
الحسين »ع«
ملحمة االنتصار األلهي

المراقب العراقي / بغداد...
عمليات تمزيق وتشويه صور املرشحني 
لالنتخاب�ات الربملاني�ة املزمع إقامتها يف 
العارش من ترشي�ن االول، بلغت ذروتها 
بالتزامن م�ع حدة التناف�س االنتخابي 
ب�ني الكت�ل وال�رشوع بب�دء الحم�الت 
االنتخابي�ة لجمي�ع االطراف املرتش�حة 
الح�االت  ه�ذه  وأث�ارت  لالنتخاب�ات، 
واالوس�اط  املواطن�ني  م�ن  تحفظ�ات 

السياس�ية والش�عبية، معتربي�ن أنه�ا 
ش�كل من أش�كال الفوىض التي تريدها 

أطراف داخلية وخارجية.
مراقبون للش�أن الس�يايس ح�ذروا من 
تداعيات تلك الظاهرة، مبينني أنها تنذر 
بعملية سياسية قائمة عىل فرض اآلراء 
وع�دم احرتام اآلخ�ر، فيما ش�ددوا عىل 

رضورة تدخل الدولة. 
كم�ا أع�رب مراقب�ون، ع�ن مخاوفهم 
م�ن أن تدفع تل�ك الخروق�ات اىل تزوير 

االنتخابات وقيامها بصورة عبثية.
وش�هدت االي�ام االخ�رة تزاي�دا بتل�ك 
الظاه�رة، بالش�كل الذي دف�ع مجلس 
القضاء األعىل إلصدار توجيه إىل األجهزة 
األمنية كاف�ة، باتخاذ إجراءاتها ضد كل 

من يعتدي عىل صور املرشحني. 
كم�ا أعلنت قي�ادة العمليات املش�رتكة، 
املبارشة بتطبيق توجيه القضاء الخاص 
بمنع اإلس�اءة لصور وبرامج مرش�حي 

االنتخابات.

املتحدث باس�م القيادة، اللواء تحس�ني 
الخفاجي، أش�ار اىل أن الق�وات األمنية 
بارشت بإرسال مفارز من االستخبارات 
واألم�ن وكذلك األجه�زة األمنية األخرى 
ملراقب�ة ومالحقة كل م�ن يقوم بتمزيق 
أو رف�ع صور املرش�حني، كما أنها ومن 
خ�الل الكامرات ش�خصت بعض�اً من 
األش�خاص الذين يقومون بذلك وبصدد 

إلقاء القبض عليهم.
وبحس�ب الخفاجي فأن�ه يف الوقت ذاته 

ق�دم ع�دد م�ن املرش�حني دع�وى ضد 
بع�ض األش�خاص الذي�ن اعت�دوا ع�ىل 
صوره�م والفتاتهم االنتخابية، مش�را 
اىل أن مديرية االس�تخبارات العس�كرية 
والقوات األمني�ة األخرى، بدأت يف ارتداء 
زي مدن�ي ملالحق�ة كل من يق�وم بهذه 

األعمال.
نواب يف الربملان اتهموا جهات سياس�ية 

بالوقوف وراء تلك االفعال...
تفاصيل اوسع صفحة 2

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي...
أجربت الدع�وات الش�عبية املطالب�ة باإلعمار 
يف  العم�ل  إع�ادة  ع�ىل  الكاظم�ي  حكوم�ة 
االتفاقية الصينية م�ن جديد من خالل اإليعاز 
اىل ال�رشكات الصينية ببناء ألف مدرس�ة، لكن 
رسعان ما جاءت الضغوطات االمريكية لتغلق 
امللف، وتمنع إفس�اح املجال اىل الصني للعمل يف 

العراق بس�بب املنافس�ة التجارية ما بني بكني 
وواشنطن , فاالمريكان يرفضون االعمار بكل 
مفاصله وي�رون عىل ع�راق متخلف ترسق 
الرشكات االمريكية أموال مش�اريعه والتحقق 
له أية نتائج ملموس�ة يف ظل حكومات عراقية 

ضعيفة.
وتمت�از االتفاقي�ة العراقية-الصيني�ة، يف أنها 

ال ترّت�ب عىل الع�راق التزاماٍت مالية مس�بقة، 
وال تتقاط�ع م�ع رضورات ومقّوم�ات األم�ن 
وال  الوطني�ة،  الس�يادة  واعتب�ارات  القوم�ي 
تنط�وي ع�ىل إم�الءات، وأكث�ر من ذل�ك كله، 
أنه�ا أُبرمت م�ع ط�رٍف دويلٍّ كبٍر ومه�ّم وله 
ثقل�ه االقتصادي العاملي، وأهم املش�اريع التي  
ُيف�رتض إنجاُزها من خ�الل االتفاقية، تطوير 

البنى التحتية واملنش�آت الحيوي�ة، كاملطارات 
واملدارس وتوس�يع ش�بكات الطرق الخارجية 
والسكك الحديدية، ومعالجة تلّوث املياه، وبناء 
املجّمعات السكنّية، ومشاريع الطاقة وغرها.
بن�ود االتفاقية وحاج�ة العراق اليه�ا جعلتها 
مطلبا ش�عبيا وبرملانيا، بل إنه�ا أصبحت أحد 
الربام�ج املهمة ملرش�حي االنتخاب�ات املقبلة، 

كونها إعمارا بدون مس�اس للسيادة الوطنية، 
كما أن ثق�ل الصني االقتصادي هو ما يحتاجه 
الع�راق الذي يدفع 100 أل�ف برميل من النفط 
لالس�تهالك املح�ي اىل الصني مقاب�ل اإلعمار , 
وبذل�ك اليتم إره�اق املوازنة وس�تخفف عنها 

الجانب االستثماري...
تفاصيل اوسع صفحة 3

»سكين« المنافسة تقطع رؤوًسا و»تفقأ« عيون
 المرشحين في البوسترات االنتخابية

بعد أن عطلها األميركان .. »االتفاقية الصينية« 
تنتظر من يضغط »زر« التفعيل

المراقب العراقي/بغداد...
أكد النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتالوي، امس 
االثن�ني، ان االحتالل الرتكي يتوس�ع بش�كل كبر 
وخطر داخل االرايض العراقية، وسط تفرج رئيس 

الوزراء مصطفى الكاظمي.
وقال الفتالوي، يف تريح صحفي تابعته »املراقب 
العراق�ي« ان »االحت�الل الرتك�ي يف ش�مال العراق 
يتوس�ع يوماً بعد ي�وم وهذا التوس�ع اصبح كبرا 
وخطرا، خصوصاً مع بناء قواعد عسكرية تركية 

جدي�دة داخ�ل االرايض العراقية، ما ي�دل عىل عدم 
وج�ود اي نية لس�حب هذا االحتالل م�ن العراق يف 

القريب العاجل«.
وب�ني ان »ما يحدث من توس�ع لالحت�الل الرتكي، 
يج�ري وس�ط عل�م وانظ�ار حكوم�ة مصطف�ى 
الكاظم�ي، لك�ن رئيس الحكومة يتف�رج عىل هذا 
التوس�ع، دون اي يتخ�ذ اي موقف ش�جاع وحازم 
ينهي ه�ذا االحتالل الذي يش�كل خطورة حقيقية 

عىل أمن واستقرار العراق«.

االحتالل التركي يتوسع وسط صمت 
حكومي مطبق

المراقب العراقي/ المحرر السياسي...
تتعاىل ب�ني الحني واآلخ�ر أصوات توج�ه نقداً 
الذع�ًا للحكوم�ة يف بغداد، بس�بب ما يصفونه 
ب�«األبري�اء واملغيب�ني«، بل تع�دى األمر ليصل 
إىل املطالب�ة باإلفراج ع�ن إرهابيني يقبعون يف 
السجون، بينما يس�ود صمت مطبق إزاء ملف 

االعتقاالت التعسفية يف إقليم كردستان.
ويف هذا الس�ياق، كش�فت صحيف�ة »مورننغ 
ستار« الربيطانية، أن ما ال يقل عن 72 صحفيا 
وناش�طا يقبعون يف الس�جن داخل كردستان 
ويقوم�ون ب�إرضاب ع�ن الطع�ام من�ذ اليوم 
السادس من أيلول الجاري احتجاجا عىل سوء 
املعاملة والتعذيب واالوضاع السيئة يف املعتقل.

وذكرت الصحيفة أنه »وطبقا لعوائل املعتقلني 
فق�د ب�دأ الس�جناء تحركه�م احتجاًج�ا عىل 
التعذيب النفيس والجس�دي عىل أيدي مسؤويل 
األم�ن يف الح�زب الديمقراط�ي الكردس�تاني 

الحاكم يف سجن أربيل العام”.
وقال إيهان عمر املتحدث باسم أهايل املعتقلني 
إنهم ”ُحرموا من حقوقهم األساسية وأن حالة 
بعضه�م س�يئة للغاي�ة”، داعيا االم�م املتحدة 
ومجلس الن�واب العراق�ي وبرملان كردس�تان 
ومنظم�ات حقوقي�ة وممثل�ني أجان�ب لتل�ك 
املنظم�ات يف أربي�ل وبغ�داد لزي�ارة املعتقلني 
والضغ�ط ع�ىل الس�لطات ملنحه�م حقوقه�م 

القانونية”.
وأضاف عمر أن ”الناشطني والصحفيني أبرياء 
وتم اعتقالهم بسبب وجهات نظرهم املختلفة، 
وه�ذا يش�كل تهدي�ًدا للعملي�ة الديمقراطي�ة 

ويلحق الرضر بسمعة املنطقة”.
ووفق�اً للتقرير ف�إن ”املرضبني ت�م اعتقالهم 
من�ذ الع�ام املايض م�ع احتجاج�ات مناهضة 
للحكومة اجتاحت املنطقة ، ما يعكس الغضب 
من تفيش الفس�اد وحجب روات�ب العاملني يف 

القط�اع الع�ام، كما انتق�دت منظمات حقوق 
اإلنس�ان وجماع�ات حري�ة الصحاف�ة حملة 
القمع ضد املعارضة التي تصاعدت منذ وصول 
رئيس الوزراء مرسور بارزاني إىل السلطة عام 

.»2019

وتعليقاً عىل ذلك يقول املحلل الس�يايس صباح 
العكي�ي ل�”املراق�ب العراق�ي”، إن�ه »عندما 
ض�د  حقيقي�ة  بتظاه�رات  الش�عب  يخ�رج 
فس�اد حكوم�ة إقليم كردس�تان ويتم اعتقال 
املتظاهرين وقمعهم بش�تى الوسائل، نجد أن 

الناش�طني وبع�ض السياس�يني ق�د صمتوا«، 
معت�رباً أن »ه�ذا يثب�ت لنا ش�يئا واح�دا وهو 
أن أغل�ب ه�ؤالء ينتم�ون إىل فري�ق الس�فارة 

األمركية”.
ويضي�ف العكي�ي أن »م�ن يطلق عىل نفس�ه 
لقب ناش�ط مدني، وكان ل�ه دورإعالمي بارز 
يف التظاهرات التي شهدتها بغداد واملحافظات 
الجنوبي�ة، نجده الي�وم بال ص�وت”، مبينا أن 
»أولئك الناش�طني ص�وروا التظاه�رات بأنها 
تظاهرات ش�يعية ضد طبقة سياسية شيعية، 
يف حني ال يحركون اليوم س�اكناً إزاء ما يجري 

يف اإلقليم«.
وع�ىل وق�ع انته�اكات حقوق اإلنس�ان وقمع 
الناش�طني واملتظاهرين يف كردس�تان، يس�ود 
صمت مطبق يف صفحات التواصل االجتماعي، 
التي كانت تعج فيما مىض بعرشات التدوينات 
الت�ي تطلب من العراقي�ني “التحي بالوطنية” 
والخروج إىل الش�وارع للمشاركة يف تظاهرات 

بغداد واملحافظات الجنوبية “حراً”.
ومن�ذ ان�دالع ال�رشارة األوىل للتظاه�رات يف 1 
ترشي�ن األول 2019، تلق�ى العراقي�ون س�يالً 
جارفاً من املنش�ورات التحريضية املمولة عىل 
مواقع التواصل االجتماعي، تضمن الكثر منها 
معلوم�ات مغلوط�ة، وأخرى ج�رى تحريفها 
من قب�ل فري�ق متخصص م�ن “الصحفيني” 
و”الناش�طني” ووضعه�ا أم�ام املتلق�ي ع�ىل 

“طبق من ذهب”.
وارتفع�ت أع�داد املتظاهرين تدريجي�اً، ورفع 
األعم األغل�ب منهم ش�عارات س�لمية تطالب 

بإصالح العملية السياس�ية برمتها ومكافحة 
الفس�اد، إال أن ذلك لم يرق ل�”فريق الس�فارة 
األمركي�ة” ال�ذي تلق�ى تعليماته ع�ىل الفور 
إلظهار التظاهرات بصورة: “مواطنون ش�يعة 

يتظاهرون ضد سلطة شيعية”.
وبم�وازاة ذل�ك، ش�ّمر اإلع�الم “األصفر” عن 
س�اعديه، لدفع املتظاهرين نحو منزلق العنف 
والتص�ادم مع القوات األمني�ة املكلفة بحماية 
التظاهرات، وهو ما أس�فر عن سقوط العديد 
م�ن الضحايا، إال أن “الفريق املمول” لم يكتِف 

عند ذلك الحد.
وجّن�دت الوالي�ات املتح�دة منذ أع�وام، فريقاً 
يضم ع�دداً كبراً م�ن األش�خاص املغمورين، 
وأطلقت عليهم صفة “ناش�ط” أو “صحفي”، 
ليصبح�وا اآلن “نجوم�اً المع�ة” ع�ىل مواق�ع 
التواص�ل االجتماع�ي، وتت�م اس�تضافتهم يف 
تغطي�ة إخباري�ة لروجوا للخط�اب األمركي 

ب�”لسان عراقي”.
الت�ي تش�هدها  بالتظاه�رات  يتعلّ�ق  وفيم�ا 
الح�ني  ب�ني  وأربي�ل  الس�ليمانية  محافظت�ا 
واآلخر، ضد الس�لطات املحلية وتفيش الفساد 
وضعف الخدم�ات األساس�ية، ال ينبس هؤالء 
“الناشطون” ببنت شفة، وال يعربون حتى عن 
أدنى دعم للمتظاهري�ن األكراد الذين يرزحون 

تحت فساد وقمع مستمر.
وترفض سلطات اإلقليم منح املواطنني األكراد 
إجازة للتظاهر، إال أنهم يتحدون يف الغالب قمع 
الس�لطة ويخرجون بالفتات وشعارات تطالب 

بإصالح اإلدارة املركزية وتحسني الخدمات.
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بين النفط اإليراني والغاز المصري .. 
حلقات جديدة من االنكفاء األميركي

االحتالل يقصف مواقع للفصائل 
الفلسطينية في غزة والمقاومة ترد

5
االمام الحسين »عليه السالم«

فمن قبلين بقبول الحق
فاهلل أوىل بالحق

سجون كردستان تعجُّ بالصحفيين والناشطين و»اإلضراب« يرسم مشهدًا قاتمًا
على غرار المعتقالت الصهيونية
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المراقب العراقي/بغداد...
كشفت وزارة الصحة، امس االثنني، 
ع�ن أس�عار وآلي�ات التقدي�م ع�ىل 
الدولية الخاص�ة بمتلقي  البطاق�ة 

لقاح فروس كورونا. 
وق�ال مدير ع�ام الصح�ة العامة يف 
الوزارة، ري�اض الحلفي، يف تريح 
صحف�ي تابعته »املراقب العراقي« ، 
إن »ال�وزارة عملت ع�ىل فتح مراكز 
إلص�دار البطاق�ة الدولي�ة للقاح يف 
كل الدوائ�ر الصحي�ة باملحافظ�ات 
الحص�ول  مواط�ن  أي  وبإم�كان 

عليها«. 
وأض�اف أن »أي مواط�ن يرغ�ب يف 
الحصول عىل البطاقة عليه أن يجلب 
بطاقة التلقيح الورقية ونسخة من 

ج�واز الس�فر وصورة ش�خصية«، 
مؤك�ًدا أن »إص�دار البطاق�ة فوري 
وليس هناك مواقع للحجز املسبق«. 
وتابع الحلف�ي، أن »باإلمكان أيضاً 
الحص�ول ع�ىل بطاق�ة فورية عرب 
االنرتن�ت م�ن خ�الل زي�ارة املوقع 
االلكرتوني ال�ذي خصصته الوزارة، 
والدف�ع املس�بق عرب بطاق�ة الدفع 

االلكرتونية )الفيزا كارد(«.
ولفت اىل أن »س�عر البطاقة الدولية 
للمواط�ن  أل�ف دين�ار  للق�اح، 30 
العراق�ي، واألجنب�ي 50 الفا، وهي 
مع�رتف فيها ب�كل العالم ملن يرغب 
بالس�فر«، مشراً إىل  أن »هناك دول 
قليلة اشرتطت عىل املسافرين حمل 

هذه البطاقة«.

المراقب العراقي/بغداد...
اكدت حركة حق�وق, امس االثنني،  
منقوص�ة  السياس�ية  العملي�ة  ان 
صل�ب  ان  بين�ت  فيم�ا  الس�يادة، 
اىل  يس�عى  االنتخاب�ي  برنامجه�ا 

تحقيق السيادة الوطنية.
وق�ال عض�و الحركة س�عيد كاظم 
ال�رساي يف تري�ح صحفي تابعته 
»املراقب العراقي« ان »الحركة تنظر 
اىل العملي�ة السياس�ية خ�الل املدة 
ماب�ني س�قوط النظام الس�ابق اىل 
االن بأنها منقوصة السيادة وبالتايل 

ف�ان أي تقدم او تط�ور باي مجال 
من مج�االت االقتصاد والسياس�ية 
رهين�ة  ومازال�ت  كان�ت  وغره�ا 

بالتدخل الخارجي«.
وأضاف الرساي، ان�ه »من أولويات 
الربنام�ج االنتخاب�ي للحرك�ة ه�و 
الس�عي الحثيث اىل تحقيق السيادة 
الوطني�ة الكامل�ة ومن�ع أي تدخل 
خارج�ي يف قراراته�ا الس�يادية” , 
مش�را اىل ان “التواج�د العس�كري 
األمريكي او االجنبي مرفوض جملة 

وتفصيال«.

الصحة تشرح آليات إصدار البطاقة 
الدولية للقاح »كورونا«

حركة حقوق: العملية السياسية 
منقوصة »السيادة«

المراقب العراقي/بغداد...
أك�د تحالف الفت�ح، امس االثن�ني ، أن الوجود العس�كري 
األجنبي يف العراق من أكثر املش�اكل التي تواجه البالد، فيما 
لف�ت اىل أن واش�نطن التري�د الحل يف الع�راق وتعتاش عىل 
االزمات. وق�ال النائب عن التحالف قيص عباس يف تريح 
تابعته »املراقب العراقي« أن »اس�تمرار الوجود العس�كري 
األمرك�ي يف الع�راق يعد واحدا م�ن أكثر املش�اكل حدة يف 
الب�الد« . وأض�اف أن »العراقيني يرفضون تمدي�د بقاء أي 

قوات أجنبية يف العراق بعد 31 من كانون األول املقبل«.

الفتح: واشنطن التريد الحل في العراق 
وتعتاش على األزمات
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كيف تتحول القوى المجاهدة 
الى العمل السياسي ..ولماذا ؟

يمثل دخول القوى املجاهدة التي حملت السالح، ألسباب تتعلق 
بحري�ة أوطانه�ا، يف العم�ل الس�يايس وانخراطه�ا يف مدركات 
الديمقراطية، تحوال مهما جديرا بالدراس�ة والتمعن يف أس�باب 

هذا التحول..
ه�ذا املوضوع يتطلب مقاربة منهجية تكاملية ومركبة األبعاد،  
يف العلوم السياسية وعلم االجتماع والتأريخ الراهن. .بمنهجية 

الرؤية واملعالجة البحثية.
يرى بع�ض املحللني أن هذا الدخول ليس تح�وال، بل هو تدعيم 
ألهداف تلك القوى، إلدراكها أن العمل السيايس أسلوب مرشوع 
وعميل، يس�اعد عىل تحقيق األه�داف، وألن هذه األهداف يمكن 

أن تتحقق بأي من املسارين أو بكليهما.
بل إن جمهرة كبرية من املنخرطني بالحقل الس�يايس تعتقد، أن 
األص�ل يف مقارب�ة األهداف هو العمل الس�يايس، وأن اللجوء إىل 
العمل العس�كري، لم يكن ليأتي إال بعد فش�ل العمل الس�يايس 
يف تحقي�ق األهداف، أو أن�ه بحاجة اىل تدعيم باس�تخدام القوة 

املحسوبة..
فيم�ا ي�رى غري هؤالء وأولئ�ك، أن ذهاب الق�وى املجاهدة نحو 
العمل الس�يايس، يعن�ي أن األهداف توش�ك أن تتحق�ق كثمار 
للعم�ل العس�كري، وأن ه�ذه الثمار ح�ان قطافها باألس�اليب 

الطبيعية«السياسية«..
بع�ض املغرض�ني م�ن أصح�اب نظري�ة املؤام�رة؛  ي�رون أن 
انخ�راط ق�وى مجاهدة بالعمل الس�يايس املبارش، واش�راكها 
باالنتخابات، يعني أن تلك القوى بدأت 
مرحلة التدجني والخضوع الشراطات 
الخص�م، وأنه�ا خرست املعرك�ة، وأن 
دخولها يف العمل الس�يايس، يأتي وفقا 
التف�اق رسي مع الخصم، أو للحصول 

عىل جزء من الكعكة. 
أيا يك�ن من األمر يج�ب أن ننزع نحو 
م�ن  االنتق�ال  تفس�ري  يف  الواقعي�ة، 
العم�ل  إىل  املس�لح  الس�يايس  العم�ل 
الس�يايس الس�لمي، ونتفه�م حقيق�ة أن 
العم�ل العس�كري الجهادي، هو بالحقيقة ش�كل من أش�كال 
العم�ل الس�يايس، وأن�ه ناج�م ع�ن »موقف« س�يايس واضح، 
وص�ل بأصحابه ومعتنقيه؛ اىل طريق مس�دود، فتم اتخاذ قرار 

املواجهة.
هنا يج�ب أالاَّ ُتطمس الفوارق؛ بني أنواع العمل املس�لح، وأنواع 
العمل الس�يايس السلمي، وأّن التفس�ريات السياسّية، غالًبا ما 
تنزل�ُق إىل ع�دم التمييز بني س�الٍح وآخ�ر. وأن الغاي�ة النهائية 

للعمل املسلح هي الوصول اىل السلم الدائم املحمي.
لكن تبقى رؤية أكثر خبثا، هي تلك التي ترى يف العمل الجهادي، 
مناورة سياس�ية تنتهي بتحقيق األهداف السياس�ية، عندما ال 
تكون السياس�ة كافي�ة، ويكمن خبث ه�ذه االطروحة، يف أنها 
تس�عى لس�لب إرادة األمة يف مقاومة املحتل، وهي إرادة أقرتها 
األدل�ة العقلي�ة والنقلي�ة، وهي »ح�ق« أقرته رشعة الس�ماء 
ورشائ�ع األرض، ورشعة األمم املتحدة مثاال، يف الظروف التي ال 

ترك أي مجاٍل لإلصالح السيايس والتغيري السلمي.
كالم قبل الس�الم: انخ�راط الق�وى املجاهدة العراقي�ة بالعمل 
الس�يايس، تحصيل حاصل، وهو توجه ب�ورش به مع أوائل أيام 
س�قوط صنم العراق، وه�و إن بدأ باكرا لكثري م�ن تلك القوى، 
فإن�ه تأخ�ر بالنس�بة لبعضها اآلخ�ر ألس�باب تكتيكية وليس 
اس�راتيجية، وإال فإن األصل هو الفطرة أإلنس�انية التي تنزع 
نح�و الس�لم، حرك�ة حق�وق املنبثق�ة ع�ن كتائب ح�زب الله 

أنموذجا..
سالم..

ألواح	طينية	..	

قاسم العجرش ..

املراقب العراقي/ بغداد...
أك�د النائب عن تحالف الفتح قيص عباس، امس 
االثنني، أن جميع الحكوم�ات العراقية املتعاقبة 
ل�م يص�در منه�ا ق�رارا بش�أن إخ�راج القوات 

األمريكية من البالد.
وقال عباس، يف ترصيح تابعته »املراقب العراقي« 
إن »أمريكا لم تقدم ش�يئا للعراق منذ عام 2003 
ولغاي�ة اآلن، فضال عن ان الحكوم�ات العراقية 

املتعاقب�ة لم يكن لديها موقف ج�اد مع التواجد 
األمريك�ي مطلق�ا«، مش�ريا إىل أن »الترصيحات 
األمريكية بشأن داعش اإلرهابي يولد لدينا الشك 

والريبة حول تعامل واشنطن مع االرهاب«.

وأض�اف أن »امكانيات داعش اليوم ليس�ت كما 
كان�ت يف ع�ام 2014 واليوجد بيئ�ة حاضنة له، 
باالضاف�ة إىل ان�ه ال يمكن انتش�ار فكر تكفريي 

مثل داعش يف العراق من جديد«.

نائب: جميع الحكومات منذ 2003 لم تقدم شيئا للعراق

تغريدة

مدير اعالم الحشد الشعبي مهند العقابي

  رغم الضغوط السياس���ية 
دون  حالت  التي  الكبيرة 
إرجاعهم ، نجحت هيئة 
 #الحشد_الش���عبي اليوم 
بإرج���اع ٣٠ ال���ف مقاتل 
اخوتهم من  م���ع  للعمل 

جديد ؛ مبارك للجميع .

النزاهة النيابية تدعو لتدقيق عقود الكهرباء التي تم توقيعها في واشنطن

املراقب العراقي/ بغداد...
دع�ت لجن�ة النزاه�ة يف مجلس الن�واب, ام�س االثنني, 
الجه�ات الرقابي�ة اىل تدقي�ق العقود يف قط�اع الكهرباء 
التي وقعت يف واشنطن خالل زيارة الكاظمي لها مؤخرا, 
مبين�ة ان العق�ود املوقعة مخالفة لقان�ون املوازنة الذي 
منع اجراء العقود االحتكارية .وقالت عضو اللجنة عالية 

نصي�ف، يف بي�ان تلق�ت »املراق�ب العراقي« نس�خة منه 
إن »الك�وادر الوس�طى يف وزارة الكهرب�اء هي من اعدت 
العق�ود االحتكارية التي حملها الوف�د القطاعي للوزارة 
املراف�ق لرئيس ال�وزراء اىل واش�نطن«.وأضافت نصيف، 
أن »احدى العقود تتعل�ق برشاء 100 توربني بقيمة 257 
مليون دوالر مع النقل والنصب حيث تم تس�عري التوربني 

الواحد ب��200 مليون دوالر يف حني ان الس�عر الحقيقي 
اليتج�اوز 350 ال�ف دوالر«.وأوضح�ت، ان »هناك عقود 
أخ�رى ت�م التوقيع عليه�ا لقطاع�ات اخرى ع�دا قطاع 
الكهرب�اء«، مطالبة ب� »التحقيق يف تل�ك العقود ومنعها 
لكونها مخالفة لقانون املوازنة التي منعت اجراء العقود 

االحتكارية«.

العدل تعتزم اجراء تعديالت 
تشريعية لقوانين االحداث

املراقب العراقي/ بغداد...
أعلن�ت وزارة الع�دل، ام�س االثن�ني، أنه�ا تبحث مع 
الجهات املختصة، انشاء مجمعات اصالحية نموذجية 
ودور مالحظية لألحداث ضمن بغداد وسبع محافظات، 
كاش�فة عن عزمها اجراء تعدي�الت ترشيعية لقوانني 

االحداث.
وقال مدير ع�ام دائرة اصالح االح�داث بالوزارة كامل 
امني هاش�م إن »الدائ�رة عقدت اجتماعا موس�عا مع 
الجه�ات املختص�ة ذات العالقة من اج�ل وضع آليات 
انش�اء مجمع�ات اصالحية نموذجي�ة لألحداث ضمن 

بغداد واملحافظات«.
وأضاف هاشم، ان »االجتماع بحث كذلك، تخصيص30 
دونما النش�اء مجمعات كبرية تح�وي خدمات مالئمة 
لتنفيذ الربامج االصالحية لالحداث، فضال عن مخاطبة 
الجه�ات املعني�ة لتخصي�ص قط�ع أراض مالئمة من 
حيث املوقع واملساحة النش�اء املجمعات واملالحظيات 
عليها«.وتاب�ع، ان »الدائ�رة بحث�ت ايضا، انش�اء دور 
مالحظ�ة الس�تقبال االح�داث املوقوفني ضمن س�بع 
محافظات هي: كركوك وصالح الدين واالنبار  وكربالء 
املقدس�ة وبابل وميسان وذي قار، بعد اكمال اجراءات  
تخصيص واستمالك االرايض من قبل مديريات البلدية 

كافة«.
واوضح أن »هذا االجراء يأتي يف اطار س�عي الدائرة اىل 
التوس�ع يف بنيتها العمرانية والتحتية من اجل تخفيف 
االكتظ�اظ، اضافة اىل توف�ري البيئة وامل�كان املالئمني 
لالحداث وفق املعايري الخاصة بحقوق االنسان املعمول 

بها عامليا«.
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بعد	غرق	عجلتهم..	الجيش	ينقذ	
عائلة	من	موت	محقق	يف	العظيم

القبض	عىل	عدد	من	مروجي	
المخدرات	يف	٥	محافظات

املراقب العراقي/ كركوك...
انقذت قوة من فوج املش�اة االول أفراد عائل�ة بعد ما غرقت عجلتهم 

وسط نهر العظيم.
وقالت قوة املش�اة، يف بي�ان تلقت »املراقب العراقي« نس�خة منه، إن 
»قوة من فوج املش�اة األول للّواء املشاة الثاني الفرقة األوىل استجابت 
إىل نداء االس�تغاثة الذي جرى إطالقه من قبل إحدى النقاط املتواجدة 
عىل الش�ارع الرئيس كركوك العظي�م، والذي يفيد بانقالب عجلة نوع 
)كي�ا مهايف( وس�ط النه�ر، وفيها عائل�ة مكونة من الس�ائق }األب{ 

وأمرأتني وطفلني«.
وبحس�ب البي�ان، أنه »ق�د ج�رى إخراجه�م ونقلهم اىل مستش�فى 
العظيم، لتلقي العالج األويل، وبعدها تم نقلهم اىل مستش�فى الخالص 

العام لالطمئنان عىل صحتهم«.

املراقب العراقي/ بغداد...
اعلنت مديرية مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية،  عن 
القاء القبض عىل متهمني بحيازة املواد املخدرة يف خمس 

محافظات .
وقالت املديرية، يف بيان تلقت »املراقب العراقي« نس�خة 
من�ه إن »مفارزها ألقت القبض عىل ) 19 ( متهما يف كل 
من محافظة )البرصة - ذي قار - بابل - بغداد/الرصافة 
- نينوى( بحوزتهم ) 1300( حبة مخدرة نوع كبتاجون، 

ومادة الكريستال املخدرة، إضافة إىل أدوات التعاطي«.
واضاف�ت انه »تم إحالتهم إىل القضاء وفق أحكام قانون 

املخدرات«.

املراقب العراقي / بغداد...
عمليات تمزيق وتش�ويه ص�ور املرش�حني لالنتخابات 
الربملاني�ة املزمع إقامته�ا يف العارش م�ن ترشين االول، 
بلغ�ت ذروته�ا بالتزامن مع ح�دة التناف�س االنتخابي 
بني الكت�ل والرشوع بب�دء الحم�الت االنتخابية لجميع 
االطراف املرش�حة لالنتخاب�ات، وأثارت ه�ذه الحاالت 
تحفظات من املواطنني واالوساط السياسية والشعبية، 
معتربي�ن أنها ش�كل من أش�كال الفوىض الت�ي تريدها 

أطراف داخلية وخارجية.
مراقب�ون للش�أن الس�يايس حذروا م�ن تداعي�ات تلك 
الظاه�رة، مبين�ني أنه�ا تن�ذر بعملية سياس�ية قائمة 
ع�ىل ف�رض اآلراء وعدم احرام اآلخر، فيما ش�ددوا عىل 

رضورة تدخل الدولة. 
كم�ا أع�رب مراقبون، ع�ن مخاوفهم م�ن أن تدفع تلك 
الخروقات اىل تزوير االنتخابات وقيامها بصورة عبثية.

وش�هدت االيام االخرية تزاي�دا بتلك الظاهرة، بالش�كل 
ال�ذي دف�ع مجلس القض�اء األع�ىل إلص�دار توجيه إىل 
األجه�زة األمني�ة كافة، باتخ�اذ إجراءاته�ا ضد كل من 

يعتدي عىل صور املرشحني. 
كم�ا أعلنت قيادة العمليات املش�ركة، املبارشة بتطبيق 
توجي�ه القضاء الخاص بمنع اإلس�اءة لص�ور وبرامج 

مرشحي االنتخابات.
املتح�دث باس�م القي�ادة، الل�واء تحس�ني الخفاج�ي، 
أش�ار اىل أن الق�وات األمنية بارشت بإرس�ال مفارز من 
االس�تخبارات واألم�ن وكذل�ك األجهزة األمني�ة األخرى 
ملراقب�ة ومالحق�ة كل من يق�وم بتمزي�ق أو رفع صور 
املرش�حني، كم�ا أنها ومن خ�الل الكامريات ش�خصت 
بعضاً من األش�خاص الذين يقومون بذلك وبصدد إلقاء 

القبض عليهم.
وبحس�ب الخفاج�ي فأن�ه يف الوقت ذاته ق�دم عدد من 
املرش�حني دع�وى ضد بعض األش�خاص الذي�ن اعتدوا 
عىل صورهم والفتاتهم االنتخابية، مشريا اىل أن مديرية 

االستخبارات العس�كرية والقوات األمنية األخرى، بدأت 
يف ارتداء زي مدني ملالحقة كل من يقوم بهذه األعمال.

ن�واب يف الربملان اتهموا جهات سياس�ية بالوقوف وراء 
تل�ك االفعال، مبين�ني أن تل�ك الجهات تخ�ى الهزيمة 
املبك�رة يف االنتخاب�ات وتخاط�ب الجماه�ري بأس�اليب 
همجي�ة بعيدة ع�ن املنافس�ة الرشيفة واح�رام إرادة 
الجماه�ري والناخبني يف اختي�ار ممثليهم واملدافعني عن 
قضاياهم، مطالبني ب�رورة تفعيل اإلجراءات الرادعة 
ض�د املخربني مم�ن يس�تهدفون الالفت�ات االنتخابية، 
وإنزال أشد العقوبات بحقهم لعكس الصورة الحضارية 

للعملية الديمقراطية وحماية حرية الرأي والتعبري.
وللحديث أكثر حول هذا املوضوع، اعترب املحلل السيايس 
وائل الركابي، أن »عمليات تمزيق وتشويه صور والفتات 
مرش�حي االنتخاب�ات مهم�ا كان انتماؤهم الس�يايس 
ومهم�ا كان�ت طائفتهم فهي اعتداء ع�ىل الديمقراطية 

بمفهومها الذي تسعى له أطراف داخلية وخارجية«.
وق�ال الركاب�ي، يف ترصي�ح ل�� »املراق�ب العراقي« إن 
»هن�اك مجاميع تابع�ة اىل كتل سياس�ية تتنصل منهم 
كتله�م يقومون بتل�ك االعتداءات ويف الوق�ت ذاته هناك 
إرادات بنش�وب حرب مجتمعي�ة أي بني أنصار االطراف 

السياسية من خالل القيام بتمزيق الفتات املرشحني«.
وأضاف، أن »اس�تمرار هذه الظاهرة واس�تفحالها ينذر 
بنظام س�يايس قائم عىل ف�رض اإلرادات واآلراء بالقوة 

والفوىض«.
وأش�ار، اىل أن »هذه الظاهرة باإلضافة اىل تلك العوامل، 
فإن�ه يمك�ن عده�ا بأنه�ا ب�اب م�ن أب�واب التناف�س 
الرشيف وغياب رشف املنافس�ة االنتخابية بني االوساط 
السياس�ية«، مش�ريا اىل أن »ه�ذا االمر يش�ري اىل غياب 

القانون والدولة عن تلك الترصفات«.
واختت�م الركاب�ي، ترصيحه بتس�اؤله »م�ن يضمن لنا 
نزاهة االنتخاب�ات وعدم تزويره�ا إذا كان االعتداء عىل 

حمالت املرشحني ُيرجى بسهولة؟«.

بين غياب »شرف المنافسة« والدوافع الخارجية

تمزيق »الفتات« مرشحي االنتخابات يشهد تصعيدا خطيرا
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الثالثاء 14 أيلول 2021 العدد 2672 السنة الثانية عشرة

حّذر مظهر محمد صالح، املستشار املايل لرئيس الوزراء،امس االثنني 
من »إحراجات دس�تورية« قال إنها ستقف عائقاً أمام ترشيع قانون 
املوازن�ة االتحادية للعام املقبل.وذكر صال�ح يف ترصيح صحفي ، إن 
تقديم مرشوع قانون موازنة 2022 ملتزم بتوقيتات دستورية، إال أن 
ق�رب موعد إجراء االنتخابات املبكرة، وتعليق عمل الربملان س�يقفان 
عائقاً أم�ام تمرير مرشوع موازن�ة 2022«، مرجحا عرض مرشوع 
موازنة العام املقبل عىل مجلس الوزراء خالل الفرتة املقبلة من السنة 
الحالي�ة ،، مضيفا أن تحول عمل الحكومة بعد إجراء االنتخابات، إىل 
حكومة ترصيف أعمال، أيضا س�يكون عائقا أم�ام موازنة 2022«. 
الفت�ا اىل أنه يف حال وص�ل مرشوع املوازنة إىل مجل�س النواب الحايل 
فانه سيمهد الطريق إىل الدورة النيابية حتى يكون جاهزا للتصويت..

صالح : موازنة 2022
 ستواجه احراجات دستورية

شدد عضو لجنة النفط والطاقة النيابية محمود الزجراوي،امس 
االثن�ني، ع�ىل رضورة فت�ح ملف�ات فس�اد  املش�اريع النفطية 
املتلكئ�ة منذ عام 200٣ ولغاية اآلن.وق�ال الزجراوي يف ترصيح 
تابعت�ه »املراق�ب العراقي«، إن “املليارات م�ن الدوالرات رصفت 
عىل مش�اريع نفطية متلكئة بعضها ال أس�اس لها”.وأضاف أن 
“الحكومات املتعاقبة أنفقت املليارات عىل مشاريع نفطية أكثر 
ما يقال عنها من متلكئة”، مبينا أنه “يجب عىل الحكومة ووزارة 
النفط فت�ح ملفات املش�اريع النفطية ومحاس�بة املقرصين”.

وكان�ت لجنة النزاهة النيابية قدم�ت، الخميس املايض، مقرتحا 
لحسم ملفات الفساد املتأخرة يف هيئة النزاهة،  فيما كشفت عن 

إحالة ملفات تخص ٣ مؤسسات حكومية.

الطاقة النيابية تدعو لفتح ملفات 
االقت�صاديفساد المشاريع النفطية المتلكئة

ارتفع�ت أس�عار رصف الدوالر األمريك�ي مقابل 
البورص�ة  يف  االثن�ني،  ام�س  العراق�ي،  الدين�ار 
الرئيس�ية بالعاصم�ة بغ�داد، فيما اس�تقرت يف 

اسواق اقليم كردستان.
وق�ال مص�در، إن بورص�ة الكف�اح والحارثي�ة 

املرك������زي�ة يف بغ������داد س�جلت، صباح 
ام�س، 147550 دينار عراق�ي مقابل 100 دوالر 

أمريكي.
وكانت البورصة قد س�جلت االحد 147475 دينار 

عراقي مقابل 100 دوالر امريكي.

وأش�ار اىٕل أن اس�عار البي�ع والرشاء اس�تقرت يف 
مح�ال الصريفة باالٔس�واق املحلية يف بغداد، حيث 
بلغ س�عر البيع 148000 دينار ل�كل 100 دوالر، 
بينم�ا بلغت أس�عار ال�رشاء 147000 دينار لكل 

100 دوالر امريكي.

أما يف اربيل عاصمة اقليم كردستان، فقد شهدت 
اس�عار ال�دوالر اس�تقراراً، حيث بلغ س�عر البيع 
147700 دين�ار عراقي ل�كل 100 دوالر امريكي، 
وال�رشاء بواق�ع 147500 دينار ل�كل 100 دوالر 

امريكي.

التخطيط تحذر من »نقمة« سكانية في المدن
ان  التخطي������ط،  وزارة  اك�دت 
س�كانية  تحدي�ات  تواج�ه  الب�الد 
وديموغرافية،مح�ذرة م�ن »نقم�ة« 

سكانية يف املدن .
التنمي�ة  دائ�رة  ع�ام  مدي�ر  وقال�ت 
البرشي�ة مها عب�د الكريم ال�راوي يف 
كلم�ة خالل ورش�ة عمل ع�ن إدماج 
العوامل واملؤرشات السكانية يف عملية 
التنمية املستدامة :« ان العراق يواجه 
العدي�د من التحدي�ات الديموغرافية ، 
من اهمها توزيع سكاني غري متوازن 
الحرضي�ة  املناط�ق  ب�ني  جغرافي�ا 
اىل  مس�تمرة  وهج�رة  والريفي�ة 
املناطق الحرضية الس�باب اقتصادية 

واجتماعية ادت اىل »ترييف« املدن«.
االخ�رى  التحدي�ات  :«ان  واضاف�ت 
ش�ملت النزوح الداخيل بسبب احتالل 

تنظي�م داع�ش االرهابي وم�ا اعقبه 
م�ن عملي�ات التحري�ر يف ع�دد م�ن 
املحافظ�ات ، الس�يما الكب�رية منه�ا 
كنين�وى واالنب�ار ، وارتف�اع معدالت 
النمو السكاني بسبب ارتفاع معدالت 
الخصوب�ة وارتف�اع مع�دالت الزواج 
الكف�اءات  املبك�ر وهج�رة  والحم�ل 

الوطنية اىل الخارج«.
االقتصادي�ة  »األزم�ات  اىل  ولفت�ت 
ع�ن  الناتج�ة  املركب�ة  والصحي�ة 
وتف�ي  النف�ط  أس�عار  انخف�اض 
جائح�ة كورونا /كوفي�د 19/ فضال 
ع�ن تح�دي دخ�ول الع�راق مرحل�ة 
الهب�ة الديموغرافي�ة أو ما تس�مى /
الفرص�ة الس�كانية/ الت�ي ، ان ل�م 
يتم استثمارها بش�كل افضل ، فانها 

ستتحول من نعمة اىل نقمة«.

حذرت عضو مجلس النواب منار عبد املطلب ،امس  االثنني ، من 
مغبة أزمة ارتفاع سعر رصف الدوالر عىل الفقراء ، مشرية إىل أن 

ارتفاع األسعار تلقي بظاللها عىل ماليني املواطنني .
وقالت يف ترصيح تابعته »املراقب العراقي »، إن “أزمة اس�تمرار 
رف�ع س�عر رصف الدوالر اصبح�ت تلقي بظالله�ا عىل رشيحة 
الفق�راء والكادحني يف العراق”، مش�ددة عىل رضورة أن “تكون 
معالج�ات حقيقية له�ذا األمر”.وأضافت  أن “ارتفاع األس�عار 
واالزمة االقتصادية التي تشهدها البالد أصبحت تفتك بالطبقات 
الفق�رية والكادح�ة”، الفت�ة إىل ان “الفق�راء انفس�هم اصبحوا 

مهددين بأن يصبحوا تحت خط الفقر”.

نائبة : ارتفاع األسعار يلقي 
بظالله على ماليين الفقراء

استقرت أسعار الذهب »االجنبي والعراقي« يف األسواق املحلية، امس 
االثنني )1٣ ايلول 2021(.وقال مصدر؛ إن »أس�عار الذهب يف أسواق 
الجملة ب   ش�ارع النهر يف العاصمة   بغداد سجلت للمثقال الواحد عيار 
21 من الذهب الخليجي والرتكي واألوربي سعر بيع ٣66 الف دينار، 
فيما بلغ س�عر الرشاء ٣61 الفاً، وهي نفس االس�عار التي س�جلت 
ليوم الخميس املايض«.واش�ار ، اىٕل أن سعر بيع املثقال الواحد عيار 
21 من الذهب العراقي س�جل استقرارا ايضا عند ٣٣6 الف دينار، يف 
حني بلغ سعر الرشاء ٣٣1 ألفا.وفيما يخص أسعار الذهب يف محال 
الصاغة، فان س�عر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يرتاوح بني 
٣65 ال�ف دينار و٣70 ألفاً، فيما تراوح س�عر البي�ع مثقال الذهب 

العراقي بني ٣٣5 الفاً و٣40 الف دينار.

استقرار أسعار الذهب
 في االسوق المحلية

ألمانيا تدعو إلنشاء 
صندوق بقيمة 12 مليار 
دوالر لمواجهة األزمات

دع�ت أملانيا إىل إنش�اء صن�دوق تابع لألمم 
املتحدة بقيمة 10 ملي�ارات يورو )نحو 12 
ملي�ار دوالر( ملواجهة الطوارئ اإلنس�انية، 
قبل ي�وم من مؤتم�ر األمم املتحدة لحش�د 

املساعدات ألفغانستان.
وقال وزير التنمية، ج�ريد مولر، إنه »يجب 
تحوي�ل املس�اعدات الدولي�ة للرتكي�ز عىل 
منع األزمات، وإن أزمة إنس�انية تتفاقم يف 
أفغانستان حيث يحتاج نصف سكان البالد 
إىل املس�اعدة«، وفق�ا ملقابلة م�ع مجموعة 

فونك ميديا.
ونقل�ت صحيف�ة »بلومب�ريغ« ع�ن مول�ر 
قول�ه: »م�ن خالل صن�دوق األم�م املتحدة 
للمس�اعدات الطارئة واألزم�ات بقيمة 10 
ملي�ارات يورو، يمكنن�ا أن نتطلع إىل األمام 
ونمن�ع الوفيات يف جميع أنح�اء العالم من 
الج�وع ونق�ص األدوية..م�ا نحتاج�ه هو 

استثمارات احرتازية«.
وأشار الوزير األملاني إىل أن »األفغان يعانون 
م�ن صع�ود طالب�ان العني�ف إىل الس�لطة 
والجفاف الش�ديد ووباء ف�ريوس كورونا«، 
داعي�ا إىل تح�رك دويل رسي�ع للحفاظ عىل 

الخدمات األساسية يف أفغانستان.
وبحسب »بلومبريغ«، فإن »أوروبا حريصة 
عىل تجنب تك�رار أزمة الالجئني عام 2015 
عندم�ا  الس�ورية  الح�رب  س�ببتها  الت�ي 
دخ�ل أكث�ر من ملي�ون مهاج�ر إىل االتحاد 

األوروبي«.
يف حني طرح االتحاد األوروبي خطة بقيمة 
٣00 ملي�ون يورو إلع�ادة توطني حوايل ٣0 
أل�ف الج�ئ داخل االتح�اد، بم�ا يف ذلك من 

أفغانستان.

رأى املحلل السيايس صباح الطائي،امس 
االثن�ني، ان تش�كيل الحكوم�ة مابع�د 
االنتخاب�ات س�يتأخر كث�رياً الفتا اىل ان 
هذا التأخري سيقيض عىل امال التصويت 

عىل املوازنة.
وق�ال الطائ�ي ، ان “الحكوم�ة الحالية 
وع�ىل الرغم م�ن االنب�اء ع�ن اعدادها 
موازن�ة 2022 اال ان ه�ذه املوازن�ة ل�ن 
تبرص النور يف االيام القليلة املتبقية قبل 
اجراء االنتخابات، كما انها قد التمرر يف 

العام املقبل بعد تشكيل الحكومة”.
واضاف ان “العراق سيميض ستة اشهر 

ع�ىل اق�ل تقدير م�ع حكوم�ة ترصيف 
م�ن  الكث�ري  ف�أن  وبالت�ايل  االعم�ال، 
القرارات بما فيها التصويت عىل املوازنة 

سيتأخر كثرياً”.
وأوض�ح الطائ�����ي، ان “الخالف�ات 
السياس�ية س�تكون حارضة بعد اجراء 
االنتخاب�ات، حي�ث اليوجد اس�تقرار او 
اتف�اق بني الكتل الس�نية ع�ىل منصب 
رئي�س الربمل������ان، كم�ا ان اختيار 
رئي�س ال�وزراء س�يك�����ون العقبة 
االك�رب التي س�تؤخر انف�راج الحكومة 

الجديدة”.

الطائي: تشكيل الحكومة الجديدة سيتأخر 
والعام المقبل سيمضي من دون موازنة

أسعار النفط تعاود
 االرتفـــاع عـــالميا

ارتفعت أس�عار النفط، امس االثنني، إىل أعىل مستوى يف أسبوع، وذلك 
بس�بب املخاوف بش�أن اإلمدادات األمريكية املتعلق�ة باإلعصار الذي 

رضب البالد.
وبحس�ب مص�ادر صحفية« ارتفعت أس�عار النفط ام�س االثنني  إىل 
أعىل مس�توى يف أسبوع محققة مكاسب للجلس�ة الثانية عىل التوايل 
يف ظل مخاوف بشأن اإلمدادات األمريكية نتيجة األرضار الناجمة عن 

اإلعصار إيدا وتوقعات بزيادة الطلب.
وارتف�ع خام برنت 48 س�نتا أو 0.7 باملئ�ة إىل 7٣.40 دوالر للربميل يف 
حني زاد س�عر خام غرب تكس�اس الوسيط 49 س�نتا )0.7 باملئة( إىل 

70.21 دوالر للربميل.

ارتفاع أسعار صرف الدوالر ببغداد واستقرارها في كردستان

»االتفاقية الصينية« تنتظر التفعيل وآمال معلقة على ما بعد االنتخابات 
إلنهاء األزمة االقتصادية وفوضى المشاريع 

 فاالمري�كان يرفض�ون االعم�ار بكل 
مفاصله ويرصون ع�ىل عراق متخلف 
أم�وال  االمريكي�ة  ال�رشكات  ت�رق 
مش�اريعه والتحق�ق ل�ه أي�ة نتائ�ج 
ملموس�ة يف ظ�ل حكوم�ات عراقي�ة 

ضعيفة.
وتمت�از االتفاقي�ة العراقية-الصينية، 
يف أنه�ا ال ترّت�ب عىل الع�راق التزاماٍت 
م�ع  تتقاط�ع  وال  مس�بقة،  مالي�ة 
القوم�ي  رضورات ومقّوم�ات األم�ن 
وال  الوطني�ة،  الس�يادة  واعتب�ارات 
تنط�وي عىل إم�الءات، وأكث�ر من ذلك 
كل�ه، أنها أُبرمت مع ط�رٍف دويلٍّ كبرٍي 

ومه�ّم وله ثقل�ه االقتص�ادي العاملي، 
وأهم املش�اريع التي  ُيفرتض إنجاُزها 
م�ن خ�الل االتفاقي�ة، تطوي�ر البنى 
التحتية واملنشآت الحيوية، كاملطارات 
وامل�دارس وتوس�يع ش�بكات الط�رق 
الخارجية والسكك الحديدية، ومعالجة 
تلوّث املياه، وبناء املجّمعات الس�كنّية، 

ومشاريع الطاقة وغريها.
بن�ود االتفاقي�ة وحاجة الع�راق اليها 
جعلته�ا مطلب�ا ش�عبيا وبرملاني�ا، بل 
إنه�ا أصبح�ت أح�د الربام�ج املهم�ة 
ملرش�حي االنتخاب�ات املقبل�ة، كونها 
إعمارا بدون مساس للسيادة الوطنية، 

كما أن ثقل الص�ني االقتصادي هو ما 
يحتاج�ه العراق الذي يدف�ع 100 ألف 
برمي�ل من النف�ط لالس�تهالك املحيل 
اىل الص�ني مقابل اإلعمار , وبذلك اليتم 
إرهاق املوازنة وستخفف عنها الجانب 

االستثماري.
تحال�ف الفت�ح ره�ن ، إنه�اء االزم�ة 
املش�اريع  يف  والف�وىض  االقتصادي�ة 
بالع�راق يف الع�ودة اىل االتفاقي�ة م�ع 
الجان�ب الصيني، مبينا أن س�وء إدارة 
الحكوم�ة الحالي�ة خل�ق الكث�ري م�ن 
االخفاق�ات االقتصادي�ة رغ�م ارتفاع 

االسعار.
وقال عضو تحالف الفتح خالد الراي 
إن “الع�ودة لالتفاقي�ة الصيني�ة بع�د 
االنتخاب�ات س�تكون له�ا أولوية لدى 
الفتح والقوى املتحالفة معه، وأضاف 
أن “االتفاقي�ة الصيني�ة كفيلة بإنهاء 
حال�ة الف�وىض يف املش�اريع العراقية 
فضال ع�ن إنه�اء البطالة عرب إنش�اء 
مش�اريع ومصان�ع لتش�غيل االي�دي 
العامل�ة العراقية وإنش�اء بنى تحتية 

لجب االستثمارات االجنبية”.
وأش�ار ال�راي اىل أن “س�وء االدارة 
والتخطي�ط ل�دى الحكوم�ة الحالي�ة 

والحكوم�ات الس�ابقة أدى اىل تراجع 
الدينار أمام الدوالر رغم ارتفاع أسعار 
النف�ط وانته�اء الحرب ع�ىل االرهاب 

التي أرهقت موازنة الدولة”.

وح�ول ذل�ك ي�رى الخب�ري االقتصادي 
لطيف العكي�يل يف اتصال مع ) املراقب 
العراقي(: أن »عودة االتفاقية الصينية 
مطلب ش�عبي قبل أن يك�ون برنامجا 

انتخابي�ا لبع�ض الكت�ل السياس�ية , 
فاالتفاقي�ة توف�ر أرضية إلع�ادة بناء 
الع�راق وخاص�ة م�ا دمرت�ه الحروب 
ويش�مل برنامجها جمي�ع املحافظات 

, وأم�ا الجان�ب املايل فه�و غري مرهق 
, ب�ل س�يكون 100 ال�ف برمي�ل م�ن 
حصة االستهالك الداخيل يدفع وتجبى 
االم�وال يف م�رصف الص�ني املركزي , 

وبذلك لن تتأثر املوازنات السنوية بذلك 
وال حتى حص�ة العراق التصديرية من 

النفط.
بالش�أن  املخت�ص  أك�د  جهت�ه  م�ن 
االقتصادي حسني عالوي يف اتصال مع 
) املراق�ب العراقي(: أن »أم�ام العراق 
فرص�ة تأريخي�ة إلع�ادة إعم�اره من 
قب�ل رشكات عاملية له�ا خربات كبرية 
يف مج�ال عمله�ا بموج�ب االتفاقي�ة 
اىل  ل�ذا نح�ن بحاج�ة   , م�ع الص�ني 
حكومة قوية يف املرحلة املقبلة إلكمال 
االتفاقية وفسح املجال أمام الرشكات 

الصينية للدخول إىل العراق«.
وأوض�ح : أن »ه�ذه الفرصة لن تتكرر 
لكنه�ا بحاجة اىل قرار س�يايس جريء 
خاضع�ة  ضعيف�ة  حكوم�ة  ولي�س 
الت�ي  االمريكي�ة  االدارة  لضغوط�ات 
أفش�لت االتفاقي�ة يف تنفي�ذ بنودها , 
فال�رشكات االمريكية غ�ري قادرة عىل 
إع�ادة إعمار البالد , فض�ال عن وجود 
فيت�و أمريكي بذل�ك , لذا يج�ب عودة 
االتفاقية لعملها من أجل عودة العراق 
بل�دا حضاري�ا ذات قاعدة بن�ى تحتية 
قوية، كم�ا أن القرار يحت�اج اىل إرادة 

سياسية قوية.

أجب���رت الدع���وات الش���عبية المطالب���ة باإلعم���ار حكومة 
الكاظم���ي على إعادة العم���ل في االتفاقي���ة الصينية من 
جديد من خ���ال اإليعاز الى الش���ركات الصينية ببناء ألف 
مدرسة، لكن سرعان ما جاءت الضغوطات االمريكية لتغلق 
الملف، وتمنع إفس���اح المجال الى الصين للعمل في العراق 

بسبب المنافسة التجارية ما بين بكين وواشنطن .

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي



A l m u r a q e b  A l i r a q i  N e w s p a p e r
الثالثاء 14 ايلول 2021 
العدد 2672 السنة الثانية عشرة

4عربي دوليعربي دولي

ف العالمية واالقليمية
صح

من اخبار ال
 

المراقب العراقي/ متابعة...
شّنت طائرات حربية إرسائيلية، أمس اإلثنني، 
غارات ع�ى مواقع للفصائل الفلس�طينية يف 

شمال ووسط وجنوب قطاع غزة.
وأفادت وسائل إعالم، ب�«سماع دوي انفجار 
قوي يف خ�ان يونس جنوب القطاع«، مضيفاً 
أّن »املقاوم�ة أطلقت نريان أس�لحتها الثقيلة 

باتجاه طائرات االحتالل يف سماء غزة«. 
وأشارت إىل أّن طائرات االحتالل شنت سلسلة 
غ�ارات عى مواقع للمقاوم�ة، حيث قصفت 
موقع الثكنة رشق رف�ح بصاروخ ارتجاجي 
شديد االنفجار، كما قصفت طائرات االحتالل 
موق�ع الريموك رشق�ي محافظة خان يونس 
جن�وب القطاع، وأغارت طائرات االس�تطالع 

عى موق�ع للمقاومة غرب دير البلح وس�ط 
القطاع«.

ويف الس�ياق نفس�ه، قصفت طائرة مس�رّية 
لالحتالل موقعا للمقاوم�ة غرب خان يونس 
إىل  الغ�ارات  إح�دى  وأّدت  القط�اع،  جن�وب 

انقطاع الكهرباء عن منطقة رفح.
ودوت صفارات اإلنذار يف مس�توطنات غالف 

غزة، يف حني أطق�ت زوارق االحتالل الحربية 
نريانها باتجاه موقع عس�قالن ش�مال غرب 

بيت الهيا.
م�ن جهته�ا، قالت وس�ائل إع�الم إرسائيلية 
نقالً عن جيش االحت�الل إّن »القّبة الحديدية 
اعرتضت قذيفة صاروخية أُطلقت من قطاع 

غزة«.

االحتالل يقصف مواقع للفصائل الفلسطينية في غزة والمقاومة ترد

المراقب العراقي/ متابعة...
طبع�اً، كان للقرار ال�ذي تجرّأ علي�ه حزب الله 
باسترياد النفط أو نقله من إيران إىل لبنان، دور 
أسايس يف إثارة حفيظة األمريكيني ودفعهم نحو 
مس�ابقة إيران إىل تقديم جرع�ة الحياة للبنان، 
بعد االنهيار االقتصادي واالجتماعي واملايل شبه 
القات�ل الذي وص�ل إليه مؤخراً، ف�كان قرارهم 

بإحياء خط الغاز العربي املذكور، ولكن...
يف س�بيل إحياء ه�ذا الخط، كان�ت هناك عقبة 
ك�رى يف طريق�ه، تمثل�ت يف الوج�ود والنف�وذ 
املس�ّلَحني ملجموع�ات إرهابي�ة يف درعا جنوب 
سوريا، كانت تضغط عى بعض املفاصل املؤثرة 
عى املعاب�ر الدولية بني س�وريا واألردن، أيضاً، 
ومن دون ش�ك يف وجود تس�هيل أمريكي، ذللت 
ه�ذه العقبة بطريقة معقولة، بعد أن كانت تلك 
املجموعات تحظى برعاية أمريكية- إرسائيلية، 
تمام�اً مث�ل املجموع�ات اإلرهابي�ة املس�لحة 
املنترشة يف الشمال السوري، وتحت جناح أنقرة 

وبدعمها املبارش.
وانطالق�ًا م�ن ه�ذه املقارب�ة، املتعلق�ة ب�دور 
واش�نطن الفاع�ل يف إع�ادة تفعيل خ�ط الغاز 
العرب�ي، أو يف تس�هيل أو غ�ض النظ�ر إلنه�اء 
الوج�ود املس�لح الخ�ارج ع�ن س�لطة الدول�ة 
الس�ورية يف درعا، هل يمكن أن نشهد ما يشبه 
ه�ذا ال�دور األمريكي يف الش�مال الس�وري ويف 
مناطق إدلب وشمال غرب حلب، لناحية تسهيل 
عودة س�لطة الدولة الس�ورية إىل تل�ك املنطقة، 
وإيجاد ح�ل إلنه�اء االحتالل الرتك�ي والوجود 
اإلرهاب�ي يف تل�ك املنطق�ة؟ وما ه�ي املعطيات 
التي يمكن أن نس�تنتج منها إمكان تحقق ذلك 

يف الشمال السوري؟ 
الوجود املس�لح ال�ذي كان يف درعا البلد، كان له 
دور غ�ري بس�يط يف تنفيذ املناورة أو السياس�ة 
األمريكي�ة- اإلرسائيلي�ة، خاص�ة يف م�ا يتعلق 
بإبقاء نقطة ارتكاز مسلحة خارجة عن سلطة 
الدول�ة الس�ورية، مهّمته�ا، عرقل�ة املعابر مع 

األردن خدم�ة ملن�اورة حصار س�وريا، وعرقلة 
أي تم�دد محتمل ملحور املقاوم�ة، وتقويض أو 

إضعاف نفوذ الدولة السورية يف تلك املنطقة.
م�ن جهة أخ�رى، فإن الوجود املس�لح يف إدلب، 
صحي�ح أن ل�ه دوراً مهم�اً وغري بعي�د عن دور 

مس�لحي درعا البلد، يبقى أقل تأثرياً وقدرة عى 
عرقلة نفوذ الدولة السورية أو عى املساهمة يف 
محارصة سوريا، لكون تركيا شماالً قادرة عى 

لعب هذا الدور من حدودها مع سوريا.
ويف متابع�ة ملوقف موس�كو حول م�ا يجري يف 

الش�مال الس�وري مؤخ�راً، نالح�ظ أن الروس 
مس�تاؤون بش�دة م�ن األعم�ال العدائي�ة التي 
ينفذها مس�لحو إدلب، أكثر من أي وقت مىض، 
وهم )ال�روس( أصبحوا يف الف�رتة األخرية أكثر 
رشاس�ة يف اس�تهداف تلك املجموعات، وخاصة 

القريب�ة من تركي�ا أو املحس�وبة مبارشة عى 
أنق�رة، األمر الذي بدأ يوحي بقرب نفاد صرهم 
)الروس( من تلك املجموعات، وربما من الراعي 

املبارش لها، أي أنقرة.
وبعد االنسحاب األمريكي الغريب وغري املتوازن 

م�ن أفغانس�تان، بالرغم مّما كان�ت تعنيه لهم 
أفغانستان،  لناحية املوقع االسرتاتيجي املتقدم 
يف آس�يا الوس�طى وع�ى تخوم الص�ني وإيران 
والحديق�ة الخلفية لروس�يا، لم يعد مس�تغرباً 
أن تنفذ واش�نطن انس�حاباً مماثالً من سوريا، 
وترم�ي من ورائه إىل إهداء الس�لطة الس�ورية 
موقفاً مسّهالً لبسط نفوذها شماالً - حيث إنها 
تري�د أن تنس�حب يف النهاية- تس�تثمره بهدف 
إبع�اد النف�وذ اإليراني، تماماً كما اس�تثمرت يف 
تخفيف الحصار عن س�وريا، عر تس�هيل خط 
الغاز العربي، يف محاولة ملنع إيران من استثمار 

ذلك.
لناحي�ة اعتب�ار أن ذل�ك التس�هيل األمريكي يف 
الجنوب الس�وري ويف الشمال، لو حصل، سوف 
يق�ّوي من موقف روس�يا، تعتر واش�نطن أنه 
بني النفوذ اإليراني أو النفوذ الرويس يف س�وريا، 
بالنس�بة إليه�ا، يبق�ى األخ�ري أفض�ل، حي�ث 
تس�تطيع من خالل ذلك أن تقايض مع موسكو 
يف ملف�ات أخرى - وما أكثره�ا - األمر الذي لن 

ينجح مع إيران ) املقايضة(.
وم�ن هن�ا، واس�تناداً إىل هذه املعطي�ات، حيث 
إن م�ا قدمته واش�نطن مؤخراً، م�ن تنازالت يف 
الجن�وب الس�وري ملصلح�ة تمدد نف�وذ الدولة 
الس�ورية، أو م�ا أظهرت�ه م�ن تراج�ع لناحية 
اس�رتاتيجيتها يف مح�ارصة س�وريا والضغ�ط 
عليها عر تس�هيل خ�ط الغاز العرب�ي، ال يقل 
أهمي�ة له�ا عّما يمك�ن أن يقدم�ه الوجود غري 
الرشعي لوحدات عسكرية غريبة أو ملجموعات 
إرهابية يف الشمال السوري، األمر الذي ال يمكن 
بعده اس�تبعاد موقف أمريكي ضاغط ومس�هل 
النس�حاب تركي كامل من الش�مال الس�وري، 
يتفرع منه بالتأكيد انسحابا كامال للمجموعات 
يف  وكالع�ادة،  تركي�ا،  تتأخ�ر  ل�ن  اإلرهابي�ة، 
االس�تفادة منه يف أمكنة بعيدة، تحتاج فيها إىل 
قدرات مسلحة غري تركية لتنفيذ اسرتاتيجيتها، 

الخاصة، أو األمريكية التوجه.

سباق محموم على »جرعة الحياة«

هل تمدد تسوية »درعا« انسحابًا تركيًا من الشمال السوري؟
هكذا، وبسحر ساحر، ترفع واشنطن قيودها العنيفة عن سوريا ولبنان، وتسمح - متجاوزة قانونها المسمى 
قيصر، والمتخصص أساسًا في الضغط على سوريا ومحاصرتها- بإعادة الحياة والحرارة إلى خط الغاز العربي 
بين مصر واألردن وسوريا فلبنان والمتوسط، وحيث لم تكتف، كما يبدو، برفع قيودها تلك فقط، بل تدخلت 

لتسريع االجتماعات التحضيرية للمعنيين من الدول األربع المذكورة، ليظهر المشروع، وبعد أن 
تخطى بسرعة كل العقبات، حتى التقنية منها، كأنه جاهز للتنفيذ خالل أسابيع محدودة.

المراقب العراقي/ متابعة...
قال�ت صحيفة إندبندنت إن ش�عوب الرشق األوس�ط 
وش�مال أفريقي�ا، كما كان حال ش�عوب دول أخرى، 
ش�عرت بالذهول أمام مش�اهد هجم�ات 11 أيلول/ 
سبتمر، لكنها كانت تعاني حالة من الرعب عى وجه 

الخصوص.
وأش�ار التقري�ر إىل مخاوف س�ادت خش�ية أن يؤدي 
هج�وم القاعدة إىل رد عس�كري أمريكي قوي ومدمر 

يف الرشق األوسط.
فف�ي بغداد وم�ع انتش�ار أنب�اء الهجم�ات، أفرغت 
املتاج�ر والطرق�ات وظ�ل الس�كان داخ�ل منازلهم، 

بحسب التقرير. 
ونقلت عن أحد العراقيني قوله يف استذكار الهجمات: 
»كنت عائدا إىل منزيل ولم يكن أحد يتحرك عى األرض 

- لم يكن هناك سوى دوريات أمنية«. وأضاف: »كان 
الجميع يتوقعون هجوما خالل ثوان«.

وقال�ت الصحيفة إن هذه املخاوف كانت محقة، ففي 
غض�ون س�اعات من هجم�ات 11 أيلول/ س�بتمر، 
وبينم�ا كان ال ي�زال يس�اعد الناج�ني م�ن هج�وم 
البنتاغ�ون، ب�دأ وزير الدف�اع األمريكي آن�ذاك دونالد 
رامس�فيلد يف إث�ارة أعوان�ه للتوصل إىل ط�رق لربط 
الهجم�ات التي خطط لها أس�امة ب�ن الدن بالعراق، 
وفقا للمالحظات التي دونها أحد املساعدين وحصلت 

عليها شبكة يس بي إس نيوز.
أت�ى بمجموع�ة م�ن  أن ب�وش كان ق�د  وأضاف�ت 
»األش�خاص املهووس�ني بال�رشق األوس�ط والعالم 
اإلسالمي لرسم السياسة الخارجية لواشنطن«. وقال 

إنهم رأوا العراق كمكان لتنفيذ رؤيتهم. 

المراقب العراقي/ متابعة...
أش�ارت صحيف�ة “التايم�ز” الريطاني�ة إىل الجدل عى 
منصات التواصل االجتماعي، حول تفكري دولة اإلمارات 
بنقل العطلة األس�بوعية من الجمعة والسبت إىل السبت 
واألحد، يف وقت يحذر البعض من تأثري القرار عى الهوية 

اإلسالمية للبلد.
وقال�ت الصحيف�ة إن جعل أي�ام العمل األس�بوعية من 
اإلثن�ني إىل الجمعة هي جزء م�ن اإلصالحات التي أعلنت 
عنه�ا الدولة الخليجية يف العام املايض، كرفع الحظر عن 

بيع الخمور والسماح لغري املتزوجني باإلقامة معا.
ويف صي�ف العام الحايل س�محت دب�ي للمطاعم بالعمل 

أثناء شهر رمضان.
ويعي�ش يف اإلمارات عدد كبري من األجانب. وأدى مقرتح 
تغي�ري العطلة م�ن الجمعة إىل الس�بت إىل ردود متباينة، 
ونفت الحكوم�ة أنها غريت القوانني بعد الجدل الذي ثار 

عى منصات التواصل االجتماعي لكن التفكري موجود.
وتعت�ر الجمع�ة هي ي�وم العطل�ة للمس�لمني من أجل 
الص�الة واجتم�اع العائل�ة، وهن�اك تفك�ري ب�أن يعمل 
موظفو الخدمة املدنية نصف يوم، فيما يتم العاملون يف 

القطاع الخاص يومهم بالكامل.
وق�ال الدكتور حبي�ب املال، وهو مح�اٍم، إن البعض قلق 
من تأثري التغيري عى الهوية اإلس�المية و”لكنني ال أفكر 
بهذه الطريقة وأعتقد أن البلد يحاول بناء توازن حساس 

وجيد”.
ولك�ن املعلق الس�يايس اإلمارات�ي املعروف عب�د الخالق 
عبد الله ال يدعم التحرك، وقال: “العطلة األس�بوعية من 

الجمعة إىل السبت كانت ناجحة وقدمت نتائج”.
ويأتي ذل�ك بالتزامن مع انخراط اإلم�ارات يف عالقات ال 
ح�دود لها مع الكيان الصهيون�ي ضمن صفقة التطبيع 

املهينة.

التايمز: اإلمارات تفكر بتغيير العطلة األسبوعية
 من الجمعة إلى السبت واألحد!

إندبندنت: كيف غيرت »هجمات سبتمبر« 
وجه الشرق األوسط ؟

المراقب العراقي/ متابعة...
أج�رت كوريا الش�مالّية بنج�اح تجارب إط�الق صاروخ 
جدي�د طويل امل�دى من طراز »كروز« خ�الل عطلة نهاية 
األس�بوع، هي األوىل لها من�ذ آذار، وفق م�ا أعلنت وكالة 
األنباء الرس�مية الكورية الش�مالية، اإلثنني، وهو ما أثار 
قل�ق واش�نطن لناحي�ة »التهدي�دات« الت�ي ُتمّثلها هذه 

التجارب.
وق�ال البنتاغون يف بيان إّن »هذا النش�اط يؤّكد اس�تمرار 
كوريا الش�مالّية يف تطوير برنامجه�ا النووي والتهديدات 

التي ُيمّثلها ذلك لجريانها واملجتمع الدويل«.

وكانت عملّيات اإلطالق الصاروخّية الس�ابقة التي قامت 
بها كوريا الش�مالية يف آذار ببح�ر اليابان، قد ُفّست عى 

أّنها إشارة تحدٍّ إلدارة الرئيس األمريكي جو بايدن.
ويأتي اإلعالن عن اس�تئناف بيونغ يانغ لعملّيات اإلطالق 
الصاروخّي�ة، بعد أّيام عى إعالن كوري�ا الجنوبّية قيامها 

بتجربة إطالق صاروخ بالستي اسرتاتيجي من صنعها.
ويق�ول محلّلون إّن تجارب اإلط�الق الصاروخّية الكورية 
الش�مالّية التي ُنّفذت يومي الس�بت واألحد بحضور كبار 
املس�ؤولني الكورّي�ني الش�مالّيني، تأتي بال ش�ّك رداً عى 

التجربة الصاروخّية الكورّية الجنوبّية.

كوريا الشمالية تختبر صواريخ كروز جديدة طويلة المدى

المراقب العراقي/ متابعة...
ن�رشت صحيف�ة »التايمز« تقري�را أعده 
مايكل إيفانز، قال فيه إن قرار البنتاغون 
س�حب بطاري�ات باتري�وت متقدمة من 
الس�عودية، أثار قلق املسؤولني يف اململكة 
حول التزامات الواليات املتحدة العسكرية 

يف الرشق األوسط.
وقال إيفان�ز إن ص�ورا التقطتها األقمار 
الصناعية من قاعدة األمري س�لطان التي 
تبع�د 70 مي�ال جن�وب- رشق العاصم�ة 
الرياض أظه�رت أن امل�كان الذي وضعت 
في�ه بطاري�ات باتريوت منذ ع�ام 2019 

فارغ.
وتزامن قرار البنتاغون سحب البطاريات 
مع قرارها لنقل أنظمة دفاعية وأس�لحة 
إىل آسيا ملواجهة التهديد الصيني املفرتض.
وظه�رت الص�ور الفضائية بع�د أيام من 
قرار الس�عودية، إلغاء زيارة لوزير الدفاع 
لويد أوس�تن الذي كان يف منطقة الخليج 
الف�اريس م�ع وزي�ر الخارجي�ة أنطوني 
بلينك�ن، لش�كر الحلف�اء وع�ى رأس�هم 

قط�ر عى مس�اعدتهم يف عملي�ات إجالء 
األمريكي�ني واألفغ�ان م�ن مط�ار كابول 

الشهر املايض.
ولم تكن هناك إشارات عن ارتباط املوقف 
الس�عودي م�ن الزي�ارة بس�حب أنظم�ة 
باتري�وت، إال أن ترك�ي الفيص�ل، مدي�ر 
املخابرات السابق أخر شبكة »يس أن بي 
يس« قائ�ال »نريد تطمينات م�ن الواليات 

املتحدة«.

المراقب العراقي/ متابعة...
أظهرت بيانات مكت�ب اإلحصاء الوطني يف 
بريطانيا أن األشخاص الذين تم تطعيمهم 
بالكام�ل يش�كلون فق�ط 1.2% من حاالت 
الوف�اة الناتج�ة ع�ن اإلصاب�ة بكورونا، يف 

األشهر السبعة األوىل من هذا العام.
وبحس�ب البيان�ات، ت�م تس�جيل 51281 
حالة وفاة بني 2 يناير و2 يوليو، عى الرغم 

من أن العدد يش�مل األش�خاص الذين 
أصيبوا بالفريوس قبل تطعيمهم.

وم�ن بني هذه الوفي�ات، كانت 
ألش�خاص   )%0.8(  458

توف�وا بع�د 21 يوم�ا ع�ى 
اللقاح  األق�ل م�ن جرع�ة 
الثاني�ة و256 حال�ة وفاة 
)0.5%( كان�ت ألش�خاص 
بالكام�ل  تطعيمه�م  ت�م 

بع�د  بالف�ريوس  وأصيب�وا 
14 يوم�ا عى األق�ل من تلقي 

الجرعة الثانية.
هذا وقدرت هيئ�ة الصحة العامة يف 

بريطاني�ا أن فعالي�ة الجرعتني ضد دخول 
املستش�فى م�ع اإلصاب�ة بمتغ�ري »دلتا » 
والتي تعد اآلن الس�اللة املهيمنة يف اململكة 

املتحدة كانت حوايل %94.
يذكر أن بريطانيا تحتل املركز الرابع عامليا 
م�ن حيث عدد اإلصابات بف�ريوس كورونا 

والثامن من حيث الضحايا.

قلق سعودي من نقل أمريكا منظومة 
صواريخ باتريوت

1.2% من وفيات كورونا في بريطانيا هذا 
العام كانت للمطعمين بشكل كامل
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صحيفة-يومية-سياسية-عامة
الثالثاء 14 ايلول 2021 العدد 2672 السنة الثانية عشرة

بقلم/وسام إسماعيل
ويف نتيج�ة ه�ذا الحصار، انه�ارت مقومات 
الدول�ة اللبناني�ة وضعف�ت أدواته�ا، فيم�ا 
نجح�ت املقاوم�ة يف التأقلم مع ه�ذا الواقع 
لتبني عليه يف مرشوع متكامل يخرج الدولة 
اللبنانية م�ن التبعية ألدوات القوة األمريكية 

املفروضة عليها.
م�ن ناحية أخ�رى، لم يكن الق�رار األمريكي 
بالسماح باسترياد الغاز املرصي عرب سوريا 
أق�ل أهمي�ة أو تأث�رياً م�ن قرار االنس�حاب 
العشوائي من أفغانستان، بل يمكن الحديث 
ع�ن أنه أكث�ر أهمي�ة وخط�ورة لناحية أنه 

يشكل تراجعاً عن مرشوع متعدد األهداف. 
وإذا كان االنس�حاب م�ن أفغانس�تان ج�اء 
تح�ت عن�وان الحف�اظ ع�ى حي�اة الجنود 
األمريكي�ن، بذريع�ة أن مخاط�ر البق�اء يف 
هذا البلد فاق�ت مزاياه، فإن القرار األمريكي 
بالقف�ز ف�وق قان�ون »قي�رص« والس�ماح 
بالتواصل مع الدولة السورية رّشع ما كانت 

الواليات املتحدة تصّنفه يف خانة املحرمات.
الدول�ة  إلس�قاط  األمريك�ي  امل�رشوع  إن 
الس�ورية كان قد انطلق م�ن رضورة عزلها 
اإلقليم�ي وف�رض حص�ار  ع�ن محيطه�ا 
يضع�ف بنيتها وقدرتها االقتصادية من أجل 
ترس�يخ فشلها يف الوعي املجتمعي السوري، 
بم�ا يس�اعد عى منع الرئيس بش�ار األس�د 

من اس�تثمار النرص العس�كري الذي حققه 
من جهة، ويف محاولة تطويع س�لوك الدولة 
الس�ورية وإرضاخه�ا عن�د أي مفاوض�ات 
محتملة لتس�وية أوض�اع املنطقة من جهة 

أخرى.
ولذل�ك، عمل�ت الوالي�ات املتح�دة األمريكية 
تحت عنوان قانون »قيرص« عى فرض رزمة 
م�ن العقوبات القاس�ية الت�ي طالت مجمل 
البني�ان االقتص�ادي الس�وري، ومنعت دول 
الج�وار من التعامل مع س�وريا تحت طائلة 

التعرض لعقوبات اقتصادية مماثلة.
بالطب�ع، لم يغب عن العق�ل األمريكي حجم 
التداخ�ل والتكام�ل الذي فرضت�ه الجغرافيا 
وكرس�ه التاري�خ بن لبن�ان وس�وريا. وإذا 
كان ق�د رف�ض تميي�ز لبن�ان بسلس�لة من 
اإلعف�اءات، ف�إن القصد م�ن وراء ذلك كان 
الضغ�ط ع�ى »ح�زب الل�ه«، إذ إن الخط�ر 
الذي تش�كله املقاومة عى املرشوع الواليات 
املتح�دة وحليفه�ا الكي�ان اإلرسائييل ال يقل 
الن�ووي  أو  الس�وري  الواق�ع  ع�ن  أهمي�ة 
اإليران�ي. ولذل�ك، كان مقص�وداً أن تط�ال 
تأثريات الحصار والعقوبات الواقع السيايس 
واالقتص�ادي اللبناني، بحيث أمكن القول إن 
تأث�ريات قانون »قيرص« عى الدولة اللبنانية 
كان بمس�توى القسوة والش�دة التي أريدت 

للدولة السورية.

م�ن ناحية أخ�رى، ف�رض إع�ان املقاومة 
اإلس�امية، عى لس�ان أمينها الع�ام، نيتها 
اس�تقدام النفط من الجمهورية اإلس�امية 
رضورة مقارب�ة هذا املرشوع لناحية تأثريه 
يف البيئ�ة الحاضن�ة للم�رشوع األمريكي يف 
لبنان. وبعد أن ت�م التعاطي مع هذا اإلعان 
ع�ى أنه مجرد بروباغن�دا إعامية، تفاجأت 
اإلدارة األمريكية بإع�ان انطاق أول حاملة 

نفط باتجاه لبن�ان، عى أن تلحقها حامات 
أخرى، فكان من الرضوري أن تسارع لتتخذ 
ق�راراً يخف�ف م�ن تأثري ه�ذا النف�ط، إذ إن 
وصوله إىل لبنان سيش�كل ك�راً ملرشوعها 

بطريقة خشنة.
وحيث إّن املعطيات الحس�ية تؤّكد ما س�بق 
وم�ا أرشن�ا إلي�ه م�ن انكف�اء أمريك�ي عن 
املنطق�ة، بدليل االنس�حاب من أفغانس�تان 

وإعان نية االنس�حاب من العراق وس�وريا، 
وكذلك بدليل مسار التسوية املذل للمسلحن 
يف درع�ا، كان تقيي�م املقاوم�ة اإلس�امية 
للخي�ارات األمريكي�ة الت�ي تم التهدي�د بها، 
كالعقوب�ات عى الدول�ة اللبناني�ة أو بعض 
سياس�ييها، ع�ى أنه�ا ليس�ت جدي�ة، ولن 

تثنيها عن مواصلة مرشوعها. 
ولذل�ك، فرض عى األمريك�ي رضورة البحث 

عما يمكن أن يقلل من حجم خسارته، فاتخذ 
قراره بالقفز فوق عقوبات قانون »قيرص«، 
عرب تري�ع تواص�ل الدول�ة اللبنانية، ومن 
خلفها مرص واألردن، مع الدولة السورية، إذ 
اعترب أن باإلمكان حرص التعاطي بينهم بما 
قد يصنف عى أن�ه مصلحة لبنانية من دون 
إعطائ�ه أي بعد آخر. وبذل�ك، يمكن ملاكينته 
اإلعامية أن تسوق لفكرة أن النفط اإليراني، 
ومن خلفه مرشوع املقاومة اإلس�امية، لن 

يقدم حاً جذرياً لألزمة اللبنانية.
وبعيداً عن التربير اإلعامي للقرار األمريكي، 
إذ يتم الرتويج لرضورة مقاربة قرار السماح 
بالتواصل مع الدولة السورية ودخول النفط 
اإليران�ي إىل لبن�ان كأحداث مجردة، تش�كل 
استجابة لظروف إنسانية وال تعرب عن واقع 
مستجد، فإن القراءة املعمقة لهذين الحدثن 
تؤك�د اختص�ار املش�هد يف لبن�ان وس�وريا 
بانكفاء وفشل السرتاتيجية أمريكية، أدواتها 
ناعمة وذكية، وغايتها خش�نة لناحية خنق 
وتجوي�ع ش�عبن، من أج�ل إس�قاط نظام 

وكر مقاومة.
وإذا كان�ت أوىل الخط�وات اجتماعات عربية 
عنوانه�ا إيص�ال الغ�از إىل لبنان، ف�إن هذه 
الخط�وات س�تقدم للدول�ة الس�ورية مزايا 
ضمنية، أولها االعرتاف بسيادتها ورشعيتها 
ومركزيته�ا، وثانيه�ا خط�وات تخف�ف من 

وط�أة الحصار املف�روض، بما يس�اعد عى 
إعادة تشكيل الدور السوري يف املنطقة وفق 

أجندة مصالح الدولة السورية وحلفائها.
 أما بالنس�بة إىل لبنان، فإن األمر لن يختلف 
النف�ط  بإدخ�ال  الق�رار  فتأث�ريات  كث�رياً، 
اإليران�ي إليه طالت مس�تويات عدة، لناحية 
إع�ادة النظر جذرياً يف م�ا أمكن اعتباره منذ 
ع�دة س�نوات ثواب�ت أمريكية تج�اه الواقع 
اللبناني، فبعد عقد م�ن فرض القطيعة بن 
الدولت�ن، وأكثر من س�نتن من فرض حالة 
م�ن الحص�ار والش�لل الداخ�يل، كان إعان 
املقاومة ب�دء الحصول عى إم�دادات النفط 
من إيران دافعاً لتعلن السفرية األمريكية شيا 
س�ماح اإلدارة األمريكية للحكوم�ة اللبنانية 
بالتواص�ل م�ع الدول�ة الس�ورية لتس�هيل 
اس�ترياد الغ�از امل�رصي، كوس�يلة ملواجهة 
آث�ار اإلم�دادات النفطي�ة اإليراني�ة، ثم تبع 
ه�ذا القرار زي�ارة وفد ترشيع�ي أمريكي إىل 
لبنان لرشح مزايا االلتزام بالحظر األمريكي 
ع�ى النف�ط اإليران�ي، وتس�ليف اللبناني�ن 
دعم�اً غري مح�دود لجهود تش�كيل حكومة 
ووع�ود بتس�هيل املفاوض�ات م�ع صندوق 
النق�د ال�دويل. وبتحلي�ل املوق�ف األمريك�ي 
املس�تجد، يمكن اعتب�اره تراجع�اً معادالً يف 
قيمته االس�رتاتيجية لخطوات االنكفاء التي 

تكرست من أفغانستان إىل سوريا. 

بين النفط اإليراني والغاز المصري .. حلقات جديدة من االنكفاء األميركي

بقلم/محمد سويدان
العاطفي�ة  ال�روس ع�ن مواقفه�م  يع�رّب 
يف  الحاك�م  النظ�ام  تج�اه  والنفس�ية 
االنتخابات الربملانّية الروسّية، فيتم التعبري 
ع�ن ال�والء م�ن خ�ال التصوي�ت لح�زب 
روس�يا املوحدة، وعن خيبة األمل من خال 
التصوي�ت ملصلحة ح�زب روس�يا العادلة، 
وع�ن الع�داء من خ�ال التصوي�ت للحزب 

الشيوعي لروسيا االتحادية.
إن  ال�رويس،  االتح�اد  دس�تور  بحس�ب 
الجمعي�ة الفيدرالية الروس�ية ه�ي الهيئة 
الترشيعية يف روس�يا االتحادي�ة - أي تمّثل 
الربمل�ان الرويس – وه�ي تتألف من مجلس 
الدوم�ا )املجلس األدنى( ومجل�س االتحاد 
)املجل�س األع�ى(، بينم�ا يتأل�ف مجل�س 
االتحاد م�ن ممثيل كيانات روس�يا - وفقاً 
للدس�تور ال�رويس تنقس�م روس�يا إىل 85 
كياناً إدارياً مس�تقاً - ويتم انتخاب ممثيل 

مجلس الدوما من الشعب. 
س�لطة  ه�و  الدوم�ا  مجل�س  إن  وعلي�ه، 
ترشيعية تتكوَّن م�ن 450 عضواً ينتخبون 
ملدة 5 س�نوات. وتتمثل مهامه الرئيسية يف 
اعتم�اد القوان�ن الدس�تورية والفيدرالية، 
الروس�ية،  الحكوم�ة  أداء  ع�ى  والرقاب�ة 

وتعين رؤساء البنك املركزي وإقالتهم.
إضاف�ًة إىل ه�ذه امله�ام، س�عت التعديات 
الدس�تورية التي أقرّت يف العام 2020 لرفع 
أهمي�ة الربمل�ان االتحادي يف نظ�ام الحكم، 
فاكتسب مجلس الدوما سلطة املوافقة عى 
رئي�س ال�وزراء وجميع أعض�اء الحكومة، 
باس�تثناء وزراء األمن - الش�ؤون الداخلية 
والدف�اع والع�دل وم�ا إىل ذلك، وه�م الذين 
يعّينه�م الرئي�س بعد التش�اور مع مجلس 

االتحاد )املجلس األعى(.
قب�ل اعتم�اد التعدي�ات الدس�تورية، كان 
رئيس الدولة يعّن رئي�س الحكومة، وكان 
ملجلس الدوما الحق يف املوافقة فقط، وكان 
التعين الرس�مي لجميع أعض�اء الحكومة 
ال ي�زال مقترصاً عى الرئي�س. لذلك، يعترب 
مجل�س الدوم�ا املنص�ة املركزّي�ة، إذ يت�م 
اختب�ار التوجه�ات السياس�ية، وإضف�اء 
الطاب�ع الرس�مي ع�ى القرارات، وإنش�اء 

األدوات الترشيعية الازمة للتنفيذ. 
كم�ا أنَّ التعديات الجديدة تس�مح للرئيس 
الرويس بأن يرتّش�ح لواليت�ن جديدتن بعد 
انتهاء واليته الجدي�دة. ولذلك، ينظر بوتن 
اىل االنتخاب�ات الربملاني�ة القادمة عى أنها 
فرصة ملعرفة نسبة التأييد الفعلّية لحكمه 
تمهيداً لانتخابات الرئاسية يف العام 2024.
يف نهاي�ة املط�اف، تظ�ل روس�يا املوح�دة 

يف موق�ع انتخابي ق�وي. وم�ن املرجح أن 
تهيمن ع�ى الحي�اة السياس�ية يف االتحاد 
ال�رويس لبعض الوق�ت يف املس�تقبل. ومع 
تصاعد التحديات، س�يتحول تركيز الحزب 
بش�كل متزايد إىل الحفاظ عى قوّته محلّياً. 
ق�د يمثل ه�ذا انفصاالً عن امل�ايض، عندما 
تمتعت روسيا املوحدة بالحرّية التي منحها 

إياها األمن االنتخابي.
إضافًة إىل ذلك، يتزايد الحديث داخل روسيا 
ع�ن مس�اعي ال�دول األجنبي�ة للتدّخ�ل يف 
سياس�تها الداخلّية وخلق بع�ض التوّترات 
طري�ق  ع�ن  س�واء  ال�رويس،  الداخ�ل  يف 
منظم�ات املجتمع املدني أو عرب دعم بعض 
األش�خاص يف املعارضة؛ ففي آذار/مارس 
2021، قال نيكوالي باتروش�يف، س�كرتري 
مجل�س األم�ن القومي ال�رويس، لصحيفة 
»روسيس�كايا جازيتا« إنه من أجل احتواء 
روسيا، كان الغرب يحاول زعزعة استقرار 
الوضع االجتماعي والسيايس فيها، وإلهام 
الحرك�ة االحتجاجي�ة وجعله�ا متطرف�ة، 
واألخاقي�ة  الروحي�ة  القي�م  وتقوي�ض 

الروسية التقليدية.
يف  ص�درت  الت�ي  الجدي�دة  االس�رتاتيجية 
القل�ق  تحّدث�ت ع�ن   2021 تموز/يولي�و 
م�ن تاعب الحكوم�ات الغربية بالش�ؤون 
الداخلية الروس�ية وأهمية تعزي�ز الجبهة 
الداخلية وتحصينها ضد محاوالت االخرتاق 
الغربي�ة. وعلي�ه، تأت�ي انتخاب�ات مجلس 
الدوم�ا يف وق�ت تواج�ه روس�يا محاوالت 

الغ�رب لاس�تثمار يف املش�اكل االجتماعية 
الداخلّي�ة  وحدت�ه  لتدم�ري  واالقتصادي�ة 
وتعزي�ز االنقس�ام والتحري�ض عى حركة 

احتجاجّية. 
التح�دّي ال�ذي يواج�ه ه�ذه االنتخابات ال 
ينته�ي هن�ا، ب�ل إن املجل�س املنتخ�ب قد 
يواجه أيضاً مش�اكل يف حال ع�دم اعرتاف 
ال�دول الغربّية به، فالعاق�ات بن الواليات 
املتحدة وأوروبا من جهة، وروسيا من جهة 

أخرى، يف أسوأ أحوالها منذ سنن.
وقد أشار الفروف يف أكثر من مناسبة إىل أن 
الغرب يتحرّض إلثارة الش�كوك حول نتيجة 
االنتخاب�ات النيابي�ة القادم�ة يف روس�يا، 
وأن الوالي�ات املّتح�دة وأوروب�ا تح�رّضان 
التخ�اذ خطوات إضافية، بما يف ذلك س�عي 
الش�كوك بش�أن  إث�ارة  البع�ض ملحاول�ة 
نتائج االنتخابات وع�دم االعرتاف برشعّية 
الربملان املنتخب. ولعّل رفض منظمة األمن 
والتع�اون يف أوروبا إرس�ال فريق مراقبن 
النتخابات مجلس الدوم�ا وتذّرعه بإرصار 
الس�لطات الروس�ية ع�ى الح�د م�ن عدد 
املراقب�ن بس�بب جائحة كورون�ا يصّب يف 

هذا اإلطار.
واعت�رب رئي�س لجن�ة الش�ؤون الدولية يف 
مجلس الدوما ليونيد سلوتسكي أّن منظمة 
األمن والتعاون يف أوروبا ومكتب املؤسسات 
الديمقراطية وحقوق اإلنس�ان اتخذا قراراً 
حذراً ويش�ّكل فضيحة، وم�ن الواضح أنه 
أله�داف مبهم�ة. وبحس�ب قول�ه، حاول 

مكت�ب املؤسس�ات الديمقراطي�ة وحقوق 
اإلنس�ان ابت�زاز روس�يا، ورشع يف عملي�ة 
التف�اوض، وكان ين�وي أن يك�ون املنظمة 
الدولي�ة الرئيس�ية والوحيدة تقريب�اً التي 
تراق�ب االنتخابات يف روس�يا، لكن االتحاد 
ال�رويس لم يرض�خ للضغ�وط. لذل�ك، من 
املتوّق�ع أن يق�وم املجلس املنتخ�ب بالعمل 
واقرتاح�ات  وطني�ة  عام�ة  أجن�دة  ع�ى 
لتداب�ري حمائية إضافي�ة يف وجه التحّديات 

والتدّخات الخارجية.
ُينظر إىل انتخابات 17 أيلول/س�بتمرب عى 
أنه�ا ج�زء مهم من جه�ود بوت�ن لتدعيم 
حكمه قب�ل االنتخابات الرئاس�ية يف العام 
2024. بعد الع�ام 2020 الحافل باألحداث، 
نتيج�ة  رئيس�ية  عوام�ل  ع�دة  س�تحدد 

االنتخابات الربملانية لهذا العام. 
من وجهة نظر مؤسس�ية، ش�هدت روسيا 
حدث�ن رئيس�ين الع�ام امل�ايض. أوالً، تم 
التصوي�ت ع�ى مجموع�ة م�ن التعديات 
الدس�تورية لتصب�ح فاعل�ة، م�ا يس�مح 
ال�دورة  يف  باملش�اركة  بوت�ن  للرئي�س 
االنتخابية الرئاسية املقبلة ويعطي الربملان 
ال�رويس صاحيات أكث�ر. ثانياً، ت�م تغيري 
الحكوم�ة الروس�ية ألول م�رة من�ذ العام 
2012. وم�ن املرّج�ح أن تحتف�ظ روس�يا 
املوحدة - الحزب الحاكم - بالس�يطرة عى 
مجل�س الدوما، لكن الس�ؤال املطروح هذا 
الع�ام هو م�ا إذا كانت ستتمّس�ك بأغلبية 

دستورية.

بقلم/عالء الطائي 
إنترشت هذه األي�ام حمى الدعاية االنتخابية بن ممثيل 
األح�زاب العراقي�ة متج�اوزة بعض الح�دود واالعراف 
والس�لوكيات الت�ي كان من املف�رتض أن ال ترافق هذه 
الحمات س�يما وان الساحة السياسية واملراكز البحثية 
باألمس القريب ش�هدت ع�دد من الفعالي�ات الثقافية 
والح�وارات الفكري�ة مع طيف واس�ع صن�ف يف خانة 
ترق�ى إىل تصني�ف األعداء منه�ا إىل كيانات ش�قيقة يف 
وط�ن واحد وإتس�عت دائرة املش�اركة والح�وار لتطال 
غالبية التي�ارات واألط�راف الحزبية والديني�ة واألثنية 
وبم�ا كان يؤرش إىل القرب من صياغة عقد وطني جديد 
بن مختلف الكيانات العراقية ولكن من املفرتض ولهذا 
الس�بب بالذات أن يعم الهدوء النس�بي بن مختلف هذه 

املكونات.
 أن إس�تعراضاً رسيع�اً لغالبي�ة »برامج« ه�ذه القوائم 
الس�يما الرئيس�ية منها واملؤث�رة التي تمتل�ك حظوظاً 
وافرة للنجاح يف اإلنتخاب�ات تربز تماثاً كبرياً يف غالبية 
عنارصه�ا »الربنامجية«.  وهو ما يدفع للتس�اؤل إذن 
عن األس�باب الحقيقية لح�دة هذه املع�ارك اإلنتخابية 
وإنتقاله�ا برع�ة إىل ط�ور مايس�مى يف اإلنتخاب�ات 
األمريكية )الرتاش�ق بالطن( ويصبح عنوان أو عناوين 
الخاف عناوين فكرية سياسية اجتماعية... الخ تتصل 
بواق�ع التحدي�ات الت�ي يواجهه�ا العراق ع�ى مختلف 
الصعد الأقول أن البعض لم يسعى إىل ذلك ولكن اللوحة 

العامة ليست كذلك والغريب يف املوضوع.
أن تراش�ق التهم الذي وصل إىل أبعد مدى يتم بن حلفاء 
االم�س القري�ب والذين كان�وا يف خندق واح�د وغالبية 
الته�م الت�ي يجري الرتاش�ق به�ا ليس له�ا عاقة من 
قري�ب أو بعيد بالحوارات املعمقة التي جرت يف عدد من 
الدعوات ومنها برنامج أزمة العراق سيادياً والذي شكل 
أول محط�ة عراقية حقيقي�ة للحوار وضمت كل القوى 
والفعالي�ات الفكري�ة والسياس�ية والكيان�ات.  فعام 

تفض�ح هذه املع�ارك اإلنتخابية الطاحن�ة إذا لم تكن 
الربامج السياس�ية واالقتصادي�ة واالجتماعية 

واألهم من ذلك كله ش�كل ومحتوى العراق 
الجدي�د كي�ف تف�ر إذن طبيع�ة هذه 

املعارك بغري أنها تس�تهدف الوصول 
أم�ر  إال وه�و  لي�س  الس�لطة  إىل 

يف  مرشوعيت�ه  ولك�ن  م�رشوع 
النظم الديمقراطية تس�تمد من 
الت�ي يطرحها  الربام�ج  ك�ون 
الزعي�م  ذاك  أو  الح�زب  ه�ذا 
أو  فئ�آت  ملصال�ح  تس�تجيب 
أو اقتصادية  رشائح إجتماعية 

واسعة أو مؤامرة داخل النسيج 
للمجتمع  االقتصادى  اإلجتماعي 

صاح�ب  نج�اح  ف�إن  وبالت�ايل 
امل�رشوع ه�و بمثاب�ة انحي�از م�ن 

هذه الفئ�آت او غالبيتها لهذا الربنامج 
وافرازها عرب التصويت ألصحابه انه يمثل 

مصالحه�ا فكيف هو الحال يف هذه االنتخابات هل تعرب 
القوائم املتنافس�ة عن برامج متعارضة بشكل جوهري 
يف املجاالت السياسية االقتصادية االجتماعية أو حتى يف 

ماهية ومضمون العراق املقبل .
إن تفس�ري ذلك يبقى قضية ليس�ت بالس�هلة وإن كان 
أقرب تفس�ري لهذا كل�ه هو اإلعتقاد ب�أن مايجري عى 
الس�طح اليعرب عن رصاعات مبدئية تس�تند إىل مصالح 
حقيقية للش�عب العراقي بمختل�ف تكويناته وهمومه 
الكربى بدء من األمن الفردي والجماعي وصوالً إىل لقمة 
العي�ش الكريمة والحلم بمس�تقبل أم�ن وواعد ألطفال 
العراق وإنما وارج�وا ان اكون مخطئاً هي مجرد تعبري 
عن مصالح نخب سياسية ضيقة تعترب نفسها ألسباب 
ش�تى تمتلك الحقيقة للناس بما ه�ي نخب كي يقرتع 
له�ا البس�طاء والفقراء والن�اس الطيب�ون الذين ذاقوا 
األمري�ن عى مر العهود املختلف�ة ويدفعون يومياً ومن 
دماء أبناءهم وش�بابهم واطفالهم املسفوح يف شوارع 
بغداد وبقية املدن قربان خاص العراق وإال كيف نفر 
ع�دم التوج�ه له�ؤالء ليس بالش�عارات فق�ط وبصور 
الزعم�اء وإنم�ا بما يخف�ف ويوق�ف معاناتهم ويضع 
العراق والشعب عى درب الخاص وما الذي يفر غياب 

هوية هذه القوائم السياسية والفكرية .
العملية االنتخابية القادمة ستسهم بالشكل الذي تأخذه 
برتاكم الوع�ي انتخابي لدى الناخب تدفعه إلنتخاب من 
يثبت جدارته ومنع هذا الصوت عمن اليثبت هذه الجدارة 
أو يقنع بأنه أهاً لها؟ يبدو أن املشوار الزال طوياً أمام 
الع�راق كي يحق�ق مايحلم به ولنأم�ل ان يكون قصرياً 
وبمق�دار ماترتقي مجمل النخب السياس�ية والحزبية 
بممارس�تها السياس�ية واالجتماعية والفكرية بمقدار 
مات�رع وترية تطوي�ر وتعميق التقالي�د الديمقراطية 
م�ن خ�ال ممارس�ة مؤسس�ة تع�رب عنه�ا صنادي�ق 
االنتخاب تتويجاً لعملية ديمقراطية شاملة تعيد للعراق 
الواح�د املوح�د دوره ومكانته 
عى الصعيد العربي 
قليم�ي  إل وا
والدويل! 

آداب اإلختالف وبورصة اإلنتخابات

 ه�ذا املفهوم مت�داول ومع�روف يف الحم�ات االنتخابية وهو 
م�ن مس�لمات التعامل يف املعرك�ة االنتخابية الت�ي تجري بن 

الخصوم السياسين .. 
والصدمة االعامية تقوم عى تهش�يم وجه الخصم وتش�ويهه 
اما بفرية مفربكة او بحقيقة غائبة كانت مس�تورة ال يعرفها 
الجمه�ور فتكش�ف وتفض�ح يف لحظ�ة حرجة قب�ل الصمت 
االعام�ي لكيا يتمك�ن املتهم من رد التهمة عنه س�واء كانت 

حقيقة او مفربكة ..  
ه�ذا املفه�وم وهذه االلية متبع�ة ومعروف�ة يف الديمقراطيات 

العريقة وهي تقوم عى نرش فضائح املرشح الخصم ودوما ما 
تكون فضائح اعتداءات جنس�ية او فساد او رشوة ومعظمها 
تك�ون مفربكة ومثلما يح�دث يف كل انتخابات امريكية .. وهذا 
الفع�ل يتائم مع العقلية الغربية الت�ي مازالت خاضعة لتأثري 
الوصايا امليكافيلية القائمة عى اساس ان الغاية تربر الوسيلة 
..   وق�د قامت بعض الكتل بتقليد ه�ذه الصدمة وفربكت تهم 
كان�ت ب�اداء يسء وهزيل ومكش�وف اال لبعض البس�طاء من 
الجمه�ور ال�ذي اعمت�ه الضغينة لش�قيقه املناف�س وحجبه 
الطم�وح ع�ن التمييز بن ماه�و جائز او ح�رام ..  ومثال ذلك 

الفيدي�و ال�ذي انت�ج يف مواقع اح�د الجهات والذي اس�تهدف 
اح�د خصوم تل�ك الجهة والذي اش�ار وبالص�وت والصورة ان 
ه�ذا الخصم ارس�لت له االموال من اي�ران اضافة اىل ملصقات 
وبطاق�ات م�زورة وظهر ذلك العمل بش�كل مزري مكش�وف 
بعدما اكتشف املشاهد ان رد تلك املزاعم ال يتطلب ذكاءا وجهدا 

كبريا .  
اي�ران ال ترس�ل ماي�ن ال�دوالرات بيد ش�خص واح�د وبعلب 
كارتوني�ة وم�ن خ�ال معرب ح�دودي وهي تملك الي�ات لفعل 
ذل�ك لم تتمك�ن حتى الوالي�ات املتحدة م�ن ايقافها فضا عن 

اكتش�افها .   كذل�ك كان املكان والكادر الذي ق�ام بادوار هذه 
الفرية بائس مكش�وف لم يتمكن من اداء دوره بشكل محرتف 
مما جعل لهذا الفيديو مردودات عكس�ية استفاد منها املرشح 
املته�م عندما رأى الناس ان ذل�ك يخالف اخاقياتنا يف التنافس 
الرشي�ف وتجن�ب الوس�ائل القذرة حت�ى وان كان�ت تؤدي اىل 

غايات مقدسة . .  
ان : ال يجرمنك�م ش�نآن ق�وم ان ال تعدل�وا , اعدل�وا هو اقرب 
للتق�وى ,  تل�ك مثلن�ا العلي�ا وقيمن�ا الخلقية الس�امية ومن 
س�يتمرد عليها ال ين�ال اال العار والخران ..  واجد ان س�هام 

القوم س�تصوب اىل هدف واحد بعد االربعينية وارجو ان يتذكر 
الق�ارئ ذلك عندما يرى افام مفربكة وتهم مفتعلة س�تصوب 
نح�و القوائم الحش�دية بعد ان جهزت تل�ك الصدمات يف غرف 
مونتاج خارجية ولاسف اخرى داخلية وكما جرى قبل عامن 
ويجب ان نهيئ انفس�نا لرفض تلك االعمال ومحاربة اصحاب 
الوس�ائل الغري اخاقية واش�عار العاملن عليه�ا ان الجمهور 
العراق�ي يتعاطف مع املظلوم وانه سيس�تدل ع�ى النزيه من 
خال اس�تهدافه من س�هام القوم ومن خال تنافس�ه القائم 

عى قيم الفروسية النبيلة.

بقلم/ حسن كريم الراصد الصدمة..!

روسيا واالنتخابات البرلمانّية نحو تثبيت قاعدة بوتين الشعبّية

ُيفترض عدم تصنيف قرار اإلدارة األميركية بالسماح للحكومة اللبنانية بالتواصل مع الدولة السورية من أجل استيراد الغاز المصري على أنه استثنائي أو تلبية 
لمطلب الدولة اللبنانية بضرورة إعفائها من االلتزام بعقوبات قانون »قيصر«، إذ إن مقدماته لم تكن مبنية على أساس طلب رسمي لبناني لمواجهة االنهيار 

الذي تعانيه الدولة اللبنانية، إنما كان نتيجة تقدير أميركي مفاده أنَّ الحصار المفروض بهدف إخضاع المقاومة فيها لم يؤِد إلى تحقيق النتيجة المتوخاة. 
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الهولندي اكد عدم متابعته للدوري العراقي

كوركيس:لم ُأبعد من المنتخب 
وأدفوكات لم يدُع أي العب

عوفي: ال تأجيل لمباراة كأس السوبر لجنة الكشافين
 تختار الالعبين الموهوبين 

ق�ّدم رئي�س الهيئ�ة اإلداري�ة لن�ادي 
الري�ايض يون�س محم�ود  الجامع�ة 
استقالته الرسمية من منصبه كرئيس 

للنادي إىل أعضاء الهيئة اإلدارية.

وق�دم النج�م الكروي الس�ابق يونس 
محم�ود إس�تقالته من أجل الرتش�ح 
عىل منصب النائب الثاني يف إنتخابات 
املكتب التنفيذي لإلتحاد العراقي لكرة 

القدم بع�د حصوله عىل كت�اب تمثيل 
النادي يف عمومية إتحاد الكرة.

يف  الك�رة  اتح�اد  انتخاب�ات  وتج�ري 
ال�14 من الش�هر الجاري وقد رش�ح 

يونس محم�ود ملنصب النائب 
الثاني لرئيس اتحاد الكرة ولم 

يكن احد قد رش�ح 
امامه.

يونس محمود يستقيل من رئاسة الجامعة 

اكد املدي�ر االداري للمنتخب الوطني باس�ل كوركيس 
أن املدرب ادفوكات لم يبعد ولم يس�تدع احد لحد هذه 
اللحظة، مش�را إىل أن كل ما يث�ار هنا وهناك الصحة 

له.
وقال كوركيس لم نبلغ بأي إبعاد أو اس�تدعاء وكل ما 
يثار هو كالم يخص ن�ارشه، نافيا أن يكون ادفوكات 

ابعد اي العب لحد االن كما انه لم  يستدع أي العب.
واش�ار انه ال يعلم مايفكر به ادفوكات لكن من حقه 

أن يستدعي العبني قبل املباراة بسبعة أيام.
ولف�ت إىل أن أي خ�الف ال يوجد بيني وب�ني ادفوكات 
وان عالقتي جيدة به وأنه شخص مهني ويحب عمله 

ويبدع به.
واك�د كوركي�س أن�ه وزميله امل�درب املس�اعد رحيم 
حميد لم ُيس�تبعدا م�ن املنتخب وال يوجد ق�رار بذلك 
وان االخبار التي تتداول حول املوضوع غريب، مش�را 
إىل أن�ه يف حال تم ابعاده فس�وف يغادر ألنه يحرتم أي 

قرار.
واب�دى اس�تغرابه مل�ا يق�رأه يف بعض وس�ائل اإلعالم 
واملواق�ع م�ن اخب�ار غ�ر صحيح�ة تخ�ص ابع�اد 
واستدعاء العبني وكلها غر صحيحة، ألنه لم يتلَق أي 
يشء بهذا الش�أن من املدرب ويف حال اعلن ذلك س�يتم 

التبليغ بشكل رسمي.
من جهة اخرى اكد مدرب املنتخب العراقي لكرة القدم 
ديك ادفوكات، أنه لن يتابع الدوري العراقي، مشرا إىل 

انه سيكلف آخرين بهذه املهمة.
 AD وق�ال ادفوكات، يف ح�وار صحفي له مع صحيفة
SPORT الهولندي�ة: ل�ن اتواجد يف اي مدين�ة عراقية 
و حس�ب بنود العق�د واالتفاق أن يقوم ش�خص آخر 

بمتابعة الالعبني املحليني.
وأض�اف مدرب املنتخ�ب العراقي لكرة الق�دم؛ أنه لن 

يتابع الدوري بل سيكلف مساعديه بعمل ذلك.
وتع�ادل املنتخ�ب العراقي امام نظ�ره كوريا 0-0  يف 
أوىل مباريات التصفيات فيما خرس بالثانية أمام إيران 

.3-0

الخس�ارة أمام املنتخ�ب اإليران�ي يف الجولة الثانية م�ن التصفيات 
الحاس�مة املؤهل�ة ل�كأس العالم قط�ر 2022 كش�فت حقيقية أن 
املستوى الفني ألغلب العبي منتخبنا الوطني بدأ يف االنحدار الرسيع 
وخاصة بعد انتشار وباء كورونا وتوقف النشاطات الرياضية لفرتة 

طويلة واستمرار حالة الهبوط والرتاجع
حت�ى مع مع�اودة املباري�ات املحلية والبط�والت القاري�ة والدولية 
ألس�باب قد تتعلّق بثقافة الالعب أوالً وإالج�راءات الفنية املتخذة يف 
األندية للمحافظة عىل مستوى العبيها أثناء فرتة التوقف إضافة اىل 
ضع�ف الدوري املحيل كلها كانت عوامل مخفية س�اهمت يف ظهور 
املنتخ�ب الوطني بش�كل ضعيف ال يق�وى عىل مقارع�ة منتخبات 
مث�ل كمبوديا وهونغ كونغ والنيبال وغرها يف وقت كان قبل ظهور 
الوب�اء متصدراً ملجموعت�ه يف التصفيات التمهيدي�ة وقاهراً ملنتخب 

إيران صاحب التصنيف األول آسيوياً!
تلك الجزئية املهمة غابت عن أذهان الالعبني والكادر الفني واإلداري 
للمنتخ�ب وحتى ع�ن اللجن�ة الفنية يف الهيئ�ة التطبيعي�ة التي لم 
تتح�رّك يف حينه�ا لت�دارك تداعيات غي�اب الالعبني ع�ن التدريبات 
بإص�دار التعليم�ات لألندي�ة العتماد منه�اج تدريبي عرب ش�بكات 
التواص�ل واملحافظ�ة ع�ىل الحالة البدني�ة والذهنية ضم�ن مديات 
معقول�ة تفادياً لرتاجع املس�توى الفن�ي الذي يتطلّ�ب زمناً طويالً 
إلعادة ترتيب هيكل املنتخب اىل وضعه الفني املعتاد واس�تعادة روح 

الفريق وحالة االنسجام التي كان عليها سابقاً.
يف حني أن بقية املنتخبات اآلس�يوية لم تشهد تأثراً كبراً وحافظت 
ع�ىل حال�ة التواص�ل وارتق�ت باجراءاته�ا نح�و متابع�ة العبيها 
واس�تمرار تطبيق منهاجها اإلعدادي طيلة أي�ام الحظر الصّحي ثم 
س�ارعت اىل تأم�ني مباريات تجريبية ع�ّدة اس�تطاعت فيها إعادة 

التوازن ملنتخباتها والحفاظ عىل وحدة والشكل الفني لها.
إذن ما حصل من تراجع خطر لألسود يتحّمله الجميع بدءاً من أغلب 
الالعب�ني مّمن لم يدركوا أهمي�ة تمثيلهم ملنتخب الوطن، وتناس�وا 
مس�ؤوليتهم يف االرتقاء بمستواهم عرب اختزال الزمن واملداومة عىل 
التدري�ب والرتكيز الذهني حتى خالل تواجدهم داخل املنازل ومروراً 
باللجن�ة الفنية التي لم تطرح رؤية فنية أو تناقش كيفية املحافظة 
ع�ىل وحدة الفريق وتجّنب انهيار البن�اء الفني والنفيس له وترسيع 
عملية اإلعداد الصحيح الذي يؤّمن اس�تعادة ولو جزء من مس�تواه 
املعهود قبل ظهور وباء كورونا، وأخراً فش�ل الكادر الفني السابق 
بقي�ادة كاتانيت�ش يف إيج�اد أو فرض الحل�ول للخ�روج من مأزق 

انفراط عقد املنتخب!
كان دور رحي�م حمي�د كمس�اعد مح�ّراً وُمبهما س�واء يف الوقوف 
عىل مس�توى بع�ض الالعبني وه�و األق�رب اليهم أو التح�رّك نحو 
مناقش�ة املدرب بإجراء تغيرات جوهرية باس�تقطاب العبني أكثر 
جاهزي�ة بعيداً عن املس�ّميات، واألغرب انه لم يتح�رّك أيضاً وُيبدي 
أي رأي حتى بع�د الظهور البائس للمنتخب يف آخر ثالث مباريات يف 
التصفيات التمهيدية التي جرت بالبحرين وتنازل فيها منتخبنا عن 
صدارة املجموعة، بل أنه عرض ذات األسماء عىل املدّرب الجديد ديك 

أدفوكات برغم علمه بتواضع وهزالة مستوى أغلب الالعبني!
كما أن األمر ينس�حب بالتأكيد، عىل ضعف الجان�ب اإلداري بقيادة 
باس�ل كوركي�س وتعرّض�ه لهفوات ب�دأت تتكّرر وتؤثر عىل نس�ق 
اإلعداد إضافة اىل اتس�اع حمالت التش�كيك واالتهام�ات التي توّجه 
له ب�دوره يف التأثر عىل اختيار الالعبني املحلّيني أو املغرتبني وبغض 
النظر عن صّحتها من عدمها إال أنها بدأت تش�ّكل حالة غر صّحية 

ألجواء املنتخب.
باختص�ار.. الحكمة تتطلّ�ب التحرّك رسيعاً من قبل وزير الش�باب 
والرياضة واالتحاد القادم سواء بقيادة عدنان درجال أو رشار حيدر 
ملا يمتلكون من تاريخ يحّتم عليهم إنقاذ ما يمكن إنقاذه باستغالل 
الوقت املتبّق�ي قبل مواجهة املنتخب اللبنان�ي يف الجولة الثالثة من 
التصفي�ات من خالل إج�راء رسيع وحاس�م بتغير املدي�ر اإلداري 
للمنتخ�ب إلزال�ة كل الضغوط وقطع دابر االتهام�ات، وأيضا إيجاد 
بديل ملس�اعد املدرب املحيّل بش�خصية قادرة عىل احتواء واالنسجام 
م�ع أدفوكات وتمتلك رؤية فنية تس�هم يف تقييم امكانيات الالعبني 
وخاص�ة املحلّي�ني وع�رض البدائ�ل الجاهزة م�ن املواهب الش�اّبة 
واملتطلّعة القتناص فرصة تمثيل املنتخب بعد اس�تبعاد كل الالعبني 
مّم�ن أثبتوا خ�واء خزينهم الذهن�ي والبدني، واألهم تش�كيل لجنة 
خ�رباء فني�ة يف االتحاد الق�ادم تت�وىّل مس�ؤولية املتابع�ة وتقديم 
املشورة واالستعانة باسماء مؤّثرة مثل )أنور جّسام وهادي مطّنش 
ود.حارس محمد ونزار أرشف( وغرهم مّمن ُيش�هد لهم بالحيادية 

والحرص وصواب الرؤية بعيداً عن أي تأثر أو حسابات أخرى!

منتخب رهن التغيير

املس�اعد  امل�درب  عبي�د  عب�اس  وص�ف 
للمنتخب األوملب�ي العراقي، مهمة الفريق 
يف بطول�ة غ�رب آس�يا بالصعب�ة نتيج�ة 

الظروف التي مر بها.
وأوقع�ت قرع�ة بطول�ة غرب آس�يا 
للمنتخب�ات دون 23 س�نة، املنتخب 
األوملبي العراقي يف املجموعة الثانية 
إىل جانب منتخبات اإلمارات ولبنان 

وفلسطني.
وق�ال عبي�د »جمي�ع املنتخب�ات 
يف املجموع�ة مس�تقرة منذ فرتة 
طويل�ة وبالت�ايل املهم�ة يف غرب 
آس�يا ليست س�هلة يف ظل حداثة 
األوملبي مقارنة  املنتخب  تشكيل 
املوج�ود  األخ�رى  باملنتخب�ات 

معنا بالقرعة«.
وأض�اف: »املنتخ�ب األوملبي 
ل�م يت�درب كث�را س�وى 
أي�ام مع�دودة يف تركي�ا، 
أي�ام،   10 تتج�اوز  ال 
وبقي�ة األيام تضمنت 

اختبارات س�واء يف كربالء أو يف اإلم�ارات حيث التحق 
بالفريق الالعب�ني املحرتفني ومنحوا فرصة املش�اركة 
يف وديت�ي اإلمارات«. وأش�ار إىل أن املنتخ�ب األوملبي تم 

حله بع�د نهائيات آس�يا املاضية أي ما يقارب من س�نة 
ونص�ف ب�دون تدري�ب، موضًح�ا أن املنتخب�ات 

األخ�رى لم تتوقف وحققت تقدما وانس�جاما 
كبري�ن. وأت�م: »يصع�ب علينا املنافس�ة يف 

بطولة غرب آس�يا وعلينا أن نفكر يف إعداد 
أفضل لنهائيات آسيا من خالل زج الفريق 
يف بط�والت ودي�ة يف أوروب�ا ويف مناط�ق 
مختلف�ة لتكوي�ن منتخ�ب ق�ادر ع�ىل 

املنافسة«.

أكد رئيس لجنة املسابقات باالتحاد العراقي لكرة القدم، الدكتور 
حيدر عويف، أن مباراة كأس الس�وبر بني الق�وة الجوية، حامل 
لقبي الدوري والكأس، والزوراء الوصيف، ستقام يف موعدها يف 

السابع عرش من الشهر الجاري، وغر قابلة للتأجيل.
وق�ال ع�ويف، إن لجنة املس�ابقات ثبت�ت موعد كأس الس�وبر، 
وال يمك�ن تأجي�ل املب�اراة أو تغير موعدها، حت�ى وإن أقيمت 

االنتخابات الخاصة باتحاد الكرة املقررة اليوم.
وواص�ل: »بطولة الدوري إىل اآلن مثبتة يف العرشين من الش�هر 
الج�اري، إال أن لجن�ة الرتاخي�ص يف الهيئ�ة التطبيعي�ة طلبت 
من نظرتها يف االتحاد اآلس�يوي، منح فرصة لألندية لتس�وية 
مش�اكلها املالي�ة مل�دة ش�هرين، وإىل اآلن لم نس�تلم ردا يف هذا 

الخصوص«.
وأضاف: »الدوري سيتأجل فقط يف حال أرسل االتحاد اآلسيوي 
موافقته عىل التمديد، حيث س�يكون هناك تأجيل بس�يط ملنح 

األندية فرص�ة إيجاد حلول وضمانات، م�ن أجل الحصول عىل 
الرخصة اآلسيوية«.

يش�ار إىل أن 14 نادي�ا من ال�دوري العراقي املمت�از، لم تحصل 
عىل الرخصة اآلس�يوية بسبب ديون س�ابقة، ومشاكل قائمة 

مع الالعبني واملدربني حول املستحقات املالية.

قاَل رئيس لجنة الكش�افني يف الهيأة 
التطبيعي�ة، داود العزاوي: إن اللجنة 
اختارت ع�ددا من الالعبني املوهوبني 
م�ن مباري�ات دوري االش�بال، وذلك 
ع�رب املدرب�ني الكش�افني العاملني يف 

اللجنة.
وأضاَف: ان اللجنة حددت ملعب )مركز 
املوهبة يف ملعب الش�عب الدويل( ليكون 
مرسحاً الختيار الالعب�ني، يوم الخميس 
املقبل عند الساعة الخامسة عرصاً، حيث 
من املؤم�ل أن يتم انتق�اء الالعبني الذين 
وق�ع عليه�م االختيار وفق�اً ملعاير 

فنية خاصة.
واختت�َم رئي�س لجن�ة الكش�افني يف الهي�أة 
التطبيعية، داود الع�زاوي، حديثه بالقول: إن 
اللجنة تواصل عملها املضني النتقاء الخامات 
واملواهب املنترشة يف عموم العراق بغية صقل 
موهبتهم وتقديمهم للمنتخبات الوطنية، مع 
غ�رس املفاهي�م الكروية الصحيح�ة لديهم، 
لتهيئ�ة جي�ل واعد يض�م مواه�ب يمكن أن 
تكون النواة الحقيقية لكرتنا مستقبالً، حيث 
وضعنا منهاجاً طويل األمد س�يكون خارطة 
الطريق لهذه املواه�ب والخامات الفتية التي 

نأمل منها خراً يف األيام املقبلة.

عبيد يؤكد صعوبة االولمبي 
في غرب آسيا 

رعد العراقي

وصل�ت ام�س االثن�ني البطاق�ة الدولي�ة 
لالعب عالء عباس، من ناديه الربتغايل جل 
فيس�نتي، لينضم رس�ميا للق�وة الجوية. 
وبذل�ك س�يكون عب�اس متاح�ا للجه�از 

الفن�ي، يف مب�اراة كأس الس�وبر العراقي 
أم�ام الزوراء، املقررة ي�وم الجمعة املقبل. 
ويعد عباس إضاف�ة مهمة للخط األمامي 
للقوة الجوية، خصوص�ا بعد انتقال أيمن 

حس�ني، هداف الدوري العراق�ي املمتاز يف 
املوسم املايض، إىل أم صالل القطري. وسبق 
لعباس أن مثل الزوراء قبل موس�مني، ويف 
حال اش�رتاكه يف مباراة الس�وبر، ستكون 

األوىل له ضد فريقه الس�ابق. يش�ار إىل أن 
عب�اس م�ن الالعب�ني الش�باب، الذين ملع 
نجمه�م يف املواس�م املاضي�ة، خاصًة حني 

كان يمثل نفط الوسط.

القوة الجوية يتسلم 
بطاقة عالء عباس
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أرنولد،  ألكسندر  ترينت  اإلنجليزي  صنع 
هدف  ليفربول،  لفريــق  األيمن  الظهري 
تقدم الريدز يف شباك ليدز يونايتد، ضمن 
للربيمريليج. الرابعــة  الجولة  مباريات 

صالح  محمد  املــري  النجم  وســجل 
الهــدف األول )3-0( من تمريــرة أرنولد، 

ليدخل تاريخ الــدوري اإلنجليزي، بعدمــا وصل إىل 100 
هدف يف املسابقة.وبحسب شبكة »سكواكا« لإلحصائيات 
وصل أرنولد إىل 35 تمريرة حاســمة يف الدوري اإلنجليزي 
املمتاز، متفوًقا عىل الربتغايل كريســتيانو رونالدو، نجم 
مانشســر يونايتد الذي يمتلك 34 تمريرة حاســمة يف 
املسابقة املحلية.ويعترب أرنولد أحد أبرز صانعي اللعب 

يف الدوري اإلنجليزي املمتاز، رغم مركزه كظهري أيمن.
وعاد رونالدو للعــب يف الدوري اإلنجليزي 

يف  الجاري، حيث شارك  املوســم  يف 
مباراته األوىل أمام نيوكاسل، 

املايض، ونجح يف  السبت 
تسجيل هدفني.

أرنولد اكثر من صنع 
اهدافًا بالبريميرليغ

صحيفة-يومية-سياسية-عامة
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التاريخ يقف الى جانب الفريق االلماني

اليوم.. برشلونة يسعى للثأر من البايرن
بافتتاح مباريات التشامبينزليغ

تنطلق منافسات الجولة االفتتاحية لدور 
مجموعات بطولــة دوري أبطال أوروبا، 
اليوم الثالثاء الذي سيشــهد صداما ناريا 
بني برشــلونة وبايرن ميونخ عىل ملعب 

كامب نو. 
املواجهــة هي األوىل بــني العمالقني منذ 
الصدام التاريخــي بينهما يف ربع نهائي 
الذي  البطولة بموســم )2020-2019(، 

شهد اكتساح بايرن للبارسا )2-8(.
هيمنة بافارية

يملك الفريق األملاني أفضلية يف املواجهات 
البارســا، حيث ســبق له  املبارشة ضد 
تحقيق الفوز يف 7 مواجهات، فيما تذوق 
البلوجرانا طعــم االنتصار مرتني فقط، 

بينما تعادال يف مناسبتني.
ورغــم كثرة التغيــريات التي طرأت عىل 
التاريخية  الكتالوني منذ هزيمته  الفريق 

)2-8(، إال أن نجومه ســيدخلون املباراة 
بدافع االنتقام من بطل البوندســليجا، ال 
سيما وأن املباراة ستقام عىل ملعب كامب 

نو.
وقد تميل الكفة لصالح البارسا هذه املرة، 
يف ظل الغيابات التي يعاني منها البايرن، 
الــذي قد يدخــل املبــاراة دون خدمات 
جنابري  سريجي  ليفاندوفسكي،  روبرت 

ومارسيل سابيتزر بسبب اإلصابات.
ضيف ثقيل

رغــم املعطيــات التي تصــب يف صالح 
برشــلونة، إال أن بايرن ميونخ أثبت أنه 
ضيفا ثقيال عىل منافســيه يف املواســم 

األخرية بدوري األبطال.
البافاري  العمالق  ويتضح ذلك يف قــدرة 
عىل الخروج بســجل خاٍل من الهزيمة يف 
كافة مبارياته الـ18 األخرية خارج أرضه 

بالبطولة األوروبية، وهي أطول سلسلة يف 
تاريخ املسابقة.

وتعود آخر هزيمة للبايرن خارج الديار يف 
دوري األبطال لشهر أيلول 2017، حينما 
ســقط عىل يد باريس سان جريمان )0-

3( بملعب حديقة األمراء، ليتمكن بعدها 
من االنتصــار يف 14 مباراة والتعادل يف 4 

مناسبات.
 تميمة مشركة

املباريــات االفتتاحية دائمــا ما حملت 
حيث  الفريقني،  لكال  الســارة  املقدمات 
نجح البايــرن يف تحقيق الفــوز بكافة 
الجولة  يف  خاضها  التي  الـ17  املواجهات 
-2003 منذ موسم  األبطال  بدوري  األوىل 

2004، وهــو رقم قيــايس يحمله ممثل 
البوندسليجا. 

وعىل مدار تلك املباريات االفتتاحية، حقق 

بايرن ميونــخ رقما صعبا بتلقيه هدفني 
فقط خالل 17 مباراة، فيما هز شــباك 

منافسيه بـ42 هدفا. 
وال يختلف الحال بالنسبة لربشلونة، الذي 
لم يخرس أي مباراة يف افتتاح مشواره يف 
البطولة بآخر 22 موســما، حقق خاللها 

الفوز يف 17 وتعادل يف 5.
ضحية مفضلة

للمهاجم  املفضلة  الضحية  برشلونة  يعد 
األملاني توماس مولر، الذي تمكن من هز 
شباكه بـ6 أهداف خالل 5 مباريات فقط 
بالتشــامبيونز ليج، أكثــر من أي فريق 

آخر.
 كما أن مولر هو جالد البارســا يف دوري 
األبطال، حيث لم يســجل أي العب آخر 
أهدافا أكثر منه يف شــباك البلوجرانا عىل 

مدار التاريخ.

اىل ذلــك أكــد تقرير صحفي إســباني، 
غياب عدد من نجوم بايرن ميونخ خالل 
مواجهة برشلونة، يف دوري أبطال أوروبا.

ويحل بايرن ضيًفا عىل برشــلونة، اليوم 
الثالثاء بملعب كامب نو، ضمن مباريات 

الجولة األوىل بدور املجموعات.
الكتالونية،  »سبورت«  صحيفة  وبحسب 
املباراة  تلك  بايرن ميونخ ســيدخل  فإن 
دون عدد من أوراقه الرابحة، مثل سريجي 
جنابري، وروبرت ليفاندوفسكي، إضافة 

إىل مارسيل سابيتزر، بسبب اإلصابة.
جوليــان  أن  الصحيفــة،  وأضافــت 
ناجلســمان، املدير الفني لبايرن ميونخ، 
كومان  كينجســي  بالفرنيس  ســيدفع 
والكامريونــي إريك مكســيم تشــوبو 
موتينج، لتعويض غياب الثنائي جنابري 

وليفاندوفسكي.

قاد الفرنيس كريم بنزيما، نجم ريال مدريد، فريقه الكتســاح ســيلتا 
فيجو، بنتيجة 5-2، ضمن مباريــات الجولة الرابعة من الليجا.وتألق 
بنزيما بشكل الفت مع ريال مدريد، حيث سجل 3 أهداف )هاتريك(.

وبحسب شبكة »ســكواكا« لإلحصائيات، فإن بنزيما أسهم يف 9 
أهداف خالل 4 مباريات هذا املوســم، حيث سجل 5 أهداف وصنع 
4. وأضافت أن »بنزيما هو أكثر من أســهم يف أهداف هذا املوسم 
بالدوريات الخمســة الكربى«.ويعد بنزيما أفضل العب أسايس يف 
صفوف ريال مدريد بعد 4 مباريات من انطالق الليجا، متفوًقا 

عىل كريستيانو رونالدو يف 
 2016-2015 موسم 
)سجل 5 أهداف 

وصنع هدفا(.

قال الربتغــايل جوزيه مورينيــو، املدير الفني 
لروما، إنه حاول الكذب عىل الجميع، بما فيهم 
هو نفســه، وذلك بمحاولته إظهار أن مواجهة 
ساســولو، التي حملت الرقم 1000 يف مسريته 
فوزا  روما  عادية.وحقق  مباراة  التدريبية، هي 
قاتال عىل ساســولو )2-1(، بهدف يف الثواني 
األخــرية، ليحتفــل مورينيو بشــكل جنوني 

بالركض نحو مدرجات روما.
وقــال مورينيو، يف تريحــات أبرزها موقع 
»توتو مريكاتو« اإليطايل: »خالل األسبوع كنت 
أكذب حتى عىل نفيس، أردت إقناع الجميع، وأنا 
أيًضا، بأنها مبــاراة عادية، لكنها كانت مباراة 
اســتثنائية يل«.وأضــاف: »1000 مباراة كثري 

جًدا، ولم أرغب يف أن أتعرض للخســارة.. 
كنت خائًفا من الهزيمة، لقد كان شعوًرا ال 

يصدق«.
وتابع: »املباراة كانت يمكن أن تنتهي 6-6، أو 
باتريسيو  الفوز، لكن تصديات  بإمكانهم  كان 

منعتهم.. لقد أهدرنا بعض الفرص املحققة، 
بالنســبة للمحايدين كانــت مباراة غري 

عادية«.وأردف: »اليوم لم أكن يف الـ58 
من عمري، بل كان عمري 12 ســنة، 

اعتذرت  لقد  أركض كالطفل..  كنت 
بالفعــل إىل ديونيــيس )مــدرب 
املباراة  عىل  وهنأتهم  ساسولو(، 

الرائعة«.

بنزيما األكثر صناعة وتسجيال
لالهداف في اوروبا

مورينيو: كنت خائًفا من
 الهزيمة امام ساسولو

أشــاد ســتيفانو بيويل، املدير الفني مليالن، بأداء وعقلية 
الروسونريي،  مهاجم  إبراهيموفيتش،  زالتان  الســويدي 
الذي عاد للمشــاركة مع فريقه بعد غياب طويل بســبب 

اإلصابة.
وابتعد زالتان عن املالعب لفرة وصلت إىل 4 أشهر بسبب 
اإلصابة، قبل أن يعود ليشــارك أمام التسيو، وينجح يف 

تسجيل هدف بعد 7 دقائق من مشاركته.
وقال بيويل يف تريحاته بعــد املباراة: »زالتان لم يلعب 
منذ 4 أشــهر، أنا سعيد ألنه شــارك وظهر بشكل جيد 

للغاية، كما أنه بخري«.
وأضاف: »حصل عىل بعض الدقائق التي ســتكون مفيدة 
للمباريــات القادمة، إنــه ال يكرب أبًدا، بخــالف املوهبة 

الواضحة، فإن الشــغف والحماس بداخله يحدثان الفارق، 
وعندما تكون كذلك ال تشعر بمرور السنني«.

بيولي يشيد بمستوى 
ابراهيموفيتش

قــال الرويس دانييــل ميدفيديف، عقــب التتويج ببطولــة أمريكا 
املفتوحة، وحصده أول لقب جراند ســالم يف مســريته، عىل حساب 
الربي نوفاك ديوكوفيتش، إنه خاض النهائي عازما عىل أن يكون 

األفضل يف امللعب.
ورصح ميدفيديف »كنت أدرك كل األجواء التي كانت تحيط بالنهائي، 
وطريقة لعب ديوكوفيتش، فضال عن أن الجمهور كان يميل له، لكني 

لم أهتم بأي من هذا، ولعبت وكنت أعرف انني األفضل«.
وأضاف »ديوكوفيتش كالعادة يختربك يف البداية، لكنني صممت عىل 
تنفيذ خطتي، ونجحت.. كانت خطتي بســيطة، وهي السيطرة عىل 
الخــط الخلفي من امللعب، وجعل ديوكوفيتــش يبذل مجهودا كبريا 
بالتقدم نحو الشــبكة«.وأردف ميدفيديف )25 عاما( »ديوكوفيتش 
أفضل العب يف العالم، لكنني هذه املرة تفوقت عليه بفضل إرســايل، 
وتعقيــد األمور أمامه ســواء يف الدفــاع أو الهجوم«.وعن مواجهة 
ديوكوفيتش مدركا أنه يتطلع لتحقيق إنجازات مهمة، قال ميدفيديف 
»كنت أدرك أن الضغط يقع عليه وليس عي، لذا قدمت أقىص ما لدي، 
وحافظت عىل اسراتيجيتي، ونفذت خطتي التي أعدتها مع فريقي«.

ويعد هذا اللقب الرابع مليدفيديف هذا املوسم، بعد بطوالت مارسيليا 
ومايوركا وتورونتو لألساتذة، وهو الـ13 يف مسريته بشكل عام.

صنع اإليطايل نيكولو باريال، نجم خط وسط إنر ميالن، هدف فريقه 
الثاني أمام ســامبدوريا، خالل املباراة املقامــة بينهما عىل ملعب 

لويجي فرياريس، بمنافسات الجولة الثالثة من الكالتشيو.
باريال تألــق وقدم تمريرة عىل طبق من ذهب بعد مرور رائع من بني 
اثنني من العبي سامبدوريا ليتوغل يف جهة اليمني ويمرر كرة عرضية 

إىل الوتارو جهة اليسار، لينجح األخري يف التسجيل.
وبحســب شــبكة أوبتا لإلحصائيات، فإن باريال هو أول العب إلنر 
ميــالن يتمكن من صناعة هدف عىل األقــل يف مبارياته الثالث األوىل 
باملوســم ببطولة الدوري اإليطايل، وذلك منذ موسم )2005-2004( 

منذ أن بدأت الشبكة يف جمع البيانات.

باريال يحقق رقًما
فريًدا مع اإلنتر

ميدفيديف بعد التتويج: 
كنت أعرف أنني األفضل
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ايليا ابو مايضالثقافـي

قال السماء كئيبة! وتجهما
قلت: ابتسم يكفي التجهم يف السما!

قال: الصبا وىل! فقلت له: ابتسم
لن يرجع األسف الصبا املترصما!!

قال: التي كانت سمائي يف الهوى
صارت لنفيس يف الغرام جهنما

خانت عهودي بعدما ملكتها
قلبي فكيف أطيق أن أتبسما!

قلت: ابتسم واطرب فلو قارنتها
لقضيت عمرك كله متأملا

قال: التجارة يف رصاع هائل
مثل املسافر كاد يقتله الظما

أبيات خالدة في الذاكرة مختارات من أقوال المشاهير

االمام الحسني بن عيل »عليه السالم«
 »اللَُّه�مَّ إِنَّ�َك ُتِجي�بُ َدْع�وََة الُْمْضَط�رِّ إَِذا َدَع�اَك، 
�وَء، َو ُتِغي�ُث الَْمْكُروَب، َو َتْش�ِفي  َو َتْكِش�ُف السُّ
�ِقيَم، َو ُتْغِني الَْفِقرَي، َو َتْجُبُ الَْكِسرَي، َو َترَْحُم  السَّ
ِغ�رَي، َو ُتِعنُي الَْكِب�رَي، َو لَْيَس ُدوَنَك َظِهرٌي، َو اَل  الصَّ

َفوَْقَك َقِديٌر، َو أَْنَت الَْعيِلُّ الَْكِبرُي« .
»اللَُّه�مَّ َما أََخاُف َفاْكِفِني، َو َم�ا أَْحَذُر َفِقِني، َو يِف 
َنْفيِس َو ِديِني َفاْحُرْسِني، َو يِف َسَفرِي َفاْحَفْظِني، 
َو يِف أَْهيِل َو َماِل َو ُولْدِي َفاْخُلْفِني، َو ِفيَما َرَزْقَتِني 
ِ النَّاِس  َفَب�اِرْك ِل، َو يِف َنْف�يسِ َفَذلِّلِْن�ي، َو يِف أَْع�نيُ

ْمِني، َو ِمْن َشِّ الِْجنِّ َو اْلِْنِس َفَسلِّْمِني. َفَعظِّ

زهراء ناجي

رجب الشيخ

زهراء ناجي

»سرد لعائلة القصيدة« 
عن اغتراب الذات 
وقلقها الوجودي

 نصوص 

املراق�ب العراق�ي/ املح�رر الثق�ايف...
يعتب الفن التش�كييل العراقي من اكث�ر الفنون تطورا عن 
مثيالت�ه يف الدول العربيه اال ماندر ويش�تمل عىل العديد من 
التجارب املهمة واملتطورة عامليا وبسبب األوضاع السياسية 
املتقلب�ة ع�ىل م�ر تاربخه املع�ارص والت�ي ادت اىل هجرات 
متعاقبة ألجياله نش�أت وتطورت العديد من التجارب التي 
أصبحت عالم�ات فارقة  يف تاريخ الفن التش�كييل العراقي 
عاملي�ا عب التأث�ر  والتاثري يف ثقافات البل�دان التي هاجروا 
اليه�ا وهنالك الكثري من الش�واهد لتجارب اس�ماء فرضت 
نفس�ها وحازت عىل جوائز يف مع�ارض ومهرجانات دولية  
معروفة وسلط عليها االعالم الكثري من الضوء بما تستحق 

.
وأض�اف :اس�جل هنا ق�راءة لتجرب�ة حديثة  نس�بيا وهي 
تجربة الفنان س�عد مش�تت ال�ذي لم يطرح اس�مه اال منذ 
س�نوات قليلة تش�كيليا.. تخت�زن ذاكرة املب�دع الكثري من 
الص�ور واألف�كار والش�ارات يف بداي�ة تكوين�ه الطف�ول 
يستعيدها الحقا عند تشكل تجربته البداعية ويبثها ترميزا 
او وضوح�ا بحس�ب النه�ج البداعي الذي يختطه لنفس�ه 

مضيف�ا بذلك بع�دا عميقا الغتناء تلك التجربة ويف  الرس�م  
تحديدا هنالك تاكيد لهذا القول فالفنان س�عد مشتت عاش 
طفولت�ه وصباه وش�بابه يف مدينة الثورة تل�ك املدينة التي 
تم�ور بالحياة والضجيج واألل�وان واألىس والحرمان وفيها 
تش�كلت مالمح ش�خصيته عب اغرتافه الكث�ري من ينابيع 
صن�وف الفكر املختلف�ة من ثم هجرت�ه واالختالط بالكثري 
م�ن الثقافات يف عديد م�ن البلدان حتى اس�تقراره يف لندن 
منذ اكثر من ثالثني عاما عامال يف االعالم ومقرتبا بحذر من 
الرسم ليطرح تجربة جميلة واصيلة  بعد مشاهدات واسعة 

خالل تجواله يف مختلف دول العالم. 
وتابع: يفرض  االقرتاب من تجربة س�عد مشتت التشكيلية 
الكثري من الحذر للوهلة االوىل العتبارات متعددة ساوجزها 
قبل الدخ�ول يف تفصي�الت التجربة/الس�طوح التصويرية 
اوله�ا حج�م االعمال املوح�د بما يفرض ع�ىل الفنان الدقة  
والباعة  لخلق دهشة التواصل مع املتلقي وثاني االعتبارات 
التوزي�ع اللون�ي ع�ىل الس�طح والثال�ث ه�و ب�ث الثيم�ة  
التعبريي�ة بغية تكوين الش�كل العام املح�دد املطروح الذي 
يؤدي اىل اش�تباك مع رؤيت�ه الفنية يف تل�ك اللحظة فحجم 

االعمال الصغري نس�بيا ال يتيح للفنان التحرك بحرية غالبا 
ضمن تلك االطر النها تؤثر يف مديات حركة الفرشاة فارضة 
طوقا من عدم القدرة عىل التنويع مؤثرة  نفسيا عىل الفنان 
لحظة الخلق االبت�كار اذا افرتضنا ان تلك اللحظة هي نتاج 
لواقع نف�يس محتدم ضمن ذلك االط�ار الزمني اآلني املؤثر 
يف خل�ق رؤاه فيجن�ح اىل توزي�ع االلوان بقدرة  اس�تثنائية 
متغلبا عىل ما تقدم يف التعامل مع الس�طح محاوال التنويع 
واالبت�كار اللوني للتغلب ع�ىل محدودية حجم اللوحة ونوع 
االل�وان الت�ي يعمل به�ا للتعبري وط�رح ما يبتغ�ي طرحه 
)االل�وان املائي�ة( لينت�ج موضوعاته بس�طوح ه�ي اقرب 
للس�طوح احادية الل�ون للوهلة االوىل لكن م�ع التدقيق يف 
السطح تبز تنويعات لونية مدهشة بالغة التجانس شكليا 
ضم�ن التكوين العام للس�طح وهي ال�وان زخرفية  زاهية  
لعله�ا تتاثر كث�ريا بتجربة الفتى الجنوب�ي وذاكرته املتقدة 
والضاجة  باالل�وان يف طفولته املبكرة لتنعكس الش�عوريا 
عىل سطوحه علما ان الوسيط هو الورق مما يصعب العمل 
يف التعبري عن حاالته االنفعالية اثناء البث فتصبح السطوح 
ملس�اء ال تعطي الفرش�اة القدرة عىل التنويع فيستعيض 

عن ذلك بخلق تموجات لونية  مخادعة للس�طح التصويري 
لخلق االختالف والتنوع .

وأوض�ح: هنا البد من الش�ارة اىل ق�درة الفن�ان يف التغلب 
ع�ىل هذا االحتش�اد اللوني بب�ث درجات من الل�ون تهديء 
م�ن حدة  احتش�اد االل�وان اذ ي�ري الفنان الكب�ري الراحل 
محمد مهرالدين بان عىل الفنان ترك البعض من املس�احات 

البيضاء عىل السطح الراحة عني املشاهد. 
وب�ني : ان مش�تت تغل�ب عىل ذل�ك يف تدريج�ات لونية كما 
اس�لفنا تميل اىل الهدوء والبساطة يف احايني كثرية وتتحرك 
االلوان عب دوائر وتش�كيالت تتجاور وتتحاور مع بعضها 
البع�ض يف دوائ�ر تحتدم احيان�ا وتنس�جم يف احيان اخرى 
لتطغي الثيمة الرئيس�ية اي املرأة /الرمز يف فضاء الس�طح 
كم�الك حارس تمد أجنحة الفراش�ة وهي تحلق يف الفضاء 
التصويري املحتدم لتفرض هدوءها وطراوتها عىل السطح 
التصويري.وخت�م: اخريا اس�تطيع القول بان�ه امتلك رؤيا 
متطورة مكنته من طرح تجربته يف مجال الرس�م معارضا 
ما ذهب اليه عنوان معرضه)هبوط س�لس( بل االقرب هو 

نساء محلقات يف الفصاء الرحب الذي يفرتضه الفنان.

التشكيلي سعد مشتت يستعيد ذكريات الطفولة بألوان مائية 
يرى الناقد رحيم يوسف ان التشكيلي سعد 

مشتت في معرضه »هبوط سلس« أستطاع أن 
يستعيد ذكريات الطفولة التي تحتوي الكثير 

من الصور واألفكار واإلشارات في  لوحات  
بألوان مائية براقة .

وقال يوسف في قراءة نقدية خص بها 
رحيم يوسف)المراقب العراقي(: 

فيلم »أمور شخصية«استعادة الفلسطيني إلنسانيته

القرآن الكريم وفلسفات التجلي اإللهي

سليم البيك
فيل�م مها حاج »أمور ش�خصية« 2016. 
الفيل�م األول ملخرجت�ه الت�ي ل�م تبح�ث 
يف م�ا أفرتض�ه »دلي�اًل لصناع�ة الفيل�م 
ول�م تس�َع  تكتب�ه،  الفلس�طيني« ك�ي 
لتصوي�ر ما يتوقعه صاحبن�ا غري العابئ 
بيشء والداخل صدفًة إىل فيلم، ولم تس�َع 
لتلقين�ه، بالن�ص والصورة، فلس�طينيَة 

فيلمها، من أول مشهد فيه.
أتت مه�ا ح�اج بحكاي�ٍة لفلس�طينييها 
اس�تقالليٌة تامة، ركزت يف ش�خصياتها، 
أبق�ت  وإنس�انيتهم،  كينونته�م  يف 
لشخصياتها إنسانيتها، رسمتهم )كتابًة 
وتصويراً( دون اعتب�ار لإلرسائييل يفوق 
اعتباره�ا لهم. مبره�م الوجودي يكمن 
فيهم ال يف مؤسس�ات االحت�الل وأفراده، 
ليسوا مرآة، ليسوا وسيلة لظهار بشاعٍة 
ب�ل  الرسائي�يل،  يف  وبين�ة(  )مس�تحقة 
ه�م الغاية، ه�م الفيلم. أعط�ت للحكاية 
الفلس�طينية تفاصيله�ا املحلية الوطنية 
وكان االحتالل ظال يف الخلفية، كما يجب 
أن يك�ون )إيلي�ا س�ليمان، يف »إن ش�ئت 
كما يف الس�ماء« أغاظهم بتجاهله إياهم، 
بمحوه�م إال م�ن مش�هٍد زاده�م امحاًء 
وغيظ�اً(.كان االحت�الل يف فيلم مها حاج 
ُمهمش�اً كما يكون الفلس�طيني يف أفالم 
االحت�الل، وأت�ى ضمن املَش�اهد األخرية، 
يف صيغته وموقعه الطبيعيني، يف مش�هد 
عابر يمكن حذفه كما يمكن البقاء عليه، 
فلي�س لإلرسائي�يل هن�ا مكان�ة مركزية 
يف الرسدي�ة، ب�ل تتمة واقعي�ة محجمة. 
حضور الرسائييل كان يف حدوده، تحكمت 
به املخرجة ولم يتحكم هو فيها، صورته 
ضمن ح�دوده الضئيل�ة التافه�ة مقابل 
الفلس�طيني ويومياته  حضور النس�ان 
الت�ي تس�تقل، يف معظ�م تمثيالتها، عن 

صورة االحتالل.يف »أمور شخصية« مركز 
الفيلم هو النس�ان الفلس�طيني، املَحيل 
ابن الن�ارصة، ال الكونكري�ت الرسائييل، 
الحكاية تتمحور حول�ه، وما عدا »أموره 
الشخصية« يكون تابعاً وثانوياً وتكميلياً، 
ال يك�ون ه�و وأم�وره الش�خصية تابعاً 
للغري�ب ع�ىل أرضه، حضور الش�خصية 
هن�ا يك�ون لذاته�ا ال ل�ذات الرسائي�يل. 
ليس�ت ش�خصياتها، س�لوكاً وكالماً، رد 
فعٍل ال أكثر، عىل وحشية االحتالل )أناساً 

وأشياء(.
يف الفيل�م ال يتح�دد الفلس�طيني س�لباً، 
ال يك�ون الص�ورة النقي�ض ع�ن غ�ريه، 
ف�ال يك�ون الفيل�م الفلس�طيني بنقطة 
ارتكاز ه�ي إرسائيلية. يف الفيلم نش�اهد 
ُم�براً  ال  الت�ام،  بوج�وده  الفلس�طيني 
باالحت�الل، ه�و ح�ارض قب�ل االحت�الل 
وخالله ومن بعده. ال نشاهد الفلسطيني 
هنا من خلف ظه�ر الرسائييل، وال يكون 
هم�ه الوحيد النجاة، وال يك�ون إما بطالً 

دائم�اً(  الرسائي�يل  )بفع�ل  ضحي�ة  أو 
فللفلس�طيني قب�ل ذل�ك كل�ه إنس�انية 
س�بقت الحال�ة التي أوجدها االس�تعمار 
ع�ام 48، ال تتح�دد هويُته به�ا، ولم يبدأ 
حياته عاَمه�ا. كان للفلس�طيني، دائماً، 
حكايات تتخطى االستعمار/االحتالل إىل 

إنسانيته.
ظروف  االحت�الل  ف�رض 
حي�اة عىل الفلس�طينيني 
وانتشل منهم استيعابهم 

وإدراكهم لنس�انيتهم. م�ع الزمان تمدد 
هذا الف�رض )بفعل صانع�ي األفالم( إىل 
الس�ينما، و»توَحَش�ن«. أعادت مها حاج 
يف فيلمها »أمور ش�خصية« للفلسطيني 
إنس�انيَته. هن�ا يك�ون الكف�اح وجودياً 

وجذرياً ودائماً، ال ظرفياً ومتوقعاً.

املراقب العراقي/ متابعة...
األردن�ي/ والعالم�ي  الش�اعر  مؤخ�راً  أص�در 
الفلس�طيني عمر أب�و الهيجاء ديوان�ه املعنون ب� 
»رسد لعائل�ة القصي�دة« ع�ن املؤسس�ة العربي�ة 
الثقاف�ة  للدراس�ات والن�ر، وبدع�م م�ن وزارة 
األردنية، وجاء يف 152 صفحة من القطع املتوسط.

يلحظ املتابع ملس�رية أب�و الهيجاء الش�عرية، التي 
تج�اوزت الثالثني عام�ا ويزيد، أن عن�رص ومبعث 
املوت هو القلق يف بعده النفيس، الذي يأتي استجابة 
حياتي�ة البّد منها لإلحس�اس بأن الف�رد يملك من 
الحيوية ما يجيب بها عىل الفعل كرد فعل، فش�عره 
اس�تجابة لحيات�ه، التي يمتلك م�ن خاللها حيوية 
يجيب بها ع�ىل فعل الكتابة، كرد فعل عىل تحوالته 
نفسها، فنجد اليقاع يف تشكالته الشعرية مشحونا 
بإيقاع الروح والجس�د والحياة، إيقاعات تصحبها 

فتوحات لغوية متفجرة.
وق�د كت�ب الش�اعر والناق�د العراق�ي ع�يل جعفر 
الع�اّلق كلمة عىل الغالف األخ�ري للديوان قال فيها: 
»تتوّزع هواجس نصوص الشاعر عمر أبو الهيجاء 
ع�ىل مجموعٍة من االنهم�اكات، التي يتم�دد بينها 
الن�ّص، آخذاً وقدت�ه االنفعالي�ة، أو زاده الداللّ من 
ه�ذه الثيم�ة أو تل�ك … وال أذهب بعي�داً عن مركز 
اهتم�ام الش�اعر ومكم�ن حرائقه حني أق�ول، إن 
أكث�ر تل�ك الثيم�ات ت�ردداً يف نصوصه ربم�ا هي: 
اللغ�ة، الغي�اب، األنث�ى، العائلة، إضاف�ة إىل الكثري 
م�ن تموجاتها وتفرعاتها املتاخمة لها يف الداللة … 
للشاعر إحساس�ه املضاعف بالغربة، وله ما يعّمق 
صلة ه�ذه الغربة بالغياب، غياب األصدقاء تحديداً، 
غي�اب الصداق�ات يف ح�د ذاته�ا، يف فداحته�ا التي 
تعادل صدمة الغياب ذاته. إن الش�اعر يعلن بصوٍت 
يطفح بالدمع والوحشة إنه ظلُّ أصدقائه البعيدين، 

والزيُت امليضُء يف أصواتهم املبحوحة«.
ويف كلم�ة أخ�رى للش�اعر الس�وري عب�د الق�ادر 
الحصن�ي ذكر فيه�ا: »تحتاج التجربة الش�عرّية يف 
أع�ال نضجه�ا إىل أن ت�رى إىل الكلمات م�ن جديد، 
باحث�ًة عما يس�تعيدها خلق�ا آخ�ر، وال يكون لها 
ذلك إال يف تلّمس ما يجعلها عائلًة، لتتس�َق أنساُبها 
يف س�ريورة/ م�رسودة، يرى فيها الش�اعر خالصا 
… إنه�ا تحت�اج إىل أن ت�رى الس�ماء واألرض واملاء 
وال�رتاب والتاري�خ والجغرافيا واملعاناة النس�انية 
والش�خصية يف أقن�وم واح�د، وأن تتطلّع إىل ِس�فر 
تكويٍن جديٍد وإىل تثنيٍة تس�تعيد ذلك الخلق. وعليه، 
�فر مش�تهاٌة بم�ا ه�ي معادل  فامل�رأة يف ه�ذا السِّ

وجود«.ومن قصيدة »امرأة من فضة« نقرأ ..
»بيدي�ن فائضت�ني بالعش�ِب اللهي/ام�رأة ترت�ل 
أيامها/وتمس�ك بخيط الض�وء يف الحارات وتطري/

ام�رأة م�ن فلقة الصب�ح تتش�كل/قنديال يف كومة 
األطفال/تف�رك العتم�ة بيديها املش�تعلتني/كأنها 
تمن�ح حنط�ة وجهها املغ�ب لألرض/ام�رأة تؤثث 
ن�ص البيوت يف انتحاب الوقت/تكتب وصاياها عىل 
خ�د الليل/مثل غري�ب لم ير/غري ص�ورة الدمع يف 
اكتظاظ القتىل/ما الذي تبقى المرأة لم تزل مصابة 
بموهب�ة الطريان/امرأة لم تنل من عش�ب يديها/

غ�ري رصرصة الريح يف ثناي�ا الجس�د/امرأة تمنح 
أرسار فضته�ا للعش�اق/وتطري ثاني�ة/ كي تصيل 
ب�ني يدي القصيدة/ امرأة تن�ام يف ذاكرة البالد/…. 

وتغني«.

-1-
ممنوع أَن ترسَمني 

أَْو َترُسم أَمكنتي البعيدة 
فلون سمائي أخرض 

، مملكتي  زرقاء...
تضارييس تفتش عن حرف

 يلبس جلباب الوقار 
مازال القلم

 يفتش عن محبة  
فوق رفوف الوعد

تنتظر الدور الذي 
يؤبن الحلم املزروع

يف مخيلتي ...
أحالمي 

تشبه أحالم  الصبية 
وضحكتي

 فراشات حني تالمس 
غصن شجرة ...

تشتهي ان تغادر إىل مدن التعرف 
اال حكايات مروية ،
 يف آزمنة الرهان....

-2-
انا للشِعر افتُح 

نافذتي 
و للتاريخ أدون 

حريف 
ك طائر يشتعل يف 

لهيب الوجد ...
-3-

املطر ...
 رسالة الله إىل األرض 

، سمفونية نداء ،
 لقلوب عطىش ..

-4-
ابي كان مولعا 

بالشعر
وانا اول معلقة كتبها 

يف حرضة امي ...
فكنت قصيدته االوىل

 عبدالحفيظ بن جلول
تمث�ل األنس�اق عن�رصا منظم�ا ملس�ار األف�كار يحدد 
كيفيات اش�تغال العقل يف مضمار معني، محدد بأدواته 
وآليات�ه ومفرداته، ويتحول النس�ق إىل الصنمية حني ال 
يس�تجيب إىل االنفت�اح عىل هامش الق�راءة الحفرية يف 
طبقات النص وخلفيات األفكار، وهذا كله يتعلق بمجال 
الن�ص الوضع�ي، ألنه ولي�د العقل والفض�اء الوجودي 
املتعل�ق بحركة النس�ان وتش�كالت وعيه، أم�ا »النص 
املقدس« أو »النص التأس�ييس« بتعبري أركون، أي يمثل 
الرارة املنتظرة من الغيب لتلتقي الذات الرتابية أشواق 
روحها السماوية، ومن هنا تكتسب النصوص قدسيتها 
ومفارقتها ملا يختلف عنها من النصوص األخرى، ضمن 
هذا الجدل الفلس�في يأتي عمل محمد برصي املوس�وم 

»القرآن الكريم وفلسفات التجيل اللهي«.

الخصوصية واالختالف:
يأتي كتاب الباحث الجزائري وأس�تاذ الفلس�فة محمد 
ب�رصي، ليبعث تلك الرؤية الهادف�ة إىل قراءة املقدس يف 
مس�ار ما توصل إليه العقل العلم�ي واملعرفة التجريبية 
م�ن أدوات وآلي�ات حفري�ة تتيح الوص�ول إىل ما خفي 
م�ن معنى وقيم�ة، وهو من ه�ذه الناحية يث�ري الكثري 
من األس�ئلة الت�ي تدخل يف صميم الق�راءة القرآنية بني 
طبيعة املق�دس وتعددية الق�راءة، ويمثل ه�ذا الكتاب 
بالنس�بة للقارئ املتعمق إغراء معرفيا الستنهاض عدة 
أف�كار تحاول االقرتاب من القرآن عىل أس�اس أن أفكار 
الكات�ب دافعة لالخت�الف بالرضورة، وهذا م�ا تختزنه 

األفكار الحية.
اعتم�دت هذه الق�راءة عىل ثالث مراح�ل: أوالها الرؤية 
الغربي�ة للن�ص والن�ص املقدس )ب�ول ريك�ور، بارث، 

دريدا( ثانيتها مس�احة للقراءة القرآنية قرآنيا، وثالثها 
نقد ألفكار الكاتب الحداثي سعيد ناشيد يف كتابه القرآن 

والحداثة.
يحي�ل الكت�اب إىل بيئ�ة معرفي�ة تحي�ط ق�راءة النص 
القرآن�ي بمفاهيم منهجية تس�هل التواصل ثقافيا مع 
املنظومة القرآنية كمفهوم »النص« و»املعنى« و»اللغة« 
و»التأوي�ل« و»االخت�الف«.. وه�ي مفاهي�م نابعة من 
الفلس�فة باعتباره�ا موض�وع االس�تفهام، والحاطة 
بهذه العنارص تكثف الرؤية م�ن الخارج للنص الديني، 
وبالت�ال تجع�ل بنيته قابل�ة ل�»التفكي�ك« انطالقا من 
معطيات الفهم للمناهج الحداثية، ف�»لم يعد الالهوتي 
والفقيه يملكان ح�ق العناية اللهية والتفويض اللهي 
يف اقتح�ام النص�وص« إال أن مثل هذه الق�راءات تبقى 
س�جينة األف�كار واملعاق�ل املعرفية ال تبحه�ا إىل واقع 

خصوصية ال�ذات الدينية، التي تس�تلهم وجدانها من 
كتابها املقدس، وهو حال املس�لم البسيط وهو يقرتب 
م�ن القرآن، ألن الش�كال الذي يق�وم يف االنفتاح عىل 
املدونة الفلس�فية هو أنها تنطلق باحثة عن الس�ؤال 
املنطق�ي املجرد، ابتداء ثم ال تلبث أن تعود إىل جذورها 
الديني�ة، كما حدث مع دري�دا »الذي تأثر يف مرحلة ما 
بعد نضجه العقالني وثورته الفلسفية بجذوره األوىل 

اليهودية«.
والش�كال اآلخ�ر يتعل�ق بالغ�رب يف أنس�نته للنص 
املقدس، فيصبح تاريخيا، ترتيخ )من التاريخ( النص 
ه�و املفصل الحس�اس يف قراءة املت�ن، ألن كل إحالة 
إىل التاريخ تتجاهل املعطى الغيبي اليقيني الس�ابق، 
باعتب�ار الغي�ب مص�در لألس�طرة، ال منبع�ا للكالم 

اللهي املنزه.

سعد مشتت
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وهكذا تّم ملعاوية ما أراد، وكانت شهادته 
)عليه الســام( باملدينة يــوم الخميس 
لليلتني بقيتا من صفر سنة خمسني من 
وأربعني. وحكم معاوية  أو تسع  الهجرة 
بفعلتــه هذه عىل مصري أُمــة بكاملها، 
فأغرقها بالنكبات وأغرق نفســه وبنيه 
بالذحول والحــروب واالنقابات، وتّم له 
إىل آخر سطر فيها.  املعاهدة  بذلك نقض 
وقال اإلمام الحســن )عليه السام( وقد 
حرضته الوفاة: »لقد حاقت رشبته، وبلغ 
أمنيته، والله مــا وىف بما وعد، وال صدق 

فيما قال«.
وورد بريد مــروان إىل معاويــة بتنفيذ 
يملك نفسه من  فلم  املســمومة  الخّطة 
الحســن  اإلمام  بموت  الــرور  إظهار 
)عليه الســام(، »وكان بالخرضاء فكّب 
وكــّب معه أهل الخرضاء، ثــم كّب أهل 
املســجد بتكبري أهل الخرضاء، فخرجت 
فاختة بنت قرظة بن عمرو بن نوفل بن 
عبد مناف ]زوج معاوية[ من خوخة لها، 
فقالت : رّسك الله يا أمري املؤمنني، ما هذا 

الذي بلغك فررت به ؟ قال : موت الحسن 
بن عيّل، فقالت : إّنا لله وإّنا إليه راجعون، 
ثم بكت وقالت : مات سّيد املسلمني وابن 
بنت رســول الله )صىلَّ الله عليه وآله(«.

لإلمام  معاوية  اغتيــال  عىل  والنصوص 
متضافرة  بالسّم  السام(  )عليه  الحسن 

كأوضح قضية يف التاريخ .
وثقل حال اإلمام )عليه السام( واشتّد به 
فعلم  االحتضار،  آالم  يعاني  فأخذ  الوجع 
أّنــه لم يبق من حياتــه الغالية إالّ بضع 
دقائق فالتفت إىل أهله قائاً :«أخرجوني 
إىل صحن الدار أنظر يف ملكوت الســماء« 
.فحملوه إىل صحن الدار ، فلّما استقّر به 
رفع رأسه إىل الســماء وأخذ يناجي رّبه 
:« اللّهم إّني احتسب  ويترضع إليه قائاً 
عندك نفيس ، فإّنهــا أعّز األنفس عيلَّ لم 
أصب بمثلها ، اللّهم آنس رصعتي ، وآنس 
يف القب وحدتي«. ثم حرض يف ذهنه غدر 
معاويــة به ، ونكثه للعهــود ، واغتياله 
إّياه فقال : » لقد حاقــت رشبته ، والله 
ما وىف بمــا وعد ، وال صــدق فيما قال 

».وأخذ يتلو آي الذكر الحكيم ويبتهل إىل 
الزكية  نفسه  فاضت  حتى  ويناجيه  الله 
إىل جّنة املأوى ، وسمت إىل الرفيق األعىل 
، تلك النفس الكريمــة التي لم يخلق لها 
نظري فيما مىض من سالف الزمن وما هو 
آت حلماً وســخاًء وعلماً وعطفاً وحناناً 
وبرّاً عىل النــاس جميعاً .لقد مات حليم 
د شــباب أهل الجّنة ،  املسلمني ، وســيّ
وريحانة الرســول وقرّة عينه ، فأظلمت 
الدنيا لفقده ، وأرشقــت اآلخرة بقدومه 
الهاشمّيني  بيوت  الصيحة من  .وارتفعت 
، وعا الرصاخ والعويل من بيوت يثرب ، 
وهرع أبو هريرة وهو باكي العني مذهول 
اللّب إىل مســجد رســول الله )صىل الله 
عليه وآله( وهو ينادي بأعىل صوته : »يا 

أّيها الناس! مات اليوم حّب رســول الله 
)صىل الله عليــه وآله( فابكوا«.وصدعت 
كلماتــه القلوب ، وتركــت األىس يحّز يف 
النفوس ، وهرع مــن يف يثرب نحو ثوي 
اإلمام وهم ما بني واجم وصائح ومشدوه 
ونائح قد نخــب الحزن قلوبهم عىل فقد 
الراحل العظيم الذي كان ماذاً لهم وملجأً 
ومفزعاً إن نزلت بهم كارثة أو حلّت بهم 

مصيبة.
وأخذ سيد الشهداء يف تجهيز أخيه ، وقد 
أعانه عىل ذلك عبــد الله بن عباس وعبد 
الرحمن بن جعفــر وعيل بن عبد الله بن 
عباس وأخواه محمد بــن الحنفية وأبو 
الفضل العباس، فغّســله وكّفنه وحّنطه 
الدموع مهما ســاعدته  وهو يذرف من 

الجفون ، وبعــد الفراغ من تجهيزه; أمر 
)عليه الســام( بحمل الجثمان املقّدس 
إىل مســجد الرســول ألجل الصاة عليه 
لم  اإلمام تشــييعاً حافاً  .وكان تشييع 
تشهد نظريه عاصمة الرسول ، فقد بعث 
الهاشــمّيون إىل العوايل والقرى املحيطة 
بيثرب من يعلمهم بموت اإلمام، فنزحوا 
جميعاً إىل يثرب ليفوزوا بتشييع الجثمان 
ابن مالك عن  ثعلبــة  العظيم وقد حّدث 
كثرة املشــيعني فقال : » شهدت الحسن 
يوم مــات ، ودفن يف البقيع ، ولو طرحت 
فيه إبرة ملا وقعت إالّ عىل رأس إنسان ». 
البقيع  أّن  التشييع  بلغ من ضخامة  وقد 

ما كان يسع أحداً من كثرة الناس.
ولم يشــكَّ مروان ومن معه من بني أمية 

الله)صىل  رسول  عند  َســَيْدُفنوَنه  أّنهم 
عوا لذلك ولبســوا  الله عليه وآله( ، فتجمَّ
الســاح ، فلّما توّجه به الحسني )عليه 
الله)صىل  إىل قب جّده رسول  الســام( 
أقبلوا  ليجّدد بــه عهداً;  الله عليه وآله( 
إليهم يف جمعهم، ولحقتهم عائشــة عىل 
بغل وهي تقول: مــا يل ولكم تريدون أن 
تدخلوا بيتي مــن ال أحب، وجعل مروان 
يقول : يا ُربَّ هيجا هــي خري ِمن َدَعة، 
أَُيْدَفــُن عثماُن يف أقــى املدينة ويدفن 
الحسن مع النبّي؟! ال يكون ذلك أبداً وأنا 
أن تقع بني  الفتنة  السيف.وكادت  أحمل 
بني هاشــم وبني أمية فبادر ابن عباس 
إىل مروان فقــال له : ارجع يا مروان من 
حيث جئت فإّنا ما نريــد دفن صاحبنا 

عند رسول الله )صىل الله عليه وآله( لكّنا 
نريد أن نجّدد به عهــداً بزيارته ثم نرّده 
إىل جّدته فاطمة بنت أسد فندفنه عندها 
بوصيتــه بذلك، ولــو كان أوىص بدفنه 
مع النبي )صىل اللــه عليه وآله( لعلمت 
أّنك أقرص باعاً مــن رّدنا عن ذلك ، لكّنه 
)عليه الســام( كان أعلم بالله وبرسوله 
 ، وبحرمة قبه من أن يطرق عليه هدماً 
كما طرق ذلك غريه ودخل بيته بغري إذنه.

ثم أقبل عىل عائشة وقال لها: وا سوأتاه! 
يوماً عىل بغل ويومــاً عىل جمل، تريدين 
أن تطِفئي نور اللــه وتقاتيل أولياء الله، 
ارجعي فقد ُكفيــت الذي تخافني وبلغت 
ما تحبني والله منتــرص ألهل البيت ولو 
بعد حني .وقال الحســني )عليه السام(: 
»والله لو ال عهد الحســن بحقن الدماء 
وأن ال أُريق يف أمــره محجمة دم لعلمتم 
كيف تأخذ سيوف الله منكم مأخذها وقد 
نقضتم العهد بيننــا وبينكم وأبطلتم ما 

اشرتطنا عليكم ألنفسنا«.
عند  بالبقيع  فدفنوه  بالحســن  ومضوا 
جّدته فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد 

مناف )ريض الله عنها( .
ووقف اإلمام الحسني )عليه السام( عىل 
حافة القب ، وأخذ يؤّبــن أخاه قائاً : » 
رحمك الله يا أبا محمد ، إن كنت لتبارص 
الحّق مظاّنه ، وتؤثر الله عند التداحض يف 
مواطن التقية بحسن الروية ، وتستشف 
جليــل معاظم الدنيا بعــني لها حاقرة ، 
وتفيض عليها يداً طاهرة األطراف ، نقية 
األرسة ، وتردع بادرة غرب أعدائك بأير 
املؤونة عليك ، وال غرو فأنت ابن ســالة 
النبّوة ورضيع لبــان الحكمة ، فإىل َرْوح 
وَرْيحان ، وجّنة ونعيــم ، أعظم الله لنا 
ولكم األجر عليه ، ووهب لنا ولكم حسن 

األىس عنه«.
فســام عليكم ايا اهل البيت يحاربونكم 
وانتم  احيــاء ويحاربونكم وانتم اموات 
وكم حاولوا قمعكم و اخفائكم عنا، وهل 
هدم القبور يخفي الحقيقة؟ ام رشــق 
نعش االمام الحســن بالســهام يخفي 
الحسني  االمام  مرقد  اغراق  ام  الحقيقة، 
بن عيل عليه السام وحرث مرقده من قبل 

الحجاج لعنة الله عليه يخفي الحقيقة.

  ١٨١٢ - نابليون بونابرت يتمكن من احتالل موسكو أهم مدن اإلمبراطورية الروسية.
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وصلت جمــوع الزائرين املتوجهني إىل مدينة 
اإلمام  أربعينية  زيارة  إلحياء  املقدسة  كرباء 
الحســني )عليه السام(، إىل محافظة املثنى، 
أمس االثنني، وسط إجراءات خدمية وصحية 

وأمنية مشددة.
وبدأت جموع الزائريــن بالوصول اىل املثنى، 
بطريقها ألداء مراســم زيارة اربعينية اإلمام 
الحســني )ع( يف كرباء املقدسة، فيما بارش 
الخدمات لهم من  املواكب بتقديــم  أصحاب 
الخدمات  اىل تقديم  الطعام والرشاب، إضافة 

الطبية من قبل مفارز دائرة الصحة.
هذا وتستقبل املثنى ســنوياً مايني الزائرين 
القادمني من محافظتي البرصة وذي قار ومن 
كرباء  اىل  واملتوجهني  ايضــا،  العراق  خارج 
املقدسة وسط اســتعدادات وصفها املعنيون 
باالســتثنائية بالجوانــب األمنية والصحية 
والخدمية عىل مدى أيام مرور الزائرين داخل 

حدود املحافظة.
وصوب،  حدب  كل  مــن  العراقيون  ويواصل 
)عليه  الحسني  اإلمام  مرقد  نحو  مســريهم 
السام( يف محافظة كرباء املقدسة، بالتزامن 
مع اقرتاب ذكرى الزيارة األربعينية التي تقام 

سنويا بمشاركة املايني.
أيام من  انطلقوا قبــل  الزائرون قــد  وكان 
أربعني  زيارة  بمســرية  مختلفة  محافظات 
اإلمام الحسني بن عيل بن أبي طالب )عليمها 
السام( من محافظات مختلفة، وكانت أهايل 
البرصة من أوائل الذي خرجوا ليحثوا الخطى 

نحو »قبلة األحرار«.
االربعينية  الزيارة  املســلمون ذكرى  ويحيي 
بعد 40 يوماً عىل عاشــوراء ذكرى استشهاد 
اإلمام الحسني مع أهل بيته وأصحابه )عليهم 

السام( يف واقعة الطف سنة 61 للهجرة.
وزيــارة األربعني هي زيارة اإلمام الحســني 
)ع( يف العرشين من صفر بمناســبة مرور 
40 يوماً عىل استشــهاده، وقد ورد يف رواية 
أنها من  السام(  العسكري )عليه  اإلمام  عن 
عامات املؤمن ومن هنا تراهم يتمســكون 

بها، ويولونها أهمية كبرية من بني الطقوس 
التي يمارسونها.

ويسعى أتباع أهل البيت عامة وشيعة العراق 
خاصة لالتزام بهــذه الزيارة والحضور عند 
حرم اإلمام الحســني، فيقــوم الكثري منهم 
بالسري مشياً ملسافات طويلة متجهني صوب 

املرقد الطاهــر يف كرباء ومن شــتى املدن 
والقرى، حتى أن مسرية األربعني أخذت تمثل 
أكب تجمع ألتباع أهل البيــت )ع( والتي لم 
يسبق لها مثيل يف العالم، وبالتحديد يف السنني 
التي تلت ســقوط نظام حــزب البعث بعد 
2003.ولزيــارة األربعني طريقتان األوىل هي 

التي رواها الشيخ الطويس يف كتابيه التهذيب 
ومصبــاح املجتهد عن صفــوان بن مهران 
ــاُم َعىَل َويِلِّ اللَِّه َو َحِبيِبِه  والتي تبدأ بـ السَّ
اُم َعىَل  ــاُم َعىَل َخلِيِل اللَِّه َو َنِجيِبِه السَّ السَّ
ــاُم َعىَل الُْحَسنْيِ  َصِفيِّ اللَِّه َو اْبِن َصِفيِِّه السَّ

ِهيِد ... إلخ الَْمْظُلوِم الشَّ

والطريقة الثانية هي الزيارة املروية عن جابر 
بن عبد الله األنصاري، والتــي نقل لنا عطا 
)الظاهر نفس عطية العويف الكويف الذي رافق 
األنصــاري متجهاً صوب  الله  جابر بن عبد 
كرباء يف زيارته يوم األربعني صورتها(، حيث 
قال: ُكنت مع جابر بن عبد الله األنصاري يوم 
العرشين من صفر، فلّمــا وصلنا الغارضّية 
كان معه  اغتسل يف رشيعتها، ولبس قميصاً 
طاهراً، ثّم قــال يل: أمعك يشء من الّطيب يا 
عطا؟ قلت : ســعد، فجعل منه عىل رأســه 
وساير جسده ثّم مىش حافياً حّتى وقف عند 
رأس الحســني )ع( وكّب ثاثاً ثّم خّر مغشّياً 
اُم َعلَْيُكْم  عليه، فلّما أفاق سمعته يقول:السَّ
اُم  اُم َعلَْيُكْم َيا َصْفوََة اللَِّه السَّ َيا آَل اللَِّه السَّ
ــاُم َعلَْيُكْم  َعلَْيُكْم َيا ِخرَيََة اللَِّه ِمْن َخلِْقِه السَّ
اُم َعلَْيُكْم َيا ُلُيوَث ]َعىَل  اَداِت السَّ َيا َساَدَة السَّ
اُم َعلَْيُكْم َيا ُسُفَن النََّجاِة  ُلُيوِث[ الَْغاَباِت السَّ
اُم  ــاُم َعلَْيَك َيا أََبا َعْبِد اللَِّه الُْحَسنْيَ السَّ السَّ

َعلَْيَك َيا َواِرَث ِعلِْم األنبياء... إلخ
الدور  وتأكيدهم،  البيــت  أهل  لوصايا  وكان 
الفاعل يف اســتجابة الشيعة وتحريكهم - يف 
شــّتى بقاع األرض وخاصة يف العراق - نحو 
إحياء تلك املناســبة حيث تتجه املايني منهم 
صوب املرقد الطاهر لإلمام الحســني )ع( يف 
كرباء، وغالباً ما يختار الزائرون الســري عىل 
األقدام من شّتى املدن والقرى؛ ليشّكلوا أكب 
تجمع ومظاهرة يجتمع فيها أتباع أهل البيت 
)ع(، فا تجد لها مماثل يف العالم، وقد تجاوز 
عدد الزائرين يف سنة 1436 للهجرة العرشين 
مليون زائر، كما كان قــد وصل العدد قبلها 
بسنة إىل خمسة عرش مليون زائر وفق بعض 

االحصائيات.

العراقيون يجددون البيعة في الطريق إلى كربالء

،،

تمر علينا في هذه األيام ذكرى استشهاد اإلمام الحسن بن علي 
المجتبى )عليه السالم( مسموماً على يد زوجته جعدة بنت األشعث 

بن قيس بتخطيط من معاوية في السابع من صفر على رأي الرواية 
الثانية سنة 50 للهجرة عن عمر 47 عاماً.ولقد دعا معاوية مروان 

بن الحكم إلى إقناع جعدة بنت األشعث بن قيس الكندي ـ وكانت 
من زوجات اإلمام الحسن )عليه السالم( ـ بأن تسقي الحسن السّم 

وكان شربة من العسل بماء رومة، فإن هو قضى نحبه زّوجها 
بيزيد، وأعطاها مئة ألف درهم .وكانت جعدة هذه بحكم بنّوتها 

لألشعث بن قيس ـ المنافق المعروف الذي أسلم مرتين بينهما رّدة 
منكرة ـ أقرب الناس روحاً إلى قبول هذه المعاملة النكراء. وقال 
اإلمام جعفر بن محمد الصادق )عليه السالم(: »إّن األشعث شرك 

في دم أمير المؤمنين )عليه السالم(، وابنته جعدة سّمت الحسن، 
وابنه محّمد شرك في دم الحسين )عليه السالم(«.
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املراقب العراقي/متابعة...
تظاهر عدد كبري من  املفسوخة عقودهم يف الحشد الشعبي 
أمام بوابة املنطقة الخرضاء يف بغــداد للمطالبة بإعادتهم 
إىل الخدمة من جديد.وقال مشــارك يف التظاهرة : انطلقت 
صباح امــس االثنني تظاهــرة للمفســوخة عقودهم يف 
الحشد الشــعبي امام بوابة املنطقة الخرضاء ، وسط بغداد 
، للمطالبة بعودتهم اىل الخدمة اســوة باقرانهم يف وزارتي 
الدفاع والداخلية .وأضاف: ان املفسوخة عقودهم قد حصلوا 
عىل العديد من الوعود لكن االن لم يتم تنفيذ تلك الوعود حيث 

ان عوائل هؤالء بحاجة اىل الرعاية 

تظاهرة للمفسوخة 
عقودهم من الحشد 

الشعبي أمام  المنطقة 
الخضراء

عني الرقيب

املراقب العراقي/متابعة...
حــذرت منظمات إغاثة مــن أن الجفاف 
غري املســبوق يف العراق وسوريا قد يؤدي 
إىل انهيار النظام الغذائي ملاليني الســكان 
بشــكل كامل، وذلك وفقا ملــا ذكر موقع 

.»pri.org«
وقد أدى فصل الشتاء الجاف إىل انخفاض 
منســوب املياه يف نهري دجلة والفرات إىل 
مستويات قياســية، مما تسبب يف تعطيل 
مرافق الطاقة الكهرومائية وتركيز التلوث 
إىل مســتويات جعلت امليــاه غري صالحة 
للرشب، فيما تقدر منظمات إنســانية أن 
12 مليون شــخص قد ترضروا جراء ذلك، 
مؤكدة أن هــذه األزمة قد تقلب التوازن يف 
للمنطقة  العيش  وســبل  الغذائي  النظام 

بأكملها.
ففي ســوريا، يعد هذا لجفاف هو األسوأ 
منذ 70 عاًما، وهو أكثر حدة من  موســم 
الجفاف الــذي حدث يف األعــوام 2006-

2009، بينما قال خرباء إن هذا الصيف كان 
ثاني أكثر موسم جفافاً  يف  العراق منذ 40 

عاماً.
ونقلت سماح حديد، رئيسة لجنة منارصة 
الــرشق األوســط يف املجلــس النرويجي 
لالجئني، مكتبها مؤقًتا بالقرب من مناطق 
الجفاف، يف مدينة أربيــل العراقية، حيث 
تقيض أيامها يف مقابلة املزارعني والعائالت 
املترضرة من نقص املياه، قائلة: »نســمع 
والناس هنا   ، املحزنة  القصص  الكثري من 

يائسون«.
وأردفت: »إنهم ينفقون الكثري من األموال 
فقط  يخططون  واآلن  الــرشب  مياه  عىل 
أراضيهم  عن  والتخيل  املناطق  تلك  ملغادرة 
العيش  يســتطيعون  ال  ببســاطة  ألنهم 
عليها بعد اآلن«.وأوضح املجلس النرويجي 
لالجئــني يف بحثه امليدانــي أن العائالت يف 
إىل 80  بانتظام ما يصــل  تنفــق  العراق 
دوالًرا شهرًيا لرشاء مياه الرشب الصالحة 
للرشب، فيما يواجه ســدان لتوليد الطاقة 
الكهرومائية يف شمال سوريا خطر اإلغالق 
مما  األنهار  مســتويات  انخفاض  بسبب 
أدى أيضا إىل تفــي األمراض يف مخيمات 

النازحني بسبب املياه امللوثة..
ويلقي بعض الخرباء والسياســيني باللوم 
عىل تركيا التي بنت العديد من السدود قرب 
منابع نهري دجلــة والفرات، ولكن تركيا 
وانخفاض  املناخ  ألزمة  تتعرض  نفســها 

مســتوى هطول األمطار، ومع ذلك يجب 
عليها، بحســب الخرباء، أن تسمح بتدفق 
أكرب مــن مياه النهرين ألن حياة املاليني يف 

سوريا  والعراق تعتمد عىل ذلك.
ويف منطقة ســنجار بالعراق، قال املزارع، 
قاسم عيل آيزدو، إنه أصبح من املستحيل 
زراعة خرضوات التــي تحتاج الكثري من 
املياه مثــل الباذنجان، مضيفــا: » حتى 
أشجار الزيتون، وهي من املحاصيل القوية 
واملقاومــة للجفاف، بــدأت تذبل وتموت 

جراء قلة املياه وارتفاع درجات الحرارة«.
هذا  تلفت  البطيــخ  »محاصيل  وتابــع: 
املوســم، وكان هناك حرشات عىل شتالت 

الفاصولياء لم أرها من قبل يف حياتي«.
العراق، قال  ويف محافظة نينوى شــمايل 
املــزارع ومربي األبقار، محمــد إبراهيم 
حسن إن مســاحات كاملة من محاصيل 

القمح والشــعري قد تلفت، موضحا أنهم 
يلجأون  إىل حفر آبار أعمق، واالســتفادة 
التي لــن تكون حال  من امليــاه الجوفية 

لألجيال القادمة.
وزاد: »يف املــايض كان منســوب امليــاه 
الجوفية ينخفض حوايل 3 أقدام يف السنة، 
ولكنه يف الوقــت الحايل ينخفض إىل 15 أو 
20 قدًما. ومع ذلك، ومع ذلك فإننا نواصل 
الحفر بتكاليف ال يستطيع تحملها سوى 

قلة من املزارعني«.
ويف املقابل، يرص املســؤولون األتراك عىل 
أنهــم ملتزمون باتفاقيات تقاســم املياه 
الحالية التي تتطلب مــن الدولة أن تطلق 
من سدودها ما ال يقل عن 500 مرت مكعب 
من امليــاه يف الثانية، بيد أن أنقرة كانت قد 
بنت أكثر من 500 سد يف العقدين املاضيني، 
والتــي تعترب بالنســبة للحكومة الرتكية 

عالمة عــىل االزدهــار والتنمية يف جنوب 
رشق البالد القاحل.وأكرب تلك السدود كان 
قد جرى بنائها عىل نهر دجلة، وهو ســد 
إليسو، املثري للجدل، والذي بسببه تقلصت 
نهر دجلة بشكل  املصب عىل  مســتويات 
كبري عند بدء مــلء الخزان يف العام 2019 
، مما ســاهم يف أزمة األمــراض املرتبطة 
بتلوث املياه يف شط العرب بمدينة البرصة 

جنوب العراق.
ويف هــذا العــام، زارت وفود مــن وزارة 
املوارد املائيــة العراقية تركيا للضغط عىل 
املســؤولني هناك إلطالق املزيــد من املياه 
من ســدود املنبع، ولكن بعض السلطات 
الكردية يف ســوريا والعــراق تتهم أنقرة 
الرصاعات  ضمن  كسالح  املياه  باستخدام 

السياسية يف الرشق األوسط.
ويف هذا الصدد يقول، دورسون يلدز، رئيس 

أنقرة،  املائية ومقرها  السياســة  جمعية 
املاء كسالح«، الفتا  إن »تركيا ال تستخدم 
إىل أن معظم الســدود الكبرية يف البالد هي 
سدود كهرومائية تؤثر عىل البيئة، ولكنها 

ال تستهلك بالرضورة الكثري من املياه.
الكربى  املعضلة  يلدز، فإن  إىل  وبالنســبة 
تتمثــل يف عدم وجــود اتفاقيات واضحة 
بني الدول بشأن تقاســم املياه، باإلضافة 
إىل عدم اعتماد أنظمة أكثر كفاءة لضمان 

االستفادة من املياه املتدفقة.
وأوضح أنه قبل سنوات رأى بشكل مبارش 
كيف أن الجهود املبذولة لوضع قواعد أكثر 
وضوًحا وتماسًكا لتقاسم املياه بني تركيا 
والعراق وسوريا قد باءت بالفشل، مشددا 
عىل أن هذه املنطقة تعاني دائًما من نقص 
يف املياه، وأنه من املرجح أن تســوء األمور 

أكثر مع التغريات املناخية الرسيعة.

املراقب العراقي/ متابعة...
رغم االعالن الرســمي لرئيس الوزراء 
بسحب االجازات من املشاريع املتلكئة 
والذي يصل عددها اىل 1128 مرشوعا، 
اال ان العــدد الحقيقي اكرب من املعلن 
بكثري بسبب الفســاد وعدم املحاسبة 
طوال السنوات املاضية ويبقى املواطن 

هو املترضر الوحيد .
هذه  عن  حكومي  مســؤول  ويكشف 
اىل  يصل  ان«العدد  ويقول،  املشــاريع 
4000 مــرشوع تقريبا واغلبها تخص 
وزاراتي الرتبية واالسكان يف املحافظات 
ونســبة االنجاز بني 10 اىل 30%، كما 
ان هناك مشــاريع نسبة االنجاز فيها 
عاليــة، اال انها اندثــرت بفعل تركها 
لسنوات دون عمل او ادامة ومثال ذلك 

املجمعات السكنية يف املحافظات«.
ويؤكــد املســؤول الذي فضــل عدم 
مشاريع  ان«هناك  اسمه،  عن  الكشف 

التنفيذ  اىل  احالتهــا  تم  مدارس  لبناء 
منذ 8 ســنوات ولم يتم البدء بتنفيذها 
اســتلموا  املقاولني  ان  والســبب هو 
الدفعــة االوىل وتركــوا العمل ولم يتم 
التدقيق بحسابات هذه  او  محاسبتهم 
التي  االوضاع  املشــاريع، مســتغلني 
عاشها العراق وايقاف تمويل املشاريع 
الوزراء  رئيس  حكومــة  اتخذته  التي 
صدور  فعند  العبادي،  حيدر  االســبق 
القــرار عمل املقاولــني بمقولة )اكل 
املشــاريع  ووصوص( واخذوا دفعات 

وتركوا العمل«.
اغليها  املشــاريع  ان«هذه  اىل،  ويشري 
اصبحــت يف طــي النســيان وكل ما 
يحصــل هو ان هناك نــواب او لجان 
نيابية يتحدثون بني فرتة واخرى ولكن 
دون تحرك فعيل ملحاســبة املتورطني 
بالفساد او الذين استلموا االموال دون 

بناء«.

يأتــي ذلك فيمــا تســتعد الحكومة 
العراقية من بوابة االستثمار اىل سحب 
رخص من مشــاريع متلكئة بحسب 
رئيس هيئة االستثمار سها النجار التي 
أكدت وجود أكثــر من 1000 مرشوع 

استثماري نسبة إنجازها »صفر«.
وتتحدث النجار، بــان« 800 مرشوع 
انجازها حوايل 5%، وذلك  آخر نســبة 
من أصل 2300 مــرشوع هي مجمل 

املشاريع االستثمارية يف البالد«.
وتضيف يف مقابلــة صحفية، ان«قرار 
الحكومة بإيقاف املشاريع االستثمارية 
واملتخذ   %30 إنجازها  نسبة  تبلغ  التي 
يف وقت ســابق، أدى لســحب إجازة 
من 40 إىل 50 مرشوعــا كحزمة أوىل، 
فيما ســيتم سحب الحزمة الثانية من 
إجازات املشــاريع والتي يفوق عددها 

الحزمة األوىل يوم الخميس املقبل«.
ويف وقت ســابق من اليوم أكد محافظ 
املثنى احمد جــودة املنفي، بان معظم 
املحافظة  يف  املنفذة  الوزارية  املشاريع 
تعتــرب متلكئــة، بينما أشــار إىل ان 
الحكومة املحلية ال تتحمل مســؤولية 
ذلك التلكؤ نظرا إلحالتها وتمويلها من 

قبل الحكومة املركزية.
وبني ان »تلك املشاريع الكربى كمجرس 
الصدرين وماء املثنى الكبري واملجمعات 
الســكنية واملستشــفى األملاني أثرت 
يف تقديم الخدمــات ألبناء املحافظة«، 
الفتا إىل أن »كلفة اقل مرشوع من تلك 
املشاريع تتجاوز موازنة املحافظة لعام 
كامل«.واشــار جودة اىل أن »الحكومة 
املحلية طالبت طوال السنوات املاضية 
الحكومــات املركزية املتعاقبة بإكمال 

تلك املشاريع لكن من دون جدوى«.

هروب أصحاب المشاريع المتلكئة
والمواطن المتضرر الوحيد

»80« دوالرًا شهريــًا لشــراء الميــاه
 تقرير دولي جديد يحذر من جفاف أنهار العراق

صورة
وتعليق

تجدد التظاهرات املطالبة بتوسعة مقاعد الدراسات العليا امام وزارة التعليم ببغداد

املراقب العراقي/ البرصة...
تعرضت احدى نافورات املاء يف البرصة اىل الرسقة والتخريب ، بعد ان 
تمت صيانتها مؤخرا. وقال مسؤول اعالم البلدية عالء فريد العيل:« 
ان املديرية وضعت خطة لصيانة وتشــغيل نافــورات مركز املدينة 
،وبعد تشــغيل احداها ليال لوحظ صباح يــوم امس االثنني ، رسقة 

وتخريب )النوزالت الدافعة للماء( لنافورة الشارع التجاري »

بعد صيانتها .. سرقة وتخريب
نافورة ماء وسط البصرة !

املراقب العراقي/ متابعة...
اكتمال االســتعدادات  االثنني،  النيابية،امس  الرتبية  أعلنت لجنة 
النطالق العام الدرايس الجديد، وبشــكل حضوري لجميع مدارس 
العراق ،معلنة ان هناك تنســيق مع مديريات الرتبية لتهيئة كافة 
املستلزمات وأخذ جرعات اللقاح املضاد لفايروس كورونا من قبل 

التدريسيني، فهل يكفي تلقيح املعلمني النطالق العام الدرايس ؟.
عضو اللجنة النائــب صفاء الغانم أكد يف حديــث إذاعي تابعته 
)املراقب العراقي( »اكتمال االســتعدادات النطالق العام الدرايس 
الجديد يف االول من شــهر ترشين الثاني املقبل وبشكل حضوري 
لجميع مــدارس العراق، وذلك بعــد أن تمت مبــارشة الكوادر 

التعليمية بالدوام يوم أمس االول االحد«.
واضاف الغانم، إن »هناك تنسيق مع مديريات الرتبية لتهيئة كافة 
املستلزمات وأخذ جرعات اللقاح املضاد لفايروس كورونا من قبل 
التدريســيني«، الفتا إىل »عدم وجود عالقة بتحديد موعد انطالق 
العام الدرايس مع االنتخابات الربملانيــة املقبلة، والتي من املقرر 

إجراؤها يف الـ10 من ترشين االول املقبل«.
من جهتها رأت منظمة الصحة العاملية واليونيســف، االثنني، أنه 
ينبغي إدراج املدّرســني وموظفي املدارس ضمن املجموعات التي 
ُتمنح أولوية يف عمليات التطعيم ضــد كوفيد لتمكني املدارس يف 

أوروبا وآسيا الوسطى من إبقاء أبوابها مفتوحة.
وجاء يف بيان مشــرتك صدر عن الوكالتني األمميتني أن إجراءات 
ضمان بقاء املدارس مفتوحة طوال فرتة الوباء »تشــمل إعطاء 
املدّرسني وغريهم من موظفي املدارس لقاح كوفيد-19 عىل اعتبار 
أنهم جزء من مجموعات سكانية تشــكل هدف خطط التطعيم 

الوطنية«.
وأضاف أن عىل التوصية، التي ســبق أن صــدرت عن مجموعة 
من خــرباء منظمة الصحة العاملية يف نوفمــرب 2020 قبل إطالق 
اللقاحات، أن تطّبق »مع ضمان تطعيم الســكان األكثر عرضة 
للخطر«.ومع إعادة املــدارس فتح أبوابها بعــد عطلة الصيف، 
ذكرت الوكالتان أنــه »من الرضوري أن يتواصــل التدريس من 
داخل الصفوف من دون انقطاع«، رغم انتشــار املتحورة »دلتا« 
األشد عدوى.وأفاد مدير  منظمة الصحة العاملية يف أوروبا، هانس 
كلوغه، يف البيان أنه »من األهمية بمكان بالنسبة لتعليم األطفال 
وصحتهم النفســية ومهاراتهم االجتماعية أن تساعد املدارس يف 
تزويد أطفالنا األدوات التي تجعلهم أعضاء ســعداء ومنتجني يف 
املجتمع«.وأضــاف أن »الوباء كان وراء تعطيل يعد األكثر كارثية 

للتعليم يف التاريخ«.

هل يكفي تلقيح المعلمين 
النطالق العام الدراسي ؟
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الكشف عن الموعد الرسمي
 إلطالق »أندرويد 12«

كش�فت تقارير صحفية عاملية موعد 
إط�اق رشك�ة »غوغ�ل« األمريكي�ة 
لنظ�ام تش�غيلها األح�دث »أندروي�د 

.»12
ونق�ل موق�ع »إنغادجي�ت« التقن�ي 
املتخص�ص، ع�ن مص�ادر قوله�ا إن 
نظ�ام »أندروي�د 12« س�ُيطلق ع�ى 

جميع الهواتف يف 4 ترشين األول.
ويب�دو أن »غوغ�ل« تخط�ط إلطاق 
»أندروي�د 12« بالتزام�ن مع إطاقها 
خ�ال   ،»6 »بيكس�ل  هات�ف 

شهر ترشين االول املقبل.
ويتضم�ن تحديث »غوغل« 
 »12 »أندروي�د  يف  الجدي�د 
تغيريات كبرية يف التصميم، 
حيث يتم استغال املساحة 
أفض�ل الس�تخدام  بش�كل 
الوق�ت بصورة  منب�ه 
يمنح  كم�ا  أس�هل، 
مرون�ة  املس�تخدم 
أكب����ر يف تغي�ري 
الت�ي  التوقيت�ات 
بها  تذك�ريه  يريد 
اليوم  م�دار  عى 
ع  س���بو أل ا و

والشهر.
كما س�يدعم خيارات خلفيات ملونة 
أنم�اط  للتطبي�ق، وكذل�ك  مختلف�ة 
أصوات متعددة وطرقا أسهل إليقاف 
وتعطي�ل املنب�ه م�ن دون أن يس�بب 

إزعاج للمستخدم.

أعلن�ت رشك�ة غوغ�ل رس�مًيا ع�ن 
إتاح�ة مي�زة الوص�ول إىل امللفات يف 
خدم�ة التخزي�ن الس�حابية جوجل 
درايف يف وضع عدم االتصال لجميع 
املس�تخدمني، وه�ذه املي�زة متوفرة 
اآلن ع�ر إص�دار الوي�ب وذل�ك بعد 

اختبارها منذ عام 2019.
وتس�مح املي�زة الجدي�دة بإمكانية 
الوص�ول إىل جميع أن�واع امللفات يف 
حسابك يف الخدمة عند وجود اتصال 
باإلنرتنت. ويش�مل ذلك املس�تندات 
والع�روض  البيان�ات  وج�داول 

التقديمية.
ومن أهم متطلبات الوصول للملفات 
يف وض�ع ع�دم االتص�ال ه�و تثبيت 
التطبيق يف حاسبك سواء ملستخدمي 

ويندوز أو ماك.
وبحس�ب الرشكة ف�إن ه�ذه امليزة 
مفيدة لألش�خاص الذين يس�افرون 
كثريًا إىل مناطق يمكن أن يكون فيها 
اتص�ال اإلنرتنت غري متوف�ر أو غري 

مستقر.
ولتفعيل ميزة الوصول يف وضع عدم 

االتصال اتبع الخطوات التالية:
�� قم بتس�جيل الدخول إىل حس�ابك 
يف جوجل درايف عر متصفح الويب 

يف حاسبك.
��� اضغط ع�ى رمز ال�رتس يف أعى 

الجهة اليمنى من الشاشة.
��� ق�م بتبدي�ل ال�زر ال�ذي بج�وار 
خيار الوص�ول دون اتصال إىل وضع 

التشغيل.
��� حدد املل�ف الذي تري�د توفريه يف 

وضع عدم االتصال.
��� انقر بزر الفأرة األيمن عليه ومن 
ثم حدد خي�ار متاح ب�ا اتصال من 

القائمة التي تظهر لك.
��� يمكنك بعد ذلك فتح هذه امللفات 
املتوافق�ة  التطبيق�ات  باس�تخدام 

املثبتة يف حاسبك.
وكج�زء م�ن ه�ذا التحدي�ث يمكن 
ملس�تخدمي نظ�ام التش�غيل كروم 
ملف�ات  اختي�ار  اآلن   Chrome OS
البيان�ات  وج�داول  املس�تندات 
والع�روض التقديمية الت�ي يريدون 
إتاحته�ا يف وضع ع�دم االتصال من 

خال تطبيق امللفات عى أجهزتهم.
وهذا يعني أنهم لن يضطروا إىل فتح 
التطبيق أو تطبيق املستندات لتعيني 
هذه امللف�ات ومش�اهدتها يف وضع 

عدم االتصال.

ب�دأت هيأة الصحة الوطني�ة التابعة للدولة يف 
بريطاني�ا، أمس اإلثن�ني 13 أيلول 2021، أكر 
تجرب�ة يف العالم الختبار الدم جالريي الرئييس 
من إنتاج رشكة جريل الذي يمكن اس�تخدامه 
يف اكتش�اف أكثر م�ن 50 نوعاً م�ن الرسطان 

قبل ظهور األعراض.
ويفح�ص اختبار جال�ريي الحم�ض النووي 
)دي.إن.إي�ه( يف دم املري�ض، لتحدي�د م�ا إذا 
كان مص�در أي منه خايا مصابة بالرسطان. 
وي�ؤدي التش�خيص املبك�ر مل�رض الرسطان 

لزيادة معدالت الشفاء بشكل كبري.
هيئ�ة الصحة الوطني�ة قالت إنه�ا تريد 140 
أل�ف متط�وع يف إنجل�رتا ل�رتى م�دى كفاءة 
االختب�ار كجزء من تجربة مراقبة عش�وائية. 
وس�يتم عى الفور فحص عين�ات الدم لنصف 

املشاركني باختبار جالريي.
من جانبه، قال بيرت ساس�يني، أستاذ الوقاية 
م�ن أم�راض الرسط�ان يف جامع�ة كينج�ز 
كوليدج لندن: “نحتاج لدراسة اختبار جالريي 
بدق�ة ملعرف�ة م�ا إذا كان يخفض 
ع�دد اإلصابات بمرض الرسطان 
التي يتم تش�خيصها يف مرحلة 

متأخرة بصورة كبرية”.

األمريكي�ة  »مايكروس�وفت«  رشك�ة  أطلق�ت 
بصورة رس�مية تطبيقه�ا املح�دث للصور عر 

نظام تشغيل »ويندوز 11«.
وكانت »مايكروسوفت« قد أطلقت يف 
تموز املايض، برنامج تش�غيلها 
األش�هر »وين�دوز 11«، وال�ذي 
أناق�ة،  أكث�ر  تطبيق�ات  يدع�م 
وبواجه�ة مس�تخدم أكث�ر تفصيا، 

لدعم تطبيقات أندرويد الشهرية.

واستمرت الرشكة األمريكية يف تقديم التطبيقات 
الجديدة املحدثة عر النسخة التجريبية الخاصة 
أبرزه�ا  والت�ي   ،»11 ل�«وين�دوز  باملرمج�ني 

نسختها املحدثة من تطبيق الصور.
ويتضمن تطبيق الصور املحدث عى ويندوز نظم 
الذكاء الصناعي وتأثريات ميكا جديدة، باإلضافة 

إىل دعمه الوضع املظلم.
وسيدعم تطبيق الصور الجديد عى ويندوز كذلك 
خيارات أفضل لتعديل الصور وإعادة تصميمها.

ومن املقرر أن يصل تطبيق الصور املحدث لكافة 
املستخدمني مع إصدار »ويندوز 11« الجديد يف 5 

ترشين األول.
وستحتاج األجهزة التي س�تحصل عى »ويندوز 
11« ع�ى أن يكون بها معال�ج قوي ثنائي النواة 
ع�ى األق�ل، برسع�ة ال تق�ل ع�ن 1 غيغاهرتز، 
وذاك�رة وص�ول عش�وائي »رام« ال تق�ل ع�ن 4 
غيغابايت، وس�عة تخزين داخلية ال تقل عن 64 

غيغابايت.

كش�فت ترسيبات صحفي�ة عن تجهيز رشك�ة »أبل« 
األمريكية ميزة استثنائية تظهر للمرة األوىل يف هواتف 
»آيفون«، قبل ي�وم واحد من إطاق الرشكة األمريكية 

لهاتفها الجديد.
وتستعد رشكة »أبل« إلطاق سلسلة هواتفها الجديدة 

»آيفون 13« اليوم الثاثاء 14 أيلول.
وقالت مصادر ملوق�ع »ذا فريج« التقني املتخصص أن 

هاتف�ي »آيف�ون 13 برو« و«آيف�ون 13 برو ماكس«، 
س�يكونان بس�عة تخزين داخلية اس�تثنائية تصل إىل 
1 ترياباي�ت، وه�ي أول م�رة تعتمد »أبل« فيها س�عة 

التخزين الكبرية تلك بهواتفها الذكية.
وذك�رت املصادر أن هاتفي »آيف�ون 13« و«آيفون 13 
ميني« سيكونان بسعات تخزين 128 غيغابايت و256 
غيغاباي�ت و512 غيغاباي�ت، أي أن »أب�ل« تخلت عن 

سعة تخزين 64 غيغابايت يف تلك الهواتف.
وتوقعت املصادر أن تتمتع الهواتف بكامريات محسنة، 
تض�م وضع تصوي�ر فيديو أيض�ا وتقني�ات التصوير 
الفلكي، وعدسة فائقة االتساع، ونظام تقريب برصي 

مثايل لتصوير الفيديو.
ومن املقرر أن تكش�ف أبل خ�ال احتفاليتها أيضا عن 

سماعاتها الجديدة »آير بودز 3«.

تهديد جديد لحياة األشخاص غير المطعمين بلقاح كوفيد - 19

غوغل تتيح 
»درايف« اثناء 

وضع عدم االتصال

بدء أكبر تجربة بالعالم 
الختبار دم لـ50 نوعًا 

من السرطان

أظهرت دراس�ة أمريكية أن األش�خاص غري املطعمني ضد كوفيد-19 
كان�وا أكثر عرضة للوف�اة باملرض 11 مرة، وأكث�ر عرضة للدخول إىل 

املستشفى ب�10 مرات إن التقطوا الفريوس.
ونظ�رت الدراس�ة يف 600 ألف حال�ة إصابة بكوفي�د-19 يف 13 والية 

أمريكية خال الفرتة املمتدة بني أبريل إىل منتصف يوليو املاضيني.
ويف ه�ذا الصدد، قالت مديرة مراكز مكافح�ة األمراض والوقاية منها 
روش�يل والينس�كي: “خاصة القول هي: لدين�ا األدوات العلمية التي 
نحتاجه�ا للتعام�ل مع ه�ذا الوب�اء. والتطعيم فعال وس�يحمينا من 
املضاعفات الخطرية لكوفيد-19”.وأكدت والينسكي حسب ما أفادت 
ش�بكة “يس إن إن” األمريكي�ة أن غ�ري امللقح�ني كان�وا أكثر عرضة 

لإلصابة بكوفيد-19 بحوايل 4.5 مرة.
ومع وج�ود أكثر من 75 مليون أمريكي مؤهل لم يتلقو التطعيم بعد، 
وإجهاد املستش�فيات يف العديد من الوالي�ات، واملخاوف من أن حاالت 
اإلصابة يمكن أن ترتفع أكثر يف الخريف، يس�عى الخراء واملسؤولون 
إلبط�اء جائح�ة كوفيد-19.وم�ن جهت�ه قال مدي�ر املعه�د الوطني 

األمريكي للحساسية واألمراض املعدية الدكتور أنتوني فاوتيش.
إىل أن قمع الفريوس يعد “نهاية اللعبة” للجائحة، ومن الناحية املثالية 
س�تحصل الوالي�ات املتحدة عى أق�ل عدد ممكن من ح�االت اإلصابة، 
ولك�ن الهدف املعقول هو الحصول عى أقل من 10 آالف إصابة يوميا، 

عى حد قوله.

دراسة: أجهزة الكمبيوتر والهواتف تنبعث 
منها غازات أكثر من صناعة الطيران

كش�فت دراس�ة أن أجهزة الكمبيوتر والهواتف وغريها من تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
)ICT( قد تنبعث من غازات االحتباس الحراري أكثر من صناعة الطريان بأكملها. 

وفحص باحثو جامعة النكس�رت الدراس�ات العلمية الس�ابقة التي حس�بت إجمايل انبعاثات 
غ�ازات االحتباس الح�راري يف صناعة تكنولوجيا املعلومات واالتص�االت ، والتي يقولون إنها 

وضعت يف مكان ما بني 1.8 و 2.8 يف املائة.
لكنه�م يح�ذرون م�ن أن هذه التقدي�رات قارصة عى األرجح ، بس�بب التناقض�ات يف كيفية 

حساب انبعاثات الصناعة.
ويف الواقع ، النسبة الحقيقية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

ب�ني 2.1 و 3.9 يف املائ�ة - أك�ر م�ن نس�بة صناعة 
الطريان العاملية البالغة 2 يف املائة - كما يقولون.

ووفق�ا لصحيف�ة دييل مي�ل الريطاني�ة، ال تتكون 
تكنولوجي�ا املعلوم�ات واالتص�االت م�ن الهوات�ف 

تش�مل  ب�ل  فحس�ب،  الكمبيوت�ر  وأجه�زة  الذكي�ة 
أجه�زة التلفزي�ون ومعدات ش�بكات الهات�ف املحمول 

ومراكز البيانات.ويش�مل أيًضا أح�دث التقنيات الرقمية 
العرصية مثل Blockchain وإنرتنت األشياء )IoT( والذكاء 

االصطناع�ي )AI(.وتكم�ن مش�كلة العدي�د م�ن األجه�زة 
الش�ائعة يف أنها تحتوي عى لوحات عرض كريس�تالية سائلة 

)LCD(، يف كل مرة يتم فيها تصنيع هذه األجهزة، تنبعث غازات 
دفيئ�ة قوية  يف الغاف الج�وي، أيًضا، بمج�رد وضعها يف مكان 

النفايات، يت�م أحياًنا حرق األجهزة اإللكرتوني�ة املهملة للتخلص 
منه�ا، مما ي�ؤدي إىل إط�اق ثاني أكس�يد الكرب�ون )CO2( واملواد 

الكيميائية السامة يف الهواء،عاوة عى ذلك ، فإن األنشطة مثل التدفق 
ونقل البيانات لها تأثري س�لبي عى البيئة، بس�بب الطاقة املطلوبة لنقل 

البيانات - حيث يتم إنش�اء نس�بة كبرية منها عن طري�ق مصادر الطاقة 
التي تنبعث منها غازات االحتباس الحراري مثل الغاز والفحم.

بدأت أكر آل�ة المتصاص الكربون يف العالم 
عملها، التي وصفت بأنها أداة للحد من تغري 
املناخ يف أيس�لندا، وتبلغ تكلفتها 15 مليون 
 Climeworks دوالر، والتي أنش�أتها رشكة
 Hellisheiði ومقره�ا زي�ورخ يف محط�ة 

للطاقة يف أيسلندا.
ووفًق�ا مل�ا ذكرت�ه صحيف�ة »دي�يل ميل« 
الريطاني�ة، س�تلتقط اآلل�ة التي تس�مى 
Orca م�ا يبل�غ 4000 طن م�رتي من ثاني 
أكس�يد الكربون )CO2( س�نوًيا كجزء من 
الجهود املبذول�ة لتقليل مس�تويات غازات 
االحتباس الحراري يف الغاف الجوي، أي ما 
يع�ادل االنبعاثات الس�نوية من حوايل 790 

سيارة.
وم�ع ذلك، فإن هذا اإلجمايل هو مجرد جزء 
بس�يط من انبعاثات ثاني أكس�يد الكربون 
العاملي�ة، والتي بلغت 34.7 مليار طن العام 

املايض، وفًقا لوكالة الطاقة الدولية. 
وتتك�ون Orca م�ن مجموع�ة م�ن أجهزة 

تنقي�ة اله�واء املعدني�ة التي تمت�ص ثاني 
أكس�يد الكرب�ون م�ن الهواء املحي�ط، قبل 
اس�تخراجه باس�تخدام مرش�ح كيميائي، 
ثم يت�م تخزين ثاني أكس�يد الكربون تحت 
األرض، مما يقلل من كمية غازات االحتباس 

الحراري التي تصل إىل الغاف الجوي.
ويمكن تخزين الغاز بشكل دائم يف تكوينات 
جيولوجية عميقة، أو استخدامه يف صناعة 
الوق�ود وامل�واد الكيميائي�ة وم�واد البن�اء 

وغريها من املنتجات. 
وق�ال ي�ان فورزباك�ر، الرئي�س التنفيذي 
لرشك�ة  املش�ارك  واملؤس�س  املش�ارك 
Climeworks، إن Orca د قدم�ت مخطًط�ا 

قابًا للتطوير ومرًنا وقابل للتكرار.
وأض�اف فورزباكر، »ال ي�زال تحقيق صايف 
انبعاث�ات صفري�ة عاملًي�ا طريًق�ا طوي�ًا 
أن  نعتق�د   ،  Orca م�ع  ولك�ن  لنقطع�ه، 
Climeworks قد خطت خطوة مهمة أقرب 

لتحقيق هذا الهدف«.

ناسا تجري تجارب على تاكسي طائر مستقبلي
اخت�رت »ناس�ا« يف إط�ار بح�وث تكنولوجي�ا 
الدرون�ات مروحي�ة مصمم�ة لتك�ون تاك�يس 

طائرا.
وأش�ار موقع »space.com« إىل أن االختبار عى 
طائ�رة ل�م تطل�ق عليها أي تس�مية بع�د تم يف 
قاعدة الطريان الكهربائي لرشكة »جوبي« التي 
تعم�ل عى تطوير التكنولوجيا مع »ناس�ا« منذ 

عرش سنوات.
وس�تقوم الطائرة التي تشبه نس�خة مضخمة 
من الدرون املزود بس�ت أق�راص دوارة بتجارب 

الط�ريان يف قاعدة الرشك�ة بالقرب 
م��������ن منطق�ة بي������غ 
س�������ور الجبلي�������ة يف 
كاليفورني�ا، وتع�������د م�ن 
التج�ارب األوىل عى ه�ذا النوع 

من الطائرات.
وقام الباحثون بتطوير نوع من 
املركز الس�معي املتنق�ل لتعقب 

املركبة الطائرة ب�50 مكرا 
للص�وت وجم�ع البيانات 
ال�ذي  الضجي�ج  ح�ول 

الضجي�ج  تصدره.ويعت�ر 
تبن�ي  يف  مهم�ا  عام�ا 

والهبوط  اإلق�اع  رحات 
العامودية.

ايسلندا تشغل أكبر آلة 
المتصاص الكربون في العالم

ألول مرة.. ميزة استثنائية في هاتف »آيفون« الجديد

مايكروسوفت تدشن تطبيقها المحدث للصور على ويندوز  11
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السوء  جار  من  وسلّم  وآله  عليه  هللا  صلى  إستعاذ 
فقال: )أعوذ باهلل من جار السوء في دار إقامة، تّراك 
رآك  وإن  ساءه  بخير  رآك  إن  قلبه،  ويرعاك  عيناه 

بشر سّره(.
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زوروا موقعنا عىل شبكة االنرتنت

بريدنا االلكرتوين

االيداع يف دار الكتب والوثائق
ببغداد 1311  لسنة 2009

االيداع يف نقابة الصحفيين العراقيين )753(

07722299319
07829981455 هاتـــــــف الشكاوي

هاتـــــــف العالقـات

تعيش امرأة مرصية بجوار قرب زوجها منذ وفاته، بعد أن قامت 
عىل رعايته ومســاعدته خالل أيام حياته من اإلصابة بالشلل 

ملدة 70 عاما.
وقالت املرأة املرصية وتدعى أم نارص، »أمي ماتت وســابتني 
وأنا عيلة صغرية عندي 7 سنني، وحماتي هي اليل ربتني، وكنت 

مرتبية أنا وجوزي مع بعض«.
وأضافــت: »اتجوزت وأنا عيلة صغــرية، وعمري ما اتخانقت 

معاه«.
وتابعت: »أنا سبت الدنيا وجيت أعيش جنبه يف املقابر، ألنه هو 
الــيل رباني وأنا ماليش إال هو.. بقف عــىل الرتبة بتاعته وأقرأ 
له الفاتحة، وأقعد أفضفض له، وهو معملش حاجه وحشه يف 

حياته.. ودايما أفتكر له الخري كله«.
 وأردفت قائلة: »كان بيعيط علشاني ويطبطب عليا أما يالقيني 
عيانه، هو مثــال للرجالة الصح، ومتــويف بقاله كتري، وجايل 

عرسان كتري بس أنا قلت ال«.
وتابعت: »عمره ما رضبني، وال مد إيده عليا، وكان بيزعقيل ملا 

أرضب ابني وال بنتي«.
وعن كيفية عيشــها وتأمني قوتها يف هذا املكان، قالت: »والد 

الحالل بيساعدوني وبيحنوا عليا، والدنيا ماشيه الحمد لله«.

بذور كثرية تم إنقاذها مــن االنقراض عىل يد متطوعني، كانوا 
يعملون عىل مدى عقود عىل جمع أنواع الخضار النادرة واملهددة 

باالنقراض والحفاظ عليها، بأمل إعادتها إىل أطباقنا.
لكل بذرة من تلك البذور قصتها الخاصة، من »الفلفل الطويل« 
الســوري الذي تم أخذه من البالد خالل الرصاع عام 2011، إىل 
»حمص ليانوفر« الذي تم أخذه من ويلز من قبل ســجني أملاني 
خالل الحرب العاملية الثانية كهدية لفتاة وقع يف حبها، فإن ما 
يصل إىل حــوايل 180 متطوعاً يعملون حالياً كـ»حراس بذور«، 
مع مكتبة يف بريطانيا، يف مبــادرة للحفاظ عىل األنواع تديرها 

جمعية »غاردن اورغانيك الخريية«.
ويف مكتبة »بذور الرتاث« تلك يجــري فحص البذور، ثم يقوم 
متطوعون بزرع البــذور والنباتات ويحصدون الجيل التايل من 
البذور، ويتشــاركون الفائض مع األعضــاء، وبالتايل يعملون 
كمزارعني متخصصني مسؤولني عن 50 % من مخزون املكتبة.

وقد تمكن أحدهم واســمه، آدم إلكســندر، من جمع مكتبة 
شــخصية مكونة من 493 بذرة عىل مدار أكثر من ثالثة عقود، 
قام بزراعة 96 منها ملكتبة »بــذور الرتاث«، كان أهمها »بذور 

حمص« نادرة جداً كان تربع له بها صديق من كاتالونيا.

تعيـش بجـوار قبـر
زوجها منذ وفاته

180 متطوعًا لحراسة
البذور من االنقراض

كشفت دراسة دنماركية، ارتباط التعرض لضجيج 
االزدحام وســكك الحديد، وارتفــاع خطر اإلصابة 
بالخرف. وضمت الدراسة التي نرشت نتائجها، وفق 
موقــع »غارديان«، يف مجلة »بــي إم جي« الطبية 
الربيطانية، مليوني شخص عىل مدة تزيد عىل عقد 

من الزمن. وخلصت النتائج إىل أن األشخاص الذين 
يعيشــون يف مناطق يكثر فيها ضجيج السيارات، 

يواجهون خطر اإلصابة بالخرف.
ودرس الباحثون العالقة ما بني التعرض الســكني 
طويــل األمد لضجيــج ازدحام الطرقات وســكك 

الحديد، وخطــر اإلصابة بالخرف، عىل مليوني بالغ 
ممن تزيــد أعمارهم عىل 60 عاماً، ويعيشــون يف 
الدنمارك بني أعوام 2004 و2017. وخلصت الدراسة 
إىل أن 1216 مــن 8475 حالة من اإلصابة بالخرف 
املسجلة يف الدنمارك يف عام 2017، يمكن أن تنسب 

إىل الضجيج الناجم عن زحمة السيارات.
وتبني من بني تلك، أن »التشــخيص الذي أجري عىل 
936 مريضاً تقريباً، عزا اإلصابة إىل ضجيج ازدحام 
الطرق، أما 253 مريضاً، فنسبت إصابتهم إىل تأثري 

ضجيج سكك الحديد«.

دراسة تربط بين الخرف وضجيج الطرق

ملحبــي اللياقة، طــور باحثون بجامعة رايس يف تكســاس 
األمريكية »تي شــريت« ذكياً قابالً للغســل ويمكنه مراقبة 
صحة القلــب أثنــاء ارتدائه.ووفقاً لصحيفــة »دييل ميل« 
الربيطانية، فقد تمكــن الباحثون من خياطة ألياف األنابيب 
النانويــة الكربونيــة الرفيعة - التي تشــبه خيوط القطن 
-ودمجها يف مالبس رياضية عادية باستخدام ماكينة خياطة 
قياسية، بحيث يراقب أنبوب الكربون النانوي معدل رضبات 
قلــب مرتديه، فضالً عن أخذ مخطــط للقلب )ECG( يرصد 

إيقاع القلب والنشاط الكهربائي.

فاز اإليطــايل أندريا موزي )21 عامــا( ببطولة الذاكرة التي 
استضافتها أملانيا هذا العام وحطم رقما قياسيا عامليا يف هذه 

العملية.
ومن بني إنجازات أخرى، تمكن من حفظ عدد يتألف من 630 
رقما خالل خمس دقائق يف مسابقة يطلق عليه »سبيد نمربز« 
)األرقام الرسيعة(، حسبما قال املنظم سيتفن بويتلو لوكالة 

األنباء األملانية. وإذا تأكد هذا سيكون رقما عامليا.
وقال بوتيلو إن موزي فاز بالســباق العرشي )ديكاثلون( يف 
مسابقة »ميموري اكس ال« برقم قيايس يبلغ 8594 نقطة، 

ليتفوق عىل 1700 من املتسابقني يف مسابقات الذاكرة.
وشارك متســابقون من خمس دول يف البطولة، التي أقيمت 
يف تورغيلــو برشق أملانيا، وتضمنــت التحديات حفظ صور 

وتسلسل كلمات وسالسل ممتدة من األرقام.

توجد يف شــمال غرب دولة جنوب 
إفريقيا مناظر طبيعية شاســعة 
مغطاة بالزهــور، اليشء املميز يف 
ذلك.. اآلالف من أنواع الزهور الربية 
تزهر فقط لثالثة أسابيع يف السنة 

يف هذه املنطقة الصحراوية.
الطريقة الوحيدة للوصول إىل زهور 
 ،)Namaqualand( ناماكواالنــد 
أســابيع  لثالثة  تزهر فقط  والتي 
يف الســنة، هي اســتخدام سيارة 
الدفع الرباعــي وحنكة يف القيادة 
الجميلة  الظاهرة  بهذه  لالستمتاع 
وسجاد من الزهور لم تره عني من 

قبل.

أمر ال يصدق، كما تقول ســائحة 
من بريتوريــا: »إنها تجربة رائعة 
أن أكون وســط هذه الزهور، إنها 
جميلة جدا،  زهور وجبال جميلة!« 
مســافات  »قطعنا  آخر:  ويضيف 
وفجأة  قاحلة  تــالل  فوق  طويلة 
ظهر لنا ســجاد من الزهور يف كل 
مــكان، وردي وبرتقــايل، إنه أمر 

رائع«.
هذا املشهد متاح فقط اآلن، فعادة 
ما تكــون هذه املنطقــة صحراء 
قاحلة، ولكــن يف الربيع يظهر هذا 
املشهد الطبيعي ويستمر فقط من 

ثالثة إىل أربعة أسابيع يف السنة.

اكتشــف علماء حيواناً مفرتســاً عاش منذ 
90 مليون ســنة وأطلقوا عليــه لقب » ملك 
الديناصورات«.وأوضح العلماء، الذين ينتمون 
إىل جامعة تســوكوبا اليابانيــة، أن الحيوان 
املكتشــف يعود إىل العرص الطباشريي )145 
مليون ســنة - 66 مليون ســنة( يف آســيا 
الوسطى،.واكُتشف الديناصور الجديد، املسمى 
أولوغبيغســوروس أوزبيكستانينســيس، يف 

تكوين بيســيكتي الطباشــريي الســفيل يف 
صحراء كيزيلكوم يف أوزبكستان.وقال األستاذ 
املســاعد كوهي تانــاكا: »لقــد وصفنا هذا 
أحفورة  إىل  استناداً  الجديدة،  واألنواع  الجنس 

معزولة واحدة تعود لفك علوي كبري«.
العلوي  الفك  استخدام حجم  »يمكن  وأضاف: 
الحيوان، ألنــه يرتبط بطول  لتقدير حجــم 
عظــم الفخذ، وهــو مؤرش راســخ لحجم 

الجســم، وهكذا تمكنا من تقديــر أن كتلة 
تزيد  أوزبيكستانينسيس  أولوغبيغســوروس 
عىل ألف كلغ، بينما يرتاوح الطول من 7.5 إىل 
8.0 أمتار تقريبا«.ويتجاوز هذا الحجم إىل حد 
كبري حجم أي حيوان مفرتس آخر معروف من 
تكوين بيســيكتي، بما يف ذلك التريانوصورات 
صغــرية الحجم تيمورلينجيــا املوصوفة من 

التكوين نفسه.

خلص باحثون إىل أن نوعاً من البط ينترش 
يف أســرتاليا وُيعرف باسم بط املسك قادر 
عىل تقليد أصوات مختلفة وصوالً إىل ترداد 

عبارات شبيهة بالنطق البرشي.
التي نرشتها أخريا  الدراســة  فقد خلصت 
ذي  أوف  ترانزاكشنز  »فيلوسوفيكل  مجلة 
رويال سوسايتي بي« إىل أن طيور بط من 
هذا النوع نجحت يف تقليد صوت غلق الباب، 
كما تمكنت خصوصاً من ترداد عبارة »يو 

بالدي فول« باإلنجليزية )يا أيها األبله(.
وكان عالم األحياء كاريل تن كايت استبعد 
يف بادئ األمر »أي قــدرة لهذا الجنس عىل 
خالل  من  البرشي«.لكــن  النطــق  تقليد 

الباحث عىل  غوصه يف املحفوظات، وقــع 
تسجيل يعود لعام 1987 لطائر بط ُيدعى 
»ريرب« كان يربيه الرجل البالغ أربع سنوات 
حينها الذي كان يعيش يف محمية طبيعية 

قرب العاصمة األسرتالية كانبريا.
وكان طائــر البط يكرر باســتمرار عبارة 
»يو بالدي فو«، مــن دون لفظ حرف »ل« 
يف نهاية الجملة بسبب صعوبة نطقه للبط 
عىل مــا يبدو.وكانت هذه األصوات تحصل 
عند مراحــل التزاوج لهذا البط، بحســب 
الدراسة التي أشارت إىل أن ذكر البط يقيص 
يف العادة منافسيه من خالل إطالق أصوات 
متكــررة واعتماد وضعيــات مالئمة.كما 

أفادت الدراســة أن مربي البط الذي سجل 
االقرتاب  عند  الطائر  يســتفز  كان  صوته 
من قفصــه.وكان البط »ريرب« يبدأ عندها 
الرقص، لكنه كان يرفق ذلك بالشتيمة من 
دون االكتفاء بمجرد البطبطة.وذهب طائر 
البط أبعد من ذلــك من خالل تكرار صوت 
يشــبه بدرجة كبرية ذلك الناجم عن غلق 
باب جرار قــرب الحوض حيث كان يعيش 
يف صغره.ولفت كاريل تن كايت إىل أن تكرار 
البط ألصوات سمعها يف الصغر أمر هام إذ 
التعلم الصوتي غري موجود  »كنا نعتقد أن 
املغــردة كالببغاوات  الطيور  ســوى عند 

والطيور الطنانة«.

»تي شيرت« ذكي
يراقب القلب

إيطالي يحّطم
الرقم القياسي العالمي

في الذاكرة

صحــراء تزهــر ثالثــة أسابيــع في السنــة !

علماء يكتشفون حيوانًا مفترسًا عاش منذ »90« مليون سنة

اكتشــاف نــوع من البــط يحاكــي األصــوات البشريــة


