور عرب األرايض الرتكية 

من قبل جهات كردية متنفذة”.
ويتهم نواب وش�خصيات سياسية 
األح�زاب الكردي�ة بتهري�ب النفط 
ع�رب الش�احنات إىل تركي�ا بش�كل 
يوم�ي، فيما تق�در إحصائيات بأن 
إنتاج اإلقلي�م للنفط يضاهي إنتاج 

ليبيا.
ويرى الخبري االقتصادي نبيل العيل 
يف اتصال م�ع )املراق�ب العراقي(: 
أن�ه طيل�ة األع�وام املاضي�ة كانت 
والحكوم�ة  السياس�ية  االح�زاب 
تهري�ب  بس�بب  تطب�ل  املركزي�ة 

النف�ط الك�ردي من قب�ل حكومة 
اإلقلي�م ، لكن الحقيق�ة »املُرة« أن 
النف�ط املهرب هو من نفط كركوك 
ونين�وى واملناط�ق املتن�ازع عليها 
والت�ي ال تدخل وارداته�ا يف موازنة 
الب�الد والجمي�ع يعلم بذل�ك , لكن 
الرغبة السياس�ية بإبق�اء تحالف 
تغ�ايض  وراء  االك�راد  م�ع  ق�وي 
الس�ابقة والحالية عن  الحكومات 
حق�ول نفطية يف كركوك وش�مال 

املوص�ل بي�د الح�زب الديمقراطي 
الكردستاني« .

وتابع: أن »حكوم�ة اإلقليم أبرمت 
اتفاق�ا م�ع تركيا عىل بي�ع النفط 
ملدة 50 عاما وبأثمان زهيدة، كذلك 
لديه�ا عق�ود م�ع رشكات عاملي�ة 
عىل احت�كار نفطها ، وأما عمليات 
تهري�ب النف�ط فتت�م م�ن نف�ط 

املناطق املتنازع عليها« .
م�ن جهت�ه أك�د املختص بالش�أن 

االقتصادي س�الم عباس يف اتصال 
مع )املراق�ب العراقي(: أن »عملية 
تهري�ب النف�ط م�ن قب�ل حكومة 
من�ذ  مس�تمرة  كردس�تان  إقلي�م 
2003 ولح�د االن وبعل�م الحكومة 
املركزية، بل إنهم اس�تخدموا طرقا 
األرايض  ع�رب  للتهري�ب  جدي�دة 
الرتكي�ة, ومعظ�م النف�ط هو من 

حقول أطراف نينوى«.
وبني: أن »االكراد يستغلون االزمات 

السياس�ية واالنتخابي�ة م�ن أجل 
الحصول ع�ىل تن�ازالت كبرية عىل 
حس�اب معان�اة العراقي�ني , فهم 
يرفضون تس�ليم نفطه�م لرشكة 
س�ومو ويف نفس الوق�ت يطالبون 
بغ�داد بحصتهم الس�نوية ورواتب 
بغ�داد  أن  واالغ�رب   , موظفيه�م 
تس�تجيب له�م وتمده�م باألموال 
رغ�م معان�اة العراقي�ني وارتف�اع 

معدالت الفقر«.

كش���فت مصادر مطلعة أن أغلب النفط الك���ردي المهرب هو من 
حقول كركوك وضواحي محافظة نينوى, حيث تم حفر آبار جديدة 
في مناطق قريبة من الشيخان وقرى ممتدة بين دهوك والموصل 
التي يس���يطر عليها حزب بارزاني وبعل���م الحكومة العراقية التي 
تغاضت عن ذلك من أجل مصالحها االنتخابية مع حكومة أربيل.

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي

 أغلقت أس�عار النفط الخام دون تغيري يذكر ، بعد تخليها عن 
مكاس�ب كبرية س�ابقة، وس�ط مخاوف متزايدة من إصابات 
ف�ريوس كورونا املتصاعدة وس�اللة أوميك�رون الجديدة،التي  
ربما تخفض الطلب العاملي عىل النفط.و ارتفعت أسعار النفط 
أكث�ر من دوالري�ن للربميل، بعد أن قال�ت مجموعة أوبك+ إنها 
ربما تراجع سياس�تها لزي�ادة اإلنتاج يف وق�ت قصري إذا أثرت 
زي�ادة عملي�ات اإلغالق بس�بب الوب�اء ع�ىل الطلب.وارتفعت 
العق�ود اآلجل�ة لخام برنت 21 س�نتا بما يع�ادل 0.3 باملئة إىل 
69.88 دوالر للربمي�ل عند التس�وية، بينم�ا انخفضت العقود 
اآلجلة لخام غرب تكس�اس الوسيط األمريكي 24 سنتا أو 0.4 

باملئة إىل 66.26 دوالر للربميل عند التسوية.

النفط يغلق على استقرار وسط 
مخاوف من زيادة إصابات كورونا

أكدت حكومة كربالء املحلية أن املشاريع السكنية االستثمارية 
بدأت تنمو بشكل جيد يف املحافظة للحد من ازمة السكن.وقال 
نائب املحافظ عيل امليايل :وضعنا حجر االس�اس ملجمع سكني 
يعتربمن املش�اريع االوىل يف العراق حيث س�ينفذ عىل مس�احة 
بلغ�ت 143دونم�ا، ضم�ن توجه الحكوم�ة املحلية لتش�جيع 
املشاريع االستثمارية الس�يما فيما يتعلق بمشاريع السكن”.
واض�اف امليايل ان “املجمع الس�كني يضم 553 وحدة س�كنية 
مقس�مة إىل أربعة فئات 250 مرت و300 مرت و400 مرت و500 

مرت وستكون مدة اإلنجاز 3 سنوات”.

كربالء تؤكد نمو المشاريع 
االستثمارية السكنية حكومة بارزاني تستغل األزمات من أجل الثراء

اإلقليم »يسرق« نفط كركوك ونينوى ويستخدم طرقا جديدة للتهريب

مطالبة المجتمع الدولي بدعم حصول العراق على حقوقه المائية
أك�د مهدي رش�يد الحمدان�ي، وزير امل�وارد املائي�ة ، دور املجتمع 
ال�دويل لدعم الع�راق للحص�ول عىل حقوق�ه املائية، مش�دداً عىل 

رضورة تقاس�م الرضر يف الفرتات الصعبة مع الدول املتش�اطئة.
ج�اءت ترصيحات مهدي رش�يد الحمداني، ع�ىل هامش فعاليات 
)منتدى حوارات املتوس�ط 2021( بجلس�ة عالية املستوى بعنوان 
)الطاق�ة النظيف�ة للجمي�ع: ف�رص التع�اون يف منطق�ة الرشق 
األوسط(.وش�دد الوزي�ر، خ�الل فعالي�ات املنتدى، ع�ىل رضورة 
مواجه�ة تحديات التغ�ريات املناخية وآثارها الس�لبية عىل املوارد 
املائي�ة املتمثلة بتزايد ف�رتات الجفاف وانتش�ار التصحر وارتفاع 

درجات الحرارة وقلة األمطار مع تزايد الطلب عىل الطاقة والتنامي 
الس�كاني.وأكد، أن ذلك يحتم عىل الدول املتشاطئة تقاسم الرضر 
يف الفرتات الصعبة ومد جس�ور التعاون وتبادل البيانات والتوصل 
إىل تفاهم�ات واتفاقيات دولية ملزمة يف إط�ار القانون واألعراف 
الدولي�ة لتضمن حقوق الدول وخاص�ة منها التي تقع يف مصبات 

األنهر لضمان حصولها عىل املياه.
وأمل�ح، إىل أهمي�ة دور املجتم�ع الدويل لدعم الع�راق للحصول عىل 
حقوقه املائية، يف ضوء التحديات املذكورة وتحقيق أهداف التنمية 

املستدامة يف ظل الرتابط بني املاء والغذاء والطاقة.

المثنى تحقق االكتفاء الذاتي من منتجات الدواجن 
أعلنت هيأة اس�تثمار املثنى،أمس الس�بت، عن مب�ارشة العمل 
بمرشوع الحقول الخرضاء إلنتاج بيض املائدة يف قضاء النجمي 
ش�مايل املثن�ى، بينم�ا اش�ارت اىل تحقي�ق االكتف�اء الذاتي من 

منتجات الدواجن يف املحافظة وتشجيع املنتج الوطني.
وقال مدير عام الهيأة عادل داخل اليارسي يف بيان ، ان “الرشكة 
ب�ارشت تهيئة األرض وصب االساس�ات الكونكريتية للمرشوع 
ال�ذي ينفذ عىل مس�احة )20( دونما وبكلف�ة تصل لنحو )11( 

مليون دوالر بتمويل من احد املستثمرين املحليني”.

وأض�اف اليارسي، ان “املرشوع الذي من املقرر ان ينجز بش�كل 
تام بغضون ثالث س�نوات يتضمن إنشاء ثماني قاعات مساحة 
الواح�دة منه�ا )1764( م2 إلنت�اج بيض املائ�دة باعتماد نظام 
)الكيجز( وبطاقة إنتاجية تصل إىل )135( مليون بيضة سنويا”.
واش�ار اىل ان “أهمي�ة املرشوع تكمن يف س�د الطلب املتزايد عىل 
منتج�ات الدواجن من البيض واللح�وم، والحد من االعتماد عىل 
املنتجات املس�توردة التي تس�تنزف العمالت االجنبية، إىل جانب 

تشغيل العاطلني وتحريك سوق العمل يف املحافظة.

 أعلن�ت منظم�ة أوبك، امس الس�بت، ان حص�ة اإلنتاج النفط�ي العراقي 
س�تتجاوز أربعة ماليني و 200 الف برميل يوميا خالل شهر كانون الثاني 
املقبل بعد اتفاق »اوبك+« عىل زيادة 400 الف برميل يوميا.وذكرت املنظمة 
يف ج�دول ، ان »حصة اإلنتاج الخاصة بالعراق لش�هر كانون الثاني حددت 
ب��4.281 مالي�ني برميل يوميا بزي�ادة مقدارها 44 ال�ف برميل يوميا عن 

ش�هر كانون االول البالغة 4.237 ماليني برمي�ل يوميا وبزيادة بمقدار 88 
الف برميل يوميا عن شهر ترشين الثاني املايض«.واضافت انه »حدد انتاج 
كلٍّ من الس�عودية وروس�يا ب��10.122 ماليني برميل يومًيا، خالل ش�هر 
كان�ون الثاني، أي بزي�ادة نح�و 104 آالف برميل يومًيا عن ش�هر كانون 
االول الج�اري، كما ارتفعت حص�ة إنتاج اإلمارات بمق�دار 31 ألف برميل 

يومًيا، لتصل 2.916 مليون برميل يومًيا خالل الش�هر املقبل«.واشارت اىل 
ان »حص�ة منظمة اوبك من الزيادة املق�ررة البالغة 400 الف برميل يوميا 
يف كان�ون الثاني س�تبلغ 254 الف برميل لتص�ل اىل 24.554 مليون برميل 
يوميا يف حني س�تبلغ حصة املتحالفني م�ع أوبك 146 الف برميل لتصل اىل 

15.794 مليون برميل يوميا«.

أوبك: تصدير النفط العراقي سيرتفع الى 4.281 ماليين برميل يوميا 

مختص اقتصادي : عودة سعر صرف الدوالر إلى السابق مستبعدة
اس�تبعد املخت�ص يف الش�أن االقتصادي 
ميث�م لعيبي،ع�ودة س�عر رصف الدوالر 
اىل الس�عر الس�ابق مقابل الدينار ، عازيا 
ذلك إىل اإلخ�الل بمصداقية البنك املركزي 
 »: لعيب�ي   .وق�ال  النقدي�ة  والسياس�ة 
من املس�تبعد ان يعي�د البن�ك املركزي او 
الحكومة س�عر رصف الدوالر اىل السابق، 
وان فع�ل ذل�ك فه�ذا س�يخل بمصداقية 
ان  بمعن�ى  كث�ريا،  النقدي�ة  السياس�ة 
القط�اع الخاص؛ والجمهور عموما، لديه 
ثق�ة بأفع�ال الحكومة من اج�ل تحقيق 
اهدافها، كاس�تهداف التضخ�م وتحقيق 
البن�ك  تراج�ع  ان   »: االس�تقرار«.واكد 
املرك�زي عن قراراته س�يزعزع الثقة مع 

الجمهور ويجع�ل الجمهور يبني قراراته 
ع�ىل اس�اس اخت�الل قواع�د اللعبة بني 
الطرف�ني ويحول االس�تقرار اىل سلس�لة 
من االفعال وردودها الس�البة، خصوصا 
أن القطاع الخاص يف بلد يعتمد عىل سعر 
رصف ُمدار ، يجعل منه خاضعا ومستلما 
لالش�ارات من البنك املرك�زي والحكومة 

وليس السوق ».
وتاب�ع :« ان »التالع�ب« بع�دادات س�عر 
الرصف بني ف�رتة واخرى س�يزيد تعقيد 
هذه العالقة الحرجة اصال، سيما ان البنك 
املركزي يف اعالنه الس�ابق ، الذي عىل اثره 
ت�م تغيري س�عر الرصف ، اوض�ح ان هذا 

التعديل نهائي وملرة واحدة.

أك�د تقرير لصن�دوق النقد الدويل أن االقتص�اد العراقي 
يتع�اىف م�ن االنكماش الح�اد الذي ش�هده العام املايض 
ع�ىل خلفية ارتفاع أس�عار النفط وم�ع تخفيف القيود 

املتعلقة بفايروس كورونا وارتفاع معدالت التطعيم .
ونقل�ت صحيفة ذي ناش�يونال الربيطانية عن صندوق 
النق�د قوله إنه ” م�ن املتوقع أن ينتع�ش الناتج املحيل 
اإلجم�ايل الحقيق�ي غ�ري النفط�ي للب�الد بنس�بة 12 
باملائ�ة هذا العام ، بينما من املتوقع أن تتحس�ن أرصدة 
الحس�ابات املالية والجارية بش�كل كب�ري ، بعد أن عقد 
مس�ؤولوه اجتماعا عرب اإلنرتنت مع السلطات العراقية 
بشأن التطورات االقتصادية األخرية وأولويات السياسة 
القادمة للبالد “.واضاف ان ” التضخم يف العراق بلغ 7.2 
باملائة يف أيلول املايض ومن املتوقع أن ينحرس يف األشهر 
املقبلة، كما من املتوقع أن تتحسن أرصدة املالية العامة 
والحسابات الجارية الخارجية بشكل كبري يف عام 2021 
من عجز مزدوج الرقم عام 2020 ، ويرجع ذلك أساًس�ا 

إىل ارتفاع أسعار النفط”.

النقد الدولي يتوقع انتعاش 
الناتج غير النفطي في العراق قررت إدارة الرئي�س األمريكي جو بايدن تمديد 

مهلة إعف�اء العراق من عملي�ة رشاء الكهرباء 
من ايران، وذل�ك وفًقا إلخطار غري عام حصلت 
عليه صحيفة »واشنطن فري بيكون« والذي تم 

تقديمه إىل الكونغرس.
وبحس�ب الصحيف�ة، انه يمنح اإلعف�اء العراق 
120 يوم�ا أخرى لرشاء الكهرباء من ايران دون 
مواجهة عقوبات، يف الوقت الذي استؤنفت فيه 
املحادثات النووية بني الواليات املتحدة وطهران.

وح�ددت إدارة دونالد ترامب )الرئيس االمريكي 
السابق( اإلطار الزمني للتنازل يف محاولة إلنهاء 
ه�ذه املبيع�ات، لك�ن إدارة باي�دن جددتها ملدة 

أقصاها 120 يوًما.
الخارجي�ة  وزارة  ع�ن  الصحيف�ة  ونقل�ت 
األمريكية، قولها، بأنها حاولت »تس�ليم الجزء 
و24   23 واألربع�اء،  الثالث�اء  يوم�ي  ال�رسي 
نوفمرب، ولكن بس�بب إغالق مكاتب الكونغرس 
فيم�ا يتعلق بعطلة عيد الش�كر ل�م تتمكن من 
تحدي�د املس�تلمني املناس�بني«. وبس�بب ه�ذا 
التأخري، لم يتلق الكونغرس املعلومات حتى يوم 

االثنني.
وتزع�م وزارة الخارجي�ة يف اإلخطار أن مبيعات 
الكهرب�اء اإليرانية إىل الع�راق تظل »يف مصلحة 

األمن القومي للواليات املتحدة«.
 وبحسب اإلعفاء، فإن فش�ل العراق يف تقليص 
اعتم�اده ع�ىل الكهرب�اء اإليراني�ة »حّت�م عىل 
الواليات املتحدة التنازل عن العقوبات للس�ماح 

بهذه املبيعات.

تمديد إعفاء العراق 
الستيراد الكهرباء من 

إيران لـ 120 يوما
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المراقب العراقي/ متابعة...
اعترب مندوب روسيا الدائم لدى املنظمات الدولية يف فيينا 
ميخائيل اوليانوف، مطلب ايران بالحصول عىل ضمانات 
ملن�ع انهيار االتفاق النووي مرة اخرى، بانه امر منطقي 

ومربر تماما.
وق�ال اوليانوف ان هذه الجولة م�ن املفاوضات يف فيينا 
لم تكتمل بعد وستستمر بعد عودة الوفود املشاركة التي 
توجهت اىل عواصم بلدانها للتش�اور خاصة حول كيفية 

مواصلة العمل.
واعترب املس�ؤول ال�رويس رغبة طه�ران بالحيلولة دون 
انهي�ار االتفاق الن�ووي بانها منطقية وم�ربرة، »لذا لو 
كانت اي�ران بحاجة للمزيد من الضمان�ات فمن املمكن 

البحث حول ذلك«.
واض�اف ان مطل�ب االيراني�ن للحصول ع�ىل ضمانات 
امر واضح ومربر تمام�ا. يجب االطمئنان اىل عدم تكرار 
الخطوة املس�يئة التي اتخذت يف ف�رة الرئيس االمريكي 

الس�ابق دونال�د ترام�ب عن طري�ق سياس�ة الضغوط 
القصوى. كل هذه االمور يجب ان تخضع للنقاش.   

وق�ال اوليانوف: هن�اك قاعدة يف املفاوض�ات النووية يف 
فيين�ا وهي انه ليس هناك اتفاق م�ا لم يتم االتفاق عىل 
كل يشء، بمعن�ى ان االصالح�ات واردة يف اي وق�ت اال 
ان املطل�وب ان تك�ون هذه االصالحات مدروس�ة وان ال 
تتح�ول اىل عقبة يف طريق التق�دم باملفاوضات لذا فاننا 

لن نقوم بتصعيد الوضع.

أوليانوف: الضمانات التي تطالب بها إيران منطقية وُمبرَّرة تماًما

المراقب العراقي/ متابعة...
وم�ع ذلك ل�م يتوق�ف االحت�الل ع�ن مح�اوالت الهدم 
وترشيعها بش�تى السبل املمكنة، فتلك العمليات )سواء 
اله�دم اإلداري – م�ن دون تراخي�ص بن�اء، أو اله�دم 
العس�كري - خالل العمليات العس�كرية، أو ما ُيس�مى 
اله�دم العقاب�ي(، ليس�ت إالّ إح�دى ممارس�ات اآلل�ة 
االس�تعمارية الهادفة إىل اقتالع الفلس�طيني من وطنه 
وأرض�ه بش�ّتى الط�رق. لذلك، ف�إن الحدي�ث عن عدم 
رشعية ممارس�ات االس�تعمار بحس�ب القانون الدويل 
يب�دو س�خيفاً، إذ إن الحالة االس�تعمارية أساس�اً غري 
رشعي�ة، فلماذا ن�رك صلب املوض�وع ونتحدث ببعض 
التفصيالت؟ ه�ذا احتالل، وال يمكننا، ب�ل ومن الخطأ، 
التوّقع منه غري ما يحدث من جرائٍم وانتهاكاٍت بش�كٍل 

يومي.
مؤخ�را منحت محكمة إرسائيلي�ة الضوء األخرض لهدم 
58 من�زالً يف ح�ي وادي ياصول ببلدة س�لوان يف القدس 
املحتل�ة. وذكرت مصادر مقدس�ية أن محكمة االحتالل 
رفضت اس�تئناًفا تقدم به مقدسيون ضد قرار هدم 58 

منزاًل يف وادي ياصول.
وبموج�ب ه�ذا الق�رار، أصب�ح متاحا لبلدي�ة االحتالل 
تنفي�ذ عمليات هدم املنازل بأي وقت بحق 58 منزال من 
أص�ل 84 منزال مهددة بالهدم يف الحي، ملصلحة مرشوع 

استيطاني.
وس�تؤدي عملية اله�دم إىل تهجري ح�وايل 600 مقديس 
منه�م مئ�ات األطف�ال إىل جان�ب املرىض وكبار الس�ن 
والح�االت الخاص�ة. ويمتد ح�ي وادي ياص�ول الواقع 
جن�وب غرب�ي س�لوان، ع�ىل مس�احة 310 دونم�ات، 
ويس�كنه 1050 مقدس�يًّا. ومن�ذ ع�ام 2004 وأه�ايل 
الحي يخوض�ون رصاعا مع بلدية االحت�الل يف القدس، 
يف محاول�ة للحصول عىل موافقة ع�ىل تراخيص البناء؛ 

تجنبا للهدم.
بالنس�بة إىل ه�دم املنزل، فهو بحس�ب القان�ون الدويل 
اإلنس�اني، تج�اوز لصالحيات ق�وة االحت�الل، إذ ُيمنع 

تدم�ري األم�الك الخاصة باملدنين املحمي�ن، إاّل يف حالة 
الرضورة العسكرية.

وعىل الرغم من أن املحاك�م اإلرسائيلية قد أقرت إمكان 
االعراض عىل ق�رار الهدم أمام »محكمة العدل العليا«، 
فإنها يف أغلب الحاالت السابقة رفضت االلتماس املقدم 
باسم العائالت ومنظمات حقوق اإلنسان. كما وترفض 
املحكمة باستمرار االعراف بعدم قانونيته. وانحرصت 
الرقاب�ة القانوني�ة بص�ورة عام�ة يف املس�ائل التقنية 

املتعلقة بشكل تطبيق عملية الهدم.
ويف بل�دة قلنديا ش�مايل القدس األمر نفس�ه يتكرر منذ 
أش�هر وحتى اليوم، تحديداً فوق مط�ار القدس الدويل، 
املين�اء الجوي الوحي�د يف الضفة الغربي�ة والذي أغلقته 
الس�لطات اإلرسائيلية نهائياً قبل نحو عقدين، فأعمال 
التجريف هناك تمهد لبناء مس�توطنة جديدة. ستشمل 
املس�توطنة الجدي�دة والت�ي تحم�ل رق�م 28 يف مدينة 
الق�دس، بناء 11 ألف وحدة اس�تيطانية فوق مس�احة 

تزيد عن 1240 دونماً يف بلدة قلنديا.
ويف ح�ال االنتهاء من بناء املس�توطنة، س�تعزل مدينة 
بح�زام  بالكام�ل،  محيطه�ا  ع�ن  الرشقي�ة  الق�دس 
استيطاني يضم ش�بكة طرق التفافية وأنفاقاً وجسور 

تصل بن املستوطنات اإلرسائيلية.
وينظ�ر إىل ه�ذا األمر عىل أن�ه تنفيذ عميل مل�ا يعرف ب� 
»مخط�ط الق�دس الك�ربى اإلرسائي�يل«، وف�ق التعبري 

الرسمي الفلسطيني.

إذ اعت�ربت الحكوم�ة الفلس�طينية أن بناء املس�توطنة 
الجدي�دة يأتي ضم�ن »مخطط ش�امل لتهوي�د مدينة 
الق�دس، ومحاولة إلخراجها م�ن أي مفاوضات ثنائية 

مستقبلية« إليجاد حل شامل للرصاع.
الحل�م  س�تبتلع  الق�دس  يف  الجدي�دة  املس�توطنات 
الفلس�طيني الس�تعادة مطار القدس ال�دويل التاريخي 
ال�ذي حط�ت فيه مئ�ات الرح�الت الدولية من�ذ عقود. 
واتفاقية أوسلو نصت عىل اسرداد السلطة الفلسطينية 
له ليكون املطار الفلس�طيني لدولتنا املس�تقبلية، لكن 
االحتالل اإلرسائييل يقتل كل ما من شأنه إثبات أن هناك 

أفقاً لسالم عادل وشامل للشعبن.
وزارة الخارجية واملغربن يف السلطة الفلسطينية دعت 
اإلدارة األمريكي�ة واالتح�اد األوروب�ي التخ�اذ خطوات 
عملية لوقف هدم املنازل يف القدس، ولكن هل هذا يكفي 

مع العدو االرسائييل؟.
سياس�ة  اإلرسائي�يل  االس�تعماري  النظ�ام  ويم�ارس 
العقوب�ات الجماعي�ة ض�د الفلس�طينين من�ذ بداي�ة 
االحت�الل العس�كري س�نة 1967. ومفه�وم العقوبات 
الجماعي�ة يتعدّى هدم املنازل إذ يف�رض حظر أّي بناء 
جدي�د يف موقع املنزل املهّدم ومص�ادرة األرض يف بعض 
الحاالت. إضافة إىل ذلك، يعد ضمن العقوبات الجماعية: 
س�حب وثيق�ة اإلقامة الدائمة لس�كان القدس من أرس 
إلغ�اء  املناضل�ن، وترحيله�م قرسي�ًا، ورف�ض و/أو 
تصاريح العمل، وكذلك رفض لّم الش�مل لكل من يحمل 

اسم عائلة املناضل.
إذن، »إرسائيل«، التي ليس�ت لديها إال عقلية عس�كرية 
وال ُتجي�د إال لغة املَدافع والقناب�ل والرصاص، ال يمكن 
الرد عليها إال بنفس اللغة واملنهج حتى لو لم يكن هناك 
تكافؤ ىف القوى ألن إرسائيل، التى بدأت كقوة عس�كرية 
وعصابات مس�لحة، ال يمكنها أن تس�تمر كدولة إال من 
خالل القوة العس�كرية، من خالل اس�راتيجية الصدام 
واملواجه�ة، حت�ى ل�و أدت إىل ح�رب ش�املة من خالل 
مهاجم�ة تجمع�ات الغزي�ن وأس�واقهم ومس�اكنهم 

واستهداف مقاوميهم وإغالق كافة منافذ القطاع.

االحتالل ُيشرعن »اآللة االستعمارية«

»ضوء دولي أخضر« ال ينطفىء لهدم منازل الفلسطينيين!
ال يخفى على أحد أن االحتالل الصهيوني يسعى ومنذ نشأته إلزالة الوجود الفلسطيني كوجود 

بشري، تأريخي ومعنوي من أرض الوطن فلسطين.
الترحيل القسري وتهجير الفلسطينيين وهدم منازلهم لم يتوقف على مدى أكثر من 70 عاما، ومع 

ذلك ال يزال الفلسطينيون يقاومون آالت االحتالل وجرافاته، وما فعلوه في حي الشيخ جراح خير 
مثال على ذلك.

المراقب العراقي/ متابعة...
كش�فت صحيفة »إندبندنت« أن املس�لمن كانوا 
هدف�ا ل�� 2703 جرائ�م كراهي�ة ديني�ة يف العام 
الح�ايل، وه�ي تش�كل 45% م�ن جمي�ع جرائ�م 
الكراهية الدينية املس�جلة، وفق إحصاءات وزارة 

الداخلية الربيطانية.
ومع ذلك تتوقع منظمة »MEND«، وهي مؤسسة 
خريية تس�عى للتصدي لإلس�الموفوبيا يف اململكة 
املتحدة، بأن املدى الحقيقي لجرائم الكراهية ضد 

املسلمن أكرب بكثري ألن الكثريين.
وتنق�ل الصحيفة يف تقريرها عن عائش�ة يعقوب 
)اسم مستعار(، البالغة من العمر 27 عاما قولها 
إنه�ا تتلقى عددا ال يحىص م�ن التهديدات بالقتل 

واإلساءة اللفظية بسبب دينها.
مث�ل يعق�وب، ال ينته�ي به�م األم�ر بتقديم بالغ 
للرشطة. يقول شوكت باتيل، عضو مجلس إدارة 
منظم�ة »MEND«: »كما قالت يل إحدى النس�اء 
ذات م�رة، إذا كنت تريدن�ي أن أبلغ عن التعليقات 
التي اس�معها الرتدائي النق�اب، فهذا كل ما كنت 

سأفعله طوال اليوم«.
وصادف ش�هر ترشي�ن الثاني/ نوفم�رب من هذا 
العام شهر التوعية باإلسالموفوبيا )IAM(، وهي 
 »MEND« حملة س�نوية ش�اركت يف تأسيس�ها
وته�دف إىل تس�ليط الض�وء ع�ىل التميي�ز ال�ذي 
يواجهه املسلمون عرب مختلف قطاعات املجتمع. 
هذا الع�ام، دع�ت املجموعات الحكوم�ة إىل تبني 
تعريف رس�مي لإلس�الموفوبيا ع�ىل النحو الذي 
اقرحته املجموعة الربملانية لجميع األحزاب حول 
املس�لمن الربيطاني�ن »APPG«. ورد يف تقري�ر 
»APPG« عام 2018: »اإلس�الموفوبيا متجذرة يف 
العنرصية وهي نوع من العنرصية التي تستهدف 
أش�كال التعبري عن الهوية اإلسالمية وما يتصور 

أنها كذلك«.
ويف ح�ن قب�ل كل م�ن ح�زب العم�ال وح�زب 
الديمقراطي�ن األح�رار ومكتب عم�دة لندن هذا 
التعريف، قال متحدث باس�م الحكومة ل�«بي بي 
يس« يف عام 2019 إنه بحاجة إىل »دراسة متأنية«، 

وبعد عامن ال يوجد حتى اآلن تعريف رسمي.

المراقب العراقي/ متابعة...
ذك�ر موق�ع »ديس�كلوز« اإللكروني االس�تقصائي أّن 
فرنسا سلمت السعودية واإلمارات وقطر يف عهد الرئيس 
فرانس�وا هوالند عام 2016، عرشات اآلالف من القنابل 
ع�ىل الرغم من علمها بأنها ستس�تخدم يف العدوان عىل 
اليم�ن. ونق�ل موقع »ديس�كلوز« عن »وثائ�ق دفاعية 
رسي�ة« أن�ه »من�ذ  2016، س�محت الدولة الفرنس�ية 
بتسليم نحو 150 ألف قذيفة« إىل حليفتيها الخليجيتن.

وُتظهر الوثائق العائدة إىل »األمانة العامة للدفاع واألمن 
القوم�ي« أن�ه كانت هناك نقاش�ات حادة ب�ن فريقي 
وزي�ر الدفاع آنذاك جان إيف لودري�ان ووزير الخارجية 
ل�وران فابي�وس، وأن هوالند هو من حَس�َمها، حس�ب 

املوقع. 
وكت�ب »ديس�كلوز« أن »الصناعين الفرنس�ين طالبوا 
القذائ�ف  م�ن  اآلالف  ع�رشات  بتصدي�ر  بالس�ماح 
والصواريخ إىل الجيوش السعودية واإلماراتية والقطرية، 

فيما بلغ املبلغ اإلجمايل للعقود 356,6 مليون يورو«.
وأش�ار املوقع إىل أّن الدول ال��3 كانت حينذاك جزءاً من 
تحال�ف العدوان ع�ىل اليم�ن يف إطار عملي�ة »عاصفة 
الح�زم« .  ويؤك�د املوق�ع أن باريس س�محت بتس�ليم 
القوات السعودية 41500 قذيفة من رشكة »جونغاس« 
مض�ادة  قذيف�ة  آالف  و3  »تالي�س«،  ع�ن  املتفرع�ة 
للدباب�ات، و10 آالف قذيف�ة دخاني�ة، و50 ألف قذيفة 

شديدة االنفجار. 

تقرير: فرنسا سلمت السعودية واإلمارات قنابل 
اسُتخدمت في اليمن

إندبندنت: المسلمات البريطانيات
 مستهدفات بسبب معتقدهن

المراقب العراقي/ متابعة
أكد نج�ل العالم النووي اإليراني محس�ن فخري زاده، أن 
أه�م أس�باب اغتيال وال�ده تكمن يف مس�اعيه الدؤوبة يف 

التقدم العلمي للبالد.
وقال نجل محس�ن فخري زاده، يف كلم�ة ألقاها يف مدينة 
رودهن رشق طهران: إن »الش�هيد فخ�ري زاده كان عىل 

رأس قائمة اغتياالت االستكبار العاملي منذ 20 عاما«.
وأضاف: أن أهم س�بب الغتيال فخري زاده هو »مساعيه 
إلح�داث ثورة يف العلوم، وإثارة األعم�ال الخالدة التي قام 
بها الش�هيد فخري زاده يف التق�دم العلمي إليران، اهتمام 

االستكبار العاملي«.
وتاب�ع قائ�ال: إن »كام�ل ف�رة دراس�ة الش�هيد فخري 

زاده، الذي يش�ار إليه بالعالم يف اإلع�الم الغربي، كانت يف 
الجامعات ومع الظروف التعليمية واألساتذة يف إيران«.

وأردف نجل العالم النووي: »عىل نظام االس�تكبار العاملي 
أن يدرك أن الشهداء أحياء وأن هذه الحركة ستستمر عىل 

أيدي شباب آخرين من نفس هذا البلد«.
واستش�هد ي�وم 27 ترشي�ن الثان�ي 2020 رئي�س مركز 
اإليراني�ة،  الدف�اع  وزارة  يف  والتكنولوجي�ا  األبح�اث 
محس�ن فخ�ري زاده، يف عملية اغتي�ال وصفتها طهران 

ب�«اإلرهابية«.
وكانت وس�ائل إع�الم إيرانية ذكرت أن فخ�ري زاده )59 
عام�ا( تويف يف املستش�فى بع�د أن أطلق مس�لحون النار 
عليه يف س�يارته، وق�ال وقته�ا وزير الخارجي�ة اإليراني 
محمد جواد ظري�ف إن »هناك أدلة عىل أن إرسائيل نفذت 

العملية«.

نجل العالم النووي اإليراني فخري زاده يحدد السبب األهم الغتيال والده

جيش االحتالل يشن حملة اعتقاالت واسعة 
تطال أسرى ُمحرَّرين

معارض بحريني: النظام الخليفي يمارس القمع 
والتعذيب باسم القانون

الدفاعات اليمنية ُتسقط سابع 
طائرة تجّسس أميركية خالل 2021

المراقب العراقي/ متابعة...
ش�ن الجيش االحتالل اإلرسائييل، فجر أمس السبت، حملة 
اعتقاالت واس�عة يف بلدة صوريف شمال الخليل، طالت 24 

فلسطينيا معظمهم أرسى محررون.
ونرشت الصحافة اإلرسائيلية صورة أش�ارت إىل أنها تعود 
لحملة االعتقاالت يف صوريف. وأفاد شهود عيان بأن قوات 
كب�رية من جيش االحتالل اقتحمت منازل املواطنن يف بلدة 
صوري�ف بالخلي�ل املحتلة وقامت بتكس�ري أب�واب املنازل 

والعبث بمحتوياتها.
وطال�ت الحملة أكثر م�ن 24 فلس�طينيا معظمهم أرسى 
مح�ررون، منه�م النائب س�مري القايض والش�يخ مروان 
أبو فارة وتقى الهور ابنة القائد يف كتائب القس�ام األس�ري 
جمال الهور. وأف�اد مكتب إعالم األرسى أنَّ قوات االحتالل 
جمع�ت املعتقل�ن يف أحد مراك�ز االعتقال ش�مال الخليل، 
األرسى  م�ع  التواص�ل  بع�دم  وهددته�م  واس�تجوبتهم، 

املحررين املفرج عنهم إىل قطاع غزة، 

المراقب العراقي/ متابعة...
رصح الناش�ط الس�يايس البحرين�ي ع�يل الفاي�ز أن النظ�ام 
الخليفي مس�تمر منذ اكثر من عرش سنوات يف صمِّ اآلذان ويف 
تطوي�ر أدوات القمع والتعذيب باس�م القانون ويربرها تحت 

عناوين مضللة.
وقال الفايز: »قبل عرش س�نوات صدر تقرير لجنة بس�يوني، 
وه�ي لجن�ة »مس�تقلة« عينها حاك�م البحري�ن للتحقيق يف 
انتهاكات حقوق اإلنس�ان يف ما يخص احداث ثورة 14 فرباير 
2011«. واس�تمر الفايز: »اعتقد ان اللجنة استخدمت لغرض 
س�يايس بعيد تماما عن مس�ألة االهتمام بمعالجة انتهاكات 

حق�وق االنس�ان ولذلك ف�ان االنتهاكات والجرائ�م لم تتوقف 
ب�ل زادت وتريتها واتس�عت رقعتها وتطورت وس�ائلها وهي 

مستمرة لحد هذه اللحظة«.
وأردف الناش�ط الس�يايس البحريني قائال: إن النظام مستمر 
منذ اكثر من عرش س�نوات يف صم اآلذان واالستمرار يف االنكار 
ويف تطوير أدوات القمع والتعذيب واالستهداف املفيض للموت 
البطيء يف سياسة أدت ملزيد من الشهداء الذين قضوا يف داخل 
الس�جن او بع�د الخروج منه بف�رة وجيزة، بفع�ل االمراض 
وع�دم توف�ري الع�الج وال�دواء والتغذي�ة املناس�بة وظ�روف 

السجون الصحية غري املالئمة للحياة«.

المراقب العراقي/ متابعة...
تمكن�ت الدفاع�ات الجوي�ة اليمني�ة م�ن إس�قاط طائرة 
تجّسسية نوع )سكان إيغل Scan Eagle( أمريكية الصنع، 
أثناء قيامها بأعمال عدائية صباح الس�بت يف أجواء منطقة 

الجوبة بمحافظة مأرب.
وبحس�ب املتحدث الرسمي للقوات املسلحة اليمنية، العميد 
يحي�ى رسي�ع، فقد تّم�ت عملية إس�قاط الطائرة بس�الح 
مناسب، و«تعترب هي السابعة من نفس النوع الذي تمكنت 

دفاعاتنا الجوية من إسقاطه خالل هذا العام«.
وأكد العميد رسيع أن القوات املسلحة اليمنية لن تألَو جهدا 
يف القي�ام بواجبه�ا يف حماية األجواء اليمنية بكل الوس�ائل 

املتاحة واملمكنة.

ف العالمية واالقليمية
صح

من اخبار ال
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بقلم/احترام الُمشّرف 
لعق�وٍد مض�ت ونح�ُن نعان�ي ِم�ن مح�ور 
ال�ر أمري�كا وإرسائيل ومن كان الس�بب يف 
وجودهما من أع�راب الخليج وغريهم،  واآلن 
لنا أن نف�رح بمحور املقاومة الذي س�تكون 
ل�ه الكلمة االخرية فيما يحدث، ومن يتابع ما 
يحدث برتوي وإملام يف العالم بصفًة عامة ويف 

دول املحور بصفًة خاصة .
أن املقاومة أخذت يف التوس�ع وإرعاب العدو, 
واملقاوم�ة  العس�كري  الصعي�د  لي�س ع�ى 
املسلحة التى أصبحت قوة ضاربة يف املنطقة، 
ب�ل إننا بدأن�ا يف إرعابه�م بالح�رب األخرى، 
التي تس�مى بالحرب اإلعالمي�ة التي بدأت يف 
إزعاجه�م من خالل كثرة األق�الم الحرة التي 

التخاف يف الله لومة الئم. 

والتي لم ي�رَض أصحابها أن تك�ون أقالمهم 
مأج�ورة، بل جعلوها أس�لحة دم�ار يف وجه 
املعتدي وفضحه للعالم الذي أصبح عرب وسائل 
التواص�ل االجتماعي قري�ًة صغرية، ينقل ملن 
اليع�رف حقيقة مايجري م�ن اعتداءات، وما 
تق�وم ب�ه املقاوم�ة م�ن انتص�ارات. وهناك 
مقول�ة نصها« لكي تنترص ع�ى عدوك عليك 
أن تعرتف بقوته لكي التس�تهني بها وبالتايل 
تتمكن م�ن االنتصار علي�ه«   وهذا مايحدث 
بالفع�ل وال�ذي ُيعد بمثاب�ة إهان�ة حقيقية 
للهيلمان األمريكي الذي كان ومازال يس�عى 
جاه�داً يف تغيي�ب ال�رأي الع�ام وأن اليع�رف 
العال�م مايحدث من انته�اكات تقوم بها هي 

و اذنابها.   
قائم�ة  عليه�م  اإلعالمي�ة  حربن�ا  وس�تظل 

كم�ا ه�ي املقاوم�ة املس�لحة قائم�ة وه�ذا 
ه�و بالضبط ما ُيس�مى بالح�رب املمنهجة،  
وستتس�ع جبهتن�ا اإلعالمية كم�ا هي جبهة 
املحور املس�لحة يف إتس�اع وي�زداد مجاهدو 
الكلمة وستنترص األقالم الريفة عى األقالم 
العميلة وليس هذا من نسج الخيال بل هو ما 

يحدث وما بدأت تشعر به أمريكا. 
أمري�كا بالفعل ق�د اُهينت كرامته�ا بظهور 
مح�ور املقاوم�ة بخطّيه الحرب�ي واإلعالمي 
ولم ُيعد ذلك االس�م املخيف الذي ال يجرؤ أحد 
أن ي�رد عليه، ومن مازال يجهل هذِه الحقيقة 
س�يعرفها قريباً فكل يشء سيكون واضحاً يف 

الفرتة القادمة. 
أم�ا ماهو واض�ح وجيل هو ما تق�وم بِه منُذ 
س�نوات دول محور املقاومة الت�ي تمرغ كل 

يوم أن�ف أمري�كا يف الوحل بص�ورة مبارشة 
إعالمي�ًا وغري مبارشة حربي�ًا،  وأمريكا تعلم 
أنها هي املقصودة يف الحالتني، وسيأتي اليوم 
الذي لن يعود لها حل أو خيار غري االنس�حاب 

من املنطقة ُمرغمة غري راغبة. 
دول محور املقاومة يف اليمن وفلسطني ولبنان 
وس�وريا والعراق، قد حددت طريقها وأثبتت 
وجوده�ا وإعالنه�ا املقاوم�ة حت�ى الن�رص 
جنب�اً إىل جنب مع ترس�انة الحرب اإلعالمية، 
ويج�ب عى كل رشفاء العال�م الوقوف معهم 
وإىل جانبهم فهم من حملوا راية الجهاد وهم 
االح�رار الذي يجب عى مِ��ن يريدون الحرية 
الس�ري معهم والتعلم منهم فهم االحرار حقاً،  
ال م�ن يّدعونه�ا وهم يذبح�ون الحرية يف كل 

مكان يتواجدون فيه والعاقبة للمتقني.

بقلم/وسام إسماعيل
ع�اً، ع�ادت الوف�ود إىل  كم�ا كان متوقَّ
فيينا ملحاولة الوصول إىل تس�وية تعيد 
إىل خطة العمل املشرتكة بعض الحياة. 
وإذا كانت العودة إىل طاولة املفاوضات 
األمريك�ي  الجانب�ني،  إن  إذ  ع�ة،  متوقَّ
خي�ار  أن  س�ابقاً  أعلن�ا  واإليران�ي، 
املفاوضات ما زال األمثل لحل إش�كالية 
الربنامج النووي اإليراني، فإن الخلفية 
الت�ي ينطلق منه�ا الطرف�ان ال توحي 
بإم�كان الوص�ول إىل أرضية مش�رتكة 
ُترضيهما. فخّطة العمل املشرتكة نّصت 
ع�ى أن رسيانها ينتهي بع�د نحو أربع 
سنوات، أي يف عام 2025، باإلضافة إىل 
أن الظ�روف املوضوعي�ة والتِّْقنية لكال 
الطرفني شهدت، خالل السنوات القليلة 
املاضي�ة، تبدُّالت جذري�ة، يمكن القول 
إنها ستساهم، بصورة كبرية، يف تعقيد 

مهمة العودة إىل التزام بنود االتفاق.
ف�إذا كان الرئي�س األمريك�ي الس�ابق 
انس�حب من االتفاق، نتيجة يقينه بأن 
النتائ�ج املتوخ�اة من�ه ال تتواف�ق مع 
الرؤي�ة النمطي�ة ل�إدارات األمريكية، 
إذ إن الخي�ار األمريك�ي الوحيد الصالح 
للجمهوري�ة اإلس�المية يتمحور حول 
رضورة إس�قاط نظامه�ا، أو تقييد أي 
إمكان النفتاحها ع�ى العالم ومحاولة 
محارصتها بغية إسقاطها عرب أساليب 
العقوب�ات  وأدوات  الذكي�ة  الح�رب 

املرهق�ة، ف�إن رؤي�ة اإلدارة الحالي�ة 
ال تتباي�ن كث�رياً م�ن حي�ث املضمون، 
وإن كان�ت ترتك�ز ع�ى اس�رتاتيجية 
جديدة مرتبطة بالتحّول االس�رتاتيجي 
للسياسات االمريكية يف الرق األوسط.
نت�ه الترصيحات  وإذا عدن�ا إىل ما تضمَّ
األمريكي�ة منذ مجيء ج�و بايدن، فإن 
لديها،  الثابت االس�رتاتيجي باإلجم�اع 
يتمح�ور حول رضورة تقيي�د القدرات 
التقنية النووية للجمهورية اإلس�المية 
وتعطيلها، باإلضافة إىل تطويقها لجهة 
دوره�ا يف اإلقلي�م، والحد م�ن قدراتها 
الباليس�تية، عى نحو يضمن تحييد كل 
م�ا يمكن أن تحت�اج إلي�ه الجمهورية 
اإلس�المية يف عملي�ة بن�اء مروعه�ا 
القوم�ي، وتحص�ني س�احتها  لألم�ن 
الدفاعي�ة لتجن�ب أّي رضب�ة مفاجئة 
ق�د تتع�رّض له�ا، س�واء م�ن القوات 
األمريكي�ة املوج�ودة يف املنطقة، أو من 
جان�ب الكيان اإلرسائي�يل املتعطش إىل 
حرب تقصم ظهر عدوه األول واألخطر 

يف املنطقة.
سياس�ات الضغ�ط ع�ى الجمهوري�ة 
تق�دم  كب�ح  إىل  ت�ؤدِّ  ل�م  اإلس�المية 
الربنامج اإليراني، بل س�اهمت بصورة 
الجمهوري�ة  دور  تعزي�ز  يف  عكس�ية 
تراف�ق  بحي�ث  اإلقليم�ي،  اإلس�المية 
االنع�زال األمريك�ي، نتيجة االنس�حاب 
األحادي من االتفاق، مع تقدم واضح يف 

مستوى عالقات الجمهورية اإلسالمية 
اإلقليمية.

م�ن ناحية أخرى، ف�إن مطلب�اً إيرانياً 
آخر يش�ّكل عقب�ة أمام طري�ق العودة 

األمريكية إىل االتفاق. فاملطالبة اإليرانية 
بالحص�ول ع�ى تعهدات تضم�ن عدم 
إمكان تفلُّت الواليات املتحدة األمريكية 
م�ن االتف�اق، يف ح�ال إع�ادة انتخاب 

دونال�د ترام�ب أو أي ش�خصية أخرى 
معارض�ة لخي�ار التف�اوض واالتف�اق 
ال  أم�ر  اإلس�المية،  الجمهوري�ة  م�ع 
يمك�ن لإدارة الحالي�ة أن تكفله، إذ إن 

اإلدارة الحالية تفتق�د اإلجماع الداخيل 
عى هذا املوض�وع، باإلضافة إىل جملة 
الضغوط التي تماَرس عليها من جانب 
اللوبي الصهيوني يف الداخل، ويف الكيان 

الصهيوني
أّما عى املس�توى اإليراني، فإن وصول 
إبراهي�م  الرئي�س  ع�رب  املحافظ�ني، 
رئييس، إىل الحكم يف طهران، شّكل بداية 
ملرحل�ة أمك�ن وصفه�ا باملتش�ددة، إذ 
اتَّسمت بداية حكمهم بإعالٍن مفاده أن 
املفاوضات من أج�ل العودة إىل االتفاق 
الن�ووي لن تك�ون غاية، كم�ا كانت يف 
عهد الرئيس الس�ابق حس�ن روحاني. 
فالثاب�ت لديه�م أن خي�ار املفاوض�ات 
م�ع القوى الدولي�ة والوالي�ات املتحدة 
ل�ن يك�ون إال وس�يلة، ضمن وس�ائل 
أخ�رى، هدفه�ا رف�ع العقوب�ات ع�ن 
الجمهورية اإلس�المية بص�ورة كاملة، 
مع رفض التطرق إىل أي ملفات أخرى، 
خ�الل ج�والت التف�اوض، كالربنام�ج 
الصاروخ�ي الباليس�تي، أو م�ا ُيعرف 

بملف النفوذ اإليراني يف اإلقليم.
أّما عى املستوى التقني، فإن الحكومة 
اإليرانية املحافظ�ة، وإن كانت مقتنعة 
بفكرة التفاوض م�ع الغرب، فإن هذه 
القناع�ة ال تنعكس قبوالً لصيغة خطة 
العم�ل املش�رتكة، لجه�ة قب�ول تقييد 
د  الجمهورية اإلسالمية بأكثر نظام معقَّ
للتفتي�ش من جان�ب الوكال�ة الدولية، 

أو بتحدي�د س�قف التخصيب يف غري ما 
هو منصوص علي�ه يف املواثيق الدولية، 
باإلضافة إىل أن الرؤية اإليرانية الحالية 
تفرتض عدم القدرة أو الرغبة األمريكية 
يف إلغ�اء كامل العقوب�ات وضمان عدم 
أي  إن  بحي�ث  املس�تقبل،  يف  إحيائه�ا 
رئي�س أمريكي يمتل�ك صالحية توقيع 
عقوب�ات من خ�الل ق�رارات تنفيذية، 
الحالي�ة  العقوب�ات  أن  إىل  باإلضاف�ة 
وإمكان رفعها ترتبط بتعقيدات املشهد 
الس�يايس األمريكي الداخيل، وبالعملية 
التصويت  الت�ي يحكمه�ا  الدس�تورية 

داخل الكونغرس.
وعليه، يمكن الق�ول إن جرعة التفاؤل 
الت�ي دأب الطرف�ان اإليران�ي وال�دويل 
ع�ى بّثها ال ُت�رَصف إالّ يف خان�ة تأكيِد 
أنَّ خي�ار التف�اوض ه�و الح�ل األمثل 
اإليران�ي  الن�ووي  الربنام�ج  ملش�كلة 
ونظ�ام العقوبات. ويمكن اإلش�ارة إىل 
أن الوقائ�ع، الت�ي رش�حت قب�ل جولة 
املفاوض�ات األخ�رية وخاللها، تدل عى 
أن فرص االلتقاء يف مس�احة مشرتكة 
يف امل�دى القري�ب أو املنظ�ور م�ا زالت 
صعب�ة ومعق�دة. وللتدلي�ل ع�ى ه�ذا 
الحالي�ة  الجول�ة  أن  إىل  األم�ر، نش�ري 
ُخِتمت يوم الجمع�ة من دون إعالن أي 
خرق حقيقي بش�أن امللف�ات العالقة، 
لجهة رفع العقوبات أو نسبة تخصيب 

اليورانيوم. 

محور المقاومة .. في َخّطيِّ الجهاد

مفاوضات فيينا .. وقائع بين سطور النووي

أخطار تغّير المناخ في عالم األزمات السياسّية
بقلم/فؤاد الكيالني

لطاملا حّذر علماء املناخ والناشطون 
م�ن املخاط�ر الناجم�ة ع�ن تغ�ري 
املن�اخ وارتفاع درجة حرارة األرض، 
ب�«االحتب�اس  عاملي�ًا  املع�روف 
واقع�اً  ب�ات  وال�ذي  الح�راري«، 
ملموس�اً، فقد ش�هد العالم ارتفاعاً 
غ�ري مس�بوق يف درج�ات الح�رارة 
خالل السنوات ال�10 األخرية، فضالً 
عن زيادة موج�ات الحر، التي باتت 
أشّد وأطول أمداً من السابق، إضافًة 
إىل اح�رتاق الغابات، وهي ظواهر ال 
تزال يف بداياتها، إذ س�يّتجه الكوكب 
بش�كل أكث�ر ش�دة وخط�ورة نحو 
التصّح�ر والتغ�ري يف النظ�ام البيئي 
ال�ذي س�يؤدي إىل م�وت العديد من 
النبات�ات والحيوان�ات، والهج�رات 
الجماعي�ة للحيوان�ات، إضاف�ًة إىل 
الناج�م  البح�ر  منس�وب  ارتف�اع 
ع�ن ذوب�ان الجلي�د يف القطبني، ما 
يش�ّكل خطراً وجودياً عى عدة مدن 
س�احلية. ه�ذه املخاطر ق�د تودي 
بحي�اة املالي�ني م�ن الب�ر وتهّجر 
غريه�م وتحدث كوارث اقتصادية ال 

حرص لها. 
وتش�ري تقاري�ر األم�م املتح�دة إىل 

أنَّ 97% م�ن علم�اء املن�اخ ي�رون 
أنَّ االحتب�اس الح�راري م�ن صنع 
اإلنسان، إذ إّنه ناجم بشكل أسايّس 
ع�ن إح�راق الوقود األحف�وري، أي 
الفح�م والغ�از والنف�ط، م�ا يؤدي 
إىل زي�ادة تركي�ز الغ�ازات الدفيئة، 
كامليث�ان وثاني أوكس�يد الكربون، 
يف الغالف الج�وي، إضافة إىل أعمال 
أخ�رى، مث�ل تربية امل�وايش، والتي 

تفرز خالل عملية الهضم ما يقارب 
18% م�ن انبعاث الغ�ازات الدفيئة، 

وخصوصاً امليثان. 
تركي�ز ه�ذه الغازات داخ�ل الغالف 
ح�رارة  بحب�س  يتس�ّبب  الج�وي 
الش�مس داخ�ل الغ�الف، م�ا يؤدي 
إىل ارتف�اع متوس�ط درج�ة حرارة 
األرض. ويش�ري تقري�ر ص�ادر عن 
األم�م املتحدة هذا العام إىل أن درجة 

الح�رارة ارتفعت منذ بداي�ة الثورة 
الصناعي�ة 1.1 درجة، ومن املتوقع 
أن تصل إىل 1.5 يف العام 2030، وأن 

تستمر بالتزايد.
هل النظ�ام الس�يايس العاملي قادر 
يف  تس�اهم  إج�راءات  اتخ�اذ  ع�ى 

خفض االنبعاثات؟
ب�دأ انبع�اث الغ�ازات الدفيئ�ة منذ 
مطل�ع ع�رص الث�ورة الصناعية إىل 

الصناعي�ة  ال�دول  وتعت�رب  الي�وم. 
والوالي�ات  الص�ني  مث�ل  الك�ربى، 
األوروب�ي،  االتح�اد  ودول  املتح�دة 
األكث�ر تس�بباً باالنبع�اث املؤدي إىل 
ه�ذه  إن  إذ  الح�راري،  االحتب�اس 
الدول تعترب املس�تهلك األكرب للوقود 
ج�ّل  يف  يدخ�ل  ال�ذي  األحف�وري 
الصناعات، إال أنَّ املخاطر لن تقترص 
عى هذه الدول، بل س�تعود عى كل 
الكوكب، وع�ى دول الجنوب »الدول 
النامية« بشكل أكرب، نظراً إىل ضعف 
بنيته�ا التحتّية وجاهزيتها للتعامل 
مع الك�وارث الطبيعية والرصاعات 
التي ُتخاض ع�ى أراضيها. ومعظم 
هذه الرصاعات ناجم يف األساس عن 
تدخل الدول الكربى يف ش�ؤون دول 

الجنوب.
ونظ�راً إىل دور ال�دول الصناعي�ة يف 
تغ�رّي املناخ يف ه�ذا الكوكب، طالبت 
مات الّدولية بمبلغ سنوّي قدره  املنظَّ
100 ملي�ار دوالر، ملس�اعدة ال�دول 
النامي�ة عى تعزي�ز املرونة والقدرة 
ع�ى الصم�ود يف مواجه�ة األخطار 
م�ن  والتقلي�ل  باملن�اخ،  املرتبط�ة 
استخدام الوقود األحفوري )الفحم، 
والنف�ط، والغاز( إىل أق�ّل ما يمكن، 

واالعتماد عى الطاقة املتجّددة، مثل 
الطاق�ة الشمس�ية وطاق�ة الرياح 
الكهرومائي�ة،  والطاق�ة  واألم�واج 
إضاف�ًة إىل وق�ف الزح�ف العمراني 
الزراعي�ة،  األرايض  حس�اب  ع�ى 
واالهتم�ام بها وزيادة رقعتها، وهو 
ما فشلت يف تحقيقه، عى الرغم من 

تعّهداتها بتحقيق هذه املطالب.
ل�م تل�بِّ االتفاقي�ات الت�ي وقع�ت 
م�ن كيوت�و إىل باري�س الطموحات 
املتغ�ريات  أث�ر  وعان�ت  املرج�ّوة، 
الوالي�ات  كانس�حاب  السياس�ية، 
اتفاقي�ة  م�ن  األمريكي�ة  املتح�دة 
 ،2017 يف حزيران/يوني�و  باري�س 
وذل�ك بع�د ت�ويل الرئي�س األمريكي 
الس�ابق دونال�د ترام�ب الرئاس�ة، 
فهل يكون التفاقّية غالسكو مصري 
أفضل، وهي التي فشلت يف األساس 
يف توف�ري ال�100 مليار دوالر املتعهد 
به�ا؟ وبفع�ل الضغ�ط الغرب�ي، لم 
تتضم�ن آلي�ة تعوي�ض للخس�ائر 

واألرضار الناجمة عن تغري املناخ!
السياس�ية  الهيمن�ة  أولوي�ة 

واالقتصادية للغرب
يف الوق�ت ال�ذي تح�ارص الوالي�ات 
املتحدة وحلفاؤها املاليني من البر 

يف اليم�ن وإي�ران وس�وريا ولبن�ان 
وكوبا وفنزويال وغريها من البلدان، 
هل تس�اعد هذه الدول مالياً وعملياً 
يف االعتم�اد ع�ى الطاق�ة النظيفة، 
كم�ا تنّص االتفاقي�ات املناخية بما 
يخّص مس�اعدة الدول الغنّية لدول 
الجن�وب، يف الوق�ت الّ�ذي تح�اول 

إفقارها سعياً إلسقاط أنظمتها؟ 
ه�ل نتوّق�ع م�ن الص�ني والواليات 
املتح�دة - وهم�ا املتس�ّببتان بالكّم 
األك�رب م�ن االنبعاث�ات - التع�اون 
إليج�اد حل�ول لألزم�ة املناخي�ة يف 
خضم ح�رب اقتصادي�ة وعقوبات 
تنف�ق  جهته�ا،  م�ن  متبادل�ة؟ 
ع�ى  امللي�ارات  ع�رات  أس�رتاليا 
بالتع�اون م�ع  نووي�ة،  غواص�ات 
الواليات املتح�دة وبريطانيا، لتهديد 
الّصني، تحت الش�عار الديمقراطية 
يف تاي�وان، وه�ي ش�عارات اعتدن�ا 
س�ماعها، وتتوارى خلفه�ا أهداف 

اقتصادية إمربيالية.
طبعاً، الصني ليست الدولة الوحيدة 
الت�ي تتع�رَّض للهجم�ات الغربي�ة 
االقتص�ادي  لنمّوه�ا  الرافض�ة 
وملنافستها يف صناعات مهّمة، كذلك 
هو الحال مع روس�يا وإيران، اللتني 

ال تنفك الوالي�ات املتحدة وحلفاؤها 
تعّوق مشاريعهما وتشوّه نياتهما، 
م�ا يجعلنا نش�ّكك يف رغب�ة الغرب 
لحماي�ة  التع�اون  يف  وحلفائ�ه 

الكوكب. 
املطلوب الي�وم هو وض�ع مواجهة 
األولوي�ات،  قم�ة  يف  املن�اخ  تغ�رّي 
متفوق�اً عى الرصاعات السياس�ية 
االقتصادية وس�باقات التس�لح، أي 
تغ�رّي الطريقة التي ُي�دار بها العالم 
بش�كل ج�ذرّي، وهو أمر مس�تبعد 
ج�داً، لكنَّها الوس�يلة الوحيدة حتى 
ال ترتف�ع درج�ة ح�رارة الكوك�ب 
أكثر م�ن درجتني قب�ل العام 2100 
مقارن�ة بما كانت علي�ة قبل الثورة 
الصناعية - وهو ارتفاع يعترب قابالً 
الج�اد  التع�اون  أي   - لالس�تيعاب 
وتعزيز املرونة والقدرة عى الصمود 
يف مواجهة األخطار املرتبطة باملناخ 
والكوارث الطبيعية يف جميع البلدان، 
وتعزيز القدرة ع�ى التكّيف مع تلك 
األخطار، وبش�كل أس�ايّس االعتماد 
ع�ى الطاق�ة النظيف�ة بأك�رب قدر 
ممكن، إذ يجمع خرباء األمم املتحدة 
وعلماء املناخ عى أّنها العامل األكثر 

فاعلية لتقليل االحتباس.

بقلم/الشيخ محمد الربيعي 

الي�وم ومن�ذ زمن لي�س ببعيد تح�وَّل املذهب 
إىل جماع�ات ، وتحوَّل�ت الجماع�ات إىل فئات 
وانتقل�ت هذه الحالة اىل كاف�ة جوانب الحياة 
بتفكك حتى عى مستوى السياسة و ما شابه  
، و ال يوج�د هناك من يكون مس�تعّداً للتنازل 

عن يشء من رأيه..
و إذا قّدم أّي إنس�ان بع�ض التنازالت أمام ما 
يعتقد أنَّه الحقيق�ة ، فهناك اإلرهاب الفكري 
داخ�ل ه�ذا املذه�ب او داخ�ل ذل�ك الح�زب 
الس�يايس او داخ�ل تل�ك الحرك�ة  مل�ن يبتعد 
خطوًة ، ال عن مس�ّلمات املذهب او الحزب او 

الحركة  ، و لكن عّما يتحرك يف الخّط الفكرّي 
الع�اّم هنا و هناك ، حتى إن املس�ألة تحركت 
يف أنَّن�ا أدمّنا ) ثقاف�ة الّتجزئة ( ، حتى تحوَّل 
املذه�ب الواح�د إىل مذاه�ب و تح�ول  الحزب 
الواح�د اىل اح�زاب وتحولت الحرك�ة الواحدة 
اىل ح�ركات ، و انطلق�ت العصبيَّة التي تحكم 
املذهبيَّ�ة او الحزبية او الحركية  لتحكم اآلراء 
املختلفة داخل املذهب الواحد او الحزب الواحد 

او الحركة الواحدة.
د  وم�ن هن�ا ، لم تعد املش�كلة هي كي�ف ُتوحِّ
املس�لمني و كي�ف نوح�د االمة الواح�دة ، بل 

كي�ف نوّح�د الس�ّنة يف داخله�م ، والش�يعة 
يف داخله�م ، و الح�زب الس�يايس  يف داخله و 
الحركة السياس�ية يف داخلها، فاملش�كلة اكرب 
من توحيد املسلمني كمذاهب بينهما، بل كيف 
ر بعضها  نوّحدها لتتحاور وتتعاون، ال أن يكفِّ
بعضاً.. أصبحت مس�ألة الّتكفري او االختالف 
هي الطابع الَّذي يحكم الواقع اإلس�المّي مع 
االس�ف الش�ديد ، دون أن نحدِّد عى املستوى 
ة  املوضوعّي، و عى املس�توى الكتاب و الس�نَّ
م�ا ه�و مفه�وم الكف�ر يف اإلس�الم وم�ا هو 
الواقع الذي يس�توجب االخت�الف او الخالف ، 

ما هي العنارص الحيوّية التي يكون اإلنس�ان 
بها مس�لماً ، و بإنكار أحدها يكون اإلنس�ان 
كاف�راً.. ضاع�ت القضيَّة داخل ه�ذا املفهوم 
، فأصب�ح لكّل طرف أو كّل فئ�ة مفهومها يف 
الكف�ر و الّضالل ويف الخالف و االختالف  و ما 

إىل ذلك من األمور .
 أّننا ال ن�زال متخلّفني نملك علم�ًا ، متخلّفني 
نمل�ك أبحاث�اً ، إّنن�ا متخلّف�ون يف معنى دور 
اإلس�الم يف الحي�اة، انن�ا مختلف�ون يف معنى 
السياس�ة و ما دور االس�الم فيه�ا ،  و حركة 
اإلس�الم يف مواجهة التحّدي�ات ، عندما ُندخل 

اإلس�الم يف س�جن ذاتن�ا و نغلق علي�ه.. لقد 
انطل�ق اإلس�الم من القمق�م ، ولك�ّن حرّاس 
القماق�م عملوا عى أن يدخلوه يف قمقم جديد 
، قمقم العصبيَّة ، وُعدنا نفلس�ف العصبيَّة و 
نقول إّنها تساعدنا عى أن نحفظ األصالة هنا 
و األصالة هناك ، لكن هناك فرق بني التعّصب 

و االلتزام .
 الّذي�ن ال يفتحون قلوبهم للحوار هم ضعفاء 
و جبن�اء ، ألنه�م يخاف�ون م�ن الحقيقة أن 
ته�زم أوهامهم ، لذلك ، لن ينطلق اإلس�الم يف 
الواقع إذا لم نجعل�ه يتحرك يف الهواء الطلق.. 

ال تخافوا عى اإلس�الم عندما يدخل يف ساحة 
ال�رّصاع ، و ال تخاف�وا ع�ى فهمكم لإس�الم 
أن يعيش يف س�احة الرّصاع ، ألنَّ اإلس�الم بما 
يمل�ك من عنارص القوَّة ، يس�تطيع أن يحمي 
بحركيَّت�ه الفكريَّ�ة نفس�ه و رشائع�ه ، و أن 
يحمي نفسه من أتباعه عندما ُيسيئون فهمه 
ويتح�ّدون األصال�ة فيه..نطلب م�ن الجميع 
ان يرجوا وحدتهم وان يكونوا س�اعني اىل نبذ 

الفرقة و التجزئة.
أس�أل الله حفظ االس�الم و املسلمني..نس�أل 

الله حفظ العراق و شعبه.

إدمان ثقافة التَّجزئة ..
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أقام�ت لجن�ة الحكام يف االتح�اد العراقّي لكرِة القدم دورة صقل لح�كام ومقيمي الدوري املمتاز يف مقر االتحاد.وش�ارك يف دورة 
صقل الحكام ) 35 حكما، 17 حكماً دولياً بني حايل وسابق، و 18 حكماً من كل محافظٍة(.وحارض يف الدورة املحارضون املحليون 
ع�ادل القصاب، محمد كاظم عرب، لؤي صبحي أديب، نجاح رحم راش�د. وت�م التطرُق يف الدورة اىل رشح املواد والحاالت املهمة يف 
املباريات بدءا بالتنافس�ات وااللتحامات مروراً بلمس الكرة باليد والتس�لل وختاما بالقراءة والتمركز وتعزيز اعتبارات فهم كرة 
الق�دم الحديثة والتي يركز عليها االتحادان الدويل واآلس�يوي.ويف الجزء الثاني م�ن الدورة والخاص بمقيمي حكام الدوري املمتاز 
والتي شارك فيها ) 30 مقيماً للحكام يف الدوري املمتاز(، وحارض فيها املقيم اآلسيوي كاظم عودة الزم، تم التطرُق اىل أهم وأحدث 

معايري تقييم الحكام، والتأكيد عىل كون التقييم الفني الحديث والدقيق عنرصاً أساسياً وحيوياً يف تطوير الحكام والتحكيم.

اتحاد الكرة يقيم دورة صقل لحكام الدوري الممتاز

6
بني م�درب املنتخب العراقي لك�رة القدم زيليكو بيرتوفيت�ش، أن الجهاز 
الفن�ي يركز عىل الش�ق الهجوم�ي يف مواجهة قطر، لتحدي�د املتأهل من 
املجموع�ة األوىل ملنافس�ات كأس العرب.وق�ال بيرتوفيت�ش، »إننا ما زلنا 
نملك حظوظ التأهل، ولدينا مباراة حاس�مة أمام فريق قوي ضمن تأهله 
بانتصاري�ن، لكننا نلعب بخيار الفوز دون غ�ريه لضمان العبور إىل الدور 
القادم، وبالتايل س�نركز عىل الجانب الهجومي«.وأضاف: »أن أداء الفريق 
يف تحس�ن من مباراة إىل أخرى، نحتاج فقط لرتجمة الفرص التي نحصل 
عليه�ا إىل أهداف«.وتاب�ع: »أن الالعبني يقدمون كل م�ا لديهم ونحتاج إىل 
الحظ والتوفيق يف املباراة املقبلة، الس�تثمار الف�رص، باإلضافة إىل عملنا 
كجه�از فني لتطوي�ر الجانب الهجومي، الذي س�يكون س�الحنا الوحيد 
لعب�ور مرحل�ة املجموعات«.يش�ار إىل أن منتخ�ب الع�راق تع�ادل يف أول 
جولتني أمام عمان )1-1( والبحرين )0-0(. من جانبه أكَد العب املنتخب 
العراقي محمد قاس�م ان املنتخب قدم مباراًة جيدًة، وس�عي املنتخب من 
أجل تحقيِق الفوز«، مش�ريا إىل أن »الحظ لم يحالف »اس�ود الرافدين« يف 
ترجم�ة الفرص التي س�نحت لنا«.وقال قاس�م  يف املؤتمر الصحفي الذي 
عق�د بعد نهاية مب�اراة منتخبن�ا العراقي ونظريه البحرين�ي التي انتهت 
بالتعادل السلبي؛ إن »بانتظارنا مباراة مهمة أمام قطر نسعى من خاللها 
اىل تحقي�ق نتيجٍة ايجابيٍة للظفر بإحدى بطاقتي التأهل اىل الدور املقبل«. 
وعن اختياره )رجل املباراة(، أوضَح قاسم أن »جائزة أفضل العب يف املباراة 
تعني يل الكثري يف بطولة مهمة مثل  كأس العرب، و أش�اركها مع زمالئي 
الالعب�ني، حيث قدَم جميع َمن ش�ارك يف اللقاء جه�داً عالياً، وكان هدفنا 
واح�داً هو الحصول ع�ىل النقاط الثالث«.وع�ن أداء املنتخب يف ممواجهة 
البحرين واختالفه عن مباراة عمان، بنّيَ قاسم: أن »جميع الالعبني قدموا 
ما عليهم وسنحت لنا أكثر من فرصة لكن الحظ لم يحالفنا، ونحن نلتزُم 
بواجبات الجهاز الفني حس�ب كل مباراة«.وعن حظوظ العراق يف التأهل 
اىل ال�دور القادم، ذكر قاس�م أن »مجموعتنا األقوى وأش�به بكأس خليج 
مصغر، وسيبقى التنافس ما بني  جميع املنتخبات لغاية الرمق األخري من 

املنافسة يف البطولة«.

الخميس المقبل انطالق بطولة 
الجمهورية لسلة األشبال

بطول�ة  الس�لة  لك�رة  العراق�ي  االتح�اد  ينظ�م 
الجمهوري�ة لالش�بال  للمدة من 9 - 14 من ش�هر 
كانون االول الح�ايل يف العاصمة بغداد .وقال رئيس 
االتحاد حسني العميدي إن »االتحاد خاطب رؤساء 
اتح�ادات الفرعية الرس�ال موافقاتها الرس�مية«، 
مبين�اً أن »آخ�ر موع�د للتس�جيل وارس�ال كت�ب 
املش�اركة س�يكون الخام�س م�ن ه�ذا الش�هر«.
وأضاف أن »االتحاد املركزي سيتحمل  كافة نفقات 
املش�اركة«، مش�راً إىل أن »االتحاد وض�ع رشوطاً 
للمش�اركة وه�ي أن يتألف الفريق م�ن اثني عرش 
العب�ًا اىل جان�ب م�درب واداري او مس�اعد مدرب 
مع رئيس ليكون عدد الوفد خمس�ة عرش ش�خصاً 
.وبني أن »االتحاد سيعقد اجتماعاً فنياً يوم االربعاء 
املقب�ل يف الس�اعة الثامنة مس�اءا يف مق�ر االتحاد 
العراقي لكرة الس�لة وس�تبدأ مباري�ات البطولة يف 
الس�اعة 12 ظهرا ابتداًء من يوم التاسع من الشهر 
الح�ايل«، موضحا ان »االتحاد ال�زم الالعبني بجلب 
مستمسكاتهم الرس�مية ورشط ان يكون مسقط 
راس كل الع�ب يف املحافظ�ة التي يمثله�ا .«وختم 
ان »الفرق املس�موح لها بالحض�ور اىل الفندق يوم 
االربعاء املقبل بع�د الظهر هي محافظات البرصة، 
اربي�ل،  الس�ليمانية،  املثن�ى،  ميس�ان،  ق�ار،  ذي 
دهوك، نين�وى، كركوك، اما الفرق التي تحرض يوم 
الخمي�س املقب�ل هي ص�الح الدين، االنب�ار، دياىل، 

واسط، الديوانية، النجف، كربالء، بابل .

تأه�ل فريق أمان�ة بغداد إىل رب�ع نهائي بطول�ة الكأس 
بفوزه أمس السبت، عىل فريق النجف بهدفني دون رد عىل 
ملعب النجف.أمانة بغداد كان الطرف األفضل وبدا عازما 
عىل الحسم وضمان التأهل لربع النهائي فأضاع عددا من 
الهجمات التي أثمرت إحداها عن هدف التقدم عن طريق 

الالع�ب نبيل صباح يف الدقيقة 40، لينتهي الش�وط األول 
بهذا الهدف.ويف الشوط الثاني واصل بغداد أفضليته برغم 
املحاوالت الخجولة من جان�ب فريق النجف، حتى تمكن 
الالعب رضا فاضل من تسجيل الهدف الثاني ألمانة بغداد 
يف الدقيقة 68.وسري العبو أمانة بغداد املباراة ملصلحتهم 

حت�ى النهاي�ة، ليحس�م الفريق التأه�ل ل�دور الثمانية.
وجم�ع اللقاء الثاني فريق الكرخ وضيفه نادي دياىل عىل 
ملعب أحمد رايض يف بغ�داد، وانتهى لصالح الكرخ 1-2.
وس�جل الكرخ اوال يف الدقيقة 20 عن طريق الالعب كرار 
س�عد وعاد نفس الالعب ليس�جل هدفاً ثاني�اً لفريقه يف 

الدقيقة 30 لينتهي الش�وط االول بتق�دم الكرخ بثنائية، 
ويف الشوط الثاني قلص فريق دياىل النتيجة.جدير بالذكر 
أن مباريات الدور ثمن النهائي ملس�ابقة الكأس تقام من 
جولة واحدة، بينما يتم تحديد مالعب املباريات من خالل 

القرعة.

اكد م�درب منتخب الناش�ئني العراقي حس�ن 
كم�ال، جاهزية فريق�ه لخ�وض بطولة غرب 
آس�يا الثامنة للناش�ئني والتي تنطلق يف الدمام 
الي�وم األحد، بحض�ور مدرب�ي املجموعة األوىل 
الت�ي تضم كالً من الس�عودية ولبنان إىل جانب 
منتخبنا.ويتواج�د الع�راق يف املجموع�ة األوىل 
بالبطول�ة إىل جان�ب الس�عودية ولبنان.وق�ال 

كم�ال، يف مؤتم�ر صحف�ي: »إن اتح�اد الكرة 
العرق�ي أظه�ر اهتمام�ا كب�ريا بف�رق الفئات 
العمري�ة، ونأمل أن يك�ون منتخبنا خري قاعدة 
ملنتخباتنا وصوال إىل املنتخب الوطني«.وأضاف: 
»أن العمل مع الفئ�ات العمرية يحتاج إىل صرب 
ودرايٍة وق�درة تحمل، حيث يتوجب عىل املدرب 
التعلي�م أوال وم�ن ثم ال�روع بالعم�ل الفني 

والتكتيكي«.وزاد: »أنن�ي بدأت مع الفريق منذ 
عام�ني، واملنتخ�ب يف تط�ور مس�تمر، ونأم�ل 
أن نق�دم يف ه�ذه البطول�ة، وه�ي األوىل يل مع 
املنتخب، جي�ال جديدا للك�رة العراقية«.وختم: 
»أن تتوي�ج ش�باب الع�راق بلق�ب غرب آس�يا 
س�يكون حافزا لالعبينا لتحقيق نتائج أفضل، 

ولن يشكل أي ضغط«.

أمانة بغداد يتجاوز النجف في بطولة الكأس 

كمال: إنجاز الشباب يحفزنا لتحقيق لقب غرب آسيا للناشئين

بيتروفيتش:
 سنلعب للفوز أمام قطر

اعرب مدرب فريق نفط البرصة عماد عودة أمس الس�بت 
عن غي�اب ثالثة ركائز مهم�ة يف مواجهة الق�وة الجوية 
الي�وم االحد ضمن منافس�ات ثمن نهائ�ي بطولة الكأس 
عىل ملع�ب الفيح�اء بالبرصة.وق�ال عودة، أن�ه »نفتقد 
خدم�ات ثنائ�ي املنتخ�ب املش�ارك يف كأس الع�رب أحمد 
فرحان وحس�ني عمار، باإلضاف�ة إىل املحرتف البوركيني 
م�وىس داو ال�ذي س�يغيب بس�بب اإلصابة«.وأض�اف ان 
»معنوي�ات الفري�ق مرتفع�ة، والغيابات لن تؤث�ر علينا، 
لوج�ود بدالء ع�ىل قدر كب�ري م�ن املس�ؤولية«.ولفت اىل 
ان�ه  »خضن�ا تدريب�ات مكثفة قب�ل املب�اراة، وجاهزون 
للمواجه�ة، ونراه�ن عىل اندف�اع العبينا للعب�ور إىل ربع 
نهائ�ي الكأس«.وأوض�ح ان »الق�وة الجوي�ة فريق كبري 
يض�م خ�رية الالعبني وجه�از فني متم�رس، لكننا فريق 
جي�د بدليل نتائجنا يف الدوري، وطموحنا التقدم يف بطولة 
كأس العراق«.م�ن جهته عاود فريق ن�ادي القوة الجوية 
لك�رة القدم، تدريبات�ه يف ملعبه اس�تعدادا ملواجهة نفط 
البرصة اليوم األحد لحس�اب دور الس�تة عر من بطولة 
كأس العراق.وقال املنسق االعالمي للنادي عالء محمد، ان 
»الوحدة التدريبية للصقور شهدت انخراط كل من رشيف 
عب�د الكاظم ورضغام إس�ماعيل واملداف�ع البنمي ميلري 
واملهاجم موسيز، بالتدريبات الجماعية بعد تعافيهم من 
اإلصابات التي تعرضوا لها خالل الفرتة املاضية«.واضاف 
ان »صف�اء ه�ادي واحمد زام�ل تعرضا لكدمة بس�يطة 
أثناء الوح�دة التدريبية، فيما أكد الجه�از الطبي للفريق 
أن الالعب�ني س�يتواجدان بالتدريب�ات بش�كل طبيع�ي«.
وختم بالقول ان »الالعب كرار نبيل سيبدأ بالتدريبات بعد 

تعافيه من اإلصابة«.

اعلن�ت ادارة نادي الزوراء، امس 
السبت، انها تلقت موافقة نادي 
ش�اختار االوكراني لخوض لقاء 
ودي مع فريقه�ا الكروي خالل 
ش�هر كان�ون الثان�ي املقب�ل يف 
افتتاح ملعب الزوراء.وقال عضو 
ادارة النادي عبد الكريم رزاق، ان 
»مستشار الس�فارة العراقية يف 
اوكرانيا خالد ربيع، التقى بمدير 
لن�ادي  االس�رتاتيجي  التطوي�ر 
شاختار يوري سفرييدوف، وتم 
االتفاق عىل اجراء لقاء ودي مع 
فري�ق ن�ادي ال�زوراء يف افتتاح 
الزوراء رس�مياً«.واضاف  ملعب 
االوكران�ي  الن�ادي  »ادارة  ان 
وافقت عىل الدعوة واشرتطت ان 

يكون لقاء فريقه�ا االول بنادي 
ال�زوراء خ�الل الف�رتة م�ن 20 
اىل 30 من ش�هر كان�ون الثاني 
املقبل ك�ون الرياضة يف اوكرانيا 
وخصوص�ا ك�رة الق�دم تتوقف 
بسبب انخفاض درجات الحرارة 
الت�ي تعرقل  الثل�وج  وتس�اقط 
»ويف  املباريات«.وتاب�ع  اقام�ة 
حال لم يتم اكمال ملعب الزوراء 
وتع�ذر اقام�ة اللق�اء يف الفرتة 
املذك�ورة فان الن�ادي االوكراني 
سريس�ل فريق�ه الردي�ف يف اي 
وقت يرغ�ب به نادي ال�زوراء«.

واشار رزاق اىل ان »هنالك جلسة 
ال�زوراء  ن�ادي  ادارة  س�تجمع 
الشباب والرياضة عدنان  بوزير 

درجال بغية انجاز ملعب الزوراء 
بالكام�ل ك�ون االنج�از حالي�ا 
وصل اىل %96 وم�ا زالت هنالك 
نواق�ص يف امللع�ب مث�ل الفندق 
واملس�بح والكراج واماكن تبديل 
الالعبني«.ولف�ت اىل ان »كل تلك 
النواق�ص يج�ب ان تنفذ ليكون 
امللعب كامالً ومرخصا اس�يويا، 
اىل جان�ب اس�تحصال موافق�ة 
االتح�اد ال�دويل القام�ة املب�اراة 
الف�رتة  ان  ونعتق�د  املذك�ورة، 
كافية القام�ة املب�اراة يف وقتها 
بع�د اجتماعن�ا بالوزي�ر عدنان 
درج�ال وحصول�ه ع�ىل دفعات 
مالي�ة يت�م م�ن خالله�ا اكمال 

امللعب«.

شاختار األوكراني يوافق على مواجهة الزوراء وديًا

عودة يؤكد غياب ثالثة 
العبين عن مواجهة 

الجوية اليوم
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كش�ف تقرير صحفي إنجليزي، امس الس�بت، 
كريس�تيانو  الربتغ�ايل  غي�اب  احتمالي�ة  ع�ن 
رونال�دو، نجم مانشس�ر يونايتد، ع�ن مباراة 

فريقه أمام كريستال باالس. 
ويس�تقبل يونايتد فريق كريستال باالس، اليوم 
األحد، عىل ملعب أول�د ترافورد، ضمن مباريات 

الجولة 15 للربيمريليج.
وبحس�ب صحيف�ة »م�ريور« الربيطانية، فإن 

هناك ش�كوكا حول إمكانية مش�اركة رونالدو 
أمام كريستال باالس، بسبب إصابته يف الركبة.

أن رونال�دو تع�رض  إىل  وأش�ارت الصحيف�ة، 
لإلصاب�ة خالل احتفال�ه بهدفيه أمام آرس�نال 

يوم الخميس املايض.
وق�اد رونال�دو مانشس�ر يونايتد للف�وز عىل 
 14 الجول�ة  ضم�ن   ،2-3 بنتيج�ة  آرس�نال، 
للربيمريليج، واحتفل ع�ىل طريقته املعتادة، ما 

عرضه لإلصابة يف ركبته.
ورغم تمكنه من اللعب عقب الهدفني، والخروج 
بش�كل طبيعي يف الدقائق األخرية، إال أنه عانى 
م�ن انزعاج�ات يف الركبة.ويعد ه�ذا اللقاء هو 
األول للم�درب األملان�ي رال�ف رانجني�ك، املدي�ر 
الفن�ي الجدي�د ملانشس�ر يونايت�د، والذي توىل 
املهم�ة إىل نهاية املوس�م، خلًف�ا للنرويجي أويل 

جونار سولسكاير.

من جهة أخرى كشف تقرير صحفي إنجليزي، 
ام�س الس�بت، عن تفك�ري ريال مدري�د يف عقد 
صفقة غري متوقعة من الربيمريليج، يف الصيف 

املقبل. 
الربيطانية،  وبحس�ب صحيف�ة »إكس�ربيس« 
فإن ريال يدرس التعاق�د مع الجناح اإلنجليزي 

جييس لينجارد، العب مانشسر يونايتد. 
وينته�ي تعاق�د لينج�ارد )29 عاًم�ا( يف أول�د 

تراف�ورد، بنهاية املوس�م الج�اري، وبالتايل لن 
يكلف خزينة املرينج�ي أي يشء، إذا تعاقد معه 

يف الصيف.
وال يشارك لينجارد بشكل أسايس مع مانشسر 
يونايت�د هذا املوس�م، مم�ا دفعه التخ�اذ قرار 
الرحيل بداًل م�ن تجديد عقده، عىل عكس رغبة 

مانشسر يونايتد. 
لينجارد  وخاض 

امل�ايض مع�اًرا  املوس�م  الثان�ي م�ن  النص�ف 
لفريق وس�ت هام، حيث خ�اض 16 مباراة مع 

»الهامرز« يف الربيمريليج وسجل 9 أهداف.
وأش�ارت الصحيف�ة إىل أن ري�ال مدريد معجب 
بمس�توى لينجارد، من�ذ أن كان معاًرا لصفوف 

وست هام. 
ويع�د وس�ت ه�ام م�ن الف�رق املهتم�ة أيًضا 

بالتعاقد مع لينجارد بشكل نهائي.

أنشيلوتي يطالب بمنح 
الوقت لمورينيو

نيوكاسل يسعى للتعاقد
 مع كوتينيو

طالب كارلو أنش�يلوتي، مدرب ريال مدري�د، بمنح الفرصة 
واملزيد من الوقت لجوزيه مورينيو، مدرب روما.

ويستعد أنشيلوتي بدوره ملالقاة النرياتزوري، الثالثاء املقبل، 
يف ختام مرحلة مجموعات دوري أبطال أوروبا.

ويف هذا الص�دد قال مدرب الفريق امللك�ي،: »إنر ميالن يبيل 
الب�الء الحس�ن يف الوق�ت الح�ايل.. أم�ا روما فيم�ر بمرحلة 
انتقالي�ة، مورينيو وصل للتو، لكنه نج�ح يف جلب الحماس 

للفريق، ويجب منحه الوقت«.
يذك�ر أن ري�ال مدريد وإنر ضمن�ا التأه�ل إىل دور ال�16 يف 
دوري األبط�ال، وس�يخوضان املباراة املقبلة لحس�م صدارة 
املجموعة، حيث يتصدر املريينجي الرتيب برصيد 12 نقطة، 

مقابل 10 نقاط للنرياتزوري صاحب املركز الثاني.

يرغب نيوكاس�ل يف التعاقد مع أحد العبي برش�لونة، يف إطار 
املريكاتو الشتوي املقبل، بحسب تقرير صحفي إنجليزي.

ويتعل�ق األم�ر بالالع�ب الربازي�يل، فيليب كوتيني�و، الذي ال 
يش�ارك بش�كل أس�ايس مع البلوجرانا، وهو ما وضعه عىل 

رأس قائمة الراحلني املحتملني عن كامب نو.
وبحس�ب صحيف�ة »ذا ص�ن« الربيطاني�ة، فإن نيوكاس�ل 
يستهدف ضم كوتينيو يف كانون الثاني املقبل، يف إطار خطته 
لتدعي�م صفوف�ه بالعب�ني كبار، بع�د انتقال ملكي�ة النادي 

لصندوق االستثمارات العامة السعودي.
وأضافت الصحيفة أن نيوكاس�ل، س�يتقدم بعرض للبارسا 
من أجل اس�تعارة كوتينيو، مع وجود بند بإلزامية الرشاء يف 

الصيف املقبل، مقابل 40 مليون يورو.

دورتموند يحدد نونيز بديال لهاالند

أزمة سيمون كيير تمهد النتقال أومتيتي إلى ميالن

إنتر يحدد موعد فسخ عقده مع إريكسن

دخل ناٍد إنجليزي ثالث يف سباق التعاقد مع الفرنيس 
عثمان ديمبيل، نجم برشلونة، يف الصيف املقبل.

وينته�ي عقد ديمب�يل )24 عاًم�ا( يف كامب نو، مع 
نهاية هذا املوس�م، ولم يتوصل التفاق حول توقيع 

عقٍد جديد.
وبحس�ب صحيفة »موندو ديبورتيفو« اإلس�بانية، 

فقد انضم توتنهام ملانشس�ر يونايتد ونيوكاس�ل، 
املهتم�ني بض�م الالع�ب، بع�د انته�اء عق�ده م�ع 

برشلونة.
وأضافت أن مانشس�ر يونايتد مهت�م بديمبيل منذ 
موس�مني تقريًبا، قب�ل أن ينضم له نيوكاس�ل بعد 
انتقال ملكيته لصندوق االس�تثمار السعودي، لكن 

معاناة النادي يف الربيمريليج هذا املوس�م، ستجعل 
الصفقة معقدة.

أم�ا توتنه�ام، فق�د تحدث مدي�ره الري�ايض فابيو 
باراتيت�يس م�ع ديمبيل، وق�دم له مغري�ات عديدة، 
أهمهما أنه س�يكون جزًءا من املرشوع املس�تقبيل 
للنادي تحت قيادة أنطونيو كونتي، وسيحصل عىل 

راتب كبري يساوي أهميته مع الفريق.
ويس�عى باراتيت�يس لحس�م العديد م�ن الصفقات 
املمي�زة، م�ن أج�ل مس�اعدة كونتي ع�ىل االرتقاء 
بالسبريز مرة أخرى، بعد أن تراجع مستوى الفريق 

يف العامني املاضيني.
يف الوقت ذاته، كانت تقارير إيطالية، قد أش�ارت إىل 

أن يوفنت�وس من ضمن األندية املهتمة بضم 
ديمبيل يف الصيف.

ول�م يفق�د برش�لونة األم�ل يف تجديد عقد 
الالع�ب حت�ى اآلن، ومن املتوق�ع أن يكثف 

الن�ادي الكتالون�ي مفاوضاته خ�الل األيام 
املقبلة مع النجم الفرنيس.

يستعد بوروس�يا دورتموند، للتعاقد مع مهاجم 
بدي�ل إليرلين�ج هاالن�د، تحس�ًبا لرحي�ل النجم 

النرويجي يف الصيف املقبل. 
وت�رددت أنباء حول وج�ود رشط جزائي يف عقد 
هاالند )21 عاًم�ا( بقيمة 75 مليون يورو، وهو 
ما يجعل فرص رحيله ش�به مؤكدة، خاصة مع 

اهتمام عمالقة أوروبا بضمه.
ديبورتيف�و«  »مون�دو  صحيف�ة  وبحس�ب 

اإلس�بانية، ف�إن دورتموند بدأ بحث يف الس�وق 
األوروبي عن مهاجم لديه قدرات تهديفية عالية 
مثل هاالند، واس�تقر عىل األوروجوياني داروين 

نونيز، مهاجم بنفيكا املتألق.
وأضاف�ت الصحيف�ة، أن ماركوس بي�الوا، كبري 
كش�ايف دورتموند، وإدج�اردو الس�الفيا، وكيل 
نوني�ز )22 عاًم�ا(، اجتمع�ا يف األي�ام املاضية، 
لبحث إمكانية إتم�ام الصفقة. وانضم نونيز إىل 

بنفي�كا يف صي�ف 2020، قادًم�ا م�ن نادي 
أملرييا اإلس�باني، مقابل 24 مليون 

يف  نوني�ز  وش�ارك  ي�ورو. 
16 مب�اراة م�ع بنفي�كا 

بجميع املس�ابقات هذا 
املوسم، حيث سجل 11 
هدفني  وصن�ع  هدًف�ا 

آخرين.

له�ا  تع�رض  الت�ي  الكب�رية  اإلصاب�ة  أن  يب�دو 
الدنمارك�ي س�يمون كي�ري، مداف�ع مي�الن، ق�د 

تساهم يف حل أزمة برشلونة.
ويسعى النادي الكتالوني لجمع األموال يف كانون 
الثان�ي املقبل، من أج�ل تعزيز خط�ه الهجومي، 

بناًء عىل طلب املدرب تشايف هرينانديز.
وبحس�ب صحيف�ة »س�بورت« الكتالوني�ة، فإن 
مي�الن ي�درس التعاق�د م�ع الفرن�يس صامويل 
أومتيتي، مدافع برشلونة، يف املريكاتو املقبل، بعد 
أن خض�ع كيري لعملي�ة تنظري يف أربط�ة الركبة، 

ليبتعد عن املالعب لعدة أشهر.
ولم يشارك أومتيتي مع البارسا منذ بداية املوسم، 

وهن�اك رغبة داخل كام�ب ن�و يف التخلص منه، 
بسبب راتبه الكبري وعدم الحاجة إىل جهوده. 

وح�اول ميالن ض�م أومتيتي يف الصي�ف املايض، 
لك�ن املفاوض�ات ل�م تس�تكمل، بس�بب راتب�ه 

املرتفع.
ت  ر ش�ا أ و
أن  إىل  الصحيف�ة، 
بي�ويل،  س�تيفانو 
الفن�ي  املدي�ر 
من  طل�ب  ملي�الن، 

الروسونريي،  إدارة 
التعاق�د م�ع صفقة 

دفاعي�ة يف يناير، ويعد 
أومتيتي من األس�ماء املرشحة 

س�ان  إىل  لالنتق�ال  بق�وة 
سريو.

كش�ف تقرير صحفي إيطايل، عن موعد فس�خ 
إنر ميالن، عقد الدنماركي كريستيان إريكسن.

وكان إريكس�ن قد تع�رض لنوب�ة قلبية خالل 
مب�اراة منتخب ب�الده أمام فنلندا، بمنافس�ات 
)ي�ورو 2020( الصي�ف املايض، لتؤك�د تقارير 

عديدة أنه لن يمارس كرة القدم مجدًدا.
وذكر موقع »كالتش�يو مريكات�و« اإليطايل، أن 
األطباء س�يصدرون حكمهم فيما يخص مدى 
اس�تعداد إريكس�ن للع�ودة للع�ب يف إيطالي�ا، 

األسبوع املقبل.
وأض�اف: »أن�ه رغم ذل�ك، فإن إنر سيفس�خ 
عق�ده م�ع الالعب، باتف�اق متب�ادل يف كانون 

الثاني املقبل«.
وأت�م: »أن من غري املرجح أن ُيس�مح 

إيطالي�ا،  يف  باللع�ب  إلريكس�ن 
بجه�از مق�وم نظم القل�ب ومزيل 

الرجفان«.
يش�ار إىل أن إريكس�ن عاد ملمارسة 

التدريب�ات مع نادي�ه الس�ابق أودنس 
بالدنم�ارك، يف ظ�ل ع�دم س�ماح إيطالي�ا ل�ه 
باللعب أو التدرب باستخدام األجهزة املزروعة.

جدي�ر بالذك�ر أن إريكس�ن يرتب�ط بعق�د مع 
النريات�زوري حتى حزيران 2024، فيما يحصل 

عىل راتب س�نوي بقيمة 7 ماليني يورو.

توتنهام يدخل صراع التعاقد مع ديمبلي 
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مسلم ابن الوليدالثقافـي

اللُّه أْطَفأَ ناَر الَحرِْب إِْذ ُسِعرَْت
قاً بُموِقِدها يف الَغرِْب داوِد َشْ

َيلَْقى املَِنيََّة يف أَْمثاِل ُعدَِّتها
ْيِل َيْقِذُف ُجلُْموداً بُجلُْموِد كالسَّ

َيُجوُد بالنَّْفِس إِْن َضنَّ الَجواُد ِبها
والجوُد بالنَّْفِس أَْقَص غايِة الُجوِد

َعوَّْدَت َنْفَسَك عاداٍت ُخلِْقَت لَها
ِصْدَق اللِّقاِء وإِْنجاَز املَواِعيِد

َنْفِس ِفداُؤَك يا داوُد إِْذ َعلَِقْت
ِر الُقوِد مَّ أَْيدِي الرََّدى ِبنواِص الضُّ

أبيات خالدة في الذاكرة
مختارات من أقوال المشاهير

اإلمام عيل »عليه السالم«
أك�رم ضيف�ك وإن كان حق�راً، وُق�م عىل مجلس�ك ألبيك 
ومعلمك وإن كنت أمراً. رح�م الله امرءاً أحيا حّقاً وأمات 
باطالً ودحض الجور وأقام العدل. إذا أحّب الله عبداً ألهمه 
حسن العبادة. فقد البرص أهون من فقد البصرة. أحسن 
ال�كالم ما ال تمّج�ه اآلذان وال ُيتعب فهم�ه األفهام. اِحذر 
كّل قول وفعل يؤّدي إىل فس�اد اآلخرة والّدين. ثالث يوجبن 
املحّبة: الّدين، والّتواضع، والّسخاء. سوء الجوار واإلساءة 
إىل األب�رار م�ن أعظ�م اللّ�ؤم. ينّبئ ع�ن عق�ل كل امرىٍء 
لس�انه، ويدّل ع�ىل فضله بيان�ه. لن يحص�ل األجر حتى 
يتج�ّرع الّصرب. بالعافي�ة توجد لّذة الحي�اة. ذهاب الّنظر 

خر من الّنظر إىل ما ُيوجب الفتنة.

املراقرب العراقي/ متابعة...
ص�درت مؤخراً عن منش�ورات املتوس�ط – 
إيطاليا، مجموعة ش�عرية جديدة للش�اعر 
والصحايف امل�رصي إبراهيم املرصي، حملت 

عنوان »نهاية العالَم كما نألُفه«.
 وهي نص�وٌص بدءاً وختام�اً، كما يرّصح 
ُكِتب�ت  آخره�ا،  يف  امل�رصي  إبراهي�م 
»بالس�خرية ملنازل�ة األش�باح« م�ا ب�ن 
األول  ترشي�ن  وأكتوب�ر/  أغس�طس/آب 
2019، كتنبيٍه ش�عريٍّ عىل أنَّ ما يحدث يف 
العال�م من تحّوالت، يف زم�ن الجائحة، لن 

تجعله كما ألفناه.
يج�زم إبراهي�م املرصي يف بداي�ة الكتاب، 
أنَّ طباَع الحّب س�تكون أشدَّ شاسًة، ولن 

تختفي الحرب.
 فكرت�ان من بن خمٍس لدى الش�اعر عن 
األلفية الثالثة، يراهن فيها عىل أنَّ الكتابة 
إذا كانت مرافقة لشغف اإلنسان ومحنته، 
ل ما يستش�عر املس�تقبل. وبن  فإنَّه�ا أوَّ
نربة األمل ونش�وة التف�اؤل والخوف من 
املجه�ول، تخرُج نصوص الكت�اب كجزٍر 
من الضب�اب، كحاالٍت متف�رِّدة تجمُعها 
ظالُل الحياة الالمتناهية، يف عالٍم يكتنفه 
الغم�وض والتوّجس، وترّقب املوت املقيم 
عىل حواف األش�ياء، وقد أصبحنا جميعاً 

موتاً يميش عىل البسيطة.
ب�ل  كلمات�ِه،  وراء  امل�رصي  يت�وارى  ال 

ٌك س�رتُه اليوميَّ�ة وأس�ئلَة الوج�ود  يف�كِّ
املادِّي ألجس�ادنا املرُبَمَجة، قب�ل أن تتحوَّل 
أراوُحنا إىل كائنات رقميَّة، وقريباً »سيكون 

مونت�اُج الذاكرِة متاح�اً« و«يع�اد االعتبار 
تكنولوجيَّاً للوالدة واملوت« ونتناول طعامنا 
يف »كبس�والت« ويصب�ُح للملَ�ل مختربات، 
وكمبيوت�ر مرك�زي إلحص�اء الفضائل… 
وعىل ه�ذا النحِو من كبس�اِت زرٍّ تتحكم 
فين�ا، ويف الحي�اة والتاريخ واملس�تقبل، 
والدم�وع  الح�ّب  تش�اركنا  بروبوت�ات 
والّن�دم، ولُيم�س العالم القدي�ُم بمآالت 
�عر يف النع���ش إىل  انهي�ارِه، رفي�َق الشِّ

املقربة.
نص�وُص إبراهي�م امل�رصي ه�ي تنبي�ٌه 
وانتب�اٌه ألحاس�يس الجس�د، وم�ا يمكن 
اكتشافُه بقوَّة الكلمات يف دواخلنا، وأيضاً 
م�ا يضي�ُع مّن�ا، يف ف�ارق التوقي�ت، بن 
النهاي�ة وما ألفن�اه. كتابٌة ح�ادٌة وغنِّيٌة 
باملعارِف والتفاصي�ل، ال تتوّخى الحذَر يف 
تحريِك الراكد من أس�ئلِة الفلسفة والدين 
وال�راث والعلم. كم�ا أنها، وبالس�خرية 
زمة، تروي أه�واَل املقبل، الذي نعجنُه  الالَّ

بأيدينا اليوم.
العالَ�م كم�ا نألُف�ه« مجموع�ة  »نهاي�ُة 
ش�عرية جديدة للش�اعر املرصي إبراهيم 
م�ن  صفح�ة   168 يف  ص�درت  امل�رصي، 
القطع الوس�ط، ضمن سلس�لة »براءات« 
الت�ي تصدرها الدار وتنترص فيها للش�عر، 
والقص�ة القص�رة، والنص�وص، احتفاًء 

بهذه األجناس األدبية.

»نهاية العالم كما نألفه«.. كتابٌة حادٌة وغنِّيٌة بالمعارِف والتفاصيل

تعبيرية الحرف المسماري وجماليته في أعمال التشكيلي محمد حاتم 

املراقب العراقي/ املحرر الثقايف...
 أم�ا يف الجان�ب اإلبداعي والخل�ق الفني 
فُيَعد محاولة للتوظيف من خالل اختيار 
أبجدي�ة جديدة، يتمّك�ن الفنان أو منتج 
الن�ص من التعبر بوس�يلة وأس�لوب قد 
يتغاير مع ما ه�و متعارف عليه، أو فيه 
يشء م�ن االبتع�اد ع�ن املأل�وف. وعّدت 
بالتن�اص،  بتوصيف�ه  ذل�ك  كريس�تيفا 
ووص�ف كإجراء يف النق�د العربي القديم 
ب�)وض�ع الحافر ع�ىل الحافر( ويف الفن 
التش�كييل، يمك�ن توصيف�ه بن�وع من 
تأصي�ل النظ�رة الذاتي�ة للظواه�ر م�ن 
خ�الل توظيف مف�ردات الن�ص القديم، 
واس�تدعائها كُمعين�ات يف التعب�ر. وقد 
وجدن�ا يف ُجه�د الفنان محم�ود عجمي 

أبرز مثال يف الرسم والنحت. 
واضاف :ملحمد حاتم إس�هامات واضحة 
ومتمّكن�ة يف هذ الرضب م�ن التوظيف. 
معتمداً عىل اس�تدعاء الحرف املسماري 
والجس�د من املالحم القديمة كشخصية 
املؤث�ر  وش�خصية  جلجام�ش  املل�ك 

املع�ريف أنكي�دو. وُتعد الفن�ون، وحرصاً 
التش�كييل من الفنون التي له�ا إمكانية 
امتصاص ما هو عامل عىل تعميق النص 
الصّوري. وبذلك يكون الفنان غر معني 
بالتفاصي�ل، بق�در ما تعنيه الش�يفرات 
التي يس�تعن بها لعك�س رؤيته النابعة 
من العقل الجمعي. لذا نجده حريصاً عىل 
ترس�يخ مجموعة مفاهيم يف ما يمارسه 
اإلنتاج�ي.  املع�ريف  التالق�ح  فع�ل  م�ن 
انطالق�ًا من مفهوم توائ�م اإلبداع بعاّمة 
عرب رموز قاّرة تستعن بها الذات الفنية 
لتحقيق نوع م�ن التحّول يف تنفيذ العمل 
إىل  ينتم�ي  أن�ه كفن�ان   : الفني.وتاب�ع 
تش�كيلة )تخاطر( يض�ع بصمته الفنية 
م�ن خ�الل ممارس�ة التوظي�ف لرم�وز 
ومعالم وعالق�ات املوروث القديم. ولعله 
يف ال�رضب م�ن الخلق، يعم�د إىل تقريب 
الش�كل الفني بكل مكّوناته نحو صورة 
جديدة يف التعب�ر، وخلق عالقات بنيوية 
وجمالي�ة ضم�ن كادر اللوّح�ة. فناهيك 
م�ن توظيفه للحرف املس�ماري، وِظالل 

النماذج م�ن الرموز األس�طورية، نجده 
يتعداها نحو خلق مناخ وفضاء محفوف 
برؤى جمالي�ة تخص النظ�رة البرصية 
لس�طح اللوّح�ة، وه�و إج�راء تعتي�ق 
اللّوح�ة ع�رب تعتيق األل�وان، وإظهارها 

عىل شكل يقرب من الُلقى األثرية. 
واش�ار اىل إن عالم اللوّحة املنعكسة عىل 
س�طح العالق�ات الجمعي�ة والثنائي�ة، 
يتف�رد به�ا يف صياغ�ة عالق�ات جديدة 
من خ�الل خلق توائم بن هذه األش�كال 
ص�ورة  اس�تحداث  بمعن�ى  والرم�وز، 
محقق�ة ل�رؤى معارصة، تتطلب حس�ا 
برصي�ا متأني�ا، لكش�ف تل�ك العالقات 
املتواري�ة ضم�ن عالق�ات ت�كاد تك�ون 
خفية، ألن الس�طح يف النص التش�كييل 

هنا فيه املعلن واملضمر. فاملعلن ينطوي 
والش�يفرات  العالم�ات  مجم�وع  ع�ىل 
الظاهرة عىل الس�طح، واملضمر يتجّسد 
يف م�ا تقود إلي�ه هذه العالم�ات لدالالت 
أخرى. واوض�ح :أنه من هنا نرى الفنان 
يعمل عىل وضع ُجه�ده ضمن دائرة غر 
مغلقة، يس�تطيع الرائي البرصي كشف 
العالق�ات واملواضعات، إذا م�ا توّفر عىل 
قدر م�ن الوعي الذي يتأنى يف اس�تقبال 

محتوى اللّوحة. 
وب�ن :أننا يف ه�ذا نجده أكث�ر قدرة عىل 
خلق مث�ل ه�ذا العالق�ات وتمثيلها عىل 
الس�طح، معتم�داً عىل مجموع�ة رموز 
منها )الح�روف/ العالقات اإلنس�انية/
عالقات اآلله�ة/ القوانن والترشيعات/ 

تقديم النذور إىل اآللهة، الرموز الزراعية( 
وغر ذل�ك من الرم�وز الق�اّرة يف الراث 
القدي�م. وبهذا اس�تطاع حات�م أن يمنح 
لوحت�ه حراكاً جدي�داً، ال يكتف�ي بذاته، 
بق�در م�ا يس�تعن بكل م�ا من ش�أنه 
االرتق�اء بالف�ن. وال يت�م ه�ذا إال م�ن 
خ�الل املؤاخاة بن ما ه�و معارص، وما 
هو م�وروث وعكس نظرت�ه املتدرجة يف 
تجس�يد املعنى، التي تنت�ج دالالت ُتعينه 
ع�ىل تقدي�م رؤى حيوية وفّعال�ة. وهذا 
نابع من قوة الحرف املسماري والجملة. 
فاألبجدي�ة املس�مارية تمتل�ك جمالي�ة 
خاص�ة، وتعب�را فني�ا ع�رب تش�كيلتها 
والتش�ابك  فالرش�اقة  الحروفي�ة. 
)التقاطع( يخلق نوع�اً من عالقات ٌتثر 
البرص، ش�أنها شأن الحرف العربي الذي 
وجد ل�ه متس�عاً ع�ىل س�طوح لوحات 
الفنان�ن، بم�ا يع�رّب عن�ه م�ن خلجات 
صوفية خالصة وجمالية عامة.ولفت اىل 
أن الفنان ال يكتفي باستحضار وتوظيف 

الحرف املس�ماري حسب، بقدر ما ينتبه 
وُينب�ه إىل أهميته التعبري�ة والجمالية، 
م�ن خالل تش�كيل املعمار ال�كيل للّوحة 
وبنائها عرب مقطعات، تستعن بالحروف 
ككت�ل جمالي�ة يف حركته�ا الهرمونية، 
بحيث تبدو مثل عمارة ألمكنة أسطورية 
ذات صف�ة ش�عبية. فهو غ�ر معني يف 
هذا بالتفاصي�ل، وإنما تهم�ه معمارية 
وتنضي�د العالم�ات التي تعك�س املعنى 
الع�ام والخ�اص. فاإلش�ارات الحروفية 
يف لوحات�ه يحكمها قان�ون الجمال الذي 
والت�واؤم  الت�الزم  إن  باملعن�ى.  يرتق�ي 
واالنس�جام الذي يخلق�ه الحرف، عكس 
جمالية من جه�ة، ومظان يخص البنية 

الفكرية من جهة أخرى.
وخت�م :أن الفن�ان محم�د حات�م كم�ا 
ن�راه فنانا يالحق ما يمّكنه من تجس�يد 
املعن�ى، ألنه فنان ملتزم بالزمان واملكان 
وحيواتهم�ا. ل�ذا أخض�ع أدات�ه الفني�ة 

ملرتسم معرفته باألشياء والوسائل.

 يرى الناقد جاسم عاصي أن التشكيلي  محمد حاتم 
استخدم الحرف المسماري  بقدر كبير كي ُينبه إلى 

أهميته التعبيرية والجمالية . وقال عاصي في قراءة 
نقدية خص بها )المراقب العراقي(: ُيَعد فعل االلتفات 

إلى األزمنة المنصرمة، محاولة لترميم الزمن المعاش 
من الجانب األنثروبولوجي.

»زنزانة يعقوب«.. مسرحية عن المشتركات اإلنسانية
املراقب العراقي/ خاص...

ب�دأت بروف�ات مرسحي�ة زنزانة يعق�وب يف مقر 
املش�ركات  تس�تهدف  وه�ي  الفنان�ن  نقاب�ة 
االنس�انية بن األدي�ان وهي من تألي�ف و إخراج 
الفنان القدير سعد عريبي وتمثيل حيدر نضر .  

وقال بطل املرسحية حيدر نضر يف ترصيح خص 
ب�ه )املراقب العراق�ي (: أنطلقْت بروف�ات العمل 
املرسح�ي » زنزانة يعق�وب » ، من نقابة الفنانن 
العراقي�ن وه�ذا  العم�ُل يس�تهدف املش�ركات 
االنس�انية بن األديان ، إخراج الفنان القدير سعد 

عريبي ، وبطولتي/ دور يعقوب عليه السالم . 
وأض�اف :أود القول  بأن جمي�ع أعمايل املرسحية 
كان هدفها إنس�انياً وموثقاً عىل منصة اليوتيوب 
وُمه�دى للباحثن عن الجم�ال ، جميع ما قدمته 
هويته عراقية وي�أت لتضميِد جراحات العراقين 
م�ن تداعي�ات ن�رشة االخب�ار املحمل�ة بالرساق 

والفساد والقتلة .
وختم : قريباً ان ش�اء الله تعاىل أنتم مدعون معي 
إلزاحة ستار الظالم ومنح الحياة إشاقة شمس .

جورج قرداحي ُأضِحَية قدمها 
لبنان هدَية لماكرون

املراقب العراقي/ متابعة
أشادت الس�فارة األملانية يف بغداد، 
بمهرج�ان س�وق الش�عر املق�ام 
بأعم�ال  القائ�م  بغداد.وق�ال  يف 
السفارة األملانية بير فيلتن خالل 
إن »مهرج�ان س�وق  ل�ه  كلم�ة  
الشعر )العراقي األملاني الفرنس( 
مس�تمر يف عطائ�ه، حي�ث تمكنا 
ي�وم الخميس امل�ايض من حضور 
حف�ل االفتت�اح مع وزي�ر الثقافة 
حس�ن ناظم، يف م�كان جميل عىل 
ضف�اف نهر دجلة يف فناء القصور 

العباسية«. 
وأض�اف، أن�ه »بالرغ�م م�ن عدم 

لك�ن  العربي�ة،  باللغ�ة  معرفت�ي 
القصائد مستني من خالل اإللقاء 

وكانت بمثابة موسيقى لنا«.
الجمع�ة  »ي�وم  أن  إىل  وأش�ار 
امل�ايض كان هنالك عرض للش�عر 
ويف  صباح�ا،  املتنب�ي  ش�ارع  يف 
الس�فارة األملانية مس�اء«، مبيناً، 
أن »االمس�يات الشعرية ستستمر 
م�ع مس�ابقة ش�عرية يف املعه�د 

الفرنس«. 
وأختت�م، بالقول: »ش�كرا ملنظمي 
الثقاف�ة  وزارة  م�ن  املهرج�ان 
العراقية واملعه�د الفرنس ومعهد 

غوته األملاني«.

إشادة دولية بمهرجان سوق الشعر 

جاَءت زيارة الرئيس الفرنس ماكرون والوفد الرفيع 
املرافق له لدولة اإلمارات وقطر والسعودية، يف توقيٍت 

دويلٍ دقيق للغاية،
َت�َردد فيه أص�داء املحادثات اإليراني�ة األمريكية غر 
املب�اشة وال�دول األربع+واح�د يف جلس�تها الثالث�ة 

والختامية لهذه الجولة يف فيينَّا،
ويف ِظلِّ َجٍو مشحون بالقلق من نتائج املحادثات التي 

ستتوّصل إليها األطراف املتفاوضة سلباً أَم إيجاباً.
أهداف الزيارة املُعلَنة هَي مكافحة اإلرهاب، وتجفيف 
مصادر تمويله يف فرنسا وخارجها،وتعميق العالقات 

السعودية الفرنسية وتحسينها نحو األفضل،
لك�ن يف باطنها ُيَخِبئ وف�د باريس ملف�اٍت ُمخَتزََنة، 
َتحِم�ُل يف َطيَّاته�ا طلب�اً فرنس�ياً بتخفي�ف الضغط 
الس�يايس عن لبنان، ألسباب إنس�انية تخص الشعب 

اللبناني.
بالتجاوب مع الرس�ائل الودِّية التي أُرِسلَت للمملكة، 
من ِقَبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي يقف عند 

خاطرها، ويتمنَى منها العفو والرِضا!
الرتيب�ات حصل�ت ب�ن الرئي�س الفرن�س ورئيس 
الوزراء اللبنان�ي، خالل اتصال هاتف�ي جرى بينهما 

سابقاً.
طلب ماكرون من ميقاتي إعطاءه ورقة قوية، تكون 
مدخ�اًل م�ع الس�عودين للنق�اش يف املل�ف اللبناني، 
وكان الطل�ب الفرنس كرشط لتتم مناقش�ة الخالف 

السعودي مع لبنان.
اس�تقالة الوزير جورج قرداحي ج�اءت عربون وفاء 
ملاك�رون، ليحملها مع�ه كورقة هدي�ة للرياض، ولو 
عىل حس�اب كرامة لبنان وس�يادته، فُقدَِّم القرداحي 
أُضِحَيًة إلرضاء اململكة، التي ازدادت صالفًة أكثر، منذ 

َذ طلبها األول بإقالة الوزير شبل وهبة. ُنفِّ
امللف اآلخر الذي َيشغل بال باريس، هَو تعطيل أعمال 
التنقي�ب يف حقل الغاز رق�م 4 الَغني بكميات تجارية 
كبرة، بعد الطل�ب األمريكي من توتال وقف العمل يف 
الحقل املذكور، ألس�باب سياس�ية واقتصادية تتعلق 
بم�رشوع الحصارال�ذي تفرضه واش�نطن عىل لبنان 

منذ بداية األزمة.
كما ُطلَِب منهم عدم اإلعالن عن وجود كميات تجارية 
فيه، لكي ال يس�اهم األم�ر برفع قيم�ة اللرة مقابل 

الدوالر، بدالً من ااِلنهيار الذي تسعى إليه واشنطن،
أيضاً، ملف آخر ينوي ماكرون بحثه مع امللك س�لمان 

وويل العهد يتعلق بالتوتر املتزايد بن إيران واململكة،
ووقف املفاوضات بينهما، يف محاولة لرطيب األجواء 
ورأب الصدع،خصوص�اً وأن باري�س عىل اّطالع كامل 
عىل نتائج مباحثات فيين�ا، التي من املُمِكن أن تكون 

خواتيمه�ا حمي�دة، كم�ا 
يتوَقع الفرنسيون، األمر 
الذي يتعارض مع املوقف 
التصعي�دي  الس�عودي 
وق�ت  يف  إي�ران،  بوج�ه 
واش�نطن  في�ه  تح�اول 
وتلطيف  التوتر،  تخفيف 
األجواء، به�دف الوصول 

اِلتِّفاٍق مع طهران.
كما تخ�ى باريس كذلك 

ما تخش�اه،من َتَفُلت أمني يف 
املنطق�ة القريبة من س�واحلها، فيؤدي ذلك إىل ازدياد 

عمليات الهجرة غر الرشعية نحو أوروبا.
الزيارة تهدف إىل إش�اعة جوٍّ تفاؤيلٍّ كبر بن البلدين، 
الفات�رة عالقاتهما من�ذ إحتجاز ابن س�لمان لرئيس 
وزراء لبنان الس�ابق س�عد الحريري، وتسعى باريس 
إلعطاء الرشكات الفرنس�ية فرصة اس�تثماٍر، يف ُدَول 
الخليج ومنها السعودية،و جلب ااِلستثمار السعودي 

إىل األرايض الفرنسية.
�ق اليمني أيض�َا،ويف املعلوم�ات: أن ماكرون  ويف الشِّ
س�يتوَجه للعاهل الس�عودي بنصيحة، بوجوب وقف 
الغ�ارات الجوي�ة ع�ىل العاصم�ة اليمني�ة صنع�اء، 
ألنها س�اهمت برفع مس�توى العناد اليمني، وزيادة 
اإلرصار والتصمي�م ع�ىل ااِلس�تمرار بالقتال، ورفض 
وق�ف إطالق النار،خصوص�اً أّن وضع املي�دان أصبَح 
لغر صالح قوات التحال�ف، ِمّما ترتَّب عليه متغرات 
جيوسياس�ية كبرة عىل األرض، ق�د تدفع بالحوثين 
إىل ش�ق طريق أعرَض وأطَول، نحو العمق السعودي، 

فتتعَقد األمور أكثر فأكَثر.
يبقَى الس�ؤال الذي يفرض نفس�ه عن نتيجة الزيارة 

وما ستؤول إليه وهَو :
هل ينجح ماكرون، يف إقن�اع الرياض بتغير موقفها 

تجاه لبنان؟
الجواب هو وبكل تأكيد :

“لن يتغَر يشء”.
والدليل،أنه وعند تقديم الوزير قرداحي استقالته من 
بروت، خرَج أحد اإلعالمين السعودين ليقول : إليكم 

خرباً عاجالً من بروت، ولكنه “غر مهم”!!
ُه مراقبون بأن�ه أول غيث الالمباآلة  َ األم�ر الذي َف�رسَّ

السعودية،الذي يخترص مستقبل العالقة مع لبنان.
وأّن من املس�تحيل أن تتنازل الس�عودية للبنان، الذي 

تنظر إليه كمخيم يف صحرائها.
ولن يكون للمسعى الفرنّس أّي تأثٍر يف استئناف عقد 
جلس�ات الحكومة،إذ إّن حقيقة املش�كلة التي تمنع 
اجتماع الحكومة يف لبنان داخلية، وليس�ت خارجية، 
واملوق�ف الس�عودي ال يؤثر، إاّل عىل رئي�س الحكومة 

شخصياً، لحسابات طائفية وليست سياسية،
َ أيَّ يشء يف الجوهر،  لِه�ذا، فإّن زيارة ماكرون لن ُتغرِّ

عىل الصعيد اللبناني وكذلك اليمني واإليراني.
وع�ىل الرئيس الفرن�س أن ُيدِرك أّن دبلوماس�يتُه لَن 
تجدي نفعاً كب�راَ، أمام عنجهي�ة الَجَمل الصحراوي 
الجل�ف، الذي ال يفَق�ه أصول الدبلوماس�ية املحرَمة 

ب�ن ال�دَُول، وال معناه�ا!
فابن سلمان يتعاطى بعقلية القبيلة الجاهلية، وليَس 

ل واملَتحِرر. ، أو املَُتَعقِّ بالُعرف الدبلومايس املَتَحرضِّ

ثقافة..	

  د. إسماعيل النجار  

محمد حاتمجاسم عاصي

املراقب العراقي/ متابعة...
أك�دت وزارة الثقافة، قرب إعالنها 
مفاجأة تخص الش�اعرة العراقّية 
نازك املالئكة فيم�ا يخص الذكرى 

املئوية مليالدها.
وقال مدير دائرة العالقات الثقافية 
يف وزارة الثقافة فالح العاني: »بعد 
أي�ام س�نعلن عن مفاج�أة تخص 
الش�اعرة العراقية نازك املالئكة«، 
مبينا أن »هناك محاوالت تكتيكية 
من خل�ف الكواليس عىل املنظومة 
العربية إلعطاء ن�ازك املالئكة بعدا 
إقليمي�ا لالحتف�اء به�ا يف الذكرى 
املئوي�ة مليالده�ا وتك�ون عنوان�ا 
أن  موضح�ا  كب�رة«،  لجائ�زة 
»اللجن�ة الدائمة للثقاف�ة العربية 
تعم�ل ع�ىل املوض�وع من�ذ ف�رة 
ولكن تريد تأيي�داً من بعض الدول 

العربية«. 
من جانب آخر، أش�ار إىل أن »هناك 

مح�اوالت للدف�ع باتج�اه كل م�ا 
م�ن ش�أنه أن يدخ�ل يف اقتص�اد 
الثقاف�ة كصناعة الكتاب واملرسح 
الحرفي�ة  واالعم�ال  والس�ينما 
الش�عبية وه�ذه كله�ا  والفن�ون 
قادرة ع�ىل تأمن عم�ل للعاطلن 

عن العمل«.

الذكرى المئوية لميالد نازك المالئكة
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يحتل متحف البصرة الحضاري 
بص)املتحصف  سصابقاً  واملعصروف 
الوطنصي( موقعاً متميزاً يف املدينة 
العصرب )كورنيش  مقابصل شصط 
البصرة(، حيصث تعرض بسصبب 
الظصروف التصي مصرت باملحافظة 
خالل السنوات السابقة اىل الدمار 
والسصلب والتخريب الصذي أدى اىل 

تدمري معامله.
إلاّ أنَّ جهصود الجهصات املعنيصة يف 
املتحف ووزارة الثقافة ومنظمات 
األمنية،  املدني واألجهزة  املجتمع 
الصرح  هصذا  تأهيصل  أعصادت 
الثقايف ليصبصح ) متحف البرة 
الحضصاري ( ويحتضن يف قاعات 
العراق  متخصصة ثقافة وتأريخ 

وآثاره عىل مر العصور.
قلة التخصيصات املالية

معاون محافظ البرة لشصؤون 
عصرب  والنواحصي  األقضيصة 
»املتحصف  إن  قصال  الجزائصري، 
الوطنصي يف البصرة يعصد واجهة 
ثقافيصة، ونتيجة لألهمية الكربى 
محافظصة  يف  بهصا  يتحصىل  التصي 
البرة ولشصط العصرب عىل وجه 
الخصصوص، فتم اختيصار موقعه 
الجديد  مقابل كورنيش البرة«.

واضصاف ان »الحصروب والظروف 
المنيصة التي شصهدتها محافظة 
البرة سابقا وقلة التخصيصات 
اختفصاء  يف  سصاعدت  املاليصة 
إىل  انتقالصه  ورغصم  خصوصيتصه 
مكان جديصد فإن إعمصار املتحف 
الوطني يف مكانه األصيل سيكون 

من أوىل أولويات اإلعمار يف قضاء 
شصط العرب حيث يحتاج اىل قدر 
كبري من السيولة املالية للنهوض 
باملعالصم السصياحية يف محافظصة 

البرة«.
قاعات متخصصة

من جانبه، قال املوظف اإلداري يف 
متحصف البرة الحضصاري حيث 
مقصره الجديصد حيدر جصودة، إن 
»الظصروف المنيصة الصعبة التي 
مصرت عصىل املحافظة تسصببت يف 
دمار وتلف وضيصاع أغلب القطع 
األثريصة يف ) املتحصف الوطنصي (، 
التصي  املتواصلصة  الجهصود  ان  ال 
بذلها مدير مفتشصية آثار البرة 
 ( إنشصاء  يف  العبيصدي  قحطصان 
 ) الحضصاري  البصرة  متحصف 
املتحصف  أصدقصاء  وبمسصاعدة 
وهصم مجموعصة منظمصات غصري 
حكومية ومصن ضمنهم الدكتورة 
الراحلصة ملياء الكيالنصي وهي من 
الشصخصيات املسصاهمة يف إعادة 

تأهيل املتحف«.
افتتصح  »املتحصف  أن  وأضصاف 
بمقصره الجديصد هصذا يف 19/آذار 
/2019 حيصث بدأ أول تأسيسصه 
بالقاعصة البرية ومن ثم تطور 
ليتكون من أربع قاعات )القاعة 
البابلية، اآلشصورية، السصومرية، 
التعليميصة(«، موضحاً  والقاعصة 
حسصب  تختلصف  »القاعصات  أن 
العصصور وآثارها ،فمثال العصور 
مصا قبصل اإلسصالم كانصت تختلف 
العصر  األثريصة حتصى  قطعهصا 

اإلسصالمي ومصن ثم تطصورت من 
فخار اىل سصرياميك ونحاسصيات 
ونقصوش وكتابات إسصالمية وكل 
استكشصفت  املوجصودة  اآلثصار 
األثرية  املواقع  واسصتخرجت من 
العصصور  وحسصب  العصراق  يف 
والساسصاني  والفرثصي  )البابصيل 
أن  إىل  مشصرًيا  والسصومري(«، 

القاعات تتوزع كاآلتي:

القاعة البرية 
العمالت  تضم عارضتني لعصرض 
النقديصة وتسلسصلها منصذ فرتات 
)الفرثيصة،  أي  اإلسصالم  ماقبصل 
الساسصانية ومصن ثصم العصصور 
آخصر  اىل  لتنتهصي  اإلسصالمية 
السصالطني وكمثال سصلطان عبد 
املجيد حمدان هو آخر السصالطني 
يف العر اإلسصالمي(، مشصرياً اىل 

أن »طريقة عصرض هذه العمالت 
عرب )فاترينصا( أي تعرض العملة 

النقدية بوجهني« .
القاعة البابلية 

وتابصع أن »هصذه القاعصة تضصم 
مخطوطصات املعاهصدات وعقصود 
البيع والصراء عىل الرقم الطينية 
واألختصام يف زمن البابليني«، لفتاً 
اىل أن »هصذه املخطوطصات تكون 

حيصث  اسصطواني،  شصكل  عصىل 
يتصم ختصم الرقصم الطينيصة بختم 

اسطواني«.
وأكصد أنهصا »تضصم أيضصا الحصيل 
التصي كانصت تلبسصها النسصاء يف 
الصالزورد   ( وهصي  الزمصان  ذلصك 
والكرسصتال والياقوت واملحار(«، 
لفتاً اىل أنهصا »تضم ايضا تماثيل 
األسصود والنمور التي كانت تزين 

العصر  يف  واملبانصي  القصصور 
البابيل«.

 القاعة السومرية
وبني جصودة أن »اآلثار التي توجد 
يف هصذه القاعصة هصي مصن أقصدم 
بتسلسصل  ماقورنصت  إذا  اآلثصار 
العصصور فالعر السصومري هو 
أول العصصور وأقدمها«، موضحاً 
أن »أهصم ما يميز هذه القاعة هو 
تمثصال يزين األسصس أي أسصس 
البناء واملباني، كذلك تضم القاعة 
قطعاً فخارية تسصتعمل لألعمال 
اليدويصة، كما نجد املسصامري ،أي 
املعروف حاليا باملسار الحديث يف 

العر الحديث واملسار سابقا«.
وأشصار اىل أن »القاعة تضم كذلك 
قطعصاً مصن الفخصار، أمصا الرقصم 
الطينيصة فتحتصوي عصىل كتابات 
،وهصي إنشصاء الكتابصة حيث تعد 
من أقدم الكتابة يف الزمن والعر 
السومري والتي تسمى ) بالكتابة 
السصومرية («، مبينصا انها »تضم 
وسائل الصيد يف زمن السومريني 
وأعمالهصم  الحيوانصات  لصيصد 
اليدويصة، أما األختصام فهي ذاتها 

األختام يف العر البابيل«.
القاعة اآلشورية 

وذكصر أنصه »يف زمصن اآلشصوريني 
تطصورت الكتابصة ما كانصت عليه 
يف السصابق، حيث احتصوت القاعة 
األدوات  معظصم  عصىل  الشصورية 
التي كانت تسصتخدم من مطرقة 
وحجر وفؤوس من الحجر وأيضا 
للزينصة  واملعاضصد  النحاسصيات 

واألجراس النحاسية والفخاريات 
ان  مبينصا  للنسصاء«،  والحصيل 
»هصذه الحصيل هصي ذاتهصا يف كل 
العصور حيصث تصنع من العقيق 

والالزوردي«.
القاعة التعليمية 

واكصد ان »هصذه القاعصة مختصة 
الرسصم  لفصن  األطفصال  بتعليصم 
وتنميصة  السصومرية  والكتابصة 
وإطالعهصم  األطفصال  مواهصب 
عىل أمصور الصرتاث القديم وحفظ 

الحضارة واآلثار«.
وبشأن استقبال الوفود السياحية 
»اسصتقبال  أن  اىل  جصودة  أشصار 
الضيوف والسائحني يكون حسب 
تعليمصات الصوزارة والتصي تنصص 
عصىل أن يسصتقبل الصزوار حسصب 
التعرفصة أي تعرفصة األشصخاص 
الزوار العراقيني، وتكون الرسصوم 
 3000 عراقصي  شصخص  لصكل 
دينار عراقصي، أما الصزوار العرب 
واألجانب فيكون الرسصم 25000 
تكصون  حصني  يف  عراقصي  دينصار 
الرسوم للطالب عىل صنفني ) من 
األول ابتدائصي اىل اإلعصدادي ومصن 
ضمصن سصفرة مدرسصية علميصة 
وبكتاب من املدرسة يكون الرسم 
1000 دينار عراقصي لكل طالب( 
امصا طلبصة املعاهصد والجامعصات 
فتكون الرسصوم 2000 دينار لكل 
طالصب«، لفتصا اىل ان »الصدوام يف 
املتحف يكصون كباقي الدوائر من 
يوم األحد حتصى الخميس من كل 

أسبوع«.

  ١٩٥٧  الرئيس اإلندونييس أحمد سوكارنو يطالب بخروج جميع الهولنديني من بالده.
  ١٩٦٢  اتفاق أمريكا واالتحاد السوفيتي عىل استخدام الفضاء الخارجي لألغراض السلمية.

  ١٩٦٧  وقوع مذبحة داك سون يف فيتنام.
  ١٩٩٦  تسمية مادلني أولربايت وزيرة للخارجية األمريكية، لتصبح أول امرأة تتوىل هذا املنصب يف البالد.

  ٢٠٠٥  زلزال عنيف يرضب بحرية تنجانيقا يف إفريقيا ويسبب خسائر كبرية يف جمهورية الكونغو الدميقراطية.

من ذاكرة االيام
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من ذاكرة األيام:

 -  * -  * -  * -  * -  *

،،

االحد 5 كانون االول 2021
العدد 2729 السنة الثانية عشرة

 .. إرث عراقي يجمع طقوس األديان مهدد باالندثار
وسصبق أن تزينت األحياء السصكنية يف بمختلف املدن، 
بزراعة أشصجار اآلس وتميزت بالعطور الفواحة التي 
تحيط بشصوارعها، إل أن طبيعة تبصدلت نمط الحياة 
يف املجتمصع، رسعان ما أججت مالمح السصتغناء عن 

زراعة تلك الشجار.
وقالت املهندسة الزراعية يف أمانة بغداد شذى محمود 
إن »نبتصة اآلس عرفهصا العراقيصون منصذ القدم، وهي 
عبارة عن شصجريات دائمة الخرضة وتنمو يف األماكن 
الرطبصة والظليصة، ويعتصرب حصوض البحر املتوسصط 
والعصراق هصو املوطن األصصيل لهذا النبصات، ويحرص 
البغداديون عىل تزيني حدائقهم وتسويرها بشجريات 
اآلس، وحتصى يف املنازل الرقيصة القديمة كان حوش 
الصدار يحتضن شصجرية الياس مع النخلة وشصجرتي 

الرمان والنارنج«.
بينما أكدت املواطنة رجاء ياسني أن »الحياء السكنية 
يف السصابق كانت تتميز بشصجريات اآلس بشكل لفت 
للنظر، فضالً عن رائحة تلك الشجريات والهواء العليل 
الصذي كان يحيصط بها، إل أنه مع تغصري أنماط الحياة 
يف املجتمع العراقي وارتفاع اسصعار العقارات استبدل 
أغلب السصكان، الحدائق املنزلية بأسوار من الطابوق 
ملحقصة  مشصتمالت  أو  غصرف  وبنصاء  والكونكريصت 

ملنزلهم«.
وأضافصت أن »جميع املناسصبات السصعيدة والحزينة 
يسصتخدم فيها اغصان الياس، ففي األفراح وخاصة 
خصالل عقد القران يتم تقديم العصروس بإناء من املاء 

وأوراق اليصاس، فضال عن صينية زكريا ويشصرتط أن 
تكون بالجرار الفخارية وتحيطها الشموع واغصان 
الياس، بالضافة اىل أن اعياد الربيع تتزين املوائد بهذا 
النبات، ويرتبصط ايضا وجوده يف املناسصبات الحزينة 
فيتصم توديصع املوتصى اىل مثواهصم الخري بمصاء الورد 

واغصان الياس«.
من جانبها افصحت املدرسصة أليس منصور، أنها »ما 
زالت تحتفظ بشجرة اآلس والتي يقارب عمرها املائة 
عصام، حيث قامصت والدتها برتقيد غصن من شصجرة 
اآلس يف العصام 1945 وحرصصت كل الحصرص عىل أن 
تعمل من اغصانه أكاليل تضعها عند قرب والديها عند 
زيارتهصم يف كل مصرة، وورثت تلك العصادة منها حيث 
تقصوم منصور، بتزيني قصرب والدتها من اغصان صنع 

يدها شجرة الياس نفسها«.
وتابعصت: »يف السصابق كانصت جميع املنصازل تحتوي 
عصىل شصجريات اآلس، أما اآلن فصأكاد أجصزم أن بيتي 
هصو الوحيصد يف املنطقة الذي أعيش فيصه يحافظ عىل 
تلك الشصجرة«، مشرية اىل أنها »تشارك موائد الجريان 
مصن خصالل قطف أغصصان اليصاس وتقديمهصا لهم يف 

مناسباتهم«.
بدورها أفصادت املواطنة إرساء صالح، بصأن »عائلتها 
تسصكن يف مجمصع سصكني بالقرب مصن مقام خرض 
اليصاس ببغصداد، واعتادت عنصد زيارتهصم، الذهاب اىل 
مقام الخرض واشعال شصمعة وتطويفها بنهر دجلة 
من خالل كربة من النخل وغصن الياس«، مبينة أنها 

»عصادة أهايل املنطقة وخاصة يف شصباط كل عام عيد 
سيد الخرض«.

وأوضصح الباحث واآلثاري سصالم طصه، أن »العراقيني 
باختصالف  مناسصباتهم  يف  اآلس  نبتصة  يسصتخدمون 
عقائدهم وأديانهم وأصولهم«، مبيناً أن »الكتشافات 
تبني أن نبتصة اآلس كانت متوفرة يف العصور القديمة 

واسصتخدمت يف وادي الرافدين منذ القدم«.
وتحدثت املواطنة من الطائفة املندائية، نادية حمدان، 
أن »نبتة الياس تدخل يف معظم مناسباتهم، حيث يتم 
عمصل حلقة منه ويطلق عليهصا )إكليلة( وتوضع عىل 
خنصر اليصد اليرسى يف تعميصد الطفصل، وبعدها يتم 
وضعها تحصت غطاء الصرأس أثناء طقصوس التعميد، 
حيصث يتم تلبيس الطفل مالبس خاصة مصنوعة من 
الخام الخشصن والذي يسمى )رسصتة(، ويتم يف نهاية 
التعميصد وضع الحلقصة )إكليلة( يف الخنصر األيمن، 

ويرسم العلم الديني )الدرفش( يف أعىل اإلكليلة«.
مصن جانبه قصال املهندس الزراعي غسصان عباس: إن 
»بغصداد أصبحت اليوم تفتقر لشصجريات الياس وحل 
محلها شجريات األكاسيا خاصة وأنها ترتفع برسعة 
شصديدة وتمتصاز بمقاومتهصا للعطصش، إل أنها ترض 

باألبنية املجاورة لها«.
ودعصا العائالت العراقيصة إىل »العصودة لزراعة أغصان 
اليصاس والكثار مصن شصجرياتها، كونهصا ل تمثل أي 
خطر عىل البناء واألسطح، فضالً عن رائحتها العطرة 

الزاكية«.

»النبتة احملبوبة«
يرتبط نبات اآلس أو الياس كما يطلق عليه العراقيون، بأغلب المناسبات السعيدة والحزينة، 
وتجتمع أغلب العائالت باختالف معتقداتها وطوائفها على جعل أغصان ذلك النبات أساساً 
في مشاركته بطقوسها.

ثروة أثرية في جنوب العراق تعود إلى ما قبل اإلسالم
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 عشرات المتظاهرين يقطعون طريقا حيويا 
شماليَّ ذي قار

املراقب العراقي/ متابعة...
قط�ع العرشات من املتظاهرين، امس الس�بت، طريقا حيويا ش�مايل محافظة ذي قار، احتجاجا عىل ت�ردي واقع الكهرباء يف 
مناطقهم.وأف�اد مص�در محيل يف املحافظة، أن »ع�رشات املتظاهرين من اهايل منطقة الزيادات قطع�وا الطريق العام الرابط 
مع العاصمة بغداد احتجاجا عىل تردي واقع الكهرباء يف مناطقهم بس�بب تقادم الش�بكة الكهربائية«.واضاف، أن »التصعيد 
االحتجاجي لألهايل يأتي عىل خلفية تهميش الجهات الحكومية ملطالبهم، حيث أكدوا أنهم يتظاهرون من اجل إيصال صوتهم 

للجهات الحكومية، لتحسني الشبكة الكهربائية وزيادة واقع التجهيز من التيار الكهربائي«.

عني

املراقب

املراقب العراقي/ متابعة...
دع�ت وزارة الرتبي�ة، امل�دارس إلط�اق حمل�ة 

التلقيح الطابية ضد كوفيد-19. 
وذكر بي�ان للوزارة تلقت�ه )املراقب العراقي(أن 
»ثانوي�ة املتميزين يف الخرضاء التابعة للمديرية 
العام�ة لرتبية الكرخ االوىل ب�ادرت بتلقيح %50 
من أبنائها الطلبة ضد كوفيد-19، بالتنسيق مع 

وزارة الصحة/ املركز الصحي يف املنطقة«.
ضم�ن  يأت�ي  »اإلج�راء  أن  البي�ان،  وأض�اف 
التعليمات التي أصدرتها وزارة الصحة برضورة 
تلقي�ح االعمار من 12 س�نة فما ف�وق حفاظاً 

عىل سامة ابنائنا من فريوس كوفيد-19«.
وتابع أن »املدرس�ة التابعة لرتبي�ة الكرخ االوىل 
ب�دأت بهذه الحملة منذ أيام واس�تطاعت إنجاز 
تلقي�ح ما يزيد عن 50% م�ن الطلبة وبالتعاون 
والتنسيق مع املركز الصحي يف حي الخرضاء«.

وأش�ادت ال�وزارة بجه�ود ثانوي�ة املتميزين ملا 
فيه من أث�ر كبري عىل حماي�ة طلبتنا وتجنبهم 
حماي�ة  يعطيه�م  كم�ا  باألم�راض  االصاب�ة 

مجتمعية عالية«.
ودعت الوزارة وفقا للبيان بقية املدارس يف كافة 
املحافظات العراقية اىل أن تحذو حذو املتميزين 
يف الخرضاء وتبدأ بإطاق حملة التلقيح الطابية 
للحفاظ عىل أبنائنا من كوفيد 19، واملساهمة يف 

استمرار العملية الرتبوية والتعليمية«.
الغريب يف االمر ان وزارة الرتبية تسعى اىل تنفيذ 
حمل�ة تلقيح إجبارية للطلب�ة وهذه الحالة تعد 
مخالفة للقانون حي�ث ان القانون يمنع اجبار 

االنسان عىل عمل يشء ال يريد القيام به .

التربية تسعى إلى حملة تلقيح 
إجبارية للطلبة !

مهددة بالزوال والحكومة عاجزة عن إيجاد الحلول
املراقب العراقي/ متابعة...

ب�ات من املع�روف أن الثروة الس�مكية قد 
تأثرت  بش�كل حاد بس�بب األزم�ة املائية 
التي يعانيها العراق يف الوقت الراهن، سواء 
كان ذلك يف املس�طحات املائية العامة أو يف 
البح�ريات الخاص�ة لكن الاف�ت للنظر ان 
الحكوم�ة عاجزة عن ايج�اد الحلول تجاه 
هذا االم�ر ويف املقابل ح�ذر مختصون من 
تجاوز أزمة املي�اه التي يعاني منها العراق 
إىل الحاج�ة يف األم�ن الغذائ�ي والت�ي م�ن 
املتوقع أن يرافقها ارتفاع يف األسعار. وقال 
املتحدث باسم وزارة الزراعة حميد النايف: 
إن »كث�رياً م�ن بحريات األس�ماك س�تتأثر 
بسبب الش�ح املائي ،وربما س�تتوقف عن 
حاف�ات  بح�ريات  وبالخص�وص  عمله�ا 
األنهار«، مش�رياً إىل أن »هن�اك طرقاً بديلة 
ل�دى مربي األس�ماك لت�ايف ه�ذا التأثري«. 
وأض�اف أن »وزارة الزراع�ة ال دور له�ا يف 
إدارة املياه ،وهي مستهكلة للمياه، وبالتايل 
م�ا تقول�ه وزارة املوارد تطبق�ه الزراعة«.

من جانبه قال املتحدث باس�م وزارة املوارد 
أقف�اص  إن »بع�ض  املائي�ة ع�يل رايض: 
تربية األس�ماك يف ح�ويض دجلة أو الفرات 
متج�اوز والبع�ض اآلخ�ر لديه إج�ازات«، 
بع�ض  ع�ىل  تج�اوزاً  »هن�اك  أن  مبين�اً 
املوافق�ات واإلجازات القديم�ة املمنوحة«.

اإلج�ازات  »من�ح  أن  رايض  وأض�اف 
واملوافق�ات م�ن صاحي�ة وزارة الزراعة، 
وهذه اإلجازات مبنية عىل أس�س وضوابط 
ومحددات يتعلق ج�زء منها باملوارد املائية 
والجزء اآلخر بوزارة البيئة«، مش�رياً اىل أن 
»وزارة امل�وارد عملت منذ م�دة عىل إيقاف 
إج�ازات البح�ريات أو األح�واض العائم�ة 

بس�بب الش�ح املائي ال�ذي تعاني 
منه الباد وعدم االلتزام بالضوابط 

واملح�ددات الت�ي تفرضه�ا وزارات املوارد 
رايض  والزراعة«.ون�وه  البيئ�ة  أو  املائي�ة 
اىل أن »هناك تنس�يقاً م�ع وزارتي الزراعة 
والبيئ�ة ملنع ه�ذه التج�اوزات، مع أن ردم 
البح�ريات املتج�اوزة من مس�ؤولية وزارة 
الزراعة والتنسيق مشرتك يف قطع مصادر 
تغذية ه�ذه البحريات من قبل كوادر وزارة 
امل�وارد املائية ودع�م من الجه�ات األمنية 
والعس�كرية التي ترافق كوادرنا«، مش�دداً 
»ع�ىل أهمي�ة تنظي�م ه�ذا القط�اع وفق 
ضواب�ط ومح�ددات للحف�اظ ع�ىل الثروة 
الغذائية، كما أن هناك ظروف الشح املائي 
ولي�س م�ن املعق�ول أن نس�مح بالتجاوز 

بإنشاء البحريات وهدر املياه«.
وبش�أن األس�ماك أوضح  أن »هنالك منعاً 
من قبل وزارة املوارد املائية بإنشاء بحريات 
جدي�دة أو منع إج�ازات تجديد، لكن يجب 
أن يكون هناك اس�تعداد لدى وزارة املوارد 
إلدارة امللف بش�كل أوضح«، مش�رياً إىل أن 
»نه�ر دجلة يصله ما يق�ارب عرشين مرتاً 
مكعب�اً، والذي من املف�رتض أن يكون أقل 
مس�توى بالرصد 270 م�رتاً مكعباً إضافة 
إىل أن�ه هن�اك م�ا يق�ارب 20 م�رتاً مكعباً 
ه�و إنتاج وطن�ي يصل اىل س�د املوصل ما 
يق�ارب 100 أو 110 أمت�ار مكعب�ة وهذا 
ال يس�د حاجة نه�ر دجلة باعتب�اره النهر 
األكث�ر زراعة وتربية لألس�ماك«.ولفت إىل 
أن »هناك مشاريع اس�تثمارية كبرية جدا 
خ�ال الفرتة املاضي�ة يف قطاع األس�ماك، 
وس�يكون هناك ترضر كبري بس�بب ش�ح 
املياه«، مش�رياً إىل أن »هذا الترضر س�يؤثر 

ع�ىل املس�تهلك العراقي، ونس�مع أصوات 
مطالبة بفتح االسترياد، بسبب شح  اإلنتاج 
وارتف�اع  األس�عار«.وأضاف أن »األم�اح 
الي�وم يف محافظ�ة الب�رة ب�دأت ترتفع 
ووصلت اىل ح�دود محافظة ذي قار وهذه 
س�ابقة خطرية جدا«، مؤكداً أنه »يجب أن 
تكون هنالك مفاوضات للضغط من خال 
اس�تخدام ورقة التب�ادل التج�اري لتوفري 
حصة العراق من املياه«.اىل ذلك، قال الخبري 
االقتصادي باس�م جميل انطون  إن »ملف 
املياه من امللفات املهمة عىل حياة اإلنس�ان 
وبش�كل رئييس عىل الزراعة«، موضحاً أن 
» 80% م�ن املي�اه تدخل الع�راق عرب دجلة 
والفرات هي للزراعة ربما 50% من األرايض 
الزراعية س�ترتك بس�بب الش�ح«.وبني أن 
»هذا العام تراجع تربية األس�ماك س�يؤثر 
ع�ىل الناتج اإلجمايل للع�راق إذا لم يجد لها 
حلول جذري�ة، مش�رياً إىل أن »دول الجوار 
تع�د قطع املي�اه ع�ن الع�راق أو تحجيمه 
هو ينعكس عىل اس�تريادات العراق منها«.

واشار اىل أن »شح املياه يؤثر عىل املشاريع 
األس�ماك  برتبي�ة  املرتبط�ة  أو  الزراعي�ة 
باعتبارها أن هذه املش�اريع هي املستهلك 
األك�رب للمي�اه الي�وم الخط�ة الزراعي�ة«، 
موضح�اً أن » هناك قضاي�ا أخرى متعلقة 
بالحصص املائية ل�كل محافظة ،ما تدفع 
وزارتي الزراعة وامل�وارد الغاق الكثري من 
املشاريع املتعلقة برتبية االسماك«.وأوضح 
أنن�ا »اليوم نعيش يف س�نوات جفاف وقلة 
يف اإلي�رادات املس�تحصلة م�ن دول الجوار 
املنبع«، مش�ريا إىل أن »امل�ؤرش لجهاز املاء 
العاملي ينذر العراق بجفاف يف س�نة 2040 

ومامح جفاف تظهر يف سنة 2025 ».

املراقب العراقي/ متابعة...
م�ع تفاق�م أزمة التل�وث البيئ�ي الس�يما بعد أن 
أظه�رت تقارير دولي�ة، أن العراق ع�ارش دولة يف 
العالم بني الدول األكثر ترضراً منه،  تبقى مشكلة 
تدوي�ر النفايات واحدة م�ن التحديات التي ال تزال 
عصي�ة ع�ىل الح�ل.ويف هذا الص�دد، أك�دت وزارة 
البيئ�ة، ع�دم وجود مواق�ع أصولي�ة حاصلة عىل 
موافق�ات بيئية للطمر الصحي يف بغداد، مش�رية 
إىل رضورة وج�ود رؤية متكامل�ة إلدارة النفايات 
وتدويره�ا .وق�ال وزي�ر البيئة جاس�م الفاحي : 
»يف موض�وع الطمر الصح�ي وتجمي�ع النفايات 
م�ن قبل أمانة بغداد والدوائر البلدية يؤس�فني أن 
أق�ول إنه لحد هذه اللحظ�ة ال توجد مواقع للطمر 
الصح�ي أصولي�ة اي اكثر مواق�ع الطمر الصحي 

مواق�ع تجميع النفاي�ات واكثر املواق�ع التي يتم 
االن التعام�ل معها ه�ي مواقع غ�ري حاصلة عىل 
املوافق�ات البيئية«.وأضاف الفاح�ي، أن »مواقع 
الطم�ر الصحي فيه�ا معاي�ري ورشوط محددة إذ 
يج�ب أن تبتعد عن األماكن الس�كنية بمواصفات 
خاص�ة، ويف كل دول العال�م تك�ون مواقع الطمر 
الصح�ي واح�دة من أهم وس�ائل اإلنت�اج للطاقة 
الصديق�ة للبيئة ألنها تولد غ�از امليثان الناتج عن 
تفس�خ املركب�ات العضوية وبنف�س الوقت يكون 
هناك اس�تغال أمثل للنفايات تحت عنوان االدارة 
الفاح�ي ع�ىل  ».وش�دد  واملتكامل�ة«.  الرش�يدة 
»رضورة أن تك�ون هنال�ك رؤي�ة واضح�ة إلدارة 
النفاي�ات يف الع�راق واس�تغال الكمي�ات الكبرية 
املتول�دة خصوصا يف حدود أمان�ة بغداد التي تصل 

إىل اكث�ر من عرشة آالف طن يومي�ا اكثر من %62 
منها نفايات عضوية يمكن االستفادة منها بشكل 
ممتاز بإنت�اج طاقة نظيفة وتخلي�ص البيئة من 
الكث�ري من امللوثات اضافة اىل أنها ممكن أن تكون 
موردا اقتصاديا مهما عن طريق اس�تيعاب الكثري 
من األيدي العاملة، خاص�ة وأن اليوم أصبحت كل 
قطعة ارض فارغة هي عبارة عن مكب للنفايات، 
وأصبح�ت مواقع تجمي�ع النفاي�ات والقائها من 
قبل دوائر البلدية تش�كل عبئا عىل حياة الس�كان 
خصوص�ا وأن هنالك الكثري مم�ن يعملون يف هذا 
املجال، واكثرهم هم من األطفال والنس�اء وبعدها 
يمك�ن تاح�ظ أن يف بعض املناط�ق يحصل حرق 
للنفايات وهذا بالتأكيد يكون له مردود سلبي جدا 

عىل حياة وصحة الناس«.

املراقب العراقي / متابعة...
 كش�ف املدير العام لرتبية واس�ط 
الدكت�ور أحمد ش�هاب العتابي أن 
الرتبي�ة تش�كو حالي�ا م�ن نقص 
كبري يف االبنية املدرس�ية مع وجود 
بناي�ة مدرس�ية  أل�ف  أكث�ر م�ن 
مزدوجة الدوام ما يؤثر س�لبا عىل 
سري العملية الرتبوية يف املحافظة.

وق�ال العتابي الذي تس�لم مؤخراً 
إن  املحافظ�ة  يف  الرتبي�ة  إدارة 
»العام الدرايس س�يكون مميزا من 
حيث مس�توى التعلي�م والنهوض 
بالقط�اع الرتبوي بع�د أن رصدت 
ل�ه إدارة املحافظ�ة مبل�غ ع�رشة 
موازن�ة  ضم�ن  دين�ار  ملي�ارات 
العتاب�ي  2022«.ويؤك�د  الع�ام 
أن »الخاف�ات والتقاطع�ات ب�ني 

املحافظ�ة والرتبي�ة ذاب�ت تمام�ا 
وأصبحت الرتبية تحظى بدعم من 
إدارة املحافظة بعد اللقاء املوس�ع 
املحافظ�ة  يف  الرتبوي�ة  للقي�ادات 
م�ع الس�يد املحاف�ظ ال�ذي وج�ه 

قس�م التخطي�ط يف املحافظ�ة اىل 
تخصي�ص مبل�غ ع�رشة مليارات 
دين�ار للرتبية ضم�ن خطة 2022 
لصيان�ة وترمي�م امل�دارس ورشاء 
وباق�ي  والس�بورات  الرح�ات 

املس�تلزمات املهمة«.وأش�ار مدير 
 1360 »وج�ود  اىل  الرتبي�ة  ع�ام 
مدرس�ة حاليا يف واسط بينها اكثر 
م�ن 1000 مدرس�ة مزدوج�ة بني 
دوام ثنائي وثاثي مما يشكل ثقاً 
كبرياً عىل التامي�ذ والطلبة ويقلل 
م�ن مس�توى وج�ودة التعلي�م«.
بناي�ة   120 »هن�اك  ب�أن  وب�ني 
مدرس�ية جدي�دة يف ط�ور االنجاز 
وهذه املدارس محال�ة كلها ضمن 
تخصيصات تنمية األقاليم وبنسب 
إنجاز جيدة والكثري منها يف املراحل 
االخ�رية من العمل نتيج�ة املتابعة 
امليدانية م�ن قبل الحكومة املحلية 
واملعوق�ات  الصعوب�ات  وتذلي�ل 
ورصف  املنف�ذة  ال�رشكات  أم�ام 

مستحقاتها املالية أوال بأول«.

املراقب العراقي/ متابعة...
أك�د وزير الكهرباء وكالة عادل كري�م،  أن إكمال عملية الربط 
الكهربائ�ي مع تركيا، بانتظار موافق�ة االتحاد األوروبي.وقال 
كري�م  »وصلن�ا اىل مراح�ل متقدم�ة يف مرشوع ربط الش�بكة 
الوطني�ة مع محط�ة الحيدرية بخط الناق�ل 400 كي يف والتي 
س�تقيض عىل االختناقات الكهربائية يف محافظة النجف وتزيد 
حصته�ا م�ن الكهرباء«.وعن الحجم الكيل لحاج�ة العراق من 
الطاق�ة بني كري�م أن »العراق يحت�اج إىل 35 الف ميكاواط من 
الطاق�ة الكهربائي�ة يومي�اً وإذا م�ا اتجهت ال�وزارات األخرى 

بتنفي�ذ واجباته�ا يف توف�ري الوقود والغاز س�نكون ق�د وصلنا 
اىل اس�تقرار كبري يف الطاقة وس�يضاف ما يق�ارب 5000 االف 
ميكاواط كمعدل اضايف للطاقة يف الباد«.وأكد كريم أن »الوزارة 
س�تتجه خال املرحلة املقبلة لتنفيذ مش�اريع الطاقة املتجددة 
من املحطات الشمس�ية وس�تكون النجف اوىل املحافظات التي 
س�تنفذ فيها محطة شمس�ية بعدما خصص لها قطعة ارض 
م�ن قب�ل االدارة املحلية«.وبخصوص الرابط م�ع  دول الجوار 
أوضح: »وصلنا اىل مراحل متقدمة يف مرشوع الربط الكهربائي 
الس�عودي - العراق�ي وهناك مباحثات مس�تمرة بني الجانبني 

بخصوص هذا املرشوع، اما الربط الكهربائي الرتكي - العراقي 
فق�د اكتمل بنس�بة 100 % و ننتظر موافق�ة االتحاد االوروبي 
بتصدي�ر الطاقة م�ن تركيا اىل الع�راق ألنها وقع�ت معاهدات 
للطاقة يف دول االتحاد االوروبي ما يستوجب موافقة االتحاد«.
وهنا س�ؤال مهم هو مافائ�دة الربط الكهربائي م�ع تركيا ان 
كان بإنتظ�ار موافقة االتح�اد االوروبي وما فائ�دة الربط مع 
الس�عودية وهي تحاول ان تس�تخدم هذا امللف سياسيا وكأنه 
من�ة منها مع العلم ان العراق يس�تطيع توف�ري الكهرباء للبلد 

بكميات كافية لكن الفساد هو الذي يعرقل ذلك  ؟  

البيئة تعترف بأن مواقع الطمر الصحي غير أصولية !

ألف بناية مدرسية مزدوجة الدوام في واسط !

ما فائدة الربط 
الكهربائي مع 
تركيا والخليج ؟  

الثروة السمكية ..

املراقب العراقي/ متابعة...
أعلنت وزارة التخطيط أنها تعمل عىل وضع اس�رتاتيجية جديدة ملكافحة الفقر يف 
الباد، والذي تصاعد أخريا بسبب األزمة املالية وتداعيات تأثريات جائحة كورونا، 
مؤكدة أن االس�رتاتيجية الجديدة تهدف إىل وضع حلول ملنع ارتفاع نس�ب الفقر.

وق�ال املتحدث باس�م ال�وزارة عبد الزهرة الهن�داوي،يف تريح تابعت�ه )املراقب 
العراقي( إن “اسرتاتيجية الفقر املقبلة التي ستكون للسنوات 2024 – 2027، ما 
زالت يف مرحلة اإلعداد األويل، وستأخذ بنظر االعتبار التغريات التي شهدها العراق 
بع�د تفيش فريوس كورون�ا، وما خلفه من ظروف صعبة عىل رشيحة واس�عة”.
وكان�ت الوزارة كش�فت أن جائح�ة كورونا دفعت 4.5 ماي�ني عراقي إىل ما دون 
خط الفقر. ورشح مدير عام االس�رتاتيجية يف ال�وزارة، صباح جندي منصور، إن 
“وضع العراق املرتبك يجعلنا نعيد الحس�ابات عند إعداد خطط خمس�ية بش�كل 
دائم، ال س�يما وأن الخطة االس�رتاتيجية الحالية كانت تس�تهدف خفض نس�بة 
الفقر إىل 25 يف املائة خال الس�نتني األوليني منها، إال أن أزمة كورونا، وانخفاض 
أس�عار النفط أوقفا جميع املشاريع التي تضمنتها الخطة”.وأشار يف تريح، إىل 
أن “أزمة الجائحة تس�ببت بارتفاع معدالت الفقر من 20.05 يف املائة عام 2018 
إىل 31.7 يف املائة حاليا”.  ويؤكد مس�ؤولون أن الفساد هو السبب الرئيس بزيادة 
أعداد الفقراء بالعراق، وقال النائب يف الربملان املنحل كاظم الش�مري  إن “أس�اس 
املعالجة هو بحث األس�باب، لك�ن وزارة التخطيط تكتفي بعرض األس�باب دون 
وض�ع آليات للمعالجة، وقد يكون واجبها أك�رب من ذلك”.من جهته، أكد املختص 
بالشأن االقتصادي، باسم جميل أنطوان، ، أن “الفقر هو نتيجة فساد وسياسات 
مرتاكمة وخاطئة”، مبينا أنه “نحتاج إىل حلول ومش�اريع اس�تثمارية تستقطب 
األي�دي العامل�ة، ودعم املش�اريع الصغ�رية للفق�راء والعاطل�ني، ووضع خطط 

اسرتاتيجية طويلة األمد .

السياسات الخاطئة وكورونا تدفع 
4.5 ماليين إلى الفقر   



علوم 11Al-Muraqeb Al-Iraqi Newspaper صحيفة - يومية - سياسية - عامةاالحد 5 كانون االول 2021 العدد 2729 السنة الثانية عشرة

صّنفت س�يارات NX األخرية من لكزس أنها 
بني أجمل سيارات الكروس أوفر التي طرحت 
هذا العام وأكثرها تطورا من النواحي التقنية 

والفنية.
ومن أكثر ما يميز س�يارات NX هذه الس�نة 
هو تصميمها املميز الذي منحها طابع القوة 
م�ن خ�ال تصميمه�ا الخارج�ي وتصمي�م 

الب�ارزة ع�ى هيكله�ا، فض�ا  االنحن�اءات 
ع�ن الش�كل املميز ج�دا لواجهته�ا األمامية 
والعن�ارص الت�ي تزين�ت بها من ش�بك كبري 

ومصابيح وممتصات صدمات.
وح�رص املصمم�ون يف لك�زس ع�ى دع�م 
هذه الس�يارات بأح�دث املي�زات والتقنيات، 
فزودوه�ا بأنظم�ة مولتيميديا مط�ورة جدا 

يمك�ن التحكم بها عرب األوامر الصوتية وعرب 
شاشات ملس�ية كبرية، كما جهزوها بأنظمة 
إضاءة داخلي�ة وتقني�ات إلكرتونية تضاهي 
تل�ك املوج�ودة يف أفض�ل الس�يارات الفارهة 
حالي�ا، وصلت قمرتها عى صفني من املقاعد 
املكس�وة بأفخ�م أن�واع الجلود والت�ي تؤمن 
راح�ة كبرية للركاب عرب أنظمة تدفئة وتربيد 

وأنظامة تدليك لعضات الظهر والقدمني.
كما حصلت هذه الس�يارات عى أنظمة أمان 
متط�ورة تتحك�م آلي�ا بالفرام�ل يف الحاالت 
الطارئ�ة، ونظ�ام النقط�ة العمي�اء لتفادي 
الح�وادث، وأنظمة تتحكم باإلض�اءة تلقائيا 
وف�ق إلض�اءة املحيط، فضا عن حساس�ات 
مس�افات وكام�ريات ترصد محيط الس�يارة 

بالكامل.
وتأتي هذه املركبات بعدة أنواع من املحركات 
منها محركات بعزم 150 حصانا، ومحركات 
توربينية بس�عة 2.4 ليرت وعزم 279 حصانا، 
ومحركات 2.5 ليرت بعزم 200 حصان، وتعمل 
ه�ذه املحركات مع علب رسع�ة أوتوماتيكية 

بثماني رسعات.

آخر موديالت »لكزس« تحظى بقيمة فنية عالية

المواد البالستيكية تهدد القلب 

كش�فت دراس�ة طبية أن املواد الباستيكية تش�كل تحدًيا 
كبريًا للبيئة وتعد مصدر قلق عى الصحة.

ووفًق�ا ملوق�ع »olhardigital«، ال�ذي ن�ر الدراس�ة التي 
توض�ح أرضار الباس�تيك عى الصح�ة موضًح�ا أن مادة 
الباس�تيكية  وامل�واد  األساس�ية  الكيميائي�ة  بيس�فينول 
الفثاالتية، تتس�بب يف زيادة خط�ر اإلصابة بأمراض القلب 

واألوعية الدموية.
وأوضح عالم الط�ب الحيوي بجامع�ة كالفيورنيا الدكتور 
تشانجتش�ينج تشو، أن هناك دراس�ة أجريت عى الفرئان، 
وثب�ت الباحث�ون أن م�ادة الفث�االت املس�ؤولة ع�ن جعل 
الباس�تيك صلًبا تتسبب يف زيادة مستويات الكولسرتول يف 

الدم عن طريق استهداف مستقبات »pxr«  املعوية. 
وأض�اف عالم الط�ب الحيوي بجامع�ة كالفيورنيا، أن آثار 
التع�رض ملادة الفثاالت عى ارتفاع نس�بة الكولس�رتول يف 
الدم ويزيد فرص اإلصابة بأمراض القلب واألوعية الدموية 

يف نماذج عى الفرئان.
ولذا يجب تجنب التعامل مع املواد الباستيكية الغنية بمادة 
الفث�االت التي تزيد ف�رص اإلصابة بارتفاع الكولس�رتول، 

وأمراض القلب.

أوميكرون يضرب إنجلترا 
وارتفاع حاد في اإلصابات

فيسبوك تنقلب على اللقاحات ! 

أعنلت وكال�ة االمن الصحي اإلنجليزية، ع�ن ارتفاع اإلصابات 
بع�دوى متحور كورونا الجدي�د »أوميكرون« أكثر من الضعف 

وذلك بعد اكتشاف 75 حالة إصابة جديدة.
وأعلن�ت وكال�ة األمن الصح�ي ارتفاع إجمايل ح�االت اإلصابة 

بمتحور أوميكرون يف إنجلرتا إىل 104 حاالت.
وباإلضاف�ة إىل ذلك، وصل ع�دد اإلصابات باملتح�ور الجديد يف 
إس�كتلندا إىل 29 حال�ة أي أكث�ر من ضعف ع�دد الحاالت التي 
كان�ت معروفة حتى اآلن، فضا عن تس�جيل حال�ة واحدة يف 
ويلز، بينما لم تثبت اإلصابة باملتحور يف أيرلندا الش�مالية حتى 

اآلن.
م�ن جانبه�ا، قالت رئيس�ة الوكال�ة جيني هاري�س إن هناك 
ح�االت ليس لها عاقة برحات قادمة من الخارج، مش�رية إىل 
أن ه�ذا األمر يدل عى انتق�ال املتحور محلي�ا. ودعت هاريس 
س�كان الب�اد إىل االلتزام بتداب�ري النظافة الصحي�ة واإلرساع 
إىل عزل أنفس�هم يف ح�ال اإلصابة بالعدوى وأخ�ذ التطعيم أو 

الجرعة التنشيطية يف أقرب وقت ممكن.

أعلن�ت إدارة موق�ع التواص�ل االجتماعي »فيس�بوك« أنها تتخذ 
إجراءات صارمة ضد الرس�ائل املضادة للقاحات، لكنها سمحت 
مؤخ�رًا بتش�غيل العديد م�ن اإلعان�ات املض�ادة للقاحات عى 
موقعها.وقارن أح�د اإلعانات طرح اللقاحات بالهولوكوس�ت، 
وروج آخ�ر للقمصان التي تحمل رس�الة »أنا أص�ًا من أمريكا 
ولكني أقيم حاليا يف أملانيا منذ عام 1941«.وتم تشغيل اإلعانات 
 Ride the« م�ن قبل رشكات البضائع، بما يف ذلك واحدة تس�مى
wave« والت�ي أنفق�ت 280.000 دوالر م�ع رشك�ة Meta األم 
لرك�ة Facebook، ووفًقا للتقرير أنفقت رشكة أخرى تس�مى 
»Next Level Goods« 500 أل�ف دوالر ع�ى إعانات س�لع مثل 
القمص�ان املضادة للقاحات.وتعهد Facebook اآلن تحت إرشاف 
الرك�ة األم Meta ، ومؤخ�ًرا بإزال�ة االدع�اءات ب�أن لقاحات 
COVID-19 يمك�ن أن ترض األطفال من بني أمور أخرى. وقالت 
أيًض�ا إنها حذفت أكثر من 20 ملي�ون قطعة من املحتوى كجزء 
من مكافحتها للمعلومات املضللة يف رشاكة مس�تمرة مع مراكز 
الس�يطرة عى األمراض والوقاية منه�ا ومنظمة الصحة العاملية 

والسلطات الصحية األخرى.

بع�د س�نوات م�ن الش�ائعات، يمك�ن 
  Google Pixel Watch م�ن  أن تصب�ح 
ويّدع�ي  النهاي�ة،  يف  واقع�ة  حقيق�ة 
و  The Verge التقاري�ر  م�ن  زوج�ان 
الرك�ة  أن  الي�وم   Business Insider
تصمم نموذًجا أولًيا لس�اعة Pixel مع 
التطلع إىل اإلط�اق يف وقت ما من العام 

املقبل - وربما يف الربيع.
الت�ي ُيق�ال   ،Pixel Watch وس�تعمل  
أنها تحمل االس�م الرمزي Rohan، عى 
 Google 3 من Wear OS نظام التشغيل
لتجرب�ة  الرك�ة  واجه�ة  وس�تكون 
الس�اعة الذكي�ة الت�ي تم�ت تصفيتها 
ب�دالً م�ن إص�دار One UI ال�ذي تم�ت 
تصفيته عى Galaxy Watch 4 املمتازة 
م�ن Samsung ، ومن املف�رتض أن يتم 
 ، Apple Watch ��وضع�ه كمناف�س ل
لذا توقع أن يكون الس�عر يف نطاق 399 

دوالًرا للبدء به.
 Pixel Watch باالضاف�ة إىل ذلك، تأت�ي
مع جهاز مراقب�ة معدل رضبات القلب 
وتوف�ر دعًما للمي�زات األساس�ية، بما 
يف ذل�ك ع�د الخط�وات وبع�ض تكامل 
Fitbit، وأخ�رًيا تعمل Google عى جعل 
الساعات ىف متناول أكرب عدد ممكن من 
األش�خاص عندم�ا يتعلق األم�ر بحجم 

املعصم.

غوغل تطلق ساعة »بيكسل 
ووتش« العام المقبل

أول هاتف محمول بقرٍص دّوار
قررت مهندس�ة أمريكية استعادة ذكريات 
الهواتف األرضية الكاسيكية التي تحتوي 
عى قرص لطل�ب األرقام، وقامت بتصميم 

أول هاتف محمول بقرص دّوار يف العالم.
وع�ى الرغم م�ن التط�ور الكب�ري يف عالم 
الت�ي تعم�ل  الذكي�ة  املحمول�ة  الهوات�ف 
باللم�س م�ع الق�درة عى تحمي�ل وتنزيل 
كمي�ات هائلة م�ن البيان�ات يف أجزاء من 
الثاني�ة، أرادت جوس�تني هاوب�ت تصميم 
هات�ف محم�ول لنفس�ها بدون شاش�ات 
تعمل باللمس أو كامريات أو رشائح فاخرة 

أو حتى أزرار لطلب األرقام.
ويأتي هاتف Macgyverian بتنسيق سهل 
نسبياً، مع شاشة حرب إلكرتونية، وهوائي 
قاب�ل للتعديل، واألهم م�ن ذلك أنه يحتوي 

عى قرص دوار.
ش�خصًيا  ش�يًئا  »أردت  هاوب�ت  وتق�ول 
وملموًس�ا تماًما م�ع إعطائ�ي أيًضا عذر 
لعدم إرسال الرس�ائل النصية، وإظهار أنه 

م�ن املمكن أن يك�ون لديك هات�ف صالح 
لاس�تخدام تماًما بعيًدا عن امتاك شاشة 

تعمل باللمس، والذي قد يكون أكثر 
فاعلية من بعض النواحي«.

ول�م تق�م هاوب�ت فق�ط بتجميع 
الجه�از م�ن نقطة الصف�ر، ولكن 

أيًض�ا أتاح�ت جمي�ع ملف�ات التعليم�ات 
اإلنرتن�ت  ع�رب  والتصمي�م  الربمجي�ة 
ألش�خاص آخري�ن لبناء هواتفه�م الذكية 

بأنفسهم.
ويأت�ي الهاتف املحمول ذو القرص بهوائي 
حقيق�ي وقاب�ل للفص�ل، ويمك�ن وضعه 
للحص�ول عى أفض�ل خدم�ة ممكنة عى 
جهاز محم�ول. ويف الواقع، يش�ري رشيط 
ليد ع�ى الجانب إىل قوة اإلش�ارة )وترتفع 
حتى 10 أرشط�ة، بدالً م�ن الرمز الصغري 

عى هاتفك الذي يظهر 4 أرشطة فقط(.
ويوف�ر االتص�ال الهاتف�ي ال�دوار تجربة 
اتصال فريدة عن طري�ق اللمس قد تحبها 
أو تكرهها، وق�د أضافت أيًضا بعض أزرار 
االتص�ال الرسي�ع ع�ى الجس�م. وبرصف 
النظر عن االستقبال املمتاز، يتميز الهاتف 
بعمر بطارية طويل جًدا أيًضا، وذلك بفضل 
وج�ود شاش�ة ح�رب إلكرتون�ي منخفضة 

الطاقة، بحسب موقع يانكو ديزاين.

هاكرز يسرقون 120 مليون دوالر من العمالت المشفرة 

رسق املتس�للون رموًزا مش�فرة بقيمة 120 مليون دوالر 
م�ن منص�ة التموي�ل الامرك�زي )DeFi( القائم�ة عى 
البلوكتش�ني BadgerDAO، وق�د تم اس�تنزاف العديد من 
محافظ العمات املشفرة قبل أن تتمكن املنصة من إيقاف 

الهجوم السيرباني.
 ويف تغري�دة، ق�ال بادجر إن�ه تلقى تقارير ع�ن عمليات 
س�حب غ�ري م�رصح به�ا ألم�وال املس�تخدمني، وقالت 
الركة: »بينما يحقق مهندس�و بادج�ر يف هذا األمر، تم 
إيق�اف جميع العقود الذكية مؤقًتا ملنع املزيد من عمليات 
الس�حب، وأن تحقيقن�ا مس�تمر وس�نصدر املزي�د م�ن 

املعلومات يف أقرب وقت ممكن«.
ووفًق�ا ل�� Peckshield ألم�ان البلوكتيش�ن وتحلي�ات 
البيان�ات، تبلغ قيمة الرم�وز املمي�زة املختلفة املرسوقة 
 The يف الهج�وم ح�وايل 120 ملي�ون دوالر، وفًق�ا لتقرير
Verge، ووفًق�ا للتقارير، قام ش�خص ما بإدراج برنامج 

نيص ضار يف واجهة املستخدم )UI( ملوقعه عى الويب.
الرع�ي  الط�ب  خ�رباء  ببيان�ات   Badger واحتف�ظ   
Chainalysis الستكش�اف النط�اق الكام�ل للحادث وتم 
إباغ الس�لطات يف كل من الوالي�ات املتحدة وكندا، وقالت 
»بادجر تتعاون بش�كل كامل م�ع التحقيقات الخارجية 

كما تميض يف التحقيقات الخاصة بها«.
 ويع�د DeFi هو مصطلح جماع�ي للمنتجات والخدمات 
املالية املفتوحة والامركزية واملتاحة ألي شخص، وتفتح 
منتج�ات DeFi الخدمات املالية ألي ش�خص لديه اتصال 
باإلنرتنت ويمتلكها املس�تخدمون ويحتفظون بها إىل حد 
كب�ري، وعى الرغم م�ن أن الهجوم لم يكش�ف عن عيوب 
محددة داخل تقنية Blockchain نفس�ها، فقد تمكن من 
اس�تغال تقني�ة »web 2.0« األق�دم الت�ي يحتاج معظم 

املستخدمني إىل استخدامها إلجراء املعامات.

اُجرَي مؤخرا مزاٌد عى جهاز كمبيوتر 
مؤس�س  يس�تخدمه  كان  ش�خيص 
ويكيبيديا »جيم�ي ويلز« عند إطاق 
املوس�وعة اإللكرتونية قبل 20 عاماً، 
إضاف�ة إىل الصفح�ة األوىل من املوقع 

الشهري بنسق »أن أف تي« الرقمي.
مق�ر  يف  الكمبيوت�ر  ُع�رض  وق�د 
دار كريس�تيز يف مرك�ز روكفل�ر يف 
نيوي�ورك، وه�و جه�از »أي م�اك« 

باللون األحمر كان يستخدمه جيمي 
ويل�ز »ككمبيوت�ر ش�خيص من أجل 
عملي�ات التطوير والبح�ث عندما تم 
إط�اق املوق�ع يف 15 يناي�ر )كان�ون 
ل�دار  بي�ان  وف�ق   ،»2001 الثان�ي( 

املزادات.
وأوض�ح بي�رت كارن�ت األخصائي يف 
الكتب واملنشورات لدى دار كريستيز 
لوكالة فرانس برس، أن املزاد يش�مل 

قطع�ة رقمي�ة بنس�ق »أن أف ت�ي« 
املنتج�ات  أصال�ة  لتوثي�ق  املعتم�د 
الرقمية، »أنشأها جيمي ويلز وتظهر 
شكل ويكيبيديا عندما أنشأها وأطلق 
 Hello« صفحته�ا األوىل، مع عب�ارة

. »world
وأشارت دار كريستيز إىل أن الصفحة 
املقدمة بنسق صورة JPEG، ستكون 
تفاعلية ويمكن للمشرتي »تعديلها« 

م�ن أجل »إع�ادة إنش�اء تجربة بناء 
ويكيبيدي�ا«، ث�م »الع�ودة إىل حالتها 

األساسية باستخدام جهاز توقيت«.
وق�ال جيمي ويل�ز يف البي�ان إن ريع 
امل�زاد س�يصب بج�زء من�ه لتموي�ل 
»وه�ي   ،WT.SOCIAL مروع�ه 
ش�بكة اجتماعية غ�ري مركزية وغري 
تجاري�ة تخلو من اإلعان�ات والتتبع 
وجمع البيانات واملعلومات املضللة«.

توصل�ت دراس�ة جدي�دة إىل أن الذي�ن 
يعان�ون من ح�االت الحساس�ية، مثل 
حمى الق�ش والتهاب األنف واألكزيما، 
ق�د تكون لديهم مخاط�ر أقل لإلصابة 

بعدوى كورونا.«
الت�ي  الدراس�ة،  الباحث�ون يف  وتتب�ع 
ُنرت يف مجلة Thorax، 16081 بالًغا 
ب�ني 1 ماي�و 2020 و5 فرباي�ر 2021، 
وق�ام 15227 منه�م بم�لء اس�تبيان 
متابع�ة واحد عى األقل وأكمل 14348 
شخًصا االس�تبيان النهائي يف 5 فرباير 

أو قبله.
وُطلب من املش�اركني تقديم معلومات 
عن أعمارهم وأوزانهم وأنماط حياتهم 
الغذائي�ة وم�ا إذا كان�وا يتناول�ون أي 
أدوية أم ال أو ما إذا وقع تطعيمهم ضد 

»كورونا.

وثبتت إصابة 446 مشاركا بالفريوس 
خال فرتة الدراس�ة، أي ما يقارب %3 
من املش�اركني، وقام الباحثون بتعديل 
العوام�ل الديموغرافي�ة واالجتماعي�ة 
واالقتصادي�ة الت�ي قد تزي�د من خطر 
اإلصابة بفريوس كورونا ، ووجدوا أنه 
من بني أولئك الذين يعانون من أمراض 
الحساس�ية(، مث�ل  تأتبي�ة )ش�ديدة 
األكزيما والتهاب الجلد، والتي تسببها 
املواد املسببة للحساسية، وكذلك أولئك 
الذي�ن يعان�ون م�ن حم�ى الق�ش أو 
الته�اب األنف لديهم خطر أقل بنس�بة 

23% لإلصابة ب�فريوس كورونا.
وباإلضاف�ة إىل ذل�ك، بالنس�بة ملرىض 
الربو، كان هناك خطر أقل بنسبة %38 
لإلصابة بالعدوى، حتى عند اس�تخدام 

أجهزة االستنشاق بالستريويد.

مزاد على كمبيوتر استخدمه مؤسس ويكيبيديا قبل 20 عامًا

هل هناك عالقة بين الحساسية وانخفاض اإلصابة بكوفيد -19؟
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قال اإلمام علي »عليه السالم«: » إذا قويَت فاقَو على 
طاعِة هللا، وإذا َضعُْفَت فاضعْف في معصيتِِه«.
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االيداع يف دار الكتب والوثائق
ببغداد 1311  لسنة 2009

االيداع يف نقابة الصحفيين العراقيين )753(
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07829981455 هاتـــــــف الشكاوي

هاتـــــــف العالقـات

    هشام عبد القادر

السعودية.. 
السفارة األمريكية

 في كل البلدان

للعل�م واإلحاطة أن مح�ور الرش بالعالم ه�ي إدارة الرش 
وغرفة عمليات إدارة الرش هي السعودية واملسؤول عنها 

األمريكان وبريطانيا والصهيونية العاملية..
ويتم تنفيذ القرارات بالعمل والتنفيذ لكل املخططات من 
الس�فارة الس�عودية التي هي يف كل البل�دان ويتم تنفيذ 
االغتي�االت وبث الفكر املنحرف وضخ األموال والرش�اوي 
وإلخ.. لذلك علينا أوال معرفة عدونا جيدا وأهدافه وأدواته 
ومخططاته املستقبلية الحارضة واملاضية.. لكي يتسنى 

لنا كيفية صد وإفشال املخططات قبل تنفيذها.. 
مثال اآلن الس�عودية تتحكم يف قرارات سياس�ية يف لبنان 
بالضغط عىل وزير إعالم لبنان بتقديم اس�تقالته والهدف 
من ذل�ك عدم ج�ر وتعاط�ف كل املس�يحيني بالعالم مع 
الس�يد املفكر جورج قرداحي ألنهم يعرفون موقف بقية 
االطراف السياس�ية وموقف ح�زب الله جيدا وال يخافون 
من ف�رد الس�يد ج�ورج وموقفه بل م�ن العواق�ب التي 
س�تكون هناك كانضمام كبري م�ن الفئات األخرى ملوقف 
الس�يد جورج الواضح والعقالن�ي واملنطقي وعليه يجب 
معرف�ة كل ما يحص�ل بالعالم معرفة الع�دو ومخططه 
وأدواته وعليه يجب أن نعرف أن الس�عودية هي أكرب أداة 
للصهيونية العاملية ولألمري�كان ولربيطانيا ومن خاللها 

محور الرش بالعالم ..
وكذلك العكس أن أعداء اإلنس�انية يعملون س�لبيا بنفس 
التفك�ري فقط ويبحثون عن س�بب محور الح�ق بالعالم 

ومن هم أدواته.
وال حول وال قوة إال بالله.

Twelfth year- No; 2729 -Sun. 5 Des. 2021االحد 5 كانون االول 2021 العدد 2729 السنة الثانية عشرة

يبني ُقمرة قيادة في منزله
 ليحقق حلمه بأن ُيصبح طيارًا

يبني ُقمرة قيادة في منزله
 ليحقق حلمه بأن ُيصبح طيارًا

لطاملا حلم محمد ملحس بأن يصبح طياراً، لكّن ظروفه لم 
تسمح له بذلك... وقد قرر هذا األردني البالغ 76 عاما بناء 
قم�رة قيادة طائرة يف قبو منزل�ه لتحقيق حلمه بالتحليق 
يف رحالت افرتاضية من املنزل.ويقول ملحس املتقاعد الذي 
عمل ملدة 35 عاما يف إدارة مستش�فى خاص أنش�أه والده 
يف عّم�ان، »منذ األزل كان اإلنس�ان يتف�رج عىل الطيور يف 
عنان الس�ماء ويحلم بالط�ريان بحرية«.وأضاف أنه علق 
عىل الج�دران نماذج من طائرات مصغ�رة ومألت مكتبته 
كتب حول الطريان »منذ كان عمره 10 سنوات عندما كان 
يلعب مع زمالئه بالطائرات الورقية خالل العطل الصيفية 
املدرس�ية وكان  يقول مع نفس�ه: كيف باس�تطاعة هذه 
األوراق أن تحل�ق هك�ذا عاليا يف الس�ماء، من�ذ ذلك الحني 
تول�دت عنده رغب�ة وحب للطريان«.وتاب�ع »أن قلبي كان 
دائما معلقا يف السماء وحلمي أن أصبح طيارا لكّن الظروف 

لم تس�مح بذلك إال أن الشغف ظل يف داخيل طوال حياتي«.
وهكذا ورغم انش�غاله يف إدارة املستشفى بعد تخرجه من 
جامعة »س�يتي أوف ويستمينس�رت كول�دج« يف لندن عام 
1969 ، ظ�ل ملح�س يتابع هوايته ويق�رأ الكتب املتعلقة 
بالطريان.وعام 1976، انضم ملحس إىل أكاديمية الطريان 
امللكي�ة ليتعلم قيادة طائرة صغرية م�ن نوع »بايرب« ذات 
املح�رك الواحد، فكان يطري فجرا قبل أن يتوجه مرسعا اىل 
عمله صباحا يف املستش�فى. وقد حصل عىل الرخصة بعد 
عامني.ث�م انضوى لقرابة عقد يف ن�ادي الطريان الرشاعي 
امللك�ي وكان يط�ري أس�بوعيا بطائ�رة رشاعية.بع�د عام 
2006 كان ملحس يطري افرتاضيا من خالل برامج طريان 
إلكرتونية، ثم انضم ملنظمة عاملية تساعده عىل الطريان يف 
ظروف ش�به حقيقية بوجود مراقب جوي يوجهه.ويقول 
»كنا مجموعة من نحو 30 إىل 40 صديقا من هواة الطريان 

من مختل�ف دول العالم نتحدث مع بعضنا البعض ونطري 
افرتاضيا يف أوق�ات فراغنا«.ويضيف »كنا نطري اىل بريوت 
ودمش�ق وبغ�داد والقاهرة ودب�ي وجدة وفرنس�ا واملانيا 
وإيطاليا واليون�ان وقربص وبريطاني�ا والواليات املتحدة 
نبقى أحيانا ست س�اعات جالسني عىل أجهزة الكمبيوتر 
كما لو كن�ا نحلق برح�الت حقيقية«.ويوضح ملحس أن 
»األمر أش�به بخداع الدماغ، من خالل النظر تش�عر وكأنك 
تطري يف الس�ماء، ولكن�ك يف الحقيقة جال�س يف بيئة آمنة 

تسرتخي عىل كريس داخل منزلك بعيدا عن املخاطر«.
متعة الطريان الحقيقي

ورغم هذا كله، لم يش�عر ملحس بمتعة الطريان الحقيقي 
أم�ام شاش�ة الكمبيوت�ر، فق�رر أن يصن�ع قم�رة قيادة 
تحاك�ي التصمي�م الداخيل للقمرة يف طائ�رة بوينغ 800-
737 للش�عور بق�در أكرب م�ن الواقعية، يف قب�و منزله يف 

ح�ي داب�وق غ�رب عمان.واش�رتى كل يشء من الس�وق 
املحلية. كما اس�تحصل عىل الكرايس يف القمرة من س�وق 
الخ�ردة، وه�ي كانت عائ�دة لحافلة.ووض�ع أمامه ثالث 
شاش�ات كبرية ليش�عر باالندم�اج يف محيط�ه، وذلك من 
خ�الل مقاط�ع فيدي�و مصممة لتتناس�ق م�ع تحركاته 
ليب�دو وكأن�ه يف ط�ريان حقيق�ي يف الجو، حيث الس�ماء 
والغيوم والرب واألنهار والغابات والصحراء. كما يف إمكانه 
تحديد الطقس خ�الل الطريان.واس�تغرق إنجاز املرشوع 
ثالث س�نوات، بمس�اعدة عدد من أصدقائ�ه من مهنديس 
اإللكرتوني�ات والكهربائي�ات بكلف�ة تجاوزت س�تة آالف 
دين�ار )8460 دوالرا( تمّكن�ه من خ�وض تجربة الطريان 

بكافة تفاصيلها وحيثياتها.
منتدى لهواة الطريان

ويق�ول أحمد فارس )25 عاما( وه�و مهندس ميكانيكي 

وصدي�ق مللحس يح�ّدث أنظمة قم�رة القي�ادة »أنا أعمل 
عىل تبديل املفاتيح والس�اعات وامل�ؤرشات بأخرى حديثة 
لجعلها تتجاوب مع حالة الطائ�رة لتبدو وكأنها حقيقية 
عن�د الط�ريان االفرتايض«.ويضي�ف ف�ارس ال�ذي تعرّف 
ع�ىل ملحس خالل ج�والت الطريان االف�رتايض الجماعية 
إن�ه »عند االنتهاء س�تقرأ امل�ؤرشات االرتف�اع وقوة دفع 
املح�رك والوقود وعم�ل األجنحة لكي يش�عر ملحس بأنه 
ع�ىل متن طائرة حقيقية«.ويق�ول ملحس »قمرة القيادة 
ه�ذه أصبحت كمنتدى لهواة الط�ريان حيث يأتي يف بعض 
األحيان طالب الطريان ليطريوا منها ويستمتعوا بالطريان 
ح�ول العالم«.ويضيف خالل اس�تعداده لالنطالق يف رحلة 
ليلي�ة افرتاضية من عّمان إىل باريس »أعتقد أنه ألمر رائع 
أن تنطل�ق يف رحل�ة طريان وأن�ت جال�س يف منزلك بأمان 

وتشعر بمتعة الطريان حول العالم«.

أقام�ت زوج�ة مرصية تبلغ م�ن العمر 22 
عاماً، صاحبة محل مالبس، دعوى قضائية 
أمام محكمة األرسة بمرص الجديدة، تطلب 
فيه�ا خل�ع زوجه�ا بس�بب رفض�ه ارتداء 
املناس�بات  مالب�س مطابق�ة ملالبس�ها يف 

العائلية، قائلة »كان نفيس يبقى مودرن«.
وقال�ت الزوج�ة يف دعواه�ا، إنه�ا تزوجت 
منذ س�نة فقط من شاب عمره )30 سنة(، 
موظ�ف ببن�ك ش�هري، مش�رية إىل أنها منذ 
زواجهم�ا وأنه�ا تح�اول تغيري ش�خصية 
زوجها حتى يصبح ش�ابا »م�ودرن«، لكنه 
ال يراه�ا وال يريد تغيري نفس�ه، بل يجعلها 
تخج�ل م�ن طريقت�ه يف اختيار مالبس�ه«.

وأضافت الزوجة: »أنها جلس�ت مع زوجها 
تناقشه يف اختيار مالبس مشابهة ملالبسها 
يوم زف�اف أق�رب صديق له�م، ضحك ولم 
يأخ�ذ حديثه�ا يف االعتب�ار حتى ج�اء يوم 
الفرح وانتظرته باملنزل حتى يرتدي املالبس 
الت�ي قم�ت بإحضاره�ا حتى يظه�ر أمام 
الحارضي�ن بصورة الئقة، ل�م يأت ولم يرد 
عىل هاتفه، وكانت املفاجأة حضوره الفرح 

بطق�م غري�ب ومقتن�ع بأنه أحس�ن طقم 
بالف�رح رغ�م كالم الن�اس عليه«.وتابعت 
الزوج�ة، أنه�ا لم تتحم�ل وجوده�ا يف تلك 
املناس�بة لس�ماعها كلمات غ�ري الئقة عىل 
زوجه�ا، ذهب�ت إىل والده�ا تش�كي له عما 
فعله زوجها فرد عليها قائال: »الراجل مش 
بهدومه وال ش�كله امله�م أنه مش مخليكي 
عاي�زه حاج�ه.. امله�م انت�ي م�ن جواك�ي 
حابة تكوني مع�ه وال ال فكانت إجابتي ال، 

نصحني بعده�ا بالطالق«.اختتمت الزوجة 
أنها تحدثت مع زوجها عن الطالق وطالبته 
برتك املنزل، لكنه رفض وظل جالسا باملنزل 
لع�دم وجود م�كان غ�ريه، وطالبن�ي برتك 
املنزل لراحة أعصابي.وبعد 3 أشهر من ترك 
من�زل الزوجية، لجأت الزوج�ة إىل محكمة 
األرسة وأقامت دعوى خلع تحمل رقم 208 
لس�نة 2020، وم�ا زالت الدع�وى منظورة 

حتى اآلن.

ذكرت هيأة اإلذاعة الدنماركية أن س�تة زبائ�ن و25 موظفا  اضطروا لقضاء ليلتهم 
ة وأرائ�ك متج�ر األثاث ج�راء هطول الثل�وج الكثي�ف يف الدنمارك.أظهرت  َّ ع�ىل أرَسرِ
الصور األش�خاص العالقني وهم يجلس�ون مع بعضهم ويحتسون القهوة وملفوف 
القرف�ة بينما يش�اهدون مباراة يف ك�رة القدم بمنطقة ش�مال جوتالند حول مدينة 
آلبورج.وقال�ت زبون�ة تدعى ميش�يل باري�ت »كان الجميع يف غاي�ة اللطف وكل ما 
يف األم�ر أنن�ا ضحكنا عىل املوقف ألننا ل�ن نمر به عىل األرج�ح مجددا«.تأثرت أجزاء 
كب�رية من الدنمارك بما يف ذلك العاصمة كوبنهاجن، بمش�اكل مرورية ومش�اكل يف 
سري القطارات وانقطاع مؤقت يف الكهرباء جراء العاصفة الثلجية.ويف مطار آلبورج، 
اضط�ر نحو 300 ش�خص لالنتظار بصرب طيلة الليل بس�بب العاصف�ة الثلجية.ويف 
مكان آخر بالبالد، كان هناك مش�اكل طوال املساء. وعىل جرس ستوربيلت، بني جزر 
فونني وزيالند، تمزق غطاء تاربولني يف شاحنة كانت محملة بطرود، جراء العاصفة، 
بحس�ب صور نرشتها قناة »تي يف 2«.وقال متحدث باسم الرشطة للقناة »لقد تدلت 

املقطورة فوق املياه، أعتقد أن بعض هدايا عيد امليالد سقطت يف املياه«

اكتشف موظفو محمية »القطب الشمايل الرويس«، أن شبه جزيرة قد اختفت يف 
أرخبيل أرض فرانسوا جوزف بسبب ذوبانه.أفاد بذلك املوقع اإللكرتوني للمحمية، 
وج�اء ع�ىل املوق�ع أن العلماء قام�وا بجولة حول جزي�رة )حواء لي�ف( التابعة 
لألخبي�ل عىل متن زورق يس�مى ب�«زودي�اك«. وفوجئوا بظه�ور مضيق بحري 
جديد بعرض 3 كيلومرتات  يف وس�ط ش�به جزيرة تنتهي برأس »ميسياتسيف«.

وقال مدير املحمية الوطنية، ألكس�ندر كرييلوف، إن األرصاد التي أجراها العلماء 
مّكنتهم من الخروج باس�تنتاج مف�اده بأن الرأس كان جب�ال جليديا. أما الجزء 
الذي تبقى منه فإنه يف الوقت الراهن عبارة عن قطع من الجبل الجليدي املتجول.

ويتطلب هذا االكتشاف الجغرايف، حسب مدير املحمية،  اهتماما من جانب اإلدارة 
الهيدروغرافية الروس�ية الت�ي يجب أن ُتدخل تعدي�الت يف خريطة وصف البحار 
يف منطقة القطب الش�مايل، مع العلم أن الخريطة  الس�ابقة ُرس�مت يف منتصف 

القرن املايض.

توفيت فتاة تبلغ من العمر 13 عاما، يف فرنس�ا بس�بب 
صدم�ة كهربائي�ة بعد أن س�قط هاتفها الج�وال الذي 
كان موصوال بالكهرباء لش�حنه، يف حوض االستحمام. 
وذكرت صحيف�ة »لوباريزيان« امس الس�بت أن رجال 
اإلنقاذ تمكنوا يف البداية من إنعاش الفتاة عقب الحادث 
ال�ذي وقع يف مدين�ة ماكون.وظل�ت الفت�اة يف غيبوبة 
لعدة أيام باملستش�فى الجامعي يف ليون، قبل أن تفارق 
الحياة.وكان�ت الفتاة لديها صدي�ق يف املنزل عند وقوع 
الحادث، وقد أصيب بصدمة ونقل إىل املستش�فى أيضا. 
وتحق�ق الجهات املعنية يف املالبس�ات الدقيقة للواقعة.

وم�ن ناحية أخ�رى، ناش�دت وال�دة الفت�اة املراهقني 
اآلخري�ن وآباءه�م قائلة »يج�ب أن يكون ه�ذا تحذير 
للمراهق�ني اآلخري�ن ألن هواتفه�م أصبح�ت وكأنه�ا 
مزروع�ة يف أيديهم«،.وأضافت: »يجب أن نرص حقا عىل 
عدم أخ�ذ الهواتف إىل أحواض االس�تحمام ألن األمر قد 

ينتهي بشكل مأساوي«.

تطلب الطالق بسبب طريقة لبس زوجها 

الثلوج تجبرهم على قضاء ليلتهم في 
المتجر

كش�فت الحفري�ات األثري�ة يف الس�ويد عن 
خاتم يف قرب امرأة، ما يش�ري إىل وجود عالقة 
وثيقة بني العالم اإلس�المي وش�به الجزيرة 
التاس�ع  الق�رن  أواخ�ر  االس�كندنافية.ويف 
عرش، اكتش�فت الحفري�ات االثرية يف مركز 
 Bricca تج�اري ممل�وك للفايكن�ج ُيدع�ى
خاتماً منق�وش عليه كلم�ة الجاللة )الله(. 
ويحتم�ل أن يك�ون هذا الخات�م قد وصل إىل 

هذه املنطقة عن طريق التجارة.
من وجهة نظر علماء اآلثار فان فص الخاتم 
مزين باس�م الجاللة »الله« أو »بالله« أو إال 
الله« بالخط الكويف مشريين إىل وجود عالقة 
وثيق�ة ب�ني ش�به الجزي�رة االس�كندنافية 
والعال�م اإلس�المي. ويقدر عم�ر الخاتم ب� 

1200 عام.تع�ود العالق�ات التجاري�ة األوىل 
بني ش�به الجزي�رة االس�كندنافية والرشق 

األوسط إىل ما قبل 3400 عام.

كش�فت مش�اهد مط�ار غريب�ة يف النيبال 
ع�ن مش�هد لم ي�رَُه أح�د من قب�ل، ركاب 
يدفع�ون طائ�رة يف منتصف م�درج هبوط 
اكث�ر  املص�ور  املقط�ع  الطائرات.ُيظه�ر 
م�ن عرشة اش�خاص يدفع�ون طائرة بكل 
قوته�م من أجل إزاحتها ع�ن مدرج هبوط 
الطائرات.التق�ط الفيدي�و بمطار )كولتي( 
املحيل يف باج�ورا، وهي منطقة يف مقاطعة 
سودورباش�يم يف غرب نيبال، عىل بعد أكثر 
من 7000 كيلومرت من العاصمة كاتماندو.
ب�دأ األم�ر عندم�ا كان ال�ركاب ينتظ�رون 
اللح�اق برحل�ة يف املط�ار، حي�ث كان من 
املق�رر أن تهب�ط طائرتهم يف املط�ار لكنها 
ل�م تتمكن من ذلك ألن طائ�رة أخرى تابعة 

لرشكة )تارا إي�ر(، كانت عالقة يف منتصف 
املدرج.وأك�د أح�د األش�خاص الذي�ن كانوا 
يدفع�ون الطائ�رة ع�ن املدرج، أنه�ا كانت 
متوقفة يف وس�ط املدرج بسبب ثقب يف أحد 

إطاراتها. 

ضبط�ت األجه�زة األمنية املرصية 14 قطعة أثرية يف منزل موظ�ف باإلدارة الزراعية يف 
مدين�ة كفر البطيخ.وذكرت صحيفة »صدى البل�د« أن معلومات رسية وصلت إىل إدارة 
البح�ث الجنائ�ي يف مديرية أمن دمياط، تفيد بأن أح�د املوظفني يحوز عددا من القطع 
األثرية وقطع السالح يف منزله بمدينة كفر البطيخ.وأضافت أن قوة من املديرية داهمت 
املن�زل وعثرت عىل خزانت�ني األوىل فيها 8 قط�ع أثرية، والثانية تح�وي 6 قطع.النيابة 
العام�ة أم�رت بعرض القطع األثري�ة املضبوطة ع�ىل إدارة الضب�ط يف اإلدارة املركزية 
للمضبوطات واألحراز بوزارة اآلثار، وقد أكدت األخرية أن القطع املضبوطة أثرية فعال.

عليه اسم الجاللة.. خاتم عمره ألف
 عام في السويد 

في النيبال.. ركاب يدفعون طائرة
 على المدرج 

العثور على 14 قطعة أثرية
 في منزل موظف 

سقط هاتفها في حوض 
االستحمام فُتوفيْت

اختفاء شبه جزيرة في منطقة 
القطب الشمالي


