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المراقب العراقي/ أحمد محمد...
التفلاف جديلد تمارسله االوسلاط السياسلية على 
االنتخابلات النيابيلة املزمع إجراؤها يف شلهر ترشين 
االول املقبلل، علر االنسلحاب ملن االنتخابلات تارة 
وتلويلح كتل به تارة أخرى، وفلر مراقبون ذلك بأن 
بعض هلذه الكتل تشلعر باملنفعلة من هلذا االجراء، 
اللذي ليس له صفة رشعية حسلب قانلون مفوضية 
االنتخابلات، ويف نفس الوقلت أن االحزاب التي زعمت 

انسحابها لم تتقدم بأي إجراءات ورقية أو رسمية.

ففلي الل 15 ملن تملوز الجلاري، أعلن زعيلم التيار 
الصلدري السليد مقتلدى الصلدر، عن انسلحابه من 
االعلان  هلذا  وتللت  املقبللة،  النيابيلة  االنتخابلات 
انسحابات متسلسلة ألعضاء كتلة سائرون التابعة اىل 
الصدر، لكن من دون تقديم طلب رسلمي اىل مفوضية 
االنتخابات التي اعترت أن أي انسحاب من االنتخابات 

يف صفوف الكتل السياسية هو غري قانوني.
وأثلار انسلحاب الصدر جمللة ملن ردود األفعال من 
قبل الكتل السياسلية االخلرى، ففي الوقت الذي دعت 

فيله كتلل منضوية يف الرمللان الصلدر اىل العدول عن 
قراره، لوحت كتل أخلرى اىل اتخاذ قرار مماثل يقيض 

باالنسحاب من االنتخابات.
أما الحزب الشليوعي الذي خاض االنتخابات السابقة 
بصحبلة التيلار الصلدري يف قائمة واحلدة، فقد أعلن 
السلبت املايض هو االخري انسلحابه ملن االنتخابات، 
على  االلتفلاف  خانلة  يف  االنسلحاب  مللف  ليضلع 
االنتخابات سلعيا لتأجيلها اىل إشلعار آخر، خصوصا 
يف ظلل وجود تحذيرات سياسلية من هنلا وهناك من 

وجود إرادات من بعض الدول لتأجيل االنتخابات بغية 
إحداث حالة من الفوىض داخل الباد.

والجديلر بالذكر أنله ومنذ إقلرار قانلون االنتخابات 
النيابيلة الجديد، فقد حاولت كتلل مختلفة خصوصا 
من البيت الكردي والسلني العمل عى تعديل القانون، 
بهلدف تأجيلل االنتخابات ألسلباب تتعللق بجاهزية 
الكتلل حسلب ملا رأى مراقبون للمشلهد السليايس 

العراقي. 
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االنسحابات »عاصفة« مفتعلة لتأجيل 
المراقب العراقي/بغداد...موعد االنتخابات 

جملال  النلواب  مجللس  عضلو  كشلف 
املحملداوي، امس الثاثلاء، عن إحالة عقد 
إنتاج الطاقة الكهربائية يف محطة بسماية 

اىل القضاء بشأن الهدر املايل.
وذكلر املحمداوي، يف بيلان تابعته »املراقب 
العراقلي  العلام  »االدعلاء  ان  العراقلي« 
احلال عقلد انتلاج الطاقلة الكهربائيلة يف 
محطة بسلماية اىل محكمة تحقيق الكرخ 
بشلأن ابرام التعاقد على رشاء الطاقة من 

مجموعة ماس القابضة للطاقة«.
واضاف ان »ذلك جاء بعد كشفه هدرا ماليا 
يف التعاقلدات وخاطب الجهلات القضائية 
بذللك«. يشلار اىل ان وثيقلة صلادرة ملن 

االدعلاء العام موجهلة اىل محكمة تحقيق 
الكرخ الثانيلة بينت احاللة املوضوع اليها 
التخلاذ اإلجلراءات القانونية بشلأن قيام 
وزارة الكهربلاء بابرام تعديل رقم ٤ يف عقد 
رشاء الطاقة ملن مجموعة ماس القابضة 

للطاقة يف محطة بسماية.

عقد محطة بسماية الكهربائية ُيحال 
للقضاء بسبب شبهات فساد

االمام الحسين »عليه السالم«

فمن قبلين بقبول الحق
فاهلل أوىل بالحق

المراقب العراقي/بغداد...
اكلدت لجنة األمن والدفاع النيابية ، املس الثاثاء، ان القوات العراقية 

بكافة تشكياتها قادرة عى حفظ امن الباد.
وقلال عضلو اللجنلة النائب سلعد مايلع الحلفي يف ترصيلح صحفي 
تابعته »املراقب العراقي« انه “يف سبيل انهاء تواجد قوات اإلحتال عى 

األرايض العراقية” يجب استعادة السيادة بشكل تام وكامل”.
وأضلاف، “:لقد سلطرت قوات الجيش والرشطلة االتحادية ومكافحة 
اإلرهاب وبقية التشلكيات أروع البطوالت وأذلت أعتى قوى اإلرهاب”، 
مبيًنلا أنها “قدمت أسلمى التضحيات يف سلبيل تحرير البلد والسلعي 
لفلرض هيبلة الدوللة”. وأوضح الحلفلي أن “عى القوات العسلكرية 
واألجهزة األمنية بكافة تشكياتها ومختلف مسمياتها رفع جهوزيتها 
لبسط سيطرتها عى كامل الرتاب العراقي”، معرًبا عن ثقته “بقدرتها 

عى حماية الوطن وحفظ األمن والدفاع عن املقدسات.

األمن النيابية: القوات العراقية 
قادرة على حفظ أمن البالد

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي...
سبع سنوات مرت عى الغزو االمريكي الثاني للعراق 
واقتصاده بحجلة محاربة عصابلات داعش وال زال 
ينلزف، وبدال من أن يشلهد االقتصلاد طفرة خاصة 
ملع امتاكه ثلروات هائلة من النفلط واملياه ،إال أنه 
لم يخلُط خطوة لألملام، فاالمريكان دخللوا العراق 
ألجلل مصالحهم الخاصلة، حيث كانلوا يعرفون أن 

احتياطلي العلراق من النفط الخام ليلس كما معلن 
بأنله 1٤0 مليار برميل، بل هنلاك 2٤0 مليار برميل 
غلري مكتشلفة, وقلد اشلرتطوا دخلول رشكاتهلم 
الحتلكار صناعلة النفط بعقلود طويللة االجل ولم 
يكتفلوا بذلك بل خصخصوا  االقتصاد وتحول العراق 
اىل دولة ريعية واستهاكية متخلفة أكثر من السابق.

واليوم وبعد شعور االمريكان بقوة رضبات املقاومة 

االسلامية العراقيلة والرفض الشلعبي لوجودهم , 
كانلت هذه الجولة من املفاوضات التي أسلفرت عن 
استمرار تواجد قواتهم وتحويلها اىل التدريب، مقابل 
بقلاء االحتلكار االمريكلي للنفلط والغلاز العراقي 
, فضلا علن ترصيحاتهلم بلأن االملوال العراقيلة 
واالسلتثمارات محميلة بالقانلون االمريكي ,بعد أن 
كانلت وسليلة ضغلط عى العلراق يف حلال املطالبة 

بخروج قوات االحتال , فلم يتغري يشء وما زال قرار 
مجلس النلواب القايض  بخلروج االحتال حرا عى 

ورق.
رئيلس اللوزراء مصطفلى الكاظمي قلال ، إنه يريد 
رشكلة أمريكيلة أخرى لتحلل محل رشكة أكسلون 
موبيل كورب )XOM.N( عند خروجها من العراق...
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االتفاق االستراتيجي يكبل العراق بقيود 
الشركات األميركية   المراقب العراقي/بغداد...

أكد النائب املسلتقل باسلم خشان، 
املس الثاثاء، علدم وجود اي مرر 
لتعطيل جلسلات مجلس  حقيقلي 
النواب العراقلي، رغم وجود قوانني 

مهمة تنتظر الترشيع.
وقلال خشلان يف ترصيلح صحفي 
ان  العراقلي«،  »املراقلب  تابعتله 
»تعطيل جلسات مجلس النواب، له 
اهداف سياسية، خصوصاً انه ليس 
هنلاك اي ملرر حقيقلي وواقعلي 
يدفلع الرملان اىل التعطيل مع وجود 
قوانني مهمة، تنتظلر الترشيع قبل 

انتهاء اللدورة الرملانية الحالية بعد 
اقل ما يقارب ثاثة اشهر«.

وبلني ان »تعطيل جلسلات الرملان 
هدفه سليايس، وهو منع اي عملية 
اسلتجواب ألي مسؤول يف الحكومة 
هلؤالء  ان  خصوصلاً  الحاليلة، 
املسلؤولني لهم حماية سياسية من 
قبل بعض القلوى الرملانية املؤثرة، 
النلواب،  غالبيلة  انشلغال  وكذللك 
وحتلى هيلأة الرئاسلة يف القضايلا 
االنتخابيلة، ولهلذا الرمللان تعطلل 
وتم قتل اي دور رقابي وترشيعي يف 

املرحلة املقبلة«.

ماهي دواعي تعطيل 
جلسات البرلمان ؟

واشنطن تبتكر »خدعة دبلوماسية« لشرعنة وجودها العسكري في العراق
الكاظمي ُيشارك األميركيين »مسرحيتهم«

المراقب العراقي/ المحرر السياسي...
األمريكيلة  اإلدارة  أزاحلت  أخلرياً.. 
»مرحيلة  علن  السلتار  الجديلدة 
االنسلحاب املزعلوم«، التلي ُكشلفت 
بهلا  الخلاص  السليناريو  صفحلات 
علنلاً، خال اللقاء اللذي جمع الرئيس 
األمريكي جلو بايدن، برئيلس الوزراء 
مصطفلى الكاظملي، اللذي وصل إىل 
وفلد  رأس  على  زيلارة  يف  واشلنطن 
وزاري، كان الغرض الرئييس منها عقد 

جلسة الحوار االسرتاتيجي الرابعة.
وعلى الرغلم ملن املزاعلم الحكومية 
املسلتمرة بعدم وجود قلوات أمريكية 
مقاتللة على األرايض العراقيلة طيلة 
الوقائلع  أن  إال  املاضيلة،  األعلوام 
أثبتلت خاف ذللك، حيث وقلع بايدن 
والكاظمي يوم االثنلني املايض، اتفاقاً 
من املفرتض أن »ينهي رسلميا املهمة 
القتاليلة األمريكيلة يف العلراق بحلول 
نهايلة 2021«، بعد أكثلر من 18 عاما 

عى دخول القوات األمريكية إىل الباد.
وأكدت الحكومتان األمريكية والعراقية 
يف البيلان الختاملي املشلرتك للجوللة 
االسلرتاتيجي،  الحلوار  ملن  الرابعلة 
على »التلزام العلراق بحمايلة أفلراد 
التحالف الدويل الذين يقدمون املشورة 

والتدريب«.

كانسلل«  »إتانتلك  موقلع  أن  بيلد 
باألبحلاث  املتخصلص  األمريكلي 
والدراسلات االسلرتاتيجية، أفلاد بأنه 
”وعلى عكلس االنسلحاب الكامل من 
أفغانسلتان، فإن إعان االنسحاب من 
العراق هو بمثابة إعادة للتوازن بإزالة 
القلوات املقاتلة واسلتبدالها بمدربني، 
لكن ذللك االعان يف الواقلع هو مجرد 
خدعة دبلوماسية مفيدة الدارة بايدن، 
فبالطبلع يجلب عى الواليلات املتحدة 
أن تقدم النصح للعراقيني، وأال ترسلل 
قلوات مقاتللة يف دوريات علر بغداد، 
لكنهلم ال يقوملون بهلذه الدوريات يف 

بغداد يف الوقت الحايل”.
وأضلاف أن ”ما سليبقى على االرجح 
هو أهم عنلارص املهملة الحالية وهو 
القلدرات املتطورة للعمليلات الخاصة 
االمريكيلة وارتباط الجيلش االمريكي 
والساسلة  العراقيلة  القلوات  ملع 
العراقيلني، وكل ذلك يمكلن القيام به 
تحلت عنلوان املهمة االستشلارية، أو 
ما هلو أكثر فائدة للكاظملي ولإلدارة 

االمريكية تسميته“.
األمنلي  املسلؤول  قلال  املقابلل  يف 
للمقاومة اإلسلامية كتائب حزب الله 
أبو عيل العسكري، إن الكتائب »تبحث 
ملع اإلخلوة املعنيلني التخلاذ موقلف 

مسلؤول، رشعيلاً وأخاقيلاً ووطنياً، 
يتناسلب وحجم التحديلات، ويحاكي 
الحارض واملستقبل، وياحظ فيه حجم 

املغالطلات يف مخرجلات الترصيحات 
األمريكيلة والحكوملة الحاليلة التلي 
القلوات  إخلراج  بخصلوص  ُنلرشت 

األجنبية من العراق، فضاً عن توضيح 
أركان أساسية تخص سيادة الباد ولم 

يتم ذكرها«.

وأشلار العسلكري يف تغريلدة نرشها 
»املراقلب  واطلعلت  الثاثلاء،  أملس 
»الكتائلب  أن  إىل  عليهلا،  العراقلي« 

سلتعلن علن موقفها بشلجاعة وبما 
يحفظ مصلحة العراق وشلعبه، وبما 
ُيعيُننا على أداء األمانة كما قال اإلمام 

السجاد عليه السام«.
ويف كانلون الثانلي من العلام املايض، 
صّوت مجللس النواب عى قرار نيابي، 
بينهلا  إجلراءات،  خمسلة  يتضّملن 
مطالبة الحكومة العراقية بالعمل عى 
إنهاء وجود أية قوات أجنبية يف األرايض 
العراقية، وإلزام الحكومة بإلغاء طلب 

املساعدة من التحالف الدويل.
وحلّذرت فصائلل املقاوملة العراقيلة 
مراراً من التصعيد عسلكرياً يف حال لم 

تنسحب القوات األمريكية من العراق.
وتعتقلد الهيلأة التنسليقية لفصائلل 
األمريكيلني  »املدربلني  أن  املقاوملة 
وقلوات التحاللف اللدويل أثبتوا فشلًا 
ذريعاً وبالتجربلة يف العراق«، مضيفًة 
أن »تدخلل القلوات األجنبيلة يف امللف 
األمنلي له دور تجسليس مشلبوه عى 

عمل املؤسسات األمنية«.
ويف هذا السلياق يقول املحلل السيايس 
سعود السلاعدي لل«املراقب العراقي«، 
الرسلمية  األمريكيلة  »األوسلاط  إن 
وغلري الرسلمية، تحدثلت علن إعادة 
يف  الوجلود  وتنظيلم  األوراق  ترتيلب 
العلراق، تحلت مسلمى جديلد يتمّثل 

باملستشلارين«، معتلراً أن »ذلك نرص 
لبايدن أسكت خاله الرأي العام داخل 
الواليلات املتحدة، حلول رضورة إنهاء 

الوجود القتايل«.
ويرى السلاعدي أن »الواليلات املتحدة 
واصللت وجودهلا واحتالهلا لألرض 
العراقيلة وبسلط هيمنتهلا سياسلياً 
وأمنياً واقتصاديلاً واجتماعياً وفقاً ملا 

يسمى بالحوار االسرتاتيجي«.
ويأسف الساعدي لل«محاوالت البعض 
أحيانلاً أن يتبنلوا الخطلاب األمريكي، 
كما حدث يوم أمس يف ترير استهداف 
النجلف  مقلرات الحشلد الشلعبي يف 

األرشف«.
ويردف قائاً إن »البعض ينصب نفسه 
مدافعلاً علن الوجلود األمريكلي وهم 
يجهللون أن اإلمراطوريلة األمريكيلة 
متجهلة نحو األفلول«، مؤكداً أن »ذلك 
ُيفّر أسلباب توجه أملريكا نحو عدم 

خوض حروب طويلة األمد«.
ويوجد يف الوقلت الراهن 2500 جندي 
مهامهلم  ترتكلز  العلراق  يف  أمريكلي 
وفقاً ملصادر مختلفلة، عى التخطيط 
علر  العراقلي  الشلعب  السلتهداف 
اسلتهداف خلط الدفلاع األول املتمّثل 
بالحشلد الشلعبي وفصائلل املقاومة 

اإلسامية.
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الوالية العمق الكوني 
واستراتيجية الثبات

إيران تعلن اعتقال »عناصر 
عميلة للموساد«
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المراقب العراقي/بغداد...
دعلت لجنة الصحلة والبيئلة الرملانية، امس 
الثاثاء،  اىل فرض الحظر الشلامل بعد دخول 

العراق اىل مرحلة الوباء الخطرية.
وقلال عضلو اللجنلة عبدعلون العبلادي، يف 
ترصيلح صحفي تابعته »املراقب العراقي« ان 
»تسلجيل العراق أعى إصابات بكورونا لليوم 
الثانلي مع ارتفاع عدد الوفيلات اليومية، يدل 

ويؤكلد ان العراق دخل مرحلة الوباء الخطرية 
جداً، وهذا األمر يتطلب اتخاذ اجراءات رسيعة 
وشجاعة من قبل الجهات التنفيذية املختصة 
ملواجهلة هلذا الوبلاء الخطلري وملنلع وصول 
العلراق اىل مرحلة عدم السليطرة عى املوقف 

الوبائي«.
وبني العبادي ان »الجهات التنفيذية املختصة، 
مطالبة بتشلديد االجلراءات الوقائية بشلكل 

صارم جداً، من خال منع اي تجمعات وفرض 
لبس الكمامة عى جميع من يخرج اىل الشارع 
او االماكلن العاملة، فليلس هنلاك اي التزام 
حقيقلي من املواطنني، كما أن هناك تسلاها 
كبريا يف فرض وتشلديد هذه االجلراءات، كما 
ان خيلار الحظلر الشلامل وتشلديد القيلود 
سليكون حارضا بقوة مع هذا الوضع الوبائي 

الخطري«.

المراقب العراقي/بغداد...
أكد عضلو الحزب الديمقراطي الكردسلتاني، 
صاللح عمر، املس الثاثلاء، أن البيشلمركة 
سرتد عى هجمات حزب العمال املتكررة كونه 
يعطلي املررات لرتكيا السلتمرار قصفها عى 

مناطق اإلقليم.
وقلال عمر يف ترصيح صحفي تابعته »املراقب 
للن  والبيشلمركة  »كردسلتان  إن  العراقلي« 

تصمتلا عى اسلتمرار االعتلداءات ضدها من 
قبل عنلارص حزب العملال، الذين يسلتغلون 
عدم وجود رغبة من قبلنا بالقتال الداخيل بني 

الكرد«.
وأضاف أن »البيشمركة سرتد عى أي اعتداءات 
جديدة تطالها، وعى حزب العمال االسلتجابة 
للمطاللب الحكومية والشلعبية باالنسلحاب 
من مناطق إقليم كردسلتان، ألن األفعال التي 

يقلوم بهلا هي أفعلال عصابات ملن املتاجرة 
وتجنيدهلم،  الشلباب  وخطلف  باملخلدرات 
وتهجري السلكان من قراهم وفلرض اإلتاوات 

عى التجار واملزارعني«.
وتابلع: »سلنتعامل باملثل ملع هجمات حزب 
العمال، واليمكن الصمت بعد اآلن يف ظل تكرار 
االعتداءات شلبه اليومية عى قواتنا واملصالح 

العامة يف اإلقليم«.
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الكاظمي أول المستفيدين من إطالة عمر حكومته !
انسحابات الكتل من االنتخابات تطرح خيارات صعبة على المشهد السياسي واألمني

املراقب العراقي/ أحمد محمد...
التف�اف جديد تمارس�ه االوس�اط السياس�ية 
ع�ى االنتخاب�ات النيابي�ة املزم�ع إجراؤها يف 
ش�هر ترشين االول املقبل، عرب االنس�حاب من 
االنتخاب�ات ت�ارة وتلويح كتل به ت�ارة أخرى، 
وفرس مراقبون ذلك بأن بعض هذه الكتل تشعر 
باملنفع�ة من هذا االجراء، ال�ذي ليس له صفة 
رشعية حسب قانون مفوضية االنتخابات، ويف 
نفس الوقت أن االحزاب التي زعمت انسحابها 

لم تتقدم بأي إجراءات ورقية أو رسمية.
فف�ي ال� 15 م�ن تموز الج�اري، أعل�ن زعيم 
التي�ار الص�دري الس�يد مقت�دى الص�در، عن 
انسحابه من االنتخابات النيابية املقبلة، وتلت 
ه�ذا االع�ان انس�حابات متسلس�لة ألعضاء 
كتلة س�ائرون التابعة اىل الصدر، لكن من دون 
تقدي�م طلب رس�مي اىل مفوضي�ة االنتخابات 
التي اعتربت أن أي انس�حاب من االنتخابات يف 

صفوف الكتل السياسية هو غري قانوني.
وأثار انس�حاب الصدر جملة من ردود األفعال 
من قبل الكتل السياس�ية االخرى، ففي الوقت 
ال�ذي دعت فيه كتل منضوية يف الربملان الصدر 
اىل العدول عن قراره، لوحت كتل أخرى اىل اتخاذ 
قرار مماثل يقيض باالنسحاب من االنتخابات.
أما الحزب الش�يوعي الذي خ�اض االنتخابات 
الس�ابقة بصحب�ة التي�ار الص�دري يف قائم�ة 
واح�دة، فق�د أعلن الس�بت املايض ه�و االخري 
مل�ف  ليض�ع  االنتخاب�ات،  م�ن  انس�حابه 
االنس�حاب يف خانة االلتفاف ع�ى االنتخابات 
س�عيا لتأجيله�ا اىل إش�عار آخ�ر، خصوصا يف 
ظل وجود تحذيرات سياس�ية م�ن هنا وهناك 
م�ن وج�ود إرادات م�ن بع�ض ال�دول لتأجيل 
االنتخاب�ات بغي�ة إح�داث حالة م�ن الفوىض 

داخل الباد.

قان�ون  إق�رار  ومن�ذ  أن�ه  بالذك�ر  والجدي�ر 
االنتخاب�ات النيابية الجديد، فق�د حاولت كتل 
مختلف�ة خصوصا من البيت الكردي والس�ني 

العم�ل ع�ى تعدي�ل القان�ون، به�دف تأجي�ل 
االنتخاب�ات ألس�باب تتعل�ق بجاهزي�ة الكتل 
حس�ب م�ا رأى مراقبون للمش�هد الس�يايس 

العراقي. 
ويف ترصيح س�ابق له اعترب القايض والسيايس 
وائ�ل عبد اللطي�ف، أن الضغوط واملمارس�ات 

ب�دأت  بالقت�ل،  والتهدي�دات  االس�تفزازية 
بالظهور، إىل السطح مع بدء املوسم االنتخابي، 
السياس�ية،  االصطفاف�ات  إىل  يع�ود  وه�ذا 

والتقوق�ع بش�كل كب�ري، والرغب�ة العارمة يف 
الحصول عى املناصب، والدرجات العليا.

ويضيف عبد اللطيف أن األنباء املتداولة بش�أن 
بدء احتجاجات واس�عة، ضد األحزاب يف نفس 
ي�وم االقرتاع، دف�ع كذلك بعض املرش�حني إىل 
االنس�حاب، فيما رأى آخ�رون أن الظروف غري 
مهيأة ملثل هذا الس�باق، لذلك رفضوا االشرتاك 
باالنتخاب�ات، م�ا يحتم ع�ى الحكومة تكثيف 

إجراءاتها الصارمة بشأن ذلك.
تأت�ي تل�ك الترصيح�ات، بع�د أي�ام قليلة من 
انس�حاب الصدر تاه�ا تفجري بحزام ناس�ف 
يف مدين�ة الص�در، إضاف�ة اىل عملي�ات ح�رق 
باملستشفيات املخصصة لعزل مرىض فايروس 
كورونا واالس�تهدافات املتكررة ألبراج الطاقة 
الكهربائي�ة فضا عن جرائ�م اغتيال يف بعض 

املحافظات الجنوبية والوسطى. 
وبدوره، رأى املراقب للش�أن الس�يايس حسني 
الكنان�ي، أن »زع�م الكت�ل باالنس�حاب م�ن 
االنتخاب�ات هو ن�وع جديد من أن�وع الدعاية 
االنتخابية قبيل ترشي��ن االول، وهو »تكتيك« 
انتخابي يه����دف اىل إجراء مناورة سياسية 
نح�و  الجمه�ور  تحف����ي�ز  هدفه�����ا 

االقرتاع!«.
وقال الكناني، يف ترصيح ل� »املراقب العراقي« 
إن »االح�زاب السياس�ية تش�عر بفق�دان ثقة 
ج�زء كب�ري م�ن جماهريه�ا، ولهذا ف�أن هذه 

االنسحابات يراد بها إثارة عاطفة الناخبني«.
وح�ذر الكنان�ي، أنه »يف ح�ال عدم املش�اركة 
الفعلية للكتل املنسحبة، فأن هذا االمر سيفتح 
الب�اب أم�ام تأجي�ل االنتخابات وبالت�ايل بقاء 
الحكوم�ة الحالية أط�ول مدة ممكن�ة وكذلك 
ينت�ج عنه إثارة التصعيد عى املس�توى األمني 

والسيايس«.

تغريدة

المحلل السياسي عباس العرداوي

 ال���ى كل ذي���ل امريك���ي وجبان 
وذليل:

عل���ى م���دى اكثر من 3 س���نوات 
نق���ول الق���وات االمريكي���ة هي 
قتالي���ة وتنف���ذ مهم���ة قتالية 
وتعتدي على الس���يادة العراقية 
العراق���ي. ال���دم  وتس���تبيح 
كن���ت ان���ت وكل أداة رخيص���ة 
وب���وق مأج���ور تنف���ي كونه���ا 
قتالي���ة وتؤكد انها استش���ارية 
وتدريبي���ة. الي���وم اميركا تعلن 
عن استبدال مهمتها من قتالية 
الى استشارة وتدريب !.على هذا 
األس���اس كيف لعاقل ان يصدق 

انها ستنسحب؟

دعوات لمكافحة الشائعات التي تمنع المواطنين من تلقي لقاح كورونا
املراقب العراقي/ بغداد...

دعا املركز العراقي ملحاربة الش�ائعات، امس 
الثاثاء، مجلس القضاء االعى ووزارة الصحة 

ونقابة االطباء ملحاس�بة بعض االطباء الذين 
يس�تغلون الظه�ور االعام�ي ع�ى القنوات 
الفضائي�ة ومنص�ات التواص�ل االجتماع�ي 

باعتق�ادات  وتوريطه�م  املواطن�ني  إليه�ام 
خاطئة لامتناع عن اخذ لقاحات كورونا.

وقال املرك�ز يف بيان أن »بعض الش�خصيات 
الطبي�ة، س�اهمت باس�تغال ظهورها عى 
بعض القنوات الفضائي�ة ومنصات التواصل 
االجتماع�ي، بالرتوي�ج ملعلوم�ات مغلوط�ة 
وزائف�ة الهدف منه�ا تخوي�ف املواطنني من 
اخ�ذ لقاح�ات كوفي�د 1٩ دون االش�ارة اىل 

مصادر علمية او طرح بديل علمي مقنع«.
ادع�اءات ه�ذه  أن »اغل�ب  املرك�ز  وأض�اف 
الش�خصيات غري صحيحة وذلك بس�بب عدم 
امتاكهم أي حجة أو دليل علمي، وكذلك ألنه 
ليس لديهم اي بحوث علمية سوى منصاتهم 
التي يس�تخدموها ألهداف مش�بوهة وألجل 

الشهرة«.
وأشار املركز إىل أنه »عى الرغم من استهزائهم 
بالربوتوك�والت الطبية املعتم�دة من منظمة 
الصح�ة العاملي�ة، اال انه�م تناس�وا أن�ه من 
ح�ق املواطن�ني واالدع�اء الع�ام مطالبته�م 
بتعويض�ات مالية بس�بب حم�ات التخويف 
التي مارس�وها م�ن اجل من�ع املواطنني من 

اخذ اللقاح«.

املراقب العراقي/ بغداد...
أعلن�ت املفوضي�ة العلي�ا املس�تقلة 
لانتخاب�ات، ام�������س الثاثاء، 
أن أكث�ر م����ن 120 أل�ف ن�ازح 
باالنتخابات  سيش�����ارك����ون 
إجراؤه�ا ف����ي  املق���������رر 
األول  ترشي�ن  ش�هر  م�ن  الع�ارش 

املقبل.
وقال�ت عضو مفوضي�ة االنتخابات 
واملتحدثة باس�م املفوضي�ة جمانة 

غ�اي، يف ترصيح تابعت�ه »املراقب 
العراقي« »لدين�ا مئة وعرشون ألف 
ومائة وس������ت وعش�����رون 
ناخبا نازحا يحق له اإلدالء بأصواتهم 
خ�ال االنتخ������ابات«، مش�رية 
إىل »وج�������ود 27 مخيما ف��ي 
ده�وك واربي���ل والس�ليماني���ة 

ونين����وى«.
وتابع�ت أن »ه�ذه املخيمات حددت 
لهم مفوضي�ة االنتخابات محطات 

لغرض االقرتاع«.
وبينت غاي، أن »املفوضية ش�كلت 
لجن�ة لحص����ر الن������اخب�ني 
النازحي��ن  يف مخيماتهم  برئاس�ة 
القض������اة  املف���وض�ني  أح�د 
وحرص أعداده�م وتحديث بياناتهم 
البيومت�����ري�ة والتصويت يكون 
البيومرتية،  حص����راً يف البطاق�ة 
وفق�ا لقان���ون س�نة 2020 رقم 

تسعة«.

أكثر من 120 ألف نازح يشاركون في انتخابات تشرين
املراقب العراقي/ بغداد...

أكد النائب عن كتلة صادقون الربملانية فاضل 
الفت�اوي، امس الثاثاء، عدم وجود ضمانات 
حقيقية عى االنسحاب االمريكي من العراق، 

خال املرحلة املقبلة.
وق�ال الفت�اوي، يف ترصيح تابعت�ه »املراقب 
العراق�ي« إن »الوالي�ات املتح�دة االمريكي�ة، 
غري جادة يف االنسحاب العسكري من العراق، 
كم�ا ال توج�د اي ضمان�ات حقيقي�ة تؤك�د 

صدق واش�نطن بهذا االنسحاب خال املرحلة 
املقبلة«.

وبني ان »هناك تخوف سيايس وبرملاني وحتى 
ش�عبي ب�ان الوع�ود الت�ي تطلقه�ا الواليات 
املتحدة االمريكية، بش�أن س�حب قواتها من 
الع�راق، تأت�ي به�دف التس�ويف واملماطل�ة 
وبه�دف بقاء تلك القوات لفرتة اطول بالعراق 
من خال اط�اق وعود كاذبة ال تريد تنفيذها 

عى ارض الواقع«.

نائب: هناك تخوف سياسي وشعبي من 
تسويف االنسحاب االمريكي من العراق

القبض عىل إرهايب فجر عجلة مفخخة 
بمدينة الصدر يف نيسان الماضي

املراقب العراقي/ كركوك...
اعلنت خلية اإلعام األمني، امس الثاثاء، رشوع القوات األمنية 
ضمن املقر املتق�دم لقيادة العمليات املش�رتكة بكركوك واملقر 
املس�يطر يف طوزخورمات�و بعملي�ة امني�ة لتفتي�ش وتطهري 
مناط�ق جن�وب محافظة كرك�وك )مثل�ث الزرك�ة( واملناطق 
الواقع�ة عى الح�دود الفاصلة بني قيادة عملي�ات صاح الدين 
وقاط�ع املق�ر املتق�دم يف كركوك.وقالت الخلي�ة، يف بيان تلقت 
»املراق�ب العراق�ي« نس�خة من�ه، إن »ه�ذه العملية ش�هدت 
مشاركة قطعات املقر املتقدم يف طوز خورماتو من خال قيادة 
فرقة املش�اة الثامنة والل�واء ٣٤ الفرقة التاس�عة، والقطعات 
امللحق�ة به�ا وق�وات م�ن وزارة الداخلي�ة املتمثل�ة بالفرق�ة 
الخامس�ة بالرشطة االتحادي�ة اللواء الثالث، وق�وات الرشطة 
ضمن قاطع املس�ؤولية، كما اش�رتك فيها قطعات من الحشد 
الشعبي يف صاح الدين وكركوك، وبإسناد طريان القوة الجوية 

وطريان الجيش وطريان التحالف الدويل«.

املراقب العراقي/ بغداد...
االس�تخبارات  مديري�ة  اعلن�ت 
العس�كرية، ام�س الثاث�اء، ع�ن 
القبض ع�ى إرهابي فج�ر عجلة 
مفخخ�ة يف مدين�ة الصدر رشقي 

بغداد منتصف نيسان املايض.
تلق�ت  للمديري�ة،  بي�ان  وق�ال 
»املراقب العراقي« نسخة منه، إنه 
»بعملية نوعية تميزت باستخدام 
والب�رشي  االس�تخباري  الجه�د 
املتمثل باملراقبة املس�تمرة«، وعى 
ضوء معلومات استخبارية دقيقة 
للغاي�ة وبإرشاف مب�ارش من قبل 
مدي�ر االس�تخبارات العس�كرية، 

تمكنت مفارز خلية االستخبارات 
ومكافحة اإلرهاب التابعة ملديرية 
االس�تخبارات العسكرية وباسناد 
قوة من كتيبة االس�تطاع العميق 
إح�دى مفاصل املديري�ة من القاء 
القب�ض ع�ى اإلرهابي ال�ذي نفذ 
عملي�ة تفج�ري عجل�ة مفخخ�ة 
يف منطق�ة الحبيبي�ة ق�رب اح�د 
االسواق الش�عبية املعروفة باسم 
)س�وق العتي�ق( بمدين�ة الصدر 
رشقي بغداد بتاريخ 2021/٤/15 
م�ن  ع�دداً  ضحيت�ه  راح  وال�ذي 
املواطن�ني األبرياء، حي�ث اتخذت 

بحقه االجراءات القانونية«.

انطالق عملية تفتيش وتطهري 
لمناطق جنويب كركوك

بالــوثيقـة
اعفاء مستشار رئيس البرلمان لشؤون 

العالقات الخارجية من منصبه

الغدير قضية سياسية كبرى..!
الغدير ليست مجرد حادثة تأريخية انتهت مفاعيلها، بل هي 

نهٌج وابتاء لألمة يف كل عرص.
 يد ع�ي«ع« يرفعها الرس�ول »صى الله عليه وآله وس�لم«؛ 
عى ط�ول الزمن، وكلما ولد جيل انض�م إىل مئة ألف يف خم، 

يستمع إىل النداء الخالد«من كنت مواله فهذا عٌي مواله«.
  هل تمس�كت األمة بع�ي ورفعت يده، كما رفعها الرس�ول 

محمد »ص«،حتى ال تضل األمة من بعده؟!
األم�ة خذلت تلك اليد الذي رفعها الرس�ول األمني، فأصبحت 
من يوم استش�هاده »ص«، يف انحراف وشقاء وعناء وبؤس، 

حتى اليوم!!
ف�إم�ا أن تلّبي روح�ك وفكرك وجهادك وعمل�ك »بٍخ بٍخ لك 
ي�ا عي«؛ وإم�ا أن تدفعك ال�� »أنا« إىل املس�اهمة يف مؤامرة 
الس�قيفة،  فتخرس أنت وتخرس أمتك كنزًا موجوًدا حرًصا يف 

يد عي!
إن إحي�اء ه�ذه املناس�بة يحص�ن األم�ة م�ن ت�ويل الطغاة 
واملس�تكربين، كونه�ا امت�دادا لوالي�ة الله س�بحانه وتعاىل 

ورسوله واإلمام عي، وأعام الهدى من بعده.
م�ا تعانيه األمة من ش�تات وضعف وذل، ه�و نتاج طبيعي 
بس�بب انحرافها عن منهج الوالية، التي أش�ار إليها القرآن 

الكريم يف أكثر من آية.
بس�بب االنحراف عن منه�ج الوالية اتجه�ت بعض األنظمة 
املحسوبة عى املسلمني إىل تويل اليهود والنصارى واملرشكني.

ال..!
ألن األم�ة تركت قري�ن القرآن وانحرفت، وتولت الفاس�قني 
الطغ�اة بني أمي�ة، ومنهم امت�داد له�م إىل اليوم..فمخالفة 
وصية الرسول »ص«، أوصلت األمة 
إىل أن تزي�ح اإلمام عليا »ع« ، كقائد 
اخت�اره الب�اري ع�ز وج�ل لقي�ادة 
بعلم�ه  اإلس�امية ودولته�ا  األم�ة 
وس�يفه وعدله!!ومخالفة األمة أمر 
الل�ه أوصله�ا، اىل أن ُتَغيِّ�َب اإلم�ام 
علياً م�ن ثقافة املس�لمني وفكرهم 
، فه�ذا التغييب أوصل األم�ة اليوم، 
اىل أن تكون مس�لوبة اإلرادة وفاقدة 
لهويتها، وتعيش حالة الذل والهوان، تحت أقدام من ُضبت 

عليهم الذلة واملسكنة؛ اليهود والنصارى.أمريكا وإرسائيل.
عملي�ا.. نظريا..لك�ن  بالق�رآن  يؤمن�ون  املس�لمني  أكث�ر 
)ال( فاملس�لمون يق�رأون الق�رآن ويؤمنون ب�آل داُود..وآل 
عم�ران..وآل موىس وه�ارون..وآل إبراهيم..هؤالء جميعهم 
)مقبولون(؛ لكن عندما يصلون إىل آل محمد؛ يتوقف التفكري 
عندهم، ويرجعون اىل جاهليتهم األوىل، فيبحثون عن وسيلة 
يتملصون بها؛ من ِعْبِء مواالة آل محمد، والتنصل من بيعة 
الغدي�ر، ألنه�م يعلمون أن يف ه�ذه البيعة مقتله�م، ونهاية 

فسادهم وإفكهم وسحتهم ودنياهم الزائلة..
الباقي�ات الصالح�ات ه�م آل محمد، واملس�لمون ينحرفون 
عنه�م، ابن تيمية من أتباع الس�قيفة الذين رفضوا مس�ألة 
الذري�ة يف القرآن..)ذريًة بعُضها ِمْن بعٍض(..وقال إن قضية 
الذرية جاهلية عربية أو فارس�ية!! القرآن )ليس جاهي( يا 
ب�ن تيمية؛ عندما يقول الخالق ع�ز وجل:)ذريًة بعُضها ِمْن 
بعٍض(..انته�ى الكام...لي�س لك حق يف ال�كام؛ إذا كنتم ال 

تحرتمون القرآن، فنحن نحرتم القرآن..
كام قبل السام : أتباع السقيفة يعتقدون بأن الوالية ليست 
يف آل محم�د، لكن هل لهم نفس املوقف واالعتقاد مع آل أبي 
س�فيان !؟ ه�ل لهم نفس االعتقاد مع آل م�روان؟ ! ومع آل 
عثمان ؟! ومع آل نهيان ؟! ومع آل س�عود؟! طبعا ال ..ليس 

لهؤالء اعرتاض عى أي )آل( .. إال آل محمد..
سام..

ألواح طينية .. 

قاسم العجرش ..

ين
ألم
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االربعاء 28 تموز 2021 العدد 2639 السنة الحادية عشرة

بحث وزير التخطيط، خالد بتال النجم، أمس ، مع سفري دولة 
الكويت لدى بغداد، إمكانية إنشتاء منطقة تجارية مشتركة 

بني البلدين.
وقالتت وزارة التخطيتط يف بيتان: إن النجتم “التقتى ستفري 
دولة الكويت يف العراق، ستالم غصتاب الزمانان، لبحث اوجه 
التعاون املشرك بني البلدين الشقيقني يف الجوانب االقتصادية 

والتجارية واالستثمارية”.
وأشتار البيتان إىل أن “اللقتاء بحتث امكانيتة إنشتاء منطقة 
تجارية مشتركة بني العراق والكويت، وانشتاء مستشتفيني 
يف نينوى ستعة ٦٠٠ رسير، واختر يف الرميثة بمحافظة املثنى 

سعة ٢٠٠ رسير ممولة من صندوق التنمية الكويتي”.

إنشاء منطقة تجارية مشتركة 
مــع الكــويت

ارتفع سعر خام البرصة الخفيف ، ليسجل اعىل االسعار يف منظمة 
أوبك متأثراً بارتفاع أستعار النفط العاملية .وستجلت أستعار خام 
البترصة الخفيف املصتدر آلستيا 75.51 دوالراً للربميل بارتفاع بلغ 
نسبته ٠.19%، وارتفع خام البرصة الثقيل إىل ٦9.93 دوالراً للربميل 
بنستبة ارتفاع بلغت٦.4%.وسجل ستعر النفط السعودي الخفيف 
73.85 دوالراً للربميتل، فيما بلغ ستعر مزيج إيتران الثقيل ٢5.٦9 
دوالرا، ومزيتج مربتان اإلماراتتي 7٢.3٢ دوالراً للربميتل، ومزيتج 
ستهران الجزائتري 73.3٦ دوالراً للربميتل، يف حتني ستجل بونتي 
الخفيف النيجريي 7٢.9٢ دوالراً، وجرياسول االنغويل 73.٠٦ دوالراً.

وارتفعت أسعار النفط العاملية ليصل خام برنت عىل 74.9٠ دوالراً، 
وخام غرب تكساس 7٢.18 دوالراً للربميل.

أسعار خام البصرة الخفيف
االقت�صادي تواصل االرتفاع

شركة سكك الحديد تشتري أراضي تقع على مسار الخط المزمع إنشاؤه مع إيران العراق رابعا .. الكبر االقتصادات العربية في 2021
والتنميتة  الطترق  وزيتر  مستاعد  رّصح 
الحرضيتة االيرانتي خرياللته خادمتي ، بأن 
رشكة سكك الحديد العراقية بتتتتدأت بتملك 
أراض تقع ضمن مستار ستكتتتتك الحديد 
املزمتع اجراؤه بتني شتلمجة االيرانيتتتتتة 

والبرصة العراقية.
وأعترب خادمتي ، عن أملته ببتدء العمليات 
االنشتائية لختتتتط ستكك الحتتتتتتديتد 
مع تستلم العراق االراضتتتتتتي الواقعة يف 

جانبه.
شتلمجة  منطقتة  إن  بالقتول  واستتطرد 

الحدوديتة )جنتوب غترب( متصلة بشتبكة 
ستكك الحديد االيرانية وال حاجة الي اعمال 
انشتائية بالجانتب االيرانتي، وأن املتروع 
يرقب بتوفري الجانتب العراقي األرايض لبدء 

املروع.
خادمتي أضتتتتاف قائتا: إننا واملستتثمر 
املقبتتتتتلتة  الخطتوة  نرقتب  االيرانتي 
للعراق وستنبدأ املتروع بمجتتتترد منحنا 
التتتترخصة وتسليمنا األرايض التي سيقام 
عليهتا، لبتتتتتتتتتدء عمليتات متد ستكك 

الحديد فيه.

نرت مجلة »فوربتس« األمريكية تصنيفا ألقوى 
االقتصتادات العربيتة للعتام ٢٠٢1، حيتث احتلت 

السعودية املركز األول يف التصنيف.
ووفقتا للتقريتر الذي نرتته املجلة مؤخترا، فقد 
احتلت السعودية الصدارة، وسط توقعات بوصول 
ناتجها املحيل اإلجمايل باألسعار الجارية إىل 8٠4.9 

مليار دوالر بنهاية ٢٠٢1.
فيما جاءت اإلمارات يف املركز الثاني، مع تستجيل 
ناتجهتا املحتيل اإلجمتايل يف ٢٠٢1 مستتوى عنتد 
4٠1.5 مليتار دوالر، تليهتا مترص، متع توقعتات 
وصتول ناتجهتا املحتيل اإلجمتايل إىل 394.3 مليار 

دوالر.والافتت يف التقريتر أن اإلمتارات تقدمت يف 
٢٠٢1 مركتزا واحدا عتن تصنيفها للعتام املايض، 
وتقدمتت اإلمتارات عتىل مترص يف تصنيتف العام 
الجاري.وتراجعتت مترص مركزا واحتدا إىل املرتبة 
الثالثة عربيا هذا العام، مع توقعات وصول ناتجها 
املحيل اإلجمايل إىل 394.3 مليار دوالر مقابل 3٦1.8 
مليتار دوالر يف ٢٠٢٠.ويف املرتبتة الرابعتة للعتام 
٢٠٢1 حتل العراق، بتوقعات وصتول ناتجه املحيل 
اإلجمتايل إىل 19٠.7 مليتار دوالر، فيما جاءت قطر 
يف املرتبتة الخامستة، حيث ستيبلغ ناتجها املحيل 

اإلجمايل 1٦٦ مليار دوالر هذا العام.

واشنطن تحتكر ملف الطاقة ووفد الكاظمي 
يفشل في تحقيق إنجاز اقتصادي 

استخدمت أوراق ضغط عديدة ضد العراق

املراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي..
ستبع ستنوات مرت عىل الغتزو االمريكي الثانتي للعراق 
واقتصاده بحجة محاربة عصابات داعش وال زال ينزف، 
وبدال من أن يشتهد االقتصاد طفترة خاصة مع امتاكه 
ثتروات هائلة من النفتط واملياه ،إال أنه لتم يخُط خطوة 
لألمتام، فاالمريتكان دخلتوا العتراق ألجتل مصالحهتم 
الخاصتة، حيث كانتوا يعرفون أن احتياطتي العراق من 
النفتط الخام ليتس كما معلتن بأنه 14٠ مليتار برميل، 
بل هناك ٢4٠ مليار برميل غري مكتشتفة, وقد اشترطوا 
دخول رشكاتهتم الحتكار صناعة النفتط بعقود طويلة 
االجتل ولم يكتفوا بذلك بتل خصخصوا  االقتصاد وتحول 
العتراق اىل دولتة ريعية واستتهاكية متخلفتة أكثر من 

السابق.
واليتوم وبعد شتعور االمريتكان بقوة رضبتات املقاومة 
االستامية العراقية والرفض الشتعبي لوجودهم , كانت 
هتذه الجولة من املفاوضات التي أستفرت عن استتمرار 
تواجتد قواتهتم وتحويلهتا اىل التدريتب، مقابتل بقتاء 
االحتتكار االمريكتي للنفتط والغاز العراقتي , فضا عن 
ترصيحاتهم بأن االموال العراقية واالستتثمارات محمية 
بالقانتون االمريكتي ,بعتد أن كانت وستيلة ضغط عىل 
العتراق يف حتال املطالبتة بخروج قتوات االحتتال , فلم 
يتغتري يشء وما زال قرار مجلس النواب القايض  بخروج 

االحتال حربا عىل ورق.
رئيتس الوزراء مصطفى الكاظمتي قال ، إنه يريد رشكة 
أمريكيتة أخرى لتحل محل رشكة أكستون موبيل كورب 

)XOM.N( عند خروجها من العراق.
وستعت أكستون ، التي بتدت يف ٢٠19 مستتعدة للميض 
قدمتاً يف متروع بقيمتة 53 مليتار دوالر لتعزيتز إنتاج 

العراق النفطي، لبيع حصتها البالغة 3٢.7 باملئة يف غرب 
القرنة 1، أحد أكرب حقول النفط العراقية.

وقال الكاظمي ملجموعة صغرية من املراسلني يف واشنطن 
بعد محادثات مع الرئيس جو بايدن، إن »أكستون موبيل 
تدرس الخروج من العراق ألستباب تتعلق بممارستاتها 

اإلدارية الداخلية وقراراتها وليس بستبب الوضع الخاص 
يف العراق«.وأضاف متحدثاً »عندما تغادر رشكة أكستون 
موبيتل، لن نقبتل أن يكتون بديلها غري رشكتة أمريكية 

أخرى«، فيما لم يحدد اسم الركات األخرى.
وملعرفتة املزيد عتن رشوط االمريكان , أكتد الخبري املايل 

ستامي ستلمان, أن ترصيحات الكاظمتي أكرب دليل عىل 
وجتود رشوط أمريكيتا لبقتاء االقتصتاد العراقتي رهن 
التركات االمريكيتة , فركتة أكستون موبيتل تريتد 
الختروج من العراق بستبب التهديدات االمنية املستتمرة 
, فضا عن وجتود مخطط أمريكي باستتبدال الركات 

االمريكيتة بأخترى حتتى يقتل الغضتب الشتعبي عىل 
الحكومة العراقية.

وقتال ستلمان يف اتصتال متع ) املراقتب العراقتي(: إن 
االستثمارات العراقية يف واشتنطن ما زالت ورقة ضغط 
أمريكتي عتىل الحكومتات العراقيتة ملنعهتا متن رفض 
قترارات البيت االبيض , مع أن تلك االستتثمارات فرضت 
عىل العراق يف زمن الحكومات الستابقة وما زالت أسرية 
يف البنتوك االمريكيتة , وترصيحتات االمريتكان بحماية 
االمتوال العراقية لديها هتي درس صعب لكل من يحاول 
اإلفتات متن القبضتة املاليتة االمريكية والتتي تم رهن 
النفط العراقتي املباع بالبنك الفيدرايل االمريكي حستب 

قترارات األمتم املتحتدة .
متن جهتته أكتد املختتص بالشتأن االقتصادي حستني 
عتاوي, أن متا أعلن عنه متن قرارات أمريكية بالشتأن 
االقتصتادي العراقتي وضعف الوفتد املفتاوض وراء ما 
توصتل إليه الجانبان , فاالمريكان لن يرحلوا بستهولة , 
فضا عن بقاء االموال العراقية يف واشنطن عامل ضغط 
عتىل العراق ولم ينجح الوفد املفاوض من إخراج القطاع 

االقتصادي من قبضة االحتكار االمريكي.
وقتال عتاوي يف اتصتال متع ) املراقتب العراقتي(: إذا 
استتمرت طريقتة الحكتم يف إدارة األمتور االقتصاديتة 
بواستطة االمريتكان، ستيزداد االعتمتاد عتىل النفتط 
واالستترياد وتزداد البطالة ونستب الفقتر، يف ظل غياب 
واالقتصاديتة،  السياستة  باملجتاالت  للنهتوض  رؤيتة 
وهنتاك رؤية أمنية فقط، ومن يتتوىل الحكم يريد فرض 
الحل األمني عىل السياستة وعتىل كل يشء، وهذا يعطي 
استتمرارية للوضتع االقتصادي الستيِّىء الحتايل وبقاء 

تحكم األمريكان بقرارات االقتصاد العراقي.

أعلنت وزارة العمل والشؤون االجتماعية 
، استتحصال قترار متن األمانتة العامة 
ملجلس التوزراء، يقيض بمنتع دخول أو 

استقدام العمال البنغاليني إىل الباد.  
وقال مدير دائرة العمل والتدريب املهني 
بالتوزارة رائتد جبار باهتض ، إن »قرار 
منع استقدام أو دخول العمالة البنغالية 
للبتاد، ستيكون له تأثري كبري يف ستوق 
العمتل املحلية، الستيما أن جتزءاً كبرياً 
متن هذه العمالة غري رشعي، ما استهم 
بحرص فرص العمل حتى البسيطة منها 
بهم فقط«، مبينا أن »الركات النفطية 
العاملتة يف الباد تستتقدم عمالة هندية 
وباكستتانية وبنغاديشتية ال تمتلك اي 
مؤهتات أو خربة عىل حستاب نظريتها 
الوطنيتة ذات املؤهتل واالختصاص، ما 
رفتع من أعداد العاطلتني من الخريجني 

وغري الخريجني«.  
لقترارات  العمتل  وزارة  »ايقتاف  وأكتد 
الحكومات الستابقة التي كانت تشجع 
عىل ترسب العمالة االجنبية غري الرعية 
إىل الباد، منها قرار 8٠ الذي كان يسمح 
لجميتع الجهتات الرستمية والتوزارات 
باستتقدام العمالة بشكل مبارش«، الفتا 
يف الستياق ذاته إىل أنه »كان قد تم تثبيت 
مادة بالعقود الحكومية بتشتغيل 5٠ % 
من العمالتة املحلية يف جميع املشتاريع 

االستثمارية«.  
وبني باهض، أن »الوزارة مستؤولة عن 
منح تراخيتص العمال ألصحاب مكاتب 

التشغيل القانونية وهي تطبق املادة 3٠ 
من قانون العمل النافذ، والتي الزمت كل 
اصحاب العمل الراغبني بتشتغيل عمالة 
اجنبية بوجوب اخذ ترصيح من الوزارة 
حرصا«، محتددا عدد العمالتة االجنبية 
الحاصلتة عتىل املوافقات الرستمية من 
وزارتتي العمتل والداخلية بتت«7٠ الفا 

ببغداد واملحافظات« .  
ونفى »وجود اي جهة رسمية بامكانها 
تقديتم احصائية دقيقتة ورقم صحيح 
للعمالتة االجنبيتة غتري الرعيتة، وما 
يعلتن بهذا الشتأن هي ارقتام تخمينية 
مبالتغ فيهتا وغتري رستمية«، مقتدرا 
عددهم بت«ما اليتجتاوز الت 4٠٠ الف«، 
مبينتاً أن »الفترق التفتيشتية التابعتة 
للتوزارة تنفتذ حمتات مستتمرة عتىل 
اصحاب العمل وتحيتل املخالفني منهم 
اىل محكمتة العمتل، فيمتا تتتوىل وزارة 
الداخليتة ترحيتل العمتال االجانب غري 

الرعيني اىل بلدانهم«.  

منع دخول العمالة البنغالية الى العراق

ارتفعت األستهم اليابانية ، مقتدية بمكاستب 
الستوق األمريكيتة متع احتفاء املستتثمرين 
بنتائج الركات، لكتن املؤرش نيكي لم ينجح 
اإلغتاق فتوق مستتوى ٢8 ألف نقطتة املهم 

نفسيا للجلسة الثانية عىل التوايل.
و ارتفتع املتؤرش القيتايس لوقتت وجيز فوق 
ذلك املستتوى ثم قلص مكاستبه قبل اإلغاق 
وستط حالة من الحتذر قبل اجتمتاع مجلس 
االحتياطتي االتحادي األمريكي هذا األستبوع 
واعتان نتائج مزيد من التركات يف الواليات 

املتحدة واليابان.
عنتد  باملئتة   ٠.49 مرتفعتا  نيكتي  وأغلتق 
٢797٠.٢٢ نقطة. ولم يتجاوز املؤرش مستوى 

٢8 ألفا عند اإلقفال منذ 1٦ يوليو تموز.
وصعتد املؤرش توبكتس األوستع نطاقا ٠.٦4 

باملئة إىل 1938.٠4 نقطة.
ويف ستوق األسهم األمريكية، أغلقت املؤرشات 
الثاثتة ستتاندرد أنتد بتورز 5٠٠ وداو جونز 

وناسداك عىل مستويات قياسية.
وتفوقت أستهم التركات املرتبطتة بالتعايف 

االقتصادي.
وعىل مستتوى القطاعتات يف طوكيو، حققت 
أستهم رشكات الطريان أكرب املكاستب بزيادة 
بلغتت 3.٢9 باملئة، تليها املعادن غري الحديدية 
التي ارتفتع مؤرشها ٢.٠9 باملئتة، ثم الحديد 

والصلب بزيادة 1.74 باملئة.

أسهم اليابان تغلق 
دون مستوى 28 ألف 

ارتفعت أستعار رصف الدوالر األمريكي مقابل الدينار نقطة لليوم الثاني
العراقي ، يف البورصة الرئيستية بالعاصمة بغداد فيما 

انخفضت يف اقليم كردستان.
وقتال مصدر، إن بورصة الكفاح والحارثية املركزية يف 
بغداد سجلت، 14775٠ ديناراً عراقياً مقابل 1٠٠ دوالر 

أمريكي.وكانتت بورصتة الكفاح املركزية قد ستجلت 
ختال افتتاحهتا ، 147٦٠٠ دينتار عراقتي مقابل كل 
1٠٠ دوالر.وأشتار اىٕل أن اسعار البيع والراء ارتفعت 
يف محال الصريفة باالٔستواق املحلية يف بغداد حيث بلغ 
ستعر البيع 148٢5٠ ديناراً عراقياً، بينما بلغت أسعار 

الراء 147٢5٠ ديناراً لكل 1٠٠ دوالر امريكي.
أمتا يف اربيتل عاصمة اقليم كردستتان، فقد شتهدت 
اسعار الدوالر انخفاضا حيث بلغ سعر البيع 1475٠٠ 
دينار لكل 1٠٠ دوالر امريكي، والراء بواقع 147٢٠٠ 

دينار لكل 1٠٠ دوالر.

ارتفاع أسعار صرف الدوالر في بغداد وانخفاضها في إقليم كردستان

التخطيط: أكبر »تجمع عشوائي« في بغداد.. نعمل بمسارين إلنهاء التجاوزات
حذرْت وزارة التخطيط متن تفاقم ظاهرة 
تجمعات السكن العشتوائية يف بغداد، فيما 
أشارت إىل مساع لها بالتنسيق مع الجهات 

املختصة اليجاد الحلول الازمة للظاهرة.  
وقال املتحدث الرستمي باستم الوزارة عبد 
الزهرة الهنتداوي، إن »قضية إعادة تنظيم 
الستكن باتت رضورية جدا وبالتنسيق مع 
الجهات ذات العاقة وهي محافظة وامانة 
بغتداد، بعتد تفاقتم ظاهترة العشتوائيات 
بشتكل كبتري يف العاصمتة والتتي وصلتت 
الهنتداوي،  وأوضتح    .»%  15 اىل  نستبها 
بتدأت  العشتوائي  الستكن  »تجمعتات  أن 
تتضاعف وتتضختم حدودهتا وتفاصيلها 
وبالتتايل فتان وزارة التخطيتط تعمل بهذا 
املجال عىل مستارين، األول إعتادة هيكلية 
السكن العشوائي، والثاني ايجاد املعالجات 
ضمتن القوانتني النافتذة«، عتاداً الستكن 
العشتوائي »بؤرا للفقر وملختلف املشكات 

االجتماعيتة«.  وافصح املتحدث الرستمي 
باستم التخطيتط عتن »تنستيق التوزارة 
متع منظمة االمتم املتحدة للمستتوطنات 
البرية )هابيتات( ملعالجة هذه املشكلة«، 

اجترت مستحا  قتد  »كانتت  أنهتا  مبينتاً 
لتجمعات الستكن العشتوائي العام ٢٠1٦ 
ووضعت خارطة طريق لحل هذه املشتكلة 
تتمثل بتقدير عدد الساكنني وجنس االرض 

ونوعية االستتخدام من خال اعداد قانون 
يعالج هتذه التجمعات حستب كل حالة«.  
وذكر، أن »الوزارة شّكلت وضمن اإلجراءات 
التي اتخذتها بها املجال، فرقا نوعية وفنية 
بجميع املحافظات بدءاً ببغداد كونها تمثل 
اكرب تجمع للستكن للعشتوائي يف الباد، اذ 
وبحستب نتائج آخر مسح قامت به، تضم  
13٦ ألف وحدة ستكنية عشوائية متمركزة 
ضمتن 1٠٢٢ تجمعاً عشتوائياً لغاية العام 
٢٠17«.  وأوضتح الهنتداوي، أن »الربنامج 
الوطنتي إلعتادة تأهيل وتستوية تجمعات 
الستكن العشتوائي يهتدف إىل معالجتهتا 
بتطبيق الحلول العلميتة املنصفة والفعالة 
والتي تناسب ظروف كل منطقة بعد إجراء 
تقييتم لها، متع تعزيتز قدرات الستلطات 
املركزية واملحلية التنستيقية لتطبيق آليات 
تخفيتف الزحتف الحرضي غتري املنضبط 

والعشوائي«.  

وقف العمل باستقطاع 
رواتب الموظفين

 في االقليم
بعد طول انتظار ومعاناة من قبل املوظفني 
العتراق  كردستتان  إقليتم  يف  الحكوميتني 
أعلنت حكومة اإلقليتم، وقف العمل بنظام 
استتقطاع نستب من الرواتتب الحكومية، 
والتذي كان قتد اعتمد يف اإلقليتم منذ العام 
٢٠1٦ بفعتل األزمتة االقتصادية، والخاف 
متع بغتداد عتىل إرستالها حصتة اإلقليتم 
متن املوازنتة العامة االتحاديتة، كما تقول 

سلطات اإلقليم.
برئاستة  الستابقة  الحكومتة  وكانتت 
نيجريفتان البارزاني قتد أعلنت يف 8 مارس 
من العام ٢٠19، بعيد التفاهمات مع بغداد 
آنذاك، رفع العمل باستقطاع الرواتب، وهو 
األمر الذي التزمت به الحكومة الحالية التي 
يرأستها مرسور البارزاني، لبضعة أشتهر 
لكن مع ظهور وباء كورونا املستجد، بداية 
العام املايض وما رافقه من هبوط يف أسعار 
النفط، ومن أزمتة اقتصادية، بادرت أربيل 
مجددا يف تطبيق نظام االستتقطاع وبنسب 
متفاوتة هتذه املرة، من شتهر آلخر ووفق 

الدرجات الوظيفية.
وقتال رئيتس حكومتة اإلقليتم، مترسور 
البارزاني: »يرسنتي أن أعلن ملوظفي إقليم 
كردستتان العتراق، قترار املجلتس األعتىل 
لاقتصاد ومجلس الوزراء بإلغاء استقطاع 
الرواتب من هذا الشتهر، وستيتم توزيعها 

بعد اآلن بدون استقطاعات«.
وأضتاف: »إذا واصلت الحكومتة االتحادية 
تنفيذ وعودها ورصف الحصة املتفق عليها 
يف إطتار قانتون املوازنتة االتحاديتة، فإن 
حكومة إقليم كردستان ستعمل من جهتها 
عتىل رصف الرواتتب دون اقتطتاع بشتكل 

منتظم شهريا«.
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اتفاقية التطبيع في مهب الريح

المراقب العراقي/ متابعة
لم يكد يج�ف حرب التوقيع عىل اتفاق تطبيع العالقات 
بني اإلمارات والكي�ان االرسائييل حتى تم التوقيع عىل 
اتفاقية مهمة يف مجال نقل وتسويق النفط اإلماراتي.
وبالفعل تنص هذه االتفاقية عىل ش�حن النفط الخام 
واملنتج�ات النفطية القادمة من دول�ة اإلمارات، ثالث 
أكرب منت�ج للنفط يف أوبك، إىل األس�واق األوروبية عرب 
خ�ط أنابي�ب للنف�ط يف الكي�ان اإلرسائي�يل يربط بني 
البحرين األحم�ر واألبيض املتوس�ط، وليس عرب قناة 

السويس أو خط أنابيب سوميد املرصي.
وت�م التوقيع عىل هذه االتفاقية بحضور وزير الخزانة 
األمريكي السابق ستيفن منوشني يف أبو ظبي. وقالت 
رشكة خط�وط األنابيب األوروبية اآلس�يوية حينها » 
أنه�ا تج�ري مفاوضات متقدمة مع العبني رئيس�يني 
يف الغ�رب والرشق البرام اتفاقيات خدمة طويلة األجل 

معهم«.
وق�ال رئي�س الرشك�ة ايري�ز كالف�ون إن االتفاقي�ة 
»س�تزيد م�ن حج�م تعام�ل الرشك�ة م�ع الالعب�ني 
اإلقليمي�ني والدولي�ني وه�ي بال ش�ك تعت�رب يف غاية 
االهمي�ة م�ن الناحيت�ني االقتصادية واالس�راتيجية 
للكيان اإلرسائي�يل ألن االتفاقية تتضمن اس�تثمارات 

مشركة عىل املدى الطويل«.
وإذا تحول�ت الصفق�ة األولي�ة إىل اتف�اق نهائي، فقد 
تص�ل قيمته�ا إىل 800 ملي�ون دوالر ع�ىل م�دى عدة 
س�نوات. وكان م�ن املتوقع أن إم�دادات الخام قد تبدأ 
بالتدف�ق اعتب�اراً من بداي�ة عام 2021 إال أن�ه لم يتم 

البدء بها حتى اآلن.
وال تقت�رص االتفاقي�ة ع�ىل نق�ل النف�ط االمارات�ي 
واملش�تقات النفطية القادمة من االمارات اىل األسواق 
االوروبية والغربية بل ايضا تش�مل إمكانية نقل نفط 

دول أخرى إىل القارة األوروبية.
كما تش�مل االتفاقية إمكانية نق�ل النفط القادم من 
دول حوض البحر االس�ود واملتوس�ط باتجاه االسواق 
اآلس�يوية م�ا يخترص الوق�ت والنفق�ات والتعقيدات 
الناجمة عن مرور شحنات النفط عرب قناة السويس.

وتبلغ طاقة خط األنابيب ال�ذي يبلغ طوله 254 كيلو 
م�را نح�و 600 أل�ف برمي�ل يومي�ا وهو عب�ارة عن 
خطني واح�د قطره نحو مر ومخص�ص لنقل النفط 
الخام وآخر بقطر 36 بوصة مخصص لنقل املشتقات 

النفطية.
أما خزانات النفط الواقعة يف ميناء عسقالن عىل البحر 

املتوسط فتبلغ طاقتها نحو 23 مليون برميل.
ومعظ�م النفط القادم من دول الخليج نحو األس�واق 
األوروبي�ة يم�ر إم�ا عرب قن�اة الس�ويس أو عرب خط 
االنابي�ب امل�رصي س�وميد ال�ذي تبل�غ طاقت�ه نحو 

مليونني ونصف املليون برميل يومياً.
يذكر أن ناقالت النفط العمالقة ال تستطيع املرور عرب 
قناة الس�ويس بالتايل إما تف�رغ كل حموالتها يف مرفأ 
عني الس�خنة النفطي عىل البحر االحمر ليجري ضخه 
ع�رب انبوب س�وميد إىل مرفأ االس�كندرية ع�ىل البحر 

املتوس�ط ويع�اد تحميل�ه يف ناقالت النف�ط لينقل اىل 
األس�واق األوروبية. أما الخيار اآلخر فهو تفريغ جزء 
من الحمولة يف عني الس�خنة بحيث تس�تطيع الناقلة 

املرور عرب قناة السويس.
ورغ�م أن دول الخليج ومن بينها االمارات تملك نصف 
أسهم خط أنابيب سوميد البالغ طوله 320 كيلو مراً 
ويعمل حالي�اً بربع طاقته بس�بب تراجع الطلب عىل 
النف�ط، إال أن إب�رام االمارات هذا االتف�اق مع الكيان 
االرسائييل قد يلحق الرضر بمصالح مرص االقتصادية 
وس�تتأثر عائ�دات قناة الس�ويس س�لباً عندم�ا يبدأ 

النفط اإلماراتي وغريه بالتدفق عرب األنبوب الجديد.
ويف منتصف شهر حزيران أعلنت وزيرة حماية البيئة 
تامار زاندبرغ عن مطالبها بإلغاء اتفاق، لنقل النفط 

اإلماراتي عرب الكيان االرسائييل.
وذكرت صحيفة »إرسائيل اليوم« أن أزمة دبلوماسية 
تلوح باألفق مع اإلم�ارات، بعد مطالبة وزيرة حماية 
البيئ�ة، الجدي�دة، تام�ار زاندبرغ الت�ي تنتمي لحزب 
مريتس )اليساري( باإللغاء الفوري لالتفاقية املوقعة، 
ب�ني رشكة خ�ط أنابي�ب النفط عس�قالن- إيالت مع 
حكومة اإلمارات لنقل النفط عرب الكيان اإلرسائييل إىل 

أنحاء العالم.
ويف املقابل، نقلت الصحيفة عن مسؤولني يف أبو ظبي 
قوله�م »إذا ألغ�ت الحكومة االتفاق، ق�د تحدث أزمة 
يف العالق�ات م�ع الكي�ان اإلرسائييل وس�يهدد الخطر 

استقرار اتفاقيات إبراهيم«.
ول�م تؤكد وزارة حماية البيئة اإلرسائيلية أو الحكومة 

اإلماراتي�ة ه�ذه املعلوم�ات الت�ي نرشته�ا صحيف�ة 
»إرسائي�ل الي�وم«، الداعمة لرئي�س الوزراء الس�ابق 

بنيامني نتنياهو.
ولك�ن ح�زب »مريت�س« اليس�اري، ال�ذي تنتم�ي له 
الوزي�رة، مش�هور بدعمه لقضاي�ا البيئ�ة، علما بأن 
نش�طاء يف مجال البيئة كانوا نظموا احتجاجات العام 

املايض ضد هذا االتفاق.
وقالت الصحيفة »الكش�ف عن الصفقة تم يف تحقيق 
أجرت�ه هيئة الب�ث اإلرسائيلية، وكان�ت وزيرة حماية 
البيئ�ة املنتهية واليتها، جيال جملئي�ل، هي التي بدأت 
باملطالبة بإلغاء الصفقة بع�د نتائج التحقيق، وتبنت 

الوزيرة )الجديدة( زاندبرغ سياستها«.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول إماراتي، لم تنرش اسمه، 
قوله إن تل أبيب أبلغت أبو ظبي، أن تغيري الحكومة لن 

يلحق رضرا باالتفاقية.
ولكن املس�ؤول اإلماراتي اتهم الوزي�رة زاندبرغ بأنها 

»تنوي العمل بجدية من أجل القضاء عىل االتفاق«.
ق�ررت حكومة االحتالل الجديدة إعادة النظر يف اتفاق 
م�ع اإلم�ارات لنق�ل النف�ط إىل أوروب�ا ع�رب األرايض 

الفلسطينية املحتلة.
حكوم�ة  رئي�س  أن  »هآرت�س«،  صحيف�ة  وذك�رت 
االحتالل نيفتايل بينيت، وجه مسؤولني يف حكومته إىل 
الرتيب للتباحث مع مس�ؤولني إماراتيني، حول إعادة 
النظ�ر باالتفاق خالل األس�ابيع املقبل�ة، قبل اجتماع 

الوزراء املعنيني.
وكان ه�ذا القرار جاء نتيجة دع�وى قضائية وجهتها 

جمعي�ات بيئي�ة إرسائيلي�ة إىل املحاك�م للطع�ن به، 
مش�رية إىل مخاطر حدوث ترسب�ات نفطية قد تكون 
آثاره�ا مدمرة مع توقع نقل ع�رشات ماليني األطنان 

من النفط الخام عرب الكيان اإلرسائييل كل عام.
يف املقاب�ل قدم�ت »رشك�ة أوروب�ا آس�يا بايبالي�ن« 
األس�بوع املايض ردها يف املحكمة الذي تضمن تقييما 
يقول إن املخاطر الناجمة عن زيادة ضخ النفط الخام 

ضئيلة للغاية.
لك�ن وزارة حماي�ة البيئة يف الكي�ان اإلرسائييل قالت 
إن تقيي�م املخاط�ر »ال يفي بال�رشوط« التي حددتها 

الوزارة، وبالتايل فهو غري صالح.
وأضاف�ت ال�وزارة يف خط�اب موج�ه إىل الرشكة أنها 
»ترج�ئ تقيي�م جاهزيتك�م لزيادة النش�اط يف ميناء 
إيالت حتى مناقشة الحكومة لألمر وتوصلها اىل اتخاذ 

قرار«.
ويب�دو واضح�اً أن اتفاقي�ة التطبي�ع وم�ا تالها من 
اتفاقي�ات للتعاون بات�ت مهددة وخاص�ة بعد رحيل 
الراع�ي الرس�مي ترام�ب ورحي�ل ذراع�ه يف الكي�ان 
االرسائي�يل نتنياهو وباتت الصفقات التي تم توقيعها 
حرباً عىل ورق يف أرش�يف الحكومة الجديدة يف الكيان 
االرسائي�يل وهذا ربما يث�ري قلق الس�لطات اإلماراتية 
التي كانت املس�ارعة للتطبيع فهي قبلت العار مقابل 
الحماية لعرشها وكرسيها ولكنها تبدو اآلن يف موقف 
ال تحس�د عليه بع�د أن لحقها الع�ار وأصبح مالصقاً 
الس�مها ولم تحقق الحماية التي كان�ت تتوقعها من 

التطبيع.

المراقب العراقي/ متابعة
يديل عنارص من الرشطة، ما زالوا تحت صدمة 
الهجوم ال�ذي طال مبنى الكابيت�ول قبل أكثر 
من ستة أشهر، بشهاداتهم أمام لجنة تحقيق 

برملانية.
ويمثل أربعة عنارص تباعا أمام اللجنة بدءا من 
الساعة التاس�عة والنصف صباحا )13.30 ت 
غ( يف إحدى قاعات املبن�ى الذي حاولوا الدفاع 
عن�ه يف الس�ادس م�ن كان�ون الثان�ي، بعدما 
اقتحم�ه املئ�ات من مؤي�دي الرئيس الس�ابق 
جلس�ة  اس�تكمال  مانع�ني  ترام�ب،  دونال�د 
مش�ركة للكونغ�رس للتصديق ع�ىل فوز جو 

بايدن يف انتخابات الرئاسة.
ل�ن يكش�ف مث�ول عن�ارص  األرج�ح  وع�ىل 
الرشط�ة، أم�ام اللجن�ة املؤلف�ة م�ن ن�واب 
معارض�ني لرام�ب، ع�ن معلوم�ات جدي�دة، 

لكّنه�م س�يقّدمون ش�هاداتهم ح�ول العنف 
اللفظ�ي والجس�دي خ�الل الهجوم ال�ذي أثار 

صدمة كربى يف الواليات املتحدة والعالم.
وعان�ى أحده�م، ويدع�ى مايكل فان�ون، من 
س�كتة قلبية وصدمة يف الرأس أثن�اء االعتداء 
ال�ذي وصفه بأن�ه »أكث�ر األحداث الجس�دية 
وحش�ية وقس�وة« يف حياته. وتعرض رشطي 
آخ�ر، أكيلين�و غونل، وهو عس�كري س�ابق، 
لرضب مربح بس�ارية عل�م يف أثناء دفاعه عن 

مبنى الكونغرس.
النائ�ب  التحقي�ق،  لجن�ة  عض�و  وق�ال 
الديموقراطي، آدم شيف، لقناة »يس أن أن« إن 
الش�هادات عىل قدر كبري م�ن األهمية يف وقت 
»يحاول البعض إعادة صياغة التاريخ وتقديم 
السادس من كانون الثاني عىل أنه مجرّد رحلة 

سياحية«.

المراقب العراقي/ متابعة...
أعل�ن مدير عام دائ�رة مكافحة التجس�س بوزارة االم�ن االيرانية عن 
اعتقال ش�بكة من العن�ارص العميلة لجهاز االس�تخبارات الصهيوني 
»املوس�اد« مع ضبط شحنة كبرية من االس�لحة والعتاد يف حدود غرب 

البالد.
واف�ادت العالق�ات العامة بوزارة االمن االيراني�ة يف بيان اصدرته أمس 
الثالثاء ان مدير عام دائرة مكافحة التجسس يف الوزارة قال يف ترصيح 
ل�ه: ان�ه ويف س�ياق الرص�د والس�يطرة االس�تخبارية خ�ارج الحدود 
واالجراءات االس�تخبارية العمالنية الواس�عة من قبل رجال االمن فقد 
تم اعتقال ش�بكة من العنارص العميلة لجهاز االستخبارات الصهيوني 
»املوس�اد« وضبط شحنة كبرية من االس�لحة والعتاد كانت بمعيتهم، 

بعد دخولهم من حدود غرب البالد.
واوضح بان العنارص العميلة للموس�اد كانوا يعتزمون اس�تخدام هذه 
املع�دات للقيام بعمليات اغتيال ويف احداث الش�غب مضيفا: ان الكيان 
الصهيون�ي كان يعتزم القي�ام باعمال تخريب خالل ف�رة االنتخابات 
عدة مرات يف مختلف مناطق البالد اال انه تمت الحيلولة دون وقوع هذه 
االعمال التخريبية االرهابية يف ظل مبادرة رجال االمن يف الوقت املناسب 

وجرى توجيه رضبة كبرية لشبكة املوساد االرهابية يف املنطقة.
ورصح املس�ؤول يف وزارة االم�ن االيراني�ة ان ه�ذه االس�لحة ضم�ت 
مسدس�ات وقنابل يدوية وبنادق وينشسر وكالشينكوف وكميات من 
الرصاص حيث يس�تخدم قس�م منه�ا مثل بنادق وينشس�ر والقنابل 

اليدوية الثارة الشغب حني التجمعات.

المراقب العراقي/ متابعة...
أك�دت منظمة »هيوم�ان رايتس ووت�ش«، أن جيش االحتالل اإلرسائييل ش�ن 
هجم�ات »ترق�ى عىل ما يب�دو إىل مس�توى جرائم الحرب« خ�الل الحرب التي 

استمرت أحد عرش يوًما ضد الفلسطينيني بغزة يف أيار املايض.
وأصدرت املنظمة الدولية الحقوقية اس�تنتاجاتها بعد التحقيق يف ثالث غارات 

جوية إرسائيلية قالت إنها قتلت 62 مدنيا فلسطينيا.
وأك�دت املنظم�ة: »ل�م تكن هن�اك أه�داف عس�كرية واضح�ة يف محيط تلك 
الهجم�ات«. م�ن جهت�ه قال جريي سيمبس�ون، مدي�ر األزم�ات والرصاعات 
املسلحة يف هيومن رايتس ووتش: »القوات اإلرسائيلية نفذت هجمات يف قطاع 
غ�زة يف مايو دمرت عائ�الت بأكملها، دون وجود أي هدف عس�كري واضح يف 

مكان قريب«. 

إيران تعلن اعتقال »عناصر 
عميلة للموساد«

رايتس ووتش: الجرائم 
اإلسرائيلية واضحة للعيان 

في حرب غزة

الغارديان: قيس سعيِّد متهم بتدبير انقالب يدخل 
بالده في أزمة جديدة

صحف المغرب تواصل اهتمامها بقضية 
“بيغاسوس” وتعتبرها حملة منظمة

لجنة برلمانية أميركية تعيد فتح 
تحقيق في هجوم »الكابيتول«

أخبار من الصحف والمجالت

المراقب العراقي/ متابعة...
ق�ال الكات�ب يف صحيف�ة “الغارديان” بي�ر بيومنت إن 
الرئي�س التون�ي قيس س�عيد مته�م بتدب�ري انقالب يف 
تونس. وجاء يف مقاله إن س�عيد الذي أدخل البالد يف أزمة 
سياس�ية جديدة، ظل دائم�ا لوحا سياس�يا فارغا. فقد 
فاج�أ الجميع يف انتص�اره يف انتخابات تونس الرئاس�ية 
ع�ام 2019، وكان صع�ود أس�تاذ القان�ون اململ وبدون 
تجربة سياس�ية أو حزب يدعمه إش�ارة ع�ن خيبة أمل 
التونس�يني ببلدهم بعد ثورة عام 2011، التي أشعلت ما 
عرف بثورات الربيع العربي. لكن املش�كلة يف سعيد )63 
عاما( وخاصة للش�باب أنه كان ممال لدرجة تحول فيها 
إىل مصدر للنكات وأعطت�ه طريقة كالمه املثرية للضحك 

لقب “روبو كوب”.
ول�م تلوثه سياس�ة مرحلة م�ا بعد الث�ورة وال اتهامات 

الفس�اد، وبدا كعام�ني كرهان آمن. وح�ل محل الباجي 
قاي�د الس�بي الذي م�ات يف الرئاس�ة، وف�رض الباحث 
القانوني نفسه عىل االنتخابات التي هيمنت عليها عملية 
اعتقال وس�جن رجل اإلعالم املعروف نبيل القروي بتهم 
الفس�اد الذي س�ادت قصته عناوين األخبار واس�تخدم 
إمرباطوريته اإلعالمية لتوس�يع رس�الته وتقديم نفسه 

كمحسن.
ول�م يخف س�عيد، ال�ذي درس القان�ون بجامعة تونس 
مواقف�ه املحافظ�ة، فقد ع�رب برصاحة ع�ن معارضته 
لحقوق املثليني وقدم نفس�ه كمرش�ح محارب للفس�اد 
وداعي�ة للعدال�ة االجتماعي�ة يف بل�د عرب في�ه الكثريون 
عن خيبة أملهم يف السياس�ة الديمقراطي�ة التي أعقبت 
ديكتاتورية زين العابدين ب�ن عيل، وليس أقلها تلك التي 

مثلتها حركة النهضة.

المراقب العراقي/ متابعة ...
واصل�ت الصح�ف املغربي�ة، اهتمامه�ا بتهم�ة 
التجس�س الت�ي وجه�ت إىل الرب�اط م�ن طرف 
ش�بكة “فوربي�دن س�توريز” و”منظم�ة العفو 
الدولية”، وحرصت عىل تفنيد تلك التهمة، مؤكدة 
أن اله�دف منها االنتقاص م�ن املكانة التي باتت 
اململك�ة تحتلها دبلوماس�يا واقتصادي�ا وأمنيا. 
ويف هذا الس�ياق، توقفت “األحداث املغربية” عند 
تكذيب سفري املغرب يف فرنسا، شكيب بنموسی، 
ضلوع بالده يف أي عملية تجس�س عىل مسؤولني 
فرنس�يني كم�ا ت�م الروي�ج لذل�ك يف حملة ضد 
الرباط. والحظت أن مالمح الحقيقة بدأت تظهر 
يف تقاطع�ات املصال�ح الت�ي تس�تهدف املغ�رب 
وم�ن خالله الجهة التي تكم�ن وراء هذه الحملة 

املمنهج�ة، والت�ي تعتم�د عىل تموي�الت ضخمة 
ومش�بوهة مستغلة وس�ائل إعالم عاملية إلنجاز 
تحقيق�ات موجه�ة ال تتواف�ق واملهني�ة املجني 
عليها، ويتم عرب ذلك توظيفها سياسيا. وأشارت 
إىل أن ش�كيب بنم�وىس أكد بش�كل ح�ازم أنه ال 
يوجد دليل يدعم تلك االتهامات، وأن كل من يريد، 
ألس�باب سياس�ية، اللع�ب بالنار س�يجد جبهة 
موح�دة وحازم�ة ضده�م، مؤك�دا أن العالقات 
املغربية الفرنس�ية ه�ي عالقة اس�تثنائية تقوم 
عىل روابط إنس�انية وثقافية قوية وعىل مصالح 
مش�ركة، وتتجدد يف ضوء التطورات والتحديات 
الجديدة يف كال البلدين. وأبرز السفري أن نجاحات 
املغرب يف إفريقيا ال تريض الجميع يف سياق يحرز 

فيه املغرب تقدما يف العديد من املجاالت.
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حكومة الكيان الصهيوني الجديدة َتئُِد 
خط النفط االماراتي في مهده

المراقب العراقي/ متابعة...
دع�ت حرك�ة »النهض�ة« الرئيس التون�ي، قيس 
االس�تثنائية  الق�رارات  ع�ن  الراج�ع  إىل  س�عيد، 
الت�ي أعلنها مؤخ�را، والتي ت�م بمقتضاها تجميد 
عمل الربمل�ان ورفع الحصانة ع�ن أعضائه وإقالة 

الحكومة.
وقالت حرك�ة »النهضة« يف بيان أمس الثالثاء، بعد 
اجتماع طارئ عقده املكتب التنفيذي للحركة، إنها 
تعت�رب أن »اإلجراءات االس�تثنائية الت�ي أعلن عنها 
رئيس الجمهورية غري دستورية وتمثل انقالبا عىل 
الدستور واملؤسسات، خاصة ما تعلق منها بتجميد 
النش�اط النيابي واحتكار كل الس�لطات دون جهة 
الحرك�ة إىل رضورة  رقابي�ة دس�تورية«، ودع�ت 

استئناف عمل مجلس نواب الشعب )الربملان(.
كم�ا دع�ت الحرك�ة الق�وى السياس�ية واملدني�ة 

التونس�ية إىل »تكثيف املش�اورات حول املستجدات 
األخ�رية، حفاظ�ا ع�ىل املكتس�بات الديمقراطي�ة 
والع�ودة يف أقرب األوق�ات اىل األوضاع الدس�تورية 
والس�ري الع�ادي والقانون�ي ملؤسس�ات ودوالي�ب 
الدول�ة«. وح�ذرت الحركة من »خط�ورة خطابات 
العنف والتش�في واإلقصاء عىل النسيج االجتماعي 
الوطن�ي، وم�ا يفتح�ه من وي�الت، الب�الد يف غنى 

عنها«.
وقالت إنها تتفهم »االحتجاجات التي عرفتها البالد 
يف امل�دة األخ�رية ومرشوعي�ة املطال�ب االجتماعية 
واالقتصادية والسياس�ية، إىل جانب الخطر الوبائي 
الكب�ري الجاثم عىل بالدنا، بما يجع�ل هذه القضايا 
أولوية مطلقة للب�الد وتحتاج إىل إدارة حوار وطني 
ورسم خيارات جماعية قادرة عىل اخراج البالد من 

جميع ازماتها«.

المراقب العراقي/ متابعة...
والش�ؤون  األوق�اف  طال�ب مجل�س 
فلس�طني  يف  اإلس�المية  واملقدس�ات 
املحتل�ة املل�ك األردني عبد الل�ه الثاني 
بصفت�ه الويّص عىل األماكن املقدس�ة 
مدين�ة  يف  واملس�يحية  اإلس�المية 
الق�دس بالتدخ�ل الرسي�ع م�ن أجل 
وقف ممارس�ات االحت�الل اإلرسائييل 
أمالك  التهويد وحماي�ة  ومخطط�ات 

األوقاف هناك.
وقال املجلس بيان له: »عىل الرغم من 
كاف�ة مخططات االحت�الل املتالحقة، 
نجحت دائرة األوقاف عىل دعم وتثبيت 
أم�ام  الصم�ود  مع�ادالت  وترس�يخ 
موجات التهويد ت�ارة والتهميش تارة 
أخرى، إاّل أن سلطات االحتالل وضعت 
نفس�ها الي�وم يف رصاع مب�ارش م�ع 

الوجود العربي املقديس عرب أحد أخطر 
املخططات وأكثرها تدمريًا واستهداًفا 
ألح�د أهم املراكز الثقافية والحضارية 
والتجاري�ة يف مدين�ة الق�دس املتمثل 
ص�الح  الن�ارص  الس�لطان  بش�ارع 

الدين«.

واس�تعرض مجلس األوق�اف يف بيانه 
املخطط الذي يس�تهدف شارع صالح 
الش�مالية  املنطق�ة  وعم�وم  الدي�ن 
املحيطة بالبلدة القديمة والتي تش�كل 
العرب�ي  للوج�ود  الطبيع�ي  االمت�داد 
واإلسالمي واملس�يحي يف هذه املدينة، 

وذلك ع�رب ما س�مته بلدي�ة االحتالل 
باملخطط الهيكيل املح�يل ملركز مدينة 
الق�دس الرشقي�ة وال�ذي ت�م إعداده 
من خالل ما يس�مى باللجنة املركزية 
للتخطي�ط والبن�اء يف ش�هر ترشي�ن 
األول/أكتوب�ر من الع�ام 2020، فبعد 
مناقشة املخطط وتدارسه مع الجهات 
والفعالي�ات  والهندس�ية  القانوني�ة 
واملؤسس�ات املقدس�ية ذات العالق�ة 
خل�ص إىل مجل�س األوق�اف حقيق�ة 
هذا املخطط التهويدي املغلف واملنمق 
بحجج التطوير وإعادة التنظيم، حيث 
إن جوه�ر ه�ذا املخط�ط وأهداف�ه يف 
واقع الح�ال ال يمثل إال مرشوع تقييد 
آخر للبناء عىل ما مساحته 665 دونم 
تمتلك دائرة األوقاف اإلس�المية الكثري 

من العقارات داخل حدوده.

حركة »النهضة« تدعو الرئيس التونسي للتراجع عن قراراته 
وتحذر من »ويالت«

تحذيرات من »مخّطط خطير« يستهدف تهويد القدس



ُيع�د النظام الربملاني م�ن أهم االنظمة الوضعي�ة، وأفضلها لتنظيم 
شؤون الحكم والسياسية، كونه يعرب عن آمال الشعوب وتطلعاتها، 

ويعتمد يف رؤاه عىل مبدأ حكم االغلبية..
بدأ منذ  عام ٢٠٠٥ صعودا عندما تم التصويت عىل الدستور العراقي 
الجدي�د، واالنتهاء من أختيار النظام الربملان�ي، ليكون هو الطريقة 
واأللية االساس�ية، يف أختيار الحكومة وش�كلها، عرب إنتخابات حرة 
مب�ارشة، ُيخت�ار فيها أعض�اء الربمل�ان، ليقوموا بدوره�م باختيار 

السلطة التنفيذية املركزية، والتي تعرب عن مكونات الشعب..
يتم تشكيل تلك الس�لطة »الحكومة« من قبل كتلة يحددها القانون 

بأنها »بالكتلة االكرب«..
لكن هذا النهج واملبدأ لم ُيعمل به، يف تشكيل أي حكومة منذ ٢٠٠٥، 
ب�ل حل�ت محله�ا )التوافقي�ة واملحاصصة(وهذا ما أف�رز عمليات 
الفساد الكربى، التي طالت مؤسسات الدولة كافة،حتى وصل الحال 
اىل أعىل السلطات يف البالد، حتى قيل أن لبعظها امست تدار بالهاتف!
التحدي االخر الذي واجهه النظام الس�يايس ككل، هو االرهاب الذي 
س�عى ومنذ اللحظة االوىل، لتشكيل الحكومات، اىل إعاقة ورضب أي 
تقدم وإصالح يف هذا النظام، بل وس�عى ألن يكون مشاركا يف تحديد 
ش�كل النظام، واالليات من خالل أيادي�ه التي هددت العمل والنظام 
الس�يايس وأخرتقت�ه أكثر م�ن مرة، ما ش�كل تحديا وعائق�ا، أمام 
ديموم�ة ونجاح ه�ذا النظام، إضافة اىل بروز االزم�ات تلو االزمات، 
والت�ي رافق�ت العملي�ة عرب الس�نوات املاضية، ناهيك عن مش�كلة 

غياب املعارضة السياسية وإيجاد التوازن السيايس املطلوب..
أكم�ل املش�اكل ضع�ف مراقب�ة االداء الحكومي، فضالً ع�ن غياب 
الرقاب�ة الربملاني�ة ع�ىل الس�لطة التنفيذي�ة، اىل جان�ب أن كل هذه 
االزم�ات خلق�ت تجزئة وتفككا يف املجتمع طولي�ا وعرضيا وحولته 
ملجتم�ع متناحر ومتنافر،  بدالً من التعايش الس�لمي بني مكوناته، 
بس�بب االنقس�ام الطائفي والعرق�ي وغياب الوعي ل�دى الجمهور 
،وتعدد الوالءات السياس�ية والحزبية جع�ل األوضاع تبدوا يبدو غري 

هادئة وال مستقرة ويف حالة شحن دائم .
التحدي�ات الصعبة التي تواجه النظام الس�يايس كب�رية، فمنظومة 
االحزاب الحاكمة، فش�لت يف إدارة النظام وقيادة الدولة، كما أنها لم 
تس�تطع تغيري رؤيتها يف التحول بالنظام السيايس من الديكتاتورية 
اىل الديمقراطي�ة التعددي�ة الحقيقي�ة، او تطبيق بنود الدس�تور يف 
التح�ول م�ن الدولة املركزي�ة اىل االتحادي�ة الالمركزي�ة، إضافة اىل 
التوج�ه نحو االقتص�اد الحر بدالً من االقتص�اد املوجه، والعمل عىل 
تطوير املجتمع العراقي من مضطهد اىل عامل ومنتج، ومنسجم مع 

نفسه ومتعايش سلمياً بني مكوناته.
ال نختل�ف عىل أهمية وجود االحزاب والتي�ارات، كونها تمثل الحالة 
الديمقراطي�ة ، ولكن ليس به�ذه الكيفية والحجم من كثرة االحزاب 
م�ا يعني كث�رة الربامج والخطاب�ات االنتخابية، والت�ي يضيع فيها 
الواضح وال يمكن تمييزها بسهولة، لذلك من الواجب اصالح النظام 
الحزب�ي الص�الح النظام الس�يايس وبش�كل جوه�ري، يكرس حالة 
الجم�ود والحلق�ة املفرغة، التي ي�دور يف داخلها النظام الس�يايس، 
وبذلك تس�هل عملية االصالح املؤسيس لهياكل الدولة عموماً وإيجاد 
حلقات صغ�رية تمثل الجمهور، وبذلك تك�ون هناك صورة مصغرة 

للنظام السيايس املتطور القابل للحياة.

تحديات النظام السيايس 
يف العراق

محمد حسن الساعدي  
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»إسرائيل« في االتحاد األفريقي
أخطر من خطوة بروتوكولية

حلقات التآمر على لبنان مستمرة .. ماذا عن 
استغالل انفجار المرفأ ؟

بقلم/شرحبيل الغريب
س�فري  ق�ّدم   ،٢٠٠٢ ع�ام  من�ذ  م�رة  ألول 
االيل،  أدماس�و  إثيوبي�ا،  ل�دى  »إرسائي�ل« 
أوراق اعتم�اده عض�واً مراقباً ل�دى االتحاد 
وزارة  أعلن�ت  العب�ارة،  به�ذه  األفريق�ي. 
خارجي�ة االحتالل اإلرسائي�ي انضمامها إىل 
عضوية االتح�اد األفريقي مرة أخرى، بينما 
علّ�ق وزي�ر خارجي�ة االحت�الل اإلرسائي�ي 
يائري البيد عىل ه�ذا اإلعالن، قائالً: »هذا يوم 
احتف�ال بالعالق�ات اإلرسائيلي�ة األفريقية، 
وسيس�اعدنا عىل تعزيز أنش�طتنا يف القارة 

األفريقية، ومع الدول األعضاء يف االتحاد«.
بهذه الترصيحات، أعلنت »إرسائيل« رسمياً 
حصولها ع�ىل صفة عضو مراقب يف االتحاد 
األفريق�ي، وقال�ت إن�ه حص�اد عم�ل عليه 
الدبلوماسيون اإلرسائيليون منذ نحو عقدين 
من الزمن. فما ه�ي دالالت هذا اإلعالن، وما 
ال�ذي ترنو إليه »إرسائيل«؟ وما هي مخاطر 

هذه الخطوة؟ 
املس�تغرَب والصادم من هذا الق�رار هما أن 
دول الق�ارة األفريقية ُتَعّد م�ن الدول األكثر 
اكتواًء بنار العنرصي�ة واآلبارتهايد والفصل 
العنرصي، حت�ى وقت قري�ب، ودائماً كانت 
تصط�ّف إىل جان�ب الش�عب الفلس�طيني، 
وتطالب »إرسائيل« بإنهاء احتاللها األرايض 
الفلس�طينية. فكيف حّققت »إرسائيل« هذا 

االخرتاق؟
وصل�ت »إرسائي�ل« إىل أفريقيا وس�ط حالة 
عربية مرتّهل�ة، ووضع فلس�طيني مأزوم، 
ورصاع�ات أفريقي�ة متفاقم�ة ب�ني دولها. 
وعىل الرغم م�ن العزلة والعقبات التي كانت 
تواج�ه »إرسائي�ل« لتحقيق ه�ذه الخطوة، 
الس�نوات  فإنه�ا كرَّس�ت جهده�ا، خ�الل 
األخرية، وعملت بالتدريج عىل اخرتاق القارة 
األفريقي�ة، وتغلغل�ت فيه�ا، وتمّكن�ت م�ن 
توسيع نفوذها، أمنياً وعسكرياً واقتصادياً، 
للوصول إىل هذه اللحظة. وهذا ما عّززه بيان 
خارجي�ة االحتالل اإلرسائي�ي، وقال بصورة 
واضحة: »تتمت�ع »إرسائيل« بعالقات ب� 46 
دول�ة يف أفريقي�ا، ولديه�ا رشاكات واس�عة 
النطاق وتعاون مش�رتك يف عدد من املجاالت 
املتنوّع�ة، بم�ا يف ذلك التجارة واملس�اعدات. 
وبعد الحصول رس�مياً ع�ىل صفة مراقب يف 

االتحاد األفريقي، س�تكون األط�راف قادرة 
عىل التعاون، من بني أمور أُخرى«.

االتح�اد  إىل  »إرسائي�ل«  انضم�ام  يمّث�ل 
األفريقي مجدَّداً مرحلة ُمغايرة لس�ابقتها، 
عنوانها أن مطامعها لم تقترص عىل احتالل 
األرض الفلس�طينية فحس�ب، ب�ل تس�عى 
أيض�اً للمحافظة عىل مصالحه�ا، عىل نحو 
، يف القارة الس�مراء من دون االعتماد  مبارشرِ
ع�ىل الدور األمريكي يف املنطقة، مس�تخدمة 
الفزاع�َة اإليرانية كم�ا كل مرة، ومس�تغلة 
ل العربيَّ�ني الكبريين.  ع�ف والرتهُّ حال�ة الضَّ
واله�دف م�ن وراء ذل�ك تعزي�ز مرشوعه�ا 
�عي، ونهب مق�ّدرات الدول  العنرصي التوسُّ

األفريقية واستثمارها. 
األس�ئلة املهّم�ة، التي تطرح نفس�ها، هي: 
كيف سيؤّثر هذا التغلغل يف القارة األفريقية 
يف الش�عب الفلس�طيني؟ وما انعكاس هذه 
الخطوة ع�ىل القضية الفلس�طينية؟ وكيف 
س�يؤثر هذا القرار يف األم�ن القومي العربي 
يف  العربي�ة  ال�دول  م�ن  ع�دد  إىل  بالنس�بة 

املنطقة؟
انضمام »إرسائيل« إىل االتحاد األفريقي ليس 
خطوة بروتوكولية، بل يشّكل خطوة كارثية 
ولحقوق�ه  الفلس�طيني  للش�عب  وطعن�ة 
الوطنية وقضيته العادلة. وأس�تطيع القول 
إن القضية الفلسطينية، بعد هذا االنضمام، 

تمّر يف منعطٍف خطري. 
التأث�ري اآلخر واملهّم لهذه الخطوة يف القضية 
سياس�ة  بتكري�س  يتمّث�ل  الفلس�طينية 
التقاع�س الدويل تج�اه االلتزامات األخالقية 
والقانوني�ة الواجب�ة عىل املنظم�ات الدولية 
بش�أن حماي�ة حقوق اإلنس�ان والش�عوب 
املحتل�ة. وستش�جع هذه الخط�وة االحتالل 
اإلرسائيي عىل مواصلة عدوان�ه وانتهاكاته 
ضد الش�عب الفلس�طيني، كما أنها ستعّزز 
منّص�ة  ع�رب  »إرسائي�ل«  مكان�ة  حض�ور 
دولي�ة تدعم سياس�اتها يف أفريقيا، وهو ما 
س�ُيلقي بظالله أثراً س�لبياً بش�أن القضية 

الفلسطينية. 
»إرسائي�ل«، كدولة احتالل، باتت تدرك يقيناً 
أنها تعيش أزمة وجود، وتعاني جرّاءها عىل 
مدار الوقت. وانضمامها إىل االتحاد األفريقي 
م�ا ه�و إالّ خط�وة لتعزي�ز أوارص العالقات 
بدول أفريقية وإس�المية جديدة، بعد تطبيع 
راً، كي تشعر  عالقاتها مع دول خليجية مؤخَّ
بأنه�ا دولة طبيعية يف املنطقة، ولها عالقات 
بأك�رب ع�دد م�ن ال�دول. وم�ا كان�ت زيارة 
نتنياه�و األخ�رية لدولة تش�اد األفريقية إالّ 
لتعزيز املكاس�ب السياس�ية والدبلوماسية، 
ومحاول�ة الخروج من مأزق العزلة والوجود 
الذي تواجهه »إرسائيل« نتيجة أسباب باتت 
�ع مح�ور املقاومة،  واضح�ة، أبرزه�ا توسُّ

واإلنج�ازات الكب�رية الت�ي س�ّجلها خ�الل 
الس�نوات املاضية، يف مقابل التهديد الواضح 
الذي تمّثل�ه قواه التي تدعمها إيران، س�واء 
ع�ىل صعي�د الجبهة الش�مالية يف لبن�ان، أو 
الجنوبية يف فلس�طني، أو حتى س�عي إيران 
يف مرشوعه�ا النووي. فكل ه�ذا، من وجهة 
النظ�ر اإلرسائيلي�ة، ُيَعّد مصدر قل�ٍق كبرياً، 

وبات يهّدد كيانية وجودها. 
عربياً، بعد انضمام »إرسائيل« عضواً مراقباً 
إىل االتح�اد األفريقي، س�تكون املنطقة أمام 
واقع مغاير: بني تحّول سنش�هده يف املوقف 
الفلس�طينية،  القضي�ة  تج�اه  األفريق�ي 
وتدجني للموقف العربي وسيطرة عليه، وهو 
ما يستدعي مراجعة شاملة يف كل األصعدة، 
ومن كل األطراف، س�واء من القارة السمراء 
تجاه أمنها مائياً واقتصادياً وزراعياً، أو من 
الدول العربية التي ل�م تطّبع مع »إرسائيل« 
بعُد، بشأن رضورة إجراء مراجعات حقيقية 
تج�اه ما ج�رى، وه�و األمر الذي يس�تدعي 
ل  القيام بدور عمي للتص�دي للزحف والتغوُّ
اإلرسائيليَّ�ني يف الق�ارة األفريقية، من خالل 
تفعي�ل أدوات االتصال والعالقات املتش�عبة 
لل�دول العربية بال�دول األفريقية، ومجابهة 
�ع، والوق�وف ضّد  النف�وذ اإلرسائي�ي املتوقَّ

التأثري اإلرسائيي خالل املرحلة املقبلة.  
القي�ام  ال�روري  م�ن  ب�ات  فلس�طينياً، 
التحري�ر  منظم�ة  لس�لوك  بمراجع�ة 
الفلس�طينية، وتقويم مس�ار لهذا السلوك، 
سياسياً ودبلوماسياً، عرب مؤسساتها، سواء 
عرب السفارات خارجياً، أو حتى عرب السلطة 
الفلسطينية داخلياً، من خالل إعادة االعتبار 
إىل القضية الفلس�طينية، وقطع كل أش�كال 
العالق�ات املب�ارشة والتي ش�ّجعت األطراف 
عىل قب�ول »إرسائيل« وإقام�ة عالقات بها، 
وتعزيز خيار االنتفاضة الش�املة واالشتباك 
مع االحت�الل، وتعزيز الجهود الدبلوماس�ية 
الفلس�طينية إلبق�اء القضية الفلس�طينية 
اإلس�المية  ال�دول  عق�ول  يف  ح�ارضًة 
واألفريقية، من أجل إحداث فارق يف املشهد، 
حتى تقطع هذه الدول واالتحادات عالقاتها 
ب�«إرسائيل«، أو تتخذ مواقف ضدها. فليس 
من املنطق أن تنتقد االتحاَد األفريقي بقبوله 

يم عالقات بها. »إرسائيل« عضواً، وأنت ُتقرِ

بقلم/أكرم بزي
كان املطلوب، بعد اغتيال الش�هيد 
رفيق الحريري يف عام ٢٠٠٥، َقلَْب 
األمور رأس�ًا عىل عقب، وأخَذ البلد 
إىل حرب طائفية س�نية – شيعية، 
ت�ؤدي  مس�يحية،   – وإس�المية 
اىل جع�ل لبن�ان بوابة عب�ور آمنة 
ل�«الكيان العربي«، سياسياً وأمنياً 
واجتماعي�اً، وأن يك�ون من الدول 
»املطّبعة«، ش�أنه شأن الدول التي 
س�ارت يف ركب »كامب ديفيد«، إالّ 
أن »حساب البيدر لم يكن كحساب 
الحق�ل«، ول�م تفل�ح كل الجه�ود 
الدولّية واإلقليمّية واملحلّية يف تنفيذ 
ط »الداخ�ي«، فكان ال  ه�ذا املخطَّ
ب�ّد من الدخ�ول علن�اً يف املواجهة، 
فكان�ت ح�رب ع�ام ٢٠٠6، الت�ي 
أُريَد منها تدمرُي البنية العس�كرية 
اللبنانية، وَس�حُق البيئة الحاضنة 
الوط�ن،  كل  مس�توى  ع�ىل  له�ا 
فجاءت النتائج عك�س ما توقعته 
الصهيوني�ة،  األمريكي�ة  اإلدارات 
أبنائ�ه  بصم�ود  لبن�ان  وانت�رص 
وبدعم األشقاء والحلفاء، وُهزمت 
اآللة األمريكية – الصهيونية وُهزم 

عمالؤها يف الداخل.
استمرّت حلقات التآمر عىل لبنان، 
م�ن املنظوم�ة األمريكية نفس�ها، 
ت�ارة  متع�ددة،  وأل�وان  وبأوج�ه 
ع�رب االنتخاب�ات النيابي�ة، وت�ارة 
املتعاقب�ة، م�ن  ع�رب الحكوم�ات 
حكومات ف�ؤاد الس�نيورة، مروراً 
بس�عد الحري�ري، إىل تمام س�الم، 
إىل نجيب ميقاتي. هذه الحكومات 
كلها كانت تتش�ّكل ب�رشوط الحد 
األدنى التي تريدها قوى 8 آذار، مع 
إعطاء هامش كبري لسائر األفرقاء 
للتح�رك ضمن آلي�ات متََّفق عليها 
ب�ني أقط�اب السياس�ة اللبنانية، 
حت�ى بداية الح�رب عىل س�وريا، 
تدم�ري  منه�ا  امل�راد  كان  والت�ي 
س�وريا، وقلب نظ�ام الحكم فيها، 
وتقس�يمها إىل كانتونات مذهبية، 
وتوقيعها صكوك االستسالم للعدو 

الصهيوني، وتنفي�ذ الرشوط التي 
يريدها العدّو ملنطقتنا. وهذا أيضا 
لم يح�دث، فكان أن انترص النظام 
يف سوريا، وثّبت دعائم حكمه، من 
خالل إعادة انتخاب الرئيس بشار 

األسد لوالية جديدة.
 – األمريكي�ة  اإلدارة  تي�أس  ل�م 
الخالّق�ة  فالعقلي�ة  الصهيوني�ة، 
آللي�ات التدمري والتجوي�ع والقتل 
م�ا زال�ت مس�تمرة، ع�رب ابت�داع 
اىل  الفّتاك�ة، للوص�ول  األس�اليب 
كل  عج�زت  أن  بع�د  مبتغاه�ا، 
اّتبعتها،  التي  العسكرية  األساليب 
ة، أو عرب  إن كان بص�ورة مب�ارشرِ
حلفائها يف الداخل اللبناني، أو عرب 
املجموع�ات اإلس�المية املتش�ّددة 
أو... أو... فاملطل�وب تدجني البلد، 
الصهيوني�ة«  »األجن�دة  وتنفي�ذ 
حدوده�ا  له�ا  تضم�ن  الت�ي 

وس�طوتها من خ�الل لبن�ان عىل 
كل املنطقة: توطني الفلس�طينيني 
يف لبنان؛ ترس�يم الح�دود اللبنانية  
–«اإلرسائيلي�ة«، ع�ىل نح�و يتفق 
مع الطموحات الصهيونية؛ تسليم 
اإلبقاء  املقاومة وتدم�ريه؛  س�الح 
الس�وريني إلحداث  النازح�ني  عىل 
تغي�ري يف الديموغرافي�ا اللبناني�ة، 
عىل نحو يّتفق مع تنفيذ املخطط؛ 
تس�ليم البلد إىل حكام ترىض عنهم 
القيادة الصهيوني�ة، وال مانع من 
أن يكونوا حلفاء كحلفاء الس�ابق 

يف عام 198٢ وما قبله.
والحص�ار  العقوب�ات،  ف�رُض 
املروب عىل لبن�ان، ومنع دخول 
الدوالر واملساعدات والدواء والغذاء 
والفي�ول، وصوالً إىل امل�وت جوعاً؛ 
ه�ي م�ن الوس�ائل االس�تعمارية 
التي مورس�ت يف أكث�ر من منطقة 

يف العال�م، والش�واهد كث�رية فيما 
يخ�ص الغ�زوات األمريكي�ة: غزو 
نيكاراغوا 18٢3؛ ث�م بريو 18٢٥؛ 
احت�الل تكس�اس وضمه�ا يف عام 
1873؛  كولومبي�ا  غ�زو  1948؛ 
 19٠1 كولومبي�ا  يف  �ل  التدخُّ
و19٠٢؛ االس�تيالء عىل س�ت مدن 
يف هندوراس 19٠7؛ دخول املارينز 
هايت�ي، وقيامه�م بالس�طو ع�ىل 
البنك املركزي، سداداً ألحد الديون! 
ث�م احتاللها من ع�ام 191٥ حتى 
عام 1934؛ قصف املكسيك 1916؛ 
غزو خليج الخنازير 1961؛ رضب 
الحص�ار الج�وي عىل كوب�ا؛ غزو 
الدوميني�كان 196٥؛ غزو غرينادا 
1983؛ التدخ�ل يف تش�يي 1988؛ 
رئيس�ها  واختط�اف  بنم�ا  غ�زو 
1989؛ دعم االنقالب عىل تش�افيز 
يف فنزوي�ال ع�ام ٢٠1٢، والتلويح 

بالتدخ�ل العس�كري ع�ام ٢٠19، 
ناهي�ك بالتدخ�الت يف لبنان عامي 
الع�راق  واحت�الل  19٥8 و198٢، 
العقوبات  وف�رض  وأفغانس�تان، 
والحص�ار عىل إيران منذ 4٠ عاماً. 
ولم ت�زل أم�ريكا ت�رتك بصماتها 
اإلجرامي�ة أينما حلّ�ت يف كل بقاع 

األرض.
لس�يناريو  متعّم�د  تك�رار  ويف 
األربع�ة« بع�د كارث�ة  »الضب�اط 
اغتي�ال الرئي�س رفي�ق الحريري، 
واتِّه�ام »النظ�ام األمن�ي اللبناني 
– الس�وري« آنذاك، أُريَد من خالل 
جريم�ة مرف�أ ب�ريوت، »تحمي�ل 
م�ن  معين�ة  لفئ�ة  املس�ؤولية 
»وس�ائل  عم�دت  إذ  اللبناني�ني«، 
إع�الم مدفوعة األج�ر« إىل تحميل 
املس�ؤولّية م�ن دون أّي دليل، منذ 
اللحظ�ة األوىل لوق�وع االنفج�ار، 

ل�«البيئ�ة املمانعة«. وق�رار اّتهام 
اللواء عباس إبراهي�م، املدير العام 
لألم�ن الع�ام اللبنان�ي، م�ن دون 
األمنّي�ني  املس�ؤولني  م�ن  غ�ريه 
والعس�كرّيني ع�ىل وج�ه التحديد، 
عىل الرغم من سخافة الدليل، يأتي 
يف الس�ياق نفس�ه، من أج�ل دفع 
أه�ايل ضحاي�ا املرف�أ واملتعاطفني 
ن »منتفيض  معه�م، وَمن تبّق�ى مرِ
البلبل�ة  إث�ارة  إىل  ترشي�ن«،   17
والفوىض، يف صورة قد تبلغ ذروتها 
القصوى يف 4 آب/أغسطس املقبل، 
»الذك�رى األوىل النفج�ار املرف�أ«، 
والت�ي تجع�ل الخي�ارات الس�لبية 
كلها مفتوحة ع�ىل كل االحتماالت 
التصعيدية، بالرغم من كل املعاناة 
الت�ي يش�هدها لبن�ان، والت�ي قد 
تصل اىل »رصاع�ات دموية« أهلية 
يف معظ�م املناط�ق اللبنانية. وهذا 
ما تريده الواليات املتحدة األمريكية 

وعمالؤها.
م�رة أخ�رى، ت�م تكلي�ف الرئيس 
نجي�ب ميقاتي تش�كيَل الحكومة 
اللبنانية، بعد فش�ل الرئيس س�عد 
الحري�ري يف القي�ام به�ذه املهمة، 
وكالهم�ا ينتم�ي إىل نادي رؤس�اء 
الحكوم�ات الس�ابقني، إالّ أّن لكل 
منهم�ا حيثيَت�ه وموقعيَت�ه اللَّتني 
تمّيزان�ه. فالظروف اآلن مغايرة ملا 
كانت عليه قبل 9 أش�هر. وبالتايل، 
فه�و أم�ام خياري�ن: إّم�ا التأليف 
الرسي�ع، خالل ش�هر، »إذا ما أتته 
كلم�ة ال�رس«، وإّم�ا االعت�ذار، إذ 
إن�ه ال يس�تطيع أن يدخ�ل يف لعبة 
التعطي�ل، كم�ا فع�ل غ�ريه. ه�ذا 
إذا ل�م ُيضَغ�ط عليه م�ن الخارج، 
ليدخل لعب�ة َس�لَفه. وإذا ما ألّف، 
فستس�تمر الحكومة العتيدة حتى 
موع�د االنتخاب�ات النيابي�ة الت�ي 
س�تكون معركة »كرس عظم« بني 
األط�راف املدعوم�ة أمريكي�ًا م�ن 
جهة، ومح�ور املمانع�ة من جهة 
أخ�رى. وهنا بيت القصي�د. فلمن 

ستكون الغلبة؟ الله أعلم.

بقلم/ منتصر الجلي
ْن  ُكْم َوَما َيُبثُّ مرِ يقول الله س�بحانه وتعاىل ) َويفرِ َخلْقرِ
ُنوَن .( من س�ورة الجاثية- آية  َدابَّ�ٍة آََياٌت لرَِق�وٍْم ُيوقرِ

)4(
هي س�نن الحياة وبقايا الكون وآثار الخالق العظيم 
،الله، وهي الروابط الش�اهدة عىل الصلة بني الس�نن 
اإللهيه وب�ني مفهومية العي�ش واملخلوقات والكون 

وما حوىرِ
وضم�ن التجرب�ة الكوني�ة والسلس�ة العميق�ه بني 
الكون وأش�ياءه وبني اإلنس�ان ه�و دور تكامي بني 
التكريم والتسخري ملس�ؤولية ذات أوجه عدة تربطها 

بالخالئق وحدة العمبود ووجهة الوظيفة .
فالوالية من دراسة كونية فيزيائية ذات أبعاد روحية 
تخل�ق املعرف�ة الكامل�ه بالخال�ق وت�زرع الوس�يلة 
والفضيله والدرجة الفاضلة بني مخلوقات ُمس�ّخرة 

للكمال اإلنساني لهذا املخلوق اإلنسان.
فال�ويل والوالي�ة له�ا موازينه�ا املح�ددة ووظائفها 
املناط�ة بها إذا ما اتبع الن�اس مفهومها كما جاء يف 

عمق الرسالة القرآنية والرسول الخاتم.
فح�ني الحديث عن الش�مولية واملس�ؤولية والطاعة 
واالقت�داء والوح�دة والع�دل ،كله�ا مع�اٍن ه�ي من 
وظيف�ة الويل القائم وهي يف الوق�ت ذاته من صفات 
الخالق من له الوالية الكاملة عىل شؤون مخلوقاته.

إذ يف الوالي�ة الكوني�ة االس�تقامه والس�الم املحت�وم 
للبرشي�ة فمجري�ات الويل الت�ي هي قوانني حس�ب 
الدس�تور الربان�ي ه�ي معاي�ش للناس ولتس�تقيم 
وحدة اإلنسان واألمم إذا ما عرفت حق الوالية قيمتها 

وكنزها الثمني.

وح�ني تتحق�ق الوالي�ة الكونية تتكون اس�رتاتيجية 
الثبات التي هي جزء ال يتجزأ من اس�تمرارية الوالية 
عرب العصور فديمومتها االس�رتاتيجية عرب الس�نني 
منذ الب�الغ املبني يوم خم ، زخ�رت بالثبات يف األتباع 
للمخلص�ني لل�ويل ال�ذي ُمثَّل�ت يف اإلم�ام ع�ي عليه  
الس�الم _ كما الثبات يكمن يف اسرتاتيجية القوة لدى 
الويل ومعارف وعلوم ونقلة تاريخ وأصحاب معارف.

دم،  فالوالي�ة ليس�ت ذات طاب�ع عفوي يتص�ف بالقرِ
دته مس�تمرة ثابت�ة مع تغري فص�ول العصور  بل جرِ
والسنوات “فالزمن هنا حتميته التغري والوالية ثابتة 
ال تغري ” بل لها حداثتها املعارصة املواكبة لكل عرص 
وس�نة وجيل من األجي�ال …فاملعارصة من س�مات 
الوالي�ة وهي ذات تداخ�ل عميق يف حكومة اإلس�الم 
وسياسته الخارجية، فال ُبعد للوالية عن واقع الناس 
وش�ؤون حياته�م فهي من تبن�ي يف واق�ع حياتهم 
مضامني الدين وسياسة االتباع والوالء والعداء وتبني 

لهم مفاتيح العلوم وبصائر الدنيا .
إذ يف الحكوم�ة الت�ي تغذوها الوالي�ة اإللهية املنبثقة 
“من علم وكتاب ” يكون الشد الروحي والبناء املعريف 
واملؤس�يس واالقتصادي واملع�ريف واالجتماعي وبناء 
هيكلي�ة الحي�اة كله�ا عىل أس�س متبع�ة من خالل 
دس�تورية القرآن وزاخر علومه التي يستنبطها الويل 

بما وهب له الله وقدَّر من علم ورشد حتمي.
وه�ذه نب�ذة ع�ن الوالي�ة بأبعاده�ا الفس�يولوجية 
الحديثه ذات الطابع الحداثي التي نسب إليها ُمحدثرِي 
الع�رص وم�دارس التنظ�ري ومخرج�ات الجامع�ات 
�دم والحدودي�ة والت�اليش يف حني أنها  األوروبي�ة القرِ

مرشوع إلهي طويل املدى لو هم يوقنون.

الوالية العمق الكوني 
واستراتيجية الثبات
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التطبيعية تسمي مدربين مساعدين 
لألولمبي وآخر للحراس

الجمعة المقبل.. الشعب يحتضن المباراة الفاصلة
 بين الصناعات الكهربائية وسامراء

شنيشل ينفي اعتذاره عن اكمال 
مشواره مع النوارس 

بعد تحرر الفريق األزرق من شبح الهبوط

نجوم األنيق يخشون من مستقبل مجهول للنادي 
ويوجهون رسالة الى وزارة التعليم 

بعد فوزه االخري عىل نادي الكهرباء، 
ب�ات رس�ميا ابتع�اد ن�ادي الطلب�ة 
الري�ايض او م�ا يعرف بأني�ق الكرة 
العراقية، عن شبح الهبوط اىل دوري 
املظالي�م، ه�ذا التهدي�د ال�ذي يراود 
الن�ادي االزرق منذ مواس�م عدة، اال 
ان نج�وم االنيق كانت لهم كلمة ازاء 
املتغريات االخرية، موجهني رسالتهم 
اىل وزارة التعلي�م الع�ايل، ب�رورة 
مراع�اة الن�ادي وتزويده بالس�يولة 
املالية التي تس�مح له باملنافس�ة يف 

الدوري املمتاز. 
وحق�ق الطلب�ة ف�وزه االخ�ري ع�ىل 
الكهرب�اء بنتيج�ة )1-0( يف املباراة 
الت�ي اقيمت ع�ىل ملع�ب التاجي، يف 
الجولة األخ�رية من البطولة، ليحقق 
بق�اًء بش�ق االنف�س يف منافس�ات 

دوري الكرة املمتاز.
ف�اىل ذل�ك تح�دث نج�م ك�رة االنيق 
الالع�ب الدويل الس�ابق مهدي كريم، 
عن�ه أن�ه »ال يمك�ن وص�ف فرحته 
ببق�اء االني�ق يف ممت�از الك�رة وال 
يمك�ن ان يخف�ي توجس�ه م�ن ان 
يتكرر الوضع املأساوي للفريق خالل 

املوسم املقبل«.
تابعت�ه  ووج�ه كري�م، يف ترصي�ح 
اىل  »رس�الته  العراق�ي«  »املراق�ب 
وزارة التعلي�م الع�ايل بانه�ا عليه�ا 
ان تح�دد موقفه�ا من دع�م النادي 
مالياً بما يليق باس�م االنيق او تنهي 
عالقتها بش�كل رس�مي«، مشريا اىل 
أن�ه »يف ح�ال انه�ى ارتب�اط النادي 
بال�وزارة ان�ا ع�ىل يقني ب�أن هناك 
العدي�د م�ن ال�ركات س�يكون لها 
اس�تثمارات لتحس�ني الوض�ع املايل 
للطالب خصوص�ا بتواجد العديد من 

املقومات«.
واك�د، أن »الجمي�ع ع�ىل يق�ني بان 
ه�ديف الوحي�د ان اش�اهد الن�ادي يف 

ابهى ص�ورة، لذا لن اتوان�ى مطلقاً 
عن تقديم اي خدمة او التوجه اىل اي 

وزارة او مؤسسة لخدمة النادي«.
واش�ار، »ل�م نك�ن يوماً م�ن طالب 
املناصب ول�ن نكون ابداً س�يما وان 

همنا الوحيد ان نش�اهد الطلبة يعود 
لكامل اناقته وكابناء للنادي سنقدم 

قصارى الجهود لرفعة النادي«.
ام�ا بالنس�بة لعضو االدارة الس�ابق 
باسم عباس، فقد اشار اىل أن »سبب 

تقديم اس�تقالته م�ن االدارة املؤقتة 
لن�ادي الطلبة اعرتاض�اً عىل التعامل 
املايل امل�رتدي املتب�ع من قب�ل وزارة 

التعليم العايل«.
وق�ال عب�اس، أنه »ال يمك�ن مطلقاً 

ان نصم�ت عىل املصري املجهول الذي 
يواج�ه النادي من خالل عدم اكرتاث 
الوزارة وتكرار مأس�اة املنافسة عىل 

الهبوط للموسم الحايل«!.
الح�ايل،  الك�روي  املوس�م  وش�هد 

لن�ادي  االداري�ة  الهيئ�ة  اس�تقالة 
الطلب�ة والت�ي كان يرتأس�ها النجم 
الطالبي الس�ابق ع�الء كاظم، وذلك 
عىل خلفية انتكاسات مر بها النادي 
عىل املستوى الفني وتحقيق النتائج. 

يعيش العالم أجمع ذروة االحداث الرياضية وعصارة الجهود ألربع 
س�نوات متتالية تحّولت هذه املرّة اىل خمس س�نوات بفعل كوفيد 
19، وما أحدثه من هزّة رضبت العالم يف املواعيد والعمل واالقتصاد 
والتنّق�ل ولم يرتك جانباً إال وكان له تأث�ريه املبارش فيه وأي تأثري 

كارثي أحدثه الفايروس اللعني.
مع كل ذلك انطلق أوملبياد طوكيو كحدث ريايض هو األكرب واألعم 
عىل مس�توى العالم، وفيه يتم التمييز بني املُجتهد واملتكاِسل، َمن 
يصل اىل القمة بالعمل واالعداد والحضور املؤثر ومن يِصل اىل هناك 
إلكمال العدد ال أكثر من ذلك وال أقل، ويعمل بش�عار املشاركة من 
أج�ل املش�اركة، من ُيراهن عىل املنافس�ة والتتوي�ج، ومن يحاول 
اللّح�اق بالركب، وإن يك�ن اىل منتصف الطري�ق يف عالم الرياضة 

الواسع وألعابها املتشّعبة للرجال والنساء عىل حد سواء!
ملس�نا حجم ه�ذا التأثري، واالنج�از العاملي، واإلش�ارة الي�ه بقّوة 
وبأوسع صدى، كما حصل مع أبطال تونس الذين تّوجوا صدورهم 
بالذهب والفضة مبّك�راً أو إيران التي افتتحت حصيلة الذهب هي 
األخ�رى يف الوقت الذي بدأ به التنافس بني كبار املش�اركني الصني 
والواليات املتحدة وأملانيا واليابان يف سيناريو تنافيس تتصاعد فيه 
ُحم�ى املنافس�ات بمختلف األلع�اب الفردية والجماعي�ة التي قد 
تس�ّجل لبعض الدول أيضاً تمّيزه�ا بلعبة معّينة هي بمثابة هوية 
ناِصعة لها وش�هادة تتّوج بالذهب والفضة والربونز، ولكن تبقى 
للدول املش�ار اليها مكانتها يف الحضور وق�ول كلمة الفصل يف أية 

لعبة يكون تواجدهم بها حارضاً.
وبالع�ودة اىل تعلّ�ق األم�ر بنا عراقي�اً نعود لذات االس�طوانة التي 
نكّررها كل أربع س�نوات ونس�تذكر ميداليتنا الوحيدة من الربونز 
املس�ّجلة باس�م طيب الذك�ر رحمه الل�ه الرباع عب�د الواحد عزيز 
يف أوملبي�اد روما قبل نح�و 60 عاماً، ونعود لنط�رح مئات االفكار 
واملُس�ّببات التي تحول دون حصولنا ع�ىل ميدالية واحدة عىل أقل 
تقدير تكون لنا القدرة بعدها اىل اإلدعاء بأن ثّمة رياضة وبطوالت 
وتخطي�ط وأبطال رياض�ة يف العراق قد خّطط�وا واجتهدوا ونالوا 

مكانتهم العاملية باستحقاق.
وم�ا أن ننطل�ق به�ذا الحديث حت�ى يقودنا املتش�ّكي ومن يبحث 
عن التربي�رات اىل الُبنى التحتي�ة والبطوالت واألندية واالس�تثمار 
الريايض والفس�اد واالنتخابات وس�يطرة مجموعة من املنتفعني 
واملعتاش�ني عىل الرياض�ة واالتحادات ثم نخّط�ط بعد ذلك وننظر 
ونضع الحلول املس�تحيلة ونطوي س�جالتنا بعدها ونعود أدراجنا 
دون تغي�ري ُيذك�ر ال يف رياض�ة النس�اء وال الرج�ال والعكس هو 
الصحي�ح، نعود اىل االنتكاس�ة ُمج�ّدداً بأقوى من الزمن الس�ابق 
واندثار ألعابنا ومنافس�اتنا وصعود اآلخرين من كل حدب وصوب 

وال يكاد أان يكون لنا تأثري ُيذكر.
الحقيق�ة أن مكاتبن�ا الرياضي�ة تزدح�م بالبح�وث والدراس�ات 
يف جامعاتن�ا ومراكزن�ا البحثي�ة وجميعها ت�ؤرّش الحلول وتضع 
الخيارات واالس�تنتاجات العقلية املفيدة واملش�كلة أنها س�تبقى 
طريح�ة الرف�وف دون تقليبها والعمل بها، وما ه�ي إال أيام قليلة 
بعد أن تطوى صفحات أوملبياد طوكيو ويحني موعد بطوالت غرب 
آس�يا حينها س�يخرج لنا أبطال الس�فرات الس�ياحية والبطوالت 
الوهمي�ة القناع الناس بأن انجازاتهم عاملية ال ُيمكن تصّور مداها 
وما يحتاجونه من معس�كرات طويلة األمد يف قطر وتركيا وإيران 
وم�رص ونع�ود لخيب�ات األمل وفق�دان الحلول الت�ي ال نعلم متى 

سيحني وقت التغيري فيها.

األولمبياد ثمرة االنجاز

أعلنت الهيأة التطبيعية التحاد كرة 
القدم، عن تس�مية املالك التدريبي 
املحيل املس�اعد للمنتخ�ب األوملبي 
الذي ي�رف ع�ىل تدريب�ه املدرب 

التشيكي مريوسالف سوكوب.
يف  التطبيعي�ة،  الهي�أة  وق�ررت 
بي�ان تلق�ت »املراق�ب العراق�ي« 
عبي�د  عب�اس  م�ن  كل  »تس�مية 
وس�عد حافظ مدربني مساعدين، 
بعد أن اختارهما املدرب التش�يكي 

س�وكوب للعمل مع�ه ضمن املالك 
التدريب�ي، وكذلك تس�مية إبراهيم 
سالم مدرباً مساعداً ملدرب حراس 

املرمى«. 
وس�يبدأ امل�الك التدريبي املس�اعد 
األوملبي مهامه بش�كل  للمنتخ�ب 
رس�مي خالل معس�كر املنتخب يف 
كرب�الء الذي يس�تمر لع�رة أيام 
القادمة  لالس�تحقاقات  تحض�رياً 

التي تنتظر أوملبينا.

ح�ددت لجنة املس�ابقات يف الهيئ�ة التطبيعي�ة، موعد 
ومكان اقامة املباراة الفاصلة بني الصناعات الكهربائية 
وس�امراء لحسم أي من الفريقني س�يكون ضمن فرق 

دوري الكبار ومن يهبط لدوري املظاليم.
وق�ال رئي�س اللجنة حي�در ع�ويف، يف ترصي�ح تابعته 
»املراق�ب العراق�ي« إن�ه »بع�د ان تأك�د ترتي�ب فريق 
الصناع�ات الكهربائي�ة يف املركز الثامن ع�ر بتعادله 
امام الرطة 1-1 يف آخر جولة للدوري املمتاز، سيكون 

عىل موعد مع فريق س�امراء الحاصل عىل املركز الثالث 
يف منافس�ات دوري الدرج�ة االوىل«. وب�ني ان اللق�اء 
س�يكون يوم الجمع�ة املقبل عىل ملعب الش�عب الدويل 
يف تمام الس�اعة السادس�ة مساًء، مش�ريا اىل ان الفائز 
س�يكون ضمن ف�رق ال�دوري املمت�از بينما س�يهبط 
الخ�ارس اىل مص�اف دوري الدرج�ة االوىل. وكان فريقا 
الس�ماوة والحدود قد هبطا رسميا للدرجة االوىل، بينما 

صعد فريقا الصناعة ونوروز لدوري الدرجة املمتاز.

نفى مدرب نادي الزوراء رايض شنيش�ل، امس الثالث�اء، اعتذاره عن اكمال 
مشواره مع النادي األبيض. وقال شنيشل، يف ترصيح تابعته »املراقب 

العراقي« إن�ه »ال صحة ملا تناولته بعض وس�ائل االعالم التي 
تفيد باعتذاري بش�كل رس�مي ع�ن العمل كم�درب لنادي 

ال�زوراء الري�ايض«. وتداولت عدد من صفح�ات التواصل 
االجتماعي انب�اًء تفيد باقالة مدرب نادي الزوراء رايض 

شنيش�ل. وقاد شنيش�ل مهمة تدريب النوارس خالل 
املوسم الحايل الذي شارف عىل االنتهاء.

اك�د رئي�س االتح�اد العراق�ي لكرة 
السلة حس�ني العميدي، أن الصافرة 
العراقية س�تكون ح�ارضة اليوم يف 
اوملبياد طوكيو بعد أن تم منح الثقة 

بحكمنا الشاب احمد الشوييل.
وق�ال العمي�دي، يف ترصي�ح تابعته 
»املراق�ب العراقي« إن »الحكم الدويل 
أحمد الش�وييل س�يقود مباراة اليوم 
ب�ني منتخب�ي اس�رتاليا وايطاليا يف 
تمام الساعة 11:20 صباحاً بتوقيت 
بغ�داد ضم�ن املجموع�ة B يف إط�ار 
منافس�ات كرة السلة لدورة األلعاب 

األوملبية بطوكيو«.
ب�ني  االوىل  املب�اراة  الش�وييل  وق�اد 
منتخبي ايطاليا واملاني�ا والتي كلف 

بها من قبل اللجنة املنظمة لدورة 
االلعاب االوملبية يف طوكيو. 

من جان�ب آخر، ق�رر االتحاد 
العراق�ي لك�رة الس�لة ع�دم 

الس�ماح بتسجيل أي العب 
ومدرب وإداري يف كشوفات 

االتحاد العراقي لكرة السلة 
-2021 للموس�م الري�ايض 
2022 إال بع�د تقديم كارت 
التلقي�ح بكوفي�د 19 بهذا 

التوجيه خدمة للجميع.
وبني العمي�دي، أن »القرار 
ج�اء التزام�اً بتوجيه�ات 
والجه�ات  األزم�ة  خلي�ة 

الصحية يف البالد«.

محمد حمدي

اك�د امل�درب س�مري كاظ�م ان�ه كس�ب قضيت�ه 
ض�د ن�ادي الديواني�ة والخاص�ة بالحص�ول عىل 

مستحقاته املالية التي بذمة النادي.
وقال كاظم، يف ترصيح تابعته »املراقب العراقي« 
إن »قانون�ّي اتحاد الكرة العراق�ي صالح املالكي 
قىض لصالحه باس�رتداد ماتبقى من قيمة عقده 
مقابل قيادته لفريق الديوانية مدربا بعد ان امتنع 
حسني العنكويش رئيس نادي الديوانية بتسليمها 

له بعد فسخ عقده مع النادي«.

واض�اف كاظم، أن�ه »وافق عىل مق�رتح قانونّي 
االتح�اد بتقلي�ص املبل�غ م�ن 25 اىل 15 ملي�ون 
دينار، اال أننا تفاجأنا بأن العنكويش أرسل ممثال 
عن�ه للمفاوض�ة وال�ذي طل�ب تس�ليمي عرة 
ماليني فقط ع�ىل دفعتني خمس�ة ماليني كدفعة 
اوىل وتس�دد الخمس�ة االخ�رى لدفع�ة ثانية مما 
جعلني ارف�ض واطالب املبلغ االس�ايس بالكامل 
25 مليون دينار«. وبني انه »سيس�لم القرار الذي 
صدر م�ن قانونّي اتحاد الك�رة ملحكمة منازعات 

قانون�ي  كس�ياق  الدول�ة 
متب�ع الس�رتداد حق�ي بعد 
تعن�ت تس�ليمها يل م�ن قبل 

العنكويش«.
يش�ار إىل أن س�مري كاظ�م ه�و 

املدرب الرابع للفريق حيث س�بق وأن 
تم�ت إقال�ة املدرب ح�ازم صالح وس�عد 
حاف�ظ فيما اس�تقال قيص من�ري وأخريا 

تمت إقالة املدرب سمري كاظم.

سمير كاظم يقلب الطاولة على العنكوشي 

اليوم .. مباراة استراليا وايطاليا بكرة السلة على انغام صافرة عراقية
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كشــف تقرير صحفي إســباني، امــس الثالثاء، عن 
املستجدات الخاصة بتوقيع النجم األرجنتيني ليونيل 

مييس عىل عقد جديد مع برشلونة.
وزعمت تقاريــر هذا الشــهر أن مييس وافق عىل 
التجديد ملدة 5 مواسم، مع خفض راتبه بنسبة 

.%50
ديبورتيفو«  »مونــدو  لصحيفــة  ووفًقا 
اإلسبانية، فإن برشــلونة يعيش أسبوًعا 

حاسًما بشأن تجديد عقد مييس.
وأشارت إىل أن إجازة مييس تنتهي األسبوع 
املقبل، ويجب أن ينضــم إىل التدريبات يوم 
االثنــن، وحتى اآلن لم يحصل برشــلونة عىل 

موافقة رابطة الليجا لتوثيق العقد الجديد للربغوث.
وأوضحت أن مييس وافق شــفويا منذ أسبوعن عىل 
التجديد مع برشلونة، والقضية اآلن يف أيدي املحامن 

للحصول عىل املوافقة النهائية من رابطة الليجا.
وقالت إن برشلونة يفرض رسية تامة عىل عقد مييس، 
حيث يرفض أي مصدر مقرب من البارســا أو الالعب 
اإلدالء بمعلومات أو توقع ملوعد اإلعالن الرسمي عن 

التجديد.
بإيقاف  بات يهتــم  أن برشــلونة  وأضافــت 
الترسيبات، ألنها قد تجعل حل القضية يحتاج 

إىل وقت أطول.
وذكــرت أن يف حالة حصول برشــلونة عىل 
املوافقة النهائيــة عىل عقد مييس نهاية هذا 
األســبوع أو بداية األســبوع املقبل، فإن نجم 
بلوجرانا سيبدأ فرتة اإلعداد يف املدينة الرياضية 

للنادي، وفقا لخطة املدرب كومان.
ويرفض كومان اصطحــاب مييس يف ودية 
سالزبورج، ألنه لن يكون جاهزا للمشاركة، 
بينما يخطط لتجهيز »ال بولجا« كي يشارك 
ضد يوفنتوس يوم 8 أغسطس/ آب يف كأس 

خوان جامرب.
ولفتت إىل أن مييس لم يرصح بشأن مستقبله 
يف برشــلونة منذ نهاية املوســم املقبل، لذا 
يجــب أن يتحدث إىل الجمهــور عقب مباراة 

يوفنتوس. تمتع كريستيانو رونالدو، باستقبال رائع، 
لدى وصولــه إىل مركز يوفنتوس الريايض، 
قبل  املعتادة  الطبية  للفحوصات  للخضوع 

املشاركة يف التدريبات مع العبي الفريق.
من  كغريه  إذن،  عىل  كريســتيانو  وحصل 
إىل  لالنضمام  الدوليــن،  يوفنتوس  العبي 
الجديد  للموسم  استعداًدا  الفريق  تدريبات 
أيام، وذلك بعد مشاركته يف  متأخرًا بضعة 

بطولة أمم أوروبا.
بطائرته  تورينو  يف  الربتغايل  الالعب  وهبط 

الخاصة ووصل إىل مركز يوفنتوس الطبي.
الربتغايل، عرشات  النجــم  انتظار  وكان يف 
املعجبن الذين التقطوا صورا تذكارية معه 
وحصلوا عــىل توقيعاته، كما رفع البعض، 

أعالم الربتغال للرتحيب بصاروخ ماديرا.
وخضــع مهاجم ريــال مدريد الســابق، 
إىل بقية  أن ينضم  لفحوصات طبية قبــل 
زمالئه يف مران مــزدوج تحت قيادة املدير 

الفني الجديد ماسيميليانو أليجري.
وأكد نائب رئيس يوفنتوس، بافيل نيدفيد، 

أن الــدون الربتغــايل ســيبقى يف صفوف 
السيدة العجوز هذا املوسم.

وهــذه الفحوصــات تأتي بعــد ان أنهى 
ا كريســتيانو رونالــدو ، الشــكوك حول 

مستقبله يف املوسم املقبل.
وينتهي عقد رونالدو مــع اليويف يف صيف 
2022، وزعمــت العديد مــن التقارير أن 
صــاروخ ماديرا قد ال يكمل مســريته مع 

السيدة العجوز.
فيديو  إيطاليــا«  »فوتبول  موقــع  ونرش 

وصول طائــرة رونالدو الخاصة ، إىل مطار 
كاســيل يف تورينو لبدء فــرتة اإلعداد مع 

يوفنتوس.
التدريبات، يوم  وأشــار إىل أن رونالدو بدأ 
له  الرابع  املوسم  لخوض  استعداًدا  اإلثنن، 

بقميص السيدة العجوز.
يذكر أن رونالدو ارتبط باالنتقال إىل باريس 
خالل  يونايتد  ومانشســرت  جريمان  سان 
إىل  الجاري، لكن وصوله  الصيفي  املريكاتو 

تورينو اليوم سينهي هذه األنباء.

بعد تأكيد بقائه مع الفريق
 مشجعو اليوفي ينظمون إستقباال رائعا لرونالدو

برشلونة يفرض سرية تامة
على عقد ميسي

وجه ماسيميليانو أليجري، مدرب فريق يوفنتوس 
الذي أُقيــم أمس الثالثاء مؤتمر تقديمه، رســالة 
تحفيزية لنجــم الفريق األبيض واألســود، باولو 

ديباال.
وعقد أليجري مؤتمرًا صحفًيا رفقة رئيس النادي، 
أندريا أنيييل، رصح خالله: »ســتكون سنة مهمة 
لباولــو ديباال، رأيته يتمتع بحالــة بدنية وذهنية 

رائعة، إنه قيمة كبرية ُتضاف إلينا«.
وتابــع: »أنتظر منــه الكثري، لقــد تحدثت معه، 
ووجدته متحمًســا للغاية، أنــا راٍض، خاصة عن 

حماسه«.
وأضاف أليجري: »األرقام تأتــي إىل جانبه، يمكنه 
إثبات قيمته هذا العام، يبلــغ ديباال من العمر 28 
عاًما، وهو يف ســن النضج، لقــد تركته وهو فتى 
يافــع، واآلن التقيت برجل، إنه يســجل األهداف 
ويمرر كرات اســتثنائية، أؤمن به كثريًا، وأطالبه 

باملزيد«.
وعاد أليجري الذي درب ديباال خالل مرحلته األوىل 
عىل رأس اإلدارة الفنية لفريق يوفنتوس، إىل النادي 
ليقوده املوســم املقبل بعد إقالــة أندريا بريلو من 
منصبه، عىل خلفية ســوء نتائــج وأرقام الفريق 

املوسم املايض.
أليجري العبه األرجنتينــي ديباال امللقب بـ  ودرب 
»الجوهرة« يف الفرتة مــا بن عامي 2014 و2019 

وّقع خاللها الالعب عىل 78 هدًفا.
وذكر أليجري خالل مؤتمر تقديمه أن باولو ديباال 
ســيكون القائد الثاني ليوفنتوس خالل املوســم 

املقبل.
وبسؤاله بشــأن جورجيو كيليني وأنه أقدم العبي 
يوفنتوس متفوًقا عــىل ديباال فقال: »يف يوفنتوس 
ُيحدد القائد ونائبه وفًقا للمدة التي قضاها الالعب 

يف الفريق«.

فشل منتخب زامبيا للســيدات يف تحقيق أي انتصار 
بمشــاركته األوىل يف منافســات كرة القدم النسائية 
بأوملبياد طوكيو 2020، ليســتمر غيــاب املنتخبات 

األفريقية عن دور الثمانية منذ 2004.
وتلقى منتخب زامبيا خســارة جديــدة من منتخب 

الربازيل بهدف وحيد، امــس الثالثاء، بعد أن خرس يف 
مباراتــه األوىل من هولندا بنتيجة قاســية 3-10، ثم 
تعادل مع الصن 4-4، ليحتل املركز الثالث باملجموعة 
الثانية بنقطة وحيدة، بينما تلقى 15 هدفا. ولم يسبق 
ألي منتخب نســائي أفريقي التأهل لــدور الثمانية 

باألوملبياد ســوى مرة واحدة، كانت يف نسخة 2004 
بأثينا، عرب منتخب نيجرييا الذي تأهل من فوز وحيد 
عىل اليابان 1-0، ثم واجه املانيا يف دور الثمانية وخرس 
التي كسبها منتخب  الوحيدة  اإليجابية  النقطة   .2-1
زامبيا يف مشــاركته يف أوملبياد »طوكيو 2020« هي 

بروز موهبته املهاجمة باربــرا باندا )21 عاما( التي 
سجلت 6 أهداف، لتصبح أول العبة يف تاريخ األوملبياد 
تسجل ثالثية )هاتريك( يف مباراتن متتاليتن بمرمى 
هولندا والصن كما أصبحت بانــدا من أكثر العبات 

أفريقيا تسجيال لألهداف يف األوملبياد.

عقدة ربع النهائي تكبل منتخبات أفريقيا النسائية في األولمبياد

 لم يبدأ النجم ســريجيو راموس مســريته بعد مع فريقه 
الجديد باريس ســان جريمان، ويبدو أن أبرز نقاط ضعفه 
التي أثرت عليه بشــدة يف املوسم املايض، عادت لتزعجه من 

جديد يف أيامه األوىل بحديقة األمراء.
ووفقا إلذاعة »مونت كارلو« الفرنسية، فإن راموس يعاني 
من إصابة يف ربلة الساق اليرسى، وسيغيب عن التدريبات 

حتى األسبوع املقبل.
وأشارت اإلذاعة الفرنســية إىل تأكد غياب راموس عن 
مباراة ليل، املقرر إقامتها األحد املقبل، يف كأس السوبر 

الفرنيس.
يذكــر أن راموس لم يشــارك حتــى اآلن مع باريس 
يف املباريات الوديــة، وال يريد املديــر الفني لباريس 
البالغ  ماوريسيو بوكيتينو املخاطرة بالالعب اإلسباني 

35 عاًما.
ومثلت كثرة اإلصابات نقطة ضعف راموس خالل املوســم 
املايض مــع ريال مدريــد، إذ غاب الالعــب املخرضم عن 
مباريات عدة، كما فقد فرصته يف تمثيل املنتخب اإلســباني 

بيورو 2020.
يذكر ان راموس لم يشــارك يف املباراة الودية ضد إشبيلية 

والتي تعد آخر الربوفات الودية لسان جريمان.
وأوضحــت الصحيفة أن املدافع اإلســباني ســيغيب عن 
مواجهة فريقه القديم لعــدم اكتمال لياقته البدنية نتيجة 

شعوره ببعض اآلالم يف عضلة الساق.
ولم يشــارك ســريجيو راموس يف املباريات الودية األربع 
السابقة للفريق البارييس رغم انتظامه يف تدريبات الفريق 

منذ أسبوعن.
وانضم راموس لصفــوف بي إس جي يف صفقة انتقال حر 

بعد انتهاء تعاقده مع نادي ريال مدريد اإلسباني.
 ماوريســيو بوكيتينو ســيضطر لالعتمــاد عىل عدد من 
الالعبن الشباب يف ودية إشبيلية نظرا لغياب عدد كبري من 
نجوم الفريق الدولين سواء لإلجازة أو تجهيزهم بدنيا بعد 

املشاركة يف يورو 2020 وكوبا أمريكا.

أليجري يراهن على ديباال في الموسم الجديد

اصابة راموس 
تمنعه من كأس 
السوبر الفرنسي

إيرلينج هاالند، مهاجم بوروســيا  النرويجــي  علق 
دورتموند، عىل التقارير التي تفيد بعزم تشيليس عىل 
ضمه يف صفقة قياسية تجعله األغىل يف تاريخ الدوري 

اإلنجليزي.
اللندني  النادي  وأفادت تقارير صحفية مؤخرًا بــأن 
ينــوي التقدم بعرض تبلغ قيمتــه 175 مليون يورو 

نظري الظفر بتوقيع صاحب الـ21 عاًما.
وخالل تواجده بمعسكر دورتموند يف سويرسا، تحدث 
الفريق، امس  اإلعالم عقب مــران  هاالند لوســائل 
الثالثاء، حيث ُســئل عن حقيقة مفاوضات تشيليس 
معه، فأجاب »حتى األمس، لم أكن أتحدث مع وكييل 
ملدة شــهر«.وأضاف »لكني آمل بأن يكون ذلك مجرد 
شــائعات، ألن دفع 175 مليون يورو يف شخص واحد 
أمر مبالغ فيه«.ومن املتوقع استمرار الدويل النرويجي 
داخل ملعب سيجنال إيدونا بارك ملوسم آخر عىل األقل، 
نظرًا إلرصار ناديه عىل عدم التخيل عنه هذا الصيف، ال 
سيما بعد بيع اإلنجليزي جادون سانشو إىل مانشسرت 

يونايتد.

بات مانشسرت يونايتد بحاجة إىل بيع 
بعض من العبيــه، من أجل مواصلة 
تدعيــم صفوفه، يف ظل اســتهداف 
ما بن 75  إنفاق  الحمر  الشــياطن 
إىل 100 مليــون جنيــه إســرتليني 
هــذا الصيف. وتعاقــد اليونايتد مع 

جادون سانشو من صفوف بوروسيا 
دورتمونــد مقابــل 73 مليون جنيه 
إسرتليني، وبات قريًبا من ضم رافائيل 
فاران مدافع ريال مدريد. وبحســب 
عند  الربيطانية،  »تليجراف«  صحيفة 
وصول فاران إىل اليونايتد، ســيكون 

الحمر مجربين عىل بيع  الشــياطن 
بعض الالعبن، ومن أبرز تلك األسماء 
لينجارد.  وجييس  بوجبا  بول  الثنائي 
ومن املتوقع أن يكلف فاران مانشسرت 
يونايتد ما يقارب من 42 مليون جنيه 
إسرتليني، أي أن اليونايتد سيكون قد 

إســرتليني  مليون  أنفق حينها 120 
بالفعل، وهو مــا يتطلب بيع النادي 
لالعب واحد عىل األقل. ويتواجد كريان 
اليونايتد  أولويــات  رأس  عىل  تريبري 
خالل املريكاتو الجاري، وستعتمد تلك 
الصفقة عــىل مدى نجاح اليونايتد يف 
لينجارد  أو  الســماح ألي من بوجبا 
بالرحيل. ويهتم باريس سان جريمان 
بضم بوجبا، حيث بــدأ وكيل أعمال 
الالعب يف مناقشــة بنود التعاقد مع 
النادي الفرنــيس الذي يمكنه التعاقد 
وتشــري  عاما.  الـ28  صاحــب  مع 
جريمان  سان  باريس  أن  إىل  التقارير 
يسعى لضم بوجبا، يف صفقة تقارب 
43 مليــون إســرتليني، مــع تبقي 
عام واحــد يف عقد النجــم الفرنيس 
فيواجه  لينجــارد  أما  اليونايتد.  مع 
مســتقبل مجهول مع مانشســرت، 
بعدما قىض النصف الثاني من املوسم 
هام،  وســت  لصفوف  معاًرا  املايض 
وتألق حينها بتسجيل 9 أهداف يف 16 

مباراة خاضها يف الربيمريليج.

هاالند: دفع تشيلسي 
175 مليون يورو 

لشرائي أمر مبالغ فيه !

مانشستر يونايتد يستعد للتضحية ببوجبا ولينجارد
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عنرتة ابن شدادالثقافـي

َعرَاُء ِمْن ُمَتـرَدَِّم َهْل َغاَدَر الشُّ
ِم أَْم َهْل َعرَْفَت الدَّاَر َبْعَد َتوَهُّ

ِم أَْعَياَك َرْسُم الدَّاِر لَْم َيَتَكلّـَ
َحتَّى َتَكلََّم َكاألََصـمِّ األَْعَجـِم

َولََقْد َحَبْسُت ِبَها َطِويالً َناَقِتي
أَْشُكو إىل ُسْفٍع َرَواِكِد جثَّـِم

َياَداَر َعْبلَـَة ِبالَجوَاِء َتَكلَِّمي
ي َصَباًحا َداَر َعْبلََة َواْسلَِمي وَِعمِّ

َفوََقْفُت ِفيَها َناَقِتي َوَكأنَّـَها
َفَدٌن ألَْقِض َحاَجـَة املَُتلَـوِِّم

َوَتُحلُّ َعْبلَـُة ِبالَجـوَاِء َوأَْهُلَنـا
ِم َمـاِن َفاملَُتَثلّـَ ِبالَْحـْزِن َفالصَّ

أبيات خالدة في الذاكرة مختارات من أقوال المشاهير

جالل الدين الرومي
القلب جوهـر، والقول عرَض، القول زائـل والقلب هو 
الغرض. النفس مـن كثرة املديح تتحول إىل فرعون. إن 
األشـياء الخفيـة تجعلها أضدادها مرئية. أنا أشـبه أنا 
واِحُدنا ُيشـِبُه اآلخر. أيهما أصدق يف الطاعة؟ من أطاع 
امللـك يف الغيب أم من أطاعه يف الحضور؟. بدون اإليمان 
بالغيب تغلق عىل نفسـك كوة الـدار. بغري هذا الُحب، ال 
تكـن. دافعان راسـخان: واحٌد أن أحتـي زمناً طويالً 
وأفـرُِط اآلخـُر أن ال أفيَق عىل باكـٍر يف التو. ربما تكون 
األذنان همـا القطنتـني اللتني تحجبانك عن السـمع!. 
عىل املرء أن ينفذ إىل قلبه بنور العقل ويرى واقعه ال أن 

يكون عبًدا للنقل.

محمد دركوشي

نصوص بلغة الرصاص

»١«
ألن عمري يعد بالحروب 

ليس لدي عيد ميالد 
واألعوام ثكىل 

»2«
 املوانئ سيدة أنيقة 

ترفض استقبايل 
كي ال اهرب من بلد 

سكانه قنابل موقوتة
»3«

 ال اسمع 
اال

جملة : »أهرب جاءك املوت«
لكن األقدام

مغروسة برمال متحركة 
»4«

 أحاول حلق لحيتي
فأرى  مفتاح فكري ضائعا 

وعقيل محاطا بأسالك شائكة
»5«

 السواتر تسكن غرفة أحالمي 
والرصاص له عيون الترى املوت

»6«
الشواجري لم تعد تهلهل 

فالهاربون يتقنون بيعها ملن يعطيهم 
ًسا بذل االنسحاب رغيف خبز ُمغمَّ

»7«
 يطل من الحائط 

راس يقول :إضحك عىل مقدار ماتملك من مال
كي ال تسري اىل املقصلة

كجندي هارب
»8«

النساء ينتظرن العائدين من الحرب
وعند وصولهم لم يجدوا 

اال خريفا عىل هيأة نساء 
»9«

 أنا وأهيل 
مكتوبون بلغة الرصاص

وبحروف حمراء 
عىل جدران بنيت من طني السواتر 

رؤوسنا 
عىل هيأة أطالقة

خارجة من فوهة مدفع 

»كلكامش عودة الثلث األخير«.. احياء اإلرث السومري

املراقب العراقي/املحرر الثقايف...
وقال حسـن يف قـراءة نقدية خص 
بها )املراقـب العراقي(: كلما قرأت 
واثق الجلبي، شعراً او رسداً ، تيقنت 
اننا امـام تجربـة معرفية، رسيعة 
التطـور والنمو، ذلـك النه حريص 
عـىل الخروج من مألوف الرسديات 
العراقيـة، وشـعريتها ، يبحث عن 
الخارج عن االطـر، ليمنح متلقيه، 
وهـذا مـا يسـعى اليه، بعضـاً من  
التجوالت املكتشـفة، وهي تجوالت 
تثري االسـئلة، وتأخـذ بمتلقيها اىل 
مسـاحات، قد يجد فيها الكثري من 
الغرابـة والدهشـة معـاً، وهـذا ما 
فعلـه يف روايتـه) كلكامـش عودة 
الثلـث األخـري الصـادرة عـن  دار 
الثقافية العامـة.2٠2١.  الشـؤون 
بغـداد( نظر من خاللها اىل رضورة 
اعـادة االرث السـومري بتحديـات 

الحارض وامنياته
واضاف : ان الجلبـي يقرأ الحكاية 
ماضيهـا،  عـن  بعيـداً  امللحميـة، 
ومؤثرات ذلك املايض، التي اصبحت 
جـزءا مـن االرث الجمعـي، املحرك 
للوجدانيـات، والدافـع اىل التأمـل، 
واعـادت القـراءات، ظل جلجامش 
محفزاً نفسـياً للكثري مـن الكتاب 

يف العـراق والعالـم، سـطوة تمنح 
االرسار  داخـل  الولـوج  الباحـث 
وأعنـي  بهـذا،  وهـي  والخبايـا، 
 ، املغايـرة  اىل  تحولـت  امللحمـة،  
واالختالف داخل االرث االسـطوري 
العاملـي، النهـا تناقـش، موضوعاً 
اقرب اىل الفلسفة، بل يمكننا القول 
انها االبنـة االوىل يف اعمـق الخفايا 

الفلسفية.
وتابـع: ان السـؤال الـذي لـم  يجد 
االنسـان له اجابة ناجعة ومعقولة 
حتـى اللحظـة، تلك هـي االهمية، 
وذاك هـو الـرس الـذي تعمـد واثق 
اىل  خاللـه  مـن  التسـلل  الجلبـي، 
عمـق امللحمـة.. ومن خـالل عتبة 
نصيـة.. تتوافر عىل فكـرة االبهام، 
االخـري،  الثلـث  عـودة  كلكامـش 
االبهـام يف العتبة، يأخـذ املتلقي اىل 
مدخـل يقول فيـه السـارد، إنه ود 
الخاصة.. ليسميها  كتابة ملحمته 
امامـه  كان  ومـا  واثـق،  ملحمـة 
غـري جلجامـش، الرافديني االقرب 
اليه، واالكثر سـعة يف بث االسـئلة 
الفلسـفية، والغـور يف التحليـالت 
النفسـية البطال امللحمة، شـعرية 
الجلبـي، جعلته يحاكـي امللحمة ، 
بل ويحـاول تقليدها دون االكرتاث 

املوضـوع،  هـذا  مثـل  لخطـورة 
والسؤال الذي البد منه.. هل امسك 
واثـق الجلبـي، بكل سـبل نجاحه، 

اال يجـد متلقيه ان ثمـة إرباكات.. 
دفعـت بالسـارد اىل اهمـال الرسد 
الشـعرية،  النصيـة  اىل  والولـوج 

وبصـور رسـالية قصـرية، تنفلت 
احيانـاً، ولكنهـا ماتلبـث ان تعود 
لتمسـك بخيـوط االحداث ومسـار 
قصـاً  السـارد،  اراد  شـخوصها، 
ملحمياً، وعمـد اىل بناء ذاك القص 
شـعرياً، مـع القليل مـن  الدخول 
القـص، ورضوراتـه،  ماذيـات  اىل 
االرتبـاك بـدأ بسـؤال.. هـل حـان 
الوقـت؟ وازداد نفـوراً حني انهمر، 
مع االشـارة ان القصـص والصور 
املخيلـة..  يف  تتالقـح  والذكريـات 
مع هذا التداخل بدأ السـارد مهمة 

البحث عن الخلود.
وأستطرد :تلك مهمة عىل غاية من 
الصعوبـة، يتفـيء السـارد ضالل 
الشعر، مع انغمار كامل يف االسئلة 
الوجوديـة، التـي تدفـع بمتلقيها 
اىل البحـث والتقـي، لكنـه وهذا 
مـا تعمده السـارد، اليجد فسـحة 
لجـواب.. او حتـى ومضـة ضـوء 
تهدية، اىل اهمية السؤال، ورضورة 
االجابة..والن السـارد امن بحكمة 
امللحمـة،  وقـوة فعلهـا التأثريية، 
راح هو االخـر وبخاصة، يف فصول 
رسديتـه االخـرية، بنـاء الحكمـة 
السـؤال، وتقديمـة كمعرفية توثق 
الـرس االعظـم الـذي يريد السـارد 

الوصول اىل كنهه، تستمر االسئلة، 
دون تحريك لعوالم الرسد، او تبيان 
ردود االفعـال، ومديـات صناعتها 
لالحداث.. لكنه وعند اخر سـطر.. 
يقر ان سـفينة البحث رست تحت 

ظل العرش.
وأشار اىل ان هذا االستقرار.. حسم 
االمـر، واظنـه قـال .. ان الفائدة.. 
محسـومة،  الخاتمـة  مادامـت 
وكل يشء لسـوف يرسـو عند ظل 
العرش... ال أهميـة إلعالن البحث، 
والبد مـن ولوج ابواب اليقني مهما 
كانـت اللعبة، الخواتـم هي االهم، 
والخواتم هي االبقى.. وما االسـئلة 
عواصـف  مانلبـث  غبـار،  سـوى 
االيمـان ان تزيحـه، اذ ليـس ثمـة 
داع لهـذا التجـوال، املتعب للنفس، 
وجـوده  الـرسد  اليمنـح  والـذي 
االدهـايش،  ماقدمه السـارد واثق 
الجلبي، انما هي امنية، وليست كل 
االماني يسـجل لها الثبـــــــات 
والبقاء، لكنه حلـم وجرب ونجح،  
ضمـن الفعل الـرسدي الخاص، بل 
الخاص جدا، هي تجربة. شـيقة يف 
وقت صـارت األرض تحكـي يومياً 
املئات من املالحم التـــي تسـتحق 

التدوين.

شوقي كريم حسن واثق الجلبي

          يرى الروائي الكبير شوقي كريم حسن 
ان الكاتب والشاعر واثق الجلبي في روايته  

»كلكامش.. عودة الثلث األخير« يدعو الى 
ضرورة إعادة اإلرث السومري بتحديات الحاضر 

وأمنياته،مبينا ان الجلبي تعمد اهمال السرد 
والولوج الى النصية الشعرية.

,,

املراقب العراقي/ خاص...
 ومجموعة مؤسسـات ثقافية 
وإعالميـة منهـا اتحـاد األدباء 
ومركـز الفنـون العـام واتحاد 
 Skein(و ايرلنـــدا  شـعراء 
 The Stinging(و  )Press

..)Fly
وجـاء فوز موجد بهذه الجائزة 
داللـًة عـىل عمق تجربتـه التي 
تماهت مع الثوابت اإلنسـانية، 
واسـتحصلت نصيبـاً وافراً من 
أن  العاملية،ويذكـر  الذائقـة 
الجائـزة تضم خمسـة حقول، 
القصة،  الشــــــعر،  وهـي: 
الروايـة، والكتابـة االجتماعية 
تـم  خامسـة  جائـزة  وثمـة 
تخصيصهــــــا فــي هـذه 
الـدورة للتـــدويـن اإلعالمـي 
والكتابة يف قضايا األشـخاص 
الحاجــــــــات  ذوي  مـن 

الخاصة.
املسـابقة  أتيحـت  وقـد  هـذا 
لألدباء والكتـاب اإليرلنديني أو 
ممن يقيمون يف إيرلندا بشـكل 
دائـم، عىل أن ال يكـون املتقدم 
قـد اصدر اكثر مـن كتابني من 
حــــدود  داخـل  تخصصـه 

إيرلندا. 
ويف صـدد أهـداف الجائزة وما 

تقّدمـه، ذكرت مواقـع تناقلت 
الخـر، بأنهـا تسـعى اىل منح 
الفائزيـن كـــل أنـواع الدعـم 
وتوفـري فـرص عديد مـن أجل 
أسـمائهم وصناعـة  تضخيـم 
الثقافـة  يف  لهـم  واضـح  أثـر 
اإليرلنديـة الجديـدة، لذلك هي 
الذيـن  للمبــــدعـني  تمنـح 
كتاباتهـم  تحصـــــل  لـم 
اإلبداعيـة عـىل التمثيـل الـذي 
تسـتحقه فـــي وســـــائل 
الثقافية  واملؤسسـات  اإلعـالم 

اإليرلندية.
ويحصل الفائزون الخمسة عىل 
زمالة ثقافية ملدة عام ونصف، 
بدعـم مـايل وتعيني مستشـار 
ثقـايف لـكل فائـز ملتابعــــة 
منجــــــــزه وفتـح قنوات 
اتصال مع جميـع وســــائل 
النشــــــر  ودور  اإلعـالم 
ووضـع برنامـج إلقـــــامة 
نـدوات ومشـاركات ثقافية يف 
عمـوم مـــــدن إيرلنــــدا، 
أعمـال  طباعـة  عـن  فضـال 

الفائزين وترجمتها..
للوسـط  مبـارك  ألـف  مبـارك 
الثقـــــايف فــــوز الشـاعر 
ماجد موجــــــد، وإىل مقبل 

زاهــر بالجمـــال واإلبداع.

ماجد موجد يفوز بجائزة الشعر 
في أيرلندا

فاز الشاعر العراقي 
ماجد موجد المقيم 

في إيرلندا، بمناسبة 
فوزه بجائزة الشعر 

التي اطلقها برنامج 
الزماالت الثقافية 

المتمثل بمجلس الفنون 
اإليرلندي،

اليوم .. اتحاد األدباء يستذكر 
الجواهري شاعر العرب األكبر

املراقب العراقي/ خاص...
يف  والكّتـاب  لألدبـاء  العـام  االتحـاد  يقيـم 
العـراق جلسـة بعنـوان )الجواهـري تاريخ 
وطن( استذكاراً لشـاعر العرب األكر .وقال 
املتحدث الرسـمي باسـم اتحـاد األدباء عمر 
العراقـي(  الـرساي يف ترصيـح لـ)املراقـب 
ان االتحـاد العـام لألدباء والكّتـاب يف العراق 
سـيقيم جلسـة بعنوان )الجواهـري تاريخ 
وطن( اسـتذكاراً لشـاعر العرب األكر وذلك 
يف السـاعة السادسـة عـرص اليـوم األربعاء 
28 تمـوز 2٠2١.وأضـاف :سيشـهد منهاج 
الجلسـة كلمة للعائلة تلقيها األديبة د.خيال 
الجواهري، وذكريات ومواقف يتلوها الكاتب 
والفنـان صبـاح املندالوي، مع قـراءة نقدية 
لتجربـة الجواهـري للناقد األسـتاذ الدكتور 
سـعد التميمي وسـُتبثُّ الجلسـة مـن قاعة 
دون حضـور جمهـور(،  )مـن  الجواهـري 
وتنـر مبارشًة عـىل صفحة االتحـاد العام 

لألدباء والكّتاب يف العراق:
h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m /

/iraqiwritersunion
والصفحات واملجموعات املرتبطة األخرى.

وأوضح: ان الجلسة سيديرها الناقد الدكتور 
للمتابعـة  جاسـم محمـد جّسـام فشـكراً 
االلتـزام  لضمـان  ألكرتونيـاً،  والتفاعـل 
بالتعليمات الوقائية، وحفاظاً عىل صّحتكم.

ثالثية صموئيل بيكيت في مسرحية سورية 
املراقب العراقي/متابعة...

دمـج املخـرج إبراهيم جمعـة بني ثالثـة نصوص 
لصموئيل بيكيت )١9٠6- ١989( مستعيداً أكثرها 
تعبرياً عن االنقراض الجسدي والنفي لدى الكائن 
اإلنسـاني، وأتـت ضمن اقتبـاس حر عـن ترجمة 
ألسـامة غنـم. النصـوص هـي »األيام السـعيدة« 
و«روكابي« و«ليسـت أنـا«، وجاءت هـذه األخرية 
عنوانـاً للعرض الـذي قامت املمثلـة توليب حمودة 
بأدائـه دون توقـف ملدة خمسـة وأربعـني دقيقة. 
ُقدمت هـذه املونودرامـا عر ثالثة مسـتويات من 
الفرجـة أرادها املخـرج ضمن حيـز مكاني محدد 
عىل مـرسح الحمـراء يف دمشـق، جاعالً الخشـبة 
هذه املرة مكاناً للعرض وتموضع كرايس الجمهور 
يف آن واحـد، وأغلق بقية الفضاء بواسـطة سـتائر 
سوداء كتيمة، وذلك عمالً بمقولة بيكيت الشهرية، 
»الظالم جزء أصيل مـن املرسح«.هذا الخيار الفني 
مهـد بقوة لتشـكيل منـاخ مغايـر يف التلقـي لدى 
الجمهـور، وقلص عـدد مقاعده بعـد التخلص من 
كرايس الصالـة، ذاهباً نحو فضاء أقـرب إىل املكان 
البديـل منـه إىل عروض الصـاالت املغلقـة. املخرج 

الذي صمم هذه السينوغرافيا بنفسه، وظف دهليز 
الكواليـس كممـر إجباري للمتفرجـني نحو فضاء 
الفرجـة واللعب معاً، خالصـاً إىل نمط من عروض 
نخبوية شبه مفتوحة عىل رشائح أقل تنوعاً، وأكثر 
تركيزاً عىل طبقة من املهتمني والنقاد واملشـتغلني 
يف مجـال الفنـون املرسحيـة. ويمكـن تريـر هذه 
االنتقائية نظراً اىل طبيعة نصوص بيكيت الصعبة، 
التي تنزع يف مجملها إىل تقديم شـخصيات نوعية، 

وذات مواصفات نفسية وجسدية خاصة.
ولنئ نجح املخرج جمعة يف تحديد الفئة املستهدفة 

مـن العـرض، وتمكن من هندسـة فضـاء مختلف 
عـن السـائد والتقليـدي، إال أنـه تعاطـى بارتجال 
غـري محسـوب مـع نصـوص أبـرز كتـاب مرسح 
الالمعقـول، ففي مرسحية »األيام السـعيدة« التي 
بـدأ العرض معهـا، نطل عىل مالمح من شـخصية 
»وينـي« املـرأة التي يظهـر جذعها العلـوي، فيما 
نشـاهد بقيـة جسـدها غارقـاً يف تلة مـن الرتاب، 
فنراهـا تسـتيقظ مع رنـني منبه السـاعة، وتقوم 
بغسل أسنانها، وتسوية هندامها، وتالوة صلواتها، 
فهـي امرأة مدفونـة تحت الركام، وتحـاول إخفاء 
عاهتهـا الجسـدية والنفسـية، واالنتصـار عليهـا 
بمزاولـة العـادات اليومية.هذه الشـخصية يف نص 
بيكيـت األصيل هي امرأة يف الخمسـني من عمرها، 
وزوجهـا »ويلـيل« يف السـتني من عمره، وبحسـب 
عقيدة بيكيت، فإن اإلنسـان ال يموت عند موته، بل 
إنـه يرع يف املوت منذ زمـن طويل. ففي منتصف 
عمره يكون نصف ميت ونصف حي، وهذا ما حاول 
بيكيت تصويره يف »األيام السـعيدة«، ورمز إليه من 
خالل غرق تلك املرأة يف الرتاب، فنصفها األسـفل يف 

القر، ونصفها العلوي فوق الرتاب، أي يف الحياة.

املراقب العراقي/متابعة...
وتـدور قصـة الفيلـم حـول امـرأة 
كرَّسـت جسـدها وعمرهـا لزوجها 
نفسـها  تجـد  أن  قبـل  وأطفالهـا، 
فجـأة وقـد أصبحت تقـــوم بدور 
األب واألم يف آن معاً، بعـــد أن حوَّل 
ساحــر عن طريق الخطأ زوجها إىل 
دجاجة، خالل احتفالهما بعيد ميالد 

أحد أطفالهما.
 وبالتدريـج تصبـح الزوجـة التـي 
تكافـح مـن أجـل حياتهـا وحيـاة 

أطفالها امرأة مستقلّة وقوّية.
عمر الزهريي، الذي أصبح اسمه بني 
يـوم وليلـة معروفاً عىل املسـتويات 
بعـد  واملرصيـة  والدوليـة  العربيـة 
مشـاركة الفيلـم يف مهرجان »كان« 
وحصولـه عـىل الجائـزة، يبلـغ من 
العمـر )32 سـنة( تخـرج يف املعهد 
العايل للسينما وعمل مساعداً للعديد 

مـن املخرجني املرصيني، كما سـبق 
لـه أن أخـرج مجموعة مـن األفالم 
القصـرية. لكـّن فيلـم »ريـش« هو 
أول عمـل روائي طويل له، عىل غرار 

سائر األفالم التـــــي شاركت هذا 
العام يف مسابقة أسبوع النّقاد.

عـن  البدايـة  يف  الزهـريي  تحـدث 
»كان«  مهرجـان  يف  مشـاركته 

وحصولـه عـىل الجائـزة، وقـال إنه 
فخـور بالفيلم ومـا حققه ولم يكن 
يتوقـع كل هـذا االحتفـاء العاملـي. 
وأشـار إىل أنـه يشـعر بالرضـا بعد 

حصولـه عـىل الجائـزة، بخاصة أن 
للفيلـم تفاصيـل كثـرية أهمهـا أنه 
تعاون فيه مع ممثلني لم يمثلوا من 
قبـل، وبذلوا مجهـوداً كبـرياً بهدف 
تقديم سينما مختلفة ومؤثرة وذات 
طابـع ورؤيـة مميزة، »لقـد صنعنا 
فيلمـاً بفريـق هائـل مـن الشـباب 
املـرصي املتخـرج يف املعهـد العـايل 

للفنون املرسحية«.
اإلنجـاز  بهـذا  سـعيد  »أنـا  وتابـع 
الكبـري ألنني جزء من هذه السـينما 
الكبرية التـي تعلمت منها وأحببتها، 
وأرجـو أن أكـون قدمت شـيئاً جيداً 
بالفعـــل. لقد استطعنا أن نحصل 
عىل جائـزة ملصـــــر بخاصة أنها 
رائـدة صناعـة السـينما يف الـرق 
املشـاركة  يف  وسـباقة  األوســـط، 
بأفالم منذ إنشاء مهرجان كان، لكن 

الجائزة تأخرت«.

مخرج فيلم »ريش«: فخور بتقديم السينما المصرية الجديدة للعالم

حقق فيلم »ريش« 
للمخرج المصري عمر 

الزهيري مفاجأة بفوزه 
أخيراً بالجائزة الكبرى 

للجنة تحكيم أسبوع 
النّقاد، وهي إحدى 

الفعاليات التي تقام على 
هامش مهرجان »كان« 

السينمائي الفرنسي.

,,إبراهيم الَحْيسن

,,

يونس جلوب العراف



والية علي»ع« تشعُّ ضياًء في سماء اإلنسانية

تعّد األعياد والمناسبات الدينية 
رمزاً مهماً لدى المسلمين ومن 
جملتها عيد الغدير األغر وهو 
يوم السرور األعظم ففيه نصب 
النبي األكرم )صلى اهلل عليه 
وآله وسلم( علياً )عليه السالم( 
للخالفة بأمر اهلل تعالى وخصه 
من بين الناس بالوالية وبذلك 
تمت نعمته على المؤمنين.

ويوم الغدير هو اليوم الثامن 
عشر من شهر ذي الحجة من 
السنة العاشرة من الهجرة 
النبوية المباركة وهو اليوم 
َب الرسول المصطفى  الذي َنصَّ
محمد صلى اهلل عليه وآله بأمر 
من اهلل عزَّ و جلَّ علي بن أبي 
طالب عليه السالم خليفًة و 
وصياً و إماماً و ولياً من بعده.

وذكرت األحاديــث الرشيفة جوانب من عظمة 
هذا اليــوم، ففي رواية االمــام عيل بن مويس 
الرضا عليه الســام عن أبيه عن جده: » إِنَّ َيوَْم 
اِء أَْشــَهُر ِمْنُه ِف اأْلَْرِض« وعن  ــمَ الَْغِديِر ِف السَّ
االمام جعفر بن محمد الصادق عليه السام: »َو 
َماِء َيوُْم الَْعْهِد الَْمْعُهود، َو ِف اأْلَْرِض  اْسُمُه ِف السَّ
َيــوُْم الِْميَثاِق الَْمأُْخوِذ َو الَْجْمِع الَْمْشــُهوِد«.و 
عن االمام الرضا عليه السام: » َو اللَِّه لَْو َعرََف 
لََصاَفَحْتُهُم  ِبَحِقيَقِتِه  الَْيــوِْم  َهَذا  َفْضَل  النَّاُس 

الَْمَاِئَكُة ِف ُكلِّ َيوٍْم َعرْشَ َمرَّات«.
وهو يوم عيد بل أعظــم األعياد وأرشفها، َوُهَو 
، َو َما َبَعَث اللَُّه َعزَّ َو َجلَّ َنِبّياً َقطُّ  ِعيُد اللَِّه اأْلَْكَبُ
ِم، ألنه يوم إكمال الدين  إاِلَّ َو َتَعيَّــدَ ِف َهَذا الَْيــوْ
و تمام النعمة.فقــد ُروي عن االمام جعفر بن 
محمد الصادق َعْن أَِبيِه َعْن آَباِئِه عليهم السام 
أنَُّه َقاَل: َقاَل رســول الله صىل الله عليه و آله: 
ِتي، َو ُهَو الَْيوُْم  »َيوَْم َغِديِر ُخمٍّ أَْفَضــُل أَْعَياِد أُمَّ
الَّذِي أََمرَِني اللَُّه َتَعاَل ِذْكُرُه ِفيِه ِبَنْصِب أَِخي عيل 
ِتي َيْهَتُدوَن  بن أبي طالب عليه الســام َعلَماً أِلُمَّ
ِبِه ِمْن َبْعدِي، َو ُهَو الَْيوُْم الَّــذِي أَْكَمَل اللَُّه ِفيِه 
ِتي ِفيِه النِّْعَمَة، َو َرِضَ لَُهُم  الدِّيــَن، َو أََتمَّ َعىَل أُمَّ

اْلِْسَاَم ِدينا ...« 
وُســمي بهذا االســم الجتماع النبي املصطفى 
صىل اللــه عليه و آله بأمر من اللــه َعزَّ و َجلَّ 
ف هذا اليوم مع عــرشات اآلالف من صحابته 
لدى عودته مــن حجة الــوداع ف موضع بني 
مكة املكرمة واملدينة املنورة ُيسمى بغدير خم، 

فسمي اليوم بإسم املوضع.
يوم الغديــر حمل ف طياته ســبب بقاء األمة 
وشــموخها وامتداد ســلطانها وانتشار ُمُثلها 

العليا حتى تصل ال جميع الدنيا، لتمألها ِقسطاً 
وعدالً، ولتتواصل مســرة النــور والهدى التي 
بدأها رســول الله صىل الله عليه وآله وســلم، 

والتي مّهد لها كل األنبياء والُرسل.
وهو تجســيٌد لكفاح هابيل الصفوة وإبراهيم 
الخليل وموىس الكليــم وعيىس الكلمة ومحمد 
الرحمة صلــوات الله عليهم، تجســيٌد لكفاح 
العظمــاء واملصلحني الذين ســاهموا ف وضع 
أســس الفكر النســاني ومقومات الحضارة 
صيانــة  ملســؤولية  تجســيٌد  االجتماعيــة، 
وإتماٌم  الخالدة،  السامية  الدعوة  واستمرارية 
ملسرة من قادوا النسانية نحو أهدافها وآمالها.

كما أنه يعد سيفاً صارماً للقضاء عىل كل وسائل 
الهدم واالنحراف والظلم والجور والفســاد عىل 

ّمر العصور واألزمان.
واالحتفال بهذا اليوم العظيم، تعظيٌم لشــعائر 
الله: »ومن يعظم شــعائر الله فإنها من تقوى 
القلوب«، وإحياٌء لشعرة دينية، ومن يرى غر 
الرســول والصحابة، ومن  ذلك فعليه مراجعة 
يرى أن إحياءه يشــكل قدحاً ف الصحابة فهو 
القادح فيهم، ألنه ينكر عليهم مشاركتهم رسول 
الله ف إحيائه وتعظيمه، وإحيائه ال ينتقص من 
أي صحابي، وليس موجهاً ضد أي صحابي، بل 

هو تكريٌم ألحدهم بأمر العيل القدير.
بالله  الغديــر ُخطٌب ومواعــظ، وتذكٌر  وعيد 
وبعظمة السام، وغرٌس ملكارم األخاق ومحامد 
األعمال، وتذكٌر بمــا اختص الله به أهل البيت 
عليهم السام من فضل ومكانة، وما قدمه أهل 
هذا البيت من تضحيات ف سبيل الدين وحماية 

رسالة السماء من التحريف.

وف الســنة العارشة من الهجــرة، املوافق 632 
ميادي، قرر النبي صىل الله عليه وآله وســلم 
ُســميت بحجة  والتي  الحــج،  أداء فريضــة 
فاجتمع  التمام،  وحجة  الكمال،  وحجة  الوداع، 
املســلمون من كل حدٍب وصوب ليشهدوا مع 
نبيهم آخر أركان الدين، وبعد فراغه من مناسك 
الحج نزل جبيل عليه الســام باآلية الرشيفة: 
َها الرَُّســوُل َبلِّْغ َما أُنِزَل إِلَْيَك ِمن رَّبَِّك َوإِن  »َيا أَيُّ
لَّْم َتْفَعْل َفَما َبلَّْغَت ِرَســالََتُه َواللَُّه َيْعِصُمَك ِمَن 
النَّاِس«، وفيها أمــٌر إلهٌي واضٌح وحازم بتبليغ 
أمٍر خطــر طاملا تردد النبي عــن الفصاح به 
خشــية التكذيب واتهامه بمحاباة المام عيل، 
لكن التوجيه واضح وصارم، وعدم تبليغه يعني 
أن كل ما قام به ف الـ 23 سنة من عمر الدعوة 

ال السام ال قيمة له.
الحسكاني عن عبدالله بن عباس  الحاكم  روى 
وجابر بن عبدالله األنصــاري: أمر الله محمداً 
فتخّوف  بواليته،  لُيخبهم  للناس  عيل  بتنصيب 
رسول الله أن يقولوا حابى ابن عمه، وأن يطعنوا 
َها الرَُّســوُل  ف ذلك عليه، فأوحى الله إليه: »َيا أَيُّ
َبلِّْغ َما أُْنِزَل إِلَْيَك ِمْن َربَِّك َوإِْن لَْم َتْفَعْل َفَما َبلَّْغَت 
ِرَسالََتُه َواللَُّه َيْعِصُمَك ِمَن النَّاِس«، فقال رسول 

الله بواليته يوم غدير خم.
ولم يكن املوضوع الذي أمــر الله نبيه بتبليغه 
بلهجة شديدة: »وإن لم تفعل فما بلغت رسالته« 
أبي  الرســمي لخافة عيل بن  ســوى العان 
طالب، وكان رسول الله يحاذر من ذكر ذلك، ألنه 
كان يخىش أن يكون ذلك سبباً ف وقوع الخاف 
والفرقة الشــديدة بني املسلمني، فكان ال بد من 
انتظار املناخ املائم، وبعد نزول آية التبليغ، تبنّي 

أن املناخ ُمهيأ، فجمع صىل الله عليه وآله وسلم، 
املسلمني ف صحراء الحجاز القاحلة، وف مكاٍن 
منها ُيدعى »غدير خم« ف الجحفة، عىل مفرتق 
الطرق بني مكة واملدينة ومرص والشام والعراق، 
وأمــر أن يلحق به من تأخــر عنه، ويرجع من 
تقدم عليه، حتى ُيبني لهم روح السام وقواُمه 

املتمثلة ف خافة املسلمني بعد وفاته.
واجتمع املسلمون حول نبيهم، وأدركتهم صاة 
فراغه  وبعد  ملتهبة،  الشــمس  الظهر، وكانت 
من الصاة قــام بتبليغ ما أمــره الله به، من 
والية أمر املؤمنني، وأمرهم بأن ُيبلغ الشــاهد 
منهم الغائب، وأمــر الحارضين ببناء خيمتني، 
واحدة لــه والثانية لإلمام عيل عليه الســام، 
وتقديم التهاني لإلمام عيل بإمرة أمر املؤمنني، 
واســتمرت املبايعة ثاثة أيــاٍم متوالية، وكلما 
بايع فوج، قال رســول اللــه: »الحمد لله الذي 

فضلنا عىل جميع العاملني«.
وقبل أن يتفرق املســلمون نــزل جبيل عليه 
الســام بآية إكمال الدين: »اليــوم أكملت لكم 
دينكم، وأتممت عليكــم نعمتي، ورضيت لكم 
الســام دينا«، فقال النبي صىل الله عليه وآله 
وســلم: »الله أكب عىل إكمال الديــن، وإتمام 
النعمــة، ورىض الرب برســالتي، والوالية لعيل 
بعدي« كما رواه الحســكاني ف شواهد التنزيل 
عن أبي ســعيد الخدري وأبو هريرة، وابن كثر 

ف تاريخه.
وأخرج المام املؤيد عليه الســام ف »آماليه«، 
عن المام الكامل عبدالله بن الحسن بن الحسن 
بن عيل بن أبي طالب عليه السام أن رسول الله 
صىل الله عليه وآله وســلم قال يوم غدير خم: 

أليس الله عز وجــل يقول »النبي أول باملؤمنني 
من أنفســهم وأزواجه أمهاتهم وأولو األرحام 

بعضهم أول ببعض«.
قالوا: بىل يا رسول الله.

قال: فأخذ بيد عيل عليه الســام فرفعها حتى 
ُرِئي بياض إبطيهما.

فقال: من كنت مواله فعيٌل مواله، اللهم واِل من 
وااله، وعاِد من عاداه، وانرص من نرصه، واخذل 
من خذله، وأحب من أحبه، وأبغض من أبغضه.

فأتاه الناس يهنئونه، فقالــوا: هنيئاً لك يا ابن 
أبي طالب أمسيت مول كل مؤمن.

وأخرج المام املؤيد عليه السام بإسناده حديث 
»املناشــدة«، ومما جاء فيه أن المام عيل عليه 
السام، قال: فأنشــدكم بالله وبحق نبيكم هل 
فيكم من أحٍد نّصبه رســول الله صىل الله عليه 
وآله وســلم للناس ولكم يوم غدير خم، فقال: 
»من كنت مواله فعيل مواله، اللهم واِل من وااله، 

وعاِد من عاداه«، غري.
قالوا: اللهم ال.

وأورد المام عيل بن موىس الرىض عليه السام 
ف صحيفته بإســناده عن آبائه، أن رسول الله 
صىل الله عليه آله وسلم قال يوم غدير خم: من 
كنت مواله فعيل مواله، اللهم واِل من وااله، وعاِد 

من عاداه، واخذل من خذله، وانرص من نرصه.
من هنا تأتــي أهمية دور أوصيــاء األنبياء ف 
بيان رشائع الســماء، وصيانتها من التحريف، 
وإجرائها  واستمراريتها  بقائها  واملحافظة عىل 

بعد رحيلهم.
وف هذا تأكيٌد واضٌح بأن قيمة املُفرس لرســالة 
السماء واملُطبق لها عملياً بأمر الله تعادل قيمة 

الرسالة نفســها، وقيمة وجود الرسول تعادل 
قيمة الســام، وقيمة من ُيفــرسه من بعده 

وُيطبقه تعادل تنزيل السام وتبليغه.
وهذا هو الرس من وراء ربط رســول الله صىل 
الله عليه وآله وسلم بني القرآن والعرتة ف حديث 

الثقلني.
فقد أراد التأكيد ألمته عــب التاريخ بأن الوالية 
أخت النبوة، وال عجب أن تكون المامة أصٌل من 
أصول الديــن، التي ال يجوز التهاون فيها، ألنها 
األعاصر  املنيع ضد  للنبوة، وســياجها  امتداٌد 

األهوائية.
وأراد من تتويج المام عيل ف غدير خم التوضيح 
الســامية  بالقيم  مرتبطٌة  الواليــة  أن  ألمته 
األصيلة، والتمســك بها يعني التمسك الصادق 
اليها،  دعــى  التي  األصيلة  الســامية  بالقيم 
والتنكر للوالية يعنــي التنكر ملا دعى إليه طيلة 

23 عاماً.
وأراد من واقعة الغدير حفظ رســالة الســماء 
باألمة عن  والنأي  وديمومتها واســتمراريتها، 

مزالت القدم، ومنع االختاف بعد رحيله.
وعن صفــوان بن يحيى عن المــام جعفر بن 
محمــد عليه الســام: »الثامن عــرش من ذي 
الحجة عيد الله األكب، ما طلعت عليه شــمٌس 
ف يوٍم أفضل عند الله منه، وهو الذي أكمل الله 
فيه دينه لخلقه، وأتم نعمه، ورض لهم السام 
ديناً، وما بعث الله نبياً إال أقام وصيه ف مثل هذا 

اليوم، ونّصبه علماً ألمته«.
وما نفهمه مما ســبق أن يوم الغدير ليس يوم 
عيل بن أبي طالب فحسب، بل هو يوم الله، ويوم 

نبيه، ويوم النسانية جمعاء.

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، أمس الثاثاء، 
املوقف الوبائــي اليومي لجائحة كورونا ف 

عموم العراق.
وذكرت الــوزارة، ف بيان تلقتــه »املراقب 
العراقــي«، أنها »ســجلت 12185 إصابة 
جديــدة بفروس كورونــا، وتماثل 8547 

شخصا للشفاء«.
وأضافت أن »حاالت الوفاة الجديدة بكورونا 
بلغت 71 حالة ف عموم محافظات الباد«، 
اللقاح  الذين تلقوا  إل أن »االشخاص  الفتة 

خال 24 ساعة بلغ عددهم 111122«.
وسجل العراق يوم االثنني املاض، أكثر من 
ألف إصابة جديدة بفروس كورونا، ف   12

رقم هو األعىل الذي يسجل ف يوم واحد منذ 
ظهور الوباء ف الباد، العام املاض، بارتفاع 

لنحو ثاثة آالف إصابة عن حصيلة، األحد.
وأشــارت إحصائية يومية تصدرها وزارة 
اكتشاف 12180 حالة  إل  العراقية  الصحة 
إصابة جديدة بالفــروس بعد إجراء نحو 
50 ألف اختبار إصابة، كما سجلت 60 وفاة 

ليوم واحد.
العراقية بشــكل  وحــذرت وزارة الصحة 
النظام  متكرر مــن مخاطــر »انهيــار« 
الصحي بســبب عدد الصابــات املرتفع، 
وعزوف العراقيني عن التلقيح. وف األسبوع 
إن »هناك  املاض، قال مسؤولون صحيون 

زيادة كبــرة ف أعداد الصابــات ووصلنا 
ألرقام قياسية لم نشــهدها حتى ف بداية 
إل  الصحي  الوضع  سوء  عازين  الجائحة«، 
الوقائية  بالجراءات  املواطنني  التزام  »عدم 

والتهاون بأخذ اللقاح«.
لكــن ف اليومــني األخريــن، ازداد إقبال 
حيث  اللقاح،  تلقي  عىل  نســبيا  العراقيني 
وصل عدد من تلقاه، االثنــني، إل 86 ألفا، 
مقابل أقــل من 10 آالف خال األســابيع 
املاضية. ووصل مجموع الصابات ف الباد 
إل 1.56 مليون إصابــة، والوفيات إل أكثر 
مــن 18 ألفا فيما تلقى نحــو 1.4 مليون 

اللقاح.
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  ١٤٠٢ - الخاقان المغولي تيمورلنك ينتصر على العثمانيين في معركة أنقرة.
  ١٧٩٢ - ظهور سيارة اإلسعاف ألول مرة كوحدة مجهزة إلعطاء اإلسعافات األولية في الميدان، وكانت عبارة عن عربة تجر باليد.

  ١٩١٤ - اإلمبراطورية النمساوية المجرية تعلن الحرب ضد مملكة صربيا بعد أن قتل شبان صرب ولي العهد النمساوي فرانز 
فرديناند، وأدى ذلك الندالع الحرب العالمية األولى.

  ١٩٤٠ - القوات البريطانية تصد الهجوم النازي على جزيرة مالطا خالل الحرب العالمية الثانية.
  ١٩٤8 - توقيع معاهدة جنيف حول معاملة أسرى الحرب بحضور ٤8 دولة.

تمــوز28من ذاكرة االيام

عيد اهلل األكبر .. اختيار ولي أمر األمة من أولويات تثبيت دعائم الدولة

»عدو اإلنسانية« يحصد أرواح العراقيين
ويسلبهم حق التنفس
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املراقب العراقي/ متابعة ...
وجـهت املرجعية الدينية ، بتكفل عالج طفلة عراقيـة 
حتــى تماثلها للشــفاء التام، وإيجاد ســكن دائمي 
لعائلتهـــا ، حيث ستتكفل العتبة الحسينية املقدسة 
بتحمل كامل املبلــغ مع زيارة ميدانيــة لإلطالع عىل 

وضعهم وتأمني احتياجاتهم .
وذكـــرت ادارة العتبة الحسينية املقدسة ، ان » ممثل 
املرجعيـة الشيخ عبد املهدي الكربالئي، التقـى الطفلة 
)فرح عيل جاســم( حيث تكفلت العتبة بعالجها حتى 
الشفاء التام وتوفري سكن دائمي لعائلتها ». وكان والد 

الطفلة )فرح عيل جاسم( من أهايل قضاء بلد يف صالح 
الدين، وجه نداء استغاثة عرب احدى القنوات الفضائية، 
خاطب بها ممثل املرجعية الدينية العليا الشــيخ عبد 
املهدي الكربالئــي، لتبني عالج ابنته التي تعاني مرض 

عضال.

العتبة الحسينيـة تتكفل بعالج طفلة وإيجاد سكن دائمي لعائلتهـا عني املراقب

املراقب العراقي/ متابعة...
وسائل  عرب  ومدونون  ناشــطون  استنكر 
التواصل االجتماعــي يف النجف االرشف ما 
يحصل يف مطار املحافظــة الدويل واملتمثل 
بتبنــي رشكات تجاريــة غــري مرخصة 
عملية أخذ مسحات الفحص لوباء كورونا 
اّن  اىل  واستيفاء مبالغ جراء ذلك، مشريين 
ما يحــدث، بعيد عن املهنيــة، وال يمت اىل 
التخطيط بصلة، بل هو فوىض، ونافذة من 

نوافذ الفساد.
النجف،  يف  اجتماعيــا  املتواصلــون  ودعا 

التعاقد مع رشكة غري  اىل كشــف حقيقة 
مرخصة مشــريين اىل شبهات فساد يف هذا 
العمل . وتساءل املدونون يف وسائل التواصل 
االجتماعي ، عن عــدم تبني وزارة الصحة 

زمام االمر يف هذا املرشوع.
ودعــا اخــرون ، صحة النجــف اىل تبني 
اجراءات الفحص، بدال من الرشكة الوطنية 
يف فحص املسافرين يف املطار الن ذلك يوفر 

األموال لصالح املحافظة.
واآلثار  والســياحة  الثقافة  وزيــر  وكان 
تموز 2021،  يف17   اعلن  قد  ناظم،  حســن 

عن موافقة مجلس الوزراء عىل اســتئناف 
السياحة الدينية بني العراق ودول العالم، ما 
يعني تدفق هائل للزوار اىل املنافذ الحدودية، 
األمــر الذي يوفــر لـ)لرشكــة الوطنية( 
أرباحــا طائلة.وافادت وزارة الصحة يف 15  
تموز 2021، يف كتاب رســمي بان الرشكة 
بتهيئة  تتكفل  املســافر(  )العراق  الوطنية 
كافة التسهيالت ، مخاطبة وزارة الداخلية، 
بتســهيل مهمة ) الرشكة الوطنية(، وعدم 
منح تأشريات الدخول، اال بعد ضمان اجراء 

املسافر، ملسحات الفحص.

املراقب العراقي/ متابعة...
أغلق متظاهرو خانقني يف محافظة ديــاىل، ثالث دوائر خدمية 

احتجاجا عىل سوء الخدمات وعدم تلبية مطالبهم.
وقال مصدر محــيل يف خانقني ان اهايل خانقني شــمال رشق 
بعقوبة اغلقوا دوائــر الكهرباء واملاء واملجاري بســبب تردي 
الخدمات وعدم اإليفاء بوعــود الحكومة املحلية وادارة خانقني 

حيال مطالبهم الخدمية املرشوعة.
واضــاف :ان املتظاهرين وعىل هامش التصعيــد والتظاهرات 
طالبوا بمعالجة مشاكل الوقود وزخم املركبات يف محطة الوقود 
الحكوميــة الوحيدة يف القضاء . واوضــح املصدر إن قائممقام 
خانقني دلري حســن التقى املتظاهرين ووعد باقالة مدراء دوائر 

املاء واملجاري والكهرباء تلبية ملطالب املتظاهرين.

يف تناقض لتنفيذ واجبات الوزارات كشفت وزارة 
التخطيط، امس الثالثاء، عــن إجراءاتها يف إزالة 
وتخفيف الفقر يف العراق، فيما أكدت االســتمرار 
يف توزيع املجمعات الســكنية واطئة الكلفة عىل 
الفقراء ، معرتفة يف الوقت نفسه ان ملف توزيع 
قطع األرايض هو من اختصــاص وزارة االعمار 
واإلسكان ،وهو مايدل عىل خطأ كبري هو التداخل 

يف عمل الوزارات.

وقال املتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، 
إن »الوزارة تســتمر يف سياستها التي تروم إزالة 
وتخفيــف الفقر يف العراق مــن خالل مجموعة 
بناء مجمعات سكنية  من اإلجراءات من ضمنها 

واطئة الكلفة توزع للفقراء يف املحافظات«.
وأضــاف، أن »الــوزارة أنجــزت مجموعة من 
املجمعات يف كل من محافظات الديوانية وواسط 
وكركوك واالنبــار«، الفتا اىل أن »اجراءات الوزارة 

وسيجري  اخرى،  مجمعات  إنجاز  يف  ستســتمر 
اليــات ومعايري تضمن  توزيعها للفقــراء وفق 

حقوق الفقراء«.
وأشــار إىل أن »التنافــس بني العوائل ســيكون 
وفق معيار االكثــر فقرا ثم االقل«، مبينا أن »تلك 
املعايري تعتمد عىل اعداد أفــراد األرسة ومصادر 
الدخل وعدم وجود الســكن وعدد املعاقني ضمن 
أفراد األرسة«. وبني أنــه »يتم التقديم عرب نافذة 

إلكرتونية لضمان حقــوق الجميع، ومن ثم فرز 
األسماء بما ينســجم مع تطلعات االرس الفقرية 
يف حل أزمة الســكن«. ولفت إىل أن »ملف توزيع 
قطع األرايض هو من اختصــاص وزارة االعمار 
واإلســكان واالخرية أعلنت عــن إجراءاتها بهذا 
الخصوص«. يبدو ان الــوزارات أصبحت تتدخل 
وتعمل أعماال من اختصاص وزارات أخرى وليس 

هناك من يحاسبها عىل ذلك .

يبلغ عباس من العمر )18( عاما ويعيش 
يف منطقــة » الحيانيــة » يف البرصة .... 
وزن عبــاس )300( كيلو غــرام ، األمر 
الذي أعاق حركته .. ورغم ذلك فقد دخل 
عباس املدرســة غري انه تركها يف الصف 

الخامس االبتدائــي ألنه - كما قال لنا – 
ال يســتطيع الصعود اىل صفه يف الطابق 

الثاني .
ورغم محنة الشاب »عباس« إال أن روح 

املرح لم تفارقه قط خالل جلستنا معه.

تزداد عندي  الحالــة  بدأت  يقول عباس 
الوقت كنت  منذ عام 2014 فقبل هــذا 
تلميذا يف املدرســة ... اال أنني لم استطع 
إكمال دراستي الن وزني بدء يثقل كثريا 
.. فلم استطع مواصلة دراستي النني ال 
استطيع الصعود إىل الطابق الثاني حيث 

يوجد صفي ....
وحني ســؤلنا له مــا اذا راجع طبيبا يف 
 ، تتفاقم  ان  طفولته ملعالجة حالته قبل 
قال انه لم يراجــع طبيبا ثم اخذ عالجا 
يقول انه اثر عىل قلبــه فرتكه ، يضاف 

اليه الوضع املادي للعائلة .
)ابو راشــد ( عم عباس »السبيعي« قال 
لنا : ولد عباس ووزنه يف الشــهر السابع 
وكان وزنــه عند والدته )35( كيلو غرام 
، وحني دخل املدرســة كان وزنه )150( 

كيلو غرام ... ثم بدأ وزنه باالزدياد
ويضيــف ابو راشــد قائــال : عباس ال 
يستطيع النهوض .. وحني يريد النهوض 
فانه يطلب من والدتــه إطفاء االضوية 
وإغالق باب الغرفــة ، حيث يأخذ دورة 

كاملة لكي يستطيع النهوض .
وبالعودة اىل عباس قال انه كان يصل اىل 
باب البيت .. اما االن فلم يستطع الوصول 
اىل الباب ..وانه لم يخــرج من بيته منذ 
اكثر من سنتني ، مؤكدا انه يميض وقته 
مع النقال وخصوصا لعبة »البوبجي«... 
مشريا اىل انه يســتخدم التواليت الغربي 

ويعاني من االم يف ظهره ورجليه ..

التخطيط تأخذ دور وزارة اإلعمار وتوزع مجمعات سكنية للفقراء !

وزنه 300 كيلوغرام وينتظر من يساعده لتجاوز محنته

انتباه مراســل  أثارت الفتة غريبة 
املربد الــذي التقط لها صورة وهي 
تحذر بكلماتها املحدودة من االتكاء 
التــي اتبعت بمفردات  عىل الجدار 

»السرياميك آيل للسقوط«.
الالفتة من  يمر قرب  ويتساءل من 
املوظفني واملراجعــني إذا كان هذا 
واقع حال بعض جدران املؤسســة 

البــرصة مــن  اإلداريــة األوىل يف 
حيث القرار والســلطة ويف غرفها 
وأقسامها تخطط املشاريع وترصد 
األموال وتنطلــق بحثا عن التنفيذ، 
فكيف ســيكون واقع مــا يصدر 
عنها وما ينشــأ عىل األرض؟ ومن 
وسقوطه  تهالكه  عدم  ســيضمن 

بعد حني؟.

املراقب العراقي/ متابعة...
لليوم الرابع عىل التوايل ، ســجلت 
واملستشفيات  الصحيـــة  املراكز 
الطبيــة يف محافظــة البــرصة 
زخمــــا ملحوظــا لتلقي لقاح 
التطعيــم ضد فــريوس كورونا ، 
ومدونون  ناشــطون  اطلق  فيما 
هاشــتاك#لقح_وخلصنا ، عــرب 
التواصــل  ومواقــع  منصــات 
املواطنــني  لحــث  االجتماعــي 

وتوعيتهم باالجراءات الصحيـــة 
ملواجهـة الوباء.

الصحيــة  املراكــز  وشــهدت 
محافظة  يف  الطبية  واملستشفيات 
البرصة ، منذ يوم الســبت املايض 
اقبــاال غري مســبوق وتزاحما   ،
للمواطنني ألخذ لقاح التطعيم ضد 
ارتفاع  بعد  وذلــك   ، وباء كورونا 
اعــداد االصابات وتــردي الواقع 

الصحي يف املحافظة 

بعد الموافقة على استئناف السياحة الدينية بين العراق ودول العالم
مطالبات بتولي صحة النجف فحص المسافرين بدل الشركات غير المرخصة

متظاهرو خانقين يغلقون دوائر الماء والكهرباء 
والمجاري احتجاجا على تردي الخدمات

»السيراميك آيل للسقوط«الفتة 
تحذيرية في مبنى حكومي ! 

البصريـــون يتزاحمـــون 
على منافـذ التلقيـح

املراقب العراقي/ متابعة...
يف إجراء متأخر كشفت وزارة الهجرة واملهجرين، امس 
الثالثاء، عن بدائل جديدة للعائالت النازحة غري الراغبة 

بالعودة إىل مناطقها.
وقال مديــر دائرة الفروع يف الــوزارة عيل عباس ، إن 
»الــوزارة تعمل عىل جملة من املقرتحــات لحل ازمة 
العائالت غــري الراغبة بالعودة اىل مناطقها كون بعض 
املناطق ال يمكن أن تعود كسابق عهدها لعدة أسباب«، 

الفتا اىل أن »الوزارة تهتم بشكل كبري بوضع تلك العائالت 
وتبحث عن بدائل قد تكون قريبة اىل متطلباتهم«.

وأضــاف، أن »من ضمــن املقرتحات ايجــاد مناطق 
واطئة الكلفة وبناء مســاكن لهم كنــوع من الحلول 
التي تقدمها الوزارة بالتنسيق مع املنظمات الدولية«، 
مبينا أن »الوزارة ســعت لتخصيص االرايض لبناء هذه 

املجمعات«.
ويقول تقرير االمــم املتحدة االخري عــن النزوح :ان 

العراق شــهد عدة موجات للنزوح. فقد أدت عقود من 
الرصاع والعنف الطائفي واالنتقال القرسي للســكان 
واســتهداف جماعات عرقية ودينية محددة إىل النزوح 
القرسي داخل البالد. إال أن أزمة النزوح التي تسبب بها 
داعش االجرامي بني عامي 2014 و2017 كان لها أبعاد 
ضخمة، نتج عنها نزوح حوايل 6 ماليني شخص داخل 
حدود العراق. ومنذ إعــالن هزيمة »داعش« يف كانون 
األول/ديســمرب 2017، عاد أكثر من 4 ماليني شخص 

إىل مناطقهــم األصلية،. وهذا التقــدم املهم يف االتجاه 
الصحيح يحتاج إىل اســتكماله بإيجــاد الظروف التي 
تضمن اســتئنافهم لحياتهم الطبيعية. ويف غياب هذه 
الظروف يتعرض عدد كبري من هؤالء العائدين إىل خطر 

االنزالق إىل النزوح الثانوي أو إحداث نزوح جديد.
وال يزال عدد يقدر بحوايل 1.5 مليون شــخص، تعرض 
الكثري منهم إىل عمليــات نزوح متعددة، يف حالة نزوح 
بال أمــل يف الوصول لحل يف أي وقــت قريب. ويف ذات 

الوقــت، يواجه الكثري منهم ســواء أكانوا يعيشــون 
داخل املخيمات أو خارجها، ظروفاً معيشــية قاسية 
وانعدامــاً لألمن ويكافحــون للوفــاء باالحتياجات 
األساســية ويتعرضون لصدمات نفســية وتحديات 
للصحة العقلية. ويتكون العــدد املتبقي من النازحني 
من مجموعات مختلفة تتطلب أساليب موجهة إلزالة 

العوائق التي تقف أمام الحلول الدائمة لهم.
وهنا نقول لوزارة الهجرة : بعد وكت

إجراء متأخر.. بدائل جديدة للنازحين غير الراغبين بالعودة إلى مناطقهم

املراقب العراقي/ متابعة...
منذ أكثر من إســبوعني ومنطقة النهــروان تعاني العطش 
وســط هذا الحر الالهب، هذا ما قاله اهايل املنطقة املذكورة يف 
مناشداتهم املتكررة التي يبدو انها لم تجد لها آذاناً صاغية لدى 

املسؤولني.
وذكــر االهايل انه منذ أن تأسســت مدينتهــم يف بداية حقبة 
التسعينيات من القرن املايض، وهي تعاني من قلة املاء وندرته، 
اذ لم يوصل النظام السابق ملنازلهم خدمة ماء االسالة، وتركهم 
يعتمدون عىل املياه التي تزودهم بها الصهاريج االهلية مقابل 
مبالغ مالية، مشــريين اىل انهم اصيبوا بخيبة امل كبرية بعد 
سقوط الصنم، اذ بقي حالهم عىل ما هو عليه، ولم يتغري سوى 
بايصال املاء اىل انابيب الضخ الرئيســة يف الشــوارع، بمعدل 
يومني او ثالثة من كل اســبوع بحسب )نظام املراشنة( الذي 
يقسم ايصال املاء ما بني املناطق، االمر الذي دفع االرس اىل حفر 
حفرة امام كل منزل للوصول اىل االنبوب الرئيس وربط مضخة 

املاء به اليصال املاء اىل داخل البيت من اجل ملء) التانكيات(.
واشــاروا اىل انهم قبلوا باملر، واملر لم يقبل بهم، اذ اســتمرت 
انقطاعات املاء لفرتات طويلة، كان آخرها قبل اســبوعني، ما 
جعل بعض االرس تلجأ اىل حفر اآلبار بغية تزويد مربدات الهواء 

باملاء. 
فضال عن اســتخدامه بالغسل، متســائلني يف الوقت نفسه 
عن الســبب الذي يمنع الجهات املعنية من ايصال شبكة املاء 
الصالح للرشب للمنطقة التي يتجاوز عدد ســكانها الثالثمئة 

الف نسمة؟.
وختم االهايل مناشــداتهم بحث الجهات املعنية مثل محافظة 
بغداد، عىل مد يد العون لهم وانقاذهم من هذه املشــكلة التي 
تضاعفت اعباؤها بسبب ارتفاع درجات الحرارة التي تصل اىل 

خمسني درجة مئوية.

أهالي النهروان يعانون 
العطش وسط لهب تموز
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اكتشاف أقصر انفجار ألشعة غاما مدفوعا بمصدر غير متوقع
اكتشصف فريصق مصن علمصاء الفلصك أقصر 
انفجصار ألشصعة غامصا )GRB(، ناتصج عن 

انفجار داخيل لنجم ضخم.
وباسصتخدام مرصصد الجوزاء الصدويل، وهو 
 ،NSF NOIRLab برنامصج تابصع ملؤسسصة
حدد علماء الفلك سصبب موجة أشصعة غاما 
التي اسصتمرت 0.6 ثانية عصى أنها انفجار 

مستعر أعظم يف مجرة بعيدة.
ويقصول الفريصق إن أقصر انفجار ألشصعة 
غاما حدث بواسصطة مسصتعر أعظم وليس 
عن طريق اندمصاج نجمني نيوترونيني، كما 

هو متوقع من طوله.
وعصادة ما تكون أشصعة غاما التي تسصببها 
املسصتعرات األعظمية أطول مصن ضعف ما 
وقع تسصجيله يف هذا االكتشصاف. وتقليديا، 
تنقسصم الظواهر من هذا النصوع إىل فئتني: 
قصصرة وطويلصة، تصدوم أقصل وأكثصر مصن 
ثانيتصني. وُيعتقصد أن االنفجصارات الطويلة 
منهصا ناتجصة عصن املسصتعرات األعظميصة، 
والقصرة ناتجة عن طريق اندماج النجوم 

النيوترونية.
وتعد انفجارات أشعة غاما )GRBs( من بني 
األحداث األكثر سصطوعا وحيوية يف الكون، 
لكن العلماء ما زالوا يسكتشصفون بالضبط 

ما الذي يسبب هذه األحداث العابرة.
ومصع ذلصك، فإن االكتشصاف األخصر ألقر 
انفجصار ألشصعة غامصا ال يتناسصب مع هذا 
التقسصيم التقليصدي، كمصا يقصول تومصاس 

أهومادا، أحد أعضاء فريق البحث.
وعلصق أهومصادا، الذي قاد هصذا البحث وهو 
حاصصل عى درجصة الدكتوراه 
جامعة  فصصصي 
 ، نصد يال مر

وعالم فلك يف مركز غودارد لرحالت الفضاء 
التابع لناسصا: »يمثل هذا االكتشصاف أقر 
انبعاث ألشعة غاما ناتج عن مستعر أعظم 
أثنصاء انهيار نجصم ضخم. لقد اسصتمر 0.6 
ثانيصة فقط، وهو عصى حافصة الهاوية بني 

انفجاري أشعة غاما الناجح والفاشل«.
أنصواع  وبعصض  هصذا  أن  الفريصق  ويعتقصد 

انفجصارات أشصعة غامصا األخصرى املرتبطة 
باملسصتعرات األعظميصة تبصدو قصصرة ألن 
نفاثات أشصعة غاما التصي تنبثق من أقطاب 
النجم املنهار ليست قوية بما يكفي للهروب 
تمامصا من النجصم، وتصكاد تفشصل يف إنتاج 
انفجار أشصعة غامصا، وأن النجصوم املنهارة 
األخصرى لديها مثل هصذه النفاثات الضعيفة 

التصي ال تنتصج انفجصارات أشصعة غاما عى 
اإلطالق. ويمكن أن يسصاعد هذا االكتشصاف 
أيضا يف تفسصر لغز فلكي، حيث يمكن لهذا 
االفرتاض أن يفرس سصبب مالحظصة العديد 
من املسصتعرات األعظمية مصن النوع املحدد 
املرتبصط بهذه الظاهرة أكثر مصن انفجارات 

أشعة غاما الطويلة نفسها.

متى تطرح أبل جهاز »ماك بوك إير« الجديد ؟
تناقل عدد مصن املواقع املختصة بأخبصار التقنيات، 
أخبارا متضاربة بشصأن موعد طصرح الجيل الجديد 

من أجهزة أبل »ماك بوك إير«.
ذلك حتى حسصم الخبر التقنصي املوثوق به »مينج- 
يش كيصو« األمصر، بعصد نصره لتغريده ذكصر بها أن 
الجهاز يتوقع بشدة وصوله لألسواق خالل منتصف 
عصام 2022 املقبصل، مصع عمله بشاشصة »ميني لد« 

بقياس 13.3 بوصة.
وسصبق أن أعلن »كيو« عن أن أبصل كانت تعمل عى 

جهصاز »مصاك بوك إيصر« بتصميصم جديد كليصا لعام 
2022، غصر أن الوقصت املحصدد لطصرح الجهاز ظل 

مجهوال.
ومن املعلومات الجديدة أيضا، طرح الجهاز بشاشة 
»مينصي لصد« Mini-LED بقيصاس 13.3 بوصة، ما 
يعنصي أن املواصفصات التقنيصة للجهاز سصتختلف، 
ولكن مع احتفاظه بشاشصة بنفس قياس النسصخ 

السابقة منه.
والجديصر بالِذكر أن شاشصة Mini-LED »ميني لد« 

تعتمد عى اآلالف مصن مصابيح LED الصغرة جًدا 
يف اإلضاءة الخلفية، مما ينتج عنه نسب تباين أعى 

.OLED وألوان سوداء أعمق، عى غرار شاشات
وممصا أثر أيضا من توقعات بشصان نسصخة 2022 
مصن أجهصزة »ماك بوك إيصر«، وحسصب موقع »ماك 
رومصرز«، املتخصصص بأخبار أجهزة مصاك من أبل، 
فصإن أحد الخرباء املختصني بشصأن أبصل تنبأ بطرح 
إصصدار جديد من جهاز »ماك بوك إير«، العام املقبل 

وتميزه ألوانه املختلفة.

علماء اآلثار يكتشفون حطام سفينة مصرية قديمة غرقت منذ 2200 عام
اكتشصف علمصاء اآلثصار حطصام سصفينة عمرها 
2200 عام يف البحر األبيض املتوسصط غرقت بعد 
أن رضبتها كتل متساقطة مع تدمر معبد آمون 

خالل زلزال كبر.
واكُتشصف الحطصام - إىل جانصب بقايصا منطقصة 
جنائزيصة - تحصت مدينصة هراكليصون القديمصة 
)Heracleion(، والتصي سصقطت يف املصاء بعد أن 

دمرتها الزالزل منذ ما يقرب من 1200 عام.
وأشصار الخرباء إىل أن السصفينة، املعروفة باسصم 
القصادس الرسيصع، يبلصغ طولها 25 مصرتا وُبني 

هيكلهصا بعارضة مسصطحة، وهو أمر شصائع يف 
اإلبحار يف نهر النيل والدلتا.

كمصا عثروا عصى رشاع كبر وأدلصة أخرى عى أن 
»السصفينة بنيت يف مر«، بحسصب بيان صادر 
عن وزارة السياحة واآلثار املرية عى فيسبوك.

وغرقت السصفينة »نتيجة انهيار املعبد وسقوط 
كتل ضخمة عليه خالل القرن الثاني قبل امليالد، 
بسصبب زلزال مدمر، وسصاهم سقوط هذه الكتل 
الحجرية يف إبقاء السفينة أسفل القناة العميقة 

التي امتألت اآلن بأنقاض املعبد‹‹.

وكان الدفصن مغطى أيضا بكومصة من الصخور، 
وهي عبصارة عن تلة صغرة، كانت تسصتخدم يف 

العصور القديمة لإلشارة إىل املدافن.
وقالت الوزارة، إن هذا االكتشصاف يوضح بشكل 
جميل وجصود التجار اليونانيني الذين عاشصوا يف 
تلك املدينة، مشرة إىل أن اليونانيني عاشوا هناك 

أيضا يف أواخر عهد السالالت الفرعونية.
وقصال كبصر الباحثني ورئيصس املعهصد األوروبي 
لعلصم اآلثار تحت املصاء، فرانك جوديصو، يف بيان، 
إن اكتشصاف القوادس الرسيعة مصن هذه الفرتة 

»نصادر للغاية«. إنها واحدة مصن اثنتني فقط من 
السصفن الباقية عى هذا النحو: األوىل، مارسصاال، 
التي بنيت عام 235 قبل امليالد، اكُتشصفت يف عام 

.Artnet 1971 يف صقلية، وفقا لص
واكُتشصف الحطصام، إىل جانصب بقايصا منطقصة 
جنائزية، باستخدام نوع جديد من السونار. ويف 
املنطقة الجنائزية، اكتشف الخرباء فخارا متقنا 
وتميمة ذهبية لإلله املري Bes، والتي غالبا ما 
ترتبصط بالوالدة والخصوبصة والجنس والفكاهة 

والحرب.

اإلسمـــنت لشحــــن السيـــارات 
الكهربائية أثناء قيادتها !

اتجهت األنظار خصالل دورة األلعاب 
املقامصة   »2020 »طوكيصو  األوملبيصة 
حاليصاً، إىل روبصوت يابانصي الّصنصع، إذ 
ساهم يف إبهار األشخاص من حوله من 
خالل إيجاده لعب كرة السلة باحرتاف.
ووفقاً للتقارير، فصإن الّروبوت نزل إىل 
امللعب بعد انتهاء مباراة يف كرة السصلة 
جمعصت منتخبصي فرنسصا والواليصات 
املتحصدة ضمصن منافسصات “طوكيصو 
2020”. وحينهصا، أمسصك الرجل اآليل 
بالكرة وراح ينفذ تسديدات ناجحة.
مواقصع  عصرب  ناشصطون  وتناقصل 
التواصل االجتماعي مقطع فيديو 
قيامصه  أثنصاء  الّروبصوت  يظهصر 
بالتسصديد، واألمر األبصرز هو أنه 
كان ينفذ ذلك من نقاط مختلفة 
يف امللعصب خصوصصًا يف منطقصة 
املنتصصف، ويعترب التسصديد منها 
أمصراً صعبصاً بالنسصبة لالعبي كرة 

السلة.
ووسصط كل ذلك، فإّن هصذا الّروبوت 
لصم يخفصق يف أي تسصديدة عصى 
اإلطصالق األمر الذي أثار دهشصة 

الحارضين.

 »engadget« نصَر موقصصصصع 
تقريراً كشصف فيصه أّن باحثني 
نصوٍع  اختبصار  عصى  يعملصون 
مصصصصن اإلسمنت يمكنه شحن 
أثنصاء  الكهربائيصة  السصيارات 

قيادتها.
ووفقصاً للتقريصر، فصإّن فكصرة 
شصحن السصيارات أو الحافالت 
القيصادة  أثنصاء  الكهربائيصة 

التي تسصر  الطصرق  بواسصطة 
عليها ليسصت مفهومصاً جديداً، 
ولكصن هصذه التكنولوجيصا تعد 
حتصى اآلن باهظصة الثمن وغر 

فعالة نسبياً.
ووسصط ذلك، فإن وزارة النقل 
النقل يف والية إنديانا األمريكية 
تخترُب نوعاً جديداً من اإلسمنت 
جزيئصصصصصصصصات  يتضصصمصن 
ممغنطصة مضّمنصة، يمكصن أن 
توفصر يومصاً مصا شصحناً فعصاالً 
وعصايل الرسعصة للسصيصصصارات 

الكهربائية.
أن  إىل   »engadget« وأشصار 
وزارة النقل تعاونت مع جامعة 
األملانيصة  والركصة  “بصوردو” 
»ماغمنت« يف املروع بتمويل 
الوطنية،  العلوم  من مؤسسصة 
وسصيتم القيام بإجصراء البحث 
عصى 3 مراحصل: أوالً اختبار ما 
إذا كان األسمنت املمغنط الذي 
يسصمى ماغمانصت سصيعمل يف 
املخترب بشصكل طبيعي، ثم تتم 
تجربتصه عى مسصافة ربع ميل 

من الطريق.

بيزوس يغري وكالة ناسا بمبلغ خيالي لصنع مركبة فضائية
قدم رجصل األعمصال امللياردير 
جيف بيصزوس، عرًضا لوكالة 
ناسا، يشصمل تغطية ما يصل 
إىل مليصاري دوالر من تكاليف 
األمريكيصة،  الفضصاء  وكالصة 
يف مقابصل منصح رشكتصه »بلو 
أوريجصني« عقًدا لصنع مركبة 
فضائيصة مصممة إلعادة رواد 

الفضاء إىل القمر. 
ويأتي العرض يف وقت تحاول 
فيه رشكصة »بلو أوريجني« أن 
تصبح العًبا رئيسصًيا يف سوق 
السياحة الفضائية، بعد ستة 
أيصام مصن سصفر بيصزوس مع 
ثالثة آخرين إىل حافة الفضاء 
»نيصو  صصاروخ  متصن  عصى 

شيربد«.
ومنحت وكالة ناسا يف نيسان، 
رشكة رائد األعمصال امللياردير 
املنافس إيلون ماسك »سبيس 
أكس«، عقًدا بقيمة 2.9 مليار 
دوالر لبنصاء مركبصة فضائيصة 
لجلصب رواد فضاء إىل سصطح 
القمصر يف وقت مبكصر من عام 
2024، مصع رفصض عطصاءات 
مصن رشكتي »بلصو أوريجني«، 

و«دينيتيكس«. 
ناسصا عصزت  وكالصة  وكانصت 
اختيصار »سصبيس  قرارهصا يف 

أكصس« للصفقة، إىل سصجلها 
املعصرتف به يف املهمات املدارية 

وعوامل أخرى. 

واختيار ناسصا لسبيس أكس، 
أثصار حينهصا غضصب بيصزوس 
»بلصو  الصذي قدمتصه رشكتصه 

أوريجني« احتجاًجا إىل مكتب 
األمركية،  الحكومة  محاسبة 
بمنصح  الوكالصة  فيصه  يتهصم 

الركصة املنافسصة ميصزة غر 
عادلصة من خالل السصماح لها 

بمراجعة أسعارها.
املتوقصع صصدور قصرار  ومصن 
الحكوميصة  مكتصب املسصاءلة 
بحلول أوائل أغسطس املقبل، 
وال يرجصح أن يقبصل احتجاج 

رشكة بيزوس. 
ناسصا،  مديصر  إىل  رسصالة  ويف 
بيصل نيلسصون، قصال بيزوس، 
ناسصا  »وكالصة  إن  اإلثنصني: 
انحرفصت عصن إسصرتاتيجيتها 
املزدوج  املصصدر  ذات  األصلية 
لالسصتحواذ بسصبب مشصاكل 
امليزانيصة املتصصورة عى املدى 
القريصب، وهذا العصرض يزيل 

تلك العقبة«.
»بصدون  بيصزوس:  وأضصاف 
منافسة، سصتتأخر طموحات 
ناسا القمرية قصرة وطويلة 
املدى، وستكلف يف النهاية أكثر 
ولن تخدم املصلحة الوطنية«.

ورفضصت كل من وكالة ناسصا 
ورشكة »سصبيس أكس« طلب 
رويصرتز التعليصق عصى عرض 

بيزوس.

ببطارية كبيرة وكاميرات ممتازة.. 
Xiaomi تعلن عن أحدث هواتفها

أعلنصت Xiaomi رسصميا عصن هاتفها الجديصد الذي حصل عصى مواصفات 
متطورة وسعر منافس بالنسبة لهذه التقنيات.

ويأتي هاتصف GT Poco F3 بهيكل أنيق التصميصم، محمي بالزجاج املضاد 
للصدمصات والخدوش، وزنصه 205 غ، وأبعصاده ) 8.3/76.9/161.9( ملم، 
وجهز هذا الهيكل بشاشصة  OLED بمقاس 6.67 بوصة، أبعادها »20:9«، 
دقة عرضها )1080/2400( بيكسل، ترددها 120 هرتزا، ومعدل سطوعها 

495 شمعة/م تقريبا.ويضمن األداء املمتاز له والتعامل الرسيع 
بمافيهصا  الخلويصة  الشصبكات  مصع 

ثمانصي  معالصج   5G شصبكات 
 MediaTek النصوى مصن نصوع 
 ،5G  1200  Dimensity
 Mali-G77 ومعالج رسوميات
MC9، وذواكر وصول عشوائي 
8 غيغابايصت، وذواكصر داخلية 
128 و256 غيغابايصت. ومصن 
أبرز امليصزات التي حصل عليها 
الكامصرا  هصو  الجهصاز  هصذا 
األساسصية التصي صنفصت مصن 
بني أفضصل كامصرات الهواتف 
بثصالث  أتصت  والتصي  الحاليصة، 
 )2+8+64( بدقصة  عدسصات 
ميغابيكسل، إضافة إىل الكامرا 
األمامية بدقة 16 ميغابيكسصل 
والتي تعمل مع تقنيات التعرف 

عى الوجوه.
كمصا جهصز بمنفذيصن لرائصح 
ملصم   3.5 ومنفصذ  االتصصال، 
 ،NFC ورشيحصة  للسصماعات، 
 ،.2.0  USB Type-C ومنفصذ 
وبطاريصة بسصعة 5065 ميصيل 
أمبصر تعمل مع شصاحن رسيع 
باسصتطاعة 76 واطا، أما سصعر 
الهاتف فسيكون نحو 300 يورو.

روبوت يتألق في 
اولمبياد طوكيو 
ويخطف األنظار
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السوء  جار  من  وسلّم  وآله  عليه  هللا  صلى  إستعاذ 
فقال: )أعوذ باهلل من جار السوء في دار إقامة، تّراك 
رآك  وإن  ساءه  بخير  رآك  إن  قلبه،  ويرعاك  عيناه 

بشر سّره(.
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زوروا موقعنا عىل شبكة االنرتنت

بريدنا االلكرتوين

االيداع يف دار الكتب والوثائق
ببغداد 1311  لسنة 2009

االيداع يف نقابة الصحفيين العراقيين )753(

07722299319
07829981455 هاتـــــــف الشكاوي

هاتـــــــف العالقـات

أدرجت لجنة الرتاث العاملي يف منظمة اليونسكو 
االثنني ســبعة مواقع جديدة ضمــن قائمتها 

للرتاث العاملي.
ومن بني هذه املواقــع، أربعة يعود إدراُجها إىل 
»ما تكتسيه من ســمات طبيعّية«، بحسب ما 
أوردت اليونسكو عىل موقعها اإللكرتوني، وهي 

أمامي-أوشــيما وجزيرة توكونوشيما  جزيرة 
أوكيناوا وجزيرة  الشــمايل من جزيرة  والجزء 
والجزر  املّد  ومسطحات  )اليابان(،  إيريوموتيه 
الكورية غيتبول )جمهوريــة كوريا(، وموقع 
مجمع غابات كاينغ كراشان )تايالند( وموقع 
غابــات كولشــيد املطرية وأراضيهــا الرطبة 

)جورجيا(. وأدرجت ثالثة مواقع »ملا تكتنزه من 
سمات ثقافية«، وهي تل أرسالن تيبيه )تركيا(، 
وامتداد موقع خط دفاع أمســرتدام الذي بات 
ُيعرف باســم خط الدفــاع املائــي الهولندي 
)هولندا(، وموقع عابر للحدود هو املستعمرات 
اليونسكو   وضمت  وهولندا(.  )بلجيكا  الخريية 

أربعة مواقع ثقافية جديــدة إىل قائمة الرتاث 
العاملي، تقع يف الصني والهند وإيران وإسبانيا. 
وتلتئم لجنة الرتاث العاملي لليونسكو يف دورتها 
السنوية الرابعة واألربعني عرب االنرتنت يف مدينة 
فوتشــو، ومن املتوقع أن يستمر إدراج املواقع 

حتى 28 يوليو.

اليونسكــو تــدرج سبعــة مواقــع جديــدة
ضمــن قائمتهــا للتــراث العالمــي

تعمل مجموعــة من دعاة حمايــة البيئة عىل 
تشجيع مصففي الشــعر يف كل أنحاء بريطانيا 
عىل إعادة تدوير الشــعر الستخدامه يف تنظيف 
بقع التلوث النفطي البحرية أو صنع السماد أو 

توليد الطاقة.
فالواقع أّن للندن موقعاً طليعياً يف مجال تصفيف 
الشــعر، لكّن العاصمة الربيطانية متخلفة مع 
ذلك يف إعادة تدوير النفايــات التي ينتجها هذا 

القطاع.
يف محل حالقة يف رشق العاصمــة، يتهيأ فراي 
أحد مؤسيس مجموعة »غرين صالون«  تايلور، 
)الصالــون األخرض(، لرشح كيفية اســتخدام 

الشعر يف تصنيع مرشحات مزيلة للتلوث.
يســكب تايلور املاء يف خزان ويضيف إليه كمية 
من زيت املحــركات، ثم يفتح شــبكة قطنية 
ويحشــوها بالشــعر. بمجرد اكتمال اللفافة، 
يضعها عىل سطح املاء امللوث، وما هي إال ثواٍن 
حتى يعود املاء نظيفاً. ويرشح الرجل أن »الشعر 

يمتص الزيت ويختزنه بصورة طبيعية«.
ويوضح الخرباء أن كيلوغراماً من الشعر يمتص 
ما يصل إىل ثماني لرتات مــن الزيت، أما فكرة 
فمصدرها  التلوث  إلزالة  كمرشحات  استخدامه 
الواليات املتحدة، وثبتــت فاعليتها يف كل أنحاء 
العالم يف امتصاص النفــط يف البحر، عىل نحو 
ما حدث مــع البقعة النفطية الناجمة عن غرق 
ناقلة يابانية قبالة سواحل جزيرة موريشيوس 

يف يوليو 2020.
وعندما تم تشــكيل مجموعة »غرين صالون« 
الصيف الفائت، كانــت بريطانيا متخلفة كثرياً 
يف إعادة التدوير، وفقاً لفــراي الذي يالحظ أن 
»البنية التحتية إلعادة تدوير هذه النفايات غري 

موجودة« يف اململكة املتحدة، مضيفاً »لن ننتظر 
خمس أو عرش سنوات حتى تستحدث الحكومات 

هذه األنظمة، بل ستفعل ذلك بأنفسنا«.
وترى »غرين صالــون« أن كمية النفايات التي 
يولدها قطاع تصفيف الشعر يف بريطانيا كفيلة 
ملء 50 ملعباً لكرة القدم سنوياً، إال أن معظمها 
يذهــب إىل مكبات النفايات، بمــا يف ذلك أوراق 
األلومنيــوم وأنابيب الصبــاغ و99 يف املئة من 

الشعر املقصوص.
كالصبــاغ  الكيميائيــة  النفايــات  وتمّثــل 
التبييض والتنعيم مشكلة كبرية  ومستحرضات 
أخرى. ويشري فراي إىل أن »نحو 30 ألف صالون 
و100 ألــف مصفف شــعر مســتقل يصبون 
الهيدروجني  بريوكسيد  من  هائلة  كميات  راهناً 
الترصيف  أحواض  يف  أخرى  ومنتجات  واألمونيا 

لديهم«. إال أن املجموعة تحّض هؤالء عىل تجميع 
هذه املنتجات إلرسالها إىل محطة إلنتاج الطاقة.

ويرشح قائــاًل »األمر بســيط للغايــة، لدينا 
مســتوعبات مختلفة للنفايــات، وكلها تحمل 
عالمــات«، فمنها مــا هو مخصص للشــعر 
وغريه للــوازم الحماية وآخر للمعــادن ورابع 
تدوير  الصالون  يعيد  كذلك  والبالستيك.  لألوراق 

مستحرضات الصبغة املتبقية.
وللشعر اســتخدام أخرض آخر هو التسميد، إذ 
هو غني بالنيرتوجني، مما يجعله مكمالً مثالياً 

لألسمدة.
الذي  كروفورد  رايــان  صالون«  »غرين  فعضو 
يملــك صالونــاً يف ميلتون كينز، عــىل بعد 80 
كيلومرتاً إىل شــمال لندن، اخترب هذا النوع من 

السماد عىل الخرض يف حديقته.

مبــادرة بريطانيــة لتنظيــف البحــر بخصــالت الشعــر !

االجتماعي  التواصــل  مواقع  عىل  انترش 
لنــر أصلع يســتخدم جناحيه  فيديو 
للســباحة يف البحرية، يف مشــهد ُوصف 

بالنادر واملهيب.
التقطت  مينيســوتا  وكانت ســيدة من 
الفيديو من الحديقة الخلفية ملنزلها املطل 
عىل البحرية، وأوضحت أن النر يأتي إىل 
البحرية الصطياد األســماك، ولكنها املرة 

األوىل التي تراه فيها وهو يســبح، وكانت 
أنه مصاب ولكنه خرج من البحرية  تظن 

وطار.
وأوضح خبري محيل متخصص بالنســور 
ملوقــع »يس إن إن عربــي« أن النســور 
تســتخدم أجنحتها مثل املجاذيف، ولكن 
عليهــا أن ترتك أجنحتهــا لتجف قبل أن 

تتمكن من الطريان مرة أخرى.

حقق باحثون يابانيون رقما قياسيا عامليا 
يف نقل البيانــات برعة بلغت نحو 319 
تريابت يف الثانية، باســتخدام كابل ألياف 
النواة، يمكن أن يعمل مع  برصية رباعي 

البنية التحتية الحالية.
وســجل علماء املعهد الوطنــي الياباني 
واالتصــاالت  املعلومــات  لتكنولوجيــا 
)NICT( رسعــة خارقة لنقــل البيانات 
عرب اإلنرتنت بلغــت 319 تريابت/الثانية، 
أي ضعف آخــر اختبار تقريبا للرعة تم 

إجراؤه يف أغسطس 2020.

تحميل  الخارقــة  الرعة  بهــذه  يمكن 
أكثر من 7 آالف فيلــم عايل الدقة يف ثانية 
واحدة فقط، هذا وفقــا ملا ذكر يف موقع 

»إنغيدجت«.
ال يحطم هذا فقط الرقم القيايس السابق، 
الــذي كان يبلغ 178 تريابــت/ الثانية، 
والذي تم تســجيله يف أغسطس املايض يف 

بريطانيا، بل إن التكنولوجيا متوافقة مع 
البنية التحتية الحالية، ما يعني أنه يمكن 

ترقيتها بسهولة نسبيا.
ويقول خــرباء »إن تطوير تقنيات جديدة 
بهــذه الكيفية هــو أمر حاســم لتلبية 
يف  املســتمرة  البيانات  معدالت  متطلبات 
الزيادة، ومع الوقت يمكن أن يغري ذلك من 

حياة الناس بشكل كبري«.
إذا..كيف يمكــن تقنيا بلوغ هذه الرعة 

الخارقة يف نقل البيانات؟
وما هــو التغيري الذي يمكــن أن تحدثه 
رسعات نقل البيانــات الكبرية يف وظائف 

املستقبل؟
لقاء  ضمن  كانت  وغريها  األســئلة  هذه 
اليوم من برنامج #واتس_نيو مع اإلعالمي 
اللقاء  ضيــف  وكان  #أرشف_شــهاب، 
املهندس أحمــد زهري أرجوب، املختص يف 
علوم الذكاء االصطناعــي والروبوت من 

السلط يف األردن.

نسر يسبح في بحيرة ويستخدم
جناحيه كمجاديف

اليابان تحطم الرقم القياسي
العالمي لسرعة اإلنترنت

عداء ماراثون بال معدة 
وال قولون وال مثانة

يحلو لعداء املاراثون اإلســباني خــوان دوال )36 عاماً(، أن 
يســخر قائالً إنه فارغ من الداخل، إال أنه يقصد ذلك باملعنى 
الحريف، إذ أزيلت عىل مدى ســنني معدتــه والقولون واملثانة 
واملســتقيم، وقد تعلم العيش من دونهــا، عىل حد ما جاء يف 

موقع »أوديتي سنرتال«.
وبــدأت قصة خوان املحزنة وامللهمة يف آن، حني كان يف الثالثة 
عرشة من عمره، حيث كشــف تشخيص له أنه مصاب بحالة 
وراثية تدعى داء ســالئل القولون واملستقيم العائيل، بمعنى 
أنه معرض بنســبة 99.8 باملئة لإلصابــة برطان القولون. 
ويف عمر التاســعة عرشة أي مع االنتهاء من الدراسة الثانوية 
خضع خوان لعملية قاسية إلزالة القولون واملستقيم ولم تكن 
إال البداية. وحني بلغ 28 عاماً ســاءت حاله واضطر للتخلص 

من املعدة لحقت بها املثانة.
وقال: »خرت 50 % من كتلة الجســم بعد أن كنت أزن 106 
كيلوغرامــات«. لكنه تمكن بمســاعدة أخصائي تغذية وبعد 
ثمانية أشــهر من عمليته الجراحيــة األخرية أن ينهي نصف 

ماراثون برشلونة يف ساعتني. 

تســببت عاصفة رملية كثيفة مصحوبة بسحب الغبار 
يف حدوث فوىض يف مدينة دونهوانغ القديمة عىل طريق 

الحرير يف شمال غربي الصني.
فقد رضبت العاصفة الرمليــة، التي بلغ ارتفاعها 100 
مرت عىل األقل، حوايل الساعة 3 مساء، مدينة دونهوانغ، 
يف 25 يوليو 2021، مما أجرب الرشطة املحلية عىل فرض 
ضوابط عىل حركة املرور عند بوابات الرســوم وأمرت 
الســائقني بإبعاد ســياراتهم عن الطرق الريعة وإىل 

مناطق الخدمة النتظار انتهاء العاصفة.
 وأظهرت لقطــات الفيديو العاصفة الرملية وهي تبتلع 
مدينة دونهوانغ، وهي موطــن لكهوف »موغاو«، أحد 
مواقع الرتاث العاملي لليونســكو، والتي تقع يف صحراء 

جوبي وتشتهر بمناخها القايس وظروفها املعيشية.

جدار رملي عمالق يبتلع 
مدينة في الصين

استطالع: 73% من البالغين ال يستطيعون قضاء
يوم كامل بدون النظر في الشاشة

تشتمل معظم األيام يف الوقت الحارض عىل قيام االشخاص بالتحديق 
يف إحدى الشاشــات ثم االنتقال إىل شاشــة أخــرى، حيث صارت 
الشاشات تتنوع يف وقتنا الحارض ما بني شاشات أجهزة الكمبيوتر، 
وشاشــات األجهزة اللوحية، وشاشــات الهواتف الذكية، وأجهزة 
التلفزيون، وغريها. وعىل هذا النحو، أظهر اســتطالع حديث للرأي 
نرشه موقع »ســتادي فايندز« االلكرتوني، وشــمل 2000 شخص 
بريطاني من البالغني، أن نســبة 73 % ال يمكنهم تخيل أن تميض 24 
ســاعة عليهم بدون أن يحدقوا يف شاشــة واحدة عىل األقل من بني 
كل تلك الشاشات. ولكن، إىل أي مدى تحديدا نرتبط بأجهزتنا؟ يقول 
الباحثون إن البالغني يقضون نحو ست ساعات يوميا أمام الشاشات، 

يف املتوســط. وبالتايل، يقول املشاركون يف االستطالع إن أعينهم هي 
التي تدفع الثمن. يف الوقت نفسه، يقول العديد من االخرين للباحثني 
إنهــم يكافحون فقط من أجــل إبقاء أعينهــم مفتوحتني بحلول 
حوايل الساعة السادسة مســاء. كما أظهر االستطالع، الذي أجرته 
رشكــة »أرتيالك«، أن 41 % من البالغني صــاروا يعانون من جفاف 

العني بصورة متكررة منذ أن ظهر وباء فريوس كورونا. ومن 
املثري لالهتمام، أن 60 % من البالغني الذين شملهم 

االســتطالع يتوقعون أنهم سوف يحدقون 
يف املزيد من الشاشات أثناء عملهم من 

املنزل بعد أن ظهر وباء كورونا.


