
الحسين »ع«
ملحمة االنتصار األلهي

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي...
ما بني النف�ي والتأكيد , رفعت وزارة النفط 
يف قراره�ا غ�ر امل�دروس أس�عار الوق�ود 
ملعامل املواد االنش�ائية بكاف�ة تخصصاتها 
, واالس�عار الجدي�دة ه�ي ,بي�ع منتج زيت 
الوقود ملعامل الطابوق، الجص، الثرمستون، 
الب�ورك، بدائل الحىص يكون 150 الف دينار 
عراق�ي للم�ر املكع�ب، بدال م�ن 100 ألف, 
فيما س�يكون س�عر بيع منتج زيت الوقود 
لجمي�ع معام�ل الس�منت 250 ال�ف دينار 

للم�ر املكعب بدال من 150 ال�ف, ويف نظرة 
عابرة عىل س�وق املواد االنشائية نجد أنه قد 
ارتفع بشكل كبر نتيجة ارتفاع سعر رصف 
ال�دوالر  , وما زال املنتج املس�تورد تتصاعد 
أس�عاره بس�بب االزمات التي تمر بها البالد 
واحت�كار التج�ار لتلك امل�واد , وأم�ا املنتج 
املحيل ه�و اآلخ�ر ارتفع عدة مرات بس�بب 
سياس�ة الحكومة املالي�ة التي وصفت بغر 
الرصينة وه�ذا التصاعد انعكس س�لبا عىل 
قطاع البناء , مما تس�بب بارتفاع واضح يف 

أسعار العقارات يف البالد.
وقد أك�دت منظم�ات اقتصادي�ة عاملية أن 
أس�عار العق�ارات فاقت جمي�ع التصورات 
الج�وار  وأصبح�ت أع�ىل بكث�ر م�ن دول 

والخليج العربي.
ِت ، اس�تمرار ارتف�اع  وزارة التخطي�ط أشرّ
أس�عار املواد االنش�ائية املحلية واملستوردة 
م�ن قبل القط�اع الخاص، متأث�رًة بارتفاع 
أس�عارها يف الس�وق العاملية، وتغير س�عر 

الرصف عىل املستوى املحيل.

وأوضح املتحدث الرسمي لوزارة التخطيط، 
عب�د الزهرة الهن�داوي، ، أن الجهاز املركزي 
لإلحص�اء، مس�تمر يف متابعة أس�عار املواد 
جمي�ع  يف  املحلي�ة  االس�واق  يف  االنش�ائية 
املحافظ�ات، مش�را اىل أن الجه�از يتاب�ع 
أس�عار 64 مادة بناء مختلفة، إذ بلغ معدل 
تغير سعر الطابوق العادي خالل شهر أيار 
امل�ايض 166 ال�ف دينار لكل ال�ف طابوقة، 

مسجال ارتفاعاً قدُرُه %19 ...
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قرارات وزارة النفط »تنسف« دعوات 
تشجيع »المنتج المحلي« المراقب العراقي/بغداد...

اك�دت اللجنة املالي�ة النيابية، امس االحد، إن اس�عار 
رصف ال�دوالر تخض�ع للتقييم  يف كل ع�ام وال يمكن 

استمرارها الربع سنوات.
وقال عضو اللجنة محمد الش�بكي يف ترصيح صحفي 
تابعت�ه »املراقب العراقي« إن ” ق�رار تغير او خفض 
س�عر الرصف الدوالر لن يكون بعد اربع سنوات وانما 
يتم اتخاذ قرارات جديدة يف كل عام حسب املستجدات 
والتقارير ” مبيناً أن “هناك رؤية واضحة تعتمد عليها 

وزارة املالية كل سنة حسب املعطيات املوجودة”.
ولف�ت اىل أن ” رفع س�عر رصف الدوالر كان عىل غرار 
الدراس�ات املوج�ودة والتقاري�ر فيما يتعل�ق بتعزيز 

االيرادات وزيادة احتياط العملة االجنبية “.
يش�ار اىل ان الحكومة اقدمت عىل تغير س�عر رصف 

الدوالر امام الدينار العراقي، بما يفوق نسبة ال�%20، 
م�ا اث�ر س�لباً ع�ىل اس�عار الس�لع وامل�واد الغذائي�ة 

وانعكست تاثراتها عىل املواطن.

المالية النيابية: أسعار صرف الدوالر تخضع 
للتقييم في كل عام

»عطب« يصيب حركة البرلمان ودخان الخروج عن الخدمة »يتصاعد«
المراقب العراقي/ خاص...

يس�تمر الفش�ل ال�ذي يخيم ع�ىل عمل 
مجل�س النواب لدورت�ه الحالي�ة والذي 
رافقه من�ذ بداية تأسيس�ها والتصويت 
ع�ىل هي�أة الرئاس�ة، م�ن خ�الل حالة 
»االنف�الت« الت�ي يعيش�ها الربمل�ان من 
جه�ة، ولغياب العم�ل النوع�ي من قبل 
أعضائه ولجانه ورئاس�ته والذي يتمثل 
بتفعيل ال�دور الرقاب�ي والتصويت عىل 
القوان�ني النوعية باالضاف�ة اىل اإلخفاق 
املس�تمر يف إدارت�ه س�واء عىل مس�توى 
لجان�ه الداخلية أو ع�ىل إدارته العليا من 

جهة أخرى.
آي�ار  من�ذ  معط�ل  الن�واب،  فمجل�س 

املايض!، ع�ىل الرغم م�ن الحاجة امللحة 
الي�ه، س�يما م�ع األزم�ات واملتغ�رات 
الت�ي لحق�ت بالب�الد االمني�ة والصحية 
وأس�باب  رافقه�ا،  وم�ا  واالقتصادي�ة 
الن�واب  بانش�غال  تتلخ�ص  التعطي�ل 
بحمالته�م االنتخابي�ة، وه�ي ليس لها 
أي س�ند قانوني أو دس�توري كما يقول 

املرشعون واملختصون
ورغم ذلك أيض�ا، يواصل أعضاء الربملان 
إط�الق الوع�ود أم�ام املواطن�ني بتمرير 
هذا القان�ون وإلغاء تلك املادة كجزء من 

الدعايات االنتخابية.
فبالتزامن مع ذلك تواصل هيأة الرئاسة 
»املتهم األول بالفشل الذريع الذي تمر به 

السلطة الترشيعية« تحديد مواعيد عقد 
الجلس�ات الربملاني�ة بني الح�ني واآلخر، 
ووضع قوان�ني قليلة األهمية عىل جدول 
أعماله�ا محاولة تقلي�ل الضغط عليها، 
وهذا من املؤمل أن يعقد الربملان جلس�ة 
جديدة اليوم االثنني، وس�ط توقعات من 
أعض�اء البيت الترشيعي بع�دم إمكانية 
عقدها بس�بب »غرق« النواب بالحمالت 
االنتخابي�ة وإحس�اس البع�ض منه�م 

بالخسارة وتفكر اآلخر باالنسحاب.
الش�ارع  جعل�ت  املعطي�ات  ه�ذه  كل 
العراق�ي يفك�ر بمصر ال�دورة النيابية 
الحالية، التي من املزمع أن تعلن نهايتها 
بجلس�ة »حل الربملان« التي تس�بق يوم 

االقراع ب� 24 ساعة.
وب�دوره، أك�د النائ�ب عب�اس العطايف، 
أن انعق�اد الجلس�ات مرهون برئاس�ة 
املجل�س، وبالكت�ل السياس�ية، متوقعاً 
أن تكون الجلس�ة املقبلة للتصويت عىل 
مرشوع تعيني الس�فراء ال�ذي لم يندرج 
عىل ج�دول األعمال، كون أغل�ب النواب 

يرفضون قائمة السفراء الحالية.
وأض�اف، أن املجلس يفرض به أن يعقد 
ثماني جلسات هذا الشهر، ولكن الوقت 
قليل جداً، بسبب قرب موعد حل الربملان 
لك�ن رئاس�ة املجلس ه�ي التي ترس�م 

سياسة الجلسات...
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المراقب العراقي/بغداد...
ح�ذرت وزارة الصحة، امس االحد، من دخول 

البالد باملوجة الرابعة من فايروس كورونا.
الس�اند  االعالم�ي  الفري�ق  عض�و  وقال�ت 
لل�وزارة ربى فالح حس�ن يف ترصيح صحفي 
تابعت�ه »املراق�ب العراق�ي« »ش�هدنا خ�الل 
ه�ذه الفرة انحفاضا كب�را باعداد االصابات 
والوفي�ات بفروس كورونا، كما ان هناك قلة 
بالحاالت الحرجة والش�ديدة يف املستش�فيات 

ونس�تطيع ان نقول اننا اجتزنا املوجة الثالثة 
وخطورتها«.

امللقح�ني  اع�داد  ان«زي�ادة  حس�ن  وبين�ت 
س�اهمت بتقليل اعداد االصابات بالفايروس 

القاتل بشكل ملحوظ«.
واضافت، ان«اجتياز املوجة الثالثة واستقرار 
املوق�ف الوبائي ال يعني الته�اون باالجراءات 
الوقائي�ة او ع�دم اخذ اللقاح، النن�ا يمكن ان 

ندخل موجة رابعة تكون اكثر خطورة«. 

وزارة الصحة تحذر من موجة 
»كورونا« الرابعة

المراقب العراقي/ المحرر السياسي...
لم يع�د خافياً عىل أحد الدور الخطر الذي 
تلعبه تركيا ع�ىل األرايض العراقية، فكلما 
اس�تمر الصمت الحكوم�ي إزاء انتهاكات 
أنقرة لس�يادة العراق، تتمادى إدارة رجب 
طي�ب أردوغان يف »التط�اول« عىل بالد ما 

بني النهرين.
وتقوم أنقرة مراراً بعمليات قصف لشمال 
الع�راق بذريعة مالحق�ة مقاتلني يف حزب 
العمال الكردس�تاني املصن�ف إرهابياً من 

قبل تركيا واالتحاد األوروبي وواشنطن.
ويأتي تكرار الخروق للسيادة العراقية من 
قبل تركي�ا والواليات املتحدة ودول أخرى، 
بسبب “غياب قوة الردع«، التي كان ينبغي 
اعتماده�ا وترجي�ح الخيار العس�كري يف 

بعض األحيان، حسبما يرى مراقبون.
وتقص�ف تركي�ا التي ن�رشت بحكم األمر 
الواقع نحو عرش قواعد عس�كرية منذ 25 
س�نة يف إقليم كردستان، بانتظام القواعد 
الخلفي�ة لح�زب العم�ال الكردس�تاني يف 

املناطق الجبلية داخل األرايض العراقية.
مجل�س  في�ه  ص�وت  ال�ذي  الوق�ت  ويف 
الن�واب، خالل جلس�ة اس�تثنائية عقدها 
يف الخام�س م�ن كان�ون الثان�ي 2020، 
عىل ق�رار ُيلزم الحكومة بإخ�راج القوات 
األجنبي�ة م�ن األرايض العراقي�ة. توغلت 
ق�وات الجيش الركي حتى وقت قريب، يف 
عم�ق األرايض العراقية بأع�داد كبرة عىل 
غرار االنتهاكات التي يرتكبها رجب طيب 

أردوغان يف سوريا.
وج�اء ذل�ك بعد إع�الن أنق�رة يف منتصف 
حزيران 2020، إطالق عملتني عسكريتني 
باس�م “مخلب النرس” و”مخل�ب النمر”، 
يف مناطق إقليم كردس�تان الشمالية حيث 

توج�د قواع�د ومعس�كرات تدريب لحزب 
العمال الكردستاني.

ويف ه�ذا الس�ياق كش�ف الخب�ر األمن�ي 
الك�ردي ه�اوكار الجاف، ع�ن معلومات 
تفيد بتم�دد املخابرات الركي�ة إىل جميع 
مدن إقليم كردستان، قائالً إنه »يف السابق 
كان عم�ل املخاب�رات الركية يقترص عىل 
أربي�ل ودهوك، أم�ا يف الوق�ت الحايل فقد 
تمدد إىل الس�ليمانية وبدأت تنفذ عمليات 

اغتيال ضد قيادات كردية وناشطني«.
وبحس�ب الجاف فإن »تلك األجهزة تدخل 
بصف�ة منظم�ات أو شكات، وهناك من 
يس�هل عملها من األحزاب والش�خصيات 
السياس�ية العامل�ة يف إقلي�م كردس�تان 

لغايات ومصالح مشركة مع تركيا«.

ويوم الس�بت امل�ايض أعلن ح�زب العمال 
الكردس�تاني عن اغتيال القيادي بالحزب 
ش�كر رسحد يف مدينة السليمانية، متهما 

املخابرات الركية بتنفيذ العملية.
م�ن جانب�ه يق�ول عض�و لجن�ة األم�ن 
الركاب�ي  كاط�ع  النيابي�ة  والدف�اع 
نس�تغرب  »إنن�ا  العراق�ي«:  ل�«املراق�ب 
الصمت الحكومي إزاء االعتداءات الركية 
املس�تمرة عىل األرايض العراقية«، الفتاً إىل 
أن »الحكومة مطالبة باتخاذ موقف حازم 

لوقف تلك االنتهاكات«.
وي�رى الركابي أن »ما تقوم به تركيا ليس 
فق�ط محاربة حزب العمال الكردس�تاني 
كم�ا تدعي ه�ي، وإنما تعمل ع�ىل تنفيذ 
مخطط توسعي خبيث الحتالل أجزاء من 

األرايض العراقية«.
ومع اس�تمرار سلس�لة االنته�اكات التي 
ش�هدتها الس�احة العراقي�ة، من�ذ لحظة 
ت�ويل مصطفى الكاظمي رئاس�ة الوزراء، 
تواصل القوات الركية »عبثها« يف مناطق 
شمال العراق، ب�«اتفاق مسبق« مع قادة 
الحزب الديمقراطي الكردس�تاني، يرافقه 

صمت حكومي مطبق يف بغداد.
ولعلرّ أبرز ش�اهد عىل ذلك هو تدخل تركيا 
الص�ارخ، وتماديها باالعتداء عىل س�يادة 
الع�راق أرضا وج�واً، وهو ما أثار اس�تياًء 
عارم�اً بني العراقي�ني، الذين يطمحون إىل 
حكومة تحفظ لبالدهم هيبتها وسيادتها، 
وا ع�ن ذل�ك خ�الل تظاهراتهم  وق�د ع�ربرّ

املتكررة.

وش�هدت مناط�ق ع�دة يف ش�مال العراق 
نزوحاً جماعياً، عىل وقع الهجمات الركية 
املستمرة التي تسببت بتدمر أكثر من 47 
ه  قرية كردية، وسط صمت حكومي ُيفرسرّ
مراقب�ون بأن�ه »اتفاق خل�ف الكواليس« 
جرى بني بغداد وأنق�رة، بعد زيارة رئيس 

الحكومة مصطفى الكاظمي إىل تركيا.
دت تركيا من  ومنذ مطلع العام الحايل، َصعرّ
عملياتها يف العراق، بش�كل غر مس�بوق، 
إذ أطلقت أكثر من عملية عس�كرية، كان 

آخرها يف نيسان املايض.
ونف�ذت تركيا عملية برية عرب إنزال جوي 
يف دهوك، وأنش�أت سيطرات يف القرى، ثم 
تبعها إعالن رس�مي م�ن وزي�ر الداخلية 
الركي سليمان صويلو حول إنشاء قاعدة 
عس�كرية جديدة ش�مايل العراق، وهو ما 
دف�ع وزير الدف�اع الركي خلص�وي أكار 
اىل دخ�ول االرايض العراقية وتفقد الجنود 

االتراك، دون أي موافقات رسمية.
ومؤخ�را اش�تدت ح�دة االش�تباكات بني 
الق�وات الركي�ة والعم�ال الكردس�تاني، 
م�ا أدى اىل نش�وب خ�الف ب�ني األح�زاب 
الكردية حول طبيع�ة التعامل مع العمال 
الكردس�تاني، وح�ول »شعي�ة« وجوده 
أيض�ا، بعد تأثر الق�رى والتوغل الركي يف 
العم�ق العراق�ي، حيث بل�غ 40 كليومرا 

ألول مرة.
الركي�ة  العس�كرية  العملي�ات  وتش�كل 
تهدي�دا كب�را ع�ىل 50 موقع�ا أثري�ا يف 

محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق.
ويأتي ذلك يف ظل وجود 1400 موقع أثري 
يف دهوك، يقع بعضها يف منطقة املواجهة 
املسلحة بني الجيش الركي ومقاتيل حزب 

العمال الكردستاني.
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مسيرة األربعينّية ثمثل االرتباط 
الوثيق مع سّيد الشهداء

الخارجية اإليرانية: لن نسمح بأن تمر 
جريمة اغتيال الشهيد سليماني بال عقاب

هل يتم توحيد رواتب الموظفين؟

الفتح: ملف تأجيل االنتخابات انتهى 

لتجاوز حقبة سياسية دمرت البالد
حقوق تدعو للمشاركة باالنتخابات

االمام الحسين »عليه السالم«

فمن قبلين بقبول الحق
فاهلل أوىل بالحق

المراقب العراقي/بغداد...
الربمل�ان  يف  املالي�ة  اللجن�ة  أك�دت 
العراق�ي، ام�س األح�د، مخاطبتها 
هيأة رئاس�ة املجلس إلدراج قانون 
»الخدم�ة املدنية« عىل جدول أعمال 
املجلس. وقال عض�و اللجنة، ماجد 
الوائ�يل، يف ترصي�ح صحفي تابعته 
»املراقب العراقي«  إن »اللجنة املالية 
النيابي�ة أكمل�ت إج�راءات قان�ون 
الخدمة املدنية منذ س�نة وقدمته إىل 
رئاس�ة مجلس النواب، وأصبح اآلن 

جاهزاً للتصويت«.

وأضاف الوائيل، أن »اللجنة خاطبت 
رئاس�ة املجلس أكثر من مرة إلدراج 
القان�ون عىل جدول األعمال«، مبينا 
 100 ع�ىل  يحت�وي  »القان�ون  أن 
مادة، وس�ينظم العالوات واإلجازات 
والرفيع�ات للموظف�ني، باإلضافة 
إىل أنه س�يوحد س�لم رواتب وزارات 

الدولة«.
ودع�وات  آراء  وج�ود  إىل  وأش�ار 
ل�«توحيد سلم الرواتب، مع مراعاة 
االختالف يف التخصيصات املالية من 

وزارة إىل أخرى«.

المراقب العراقي/بغداد...
دع�ت حرك�ة حق�وق العراقية، ام�س االح�د، املواطنني اىل املش�اركة 

باالنتخابات، لتجاوز حقبة سياسية دمرت البالد.
وق�ال عض�و الحرك�ة عب�اس الع�رادوي يف ترصي�ح صحف�ي تابعته 
»املراقب العراقي« إن »االنتخابات املقبلة س�تكون افضل من الس�ابقة 
وستش�هد وجوهاً جديدة وشبابية مستقلة وهناك حركات جديدة مثل 

حركة حقوق وغرها ».
وأضاف أن » العراق بهذه االنتخابات س�ينتهي من فصل س�يايس كبر 
جداً دام لسنوات سبب الكثر من املشاكل واالزمات للشعب العراقي ».

وطال�ب » املواطنون باملش�اركة يف االنتخاب�ات الترشيعية القادمة كي 
يتم تجاوز حقبة سياسية دمرت الشعب العراقي والحقت بِه االزمات«.

يش�ار اىل ان الحكومة كانت قد حددت الع�اش من ترشين االول املقبل 
موعداً الجراء االنتخابات املبكرة.

المراقب العراقي/بغداد...
اك�د تحالف الفت�ح، امس االحد، ان ملف تأجيل االنتخاب�ات انتهى وال يوجد 

أي مربر لفتحه مجدداً.
وق�ال القي�ادي يف التحال�ف، محم�د البيات�ي، يف ترصي�ح تابعت�ه »املراقب 
العراق�ي«، ان�ه” لي�س باإلم�كان التالعب بمصر بلد بس�بب وج�ود بعض 
املزوري�ن والذين يقوم�ون برشاء ذم�م املواطنني من خالل االس�تحواذ عىل 
بطاقاته�م االنتخابي�ة”. وأوضح ان” مل�ف تأجيل االنتخاب�ات اغلق نهائيا 
والقوى السياسية اتفقت عىل عدم العودة لهذه النقطة عىل االطالق، وترتيب 

األوضاع والظروف نحو تاريخ 10 ترشين الثاني”.
ولف�ت اىل ان�ه” ويف جمي�ع األح�وال وتح�ت أي ظ�رف م�ن الظ�روف ف�ان 
االنتخاب�ات حاصلة يف املوعد املتفق عليه ولن يكون هناك أي تغير او متغر 

سيؤثر عليها”.

المخابرات التركية »تتسلل« إلى السليمانية 
لتصفية »أهداف كردية«

انعطافة خطيرة في »لعبة الظل«
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حق الصحة العامة
لدى »حقوق« 

إن التمتع بأعىل مستوى من الصحة يمكن بلوغه وهو أحد 
الحقوق األساسية لكل إنسان.

يشــمل الحق يف الصحــة الحصول عــىل الرعاية الصحية 
املقبولة وامليسورة التكلفة ذات الجودة املناسبة يف التوقيت 

املناسب.
بالرغم من ذلــك يعاني العراقيون وعــىل الرغم من كون 
بالدهــم تعد من البلــدان الغنية، ملا يمتلكــون من ثروات 
طبيعية خصهم الله بها، من سوء الخدمات الصحية املقدمة 
لهم، وأن الدولة ال تنظر اىل أن حــق الحصول عىل الرعاية 
الصحية الكافية والكاملة والجيــدة حق طبيعي للمواطن 
وواجب إلزامي عليها أن تقدمه اىل املواطن بال منة، بل عليها 
هي أن تسعى وبقوة واضطراد للبحث َعّمْن يحتاج الرعاية 
الصحية، وتقدمها لهم بشكل إلزامي لتضمن إنشاء مجتمع 

معاىف سليم يتمتع بحقه يف الحياة.
يعني الحق يف الصحة أن الدول يجب أن تهيئ الظروف التي 
يمكن فيها لكل فرد أن يكون موفور الصحة بقدر اإلمكان. 

وال يعني الحق يف أن يكون موفور الصحة.
ونظرا ألن الدولة مقرصة بشــكل كبــر يف واجباتها تجاه 
مواطنيها، وتعاملهم بانتقائية وازدواجية يف املعاير، تجنح 
الفئات الضعيفة واملهمشــة يف املجتمــع إىل تحمل عبء ال 

داعي له من املشاكل الصحية.
ميــزة أخرى من النهج القائم عىل الحقوق هي املشــاركة 
املفيدة. وتعني املشاركة ضمان مشاركة أصحاب املصلحة 
الوطنيــن - بما يف ذلك الجهات الفاعلة غر الحكومية مثل 
املنظمات غر الحكومية - يف جميع مراحل الربمجة: التقييم 

والتحليل والتخطيط والتنفيذ واملراقبة والتقييم.
قصة الرعاية الصحية الكاملة قصة حق مهتضم ســلبته 
الدولة والجهات القائمة عىل هــذا الحق من املحتاجن له، 

وهم غالبا من الفئات الضعيفة الواقعة يف دائرة الفقر
ويقينا أن هذا املوضوع الحيوي ليس غائبا عن تفكر حركة 
حقوق التي نشأت وســط الفئات الفقرة الضعيفة ومن 
املؤكد أن هذا الشــأن سيكون يف طليعة ما تسعى إىل تجاوز 
آثاره الســيئة بعمل دؤوب من خــالل وجودها يف مجلس 

النواب القادم.

  مازن الشيخ

املراقب العراقي/ أحمد محمد...
يستمر الفشل الذي يخيم عىل عمل مجلس النواب 
لدورته الحالية والذي رافقه منذ بداية تأسيســها 
والتصويت عىل هيأة الرئاســة، مــن خالل حالة 
»االنفالت« التي يعيشها الربملان من جهة، ولغياب 
العمل النوعي من قبل أعضائه ولجانه ورئاســته 
والذي يتمثل بتفعيل الدور الرقابي والتصويت عىل 
القوانن النوعية باالضافة اىل اإلخفاق املســتمر يف 
إدارته سواء عىل مســتوى لجانه الداخلية أو عىل 

إدارته العليا من جهة أخرى.
فمجلس النــواب، معطل منذ آيــار املايض!، عىل 
الرغم من الحاجة امللحة اليه، ســيما مع األزمات 
واملتغــرات التي لحقت بالبــالد االمنية والصحية 
واالقتصادية وما رافقها، وأسباب التعطيل تتلخص 
بانشــغال النــواب بحمالتهــم االنتخابية، وهي 
ليس لها أي ســند قانوني أو دستوري كما يقول 

املرشعون واملختصون
ورغم ذلــك أيضا، يواصل أعضــاء الربملان إطالق 
الوعود أمــام املواطنن بتمرير هذا القانون وإلغاء 

تلك املادة كجزء من الدعايات االنتخابية.
فبالتزامن مع ذلك تواصل هيأة الرئاســة »املتهم 
األول بالفشــل الذريــع الــذي تمر به الســلطة 
الترشيعية« تحديد مواعيد عقد الجلسات الربملانية 
بــن الحن واآلخر، ووضع قوانــن قليلة األهمية 
عىل جدول أعمالهــا محاولة تقليل الضغط عليها، 
وهذا مــن املؤمل أن يعقد الربملان جلســة جديدة 
اليوم االثنن، وســط توقعات مــن أعضاء البيت 
الترشيعــي بعدم إمكانية عقدها بســبب »غرق« 
النــواب بالحمالت االنتخابية وإحســاس البعض 

منهم بالخسارة وتفكر اآلخر باالنسحاب.
العراقي يفكر  كل هذه املعطيات جعلت الشــارع 
بمصر الدورة النيابية الحالية، التي من املزمع أن 
تعلن نهايتها بجلسة »حل الربملان« التي تسبق يوم 

االقرتاع بـ 24 ساعة.
وبدوره، أكــد النائب عباس العطــايف، أن انعقاد 
الجلســات مرهون برئاســة املجلــس، وبالكتل 
السياســية، متوقعــاً أن تكون الجلســة املقبلة 
للتصويت عــىل مرشوع تعين الســفراء الذي لم 
ينــدرج عىل جــدول األعمال، كون أغلــب النواب 

يرفضون قائمة السفراء الحالية.
وأضــاف، أن املجلس يفرتض بــه أن يعقد ثماني 
جلسات هذا الشهر، ولكن الوقت قليل جداً، بسبب 
قرب موعد حل الربملان لكن رئاســة املجلس هي 

التي ترسم سياسة الجلسات.
واىل ذلك، أكدت النائبة املستقلة ندى شاكر جودت، 
أن »إطالق الوعود االنتخابية من قبل بعض النواب 
واملرشــحن الحالين اىل املواطنن بتمرير القوانن 
تحت قبة الربملان، هي دعاية »كاذبة« بشكل علني، 
ألن مجلس النواب معطل منذ 5 أشهر بسبب غياب 

أعضائه عن الحضور«.
وقالت جودت، يف ترصيح لـ »املراقب العراقي« إن 
»هنــاك الكثر من القوانن املهمة بات من الصعب 
السلطة  لعمل  املســتمر  التعطيل  تمريرها بسبب 
الترشيعية بســبب الغياب املتعمد مــن قبل عدد 
كبر من الكتل«، محملة »قادة الكتل ورؤســاءها 
مســؤولية الغياب، فيما شددت عىل رضورة إلزام 
االعضــاء بالحضور اىل الجلســات، خصوصا مع 
وجود نواب يحرضون مــن املحافظات لكن دون 

جدوى«.
وأضافت »أما بالنسبة لجلسة التصويت عىل إنهاء 
عمل الربملان الســابقة ليوم االقــرتاع، فإن هناك 
توقعــا كبرا بعقد هذه الجلســة، لكونها تختص 
بإنهاء الدورة النيابية الحالية وال تتعلق بالقوانن«.

وأشارت اىل أن »جميع األعضاء يعولون عىل جلسة 
إنهــاء عمل الربملان، مســتبعدة عقد أي جلســة 

تسبقها«.

مــا هــو مصيــر جلســة إنهــاء الــدورة التشريعيــة ؟

نواب »يوهمون« المواطن بقوانين مهمة والبرلمان معطل منذ »5« أشهر  

تغريدة
إن صحــت االخبار عن اســتبعاد 
١5 مرشــحاً مــن االنتخابــات من 
ضمنهــم مرشــح ونائــب حالــي 
مشتري ١٢ الف بطاقة انتخابية 
سعر الواحدة ٣٠٠ دوالر، انصحه 
ببيــع البطاقــات بنصف الســعر 
قبل فــوات االوان وتحويلها إلى 

،،كارتات لعب بيد االطفال!
  االعاليم الدكتور عالء مصطفى

الحشد الشعبي يشرع بالمرحلة الثانية لعملية 
تأمين طريق زائري االربعينية

شرطة البصرة تكشف تفاصيل حادثة
االعتداء على تدريسي

املراقب العراقي/ بابل...
أعلنت هيئة الحشــد الشــعبي، امس 
يف  الشعبي  الحشــد  قطعات  ان  االحد، 
زائري  تأمن طريق  تواصل عملية  بابل 

االربعينية شمال املحافظة.
وقالت الهيئة، يف بيــان تلقت »املراقب 
العراقــي« نســخة منه إن »الحشــد 
الشــعبي والجيش يواصالن اســتنفار 

قطعاتهمــا، ضمن خطط تأمن طريق 
زائري االربعينية شــمايل بابل، فيما تم 
تفتيش وتأمن 120 كلــم من مناطق 

جرف النرص«.
وأضافــت أن »قوة من لواء عاشــوراء 
واللــواء 47 و45 بالحشــد و قطعات 
الجيــش رشعــت صبــاح بالصفحة 

الثانية«.

املراقب العراقي/ البرصة...
نفت رشطة البرصة، امس األحــد، تعرض التدرييس 
أحمد يحيى لالغتيــال، فيما بينت أنه تعرض لكدمات 

سببها »خالف شخيص«.
وذكــر إعالم رشطة البرصة، يف بيــان تلقت »املراقب 
العراقي« نســخة منه إنه »انترش عىل مواقع التواصل 
االجتماعي خرب  اغتيال الدكتور أحمد يحيى التدرييس 
يف جامعة البرصة كلية العلوم«.وأردف »ونحن إذ ننفي 

هذا الخرب ونود ان نوضح انه مصاب بكدمات يف الوجه 
والرقبة بواســطة األيادي اثر مشاجرة مع شخصان 
بســبب خالف شــخيص«، داعيا »وســائل اإلعالم و 
مواقع التواصل االجتماعي اخذ املعلومات من املصادر 
املوثوقــة وتوخي الحــذر يف النرش«.ويف مســاء يوم 
الســبت، تداول رواد منصات التواصــل االجتماعي، 
صورا للتدرييس يف جامعة البرصة، أحمد يحيى، قالوا 

إنها بعد تعرضه لالغتيال.
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املراقب العراقي/ بغداد...
وصــف النائب رياض املســعودي, امس االحد , 
بــأن الربملان الحايل اصبح شــبه معطل وبحكم 
املنحل بسبب عجزه لتحقيق جلسة نظامية خالل 
الشهرين املاضين, محمال رئاسة املجلس ورؤساء 
الكتل السياسية مسؤولية التعطيل املتعمد.وقال 
املســعودي، يف ترصيح صحفي تابعته »املراقب 
العراقي« إن »عقد جلسات مجلس النواب مرتبط 

بهيئة الرئاسة وبدعم من رؤساء الكتل السياسية 
, وان عدم عقد أي جلسة نظامية خالل الشهرين 
الفائتن يعود السباب مختلفة«.وأضاف ان »من 
الرئيسية لتعطيل عمل الربملان يعود اىل  األسباب 
الكتل السياسية تفاديا للحرج بالنسبة لوزرائهم 
خاصة وان الدعايــة االنتخابية قد بدأت فعليا«، 
السياسية  الكتل  املجلس ورؤساء  رئاسة  محمال 

»مسؤولية التعطيل املتعمد«.

وتابع، ان »رئاســة مجلس النواب لم تكن جادة 
يف معاقبة النواب املتغيبن بشكل مستمر ودائمي 
حتى انه يوجود نواب لم يحرضوا جلسات املجلس 
التقصر تتحملة هيئة  لليوم وهذا  منذ انطالقته 
الرئاسة«.وأشــار املســعودي، اىل »وجود ايادي 
خفية تقف وراء تعطيل عمل مجلس النواب وذلك 
الضعاف دوره الرقابــي والترشيعي وحرفه عن 

مساره«.

املراقب العراقي/ بغداد...
الربملان  يف  الكــردي  النائــب  أكد 
الدين،  شــمس  رسكوت  العراقي 
امــس األحــد، وجــود مخاوف 
تزوير  من  وشــعبية  سياســية 
اقليم  يف  املبكرة  االنتخابات  نتائج 

كردستان من األحزاب املتنفذة.
وقال شــمس الديــن، يف ترصيح 
إن  العراقي«  »املراقــب  تابعتــه 
وشعبية  سياسية  مخاوف  »هناك 
كبرة، من تزوير نتائج االنتخابات 
املبكــرة يف اقليم كردســتان من 

األحــزاب املتنفــذة، خصوصاً ان 
السلطة وهي  بيدها  االحزاب  هذه 
والشعب  الدولة  موارد  تســتخدم 
مــن أجل حصولها عــىل اصوات 
ان  »يجب  انه  الناخبن«.وشــدد 
يف  دولية كبرة  رقابة  تكون هناك 
اقليم كردســتان من أجل حماية 
تالعب  اي  وملنع  الناخبن  اصوات 
او تزوير بهذه االصوات فاالحزاب 
تزوير  اآلن عىل  تعمل من  املتنفذة 
النتائج حتى تضمن بقاء نفوذها 

يف املرحلة املقبلة«.

املراقب العراقي/ كربالء...
وجهت قيادة عمليات كربالء، امــس االحد، بقطع جميع مداخل 

املحافظة لتأمن الزيارة االربعينية.
وقالت القيادة، يف بيان تلقت »املراقب العراقي« نســخة منه إن » 
قائد عمليات كربالء اللواء الركن عيل الهاشمي وجه بقطع جميع 
مداخل املدينة القديمة«.وأضاف، أن »تلك القطوعات تأتي لتأمن 
املواكب الحسينية وحماية الزائرين املتوجهن إىل املحافظة ألحياء 

لذكرى أربعينية اإلمام الحسن«.

عمليات كربالء توجه بقطع 
جميع مداخل المدينة القديمة

املراقب العراقي/ بغداد...
حددت املحكمة االتحاديــة، امس األحد، موعد صــدور قرار الطعن يف 

املوازنة.
وقال رئيس املحكمة االتحادية جاســم محمد يف ترصيح صحفي تابعته 
»املراقب العراقي« إنه »تمَّ تحديد اليوم الـ23 من الشــهر الحايل موعداً 

لصدور قرار الطعن الخاص يف املوازنة«.
وقررت املحكمة االتحادية العليا، يف 14 ايلول الحايل، تأجيل البت يف طعون 

املوازنة العامة لعام 2021 إىل الـ19 من الشهر الحايل.

المحكمة االتحادية تحدد موعد 
صدور الطعن بالموازنة

نائب يصف البرلمان بـ »شبه المنحل« ويحمل أطرافًا مسؤولية تعطيله

أحزاب كردستان تهدد انتخابات االقليم..
تخطط لتزويرها من اآلن

املراقب العراقي/ بغداد...
أكد القيــادي باملكون العربي يف كركــوك، منترص الحمداني، 
امس األحد، رفض أهايل املحافظة لعودة قوات البيشــمركة، 

فيما أشار إىل صعوبة عودة تلك القوات داخل املدينة.
وقــال الحمداني، يف ترصيــح تابعته »املراقــب العراقي« إن 
»الحديث حول عودة البيشــمركة غر مقبــول مطلقا، ويعد 
امرا صعبا، ســيما وان جميع االهايل يرفضون ذلك بالتايل فان 
تسليمهم ملف كركوك يعرض املحافظة للخطر لعدم التكافؤ 
بن املواطنــن والقوات«.وأضاف أن »القوات املشــرتكة لن 
تكون داخل املحافظة وستكون عىل الحدود اإلدارية، ألن هناك 
تحديات كثرة واستغالل لبعض املناطق من داعش اإلرهابي«، 
الفتا إىل أن »القوات االتحادية معنية بأمن املحافظة ووضعها 

وال حاجة لقوات أخرى«.

كركوك.. رفض شعبي 
وصعوبات يواجهان عودة 

البيشمركة اليها
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االثنين 20 أيلول 2021 العدد 2676 السنة الثانية عشرة

 ح�ددت املحكم�ة االتحادي�ة امس االح�د ،موعد ص�دور قرار 
الطعن يف املوازنة.

وقال رئيس املحكمة االتحادية جاس�م محم�د » إنه تَّم تحديد 
ال�23 من الش�هر الحايل موعًدا لصدور قرار الطعن الخاص يف 

املوازنة.
وق�ررت املحكم�ة االتحادية العليا، يف 14 ايل�ول الحايل، تأجيل 
البت يف طعون املوازنة العامة لعام 2021 إىل ال�19 من الش�هر 

الحايل.
يذك�ر أن مجل�س الوزراء خول يف وقت س�ابق رئي�س الوزراء 
مصطف�ى الكاظمي بتقدي�م طعن لدى املحكم�ة االتحادية يف 

بعض بنود املوازنة االتحادية للسنة املالية 2021.

المحكمة االتحادية تحدد 23 ايلول 
موعدا لصدور قرار الطعن بالموازنة

انخفض�ت مبيعات البن�ك املركزي العراق�ي، امس األحد، لتس�جل 192 
ملي�ون دوالر.وذك�ر مص�در، أن البنك املركزي ش�هد خالل م�زاده لبيع 
ورشاء ال�دوالر االمريك�ي، انخفاضا يف مبيعاته بنس�بة 7.69% لتصل إىل 
192 مليوناً، و863 الفا و411 دوالرا أمريكيا غطاها البنك بس�عر رصف 
اس�اس بلغ 1460 ديناراً ل�كل دوالر، مقارنة بيوم الخميس املايض، التي 

بلغت املبيعات فيه 208 مليونا و11 الفا و266 دوالرا أمريكي.
وذهبت املش�ريات البالغة 145 مليوناً و493 الف�ا و 411 دوالرا لتعزيز 
األرص�دة يف الخارج عىل ش�كل ح�واالت واعتم�ادات، فيما ذه�ب املبلغ 

املتبقي البالغ 47 مليوناً و370 ألف دوالر بشكل نقدي.
وأشار ، اىٕل أن 32 مرصفاً قامت بتلبية طلبات تعزيز االرصدة يف الخارج، 
و 7 مص�ارف لتلبي�ة الطلب�ات النقدي�ة، إضافة اىل مش�اركة 5 رشكات 

رصافة.

انخفاض في مبيعات البنك 
االقت�صاديالمركزي العراقي من الدوالر

رفع أسعار الوقود على معامل المواد اإلنشائية »يعقد« أزمة السكن 
عقارات بغداد هي األعلى عالمًيا 

املراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي...
م�ا بني النف�ي والتأكيد , رفع�ت وزارة 
النف�ط يف قرارها غري املدروس أس�عار 
الوق�ود ملعامل امل�واد االنش�ائية بكافة 
تخصصاته�ا , واالس�عار الجديدة هي 
,بيع منتج زيت الوقود ملعامل الطابوق، 
الج�ص، الثرمس�تون، الب�ورك، بدائ�ل 
الحىص يك�ون 150 الف دين�ار عراقي 
للم�ر املكعب، بدال م�ن 100 ألف, فيما 
س�يكون س�عر بيع منتج زي�ت الوقود 
لجميع معامل السمنت 250 الف دينار 
للم�ر املكعب ب�دال م�ن 150 الف, ويف 
نظرة عابرة عىل س�وق املواد االنشائية 
نج�د أنه ق�د ارتفع بش�كل كبري نتيجة 
ارتف�اع س�عر رصف ال�دوالر  , وما زال 
املنتج املستورد تتصاعد أسعاره بسبب 
االزم�ات الت�ي تمر بها الب�الد واحتكار 
التجار لتلك املواد , وأما املنتج املحيل هو 
اآلخر ارتفع عدة مرات بس�بب سياسة 
الحكوم�ة املالي�ة الت�ي وصف�ت بغ�ري 
الرصين�ة وهذا التصاعد انعكس س�لبا 
ع�ىل قطاع البناء , مما تس�بب بارتفاع 

واضح يف أسعار العقارات يف البالد.
وقد أكدت منظمات اقتصادية عاملية 
أن أس�عار العق�ارات فاق�ت جمي�ع 
التصورات وأصبح�ت أعىل بكثري من 

دول الجوار والخليج العربي.
اس�تمرار   ، ِت  أرشرّ التخطي�ط  وزارة 
ارتفاع أسعار املواد االنشائية املحلية 
واملس�توردة من قبل القطاع الخاص، 
متأثرًة بارتفاع أس�عارها يف الس�وق 
العاملي�ة، وتغيري س�عر ال�رصف عىل 

املستوى املحيل.

وأوض�ح املتح�دث الرس�مي ل�وزارة 
التخطيط، عب�د الزه�رة الهنداوي، ، 
أن الجهاز املركزي لإلحصاء، مستمر 
يف متابعة أس�عار املواد االنش�ائية يف 

االسواق املحلية يف جميع املحافظات، 
مش�ريا اىل أن الجهاز يتابع أسعار 64 
مادة بناء مختلفة، إذ بلغ معدل تغيري 
س�عر الطاب�وق العادي خالل ش�هر 

أي�ار املايض 166 ال�ف دينار لكل الف 
طابوقة، مسجال ارتفاعاً قدُرُه %19 .
وح�ول ه�ذا املوض�وع ي�رى الخبري 
االقتص�ادي الدكت�ور عب�د الرحم�ن 

املش�هداني يف اتص�ال م�ع )املراق�ب 
العق�ارات يف  العراق�ي(:أن »أس�عار 
العاصم�ة بغ�داد ه�ي االع�ىل ع�ىل 
مس�توى العال�م, فهن�اك الكثري من 

الساس�ة متهمون باخت�الس االموال 
يف الع�راق، حيث بدأت هن�اك تقيُّداٌت 
له�م يف الخ�ارج واحتمالي�ة مطالبة 
مصارف دول كث�رية بقوائم االرصدة 
املالي�ة م�ا دفعه�م اىل ض�خ أموالهم 
يف الداخ�ل عن طريق بن�اء مجمعات 
س�كنية يف أماك�ن جي�دة م�ن خالل 
وكالئهم وبأس�ماء مقربني منهم من 
أجل عدم كشف مصادرهم الحقيقية 
فأس�عار العقارات بمناط�ق يف بغداد 
ارتفع�ت اىل الضع�ف خ�الل أق�ل من 

عامني.
م�ن جهت�ه أك�د املخت�ص بالش�أن 
االقتص�ادي عبد الحس�ني الش�مري 
يف اتص�ال م�ع ) املراق�ب العراق�ي(: 
أن »رف�ع أس�عار وقود معام�ل املواد 
االس�تثمارات  س�يحجب  االنش�ائية 
يف قط�اع اإلس�كان , وه�و عكس ما 
تس�عى ل�ه الحكوم�ة م�ن تش�جيع 
االس�تثمار , فما يحدث هو ازدواجية 
واضحة يف عمل الحكومة فيما يخص 

دعم املنتتج الوطني.
وأوض�ح: أن أزم�ة الس�كن تفاقمت 
كثريا بس�بب ارتفاع أسعار العقارات 
ومواد البناء نتيجة لقرارات الحكومة 
املتعلق�ة برف�ع س�عر رصف الدوالر 
باألسواق املحلية, فأسعار مواد البناء 
ارتفعت للضعف وخاصة فيما يتعلق 
بحدي�د التس�ليح، إضاف�ة إىل ارتفاع 
س�عر رصف الدوالر بنسبة 23 باملئة, 
وإج�راءات الحكوم�ة برف�ع أس�عار 
وقود املعامل س�تفاقم األزمة بش�كل 

كبري .

مطالبات بالكشف عن المبالغ التي حصلت عليها الحكومة من ارتفاع النفط
طالب النائب الس�ابق وائل عبد اللطيف ,امس االحد , 
حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالكش�ف 
ع�ن قيم�ة املبال�غ الت�ي حصل�����ت عليه�ا جراء 
ارتفاع اس�عار النف������ط قياسا بما تم احتسابه 
يف موازن�ة الع�ام الح�ايل , متس�ائال مل�اذا ل�م تق�م 
الحكومة باعداد موازنة تكميلي������ة جراء وجود 

وفرة مالية .

وق�ال عب�د اللطي�ف يف ترصي�ح تابعت�ه »املراق�ب 
العراق�ي« و ان ” موازن�ة الع�ام الج�اري بنيت عىل 
أساس احتس�اب س�عر الربميل ب� 45 دوالرا يف حني 
ان األس�عار العاملية كان�ت اكثر من ذلك حتى وصلت 
اىل ف�وق الس�بعني دوالر وه�ذا يعني ب�ان الحكومة 
خ�الل اكثر من عام حصلت عىل مبال�غ مالية كبرية 
م�ن العمل�ة الصعب�ة ” , مطالبا حكوم�ة الكاظمي 

ب�”الكش�ف ع�ن قيم�ة املبال�غ التي حصل�ت عليها 
جراء ارتفاع اس�عار النفط قياسا بما تم احتسابة يف 

موازنة العام الحايل” .
وأض�اف عبد اللطيف، ان “الحكوم�ة اكدت عىل انها 
حصل�ت عىل وف�رة مالية ج�راء ارتفاع األس�عار اال 
انها لم تكش�ف بش�فافية عن تلك املبال�غ وهذا امر 
يس�تدعي منا القلق والش�كوك ” , متسائال ” ملاذا لم 

تقوم الحكومة اىل اعداد موازنة تكميلية جراء وجود 
وفرة مالية” .

يذكر ان مطالبات مش�ابهة اطلقه�ا عدد من النواب 
واملس�ؤولني اىل الحكومة الكش�ف عن قيم�ة املبالغ 
املس�تحصلة ج�راء ارتفاع أس�عار النف�ط , علما ان 
ارتفاع أس�عار النفط مازالت مس�تمرة منذ اكثر من 

عام .

ال�دوالر  رصف  أس�عار  انخفض�ت 
األمريكي مقاب�ل الدينار العراقي، امس 
األحد، يف البورصة الرئيس�ية بالعاصمة 

بغداد، ويف إقليم كوردستان.
الكف�اح  بورص�ة  إن  مص�در،  وق�ال 
والحارثي�ة املركزي�ة يف بغداد س�جلت، 
صب�اح ام�س 147350 دين�اراً عراقي�اً 

مقابل 100 دوالر أمريكي.
فيما سجلت البورصة السبت 147400 
دينار عراقي مقابل 100 دوالر أمريكي.
وأش�����ار اىٕل أن اسعار البيع والرشاء 
الصريف�ة  مح�ال  يف  اس�تق�����رت 
بغ�داد،  يف  املحلي��������ة  باالٔس�واق 
حي������ث بلغ س�عر البي�ع 148000 
دين�ار عراقي ل�كل 100 دوالر امريكي، 
بينم�ا بلغ�ت أس�عار ال�رشاء 147000 
دوالر   100 ل�كل  عراق�ي  دين������ار 

امريكي.
أما يف اربي�ل عاصمة اقليم كردس�تان، 
فقد ش�هدت اس�عار ال�دوالر انخفاضا 
ايض�ا، حيث بلغ س�عر البي�ع 147500 
دينار ل�كل 100 دوالر امريكي، والرشاء 
بواق�ع 147000 دينار ل�كل 100 دوالر 

امريكي.

تراجع أسعار صرف 
الدوالر في بغداد 
وإقليم كردستان اكد عضو لجنة االقتصاد واالس�تثمار النيابي�ة حامد عباس،امس 

االح�د، أن الحكوم�ة ل�م تلت�زم بوعودها الت�ي اطلقته�ا بعد رفع 
س�عر رصف ال�دوالر يف االس�واق املحلي�ة، الفت�ا اىل ان الكث�ري من 
االيرادات لم تستغل بالش�كل الصحيح وهو ماتسبب بخلق معاناة 

وخصوص�ا للمحافظات املنتج�ة للنفط.وقال عب�اس ، ان “تحرك 
الحكومة باتجاه الطعن يف صندوق البرودوالر س�يحرم املحافظات 
املنتجة للنفط من اي�رادات كبرية يمكن ان تنهض بالواقع املعييش 

واالقتصادي والخدمي لهذه املحافظات”.

واضاف ان “الحكومة تخلت عن وعودها فيما يتعلق بدعم الرشائح 
الفق�رية، خصوص�ا انه�ا تذرع�ت ب�أن رف�ع س�عر رصف الدوالر 
س�يقابله دعم تلك الرشائح من خالل مف�ردات البطاقة التموينية 

والرعاية االجتماعية”.

االقتصاد النيابية: الحكومة لم تلتزم بوعدها للمواطن بعد رفعها سعر صرف الدوالر

وصول شاحنات محملة بالمشتقات النفطية لتشغيل محطة عكاز الغازية
اعل�ن قائممقام قضاء القائ�م بمحافظة االنبار 
احمد املحالوي ،امس االحد عن وصول شاحنات 
محمل�ة باملش�تقات النفطي�ة اىل محط�ة عكاز 
الغازي�ة للم�رة االوىل بعد اعادة تش�غليها غربي 

االنبار .
وق�ال املح�الوي يف ترصي�ح تابعت�ه » املراق�ب 
العراق�ي« ان ” قضاء القائم غربي االنبار ش�هد 
وصول ش�احنات محمل�ة باملش�تقات النفطية 
اىل محط�ة ع�كاز  النف�ط  مرس�لة م�ن وزارة 
الغازي�ة بعد س�اعات من االعالن عن تش�غليها 
بش�كل تجريبي بع�د انقط�اع دام ألكثر من 17 
ع�ام نتيجة االرضار التي لحق�ت باملحطة جراء 
تعرضه�ا لعملي�ات تخريبي�ة من قب�ل ارهابي 
داعش ابان س�يطرته عىل مساحات واسعة من 

مدن االنبار “.
واض�اف ان” تزوي�د محطة ع�كاز الغازية التي 
تعمل عىل ثالثة ان�واع من الوقود هي زيت الغاز 

والكاز والغاز السائل من قبل وزارة النفط سوف 
يساهم يف تجهيز االحياء السكنية للقضاء القائم 
بالتي�ار الكهربائي للمرة االوىل بع�د انقطاع دام 
لس�نوات نتيجة االرضار الجس�يمة التي لحقت 
باملنظومة الكهربائية ج�راء العمليات االرهابية 
ناهيك من ان تشغيل املحطة سوف يساهم ايضا 

يف تشغيل املشاريع الزراعية وااليدي العامة”.
وأوض�ح املحالوي، أن “وزارة النفط اعدت خطة 
لتزوي�د املحطة باملش�تقات النفطي�ة من خالل 
رب�ط انب�وب للغاز م�ن بيجي اىل قض�اء حديثة 
وصوال اىل محطة ع�كاز الغازية يف قضاء القائم 
، مؤكدا ان تش�غيل املحطة وتوفري مادة الغاز ال 

يحتاج اىل عمليات استرياد “.
يش�ار اىل ان مس�ؤول محيل اعلن يف وقت سابق 
اعادة تشغيل محطة عكاز الغازية غربي االنبار 
للم�رة االوىل بع�د م�رور اكث�ر من 17 ع�ام من 

توقفها عن العمل نتيجة العمليات اإلرهابية.

الخفاجي يؤكد 
أهمية القطاع الزراعي 

في دعم االقتصاد 

اك�د وزير الزراعة، محم�د الخفاجي ، عىل 
أهمي�ة القط�اع الزراعي يف دع�م االقتصاد 
وإدارة ملف املياه، موضحا ان ازمة كورونا 
فرضت واقعاً جدي�داً يتعلق بتحقيق االمن 

الغذائي.
وذكرت الوزارة يف بيان ، ان “الوزير ش�ارك 
الي�وم بمؤتم�ر األم�ن املائ�ي ال�ذي اقي�م 
بالتع�اون م�ع وزارة امل�وارد املائي�ة تحت 
ش�عار )األم�ن املائي من أه�م ركائز األمن 

القومي(”.
وق�ال الخفاجي، بحس�ب البيان إن “األمن 
الغذائ�ي له ارتب�اط وثيق باألم�ن املائي”، 
مش�ريا اىل أن “الع�راق يمكن ان يس�تثمر 
االقتص�ادي  والجان�ب  الزراع�ي  القط�اع 
كورق�ة ضغ�ط يف مل�ف املي�اه م�ن خالل 
تضم�ني موض�وع التبادل التج�اري كأحد 

األسس املعتمدة يف إدارة ملف املياه”.
واض�اف، أن “ازمة كورون�ا فرضت واقعاً 
جديداً يتعل�ق بتحقيق االم�ن الغذائي وان 
هن�اك تط�ورا كبريا ت�م تحقيق�ه يف االمن 
الغذائي سواء بالدواجن او السلة الغذائية”.
“تخصيص�ات  أن  الخفاج�ي،  وأوض�ح 
وزارتي الزراعة واملوارد يف املوازنات العامة 
كان�ت نس�بها مح�دودة حتى ع�ام 2010 
حي�ث انطلق�ت املب�ادرة الزراعي�ة وكذلك 

االهتمام باالمن الغذائي”.

النزاهة: 93 % نسبة 
استجابة المسؤولين 
لكشف ذممهم المالية

أعلنت هيأة النزاهة، امس االحد، عن اس�تجابة 
الرئاس�ات الثالث املش�مولني بتقديم اس�تمارة 
�ة املاليَّة للع�ام الح�ايل، إضافًة إىل  كش�ف الذمَّ
ال�وزارات والهيئ�ات والجه�ات غ�ري املُرتبط�ة 

بوزارٍة، والسلطة القضائيَّ�ة واملُحافظني.
تس�ليم   “ت�م  أن�ه  إىل   ، للهيئ�ة  بي�ان  وأش�ار 
املاليَّ�ة  �ة  الذمَّ كش�ف  اس�تمارة   )31,800(
ولغاي�ة   2021/1/4( م�ن  ة  للُم�دَّ املُتس�لَّمة 
2021/8/31( من الوزارات والهيئات والجهات 
غ�ري املُرتبطة بوزارة”.وأن ” نس�بة اس�تجابة 
الس�ادة رؤس�اء الجمهوريَّة وال�وزراء والنُّوَّاب 
بلغت 100%،  فضالً عن السادة رؤساء املحكمة 
االتحاديَّة العليا ورئي�س مجلس القضاء األعىل 
ورئيس محكم�ة التميي�ز االتحاديَّ��ة ورئيس 
االدرّعاء العام”.وأوضح أن “استجابة السيرّ�دين 
نائبي رئيس مجلس النُّوَّاب بلغت 100%، ونسبة 
اس�تجابة  الس�ادة النُّوَّاب بلغت 92,5%”، الفتاً 
إىل أن “نس�بة استجابة الس�ادة أعضاء مجلس 
الوزراء  بلغت 100%، والس�ادة أعضاء املحكمة 
أعض�اء  والس�ادة   ،%83,3 العلي�ا  االتحاديَّ�ة 
ا اس�تجابة  محكمة التمييز االتحاديَّة 100%، أمَّ
ة املاليَّ�ة فبلغت  القضاة املشمولني بكشف الذمَّ
99,9%.”.وب�ني أن “نس�بة اس�تجابة رؤس�اء 
الهيئ�ات والجهات غ�ري املُرتبطة ب�وزارٍة بلغت 
90,6%، فيما بلغت نس�بة اس�تجابة املُحافظني 

.”%66,7
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صحيفة-يومية-سياسية-عامة
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أنموذج إلنشاء منظومة اقتصادية لمحور المقاومة

المراقب العراقي/ متابعة
قبل أي�ام من وصول الوق�ود اإليراني 
إىل لبنان ومع اقرتاب السفن اإليرانية 
م�ن الس�احل اللبناني، كان الش�عب 
اللبنان�ي يأمل يف التخفي�ف من أزمة 
الوق�ود وإنه�اء الطواب�ر الطويلة يف 
محط�ات الوق�ود ومش�اكل الطاق�ة 
يف املستش�فيات وغره�ا الكثر. ويف 
يف  اإليران�ي  الوق�ود  تدف�ق  النهاي�ة 

رشايني طاقة لبنان.
وفيم�ا اللبناني�ون س�عداء بمب�ادرة 
األم�ني الع�ام لح�زب الل�ه للحصول 
الوق�ود م�ن  املس�اعدة ورشاء  ع�ى 
إي�ران، هن�اك من هم غاضب�ون جدا 
م�ن نج�اح املقاوم�ة يف إيج�اد ح�ل 
ملش�اكل املواطن�ني، وعربوا ع�ن هذا 
االس�تياء بالت�ذرع بمختل�ف الذرائع 
يف وس�ائل إعالمهم. وم�ن أبرز حجج 
املعارض�ني، التي تحولت اىل سياس�ة 
املناهضة  رئيس�ية لوس�ائل اإلع�الم 
للمقاوم�ة، أن رشاء حزب الله للوقود 
من إيران جرى خارج االطار الرسمي 
للحكوم�ة، وبالتايل يعت�ربون مبادرة 
حزب الله خط�را عى الحكومة وقلقاً 
بش�أن إضعاف اس�تقالل لبنان وذلك 
من أجل إثارة الرأي العام ضد مبادرة 
الس�يد حس�ن نرص الله. لكن العديد 
من الخ�رباء اللبنانيني وغر اللبنانيني 
يقرون بنجاح اس�رتاتيجية حزب الله 

يف التعامل مع أزمة الوقود.
ويف ه�ذا الس�ياق، اعت�رب الخب�ر يف 
الشؤون اإلقليمية »مهدي بابازيدي«، 
ه�ذا اإلنج�از مهم�اً للغاية بالنس�بة 
ه�ذه  ووص�ف  املقاوم�ة  ملح�ور 

االس�رتاتيجية بأنه�ا نم�وذج ناج�ح 
إلنش�اء منظوم�ة اقتصادي�ة ل�دول 

محور املقاومة.
وعن أس�باب أزمة محروق�ات لبنان، 
ق�ال مه�دي بابازي�دي: رغ�م اته�ام 
الق�وات اللبناني�ة وق�وى املس�تقبل 
املحروق�ات،  بتهري�ب  الل�ه  ح�زب 
وتغريدة س�عد الحري�ري متهما فيها 
ح�زب الل�ه بتهري�ب املحروق�ات إىل 
س�وريا، لك�ن أح�د ن�واب املس�تقبل 
من ب�ني الجهات التي تق�وم بتهريب 
املحروقات إىل الس�مارسة الس�وريني 
منظم�ة  وبص�ورة  باه�ظ  بثم�ن 
وواس�عة النطاق، فقد خ�زن إبراهيم 
الصقر املحسوب عى القوات اللبنانية 
80 مليون لرت م�ن املحروقات. ويزيد 
من س�عرها كل شهر. كما قال رئيس 
التيار الوطني الحر جربان باس�يل، يف 
مؤتمر صحف�ي يف بروت، إن البعض 
اس�تكمال  يحاول�ون  الب�الد  داخ�ل 
املرشوع الخارجي ضد لبنان، للضغط 
 ، بالس�ياحة  واإلرضار  الن�اس  ع�ى 
واإلطاح�ة بالرئي�س ع�ون وإكم�ال 
القضاء  الخارجي وبالت�ايل  الحص�ار 

عى مرشوع املقاومة اللبنانية.
وتابع الخب�ر يف الش�ؤون اإلقليمية: 
م�ن جهة أخ�رى، أدى تحذير الس�يد 
حس�ن نرص الله الشديد من مهاجمة 
بواخ�ر الوقود إىل زيادة مس�توى أمن 
السفن. ففي األس�ابيع األخرة وبعد 
اس�تهداف الس�فينة اإلرسائيلية، بدأ 
الكي�ان حرباً نفس�ية رشس�ة بدعم 
م�ن أمري�كا والغ�رب للضغ�ط ع�ى 
محور املقاومة ، وخاصة الجمهورية 

اإلس�المية اإليرانية، وحاول تش�كيل 
تحالف دويل ضد إيران بذريعة أن إيران 
تق�وم بمهاجمة الس�فن. لكن حزب 
الله اآلن وجه فوهة الحرب النفس�ية 
نحو الكيان الصهيوني. أي أن الكيان 
يق�ف عند مف�رتق طرق، خس�ارة يف 
اتجاهني؛ فإذا هاجم اي سفينة يثبت 
بذلك كذبه يف الحرب النفسية ويعطي 
فرصة جيدة ملحور املقاومة س�واء يف 

امليدان أو يف الحرب النفس�ية. واذا لم 
يهاجم فإن وصول الس�فن س�يعترب 
انتص�اراً آخ�ر ملح�ور املقاوم�ة ألنه 
يتجاه�ل خط�ه االحمر وهو انش�اء 
خط بحري بني اي�ران ولبنان كما ان 
تفري�غ الس�فينة يف مين�اء الزهراني 
لجبهة  اس�رتاتيجياً  انتص�اراً  يعت�رب 
املقاومة التي قادت الحظر عى ايران 

ايضاً نحو الهزيمة.

وعن اس�رتاتيجية حزب الله الستراد 
الوقود من إيران لحل األزمة يف لبنان، 
ق�ال بابازي�دي: إن وزارة الخارجي�ة 
م�ن  مخط�ط  وضع�ت  األمريكي�ة 
خمس مراحل تشمل الفراغ السيايس 
واالنهي�ار املايل واالنهي�ار االقتصادي 
وبالنهاي�ة  االجتماع�ي  واالنهي�ار 
هجوم واس�ع النطاق من قبل الكيان 
الصهيون�ي ليواجه لبنان بذلك أزمة 

عميق�ة، فهم يحاول�ون إزاحة حزب 
الله وتغير املعادل�ة لصالح إرسائيل، 
وبالتايل القضاء عى املقاومة يف لبنان 

عى عدة مراحل.
وأضاف الخبر يف الش�ؤون اإلقليمية: 
كم�ا نف�ذت الوالي�ات املتح�دة ه�ذا 
األوىل  الث�الث  املراح�ل  يف  املخط�ط 
بنج�اح بدع�م م�ن حلفائه�ا ومنهم 
»رياض سالمة »رئيس البنك املركزي 

و«س�عد الحريري« و«سمر جعجع« 
و«وليد جنبالط« وعملت بجد إلحداث 
انهي�ار اجتماعي وأمن�ي. كما كانت 
ق�د خطط�ت النفج�ار مرف�أ بروت 
وانفجار عكار وانعدام األمن يف خلدة. 
يف هذا الوضع املصري، غررّ حزب الله 
اس�رتاتيجيته من »مقاوم�ة أمريكا« 
إىل »املواجه�ة املبارشة م�ع أمريكا«، 
ومن�ع الس�يد حس�ن ن�رص الل�ه، يف 
خطاب�ه، يف الخط�وة األوىل، لبنان من 
الدخول يف املرحل�ة الرابعة من األزمة 
واالنهي�ار االجتماع�ي للبن�ان، حيث 
لع�ب دورا فريداً يف تش�كيل الحكومة 
اللبنانية من خالل الوس�اطة الفاعلة 
عى الساحة السياسية. ففي الواقع، 
ل�م يق�م ح�زب الل�ه بإخ�راج لبنان 
واملقاومة من موقع خطر فحس�ب، 
بل وض�ع قائ�د العملي�ات األمريكية 
دفاع�ي  موق�ف  يف  ش�يا«  »دورث�ي 
ومربك. يف ظل هذه الظروف، واجهت 
الخط�ة األمريكي�ة إلح�داث أزم�ة يف 
لبن�ان فش�اًل اس�رتاتيجياً ، وانتقلت 
البح�ار،  اىل  املقاوم�ة  ردع  معادل�ة 
وتش�كلت جبهة جديدة أخرى لصالح 
املقاومة يف البحار. وعليه، تم إنش�اء 
حزام مقاومة بحري بني إيران ولبنان 
وس�وريا، وهناك أمل كبر يف ترسيخ 

هذا الحزام.
ويقول مهدي بابازيدي، تم استكمال 
الح�زام ال�ربي لطه�ران - دمش�ق - 
ب�روت بح�زام املقاوم�ة البحري من 
خ�الل اس�تراد ورشاء لبن�ان الوقود 
م�ن إي�ران، وبطريق�ة م�ا حورصت 
الس�عودية والكي�ان الصهيون�ي من 

قب�ل الق�وة الربي�ة والبحري�ة ملحور 
املقوم�ة، ومن الواض�ح أن العقوبات 
املفروضة عى إيران ولبنان وس�وريا 
البحري�ة  الق�وة  وتمكن�ت  فش�لت 
الناشئة للمقاومة من حجب الهيمنة 
والس�يادة البحري�ة األمريكي�ة. ومن 
ناحي�ة أخرى، يبعث مح�ور املقاومة 
رسالة قوية لخصوم إيران اإلقليميني، 
مفاده�ا ب�أن أمريكا الق�رن الحادي 
والعرشين لم تعد مث�ل أمريكا القرن 
العرشي�ن، وأن األم�ن املس�تورد من 
الغرب عى املحك. لذلك يعلم الغرب أنه 
يف الوضع الراهن ال خيار أمامه سوى 
التعامل م�ع القوة اإلقليمي�ة إليران، 
وقد فهم ه�ذا األمر حلف�اء الغرب يف 
لبنان، ف�كان احتف�ال املقاومة عزاء 

للمحور التابع للغرب يف لبنان.
وأضاف الخبر يف الش�ؤون اإلقليمية: 
ع�رب  املقاوم�ة  جبه�ة  اس�تطاعت 
الح�زام ال�ربي لطه�ران - دمش�ق - 
بروت التغلب ع�ى التهديدات األمنية 
والعسكرية وخلق فرص اسرتاتيجية 
فريدة من نوعها. ويف الوقت الحارض، 
يمك�ن ملح�ور املقاوم�ة التغل�ب عى 
التهدي�دات الت�ي تش�كلها العقوبات 
والحصار من خالل إنش�اء وترس�يخ 
الح�زام البح�ري، الخلي�ج الفاريس- 
بح�ر عمان - قناة الس�ويس أو رأس 
األبي�ض  البح�ر   - الصال�ح  الرج�اء 
املتوس�ط ، وتحدي الهيمن�ة البحرية 
ه�ذه  ويف  س�نوات.  بع�د  األمريكي�ة 
الحال�ة، م�ن املتوق�ع إنش�اء جبه�ة 
جدي�دة أخ�رى للضغط ع�ى أمريكا 

للخروج من املنطقة.
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استراتيجية حزب اهلل في حل أزمة الوقود ونتائجها اإلقليمية

المراقب العراقي/ متابعة...
وضع جيش االحتالل الصهيوني، أمس األحد، 
منظومت�ه الدفاعي�ة املعروف�ة باس�م »القبة 
الحديدي�ة« يف منطق�ة غ�الف غ�زة يف حال�ة 

تأهب تحس�با لهجم�ات صاروخي�ة محتملة 
من القط�اع بع�د اعتقال االس�رين كممجي 

ونفيعات املحررين من سجن جلبوع.
وأفادت إذاعة الجي�ش اإلرسائييل، فجر األحد، 
ببدء االس�تعداد الحتمال إط�الق صواريخ من 
قطاع غزة بعد اكتمال عمليات اعتقال األرسى 

الستة.
ونقلت اإلذاعة أن »بطاريات القبة الحديدية يف 

غالف غزة يف حالة تأهب«.
ويشار اىل ان االحتالل »االرسائييل« تمكن وبعد 
13 يوماً من فش�له الذري�ع، من اعتقال بطيل 
كتيبة جنني أيهم كممج�ي ومناضل نفيعات، 
وبعد ان اثبتا عجز »ارسائيل« يف الوصول لهما 

بعد 13 يوماً من عملية نفق الحرية.

المراقب العراقي/ متابعة...
أفادت صحيفة »واش�نطن بوست« أن 
مستش�فيني اثنني لألطفال يف واشنطن 
أعلن�ا تس�جيلهما نم�و ع�دد املصابني 

بفروس »RSV« الخلوي التنفيس.
ونقلت الصحيفة عن األطباء أن العدوى 
غالبا م�ا تكون مصحوبة بزيادة درجة 
الح�رارة، فض�ال ع�ن ظهور الس�عال 
وس�يالن األن�ف. وم�ع ذل�ك، يف بعض 
الح�االت يمكن أن يؤدي ه�ذا إىل ضيق 
يف التنفس، وهو نوع من فش�ل الجهاز 

التنفيس، وكذلك إىل التهاب القصيبات، 
وهو مرض يصيب الفروع السفلية من 
القصب�ات الهوائي�ة. ويف األص�ل يزداد 
ع�دد اإلصابة به�ذا الف�روس يف فصل 
الش�تاء، ولكن اليوم يوجد بالفعل عدد 
أكرب من املعتاد من املصابني بالفروس 

.
ويرى األطباء أن جائحة فروس كورونا 
أثرت بش�كل غر مب�ارش عى نمو عدد 
اإلصابة بفروس »RSV«. ويف الش�تاء 
املايض لم يسجل أطباء األطفال إصابة 

التقليدية،  الف�روس واإلنفلون�زا  بهذا 
وذل�ك بس�بب القي�ود املفروض�ة عى 
خلفية انتشار فروس كورونا، وخاصة 
الجماعي�ة.  الفعالي�ات  إج�راء  حظ�ر 
لك�ن بعد تخفيف بع�ض اإلجراءات بدأ 
االرتفاع املستمر لعدد اإلصابات، فازداد 
من�ذ نهاي�ة م�ارس املايض خ�الل 12 
أس�بوعا بالتزامن مع ح�االت اإلصابة 

بمتحور »دلتا« من فروس كورونا.
وق�ال املستش�فى الوطن�ي لألطفال يف 
واش�نطن ان عدد املصاب�ني بالفروس 

»RSV« يف قس�م العناية املركزة ضعف 
عدد حاالت اإلصابة بف�روس كورونا. 
من جهته أش�ار طبيب األطف�ال، دين 
 Capitol« فينكيلشتاين، من مستشفى
Medical Group« إىل ظهور تس�اؤالت 
عديدة ل�دى ذوي األطف�ال حول وجود 
 .»RSV« صلة فروس كورونا بفروس
وي�رى الطبيب أن الف�روس لم يصبح 
أخط�ر مم�ا كان علي�ه س�ابقا، لك�ن 
األطباء مضط�رون حاليا لعالج الناس 

.»RSV»املصابني بكورونا و

المراقب العراقي/ متابعة...
وج�ه الناط�ق باس�م حركة »حم�اس« حازم قاس�م، 
التحية الكبرة والتقدير العظيم، ألبطال نفق الحرية يف 
س�جن جلبوع الذي أثبتوا قدرة الفلسطيني عى الفعل 

املقاوم يف كل الظروف ويف كل األدوات.
وقال قاس�م يف ترصيحات صحفية، أم�س األحد، »إنه 
بالرغ�م من إعادة اعتقال أبطال نفق الحرية، س�تبقى 
هذه العملية دليال دامغا عى هشاشة وضعف املنظومة 
األمني�ة الصهيونية وعدم صمودها أم�ام إرادة املقاتل 

الفلسطيني«.
وأض�اف »ما فعله األرسى الس�تة كان بطولة عظيمة، 
وجهاد كبر، وإنجاز عظيم سيس�جل بأحرف من نور 

يف سجل جهاد ونضال شعبنا الفلسطيني«.
وش�دد عى أن كتائب القسام س�تفي بعهدها ووعدها 

ب�أن يكون أبطال عملية نفق الحرية الس�تة عى رأس 
صفق�ة التب�ادل، وأن يخرج�وا مرفوع�ي ال�رأس من 
س�جون االحتالل، وأن يفتح الس�جان بنفس�ه أبواب 

زنزانتهم.

المراقب العراقي/ متابعة...
ه�ددت رشكة »أبل« األمريكية رشكة فيس�بوك، 
بإزال�ة تطبيقه�ا م�ن متج�ر »آب س�تور«، بعد 
كش�ف أحد التقارير اإلعالمي�ة أن تجارا بالبرش 

يستخدمون املوقع لرتتيب عملياتهم.
ونقل�ت صحيف�ة »وول س�رتيت جورن�ال« أن 
املتاجري�ن بالب�رش م�ن ال�رشق األوس�ط كانوا 
يستعملون فيس�بوك لنرش إعالنات توظيف هي 

يف الواقع واجهة لالتجار يف البرش.
وقال�ت الصحيفة إنه بعد نرش تحقيق ل�«بي بي 
يس« ه�ددت »اب�ل« بإزالة تطبيق فيس�بوك من 

متجرها الخاص.
ع�ى  كان  فيس�بوك  أن  الصحيف�ة  وأضاف�ت 
علم باملش�كلة حتى قب�ل تحقيق هيئ�ة اإلذاعة 

الربيطانية.
وأظهرت وثائق داخلي�ة، حصلت عليها صحيفة 

»وول سرتيت جورنال«، أن موظفني  يف فيسبوك 
دقوا جرس اإلنذار بشأن االستخدامات الخاطئة 
للمنصة يف الدول النامية، لكن اس�تجابة الرشكة 

لم تكن كافية، وأحيانا لم تحدث من األساس.
وحسب الوثائق، فقد اكتشف املوظفون أن تجارا 
للبرش يف الرشق األوس�ط وتحديداً يف الس�عودية 
واإلمارات اس�تخدموا املوقع إلغراء نساء للعمل 
يف ظ�روف وظيفية مس�يئة، حي�ث يعاملن مثل 

»العبيد«، أو يجربن عى ممارسة الجنس.
وكان فيس�بوك أعل�ن خط�ة إصالح�ات خ�الل 
األع�وام الس�ابقة، ته�دف إىل ضم�ان أن تكون 
املنصة مكانا »صحيا« بش�كل أفضل، وتش�جيع 
املناقشات، وتبادل األفكار يف العديد من القضايا 
لك�ن  واالقتصادي�ة،  واالجتماعي�ة  السياس�ية 
الخوارزميات التي جرى اعتمادها أدت إىل نتائج 

عكسية، طبقا ل�«وول سرتيت جورنل«.

المراقب العراقي/ متابعة...
التحال�ف  ع�ى  “أوبزيرف�ر”  صحيف�ة  علق�ت 
األمريكي- األسرتايل- الربيطاني “أوكاس” ملواجهة 
التأث�ر الصيني يف منطقة الباس�يفك، محذرة من 
أن تده�ور العالقات األنكلو-فرنس�ية س�تؤدي إىل 
عزل�ة بريطانية أوس�ع بعد خروجها م�ن اإلتحاد 
األوروبي. وقالت إن قرار فرنسا استدعاء سفريها 
يف كل من واشنطن وكانبرا يعكس الغضب العميق 
من ع�دم ش�ملها يف التحالف الدفاع�ي “أوكاس” 
وق�رار اس�رتاليا إلغ�اء صفقة ب� 48 ملي�ار جنيه 
اس�رتليني لبناء غواصات. ول�م تتخذ باريس قرارا 
مش�ابها ضد بريطانيا، لكن الخ�الف يعلم مرحلة 
متدنية يف العالقات األنكلو- فرنسية املهرتئة. وهذا 
واح�د من عدة تحديات س�تواجه وزيرة الخارجية 
الجدي�دة لي�ز ت�راس والتي حل�ت مح�ل دومينيك 

راب يف التعديل الوزاري ال�ذي أجراه رئيس الوزراء 
بوريس جونسون، فهل هي عى قدر املهمة؟

وتجيب الصحيفة أن سجل تراس كوزيرة للتجارة 
الدولي�ة مؤي�دة للربيكس�يت يخلو م�ن إنجازات. 
ويؤك�د ترفيعه�ا ملنص�ب وزارة الخارجي�ة مث�ل 
بقي�ة التعيين�ات الجدي�دة أن جونس�ون يفض�ل 
األصدق�اء ع�ى الكفاءة. وقالت إن الخالف بش�أن 
تحالف “أوكاس” يعرب عن مشاكل رئيسية تواجه 
“بريطاني�ا العاملي�ة” وه�و م�رشوع دافعت عنه 
ت�راس، واحدة منه�ا هي تبعي�ة بريطانيا الكاملة 
للواليات املتح�دة يف وقت بات فيه الرئيس جوزيف 
باي�دن يعرب عن ميول فردية. وق�د جرت بريطانيا 
وراء كارث�ة االنس�حاب األمريكي من أفغانس�تان 
والت�ي كلفت راب وظيفته وأج�ربت بريطانيا عى 

متابعة سياسة ال تدعمها.

المراقب العراقي/ متابعة...
حذرت صحيفة لوموند الفرنسية من مغبة أنرّ 
الرشاكة االس�رتاتيجية “أوكوس” بني أسرتاليا 
والواليات املتحدة واململكة املتحدة والتي تشمل 
توري�د الغواص�ات األمريكي�ة إىل كانب�را، يعد 
خربًا س�يئاً من منظور االنتش�ار النووي، وقد 
تش�جع الدول األخرى ع�ى الرغبة يف الحصول 

عى هذا النوع من الغواصات.
وأضافت الصحيفة أنه “فيما يتعلق باملس�ائل 
النووية، لطامل�ا ركزرّ األوروبيون وفرنس�ا عى 
طاق�ة إي�ران، غر أن�ه س�يتعني عليه�م اآلن 
االستثمار يف موضوع االنتشار الرئييس واملعقد 
بش�كل متزاي�د يف منطق�ة املحيط�ني الهندي 
واله�ادئ”، حس�ب تقدي�رات أنط�وان بونداز 
من مؤسس�ة األبحاث االسرتاتيجية )FRS( يف 

باري�س. فه�ذه املنطقة، تش�مل دواًل منترشة 
مثل كوريا الش�مالية، وأعضاء يف معاهدة عدم 
انتش�ار األس�لحة النووي�ة، عى غ�رار الصني 
ودول أخرى ليس�ت من ال�دول املوقعة كالهند 
وباكس�تان، ولكن أيًضا ال�دول التي تدور فيها 
نقاشات حول امتالك أسلحة نووية مثل كوريا 
الجنوبية. بالنسبة لس�يول، التي تطور قاذفة 

غواصات وصواريخ بعيدة املدى.
وبالنس�بة له�ذا املخت�ص، ف�إن ه�ذا النق�ل 
للتقنيات يف أحد أكثر املجاالت حساسية والذي 
يمثل بال ش�ك “بداية دورة جديدة” يف املنطقة. 
لذل�ك ف�إن الخطر ه�و أوالً وقب�ل كل يشء أن 
الدول األخرى س�تنجذب إىل الرغبة يف الحصول 
عى غواصات نووية، وال س�يما اليابان وكوريا 

الجنوبية.

أوبزيرفر: التبعية البريطانية ألمريكا ال تصب 
في مصلحة العالقات األنكلو- فرنسية

االحتالل ينصب منظومته الدفاعية تحسبًا 
لرشقات صاروخية فلسطينية

حماس: ستبقى عملية نفق الحرية دلياًل 
على هشاشة المنظومة »اإلسرائيلية«

تجار بشر في اإلمارات والسعودية يشعلون أزمة بين »أبل« و«فيسبوك«

»RSV« أطباء أمريكيون يسجلون عددًا كبيرًا إلصابة أطفال بفيروس

لوموند: شراكة »أوكوس« قد تشجع 
االنتشار النووي

أخبار من الصحف والمجالت

المراقب العراقي/ متابعة...
رصح املتح�دث باس�م الخارجي�ة االيراني�ة س�عيد 
خطي�ب زادة ب�ان املتابعات مس�تمرة ح�ول قضية 

اغتيال الجنرال الشهيد قاسم سليماني.
وأك�د خطيب زادة أن طهران س�وف لن تس�مح بان 
تمر ه�ذه الجريمة الجبانة هذه بال عقاب من ناحية 

القانون الدويل.
عضوي�ة  زادة،  خطي�ب  اعت�رب  آخ�ر  جان�ب  م�ن 
الجمهوري�ة االس�المية االيرانية الدائم�ة يف منظمة 
ش�نغهاي للتعاون نهاية ملرشوع ف�رض العزلة عى 

طهران.

وقال: س�تتضح خالل االي�ام القادم�ة اكثر فاكثر 
نتائج املحادثات التي جرت عى مس�توى الرؤس�اء 
وب�ني الوف�ود املش�اركة يف اجتم�اع القم�ة للدول 

االعضاء يف منظمة شنغهاي للتعاون.
واضاف ان منظمة ش�نغهاي تمتلك طاقات عديدة 
وبام�كان املنظمة وايران االس�تفادة من الطاقات 
املتبادلة لرفع مس�توى العالقات ومكانة املنظمة. 
حض�ور اي�ران يف منظمة ش�نغهاي س�يعزز قدرة 
املنظم�ة. اآللي�ات الداخلي�ة له�ذه ملنظم�ة مهمة 
بالنس�بة لنا ونحن ملتزمون لالرتقاء بهذه االليات 

عرب التعاون والدعم من قبل االعضاء.

المراقب العراقي/ متابعة...
قال وزير الخارجية الفرنيس، جان إيف لودريان، إن 
باريس استدعت سفرها يف بريطانيا »إلعادة تقييم 
الوض�ع« عى خلفي�ة إلغاء صفق�ة الغواصات مع 
أسرتاليا، فيما وصف سياسية لندن ب�«االنتهازية«.
وق�ال لودري�ان يف ح�وار م�ع القن�اة الفرنس�ية 
الثاني�ة: »لق�د اس�تدعينا س�فرينا )م�ن الواليات 
املتح�دة وأس�رتاليا( إلع�ادة تقييم الوضع. ليس�ت 
هن�اك حاجة لذلك بخص�وص بريطانيا، نحن نعلم 
انتهازيتهم املس�تمرة. لذلك، ليس�ت هن�اك حاجة 

الستدعاء سفرنا )من لندن( لرشح األمر«.

وأوضح لودريان أن باريس اس�تدعت س�فريها لدى 
الوالي�ات املتحدة وأس�رتاليا للتش�اور، بس�بب إلغاء 
أس�رتاليا للعقد امل�ربم مع فرنس�ا ل�رشاء غواصات 

فرنسية تقليدية تعمل بالديزل والكهرباء.
كما وصف التقارير التي تحدثت أن واشنطن ناقشت 
 ،»AUKUS« م�ع باري�س، الخطط إلنش�اء تحال�ف
وصفقة الغواصات قبل إعالن الس�لطات األس�رتالية 
إنهاء العقد، بالكاذبة. وتعد هذه املرة األوىل يف التاريخ 
التي تس�تدعي فيها فرنس�ا س�فريها م�ن الواليات 
املتح�دة وأس�رتاليا، بعدما عقد مؤخ�را تحالف أمني 
جدي�د »AUKUS« بني أمريكا وبريطانيا وأس�رتاليا، 
جرى بموجبه إلغ�اء األخرة صفقة رشاء الغواصات 
الفرنس�ية التقليدية واس�تبدالها بغواصات أمريكية 

تعمل بالوقود النووي.

فرنسا تصف سياسة بريطانيا بـ »االنتهازية«الخارجية اإليرانية: لن نسمح بأن تمر جريمة اغتيال الشهيد سليماني بال عقاب



)اذا كنت قادرا عىل صياغة راي فانك قادر عىل صياغة االحداث( .
 يس�تعد العراقيون إلج�راء انتخابات عامة يف ترشي�ن االول 2021، 
وكم�ا يف كل ديمقراطية تعددية تلعب وس�ائل اإلعالم دورا أساس�يا 
يف عملي�ة االق�راع، فه�ي الت�ي تع�رف الجمه�ور ع�ىل املرش�حني 
املتنافسني وبرامجهم االنتخابية، وبالنظر إىل االنقسامات الطائفية 
واالس�تقطاب الحاد، برزت تس�اؤالت حول احرام اإلع�الم للقواعد 

املهنية واألخالقية مع اإلعالميني العراقيني .
يلع�ب اإلع�الم دوًرا الغنى عن�ه لتعمل الديمقراطية بش�كل صحيح 
ز مناقش�ة وظائف اإلع�الم يف الس�ياقات االنتخابية  . ع�ادة م�ا تركِّ
ع�ىل دوره »كرقي�ب«: فمن خ�الل التمحيص غري املقّيد ومناقش�ة 
النجاح�ات واإلخفاق�ات التي يتع�رض لها املرش�حون والحكومات 
ومفوضي�ة إدارة االنتخاب�ات، يس�تطيع اإلعالم تعري�ف الجماهري 

بمدى فّعالية أدائهم  .
دور االعالم كوس�يلة عامة للتثقيف بإعتباره آلية للشفافية تضمن 
تزوي�د الناخب�ني باملعلوم�ات الرضورية لتقييم أداء املس�ؤولني عن 
االنتخابات اضافة اىل تقييم العملية االنتخابية بشكل عام واجمايل .
واالع�الم كمن�ر للحملة االنتخابي�ة يضمن تثقي�ف الجمهور حول 
االجندات السياس�ية لكافة املرش�حني واالحزاب املش�اركة بش�كل 

متساو .
يف عال�م السياس�ة الي�وم ويف املجتمع بصف�ة عامة  يك�ون اإلعالم 

أساسيآ يف حماية شفافية العمليات الديمقراطية .
 عادة ما يطلق عىل هذا »دور الرقيب«.

الش�فافية مطلوب�ة يف ع�دة مس�تويات تش�مل إتاح�ة املعلومات، 
واملساءلة ورشعية األش�خاص، واملؤسسات والعمليات ذاتها، وهي 

مطلوبة للمشاركة املنصفة .
الش�فافية املطلوبة يف إط�ار إتاحة املعلوم�ات تعني حصول جموع 
الناخب�ني عىل املعلومات الرضورية والش�املة حت�ى يمكنهم اتخاذ 
خي�ارات مس�تنرية باإلضاف�ة إىل إخض�اع املس�ؤولني واملؤسس�ات 

للمساءلة.  
وفيما يخص االنتخابات، فإن مفوضية االنتخابات عىل س�بيل املثال 

ملزمة بإعالم الجمهور بإجراءاتها وقراراتها وخططها .
لذا ن�ويص ب�رضورة متابعة االع�الم املضاد ال�ذي يح�اول ان يربك 
العملية السياسية وتش�وية االنتخابات ويدعو اىل مقاطعتها ويلزم 
توحيد الخط�اب الوطني املوحد تجاه اج�راء االنتخابات يف ظل هذه 
التحديات وكذلك عىل وسائل االعالم ان تتمتع بالشفافية واملصداقية 
واملوضوعية وعدم تش�وية القيم الوطنية واالنسانية وان تعمل عىل 
ترس�يخ القيم الديمقراطي�ة وان تضع نصب عينها العراق وش�عب 
الع�راق حتى اليكون اعالمنا بال ضمري وينطبق عليه القول) اعطني 

اعالما بال ضمري اعطيك شعبا بال وعي( .

وظائف االعالم يف نجاح 
االنتخابات العراقية

 قاسم الغراوي 

Aاراء5 l m u r a q e b  A l i r a q i  N e w s p a p e r

صحيفة-يومية-سياسية-عامة
االثنين 20 ايلول 2021 العدد 2676 السنة الثانية عشرة

بقلم/السيد محمد الطالقاني  
ه�ذه الرواي�ات الت�ي ُتش�ّجع ع�ىل زيارة 
اإلمام الحس�ني عليه الس�الم كان من اهم 
مصاديقها هي  ابط�ال ملحمة االربعينية 
فقد أثب�ت اتباع أهل البيت عليهم الس�الم 
وع�ىل مر العصور انهم أكر من أي تحدي, 
فنجدهم يف كل س�نة يستعدون وعىل مدار 
العام الحي�اء ملحمة االربعيني�ة متحدين 
جمي�ع الظ�روف س�واء أكان�ت أمني�ة او 
اقتصادي�ة او غري ذلك ويعملون عىل توفري 
جميع ما يحتاجه الزائر من نقطة انطالقه 

وحتى عودته.
ان ه�ذا االرتباط الوثيق التب�اع اهل البيت 
عليه�م الس�الم م�ع س�يد الش�هداء جعل 
من  ملحم�ة االربعينية  ان تكون مس�رية 
للتكامل اإلنساني يف ميادين الفضيلة , مع 

خلق جيال يتصف بهذا التكامل .
وه�ذا االرتب�اط الوثي�ق جعل م�ن ملحمة 
االربعينية والتي تع�د أكر وأضخم وأطول 
مس�رية يف العال�م، دون أن تدع�و إليها أو 
تنظمه�ا أو تموله�ا جه�ات حكومي�ة أو 
دولية حي�ث تذويب كل العناوي�ن العاملية 
فيها، وتاليش مس�ميات األوطان، ان تبقى 
خال�دة عىل طول الس�نني بالرغ�م من كل 

الظروف التي تعريها  ويف كل عرص.
أن ملحم�ة األربعيني�ة تمثل الي�وم صورة 
حية لت�وق اإلنس�انية إىل الحري�ة ورفض 
الظل�م حي�ث تس�ري املالي�ني  ص�وب الله 

وص�وب الحرية وص�وب النق�اء,و صوب 
الح�ق ض�د الباطل باتج�اه القائ�د البطل 
املصل�ح لتثب�ت لالس�تكبار العاملي وخط 
النف�اق ان�ه وبع�د أربع�ة عرش ق�رن من 
الزمان لم يعد اإلمام الحس�ني عليه السالم 
وحيدا فريدا بل أصبحت له جيوش مليونية 

تقول له امض بنا حيث شئت .

أح�د  االربعيني�ة  ملحم�ة  اعت�رت  لذل�ك 
الرواب�ط املهم�ة التي تربط قلوب عش�اق 
الحري�ة بإمامه�م , وتمث�ل هوي�ة املؤمن 
الحقيقي�ة م�ن خ�الل انتمائ�ه للقضي�ة 
الحس�ينية، فه�ي تعد تخلي�دا لقضية أبي 

األحرار ونهضته.
ان ش�عب الع�راق الي�وم وم�ن اتب�اع عيل 

والحس�ني عليهما الس�الم ,يح�ي ملحمة 
االربعينية كل ع�ام ليثبت للعالم اجمع انه 
شعب التقهره الظروف والتشله العواصف 
فهو يتحدى الزمن وصعوباته بس�بب ذلك 
االرتباط الوثيق بينه وبني االمام الحس�ني 
عليه الس�الم, حتى تمخض ه�ذا االرتباط 
من ان يهزم اكر قوة عدوانية اس�تكبارية 

غ�زا  عندم�ا  الحدي�ث  التاري�خ  عرفه�ا 
الدواع�ش ارض الع�راق وهب�ت الجماهري 
الحس�ينية لتلقنهم واس�يادهم درس�ا لن 

تنساه االجيال عر كل العصور.
فهنيئ�اً لنا وفخ�راً لنا ان نك�ون من اتباع 
االمام الحسني عليه السالم ومن بلد االئمة 

عليهم السالم  »العراق«.

مسيرة األربعينّية ثمثل االرتباط الوثيق 
مع سّيد الشهداء

اراد االئمة عليهم السالم ان تكون عظمة اهل البيت عليهم السالم  وشيعتهم متمحورة ومرتكزة على 
قبر االمام الحسين عليه السالم, من خالل تاكيدهم على عظمة زوار االمام الحسين عليه السالم كما ورد 

في الروايات المنقولة عنهم عليهم السالم.

أستراليا »الثمينة« بين أميركا والصين.. »أوكوس« يصّدع »الناتو«

بقلم/وسام أبو شمالة
أحيا الش�عب الفلس�طيني ذك�رى تحرير 
قط�اع غ�زة، ودحر آخر جن�دي صهيوني 
عن�ه قبل نحو 16 عام�اً، وتحديداً يوم 12 

أيلول/سبتمر 2005.
ش�ّكل تحرير غزة نقطة فارقة يف التاريخ 
الفلسطيني، كونها املرة األوىل التي يتمّكن 
فيها الشعب الفلسطيني، بفعل املقاومة، 
من ط�رد االحت�الل اإلرسائي�يل عن أرض 
فلس�طينية محتلة منذ النكبة عام 1948، 
م�ن دون اتف�اق أو تس�وية أو دفع أثمان 

سياسية.
م�ا زل�ُت أذك�ر تل�ك اللحظ�ة. كان منزيل 
يف مخي�م خ�ان يون�س لالجئ�ني، ويبع�د 
200 م�ر عن أس�الك مس�توطنة »غوش 
قطي�ف«، ك�رى مس�توطنات الع�دو يف 
قطاع غزة. وأحاطت الحواجز العس�كرية 
ونق�اط التفتيش ح�دوَد املس�توطنة من 
جهاتها األربع. وصبيح�ة يوم 12 أيلول/
س�بتمر، تجوَّلُت مع أصدقائي، وعرشات 
آالف املواطنني، وسط املستوطنة املحرَّرة، 
ونح�ن ن�كاد ال نص�ّدق ما حدث بس�بب 

الفرحة العارمة.
يف تل�ك اللحظ�ة، لم يب�َق طفل وال ش�اّب 
وال كه�ل وال ام�رأة يف بيوته�م. فقط�اع 
غزة مح�رٌَّر من جن�ود االحت�الل وُثَكِنهم 
املس�توطنني  م�ن  وخ�اٍل  وحواجزه�م، 

ومستوطناتهم وكيبوتستاتهم!
ه�ت إىل  قب�ل ي�وم م�ن االنس�حاب، توجَّ
جامعت�ي يف مدين�ة غ�زة، الت�ي تبعد عن 
خان يونس 25 كلم. ُيفرَض بالسيارة أن 
تقطع املس�افة يف نصف ساعة يف الوضع 
الطبيع�ي، لكّن حواجز جيش العدو ُتَعوِّق 
امل�رور. وعن�د حاجز أب�و هويل الش�هري، 
يمت�د طاب�ور الس�يارات أكث�َر م�ن كلم، 
فاس�تغرقت 3 س�اعات كي أص�ل، وكنت 
محظوظ�اً، فلقد مرّت أي�ام أمضينا فيها 
النهار واللي�ل عند الحاجز يف رحلة العودة 

من الجامعة إىل البيت.
يف اليوم التايل لالنسحاب، احتفلت الفصائل 
أنقاض املس�توطنات  الفلس�طينية ع�ىل 
مت  التي أصبح اس�مها »املح�رَّرات«. ونظَّ
املقاوم�ة الفلس�طينية عرض�اً عس�كرياً 
َمهيب�اً، وأعلنت أن طرد العدو من غزة هو 

بدايُة تحرير فلسطني كاملًة.
فّكك العدو خالل اندحاره 21 مس�توطنة، 
تش�كل نحو 35% من مساحة قطاع غزة، 

ويستوطن فيها نحو 8600 مستوطن.
شّكلت انتفاضة األقىص يف أيلول/سبتمر 
2000 نقل�ًة نوعية يف ال�رصاع مع العدو، 
بحي�ث ب�دأت املقاوم�ة تطوي�َر أدواته�ا 
ع�ىل  واعتم�دت  العس�كرية،  وُقُدراته�ا 
التصنيع املحيل، عىل نحو أس�ايس، بقيادة 
الش�هيد القائد القس�امي عدن�ان الغول، 
أول من صنع قذائف اله�اون واملقذوفات 
الصاروخي�ة يف غ�زة. وانتقل�ت املقاوم�ة 
من اس�راتيجية استهداف الجنود والثَُّكِن 
العس�كرية، إىل نق�ل املقاوم�ة إىل عم�ق 
املستوطنات، من خالل عمليات االقتحام، 
وتكتي�ك مش�اغلة املس�توطنات بالنريان 

البعيدة.
اإلم�داد  إىل  املقاوم�ة  لج�أت  بالت�وازي، 
العس�كري، ونجح�ت كتائ�ب »القس�ام« 
وغريها م�ن فصائل املقاومة، يف الحصول 
عىل األس�لحة عر الحدود مع مرص وعر 
البح�ر، األمر الذي أجر العدو عىل إنش�اء 

ج�داٍر ف�والذّي، ارتفاع�ه 6 أمت�ار، ع�ىل 
امت�داد 12 كل�م، بع�د أن ه�دم ع�رشات 
املنازل الفلسطينية، وأقام عرشات املواقع 
واألب�راج العس�كرية، م�ن أج�ل الحد من 

عمليات اإلمداد عر سيناء.
من أب�رز عمليات املقاومة خالل خمس�ة 

أع�وام، قبل طرد العدو م�ن غزة، من عام 
2000 إىل ع�ام 2005، اقتحاُم مس�توطنة 
»إييل س�يناي« يف 2 ترشي�ن األول/أكتوبر 
2001 وقت�ل 3 مس�توطنني وإصاب�ة 17 
واستش�هاد القساميَّني إبراهيم نزار ريان 
وعبد الله عودة شعبان. ويف 7 آذار/مارس 

القس�امي  2002، اقتح�م االستش�هادي 
محمد فتحي فرحات مستوطنة عتسمونا 
ضم�ن مجّم�ع غ�وش قطي�ف جنوب�ّي 

القطاع، وقتل 5جنود وأصاب 23 آخرين.
ويف عملية مش�ركة بني كتائب »القسام« 
و«رساي�ا الق�دس«، بتاري�خ 24 ترشي�ن 
األول/أكتوبر 2003 ُقتل 3 جنود صهاينة 
وأصيب آخرون، خالل اقتحام مس�توطنة 

»نتساريم«.
ومن أُوىل عمليات تفجري املواقع العسكرية 
كتائ�ب  تمّكن�ت  األنف�اق،  طري�ق  ع�ن 
»القس�ام«، يف 27  حزيران/يونيو 2004، 
م�ن تفجري موق�ع »أورحان« العس�كري 

الشهري بمحفوظة، وقتل وجرح َمن فيه.
ويف عملية مش�ركة بني حركت�ي »فتح« 
و«حماس« ُقتل 5 جن�ود صهاينة يف أثناء 
اقتح�ام موق�ع عس�كري يف ج�وار معر 

رفح.
ما أوردناه من نماذج، هو جزٌء من عرشات 
والت�ي  العس�كرية،  املقاوم�ة  عملي�ات 
تنوَّعت ب�ني اقتحام املس�توطنات والثَُّكِن 
العس�كرية، وتفج�ري مواق�ع عس�كرية 

عر األنفاق، وأس�فرت ب�ني عامي 2000   
و2005 ع�ن قت�ل 164 جندي�اً صهيونياً، 
وج�رح 812 آخري�ن، إىل جان�ب القصف 
بقذاى�ف  للمس�توطنات  اليوم�ي  ش�به 
الهاون املحلية الصنع. وشهدت تلك الفرة 
تجس�يداً حقيقي�اً للوح�دة الوطنية، عىل 
قاعدة مقاوم�ة العدو. ونّف�ذت الفصائل 

عدداً من العمليات العسكرية املشركة.
س�اهمت عملي�ات املقاوم�ة املتنوع�ة يف 
رضب عم�ق نظري�ة األم�ن الصهيون�ي، 
النهاي�ة، ع�ىل  الع�دو، يف  حت�ى أج�رت 
اّتخ�اذ قراره الق�ايض باالندحار من غزة، 
وأرغم�ت رئي�س وزراء الع�دّو يف حين�ه، 
أرئيل ش�ارون، صاحب نظرية »نيتساريم 
كالنقب وتل أبيب«، عىل االندحار من غزة 
تح�ت رضب�ات املقاوم�ة. وُب�دَِئ تفكيُك 
أول مس�توطنة بتاريخ 15 آب/أغسطس 
2005، وانس�حب قائد فرقة غزة يف حينه 
الح�ايل  األركان  )رئي�س  كوخ�ايف  أفي�ف 
للعدو(، وأغلق بوابة »كيس�وفيم«، يف آخر 
ي�وم للوجود الصهيوني يف غزة بتاريخ 12 

أيلول/سبتمر 2005.

بقلم/منذر سليمان
 دّش�نت واش�نطن حربها »الفات�رة« مع الصني رس�مياً، 
بإعالنها تش�كيَل حلف ثالثي جديد مع دول ساكس�ونية: 
بريطاني�ا وأس�راليا، إىل جانب الواليات املتح�دة، أطلقت 
علي�ه »أوكوس«، بع�د طول تحش�يد املح�اور التقليدية، 

واستحداث سياسات العداء.
 بتش�كيله، يس�تكمل الحلف الجديد اسراتيجيَة واشنطن 
القائمة عىل النفخ يف رسدي�ة وجود عدّو رئييس لهيمنتها 
العاملية، ويف س�ياق مش�ابه الس�تحداثها حلَفي »الناتو« 
والتحالف االس�تخباري »خمس�ة إي«، أي الدول الخمس 
الناطقة باإلنكليزية، وضّم نيوزيلندا وكندا إىل دول الحلف 
الثالث�ي، األول يف أعق�اب نهاي�ة الح�رب العاملي�ة الثانية 
وبدئها حرباً »باردة« مع املنظومة االش�راكية الس�ابقة، 
واالتح�اد الس�وفياتي يف مركزه�ا، والثاني خ�الل الحرب 

العاملية األوىل.
 ظاهرت�ان تمّثالن تطورين سياس�يَّني رافقا إعالن الحلف 
»الساكس�وني«، ب�ل س�بقا إعالن�ه الرس�مي، وتتعلّقان 
بأوروب�ا، موطن حل�ف »الناتو«. األوىل هي تعثُّر سياس�ة 
أمريكا، وربما فشلها، يف عزل روسيا وتحشيد دول الحلف 
لالس�تمرار يف حرب باردة ضد موس�كو، أو عىل األقل عدم 
منحها تس�هيالت وتب�ادالت تجاري�ة. والثاني�ة هي عدم 
انتظ�ام نيوزيلندا يف االصطفاف، وربما خروجها منه، مع 
�دتها يف إعالنها عدم  هات إقليمية معادية للصني، جسَّ توجُّ
الس�ماح للغواصات النووية األس�رالية بدخ�ول مياهها 
اإلقليمية، متش�ّبثة بسياس�تها املعلَنة يف عام 1984، من 

أجل املحافظة عىل »خلّو املنطقة من األسلحة النووية«.

جدير بالذكر أيضاً أن »تراُجع حماسة« دول حلف »الناتو« 
عن دع�م السياس�ات األمريكي�ة، بعد »خروج واش�نطن 
الفوض�وي« من أفغانس�تان، كما وصفت�ه دول »الناتو«، 
جاء ليعّر عن عزوف ال�رأي العام يف أوروبا عن املغامرات 
العس�كرية خلف أمريكا، وأُوىل ضحاياه استقالة وزيرتني 
تباع�اَ يف حكومة هولن�دا: وزيرة الخارجية س�يغريد كاغ 
)الت�ي تتقن العربي�ة(، ووزي�رة الدفاع أن�ك بيليفلد، عىل 

خلفية فوىض إجالء الرعايا من كابول.
تشكيل حلف »أوكوس« يأتي عىل خلفية خدمة اسراتيجية 
س�الح البحرية األمريكي، والتي من أبرز أركانها السيطرة 
عىل »نق�اط االختن�اق« يف املم�ّرات البحرية العاملي�ة. أّما 
توقيته الزمني، فهو عبارة عن رس�الة عق�اب إىل أوروبا، 
وخصوصاً أملانيا وفرنس�ا، بسبب رفضهما استمراَر نزعة 

العداء لروسيا وشن حرب باردة جديدة عليها.
الع�دو التاريخي للتاج الريطاني، فرنس�ا، كانت الخارس 
األكر من تش�كيل الحلف. وأعربت عن »خيبة أمل كبرية« 
بس�بب تهميش دورها م�ن جانب واش�نطن ولندن »عىل 
الرغم من وجود ُجُزر فرنسية يف منطقة املحيط الهادئ«، 
وكذلك نتيجة إلغاء أس�راليا اتفاقي�ًة كانت أبرمتها معها 
يف عام 2016 لبناء أس�طول من 12 غواصة تعمل بالديزل 
والكهرباء، ملصلحة البحرية األسرالية، قيمتها األولية 40 
ملي�ار دوالر، وص�ف وزير الخارجية الفرن�يس، جان إيف 

لودريان، َفْسَخ أسراليا لها بأنه »طعنة يف الظهر«.
الص�ني، م�ن جانبه�ا، ردَّت ع�ىل حل�ف »أوك�وس« ع�ر 
س�فارتها يف واش�نطن، كونها محرك الع�داء لها، مطالبة 
»الوالي�ات املتح�دة وبريطاني�ا واس�راليا بالتخل�ص من 

عقلي�ة الح�رب الب�اردة والتحي�ز األيديولوج�ي«. ونّبهت 
وس�ائل إعالمها أس�راليا إىل أنها »َتْميض ُقُدماً يف خطوات 

كبرية نحو معاداتها الصني«.
»حقائق الجغرافيا«

 تحيط بالصني ش�واطُئ مرامية األط�راف، لكنها ضحلة 
األعم�اق، األمر الذي يس�تدعي تطويرها ِتْقني�اٍت وموارَد 
أخرى للوصول إىل أعماق البحار، بعيداً عن سلس�لة الجزر 

القريبة، وهي: اليابان، تايوان، الفليبني وماليزيا.
 املم�رات البحري�ة التقليدي�ة لدخول أعم�اق مياه املحيط 
الهادئ تقع بني اليابان وتايوان، وتجوبها دوريات يابانية 
بأس�لحة مض�ادة للغواص�ات، وكذل�ك األم�ر يف املم�رات 

األخرى التي تضم الفليبني وماليزيا.
الريطان�ي  واألس�طول  األمريكي�ة،  البحري�ة  أس�طول 
املس�اعد، ينش�طان يف تلك املنطقة أيضاً، من أجل تش�ديد 
الرقاب�ة عىل »املم�رات الخانقة«، لكنها منطقة شاس�عة 
جغرافياً، وتصعب مراقبتها من طرف بمفرده. بناًء عليه، 
حظيت اس�راليا باهتمام ملموس منهما، العتبارها »قوة 
إقليمية« يف أرخبيل جنوبي املحيط الهادئ، ولديها عالقات 

تجارية واسعة بدول املنطقة.
م�ن خالل تلك املّيزات اإلقليمية، وامتالكها قدرات برمائية 
معت�رة، يتعاظ�م دور أس�راليا ل�دى الحل�ف يف مراقب�ة 
»املم�رات الخانقة« التي س�تجوبها ِقَطُعه�ا البحرية من 
أج�ل زرع مجّس�ات صوتي�ة فيها لتطوي�ق حرية املالحة 

الصينية يف أعماق املحيط الهادئ، أو تعطيلها.
ما لدى الصني من إمكانات وأس�لحة بحرية َعرََضه معهد 
أبحاث الكونغرس، »خدمة الكونغرس لألبحاث«، وقال إن 

لديه�ا »46 غواصة تعمل بالديزل والكهرباء، و6 غواصات 
هجومي�ة نووية، و4 غواص�ات نووية أخ�رى قادرة عىل 
التس�لُّح بصواريخ باليس�تية تحمل رؤوساً نووية«، وذلك 

لغاية نهاية عام 2020. 
أّما سالح البحرية األسرايل، بحسب املعهد، فلديه أسطول 
من 6 غواصات دخلت الخدمة يف أواخر عقد التس�عينيات 
مت عىل نسق البحرية السويدية. من القرن املايض، وُصمِّ

حج�م  إىل  اإلش�ارَة  الكونغ�رس  أبح�اث  معه�د  وأغَف�ل 
الحش�ود العس�كرية األمريكية يف »بحر الص�ني الجنوبي، 
وبح�ر الصني الرشق�ي، ومضائق تايوان، وحزام أس�لحة 
اس�راتيجية ُمْطِب�ق ح�ول الص�ني، وق�درات تجّسس�ية 
ومراقب�ة، وتطويقه�ا بنح�و 400 قاع�دة عس�كرية« يف 
املنطقة، فضالً عن نيات واش�نطن َنرْشَ »صواريخ نووية 
متوس�طة املدى تغّطي غالف األرايض الصينية« )بحس�ب 

األدبيات العسكرية ومراكز األبحاث األمريكية(.
ُيعتر بحر الصني الجنوبي ممراً اس�راتيجياً بالنس�بة إىل 
واش�نطن، و«نقط�ة اختناق« للص�ني. تمر ع�ره تجارُة 
الص�ني الضخم�ة م�ع العال�م، والت�ي ُتَق�دَّر بنح�و 5.3 
تريليون�ات دوالر س�نوياً، ويش�ّكل مم�راً حيوي�اً للطاقة 
املس�توردة بنس�بة 77% من حاجاتها. وبحس�ب البيانات 
ال�واردة، ليس من الرضوري أن تخ�وض الواليات املتحدة 
حرباً مع الصني، بل يكفي عرقلة خطوط التجارة البحرية 
وتعطيله�ا، من أجل إنهاك االقتص�اد الصيني )دليل وزارة 
الدفاع األمريكية، »تقرير عن القوة العس�كرية الصينية«، 

ص 133، أيلول/سبتمر 2020(.
صوَّب رئيس الوزراء األس�رايل األسبق، بول كيتنغ، ِسهاَم 

انتق�اده عىل ب�الده والوالي�ات املتحدة، مسرش�داً بخطة 
الخروج الفوضوي من أفغانس�تان، قائالً »إذا كانت القوة 
العسكرية األمريكية الهائلة غري قادرة عىل إلحاق الهزيمة 
 47-AK بحفنة من متم�رِّدي طالبان، مس�لحني ببندقية
)الروس�ية(، عىل ظه�ر حافالت مفتوحة، فماذا س�تكون 

حظوظها يف حال نشوب حرب شاملة ضد الصني؟«.
أجرت جامعة هارفارد العريقة دراس�ة أُخرى عن الصني، 
تبيَّنت فيها ميزات التفوق ع�ىل الواليات املتحدة، نقتطف 
منه�ا: 80% من الكادر القي�ادي يف اللجنة املركزية للحزب 
الشيوعي الصيني هم ذوو اختصاص علمي أو يف مجاالت 
لة،  الهندسة. وتتفّوق الصني يف عدد براءات االخراع املسجَّ
وكذلك يف األبح�اث العلمية، وتحتّل مركزا متقدماً عاملياً يف 
مجاالت الذكاء االصطناعي، والروبوت، وحسابات الكمية 
)كوانت�م(، وتقني�ة 5G، والقط�ارات الرسيع�ة، واإلنتاج 
الصناعي املتطّور، وإنش�اء مدن صديق�ة للبيئة، وإعادة 
التش�جري )كلية كنيدي يف هارفارد »مرك�ز آش للحوكمة 

الديموقراطية واإلبداع«، تموز/يوليو 2020(.
الصني ترس�ل رس�ائل عاملي�ة ُمَطْمِئنة، ومفاده�ا أنها ال 
ترغب يف دخ�ول حرب مع أحد، وتعارض الهيمنة بش�دة. 
يف املقاب�ل، فإن الخطاب األمريكي واالس�راتيجية املّتبعة، 
يف والي�ة الرئي�س جو بايدن، ينش�دان التصعيد املس�تمّر، 
واس�تفزاز الصني وتهديده�ا، وإحاطتها بمئ�ات القواعد 
العسكرية واألس�لحة النووية، كما أسلفنا. وهي سياسة 
ه�ات أمريكية، م�ن الحزبني،  ُتكم�ل ما س�بقها م�ن توجُّ
مناوئة إلنجازات الصني ومنافستها الشديدة ملوقع أمريكا 

االقتصادي.

16 عامًا على تحرير غزة
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يرى مدرب الطلبة قحطان جثري، أن قرعة 
الدوري وضعت فريقه يف مواجهات صعبة 
بالبداية، مشريًا إىل أن مباراة االفتتاح أمام 

الرشطة صعبة عىل الفريقني.
وق�ال جثري »الطلب�ة مختل�ف تماما عن 
ع�ىل  عازم�ون  ونح�ن  امل�ايض  املوس�م 
اس�تعادة املكان�ة املحرتم�ة لألني�ق ب�ني 
األندي�ة، خاص�ة أن املركز الس�ابع عرش 
يف املوس�م امل�ايض ال يليق بن�ادي الطلبة 

إطالقا«.
وأض�اف: »تحضريات الفري�ق جيدة لكن 
التحاق بعض الالعبني يف وقت متأخر أربك 
تحضرياتنا بع�ض اليشء، مع ذلك فريقنا 
يضم وجوه ش�ابة قادرة عىل املنافسة يف 
ظل غياب الالعبني املحرتفني الذين نتوقع 
له�م املش�اركة يف مب�اراة الجول�ة الثالثة 

بسبب تأخر تأشريات الدخول«.
وأش�ار إىل أن املب�اراة األوىل مهم�ة ج�دا 

ونقاطه�ا مؤث�رة، موضًح�ا: »الرشط�ة 
لي�س فريًقا س�هالً، وفريقن�ا كذلك يضم 
مجموع�ة جي�دة م�ن الالعب�ني، وبالتايل 

املباراة لن تكون س�هلة عىل الفريقني«.
املواس�م  الطلب�ة عان�ى يف  أن  إىل  يش�ار 
املاضي�ة من تراجع مس�تواه الفني وكان 

مهدًدا بالهبوط يف أكثر من موسم.
م�ن جهة اخرى يعاني نفط ميس�ان من 
غي�اب 8 العبني عن مب�اراة االفتتاح أمام 

النفط، اليوم اإلثنني، عىل ملعب الصناعة، 
ضمن انطالق منافس�ات الدوري العراقي 

املمتاز.
وق�ال مدرب نفط ميس�ان، ثائر جس�ام 
»نفق�د خدمات 8 العبني، 4 منهم بس�بب 
اإلصاب�ة، أما الرباعي املح�رتف لم يلتحق 

بالتدريبات حتى اآلن«.
وأض�اف »نف�ط ميس�ان جاه�ز لخوض 

اللقاء رغم الغيابات«.

وش�دد »البداي�ة مهم�ة يف ال�دوري، ولها 
تأثري معنوي عىل الفريق، وبالتايل نس�عى 

بكل قوة للخروج بنتيجة إيجابية«.
ونوه أن الفريق اس�تعد لل�دوري العراقي 
بش�كل مثايل، من خالل املعسكر يف مدينة 
أربيل، وخوض عدد من املباريات الودية. 

يش�ار إىل أن لجنة املسابقات نقلت مباراة 
النف�ط ض�د نف�ط ميس�ان، م�ن ملعب 

التاجي إىل ملعب الصناعة.

يبدو أن العملية االنتخابية ملفاصل الرياضة العراقية ال ُيراد لها أن تميض 
بسالس�ة وفق�اً ملبدأ الراب�ح والخارس ب�روح رياضية تام�ة ال تحكمها 
االتهامات والتش�كيك وال تخضع لحس�ابات ثأري�ة تدفع بالخارس نحو 
اإلحس�اس بالهزيم�ة الت�ي تف�رض عليه الذه�اب نحو رف�ض النتائج 
والتلوي�ح باملحاكم للتخفيف عن وطأة ما يش�عر به من مرارة خس�ارة 

السباق وكأننا يف ميدان قتال ال حياة للخارس بعده!
الحدي�ث ال يتعلّ�ق بح�ق االعرتاض ع�ىل مجري�ات العملي�ة االنتخابية 
إذا م�ا تأك�د وجود خروقات قانوني�ة ُتفيض اىل عدم دس�تورية العملية 
االنتخابي�ة، فتلك من حقوق املت�ّرر أوالً مثلما هي رضورة لتنزيه تلك 
العملي�ة واملحافظة عليها من التالعب واإلس�اءة وبالت�ايل تجريدها من 
املصداقي�ة ونواي�ا اجراءها، إال أن م�ا نرمي إليه هو الص�ورة الضبابية 
والخطوات العرجاء التي أصبحت مالزمة ألي عملية انتخابية قبل وأثناء 
إقامته�ا هي من كانت تدف�ع باالطراف نحو املجاهرة بالنوايا مس�بقاً، 
أما الفوز أو الطعن بالنتائ�ج وهي حقيقة تؤكد غياب املعالجة واإلرداة 
عن تس�وية أي خالفات واالرتقاء باجراء االنتخابات بكل ش�فافية قبل 
إقراره�ا وطمأن�ة املرّش�حني بتنظيمها حفاظ�اً عىل ُس�معة الرياضة 
وتفادياً ألية خالفات يمكن أن تكون سبباً يف الطعن برشعيتها يمكن أن 

تسّبب إرباكاً وتعطيالً يف قيادة املفاصل الرياضية.
قبل أيام اس�دل الس�تار عىل انتخابات املكتب التنفيذي التحاد الكرة بعد 
سجاالت ومنازالت وتحالفات علنية ورسية أفضت اىل فوز عدنان درجال 
بكريس الرئاسة وبأغلبية 48 صوتاً مقابل 16 صوتاً ملنافسه رشار حيدر 
مّم�ا يؤكد أن ميزان التفضيل يميل بق�وة نحو منح الثقة بقدرة درجال 
عىل قيادة الكرة العراقية للس�نوات األربع القادمة، لكن املش�هد لم ينتِه 
كم�ا هو متعارف عليه يف أغلب دول العالم ح�ني يتقّبل الخارس النتيجة 
برحاب�ة ص�در ويبادر اىل تهنئة الفائ�ز ليعطي تص�ّوراً إيجابياً باحرتام 
ُحك�م العملي�ة الديمقراطية حتى وإن كانت لدي�ه مالحظات أو دّوَن يف 
مفكرته خروقات معينة، فما جرى يكاد يكون متوّقعاً بعد أن لّوح رشار 
بتجهي�ز الئحة االعرتاض والطعن حتى قبل ي�وم االنتخاب بأيام وخيار 

التوّجه نحو محكمة كاس الدولية ال مناص منه!
معضل�ة اللج�وء نح�و )كاس( تكاد تك�ون متوارثة ونخ�ى أن تصبح 
ج�زءاً من نتائج أي انتخابات قادمة حتى وإن كانت ش�فافة وقانونية، 
فالتاري�خ يؤّك�د ما نرمي الي�ه بعد أن تكّرر هذا املش�هد أكث�ر من مرّة 
ب�دءاً م�ن انتخابات ع�ام 2011 التي ف�از بها ناجح حم�ود حني ذهب 
محمود الس�عدي ممّثل نادي الطلبة مع مجموعة من املعرتضني وقّدموا 
ش�كواهم لدى )كاس( للطعن يف تلك االنتخابات عطفاً عىل إضافة ثالثة 
أندي�ة داخل املؤتمر وما رافقها أيضاً م�ن خروقات يف اإلجراءات لتصدر 

املحكمة قراراً ببطالن االنتخابات عام 2013.
ثم واجه اتحاد عبد الخالق مس�عود الفائز بانتخابات عام 2018 املوقف 
ذاته بعد أن توّجه عدنان درجال مع عرشة معرتضني للشكوى أيضاً لدى 
)كاس( بداعي عدم الس�ماح بقبول ترشيح درجال وذلك لتقديمه كتاباً 
مزّوراً من نادي الغرافة القطري، واالعرتاض عىل إحدى التثنيات وَكَسَب 
املعرتضون القرار أواخر عام 2020، إال أن االتحاد قّدم قبل ذلك استقالة 
جماعية يف الشهر األول من العام نفسه لتنتفي الحاجة لاليصاء بإقامة 

انتخابات جديدة. 
والي�وم كذل�ك تّتج�ه كتلة املعرتض�ني بقي�ادة رشار حيدر نح�و تدويل 
االنتخابات عرب التوّج�ه نحو محكمة كاس التي يبدو أنها وجدت زبائن 
دائميني بعد كل انتخابات تجري عىل الساحة الرياضية العراقية، لتجني 
األم�وال الطائلة من وراءها وتفّع�ل دور موظفيها الذين باتوا ينتظرون 
ملف�ات الخالف�ات الرياضي�ة العراقي�ة ألح�د رّوادها الدائم�ني وإيجاد 

مساحة عمل لهم.
قد تك�ون مس�ألة التوّجه نح�و )كاس( معيب�اً بحق القض�اء العراقي 
وقدرته عىل حس�م أي خ�الف داخيل ضمن حدود الوطن الذي س�يكون 
س�رتاً ودرع�اً للمحافظة ع�ىل أرسار أي ن�زاع بني أبن�اءه مهما عظمت 

الخروقات واألسباب املوجبة ألي شكوى.
ام�ا املس�ؤولية ال يمك�ن أن نحّملها بش�كل مطلق اآلن ل�رشار حيدر أو 
املعرتضني معه طاملا أنهم يش�عرون بالغبن وواثقني من وجود خروقات 
قانونية يف وقت لم يجدوا س�احة قضاء مختصة للنظر يف طعونهم التي 

طالبنا بها.
وتأّملن�ا خرياً يف اللجن�ة األوملبية الوطني�ة وانتظرنا منه�م االنتهاء من 
تس�مية رئيس وأعض�اء مركز التس�وية والتحكيم من�ذ 26 آذار 2021 
إال أنه�ا لم تميض عىل تش�كيلها لح�د اآلن لنخرس فرصة إيج�اد البديل 

القضائي الداخيل وندفع بإرادتنا نحو خيار اللجوء نحو محكمة كاس!

زبائن »كاس«

أكد م�درب الكهرب�اء، لؤي ص�الح، أن قرعة 
ال�دوري وضع�ت الفريق يف مواجه�ات نارية 

بالجوالت الست األوىل من الدوري.
م�ن  األوىل  الس�ت  »الج�والت  ص�الح  وق�ال 
الدوري ستضعنا بمواجهة ثاني وثالث ورابع 

الدوري«.
وأض�اف: »طريق�ة القرع�ة وتوزي�ع الفرق 
حس�ب املس�تويات وضعن�ا أم�ام ضغط تلك 
املواجه�ات«. وتاب�ع: »نظام ال�دوري يضعنا 
الفري�ق  أحيان�ا  لك�ن  الجمي�ع،  بمواجه�ة 

يحت�اج إىل عامل الوقت، والقرع�ة لم تمنحنا 
فرص�ة مواجه�ة األندية التي تتس�اوى معنا 
يعان�ي  الفري�ق  أن  إىل  وأش�ار  بالظ�روف«. 
م�ن ع�دم التح�اق املحرتف�ني األربع�ة، وهم 
ايرتن الربازي�يل وبولو الغان�ي إبراهيم ديوب 

الكامريوني وهارون امبوبيا الغاني.
وأردف: »التح�ق بن�ا قب�ل أي�ام الكامريون�ي 
مونجي، وبالت�ايل الزمن يص�ب يف مصلحتنا، 
ومع ذلك أثق بقدرات العبينا للحضور بقوة يف 

افتتاح مباريات الدوري«.

مدرب الكهرباء: قرعة الدوري وضعتنا في بداية نارية

جثير يؤكد عزم الطلبة على استعادة مكانته 
ونفط ميسان يفتقد ثمانية العبين 

قّدَم جيان�ي إنفانتينو، رئي�س االتحاد 
الدويل لك�رة القدم »فيف�ا«، التهاني إىل 
عدنان درجال، بمناس�بة انتخابه رئيس�ا 
لالتحاد العراقي لكرة القدم، ملدة 4 سنوات يف 

املؤتمر االنتخابي االستثنائي. 
وج�اَء يف رس�الِة رئي�س االتح�اد ال�دويل لك�رة 
القدم: »إن معرفتكم وقيادتكم وش�غفكم 
وخربتكم، س�يكون لها بال ش�ك تأثري 
مهم ع�ىل تطوير لعبتن�ا الجميلة يف 

العراق«.

وأضاَف رئي�س الفيفا: »اقتناعا بإمكانيات ك�رة القدم يف العراق، 
يمكنك�م االعتماد عىل دعمي الش�خيص ومس�اعدة االتحاد الدويل 

لكرة القدم، لتحقيق هذا الهدف«.
وتابع »أبواب مقر االتحاد الدويل دائما مفتوحة لو أردتم مناقش�ة 
رياضتنا وتطورها والرتويج لقيمها، وس�أكون ممتنا لو تفضلتم 
أيض�اً بنقل تهنئت�ي إىل نائبي الرئي�س وأعضاء اللجن�ة التنفيذية 

املنتخبني معكم«.
وخت�م »أتمنى لكم ولفريقكم التوفيق والنج�اح يف التحديات التي 
تنتظره�ا، يف خل�ق رؤية إرث دائم من أجل مس�تقبل كرة القدم يف 

العراق.. أتطلع للقاء بكم قريبا«.

اتفق�ت ادارة ن�ادي القوة الجوية رس�مياً، مع املدرب 
أيوب أوديش�و عىل الع�ودة من جدي�د لتدريب الفريق 

خلفاً ألحمد خلف.
وق�ال مص�در إن »ادارة القوة الجوية اتفقت رس�مياً 
مع املدرب أيوب أوديشو عىل العودة من جديد لتدريب 
الفري�ق خلفاً ألحمد خلف، عىل أن يبارش مهامه مع 
 PRO الفري�ق بعد االنته�اء من املش�اركة يف دورة

املقامة حالياً يف العاصمة القطرية الدوحة«.

وأض�اف املصدر، أن »االدارة وبالتش�اور مع أوديش�و 
أتفق�ت ع�ىل تكلي�ف مجب�ل فرطوس ل�إرشاف عىل 
الفريق مع الكادر املس�اعد الذي سيش�هد تغيريا ايضاً 

لحني انتهاء الدورة«.
ولفت إىل أنه »من املؤمل أن يتم حس�م تس�مية الكادر 
املس�اعد ألوديش�و بعد االجتماع الذي ستعقده االدارة 
ملناقش�ة األس�ماء املرش�حة للتواج�د ضم�ن امل�الك 

التدريبي«.

اك�د وزي�ر الش�باب والرياض�ة رئي�س االتحاد 
العراق�ي لكرة الق�دم عدنان درج�ال، ان ملعب 
الزوراء سيكون جاهزا لفريق وجمهور الزوراء 

قريبا.
وق�ال درجال إن »ملعب الزوراء س�يفتح أبوابه 
للجمهور الزورائي ولالعب�ي الزوراء بعد اكمال 

ما تبقى من نقوصات بسيطة«.
واض�اف ان »فريق الزوراء س�يخوض مبارياته 
عىل ملعب�ه اما يف الدور الراب�ع او الخامس من 

املرحلة االوىل من الدوري«.
وبني درج�ال ان »امللعب س�يفتح ابوابه مجددا 
بوجه الجمهور الزورائ�ي الكبري والعبي النادي 

بعد سنوات طويلة من االنتظار والرتقب«.
واش�ار اىل ان »امللع�ب س�يكون اح�د التح�ف 
املعماري�ة ال�ذي س�يضاف ملالعبن�ا العراقي�ة 
وسيكون بامكانه استقبال اهم املباريات مهما 

كان حجمها«.
وش�دد درج�ال ع�ىل »رضورة املحافظ�ة ع�ىل 

امللعب الذي س�يكون كيان ال�زوراء يتخرج من 
خالله االجيال املتعاقبة«.

يذك�ر أن رشكة بلن�د االيرانية هي م�ن تكفلت 
انج�از ملعب ال�زوراء بس�عة 16 ال�ف متفرج 

ولكن املرشوع ش�هد تلكؤاً بسبب احداث عديدة 
ب�دءاً م�ن الحرب ض�د داعش، وم�رورا بتفيش 
جائح�ة كورونا، ومن ثم الظ�روف االقتصادية 

وتاخر موازنة الدولة.

تعاقد نادي أربيل بشكل رسمي مع 
املدافع رع�د فنر، قادم�ا من نادي 
النف�ط، بع�د حصوله ع�ىل بطاقة 
االس�تغناء ليمثل الفريق يف املوسم 

املقبل. 
لن�ادي  اإلعالم�ي  املنس�ق  وق�ال 
أربي�ل ريبني رمزي »نجح�ت إدارة 
الن�ادي يف التعاقد م�ع العب النفط 

الس�ابق رعد فنر، قبل غلق سوق 
االنتقاالت ليكون إضافة مهمة 

للفريق«. 
وأض�اف أن الالع�ب رعد فنر 
سيعزز الخط الخلفي للفريق، 
ملا يمتلك من خربة جيدة، الفتا 
إىل أن أربي�ل أكم�ل تحضرياته 

النط�الق املوس�م ويع�د فن�ر آخر 
صفقات أربيل النطالق الدوري. 

يشار إىل أن أربيل سيفتتح مشواره 
يف الدوري املمتاز بلقاء فريق امليناء 

يف  الفيح�اء  بملع�ب 
البرصة.

اعل�ن اتح�اد تن�س ك�رة الق�دم، 
حصول منتخب شباب العراق عىل 
املركز الثالث عاملياً يف بطولة العالم 

لهذه الفئة.
صف�اء  االتح�اد  رئي�س  وق�ال 
الع�راق  »منتخ�ب  ان  صاح�ب، 
للش�باب حاز ع�ىل املرك�ز الثالث 

يف بطول�ة العالم للش�باب املقامة 
حاليا يف رومانيا، وهذا انجاز كبري 
يضاف اىل انج�ازات العراق واتحاد 

تنس كرة القدم«.
واض�اف ان »التتوي�ج ج�اء بع�د 
ف�وز منتخبن�ا الوطن�ي يف االدوار 
الس�ابقة ع�ىل منتخ�ب روماني�ا 

مقاب�ل ال يشء وع�ىل  بش�وطني 
منتخبي اس�بانيا وفرنس�ا بنفس 

النتيجة«.
واوض�ح صاحب انه »م�ن املؤمل 
ان يغ�ادر املنتخب روماني�ا عائداً 
اىل بغداد بع�د ان توج بلقب املركز 

الثالث يف اكرب منافسات عاملية«.

منتخب تنس كرة القدم يحرز المركز الثالث عالميًا رسميًا.. أوديشو يعود لقيادة القوة الجوية 

درجال يؤكد قرب افتتاح ملعب الزوراءأربيل يضم رعد فنر

إنفانتينو يقدم التهاني إلى رئيس اتحاد الكرة

رعد العراقي
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أصبــح الربازيــي فيليبي كوتينيــو، قريبا من 
تعويض غياب بيدري يف خط وسط برشلونة أمام 
غرناطة، اليوم اإلثنني، خالل مباراة الفريقني يف 

الجولة الخامسة من الدوري اإلسباني.
بالتايل، من املرجح أن يرافق كوتينيو يف خط وسط 
الربســا كل من سريجيو بوســكيتس وفرينكي 
دي يونج، بعــد عودة املدرب رونالد كومان للعب 
بطريقــة 4-3-3، إثر اإلخفاق أمــام البايرن يف 

دوري األبطال نتيجة اللعب بخطة 2-5-3.
وال يزال جــوردي ألبا خارج حســابات كومان 
بســبب اإلصابة، لذا يفكر املــدرب الهولندي يف 
الدفع برسجينيو ديست بدال منه يف مركز الظهري 

األيرس أمام الفريق األندليس.
عىل صعيد آخر، شارك املدافع الفرنيس صامويل 
أومتيتي يف مران الفريق بعد غيابه خالل اليومني 

املاضيني بسبب اإلجهاد.

وإضافة لبيدري وجــوردي ألبا، غاب عن املران 
الجماعــي كل مــن عثمان ديمبيــي ورسخيو 
أجويرو، اللذيــن ال يزاالن يف طــور التعايف من 
إصاباتهمــا الطويلة، وكذلــك مارتن برايثوايت 

الذي خضع لجراحة يف الركبة الخميس املايض.
من جانب اخر حسم اإلسباني بيدري جونزاليس، 
العب وسط برشــلونة، موقفه من تجديد عقده 

مع النادي الكتالوني خالل املوسم الحايل.

وينتهي عقــد بيدري مع برشــلونة يف الصيف 
املقبل، لكن هناك بند يســمح لربشلونة بتمديد 
إقامة الالعب الشــاب يف »كامب نو« ملوســمني 

آخرين.
اإلسبانية،  ديبورتيفو«  »موندو  ووفًقا لصحيفة 
فإن برشــلونة ال يرغب يف تفعيل بند التمديد يف 
عقد بيدري، ويريد توقيع الالعب عىل عقد جديد 

هذا املوسم.

وأشــارت الصحيفة اإلســبانية إىل أن برشلونة 
تواصــل مع والــد ووكيل بيدري مؤخــرًا لبدء 

مفاوضات التجديد.
وذكرت »موندو ديبورتيفو« وفًقا ملصادر قريبة 
من بيدري، أن الالعب وافق عىل التجديد، كما أنه 
مســتعد لقبول أي صيغة يقرتحها النادي للعقد 

الجديد.
ووقع بيدري مع برشــلونة ملدة عامني فقط يف 

2020، قادًما من الس باملاس، ألن قانون االتحاد 
األوروبــي يضع قيوًدا عىل مــدة عقود الالعبني 

الذين تحت 18 عاًما.
وكشفت الصحيفة أن قيمة صفقة بيدري بلغت 
5 ماليني يورو، وارتفعت باملتغريات إىل 15 مليوًنا، 
ويمكــن أن تصل إىل رقم يــرتاوح من 30 إىل 35 
مليون يورو، باإلضافــة إىل حصول الس باملاس 

عىل 15% من البيع املستقبي لالعب اإلسباني.

كوتينيو األقرب للمشاركة اساسيًا أمام غرناطة اليوم

يعيش األرجنتيني باولو ديباال، مهاجم يوفنتوس، أسبوًعا حاسًما يف مفاوضات 
تجديد عقده مع الســيدة العجوز.وينتهي عقد ديباال مــع يوفنتوس يف الصيف 

املقبل، ويرفض الالعب األرجنتينــي حتى اآلن كل اقرتاحات الرواتب التي عرضها 
مســؤولو اليويف للموافقة عىل التجديد.ووفًقا ملوقع »كالتشيو مريكاتو« اإليطايل، 
فإن ممثي ديبــاال يتواجدون يف إيطاليا منذ شــهرين، ويريدون إنهاء مفاوضات 

التجديد خالل األســبوع الحايل.وأشار املوقع اإليطايل، إىل أنه ال تزال هناك مسافة بني 
عرض يوفنتوس وطلبات ديباال بشأن العقد الجديد.وذكر »كالتشيو مريكاتو« أن آخر 

عرض ليوفنتوس تضمن حصوله عىل راتب ســنوي يبلغ  7.5 مليون يورو، باإلضافة 
إىل متغريات بقيمة مليوني يورو، بينما يطلب ديباال 10 ماليني يورو كراتب ثابت جنًبا إىل جنب مع 

املتغريات.وأكد املوقع اإليطايل، أن رغبة ديباال ال تزال االستمرار مع اليويف يف السنوات املقبلة.

تعهد هانز يواكيم فاتسكه، الرئيس التنفيذي 
لنادي بوروســيا دورتموند، بمحاولة اإلبقاء 
لفرتة  إيرلينج هاالند  النرويجي  املهاجم  عىل 
أطول داخــل ملعب ســيجنال إيدونا بارك.

وتشــري التقارير إىل احتماليــة رحيل الدويل 
النرويجي عــن ملعب ســيجنال إيدونا بارك 
بنهاية املوسم الحايل، نظرا لتضمن عقده رشط 
جزائي تبلغ قيمته 75 مليون يورو.وقال فاتسكه 
يف ترصيحــات لصحيفة »welt am sonntag« عن 
بقاء هاالند: »بالطبع ســيكون ذلك صعبا، هذا أمر 
ال شــك فيه، لكننا سنبذل أقىص ما بوسعنا من أجل 

اإلبقاء عىل العبينا الكبار معنا يف املستقبل«.

اســتعاد فريق برشلونة، خدمات أحد العبيه املصابني يف 
ملواجهة  البارسا  استعدادات  خالل  الجماعية،  التدريبات 

غرناطة، اليــوم اإلثنني، يف الجولة الخامســة من الدوري 
اإلسباني.وكان الفرنيس صامويل أومتيتي، مدافع برشلونة، 

تعرض إلصابة طفيفة وغاب عىل إثرها عن مران البارسا يومي 
الجمعة والســبت.ووفًقا لصحيفة »ســبورت« اإلسبانية، فإن 

أومتيتي عاد للمشاركة يف التدريبات الجماعية، لكن هذا ال يضمن 
جاهزيته للمشــاركة ضد غرناطة.وأشــارت إىل أن الهولندي رونالد 

كومان، مدرب برشلونة، سيكشف عن مصري أومتيتي من دخول قائمة 
الفريق خالل املؤتمر الصحفي للمباراة.

قال دييجو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، 
بعد تعــادل فريقه مع أتلتيــك بيلباو دون 
أهداف، يف الجولة الخامســة مــن الدوري 
اإلســباني، إن حكم املباراة، خيسوس جيل 
مانزانــو، الذي طرد العبه جــواو فيليكس 
»ربما لم يكن ليتــرصف بنفس الطريقة إذا 

فعل العب آخر ما فعله جواو«.
وعقد ســيميوني مؤتمرا صحفيا بعد انتهاء 
املباراة، قال فيه: »ما حدث يحدث ألي العب 
كرة قدم، ورأى الحكم أنه يتعني عليه طرده.. 
الطريقة، لم  إذا ترصف العب بنفــس  ربما 

الطريقة،  بنفس  الحكم  يكن سيتفاعل معه 
لكن علينا احرتام قرارات الحكام«.

وتابع: »ليس لدي شــك يف أنه دخل يف املباراة 
بصورة جيدة جدا، وهــذا ما يهم.. لقد لعب 
بنسق جيد، تعكس اللعبة السابقة أنه وضع 
يده خلفه، وحصل عىل بطاقة صفراء.. لقد 

دخل إىل امللعب كما أردنا«.
وعلق ســيميوني عىل إطالق حكــم املباراة 
أثناء هجمة مرتدة ألتلتيكو  النهاية،  صافرة 
مدريد، قائال: »بحســب فهمي لالئحة، يجب 
تنفيذ الركلة الركنية وإنهاء الهجمة املرتدة«.

وتلقــى العبــو أتلتيكو مدريــد 24 بطاقة 
ســيميوني  وقال  جوالت،  خمس  يف  صفراء 
عن ذلك: »هــذا كثري.. عليــك أيضا مراعاة 
حساسية لحظة البطاقات الصفراء، ال أعتقد 
أن جميعها بطاقات صفراء مســتحقة، ألنه 
إن لم يكن األمــر هكذا، فال يمكنك لعب كرة 

القدم«.
وأردف: »يمكن التحدث أيضا من وقت إىل آخر 
باحرتام وبتهذيب، ومعرفة ما يحدث، مجرد 
السؤال عن يشء أو ربما مناقشة ترصف ما، 

ال يستحق بطاقات صفراء«.

أبلغــت إدارة فريق أتيناس بــدوري الدرجة 
بإقالته  فورالن  دييجــو  األوروجوائي  الثانية 
من تدريب الفريق عرب بيان يف منصة »زووم« 

العاملية لالتصال املرئي والسمعي.
وأبدى النادي يف البيان امتنانه »اللتزام وعمل« 

فورالن مع الفريق الذي قاده يف 12 مباراة«.
وتأتي إقالة فــورالن يف الوقت الذي يحتل فيه 
أتيناس املركز السادس يف ترتيب دوري الدرجة 
الثانية بـ17 نقطة، ما يضمن له التأهل للدور 

النهائي الفاصل.
وأكــدت الصحافــة املحلية أن نقاشــا حادا 
وقع بني العب املنتخب األوروجوائي الســابق 

ومسؤويل النادي أفىض إىل إقالته.
وكان رئيــس النادي خــوان بابلو فايس، قد 
رصح بعد تويل فورالن اإلدارة الفنية أن النتائج 

لن تكون عامال رئيسيا الستقرار املدرب، ألنهم 
كانــوا يراهنون معه عىل مرشوع طويل املدى 

حتى الصعود.
لكن بعد هزيمة الفريــق األخرية أمام رامبال 

جونيورز 2-1 ، تقرر إقالة فورالن.
وخالل مسريته القصرية حتى اآلن يف التدريب 
التي تتضمــن فرتة مقتضبة مــع بينيارول 
قاد خاللها الفريــق يف 11 مباراة، قاد فورالن 
الفريقــني حقق فيها  إجمايل 23 لقــاء مع 
ثمانية انتصارات وتعادل ثماني مرات وخرس 

سبع مباريات.
ومن جانبه علق فــورالن عىل قرار إقالته عرب 
تغريدة عــىل »تويرت« قال فيها »شــكرا لكل 
الجهاز الفني والعاملني. لم نكن نرغب يف هذه 

النهاية ولكن هذه هي كرة القدم«.

قال بيــب جوارديوال مدرب مانشســرت 
ســيتي إن فشــل النادي يف التعاقد مع 
مهاجم جديد قبل بداية املوســم لم يكن 
الســبب وراء عدم قدرته عىل الفوز عىل 
اإلنجليزي  الــدوري  يف  ســاوثهامبتون 

املمتاز.
واكتفى سيتي بتعادل مخيب لآلمال بدون 
أهداف مع ساوثهامبتون باستاد االتحاد، 
بعد أن سدد كرة واحدة فقط داخل إطار 

املرمى طيلة املباراة.

وربطت وســائل إعــالم بريطانية فريق 
هوتســبري  توتنهام  بمهاجم  جوارديوال 
هاري كني وكريستيانو رونالدو مع سعيه 
لتعويض رحيل هدافه التاريخي سريجيو 
أجويرو، الذي انتقل إىل برشلونة قبل بداية 

املوسم، لكنه لم يفلح يف ضم أي منهما.
وقال جوارديوال »لم نفز ليس ألنه لم يكن 

لدينا مهاجم«.
وأضاف: »لم نفز ألن مــا قمنا به يف بناء 
اللعب كان خاطئا أو ألن قرارات الالعبني 
يف الهجــوم لم تكن جيــدة. عندما نكون 
والوصول  الركض  لالعبني  يمكن  جيدين، 

إىل مراكز أخرى«.
وأضــاف »هذا )عــدم وجــود مهاجم( 
ليس السبب. الســبب هو أن خط الدفاع 
وفرناندينيو لم يقومــوا بعملهم املعتاد. 
الالعبون الخمســة الذيــن يتعني عليهم 
لم يكونوا  اآلخرين  الالعبني  إىل  الكرة  نقل 

جيدين«.
أنه لم يرتكب  كما كرر جوارديوال تأكيده 
أي خطأ بعد تعليقاتــه حول الحاجة إىل 
إىل استاد  حضور عدد أكرب من املشجعني 
غضب  أثارت  ترصيحــات  وهي  االتحاد، 

مجموعات الجماهري.
وتابع املدرب اإلسباني قائال »لم أقل شيئا 
خطأ بعد مباراة اليبزيج )يف دوري أبطال 
أوروبا األسبوع املايض(. قلت إننا بحاجة 
إىل دعم جماهرينا. لم أقم أبدا بالشــكوى 
من عدد الذين يأتون أو ال يأتون. لم أفعل 

هذا مطلقا يف حياتي«.

أسبوع حاسم لتجديد عقد
دورتموند يعترف ديباال مع يوفنتوس

بصعوبة االبقاء على 
هاالند

برشلونة يستعيد خدمات 
أومتيتي

سيميوني ينتقد التحكيم بعد
التعادل مع أتلتيك بيلباو

إقالة فورالن من تدريب
فريق بالدرجة الثانية

جوارديوال ينتقد دفاعه بعد التعادل أمام ساوثهامبتون
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ـَند  يا داَر َمــّيـَة بالـَعـلـْيـاِء فـالــسَّ
أْقــوَْت وَطـــاَل عــلــيــهــا ســالــُف األَبِد

وقفـُت فـيـهـا أَُصيـالً كـي أُســاِئُلـها 
َعــيَّــْت َجــواًبــا ومــا بالــرَّبِع ِمــن أَحـِد

إالّ األواريَّ ألًيـا مـا أَُبــــّيــُنــَهـــا 
والــنُّــؤُي كــالــَحــْوِض باملَظلوَمِة الَجـلَِد

ُردَّْت عـلــَيــِه أقــاصــــيـــِه، ولَـــبَّــــَدهُ 
َضــرُْب الــولــيــدِة باملِْســحاِة يف الــثَّأَِد

ـْت َســـبــيــَل أتــيٍّ كــاَن َيــحــبُســُه خــلّـَ
ـْجـفـيـِن فـالـنَّـَضـــِد ــعــْتــُه إلــى الـسَّ وَرفَّ

أمــَســْت َخــالًء وأمــَس أهُلـها اْحتــَمُلوا
أْخــَنــى َعــلـيــهــا الذي أْخَنى عىل ُلــَبِد

أبيات خالدة في الذاكرة مختارات من أقوال المشاهير

اإلمام الحسني »عليه السالم »
 حقيقة النية ، هي اإلرادة الباعثة للقدرة املنبعثة عن 

املعرفة.
ال تتكلـف ما ال تطيـق وال تتعرض ملا ال تدرك وال تعد 
بمـا ال تقدر عليـه وال تنفق اال بقدر ما تسـتفيد وال 
تطلب من الجزاء اال بقدر ما صنعت وال تفرح اال بما 
نلـت من طاعة الله وال تتناول اال ما رأيت نفسـك له 

أهال.
 أرشف النـاس َمن اّتعَظ قبل أن ُيوَعظ، ، واسـتيقَظ 
قبل أن ُيوَقَظ.العقل : هوما عبد به الرحمن واكتسب 

به الجنان.

  مصطفى العارف              

 »تمّسك بجناح الفراشة« 
حمدان طاهر بثياب الماغوط

د. حيدر  املحسن 
إن الشاعر حمدان طاهر يف مجموعة »تمّسك 
النثـر،  الفراشـة«  يكتـب قصيـدة  بجنـاح 
وُيخلـص لها كثـرا، ويكاد يخلو شـعره من 
أهّم العلـل التي تفتك بأعمال الشـعراء اآلن؛ 
وهو الغموض املفتعل. القصائد هنا واضحة، 
ومكشـوفة للقارئ عن قصد، أي أن الشاعر 
يـدرك ما يقوم به، فهو يزرع يف أرض خصبة 
ولديـه كّل األمل بقطف الثمار، وتسـيل اللغة 
يف الكثر من صفحات هـذا الكتاب، وتذّكرنا 
بأعمـال املاغـوط يف دواوينه األخـرة، يغيب 
صوت الشـاعر السـوري يف بعـض القصائد، 
ويظهـر ثانيـة، وكأن الشـاعرين كانـا عىل 
موعد يلتقيان به، ثم يعود حمدان طاهر بعد 

نهاية اللقاء إىل بيته، ويحّدثنا من هناك.
وتسهل اللغة أكثر أحيانا، فإذا كان جنس من 
املقالة يسـّمى باملقال الصحفّي، يحّق لنا أن 
ندعو بعض ما نقرأه بالشعر الصحفّي، وهو 
نوع صـار يكثر يف السـنني األخـرة. وهناك 
مـن يمتدح هذا النوع من الشـعر من النقاد، 
فقـد انقطـع لـه شـعراء بـارزون عراقيون 
وعـرب، من األولني ياسـني طـه حافظ وعبد 
الزهرة زكـي يف أعماله األخـرة، وأما العرب 
فكّل يجرّب أن يرمي بسهمه يف هذا املضمار، 
تتشـابه السهام بالشكل، وتختلف يف ألوانها، 

واألهداف واحدة.
يكتـب حمدان طاهر قصيـدة الحّب بطريقة 
مغايـرة، وبهـذه الصـورة يعلن عن نفسـه، 

بصوته املنفرد: 
أخاف عىل اسمك

أن ينطقه الحمام
فتسمع الجدران.

أخاف عليك من الجدران
إذ تصّدعها األيام ،

وأخاف عليك من األيام
إذ تمّر مرسعًة

وينتهي كل يشء.
ال يختلف الشـعر املنثور عـن الحّر أو الطليق  
أو املرسـل، أو عـن شـعر التفعيلـة الواحدة 
واملتعـّددة. فهـو ليس سـوى رؤيـة عميقة 
للوجـود، وإدراك، ووعـي، وحـّس، وتفّكـر، 
وحدس. الشـعر باختصار هو كشف ألرسار 
الحيـاة ال يقـوم به أحـد غر هذا السـاحر، 

الكّشاف.

»نثيث الدفء« قصص بنهايات مفتوحة عن الغوص في مكنونات النفس البشرية
         ترى الكاتبة أسماء الجميلي إن القاص جمال 

نوري تمكن في مجموعته الموسومة   »نثيث الدفء« 
من الغوص في مكنونات النفس البشرية فضال عن 

إبقاء قصصه ذات نهايات مفتوحة كدعوة للقارئ لرسم 
النهايات المفترضة ، مبينة إن اغلب القصص واقعية 
حدثت في  حياته حيث أكد هذا الحدوث بذكر اسمه 

. ا وخيالاً الحقيقي ليتم تجسيد اسمه واقعاً

,,

د. طه جزاع
احتفـاًء بصدور كتـاب عبد الهادي 
مهـودر بعد انتظـار وترقب ، وصل 
أخـراً كتـاب الزميـل العزيـز عبد 
الهادي مهودر : ) احتالل الصحافة 
.. عراق مدحت باشـا .. مس بيل .. 

بول بريمر ( . 
وقـد أرتأينا نحن اصدقـاؤه أن يتم 
اسـتالم النسـخ املخصصة للمؤلف 
مـن دار ومكتبـة املرهـج -  التـي 
تولت طباعتـه وتوزيعه ونرشه - ، 
وسـط حفل توقيع مبدئي بسـيط 
األكاديميـني  مـن  عـدد  حـره 
والكتـاب واالعالميـني والصحفيني 
الذيـن احتفوا بمهودر وكتابه األول 

بعنوانه املثر واملشوق .
يحتوي الكتـاب عىل فصل تمهيدي 
بعنـوان ) مآالت آخـر االحتالالت ( 
يضـم ٣٢ مقـاالً متنوعـاً ، ترتبـط 
بشـكل أو بآخـر بمحتـوى الفصل 
الثانـي ، منهـا مقـاالت ) الدبابـة 
والجريـدة ( و ) الصحـاف ال يتكلم 
) كالشـنكوف مدنـي صالـح  ( و 
األسـمر  الرئيـس  تحـوالت   ( و   )
. فيمـا  ( و ) صوفتنـا الحمـرة ( 
: ) صحافـة  الثانـي  الفصـل  كان 
االحتـالل يف العـراق ( بحثـًا علمياً 
هو  يف األسـاس رسالته االكاديمية 
التـي حصـل فيهـا عـىل شـهادة 
املاجسـتر يف اإلعالم . وفيه يتناول 
الباحـث العوامل الخارجية لنشـأة 
، وصحافـة  العـراق  يف  الصحافـة 
 ،  ) زوراء   ( العثمانـي  العهـد 

 ( الربيطانـي  وصحافـة االحتـالل 
العـرب ( ، وبوادر ظهـور الصحف 
يف  كأداة  والصحافـة   ، املسـتقلة 
الرصاع السيايس ، وفلسفة الدعاية 
األمريكية ، وسمات االعالم العراقي 
الجديد ، واصدارات سلطة االحتالل 
األمريكي ) بغداد اآلن ( . مع خالصة 
االحتـالالت  صحـف  لـكل  عامـة 
بعنوان ) السمات املشرتكة لصحف 
االحتالل ( . ) وهـي جميعاً صحف 
الـوايل املبجل ومنـه وإليه . سـواًء 
أو  سـامياً  متدوبـا  أو  باشـا  كان 
حاكمـاً مدنيـاً . وكأنهم جـاؤا معاً 
يف زمـن واحـد واجتمعوا ورسـموا 
سياسـة واحدة للصحـف الثالث ( 
. وينهـي املؤلـف تعريفـه بكتابـه 
بعبارة ساخرة مريرة وهو يشر اىل 
جريدة بغداد اآلن ، التي هي جريدة 
آلخر االحتالالت )حتـى صدور هذا 
الكتـاب( !!! . وآخر احتالالت ، كان 
احتالل محبة وصداقة وأخوة ، حني 
تداعينا صبيحة هـذا اليوم الجمعة 
١٧ ايلـول ٢٠٢١ اىل مكتبـة املرهج 
الصغرة بمكانهـا ، الكبرة بقلوب 
املراهجة ، وبضيافة الدكتور صالل 
املرهـج ، الذي احتفى معنا بصدور 
كتاب أبو ميثم بفرح غامر ، وكأنه 
كتابـه هـو ، موزعاً عـىل الحضور 
وضحكاتـه   ، املرحـة  قفشـاته 
الجميلـة ، التـي تصـر أجمـل مع 
اقـداح الشـاي السـاخن، يف صباح 
بغداد السـاخن دوماً ، بإحتالل ، أو 

من دون احتالل ! . 

األخرس  احتالل الصحافة 
ال أتذكر ما حدث بالضبط ,أفقت من غيبوبتي  
,شـعرت بحرارة جسمي سـاخنة جدا فقدت 
الوعـي عـىل أثرها , عاد يل الوعـي مرة ثانية , 
تثاقلـت أعضائـي عـن الحركة هزنـي منظر 
والـدي, وهـو يبكـي بصـوت شـجي, وعـال 
يسـمعه من يف املستشـفى , أحـس بالطبيب 
يتعاطـف معي ,وهو يتحـدث :  - قال بصوت 
رقيق :- ماهـر أنت بطل؟  ويف الغد تخرج من 
املشـفى؟  لكني ال اسـتطيع الحركة ,والكالم 

كأنني يف خيال ٠ 
 نطقـت  بكلمات لـم يفهمهـا الجميع ,بدأت 
الحـرة عندهـم, أنا أتصور إننـي انطق نطقا 
سـليما  ,وهم ال يفهمـون ما أقـول انتابتني 
الدهشـة , طلب مني الطبيب الوقوف والسر 
عىل أقدامي لم اسـتطع الحركة ,والنهوض إال 
بمسـاعدة أبـي وأمي , ويف اليـوم التايل حر 
الطبيب ومعـه كادرا طبيبا تحدث معهم بلغة 
لـم افهمها فقط انظـر إىل شـفاههم تتحرك 

نحـوي ,وأنـا منهار جـدا حملت عـىل كريس 
متحـرك ,وكلما تحدثت مع أي شـخص يركز 
يف كالمي مرات عدة, وال يفهم ما أريد انتابني 
الحـزن والقلق , بـدأت الجآ إىل اإلشـارات من 
خـالل تعابر ,وجهي مرة تعـرب عن الغضب , 
وأخرى عن  الرضا إذا أردت شـيئا  ولم ينفذ يل 
ارمي بنفيس عىل األرض ,وارصخ رصاخا قويا 
حتى ينفـذ ما أريد , وبعد مـدة زمنية طويلة 
تعايشـت مع مـريض وكأنه خلـق يل ,وتلبس 
معـي طيلة حياتـي  , بدأ اإلحبـاط, والتذمر, 
والتشـاؤم عنـدي يهاجمنـي مـن كل جانب 
,تـم عريض عـىل لجنـة طبية قررت سـفري 
إىل الهنـد للعـالج , ,وتبنـت منظمة إنسـانية 
حالتـي املرضيـة ,قـرر والـدي مصاحبتي إىل 
الهنـد ,وكان موظفـا بسـيطا ال يملـك غـر 
قوتـه اليومي ,وعائلتنا كبـرة ,  والدخل الذي 
يدخلنا اليكفي لسـد رمق العيـش , لكنه كان 
رجـال صبورا, وقنوعـا ,ووالدتـي أيضا كانت 

عىل قناعة تامة بمعيشـتنا البسيطة ,وكانت 
تحبنـي كثرا ذهبت معنـا يف رحلتي العالجية 
,وتـم حجـز مقاعد الطائـرة التـي تقلنا يوم 

االثنني السـاعة التاسـعة صباحا مـن مطار 
النجـف األرشاف  وانطلقت السـيارة مرسعة 
نحو مطار النجف , جلست بالقرب من شباك 
السـيارة , ارى املناظـر الطبيعيـة  الخالبـة , 
نظـرت إىل عينـي والدتي وهـي تنهمر منهما 
الدمـوع انهمـارا , وشـاهدت والـدي ينظر يل 
نظرة حنونة شـعرت  بعطفـه ,وحنانه, وهو 
يجيـل النظـر بحـرسة وألـم ,دخلـت املطار, 
شـعرت بالخـوف, والرهبة , , بـدأت الطائرة 
بالصعـود تدريجيا نحو األعىل شـعرت بضيق 
نفيس ,ومن املنظر املخيف الذي أشاهده للمرة 
األوىل  حتى برز شـعاعا نورانيا مقدسا ممتدا 
من األرض إىل السماء ,عرفته بفطرتي انه قرب 
أمـر املؤمنني عيل بن أبي طالب عليه السـالم 
, وهو نـور األرض, وانترشت أشـعته كقوس 
قزح , حينها شـعرت باالطمئنان واالستقرار, 
وأخـذت الطائرة تنحني أجالال وتقديرا ملقامه 
الرشيف, وتطلـب اإلذن منه بالرحيل , وصلت 

طائرتنا إىل مطار الهند الدويل , كانت تنتظرني 
سيارة إسـعاف أيضا صعدت فيها, استقبلني 
كبـار األطبـاء , شـعرت بالرهبـة, والفزع إذ 
أننـي لـم أعتاد عىل مشـاهدة منظـر األطباء 
الكبـار, وهم يرتاطنون بلغة  ال اعرفها , دخل 
معي صالة العمليات والدي ,وهو يمسـد عىل 
شـعري :- قـال يل بلهجـة حنينـه٠ :- ولدي 
ماهر توكل عىل الله ,وسوف تنجح العملية أن 
شاء الله ٠  شعرت بسـعادة غامرة, وأجريت 
يل العملية إال أنها فشـلت لتأخري بالحضور, 
اسـتفقت من العملية عىل بكاء ,وعويل أمي, 
وهي تلطم خديها ,وأبـي يحملني ,ويحضني 
وهو يبكي أيضا, بكيت دما عىل شـبابي الذي 
تـالىش ,واضمحـل ,وأصبـت بصدمـة قويـة 
عندما سـمعت املرتجم  يخـرب والدي :-  ماهر 
من ضحايـا الحـرب األمريكية عـىل العراق , 
عندمـا انفجرت العبوة قربـه أفقدته  الحركة 

,والنطق٠  

املراقب العراقي/ متابعة...
وقـال الدكتور يارس تركـي يف ترصيح خص 
به )املراقب العراقي(: عملت بجهد شـخيص 
بحـت بتهيئـة مـرسح تابـع ملركـز شـباب 
بالتنسـيق مـع األسـتاذ وسـام  الرشقـاط 
الخـر  - مديـر املركـز  إذ تم إعـداد لوحة 
خشـبية بأبعـاد ٧ م × ٣م لتكـون باك راوند 
) منظـر خلفي يصور ثيمة املرسحية ( ونفذ 
الرسـم األخ سـعد الرافع  بعمـل تطوعي بال 
مقابـل ) وهـو باألصل من تصميـم النحات 

العراقي املعروف عبد الحميد الزبيدي ( .
وأضـاف: ان املرسحيـة مـن اخـراج الفنان 
غانـم حميد  وهو من أهم وأشـجع مخرجي 
املرسح العراقي أما أبطال العمل فهم  محمد 
هاشـم الذي ُكرم يف مهرجان العراق الوطني 
للمـرسح كأفضل ممثـل دور أول عـن دورِه 
يف مرسحيـة The Home والدكتـورة هنـاء 
محمـد املعروفـة يف الوسـط الثقـايف والفني 
العراقي بأعمالها الرصينة الخالدة يف الدراما 
التلفزيونية وعىل خشبة املرسح وبيداء رشيد 

ومحمود شنيشل  ود.مظفر الطيب .
وتابع: كمـا قمنا بتصميم الهيـكل الحديدي 
الـذي يمثل البيت / الوطـن بعد رشاء القطع 
الحديديـة وتربع العميد محمـد الجمييل أمر 
فوج طوارئ الرشقاط بتكاليف اللحام وممن 
تربع بالعمل معنا أستاذ سامي الرتكي  الذي 
سخر لنا سـيارته وسـاعد الفنان التشكييل 
الخلفيـة  الصـورة  رسـم  يف  الرافـع  سـعد 

للمرسحية ) الباك راوند ( .
وأوضـح: أنا اتكفل بضيافـة كادر املرسحية 
يف بيتي وبيت عمي األسـتاذ القاص والروائي 
والصحفي فهد عنرت الدوخي مع ضيوف من 
فنانـني وأكاديميني قدمنا لهـم الدعوة طوال 
فرتة وجودهم يف الرشقاط وهم ضيوف أعزاء 

كرام.
 وبـني: ان أول عـرض لهـذه املرسحيـة كان 
يف املهرجـان القطـري األول للمـرسح يـوم 
السـادس مـن آب املـايض وأثـارت أحداثهـا 
موجـة من الفعـل ورد الفعل لجـرأة األفكار 
التـي تبنتهـا ويف دعـوة خاصة عىل العشـاء 

قدمـت يل مـن كادر املرسحيـة قـرر املخرج 
بالتشـاور مـع باقي كادر العمـل أن تعرض 
املرسحيـة يف الرشقـاط تكريمـًا لجهودي يف 

دعـم الحركـة املرسحيـة وتم تحديد مسـاء 
يوم  الجمعة  ٢٤ أيلول الجاري موعداً لعرض 

املرسحية .

مسرحية The Home تنقل عرضها إلى الشرقاط

ستعرض مسرحية 
» ذا هوم » التي  

تصنف ضمن 
المسرح الجاد في 
مدينة الشرقاط  
في يوم الجمعة 
المقبل٢٤ أيلول 

الجاري وهي  من 
بطولة و إخراج 
عددا من  أعالم 
المسرح العراقي.

,,

,,

املراقب العراقي/ املحرر الثقايف...
وقالت الجمييل يف قـراءة نقدية خصت بها 
)املراقب العراقي(: ان »نثيث الدفء« والربد 
القـارص واملطر املـدرار وحسـن كرمياني 
جولة مع هكـذا عوالم يأخذنا فيها القاص  
جمـال نوري إىل حيـث الـاليشء يف الوجود 
ولكنه الوجـود حًقا، االختـزال والكثافة يف 
قصص نوري جعلت القارئ يشكو صعوبة 
مـا يف الفهـم والتفسـر ولكنهـا يف الوقت 
ذاته سمحت له بحرية التحليل واالستنتاج 
املجتمـع  سـلبيات  دّون  اكثـر،  والتعمـق 
واحباطاته وانكسـاراته  املتكررة واملنغلقة 
بصـورة مميـزة جـًدا ، حيث جسـد ذلك يف 
قصـة »العمـالق« التـي اتخـذ فيهـا األنف 
الكبر استعارة، فنجح يف كتابة وتوطيد ما 
يحدث يف العقل، بالنسـبة يل ولك، والتفكر 
بمرحلـة عمريـة مـا يختلف عـن التفكر 

بمرحلة عمرية أخرى.
وأضافـت :إن الكاتب حـرص يف  مجموعته 
عىل مـن تدويـن عـادات أسـالفه املتداولة 
آنذاك و الذين سبقوه بالعهد، »عادة تشبيك 
األصابـع« هـي عـادة قديمة جـًدا مذ قدم 
الجـدات يشـار إليها عـىل أنها عـادة تأذن 
بالفـأل السـيئ، حيـث حذرتـه جدتـه من 
أن يكررهـا وبعـد أن فرغ منهـا حدث لهم 
مكروه، من يومها قرر أن ال يشبك أصابعه 

ثانيٍة.
وأشـارت اىل إن املميـز واملتفرد يف مجموعة 
نـوري القصصيـة هـو ان اغلـب القصص 
واقعيـة ، حدثت يف  حياتـه، أكد هذا الحدث 

بذكر اسـمه الحقيقي، ليتم تجسـيد اسمه 
واقًعا وخيااًل، حتى يرقد بسـالم عىل رفوف 

التاريخ، يف قصة » السؤال«.
وأوضحـت : ان جمـال نوري دمـج ما بني 
الفكاهـة قلياًل والحقيقـة املكروهة دائًما، 
جسدتها قصة »ما بك« التي تحاكي واقعنا 
اليـوم، الطرافـة يف القصـة أن التـي كانت 
معـه إثناء قيادة السـيارة هي زوجته، وما 
طرأ عليه من تغير واستغراب من وجودها 
هو ذلك الهاجس النابع من يقظة الحواس 
إنهـا زوجتـه ولكنـه  واسـتنفارها ومـع 
اسـتنكر معرفتها ألنه ببساطة شديدة أراد 
ان يقـول ليس من الـرورة ان نعرف كل 
الذين يعيشـون معنـا فقد نكتشـف يف أية 

لحظة أنهم غرباء علينا .
ولفتت إىل إن الكاتب تعمق كثرًا يف املجتمع 
وكيفيـة  اإلرث  بمشـكلة  ارتطـم  حتـى 
حيـث  قصـة«إرث«  يف  تناولهـا  تقسـيمه 
الحبكة املحكمة  واإلجادة يف جمله القصرة 
وهي تشر إىل عمق خياله ليجعل إنسان ما 
يسـرتجع حياتـه ليوثقهـا يف قصة«قرص 

مدمج« والزواج غر العلني.
إن  يقـول  أن  أراد  الكاتـب  إن   : وأكملـت 
الكسول ال يتقدم وال يتطور إذ لم يقوم هو 
بذلـك،  فطريقة قتل الجـراء نفذها الطالب 
الكسـول الذي درسه، يف شخصية تقمصها 

الكاتب، وثقتها قصة »جراء«.
وبينـت :العقـل الباطـن يـؤدي دور كبـر 
كتابـة  يف  نـوري  اسـتخدمه  الكتابـة،  يف 
قصة«الصهيل« حيث أن أصل القصة لوحة 
فنية، ولكن تفاصيلهـا تحاكي الواقع كما 
إن الكاتـب أشـار إىل الضجيـج يف الذاكـرة 
وخلجات الـذات واضطراباتهـا وهي امور 
تكمـن يف الالوعـي، لكنها تتعبه كثـًرا، لم 

يقترص نـوري عـىل محـاكاة املجتمع 
وتدوينـه برمزيـة وحبكة، بـل عاد اىل 
الـذات ورغبتهـا وحاجة إشـباعها يف 

قصة »الرغبة«.وواصلت :كانت الربة 
املميزة يف مجموعة النوري القصصية هي 

يف اختيـار عنـوان ألغنيـة عراقيـة قديمة، 
وجعله عنوانا لقصة قصرة جًدا وبلهجتها 
الدارجة« احنه مشـينه للحـرب« مضمون 

القصـة ألـم وأوجـاع أفرزتهـا حروبنا 
الكثـرة ،وختمـت : إن نهايات 

هـي  املفتوحـة  قصصـه 
دعـوة للقـارئ ليكـون 

العمليـة  ضمـن  مـن 
اإلبداعية وليساهم 

يف رسم النهايات 
ضـة  ملفرت ا

ملحتملـة  ا و
للقصص. 

اسماء الجميلي

جمال نوري

قصيرة قصة
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فق�د التقى الجيش�ان العراقي والش�امي 
فكان�ت ملحمة ك�رى، قتل الكث�ر فيها، 
حتى إذا كانت ليلة الهرير فاصلة يف القتال، 
هب�ت فيها رياح النرص م�ع أمر املؤمنني 
)علي�ه الس�ام(، وأبل�ت ربيع�ة وهمدان 
باًء حس�ناً ارتّج له امليدان، ومالك األش�ر 
ينتقل من نرص إىل نرص، ويستنزل الظفر؛ 
وتداع�ت صفوف أه�ل الش�ام يف االنهزام 
والف�رار والقتل، وبدا عليهم الخذالن التام، 
فعندئذ استنجد معاوية بعمرو بن العاص، 
فتوصا برفع الصحف مكيدة وحيلة، وإذا 

بمنادي أهل الشام يقول:
»ه�ذا كتاب الله بينن�ا وبينكم من فاتحته 
إىل خاتمت�ه، اللَه الل�َه يف العرب، الله الله يف 

اإلسام، الله الله يف الثغور...
فانطلت الحيلة ع�ى الكثر من العراقيني، 
واضط�ر أم�ر املؤمن�ني )علي�ه الس�ام( 
للقب�ول بأم�ر التحكي�م ع�ى أن يخت�ار 
العراقيون ممثاً عنهم، ويختار الشاميون 

من ين�وب عنه�م يف التحكي�م رشيطة أن 
يحكم�ا بحك�م كت�اب الله تع�اىل، فاختار 
الش�اميون عم�رو بن الع�اص، وقرر أمر 
املؤمن�ني أن يمثلّ�ه يف التحكيم ابن عباس، 
فرف�ض القوم ذل�ك، وحينئذ اخت�ار مالك 
أّن  إال  التحكي�م،  لين�وب عن�ه يف  األش�ر 
األش�عث بن قي�س وجماعة رفض�وا ذلك. 
قال صاحب األخبار الطوال: »قال األشعث 
وم�ن كان معه من ق�رّاء أهل الع�راق: قد 
رضين�ا نحن بأب�ى موىس بعد أن رش�حه 

الشامّيون للتحكيم«.
فقال لهم عيل )عليه الس�ام(: »لست أثق 
برأي أبي م�وىس، وال بحزمه، ولكن اجعل 

ذلك لعبد الله بن العباس«.
قال�وا: »والل�ه م�ا نف�ّرق بينك وب�ني ابن 
عب�اس، وكأّنك تريد أن تكون أنت الحاكم، 
ب�ل اجعله رج�ًا هو من�ك وم�ن معاويه 
س�واء، لي�س إىل أح�د منكما بأدن�ى منه 
إىل اآلخر«.ق�ال عيل )عليه الس�ام(: »فلم 

ترضون ألهل الش�ام باب�ن العاص، وليس 
كذلك؟«.

قالوا: »أولئك أعلم، إنما علينا أنفسنا«.
قال: »فإني اجعل ذلك إىل األشر«.

قال األش�عث: »وهل س�عر هذه الحرب إال 
األشر، وهل نحن إال يف حكم األشر؟«.

وبع�د أن ُرّش�ح الحكمان تق�رر أن يكون 
التحكيم يف ش�هر رمض�ان أي بعد ثمانية 
أشهر. وأن يكون االجتماع يف منطقة دومة 

الجندل.
وذك�ر الط�ري وثيق�ة التحكي�م بالنحو 
التايل:بس�م الل�ه الرحمن الرحي�م: هذا ما 
تقاىض عليه عب�ي بن أبي طالب ومعاوية 
بن أبي سفيان قاىض عيّل عى أهل الكوفة 
وم�ن معه�م م�ن ش�يعتهم م�ن املؤمنني 
واملسلمني، وقاىض معاوية عى أهل الشام 
وم�ن كان معهم من املؤمنني واملس�لمني، 
إن�ا ننزل عند حكم الله و كتابه، وال يجمع 
بيننا غره وأن كتاب الله عز وجل بيننا من 

فاتحت�ه إىل خاتمته نحي م�ا أحيا، ونميت 
ما أمات، فما وج�د الحكمان يف كتاب الله 
ع�ز وجل وهم�ا أبو موىس األش�عري عبد 
الله ب�ن قيس وعمرو ب�ن العاص القريش 
عماً به، وما لم يجدا يف كتاب الله عز وجل 

فالسنة العادلة الجامعة غر املفرقة.
وأخ�ذ الحكم�ان من ع�يل )عليه الس�ام( 
العه�ود  م�ن  الجندي�ن  وم�ن  ومعاوي�ة 
وامليث�اق والثق�ة م�ن الناس أّنهم�ا آمنان 
عى أنفس�هما وأهلهما واألمة لهما أنصار 
عى ال�ذي يتقاضيان عليه وع�ى املؤمنني 
واملس�لمني م�ن الطائفت�ني كلتيهما عهد 
الله وميثاق�ه أنا عى ما يف هذه الصحيفة، 
وأن ق�د وجب�ت قضيتهم�ا ع�ى املؤمنني، 
ف�ان األم�ن واالس�تقامة ووضع الس�اح 
بينهم أينما س�اروا عى أنفس�هم وأهليهم 
وأموالهم وش�اهدهم وغائبه�م وعى عبد 
الله بن قيس وعمرو ب�ن العاص عهد الله 
وميثاق�ه أن يحكم�ا ب�ني هذه األم�ة، وال 

يرداه�ا يف ح�رب وال فرق�ة حت�ى يعصيا 
وأج�ل القض�اء إىل رمض�ان، وإن أحبا أن 
يؤخ�را ذلك أخراه عى ت�راض منهما، وإن 
تويف أحد الحكمني فان أمر الشيعة يختار 
مكانه، وال يألو من أهل املعدلة والقس�ط، 
وإّن م�كان قضيتهما ال�ذي يقضيان فيه 
م�كان عدل بني أهل الكوفة وأهل الش�ام، 
وإن رضي�ا، وأحبا فا يحرضهم�ا فيه إالّ 
م�ن أرادا، و يأخ�ذ الحكمان م�ن أرادا من 
الش�هود، ثم يكتبان ش�هادتهما عى ما يف 
ه�ذه الصحيفة. وهم أنص�ار عى من ترك 
م�ا يف ه�ذه الصحيف�ة، وأراد في�ه إلحاداً 
وظلم�اً. اللهم إنا نس�تنرصك عى من ترك 

ما يف هذه الصحيفة.
وم�ن األمور االحرازية الت�ي قام بها أمر 
املؤمنني )عليه الس�ام( إّنه عندما أرس�ل 
أب�ا موىس األش�عري للتحكيم أرس�ل معه 
أربعمائة من فرسانه، وعليهم ابن العباس 
للصاة، ورشيح بن هاني أمراً، مع إرشاد 

أب�ي م�وىس إىل حقيق�ة معاوي�ة وخبث�ه 
ومكره وتقدي�م مجموعة من االرش�ادات 
والنصائ�ح الت�ي يحت�اج إليه�ا يف عملي�ة 

التحكيم.
وبع�د ح�وار ونق�اش طوي�ل ق�ال عمرو 
ألب�ي م�وىس األش�عري أخرني: م�ا رأيك 
ي�ا أبا م�وىس؟ ق�ال: أرى أن نخل�ع هذين 
الرجلني، ونجعل األمر شورى بني املسلمني 
يختارون من ش�اؤوا. فق�ال عمرو: الرأي 
� والل�ه � م�ا رأيت.فأقب�ا إىل الناس وهم 
مجتمعون، فتكلم أب�و موىس، فحمد الله، 
وأثنى عليه، ثم ق�ال: إن رأيي ورأي عمرو 
قد اتف�ق عى أمر نرج�و أن يصلح الله به 
ش�أن هذه األم�ة. فقال عم�رو: صدق. ثم 
ق�ال له: تق�ّدم يا أبا م�وىس، فتكلم. فقام 
ليتكل�م، فدع�اه اب�ن عب�اس، فق�ال ل�ه: 
ويحك! والل�ه إّني ألظنه خدع�ك إن كنتما 
ق�د اتفقتما عى أمر، فقدم�ه قبلك ليتكلم 
به، ثم تكلم أنت بعده؛ فإنه رجل غدار، وال 

آمن أن يكون قد أعط�اك الرضا فيما بينك 
وبينه، فإذا قمت قمت به يف الناس خالفك! 
وكان أبو م�وىس رجاً مغف�ًا فقال: إيها 

عنك إنا قد اتفقنا.
فتقدم أبو م�وىس فحمد الله، وأثنى عليه، 
ث�م ق�ال: أيها الن�اس إّنا قد نظرن�ا يف أمر 
هذه األمة، فلم نر ش�يئاً هو أصلح ألمرها 
ول�م ش�عثها م�ن أالّ تتباين أموره�ا، وقد 
أجمع رأي�ي ورأي صاحبي ع�ى خلع عيل 
)عليه السام( ومعاوية، وأن يستقبل هذا 
األمر، فيكون ش�ورى بني املسلمني يولون 
أموره�م من أحب�وا، وإني ق�د خلعت علّياً 
ومعاوي�ة فاس�تقبلوا أمورك�م وولوا من 
رأيتم�وه لهذا األم�ر أها ثم تنح�ى. فقام 
عم�رو بن الع�اص يف مقام�ه، فحمد الله، 
وأثن�ى علي�ه، ثم ق�ال: إّن هذا ق�د قال ما 
سمعتم، وخلع صاحبه، وأنا أخلع صاحبه 
كم�ا خلع�ه، وأثب�ت صاحب�ي معاوية يف 
الخاف�ة؛ فإّنه ويل عثم�ان والطالب بدمه 

وأحق الناس بمقام�ه. فقال له أبو موىس 
ما لك ال وفقك الل�ه � قد غدرت، و فجرت: 
»واِنَّم�ا َمَثُلك َمَث�ُل الَكل�ِب إن َتحِمل َعليِه 
يلَه�ث أو َترُك�ُه يلَهث«، فقال ل�ه عمرو: 

»اِنَّما َمَثُلَك َمَثُل الِحماِر يحِمل اَسفاراً«.
والتمس أصح�اب عيل )عليه الس�ام( أبا 
م�وىس، فركب ناقته، ولح�ق بمكة، وكان 
ابن عب�اس يق�ول: قب�ح الله أب�ا موىس! 
لق�د حّذرت�ه، وهديته إىل ال�رأي فما عقل. 
وكان أب�و موىس يق�ول: لق�د حّذرني ابن 
عباس غ�درة الفاس�ق، ولكن�ي اطمأننت 
إليه، وظننت أّنه ال يؤثر شيئاً عى نصيحة 
األمة.وم�ن هن�ا تحول التحكي�م من عمل 
بكت�اب الله وس�نة النب�ي إىل حركة جرّت 
عى األمة االنشقاق والفرقة بني الشاميني 
والعراقيني. ومن أه�م النتائج التي ترتبت 
ع�ى التحكي�م تثبي�ت معاوية يف الوس�ط 
الش�امي كخليفة رشعي، فكانوا يلقبونه 

بأمر املؤمنني.

  ١٧٩٢ - بدء محاكمة ملك فرنسا لويس السادس عشر بتهمة الخيانة العظمى.
 وقوع معركة فالمي بين القوات الفرنسية وقوات التحالف األوروبي أثناء الثورة الفرنسية.

 ١٨٧٠ - القوات اإليطالية تدخل العاصمة روما.
 ١٩٣٢ - مهاتما غاندي يبدأ إضراباً عن الطعام في »سجن بوما« احتجاجاً على منع الطبقة الفقيرة من 

المشاركة في االنتخابات.
 ١٩٥٩ - اعدام عبد الوهاب الشواف ورفعت الحاج سري مع أصحابهما بعد فشل محاولتهما لإلطاحة بعبد 

الكريم قاسم التي عرفت بثورة الشواف.
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للس�ّيدة زينب)عليه�ا الس�ام( مواق�ُف 
ال ُتع�ّد وال ُتحىص، س�واًء ما قب�ل واقعة 
الط�ّف الخالدة أو ما بعده�ا، بالرغم من 
عاش�تها  الت�ي  والنوائ�ب  املصائ�ب  كّل 

وشاهدتها.
عقيل�ُة  وقف�ت  الس�بايا  مس�رة  فف�ي 
)عليه�ا  زين�ب  الس�ّيدة  الهاش�مّيني 
الس�ام( كالطود الشامخ مواقف عديدة، 
واس�تطاعت لبوة حيدر الك�رار أن تحمل 
لواء نهضة أخيها اإلم�ام الحيس ن)عليه 

السام(، فحفظت عيال أخيها وأهل بيته 
من جميع املخاطر التي أحدقت بهم خال 
مسرة الس�بي، ومنها موقفها يف مجلس 
الطاغية يزيد )عليه لعائن الله( يف الشام.
وذكر الس�يُد األمني يف )لواعج األش�جان( 
أّن�ه ملّ�ا دخل�ت النس�اء )س�بايا اإلم�ام 
الحسني -عليه الس�ام- وأهل بيته( عى 
يزي�د، نظر رجٌل م�ن أهل الش�ام أحمر، 
إىل فاطم�ة بنت الحس�ني)عليه  الس�ام( 
فقال ليزيد: ي�ا أمر املؤمنني، هْب يل هذه 

الجارية، فإّنهّن لنا حال.
قالت فاطم�ة: فارتعدُت وظنن�ُت أّن ذلك 
جائز عندهم، فأخذُت بثياب عّمتي زينب، 
وقل�ت: ي�ا عّمت�اه، أُوِتْمُت وأُس�َتخدم؟!. 
وكان�ت عّمت�ي تعل�م أّن ذل�ك ال يك�ون. 
فقال�ت عّمت�ي: ال حّب�اً وال كرام�ة له�ذا 

الفاسق.
وقالت للشامّي: كذبَت والله ولَُؤمَت، والله 

ما ذاك لك وال له.
فغض�ب يزيُد وقال: كذبت، إّن ذلك يل، ولو 

شئُت أن أفعَل لفعلت.
فقال�ت زين�ب )عليها  الس�ام(: كّا.. ما 
جعل الل�ُه لك ذلك إاّل أن تخ�رَج عن ملّتنا 

وَتِديَن بغرها.
ويف )تذكرة الخواّص( لسبط ابن الجوزّي: 
... ص�لِّ إىل غ�ر قبلتنا، وِدْن بغ�ر ملّتنا، 

وافعْل ما شئَت.
إّي�اي  وق�ال:  غضب�اً،  يزي�ُد  فاس�تطار 
تس�تقبلني به�ذا؟. إّنما خرج م�ن الدِّين 

أبوك وأخوك.

قال�ت زينب )عليها  الس�ام(: بدي�ِن اللِه 
َك  وديِن أب�ي وديِن جدّي اهتديَت أنت وجدُّ

وأبوَك إْن كنت مسلماً!.
قال: كذبت يا عدّوة الله. فقالت: أنت أمٌر 

تشتُم ظاملاً، وتقهر بسلطانك!.
ق�ال ابن الجوزّي: فو الله لكأّنه اس�تحيا 

فسكت.
ث�ّم عاد الش�امّي فقال: يا أم�ر املؤمنني 
هْب يل هذه الجارية. فقال له يزيد: اعزْب، 

وَهَب اللُه لك حتفاً قاضياً.

ويف رواي�ة الس�يد اب�ن ط�اوس، فق�ال 
الش�امي: َمْن هذه الجارية؟. فقال يزيد: 
ه�ذه فاطمة بنت الحس�ني، وتل�ك زينب 
بنت عيل ب�ن أبي طالب. فقال الش�امي: 
الحس�ني بن فاطمة وعيل بن أبي طالب؟. 
ق�ال: نع�م. فقال الش�امي: لعن�ك الله يا 
يزيد، تقت�ل عرة نبيِّك وتس�بي ذّريته؟!. 
والل�ه م�ا توّهم�ت إاّل أّنهم ]من[ س�بي 
الروم. فقال يزيد: والله أُللحقّنك بهم. ثّم 

بت عنقه. أَمَر به فرُضِ

كيف هّدد يزيد السيدة زينب »عليها السالم« وبماذا أخافته؟

التحكيم أو تحكيم القرآن، مصطلح يطلق على القضية التي حدثت في معركة صفين، وانتهت بخداع أبي 
موسى األشعري من قبل عمرو بن العاص بعد أن دعا إليها الشاميون في معركة صفين معتصمين بالقرآن 

الكريم، مقابل سيوف جيش أمير المؤمنين علي بن أبي طالب )عليه السالم(، في الوقت الذي كان فيه 
جيش معاوية مشرفاً على الهزيمة. وكان اإلمام )عليه السالم( رافضاً للتحكيم، ويريد استمرار الحرب.

ففي هذه القضية قرر عمرو بن العاص وأبو موسى األشعري أن ينحّي كل منهما معاوية واإلمام علي) عليه 
السالم(، ويرجع أمر الخالفة إلى الشورى، فعزل أبو موسى اإلمام علي )عليه السالم( عن الحكم، ولكن عمرو 

،،بن العاص خالف وعده، فأّيد ما قام به أبو موسى، ونّصب معاوية خليفة.
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خريجو الزراعة بالمثنى يواصلون اعتصامهم 
للمطالبة بالتعيين

املراقب العراقي/ متابعة...
املثنى، اعتصامهم  الزراعــة يف  يواصل خريجو كليات 
للشــهر الثاني عىل التوايل، للمطالبــة بالتعيني بنظام 
العقــود الوزارية.وأفــاد مصدر محــي يف املحافظة، 
ان »العرشات مــن خريجي كليــات الزراعة يف املثنى 
يواصلــون اعتصامهم أمام مبنــى مديرية الزراعة يف 

التي  الوعــود الحكومية  املحافظة، للمطالبة بتحقيق 
قطعت لهم بشــمولهم بنظــام العقود«.واضاف، ان 
»املحتجني اكدوا بأن اعتصامهم سيستمر لحني تحقيق 
مطالبهم وتنفيذ وعود رئيس الوزراء الذي التقى بهم يف 
نيسان املايض«، فيما اشاروا اىل ان »تلك الوعود لم تنفذ 
حتى اآلن ودخلت مرحلة التسويف«، عىل حد وصفهم.

عني
املراقب

صورة
وتعليق

إطالق استمارة عودة املفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي
أعلنت مديرية الشؤون املالية العامة لهيئة الحشد الشعبي، يوم امس األحد، إطالق استمارة عودة املفسوخة عقودهم.

املراقب العراقي/ متابعة...
يف الوقــت الذي كشــفت فيــه الرشكة 
العامة للزجــاج والحراريات، عن خطط 
للزجاج  معامل  ســبعة  وتطوير  لتأهيل 
االســتثمار يف  والســراميك عن طريق 
محافظة األنبار يبقى سؤال مهم هو متى 
تعود هذه املعامل اىل العمل فالترصيحات 
كثرة والواقع يشــر اىل صعوبة دوران 

عجلة املكائن فيها من جديد  .
مدير إعالم الرشكة عــارف الدليمي قال 
إن الرشكة العامــة للزجاج والحراريات 
دأبت منذ عودة الحياة إىل محافظة األنبار 
عىل استقطاب املستثمرين وجلب رؤوس 
األموال لغــرض النهوض  بواقع الرشكة 
وإعادة الحياة إليهــا، من خالل تأهيلها 
وتجديــد معاملهــا اإلنتاجيــة وزيادة 
الطاقات، بهــدف النهوض بالصناعة يف 
فرص  قلة  من  تعانــي  كونها  املحافظة 

العمل للكثر من الشباب.
وأضاف، أنه يف حال تشغيل معمل الزجاج 
سيوفر الكثر من فرص العمل للعاطلني، 
الفتاً إىل أن الرشكة بصــدد التوقيع عىل 
عقــود اســتثمار مع رشكات روســية 
وتاهيل وتطوير  تجديد  لغرض  واوروبية 
املعامل البالغ عددها سبعة معامل أربعة 
منها للزجاج )معمــل االلواح الزجاجية 

ومعمل القناني والجــرار ومعمل زجاج 
القنانــي الطبية ومعمــل زجاج االلواح 
املســطحة( وثالثة للســراميك )معمل 
ســراميك  ومعمل  الجدران  ســراميك 

االرضيات ومعمل االدوات الصحية(.
واوضح، ان الرشكة يف طور توقيع العقد 
ضمــن التوقيتات التي رســمتها وزارة 
التوافقات  تتــم  أن  أمل  الصناعة عــىل 
مــع هذه الــرشكات واملبــارشة ضمن 

التأسيسات والتوقيتات املرسومة . 
وأشار إىل أن خرباء من رشكات روسية مع 
خبر من رشكة Horn األملانية حرضوا اىل 
مقر الرشكة لغرض إجراء املســح الفني 
وتقييم احتياجات التأهيل ملعامل الزجاج 
اىل ١٩/٣/٢٠٢١  للفرتة من ٩/٣/٢٠٢١ 
، مبيناً أن فريق الخرباء ســيقوم بإجراء 
الفحــص والتقييم الحتياجــات تأهيل 
األلواح  )مــرشوع  القائمــة  املعامــل 
الزجاجية ومرشوع القناني الطبية( بما 
صناعة  تكنولوجيا  تطور  مع  ينســجم 
الزجاح مع املرافــق الخدمية ومحطات 
الكهرباء واملولدات والشبكات والخزانات.

وتابع: باإلضافــة إىل االطالع عىل مواقع 
املشاريع الجديدة.

 الفتــاً اىل ان مرشوع القنانــي والجرار 
ومرشوع  طن/يوم   ١٧٥ انتــاج  بطاقة 

الزجاج املسطح بطاقة ٧٠٠ طن/ يوم ، 
والذي ســيقام يف األرض املخصصة له يف 
منطقة الـ ١٨ كيلــو يف منطقة زنكورة 
ضمن القرية العرصية بالقرب من مدينة 

االنبار الصناعية .
الجرد  انه يف ضــوء هذا  ومىض بالقول، 
ســيتم تقديم خطة العمــل التفصيلية 
التي سوف تعتمد بعد التوقيع عىل  العقد 
، مؤكداً  والتحديث  التأهيل  بأعمال  للبدء 
الخرباء  تواجــد  فرتة  خالل  ســتتم  انه 
العقد للوصول  مناقشة تفاصيل مسودة 
إىل الصيغة النهائية وعرضها عىل الدوائر 
املختصة يف مقر وزارة الصناعة واملعادن .

وختم قوله، انه ومن املؤمل أن يتم وضع 
ضمن  الرشكة  ملشــاريع  األساس  حجر 
إدارة الرشكة ،  التــي وضعتهــا  الفرتة 
ان هذا اإلنجاز يعد إضافة جديدة  مؤكدا 
اىل املحافظة حيث تشهد املحافظة تطور 
يف عملية االعمار والنهوض باملؤسســات 

الحكومية.
نتمنى ان تكون تلك الترصيحات حقيقية 
فقد  اإلعالمي  لالســتهالك  مجرد  وليس 
طال انتظار العمل يف تلك املصانع كونها 
مصدر رزق للعديد من االرس التي أصبح 
ظل  يف  العمــل  عن  عاطلــون  معيلوها 
معيشية صعبة  تمر عليهم منذ سنوات .

املراقب العراقي/ متابعة...
كشــف دائــرة حماية وتحســني 
البيئة يف املنطقــة الجنوبية التابعة 
العديد  رفع  االحــد،  البيئة،  لوزارة 
مــن الدعــاوى القانونيــة ضــد 
رشكات نفطيــة حكومية وجوالت 
من  تخلفه  ما  بســبب  الرتاخيص، 

تلوث بيئي مستمر.
املوســوي  وليد  الدائرة  مدير  وقال 
يف حديــث إذاعي تابعتــه )املراقب 
العراقي(، إن »البــرصة تعاني من 
والهواء  باملياه  تلوث كبر خصوصا 
االســتخراج  والرتبة جراء عمليات 
النارية ومن  النفطي ومن الشعالت 

الُجَفر النفطية«.
النفط  وزارة  املوســوي  وطالــب 
واملعاير  التعليمات  اتباع  »برضورة 
البيئية والصحية، ســيما بعد تأثر 
البيئة بشكل مبارش بالتلوث، اضافة 
اىل إصابــة عدد من املواطنني ضمن 
املناطــق القريبة لعمــل الرشكات 
النفطية باألورام الرسطانية وغرها 

من االمراض«.
ويرى الخبر البيئي رضوان العامود 
املعتمدة  العراقية  »الطريقــة  أن   «
باســتخراج النفــط مــرضة جدا 

القريبة  املناطق  وبســكان  بالبيئة 
من الحقول وهو ثاني أكرب دولة يف 
العالم تحرق الغاز بعد روسيا، يوميا 
من ١٣-١٧ مليــار مرت مكعب من 
الغاز ســنويا، وتزداد هذه الكميات 

بزيادة اإلنتاج.
ويقول العامود إن »الطبيعة الثقيلة 
املناطق  تجعل  الغاز  حرق  ملخلفات 

أكثر  النفطيــة  اآلبار  إىل  األقــرب 
تلوثا، مما قد يكون عامال مساهما 
هذه  يف  الرسطانية  األمراض  بزيادة 

املناطق«.
ويبلغ إنتاج البرصة من النفط نحو 
»تخرس  وبهذا  العــراق  إنتاج  ثلثي 
البرصة بيئيا بشكل أكرب من غرها« 

كما يقول العامود«.

البصرة ال تجني من شركات النفط سوى التلوث !

 قد تسهم في تقليل نسب العاطلين 
معامــل الزجــاج والسيراميــك.. متـى تعــود إلى العمــل ؟

ال يمكن أن توصف شوارع وبنى بغداد التحتية سوى باملتهالكة 
وغر املؤهلة، وهذا االمر سبب مهم ورئيس يف طرد االستثمار 
وعدم توفر بيئة مناسبة له من القوانني وايضا البنى التحتية 
التي يحتاجها املستثمر، العاصمة تعيش اليوم اسوأ حاالتها، 
بدءا بشــوارعها القديمة واملهملة وصوال اىل املباني القديمة 
والتجــاوزات وغرها من املظاهر املختلفــة التي تطغى عىل 
بغداد، اذ تسيطر املياه اآلسنة والحفر عىل الكثر من الشوارع، 
فضال عن احتالل النفايات ملساحات كبرة يف مناطق تعد هي 
قلب العاصمة وكانت يف قديم الزمان اماكن يقصدها السياح 
واملواطنون عىل حد ســواء، ولكن يف الوقت نفســه ال يخفي 
انطوان وجــود عنارص متميزة يف دوائر ومؤسســات الدولة 

تحاول أن تعيد بناء ما هدم.

املراقب العراقي / متابعة
يف بيان جديد وجهت وزيرة االعمار واالســكان 
والبلديات العامة نازنني محمد وســو، برسعة 
للمرور  بغداد - حلــة  انجاز مرشوع طريــق 
الرسيع  ، وهنا ســؤال مهم وهو متى سينتهي 
العمل به بعد تســبب خالل االشــهر املاضية 
بالعديد من الحوادث ســيما وان عمر الحكومة 

شارف عىل االنتهاء ؟ .
البيان الذي تلقته )املراقــب العراقي( ، ذكر ان 
»وزيــرة االعمار واالســكان والبلديات العامة 
نازنــني محمد وســو، وجهت برسعــة تنفيذ 
مرشوع اعــادة تأهيل املقطــع ط4 )بغداد - 
حلة( ضمــن طريق املرور الرسيــع رقم )١(، 
خالل جولتها امليدانية لعدد من مشاريع الطرق 

والجسور«.
واكدت الوزيرة، بحسب البيان، ان »مرشوع ط4 
يعد من اهم مشاريع الطرق التي تنفذها الوزارة، 
كونه يمتد من تقاطع غرب بغداد اىل تقاطع حلة 
- كيش،  بطول كي يبلغ ٢١٠ كم ملمري الذهاب 
واالياب، وبواقــع ١٠٥ كم للممــر الواحد، لذا 
وضمن  املرشوع  تنفيذ  برسعة  مالكاتنا  وجهنا 
املواصفات الفنية لطــرق املرور الرسيع خدمة 
املرشوع  يف  »االعمال  ان  واضافت،  للمواطنني.« 

تضمنت القشــط واالكســاء بطبقة سطحية 
معالجة العطاء ديمومة للطريق، واعادة تأهيل 
االنبوبية  القناطر  وتنظيف  الوســطية  الجزرة 
والصندوقية، واعمال السياج الوقائي عىل طول 
الطريق، فضالً عن اعمــال التأثيث والتخطيط 

باالصباغ الحرارية العاكسة«.
يبــدو ان بيان الــوزارة اليخلو مــن الدعاية 
االنتخابية اذ ظهــرت الوزيرة يف صورة مرفقة 
معه  وهي تتجول يف الطريق املذكور يف محاولة 
لتجميل صورة عملها الذي لــم نر له وجود يف 
الفرتة املاضية عــىل ارض الواقع يف وقت كثرت 
الحوادث املرورية فيه حيث شهد طريق بغداد – 
حلة، األحــد )١ آب ٢٠٢١(، حادثا مروعا خلف 

العديد من الضحايا، بني ٥ عجالت.
وبث موقــع IQ NEWS،  فيديو يظهر فيه عدد 
من املواطنني ينتشــلون جثثا من موقع حادث 
تصادم ٥  ســيارات عىل طريق بغــداد – حلة 
والحادث تســبب بمرصع 4 أشــخاص  بينهم 
منتسبون يف وزارة الداخلية، واصابة ٣ آخرين، 
بحالة خطرة ضمــن حدود محافظة  بعضهم 
الحادث  حجــم  املصور  املقطع  بابل«.ووثــق 
وانتشار الجثث عىل األرض، وبني تلك الجثث من 

يرتدون مالبس األجهزة األمنية.

بنى بغداد التحتية 
متهالكة مشروع طريق بغداد – حلة.. بين الواقع و التصريحات !
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كش�فت دراسة أملانية حديثة عن امتالك النساء 
ق�درة خارق�ة يتمي�زن بها ع�ن الرج�ال، وهي 

قدرتهن عىل شم رائحة الخوف.
ويف البداي�ة، ق�ام علماء من جامع�ة هاينريش 
هاين�ه يف دوس�لدورف، بجم�ع عين�ات ع�رق 
م�ن األش�خاص القلقني خ�الل تحدثه�م أمام 
الذي�ن مارس�وا  األش�خاص  الجمه�ور، وم�ن 
طل�ب  ذل�ك  مريح.وبع�د  م�زاج  يف  الرياض�ة 

الباحث�ون م�ن 214 رج�ال وامرأة بش�م عينات 
الع�رق املجمع�ة وهم يضعون قناع األكس�جني 
الخاص باملستشفيات، وكذلك أثناء ممارستهم 
5 ألعاب حدده�ا العلماء.وتوص�ل الباحثون إىل 
أن النس�اء يشاركن يف األلعاب الخمسة بطريقة 
أقل ثقة وأكثر تجنبا للمخاطر أثناء ش�م رائحة 
العرق من األشخاص القلقني، كما أنهن يف لعبة 
خاصة باالس�تثمار املايل، قام�وا بتحويل أموال 
أق�ل إىل العب�ني آخري�ن.وكان رد فع�ل النس�اء 

مماثال عند لعبهن ألعاب عىل جهاز الكمبيوتر.
ويف املقابل، اكتشف العلماء أن اآلثار الناتجة عن 

النساء لم تظهر لدى الالعبني الرجال.
الباحث�ون األمل�ان أن نتائ�ج دراس�تهم  وق�ال 
 »Biological Psychology« املنش�ورة يف دوري�ة
الطبي�ة يمك�ن تفس�رها م�ن خ�الل التط�ور 

االجتماعي للمرأة.

علماء روس ينجحون بتصنيع جزيئات 
الذهب في المعمل

دراسة تكشف عن قدرة
 خارقة لدى النساء

نجح علماء روس يف تصنيع جزيئات الذهب 
يف املخت�ر وحصلوا عىل ب�راءة اخرتاع بهذا 
االكتش�اف الكبر الذي قد يوفر بدائل رائعة 
يف عالم الذهب.ونقل�ت، تقارير عن الخدمة 
الفيدرالية الروسية للملكية الفكرية إعالنها 
منح العلماء براءة اخ�رتاع للتقنية الجديدة 
إنت�اج  الفري�ق  املبتك�رة، حي�ث اس�تطاع 
جس�يمات نانوي�ة كروية م�ن الذهب يبلغ 
قطره�ا حوايل 5 نانومرت مع انتش�ار ضئيل 
للغاي�ة للقيم.وتتمث�ل اآللي�ة الت�ي اتبعها 
العلماء بحس�ب موق�ع الوكال�ة الفيدرالية 
الروس�ية، بملء قنوات معدن الكريسوتيل، 
وه�و نوع م�ن األسبس�توس، بمحلول من 
رباعي كل�وروورات الهيدروج�ني، وُيجفف 
املحلول وُيس�خن وُيحفظ يف درجات حرارة 

عالية.
وث�م تت�م معالج�ة الكريس�وتيل وي�ذوب 
بمرك�ز حم�ض الهيدروكلوري�ك وحم�ض 
الهيدروفلوري�ك، ويتم وضع املنتج يف جهاز 
ط�رد مرك�زي ويغم�ر بع�د ذل�ك بمحلول 

كيميائي.

ن�رت رشكة صيني�ة متخصصة يف صناع�ة الهوات�ف الذكية براءة 
اخ�رتاع ل� »الطريق�ة واملع�دات لتحقي�ق املراقبة الزلزالي�ة لألجهزة 
املحمول�ة« برق�م املنش�ور CN113406696A، حي�ث تص�ف ب�راءة 
االخ�رتاع نظاًما ق�ادًرا عىل قراءة/ مراقبة النش�اط الزلزايل من جهاز 
متنقل، وسيتم استخدام هذه التكنولوجيا يف الكشف عن الزالزل، وفًقا 
لتقاري�ر GizmoChina.وس�يقوم »الجهاز املحمول« بنق�ل البيانات 

الرئيسية التي تم الحصول عليها إلرسالها إىل مركز معالجة الزالزل.
وأضاف التقرير أن النظام سيس�مح أيًضا للمعالج األس�ايس بتحديد 
وتوق�ع أح�داث الزلزال بناًء ع�ىل قراءات متع�ددة، وقامت الركة يف 
وقت س�ابق بتس�جيل براءة اخرتاع لحل الهاتف الذك�ي القابل للطي 

لتقليل التجعد يف األجهزة القابلة للطي.
وس�جلت الركة براءة االخ�رتاع هذه ل�دى CNIPA )اإلدارة الوطنية 
الصينية للملكية الفكرية(، وبراءة االخرتاع هذه تحمل عنوان »هيكل 
الدعم للشاشة املرنة وهيكل الشاشة املرنة واملعدات الطرفية«، ووفًقا 
للوثائق، يش�تمل التصميم عىل هيكلني داعمني للوحة العرض املرنة، 

أما الهيكل الثاني، القريب من الشاشة قابل للتشوه.

طهران تضع مشاريع 
لتطوير زراعة الزيتون

شركة صينية تطور 
موبايل لمراقبة الزالزل !

ق�ال منفذ مروع تطوير زراع�ة الزيتون يف وزارة الجهاد الزراعي جواد 
مرع�رب ريض ان العم�ل جار لتخصي�ص 4 آالف هكتار جدي�د لزراعة 
اش�جار الزيت�ون يف الب�الد خالل الع�ام الجاري وف�ق الخط�ة التنموية 
السادسة.واضاف مرعرب ريض ان املصارف يف البالد ستقدم التسهيالت 
والقروض بنس�بة 80 باملئة فيما س�يتم تأمني الجزء املتبقي من مصادر 
اخرى بهدف تطوير زراع�ة الزيتون وتنمية الحقول الخاصة بهذا املنتج 
الزراع�ي خالل العام الج�اري )االيراني ب�دأ يف 21 آذار(.وتابع: إن زيادة 
معدالت منح التس�هيالت الخاصة بتطوير حقول الزيتون يرمي اىل وضع 
تنمية اس�تحصال زيت الزيتون عىل صدر االولويات.ولفت اىل ان عمليات 
التنمية ستش�مل تطوي�ر وترويج زراعة انواع االش�جار املثم�رة االكثر 

انتاجية لزيت الزيتون.

مراقبو الغالف الجوي يؤشرون تطورا 
بالثقب الموجود في طبقة األوزون

عادت مركب�ة رشكة »س�بيس إكس« 
التي نفذت أول رحلة فضائية طاقمها 
بالكامل م�ن املدني�ني إىل األرض قبالة 
األمريكي�ة. فلوري�دا  والي�ة  س�واحل 
وقالت رشكة »سبيس إكس«، اململوكة 
التكنولوجي�ا  قط�ب  ماس�ك  إليل�ون 
املتط�ورة والرئي�س التنفي�ذي لركة 
تيسال لصناعة الس�يارات الكهربائية، 
يف بث مب�ارش عىل قناتها عىل يوتيوب، 
إن الكبس�ولة الت�ي تحم�ل اس�م كرو 
نح�و  يف  البح�ر  يف  هبط�ت  دراج�ون 
السابعة مس�اء بتوقيت رشق الواليات 

املتحدة بعد رحلة استمرت ثالثة أيام.
وأك�دت أن الس�ياح األمريكيني األربعة 
بس�الم.وجهزت  األرض  إىل  ع�ادوا 
الفض�اء  مركب�ة  »س�بيس-إكس« 

وأطلقته�ا م�ن فلوري�دا وتحكم�ت يف 
طرانه�ا من مقره�ا يف ضواحي لوس 
أقلع�ت  امل�ايض،  انجليس.واألربع�اء 
الرحلة من مركز كنيدي للفضاء يف كيب 
كناف�رال عىل متن الص�اروخ فالكون 
9، وهو واحد من صاروخني س�بيس- 

إكس قابلني إلعادة االستخدام.
ويف غض�ون ث�الث س�اعات، وصل�ت 
الكبسولة إىل ارتفاع مداري يزيد بقليل 
عىل 585 كيلومرتا، أي أعىل من ارتفاع 
محط�ة الفض�اء الدولية والتلس�كوب 
الفضائ�ي هاب�ل وأبعد م�ن أي نقطة 
بلغه�ا اإلنس�ان من�ذ نهاي�ة برنام�ج 
أبولو الستكش�اف القم�ر التابع إلدارة 
الطران والفضاء األمريكية )ناس�ا( يف 

.1972

قالت خدمة كوبرنيكوس ملراقبة الغالف 
الجوي باالتحاد األوروبي، إنه بعد بداية 
متوس�طة هذا العام، نم�ا ثقب األوزون 
بش�كل كبر األس�بوع امل�ايض، وغطى 
الثقب مس�احة تبلغ ح�وايل 8.8 مليون 
ميل مربع )23 ملي�ون كيلومرت مربع(، 
يف ح�ني أن�ه يف الس�نوات الت�ي تش�هد 
ظروًفا جوية طبيعية، ينمو الثقب عادًة 
إىل مس�احة قصوى تبلغ حوايل 8 ماليني 
ميل مربع )20.7 مليون كيلومرت مربع(.
ووفًق�ا ملا ذك�ره موقع صحيف�ة »دييل 
مي�ل« الريطانية، فإن الثقب الس�نوي 
يف طبق�ة األوزون الواقية لألرض والذي 
يظهر ف�وق نصف الك�رة الجنوبي أكر 
من املعت�اد، وهو حالًيا أك�ر من القارة 
األوزون  الجنوبية.ويعم�ل  القطبي�ة 
كدرع، ويمتص األشعة فوق البنفسجية 
من الشمس، ويعني غيابه وصول املزيد 
من هذا اإلش�عاع عايل الطاقة إىل األرض، 

حيث يمكن أن يرض بالخاليا الحية.كما 
يتم اس�تنفاد طبق�ة األوزون من خالل 
التفاع�الت الكيميائي�ة، الت�ي تحركه�ا 
الطاق�ة الشمس�ية، والت�ي تنطوي عىل 
املنتجات الثانوية للمواد الكيميائية التي 
يصنعها اإلنس�ان والتي تبقى يف الغالف 
الجوي.ويتس�بب ه�ذا يف تكوي�ن ثق�ب 
ف�وق القط�ب الجنوب�ي بني أغس�طس 
وأكتوبر كل ع�ام، ويصل ذروته يف بداية 
أكتوبر، ويعتمد حجم الثقب بش�دة عىل 
الظروف الجوية، حيث شهدت الظروف 
الب�اردة العام املايض واح�دة من أكرها 
عىل اإلطالق، يف حني كان عام 2019 هو 
األصغر.وع�ىل الرغم من ه�ذه التقلبات 
الطبيعي�ة، يتوق�ع الخ�راء أن يتم س�د 
الثقب بش�كل دائم بحلول ع�ام 2050، 
اس�تجابة للقي�ود املفروضة ع�ىل املواد 
الكيميائية املس�تنفدة ل�ألوزون التي تم 

إدخالها يف عام 1987.

أول رحلة للفضاء بـ »طاقم مدني« تصل إلى األرض بنجاح

يب�دو أن منص�ة كل�وب هاوس تعم�ل ع�ىل طريقة جدي�دة لدعوة 
األشخاص إىل غرف الصوت يف تطبيقها، استناًدا إىل لقطات الشاشة 
التي شاركتها باحثة الهندسة العكسية جني مانشوم وونج، وتركز 
ميزة الدعوة، املس�ماة Wave، عىل الجانب االجتماعي غر الرس�مي 
يف املنصة، بدالً من الع�روض املبارشة التي تركز عىل صناع املحتوى 

.Engadget والتي جذبت انتباه الركة وفقا ملا نقله موقع
واس�تناًدا إىل لقط�ات الشاش�ة الت�ي ش�اركتها وونج الت�ي تبحث 
عن املي�زات التجريبية املخفي�ة، فإن ميزة Wave تتي�ح لك التلويح 

لألصدقاء باس�تخدام زر مماثل لليدين املوجود يف ش�عار املنصة من 
أجل دعوتهم إىل الدردشة.

وإذا ردوا، فإن�ه يج�رى إضافته�م تلقائًي�ا إىل غرف�ة الصوت حتى 
تتمكن من التحدث. ورفض متحدث رس�مي التعليق عىل اكتش�اف 
وون�ج. ولكن يب�دو أن امليزة مخصصة للغ�رف االجتماعية يف كلوب 

هاوس )أحد أنواع غرف الصوت العديدة التي تقدمها الركة(.
ويحت�وى التطبي�ق ع�ىل أن�واع مختلف�ة من الغ�رف الت�ي يمكنك 
استخدامها، بما يف ذلك تلك التي يمكنك فيها إجراء محادثات خاصة 

مع األصدقاء.
 Wave وإذا حصلت امليزة عىل إصدار واس�ع، ف�إن املنصة تضيف زر
يف حس�اب املستخدمني الذي يبدو مش�ابًها لزر Wave الذي تراه عند 

االتصال بشخص ما عر ماسنجر ألول مرة.
وي�ؤدي النق�ر عليه إىل الس�ماح ألحد األصدق�اء بمعرف�ة أنك تريد 

الدردشة، ويفتح التطبيق غرفة لك إذا استجابوا.
وتخلصت املنصة يف شهر يوليو من قائمة االنتظار، وقامت باختيار 

ميزات جديدة مثل دعم الصوت املكاني يف هذه األثناء.

كلوب هاوس تطور طريقة جديدة لدعوة األصدقاء للدردشة 

أداة ذكاء اصطناعي جديدة لعالج مرضى كوفيد - 19
ط�ور فري�ق م�ن الباحث�ني الدولي�ني أداة ذكاء 
اصطناعي )AI( يمكنها التنبؤ بكمية األكسجني 
 19-COVID اإلضافي�ة التي قد يحتاجها مريض
أثن�اء الرعاي�ة يف املستش�فى، وللتحقق من دقة 
أداة ال�ذكاء االصطناعي، تم اختبارها يف عدد من 

املستشفيات عر القارات الخمس.
وأظهرت النتائج أنها تنبأت باألكسجني املطلوب 
يف غضون 24 س�اعة من وصول املريض إىل قسم 
الطوارئ ، مع حساسية 95 يف املائة وخصوصية 
تزي�د ع�ن 88 يف املائ�ة، وتم تحلي�ل نتائج حوايل 
10000 مريض مصاب بفروس كوفيد -19 من 
جمي�ع أنح�اء العالم يف الدراس�ة الت�ي ُنرت يف 

مجلة Nature Medicine يوم الخميس. 
واس�تخدمت هذه التقنية، املعروفة باسم التعلم 
الفي�درايل، خوارزمي�ة لتحليل األش�عة الس�ينية 
اإللكرتوني�ة م�ن  الصحي�ة  والبيان�ات  للص�در 
م�رىض املستش�فى الذي�ن يعانون م�ن أعراض 
التام�ة  الرسي�ة  ع�ىل  وللحف�اظ   ،19-COVID
للم�رىض، تم إخف�اء هويت�ه تماًما وتم إرس�ال 
خوارزمية إىل كل مستشفى حتى ال تتم مشاركة 

أي بيانات أو ترك موقعها.
وبمجرد أن »تعلمت« الخوارزمية من البيانات، تم 

جمع التحليل مًعا لبناء أداة الذكاء االصطناعي.

م�ن   ، جيل�رت  فيون�ا  الروفيس�ورة  وقال�ت 
جامعة كامري�دج يف اململكة املتحدة، التي قادت 
الدراس�ة: »يتمتع التعلم املوح�د بقدرة تحويلية 
لجل�ب ابتكار الذكاء االصطناعي إىل س�ر العمل 
إت�اي  للدراس�ة  األول  املؤل�ف  الرسيري«.وق�ال 
داي�ان، منMass General Bingham يف الواليات 
املتح�دة: »ع�ادًة يف تطوير ال�ذكاء االصطناعي، 
عندما تنش�ئ خوارزمية عىل بيانات مستش�فى 
ما، فإنها ال تعمل بش�كل جيد يف أي مستش�فى 
آخ�ر«، وم�ن خالل تطوي�ر النموذج باس�تخدام 
بيان�ات موضوعية متعددة الوس�ائط من قارات 
مختلف�ة، تمك�ن الباحث�ون م�ن بن�اء نم�وذج 
قاب�ل للتعميم يمكن أن يس�اعد أطباء الخطوط 

األمامية يف جميع أنحاء العالم.
وجمعت الدراسة املتعاونني عر أمريكا الشمالية 
والجنوبية وأوروبا وآس�يا، واس�تغرقت الدراسة 
أس�بوعني فقط من »تعلم« ال�ذكاء االصطناعي 
لتحقيق تنبؤات عالية الج�ودة، وقالت منى جي 
فلوري�س، الرئي�س العاملي لل�ذكاء االصطناعي 
الطب�ي يف رشك�ة تكنولوجي�ا الرعاي�ة الصحية 
للباحث�ني  الفي�درايل  التعل�م  »أت�اح   :NVIDIA
التع�اون ووضع معيار جديد ملا يمكننا القيام به 

عاملًيا ، باستخدام قوة الذكاء االصطناعي«.

أول مخطط لمشاركة الدراجات الهوائية بالشحن اإللكتروني في لندن
ت�م إط�الق أول مخطط ملش�اركة الدراج�ات اإللكرتوني�ة العامة 
للبضائ�ع يف اململك�ة املتح�دة يف رشق لندن هذا الش�هر ملس�اعدة 
الس�كان والركات ع�ىل نقل البضائع باس�تخدام وس�ائل النقل 

.TheNextWeb منخفضة الكربون وفقا ملا نقله موقع
وس�تتوفر ثماني دراجات شحن جديدة تعمل بالكهرباء ، كل منها 
قادرة عىل حمل ما يصل إىل 80 كجم، لالستئجار من أربع محطات 
لرس�و الس�فن ع�ر ح�ي هاكني.ويتم تموي�ل املخط�ط من قبل 
 ،Tri-borough Zero Emissions Network عم�دة لن�دن وش�بكة
التي تس�اعد املقيمني والركات يف تاور هامليتس وإيسلينجتون 
وهاكني عىل توفر املال وتقليل االنبعاثات وتحس�ني جودة الهواء 
املحيل.وق�ال مستش�ار Mete Coban، عض�و مجلس ال�وزراء يف 

مجل�س Hackney Borough للطاق�ة والنفاي�ات والنقل واملجال 
الع�ام: »تعتر Cargo Bike Share أواًل عىل الصعيد الوطني، وهي 
إح�دى الط�رق العديدة الت�ي نعمل بها إلع�ادة بن�اء هاكني أكثر 
خ�رضة يف أعقاب الوباء - بهواء أنظ�ف وحياة أكثر صحة وأحياء 
أفض�ل لجمي�ع س�كاننا ورشكاتنا«.وس�تكون الدراج�ات متاحة 
للتأج�ر من خ�الل تطبيق Beryl ويت�م تثبيت محطات اإلرس�اء 
 :Beryl هذا الش�هر.وقال فيليب إيليس، الرئي�س التنفيذي لركة
»بالنس�بة لعمليات التس�ليم يف امليل األخ�ر أو الرحالت القصرة ، 
تعد دراجات الشحن اإللكرتوني هي أفضل الطرق وأكثرها فعالية 

يف كثر من األحيان لنقل العنارص الكبرة أو الثقيلة.
وتكثف�ت الجهود املبذولة لنقل املزيد من األوروبيني عىل عجلتني يف 

الس�نوات األخرة، مع استثمار املزيد من املدن وقًتا إضافًيا وأموااًل 
يف املشاريع املتعلقة بالدورة.

يف حديثها يف مؤتمر Velo-city 2021 يف لش�بونة األس�بوع املايض 
، قال�ت جيل واري�ن ، الرئيس التنفي�ذي التحاد راكب�ي الدراجات 
األوروب�ي: »ال يمك�ن قول ذل�ك بما فيه الكفاي�ة: ال توجد طريقة 
يمك�ن تصورها لتحقي�ق أهداف التنمية املس�تدامة ، أو االتفاقية 
الخ�رضاء األوروبية أو مدن محايدة مناخياً بدون املزيد من ركوب 

الدراجات بشكل ملحوظ«.
وجم�ع املؤتم�ر الذي اس�تمر أربع�ة أي�ام ، والذي عقد ش�خصًيا 
ورقمًيا، خ�راء ركوب الدراجات من جميع أنحاء العالم ملناقش�ة 

أحدث االتجاهات يف الصناعة.
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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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بريدنا االلكرتوين

االيداع يف دار الكتب والوثائق
ببغداد 1311  لسنة 2009

االيداع يف نقابة الصحفيين العراقيين )753(

07722299319
07829981455 هاتـــــــف الشكاوي

هاتـــــــف العالقـات

إصبع عىل الجرح ..

الوقار القرار
مع ازدياد مســاحة الرصاع والخالف واالختالف والتقاطع 
والتحارب بني أقطاب العملية السياســية وبشكل أفقدها 
معالــم الهيبة ودواعي االحرتام يف الشــارع املحيل . خالف 
وفضائح وتشهري وتسقيط وسب وشــتائم أضحت ديدن 
الكثري منهم ومنهجه للحد الذي تجاوز البعض كل الخطوط 
الحمراء عىل مستوى األساليب واملفردات والخطاب والحوار 
, فال تــردد وال حدود وال خجل وال حيــاء وهو ما جعلهم 
محط سخرية واحتقار واستصغار لدى عموم أبناء الشعب 
بما فيهم عوائــل أنصارهم وأعوانهم . لقد أضحت  بوصلة 
الشارع العراقي واملساحة األكرب من الجمهور  تزداد يقينا 
وثقة وثباتا بمصاديق هيبة العراق وما حفظ الوقار عطاًء 
وإنجازا وتضحيات وإباًء . نعم إنها فصائل املقاومة وحيثما 

كانت يف الحشد الشعبي املقدس 
أولئك  املنضوية معه  والفصائل 
خطابهم  يف  نســمع  لم  الذين 
هوى التغيــري وتقلبات التذليل 
هم  إنهم   . التشهري  ومزاجيات 
لنا  ضمن  من  ســواهم  وليس 
أمن حياتنا ومقدساتنا ولم يزل 
متحديا كل ما تخطط له أمريكا 
ومؤامراتهم  واألعراب  وأذنابها 
وأدواتهم فإنهم الضامن األوحد 
لضمــان حقوقنــا والنهوض 
العراق  بواقع  والجــاد  الفاعل 

وتجلوز محنته بعدما تناوشــته أنياب الفساد والفاسدين 
واللصوص ممن يتصاعد نباحهم  ونعيقهم هذه األيام مع 
اقرتاب االنتخابات الربملانية املبكرة . املواطن العراقي اليوم 
بــات واعيا مدركا فاهما متفهما أيــن هي عناوين الهيبة 
والوقار يف العراق وأين تقع مسؤوليته الرشعية واألخالقية 
والقانونية يف منح صوته االنتخابي الذي يمثل أمانة كربى 
وقرارا صعبا اليمكــن التفريط به بهــوى النفس ومزاج 
املصالح الشخصية واآلنية فنحن عىل أعتاب مرحلة خطرية 
بل نحن اليوم يف مفرتق الطرق بني أن نكون أو ال نكون فما 
بعد االنتخابات ليــس كما هو قبلها . نعم بات جليا للعيان 
أن الرصاع املحتدم بني أطياف العملية السياسية اليوم هو 
رصاع النفس الفاجرة عىل املناصب واملواقع التي تؤمن لهم 
فســادا أكرب ورسقات أكرب وليذهب العراق يف مهب الريح . 
علينا جميعا أن يكون لعقلنا صــدى الحق يف أصواتنا وقد 
علمنا من هو الذي  سقى األرض بالدماء ومن أجزل العطاء 
وحفظ لنا الكرامة والكربياء . لم يعد هناك مجال ألْن نعطي 
ثغرة أخرى وهفوة أخرى ألن يسود أرباب الهمج الرعاع إن 
كّنا نخىش عىل العراق وال يشء ســوى العراق اسما وعنوانا 

وهيبة ووقارا .

    منهل عبد 
األمري المرشدي

لم تجد رشكة تأجري سيارة حالً لتتمكن 
إيقاف  بعد  موظفيهــا  رواتب  دفع  من 
الســيارات يف الكراج وإيقاف خدماتها 
بسبب جائحة كورونا، إال زراعة أسقف 
املتنوعــة مثل  الســيارات بالخضــار 

الباذنجان والكوسا والفلفل.
واتخــذت رشكة تايلنديــة يف العاصمة 
بانكوك هذا القــرار بعد تفيش فريوس 
كورونــا عاملًيا وتضاءل عدد الســياح، 
األساســية  الدعامة  يشــكلون  الذين 

لتجارة سيارات األجرة يف املدينة.
السيارات يف جراج  ومن حينها، وضعت 

األتربة  تابع للرشكــة، وعليه غمــرت 
وفرغ  محركاتها،  وتعطلت  ســطحها، 
الهواء مــن إطاراتهــا، وتحولت رويًدا 
من ســيارات حديثة ذات ألوان مبهجة 

وبديعة، إىل مجرد كتل ترابية قبيحة.
وظل الوضع عىل ما هو عليه حتى طرأت 
فكرة مبتكرة لذهــن أحد مالك الرشكة 
أشهر، لالستفادة من سيارات  قبل عدة 
األجــرة القابعــة يف ســاحة االنتظار، 
ولرضب »عصفوريــن بحجر واحد« إن 
بزراعة  الفكــرة،  التعبري.وتقيض  جاز 
أسطح الســيارات التي يزيد عددها عن 

200، بعدد من املحاصيل، لتوفر الرشكة 
من خاللها طعاما ملوظفيها، وتساعدها 
يف دفــع رواتبهــم الشــهرية املتعهدة 
بســدادها، باإلضافة إىل محاولة اضفاء 

شكل جمايل عىل الجراج.
ثاباكورن أســاوالرتكون،  وبدوره، قال 
أحد مالكي الرشكــة،: »لجأنا لذلك ألن 
هذا هــو خيارنا الوحيد لنســتطيع أن 
نفــي بالتزاماتنا نحو ســائقينا الذين 
فــر معظمهم نحو قراهــم منذ تفيش 
الوباء. وكذلك ألن العديد من املركبات ال 
تزال تحتفظ بقروض كبرية مســتحقة 

عليها«.
والفلفل  الباذنجان  »سيساعد  ويضيف: 
والخيار والكوسا والريحان املزروع عىل 
السيارات يف إطعام السائقني واملوظفني 

العاطلني عن العمل«.
ويــردف: »نخطط أن ندفــع جزًءا من 
أقساط السيارات، إذا ما تمكننا من بيع 

أي فائض يف األسواق املحلية«.
ويوضح »ثاباكورن«، أن زراعة الخضار 
فوق األسطح لن تلحق الرضر بسيارات 
األجرة التابعة للرشكة، وذلك ألن »معظم 
الســيارات ترضرت بالفعل بشــكل ال 

يمكــن إصالحه، فاملحــركات معطلة، 
واإلطارات فارغــة. ال يوجد يشء يمكن 

القيام به«.
يذكر أن تايالنــد كانت قد فرضت قيوًدا 
صارمــة للتعامل مع االرتفــاع الكبري 
خالل  ســجلتها  التي  كورونا  حاالت  يف 

األشهر األخرية.
وتضاءل عدد الســياح، الذين يشكلون 
عادة الدعامة األساسية لتجارة سيارات 
األجرة يف بانكوك، إىل ال يشء تقريًبا، منذ 
الصارمة  القواعد  بسبب  كورونا،  تفيش 

لدخول الدولة.

شركة تأجير سيارات تزرع باذنجان على أسقفها

سيارة اإلسعاف لم تعد وسيلة النقل األرسع 
يف لبنان، ألن الدراجة الهوائية هي الوسيلة 
األفضل يف بلد لم يعــد الوقود فيه متوفراً.. 
لبناني  طبيب  حالة  يخترص  التوصيف  هذا 
استدعي إلنقاذ حياة امرأة فاجئها املخاض، 

فأتى عىل وجه الرسعة راكباً دراجة.
يف  االختصايص  الطبيــب  صورة  وانترشت 
الجراحة النســائية، زكي ســليمان، عىل 
شبكات التواصل االجتماعي يف لبنان بشكل 
واســع، وظهر فيها وهو يرتدي زي راكبي 
ذراعيه  وبني  الرياضية،  الهوائية  الدراجات 

املولود الذي أرشف عىل عملية والدته.
وكان ســليمان، وهو طبيب يف مستشفى 
رزق –الجامعــة اللبنانيــة األمريكيــة يف 
اللبنانية،  العاصمة  منطقة األرشفية رشق 
عىل  الرضيع  مــع  صورته  نــرش  بريوت، 

صفحته بموقع »فيسبوك«.

وقال سليمان: »ليست املرة األوىل التي أنرش 
فيها صورة يل مع مولود حديث، بل ســبق 
وقمت بذلك مرارا خصوصــاً يف زمن ثورة 
أكتوبر، إال أن هذا الصورة استقطبت العديد 
املتابعني«. وفقاً ملوقع »ســكاي نيوز  من 

عربية«.
وأوضح: »كنت أعلم أن موعد والدة األم فجر 
يوم الســبت لكنني لم أتمكن من الحصول 
ال  وألنني  )لســيارتي(،  البنزين  مادة  عىل 
أريد الوقوف يف طوابــري الذل وأرفض ذلك، 
كما أرفض رشاء مادة البنزين من الســوق 
أركــب دراجتي  أن  الســوداء )...( قررت 
الهوائية وانطلقت مرسعا من منطقة عني 
ســعادة يف جبل لبنان نــزوال نحو بريوت 

أللحق بالسيدة قبل لحظات الوالدة«.
وأضاف: »ما قمت به أمارسه يوميا بحكم 
هوايتي الرياضية، فأنا ريايض لكني قررت 

أن التقط الصورة اليوم مع املولود ونرشتها 
مع تعليق جــاء فيه: احتفظ بهذه الصورة 
أيها الصغري ففي يوم من األيام ســيخربك 
والــدك أن طبيبــك جاء عىل متــن دراجة 
هوائية لتأمني والدتك. ولدت يف زمن شــح 
البنزين واألدوية والكهرباء والطعام ويف بلد 

90 باملئة من مواطنيه بال كرامة«.
وأردف الطبيب: »ســبق وشاركت يف ثورة 
أكتوبــر، ونرشت صــورا للمواليــد الذين 
أبرصوا النور يف تلك الفــرتة، لكنها لم تلق 
من الشهرة واملتابعة ما لقته صورة اليوم«.

وإىل جانــب عملــه الطبي، يعــد الطبيب 
اللبناني زكي سليماني رياضيا محرتفا، إذ 
شارك يف سباقات العدو والسباحة وركوب 
الدراجــات الهوائية التي بــدت رفيقته يف 
لبنان، جراء  يعيشــها  التي  الصعبة  األيام 

الشح الشديد يف الوقود.

طبيب يستدعونه لإلسعاف فيأتيهم راكبًا دراجة هوائية

ُعرض رسم لفان غوخ، كان محفوظاً يف مجموعة هولندية 
خاصة منذ أكثر من مئة ســنة للمرّة األوىل أمام الجمهور، 

بمتحف الفنان يف أمسرتدام.
وقال تييــو ميدندورب املســؤول يف متحف فــان غوخ يف 
أمســرتدام لوكالة فرانس برس »هي املرّة األوىل التي يقّدم 
فيها هذا العمل للجمهور. ولم يســبق أن ُعرض يف أّي مكان 
آخر«، موّضحاً أنه »جزء من مجموعة هولندية خاصة ُحفظ 

فيها طويالً وهي املرّة األوىل التي تتسّنى لنا رؤيته«.
وهو رسم أّويل صغري بالقلم أُنجز يف نوفمرب 1882 يف بدايات 
مسرية الرّســام يف هولندا، وهي فرتة ال ُيعرف عنها الكثري 

وتثري اهتماماً متزايداً.
ويظهــر هذا العمل الذي يحمل اســم »رســم أّويل للقروّي 
املنهك« قروّياً عجوزاً منهكاً وحزيناً يجلس محدودب الظهر 
عىل كريس من خشب ويضع رأسه بني يديه. ويملك املتحف 

رسماً آخر مشابهاً يف مجموعاته تحت اسم »قروّي منهك«.
وقد لجأ أصحاب الرســم، وهي عائلة هولندية اشرتته سنة 
1910، إىل املتحــف لتأكيد صحة نســبه بعد نــداء أطلقته 
املؤسسة لهواة الجمع إلثراء قاعدة البيانات الرقمية وسّجل 
املتحف. وأّكد خرباء صّحة نســبه إىل فان غوخ، وهو حدث 

»نادر جّداً«، عىل ما أفادت مديرة املتحف إيمييل غوردنكر.

»أســتي«  مدينة  ســكان  أحد  هرب 
اإليطاليــة من اإلقامــة الجربية مع 
أن يجرب الرشطة عىل  حماته، وحاول 
اعتقاله، حتى ال يكــون مع حماته، 
بحســب ما نقلت »روسيا اليوم« عن 

صحيفة »ليبريو« اإليطالية.
وكشــفت الصحيفــة أن »رجال يبلغ 
مــن العمر 52 عاما حكم بالســجن 
ملــدة عامني وشــهرين، بعد أن طلب 

نقله إىل نظــام االعتقال، كي ال يبقى 
باإلقامة الجربية مع حماته«.ورفضت 
الســلطات طلب الرجل »الغريب«، ما 
دفعه إىل الهروب مــن منزله، يف حني 
أن عمليات بحث الرشطة لم تستغرق 
الكثري من الوقــت، إذ ظهر »الهارب« 
بإرادته الحرة يف الثكنات«، وقال: »لقد 
هربت، وها أنا هنا لتسليم نفيس.. اآلن 

يمكنك إلقاء القبض عيل«.

فوجئت سيدة بيشء غريب أثناء تناولها وجبة يف أحد املطاعم 
للوجبات الرسيعة يف بوليفيا، حيث وجدت إصبعاً مقطوعة يف 
الشطرية التي كانت تأكلها من مطعم »هوت برجر« يف مدينة 

سانتا كروز.
 ونرشت السيدة ستيفاني بينتيز عرب حسابها الشخيص  عىل 
»الفيســبوك«، صورة لإلصبع ووجبة الطعام، معلقة أسفل 
املنشــور قائلة: » أثناء تناويل الطعام، وجدت هذا اإلصبع يف 
الوجبــة«. تواصل مدير املطعم للتحــدث معها، حيث عرض 
عليها تقديم أي شــئ تريده كتعويض، بحســب ما ذكرت 
املطعم واصل  أن  الربيطانية.وأوضحت،  صحيفة »دييل ميل« 
عمله بشــكل اعتيادي وكأن شيئاً لم يحدث عىل اإلطالق، وأن 
أحد عمال املطعم قد فقد جزء من سبابته أثناء تحضري اللحم، 
وقرر نائب وزير الدفاع عن حقوق املستخدمني واملستهلكني، 
إغالق فرع املطعم مؤقتاً، وفــرض غرامة مالية عىل الرشكة 

صاحبة املنشأة.

رسم لفان غوخ يعرض 
للمرة األولى

يدخل السجن للهروب من حماته !
تعثر على إصبع بشرية داخل وجبتها بأحد المطاعم !


