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أميركا تطيل »حبل« البقاء والمقاومة العراقية تستعد لـ»بتره«
ماذا تخفي واشنطن خلف جدار »ديسمبر«؟

المراقب العراقي/ المحرر السياسي…
ل�م ت�رك املمارس�ات »االرهابي�ة« الت�ي 
اتبعته�ا الق�وات االمريكية من�ذ أن وطأت 
أقدام جنودها أرض العراق بعد نيسان عام 
2003، وجه�اً مقب�والً بها ل�دى العراقيني 
ع�ى اختالف توجهاتهم، ب�ل ولد حالة من 
الرفض الش�عبي الواس�ع ابتدأت منذ ذلك 
الح�ني والزالت مس�تمرة، ُتج�اَه بقاء تلك 
الق�وات تح�ت أي مس�مى كان يف االرايض 

العراقية.
وبم�ا أن »التواجد االجنبي« و »الس�يادة« 
هم�ا رضت�ان التجتمعان، فق�د بلور ذلك 
موقف�اً وطنياً موحداً تج�اه رضورة إنهاء 
التواج�د العس�كري االجنبي، الس�يما بعد 
الجريم�ة التي ارتكبها الط�ريان االمريكي 
يف مطار العاصمة بغ�داد عرب اغتيال قادة 
الن�ر، وهو ما كش�ف مدى »اس�تهتار« 
العراقي�ة  بالس�يادة  االمريك�ي  التدخ�ل 
واالس�تهانة بها اىل الحد الذي دفع الربملان 
اىل إص�دار ق�رار ب�رورة إنه�اء التواجد 

االجنبي.
وتواصل�ت تل�ك الدع�وات ع�رب م�ا صدر 
عن أع�ى س�لطة ترشيعية ت�ارة، وأخرى 
ع�ن طري�ق الرب�ات الت�ي توال�ت عى 
القواعد العسكرية االمريكية وأرتال الدعم 
اللوجس�تي التي تبنتها فصائل عس�كرية 
جديدة تابعة اىل املقاومة االسالمية كعامل 

ضغط للدفع باتجاه االنسحاب.
وبع�د التغي�ري ال�ذي ط�رأ يف السياس�ية 
االمريكية ومجيء »جو بايدن« اىل السلطة 
ب�ادرت واش�نطن اىل مفاتح�ة الحكوم�ة 
الع�ام  نهاي�ة  الع�راق  م�ن  باالنس�حاب 
الج�اري، وحدد موعد االنس�حاب يف »31« 
كان�ون االول املقب�ل، عرب لق�اء جرى بني 
رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي 

والرئيس االمريكي املذكور.
م�ن  العدي�د  تبعت�ه  املوع�د  ه�ذا  لك�ن 
التريح�ات االمريكي�ة الت�ي حاول�ت أن 
تماطل وتضع أكث�ر من عنوان جديد لذلك 
االنس�حاب، إذ فرست�ه بع�ض القي�ادات 
االمريكي�ة بأن�ه مج�رد اس�تبدال للقوات 
القتالية بأخرى الغراض االستشارة، وهو 
م�ا كش�ف ازدواجي�ة املواق�ف االمريكية 

الس�ابقة التي نفت امتالكها قوات قتالية 
يف العراق.

هذا التالع�ب بالتريحات ول�د حالة من 
عدم »الثق�ة« يف »الني�ة« االمريكية ملا بعد 
نهاية »ديس�مرب«، ألن مماطلتها تكش�ف 
ع�ن س�عيها اىل تمدي�د م�دة تواجده�ا يف 
العراق بحس�ب ما أدىل به ن�واب من لجنة 

االمن والدفاع الربملانية.

ورفض عضو لجنة األمن والدفاع النيابية 
ب�در الزي�ادي أي تمدي�د لبق�اء الق�وات 
األمريكية إىل مابع�د 31 كانون األول وهو 
املوع�د املق�رر إلنه�اء الوج�ود األجنب�ي، 
مبين�اً أن »قرار الس�لطة الترشيعية ملزم 
للحكومة ولن نقبل بأي شكل من األشكال 
تمدي�د التواج�د األمريك�ي ع�ى األرايض 

العراقية”.

ع�ن  تحدث�ت  »الحكوم�ة  أن  وأض�اف 
انسحاب كامل القوات األجنبية من العراق 
يف 31 كانون األول«، مشريا إىل أن »السلطة 
الترشيعية تراقب عن كثب انسحاب كامل 

الق�وات األمريكي�ة«.
وح�ول ذل�ك يرى املحل�ل الس�يايس منهل 
املرش�دي يف حدي�ث خ�ص ب�ه »املراق�ب 
العراقي« أن »ما تم اإلعالن عنه بانسحاب 
الق�وات األمريكية من الع�راق نهاية العام 
الج�اري يمكن رؤيت�ه بجانب�ني، الجانب 
األول يتعل�ق بالواق�ع امل�ردي ألمري�كا يف 
العراق وما تتعرض له من رضبات وتهديد 
مستمر من قبل فصائل املقاومة يف العراق 
إضاف�ة اىل الهزيمة الك�ربى  التي تعرضت 
لها بأفغانس�تان وهذان االم�ران يجعالن 
أمريكا تفك�ر بجد يف الخ�روج من العراق 
وتبحث عن وسيلة للحفاظ عى ماء الوجه 

والخروج بأقل الخسائر«.
وأضاف املرشدي أن »الجانب الثاني يتعلق 
باملصال�ح االس�راتيجية ألمري�كا ورصاع 
النفوذ مع القوى الكربى كالصني وروسيا 
الت�ي تدعوها للتفك�ري بوس�يلة للبقاء يف 
أماك�ن معينة يف الع�راق مثل قاعدتي عني 
االس�د يف االنب�ار والحري�ر يف أربي�ل، وهذا 
ما ق�د تعمل عليه أمريكا تحت مس�ميات 
عدي�دة م�ن بينه�ا االستش�ارة والتدريب 

وغريها«.
ولف�ت اىل أنه »يف كلتا الحالتني فإن أمريكا 
فاق�دة للمصداقي�ة وهي ع�دو خبيث البد 
من التعامل معها بحذر، السيما أن أدواتها 
االقليمي�ة واملحلي�ة تعم�ل ع�ى بقائها يف 
الع�راق خدم�ة ألغراضه�ا الدنيئ�ة، وهذا 
م�ا ينبغ�ي التحس�ب له خصوص�ا بعض 
الغربي�ة  املناط�ق  يف  املأج�ورة  األص�وات 

وحكومة اإلقليم يف كردستان«.

أيام »عجاف« تفتك بعدة محافظات 
شح المياه يهدد »الزراعة«

ملفات حساسة تعيد نبش »قبر« 
اإلرهاب في أماكن »ساخنة« 

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي
ع�ام  من�ذ  الع�راق  يخ�وض 
2003 حرب�اً مغاي�رة يف التكتي�ك 
واملضم�ون، ويبدو م�ن مالمحها 
أنها س�تكون طويل�ة األمد، وهذه 
الحرب هي ح�رب املياه من خالل 
إي�رادات  االنخف�اض يف مع�دالت 
بح�وايل  والف�رات  دجل�ة  نه�ري 
الطبيعي�ة  معدالته�ا  ع�ن   %50
خ�الل األع�وام املاضية، ليتس�بب 
انخف�اض ملي�ار ل�ر مكعب من 
املي�اه بخ�روج 260 ألف دونم من 
ع�ن  املنتج�ة  الزراعي�ة  األرايض 
الخدمة، وبذلك تخرس املحافظات 
العراقية أمنه�ا الغذائي من خالل 

خسارة آالف املليارات املكعبة .
دي�اىل  محافظ�ات عدي�دة منه�ا 
أعلن�ت ع�ن تجري�ف مس�احات 

شاس�عة م�ن أراضيه�ا الزراعية 
, ب�ل إن معظ�م بس�اتينها تح�ت 
الخط�ر بس�بب ش�حة املي�اه ,ما 
إنت�اج  يف  كب�ري  بنق�ص  تس�بب 
العراق , واالمر لم يقتر عى ذلك 
,فالع�راق خرس مليون�ي طن من 
الحنطة والشعري بسبب قلة املياه.

فش�لت  العراقي�ة  الدبلوماس�ية 
خ�وض  ع�ى  تركي�ا  إجب�ار  يف 
مفاوض�ات عادل�ة م�ع الع�راق , 
وحت�ى الحكومة الحالية ل�م ُتِعْر 
أهمية مللف املياه بس�بب سياس�ة 
الكاظم�ي والق�روض التي حصل 
عليه�ا من أنقرة مقابل الس�كوت 
ع�ن مل�ف املي�اه واحت�الل أراٍض 
الس�دود  ,أم�ا  الع�راق  يف ش�مال 
التي بنته�ا تركيا فه�ي دليل عى 
اس�تهتارها بالحكومة العراقية , 

التي لم تكلف نفس�ها باس�تخدام 
الت�ي  الفعال�ة  الح�رب  أدوات 
املل�ف االقتصادي  تمتلكها وه�ي 
واالس�تثمارات الركي�ة يف العراق 
وحج�م التب�ادل التج�اري ما بني 
البلدين الذي تج�اوز ال� 20 مليار 

دوالر.
كما دع�ت لجن�ة الزراع�ة واملياه 
رضورة  إىل  النيابي�ة  وااله�وار 
الفاعلة لضمان  الخط�وات  اتخاذ 
م�ن  الذات�ي  االكتف�اء  اس�تمرار 

املنتجات الزراعية.
وقال رئيس اللجنة سالم الشمري 
إن عودة اس�ترياد بعض املنتجات 
الزراعية من الخر بشكل خاص 
منتج�ات  وستش�مل  ستس�تمر 
أخرى إن اس�تمر نقص املياه دون 

حلول جذرية.

وأضاف أن عدم التجاوب الواضح 
املطالب�ات  املنب�ع م�ع  م�ن دول 
بالحص�ص  الخاص�ة  العراقي�ة 
املائية سيؤدي اىل أرضار مستمرة 
بالقطاع الزراعي وس�يؤثر بشكل 
الزراعي�ة  الخط�ط  واض�ح ع�ى 

املستقبلية.
الخب�ري  ي�رى  ذل�ك  وبخص�وص 
يف  العكي�ي  لطي�ف  االقتص�ادي 
اتص�ال م�ع ) املراق�ب العراقي(: 
أن م�ؤرش ش�ح املي�اه ب�دأ يؤث�ر 
بش�كل واضح عى االم�ن الغذائي 
العراق�ي , من خ�الل تعطيل آالف 
الدوانم عن العمل بسبب قلة املياه 
الواصلة لسقيها , فضال عن وجود 
محافظات تعتمد بشكل كبري عى 

االنتاج الزراعي«...
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المراقب العراقي/ احمد محمد...
من صالح الدي�ن وجرف النر ومن ثم كركوك 
وآخرها دياىل، سلسلة من الهجمات والخروقات 
االمني�ة لجماعات داعش االجرامية عى مقرات 
الجيش والحش�د الشعبي س�جلتها البالد خالل 
أس�بوع كام�ل، مخلف�ة ع�دداً م�ن الش�هداء 
والجرح�ى، يف صفوف القوت االمنية والحش�د 
الش�عبي وس�ط صمت حكومي قات�ل، يقابله 
رمي االس�باب اىل الراعات االنتخابية من قبل 
مواق�ع إعالمي�ة مقربة م�ن حكومة مصطفى 

الكاظمي.
والس�يايس  االمن�ي  للش�أن  مراقب�ون  وح�دد 
عوام�ل ع�دة تق�ف وراء تل�ك الهجم�ات منها 
سياس�ية وأمني�ة فضال ع�ن مح�اوالت إلبقاء 
الوج�ود االمريكي يف الع�راق من جهة ولتعطيل 

االنتخابات من جهة أخرى.
والجدير بالذكر أن املقاومة االس�المية »كتائب 
ح�زب الله« حذرت وبحس�ب تغريدة املس�ؤول 

االمني »أبو عي العسكري من مؤامرات أمريكية 
الغ�در  »كاظم�ي  يديره�ا  خبيث�ة  صهيوني�ة 
وزبانيت�ه وأن ال تأخذهم يف الله لومة الئم، فهذا 
ما تبقى من أمل يف هذه األمة« حسب التغريدة.
الش�عبي  الحش�د  قي�ادات  العس�كري،  ودع�ا 
وباألخص يف املناطق الش�مالية أن يأخذوا زمام 

املبادرة بما يحفظ أرواح املجاهدين. 
واس�تعراضا لتلك الخروقات االمنية، فقد شنت 
جماع�ات »داع�ش« اإلرهابية هجوماً مس�لحاً 
عى قوة من الرشطة االتحادية يف ناحية الرشاد 
بمحافظة كركوك، لتندلع اشتباكات عنيفة بني 
الطرف�ني، مخلفة 12 ش�هيداً بينه�م ضابط يف 

الرشطة، وثالثة جرحى.
وب�دأ الهجوم قبيل منتصف الليل واس�تمر عدة 
س�اعات، م�ن خ�الل إط�الق ن�ار م�ن عنارص 
للرشط�ة  أمني�اً  حاج�زاً  اس�تهدف  التنظي�م 
ناس�فة  عب�وات   3 انفج�رت  ث�م  االتحادي�ة، 
استهدفت رتال لقوات كانت متوجهة للمساندة 

يف صد الهجوم.
ويف ناحي�ة »جرف الن�ر« نعت هيأة الحش�د 
الشعبي، يوم األحد املايض معاون قائد عمليات 
الجزيرة بالحش�د الشعبي، الشهيد حسن كريم 
حسن، وذلك إثر انفجار عبوة ناسفة يف الناحية.

أما يف ص�الح الدين، فقد تمكنت قوات الحش�د 
الش�عبي من ص�د »تعرض داع�ي« يف منطقة 

»ينگجة« رشق املحافظة.
وأس�فرت العملية، عن إصاب�ة عدد من عنارص 

فلول »داعش« اإلرهابي.
ويف دي�اىل أصي�ب ع�دد م�ن عن�ارص الجي�ش 
العراق�ي، إث�ر هج�وم م�زدوج وعبوة ناس�فة 
اس�تهدفت الجي�ش العراقي يف قري�ة »الغاية« 
يف أط�راف خانقني ومنطقة حل�وان بني جلوالء 
وخانفني شمال رشقي دياىل، فيما أشار مصدر 
أمني اىل أن الحادث أدى إلصابة عدد من عنارص 
القوة بينهم ضابط الدورية وهو برتبة مقدم...
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المراقب العراقي/ متابعة...
أك�د عضو حركة التغيري عدن�ان عثمان، امس األربعاء، أن 
االوض�اع املردية يف كردس�تان تدفعن�ا اىل املطالبة باقلمة 

السليمانية.
وقال عثمان يف تريح صحفي تابعته »املراقب العراقي«  إنه 

“تم طرح مس�بقا مرشوع الإلدارية املركزية يف السليمانية 
من أجل االستفادة من ثرواتها ومواردها الطبيعية”.

وأض�اف أن�ه »اليمك�ن اس�تمرار الوض�ع الح�ايل من 
ارتفاع س�عر الوقود والرائب واألوضاع االقتصادية 

الس�يئة، لذلك نرى أنه م�ن األفضل التعامل املبارش 
مع الحكومة االتحادية لحل معاناة املواطنني«.

المراقب العراقي/ متابعة...
اكدت لجنة األمن والدفاع النيابية، 
ام�س األربعاء، ان املتبقي من عمر 
ال�دورة الربملاني�ة اليكف�ي لتمرير 

قانون الخدمة االلزامية.
وقال عض�و اللجنة عباس رصوط 
يف تريح صحفي تابعته »املراقب 
الخدم�ة  »قان�ون  إن  العراق�ي«، 
اللجن�ة،  إىل  يص�ل  ل�م  االلزامي�ة 
وبنف�س الوق�ت ف�إن املتبقي من 
عمر الدورة الترشيعي�ة الحالية ال 

يكفي للتصويت عى القانون«.
وأضاف إن »امل�دة الزمنية املحددة 

للخدمة العسكرية ستكون سنتني 
ملن ال يمتلك ش�هادة دراس�ية، أما 
خري�ج املرحل�ة اإلعدادي�ة فتكون 
خدمت�ه س�نة واح�دة، والحاص�ل 
عى البكالوريوس س�تة أشهر، أما 
الحاصلون عى شهادات الدراسات 
العليا املاجستري والدكتوراه فتكون 

خدمتهم شهرين فقط«.
وتابع رصوط إن »رواتب املشمولني 
بالخدم�ة االلزامية س�تراوح بني 
عراق�ي  دين�ار  أل�ف   750  -  500
ش�هريا وتك�ون حس�ب التحصيل 

الدرايس«.

هل ُيمرر قانون الخدمة اإللزامية؟

المراقب العراقي/ متابعة...
رفض�ت جبه�ة تركمان الع�راق املوحد والتحال�ف العربي يف 
كرك�وك، امس األربعاء، تش�كيل قوات مش�ركة مع حرس 

االقليم وإبقاء ملفها اتحادياً.
وأك�د ممثلو الع�رب والركم�ان يف مجلس الن�واب العراقي، 
وقائمة جبه�ة تركمان الع�راق املوحد والتحال�ف العربي يف 
كرك�وك، يف بيان تابعته »املراق�ب العراقي« »رفضهم املطلق 
»لتشكيل قوات امنية مشركة من القوات االتحادية وحرس 

االقليم«.
وأضاف البي�ان انه »يف الوقت الذي نثمن فيه الجهود الكبرية 
والنجاح�ات الت�ي تحققه�ا الق�وات االمني�ة االتحادي�ة يف 

مقارعة االرهاب وتحقيق االنتصارات والتي تجس�دت اليوم 
يف القضاء عى عدد من االرهابيني بعملية ثأر شهداء الرشطة 

االتحادية«.
وتاب�ع: »نج�دد دعمنا لرئيس ال�وزراء القائد الع�ام للقوات 
املس�لحة، إال أننا نرفض اي مساس باملكاسب التي تحققت 
بع�د تطبي�ق ونجاح خطة ف�رض القانون ع�ام 2017، كما 
ونرفض انتشار وتحرك قوات حدد الدستور العراقي مهامها 

يف االقليم وليس كركوك«.
وطال�ب البيان، ب�«ش�كل ثاب�ت إبقاء ملف كرك�وك االمني 
اتحادياً وارسال تعزيزات عسكرية للمحافظة ملعالجة بعض 

الجيوب واملخابىء واملناطق التي يستغلها االرهاب«.

المراقب العراقي/ متابعة...
أك�دت النائب عن محافظة نينوى انتصار الجبوري ، امس األربعاء،  أن صمت 
الحكوم�ة إزاء  التدخ�ل الرك�ي س�يؤدي إىل تعزي�ز وجودهم داخ�ل االرايض 

العراقية .
وقال�ت الجب�وري يف تريح صحفي تابعته »املراق�ب العراقي« أن »الحكومة 
تغض النظر عن تدخل تركيا بس�يادة العراق« ، مش�رية اىل ان »هناك مش�اكل 
عالق�ة م�ع الجانب الركي تتعلق بمل�ف املياه والتوغل الرك�ي والتجاوز عى 
الح�دود العراقي�ة ». وأضافت أن »الدفاع عن مصالح العراق وحفظ الس�يادة 
الوطني�ة من اولوي�ات عمل الحكومة الحالية “، مش�ددة ع�ى رضورة إنهاء 

التواجد الركي داخل األرايض العراقية والعمل عى إنهاء أزمة املياه«.

المراقب العراقي/ متابعة...
اك�دت النائ�ب ع�ن تحال�ف الفت�ح 
ميث�اق الحامدي، ام�س األربعاء، ان 
جهات خارجية بدأت مبكرا التشكيك 
بنزاه�ة االنتخابات. وقالت الحامدي 
يف تري�ح تابعته »املراقب العراقي« 
ان »تحالف الفتح أك�د مرارا حرصه 
ع�ى ان تك�ون االنتخاب�ات املقبل�ة 
فرص�ة لتأكي�د التناف�س االنتخابي 
الديمقراطي بش�كل يليق بالعراقيني 
الجه�ات  العدي�د م�ن  ان  , خاص�ة 
الخارجية وبعض السفارات قد بدأت 
مبك�را القيام بب�ث روح اليأس لدى 

املواطن العراق�ي بنزاهة االنتخابات 
وأضافت ان »التحال�ف مازال يراقب 
ويفض�ح كل املح�اوالت الخارجي�ة 
للتدخ�ل يف س�ري العملي�ة االنتخابية 
ويكشف زيف االش�اعات واالدعاءت 
أهمي�ة  م�ن  للتقلي�ل  املغرض�ة 

االنتخابات«.
ودع�ت اىل “عدم االلتف�ات ملحاوالت 
بث االش�اعات والياس والتشكيك يف 
نزاهة االنتخاب�ات”، مبينة أن “هذه 
املح�اوالت تقودها جه�ات خارجية 
التري�د للع�راق ان ينه�ض ويصحح 

األخطاء  السابقة«.

تركمان وعرب يدعون إلبقاء ملف كركوك 
األمني »اتحاديًا«

الصمت الحكومي يعزز 
التدخل التركي في العراق

أطراف خارجية تطلق حملة 
مبكرة للتشكيك باالنتخابات

األوضاع المتردية تدفع باتجاه 
»أقلمة السليمانية«

توطين 
األفغان في 

العراق
فكرة ام 
حقيقة ؟
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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

املراقب العراقي/ أحمد محمد...
من ص�اح الدين وجرف الن�ر ومن ثم كرك�وك وآخرها دياىل، 
سلس�لة م�ن الهجم�ات والخروق�ات االمنية لجماع�ات داعش 
االجرامية عىل مقرات الجيش والحش�د الش�عبي سجلتها الباد 
خال أس�بوع كام�ل، مخلفة عدداً م�ن الش�هداء والجرحى، يف 
صفوف القوت االمنية والحش�د الش�عبي وسط صمت حكومي 
قات�ل، يقابله رم�ي االس�باب اىل الراعات االنتخابي�ة من قبل 

مواقع إعامية مقربة من حكومة مصطفى الكاظمي.
وحدد مراقبون للش�أن االمني والس�يايس عوامل عدة تقف وراء 
تلك الهجمات منها سياس�ية وأمنية فض�ا عن محاوالت إلبقاء 
الوج�ود االمريكي يف الع�راق من جهة ولتعطي�ل االنتخابات من 

جهة أخرى.
والجدي�ر بالذك�ر أن املقاوم�ة االس�امية »كتائ�ب ح�زب الله« 
حذرت وبحس�ب تغري�دة املس�ؤول االمني »أبو عيل العس�كري 
من مؤام�رات أمريكية صهيونية خبيثة يديره�ا »كاظمي الغدر 
وزبانيت�ه وأن ال تأخذهم يف الله لومة الئم، فهذا ما تبقى من أمل 

يف هذه األمة« حسب التغريدة.
ودعا العس�كري، قيادات الحش�د الش�عبي وباألخص يف املناطق 

الشمالية أن يأخذوا زمام املبادرة بما يحفظ أرواح املجاهدين. 
واستعراضا لتلك الخروقات االمنية، فقد شنت جماعات »داعش« 
اإلرهابي�ة هجوم�اً مس�لحاً عىل قوة م�ن الرشط�ة االتحادية يف 
ناحية الرش�اد بمحافظة كركوك، لتندلع اش�تباكات عنيفة بني 
الطرف�ني، مخلفة 12 ش�هيداً بينهم ضاب�ط يف الرشطة، وثاثة 

جرحى.
وبدأ الهجوم قبيل منتصف الليل واستمر عدة ساعات، من خال 
إط�اق نار من عنارص التنظيم اس�تهدف حاج�زاً أمنياً للرشطة 
االتحادي�ة، ثم انفجرت 3 عبوات ناس�فة اس�تهدفت رتا لقوات 

كانت متوجهة للمساندة يف صد الهجوم.
ويف ناحية »جرف النر« نعت هيأة الحش�د الشعبي، يوم األحد 
املايض معاون قائد عمليات الجزيرة بالحش�د الش�عبي، الشهيد 

حسن كريم حسن، وذلك إثر انفجار عبوة ناسفة يف الناحية.
أم�ا يف صاح الدين، فقد تمكنت قوات الحش�د الش�عبي من صد 

»تعرض داعيش« يف منطقة »ينگجة« رشق املحافظة.
وأس�فرت العملية، عن إصاب�ة عدد من عنارص فل�ول »داعش« 

اإلرهابي.
ويف دي�اىل أصيب ع�دد من عن�ارص الجيش العراق�ي، إثر هجوم 
م�زدوج وعب�وة ناس�فة اس�تهدفت الجي�ش العراق�ي يف قرية 
»الغاية« يف أطراف خانقني ومنطقة حلوان بني جلوالء وخانفني 
ش�مال رشقي دياىل، فيما أش�ار مصدر أمن�ي اىل أن الحادث أدى 
إلصابة عدد من عنارص الق�وة بينهم ضابط الدورية وهو برتبة 

مقدم.
وأم�ام تل�ك الهجمات املتك�ررة عىل مدى أس�بوع كام�ل الزالت 
الحكومة والقائ�د العام للقوات املس�لحة ملتزمني الصمت، ولم 
يتطرقوا اىل تلك الخروقات إال عرب البيانات والتوعد بالرد القايس.

وبدوره، أكد املحلل الس�يايس كامل الكنان�ي، أن »هناك أكثر من 
ظ�رف وعامل ضغط ممكن أن يتس�بب بالخروقات االمنية التي 
ش�هدتها عدد من املحافظات العراقية ومن أبرزها التش�ديد من 
قب�ل القوى الوطني�ة العراقية وفصائل املقاومة االس�امية عىل 
إخ�راج الق�وات االمريكية من الع�راق يف نهاية الع�ام الجاري«، 
مش�ريا اىل أن »الجان�ب االمريك�ي وأطراف سياس�ية قريبة منه 
تحاول أن تبقي عىل القوات االمريكية بحجة أن الوضع االمني يف 

البلد يستلزم وجود تلك القوات«.
وق�ال الكناني، يف تريح ل� املراقب العراقي« إن »العامل الثاني 
ه�و االنتخابات العراقية وموعد إجرائه�ا خصوصا بالتزامن مع 
وجود رغبات سياس�ية تحاول تأجيلها بشتى الوسائل والطرق، 

بغية إحداث فراغ أمني يف البلد«.
وأش�ار اىل أن »هن�اك عملي�ات توظيف س�يايس م�ن قبل بعض 
القوى النيابية، بأن االمن ال يس�تتب يف العراق ما لم تشكل قوى 
أمني�ة من قبل أهايل تلك املحافظات، وهذا االمر يراد به الحصول 
عىل مغانم سياس�ية ومالية من ذلك باالضافة اىل رغبات بتعيني 

جماعات إرهابية يف الدولة كي يصبح ساحهم رسميا«. 
ولف�ت اىل أن »وعي الش�عب العراق�ي أعمق بكثري م�ن اإلرادات 
الخارجي�ة«، متوقع�ا أن »ُتجرى االنتخاب�ات بموعدها ولم يكن 

هناك أي دور للمؤامرات التي تحاك ضد العراق«.

تغريدة

االعالمي احمد الطيب

 رس���الة الى االغلبية الصامتة 
من كل المذاهب والقوميات

لالنتخاب���ات  مقاطعتك������م 
كارثة ونكبة كبيرة.

مشاركتكم ستغير من نظام 
برلماني تحكمه وجوه بائسة 
الى نظام فيه صوت الغالبية 
؛ والتي ورطت البلد في كل 
بمقاطعتها  انتخابي  موسم 

لالسف.
كبيرة  ضرب���ة  مش���اركتكم 
وقاس���ية لجمه�����ور االحزاب 

واللواحيك !!.

هل يمكن أن نبني مستقبلنا 
بدون »حشد شعبي«؟!

ليس ردا عىل من يدعون إىل حل الحش�د الشعبي، فمن املؤكد أن 
دعوتهم س�تذهب أدراج الرياح، ألنها دعوة ال تس�تند اىل منطق، 
لكن قبالة هذه الدعوة ثمة س�ؤال كبري يطرح نفسه بقوة، وهو 

ملاذا تشكل الحشد الشعبي؟!
اإلجاب�ة كما يتصورها محدودو النظر،ه�ي أننا لم نكن بحاجة 
اىل تش�كيل الحش�د الش�عبي، بل لم نكن أصا بحاجة اىل فتوى 
للجهاد الكفائي، لوال االجتياح الداعيش يف حزيران 2014، عندما 
احت�ل األرشار أكثر م�ن ثلث مس�احة العراق. وأوش�كت بغداد 
املدججة بالساس�ة، أن تس�قط هي األخرى، فقد كان الدواعش 
يحيطون بها ورشعوا بنهشها، مثلما تنهش الوحوش املفرتسة 

فرائسها.
م�ن هؤالء م�ن يقول، إن�ه لو كانت الق�وات املس�لحة العراقية 
قائمة بواجباتها بش�كل حس�ن، واس�تطاعت إيق�اف العدوان 
ودحره والقضاء عليه، ملا كنا بحاجة اىل »صداع« اس�مه الحشد 

الشعبي..! 
الحقيقة هي أن هذا طرح سوفس�طائي مغرض، يريد أن يسلب 
الش�عب إرادته بالدفاع عن نفس�ه، ويميع دور العقيدة يف رسم 
خارط�ة وجود األمة، ويقل�ل من دور الق�وى العقائدية القائدة 
للمجتمع�ات، وهي تتمثل يف الحال�ة العراقية، باملرجعية الدينية 

العليا.
لق�د تص�دت الق�وة العقائدي�ة القائدة ل��«درء املخاط�ر«، بما 
معروف عنها بعدم تركها مصري األمة سائبا، هذا التصدي كشف 

عن حاجة املفاهيم الوطنية املائعة، اىل قوة العقيدة الضابطة!
عىل املس�توى التطبيقي، ويف الشأن السيايس والوطني، لم نعتد 

من القوة العقائدي�ة القائدة، التدخل 
الفرعي�ة،  والعناوي�ن  بالتفاصي�ل 
ولذل�ك فإنها انتقت املفردة املناس�بة 
باحرتافية عالية، وبمهارة أشارت اىل 
أن واج�ب املكلفني بالجه�اد كفائيا، 
ه�و »درء املخاط�ر«، ال�ذي يعرب عن 
طيف واس�ع من املشكات؛ والقضايا 

التي يواجهها الوطن. 
املف�ردة،  بانتق�اء  االحرتافي�ة  ه�ذه 

تجعلنا نتوصل اىل أن الحش�د الش�عبي، كسائر القوات املسلحة، 
ال تقتر واجباته عىل الحروب، بل يجب أن يكون الحشداويون 

مستعدين، حيثما يحتاجهم الوطن ل�«درء املخاطر«.
ثقل العبء يجب أن يتحمله الحشد الشعبي قبل غريه، الندكاكه 
العميق يف وجدان األمة من خال العقيدة..لتتش�كل أمة الحش�د 
الت�ي صنعتها الفتوى ودم�اء امللبني..لقد تم بناء أمة الحش�د..

واألمم لن تموت أبدا!
الحش�د الش�عبي، له امتداداته الش�عبية، وحاضنته املجتمعية، 
التي وقفت اىل جانبه، وقدمت إس�نادا رائعا وبمختلف الوسائل، 

األمر الذي كان له أثره البالغ يف تحقيق االنتصار.
هكذا كان املش�هد، وهو اليوم مس�تمر كما بدأ؛ ألن العدو مازال 
موج�ودا، و«املخاطر« التي يتعني مواجهتها و«درؤها« لم تنته، 
ولي�س من املؤم�ل أن تنتهي يف أمد منظور..ما يعني أن الحش�د 
الش�عبي حالة وطنية كربى، كانت الق�وة العقائدية القائدة، قد 

أطرتها بقدسية الفتوى املباركة.
لك�ن ماذا س�يكون املوقف،  لو ل�م تصدر فتوى الجهاد لس�بب 
أو آلخر، بل ماذا س�يكون املوقف لو لم تك�ن لدينا قوة عقائدية 
قائ�دة؟! كام قبل الس�ام :الحقيق�ة أن هذا الس�ؤال مردود اىل 
ف�م م�ن طرحه، إذ إننا ش�عب يعيش يف ظل نظام أب�وي، وأبونا 
ه�و املرجع، ونحن محظوظ�ون جدا ألن لدين�ا مرجعية دينية، 
تراقب مسارات حياتنا ومآالتها، وتشخص األخطار، وترسم لنا 

خارطة الطريق ملواجهتها. 
سام..

ألواح	طينية	..	

جهات سياسية تبحث عن »التأجيل« عبر اإلرهاب

مناسيب »الخروقات« ترتفع مع قرب موعد االنتخابات

املراقب العراقي/ بغداد...
اش�رتطت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي، امس 
االربع�اء، اظهار بطاقة التطعيم ضد فريوس كورونا 
الس�تقبال املراجع�ني يف دوائره�ا بما يف ذل�ك الطلبة 

واالساتذة.

وقال�ت ال�وزارة، يف بي�ان تلق�ت »املراق�ب العراقي« 
نسخة منه إنه »حفاظا عىل الصحة العامة للمجتمع 
والتزام�ا بق�رار اللجن�ة العلي�ا للصح�ة والس�امة 
الوطني�ة رقم 26 لس�نة 2021 تقرر عدم اس�تقبال 
املراجع�ني يف دوائر الوزارة كاف�ة ما لم يقدم املراجع 

بطاق�ة اللقاح الخ�اص ب��� COVID-19 أو فحص 
)PCR(  سالب أسبوعيا«.

وأضاف�ت، أن�ه »حرصا ع�ىل بيئة صحي�ة آمنة فإن 
التعلي�م تدع�و جمي�ع منتس�بيها وماكاته�ا م�ن 
التدريس�يني واملوظفني فضا عن الطلبة اىل اإلسهام 

يف مزيد من الوعي الصحي وتش�دد عىل عدم السماح 
بدوام الطاب والعاملني والهيئات التدريسية يف مركز 
الوزارة وتش�كياتها والجامع�ات والكليات واملعاهد 
الحكومي�ة واألهلي�ة كاف�ة إال بعد توثي�ق إجراءات 

التطعيم الرسمية«.

التعليم تشترط »كارت اللقاح« الستقبال المراجعين في دوائرها

الحكومة تحيل قانون رعاية ذوي االعاقة إلى البرلمان
املراقب العراقي/ بغداد...

ق�ّرر مجلس ال�وزراء، امس االربع�اء، املوافقة عىل 
م�رشوع قانون التعدي�ل األول لقانون ذوي اإلعاقة 

واالحتياجات الخاصة، وإحالته إىل مجلس النواب.

وقال�ت االمانة العامة ملجلس الوزراء، يف بيان تلقت 
»املراقب العراقي« نسخة منه ، إن »مجلس الوزراء، 
ق�رر املوافق�ة ع�ىل مرشوع قان�ون التعدي�ل األول 
لقان�ون ذوي اإلعاق�ة واالحتياج�ات الخاصة )38 

لس�نة 2013( الذي دققه مجل�س الدولة، وإحالته 
إىل مجل�س النواب«.واض�اف البي�ان، أن »ذلك يأتي 
اس�تناداً إىل أح�كام املادتني )61/ البن�د أوالً و 80/ 

البند ثانياً( من الدستور«.

القانونية النيابية: بعض منافذ االقليم 
ما تزال خارج سيطرة الحكومة االتحادية

املراقب العراقي/ بغداد...
ش�دد عضو اللجن�ة القانونية النيابية، س�ليم همزة، 
ام�س األربع�اء، ع�ىل رضورة إخضاع جمي�ع املنافذ 
الحدودية يف الباد، ومن دون اس�تثناء لسيطرة الدولة 

االتحادية.
وق�ال هم�زة، يف تريح تابعت�ه »املراق�ب العراقي« 
إن »املناف�ذ الحدودية الربي�ة والبحرية منافذ اتحادية 

وجدت يف الدستور العراقي«، مضيفا أن »بعض منافذ 
اقليم كردس�تان خارج س�يطرة الحكوم�ة االتحادية 

حتى اآلن«.
واش�ار، اىل أن »الدس�تور يعطي الحق قيام الحكومة 
االتحادية بسط س�يطرتها عىل كافة املنافذ الحدودية 
الربية والبحرية السيما اقليم كردستان، واالطاع عىل 

وارداتها اسوة باملنافذ  الحدودية األخرى«.

صادقون تحذر من 
استمرار »التوافقات« 

داخل البرلمان

القضاء يوقف قرارًا لمجلس 
الوزراء ويعده باطاًل دستوريا

املراقب العراقي/ بغداد.. 
اكد النائ�ب عن كتلة صادق�ون النيابية 
احمد الكناني ، امس االربعاء ، ان  قضية 
الكتل�ة االك�رب تعرق�ل عملي�ة تصحيح 
مس�ار العملية السياس�ية، مح�ذرا من 
ع�ىل  السياس�ية  التوافق�ات  اس�تمرار 

حساب مصلحة البلد.
تابعت�ه  تري�ح  يف  الكنان�ي،  وق�ال 
»املراقب العراقي« إن »القوى السياسية 
م�ن البداي�ة ك������ان�ت تتح�دث عن 
ج�ود اخط�اء يج�ب تصحي�����حه�ا 
يف الحكوم�ة والربمل�ان » ، مبين�ا ان�ه » 
م�ن الثاب�ت وج�ود عملي�ات تزوي�ر يف 

االنتخابات السابقة«.
واضاف الكناني ان »قضية الكتلة االكرب 
تق�ف حج�ر عث�رة يف طري�ح تصحي�ح 
 ،« الس������ياس�ية  العملي�ة  مس�ار 
مشي������را اىل ان » املحاصصة عرقلة 
بالش�كل  دوره  اداء  م�ن  النائ�ب  دور 

املطلوب«.
واش�ار اىل ان »املرحلة القادمة ستكون 
اس�وء اذا بق�ت التوافق�ات السياس�ية 
فض�ا عن ع�دم وجود املعارض�ة داخل 

اروقة الربملان«.

املراقب العراقي/ بغداد...
اعلن�ت املحكم�ة االتحادي�ة، امس األربعاء، عن حس�مها 
جميع الدعاوى املقدمة امامها لش�هر آب املايض، مشرية 
اىل حس�مها 9 دع�����اوى يف ه����ذا الش�هر من بينها 
إيق�اف تنفي�ذ احد ق�رارات مجل�س الوزراء لحني حس�م 

الدعوى.
وقال بيان ملجلس القضاء االعىل ،ان »الدس�تور لم يش�ري 
دور  اي  بمم�����ارس�ة  ال�وزراء  اىل صاحي�ة مجل�س 
اختصاص يف موضوعات دخلت حيز اختصاصات مجلس 

النواب«.
وع�دت املحكم�ة، ان »طع�����ن مجلس الوزراء بس�بب 
ترش�يح رئي�س الج������امعة العراقي�ة دون ان يفصل 
مجل�س الن�واب املوض�وع ، يع�د باط�ا م�ن الناحي�ة 

الدستورية«.

املراقب العراقي/ بغداد...
تمكن جهاز مكافحة االرهاب، امس االربعاء، من إلقاء القبض عىل ثمانية ارهابيني 
يف مناطق مختلفة من الباد.وقال الناطق باس�م القائد العام للقوات املسلحة اللواء 
يحيى رس�ول يف بيان تلقت »املراقب العراقي« نس�خة منه إنه »بناًء عىل توجيهات 
القائ�د العام للقوات املس�لحة، تمك�ن أبطال جه�از مكافحة االرهاب ه�ذا اليوم، 
م�ن إلقاء القبض ع�ىل ) 8 ( إرهابي�ني يف مناطق مختلفة إس�تندت عىل معلومات 
اس�تخبارية دقيقة«.واوض�ح رس�ول »أبتدء ابط�ال الجهاز عمليات�ه يف العاصمة 
بغ�داد، بقض�اء الطارمية وناحية الرضوانية، والتي أس�فرت عن إلقاء القبض عىل 
) 4 ( م�ن اإلرهابيني التكفريين«.وتاب�ع، أنه »كما وبارش الجهاز بواجب بُمحافظة 
األنبار داخل أقضية الفلوجة وهيت والكرمة، والتي أُلقي القبض فيها عىل ) 4 ( من 

عنارص عصابات داعش اإلرهابية«.

القبض	عىل	8	ارهابيين
	يف	مناطق	مختلفة ين

ألم
ط	ا

شري
ال

قيادي	يف	الحشد	الشعيب:	العمليات	العسكرية	ستستمر	يف	كركوك
املراقب العراقي/ كركوك...

اكد القيادي يف الحش�د الش�عبي جبار املعموري، امس االربعاء، استمرار العمليات 
العس�كرية يف مس�احات واس�عة  ابتداءا من اط�راف الحويجة وص�وال اىل تقاطع 
الزرك�ة والق�رى القريب�ة منه غرب�ي كركوك.وق�ال املعموري، يف تري�ح تابعته 
»املراقب العراقي« إن »عمليات واس�عة يف مس�احات واس�عة جدا تستمر يف غربي 
كركوك ثأرا للش�هداء الذين س�قطوا يف منطقة الرياض وتل صطي�ح«، الفتا اىل أن 
»قوات الحش�د والقوات االمنية تس�تمر بعملياتها العس�كرية لتحرير تلك املناطق 
من الخايا االرهابية املتبقية هناك«.واش�ار اىل أن »العمليات التي قام بها الحش�د 
بتحري�ر الحويجة والرياض كانت رسيعة ج�دا لذلك هرب الدواعش من يدهم وهذا 

خطأ ستتم معالجته يف العمليات الحالية وسيوقعون بهم اشد انواع العقاب«.

قاسم العجرش ..
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الخميس 9 أيلول 2021 العدد 2669 السنة الثانية عشرة

انخفضت أسعار الذهب االجنبي والعراقي يف األسواق املحلية امس  
االربعاء.

وق�ال مص�در، إن أس�عار الذهب يف أس�واق الجملة ب   ش�ارع النهر 
يف العاصم�ة   بغ�داد س�جلت للمثق�ال الواحد عيار 21 م�ن الذهب 
الخليج�ي والرتك�ي واألوربي س�عر بيع 368 الف دين�ار، فيما بلغ 
س�عر الرشاء 363 الفاً.واشار ، اىٕل أن سعر بيع املثقال الواحد عيار 
21 من الذهب العراقي س�جل انخفاضا ايضا عند 338 الف دينار، 
يف حني بلغ س�عر ال�رشاء 333 ألفا.وفيما يخص أس�عار الذهب يف 
مح�ال الصاغة، فان س�عر بي�ع مثقال الذهب الخليج�ي عيار 21 
ي�رتاوح بني 370 ال�ف دينار و375 ألف�اً، فيما تراوح س�عر البيع 

مثقال الذهب العراقي بني 340 الفاً و345 الف دينار.

انخفاض أسعار الذهب االجنبي 
والعراقي في االسواق المحلية

انخفض س�عر خ�ام الب�رة الخفيف ام�س االربعاء، فيم�ا ارتفع 
الثقيل مع تذبذب اسعار النفط عامليا.وانخفض خام البرة املصدر 
الس�يا 1.28 دوالرا وبنسبة تغيري بلغ نسبته 1.76% ليصل اىل 71.44 
دوالرا، فيما س�جل الخام البرة الثقيل ارتفاعا بمقدار 0.90 دوالرا 

او ما يعادل 1.39% ليصل اىل 65.47 دوالرا.
وتذبذبت اس�عار الخامات يف منظمة اوبك حيث سجل الخام العربي 
الس�عودي الخفي�ف 71.75 دوالراً للربميل بارتف�اع بلغ 0.22 دوالر، 
فيما بلغ سعر مزيج إيران الثقيل 66.89 دوالرا بانخفاض بلغ 0.45 
دوالر، ومزي�ج مربان اإلمارات�ي 71.14 دوالراً للربمي�ل بارتفاع بلغ 
0.35 دوالر، ومزيج س�هران الجزائ�ري71.55 دوالرا بانخفاض بلغ 
0.18 دوالر، يف ح�ني س�جل بون�ي الخفيف النيج�ريي 70.60 دوالراً 

بانخفاض بلغ 0.22 دوالر، وجرياسول االنغويل.

انخفاض خام البصرة الخفيف 
االقت�صاديوارتفاع الثقيل

كش�ف اتحاد مصدري رشق البحر األس�ود يف تركيا، عن اس�ترياد 
العراق ألول مرة لسمك السلمون من تركيا.ووفقاً لبيان صادر عن 
االتحاد، فإن »صادرات منطقة رشق البحر األس�ود ش�مايل تركيا، 
من س�مك الس�لمون خالل األش�هر ال�8 األوىل من الع�ام الجاري، 
تج�اوزت حاج�ز 102 مليون دوالر«.واضاف ان »روس�يا تصدرت 
قائمة البلدان املس�توردة لسمك السلمون الرتكي بواقع 84 مليونا 
و573 ألفا و477 دوالراً، تلتها فيتنام ب�8 ماليني و858 ألفا و875 

دوالراً، ثم اليابان ب�3 ماليني و136 ألفا و795 دوالراً«.

ألول مرة... العراق يستورد 
سمك السلمون التركي

مع تاكيد القوى السياس�ية عىل اجراء االنتخابات يف موعدها املقرر 
لم يتبق س�وى ش�هر واحد عىل االنتخابات وس�ط اخفاقات عديدة 
لحكومة مصطفى الكاظم�ي، حيث يؤكد الخرباء اخفاق الحكومة 
يف الع�رشات من امللفات ابرزها رفع س�عر ال�دوالر وايقاف تضخم 
السلع االساس�ية.وقالت عضو لجنة االقتصاد واالستثمار النيابية 
ندى ش�اكر جودت يف تريح صحفي امس األربعاء، ان”الحكومة 
رفع�ت ش�عارات ورقي�ة بش�ان االصالح�ات االقتصادي�ة اال انها 
أخفق�ت بش�كل تام”.واضافت جودت ان “رفع س�عر الدوالر امام 
الدين�ار قلص حجم رات�ب املوظف بنحو 30% م�ن قيمته الحقيقة 

رغم ارتفاع سعر النفط عامليا وعدم وجود ازمة اقتصادية”.
واش�ارت اىل ان “اس�عار الخبز واملواد الغذائي�ة ارتفعت بنحو %25 
رغ�م وعود الحكومة بانهاء الضغط عىل املواطنني البس�طاء خالل 
قرار رفع س�عر الدوالر امام الدينار”اىل ذل�ك اكد رئيس كتلة بيارق 
الخ�ري محمد الخال�دي يف تريح صحفي: ان “م�ا تبقى من عمر 

الحكومة هو شهر واحد ولن تحقق اي وعود مقبلة كما تدعي”.
واش�ار الخال�دي اىل ان “تعي�ني اصحاب الش�هادات العلي�ا واملهن 
الطبية واعادة املفس�وخة عقودهم ضن مخصص�ات الحكومة اال 
انها تقاعس�ت عن اداء واجبها الفعيل تجاه تلك الرشائح فضال عن 
تس�جيل العرشات م�ن الخروقات االمنية يف العدي�د من املحافظات 
املحررة”.ويف السياق نفسه،قال النائب سالم الشمري،إن الكاظمي 
“يخ�اف” من مفاتح�ة إيران حول قط�ع املياه عن الع�راق وموت 
الزراع�ة واالعتم�اد ع�ىل اس�ترياد محاصيله�ا الزراعي�ة بمليارات 
ال�دوالرات وكذلك م�ع تركيا.واك�د الش�مري أن الكاظمي اليصلح 

إلدارة رئيس قسم فكيف يكون رئيسا للوزراء.

نواب: حكومة الكاظمي »ورقية 
دمرت االقتصاد العراقي«

العراق يسعى الستئناف 
الحركة التجارية مع قطر 
بعد توقفها جراء كورونا

قال س�فري العراق ل�دى دولة قطر عم�ر الربزنجي 
امس األربعاء إن بالده تس�عى إىل إس�تئناف حركة 
التجاري�ة م�ع دولة قطر بعد تراجعها إىل مس�توى 

كبري جراء تفيش ظهور فريوس كورونا.
وقال الربزنجي يف مؤتمر صحفي مشرتك عقده مع 
رئيس اتحاد مستوردي ومصدري إقليم كوردستان، 
مصطف�ى ش�يخ عبدالرحم�ن يف الس�ليمانية، ان 
تفيش فريوس كورونا تسبب بعرقلة عملية تصدير 
الس�لع والبضائع من اقليم كوردس�تان والعراق إىل 

دولة قطر، ونبذل الجهود إلعادتها كما كانت.
ودعا الس�فري اتح�اد مصدري ومس�توردي اإلقليم 
إىل التنس�يق مع الحكومة االتحادية يف النش�اطات 
التجاري�ة م�ع قط�ر لوج�ود لجن�ة مش�رتكة بني 

البلدين.
كم�ا أك�د الربزنج�ي ان قط�ر بحاج�ة اىل جمي�ع 
املحاصي�ل الزراعي�ة الت�ي ينتجه�ا الع�راق واقليم 
كوردس�تان الن س�وق ه�ذه الدول�ة يقت�ر عىل 

الخارج يف الحصول عىل هذه املنتجات
الس�فري العراقي ذكر أيضا أن ل�دى العراق واالقليم 
االمكانية يف سد حاجة قطر من املنتجات الزراعية، 
مبينا ان البالد تس�ري 8 رحالت جوية يوميا اىل دولة 
قط�ر ولك�ن ال يمكن تصدير كل الس�لع عن طريق 
الجو ألنها س�تكون باهظة الثمن ل�ذا ينبغي ايجاد 

طرق اخرى منها البحر.

اقتصادي: الحكومة مطالبة باستثمار اسعار النفط لسد العجز واعداد موازنة 2022
اك�د الخبري يف الش�ان االقتص�ادي م�الذ االمني ، أن 
اس�تقرار أس�عار النف�ط عن�د مس�توى 70 دوالر ا 
للربمي�ل س�يعزز م�ن اي�رادات ال�دول املنتجة ومن 
تق�وم  ان  رضورة  ع�ىل  مش�دد  الع�راق،  ضمنه�ا 
الحكومة العراقية باع�داد موازنة مالية لعام 2022 
بع�د أع�داد موازنة تكميلية قبل ش�هر ترشين األول 

املقبل لالستفادة من فائض ايرادات النفط.
وقال االمني أن: اس�تقرار أسعار النفط عند مستوى 
ال�دول  اي�رادات  ا للربمي�ل س�يعزز م�ن  70 دوالر 
املنتجة ومن ضمنها العراق ، مش�ددا عىل الحكومة 
أن تس�تخدم ه�ذه الزيادات لس�د العج�ز يف املوازنة 
وغل�ق ملف الديون والتوجه نحو تحس�ني الخدمات 
وتنفيذ املشاريع االستثمارية كانشاء مصايف النفط 
العمالقة واملصانع الضخمة لتقليل االسترياد وتوفري 
فرص عمل واس�عة الش�باب«.واضاف : لقد نجحت 
االجراءات التي اتخذتها دول اوبك + يف السيطرة عىل 
انت�اج النفط وبالت�ايل تمكنت من تحقي�ق زيادة يف 
اسعاره بما يخدم الدول املستوردة واملنتجة عىل حد 

سواء، وتمكنت خالل األشهر املاضية من رفع سعر 
الربمي�ل تدريجياً م�ن 45 دوالرا اىل م�ا يزيد عن 70 
دوالرا وهذه النتيجة لم تكن لتحدث لوال التزام الدول 

األعضاء بقرارات اوبك +.
وتاب�ع :ينبغي عىل الحكومة العراقية أن تعد موازنة 
مالي�ة لعام 2022 بع�د أعداد موازن�ة تكميلية قبل 
ش�هر ترشي�ن األول املقبل لالس�تفادة م�ن فائض 
ايرادات النفط وان تضع يف حس�اباتها تقديم العون 
للعوائ�ل الفقرية التي ترضرت من جراء رفع س�عر 
رصف ال�دوالر مقاب�ل الدين�ار باالضاف�ة اىل توفري 

الخدمات وتنفيذ املشاريع االستثمارية املهمة ».
واش�ار اىل »أن رف�ع س�عر رصف ال�دوالر س�اهم 
بتوس�يع خ�ط الفق�ر يف محافظ�ات دي�اىل واملثنى 
وذي قار وميس�ان األمر الذي يلزم الحكومة باتخاذ 
اجراءات عاجلة بمس�اعدتهم تتضمن رصف رواتب 
لهم ضمن صن�دوق الرعاي�ة االجتماعية مع توفري 
ف�رص عمل للقادري�ن منهم عىل العم�ل وتمكينهم 

من تحصل قوتهم مع عوائلهم«. 

كشف مصادر محلية يف محافظة االنبار 
، ع�ن العوائ�ق الت�ي تقف حائ�ال أمام 
إحالة حقل عكاز الغازي إىل االس�تثمار 
مرة أخرى بعد انس�حاب رشكة كوكاز 

الكورية.
وقال مس�ؤول بارز يف دي�وان املحافظة 
، طالب�اً ع�دم ذك�ر اس�مه، إن »رشكة 
كوكاز انس�حبت من الحقل عام 2014 
إبان احتالل داع�ش للمحافظة، وهناك 
تطال�ب  وه�ي  إلعادته�ا،  مفاوض�ات 
معداته�ا  وتعويض�ات ع�ن  ضمان�ات 
التي تعرضت للدم�ار خالل الحرب ضد 

داعش«.

وب�ني أنه »ال يمكن للع�راق االتفاق مع 
رشك�ة اخ�رى دون حس�م القضية مع 
رشكة كوكاز، كونه من املمكن ان تقدم 

الرشكة عىل مقاضاة العراق دوليا«.
فيم�ا ق�ال مستش�ار محاف�ظ االنب�ار 
لش�ؤون الطاقة، عزيز خلف الطرموز، 
إن »رشك�ة ك�وكاز الكوري�ة الجنوبية 
كانت قد ب�ارشت بالعم�ل بحقل عكاز 
نهاية عام 2011، وبالفعل شارفت عىل 
االنتهاء من انجاز البنى التحتية للحقل 
ال�ذي يتضمن س�تة آب�ار غازي�ة، لكن 
احتالل املحافظة من قبل تنظيم داعش 

حال دون ذلك«.

أكبر حقل للغاز غربي العراق 
بانتظار إحالته لالستثمار

الخدمات النيابية: ازالة التجاوزات يجب 
ان يسبقها تشريع لقانون العشوائيات
اك�دت عض�و لجنة الخدم�ات النيابي�ة، منار عب�د املطلب،امس األربع�اء، ان قانون 
العشوائيات لم يرشع رغم مرور 18 عاما عىل والدة النظام الجديد يف العراق، الفتة اىل 

ان العراق بحاجة ماسة اىل هذا القانون قبل تنفيذ حملة ازالة التجاوزات.
وقالت عبد املطلب يف تريح تابعته »املراقب العراقي«، ان “بامكان الحكومة اللجوء 
اىل االس�تثمار وبناء دور واطئة الكلفة لتوزيعها عىل الرشائح املس�تحقة فعليا وعدم 

منحها لحيتان الفساد”.
واضافت ان “املواطن وبس�بب ارتفاع اس�عار العقار فأنه لجأ اىل االرايض العشوائية 
التي س�يطرة عليها املافيات وقامت ببيعها عىل املواطنني رغم انها التتمتع بأي سند 

قانوني”.
وبين�ت عبد املطلب، ان “قانون العش�وائيات كان س�يحل مش�كلة التج�اوزات عىل 
االرايض ل�و ت�م ترشيعه اال ان هن�اك الكثري من عالمات االس�تفهام ازاء تجاهل هذا 

القانون رغم مرور 18 عاما عىل والدة النظام الجديد يف العراق”.

تعتزم رشكة »توتال إنرجي« الفرنس�ية اس�تثمار 27 مليار دوالر يف مشاريع النفط 
والغ�از والطاقة الشمس�ية يف العراق عىل م�دى 25 عاماً، لتعود بذل�ك اىل البلد الذي 
حققت فيه اكتشافها النفطي األول منذ 100 عام تقريباً.وعىل الرغم من احتياطيات 
الع�راق الضخمة من النفط الخ�ام, ما من خطط لعمليات استكش�اف للنفط وهو 
م�ا يعكس تحول بعض رشكات النفط العمالقة نح�و مصادر الطاقة األكثر نظافة 
التي من ش�أنها تقليص انبعاث غازات الدفيئة املرضة للبيئة.وبذلك تستثمر »توتال 

إنرجي« يف الطاقة الشمس�ية ومشاريع تحس�ني االنتاج من حقول النفط والغاز يف 
الع�راق ثاني أكرب منتج للنفط يف منظم�ة »أوبك«.وقالت »توتال أنرجي« يف بيان لها 
اإن 10 ملي�ارات دوالر األولية ستش�مل العديد من املش�اريع ومنها اس�تعادة الغاز 
املحرتق يف ثالثة حقول نفط واستخدامه لتغذية محطات الكهرباء املحلية. ويحرتق 
الغاز خالل عملية انتاج البرتول ما يولد انبعاثات س�امة لغازات الدفيئة وهدر الغاز 
الذي يعترب وقوداً نظيفاً لتوليد الطاقة الكهربائية.أما املرشوع الثاني فيش�مل ضخ 

املي�اه املالحة يف حقول النف�ط لزيادة االنتاج واملحافظة عىل ام�دادات املياه النادرة. 
وُيعنى املرشوع الثالث بإنش�اء محطة كهرباء تعمل عىل الطاقة الشمسية.»تش�ري 
ه�ذه االتفاقي�ات اىل عودتن�ا اىل العراق من الب�اب العريض، البالد التي نش�أت فيها 
رشكتنا يف العام 1924،« هذا ما قاله باتريك بوياني رئيس »توتال انرجي« التنفيذي. 
وأضاف »نطمح اىل مس�اعدة العراق يف بناء مس�تقبل أكثر استدامة من خالل توفري 

الكهرباء اىل شعبه عرب استخدام موارد البلد الطبيعية بشكل أكثر استدامة.«

»توتال إنرجي« الفرنسية تستثمر 27 مليار دوالر في العراق

الجفاف يلتهم المزارع والمجامالت الحكومية »ُتضيع« حصص العراق المائية 
األمــن الغــذائي فــي خطـــر !

ليتس�بب انخف�اض مليار ل�رت مكعب 
من املي�اه بخروج 260 أل�ف دونم من 
األرايض الزراعي�ة املنتجة عن الخدمة، 
وبذل�ك تخ�ر املحافظ�ات العراقي�ة 
أمنه�ا الغذائي من خالل خس�ارة آالف 

املليارات املكعبة .
محافظات عديدة منها دياىل أعلنت عن 
تجريف مساحات شاسعة من أراضيها 
الزراعية , بل إن معظم بساتينها تحت 
الخطر بس�بب ش�حة املياه ,ما تسبب 
بنقص كب�ري يف إنتاج الع�راق , واالمر 
لم يقت�ر عىل ذل�ك ,فالع�راق خر 
مليون�ي ط�ن م�ن الحنطة والش�عري 

بسبب قلة املياه.
الدبلوماس�ية العراقية فشلت يف إجبار 
تركيا عىل خوض مفاوضات عادلة مع 
الع�راق , وحت�ى الحكوم�ة الحالية لم 
ُتِعْر أهمية مللف املياه بس�بب سياس�ة 
الكاظمي والقروض التي حصل عليها 
م�ن أنقرة مقاب�ل الس�كوت عن ملف 
املي�اه واحتالل أراٍض يف ش�مال العراق 
,أما السدود التي بنتها تركيا فهي دليل 
عىل اس�تهتارها بالحكوم�ة العراقية , 
التي لم تكلف نفسها باستخدام أدوات 
الح�رب الفعال�ة الت�ي تمتلكه�ا وهي 
امللف االقتصادي واالستثمارات الرتكية 

يف الع�راق وحجم التب�ادل التجاري ما 
ب�ني البلدين الذي تج�اوز ال� 20 مليار 
دوالر.كم�ا دعت لجن�ة الزراعة واملياه 
اتخ�اذ  النيابي�ة إىل رضورة  وااله�وار 
الخط�وات الفاعل�ة لضمان اس�تمرار 
االكتفاء الذاتي من املنتجات الزراعية.

وقال رئيس اللجنة س�الم الشمري إن 
عودة استرياد بعض املنتجات الزراعية 
م�ن الخرض بش�كل خاص ستس�تمر 
وستش�مل منتجات أخرى إن اس�تمر 

نقص املياه دون حلول جذرية.
وأض�اف أن ع�دم التج�اوب الواض�ح 
من دول املنبع م�ع املطالبات العراقية 
املائية س�يؤدي  الخاص�ة بالحص�ص 
اىل أرضار مس�تمرة بالقط�اع الزراعي 
وس�يؤثر بش�كل واضح ع�ىل الخطط 
الزراعي�ة املس�تقبلية.وبخصوص ذلك 
ي�رى الخبري االقتصادي لطيف العكييل 
يف اتصال م�ع ) املراق�ب العراقي(: أن 
مؤرش شح املياه بدأ يؤثر بشكل واضح 
عىل االم�ن الغذائي العراقي , من خالل 
تعطيل آالف الدوانم عن العمل بس�بب 
قل�ة املي�اه الواصل�ة لس�قيها , فضال 
عن وج�ود محافظ�ات تعتمد بش�كل 
كب�ري ع�ىل االنت�اج الزراعي«.وبني أن 

»الحكوم�ة ل�م تأخ�ذ بالتحذيرات من 
تقلي�ص االرايض الصالح�ة للزراع�ة، 
املتمث�ل  البيئ�ي  التل�وث  فض�ال ع�ن 

باختف�اء بعض الج�داول املائية , وما 
ح�دث يف املوس�م الح�ايل بقل�ة إنت�اج 
مليون�ي ط�ن م�ن الحنطة والش�عري 

بسبب شح املياه«.
وتاب�ع: أن »التعام�ل الحكوم�ي م�ع 
االزم�ة لم يكن ع�ىل قدر املس�ؤولية , 

وحتى املفاوض�ات مع تركيا لم تنجح 
بس�بب التعن�ت الرتكي وع�دم احرتام 
العراق وأرض�ه , وهو ناتج عن ضعف 

الدبلوماس�ية يف التعامل م�ع االزمات 
, فض�ال عن اس�تمرار بناء الس�دود يف 
الجانب الرتكي ,ما يهدد بجفاف أعمق 

خالل السنوات القليلة املقبلة«.
بالش�أن  املخت�ص  أك�د  جهت�ه  م�ن 
االقتص�ادي س�الم عب�اس يف اتص�ال 
م�ع ) املراقب العراق�ي(: أن الحكومة 
العراقية الحالية لم تعر أهمية حقيقية 
ملا تعانيه محافظاتنا بسبب أزمة املياه 
وخرج�ت بمؤتمرات خارجي�ة الطائل 
منه�ا وكان االج�در اس�تخدام املل�ف 
االقتصادي مع تركيا والتهديد بإيقاف 
تعامالته�ا يف جان�ب تصدي�ر النف�ط 
وع�دم الس�ماح للش�احنات الرتكي�ة 

بالعبور نحو دول الخليج .
وأوض�ح : أن الحكومة الحالية متهمة 
بمجاملة االتراك عىل حس�اب مصلحة 
متهم�ة  فه�ي   , العراق�ي  الش�عب 
بالحص�ول ع�ىل أم�وال تركي�ة مقابل 
الس�كوت عما يحدث , وفع�ال لم نجد 
ردة فعل حكومية بقدر املسؤولية ضد 
الجرائ�م الرتكي�ة بحرم�ان العراق من 
حصت�ه املائية, ب�ل مجام�الت ما بني 
الجانب�ني وكأن حكوم�ة الكاظم�ي ال 

تمثل الشعب العراقي.

يخوض العراق من���ذ عام 2003 حرباً مغايرة في 
التكتيك والمضم���ون، ويبدو من مالمحها أنها 
س���تكون طويلة األمد، وه���ذه الحرب هي حرب 
المياه من خالل االنخفاض في معدالت إيرادات 
نهري دجلة والفرات بحوالي 50 % عن معدالتها 

الطبيعية خالل األعوام الماضية.

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي
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المراقب العراقي/ متابعة
تعد مقاتلة »كوثر« الحربية والتدريبية 
ثم�رة جهود خ�راء الصناع�ة الجوية 
اإليراني�ة للحصول عىل عل�م الطائرات 
ف�وق  والتدريبي�ة  الحربي�ة  النفاث�ة 
الطائ�رة  ه�ذه  وأكمل�ت  الصوتي�ة 
جمي�ع مراحله�ا التنفيذي�ة يف مجمع 
صناع�ة الطائ�رات اإليراني�ة )هس�ا( 
التابع ل�وزارة الدفاع وإس�ناد القوات 
املس�لحة اإليراني�ة وبمش�اركة القوة 
الجوي�ة للجي�ش اإليران�ي وتط�ورت 
يف ه�ذا املس�ار، مع اس�تخدام طاقات 
رشكات ومراك�ز معرفي�ة وباالعتماد 
محلي�ة.  إلكرتوني�ة  إمكاني�ات  ع�ىل 
مقاتل�ة كوث�ر التدريبي�ة تعت�ر م�ن 
مقات�ات الجي�ل الرابع والت�ي تتمتع 
وت�م  الط�ران،  إلكرتوني�ات  بنظ�ام 
تصميمه�ا وتصنيعه�ا محليا من أجل 
تنفيذ مهم�ات الدعم الج�وي القصر 
والتدريب، وه�ي متطورة يف إيران عىل 
نم�وذج طائ�رة أف- 5 التدريبية حيث 
جعل�ت إيران ضم�ن مجموع�ة الدول 
القائ�ل الت�ي تمتل�ك تقني�ة تصمي�م 
املقات�ات وتصنيعه�ا م�ع منظومات 
بالنار  اإللكرتونية والتحك�م  الط�ران 
نظ�ام  ويعت�ر  الراب�ع.  الجي�ل  م�ن 
الدف�ع وأنظم�ة إلكرتوني�ات الطران 
والشاش�ات  املرك�زي  والكمبيوت�ر 
وال�رادار املتعدد الوظائ�ف من املعدات 
املتط�ورة واملحدث�ة يف ه�ذه املقاتل�ة. 
وهذه الطائرة صنعت يف نوعني، بقمرة 
تس�تخدم  والت�ي  وبقمرت�ني  واح�دة 
لتدريب الطياري�ن يف املرحلة املتقدمة، 

فضا عن تنفيذ املهام القتالية.
ولقد ت�م نصب مح�رك »اوج« النفاث 
م�ن ن�وع »توربوج�ت« ع�ىل مقاتلة 
كوث�ر والذي تم تصنيعه تماًما يف إيران 
ولدي�ه القدرة ع�ىل االرتف�اع بالطائرة 
إىل 50 أل�ف ق�دم، كما ان�ه يتوفر عىل 
الق�درات العالي�ة يف مختل�ف الظروف 
امليداني�ة واملناخية، ويمكن نصبه عىل 
مختل�ف ان�واع الطائرات ب�وزن إقاع 
10 أطن�ان كحد أق�ى. كما أن طائرة 

كوث�ر املقاتلة مزودة بنظ�ام الطران 
املتط�ور   ))Avionic اإللكرتوني�ة 
ورادار متعدد االس�تخدامات، وأنظمة 
الجي�ل  الن�ران م�ن  الس�يطرة ع�ىل 
الراب�ع ومنظوم�ة تصوي�ب متطورة 
أم�ام الطي�ار )HUD(. كم�ا رك�ب يف 
الطائ�رة نظ�ام التحذي�ر م�ن أش�عة 
الردار  )RWR( ونظام تحديد الصديق 
م�ن الع�دو )IFF( واإلدارة لألس�لحة 
ومعالجها ونظام فيلر Flare أو جيف 
والراديو من النس�ل الجدي�د لاتصال 
اآلمن وال�ذي تم تصنيع�ه محليا. وتم 
تركي�ب املقعد الطائ�ر )رسير( يف هذه 
الطائ�رة وال�ذي لديه الق�وة عىل قذف 
الصفر- الصفر. وتبلغ نسبة التوطني 
يف ه�ذه الطائرة 88 يف املئة. ولن تكون 
هناك مش�كلة يف مجال صيانة مقاتلة 
كوث�ر نظ�را إلرشاف الخ�راء عليه�ا 
وباإلضاف�ة إىل توفر العمل�ة الصعبة 
وإن  املقاتل�ة  وتطوي�ر  تصمي�م  يف 

اس�تخدامها أيضا س�يكون يف وحدات 
عملياتية أقل كلفة وس�تكون مناسبة 
وأزي�ح  القت�ايل.  والط�ران  للتدري�ب 
الس�تار عن تصنيع هذه الطائرة يف 20 
آب/أغس�طس 2019 يف اليوم الوطني 
للصناع�ات الدفاعي�ة وخال مراس�م 
رسمية تم تس�ليم ثاث منها إىل القوة 

الجوية للجيش اإليراني.
وبش�كل ع�ام، يعتر هي�كل مقاتات 
»إف 5« عبارة عن هيكل بسيط ولكنه 
قاب�ل للمناورة بدرجة عالي�ة وال يزال 
يستخدم يف األدوار القتالية والتدريبية 
يف  وخاص�ة  البل�دان،  م�ن  العدي�د  يف 
س�يناريوهات مح�اكاة القتال الجوي 
يف كثر م�ن الحاالت، وال تزال مقاتات 
الجيل الرابع تس�تخدم يف إيران بسبب 
الت�ي  القاس�ية  األس�لحة  عقوب�ات 
فرض�ت ع�ىل طه�ران يف فرتة م�ا بعد 
الث�ورة والتي ال تزال قائمة حتى يومنا 
هذا، ال س�يما يف قطاع املقاتات. ولهذا 

فقد بدأت الصناعات الدفاعية والقوات 
الجوي�ة لجمهوري�ة إيران اإلس�امية 
برام�ج لتحدي�ث وتطوي�ر مقات�ات 
جديدة ولقد ت�م اختيار »إف 5« للعمل 
بس�بب بس�اطتها يف الهي�كل وتوف�ر 
املوظف�ني واملختص�ني األكث�ر دراي�ة 
وخ�رة يف صناعة مثل ه�ذا النوع من 

املقاتات.
وتم الكشف عن هذه الطائرة ألول مرة 
يف ع�ام 2019، ويف الوقت نفس�ه، مع 
عرض صور م�ن داخل قم�رة القيادة 
لهذه املقاتل�ة، أصبح م�ن الواضح أن 
موضوع تحديث األنظم�ة اإللكرتونية 
كان ع�ىل ج�دول األعم�ال ولق�د قل�ل 
اس�تخدام الشاشات الرقمية من عبء 
عمل الطيار وساعده عىل إدراك املوقف 

يف فرتة زمنية أقرص.
ويف أح�د برامج�ه التلفزيونية األخرة، 
ق�دم »أمر خاج�ه ف�ارد«، نائب وزير 
وجدي�دة  مهم�ة  تفس�رات  الدف�اع، 

»كوث�ر«  مقاتل�ة  ع�ىل  للتحديث�ات 
اإليراني�ة بن�اًء ع�ىل املح�اور الثاث�ة 
لتطوير إلكرتوني�ات الطران، والحرب 
القائمة عىل الش�بكات م�ع الطائرات 
ب�دون طي�ار وتركي�ب أس�لحة بعيدة 
امل�دى. وإذا أردنا إلق�اء نظرة فاحصة 
عىل هذه الحاالت الثاث، فعند مناقشة 
فإنن�ا  الط�ران،  إلكرتوني�ات  ترقي�ة 
نواجه تقريًبا إجراء قيايس يتم تنفيذه 
يف بل�دان مختلف�ة، خاصة عن�د ترقية 
طائرة أو تطوير نم�وذج جديد. ويبدو 
أن »كوث�ر« اإليرانية هي نفس�ها »إف 
5« للمش�اهد الع�ادي، ولك�ن عندم�ا 
ندخ�ل مقصورة ه�ذا الطائ�رة، فإننا 
نواجه عاملًا مختلًفا، بدأ بتثبيت أنظمة 
تحك�م رقمية، حي�ث زاد هذا االمر من 
معدل مرونة هذا الن�وع من الطائرات 
املقاتلة يف ساحات القتال. ولكن بدون 
ش�ك، هناك ترقيتان أخري�ان تمنحان 
مقاتلة »كوثر« ق�وى مختلفة للغاية. 

الطائ�رات  م�ع  التواص�ل  ه�ي  األوىل 
ب�دون طيار. وهن�ا تجدر االش�ارة إىل 
أنه قب�ل ظهور »كوثر«، كانت طائرات 
»س�خواي 22« التابعة للحرس الثوري 
اإليراني تتمتع أيًضا بالقدرة عىل تلقي 
املعلوم�ات وإرس�الها للطائرات بدون 
طيار. وه�ذه إحدى النق�اط اإليجابية 
الت�ي تس�اعد الق�وات ع�ىل مناقش�ة 
العمليات املشرتكة، ومعرفة الوضع يف 
س�احة املعركة يف منطق�ة أكر بكثر، 

وبالطبع مراقبة التهديدات.
والرتقية الثانية تتعلق بسباق التسلح. 
فبش�كل ع�ام، عندم�ا نتح�دث ع�ن 
األس�لحة عن بعد، فإننا نعني األسلحة 
التي ُتخف�ي املقاتلة م�ن أنظمة دفاع 
ويف  جو-ج�و.  صواري�خ  أو  الع�دو 
منطقتنا ويف العالم بش�كل ع�ام، ُيعد 
امتاك قاذف�ة جوية بمدى يرتاوح من 
200 إىل 300 كيلوم�رت تقريًب�ا خي�اًرا 
مرغوًبا فيه لطائ�رة تكتيكية خفيفة. 
وال ينبغ�ي أن ننىس أننا ما زلنا نتحدث 
عن مقاتلة تعتمد عىل تصميم »إف 5«، 
ومن غر املعقول بش�كل أسايس توقع 
حمل س�اح من هذه الفئة. والس�ؤال 
الواض�ح للجمهور هنا هو ما إذا كانت 
مقاتلة »كوثر« قادرة عىل حمل أسلحة 
يف نف�س النط�اق البال�غ 200 أو 300 
كيلومرت؟ علينا أن نقول إن اإلجابة هي 
نعم، وعىل س�بيل املثال علينا أن ننظر 
إىل الرازي�ل التي قام�ت مؤخرا برتقية 
طائرات »إف 5«. حيث يجر يف الرازيل 
العمل ع�ىل مرشوع لتطوي�ر صاروخ 
ك�روز متع�دد األدوار الس�تخدامه من 
قبل القوات املسلحة للباد، والذي تمت 
ترقي�ة نموذج اإلط�اق الجوي الخاص 
به، والذي أكمل بنجاح تقريًبا االختبارات 
التش�غيلية، ويت�م حم�ل ه�ذا الصاروخ 
ع�ىل طائ�رة م�ن ط�راز »إف 5« ويبل�غ 
م�دى الص�اروخ 300 ك�م ويبل�غ وزنه 
اإلجمايل 1140 كجم ويت�م تثبيته ونقله 
يف منتصف مقاتات »إف 5«. وُيطلق عىل 
نم�وذج إطاق الصواري�خ الجوية يف هذا 

.MICLA-BR املرشوع اسم

المراقب العراقي/ متابعة
ذك�ر ن�ادي األس�ر أن حالة اس�تنفار كبرة 
أعلنت يف س�جن »النقب« بعد اشتعال النار يف 
القس�م 6، رفضا لعمليات التنكي�ل والتهديد 
الس�جون  إدارة  تنفذه�ا  الت�ي  والتصعي�د 

اإلرسائيلية بحقهم.
وقالت هيئة األرسى: »إن وحدات القمع تقوم 
حالي�ا باقتح�ام عدة أقس�ام بس�جن النقب 
وس�ط حالة م�ن التوت�ر الش�ديد وأنباء عن 
اشتعال حريق بقسم رقم 6 بالسجن، ويقبع 

فيه أرسى من الجهاد اإلسامي وفتح«.
وتتح�دث مص�ادر عن إش�عال الن�ار يف أربع 

غرف داخل القسم 6.
وذكرت وسائل إعام أن مواجهات أيضا تدور 

يف سجن مجدو.
مرتب�ط  الس�جون  يف  املواجه�ة  وتصاع�د 

بالهجم�ة ع�ىل تنظي�م الجهاد اإلس�امي اذ 
تفري�ق أرسى  الس�جون  حاول�ت مصلح�ة 
الجه�اد وتوزيعه�م عىل الس�جون ع�دا عن 
اإلج�راءات »العقابي�ة« ايل ت�م فرضه�ا عىل 

األرسى.

مواجهات عنيفة في سجن النقب بين 
السجانين واألسرى الفلسطينيين

أخبار من الصحف والمجالت

المراقب العراقي/ متابعة...
أف�ادت صحيف�ة »الغاردي�ان« ب�أن الوالي�ات املتحدة 
يف مرحل�ة ما بع�د هجمات 9/11 ل�م تركز عىل خطر 
اليمني املتط�رف بنفس الطريقة الت�ي خصصت فيها 
املص�ادر املالي�ة والبرشية ع�ىل الحملة ض�د »الخطر 

اإلسامي«.
وقال�ت الصحيف�ة إن الحكوم�ة األمريكي�ة تحرك�ت 
برسع�ة يف مرحل�ة ما بع�د 11 أيل�ول/ س�بتمر ملنع 
هجمات جديدة. وأنفقت مليارات الدوالرات عىل أجهزة 
فرض القانون وتم توسيع صاحياتها ملراقبة املواطنني 
األمريكي�ني ويف الخارج بعدما أعلن جورج دبليو بوش 
الحرب عىل »اإلره�اب« املزعوم. ويف الوقت الذي قامت 
في�ه »يس آي إيه« ومكت�ب التحقيقات الفيدرالية »أف 
بي آي« باإلضافة إىل وزارة األمن الداخيل التي أنش�ئت 

بع�د الهجمات بالبحث يف أمريكا والعالم عن املتطرفني 
املس�لمني، فقد تم تجاهل التهدي�د املوجود واملتمثل يف 
جماع�ات التف�وق العرق�ي األبيض التي ظ�ل تأثرها 
وأعداده�ا يف تزاي�د عىل مدى العقدي�ن املاضيني. وبعد 
20 عاما عىل الهجمات اإلرهابية فإن التهديد اإلرهابي 
الحقيقي بات نابع�ا من هذه الجماعات، وهي متهمة 
ب�� 16 من 17 عملية قت�ل متطرفة يف الواليات املتحدة 
ع�ام 2020، بحس�ب رابط�ة مكافح�ة التش�هر. ويف 
2019 اتهم�ت ب�� 41 هجوم�ا ق�ام به�ا متطرف�ون 
يميني�ون م�ن 42 هجوم�ا. ويف الف�رتة 2009- 2018 
كان اليمني املتطرف مس�ؤوال ع�ن 73% من الهجمات 
القاتل�ة التي نفذها متطرفون بي�ض وقتلت يف 2018 
أكث�ر مما قتله متطرف أبيض ع�ام 1995 عندما فجر 

مبنى فيدراليا يف مدينة أكاهوما.

المراقب العراقي/ متابعة ...
ن�رشت صحيف�ة “فايننش�ال تايم�ز” تقري�را 
مطوال ع�ن تداعيات م�وت القذايف ع�ىل القارة 
اإلفريقي�ة والت�ي ال تزال تعيش�ها. ويف التقرير 
الذي أعده نيل منيش ج�اء فيه أن امرأة اتصلت 
بريشس يف عام 2017 واقرتحت عليها مغادرة 
بلدته�ا يف ش�مال نيجريا والعم�ل كخياطة يف 
إيطاليا ومساعدة عائلتها من دخلها. وشاهدت 
بريش�س عر وسائل التواصل االجتماعي حياة 
الرف�اه التي يعيش�ها الن�اس يف أوروبا من وما 
يرس�لونه إىل عائاتهم. وكانت الرحلة بسيطة، 
كما أكدت له�ا املرأة وعندها س�تكون يف وضع 

تساعد من خاله عائلتها.
وتتذك�ر بريش�س أن امل�رأة ه�ذه “خدعتن�ي” 

وأضافت حيث كانت تتح�دث من مدينة بينني، 
رابع امل�دن الكبرة يف نيجريا و”عانيت”. وبدال 
من رحلة سهلة، فقد تم تبادل بريشس البالغة 
من العمر 22 عاما من وسيط إىل آخر يف نيجريا 
حت�ى النيج�ر ث�م وضع�ت يف س�يارة تويوت�ا 
هياكس مع 25 ش�خصا يف رحلة اس�تغرقت 3 
أيام�ا يف الصحراء. وتعرضت للرضب والتجويع 
ومات آخرون يف الرحلة. لكن املعاناة الحقيقية 
ل�م تب�دأ إال عندما وصل�ت ش�احنة التويوتا إىل 
الح�دود الليبية. وأجرت بريش�س مع أخريات 
م�ن دول الصحراء عىل الدعارة ولم يس�مح لها 
بالخ�روج من بي�ت املتع�ة وتعرض�ت لإلهانة 
والتجوي�ع. وقال�ت “ليبيا بلد س�يئ، وال توجد 

قوانني هناك”.

الخميس 9 ايلول 2021 العدد 2669 السنة الثانية عشرة

المراقب العراقي/ متابعة...
ق�ال املرج�ع الديني البحرين�ي البارز آية الله الش�يخ 
عي�ىس قاس�م، مخاطب�ا حكوم�ات املنطق�ة: أعطوا 

اإلنسان مكانته وإال أذللتم أنفسكم للعدو األجنبي.
وأضاف آية الله قاسم: إذا جاء تحالف الحكومات عىل 
حس�اب الشعوب فقد انفتح طريق الفشل، والسقوط 

والفوىض، وانفقدت حالة األمن واالستقرار.
وش�دد عىل أنه لن يتم للمنطق�ة أن تبني القوة الذاتية 
التي تحتاجها حال بقيت شعوبها مهمشة، مقهورة، 
معزولة ال تشارك يف بناء مصرها، وال تتمتع بحقوقها 

كاملة، وتساق سوق العبيد.
ولف�ت إىل أن دول املنطق�ة ع�ىل مس�ار خطٍر ش�ديٍد، 
عندما تتزايد الخافات بني ش�عب كل ِقطٍر وحكومته، 
والخاف�ات بني دولة وأخرى، وحينما يكون تباعد بني 
أي دولتني لصالح هذا العدو أو ذاك، من الدول األجنبية 

املرتبصة باملنطقة.
وأكد أن دول املنطقة أقرب إىل املس�ار اآلمن املش�رتك، 
ع�ن  وأبع�د  الواع�د،  واملس�تقبل  املش�رتكة  والق�وة 
التصدع�ات ل�و حاول�ت مخلص�ة، أن تج�د الطري�ق 
ال�ذي تخف�ف به م�ن خافاتها، ب�ل وتق�ي عليها، 
وأن تس�تبدل عنه�ا الطريق الذي يأخ�ذ بها، إىل أصول 
االش�رتاك الكرى بينها من مب�ادئ تجمع بينها، ولها 
الق�درة الكافي�ة للدفع بها اس�رتجاع الثق�ة، وتوحيد 

الخط�ى ع�ىل طري�ق تفعي�ل مصالحه�ا املش�رتكة، 
وضمان أمنها املستدام.

وأك�د ثقته ب�أن الواع�ني املخلصني املتعقلني – س�نة 
وش�يعة – م�ن ش�عوب املنطق�ة م�ن أه�ل التدي�ن 
واالعتدال املتمسكني بآية االعتصام، وآية التعاون عىل 
الر والتقوى، ال يرش�حون للمنطقة غر هذا الخيار، 

وال يرضون بديًا عنه.
وطالب بإعطاء »إنسان املنطقة مكانته، لكي يعطيها 
موقًع�ا متقدًم�ا س�باًقا، وإال خنتموه�ا وخنتم�وه، 

وأذللتم أنفسكم للعدو األجنبي«.

المراقب العراقي/ متابعة...
ت�ويف وزير الطوارئ ال�رويس، يفغيني 
زينيتش�يف، ج�راء ح�ادث وقع خال 
تدريب�ات يف مدينة نوريلس�ك الواقعة 

بمنطق�ة  كراسنويارس�ك  إقلي�م  يف 
سيبريا.

أن  األربع�اء  الط�وارئ  وزارة  وأك�دت 
زينيتش�يف ف�ارق الحي�اة أثن�اء أداء 

واجب�ه، ل�دى محاولته إنقاذ ش�خص 
آخ�ر، خ�ال التدريبات املش�رتكة بني 
ال�وزارات املخصصة لحماي�ة منطقة 

القطب الشمايل من الحاالت الطارئة.
أن  وكش�فت وس�ائل إع�ام روس�ية 
الح�ادث وق�ع خ�ال تصوي�ر فيل�م 

تدريبي للوزارة.
وذك�رت أن الوزير البالغ من العمر 55 
عام�ا ومصورا كانا يقف�ان عىل حافة 
منح�در عندم�ا انزلق املصور وس�قط 

يف املاء.
وتابع�ت أن زينيتش�يف، وعندم�ا ل�م 
يتس�ن ألح�د فع�ل يشء، قف�ز إىل املاء 
أيض�ا يف محاولة إلنق�اذ املصور، لكنه 

اصطدم بصخرة، ما تسبب يف وفاته.
وت�وىف املص�ور ال�ذي ح�اول الوزي�ر 

إنقاذه، أيضا جراء الحادث.
الكرمل�ني  باس�م  املتح�دث  ورصح 
دميرتي بيسكوف أن الرئيس فاديمر 

بوتني أبلِغ بالحادث املأساوي.
وتداولت وس�ائل إع�ام لقطات تظهر 
زينتش�يف قبل س�اعات مع�دودة من 

وفاته.

الشيخ قاسم لحكومات المنطقة: أعطوا اإلنسان 
مكانته وإال أذللتم أنفسكم للعدو األجنبي

وزير الطوارئ الروسي يفارق الحياة أثناء 
محاولته إنقاذ شخص خالل تدريبات

الغارديان: أمريكا تركت اليمين المتطرف ينمو 
ويتصاعد بعد 11 سبتمبر

فايننشال تايمز: دول الساحل وأوروبا ماتزال 
تعاني من تداعيات مقتل القذافي

كابينة »كوثر« أول عالمة على التغيير الجاد

التواصل المباشر مع الطائرات الهجومية 
اإليرانية من دون طيار

المراقب العراقي/ متابعة...
أكد قائد س�اح البحري�ة بالحرس الث�وري االدمرال عيل رضا تنكس�ري، ان 

حفظ األمن يف الخليج الفاريس ليس بحاجة اىل تواجد القوات االجنبية.
وخال تفق�ده ملنطقة نازعات ولقائ�ه املقاتلني والق�ادة يف جزيرة تنب كرى 
قال االدمرال تنكس�ري: انتم أمل الش�عب االيراني وش�عبنا فخ�ور بكم انتم 
املحاربون الغيارى، لديكم اليوم مهمة حساسة وهامة للغاية تتمثل يف حراسة 

حدود الجمهورية اإلسامية.
وشدد عىل ترسيخ الفضائل األخاقية، بما يف ذلك القيم املعنوية وااللتزام بمبدأ 
الوالي�ة والروح الجهادية والثورية لدى املقاتل�ني، وقال: كل ما نفعله يجب أن 
يكون لرضا الله ويف سبيل الله تعاىل، وكلما زاد إيماننا بالقدرة اإللهية وانتقلنا 
م�ن حدود الثقة بالنف�س إىل حدود اإليمان بالله، كلما كن�ا عىل طريق النجاح 

اإللهي، ثم تصبح نتيجة كل أعمالنا ذات صبغة إلهية ويصبح عملنا خالدا.
واكد األدمرال تنكس�ري أن األعداء باتوا عاجزين ويائس�ني يف مواجهة الثورة 
اإلس�امية، وق�ال: الثورة اإلس�امية بتوجيهات حكيمة من اإلم�ام الخامنئي 
)حفظ�ه الله( ، اتخ�ذت خطوات كبرة لتحقيق الحضارة اإلس�امية الجديدة، 
ويف ه�ذا الس�ياق، قامت الق�وات البحرية للح�رس الثوري بصياغ�ة إجراءات 

اسرتاتيجية وهامة لتصبح قوة بحرية عىل مستوى الثورة اإلسامية.
وتاب�ع قائا: يف هذا الص�دد ويف العام املايض وبفضل الله واالجراءات الجهادية 
والثوري�ة لك�وادر بحري�ة الحرس الث�وري، وخال س�ت مراحل، ت�م إضافة 

وتحديث جميع أنواع املعدات القتالية والعملياتية إىل الجاهزية القتالية.

المراقب العراقي/ متابعة...
أعلن�ت ق�وى املعارض�ة يف البحرين 
عن تدش�ني الّش�عار املوّحد للذكرى 
املشؤومة التفاق التطبيع بني الّنظام 
الخليفّي والكي�ان الصهيونّي، تحت 

عنوان »بحرينّيون ضّد التطبيع«.
ودع�ت املعارض�ة إىل تصعيد الحراك 
واإلعام�ّي  الس�يايّس  الش�عبّي 
وامليدان�ّي، وص�واًل إىل ي�وم ذك�رى 
التوقي�ع ع�ىل اتفاقّي�ة الع�ار يف 15 

سبتمر/ أيلول الجاري.   
إىل هذا يمي النظام البحريني قدًما 
يف مسلس�ل تطبيعه، وال س�ّيما بعد 
وص�ول س�فره األّول ل�دى الكي�ان 
الصهيونّي »خالد يوسف الجاهمة« 
ال�ذي هّنأ اليهود يف البحرين والكيان 
وحول العالم بمناس�بة رأس الّس�نة 
العرّي�ة الجديدة »روش هاش�ناه«، 
بعدما وّجه الّشكر لحكومة االحتال 
واملس�توطنني يف الكي�ان الصهيونّي 

ع�ىل ما وصف�ه بحفاوة االس�تقبال 
التي حظَي بها.   

إىل  وص�ل  ق�د  الجاهم�ة  وكان 
األرايض الفلس�طينّية املحتلّ�ة ي�وم 
الثاث�اء 31 أغس�طس/ آب 2021، 
ع�ىل مت�ن إح�دى ناق�ات »ط�ران 
هبط�ت  الت�ي  الخليج)الف�اريس(« 
يف مطار ب�ن غوريون، كأّول س�فٍر 
للبحرين لدى الكيان الصهيونّي، عىل 
إثر صدور مرس�وم م�ن الديكتاتور 
حمد ب�ن عيىس يف 30 م�ارس/ آذار 
املايض بإنش�اء بعثٍة دبلوماس�ّية يف 

»تل أبيب«.  
يذك�ر أّن النظام الخليفّي واإلماراتي 
قد وّقعا يف سبتمر/ أيلول من العام 
املايض اتفاقّية لتطبيع العاقات مع 
الكي�ان الصهيون�ّي، قب�ل أن يلحق 
بهما الّس�ودان واملغرب وسط رفٍض 
ش�عبّي وعربّي واس�ع لهذا التطبيع 

مع الكيان املحتّل لفلسطني.

المراقب العراقي/ متابعة...
خرجت يف العاصمة األفغانية كابل مظاهرة جديدة نظمها عدد من النس�اء 

للمطالبة بحقوقهن بعد سيطرة حركة طالبان عىل الباد
وق�ام عن�ارص تابع�ون لحرك�ة طالب�ان بتفري�ق املظاه�رة االحتجاجية 

باستخدام العيص.
تأت�ي ه�ذه التظاه�رة بعد س�اعات من إع�ان »زعي�م إمارة أفغانس�تان 
اإلسامية« هبة الله أخوند زاده أن اإلمارة ستتخذ »خطوات جادة ومؤثرة يف 
ما يتعلق بحقوق اإلنس�ان، وحقوق األقليات، وحقوق األطياف املحرومة«، 

وذلك يف بيان شامل أصدره صباح اليوم األربعاء.
وأعل�ن املتحدث باس�م حركة طالبان، االثنني املايض، أن الحركة ستس�مح 

بتنظيم مظاهرات واحتجاجات يف أفغانستان.
وقم�ع عنارص حركة »طالبان« تظاهرة نس�ائية يوم الس�بت املايض أمام 

قرص الرئاسة يف العاصمة األفغانية كابل، اصيبت خالها إمرأة بجروح.
وخرجت نساء أفغانيات يف مظاهرات ضد »طالبان« يف مناطق متفرقة من 

أفغانستان للمطالبة بحقوقهن، واملشاركة يف الحكومة.

البحرية اإليرانية: ال حاجة 
لتواجد األجانب والدول 
المعتدية في المنطقة

»بحرينّيون ضّد التطبيع« 
شعار قوى المعارضة في 

الذكرى األولى التفاق العار

طالبان تقمع احتجاجًا نسائيًا 
جديدًا في كابل



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

صحيفة-يومية-سياسية-عامة
الخميس 9 ايلول 2021 العدد 2669 السنة الثانية عشرة

بقلم/بثينة شعبان
من�ذ االحت�الل الربيطان�ي للع�راق خالل 
الحرب العاملي�ة األوىل التي انتهت يف العام 
الغربي�ة  املح�اوالت  �ف  تتوقَّ ل�م   ،1918
الحتوائه، لفصله عن امتداده الطبيعي إىل 
بالد الش�ام، حيث كان التب�ادل التاريخي 
واملعريف واالقتص�ادي معروفاً بني مملكة 

إيبال وبالد الرافدين. 
وتشهد الرَُّقم التاريخية والتطور الزراعي 
واالنس�جام  والتكام�ل  التفاع�ل  ع�ى 
الحضاري والحياتي بني س�وريا والعراق 
ع�ى م�ّر التاري�خ، إىل أن ب�دأت بريطانيا 
الع�راق بسياس�اتها،  بالّس�عي إللح�اق 
وربطه بمعاه�دات متعددة يف عرشينيات 
وثالثينيات القرن املايض، وصوالً إىل حلف 
بغ�داد يف العام 1955، وال�ذي كان يضم، 
إضاف�ًة إىل اململكة املتحدة، كالً من العراق 

وتركيا وإيران الشاه وباكستان.
ل له�ذا الحل�ف هو  لق�د كان اله�دف األوَّ
محاول�ة وقف نف�وذ االتحاد الّس�وفياتي 
الَّ�ذي كان ق�د وّط�د عالقته ووّس�عها يف 
تلك الفرتة مع س�وريا وم�ر. ورغم أنَّ 
الوالي�ات املتح�دة كان�ت صاحب�ة فكرة 
بتقدي�م  ووع�دت  الحل�ف،  ه�ذا  إنش�اء 
الدع�م االقتصادي والعس�كري لألعضاء، 

فإنه�ا ل�م تش�ارك في�ه بش�كل مبارش، 
ووّكل�ت بريطاني�ا للقي�ام بذل�ك، ولك�نَّ 
العراق انس�حب منه بعد ثورة 14 تموز/

يولي�و 1958 التي أطاح�ت النظام امللكي 
الهاش�مي، وأُعلنت الجمهورية، واستقّل 
البل�د ألول م�رة م�ن النف�وذ الربيطاني، 
وانتقل مركز الحلف بعد ذلك من بغداد إىل 
أنق�رة، وأقام العراق عالقات دبلوماس�ية 
االتح�اد  م�ع  وعس�كرية  واقتصادي�ة 

السوفياتي. 
وبذلك، فش�ل هذا الحلف يف وقف توّس�ع 
ال�ذي وّط�د  نف�وذ االتح�اد الس�وفياتي 
عالقات�ه مع الدول العربي�ة يف تلك الفرتة. 
ومع اندالع الثورة اإليرانية يف العام 1979، 
أطلقت رصاص�ة الرحمة عى حلف بغداد 
ال�ذي اعُت�رب م�ن أضع�ف األح�الف التي 

نشأت خالل الحرب الباردة. 
ولك�نَّ محاوالت احتواء العراق لم تتوّقف، 
وكان�ت أس�وأ تجلياته�ا عى م�ّر العقود 
املاضية نش�وب الحرب العراقية اإليرانية 
بعد انتصار الثورة اإليرانية، وبذل الجهود 
املس�تمرّة واملس�تميتة لفصله عن عمقه 
العربي الس�وري، ومنع إقام�ة أي عالقة 
وتواص�ل بني هذي�ن البلدين املنس�جمني 
وجغرافي�اً  وديموغرافي�اً  تاريخي�اً 
وحضاري�اً، ألنَّ التكام�ل والتفاع�ل ب�ني 

س�وريا والع�راق سيؤّس�س لبن�ة عربية 
متينة قد تشّكل قاعدًة ومنطلقاً للعالقات 
العربية السليمة واملجزية لكّل املنخرطني 
فيه�ا. ولذل�ك، كان�ت الح�دود العراقي�ة 
الس�ورية دوماً أحد األهداف الغربية. وقد 
حرصت الدول االس�تعمارية الغربية عى 
خل�ق كل الحج�ج والذرائ�ع واملؤام�رات 
إلبقاء هذه الحدود مغلقة يف فرتات طويلة 

من تاريخ البلدين.
الغ�رب  قدَّم�ه  ال�ذي  الدع�م  كلِّ  ورغ�م 
للعصاب�ات اإلرهابية من�ذ العام 2011 يف 
حربها عى سوريا، ورغم انشغالها بحرب 
إرهابية تدمريية يف الداخل الس�وري، فإنَّ 
نظر الغرب ل�م يحد عن هذه الحدود. وقد 
س�عى إىل ضم�ان بق�اء اإلره�اب قربها، 
ك�ي يمنع فتحه�ا ويح�ول دون التواصل 
الحقيقي بني الشعبني السوري والعراقي، 
ألن هذا التواصل س�يعود بالفائدة الجّمة 
انتم�اًء وثقاف�ًة وعروب�ًة  البلدي�ن  ع�ى 

وحضارًة واقتصاداً وتكامالً حقيقياً. 
يعت�رب الغ�رب الع�راق بواب�ًة لنف�وذه يف 
ق األوس�ط,وال ش�ّك يف أن ه�ذا البلد  الرشَّ
ش�عبه  ومؤه�الت  الحض�اري  بعمق�ه 
وثروات�ه الظاهرة والباطنة يش�ّكل عمقاً 
وحدوي�اً عروبي�اً، وأنَّ فصله عن س�وريا 
وإلهاءه بتحالفات غري قابلة للحياة أثبتت 

فش�لها عى مّر التاريخ، يظهران أهمّيته 
الحقيقي�ة وإدراك الغ�رب له�ذه األهمّية 
ومحاوالت�ه تجي�ري كّل مقدراته ملصلحته 
ونه�ب ثروات�ه وإلهاء ش�عبه بالخالفات 

الطائفّية. 
م�ن ه�ذا املنظ�ور يمك�ن أن نفه�م كّل 
التدم�ري والتهمي�ش واالحتالل  محاوالت 
والحصار والعقوبات عى العراق وش�عبه 
عى مدى العقود املاضية، وندرك أنَّ كّل ما 
أثري من تهم له، من أس�لحة دمار ش�امل 
وغريه�ا، كان غط�اًء بائس�اً لتنفي�ذ تلك 

األهداف.
ولكن، وبعد قرن ونّيف من أساليب الغرب 
وطموحات�ه وطروحاته ه�ذه، أصبح من 
البديهي أن يدرك أصحاب الش�أن حقيقة 
م�ا يقال ومجافاته للواق�ع والهدف املراد 
من�ه، إذ ل�م يعد مقب�والً اليوم أن يش�عر 
البعض بسعادة غامرة ألنَّ مسؤوالً غربياً 
قرَّر أن يحرض مؤتمراً يف بغداد، وكأّن هذا 
الحضور يش�كل مّن�ة أو قيم�ة مضافة، 
بينم�ا يه�دف إىل تحقي�ق م�ا عج�ز عن 
تحقيقه من قبل، من التواطؤ ضّد نس�يج 
الع�راق العرب�ي وض�د تواصله م�ع أهله 
وجريانه، واخرتاع تحالفات له ال مستقبل 
له�ا، وال تس�من وال تغني من ج�وع، بل 
ترتكه فريسة ملن يتشّدق بحضارة بغداد، 

بينم�ا تحّل قواه العس�كرية الطاغية قوة 
غاشمة عى أرض العراق الطاهرة، فتحتّل 
األرض، وتنهب الخريات، وتدعم اإلرهاب، 
وتغ�زو األس�واق بمنتجاته�ا العثماني�ة، 
وترّوج للطائفية، وترس�ل اإلرهابيني من 
اإلخ�وان املس�لمني إىل بلد يزخ�ر تاريخه 
الحض�اري  والغن�ى  املش�رتك  بالعي�ش 

والتمازج الثقايف.
الس�ؤال الذي يش�غل ب�ايل دائم�اً: ملاذا ال 
نثق، نحن العرب، بقيم�ة ما لدينا؟ وملاذا 
ال نع�رف أحياناً أهميَّة م�ا لدينا حتى يتّم 
تس�ليط الض�وء علي�ه من قب�ل الخصوم 
جاهدي�ن  حين�ذاك  فنس�عى  واألع�داء، 
لالحتف�اظ ب�ه أو تحريره م�ن عدوانهم، 

وندفع أغى األثمان يف سبيل ذلك؟
مل�اذا ال نقتن�ع ب�أنَّ التكال�ب الغربي عى 
بلدانن�ا، ومؤامراتهم ضدن�ا، والتحالفات 
الت�ي خلقوه�ا لتمزي�ق صفوفن�ا وبناء 
الحواج�ز بني ش�عوبنا تعن�ي أنَّ لدينا ما 
هو ثمني وم�ا يريدون الحص�ول عليه أو 
نوا م�ن انتزاعه منا؟  تدم�ريه إذا ل�م يتمكَّ
ملاذا نحتاج إىل اعرتاف اآلخرين بأنَّ موقعنا 
الجغ�رايف وثرواتن�ا الطبيعي�ة والبرشي�ة 
وعمقنا الحضاري وعيش�نا املش�رتك عرب 
التاريخ تشّكل جميعها قيمة استثنائية ال 
ب علينا الحفاظ  يمتلكها اآلخرون، ويتوجَّ
عليها واالعتزاز به�ا، من دون الحاجة إىل 
من يعرتف لنا بذلك، ومن دون الحاجة إىل 
ش�هادة من الخصوم واألعداء التاريخيني 
الَّذي�ن ما زالوا يحّطون م�ن قدر بالدنا إىل 

أن يستولوا عى مقّدراتنا ويدّمروها؟
هل تحتاج بغداد التاريخ إىل محتل عثماني 
قيمته�ا  تع�رف  ك�ي  ومتواط�ئ غرب�ي 
ومكانته�ا؟ وهل كان�وا ليأت�وا إليها لوال 
إدراكهم العميق لهذه القيمة؟ وهل يجوز 
أن تمتث�ل مل�ا يريدون، علم�اً أنهم برهنوا 
للمرة األلف أنهم يري�دون للعراق التبعية 
فق�ط والوق�وف يف وج�ه التن�ني الق�ادم 
من ال�رشق، وأن تك�ون بغ�داد والقاهرة 
وعّم�ان س�نداً له�م يف وجه ه�ذا التنني؟ 
إىل مت�ى س�تبقى املرجعي�ة الغربي�ة تذّر 
الرماد يف العيون، ويبقى املستعمر الغربي 
متمادياً يف ن�رش أوهامه عرب األجيال بأنه 
األذك�ى واألق�وى واألكث�ر معرف�ًة؟ متى 
سيشّكل العرب مرجعّيتهم الخاصة بهم، 
واملنطلقة من تقديرهم لذاتهم وتاريخهم 
وإمكانياته�م االس�تثنائية، ويمضون يف 
بإرادته�م  الت�ي يختارونه�ا  التحالف�ات 
الحرة، وملصلحة ش�عوبهم وبلدانهم، من 
دون ضغوط�ات أو إم�الءات أو تهدي�دات 
من أحد؟ مت�ى يكون الرأي حراً ال يتحّكم 
في�ه س�وى الش�أن الوطن�ي واملصلح�ة 

العربية العليا؟

بقلم/حسام الحاج حسين 
 تتاب�ع الوالي�ات املتح�دة مل�ف األفغ�ان 
املتعاون�ني معها واختي�ار األوطان البديلة 
بص�ورة مؤقتة لتوطينه�م بصورة مؤقتة 

كما تزعم واشنطن . 
وقد تم ارس�ال االالف م�ن األفغان اىل دول 
عديدة كمحطة اس�رتاحة اىل ان تؤمن لهم 
الواليات املتحدة ما يلزم من وسائل الحياة 
الكريم�ة النه�ا تعاق�دت معه�م وواجبها 
األخالقي والديمقراطي امام العالم يتحتم 
عليها األلت�زام مقابل األلتزام ،! ويف خضم 
ه�ذه املس�اعي  ترددت بع�ض األخبار عن 

نية واش�نطن توطني بضعة أالف منهم يف 
األنبار وخاصة يف قاعدة عني األسد . وتفيد 
التقارير ان بالفعل تعمل واشنطن للتعاقد 
مع مقاولني عراقيني لبناء وحدات سكنية 
تكفي ل 4 اش�خاص يف قاعدة عني األس�د 

ألحتواء املتعاقدين األفغان مع عوائلهم . 
وقد ورد ذك�ر إيران ومش�اركتها يف تنفيذ 
ه�ذا املرشوع , ربم�ا ألس�باب مذهبية اىل 
حد ما . املتعاونني األفغان مع قوات الناتو 
والواليات املتحدة يش�كل ) الهزارة ( نسبة 
كبرية منهم وقد تم ادراج ضمان سالمتهم 
يف مفاوض�ات الدوحة بني أمريكا وطالبان  

كذل�ك ت�م ادراج تأمينه�م وس�المتهم يف 
طه�ران  يف  وإي�ران  طالب�ان  مفاوض�ات 
. الجانب�ان اإليران�ي واإلمريك�ي يقف�ان 
عى ط�رف واحد مقابل حرك�ة طالبان يف 
ه�ذا امللف . وق�د قدمت حرك�ة طالبان ل 
واشنطن وطهران ضمانات عى سالمتهم 
وعدم املس�اس بهم . لك�ن املتعاقدين من 
اله�زارة اليثق�ون بطالب�ان وال بوعوده�ا  
لذل�ك طلبوا م�ن األمريكي�ني اجالئهم مع 

انسحابهم ورحيلهم . 
يف نف�س الوقت اليثق�ون باإليرانيني الذين 
حاولوا اقناعهم بان بقائهم يف افغانستان 

يمكن ان اليشكل خطرا حقيقيا عليهم الن 
طهران تتواصل مع قيادات الحركة بشكل 
مس�تمر م�ن خ�الل قن�وات دبلوماس�ية 
محكم�ة ،،،!  امله�م ان املل�ف ه�و موضع 

اهتمام من قبل الدولتني . 
وتفيد بع�ض التقارير من داخ�ل كابل ان 
الواليات املتحدة طلبت من إيران املس�اعدة 
يف ه�ذا امللف و توط�ني األفغ�ان يف العراق 
قرار إمريكي اليقبل النقاش وذلك بس�بب 
ضغ�ط واش�نطن ونفوذها ع�ى حكومة 
الكاظم�ي الت�ي التس�تطيع ان ترفض يف 
حال ارصت واشنطن عى خطة التوطني . 

م�ا ح�دث يف مل�ف نق�ل عائ�الت داع�ش 
وتحويله�م من قس�د اىل املوص�ل فالقرار 
األول واألخ�ري يع�ود ل�ألدارة االمريكية يف 
توطينهم من عدمه , خاصة اذا كان هناك 
ضوء اخرض إيران�ي يف تنفيذ هذه الخطوة 
يف ق�ادم األي�ام ,تبقى التحلي�الت يف مقام 
الفرضيات واملمكن لحد األن وربما تتحول 
اىل واقع او تلغى هذه الفكرة يف حال ايجاد 
البدائل املناس�بة ،،! لكن الواقع والحقيقة 
ان الرغب�ة األمريكي�ة اليمك�ن اعرتاضها 
خصوصا يف ظل حكومة املندوب الس�امي 

اإلمريكي الذي يحكم األن ،،!

ذكريات التبليط االنتخايب 
حافظ آل بشارة 

يف ظ�ل الس�باق االنتخابي هناك بعض الظواهر تتك�رر  يف كل دورة بال ملل 
حت�ى تتحول اىل ذكري�ات ، منها مثال اس�تخدام البع�ض المكانيات الدولة 
لخدم�ة الدعاي�ة االنتخابية ، الس�لطة التنفيذية متوقفة ع�ن العمل ، فهي 
معطل�ة او ميتة ، لكن بعض املرش�حني يمتلك براعة نادرة فيس�تخرج من 
احش�اء جثة الحكومة املحنطة اشياء عجيبة ، يستخرج جرافات ورافعات 
وس�يارات حمل كب�رية لم تعمل من قبل ، لها ملع�ان يخطف االبصار فيقود 
اسطوال من اآلليات الحكومية الجديدة لكي يقوم باعمال التنظيف والتبليط 
، هو نفسه قبل سنة من اآلن كان من ارشس دعاة منع استخدام امكانيات 
الدول�ة الغ�راض انتخابي�ة ! لكن يف ه�ذا الي�وم املتميز يحتش�د الناس من 
كل ص�وب مع اطفاله�م يتفرجون ع�ى كيفية تبليط الش�وارع للجماهري 
الكادح�ة ، فالق�وم ينظفون ويبلط�ون ليس لوجه الله طبع�ا ألن بعضهم 
الالهث وراء الس�لطة ال يؤمن بالله وال باليوم اآلخر ويصيل ويبلط وينظف 
لكسب االصوات ، واذا اردت ان تعرف الفرق بني التبليط االنتخابي والتبليط 
الحقيق�ي س�تجد الف�وارق واضح�ة ، ان تبلي�ط الرشكات عملي�ة مطولة 
تتضمن التعلية الرتابية للش�ارع والحدل والتنعي�م وفرش املزيج الرتابي ثم 
الحدل مجددا ثم طبقة التبليط الس�ميكة التي صممت للبقاء خمسني سنة 
، ام�ا تبليط املرش�حني فهو عمل احتفايل ظريف لطي�ف رسيع طبقة تراب 
حافي�ة عى االرض ب�ال حدل فوقها طبقة اس�فلت خفيفة ه�ي عبارة عن 

خليط من الحىص.
اذا كان تبليط الرشكات النزيهة يبقى خمسني سنة فتبليط املرشحني عمره 
خمس�ون يوما ، ثم يبدأ التش�قق والتخسف ومع كل طسة تنطلق يف الهواء 
عاصفة من الشتائم الحديثة ذات الوزن والقافية يطلقها سائقو السيارات 
املارة ، ش�تائم موجهة اىل مرش�حي التبليط واجداده�م املاضني صعودا اىل 
الع�ر  املغ�ويل بال ذنب جن�اه االجداد ، واذا اراد مواط�ن صالح يعيش عى 
الفطرة ان يتصل باملرش�ح ليخربه بنبأ خراب التبليط وهو يعتقد انه سوف 
يأس�ف ويغضب ويس�تدعي فرق الصيانة لتاليف الخ�راب يفاجأ بأن هاتف 

النائب مغلق .
اغل�ب الن�اس ال يعلم�ون ان تغي�ري الهوات�ف مرحلة ش�هرية م�ن مراحل 
االنتخابات النيابية  ومرش�حون آخرون يذهبون مذاهب شتى لرسم صورة 
حس�نة لهم ام�ام الناخبني فمنه�م من يقط�ع الوعود للعاطل�ني بالتعيني 
ويأمرهم باحضار الوثائق االربع بملفات ملونة ، فرتى امللفات اكواما تثقل 
كواه�ل غلمانه فه�م )َكَمَثِل الِْحَماِر َيْحِمُل أَْس�َفاًرا  ِبْئَس َمَث�ُل الَْقوِْم الَِّذيَن 

َكذَُّبوا ِبآَياِت اللَِّه(... 
مرش�ح فعل ذل�ك بقوة رغ�م ان�ه كان من دعاة تش�كيل مجل�س الخدمة 
االتح�ادي لك�ي يج�ري تعيني املوظف�ني بعدالة ب�ني كل املحافظ�ات . اذن 
االط�راف السياس�ية املعروفة التي تريد الس�لطة ألجل الس�لطة تتمنى ان 
تبق�ى الش�وارع تراب�ا تذروه الري�اح لكي تس�تخدمها يف عملي�ات التبليط 
الدعائي يف كل دورة ، ويتمنون ان يتحول الشعب اىل حشود فقراء ال يجدون 
ق�وت يومهم لكي يس�تخدموهم يف لعب�ة التعيينات الوهمي�ة يف كل دورة ، 
وكل مكون يحتفظ بفقراءه ويس�تمتع بأنينهم ، الس�تخدامهم يف موس�م 
االنتخاب�ات املقب�ل ، وهم يحس�بون االمور بدق�ة فلو بل�غ املواطن مرحلة 
الكف�اف فلن يبي�ع صوته بلفة گص ، ول�ن يبيع صوته بكارت ش�حن ابو 
العرشة ، وهكذا يصبح املواطن كبش�ا بني ذئبني ، فاالحتالل يريده ان يبقى 
فق�ريا ب�ال مهنة وال دول�ة وال نظام ويعي�ده اىل الحكم القبيل الذي تس�وده 
األمي�ة والتناح�ر ، ويصبح من املس�تحيل نش�وء حركة مقاوم�ة وطنية ، 
وبعض القوى السياسية املفرتسة تريد الناس ان يبقوا هكذا ليكونوا مجرد 
قطع�ان انتخابية ، فتصدق عى املس�تفيدين االثن�ني حكمة تقول : كلهم يف 

الفالة يطلب صيدا - انما االختالف يف الشبكات .

بقلم/إيهاب شوقي
يف الوق�ت الذي ينش�غل ب�ه العال�م بربنامج 
اي�ران النووي ويظل الحص�ار مطبقا وتظل 
يتح�دث  م�ن  نج�د  ال  س�ارية،  العقوب�ات 
ع�ن الربنام�ج الن�ووي الصهيون�ي وال�ذي 
يعل�م العال�م بأكمل�ه أن�ه من أك�رب وأخطر 
املرشوع�ات الذرية، وذل�ك بذريعة مضحكة، 
فحواه�ا عدم اعرتاف الع�دو االرسائييل علنا 

بامتالكه للسالح النووي!
ومم�ا يزيد األم�ر وقاحة، أن ثالث�ة دول من 
مجموعة خمس�ة زائ�د واحد، والت�ي قادت 
املفاوضات النووية مع ايران، تش�ارك العدو 
يف جريمت�ه املتمثل�ة بخ�داع العال�م وع�دم 
االنضم�ام ألي معاه�دات وه�ي تعل�م، ب�ل 
وشاركت تاريخيا يف هذا املرشوع الصهيوني.
وفرنس�ا  امري�كا  يف  تتمث�ل  ال�دول  وه�ذه 
التواط�ؤ  يف  دوره  ل�ه  وكل  وبريطاني�ا، 

واملساعدة العملية والفنية.
وهنا نلقي الض�وء عى ادوار هذه الدول كما 

ييل:
الدور االمريكي:

مؤخ�را ويف أثناء زي�ارة رئي�س وزراء العدو 
الصهيون�ي ألمري�كا، أك�د الرئي�س باي�دن 
ورئي�س ال�وزراء اإلرسائي�يل نفت�ايل بينيت 
مجدًدا ع�ى التفاهم�ات االس�رتاتيجية بني 
الوالي�ات املتح�دة وإرسائي�ل فيم�ا يتعل�ق 
بالربنامج النووي العس�كري اإلرسائييل غري 
املعل�ن خالل زي�ارة بيني�ت إىل البيت األبيض 
، وكش�ف ذل�ك موق�ع أكس�يوس األمريكي 
نقال عن مس�ؤول إرسائييل كب�ري اطلع عى 

االجتماع.

وقد أصبح ه�ذا من الطقوس بالنس�بة لكل 
رئي�س أمريك�ي منذ ريتش�ارد نيكس�ون يف 
أول لق�اء له م�ع رئيس ال�وزراء اإلرسائييل، 
حيث تلت�زم الواليات املتح�دة بعدم الضغط 
معاه�دة  إىل  لالنضم�ام  )إرسائي�ل(  ع�ى 
حظ�ر انتش�ار األس�لحة النووي�ة أو التخيل 
ع�ن ترس�انتها النووي�ة، يف مقاب�ل موافقة 
اإلبق�اء ع�ى »غموضه�ا  )إرسائي�ل( ع�ى 
الن�ووي« واالمتناع ع�ن أي تجارب نووية أو 

تهديد برضبة نووية.
تمت مناقشة التفاهمات االسرتاتيجية ألول 
مرة بني نيكسون ورئيس الوزراء اإلرسائييل 
غول�دا مئ�ري يف ع�ام 1969، ويف  ذل�ك الوقت 
كانت القدرة النووية اإلرسائيلية قد تجاوزت 

نقطة الالعودة. 
وكرر الرؤساء فورد وكارتر وريغان وجورج 
أت�ش دبليو بوش وكلينت�ون تلك التفاهمات 
الش�فوية يف اجتماعاتهم األوىل مع  نظرائهم 

اإلرسائيليني. 
ويف ع�ام 1998، خ�الل مؤتم�ر واي ريف�ر 
للسالم املزعوم، طلب رئيس الوزراء بنيامني 
نتنياه�و من الرئي�س بيل كلينت�ون  تحويل 

التفاهم الشفوي إىل وثيقة مكتوبة.  
وق�د وافق�ت امري�كا ووقع�ت عى رس�الة 
تعهدت فيها بأن الواليات املتحدة ستس�مح 
ل�)إرسائيل( باالحتفاظ بقدرتها عى »الردع 
 االس�رتاتيجي« بغض النظر ع�ن أي مبادرة 

ملنع انتشار األسلحة النووية. 
ويف ع�ام 1999، عندما حل إيهود باراك محل 
نتنياهو ، وقعت امريكا الرس�الة مرة أخرى. 
وكذل�ك فع�ل الرئي�س ج�ورج دبلي�و  بوش 

عندما عم�ل مع رئي�س ال�وزراء اإلرسائييل 
أرييل شارون. 

وعندم�ا ت�وىل ب�اراك أوباما منصب�ه يف عام 
2009 ، كان�ت حكوم�ة نتنياه�و قلق�ة من 
أنه س�يضغط بش�أن القضية النووية ، لكن 
 أوباما وقع الرس�الة خ�الل اجتماعهم األول 
يف ماي�و 2009، حس�بما ذك�رت صحيف�ة 

واشنطن تايمز بعد عدة أشهر. 
أم�ا دونال�د ترامب فق�د وقع الخط�اب قبل 

  . اجتماعه مع نتنياهو يف فرباير 2017
دور بريطانيا: 

وثائ�ق بريطانية رسية للغاية حصلت عليها 
ب�ي ب�ي يس نيوزنايت أظه�رت أن بريطانيا 
أرس�لت مئات الش�حنات الرسية م�ن  املواد 
الخمس�ينيات  (يف  )إرسائي�ل  إىل  املحظ�ورة 
والستينيات، وتمت الصفقة من خالل رشكة 
 ،   Noratom  وتس�مى كواجه�ة،  نرويجي�ة 
والت�ي حصلت ع�ى عمولة بنس�بة 2 ٪ عى 

الصفقة.  
دور فرنسا: 

مفاعل ديمونا هو عب�ارة عن مفاعل نووي 
إرسائي�يل، ب�دء بالعم�ل ببنائه ع�ام 1958 
بمس�اعدة فرنس�ا، واس�تمر بنائ�ه م�ا بني 

 سنتي 1962 و1964. 
 وقبل ذلك كان هناك تعاونا تمثل يف: 

إرسائيلي�ني  علم�اء  دع�وة   -  1949 ع�ام  
للمشاركة يف الربنامج النووي الفرنيس.  

 ويف ع�ام 1957 - ب�دأ بن�اء منش�أة ديمونة 
النووية بمساعدة فرنسية. 

 ويف عام 1960 - أول تجارب نووية فرنس�ية 
، ش�ارك علماء إرسائيليون جنًبا إىل جنب مع 

الفرنس�يني مع إمكانية الوص�ول  إىل جميع 
 بيانات االختبار ؛ ثم قام شارل ديغول بفصل 

الربنامج الفرنيس عن اإلرسائييل . 
الخداع الصهيوني:

وم�ن املفارق�ات أن الع�دو يم�ارس خداعا 
لفظيا حتى عى مستوى الكنيست، ففي 18 
مايو / أي�ار 1966، قال رئيس الوزراء ليفي 
إش�كول للكنيس�ت إن »إرسائيل ليس لديها 
أس�لحة ذرية ولن تكون أول م�ن يدخلها إىل 
منطقتن�ا«، وهي السياس�ة الت�ي أوضحها 

ألول مرة شمعون برييز إىل الرئيس األمريكي 
جون ف. كينيدي يف أبريل 1963.

الس�فري  أبل�غ   ،1968 نوفم�رب  يف  بينم�ا 
اإلرسائي�يل ل�دى الوالي�ات املتح�دة إس�حق 
راب�ني وزارة الخارجي�ة األمريكية أن فهمها 
ل� »إدخال« أس�لحة نووية يعن�ي اختبارها 
أو نرشها أو اإلع�الن عنها، يف حني أن مجرد 

حيازة األسلحة ال يعني »إدخالها«!!!
ال�وزراء  رئي�س  رصح  لس�ان،  ذل�ة  ويف 
اإلرسائي�يل إيه�ود أوملرت يف مقابل�ة أجريت 

معه يف كانون األول /ديسمرب يف العام 2006 
أن إيران تطمح إىل »امتالك سالح نووي مثل 
أمري�كا وفرنس�ا و)إرسائيل( وروس�يا«، ثم 
عاد مكتب�ه ليق�ول ان التريحات أخرجت 

من سياقها!!!
وحالي�ا ال ت�زال »ارسائيل« تم�ارس الخداع 
االجرام�ي  مرشوعه�ا  ع�ن  االن�ار  ولف�ت 
توجي�ه االتهامات اىل م�رشوع ايران النووي 
وتق�ود معها امريكا والت�ي تعلم جيدا حجم 
هذا امل�رشوع الصهيون�ي حمل�ة العقوبات 

وتس�ري دول اوربية عل خطى امريكا بنفاق 
واض�ح رغم مش�اركة تاريخية م�ع الكيان 
يف مرشوع�ه، واألس�وأ من ذلك ه�و الصمت 
والعج�ز العرب�ي وال�ذي يص�ل للتواطؤ مع 
واالنصي�اع  الحص�ار  واملش�اركة يف  الع�دو 
للعقوب�ات ع�ى مح�ور املقاوم�ة بذريع�ة 
مرشوع نووي هو حق لكل الش�عوب الحرة 

التي تعمل للتنمية واالقتصاد املقاوم.
والس�ؤال هنا: اىل متى الصمت عن املرشوع 
النووي االرسائييل واين محله من العقوبات؟

توطين األفغان في العراق فكرةام حقيقة ؟

البرنامج النووي االسرائيلي ووقاحة الصمت الدولي والعربي

لماذا العراق ؟
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التطبيعية تجدد ثقتها بالمدرب أدفوكات والالعبين 
اق�ام األم�ن الع�ام للهي�أة التطبيعية، 
محمد فرح�ان، مؤتمرا صحفيا يف مقر 
االتح�اد، لتوضي�ح بعض األم�ور التي 
تخص عم�ل الهيأة التطبيعي�ة، ناهيك 
عن تبع�ات خس�ارة منتخبن�ا الوطني 
أم�ام املنتخب اإليراني ضمن التصفيات 

النهائية ملونديال قطر )2022(.
وقاَل فرحان: إن الخس�ارة التي تعرض 
نظ�ره  أم�ام  الوطن�ي  املنتخ�ب  له�ا 
اإليراني كان وقعها مؤملاً عىل الجماهر 
الرياضية ونحن نأس�ف لهذه الخسارة، 
رغ�م ان املالك التدريب�ي لم يحصل عىل 
فرتة إعداد كافية قبل التصفيات، كذلك 

ف�إن التطبيعية وبمعية وزارة الش�باب 
والرياض�ة بذلت جهودا كبرة يف س�بيل 
توفر جميع مستلزمات نجاح املنتخب 
قبل الدخول للتصفي�ات، ونأمل أن يتم 
ت�دارك ه�ذا الوض�ع يف س�بيل معالجة 
األخطاء بغية التحضر جيداً للمباريات 
املقبل�ة التي س�تقام يف الش�هر املقبل، 
حي�ث م�ا زال�ت ثقتن�ا كبرة بق�درات 
املدرب ادفوكات والالعبن لتعويض هذه 

الخسارة والعودة لتحقيق االنتصارات.
وعىل س�ياق آخ�ر، أجاب فرح�ان: اننا 
ننتظ�ر تحدي�د موع�د زي�ارة وف�د من 
االتح�اد ال�دويل لزي�ارة مدين�ة البرصة 

واملنش�آت  املالع�ب  ع�ىل  واالط�الع 
الرياضي�ة قب�ل ق�رار رف�ع الحظر عن 
مالعب الب�رصة، وع�ودة املباريات عىل 
مالعبه�ا، وهناك اهتمام عىل مس�توى 
رفي�ع م�ن الحكومة املركزي�ة واملحلية 
التطبيعي�ة  والهي�أة  الش�باب  ووزارة 
لعودة خ�وض املنتخب�ات الوطنية عىل 
مالعبنا، وهناك تفاؤل بهذا الخصوص.

ويف معرض رده عىل أس�ئلة الصحفين، 
ق�ال فرح�ان: إن جهود وزير الش�باب 
والرياضة، عدنان درجال، كانت مضنية 
يف س�بيل إع�داد املنتخ�ب الوطن�ي قبل 
الول�وج للتصفيات، حي�ث نتج عن هذا 

التع�اون الكثر م�ن األم�ور االيجابية، 
التدريبي�ة  املعس�كرات  توف�ر  منه�ا 
آخره�ا  وكان  الوطني�ة،  للمنتخب�ات 
معس�كر تدريب�ي نموذج�ي للمنتخب 
الوطني يف اسبانيا رغم صعوبة الدخول 
لألجواء األوروبية يف هذا التوقيت، ناهيك 
عن توفر الس�يولة املالي�ة للمنتخبات 
الوطني�ة يف ظ�ل األزمة املالي�ة، لذا من 
الجي�د أن يك�ون هناك تع�اون من قبل 
وزي�ر الش�باب والرياضة م�ع االتحاد 
حتى عىل املس�تقبل البعيد س�واء أكان 
الوزي�ر درج�ال أو غ�ره ، ع�ىل اعتبار 
ان التع�اون يص�ب يف مصلح�ة الك�رة 

العراقية. وكشف االمن العام ان املدرب 
ال�دوري  ينطل�ق  ان  ادف�وكات طال�ب 
املمت�از ب�ارسع وق�ت ممكن ليتس�نى 

للمالك التدريبي متابعة الالعبن.
للتطبيعي�ة،  الع�ام  األم�ن  واختت�َم 
إن  بالق�ول:  حديث�ه  فرح�ان،  محم�د 
هن�اك مش�اكل حقيقي�ة فيم�ا يخص 
الرتاخي�ص، والوضع خط�ر جداً، كون 
ان االتح�اد اآلس�يوي ينتظ�ر الحل�ول، 
ونأمل أن تكون هناك تسوية بن إدارات 
لتجن�ب  والالعب�ن  واملدرب�ن  األندي�ة 
الوق�وع يف مطب�ات جدي�دة ق�د تمن�ع 

تسجيل األندية.

عق�دت الهيئ�ة االداري�ة لن�ادي الق�وة الجوية، 
اجتماعاً اس�تثنائياً تناولت فيه ع�دة مواضيع، 

ويف مقدمتها رفض استقالة رئيس النادي.
وق�ال ام�ن رس الن�ادي محم�د ص�وب الل�ه، 

ان »أعض�اء الهيئ�ة اإلداري�ة رفض�وا رس�ميا 
وباالجماع اس�تقالة رئيس النادي شهاب جاهد 
الت�ي قدمه�ا يف 23 اب امل�ايض«. واش�ار اىل ان 
»رئيس النادي وأعض�اء الهيئة االدارية يعملون 

كخلية نحل واحدة من اجل االرتقاء بالنادي نحو 
االفضل دائما واملحافظة عىل القمة، واس�تطعنا 
خالل ف�رتة وجي�زة وصعبة تحقي�ق االنجازات 
وإس�عاد جمه�وره العري�ق بع�د الف�وز بلقبي 

ال�دوري وال�كأس«. واكد ص�وب الل�ه ان »قائد 
القوة الجوية يتمت�ع بحب جميع اعضاء الهيئة 
العام�ة وجمه�ور الصقور وتص�دى للكثر من 

األمور والبد من رفض استقالته«.

القوة الجوية يرفض استقالة رئيسه 

توق�ع وزي�ر الش�باب والرياض�ة العراقي 
عدن�ان درجال، أن تعود الف�رق العراقية يف 
خ�وض مباراياتها ع�ىل مالعب الب�الد بعد 
ش�هر ترشين الثاني املقبل، كاش�فاً يف ذات 
الوق�ت س�بب حرم�ان العراق م�ن خوض 

مبارياته عىل مالعبه.
وق�ال درج�ال إن »الس�بب الحقيقي لعدم 
س�ماح االتح�اد ال�دويل للع�ب الع�راق عىل 
ارضه متعلق بالجانب االمني فقط حس�ب 
رؤيته«، مش�راً إىل االتح�اد »يعترب »العراق 
مكاناً غر آمن الستضافة املباريات الدولية 

الرسمية«.
وأض�اف درج�ال أن »تحركاتنا مس�تمرة، 
ول�ن نتوق�ف ع�ن مطالب�ة االتح�اد الدويل 
لفتح الحظر واس�تقبال املباري�ات الدولية 
عىل مالعبنا، س�يما وأن العراق ينعم باالمن 
واالستقرار وخر دليل استضافته ملباريات 
ودي�ة عدي�دة خالل ف�رتات متعاقب�ة دون 

حدوث اي خرق امني«.
وأش�ار درج�ال إىل أن »لجن�ة مش�كلة من 
االتح�اد الدويل لك�رة القدم س�تزور العراق 
للتفتي�ش قريباً ملناقش�ة رف�ع الحظر بعد 
االط�الع عىل الوض�ع يف الب�الد«، معرباً عن 
امل�ه ب�أن »تحمل الزي�ارة نتائ�ج ايجابية 
واخب�ار س�ارة بش�أن رف�ع الحظ�ر ع�ن 

مالعبنا«.

وتوقع درجال أن »صدور قرار يقيض برفع 
الحظر عن املالعب العراقية بعد اكمال فرق 
التفتي�ش عمله�ا يف ش�هر ترشي�ن الثاني، 
وحس�ب املعطيات والوعود من قبل االتحاد 
املرتقب�ة  »الزي�ارة  أن  موضح�اً  ال�دويل«، 
س�تكون لها اهمية كبرة تتمخض عن حل 

املتعلقات الخاصة بالحظر«. 
وأكد درجال أن »الحكومة العراقية ستبقى 
داعم�ة للمنتخب�ات الوطني�ة وملل�ف رفع 
الحظ�ر لحن انه�اء هذا املل�ف املهم لتعود 
الحي�اة دولي�اً ملالعبن�ا يف العراق«، مش�دداً 
»أننا كجهة حكومي�ة راعية لن نتوقف عن 
دع�م اتح�اد الك�رة والضغط ع�ىل االتحاد 
ال�دويل للحصول ع�ىل حقوقنا، س�يما وان 
العراق افضل بكثر من دول عدة خاصة من 

ناحيتي البنى التحتية والجانب االمني«.

أرجع لؤي صالح مدرب الكهرباء، الخس�ارة 
القاس�ية التي تع�رض لها املنتخ�ب العراقي 

أمام نظره اإليراني، إىل قرص فرتة اإلعداد.
وقال صالح »السبب ظروف املباراة، والقرص 
الواضح بف�رتة اإلعداد ملهمة بحجم تصفيات 

كأس العالم«.
وبن »لو قارنا بن الفرتة التي قضاها املدرب 
الهولن�دي أدف�وكات م�ع الع�راق، ومثيلتها 
دراج�ان  الكروات�ي  إي�ران  منتخ�ب  مل�درب 
سكوس�يتش، س�نجد أن الفارق الزمني منح 
املدرب املنافس فرصة اإلملام بأدواته ومعرفة 
تفاصيل الفريق وإمكانيات الالعبن الفردية 

والجماعية«.
وواصل »ه�ذا بعكس امل�درب الهولندي الذي 
وجد قائمة أس�ماء تم�ت دعوتها من الجهاز 
الفن�ي املس�اعد، وتعامل معه�ا كواقع حال، 

خالل فرتة ال تتجاوز 20 يوما«.
وأش�ار إىل أن الخس�ارة أم�ام إي�ران ال تعني 
نهاية املشوار، فالتصفيات ما زالت يف بدايتها، 
والجهاز الفني س�يعمل عىل تصحيح املسار، 

والوقت يسعفه إلجراء بعض التغيرات.
يشار إىل أن املنتخب العراقي تعرض لخسارة 
قاس�ية يف تصفيات كأس العال�م أمام إيران، 

بثالثية دون رد.

درجال: مالعبنا ستحتضن المباريات 
الدولية قريبًا

لؤي صالح: قصر فترة اإلعداد 
أدَّى الى الخسارة 

ب�رر العب املنتخب صف�اء هادي خس�ارة الفريق 
الثقيل�ة أم�ام منتخب إيران بثالثي�ة نظيف ضمن 

تصفيات كأس العالم 2022 يف قطر.
وق�ال ه�ادي إن »الفريق ل�م يقدم ما يس�عفه يف 

املباراة ولم يطبق الواجبات بالشكل املطلوب«.
وتاب�ع: »نحن كالعب�ن نتحمل الخس�ارة ونعتذر 

لجماهرنا بعد هذه املباراة السيئة«.
وبن: »الخسارة ال تعني نهاية املطاف فالتصفيات 
مازال�ت يف بدايتها ولدينا ف�رص للتعويض وعلينا 
االس�تفادة من أخطائنا يف هذه املباراة ونعود بقوة 

يف املباريات املتبقية«.
وأشار إىل أن املدرب وضع التكتيك املناسب 
لكن الهدف املبكر أثر عىل تركيز الالعبن 
وبالت�ايل ل�م يوفقوا يف املب�اراة، باملقابل 
اس�تفاد املنتخب اإليراني م�ن األخطاء 

وترجمها إىل أهداف.
يذك�ر أن املنتخب العراق�ي خرس أمام 
نظ�ره اإليران�ي يف مب�اراة ل�م يه�دد 
خاللها مرمى املنافس وتجمد رصيده 

عند نقطة واحدة يف املركز األخر.

ش�ن املدرب العراقي املحرتف يف نادي 
الجلي�ل الناش�ط بال�دوري االردن�ي 
املمت�از لك�رة الق�دم الكابت�ن جبار 
حمي�د، هجوم�اً الذع�اً ع�ىل العب�ي 
املنتخب العراقي بعد الخسارة الثقيلة 

أمام إيران.
ه�ذا  »يس�تغرب  إن�ه  حمي�د  وق�ال 
املستوى الهزيل الذي ظهر به املنتخب 
العراقي امام منتخ�ب ايران«، مؤكدا 
ان »سبب الخسارة الثقيلة هو نوعية 

الالعبن العراقين«.
واب�دى حمي�د اس�تغرابه ل�«تمس�ك 
القائم�ن عىل الك�رة العراقي�ة بهذه 
االس�ماء الت�ي تك�ون دائم�اً ضم�ن 
التش�كيلة ع�رب مجام�الت وعالقات 
ومحس�وبيات تربطه�م بالالعب�ن«، 
الق�دم  لك�رة  وج�ود  »ال  مضيف�ا، 
بالع�راق بوج�ود ه�ؤالء الش�خوص 

الذين يس�يطرون عىل تس�مية قائمة 
املنتخب دائماً«.

وتابع أن »املنتخب بكل خطوطه غر 
جي�د نهائيا وقد ش�اهدنا كيف ضاع 
منتخبنا أمام منتخب إيران، موضحا 
أنه »ل�م ي�َر يف حياته اس�وأ من خط 
دفاع منتخبنا الحايل وباقي الخطوط 
اس�تغرابه  مبدي�ا  اس�تثناء«،  دون 
ل�«قرص قام�ة املدافعن الذي البد أن 

تكون معدل أطوالهم جيدة جداً«.
الفني�ة  وش�ّخص حمي�د، األخط�اء 
الت�ي رافق�ت أس�لوب لع�ب املنتخب 
العراق�ي، موضحاً أن »أس�لوب لعب 
املنتخ�ب ل�م يتغ�ر منذ س�نن وهو 
اللع�ب الطوي�ل الذي انته�ى يف أغلب 
املنتخب�ات املتطورة الت�ي تعتمد عىل 
اللع�ب واملن�اوالت القص�رة يف بن�اء 

الهجمات«.

تنطل�ق غ�دا الجمعة مباري�ات املرحل�ة األوىل لبطولة 
كاس الع�راق للموس�م 2021-2022 بطريقة خروج 

املغلوب.

وقال ع�ي عبيس عضو لجنة املس�ابقات إن »املرحلة 
األوىل س�تقام بمش�اركة 24 نادي�اً م�ن ف�رق دوري 
الدرجة الثاني�ة والثالثة لتلتحق بف�رق دوري الدرجة 

األوىل ليصبح العدد 48 نادياً«.
واضاف أن »املرحلة الثانية ستنتهي باعتماد 12 نادياً 
من دوري الدرجة الثانية والثالثة واألوىل لتلتحق بفرق 

الدوري املمتاز ليصبح العدد 32 نادياً«.
وبن انه »س�يتم تطبيق نظام الذه�اب واإلياب للدور 
نص�ف النهائي م�ن البطول�ة ويتم احتس�اب الفريق 

الفائز  وفق املادة السادسة من نظام املسابقات«.
وتنطلق منافسات البطولة غدا الجمعة؛ ففي مجموعة 
بغداد يالقي فريق الجامع�ة مع فريق محافظة بغداد 
عىل ملعب الجامعة، بينما يلتقي فريق االثر مع فريق 
حيف�ا عىل ملع�ب التحدي، ويضيف فري�ق املحمودية 
ع�ىل ملعب�ه فريق نادي ج�رس دي�اىل، ويضيف ملعب 
الكشافة فريقا نادي الحش�د الشعبي مع فريق نادي 
املهندس�ن ، وتجري كل املباري�ات يف الثالثة والنصف 

عرصاً، وفق عبيس.
واوض�ح انه س�يتم فرض غرام�ة مالية ع�ىل األندية 
املنس�حبة بعد إجراء القرعة أو أثناء س�ر املس�ابقة، 
حي�ث يعُد الفريق خارًسا 3-0 مع غرامة مالية قدرها 
ثالثة مالين دينار، فيما ستكون الغرامة املالية خمسة 
مالين وخسارة 3-0 يف الدور الثاني وُتضاعف الغرامة 

يف الدور الثالث بعد دخول أندية الدوري املمتاز.

تع�ادل فريقا القوة الجوية وأربي�ل، بهدف لكل منهما 
بلقاء وّدي جرت احداثه عىل ملعب نادي السليمانية يف 

ختام معسكر الصقور يف مدينة السليمانية.
ويف الش�وط االول كان املس�توى متكافئاً بن الفريقن 
حي�ث تمك�ن الصق�ور من التس�جيل اوال ع�ن طريق 
الالعب احمد عبد الرزاق بعد ان اكمل كرة حسن جبار 
التي ردها حارس املرمى، بعدها تمكن اربيل من تعديل 
النتيجة لينتهي الش�وط االول بالتعادل االيجابي بهدف 

لكل منهما.
ويف الش�وط الثان�ي اجرى م�درب نادي الق�وة الجوية 
الكابت�ن احم�د خل�ف عدة تغي�رات حيث اش�رتك كل 

من محم�د زامل ومصطفى 
محمد جرب وعي محسن 

جمع�ة  ومحم�د 
جاس�م  وعب�اس 
مس�لم  عي  وعب�اس 

ب�دال م�ن احم�د عب�د 
الرزاق وس�امح س�عيد 

ومحم�د ع�ي عب�ود وحس�ن جبار 
وحم�ادي أحمد ول�ؤي العاني م�ن اجل تغير 
النتيجة اال ان النتيجة بقت عىل حالها لتنتهي 

املباراة بالتعادل االيجابي بهدف لكل فريق.

صفاء هادي: لم نقدم مستوانا المعهود

غدًا.. أربع مواجهات في انطالق بطولة الكأس 

جبار حميد ينتقد مستوى العبي المنتخب 

وديا ً.. الصقور يتعادل مع أربيل 
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أعرب توماس مولر، نجم بايرن ميونخ األملاني، عن اعتقاده بأنه سيعود 
بقوة للمشاركة مع فريقه، بعد التعايف من اإلصابة يف العضلة الضامة.

وأوضح مولر )31 عاما( يف ترصيحات نرشتها صحيفة »شبورت بيلد« 
األملانية، »نراقب اإلصابة وتطــور عملية التعايف من يوم آلخر.. ال يبدو 

األمر خطريا، وأنا يف حالة معنوية جيدة«.
وحرمت اإلصابة مولر من املشــاركة مع املنتخــب األملاني، يف الجولة 
الدولية الحالية التي تضمنت ثالث مباريات للفريق، يف تصفيات أوروبا 

املؤهلة لكأس العالم 2022.
ولم يحدد مولر مدى إمكانية مشاركته مع بايرن، أمام اليبزيج السبت 

املقبل بالدوري األملاني )بوندسليجا(.
وأعرب عن ثقته يف أن زميله األملاني الدويل، لريوى ســاني، يســتطيع 

تطوير مستواه بشكل هائل يف صفوف الفريق البافاري.
وقال: »لريوى يساعد الفريق بشــكل هائل من خالل مهاراته.. ليفعل 

هذا، يحتاج ساني إىل ثقة تامة وتحفيز كبري«.

مولر: اصابتي ليست
بالمستوى الخطير

الخميس 9 أيلول 2021
العدد 2669 السنة الثانية عشرة

كشف تقرير صحفي إسباني، عن 
ليونيل  لألرجنتيني  املتوقع  الغياب 
جريمان،  سان  باريس  نجم  مييس 
الفريق ضد كلريمون  عن مواجهة 
فوت بالجولة الخامسة من الدوري 

الفرنيس.
ولعــب مييس بضــع دقائق فقط 
بقميص البي إس جي ضد ريمس، 

حني شارك كبديل لنيمار.
»ســبورت«  صحيفة  وبحســب 
اإلســبانية، فإنه يوجد بند يف عقد 
ميــيس مع باريــس ينص عىل أن 
املنتخب األرجنتينــي هو األولوية 
بالنســبة لــه، يف حالــة تضارب 
العاصمة  فريق  وبني  بينه  املواعيد 

الفرنسية.
ضد  املباراة  تأجيل  »بعد  وأضافت: 
الربازيل، سيلعب منتخب األرجنتني 
ضد بوليفيا فجــر الجمعة ضمن 
التصفيات املؤهلــة ملونديال قطر 
2022، وسيكون هناك أقل من 38 
ساعة عىل مواجهة كلريمون، لذلك 

للعودة  وقًتا  الربغــوث  يملك  فلن 
لقائمة  والدخــول  األرجنتني  من 

املباراة«.
وأشار التقرير، إىل أن نيمار أيًضا لن 
يلعب ضد كلريمون، حيث سيلعب 

مباراة مع منتخب الربازيل.
وأفــادت الصحيفــة، أن الظهور 
الثانــي ملييس مع باريس ســان 
بروج  كلوب  ضد  سيكون  جريمان 
أبطال  لدوري  االفتتاحية  بالجولة 

أوروبا.
أثار ســريجيو  اخرى  من جهــة 
ســان  باريس  مدافع  رامــوس، 
جريمان مخاوف وشكوك جماهري 
فريقه حول منذ االنضمام لصفوف 

النادي الفرنيس هذا الصيف.
وأشــارت صحيفة لــو باريزيان 
يف تقريــر لهــا إىل أن الجماهــري 
الباريســية بدأ صربها ينفد بشأن 
راموس، وترتقب ظهوره األول مع 
والشــكوك  القلق  أثار  ما  الفريق، 

حول املدافع اإلسباني املخرضم.

ولم يشــارك راموس يف أي مباراة 
ودية أو رســمية مع بي إس جي، 
حيث يتعاىف مــن إصابة يف عضلة 

الساق.
الفرنســية  الصحيفة  وأوضحت 
أن راموس لن يشــارك يف مباريات 
باريــس قبل يــوم 22 أيلول، ألن 
ماوريســيو  للفريق،  الفني  املدير 
بوكيتينــو، ال يريد املجازفة به، بل 
يريــد إرشاك املدافــع وهو جاهز 

بنسبة %100.
ولفتت إىل أن راموس لن يشــارك 
الدوري أو  يف مباراة كلريمــون يف 
كلوب بروج يف دوري أبطال أوروبا 

األسبوع املقبل.
مدرب  أن  باريزيــان  لو  ورجحت 
ســان جريمان لن يخاطر بإرشاك 
أوملبيك  أمــام  راموس  ســريجيو 
ليــون، لقــوة املباراة، لــذا ربما 
تشهد مواجهة ميتز يوم 22 أيلول 
الظهــور األول لراموس بالقميص 

البارييس.

الرياضة

بند حاسم يحرم باريس من ميسي أمام كليرمون وراموس يثير الشكوك

قال الرويس دانييل ميدفيديف، املصنف 
الثاني عامليا، عقب تأهله للمرة الثالثة 
تواليا إىل نصف نهائي الواليات املتحدة 
تغلبه 3-6  للتنس عقــب  املفتوحــة 
الهولنــدي  و6-0 و4-6 و7-5 عــىل 
التأهل  إن  زاندسخولب  دي  فان  بوتيك 
األهم وليس هوية  النهائي هو  لنصف 
منافسه.ورصح ميدفيديف الذي خرس 
يف تلك املباراة أول مجموعة له بالبطولة 

»منافيس لم يقدم أفضل تنس له يف أول 
مباراة  قدم  ذلك  بعد  لكنه  مجموعتني، 
كبرية بفضــل رضباته الســاحقة«.

النهائي  وسيواجه ميدفيديف يف نصف 
الكندي فيلكس أوجيه-ألياســيم الذي 
فاز عىل اإلسباني كارلوس ألكاراز بعد 
انســحاب األخري من املجموعة الثانية 
املبكر  »من  الــرويس  لإلصابة.ورصح 
الحديث عن مقارنات بينهما والالعبني 

األمر  ونفــس  الكبار، 
أفز  لم  فأنا  يل،  بالنســبة 

بعد بأي لقب جراند سالم بعد، 
كنــت قريبا خالل الســنوات األخرية 
ميدفيديف  ذلك«.وخــرس  تحقيق  من 
أمام   2019 يف  ميدوز  فالشينج  نهائي 
اإلسباني رافائيل نادال، كما خرس هذا 
العام يف نهائي ـسرتاليا املفتوحة أمام 

الرصبي نوفاك ديوكوفيتش.

ميدفيديف غير 
مهتم بمنافسه في 

نصف النهائي

الكشف عن سبب فشل 
انتقال دوناروما لبرشلونة

عن  االنتقاالت،  رومانو خبري  فابريزيو  كشف 
الســبب وراء فشــل انتقال الحارس اإليطايل 
جيانلويجي دوناروما، لصفوف برشلونة، خالل 
املاضية.وبحسب  الصيفية  االنتقاالت  ســوق 
اإلسبانية، نقال  صحيفة »موندو ديبورتيفو« 
عن فابريزيو رومانو، فإن برشــلونة التقى 
للتفاوض  دوناروما  أعمال  رايوال وكيل  مينو 
حول ضمه، قبل أسبوع واحد من انتقاله لباريس 
ســان جريمان.وأوضح رومانو، أن برشلونة كان 
مهتًما جًدا بضم الحارس اإليطايل، لكن بعد االجتماع 
مع رايــوال، تبني أن الطلبات املادية مســتحيلة، لذلك 
الـ22  صاحب  املرمى  حارس  الصفقة.ووقع  فشلت 
عاما، لباريس ســان جريمان الفرنيس، يف صفقة 
انتقال حر عقب نهاية عقده مع ميالن اإليطايل.

وتألــق دوناروما مع منتخب إيطاليا، خالل 
هذا  األوروبية  األمــم  كأس  نهائيات 
الصيــف، وســاهم يف تتويــج 
باللقب عىل حساب  األزوري 

إنجلرتا يف النهائي.

Gianluigi 
D o n n a r u m m a

فرض االتحــاد األوروبي لكرة القــدم »يويفا« عقوبة مشــددة ضد، الالعب 
األرجنتيني آنخيل دي ماريا، نجم باريس سان جريمان الفرنيس.وقرر يويفا 
إيقاف دي ماريا 3 مباريات بســبب البطاقة الحمــراء التي حصل عليها يف 
مباراة مانشســرت ســيتي بإياب الدور قبل النهائي لدوري األبطال املوسم 

املايض.ووفقا لهذه العقوبة ســيغيب »آنخيل« عن مواجهــة كلوب بروج يف 
بلجيكا، ثم اســتضافة مانشسرت ســيتي واليبزيج يف حديقة األمراء، أيام 15 

و28 أيلول و19 ترشين األول.ونال الالعب األرجنتيني 
البطاقة الحمــراء نتيجة تدخله العنيف ضد 

وسط  العب  فرناندينيو، 
مانشسرت سيتي. 

»يويفــا« يوقــف دي ماريــا ثــالث مباريــات

أكد الهولندي رونالد كومان، املدير الفني لربشلونة، أنه 
ليونيل مييس،  األرجنتيني  تلقى صدمة كبرية برحيــل 

القائد السابق للفريق، هذا الصيف.
وقــال كومان، خــالل حــوار مع صحيفــة »موندو 
ديبورتيفو« الكتالونية: »يف اللحظة األوىل التي ســمعنا 
فيها خرب عدم اســتمرار مييس، حدثت صدمة للجميع 

بما فيهم أنا«.
وأضاف: »هــذا ألنني خرست أفضل العــب يف العالم، 
وفقدت 30 هدًفا أو أكثر يف املوســم وتمريرات حاسمة، 
والعًبــا يجعل الخصــم يف حالة خــوف.. والعديد من 

األشياء«.
وعن رحيــل جريزمان، قال: »كان يجب االســتماع إىل 
النــادي ودعمــه يف بعض اللحظات الحساســة، حني 

يتعلــق األمر باملــال.. وجريزمان كان عقــده مرتفعا 
للغاية، وبالنســبة للنادي كان من املهم جًدا السماح له 
بالعودة إىل أتلتيكو مدريد، وعدم دفع مقابل عقد مدته 3 
سنوات«.وواصل: »أنا كمدرب أريد مساعدة النادي، لذا 

عىل املستوى املادي كان رحيل جريزمان مهًما«.
وبخصوص ترصيحــات مرياليم بيانيتــش عن تلقيه 
معاملة ســيئة من كومان، رد األخــري: »أعتقد أنه أمر 
محبــط بعض اليشء، لكن طريقتنا يف اللعب تعتمد عىل 
الكرة ومن دون الكرة، وبيانيتش خرس املنافســة مع 

العبي خط الوسط اآلخرين، وال يوجد يشء آخر«.
واســتكمل: »أتمنى لبيانيتش األفضل، حيث كان األمر 
معقًدا، وحاولنا كثريًا، لكن رأينا أن هناك العبني أفضل 

منه«.

كومان: رحيل جريزمان كان ضروريًا

أعرب الهولندي ممفيس ديباي، مهاجم برشــلونة، عن عدم 
رضاه عن نفســه، رغم االنتصار العريض )6-1( للطواحني 

عىل تركيا، يف إطار التصفيات املؤهلة ملونديال قطر 2022.
لكنه قال رغم ذلك، خالل ترصيحات لقناة »NOS« الهولندية: 
»كنا مهملني وخاصًة أنا، حيث خرست اول 3 كرات.. لســت 

راضًيا عن ذلك، وأحتاج إىل التحسن«.
وأضاف: »أنا سعيد بالنتيجة، لكنني أتوقع املزيد 
من نفــيس.. لقد بدأنا املباراة بشــكل جيد، 
والخصم جعل األمر سهال بالنسبة لنا، لكن 
وأتحدث  أفضل..  يكون  أن  املستوى يجب 

يف الغالب عن نفيس«.
وعن زميله دايف كالسن الذي سجل الهدف 
األول، قال ديبــاي: »لقد كان رائًعا، وربما 
كان أفضل العب يف امللعــب، وأعجبني أيًضا 

ستيفان دي فري وفريجيل فان دايك«.
وختم: »كالسن يعرف كيف يترصف حني يكون داخل منطقة 

الجزاء، واستمتعت حًقا بتسجيله الهدف األول«.

أثار الالعب الهولندي فريجيل فــان دايك القلق، بعد تعرضه 
إلصابة يف كاحله األيمن خالل مباراة منتخب بالده أمام تركيا، 
يف إطــار التصفيات املؤهلة لكأس العالم )قطر 2022(، لكنه 

استبعد أن تكون إصابته خطرية.
وشعر مشجعو ليفربول بالذعر عندما سقط فان دايك، الذي 
غاب بالفعل عن معظم مباريات املوسم املايض بسبب إصابته 
يف الركبة، عىل أرض امللعب يف الوقت املحتســب بدل الضائع، 

جراء التحام مع أحد العبي املنتخب الرتكي.
وقال النجم الهولندي لوسائل إعالم محلية، بعد الفوز الكاسح 

عىل تركيا 6-1 »أنا بخري، لحسن الحظ تعافيت اآلن«.
ويمثل تعايف فان دايك مصدر ارتياح للمدرب األملاني، يورجن 
كلوب، الذي فقد فرصة الحفاظ عىل لقب الدوري اإلنجليزي 
املمتاز، يف املوسم املايض، بســبب العديد من اإلصابات التي 

تعرض لها العبوه.

ديباي يشيد بمستوى
دافي كالسن

فان دايك يخفف ذعر 
جماهير ليفربول
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محمد مهدي الجواهري الثقافـي

خذي نفَس الصبا » بغداد » إني
بعثُت لِك الهوى عرضاً وطوال 

يذّكُرني أريٌج بات ُيهدي
إيلَّ لطيُمه الريَح البليال 

هواءك إذ نهشُّ له َشماالً
وماءك إذ نّصِفقه َشموال 

ودجلَة حني َتصُقلها الُنعامى
كما َمَسحْت يٌد خداً صقيال 

وما أحىل الغصوَن إذا تهادت
َس األطراف ِميال عليها ُنكَّ

ٍة طابت ُمناخاً  ربوُع مرسَّ
وراقت َمربعاً ، وحلَْت َمقيال

أبيات خالدة في الذاكرة مختارات من أقوال المشاهير

اإلمام الحسني )عليه السالم(
 ان الل�ه ج�ل جالله :ُيِصي�ُب الِْفْكُر ِمْن�ُه اإْلِيَماَن ِبِه 
َمْوُجوداًَوُوُج�وَد اإْلِيَماِن اَل ُوُج�وَد ِصَفٍة ، ِبِه ُتوَصُف 
َف�اُت اَل ِبَه�ا ُيوَص�ُف َو ِبِه ُتْع�رَُف الَْمَع�اِرُف اَل  الصِّ
ِبَه�ا ُيْعرَُف. م�ن كفل لنا يتيما قطعت�ه عنا محبتنا 
باس�تتارنا فواس�اه م�ن علومنا التي س�قطت إليه 
حتى أرش�ده و هداه قال الله عز و جل يا أيها العبد 
الكري�م املوايس أن�ا أوىل بالك�رم منك اجعل�وا له يا 
مالئكت�ي يف الجن�ان بعدد كل حرف علم�ه ألف ألف 
قرص و ضموا إليها ما يليق بها من س�ائر النعم.إن 
تك�����ن األم��وال لل�رك جمعها  ف����ما ب��ال 

مروك به املرء يبخُل؟

قصص »عزيز الشعباني« عوالم داخلية تنتجها عقلية محتكمة للمعرفة

املراقب العراقي / املحرر الثقايف...
 يدُخل�ك القاص عزي�ز الش�عباني يف مرشوعه 
ال�رسدي الجمي�ل والغ�ر مره�ل ، قاص�دا يف 
قصصه الداللي�ة التكثيف من خالل ش�خوص 
مروا بحياته ،فأراد ان تكون شاهدة عىل عرصه 
،  بحيث  يش�عرك بأن�ك  ال تريد ترك مجموعته 
القصصي�ة التي وقعت بني ي�دي يف هذه الغربة 
القاس�ية وأش�علت ه�ذه الحكاي�ات يف قلب�ي 

الحنني والشوق إىل الوطن .
وتاب�ع :لطام�ا كن�ت حريص�ا أن أعي�ش م�ع  
لحظ�ات ه�ذ ه القص�ص الرائع�ة والجميل�ة 
والتي كتبها السارد بروحه وعقله ، وهو يخلق 
الوج�ع الحقيقي مع املتخيل ال�ذي تراكم ومن 
خ�الل التدف�ق القرائ�ي ال�ذي تبناه الس�ارد  ، 
وهذا املخيال جاء مدروس�ًا من أوس�ع األبواب 
،ومعظ�م قصصه تحت�وي عىل أف�كار ملتهبة 
وناضج�ة وفيها م�ن الِحكم الكثر،واحس�اس 
بم�رارة الحي�اة ، لكن�ه ظ�ل متمس�كا بالحب 
والحياة ، ويا لهذا القلب الذي يحمله كاتب هذه 

املجموع�ة .
واس�تطرد :يف قوله » ه�ل تظن يا أبي أن الفرح 
س�يزيل البغضاء ع�ن القل�وب » ص56 وكأنه 
يكتب عني وبلس�ان حال الجميع ، وهو يرسم 
بلغت�ه املع�رة كل ه�ذه الفوىض وال�رصاخ ملا 

م�ر ب�ه بل�ده ، فالص�دق ه�و عربت�ه الوحيدة 
الت�ي إرتكز عليها ع�ر خارطة عم�ل واضحة 
ومقصودة أراد ايصالها بلغته الش�يقة والغنية 
بالوص�ف والتعب�ر ع�ن مكنونات�ه الداخلي�ة  
،حتى هذه األزم�ات واالنكس�ارات التي يعاني 
منه�ا ظل�ت ترافق�ه وكأنها رشيط س�ينمائي 
مس�جل يف ذاكرت�ه .وواص�ل :ن�رى يف ص24 » 
حتى اللحظة أحاول أن أتش�بث إللتقاط صورة 
واح�دة عىل األق�ل للتعرف عىل  معال�م املكان ، 
ألخ�رج من هذا العدم ال�ذي انزلقت فيه روحي 
» ،ه�ذا العالم الثري الذي تختزن�ه ذاكرة املبدع 
هي التي تشتغل عىل عدة  آليات كي تنتج شيئا 
مثم�را لهذ ا القارئ ،وذلك ألن�ه األداة التعبرية 
الت�ي تس�هم يف البن�اء الفني لعن�ارص القصة 
ضم�ن املتصور املحكي حتى يوصلنا اىل أهدافه 
،  فأخ�ذ مقياس القص الت�ي إنطلق منها وهو 
يشبه الباحث واملتخصص يف مجاله مما أسس 
لنا الرؤى والثوابت ،  وظل السارد » الشعباني » 
مهروال  بعوامله الداخلية املتمثلة بالبعد النفيس 
واالجتماعي ،الت�ي أنتجتها ه�ذه العقلية التي 

تحتكم إىل الحكمة واملعرفة .   
وتابع:وهن�ا أج�د يف ه�ذه الرسدي�ات وعواملها 
البعي�دة والقريب�ة املتخيل�ة ، وغ�ر املتخيل�ة 
تأخ�ذك إىل طرق عديدة ومنه�ا » املوت ، الحزن 

، الف�رح ، امل�آيس ، الح�رسة ، األل�م  ، الوطن ، 
الغرب�ة ، الطائفية ، اإلحت�الل  » كل هذه اآلالم 
والفواج�ع ، تجدها يف ه�ذه املجموعة املعنونة 
» حاس�ة الرق�ص » للكات�ب والروائ�ي » عزيز 
الش�عباني » وهي من القط�ع الصغر وتقع يف 
89 صفح�ة وعن دار ن�رش » دار ميزوبوتاميا » 

للطباعة والنرش والتوزيع .
واس�تمر :ويب�دو الس�ارد » الش�عباني » يجيد 
تقني�ات ال�رسد بع�د ه�ذا املخ�اض الطويل يف 
الكتاب�ة الرسدي�ة معتمدا ع�ىل أهمي�ة تغذية 
العق�ل ، وق�د إس�تعان الس�ارد » الش�عباني » 
بوس�ائله املعروف�ة والهام�ة يف تش�كيل البناء 
ال�رسدي و كيفي�ة إيجاد تنظي�م وتجانس بني 
مكون�ات الق�ص وكما يق�ال من قب�ل البعض 
، الش�ك ب�أن  اإليجابي�ة  والس�لبية  بالص�ور 
ع�ىل اإلنس�ان تغذية عقل�ه باألف�كار والصور 
اإليجابي�ة ، والت�ي تحم�ل يف مجمله�ا رس�ائل 
الحب أو الخر والنج�اح والفالح ، فتغذي عقل 
اإلنس�ان بمثل هذه الصور تس�اعده عىل عيش 
حياة مليئة بالس�عادة والنج�اح وتجعله أيضا 
يحق�ق م�ن النجاح�ات واالنج�ازات واملرات�ب 
العليا ما ال يس�تطيعه اإلنسان الذي يمأل رأسه 
باألفكار السلبية والصور املدمرة ومعاني الرش 

واإلحباط والقلق ويركز عليها .

ولفت اىل انه يف ص 19 » كنا نبحث عن السعادة 
بعيدأ عن اإلكتواء  بأملنا  اليومي ، لهذا إستدعينا 
الفرح فجعلناه مهرجاناً من أضواء وموس�يقى 
والغن�اء الحن�ون .  يح�اول أن يعرف الس�ارد » 
الش�عباني » ومن خالل مجريات هذه القصص 

ومنها » الحرب والفرح ، تنهدات ساعة سحر ، 
ارحلوا واال ، املدفع 106 ، األلفني وستة 

، عنة النواعر » وغرها من قصص 
املجموعة .هذا الواقع الذي عاشه 
ورس�م مداخل�ه ب�كل تفاصيله 
الت�ي أنطل�ق من�ه .وخت�م : ان 
الش�عباني عّر عن هذا الصدق 
املدف�ون يف أحاسيس�ه ، حتى 
تج�د عن�وان ه�ذه املجموع�ة 
التي كتبها املؤلف » الش�عباني 
» ومن خالل نس�يج محبوك ال 
يتي�ح للق�ارئ اُن يضّيع كلمة 
واحدة يف ه�ذه القصص التي 
اعتره�ا تفاعلي�ة وجدلي�ة 
، حي�ث تج�د من�ذ لحظ�ة 

الق�راءة األوىل هي لحظة 
ب�روز مس�تويات هذه 
الركيبي�ة  النص�وص 

والداللية .

         يرى الناقد قاسم ماضي ان القاص 
عزيز الشعباني اهتم بعوالمه الداخلية 

المتمثلة بالبعد النفسي واالجتماعي 
،التي أنتجتها عقلية تحتكم إلى 

الحكمة والمعرفة.
وقال ماضي في قراءة نقدية خص 

بها)المراقب العراقي(:

,,
بمشاركة عراقية ..إفتتاح المتحف 

الدولي للفنون التشكيلية في تونس

املراقب العراقي/ متابعة 
يف مدينة املنس�تر عىل الساحل الرشقي لتونس تجري آخر 
االستعدادات الفتتاح أول متحف دويل للفنون التشكيلية يف 

البالد والذي سيكون بمشاركة عراقية. 
ويف جول�ة ع�ر أروق�ة املتحف، ال�ذي يحمل اس�م الراحل 
محس�ن القاط�ري مؤس�س جمعي�ة الفن�ون الجميلة يف 
املنس�تر، قال الرس�ام نجي�ب الركباني مدي�ر للمهرجان 
ال�دويل للفنون الجميلة يف املنس�تر أن فكرة املرشوع بدأت 
يف س�نة 2003، عندم�ا ش�ارك يف مهرج�ان دويل للفن�ون 
التش�كيلية يف رصبيا، وسعى مبارشة بعد عودته إىل تونس 
لتأس�يس مهرجان مشابه يف مدينة املنس�تر، وتمكن من 
إقن�اع الس�لطات املحلي�ة ب�اإلرشاف عليه وتبني�ه. وبذلك 
انطلقت الدورة األوىل لذلك املهرجان يف صائفة العام نفسه، 
تحت إرشاف املندوبية الجهوية للشؤون الثقافية يف الجهة، 
لكنها اقترصت عىل حضور عدد محدود من الرس�امني من 
رصبيا وتونس. ويف العام املوايل تم تأسيس جمعية الفنون 
الجميلة يف املنستر وهي التي تولت منذ ذلك التاريخ تنظيم 
املهرجان بش�كل دوري وس�نوي وبحضور ع�دد أكر من 

الرسامني، ومن مختلف أنحاء العالم.
وتضم�ن الرخي�ص املمنوح للجمعية بن�دا ينص عىل أنها 
س�تقوم ببعث ن�واة متحف للفنون التش�كيلية يف املس�لك 
الس�ياحي يف املدين�ة، من خ�الل جمع األعم�ال املنجزة يف 
مختلف دورات املهرجان، وأضاف الرسام مجيب الركباني، 
أن املتح�ف يحتوي اآلن عىل أكثر من ألفي لوحة لرس�امني 
تونس�يني وعرب وأجانب من ثالث وستني دولة، شاركوا يف 
املهرج�ان خالل دوراته املتتالية، واس�توحوا وعىل اختالف 
توجهاته�م ومدارس�هم الفني�ة، رس�ومهم ال فق�ط م�ن 
جوالتهم داخل مدينة املنستر، بل أيضا من خالل الرحالت 
التي نظمها لهم املهرجان إىل عدد من املناطق داخل تونس، 
خصوصا يف الصحراء التونسية، ومن بني هؤالء وعىل سبيل 
املث�ال ال الح�رص، املغربية هانية نج�ار والعماني املعمري 
ع�ي هالل همي�د واألملانية أندريس ماري�ا تريزا والعراقي 

عبد الجليل محسن.

املراقب العراقي/متابعة...
منُذ قراءة أوىل الصفحات من 
لباتري�ك  »الحمام�ة«  رواي�ة 
زوس�كيند، الص�ادرة حديث�اً 
برجم�ة  امل�دى(  )دار  ع�ن 
كام�ران حوج، ويتب�ادر اىٕل 
ذه�ن الق�ارئ س�ٔوال واحد، 
الخذالن  ه�ل يمك�ن تجن�ب 
ال�ذي نتع�رض ل�ه يف حياتنا 
االٓخري�ن،  م�ن  اليومي�ة 
باالابتع�اد عن الن�اس وعن 
الحي�اة االاجتماعية بصورة 
عام�ة؟ وهذا م�ا فعله بطل 
رواية »الحمام�ة« جوناثان 
نويل، الذي عانى من تجارب 
قاس�ية وهو صغر، وصوالً 

اىٕل مرحلة الشباب، ففي صيف عام 
1942 ع�اد وهو صغ�ر إىل منزله، 
ليج�د أن والدت�ه ق�د اختف�ت وتم 
اعتقاله�ا وانها س�ُرحل اىٕل الرشق 
)حيث ال يعود أحد بعد(. وبعد فرة 
قصرة ت�م اعتق�ال وال�ده، ووجد 
نفس�ه م�ع اخت�ه يف قط�ار يتجه 
جنوب�اً إىل عم�ه الذي لم يش�اهده 
من قب�ل، الذي أخذهم ه�و واخته 
وأطلقهم ليعمال يف حقول الخضار. 
ويف بداية الخمس�ينيات عندما أخذ 
جوناثان يجد متعة يف حياة العامل 
الزراع�ي، طلب منه عمه االالتحاق 
بالجي�ش فأطاع�ه وتط�وع لثالثة 
أع�وام، وعندما عاد كانت ااخته قد 
ااختف�ت وأخروه إنه�ا هاجرت اىٕل 
كن�دا، وأش�اَر عليه الع�م برضورة 
الزواج عىل وجه الرسعة، وأختار له 
فتاة اسمها ماري باكوشه، فأطاع 
جوناثان عمه وت�زوج بالفتاة أمالً 
يف أن يعي�ش حي�اة مس�تقرة لكن 
ذل�ك لم ي�دم طوي�اًل، فق�د أنجبت 
ماري ولداً بعد  أشهر من زواجهما! 
وبعده�ا هربت مع تاج�ر تونيس..

كل ه�ذه الظروف جعل�ت جوناثان 
يفقد الثقة باالٓخرين، وأن االٕنسان 

ا  ذ إ
أن  علي�ه  والس�المة  اله�دوء  أراد 
يعتك�ف بعي�داً عن الن�اس. فقدان 
جوناث�ان كل املقرب�ني ل�ه أفق�ده 
القدرة عىل الح�ب والعطاء، وحتى 
ع�ىل االاندم�اج يف املجتمع، فجمع 

كل مدخراته ورحل اىٕل باريس.
ويف باري�س أس�عده الح�ظ مرتني 
يف  حارس�اً  عم�اًل،  وج�د  عندم�ا 
م�رصف فه�ذه الوظيف�ة تجنب�ه 
االخت�الط الكثر م�ع االٓخرين )لم 
يك�ن له أصدق�اء. يف البنك كان من 
ضمن البضاعة، كما يمكن القول. 
ولي�س  زخرف�ة  الزبائ�ن  يعت�ره 
ش�خصاً. يف الس�وق، يف الشارع، يف 
الباص � مت�ى ركب الباص؟ كانت 
بتجمه�ر  مضمون�ة  مجهوليت�ه 

االٓخرين(.
وكذلك وج�د مبيتاً يف غرفة صغرة 
الس�ادس م�ن إح�دى  الطاب�ق  يف 
العم�ارات يف ش�ارع دو ال بالن�ش، 
كان�ت الغرف�ة رق�م 24 رغم صغر 
مس�احتها أصبحت عالم جوناثان 
نوي�ل االٓم�ن وصومعت�ه، فه�و ال 
يبحث ع�ن الرف، إنم�ا عن مبيت 
آمن خاص ب�ه يحميه من عاديات 

الزمن املباغتة.

»الحمامة« تجنب االختالط
 مع االخرين

»يـد اهلل« فلــم ملــيء بالشخصيـــات الغــرائبيـة
املراقب العراقي/ متابعة...

يعود اإليطايل باولو س�ورينتينو إىل 
مهرجان فينيسيا يف دورته الثامنة 
والس�بعني، الذي بدأ من1 ويستمر 
إىل 11 أيلول الجاري، بفيلم يستلهم 
في�ه حيات�ه يف أحداث صي�ف عاٍم 
يف صب�اه. ل�م يك�ن عام�اً عادياً يف 
تاريخ�ه الش�خيص، وال يف تاري�خ 
مدينته نابويل، ب�ل كان عاما فارقا 
يف تكوينه كرجل وإنسان ومخرج.

يعود سورينتينو إىل صيف يف نابويل 
يف الثمانيني�ات، صي�ف ش�ب في�ه 
عن الط�وق، وخ�ر بع�ض ملذات 
الصب�ا املمتزج�ة بافتت�ان مدينته 
بأكمله�ا بالعب الك�رة األرجنتيني 
الشهر مارادونا، وخر فيه مأساة 
ش�خصية صهرت�ه وأع�ادت بناءه 
م�ن جديد. أفالم س�ورينتينو عادة 

ما تجمع بني املأس�اة وامللهاة، بني 
املوج�ع حتى الصمي�م، والكرنفايل 
االحتفايل، وهذا ما نش�هده يف أنقى 

صوره يف »يد الله«.
مدينت�ه  إىل  س�ورينتينو  ينقلن�ا 
أع�وام  إىل  الثمانيني�ات،  ناب�ويل يف 
الذكري�ات وأكثرها  أعذب  ش�هدت 
بهجة، ولكنها أيضا شهدت مأساة 
ش�خصية ك�رى. بط�ل الفيلم هو 
س�كيزا  فابييت�و  الياف�ع  الصب�ي 
)املمث�ل الش�اب فيليبو س�كوتي(. 
يجس�د فابييت�و س�ورينتينو ذاته، 
ولكن باسم آخر، وفابييتو يف حينها 
ه�و ذل�ك الصبي ال�ذي يله�و عىل 
الشاطئ مع عائلته وأترابه، والذي 
ال يدرك أن حياته توشك أن تتغر إىل 
األبد. فابييتو آنذاك كان ذلك الصبي 
النحي�ل الذي لم يخ�ر الحياة قط، 

والذي يتمىل يف الجسد الوافر إلحدى 
قريباته بش�هوة الصبا التي لم تجد 

بعد متنفسا لها.
يحف�ل  والفيل�م  فابييت�و  عال�م 
والش�خصيات،  باألش�خ����اص 

ت�رك  مؤث�رة  كب�رة  ش�خصيات 
بصمته�ا ع�ىل ش�خصية فابييتو، 
ولعل م�ن أه�م هذه الش�خصيات 
ه�ي باتريتزي�ا، إح�دى قريبات�ه، 
وهي امرأة جميلة ش�هية مشتهاة 

يف الثالثيني�ات، ولكنه�ا عىل الرغم 
م�ن جس�دها املتفج�ر أنوث�ة غر 
قادرة ع�ىل اإلنج�اب وتحلم بطفل 
صغ�ر. هي امرأة تتش�بث بالحلم، 
ق�درة  ويف  املعج�زات،  وبتصدي�ق 
القديس�ني عىل منحه�ا ذلك الطفل 
الذي تحل�م به. ومن الش�خصيات 
الغرائبية األخرى التي تس�كن عالم 
الفيلم وعال�م فابييتو تل�ك الجارة 
املس�نة يف الطاب�ق العل�وي، الت�ي 
تب�دو دوما يف أبهى زينتها وبش�عر 
مصفف أنيق. يش�هد عالم فابييتو 
يف  فارق�ة  عالم�ات  تمث�ل  أش�ياء 
حيات�ه. يذه�ب ش�قيقه األك�ر يف 
تجربة لالختيار للع�ب دور يف فيلم 
من أف�الم اإليطايل العظيم فيدريكو 
فيلليني، بينما تشاهد األرسة مرارا 
ع�ىل رشي�ط فيدي�و فيل�م »حدث 

لس�رجيو  أمري�كا«  يف  م�رة  ذات 
ليون�ي. يأت�ي مارادون�ا إىل ناب�ويل 
وينض�م إىل ناديه�ا، ويش�عل فيها 
حماس الجمي�ع، ويتعرف فابييتو 
ع�ىل مهرب ش�اب للبضائع يصبح 
صديق�ه املق�رب ال�ذي يصحبه يف 
مغام�رات بعيدة ع�ن عالم أرسته. 
كله�ا تأث�رات تجعل الس�ينما بما 
تحفل ب�ه من ش�خصيات وأحداث 
تداعب فك�ر فابييتو وتدعوه للحلم 
بأن يك�ون مخرج�ا. ويحفل عالم 
فابيتو أيض�ا بتلك الفت�اة الجميلة 
التي تظن أنها تجيد التمثيل، وبذلك 
الج�ار ال�ذي يخط ع�ىل الج�دران 
واألب�واب ص�ورا عديدة إن�ه مزيج 
حافل من الش�خصيات التي يحفل 
به�ا عال�م فابييتو، التي ستس�هم 

جميعا يف بنائه.

قد أع�ده هو اآلخر عن مرسحي�ة »رقصة املوت« 
ألوغست سريندبرغ )1849-1912(، وفيه أحال 
الكاتب الس�ويرسي - األملاني مأساة حياة عائلة 
برجوازي�ة إىل كوميدي�ا زوجية، جمع�ت كالً من 
إدغار )حس�ن عكال(، وإليس�ا )رامية زيتوني(. 
الزوج�ان اللذان يعيش�ان يف جفاء ش�به تام عىل 
ظهر جزي�رة معزول�ة، ولكن ويف عي�د زواجهما 
الفيض يزورهما كورت )غس�ان الدبس( ابن عم 
إليسا، والذي كان سبباً يف تعارفهما، قبل أن ينهي 

قصة حبه البنة عمه، ويهاجر إىل أمركا
الزيارة تقود كالً من الزوجني الس�تذكار حياتهما 
املوحش�ة والب�اردة داخ�ل ب�رج منع�زل، بع�د 
هج�رة ولديهم�ا للدراس�ة، وتقدم العم�ر بهما. 
ويدخ�ل كل من الزوج وك�ورت يف مبارزة كالمية 
كاريكاتوري�ة، حاول عرها املخرج حس�ن عكال 
إنعاش�ها ع�ن ترجم�ة متواضعة للقاص س�عيد 
حورانية، وهي ترجمة تشبه عديداً من الرجمات 
التي نقلت مرسح دورينمات إىل العربية، من مثل 
ترجمات أنيس منصور، وحس�ني إدلبي، فجميع 
ه�ذه الرجم�ات أهملت املوق�ع التاريخي ملرسح 
دورينم�ات، واملقدم�ات التاريخية له، وال س�يما 

أوضاع أوروب�ا الغربية عامًة، وأوضاع س�ويرسا 
خاص�ًة، بعد الح�رب العاملية الثاني�ة، والتأثرات 
الت�ي تركته�ا التي�ارات الفكري�ة م�ن الوجودية 
واملثالي�ة األملاني�ة، والعل�وم الطبيعي�ة ع�ىل هذا 
املرسح، لنصل يف النهاية إىل نصوص مقتطعة من 
س�ياقها التاريخي، وتكاد غر مفهومة ومبهمة 

لجمهور دمشق األلفية الثالثة.
كل ه�ذا جع�ل »رقص�ة امل�وت األخ�رة« عرضاً 
ضائع�اً يف الرجم�ة، إذ ظل�ت لغ�ة الع�رض لغًة 
الصق�ل  تبي�ان  دون  ومتكلف�ًة،  مثقل�ًة  أدبي�ًة 
األس�لوبي لنصوص دورينم�ات، ودونما أي نوع 
م�ن التدخ�ل الدراماتورجي عىل الن�ص املكتوب 

ع�ام 1968، وال�ذي ج�اء حينه�ا يف صيغة أقرب 
إىل ورش�ة ارتجال خاضها املرسحي الس�ويرسي 
مبارشًة مع ممثليه عىل الخش�بة، محيالً مأساة 
قتل الزوج وموت العش�يق يف نص سريدنرغ إىل 
ملهاة س�اخرة، لتكون أقرب إىل جوالت وتسجيل 
نق�اط. وذلك ضمن حلبة )صم�م الديكور أرشف 
عكال( عىل هيئ�ة منصة دائرية متحركة صادرت 
فضاء مرسح القباني، وأغلقته نهائياً أمام حركة 
املمثل�ني الثالث�ة، ليتوق�ف »ميزانس�ني« ه�ؤالء 
ع�ىل حركة رتيبة ب�ني الجلوس والوق�وف إللقاء 
الخطب، وتبادل عبارات الحوار الطويلة، يتخللها 
تعلي�ق رجل املرسح )موريس فياض( عىل انتهاء 

جولة وبداية أخرى.
م�ن هن�ا أخطأ ع�رض »رقص�ة امل�وت األخرة« 
تفس�ر نظري�ة دورينمات ع�ن امل�رسح، والتي 
تقول بانتهاء املأس�اة وس�طوة البط�ل الفردي، 
لتحل امللهاة عوضاً عنها كبديل درامي وحيد قادر 
عىل تفسر مشاكل العرص. فال مذنبون وال أبرياء 
كما ه�و الحال يف الراجيديا، وه�ذا يعني انكفاء 
دور الفرد، والركيز عىل مفهوم املفارقة كعنرص 

أسايس يف عروض الكوميديا.

سنوات طويلة مرَّت على 
عرض »رقصة الموت 

مه الفنان  األخيرة« الذي قدَّ
حسن عكال في المسرح 

القومي في حمص مطلع 
تسعينيات القرن الماضي، 
مقتبساً مسرحية »لنمثل 
ستريندبرغ«. النص الذي 
كان فريدريش دورينمات 

)1990-1929(

,,

,,

سامر محمد إسماعيل  

ضي
 ما

سم
قا

»رقصة الموت األخيرة« في صيغة مسرحية سورية  

ني
عبا

ش
ز ال

زي
ع



مستعينين باإلجراءات االحترازية
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وذكرت اللجنة يف بيــان، انه نظرا لتفيش 
فريوس كورونــا يف كل من ايران والعراق 
ورضورة الحفاظ عىل ســامة شــعوب 
املنطقــة جميعا، فقد وافقــت الحكومة 
العراقية عىل اســتقبال 30 الف زائر من 
ايران، وذلك عــر الرحات الجوية )ذهابا 
وايابا( فقط؛ كما يتعني عىل هؤالء الزوار 
الخلو من  ان يحملــوا معهم شــهادات 
االصابــة بمرض كورونا عنــد وصولهم 

املطارات العراقية.
واكد البيان، انه لن يســمح للزوار الذين 
)يف  الرية  الحدوديــة  املنافذ  يســلكون 
بدخول  وخوزستان(،  وايام  كرمانشــاه 
املركزية  اللجنة  العراقية.وأهابت  االرايض 
االيرانيني  للرعايــا  بيانهــا،  يف  لاربعني 
كافة بعدم التوجــه اىل املحافظات واملدن 
الحدودية للمشــاركة يف زيــارة االربعني 
اطاقا؛ وذلك يف ضوء عدم استقرار املواكب 
ووسائط النقل هناك لتوفري الخدمات لهم.

وكانــت الحكومــة العراقيــة أعلنت يف 
الخامس من شــهر أيلــول الجاري، بعد 
اجتماع برئاســة رئيس الوزراء مصطفى 

الكاظمي، السماح لـ 40 ألف أجنبي بينهم 
30 ألف إيراني بالدخول للعراق للمشاركة 

يف زيارة األربعني.
أنها  اإليرانية  الســلطات  أعلنت  بدورها، 
لن تســمح لإليرانيني بالتوجه للعراق عر 
املنافذ الحدودية األربعة بســبب اشرتاط 
الدخول عر مطاري  العراقيــة  الحكومة 
بغداد والنجــف مع جلب فحص لفريوس 

كورونا ال تزيد مدته عن 72 ساعة.
الحسني  اإلمام  وزيارة األربعني هي زيارة 
)ع( يف العرشين من صفر بمناسبة مرور 
40 يوماً عىل استشــهاده، وقــد ورد يف 
رواية عن اإلمام العسكري )عليه السام( 
أنها من عامات املؤمــن ومن هنا تراهم 
يتمسكون بها، ويولونها أهمية كبرية من 

بني الطقوس التي يمارسونها.
ويســعى أتباع أهل البيت عامة وشــيعة 
العــراق خاصــة لالتزام بهــذه الزيارة 
والحضور عند حرم اإلمام الحسني، فيقوم 
الكثري منهم بالسري مشياً ملسافات طويلة 
الطاهر يف كرباء  املرقــد  متجهني صوب 
أن مسرية  املدن والقرى، حتى  ومن شتى 

أكــر تجمع ألتباع  تمثل  أخذت  األربعني 
أهل البيت )ع( والتي لم يســبق لها مثيل 
يف العالم، وبالتحديد يف الســنني التي تلت 

سقوط نظام حزب البعث بعد 2003.
ولزيارة األربعني طريقتان األوىل هي التي 
التهذيب  كتابيه  يف  الطويس  الشيخ  رواها 
ومصبــاح املجتهد عن صفوان بن مهران 
اُم َعىَل َوِلِّ اللَِّه َو َحِبيِبِه  والتي تبدأ بـ السَّ
ــاُم  ــاُم َعىَل َخلِيِل اللَِّه َو َنِجيِبِه السَّ السَّ
ــاُم َعىَل  َعىَل َصِفيِّ اللَِّه َو اْبِن َصِفيِِّه السَّ

ِهيِد ... إلخ الُْحَسنْيِ الَْمْظُلوِم الشَّ
والطريقــة الثانية هي الزيارة املروية عن 
جابر بن عبد الله األنصاري، والتي نقل لنا 
عطا )الظاهر نفــس عطية العويف الكويف 
األنصاري  الله  الذي رافق جابر بن عبــد 
متجهــاً صــوب كربــاء يف زيارته يوم 
األربعني صورتها(، حيــث قال: ُكنت مع 
جابر بن عبد الله األنصاري يوم العرشين 
من صفر، فلّما وصلنا الغارضّية اغتسل يف 
رشيعتها، ولبس قميصاً كان معه طاهراً، 

ثّم قال ل: أمعك يشء من الّطيب يا عطا؟ 
قلت : سعد، فجعل منه عىل رأسه وساير 
جسده ثّم مىش حافياً حّتى وقف عند رأس 
الحســني )ع( وكّر ثاثاً ثّم خّر مغشــّياً 
ــاُم  عليه، فلّما أفاق ســمعته يقول:السَّ
ــاُم َعلَْيُكْم َيا َصْفوََة  َعلَْيُكْم َيا آَل اللَِّه السَّ
ــاُم َعلَْيُكْم َيا ِخرَيََة اللَِّه ِمْن َخلِْقِه  اللَِّه السَّ
اُم  اَداِت السَّ َيا َســاَدَة السَّ َعلَْيُكْم  اُم  السَّ
اُم  َعلَْيُكْم َيا ُلُيوَث ]َعىَل ُلُيوِث[ الَْغاَباِت السَّ
اُم َعلَْيَك َيا أََبا  َعلَْيُكْم َيا ُســُفَن النََّجاِة السَّ

اُم َعلَْيَك َيا َواِرَث ِعلِْم  َعْبِد اللَِّه الُْحَسنْيَ السَّ
األنبياء... إلخ

وكان لوصايا أهل البيت وتأكيدهم، الدور 
 - وتحريكهم  الشيعة  استجابة  يف  الفاعل 
العراق  يف شــّتى بقاع األرض وخاصة يف 
- نحــو إحياء تلك املناســبة حيث تتجه 
املايني منهــم صوب املرقد الطاهر لإلمام 
الحســني )ع( يف كرباء، وغالباً ما يختار 
الزائرون السري عىل األقدام من شّتى املدن 
والقرى؛ ليشــّكلوا أكر تجمع ومظاهرة 

يجتمــع فيها أتباع أهــل البيت )ع(، فا 
تجد لها مماثل يف العالم، وقد تجاوز عدد 
الزائرين يف ســنة 1436 للهجرة العرشين 
مليون زائر، كما كان قد وصل العدد قبلها 
بسنة إىل خمســة عرش مليون زائر وفق 
بعــض االحصائيات.وقد أشــار القايض 
بهذه  الشــيعة  تمســك  إىل  الطباطبائي 
الزيارة منذ عرص األئمة املعصومني )ع(، 
ولم يمنعهم من القيام بها تعّسف الحكام 

األمويني وظلم الساطني العباسيني.

،،

  ١٠٨٧ - وليام روفوس يتولى عرش إنجلترا تحت اسم وليام الثاني.
  ١٤٩٣ - العثمانيون يحققون انتصاراً ساحقاً على المروات في معركة كربافا.

  ١٧٣٩ - اندالع ثورة استونو بكارولينا الجنوبية، وهي أكبر تمرد للعبيد في مستعمرات أميركا الشمالية الخاضعة للتاج البريطاني.
  ١٧٩١ - إطالق اسم الرئيس جورج واشنطن رسمياً على العاصمة األميركية.

  ١٨٨١ - بدء الثورة العرابية في مصر بقيادة أحمد عرابي عندما توجه في موكب مع قادة الجيش إلى قصر عابدين
               مقر إقامة الخديوي توفيق لعرض مطالب األمة في الحكم الرشيد.
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اعلن مركز كرباء للدراســات والبحوث التابع 
استكمال  عن  املقدســة،  الحســينية  للعتبة 
اســتعداداته إلقامــة املؤتمــر العلمي الدول 
الخامس لزيارة االربعني، بالتعاون مع املجلس 
االكاديمــي العلمي لزيــارة االربعني املليونية 

وكلية الصفوة الجامعة.
القرييش، إن  وقال مدير املركــز عبد االمــري 
»فعاليات املؤتمر ســتنطلق يف )10( من شهر 
ايلــول الحال، يف الصحن الحســيني الرشيف 
وبمشاركة دولية واسعة وتحت شعار )الزيارة 
االرسة، وعقل  قلب  الحياة،  االربعينية جســد 

الشباب(«.
العامة للمؤتمر تكمن يف  أن »األهداف  وأوضح 
الرتكيز عىل الدور الفاعل لألرسة والشــباب يف 
زيارة األربعني يف جوانبهــا ومتغرياتها كافة، 
واســتلهام الدروس والعر من ثــورة اإلمام 
تعزيز مفاهيم  الســام( يف  الحســني )عليه 
األفكار  حــرب  ومواجهة  والســام،  الوحدة 
الناعمة، فضــا عن ربط املفاهيــم القرآنية 
والدينية والعقائدية باملوروث الحسيني وزيارة 
األربعني لزيادة الثقافــة، والوعي لدى االرسة 

والشباب«.
وأضاف أن »املؤتمر يتضمن عدة محاور اهمها 
املحور القرآنــي، ومحور العقائــد والرشائع 
والرتجمة،  واللغة  األدب  ومحور  الســماوية، 
و املحــور الثقــايف والفني، ومحــور التنمية 
البرشية، واملحــور اإلعامي، فضا عن محور 

السلم املجتمعي«.
وبني »ســتكون هنــاك مشــاركات من دول 
لبنان، فرنســا،  الســعودية،  )مرص، تونس، 

سويرسا، املانيا، وايران(«.

ونــوه إىل أن »املؤتمر ســيكون بإســناد من 
وجامعة  العلمي،  والبحث  العال  التعليم  وزارة 
كربــاء، واملجمع العلمــي العراقي، وجامعة 
وارث األنبيــاء، وجامعة األديان واملذاهب/ قم 
للدراسات  الهمدانية  املحمدية  والدار  املقدسة، 
واالبحــاث/ اليمــن، ومؤسســة قرطبــة/ 
ســويرسا، وجمعية الرشق األوسط الروسية، 
العراق،  واملعهد الفرنيس للرشق األدنى / فرع 

ومؤسسة إدراك«.
يذكر أن املؤتمر يف الســنوات الســابقة شهد 
مشاركة مئات الباحثني وعرشات البحوث التي 
تناولت كيفية تطوير الخدمات يف الزيارة وأهم 

العقبات التي تواجهها وطرق عاجها.
جدير بالذكر أيضا أن العراقيني استقبلوا شهر 
محرم الحرام بجرادات استثنائية، حيث أعلنت 
األرشف،  النجف  محافظة  يف  املحلية  الحكومة 
عن اســتكمال اســتعداداتها كافة الستقبال 
الحرام، فيما كشفت عن إعداد  شــهر محرم 
خطتني أمنية وصحية لتأمني ذكرى عاشوراء 
وزيارة أربعينية اإلمام الحسني )عليه السام(.

وقال محافــظ النجف األرشف، لؤي اليارسي، 
العراقي”،  “املراقب  تابعته  يف ترصيح صحفي 
استعداداتها  كافة  اســتكملت  “املحافظة  إن 
إلحياء شــهر محرم الحرام وذكرى استشهاد 
اإلمام الحســني )عليه الســام(”، مؤكداً أن 
“االستعدادات شــملت تطبيق خطتني صحية 

وأمنية”.
وأضاف اليارسي، أن “الخطة الصحية تضمنت 
التعامل مــع جائحة كورونــا كخطر ال يقل 
لذلك  مواجهته،  وكيفيــة  االرهاب  اهمية عن 
حرصنــا عىل أن تكون الفــرق الطبية وكذلك 

حاالت  اية  لرصــد  متأهبة  االمنيــة  الجهات 
تخالــف تعليمــات لجنة الصحة والســامة 

الوطنية وااللتزام بها ومحاسبة املخالفني”.
وتابع: “أمــا بخصوص الخطة االمنية فقد تم 
تقسيم املحافظة اىل عدة قواطع أمنية فضا عن 
تنفيذ عمليات اســتباقية ملاحقة املطلوبني”، 
النجف  وبادية  الصحراوية  “املناطق  أن  مؤكداً 
ستكون مؤمنة بالكامل بالتعاون مع قطعات 
الجيش والحشد الشعبي الذي سيكون له دور 

كبري يف الخطة االمنية خصوصا مسك االرض يف 
املناطق الصحراوية “.

العميد  النجف،  من جانبه، أوضح قائد رشطة 
فائق الفتاوي، أن “جميــع القطعات االمنية 
ستشارك يف الخطة االمنية وستكون عىل أهبة 
االســتعداد ملواجهة أي خطــر او خرق أمني 
يواجه املحافظــة”، الفتاً إىل “توزيع القطعات 

االمنية عىل سبع مناطق محددة يف الخطة”.
وأشــار الفتاوي، إىل أن “من مهــام القوات 

االمنية ايضــاً هي تأمني الحمايــة للمواكب 
الحســينية التي ســتتوافد اىل مركــز املدينة 
القديمة خــال العرشة ايام االوىل من شــهر 

محرم إلحياء املناسبة”.
وتســتنفر محافظة النجف األرشف ســنويا 
امكانياتهــا ودوائرها كافة إلحياء مناســبة 
العارش مــن محرم الحرام ذكرى استشــهاد 
اإلمام الحسني )عليه الســام(، وكذلك زيارة 
األربعني.ويف كل عام يتجمع مايني املسلمني يف 

كرباء املقدسة إلحياء ذكرى عاشوراء والزيارة 
األربعينية، يف واحد من أكر التجمعات الدينية 

يف العالم اإلسامي.
وعادة، يتدفق مايني الشيعة من جميع أنحاء 
العالــم إىل الرضيح ذي القبــة الذهبية مرقم 
والبكاء  للصاة  السام(  )عليه  الحسني  اإلمام 

مرتاصني جنبا اىل جنب.
لكن مع ارتفاع أعداد اصابات فريوس كورونا 
يف جميــع أنحــاء املنطقة، شــهدت الزيارة 
األربعينية العام املايض مراسم مختلفة مقارنة 

بالسنوات املاضية.
حيث تجمعت مجموعات صغــرية من الزوار 
يف األفنية الشاســعة خــارج موقع الرضيح 
الرئييس، وهم يرتدون االســود لــون الحداد 
املعتاد واألقنعة الطبية التي فرضت حديثا عىل 
الجميع.وعملــت فرق مــن موظفي الرضيح 
وســط الحشــود عــىل رش رذاذ مطهر من 
خراطيم طويلة ورفيعة أو يوزعون أقنعة عىل 

الزوار املكشويف الوجه.
يتم قياس درجات  وللسماح بدخول الرضيح، 
حرارة األشــخاص عنــد البوابــات الرمادية 

باجهزة تشبه اجهزة الكشف عن املعادن.
أرضية  اقدام عىل  إشارات  الداخل، وضعت  ويف 
السجادة تحدد مســافة التباعد التي يجب ان 

يلتزم بها املصلون.
وتمنع لفافات ضخمة من النايلون الزوار من 
تقبيل الجدران كما يفعلــون عادة تعبريا عن 

تقديس الرضيح .
واختار كثــريون إحياء الذكــرى يف تجمعات 
عائلية مصغرة، لكن بعض املواكب شــارك يف 

إحياء الزيارة.

العتبة الحسينية تستعد النعقاد مؤتمر
زيارة األربعين بمشاركة دولية

انطلقت من محافظات مختلفة مسيرة زيارة أربعين اإلمام الحسين 
بن علي بن أبي طالب )عليمها السالم( من محافظات مختلفة، 

وكانت أهالي البصرة من أوائل الذي خرجوا ليحثوا الخطى نحو »قبلة 
األحرار«.

ويحيي المسلمون ذكرى الزيارة االربعينية بعد 40 يوماً على عاشوراء 
ذكرى استشهاد اإلمام الحسين مع أهل بيته وأصحابه )عليهم 

السالم( في واقعة الطف سنة 61 للهجرة.
واعلنت اللجنة المركزية لالربعين في إيران، أمس األربعاء، ان المعابر 

الحدودية البرية مع العراق، في محافظات كرمانشاه وايالم )غرب( 
وخوزستان )جنوب غرب(، ستكون مغلقة امام الزوار الراغبين في 

أداء زيارة االربعينية لهذا البلد.
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املراقب العراقي/ متابعة...
تظاهر العرشات من املتقاعدين، امس االربعاء، يف بغداد، للمطالبة 
بزيادة الرواتب ورصف مكافآت االجازات املرتاكمة.وقال  مصدر 
محــي أن »العرشات من املتقاعدين تظاهــروا أمام مبنى هيئة 
التقاعد العامة اليوم للمطالبة بزيادة رواتبهم التقاعدية، ورصف 
مكافآت االجازات املرتاكمة التي تتأخر لعدة اشهر«.وأضاف ، ان 
»املتقاعدين طالبوا بإطالق حقوقهم املوجودة يف هيئة التقاعد«، 

فيما هددوا باالعتصام امام الهيئة لحني اطالق هذه املكافآت.

المتقاعدون يتظاهرون 
للمطالبة بزيادة رواتبهم 

وصرف المكافآت

عني الرقيب

املراقب العراقي/ متابعة...
مشــهد توديع الجنائز بإطالق العيارات 
النارية يف الهواء الطلق املنترشة يف بعض 
مناطق بغــداد واملحافظات األخرى من 
املشــاهد املرفوضة لكنها يف تزايد  حيث 
وهم  جنائز  مشــيعي  الناس  يشــاهد 
يطلقون الرصاص الحي بشــكل مكثف 
وتبدو وكأنها »ساحة حرب« أو »معركة 

قتالية«.
يقول الشــيخ أحمد عبيــد )54 عاما( 
-وهــو أحد وجهــاء إحدى العشــائر 
املعروفــة يف العــراق إن ظاهرة إطالق 
األهازيج والقصائد الحزينة واســتخدام 
الوفيات  حصول  عنــد  النارية  العيارات 
للشخصيات  سيما  -وال  التشييع  عند  أو 
يف  أو  البلــد  يف  اجتماعيــا  املعروفــة 
مناطقها- ليســت جديــدة عند العراق 
بل هي قديمة ومىض عليها  والعراقيني، 
قرن من الزمن أو أكثر.وهو ما يتفق معه 
إن  بالقول  وليد  االجتماعي عالء  الباحث 
ظاهرة توديع املوتى بالقصائد واألهازيج 
الهواء  يف  العشوائي  )الرصاص(  والرمي 
الطلق قديمــة جــدا، وال يمكن تحديد 
هذه الظاهرة -التــي انترشت يف العقود 
األخرية بشــكل مكثف ومــن دون رادع 
املحلية- بفرتة  السلطات  أمني يذكر من 
العيارات  إطالق  معينة.وتســبب  زمنية 
النارية يف الجنائز واملناسبات االجتماعية 
يف قتــل وإصابــة مشــيعني وعدد من 
ســكان املناطق املجاورة نتيجة »الرمي 
العشوائي«، إضافة إىل الذعر الذي تسببه 

هذه الظاهرة.

وأكد وليد أن إلقــاء القصائد واألهازيج 
الدينية  املوتى واملناســبات  يف تشــييع 

واالجتماعية أصبح مصدر رزق للبعض.
ويعتقد الشيخ عبيد أنه يف السابق عندما 
كان يموت شخص ما يف قرية فإن ذويه 
عدة  نارية  عيــارات  يطلقون  أقاربه  أو 
باتجاه القرى املجاورة كنوع من اإلخبار 
عــن الوفاة، وهذا األمر يعــود إىل غياب 

االتصاالت يف ذلك الزمن.
وأشــار إىل أنه »رغم وجــود االتصاالت 
العالم قرية صغرية  التي جعلت  الحديثة 
فإن تلك الظاهرة ازدادت بشــكل غريب 
السابقة وازدهرت اآلن،  جدا يف السنوات 
إذ بات تشــييع بعض الشخصيات أشبه 
بســبب  بلدين  بني  املفتوحة  بالحــرب 
كثــرة الرمــي فيها، فضال عــن تنوع 
األســلحة )الخفيفة واملتوســطة(، ويف 
بعض األحيان وصل الجهل أو االستهتار 

بالبعض إىل استخدام القاذفات«.
وأوضح أنه »رغم منع هذه الظاهرة من 
قبل زعماء القبائــل وكذلك رجال الدين 
والجهات الحكوميــة فإنها تزداد، وهذه 
الســالح  وجود  نتيجة  جــاءت  الزيادة 
املنفلــت، وكذلــك عدم قيــام الجهات 
األمنية بتفعيل القوانني الرادعة ملثل هذه 

الترصفات«.
املوقف القانوني

بدوره، يرى الخبري القانوني عي التميمي 
أن قانون حظر األلعــاب النارية رقم 2 
لســنة 2012 منع اســترياد أو تصنيع 
أو تداول أو بيع األلعــاب املحرضة عىل 
من  ويعاقب  النارية،  األلعاب  أي  العنف، 

يفعل ذلك بالحبس 3 ســنوات والغرامة 
10 ماليني دينــار )ما يقــارب 7 آالف 

دوالر(.
وأشــار التميمي إىل أن »قانون األسلحة 
رقم 51 لســنة 2017 عاقب يف املادة 24 
منه عىل حمل الســالح بــدون رخصة 
بالحبــس والغرامات، وهــو يحتاج إىل 
التطبيق، أيضا عاقب القانون 570 لسنة 
1982 بالحبس 3 ســنوات كل من يطلق 

العيارات النارية يف املناسبات«.
النارية  العيــارات  أن »ظاهرة  إىل  ولفت 
انترشت بشــكل كبري، وهــي تحتاج إىل 

حلول كما يف بلدان العالم«.
من جهته، يرى الخبري األمني عي البيدر 
أن ظاهــرة إلقاء األهازيــج والقصائد 
وإطالق النار العشــوائي تعود إىل العرف 
قبي  عشائري  موروث  وهو  االجتماعي، 
ال يمكــن للدولة الســيطرة عليه، وقد 

تسبب بوقوع الكثري من الضحايا.
اليوم منشغلة  »الدولة  أن  البيدر،  واعترب 
بالكثــري مــن األزمات األمنيــة، وحني 
يمكنها حينها  عليها  السيطرة  تستطيع 
أن تحجم ذلك عــرب القيام بحملة كربى 
لجمع الســالح غري املرخــص يف البالد، 
يعاقب  حــازم  قانون  فــرض  وبعدها 
بالســجن والغرامة املالية عىل من يقوم 

بذلك«.
وطالــب بإطالق حملــة تثقيفية كبرية 
للرتويــج ضد هذه الظاهرة بمشــاركة 
جميع مؤسســات الدولــة، بما يف ذلك 
ووسائل  والتعليمية  الرتبوية  املؤسسات 

اإلعالم

تسهم في قتل الناس وإصابتهم بالذعر

 توديع الجنائز بالعيارات النارية ظاهرة مرفوضة لكنها بازدياد 

صورة
وتعليق

اصحاب املخابز واالفران يتظاهرون ضد ارتفاع اسعار الطحني
تظاهر العرشات من اصحاب االفران واملخابز بمدينة النارصية، مطالبني بتخفيض ســعر الطحني، ورفض ما اســموه بـ«سياسة التجويع« تجاه 

املواطنني. فيما بينوا ان »هناك من يحاول ان يرض مدينة النارصية برفع اسعار الطحني«.

يعمد بعــض املواطنني اىل غلق الطــرق واالفرع من دون ادنى شــعور 
باملسؤولية، بعد أن يقوموا بنرش مواد البناء وشيش الحديد امام القطعة 
او املنــزل املراد بناؤه.الغريب يف االمر أن قطع الفرع او الشــارع قد يدوم 
اليام او السابيع من دون تعرضه للمحاسبة من اي جهة قانونية، بل االمر 
املزعج بحق يتمثل برتاكم مخلفات البناء من اســمنت ورمل وغريها ومن 

ثم تسللها اىل شبكات الرصف الصحي متسببة بانسدادها.
اال ينبغي لدوائر البلدية بمساعدة مفارز وزارة الداخلية الخروج عىل هكذا 
مخالفات ووضع حد لها، حفاظا عىل القانون العام وايضا حماية لشبكة 

املجاري وما يحصل فيها من انسدادات بسبب هذه املخالفات.

املراقب العراقي/ متابعة...
حــددت وزارة الصحــة، املستمســكات 

املطلوبة إلصدار بطاقة التلقيح الدولية.
البدر  سيف  الوزارة  باســم  املتحدث  وقال 
بطاقة  الصدار  املطلوبة  »املستمسكات  إن 
بطاقة  جلــب  تضمنت  الدولية  التلقيــح 
التلقيح الورقية ونســخة من جواز السفر 

وصورة شخصية للمتقدم عىل البطاقة«.
والبيئة، يف وقت  الصحــة  وزارة  وأصدرت 
ســابق من يوم الثالثاء، توضيحاً بشــأن 
البطاقــة الدولية الخاصــة بالتلقيح ضد 

فريوس كورونا املستجد.
وكانت ســلطة الطريان املدني العراقي قد 
قــررت إلزام جميع العراقيني املســافرين 
إبتداًء من  التلقيح الدولية  بإبراز شــهادة 
1/ 10/ 2021 وذكر رئيس سلطة الطريان 

املدني العراقي، نائل ســعد عبد الهادي، يف 
بيان، اليوم األحــد )25 تموز 2021(، أنه 
اســتناداً لتوجيهات مجلس الوزراء خالل 
 ،8/6/2021 بتاريــخ  املنعقد  االجتمــاع 
تقرر إلــزام جميع العراقيني املســافرين 
الدولية  الشــهادة  بإبراز  العراق  إىل خارج 
للتلقيح بلقــاح كوفيــد -19 وابتداًء من 
الدولة  متطلبات  إىل  إضافة   ،1/10/2021
املراد الســفر إليها. يستثنى من ذلك القرار 
»من لديــه حاالت خاصة تمنــع تلقيحه 
أو املصابــني خالل فرتة الشــهور الثالثة 
الســابقة )معززة بالتقاريــر الطبية من 
اللجان املختصــة( وإلزامهم بجلب فحص 
pcr ســالب يثبت عــدم إصابته بفريوس 
كورونا عند ســفره«، بحسب البيان. وبني 
لجميع  »ملزماً  ســيكون  التوجيه  ذلك  أن 

رشكات الطريان العاملــة يف البالد لغرض 
إبالغ جميــع مســافريها ».ودعت وزارة 
الخطوط  مكاتب  العراقية، مسبقاً  الصحة 
الجوية عدم قطع أي تذكرة سفر ما لم يربز 
املسافر بطاقة التلقيح من فريوس كورونا.

وقال املتحدث باســم الوزارة سيف البدر، 
يف بيــان، إن »وزارة الصحة تدعو مكاتب 
الخطوط الجوية عدم قطع اي تذكرة سفر 
ألي مواطن ما لم يــربز بطاقة التلقيح«.

البدر أضــاف أن »وزارة الصحة ســتقوم 
بغلق أي مــول أو محل أو مطعم ما لم يتم 
حمل العاملني فيها بطاقة التلقيح«.»وزارة 
الصحة ســتقوم بغلق كافة املستشفيات 
االهلية واملختربات والصيدليات واملذاخر يف 
حال وجود أي من العاملني ال يحمل بطاقة 

التلقيح«، حسب قول البدر.

غلق المواطنين للطرق واالفرع بعد منع السفر من دونها
الصحــة تحــدد مستمسكــات إصــدار بطاقــة التلقيــح الدوليــة

بعــد تظاهرات لهم قبل مــدة ومقابلة  
مديــر عام دائــرة التنســيق فيه أعلن 
شــمول  االتحادي،عن  الخدمة  مجلس 

خريجي االحصاء باستمارة التعيني.
وقال املجلــس يف بيان تلقــت )املراقب 
العراقي( نسخة منه، ان »مدير عام دائرة 
التنسيق واملتابعة مع الجهات الحكومية 

ارام  االتحادي  العامة  الخدمة  مجلس  يف 
صباح استقبل، عدد من ممثي ذوي املهن 
الطبية الســاندة / خريجي اقسام كلية 
العلوم )االحصاء( ملناقشة الية شمولهم 

بالتعيينات الخاصة بالعلوميني«.
واضاف انه »جرى خالل اللقاء االستماع 
وايجاد  عليها  واالجابــة  متطلباتهم  اىل 

الحلول املناســبة لهم«.واشار مدير عام 
دائرة التنسيق اىل »شمول هذه الرشيحة 
ستطلق  التي  االلكرتونية  باالســتمارة 
منتصف شهر ايلول الحايل«.  من جانبهم 
، عرب الحارضون عن شكرهم وتقديرهم 
تقديم  يف  مابذلــوه  الخدمة عىل  ملجلس 

املساعده للخريجني. 

بالرغم مــن وجود حاويات كثرية ويف مختلــف مناطق العاصمة بغداد 
واملحافظات، إال اننا نالحظ انتشار النفايات حول هذه الحاويات؟! .هل 
مــن املعقول أن املواطن غري قادر عىل بذل هذا الجهد اليســري برفع يده 

وطرح النفايات داخل الحاوية بدال من رميها عىل االرض!.
املشكلة ان هذه الظاهرة غري املفهومة، تتسبب بانتشار الروائح الكريهة 
يف الشــوارع نتيجة انبعاث غاز امليثان، فضال عــن املنظر املقزز وغري 
الحضاري واملعيب للمنطقة التي توجــد فيها هذه النفايات، ناهيك عن 
تسببها بالكثري من االمراض، لكونها باتت بيئة خصبة لتكاثر الجراثيم 
وامليكروبات التي ترض بالصحة العامة.نعم وحتى نكون منصفني هناك 
العديد من املناطق السكنية التي تفتقر لوجود حاويات تكفي الستيعاب 
النفايات، االمــر الذي يؤدي اىل تراكم وانتشــار النفايات يف االرض بعد 
امتــالء الحاوية او التأخر بتفريغها من قبل عمال النظافة، وبهذا تكون 

املسؤولية مشرتكة ما بني املواطن والجهات املسؤولة عن النظافة.

بعد تظاهرات لهم قبل مدة
شمول خريجي االحصاء باستمارة التعيين

انتشار النفايات حول الحاويات
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أش�ارت توي�ر إىل انه�ا تعمل ع�ى خاصية جديدة لزي�ادة تحكم 
املستخدمني بحساباتهم من خالل السماح بحذف أي شخص من 

قائمة املتاِبعني دون القيام بحظره.
وتتي�ح املنص�ة للمس�تخدمني إلغ�اء متابعة أي ش�خص، لكنها 
ل�م توفر خياًرا لحذف أي ش�خص من قائمة املتاِبعني س�وى من 
خالل حظره، لكن هذا األمر س�يتغري م�ع الخاصية الجديدة التي 

تختربها.
وستوفر الخاصية الجديدة ملستخدمي توير طريقة التخلص من 
املتابع�ني املزعجني من خ�الل الذهاب إىل قائمة الحس�ابات التي 
تتابع الحس�اب، وم�ن ثم النقر ع�ى الخيارات املتمثل�ة بالنقاط 
األفقية الثالث بجانب كل اس�م متابع، ومن ثم تحديد خيار حذف 
هذا املتابعة. وبالتايل لن يتمكن هذا الشخص من رؤية التغريدات 
مج�دًدا إال يف حال�ة قام بالبح�ث وفتح الحس�اب لرؤية تغريدات 

املستخدم بنفسه.

ساعة تقيس نسبة األوكسجين
 )Nubia( كش�فت رشكة نوبي�ا
النقاب ع�ن إص�دار خفيف من 
 RedMagic الذكي�ة  س�اعتها 
 Vitality يحم�ل االس�م Watch
نوبي�ا  Edition.وأوضح�ت 
الذكي�ة  الس�اعة  أن  الصيني�ة 
 RedMagic Watch Vitality
Edition  الجديدة تأتي بشاش�ة 
AMOLED قي�اس 1.19 بوصة 
بدال م�ن 1.39 بوصة، وتزن 23 
جراما فقط بدال م�ن 30 جراما 

يف اإلصدار العادي.
الذكي�ة  الس�اعة  وتش�تمل 

مستش�عرات  ع�ى  الجدي�دة 
لقي�اس مع�دل رضب�ات القلب 
. SpO2  ونسبة األكسجني بالدم
كما أنه�ا مقاومة للماء حتى 5 
ATM، وتتوفر باللونني األس�ود 

نوبي�ا  تفص�ح  والفيض.ول�م 
بعد ع�ن موعد طرح أو أس�عار 
 RedMagic الذكي�ة  الس�اعة 
 Watch Vitality Edition

الجديدة.
ونهاية مايو املايض أعلنت رشكة 

نوبيا عن إط�الق أنحف الهواتف 
لعش�اق  املخصص�ة  الذكي�ة 
األلع�اب، حي�ث يزخ�ر هاتفها 

كي  لذ ا

 6R  RedMagic الجدي�������د 
فائقة.وأوضح�ت  بتجهي�زات 
نوبيا الصينية أن هاتفها الذكي 
الجدي�د ريد ماجي�ك أر 6 ينبض 
بتجهيزات تقني�ة متطورة مثل 
 Snapdragon معال�ج كوالك�وم
888 وشاش�ة بمع�دل تنش�يط 
ص�ورة 144 هرت�ز وأزرار كتف 

400 هرتز.
أن  إىل  نوبي�ا  رشك�ة  وأش�ارت 
الجدي�د يأتي  الذكي  الهات�ف 
بُس�مك 7.8 ملم وال يتعدى 
وزن�ه 186 جراما، وتروج 
الرشكة الصينية لجهازها 
الجدي�د من خ�الل األداء 
الفائ�ق لتلبي�ة متطلبات 
حي�ث  األلع�اب،  عش�اق 
بمعال�ج  بداخل�ه  ينب�ض 
 888  Snapdragon كوالك�وم 
عش�وائي  وص�ول  ذاك�رة  م�ع 
أو   8 LPDDR5 رسيع�ة س�عة 
12 جيجاباي�ت وذاك�رة ف�الش 
 256 أو   128 س�عة   3.1  UFS

.5G جيجابايت مع مودم

 Android تصدر غوغ�ل تحديث
الش�هري الخاص به�ا لوحدات 
البكس�ل التي ال ت�زال مدعومة 
يف أول ي�وم إثنني من كل ش�هر، 
مع االستثناءات الوحيدة عندما 
يص�ادف ي�وم اإلثن�ني عطلة يف 

الواليات املتحدة. 
وتش�ري التقاري�ر إىل أن جوج�ل 
 Pixels ملن�ح  اآلن  جاه�زة 
 Android الخاص�ة بها تحدي�ث
التحدي�ث  ايلول.وب�دأ  لش�هر 
لك�ن  الي�وم،  الظه�ور  يف  ه�ذا 
ق�د    Google م�ع  كاملعت�اد 
يستغرق األمر عدة أيام أو حتى 
أس�ابيع حت�ى يص�ل الربنامج 
إىل جمي�ع األجه�زة املوجودة يف 
الجدي�د  اإلص�دار  العالم.ورق�م 
 210905.001.RQ3A ه�و 
 3  Pixel العاملي�ة  للمودي�الت 
و4   3a XLو  3aو  XL و3 
و5،   )5G(  4aو  4aو  XL و4 
ل��   210905.002.RD2A
5a Pixel يف أمريكا الش�مالية و

لهات�ف    210905.003.RD2A
5a Pixel يف اليابان.

 Google ويف س�ياق آخر يتفوق
Drive يف العدي�د م�ن األش�ياء 
والراح�ة، ويعد تخزي�ن امللفات 
ومزامنتها وتحريرها ش�خصًيا 
الكث�ري  ولك�ن  واح�ًدا،  ش�يًئا 
م�ن الق�وة الحقيقي�ة للنظ�ام 
جوانب�ه  يف  تكم�ن  األس�ايس 
كن�ت  إذا  خاص�ة  التعاوني�ة، 
تس�تخدم بعض عروض جوجل 
 G أو Workplace املدفوعة، مثل

.Suite Business

غوغل تطرح تحديث
 اندرويد لشهر ايلول

أطلق�ت إنس�تغرام تحديًث�ا جدي�ًدا يف يوني�و 
برف�ع  الحاس�ب  2021 يس�مح ملس�تخدمي 
الصور ومقاط�ع الفيدي�و إىل املنصة مبارشًة 
عرب الحاس�ب الش�خيص .وقال موقع البوابة 
العربي�ة لألخب�ار التقني�ة، طال�ب الكثري من 
حي�ث  املي�زة،  به�ذه  املنص�ة  يمس�تخدمي 
تس�اعدهم يف أعمالهم ونرش املقاطع مبارشًة 

من الحاسب دون وضعها عى الهاتف.

والزال ه�ذا التحدي�ث تحت التجرب�ة، حيث لم 
يص�ل بع�د إىل جمي�ع املس�تخدمني للمنصة، 
ولكن إليك�م طريقة اس�تخدامه قبل أن يصل 
إليكم.ول�م تعلن املنصة بعد ع�ن موعد إطالق 
امليزة بش�كل رس�مي إىل جميع املس�تخدمني، 
وهي تقول بأنها تخترب امليزة الجديدة بش�كل 

عشوائي.
ولكن إذا وصلك التحديث وكنت أحد املشركني 
يف الف�رة التجريبي�ة، فإن�ك تس�تطيع رف�ع 

الصور مبارشًة عرب اتباع الخطوات التالية:
توج�ه إىل الصفح�ة الرئيس�ية للمنص�ة ع�رب 
متصفحك الرئييس، ومن ثم اضغط عى عالمة 

اإلضافة املوجودة يف الرشيط العلوى.
وإذا كن�ت أحد املش�اركني ىف االختبار من قبل 
املنص�ة، فإنك ت�رى إختي�اًرا إلضاف�ة الصور 

الجديدة.

خلل خطير في اآلالف من تطبيقات 
متجر غوغل 

تحديث جديد النستغرام يتيح رفع 
الصور والفيديو عبر الحاسوب 

ُحّذر أصحاب هواتف »أندرويد« من أن آالف 
التطبيق�ات، املتوف�رة ع�رب متج�ر »غوغل 
ب�الي«، قد تح�وي خلال خط�ريا ربما يؤدي 
إىل كش�ف البيانات الش�خصية بم�ا يف ذلك 
كلمات املرور.واكتش�ف خ�رباء األمن خلال 
جدي�دا صادم�ا يف أكثر م�ن 19000 تطبيق 
بيان�ات  يع�رّض  أن  ويمك�ن  »أندروي�د«، 
املس�تخدمني الخاصة - بم�ا يف ذلك عناوين 
الربي�د اإللكرون�ي وتاري�خ املي�الد واملوقع 
الح�ايل وكلم�ات امل�رور - للخط�ر. وإذا لم 
يكن ذلك س�يئا بما فيه الكفاية، فإن العديد 
من التطبيقات املتأث�رة متاحة للتنزيل عرب 
متج�ر غوغل الرس�مي Play Store -  وهي 
خدمة من املف�رض أن تحافظ عى هواتف 
»أندرويد« آمنة وخالية من مشكالت األمان.

وم�ا يجع�ل األم�ور أكث�ر إث�ارة للقلق هو 
ع�رب  التطبيق�ات  يف  الخل�ل  ع�ى  العث�ور 
مجموع�ة واس�عة من االهتمام�ات، بما يف 
ذل�ك نم�ط الحي�اة والتمرين واأللع�اب إىل 
جانب تطبيق�ات الربي�د اإللكروني وحتى 

.Avast توصيل الطعام، ووفقا للفريق يف

إل جي تطور تقنية تتفوق 
على الزجاج القابل للطي

تويتر تعمل على خاصية تتيح 
حذف أي متابع دون حظره

طورت رشكة إل جي تقنيات جديدة يمكن استخدامها يف شاشات 
العرض القابلة للطي باس�تخدام تقني�ات املواد الجديدة وتقنيات 
الغالف املراكمة مع دخولها سوق مواد الجيل التايل بشكل جدي.

وأعلن�ت الرشك�ة أنها ط�ورت نافذة غط�اء ألجه�زة تكنولوجيا 
املعلوم�ات القابل�ة للط�ي تس�مى Real Folding Window التي 
طبق�ت مواد غ�الف مطورة خصيًص�ا لجعل الس�طح صلًبا مثل 
الزج�اج، يف حني أن األج�زاء القابلة للطي مرنة مثل البالس�تيك.
وتتك�ون نواف�ذ الغط�اء من م�واد أساس�ية موج�ودة يف الجزء 
الخارجي م�ن أجهزة تكنولوجيا املعلومات لحماية الشاش�ة من 
التأث�ري، م�ع تقديم صور واضح�ة أيًضا.وتتمي�ز باملتانة والنفاذ 

والخصائص املنحنية التي تجعلها قابلة للطي بمرونة.

 ناسا تعلن عن نجاح أول عملية لجمع عينة من صخور المريخ

دراسة تكشف أسرارا جديدة عن النجوم

أعلنت وكالة الفضاء األمريكية »ناسا« عن نجاح املركبة 
»بريسيفريانس« يف جمع أول عينة تم استخراجها من 
س�طح الكوكب األحمر »املريخ« لتحليلها عى األرض.

وقالت الوكالة إن املركبة »بريس�يفريانس« تمكنت من 
جمع عينة أكثر س�مكا بقليل من قلم رصاص من قاع 
بحرية قديمة عى س�طح املريخ ث�م وضعتها يف أنبوب 

للعينات من التيتانوم وأحكمت إغالقه.
وأثنى رئيس ناس�ا ورائد الفضاء السابق بيل نيلسون 

عى األمر ووصفه بأنه »إنجاز تاريخي«.
وتعتزم ناس�ا جمع ما يصل إىل 43 عينة معدنية عى 
مدى الش�هور القليلة املقبلة م�ن قاع حفرة جيزيرو 
وه�ي حوض واس�ع يعتقد العلم�اء أن املي�اه كانت 

تنس�اب فيه وأن امليكروبات ربما عاش�ت هناك قبل 
مليارات السنني.وجمع العينات املعدنية جزء أسايس 
من م�رشوع بريس�يفريانس الذي تبل�غ تكلفته 2.7 
ملي�ار دوالر.وم�ن املزم�ع أن تنقل مهمت�ني للمريخ 
يف املس�تقبل، إحداهم�ا ل�«ناس�ا« واألخ�رى لوكالة 
الفض�اء األوروبي�ة، ه�ذه العين�ات إىل األرض خالل 

الس�نوات الع�رش املقبل�ة حي�ث س�يفحصها علماء 
األحي�اء الفلكي�ة بحثا ع�ن مؤرشات ع�ى حفريات 

لكائنات حية دقيقة.
وس�تمثل مثل ه�ذه الحفري�ات أول دلي�ل دامغ عى 
وج�ود أي ش�كل م�ن أش�كال الحياة خ�ارج كوكب 

األرض يوما ما.

كش�فت دراس�ة جديدة أن البقايا النجمية للنج�وم امليتة منذ 
زم�ن طويل تبدو أكثر ش�باًبا مما هي علي�ه يف الواقع بحوايل 
مليار ع�ام، وبفضل البيانات من تلس�كوب هاب�ل الفضائي، 
اكتش�ف علم�اء الفلك أول دليل ع�ى أن هذه البقاي�ا النجمية 
التي تس�مى باألقزام البيضاء يمكنها إبطاء معدل الس�ن عن 
طريق حرق الهيدروجني عى س�طحها، وقارن الخرباء األقزام 
البيض�اء الب�اردة يف مجموعتني هائلتني من النج�وم العناقيد 

الكروية ملعرفة ذلك.
ووفقا ملا ذكرته صحيفة »دييل ميل« الربيطانية، وجد العلماء، 
أن حوايل 70% من جميع األقزام البيضاء يف مجموعة M13 لها 
غالف خارجي من الهيدروجني، مما يس�مح لها بالحرق لفرة 

أطول وبالتايل تربيدها بشكل أبطأ.
وتعد األقزام البيضاء هي بقايا كثيفة بش�كل ال يصدق لنجوم 
بحجم الش�مس بعد اس�تنفاد وقودها النووي وتقلصها، وما 
يق�رب م�ن 98% م�ن جمي�ع النج�وم يف الكون س�ينتهي بها 

املطاف كأقزام بيضاء، بما يف ذلك شمسنا.
ووفًق�ا لوكال�ة الفض�اء األوروبي�ة، تتحدى الدراس�ة النظرة 
السائدة لألقزام البيضاء عى أنها نجوم خاملة وبطيئة التربيد.

وق�ال باح�ث الدراس�ة Jianxing Chen م�ن جامع�ة بولونيا 
واملعه�د الوطني اإليطايل للفيزي�اء الفلكية: »لق�د وجدنا أول 
دليل رصدي عى أن األقزام البيضاء ال يزال بإمكانها الخضوع 
لنش�اط نووي حراري مس�تقر، وكانت ه�ذه مفاجأة كبرية، 

ألنها تتعارض مع ما هو شائع«.
وتساعد دراسة مراحل التربيد هذه علماء الفلك عى فهم ليس 

فقط األقزام البيضاء، ولكن أيًضا مراحلها املبكرة.
ونظر الباحثون يف املجموعتني M3 و M13، حيث يش�ركان يف 
العديد م�ن الخصائص الفيزيائية مث�ل العمر وعنارص أخرى 
غ�ري الهيدروج�ني والهيليوم، ووف�رت جودة تلس�كوب هابل 
رؤي�ة كامل�ة للتجمع�ات النجمي�ة للمجموعت�ني الكرويتني، 
وباس�تخدام كامريا Hubble›s Wide Field Camera 3، الحظ 
الفري�ق M3 و M13 بأط�وال موجية قريبة من األش�عة فوق 
البنفس�جية، مما سمح لهم بمقارنة أكثر من 700 من األقزام 

البيضاء يف املجموعتني.

طوال ع�ام كامل، ومن�ذ إطالق باق�ة آيفون 12، 
خرجت عرشات الترسيبات والتكهنات عن الجديد 

الذي ستقدمة أبل يف باقة آيفون 13.
وبعض الترسيبات ذهبت بعيدا، وتوقعت أن تبهر 
الرشكة األمريكية العالم من جديد بقدرات فائقة 
يف هاتفه�ا، والبع�ض اآلخر توق�ع أن ال تقدم أبل 

أي جديد.
لك�ن م�ا ه�ي إال أي�ام تفصلنا ع�ن مول�د »أهم 

الهواتف«، بعض أن وضعت أبل حدا للتكهنات وحددت موعد 
إطالق الهاتف.

وقال�ت رشكة أبل، إنها س�تنظم فعالية خاص�ة يف 14 أيلول، 
يعتق�د معظم املراقبني أنها س�تكون للكش�ف عن مجموعة 
جديدة من هواتف آيفون.وتعتاد أبل منذ 2013 الكش�ف عن 
أجه�زة آيفون الجدي�دة يف أيلول تقريبا.وم�ن غري املتوقع أن 
ُيدخ�ل عمالق التكنولوجي�ا، الذي أطلق الع�ام املايض هاتف 
آيف�ون بتصمي�م جدي�د بتكنولوجي�ا الجي�ل الخام�س من 

االتصاالت، تغيريات جذرية هذا العام، إذ يشري معظم املحللني 
إىل تحديثات فنية صغرية ملعالج الهاتف ونظام الكامريا.

وكت�ب س�اميك ش�اترجي املحلل ل�دى جي.ب�ي مورجان يف 
مذك�رة »بلغ�ت مع�دالت التحديث�ات ذروته�ا يف 2021 فيما 
يتعل�ق بالجيل الخامس، ونتوق�ع أن تكون معدالت التحديث 
متواضع�ة، لكنه�ا س�تظل تق�ود لنش�اط كب�ري يف 2022«، 
مضيفا أنه ال يزال يتوقع عاما قياسيا بفضل ارتفاع مبيعات 

الهاتف املنخفض السعر آيفون إس.إي.

أبل تحدد موعد إطالق آيفون 13
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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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مسجد زوزن احد األبنية التاريخية البديعة 
خراســان  محافظة  يف  خــواف،  بمدينة 
الرضوية، والواقع يف حصن ســهل زوزن 
الواسع والذي تقاوم بنيته الرياح واالمطار 
ومدينة زوزن البالغة مساحتها 35 هكتارا 
تقريبــاً كانت يف القرون االوىل لاســام 
سياسياً  عالية  أهمية  ذات  ناشطة  مدينة 

واجتماعياً يف خراسان.
التاريخية ومســجد زوزن، هما  والقلعة 
مثاالن عىل الفــرة املزدهرة لهذه املنطقة 
يف خراســان. واملسجد ال نظري له، ليس يف 

هذا الســهل فقط، بل ايضا عىل مستوى 
املحافظة. ويقع املســجد عــىل بعد 60 
كيلومرا جنوب غرب خواف.يذكر ان هذا 
املســجد املبني من اآلجر، هو كل ما تبقى 
من مدينة زوزن، والذي يذكرنا بما كانت 
ازدهار وعظمة.  املنطقة مــن  عليه هذه 
انه ثاني مسجد يعود ماضيه لحقبة  كما 
امللوك الخوارزميــن، وتوجد فيه لوحة يف 
القبلــة مكتوب عليها  املتجه نحو  ايوانه 
)ربيع االول ســنة 615 للهجرة(. علماً ان 
الركائز فيه لم تكتمل بســبب وفاة بانيه.

ان املسجد كان يحتوي  املؤرخون  ويعتقد 
عىل ايوانن اثنن وبني وفقاً لطريقة البناء 
الخراســانية، ولم يتبق منه سوى ايوانن 
متقابلن واحد صغــري وآخر كبري. وكانا 
نواة ملبنى كبري اســس ليكون مسجداً – 
مدرسة. واثناء اعمال تنقيب يف املكان تم 
االرض ويحتمل  العثور عىل محراب تحت 
انه يعود ملسجد سابق يف نفس املوقع. وهذا 
املحراب بني يف القرن السادس أو السابع، 
وبعد تهدم املســجد وهذا املحراب، جرى 
بناء مســجد جديد يف الفــرة االيلخانية، 

وتبن الفخاريات املزججة التي عثر عليها 
بأنها من العهــد االيلخاني بالتأكيد.وهذا 
املسجد من أندر األبينة التأريخية االيرانية، 
وزينت واجهته الخارجية بالكايش املزجج 
ذو اللونن، الجوردي وفريوزي، الذي يخلب 
لب الناظر اليه، والذي ينم عن عظمة هذا 

املسجد وتأريخه العريق.
املســجد  الروايــات حول  وقــد تعــدد 
واســتخداماته، حيث قيل بانه مســجد، 
الغربي مكتوب  ايوانــه  لوجود لوحات يف 
عليها )سورة املؤمنن(، وان هذا يؤكد عىل 

او كان  املصلن،  وجوب خضوع وخشوع 
مدرسة ومسجد. يف حن ان شهريار عدل، 
دراسات وبحوث معمقة عىل  اجرى  الذي 

املوقع، اشار اىل ان زوزن كانت 
فان  سكانها،  عدد  قلة  عىل 

كانوا  اهلهــا  من  الكثري 
وان  وعلمــاء،  مثقفن 
لم  الكبري  بحجمه  املبنى 
للصاة  فقط  يســتخدم 

واملراسم الدينية، وانما ايضا 
لنيل العلوم.

تحفة تاريخيـة في محافظـة خراسـان االيرانيـةمسجــد زوزن ..

العثور على أسنان قرش 
الميغالودون المنقرض

استخراج هاتف متنقل 
من معدة ثالثيني 

العثور على طفل مصاب 
بالتوّحد في غابة أسترالية

تم العثور عىل أسنان قرش امليغالودون هذه قبالة ساحل والية 
كارولينا الشمالية بواســطة غواصن من مجموعة ويستون 

كوليكشنز.
هذه الرشكة األمريكية متخصصــة يف البحث عن الحفريات 

تحت املاء.
عاش امليغالودون قبل مليوني سنة عىل األقل.

ويمكن القول إنه أكرب ســمكة قرش عاشــت عىل اإلطاق يف 
املحيطات، حيث يراوح طولها بن 15 و 18 مرًا.

وامليجالودون، يعني »الِســن الكبري«، هــو نوع منقرض من 
القــروش عاش تقريًبا يف الفرة من 23 إىل 2.6 مليون ســنة 

مضت، خال الفرة من اإليوسن املبكر إىل الپليوسن املتأخر.

ابتلع رجل يف الـ33 من كوسوفو هاتف نوكيا من طراز 3310 
استقر يف معدته وتســبب له بآالم مربحة فســاعده األطباء 
الســتخراجه يف عملية منظار باطني.  وأشارت التقارير إىل أن 
»الهاتــف املتنقل الصادر يف بداية األلفية الثانية كان »أكرب من 
أن يتم هضمــه« وأن حياة املريض كانت بخطر نظراً إلمكانية 
ترسب حمض البطارية التآكيل إىل املعدة.وقام فريق طبي بإزالة 
الجسم الغريب دون إحداث جروح يف املعدة واستخراج القطع 
الثاث منه عرب عملية منظار باطني. وإذ أعرب الطبيب الجراح 
عن ســعادته إلتمام العملية دون »مضاعفات«، ذكرت وسائل 
اإلعام املحيل أن الرجل ذهب بنفسه إىل املستشفى يف العاصمة 

بريستينا بعد أن شعر باأللم عقب ابتاع الهاتف.

الرويس  الكرتونــي  املسلســل  يواصل 
»ماشا والدب« نجاحه العاملي، وذلك من 
خال زيادة الطلب عليه يف مختلف دول 
العالم.وحقق املسلسل الكرتوني الرويس 
الشهري أكثر من 100 مليار مشاهدة عىل 
موقع يوتيــوب، وفقا ملا أعلنته الخدمة 
الصحفية الســتوديو الرسوم املتحركة 
الخدمة  »أنيماكورد«.وعربت  الــرويس 

الصحفية عن ســعادتها لتعاون موقع 
يوتيوب يف نرش اإلبداع الرويس وإيصاله 

إىل العاملية.
املتحركة »ماشا  الرسوم  احتلت سلسلة 
والــدب« املركز األول يف تصنيف محتوى 
»باروت  مؤسســة  قبل  مــن  األطفال 

.)Parrot Analytics( »للتحليل
املتحركة  الرســوم  مسلســل  بث  وتم 

»ماشــا والدب« منذ يناير 2009، حيث 
تمت ترجمة العــرض إىل 42 لغة، ويتم 
بثــه يف مختلف مناطــق العالم تقريبا 

بواسطة رشكات إعامية رائدة.
يف أبريل 2020، دخلت سلســلة الرسوم 
املتحركة »ماشــا والــدب« يف تصنيف 
أفضل خمس عامــات تجارية ترفيهية 

محبوبة يف العالم.

»ماشــا والــّدب«
يحقــق أكثــر من »100« مليــار مشاهــدة 

تويف رجــل يبلغ من العمــر 52 عاما، 
ويعيش منــذ 40 عامــا يف غابة تقع 
إصابته  إثر  والده،  مع  فيتنام  بوســط 
قاله  مــا  بحســب  الرسطان،  بمرض 

شقيقه.
وقال هو فــان تري، العضــو الوحيد 
الباقي عــىل قيد الحياة من العائلة التي 
واجهت مقتل العديد من أفرادها بسبب 
الغارات األمريكية التي تم شــنها أثناء 
حرب فيتنــام: »تويف أخــي األكرب إثر 
معاناتــه من رسطان الكبــد منذ أكثر 
من عــام... لقد عانى كثريا من اآلالم يف 
أيامه األخرية.«وكان هو فان النج /52 
عاما/، شوهد يف عام 1973 وهو يركض 
يف الغابة مع والده، »هو فان تانه« الذي 

ُفقد أثناء حرب فيتنام بعدما أســفرت 
غارات القصف عن مقتل زوجته واثنن 

آخرين من أبنائه.
ويشار إىل أن تانه، الذي كان يقاتل من 
أجــل فيتنام الشــمالية عندما رضبت 
ابنا آخر، يدعى هو  القنبلة منزله، ترك 

فان تري. وتويف تانه يف عام 2017.
وتــم أخريا العثــور عــىل األب واالبن 
أغسطس من عام 2013،  املفقودين يف 
حيث كانا يعيشــان يف الغابة، ثم عادا 
إىل املنزل ليعيشــا مع مــن تبقى من 

أرستهما.
وقد اهتــز املجتمع املحــيل عندما تم 
أنهما  ُيعتقد  كان  حيث  عليهما،  العثور 

قد لقيا حتفهما.

وفاة »رجل الغابة« الفيتنامي 

بغيــة تجّنب العمــل، خطرت عىل بال مستشــار متعاون مع 
الســويدية فكرة االتصال برقم هاتفه  الســلطات الرضيبية 
الخاص ملّدة 55 ســاعة يف املجموع إىل أن ُكشــف أمره من قبل 
مديريه.وجاء يف التقرير التأديبي الصادر عن مصلحة الرضائب 
الســويدية »بدال من الرّد عىل اّتصاالت الزبائن، اّتصل أندرياس 
برقــم هاتفه الخاص كي يصبح »مشــغوال« يف النظام وُتحال 

االتصاالت عىل جهات أخرى«.
وكانت بعض تلك االتصاالت تســتمر أحيانا ســاعات طويلة، 
بحســب التقرير.وكان الشــاب الذي توىّل منصبه هذا يف مايو 
2020، يعمــل من املنزل منذ يناير 2021 بســبب الجائحة.ويف 
أبريل، الحظ أحد املسؤولن عنه أن املكاملات التي يجريها طويلة 
أكثر من اللزوم. وأقّر املوّظف بفعلتــه وأعاد الكرّة أربع مرّات 
بعد ذلك. وعند استدعائه مجّددا يف مايو، قال إن حماسه للعمل 

»متدّن جّدا«.

رجل يتصل برقمه الخاص 
لمدة »55« ساعة ! 

عثــر عىل أنطوني الفلك، وهو طفل يبلــغ 3 أعوام، كان يرشب 
املاء من جدول، يف غابة أســرالية، بعد ثاثــة أيام من البحث 
املتواصل عنه.ووفقا لعائلة الفلك، اختفى الطفل املصاب 
تشابمان،  ترييس  العائلة.وقالت  منزل  من  بالتوحد 
مفتشــة الرشطــة، إن طاقم مروحيــة تابعة 
للرشطــة عثر عىل الطفل عىل بعــد حوايل 470 
مرًا من منزله الريفي الواقــع يف قرية بوتي، 
تشابمان،  سيدني.وأضافت  شمال 
إن قدرة الطفل عــىل إيجاد مياه 
نجاته،  يف  رئيســياً  عاماً  كانت 
بســبب خطر اإلصابة بالجفاف.

وتنخفض درجــات الحرارة خال 
الليــل يف املنطقــة إىل 6 درجــات 
وصفت  الذي  الطفل،  مئوية.ونقل 
بالجيدة،  الصحية  حالته 
املستشــفى  إىل 

للمراقبة.

أوقف صاحب محّل تبغ إيطايل يف مطار روما-
إىل  السفر  فيوميتشــينو فيما كان عىل وشك 
إسبانيا بعدما رسق من زبونة بطاقة يانصيب 
فائزة بقيمة 500 ألف يــورو، وفق ما أعلنت 

الرشطة.
وكانت هذه الحادثة تتصّدر عناوين األخبار يف 
إيطاليا منذ عّدة أّيام بعد فرار الرجل ويف جعبته 
التذكرة الفائزة التابعة لسّيدة سبعينية قصدت 
متجره يف نابــويل للتأّكد من فوزها.وكشــف 

املّحققون أن التاجر ذهب إىل مدينة التينا، بن 
نابويل وروما، ليودع التذكرة يف مرصف ويتسلّم 

املبلغ يف وقت الحق عندما تهدأ األمور.
وأوقفته رشطــة الحدود يف مطــار روما ويف 

حوزته تذكرة سفر إىل جزر الكناري.
وعلّقت النيابة العامــة رخصته وحجزت عىل 
البطاقة الفائزة، مــن دون ماحقة التاجر أو 
دة  فتح تحقيق بتهمة الرسقة يف ظروف مشــدّ

للعقوبة.

بائع يسرق بطاقة 
يانصيب بقيمة 
500 ألف يورو


