
عاصفة »التزوير« تنثر »أصوات« الناخبين وأصابع االتهام توجه لجهات خارجية
أشرطة »البيكوز« تكشف المستور

المراقب العراقي/ المحرر السياسي…
أعلن�ت العديد من الكتل السياس�ية التي 
»اختف�ت« أص�وات ناخبيه�ا بع�د إعالن 
مفوضي�ة االنتخاب�ات النتائ�ج االولي�ة، 
ع�ن وجود تالع�ب باالرق�ام، واس�تندت 
تلك الكت�ل باتهاماتها عىل أرشطة أجهزة 
»البيكوز« وهو جهاز قراءة ورقة الناخب 
املس�ؤول ع�ن الع�د الف�رز اإللكرتوني يف 

املحطات االنتخابية.
حيث حصلت الكتل املش�اركة، عىل نتائج 
املحطات عرب مراقب�ي الكيانات املوزعني 
يف املراك�ز االنتخابي�ة، وم�ن ضم�ن تلك 
التكت�الت هي حركة حق�وق، التي أكدت 
وعىل لس�ان مرش�حها عباس العرداوي، 
أنها حصلت ع�ىل »12« مقع�داً بأريحية 
تام�ة، من خ�الل االعتماد ع�ىل االرشطة 
املسحوبة من أجهزة العد والفرز املوزعة 
يف املراكز االنتخابي�ة، لكنها لم تحظ بأي 
مقعد يف النتائج االولية بحس�ب ما أعلنه 

املوقع الرسمي للمفوضية.
وأث�ارت االرقام الت�ي أعلنته�ا املفوضية 
حول النتائج موجة س�خط واس�عة لدى 
الت�ي  والش�عبية،  السياس�ية  االوس�اط 
عدته�ا بأنه�ا ال تخلو م�ن التزوي�ر بعد 

مطابقتها مع النتائج املتوقعة.
العلي�ا  املفوضي�ة  تخبط�ات  وأف�رزت 
املستقلة لالنتخابات أزمة واسعة، السيما 
بع�د إعالنها عن تعطل جملة من االجهزة 
وعدم وصول البيانات عرب جهاز االرسال 
)آر ت�ي أس( اىل املكات�ب الوطني�ة ليت�م 
عدها فيما بعد بش�كل ي�دوي وإضافتها 

عىل النتائج املعلنة.
وُه�درت عىل رشاء االجه�زة التي أصابها 
العط�ل مالي�ني ال�دوالرات م�ن موازن�ة 
الدولة، بع�د التعاقد م�ع رشكات كورية 

ألجل معالجة أخط�اء العملية االنتخابية 
التي جرت ع�ام 2018، لكنها لم تفلح يف 

ذلك.
واتهم املتحدث االمني باسم كتائب حزب 
الل�ه أبو عيل العس�كري،  »ع�رّاب تزوير 
االنتخاب�ات وهو رئيس مجل�س الوزراء 
مصطفى الكاظمي، بتج�رُِّؤِه مع بعض 
أتباع�ه م�ن أفراد جه�از املخاب�رات عىل 

تغيري النتائج«.
وأض�اف العس�كري يف تغري�دة تابعته�ا 
»املراق�ب العراق�ي« أّن »تغيري النتائج تم 
باالتف�اق مع أط�راف سياس�ية نافذة«، 
مبّيناً أّن »م�ن ضمن املخالفات رفع عدد 

مقاعد النواب التابعني له بنحو 15 نائباً«.
كم�ا طالب العس�كري »القضاة بكش�ف 
والتح�دث  التقني�ة  املش�اكل  فضائ�ح 
برصاح�ة عم�ا يعرفونه ع�ن االخفاقات 
مناش�داً  »البيك�وز«،  لجه�از  التقني�ة 
»املرش�حني املرسوق�ة أصواته�م تكثيف 
االحتجاجات واالعرتاضات لتعجيل عودة 

الحق ألصحابه«.
وس�بق أن أعلن تحالف اإلطار التنسيقي 
األولي�ة  النتائ�ج  رفض�ه  الع�راق،  يف 
لالنتخابات، كما أصدر اإلطار التنس�يقي 
ال�ذي يض�ّم كالً م�ن »دول�ة القان�ون«، 
و«منظمة بدر«، و »عصائب أهل الحق«، 

و »تي�ار الحكم�ة«، و »ح�زب الفضيلة« 
و »حرك�ة عطاء« بياناً ج�اء فيه أّن »ما 
ظه�ر من فوىض يف إعالن النتائج وتخّبط 
يف اإلج�راءات وعدم دقٍة يف عرض الوقائع 
عزز ع�دم الثقة بإج�راءات املفوضية ما 
يدع�و إىل الح�ذر م�ن الخطر ال�ذي ُيهدد 

السلم األهيل«.
م�ن جهت�ه أك�د املحل�ل الس�يايس مؤيد 
الع�يل يف حدي�ث »للمراق�ب العراقي« أن 
»مخرج�ات نتائج العملي�ة االنتخابية ال 
تمث�ل االرادة الحقيقي�ة للناخب العراقي 
رغم نس�بة املش�اركة  املنخفض�ة فيها، 
فالنتائح التي أعلنتها املفوضية يف ارتباك 

واض�ح جدا  تمثل االرادة واملرشوع الدويل 
ملستقبل العراق السيايس«.

وبني الع�يل أن »هذه االنتخاب�ات رافقها 
العدي�د م�ن املش�اكل والخروق�ات ب�دءا 
م�ن توق�ف وإيق�اف  األجه�زة يف العديد 
م�ن املحط�ات االنتخابي�ة و ع�دم وجود 
أس�ماء للناخب�ني رغ�م أنه�م يمتلك�ون 
بطاقات محدثة، وسيطرة بعض الجهات 
السياس�ية املتنفذة عىل مراك�ز انتخابية 

بالكامل«. 
وأش�ار اىل أن »م�ا ج�رى ه�و تحك�م يف 
األص�وات االنتخابي�ة بداخ�ل املحط�ات 
وتالعب إلكرتوني فيه�ا ألجل إبعاد الكتل 
السياس�ية التي تعترب منارصة ومساندة 
للحشد الشعبي وتدعو إىل تحقيق السيادة 

وطرد املحتل«.
ولفت اىل أن »التدخل الخارجي  وس�يطرة 
جه�ات سياس�ية متنف�ذة ع�ىل مفاصل 
حيوي�ة يف املفوضي�ة نت�ج عن�ه عملي�ة 
انتخابي�ة التحظ�ى بقبول غالبي�ة الكتل 

السياسية املشاركة يف االنتخابات«.
وكان الع�راق ق�د أنه�ى يف الع�ارش م�ن 
ترشي�ن االول، ي�وم االحد امل�ايض، إجراء 
االنتخاب�ات الت�ي أعلن�ت نتائجه�ا بع�د 
»24« س�اعة لكنها جاءت مخيبة لآلمال، 
وخالف�ًا لوع�ود املفوضية العلي�ا بإجراء 
انتخاب�ات نزيهة وبمراقبة دولية من قبل 

االمم املتحدة ملنع التزوير. 
يذك�ر أن تحالف »الفت�ح«، بقيادة هادي 
رفض�ه  ع�ن  أعل�ن  ق�د  كان  العام�ري، 
الربملاني�ة  لالنتخاب�ات  األولي�ة  النتائ�ج 
املبك�رة� وأك�د يف بيان مقتض�ب، أنه »ال 
يقب�ل به�ذه النتائج املفربك�ة مهما كان 
الثمن وس�يدافع عن أصوات مرش�حيهم 

وناخبيهم بكل قوة«.

توزيع »قطع أراٍض«.. وعود أخيرة قدمتها 
ثالث حكومات ولم تَر النور

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي
مب�ادرة »داري« ه�ي حل�م صدق�ه بع�ض 
العراقي�ني يف الحص�ول عىل مس�كن ُيؤوي 
م�ن ال م�أوى ل�ه , لكن ه�ذه املب�ادرة التي 
سمعنا عنها منذ عدة أشهر لم يتحقق منها 
يشء ع�ىل أرض الواق�ع , حيث بلغ مجموع 
املقدم�ني عليها م�ا يزيد عن تس�عة ماليني 
مواطن، وقد وافق ما يقارب املليون ونصف 
املليون مواط�ن رشوط املب�ادرة لكن تنفيذ 
توزي�ع االرايض الت�ي خصص�ت 9 مواق�ع 
يف مختل�ف محافظ�ات الع�راق باس�تثناء 
كردس�تان قد تأخر كثرياً، وقد تم تخصيص 
أكثر من نصف مليون قطعة أرض وحس�ب 

ترصيحات مستش�ار رئيس ال�وزراء , لكن 
مع انتهاء عم�ر الحكومة بدأ اليأس يدب يف 
قلوب العراقيني يف ظل مخاوف من أن تكون 
هذه املبادرة حربا عىل ورق كما فعل رؤساء 

الوزراء الس�ابقون .
الع�راق بحاجة اىل أكثر م�ن 3 ماليني وحدة 
س�كنية إلنه�اء أزم�ة الس�كن الت�ي تب�ني 
ضخامة االعداد املقدمة واالرايض املخصصة 
والت�ي يثري الكثري من التس�اؤالت عن جدية 
العراقي�ني،  حل�م  تحقي�ق  يف  الحكوم�ات 
حكوم�ة عب�د امله�دي كان�ت ق�د س�بقت 
الحكومة الحالي�ة وأعدت خططا لبناء مدن 
كبرية من خالل استيفاء مبلغ من كل عائلة 

لبن�اء بنى تحتية حتى تنج�ح عملية توزيع 
االرايض , لك�ن حكومة الكاظمي اس�تغلت 
احتي�اج املواطن ملن�زل يؤويه ب�دون وجود 
تخطي�ط علم�ي أو بن�اء ،م�ا جع�ل توزيع 
االرايض عملي�ة فاش�لة , ومع ذل�ك فما زال 
آالف العراقيني ينتظرون تنفيذ تلك املبادرات 
يف ظل مخاوف من أن تس�تغل مبادرة داري 
لتس�جيل إنجازات وهمية لحكومة ترصيف 

االعمال.
مستش�ار رئيس مجل�س الوزراء لش�ؤون 
االعم�ار، صب�اح عب�د اللطيف كش�ف ، عن 
تفاصيل مبادرة »داري« للسكن، فيما أشار 
اىل أن الدفعة االوىل من املبادرة ستس�تهدف 

س�كنية  أرض  قطع�ة  ال�ف   338 توزي�ع 
مخدومة مع قروض للبناء.  

وذك�ر عب�د اللطي�ف ، أن »مبادرة الس�كن 
»داري« الت�ي أطلقه�ا رئي�س ال�وزراء هي 
محاولة لتخفيف أزمة السكن يف البالد وهي 
سلس�لة من مبادرات تعمل عليها الحكومة 

لتخفيف أزمة السكن يف البالد«.  
وأش�ار اىل أن »املرحل�ة االوىل س�يكون فيها 
التوزي�ع يف 8 مواق�ع ضم�ن 7 محافظات، 
س�يتم توزيع 338 الف قطعة أرض سكنية 
وبعد ش�هر س�يتم توزي�ع الوجب�ة الثانية 
ليكون العدد 550 الف قطعة أرض سكنية«.
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المراقب العراقي/ بغداد...
اعت�رب تحالف العق�د الوطني، امس الس�بت، عملي�ات بيع ورشاء 

االصوات قبل االنتخابات هي التي حسمت النتيجة يف االنبار.
وقالت عضو التحالف جنان الدليمي عن محافظة االنبار يف ترصيح 
صحفي تابعته »املراقب العراقي« إن ” ما ش�هدته املحافظة يعترب 
من اكرب عمليات التزوير ع�ىل مر تاريخ االنتخابات لعمليات رشاء 

االصوات ” مبينًة أن ” هناك مزادات فتحت لرشاء االصوات “.
ولفتت اىل ان ” عملية بيع ورشاء االصوات استمرت حتى نهاية يوم 
االنتخاب�ات وكانت يف اس�عار خيالية مما حس�مت النتيجة لبعض 

املرشحني”.
وأش�ارت اىل ” رضورة محاس�بة املخالف�ني والذي�ن اش�رتكوا يف 
عملي�ات البي�ع وال�رشاء ونحن قدمنا ش�كوى للجه�ات املختصة 

وننتظر النتيجة “.

المراقب العراقي/ بغداد...
تحال�ف  ع�ن  املرش�ح  كش�ف 
الفت�ح يف بغداد حس�ن س�الم، 
امس السبت، عن اختفاء نتائج 
اكثر من 9400 بطاقة انتخابية 
ضمن الدائرة االنتخابية الثانية.

وقال سالم  يف ترصيح صحفي 
تابعت�ه »املراق�ب العراقي« انه 
»ظه�رت يف الدائ�رة االنتخابية 
الثاني�ة وجود اكثر م�ن 9400 
بطاقة معطلة اغلبها تعود يل«.

وأض�اف، ان »هن�اك مجامي�ع 
ه�ي التي قام�ت بتعطي�ل تلك 
البطاق�ات االنتخابي�ة وضي�اع 
اصواتها لكي تعمل عىل افشايل 

يف العملية االنتخابية«.
وكان�ت مالحظ�ات عدي�دة قد 
س�جلتها الكتل السياس�ية عىل 
االنتخاب�ات،  مفوضي�ة  عم�ل 
فيما اتهموه�ا بمحاولة تزوير 
حس�اب  ع�ىل  لجه�ة  النتائ�ج 

أخرى.

المراقب العراقي/ بغداد...
الوطن�ي،  النه�ج  تحال�ف  دع�ا 
ام�س الس�بت، اىل ابع�اد عملية 
العد والف�رز اليدوي ع�ن الغرف 
املظلم�ة، فيم�ا بني انه�ا تتطلب 

رقابة وشفافية يف العمل.
مهن�د  التحال�ف،  عض�و  وق�ال 
صحف�ي  ترصي�ح  يف  العتاب�ي 
تابعت�ه »املراق�ب العراق�ي«، إن 
الي�دوي  والف�رز  الع�د  »إع�ادة 
يش�رتط وجود جملة من األمور، 
كالرقابة الش�فافة وان ال يكون 
بغرف مظلمة، ويطابق البصمات 

ومعرفة األصوات التي دخلت«.
وأض�اف، أن »املعلومات اكدت ان 
هنال�ك بطاقات تم اس�تخدامها 

واس�تخدام  االنتخ�اب  وآلي�ة 
البايومرتية س�محت  البطاق�ات 
بموضوع التخطي للبصمة وهذه 

من أخطاء القانون«.
وتاب�ع العتاب�ي، أن »املفوضي�ة 
اضاف�ت فقرة البصم�ة لذا يجب 
ان تك�ون هنال�ك رقابة ش�فافة 
لعملي�ة الع�د والفرز يدع�ى لها 

الجميع«.
يش�ار اىل ان العراق كان قد انهى 
االنتخاب�ات الربملاني�ة املبكرة يف 
العارش من ترشين االول الجاري، 
وس�ط اعرتاضات واس�عة تلتها 
بع�د االع�الن االويل ع�ن نتائجها 
التي كش�فت عن تخب�ط يف ادارة 

العملية االنتخابية.

تحالف سياسي يدعو إلى إبعاد 
الفرز اليدوي عن الغرف المظلمة

المراقب العراقي/ بغداد...
س�جل تحال�ف الفت�ح ، ام�س الس�بت، ع�ددا م�ن  

املالحظات السلبية عىل اداء مفوضية االنتخابات.
وقالت املرش�حة عن التحالف مديحة حس�ن املوسوي 
يف ترصي�ح صحفي تابعت�ه »املراق�ب العراقي«، »كنا 
نأمل ان االنتخابات س�تكون شفافة نتيجة ماشهدته 
االنتخاب�ات املاضية فضال عن القان�ون الجديد ونداء 
املرجعية«، مش�رية اىل ان »الكث�ري من التلكؤات يف يوم 
االنتخاب�ات بعضها يقع عىل عاتق املفوضية والبعض 

االخر عىل الكيانات السياسية«. 
واضاف�ت، ان »مايقع ع�ىل املفوضية أنه�ا لم تطابق 
االص�وات املفروزة مع الرشائط املوج�ودة لدى املراكز 

واملحطات واملراقبني«.
ولفتت املوس�وي، اىل »عدم وجود نس�بة 5% لكثري من 
الناخبني الذي�ن لم تظهر لهم بصمة االصابع حيث تم 
ارجاعه�م اىل بيوتهم ولم توفر له�م االنتخاب اليدوي 

وكانت اعدادهم اكثر من هذه النسبة«. 

ونوه�ت اىل »وج�ود عط�ل بع�ض االجهزة لس�اعات 
طويل�ة م�ا ادى اىل ضجر م�ن املواطن ال�ذي اليتمكن 
االنتظار لس�اعات، فيما كشفت عن منع دخول كافة 
املراقب�ني اىل املراك�ز االنتخابي�ة ودخ�ول جهة معينة 

بعدد اكثر من الالزم«.

شراء أصوات الناخبين يتغلب 
على مقاعد النواب في األنبار

اختفاء »9400« بطاقة انتخابية 
ضمن الدائرة الثانية

الفتح يسجل عددًا من المالحظات السلبية 
على أداء مفوضية االنتخابات

المراقب العراقي / أحمد محمد...
عىل إثر ثغ�رة يف قانون االنتخابات، ت�م تجاهلها من 
الكت�ل السياس�ية يف القان�ون االخ�ري املص�وت عليه 
قب�ل انتخابات ترشين من قب�ل الربملان املنحل، بوابة 
جديدة للتوافقات السياسية يف عملية توزيع املناصب 
الترشيعية ومقايضتها باملقاعد الترشيعية يف مجلس 

النواب.
وتتضم�ن ه�ذه الثغرة، ب�أن يحل مح�ل النائب الذي 
يحص�ل عىل منص�ب تنفيذي أو يقدم اس�تقالته من 
الربمل�ان أو »ُيت�وىف« أو ألس�باب أخرى لع�دم مزاولة 
العمل الترشيعي، مرش�ح آخر من الدائرة االنتخابية 
التي ينتمي اليها النائب الذي يخرج بعيدا عن أس�وار 

الربملان، وبغض النظر عن كتلته.
فبموج�ب تل�ك الفق�رة القانونية فأن تعي�ني النائب 
البديل يكون من أعىل املرشحني الخارسين سواء كان 

لذات الكتلة أو لكتلة أخرى.
ه�ذا االمر عده خرباء للش�أن القانوني بأنه س�يفتح 
بابا جديدا لتقاس�م املناصب بني الكت�ل ومقايضتها 
فيما بينها، حيث س�يرشع باتفاقات ش�أنها خروج 
النائ�ب »س« عن كتلة معينة وتعيني مرش�ح خارس 

من الكتلة »ص« باتفاق بني الطرفني.
وكش�ف تحالف النهج الوطني، ع�ن أن تلك الثغرة يف 
قانون االنتخابات س�تكون كفيلة بفوز 166 مرشحا 

خارسا يف االقرتاع.

وقال عضو التحالف حس�ني العقابي وهو عضو عن 
اللجنة القانونية يف الربملان السابق، خالل استعراضه 
مخالفات يف القانون االخري إن قانون االنتخابات نص 
بالس�ماح مل�رور )5%( من أص�وات كل محطة تحت 
عنوان )نس�بة التخطي( حتى وإن ل�م يقرأها جهاز 
تحق�ق البصم�ات، وهو منف�ذ خطري ج�دا للتزوير، 
حي�ث إن معدل مجموع محط�ات كل دائرة انتخابية 
يبل�غ تقريب�ا )600( محطة، وكذلك فأن�ه يبلغ الحد 
األدنى ملعدل أصوات كل محطة )200( صوت تقريبا، 
حي�ث يبلغ ع�دد أصوات نس�بة التخط�ي )5%( لكل 
محط�ة )10( أص�وات عىل األقل بمعن�ى أن مجموع 
أص�وات الدائرة االنتخابية الواحدة التي يس�مح مبدأ 

) نس�بة التخط�ي ( بمرورها دون أن يق�رأ بصمات 
املصوتني فيها يبلغ ) 6( آالف صوت.

وأش�ار اىل أن�ه »لو تم توزيع هذه الس�تة آالف صوت 
التي عربت من خالل نس�بة التخطي عىل  مرش�حني 
اثن�ني فقط  ف�إن كل واحد منهم س�يضاف له ثالثة 

آالف صوت«.
ومن املعروف يف جميع االنتخابات السابقة، أن املقاعد 
النيابية التي تعوض من يشغل منصب رئيس الربملان 
ونائبي�ه فض�ال ع�ن الذي�ن يحصلون ع�ىل مناصب 
وزاري�ة وتنفيذي�ة أخرى، يتم تعوي�ض مقاعدهم يف 

الربملان من مقاعد االحزاب التي ينتمون اليها.
تفاصيل اوسع صفحة 2

بالتوافق .. »ثغرة« قانونية تفتح باب البرلمان 
الجديد أمام »الخاسرين« 

w w w . a l m u r a q e b - a l i r a q i . c o m االمام الحسين »عليه السالم«

فمن قبلين بقبول الحق
فاهلل أوىل بالحق
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قائد الجيش اإليراني: الثورة بداية 
لتأسيس الحضارة اإلسالمية الحديثة

آخر التطّورات في مأرب .. طالئع 
صنعاء على أبواب المدينة

مولر يحدد موعد اعتزاله 

5

4

دد
لع

ذا ا
 ه

في
رأ 

اق

المراقب العراقي/ بغداد...
دعا النائب باس�م الخشان، امس السبت، جميع األحزاب 
والكت�ل السياس�ية اىل ع�دم املش�اركة يف حكومة توافق 

تضم جميع األطراف.
وقال خشان يف تغريدة له تابعتها »املراقب العراقي« »لن 
نكون ج�زءا من حكوم�ة توافق تضم جمي�ع األطراف، 

ليتوزع فشلها بني قبائل قريش«.
وأض�اف »نريد حكوم�ة ومعارضة، ونفضل أن نش�كل 
نحن ه�ذه الحكوم�ة، أو نكون كتل�ة معارضة حقيقية 

واعية«.
يش�ار اىل ان غالبية الحكومات التي تش�كلت منذ اجراء 
اول انتخاب�ات بعد التغيري بنيت عىل اس�اس التوافق، ما 

جعلها وريثة االخطاء لعدم وجود جهات تراقب.

دعوة لتشكيل حكومة ومعارضة 
بعيدًا عن التوافق
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املراقب العراقي/ أحمد محمد...
ع�ى إثر ثغرة يف قان�ون االنتخابات، 
تم تجاهلها من الكتل السياس�ية يف 
القان�ون االخ�ر املص�وت عليه قبل 
انتخاب�ات ترشي�ن من قب�ل الربملان 
املنح�ل، بواب�ة جدي�دة للتوافق�ات 
السياس�ية يف عملية توزيع املناصب 
باملقاع�د  ومقايضته�ا  الترشيعي�ة 

الترشيعية يف مجلس النواب.
وتتضمن هذه الثغرة، بأن يحل محل 
النائ�ب ال�ذي يحص�ل ع�ى منصب 
م�ن  اس�تقالته  يق�دم  أو  تنفي�ذي 
الربملان أو »ُيتوىف« أو ألس�باب أخرى 
الترشيع�ي،  العم�ل  مزاول�ة  لع�دم 
مرش�ح آخر من الدائ�رة االنتخابية 
الت�ي ينتمي اليها النائب الذي يخرج 
بعي�دا عن أس�وار الربمل�ان، وبغض 

النظر عن كتلته.
فبموجب تل�ك الفقرة القانونية فأن 
تعيني النائب البدي�ل يكون من أعى 
املرشحني الخارسين سواء كان لذات 

الكتلة أو لكتلة أخرى.
هذا االمر عده خرباء للشأن القانوني 
بأن�ه س�يفتح باب�ا جديدا لتقاس�م 
املناص�ب ب�ني الكت�ل ومقايضته�ا 
فيما بينها، حيث سيرشع باتفاقات 
شأنها خروج النائب »س« عن كتلة 
معين�ة وتعيني مرش�ح خ�ارس من 

الكتلة »ص« باتفاق بني الطرفني.
وكش�ف تحالف النهج الوطني، عن 
أن تل�ك الثغرة يف قان�ون االنتخابات 
س�تكون كفيلة بفوز 166 مرش�حا 

خارسا يف االقرتاع.

وقال عضو التحالف حسني العقابي 
وه�و عضو عن اللجن�ة القانونية يف 
الربملان الس�ابق، خالل اس�تعراضه 
مخالفات يف القانون االخر إن قانون 
االنتخاب�ات ن�ص بالس�ماح مل�رور 
)٥٪( م�ن أص�وات كل محطة تحت 
عنوان )نس�بة التخط�ي( حتى وإن 
ل�م يقرأها جهاز تحق�ق البصمات، 
وهو منفذ خطر جدا للتزوير، حيث 
إن معدل مجموع محطات كل دائرة 
انتخابية يبلغ تقريبا )6٠٠( محطة، 
وكذلك فأنه يبلغ الح�د األدنى ملعدل 
أص�وات كل محط�ة )٢٠٠( ص�وت 
تقريبا، حيث يبلغ عدد أصوات نسبة 
التخط�ي )٥٪( ل�كل محط�ة )1٠( 
أصوات عى األقل بمعنى أن مجموع 
أص�وات الدائرة االنتخابي�ة الواحدة 
التي يس�مح مبدأ ) نس�بة التخطي 
( بمروره�ا دون أن يق�رأ بصم�ات 
املصوتني فيها يبلغ ) 6( آالف صوت.

وأش�ار اىل أن�ه »ل�و تم توزي�ع هذه 
الس�تة آالف ص�وت الت�ي عربت من 
خالل نس�بة التخطي عى  مرشحني 
اثن�ني فق�ط  ف�إن كل واح�د منهم 

سيضاف له ثالثة آالف صوت«.
وم�ن املعروف يف جمي�ع االنتخابات 
الس�ابقة، أن املقاع�د النيابي�ة التي 
تع�وض من يش�غل منص�ب رئيس 
الربمل�ان ونائبي�ه فض�ال ع�ن الذين 
وزاري�ة  مناص�ب  ع�ى  يحصل�ون 
تعوي�ض  يت�م  أخ�رى،  وتنفيذي�ة 
مقاعده�م يف الربمل�ان م�ن مقاع�د 

االحزاب التي ينتمون اليها.

وبدوره، أكد أستاذ العلوم السياسية 
أن  الخفاج�ي،  محم�د  الدكت�ور 
»الكت�ل السياس�ية النيابي�ة س�يما 
القديم�ة منه�ا أو م�ا يطل�ق عليها 
عالق�ات  له�ا  »املخرضم�ة«  ب�� 
ع�ى  قائم�ة  بينه�ا  فيم�ا  وطي�دة 
تقاس�م املناص�ب التنفيذي�ة منه�ا 
والترشيعي�ة، وبالتايل فأن أي خالف 
بني تلك الكتل رسعان ما يذوب أمام 

تقاسم املناصب والسلطة«.
ل��  ترصي�ح  يف  الخفاج�ي،  وق�ال 
»املراق�ب العراق�ي« إن »ه�ذه املادة 
القانونية س�بق أن أشار اليها الكثر 
من املختص�ني يف الش�أن القانوني، 
لك�ن الربملان رف�ض اإلصغ�اء لتلك 
اآلراء«، مش�را اىل أن »إث�ارة ه�ذه 
امل�ادة يف ه�ذه االي�ام ه�ي محاولة 
لطمأن�ة الكتل السياس�ية الخارسة 
أو املت�رضرة من نتائ�ج االنتخابات، 
بتعوي�ض  كفيل�ة  س�تكون  وه�ي 
خس�ارتها م�ن خ�الل تن�ازل كتلة 
معين�ة ع�ن مقع�د م�ن مقاعده�ا 
النيابية الحاصلة عليه يف االنتخابات 
اىل كتل�ة أخ�رى وتعوي�ض صاحب 
املقع�د املتنازل عنه بمنصب تنفيذي 

عى سبيل املثال«.
ه�و  الت�رصف  »ه�ذا  أن  وأض�اف، 
تكري�س للمحاصص�ة املقيت�ة التي 

دمرت البلد عى مدى 18 عاما«.
ودعا الربمل�ان الجدي�د، إىل »رضورة 
إلغ�اء هذه امل�ادة، خصوص�ا الكتل 
الت�ي تزع�م أنه�ا تح��������ارب 

املحاصصة«.

مستقلون ليسوا مستقلين..!

أنجزن�ا انتخاب�ات ُفرض�ت علينا ق�را، ألنها خ�ارج موعدها 
الدس�توري القري�ب ج�دا، وألنه�ا أت�ت اس�تجابة لضغوطات 
خارجي�ة واضح�ة، ترم�ي إىل هدم ما ت�م بناؤه خ�الل ثمانية 
عرشعام�ا م�ن العم�ل الس�يايس، وم�ن املواجه�ة القوية ضد 

املؤامرات التي استهدفت العراق كوجود تأريخي.
يف هذه االنتخابات التي تحيط بها شكوك بدأت ولن تنتهي، فقد 
جرى فيها  ما جرى، إذ خرجت بنتائج ال تنس�جم مع معطيات 
الش�ارع الس�يايس العراق�ي، وال مع منط�ق العقل واألش�ياء، 
وبارتب�اك واض�ح وبعد يوم واح�د فقط من انته�اء التصويت، 
أعلنت مفوضية االنتخابات نتائ�ج أولية، لتثبت أنها كانت عى 
ق�در املس�ؤولية، لكنها ما لبثت أن حذف�ت النتائج من موقعها 
الرسمي، بعد أن كاد اإلعالن أن يتسبب بفتنة ال ُتبِقي وال َتَذر..

القص�ة ليس�ت هن�ا، وال أتح�دث عن ال�ذي جرى م�ن ترهيب 
وترغي�ب، وخروق�ات باآلالف، وال ع�ن التالع�ب بالنتائج ، وال 
ع�ن أعداد أوراق االقرتاع التي أبطلتها املفوضية دون وجه حق، 
وال عن عدم تطابق األرشطة م�ع النتائج املعلنة، وال عن غياب 
األم�ن االنتخابي تماما لصالح جهة متنفذة، وال عن االس�تيالء 
عى مراكز االقرتاع، وال عن التغييب القري للحش�د الش�عبي 
عن املشاركة باالنتخابات، وال وال عن وعن.. سنتحدث عن فرية 

املسقلني..!
فق�د ظه�رت قوائ�م وأف�راد موصوف�ة باملس�تقلني، فمن هم 

املستقلون؟!
إذا ش�حذنا ذاكرتنا بقليل من الجهد، وإذا اس�تدعينا معلوماتنا 
القريبة، س�نجد أن جميع من نزلوا إىل 
املعرتك االنتخابي لم يكونوا مس�تقلني 
ق�ط، فقد كانوا رأي�ني، وكانوا فاعلني 
يف الوس�طني الس�يايس واالجتماع�ي، 
وال صحة اِلدِّعاء أي منهم أنه مستقل، 
ول�و فتحنا س�رهم واحدا تل�و اآلخر، 
الكتش�فنا »ب�الوي« س�وداء، وأَلعْدنا 
غطاَء الس�بَت تانْك، برعة، فالروائح 

تزكم األنوف..!
الحقيق�ة الت�ي ليس�ت صادم�ة، ب�ل هي 
أن السياس�ة تعني سياس�ة، وأنه ال يوجد يف السياس�ة من هو 
مس�تقل، ومن يدع�ي أنه مس�تقل فليخربنا ع�ن هويته، وعن 
معنى االس�تقالل لديه، وعن متبنياته السياس�ية، وعن أهدافه 
التي يس�عى اىل تحقيقها، وسنجد بسهولة أنه منخرط يف أتون 
العم�ل الس�يايس، ألنه ينتم�ي إىل م�ا يعتنق م�ن رؤى وأفكار 

سياسية، وإن قال أنه ال ينتمي إىل أي جهة كانت..
ب�ني هؤالء من تذاكوا إىل حد الغفلة، فمنهم من أرسف بالتذاكي 
حتى أصبح غبيا، ليس ألنه لم يس�تخدم عقله بحكمة، بل ألنه 
غبي صورة وخط وفس�فورة من األس�اس، وال حاجة لنا إليراد 
أمثل�ة، فهي صارخة وتكش�ف ع�ن غبائها الذي ه�و أحد أهم 
مواهبه�ا، فالغب�اء أيضا موهبة..وإال ما معن�ى أن ينزل عضو 
قيادي يف تيار س�يايس معروف وكبر، عى أنه مستقل، ويكتب 
يف أعى بوسرته اإلعالني )املس�تقل فالن الفالني( ..ثعبان ينزع 

جلده يف موسم االنتخابات..
لو هو قشمر، لو هو يعتقد أن الناس قشامر.. والقشمرة باتت 

فنا من الفنون املعرتف بها دوليا..والدليل بالسخارت..!
كالم قب�ل الس�الم: الحقيق�ة م�رة أخ�رى أن املس�تقلني كذبة 
ابتدعه�ا من ل�م يس�تطيعوا أن يجدوا له�م مكانا ب�ني القوى 
السياس�ية الفاعلة، فضال عن  أنهم ال يمتلكون فكرا أو عقيدة 
يبنون عليها وجودا سياس�يا منتجا، لذلك ذهبوا إىل إنتاج كذبة 

أسمها املستقلون..!
سالم..

ألواح	طينية	..	

قاسم العجرش ..

ُمحاِولًة إرضاَء »المخضرمين« الخاسرين

كتل سياسية »تستغل« ثغرة في قانون االنتخابات لفتح باب جديد لـ »مقايضة« المناصب

تغريدة

االعالمي الدكتور عالء مصطفى

 اك���و وزي���ر س���ابق مغرور 
روحه  وش���ايف  ومتش���نج 
يضحك،  يع���رف  وال  كلش 
بيها  الخ���دم  الدوائ���ر  كل 
من يطلع يذبون وراه سبع 
مو حج���ارات من  بل���وكات 
حجم اذيت���ه.. هذا خطية 
يحل���م برئاس���ة الحكوم���ة 
وكل ما يصير موسم حصاد 
المرشحين  يحط اسمه بين 
وبالنتيج���ة ميحصل ش���ي 
رحم���ات الهل���ه من  غي���ر 

المواطنين!!.

حضوري او مدمج.. خلية األزمة تحدد وجهين للعام الدراسي الجديد

املراقب العراقي/ بغداد...
ص�ادق  الج�وي  الراص�د  ذك�ر 
عطي�ة، ام�س الس�بت أن كتلة 
هوائية ب�اردة س�تدخل مناطق 
الب�الد تنخف�ض معه�ا  وم�دن 
درجات الحرارة بش�كل تدريجي 

خاصة يف وقت املساء.
وق�ال عطي�ة، يف منش�ور ع�ى 
االجتماع�ي  التواص�ل  مواق�ع 
تابعت�ه »املراق�ب العراق�ي« إن 
»الحرارة ش�هدت تصاع�دا يوم 

الس�بت، اذ س�جلت اغل�ب مدن 
الجن�وب درج�ات بلغ�ت 4٢م° 

واقل منها يف باقي املدن«.
»الكتل�ة  إن  الق�ول  واس�تطرد 
الدخ�ول  تس�تعجل  الب�اردة 
أن�ه  إىل  منوه�ا  ألجوائن�ا«، 
الح�رارة  درج�ات  »تنخف�ض 
اعتبارا من اليوم األحد ويس�تمر 
االنخف�اض تدريجيا ال قل قيمة 
له نهاية االس�بوع بحيث تكون 

االجواء باردة ليال«.

املراقب العراقي/ بغداد...
اك�د عضو خلي�ة االزم�ة يف بغداد عب�اس الحس�يني، امس 
الس�بت، ان توجه�ات الحكوم�ة العراقية تص�ب باتجاه ان 

يكون هذا العام عاما حضوريا.
وق�ال الحس�يني، يف ترصيح تابعت�ه »املراق�ب العراقي« إن 

»توجه�ات الحكومة العراقية الصحية والتعلمية هي باتجاه 
ان يك�ون هذا الع�ام الدرايس عاما حضوري�ا، او مدمجا بني 
الحضوري وااللكرتوني يف بعض املواد الدراس�ية«، مبينا ان » 
الهدف من هذا الق�رار هو تحقيق الرصانة العلمية يف جميع 

املراحل الدراسية«.

ولف�ت الحس�يني اىل ان »م�ا ش�هده الطال�ب العراقي خالل 
العامني املاضيني كان انتكاس�ة ش�ديدة يف الوضع التعليمي 
سواء عى مس�توى الرتبية او التعليم وهذا مشكلة يف عملية 
تط�ور االجي�ال والرصان�ة العليم�ة للمؤسس�ات الرتبوي�ة 

والتعليمية«.

املراقب العراقي/ بغداد...
اك�د عض�و تحال�ف الفت�ح اب�و ميثاق 
الق�وى  ان  الس�بت،  ام�س  املس�اري، 
السياس�ية يف الع�راق اعت�ادت ابان كل 
تجرب�ة ديمقراطية عى محاولة صياغة 
ش�كل حكومة مبك�را حتى قب�ل اجراء 
االنتخابات نفس�ها، مش�را اىل أن هناك 
جهات تحاول تخريب العملية السياسية 

واضاعة املنجز الديمقراطي.

تابعت�ه  ترصي�ح  يف  املس�اري،  وق�ال 
»املراقب العراقي« إن »القوى السياسية 
تجرب�ة  كل  اب�ان  اعت�ادت  الع�راق  يف 
صياغ�ة  محاول�ة  ع�ى  ديمقراطي�ة 
ش�كل حكومة مبك�را حتى قب�ل اجراء 
االنتخابات نفس�ها، وذلك لعلمها بحجم 
التحدي�ات والتدخالت التي س�تواجهها 
هذه التجربة، وتعلم كم يس�عى البعض 
اىل ال�رضب تح�ت الح�زام والني�ل م�ن 

العراق يف عملية تشكيل الحكومة«، الفتا 
اىل أن »ه�دف هذه الجه�ات هو تخريب 
املنج�ز  واضاع�ة  السياس�ية  العملي�ة 

الديمقراطي«.
وب�ني املس�اري، أن »العاملني يف الش�أن 
الس�يايس يقدمون املصلحة العامة عى 
املصلحة الش�خصية ويسعون اىل ترتيب 
اوراق الحكوم�ة لعلمهم بهذه التحديات 
التي سيواجهونها«، مشرا اىل ان »الحل 

الفتح: هناك جهات تحاول تخريب المنجز الديمقراطي 

املراقب العراقي/ بغداد...
أكد النائب الش�بكي السابق قيص عباس، امس 
الس�بت، أن أص�وات الناخب�ني يف س�هل نينوى 

تعرضت للرقة.
»املراق�ب  تابعت�ه  ترصي�ح  يف  عب�اس،  وق�ال 
العراق�ي« إن�ه »تم رسق�ة أص�وات الناخبني يف 
سهل نينوى الذين صوتوا للفتح والعقد لصالح 

مرشحي األحزاب الكردية«.

وأضاف أن »ما جرى لن نس�كت عنه وس�نبقى 
نطالب بحقوقنا التي تم التجاوز عليها، ورسقة 
أصوات ناخبينا، واس�تحقاق س�هل نينوى هو 

اثنني من النواب الشبك عى األقل«.
وتظاه�ر املئ�ات م�ن أهايل س�هل نين�وى يوم 
الخمي�س وقطعوا الطريق الرئي�ي الرابط بني 
املوصل وأربي�ل احتجاجا عى نتائج االنتخابات 

األخرة.

قيادي شبكي: االحزاب الكردية
 سرقت أصوات كتلتين لصالحها

أجواء باردة ليال.. انخفاض 
بدرجات الحرارة بدًءا من اليوم

املراقب العراقي/ بغداد...
اعلن�ت هيأة الحش�د الش�عبي، امس الس�بت، عن 

اقتحام اهداف عدة لجماعات داعش االجرامية.
وقال بيان للهيأة، تلقت »املراقب العراقي« نس�خة 
منه »نفذت قوة من اللواء 1٢ يف الحش�د الش�عبي، 
صباح ام�س الس�بت، عملية أمني�ة ملالحقة فلول 

داعش يف الطارمية شمايل بغداد«.
واض�اف البي�ان، أن »ذلك جاء بناًء ع�ى معلومات 
يف  به�ا  املش�تبه  املناط�ق  لتفتي�ش  اس�تخبارية 
الطارمية والتي تتخذها«. عنارص داعش مأوى لها 
ومنطلق�ا لتنفيذ عملياتها ضد املدنيني، وفقا لبيان 

صادر عن الحشد.

اعتقال	شبكة	لتجارة	
المخدرات	يف	البصرة

املراقب العراقي/ البرصة...
أف�اد جهاز األم�ن الوطن�ي يف محافظة البرصة أق�ى جنوبي 
العراق، امس الس�بت، أن مف�ارزه تمكنت من القاء القبض عى 
اثنني من تجار املخدرات وبحوزتهم )1( كغم من مادة الكرستال 

وبالجرم املشهود.
وق�ال الجهاز، يف ترصيح تابعته »املراق�ب العراقي« إن »املفارز 
ذاتها تمكنت وبكمني محكم من إلقاء القبض عى شبكة اخرى 
مؤلفة من )4( متهمني يتاجرون بمادة الحشيشة عرب مداهمة 
الوكر الذي يس�تخدمونه للرتويج يف احدى احياء املحافظة، وقد 
ضبط بحوزته�م )4( كغم وادوات تعاطي ومي�زان الكرتوني«.

وتاب�ع البيان أنه »جرى تدوي�ن اقوالهم اصولي�اً، واحالتهم اىل 
الجهات القانونية املختصة التخاذ االجراءات الالزمة بحقهم«.

الحشد	الشعيب	يقتحم	
أهدافا	عدة	يف	الطارمية ين

ألم
ط	ا

شري
ال
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االحد 17 تشرين األول 2021 العدد 2694 السنة الثانية عشرة

انخفضت أس�عار رصف الدوالر األمريكي مقاب�ل الدينار العراقي ، 
امس السبت، يف البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد.

وق�ال مص�در، إن بورصة الكف�اح والحارثي�ة املركزي�ة يف بغداد، 
سجلت 148250 ديناراً عراقياً مقابل 100 دوالر أمريكي.

فيما س�جلت االس�عار يف بورصة بغداد  الخمي�س 148300 دينار 
عراقي مقابل 100 دوالر امريكي.وأشار  اىٕل أن اسعار البيع والرشاء 
اس�تقرت يف محال الصريفة باالٔس�واق املحلية يف بغ�داد، حيث بلغ 
س�عر البيع 148750 دينارا عراقيا ل�كل 100 دوالر امريكي، بينما 
بلغت أسعار الرشاء 147750 دينارا عراقيا لكل 100 دوالر امريكي.
أما يف اربيل عاصمة اقليم كردس�تان، فان بورصة الدوالر ال تتداول 

ايام العطل الرسمية.

انخفاض أسعار صرف
 الدوالر في بغداد

س�جل س�عر خ�ام برن�ت، ام�س الس�بت، قفزة 
جديدة، ليقرتب من أعىل مستوى له منذ 2018.

وارتفع�ت العق�ود اآلجلة ملزيج برنت 56 س�نتا ، 
ليصل سعر الربميل إىل 84.84 دوالراً.

وبلغ س�عر العقود اآلجلة، لشهر ترشين الثاني/
نوفم�رب، لخ�ام غ�رب تكس������اس الوس�يط 
82.22 دوالراً للربم�����ي�ل، بزيادة قدرها 1.12 

يف املئة.
وكان�ت أس�ع�����ار النف�ط ارتفع�ت، بنس�بة 
ت�رتاوح ب�ن 0.7 يف املئ������ة و0.8 يف املئ�ة، يف 

املتوسط.

خام برنت يصل إلى 85 
االقت�صاديدوالرًا للبرميل

هيأة النزاهة: أكثر من »4« مليارات دوالر مجموع األموال المستردة لعام 2021العمل تحذر: اغلب االنشطة االقتصادية تهدد حياة العاملين فيها
 كش�فت هيئ�ة النزاهة، امس الس�بت، عن مجموع 
األموال املُسرتدَّة من داخل العراق وخارجه حتى نهاية 
العام املايض 2020.وقال املدير العام لدائرة االسرتداد 
يف الهيئة معتز العبايس إن “مجموع االموال املُسرتدة 
من داخل العراق وخارجه، فضال عن االموال املحكوم 
باس�رتدادها واملحجوزة بلغ�ت )1,417,900,842( 
و)2,329,521(  ي�وروا،  و)33,582,725(  دوالرا، 
جنيه�ا اس�رتلينيٍّا، و)951,428,263,286( دين�ارا 
و)3,652(  أردنيٍّ�ا،  دين�ارا  و)720,529(  عراقيٍّ�ا، 
فرنكا س�ويرسيٍّا، فضالً عن الحجز عىل )14( أربعة 
ع�رش عق�اراً، و)5( حص�ٍص يف رشكاٍت ُمتنوِّع�ٍة”.

نت  وبنَّ العبايس، أنَّ “دائرة االس�رتداد يف الهيئة تمكَّ

دوالر،   )17,700,000( ُيق�اِرُب  م�ا  اس�رتداد  م�ن 
نت من حج�ز أم�واٍل يف دوٍل أخ�رى ُتقدَُّر  فيم�ا تمكَّ
ب�� )4,170,000( دوالر ُينتَظ�ُر اس�رتدادها قريباً”، 
الفت�ًا إىل “س�عي الدائ�رة الس�رتداد م�ا مجموع�ه 
)2,200,000,000( دوالٍر ُتمث�ُل األموال التي صدرت 
قراراٌت قضائيٌَّة باس�رتدادها عن املحاكم العراقيَّة”.

يذك�ر أنَّ الهيئة أعلنت مطلع أيل�ول املايض تقريرها 
نصف الس�نوي لعام 2021 والذي أشار اىل أنَّ األموال 
ِجَعت وص�درت أح�كاٌم قضائيٌَّة  �ة التي اْس�رُتْ العامَّ
ت إعادتها إىل حس�اب الخزينة العامة بلغ  بردِّها وتمَّ
عراقي�ا،  دين�ارا   )253,586,273,259( مجموعه�ا 

و)4,920,096,137( دوالرا.

حذرت وزارة العمل والشؤون االجتماعية،امس السبت، 
م�ن افتق�ار اغل�ب االنش�طة االقتصادي�ة للقطاع�ن 
الخاص والع�ام رشوط الصحة والس�المة، فيما اكدت 
ان ذل�ك يه�دد حياة العامل�ن فيها.وقال مع�اون مدير 
املركز الوطني للصحة والسالمة املهنية بالوزارة مرشق 
عبدالخال�ق يف بيان اطلع�ت عليه /املراق�ب العراقي/، 
“فرق التفتيش التابعة للمركز رصدت حوادث وإصابات 
نتيجة افتقار بيئة العمل بالقطاعن الخاص والعام، اىل 
رشوط الصحة والس�المة وقلة الوع�ي بأهمية توفرها 
حفاظا عىل حياة العامل�ن فيها”.وأضاف عبد الخالق، 
ان “رصد وتسجيل اصابات العمل يف مختلف القطاعات 
واالنش�طة االقتصادي�ة، يت�م من خ�الل التع�اون مع 

الجهات الصحية املخول�ة بموجب قانون العمل” وذكر 
عب�د الخالق ان “نرش ثقافة الصحة والس�المة املهنية، 
من ش�أنه تقليل االصابات للحفاظ عىل عنارص االنتاج 
ويف مقدمته�ا العن�ر البرشي، بيد ان اغلب املش�اريع 
ال تعري لهذا الجانب االهمي�ة املطلوبة، ما يعرض حياة 
العاملن اىل الخطر”.وأوضح، أن “محافظة بابل سجلت 
اعىل نس�ب اصابات بواقع 199 خالل النصف األول من 
الع�ام الحايل، تليها بغداد بواق�ع 179 إصابة منها 104 
يف الكرخ، و75 يف الرصافة”، مش�ريا اىل أنه “تم تسجيل 
56 إصابة بمحافظة واس�ط، و48 إصابة يف دياىل، فيما 
س�جلت ميسان 54 إصابة، وبلغت يف نينوى 33 إصابة، 

وكانت يف كربالء املقدسة 13”.

مبادرة »داري« تتبخر مع انتهاء عمر الحكومة 
توزيع األراضي وعود بال تنفيذ

املراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي
مب�ادرة »داري« هي حل�م صدقه بعض العراقين 
يف الحص�ول عىل مس�كن ُيؤوي م�ن ال مأوى له , 
لك�ن ه�ذه املب�ادرة التي س�معنا عنه�ا منذ عدة 
أش�هر ل�م يتحق�ق منه�ا يشء ع�ىل أرض الواقع 
, حي�ث بل�غ مجموع املقدمن عليه�ا ما يزيد عن 
تسعة مالين مواطن، وقد وافق ما يقارب املليون 
ونصف امللي�ون مواطن رشوط املبادرة لكن تنفيذ 
توزيع االرايض التي خصصت 9 مواقع يف مختلف 
محافظات العراق باس�تثناء كردس�تان قد تأخر 
كث�رياً، وقد ت�م تخصيص أكثر م�ن نصف مليون 
قطعة أرض وحس�ب تريحات مستشار رئيس 
ال�وزراء , لكن مع انتهاء عمر الحكومة بدأ اليأس 
ي�دب يف قل�وب العراقي�ن يف ظل مخ�اوف من أن 
تكون هذه املبادرة حربا عىل ورق كما فعل رؤساء 

الوزراء السابقون .
العراق بحاجة اىل أكثر من 3 مالين وحدة سكنية 
إلنه�اء أزمة الس�كن الت�ي تبن ضخام�ة االعداد 
املقدمة واالرايض املخصصة والتي يثري الكثري من 
التس�اؤالت عن جدية الحكوم�ات يف تحقيق حلم 
العراقي�ن، حكومة عبد املهدي كانت قد س�بقت 
الحكوم�ة الحالية وأعدت خططا لبناء مدن كبرية 
من خالل اس�تيفاء مبلغ م�ن كل عائلة لبناء بنى 
تحتي�ة حتى تنج�ح عملية توزي�ع االرايض , لكن 
حكومة الكاظمي اس�تغلت احتياج املواطن ملنزل 
يؤويه بدون وجود تخطيط علمي أو بناء ،ما جعل 
توزي�ع االرايض عملية فاش�لة , ومع ذلك فما زال 
آالف العراقي�ن ينتظ�رون تنفيذ تل�ك املبادرات يف 
ظل مخاوف من أن تس�تغل مبادرة داري لتسجيل 

إنج�ازات وهمي�ة لحكوم�ة تري�ف االعم�ال.
مستش�ار رئيس مجلس الوزراء لشؤون االعمار، 
صباح عبد اللطيف كش�ف ، ع�ن تفاصيل مبادرة 
»داري« للسكن، فيما أشار اىل أن الدفعة االوىل من 
املبادرة ستس�تهدف توزيع 338 الف قطعة أرض 

سكنية مخدومة مع قروض للبناء.  
وذكر عب�د اللطيف ، أن »مبادرة الس�كن »داري« 
التي أطلقها رئي�س الوزراء هي محاولة لتخفيف 
أزمة الس�كن يف البالد وهي سلس�لة من مبادرات 
تعم�ل عليها الحكوم�ة لتخفيف أزمة الس�كن يف 

البالد«.  
وأش�ار اىل أن »املرحلة االوىل سيكون فيها التوزيع 
يف 8 مواق�ع ضم�ن 7 محافظ�ات، س�يتم توزيع 
338 الف قطعة أرض س�كنية وبعد ش�هر سيتم 
توزي�ع الوجب�ة الثاني�ة ليك�ون الع�دد 550 الف 

قطع�ة أرض س�كنية«.  ويف ه�ذا الجان�ب يؤك�د 
الخب�ري االقتص�ادي إي�اد املالكي يف اتص�ال مع ) 
املراقب العراقي(: أن عملية توزيع االرايض ضمن 
مب�ادرة داري باالضاف�ة اىل قروض مالية أمر غري 
صحي�ح ألنه يجب إنش�اء بنى تحتي�ة لهذه املدن 
, وإال ف�إن الفش�ل مصريها , فالظ�روف الحالية 
التس�مح لحكومة الكاظمي بإنشاء مدن سكنية 
, بس�بب انته�اء عمره�ا القانون�ي , والغريب أن 
الحكوم�ة لم ت�وزع لغاية اآلن أية قطعة س�كنية 
, م�ا أثار مخاوف م�ن أن تكون املب�ادرة محاولة 
لتحقيق منجز عىل الحرب فقط .وتابع: أن إنش�اء 
مدن س�كنية يخضع للتخطيط العمراني , فضال 
ع�ن تخصيص�ات مالية م�ن أجل بن�اء محطات 
كهرباء وماء وإكس�اء للطرق وغريها , وحكومة 
الكاظم�ي ليس لديها الوقت لذل�ك , فالرتجيحات 

تأجيل املرشوع للحكومة املقبلة.
م�ن جهته أك�د املختص بالش�أن االقتصادي عبد 
الحسن الشمري يف اتصال مع ) املراقب العراقي(: 
أن الحكوم�ات الس�ابقة اتخذت خطط�ا لتوزيع 
االرايض ع�ىل املواطن�ن , لكنه�ا فش�لت يف ذلك , 
بسبب عدم وجود رغبة جادة يف ذلك , وبقيت هذه 
الخطط حلم املواطن التي تستغله الحكومات من 
أج�ل مصلحتها , ومب�ادرة داري التخرج عن هذا 

االطار , فبناء مدن سكنية ليس باالمر السهل 
ألن هناك متطلب�ات تحتاجها تلك املدن وهي غري 
متوفرة حاليا , والتوجد رغبة حكومية بذلك وإنما 
حاله�ا كحال عرشات املش�اريع التي لم تَر النور , 
َق الي�أس يف صفوف املواطنن وزاَد  االمر الذي َعمَّ

من الهوة بينهم وبن الحكومات.

سجلت اللرية الرتكية مس�تويات قياسية منخفضة 
جديدة مقابل الدوالر واليورو يف ظل قلق املستثمرين 
بش�أن مزيد من خفض أس�عار الفائدة رغم ارتفاع 
التضخ�م، بعد أن أقال الرئي�س رجب طيب أردوغان 
ثالث�ة م�ن أعضاء لجن�ة السياس�ة النقدي�ة بالبنك 

املركزي.
وهبطت اللرية حوايل 0.9 باملئة لتسجل أدنى مستوى 
لها عىل اإلطالق عن�د 9.28 مقابل العملة األمريكية. 
وجرى ت�داول العملة الرتكية عن�د 9.27 لرية مقابل 

العملة األمريكية .
كما المس�ت اللرية مس�توى 10.7235 ل�رية مقابل 

اليورو.
وقال�ت س�يلفا دمريال�ب، مدي�رة منت�دى البح�وث 
االقتصادي�ة بجامع�ة ك�وج والخب�رية االقتصادية 
الس�ابقة يف مجل�س االحتياطي االتح�ادي األمريكي 
»ه�ذه التبديالت املتكررة ألعض�اء لجنة صنع القرار 
بالبنك املركزي تؤكد رسالة مفادها أن البنك املركزي 
الرتك�ي ليس مس�تقال ويخضع لضغوط سياس�ية 
هائلة«.وأضاف�ت أن غي�اب املصداقي�ة يث�ري قل�ق 
األسواق ألن تحقيق مستوى التضخم املستهدف من 
البنك املركزي البالغ خمس�ة باملئة س�يكون أصعب 
ع�ىل األرجح، وأيضا ألن أي زيادة يف س�عر الفائدة يف 

املستقبل ستكون أقل فاعلية.
وكان ُينظ�ر إىل اثن�ن م�ن أعض�اء لجنة السياس�ة 
النقدي�ة الثالث�ة الذي�ن أقيل�وا عىل أنه�م يعارضون 
خفض س�عر الفائدة بمقدار 100 نقطة أس�اس إىل 
18 باملئة الش�هر امل�ايض، واُعت�ربت إقالتهم تمهيدا 
ملزيد من تيس�ري السياس�ات النقدية األسبوع املقبل 

عىل أقرب تقدير.

الليرة التركية تستمر في الهبوط 
لمستويات قياسية جديدة

لليوم الثاني عىل التوايل تس�تهلك ال�دول األوروبية غازاً من 
مس�تودعاتها أكثر مما تضخ�ه إىل هناك.ويأتي ذلك عندما 
انخفض مس�توى االحتياطات يف مستودعات الغاز إىل أدنى 
مس�توى وبل�غ 77,04%، وذل�ك أقل بمق�دار 14,07 نقطة 
مئوي�ة م�ن املعدل من�ذ 5 س�نوات. ومن املمك�ن أن يكون 
ه�ذا الحجم من الغاز كافياً بالنس�بة للدول األوروبية، لكن 

املس�توى املنخفض م�ن االحتياطات يقلل اإلنت�اج اليومي 
األقىص واحتمال االس�تجابة الرسيعة لفصل الربد الشديد.

وانخف�ض مس�توى احتياط�ات الغ�از يف 14 ترشين االول 
الج�اري بمق�دار 0,02 نقطة مئوية، فيم�ا انخفض يف 13 
ترشي�ن الج�اري – وذلك ألول مرة خالل املوس�م الجاري – 
بمقدار 0,05 نقطة مئوية.ويف الوقت نفس�ه تواصل رشكة 

“غازبروم” الروس�ية ضخ الغاز إىل مستودعاتها يف النمسا 
وأملانيا.وتث�ري احتياط�ات الغاز املنخفضة يف املس�تودعات 
األوروبية، وعجز أوروبا عن إمالئها إىل املس�توى اآلمن قبل 
بداي�ة الطق�س البارد بس�بب النق�ص العامل�ي، تثري خوفا 
يسبب يف ارتفاع أسعار الغاز. كما يساعد يف ذلك نمو أسعار 

الوقود يف األسواق اآلسيوية.

انخفاض مستوى االحتياطات بمستودعات الغاز في أوروبا

معهد التمويل الدولي: العراق يحتاج إلى سعر ٦4 دوالرًا للبرميل لتحقيق التوازن المالي
توّقع معهد التمويل الدويل،امس الس�بت، 
حاج�ة الع�راق لس�عر 64 دوالرا لربمي�ل 
النفط خ�الل العام املقبل لتحقيق التوازن 
املايل.وذك�ر املعه�د يف تقري�ر، أن “جميع 
الدول املنتج�ة للنفط ستش�هد انخفاضا 
يف سعر النفط لتحقيق التعادل أو التوازن 
املايل ل�دى موازنات ال�دول املصدرة للخام 
وب�دون عجز يذك�ر”، مبين�ا أن ذلك يعود 
إىل “ارتف�اع إنتاج النف�ط والغاز لدى هذه 
الدول مقابل محدودية تخفيضات اإلنفاق 
الحكومي”.ووفًقا للتقرير فإنه” سيكون 
سعر التعادل او التوازن املايل لسعر النفط 
ل�دى الع�راق -ثان�ي أك�رب منت�ج للنفط 
يف أوب�ك- عن�د 62 دوالًرا للربمي�ل يف عام 
2022، انخفاًض�ا م�ن 63 دوالًرا للربمي�ل 

خالل العام الجاري”.
ويف باق�ي دول املنتجة للنف�ط والغاز فان 

موازنة قطر ستش�هد نقط�ة تعادل مايل 
عن�د 44 دوالًرا للربميل خالل العام املقبل، 
وذل�ك انخفاًض�ا م�ن 52 دوالًرا للربمي�ل 

خالل 2021.
وستش�هد البحري�ن الت�ي ُتوص�ف بأنها 
أصغر منتج للنفط يف الخليج- هي األخرى 
تع�ادال ماليا، عند 76 دوالًرا للربميل خالل 
2022، مقابل 82 دوالًرا للربميل يف 2021.

ويف املقابل، ستنخفض نقطة التعادل املايل 
لدى موازنة السعودية -أكرب مصدر للنفط 
يف العال�م- إىل 67 دوالًرا للربميل يف 2022، 

مقابل 75 دوالًرا للربميل يف عام 2021.
كم�ا توق�ع معه�د التموي�ل أن تس�تفيد 
اإلمارات -ثالث أكرب منتج للنفط يف أوبك- 
من انخفاض التعادل املايل لسعر النفط إىل 
64 دوالًرا للربمي�ل يف الع�ام املقبل، مقابل 

69 دوالًرا للربميل هذا العام.

المالية تطلق حزمة اصالحات اولها 
اعادة هيكلة مصرف الرافدين

ام�س  املالي�ة،  وزارة  ق�ررت 
م�ن  حزم�ة  اط�الق  الس�بت 
املتعلقة  اإلصالحي�ة  اإلجراءات 
بإعادة هيكلة مرف الرافدين 

وفقا ملتبنيات الورقة البيضاء.
وذكر بي�ان لل�وزارة، أن حزمة 
االصالح�ات تتألف م�ن محاور 
عديدة منها: تهيئة نظام داخيل 
جديد للم�رف يمتثل اىل دليل 
الحوكم�ة الص�ادر ع�ن البن�ك 
املرك�زي العراق�ي تك�ون في�ه 
ادارة املجلس مستقلة عن إدارة 
امل�رف وتعضي�د اس�تقاللية 
اتم�ام  جه�ود  ودع�م  عمل�ه، 
تطبيق النظام املريف الشامل، 
اضافة اىل تعزيز عالقة املرف 
مع مقدمي الخدمات املرفية 

وتنظيمها«.
وأض�اف، أن »حزمة اإلجراءات 
ش�ملت إعادة النظر بسياسات 
وجعله�ا  امل�رف  وإج�راءات 
اكثر مواكبة لتط�ورات النظام 
الحدي�ث بم�ا يكف�ل  امل�ريف 
تقديم افضل الخدمات واجودها 
تقن�ي  نظ�ام  اعتم�اد  ع�رب 
لتس�هيل العملي�ات املرفي�ة 
والقي�ام باالنش�طة املرفي�ة 
يف  االقتصادي�ة  الج�دوى  ذات 

القطاعات املختلفة وبما يخدم 
ويضمن  االقتص�ادي  النش�اط 
واصح�اب  املودع�ن  حق�وق 

املصالح«.
تدع�م  »ال�وزارة  أن  وتاب�ع 
امكاني�ة نق�ل بيان�ات عم�الء 
امل�رف املوطن�ة رواتبهم لدى 
املرف وممن تقاضوا الس�لف 
والق�روض من الجه�ة املقدمة 
للخدم�ات اىل النظ�ام امل�ريف 

الشامل«.
يتعل�ق  »بم�ا  أن�ه  إىل  وأش�ار 
التأكيد  البرشية ج�رى  باملوارد 
وف�ق الحزم�ة اإلصالحي�ة عىل 
رضورة التعاقد مع ذوي الخربة 
واالختصاص يف القطاع املريف 
وامل�ايل لتعزيز جان�ب الخربات 
مس�توى  رف�ع  اىل  الهادف�ة 
الخدمات املرفية ذات الجودة 
األداء  عالي�ة، وانس�جاما م�ع 
املتط�ور للقط�اع امل�ريف عىل 

مستوى العالم«
وأش�ار البي�ان إىل أن »إجراءات 
إط�ار  يف  تأت�ي  الهيكل�ة 
لجع�ل  املصمم�ة  اإلصالح�ات 
الحكوم�ي  امل�ريف  القط�اع 
متوافًق�ا م�ع معاي�ري حوكمة 

البنك املركزي العراقي«.

العراق ومصر يتفقان 
على إقامة محطات لتنقية 
الهواء وحل مشكالت المياه

اتف�ق الع�راق ومر عىل تب�ادل الخربات يف 
ية  مجال البيئ�ة وإقامة محط�ات رصد نوعَّ

لتنقية الهواء وأخرى لحل مشكالت املياه.
وق�ال وزي�ر البيئ�ة جاس�م حم�ادي , عىل 
هامش مش�اركته يف اجتم�اع مجلس وزراء 
البيئ�ة الع�رب يف القاه�رة: إَّن الع�راق طلب 
م�ن الدول العربية التوحد م�ن أجل مقاومة 
التغي�ريات البيئي�ة واالنتق�ال إىل الطاق�ات 
املتج�ددة والبيئ�ة الخ�راء«، موضًح�ا أَّن 
»الع�راق ب�دأ يخط�و خطوات كب�رية يف هذا 
املج�ال من خال�ل توجيهات رئي�س الوزراء 
مصطفى الكاظمي، إذ قمنا بتش�كيل لجنة 
فنية مكونة من وزارات عدة من أجل تحقيق 
ه�ذه األه�داف ونتطلع م�ن ال�دول العربية 
لدع�م بلدنا يف االس�تثمار يف مجاالت الطاقة 
املتجددة.وش�دد ع�ىل رضورة توحيد جهود 
دولنا العربية يف مؤتمر غالس�كو الذي يعقد 
من أجل الحفاظ عىل البيئة والس�يطرة عىل 

املتغريات البيئية.
وأعلن حمادي فوز العراق باالجماع بعضوية 
املكتب التنفي�ذي للوزراء العرب املس�ؤولن 
عن شؤون البيئة، موضًحا أَّن »الفوزيحسب 
للجه�د الدبلوم�ايس الكب�ري الذي تق�وم به 
حكومتنا من أجل أن يعود العراق إىل مكانته 
املهمة يف املجتمع العربي،يف املكتب التنفيذي 
للوزراء العرب املس�ؤولن عن ش�ؤون البيئة 
رحبت جمي�ع الدول العربية وبعد أن رش�ح 
الع�راق عضوًا ووافقت عىل قبولنا باالجماع، 
وس�نكون أعضاء يف املكتب التنفيذي اعتبارا 
من االجتماعات املقبلة وهذا نر دبلومايس  

جديد.
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المراقب العراقي/ متابعة
يوما بعد يوم تتكش�ف جوانب من 
املخط�ط االمريك�ي - االرسائييل - 
الس�عودي - االمارات�ي، ال�ذي يتم 
تنفي�ذه ضد اليمن من�ذ اكثر من 7 
س�نوات، بدءا من الحرب العدوانية 
والتجوي�ع  بالحص�ار  وم�رورا 

وإنتهاء ب�«البيوت االبراهيمية«.
ه�ذا  جوان�ب  جمي�ع  ان  ورغ�م 
واالمني�ة  العس�كرية  املخط�ط، 
واالقتصادي�ة  والسياس�ية 
واالجتماعية، تتم بتمويل س�عودي 
إمارات�ي خال�ص، اال ان الجوان�ب 
االكث�ر تعقي�دا، تق�ع ع�ى عات�ق 
امري�كا وارسائي�ل. إن الس�عودية 
أمريكي�ة  واالم�ارات، وبمش�اركة 
الجانب الخاص  وإرسائيلية، نفذتا 
بهم�ا يف املخطط، وهو هدم اليمن، 
وبنيته التحتية، ومحارصة ش�عبه 
باالم�راض  واغراق�ه  وتجويع�ه، 
واالوبئ�ة، ويف ح�ال ل�م يحقق هذا 
مقدمته�ا  ويف  اهداف�ه،  الجان�ب 
اخضاع الش�عب اليمن�ي وتركيعه، 
ودفع�ه للتطبيع م�ع ارسائيل، يتم 
االنتقال اىل الخطة »ب« من املؤامرة 
االمريكية االرسائيلية، ضد الشعب 
اليمن�ي، وه�ذه الخط�ة تتمح�ور 
يف ه�دم االنس�ان اليمن�ي نفس�ه، 
وه�ذه الخطة، هي من مس�ؤولية 
امريكا وارسائيل وان كانت بتمويل 

سعودي اماراتي.
إن مخط�ط هدم االنس�ان اليمني، 
خبي�ث يف غاية الخطورة، كش�فت 
عن جوانب منه السفارة االمريكية 
يف اليم�ن، بع�د أن دع�ت، وتح�ت 
يافطة العمل عى تعريف الش�باب 
وديان�ات  بمعتق�دات  اليمن�ي 
االخرين، عرب اس�تقطاب الش�باب 
م�ن الجنس�ن، للعي�ش يف من�ازل 
خاصة. الالفت أن منشور السفارة 
االماك�ن  ع�ى  اطل�ق  االمريكي�ة 
الت�ي س�يعيش فيها الش�باب من 
الجنسن، ب�«البيوت اإلبراهيمية«، 
ويب�دو االس�م ش�بيهاً باتفاق�ات 
»تطبي�ع إبراهام«، وال�ذي أقدمت 
عليه اإلمارات، والبحرين أخريا مع 
دولة االحت�الل اإلرسائي�يل. وقالت 
الس�فارة األمريكية، إنها س�تمنح 
مختل�ف  م�ن  البالغ�ن  للش�باب 
األدي�ان، زمال�ة للعي�ش يف من�زل 
مدع�وم باإليج�ار، وذل�ك للس�عي 
ملعرف�ة املزيد عن املعتقدات الدينية 
للش�باب الس�اكنن يف تل�ك البيوت 
اليومية.  خالل ذهابه�م لحياته�م 

وال يحت�اج املرء لكثري م�ن الذكاء 
ك�ي يكتش�ف االس�باب التي تقف 
وراء هذه الدعوة املش�بوهة، والتي 
والتس�امح،  التع�ارف  ظاهره�ا 
والرذيل�ة،  االنح�الل  وباطنه�ا 
وهدفها النهائ�ي الرتويج للتطبيع 
والتبش�ري واالرت�داد عن اإلس�الم، 
بعد ان أثبت االنس�ان اليمني قدرة 
خارق�ة ع�ى تحدي الصع�اب عى 
مدى 7 سنوات من القتل والحصار 
والتجوي�ع والتدمري، فكان البد من 

هدمه هو ال هدم بيته.
إن االنس�ان اليمن�ي ال�ذي تح�دى 
املس�تحيل، خالل الس�نوات السبع 
املاضي�ة، لهو قادر عى تحدي هذه 
»البيوت االبراهيمية«، واملخططات 
والجهات التي تقف وراءها، فليس 
هناك ب�ن العرب من ه�و اوىف من 
الفلس�طينية،  للقضي�ة  اليمني�ن 
فف�ي الوقت الذي تخ�ى عنهم كل 
العرب، يف محنة العدوان والحصار، 
اال انه�م رغ�م كل ذل�ك ، ال تم�ر 
مناس�بة اال واك�دوا م�ن خالله�ا 
بتمس�كهم بالقضية الفلسطينية، 
ورفضهم املطلق للتطبيع والتبعية 
أن  بالذك�ر  الجدي�ر  والهيمن�ة. 
الس�فارة األمريكي�ة ن�رت ع�ى 

حسابها الرسمي، بموقع التواصل 
االجتماع�ي فيس�بوك، تعريًفا عن 
يه�دف  برعايته�ا،  نش�اط جدي�د 
اس�تقطاب الش�باب البالغ�ن من 
الجنسن، للعيش يف منازل خاصة، 
م�ن أج�ل التع�ارف ع�ى األف�كار 
تعبريه�ا.  بحس�ب  واملعتق�دات، 
وقال�ت الس�فارة، يف منش�ورها: » 
يف البي�وت االبراهيمية، حيث يمنح 
الشباب البالغن من مختلف االديان 
زمال�ة للعي�ش يف من�زل مدع�وم 
لاليجار للس�عي ملعرف�ة املزيد عن 
الدينية لبعضهم البعض  املعتقدات 
اثناء ذهابهم اىل حياتهم اليومية«.

تروي�ج  ناش�طون،  اعت�رب  حي�ث 
الس�فارة األمريكية، ألفكار دخيلة 
عى املجتمع، خطوة خطرية تهدف 
رضب قيم�ه وثوابت�ه، تزامًن�ا مع 
انتش�ار مئات املنظمات العاملة يف 
الب�الد، والتي تكش�ف ع�ن أهداف 
ال عالق�ة له�ا بالوضع اإلنس�اني. 
وهنا ُتطرح تس�اؤالت ح�ول غاية 
األمريكين من دعم مثل تلك الزمالة 
يحت�اج  وق�ٍت  يف  »اإلبراهيمي�ة«، 
اليمني�ون إىل دع�ٍم لوق�ف الحرب، 
وإع�ادة اإلعم�ار، ووق�ف العدوان 
الس�عودي، ه�ذا ع�دا ع�ن حال�ة 

االخت�الط املش�بوه بن الجنس�ن، 
نش�طاء  حفيظ�ة  أث�ارت  والت�ي 
واعتربوه�ا  محافظ�ن،  يمني�ن 
دخيلة عى املجتمع اليمني. وتدافع 
أص�وات بدوره�ا عن الفك�رة، من 
باب التسامح الديني، والتعرف عى 
األدي�ان املختلفة، لكن التس�هيالت 
املمنوحة ملثل تل�ك املنازل، ويف دول 
دمرته�ا الح�رب، يق�ول منتقدون 
قد ال تحمل أهداف�ًا نبيلة، بقدر ما 
تحمل ترويًجا ألفكار مثل التطبيع 
بخلفي�ة التعرف ع�ى اليهودية، أو 
التبش�ريية املس�يحية بهدف الردة 
عن اإلس�الم، خاصًة إن كان الذين 
يجري استهدافهم من خلفيات أقل 
حظاً، وفقرًا، ويبحثون عن الفرص 

يف دول فاشلة، واليمن نموذجاً.
اإلبراهيمي�ة  البي�وت  فك�رة  إن 
ت�م تطبيقه�ا يف الوالي�ات املتح�دة 
األمريكية أواخر العام 2019، وهي 
عب�ارة ع�ن زمال�ة مفتوح�ة أمام 
األش�خاص الذين ترتاوح أعمارهم 
ب�ن 21و35، لك�ن ه�ذه التجرب�ة 
قد تك�ون أوس�ع، وذات اختيارات 
أعمق من قبل املش�اركن من أديان 
مختلف�ة الذين لديهم ف�رص أكرب 
ويقطنون يف بل�د ال تمزقه الحرب، 

إع�داد  لعملي�ة  يخضع�ون  حي�ث 
وتحضريات مكثفة قبل اس�تضافة 
املناقشات والفعاليات املشرتكة بن 
األديان. إن صاحب الفكرة »محمد 
الس�ماوي« املول�ود يف اليم�ن، ق�د 
تك�ون فكرته تس�امحية للتعايش 
مع األدي�ان الس�ماوية، واحتفاظ 
كل شخص بدينه خالل تعرفه عى 
اآلخري�ن، لكن ب�كل ح�ال اهتمام 
الس�فارة األمريكية يف نقل الفكرة 
لليم�ن، هو موضع التس�اؤل، عى 
األقل املغردين املعادين لسياس�ات 
أمريكا ي�رون ذلك، ويح�ذرون من 
نواياه�ا، فما من بلد دخلته أمريكا 

إال وأفسدته، واألمثلة كثرية.
ويف الخت�ام يمك�ن الق�ول أنه من 
امل�ؤرشات الت�ي تؤك�د أن التحالف 
لتبن�ي  متج�ه  الصهيوأمريك�ي 
الح�رب الناعم�ة التدمريي�ة ه�ي 
تنامي الظواهر التي تس�لك باتجاه 
ادخال  تحقيق أهدافه�م كمحاولة 
كيانات غريبة عن الش�عب اليمني 
مثلم�ا يمس�يه اإلع�الم األمريك�ي 
»البيوت اإلبراهيمية« عى مستوى 
الطوائ�ف الت�ي يتم تس�ويقها من 
الجانب الديني أما عى املس�تويات 
الجه�ات  كش�فت  فق�د  األخ�رى 

األمني�ة ع�ن ش�بكات للمخ�درات 
وش�بكات دعارة وشبكات للرسقة 
هن�اك  أن  نس�تبعد  .وال  املنظم�ة 
الداخ�ل  م�ن  للخلخل�ة  ش�بكات 
وخل�ق قضاي�ا مثرية لل�رأي العام 
ب�ن فين�ة وأخ�رى بالتزام�ن مع 
استهداف إعالمي منظم ل�«أنصار 
الل�ه« يت�م ش�يطنتهم واعتبارهم 
إىل  فاس�دين ورع�اة فس�اد وم�ا 
الش�يطانية  األس�اليب  م�ن  ذل�ك 
الت�ي هي بدون ش�ك ذات بصمات 
أح�رار  ع�ى  إن  صهيوأمريكي�ة. 
الشعب اليمني أن يتحلوا بالبصرية 
والوعي والجهاد عى كل املستويات 
ومثلم�ا كان له�م املواقف املرفة 
العس�كري  املي�دان  يف  والعظيم�ة 
فيجب أن يكون لهم مواقف حازمة 
ومرفة أمام اس�تهداف أعداءهم 
ولروحيته�م  اإليماني�ة  لهويته�م 
الجهادية وزكاء وطهارة نفوسهم 
.إن هذه الحرب هي حرب س�اخنة 
ومستمرة وبوسائل متنوعة ويجب 
أن يك�ون هناك مواجهة س�اخنة 
وبوع�ي ع�ال وبصرية ناف�ذة وأي 
خطأ فيها له تأثري ال يقل عن تأثري 
الهزيمة العسكرية يف أي جبهة من 

الجبهات.

المراقب العراقي/ متابعة
أف�ادت جامع�ة جون�ز هوبكن�ز األمريكي�ة 
بارتف�اع إجم�ايل ع�دد اإلصاب�ات بف�ريوس 
كورون�ا يف العال�م إىل أكث�ر م�ن 240 ملي�ون 
إصاب�ة، وإجم�ايل الوفي�ات إىل أكث�ر من 4.8 

مليون وفاة.
وبحسب بيانات الجامعة بلغ إجمايل اإلصابات 
بف�ريوس كورون�ا يف العال�م 240.043.461، 

وإجمايل الوفيات4.889.036.
وتص�درت الوالي�ات املتحدة قائم�ة الدول من 
حيث عدد الوفيات جراء الفريوس ب�723.747 
حال�ة وف�اة، وبل�غ إجم�ايل اإلصاب�ات فيه�ا 

.44.884.474
تلته�ا الربازيل يف املرتب�ة الثانية من حيث عدد 
الوفي�ات ب��602.669 حال�ة ف�اة، وإجم�ايل 

اإلصابات 21.627.476.
يف املرتب�ة الثالث�ة تأتي الهند بإجم�ايل وفيات 

451.814، وإجمايل إصابات 34.037.592.
ويف املرتب�ة الرابع�ة املكس�يك م�ن حيث عدد 
إصاب�ات  وإجم�ايل  ب��283.574  الوفي�ات 

.3.744.574
ويف املرتبة الخامس�ة روس�يا بإجمايل وفيات 

217.382 وإجمايل إصابات 7.804.750
وسادس�ا الب�ريو بإجمايل وفي�ات 199.775، 

وإجمايل إصابات 2.187.368.
ويف املرتبة السابعة إندونيسيا بإجمايل وفيات 

142.889 وإجمايل إصابات 4.233.014.
ويف املرتب�ة الثامنة بريطاني�ا بإجمايل وفيات 

138.792 وإجمايل إصابات 8.400.971.
ويف املرتب�ة التاس�عة إيطاليا بإجم�ايل وفيات 

131.503، وإجمايل إصابات 4.712.482.
تلته�ا يف املرتبة الع�ارشة كولومبي�ا، بإجمايل 
إصاب�ات  وإجم�ايل   126.796 وفي�ات 

.4.978.689

قائمة محدثة بأكثر الدول 
تضررًا بالجائحة

أخبار من الصحف والمجالت

المراقب العراقي/ متابعة...
توقفت صحيفة لوموند الفرنس�ية يف افتتاحية 
عدده�ا لنهاي�ة ه�ذا األس�بوع عن�د مش�اركة 
الرئيس الفرن�ي إيمانويل ماكرون يف مراس�م 
إحي�اء ذكرى ضحايا أح�داث 17 ترين األول/ 
أكتوب�ر 1967 ح�ن قامت الرطة الباريس�ية 
بمج�زرة ضد م�ن ُيطلق عليهم آنذاك “مس�لمو 
الجزائ�ر الفرنس�يون”، وه�ي أول مرة يش�ارك 
فيها رئيس فرن�ي يف إحياء هذه الذكرى. وهي 
خط�وة تتم�اىش تماًما مع الت�زام رئيس الدولة 
باالحتف�ال بثالث�ة تواري�خ تذكاري�ة رئيس�ية 
أوىص بها تقرير بنجامن س�تورا وتمثل خطوة 
تاريخية يف االعرتاف باألحداث التي وقعت يف ذلك 

التاريخ.
وقال�ت صحيف�ة “لوموند” إنه، الي�وم وبفضل 
الكت�ب واملق�االت واألف�الم، ال يمك�ن ألح�د أن 
يتجاهل هذه الصفحة املظلمة يف تاريخ فرنسا، 
التي وقع خاللها العنف االستعماري تحت أنظار 
الباريس�ين الالمبالية إىل حد كبري. لقد تم إثبات 
الحقائق من قبل املؤرخن ووضعها يف سياقها.

وأضاف�ت “لومون�د” أن�ه ما ي�زال هن�اك عمل 
واح�د مفقود للتغل�ب عى الصدم�ة التي عانى 
منه�ا الناجون م�ن املذبحة والتي ت�م نقلها إىل 
أحفادهم، وكثري منهم اآلن مواطنون فرنسيون: 
االعرتاف الرس�مي من قبل الدولة بمسؤوليتها، 
ومسؤولية كبار القادة والرطة يف ذلك الوقت.

المراقب العراقي/ متابعة ...
أك�د كات�ب إرسائي�يل، أن الره�ان الصهيون�ي 
ال�ذي قام به رئيس الحكومة الس�ابق بنيامن 
نتنياه�و؛ عرب وضع كل بيضه يف س�لة الرئيس 
األمريكي الس�ابق دونالد ترامب، عى املروع 
الن�ووي اإليران�ي، فش�ل، و«خ�رست إرسائيل 

وخرست أمريكا«. 
مقال�ه  يف  برني�اع  ناح�وم  الكات�ب  وأوض�ح 
بصحيف�ة »يديع�وت أحرون�وت« العربية، أنه 
من وق�ت آلخر يوجه زعي�م املعارضة نتنياهو 
ورئيس الحكوم�ة نفتايل بينيت كل منها لآلخر 
»حكوم�ة  أن  إىل  منوه�ا  قاس�ية«،  »كلم�ات 
بينيت، هي حكومة استمرار بالنسبة للسياسة 

الخارجية واألمن«. 
ولفت أن من ب�ن املواضيع »الحرجة إلرسائيل 
واملشحونة جدا، هو النووي اإليراني، فالخالف 
يرتك�ز يف امل�ايض ويطل�ق أذرع�ا إىل الح�ارض 
واملس�تقبل، ونتنياهو يروي قص�ة واحدة؛ أما 
بينيت فقصة معاكس�ة«، موضح�ا أن »قصة 
نتنياه�و، أن�ه نجح يف أن يتس�بب بانس�حاب 
الرئي�س األمريكي الس�ابق دونال�د ترامب من 
االتف�اق الن�ووي وفرض عقوب�ات بعيدة األثر 

عى إيران، وكان هذا إنجازا سياسيا«. 
أما بيني�ت يف املقابل، »فبهوايته، بجبنه، بهزال 
أفعال�ه، يدع اإلدارة األمريكي�ة تعود إىل االتفاق 

مع إيران، وبسببه إيران ستكون نووية«. 
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المراقب العراقي/ متابعة...
م�دح الس�فري الس�ابق للكي�ان الصهيوني يف األم�م املتحدة 
»دوري غول�د«، يف مق�اٍل تح�ت عن�وان »لم تعد الس�عودية 
مملك�ة كراهية« ن�ره موق�ع »reaction.life« ويل عهدها 
د الطري�ق ململكة  محم�د بن س�لمان، معت�رًبا أنَّ األخ�ري مهَّ
جديدة، يتعاون فيها السعوديون واإلرسائيليون املتشابهون 
يف التفكري«. وأش�ار »غولد« إىل أنَّ�ه كان قد نر كتاًبا يحمل 

عنوان »مملكة الكراهية« يف العام 2004، والذي يوضح عربه 
بالوثائق الرسمية والتواريخ واألرقام واإلحصائيات اإلسهام 
العمي�ق والكب�ري الذي تس�هم به الس�عودية بتغذي�ة الفكر 
املتطرف وتنمية النزعات التكفريي�ة للفكر الوهابي، مؤكًدا 
أنَّه منذ »أصبح ابن س�لمان ولًيا للعهد يف عام 2017، أعادت 
إصالحات مهمة تشكيل العنارص الرئيسية للمملكة«. وتابع 
غولد: »م�اذا عن انتش�ار الفكر املتطرف؟ بالع�ودة إىل عام 
2001، كانت رابطة العالم اإلس�المي، ومقرها الس�عودية، 
تن�ر األيديولوجي�ا التي تدع�م موجة جديدة م�ن اإلرهاب 
العامل�ي. وتضمن�ت عضويتها الجئن م�ن دول عربية كانوا 
جزًءا من جماعة اإلخوان املسلمن. ومع ذلك، أصدرت اليوم 
رابطة العالم اإلسالمي نفس�ها ميثاق مكة لعام 2019 عى 
أساس التس�امح بن األديان بدالً من الجهاد. وبعد عام أخذ 
أمينها العام وفداً إىل محتش�د أوش�فيتز )معسكر أوشفيتز 
الن�ازي لالعتقال واإلبادة(«، مؤكًدا أنَّه »يف ظل هذه الظروف 

الجديدة، كانت األطروحة الرئيسية لكتابي خاطئة«.

المراقب العراقي/ متابعة...
ُيحّض تجّم�ع املحامن يف حزب الل�ه، مللّف قضائي 
كّل  ومالحق�ة  ملحاس�بة  أساس�ه  ع�ى  س�يتحرّك 
املتوّرط�ن باملج�زرة الت�ي نّفذه�ا عن�ارص القوات 

اللبنانية يف الطيونة قبل يومن.
وبحس�ب املعلومات، فإن الخط�وة املرتقبة ملحامي 

حزب الله سُيعلن عنها يف األيام القادمة.
وأفادت الوكال�ة »الوطنية لالع�الم« أّن التحقيقات 
األولّي�ة التي تجريها األجه�زة األمنية يف كمن الغدر 
الذي نّفذته »الق�وات اللبنانية« يف الطيونة، بإرشاف 
مف�وض الحكومة لدى املحكمة العس�كرية باإلنابة 
الق�ايض فادي عقيقي وبالتنس�يق مع النائب العام 
التميي�زي الق�ايض غس�ان عوي�دات، أس�فرت عن 
توقيف 19 شخًصا مّمن ثبت تورطهم يف هذا الكمن 
الذي أّدى إىل سقوط سبع شهداء وعرات الجرحى.

وبع�د تكليفه مخابرات الجي�ش بإجراء التحقيقات 

األولي�ة وامليدانية، س�ّطر القايض عقيقي اس�تنابات 
إىل كل م�ن جه�از أم�ن الدول�ة، األمن العام وش�عبة 
املعلوم�ات يف ق�وى األم�ن الداخيل، كلّفه�م بموجبها 
إج�راء التحريات واالس�تقصاءات وجم�ع املعلومات 
عّما حصل، كما أمر بإجراء عملية مس�ح شاملة لكل 
كامريات املراقب�ة املوجودة يف املنطقة، لتحديد هويات 

جميع املسلحن.

لوموند: الحقيقة أكثر من ضرورة في الذكرى
 الستين لـ »مذبحة 17 أكتوبر«

»يديعوت«: الرهان على ترامب فشل 
ونووي إيران واصل التقدم

مخطط »البيوت اإلبراهيمية«

حرب أميركية ناعمة لتغيير هوية الشباب اليمني

المراقب العراقي/ متابعة...
اعت�رب القائ�د الع�ام لجي�ش الجمهوري�ة االس�المية االيراني�ة اللواء 
عبدالرحي�م موس�وي، الث�ورة االس�المية بداي�ة لتاس�يس الحضارة 
االس�المية الحديث�ة، مؤكدا ب�ان هذه الث�ورة قدمت انموذجا س�اميا 
وتقدميا لس�يادة الش�عب الدينية وخلقت التحدي لالفكار الش�يوعية 

والليربالية.
وقال اللواء موس�وي السبت، ان بيان الخطوة الثانية للثورة االسالمية 
)االربع�ون عام�ا الثاني�ة للث�ورة االس�المية( يش�كل آف�اق اه�داف 
ومسؤوليات املنتظرين لالمام الحجة )عجل الله تعاىل فرجه الريف(، 
وان الثورة االسالمية تسعى يف الخطوة الثانية لتهيئة الظروف لظهوره 

املبارك.
واضاف القائد العام للجيش االيراني: ان رؤية االس�الم االصيل للتاريخ 

اسمى واوسع من الرؤى الغربية واالومانية الضيقة.
وق�ال: ان ثورتنا ويف ضوء ارادة ومطالب الش�عب ع�ى صعيد االفكار 
السياسية قدمت انموذجا جديدا وساميا وتقدميا باسم سيادة الشعب 

الدينية وخلقت التحدي لالفكار الشيوعية والليربالية.
وتاب�ع قائ�ال: ان الثورة االس�المية تش�كل بداية لتاس�يس الحضارة 
االس�المية الحديث�ة يف مس�ار ظهور بقي�ة الل�ه يف االرض وان الهدف 

االساس للثورة هو التمهيد لظهوره املبارك.

المراقب العراقي/ متابعة...
يواصل 7 أرسى يف س�جون االحتالل اإلرسائي�يل إرضابهم املفتوح عن الطعام، 

رفضاً العتقالهم اإلداري.
ويعان�ي األرسى من ظروف صحية صعبة جداً، إذ يزداد الخطر عليهم، وهناك 
خش�ية من إمكان تعرّضهم النتكاس�ة صحية مفاجئة، وخاصة نتيجة نقص 

كمية السوائل يف الجسم.
من جهته، أّكد نادي األسري أن معركة األرسى تتصاعد يف سجون االحتالل، بعد 
دخول إرضاب أرسى الجهاد اإلسالمي عن الطعام يومه الرابع، بهدف مواجهة 

إجراءات إدارة سجون االحتالل بحقهم.
ه�ذا ونّظ�م ناش�طون، ي�وم الجمع�ة، تظاه�رة أم�ام مستش�فى »كابالن« 
اإلرسائييل، وذلك دعماً لألرسى املضبن عن الطعام رفضاً العتقالهم اإلداري.

ويف الوقف�ة رف�ع املحتجون األع�الم الفلس�طينية، إضافة إىل الفت�ات تطالب 
باإلفراج عن األس�ري »مقداد القواس�مي« الذي يرقد يف املستش�فى، كما طالب 

املحتجون بإنهاء االعتقال اإلداري بحق الفلسطينين.
كما حذرت حركتا حماس والجهاد االسالمي، يف بيان مشرتك، حكومة االحتالل 

اإلرسائييل من »اختبار صرب الشعب الفلسطيني ومقاومته«.
ه�ذا وكان�ت رسايا الق�دس قد أعلنت، ي�وم الخميس، النفري الع�ام يف صفوف 

مقاتليها، وذلك رّداً عى ما يتعرّض له األرسى يف سجون االحتالل.
ويف ش�هر أيلول املايض، وّجه األمن العام لحركة الجهاد اإلسالمي يف فلسطن، 
زي�اد النخالة، رس�الة خاص�ة إىل األرسى داخل س�جون االحت�الل اإلرسائييل، 
أّك�د فيه�ا أّن كتيبة الحرية أحدثت حراكاً فلس�طينياً وعربياً ودولياً وحالة من 

التعاطف مع األرسى الفلسطينين لم يسبق لها مثيل.
كما شّدد النخالة عى أّن حركة الجهاد لن ترتدد لحظة واحدة يف أن تكون جزءاً 

من املعركة التي يخوضها األرسى.

المراقب العراقي/ متابعة...
أعل�ن تنظيم “داعش” االجرامي، مس�ؤوليته عن التفجريات التي اس�تهدفت، 
ي�وم الجمع�ة، مس�جدا يف مدين�ة قنده�ار األفغانية وأس�فرت ع�ن 62 قتيالً 

وعرات املصابن.
ووف�ق وكال�ة “فرانس ب�رس” قال داع�ش االجرام�ي يف بي�ان: إن انتحارين 
نف�ذا هجومن منفصلن داخل املس�جد خالل صالة الجمعة، واصفة مس�اجد 

املسلمن باملعابد.
ويف الس�ياق ذكرت وكالة بخت�ار األفغانية أن عدد ضحاي�ا االعتداء الذي نفذه 
ثالث�ة دواعش يف املس�جد وق�ت صالة الجمعة بل�غ 62 قتيالً بينم�ا أصيب 68 

آخرون عى األقل.
وكان�ت حصيل�ة س�ابقة أش�ارت إىل 41 قتي�اًل و70 مصاباً ج�راء التفجريات 

اإلرهابية.
ويأت�ي الهج�وم بعد أس�بوع تماما عى تفج�ري انتحاري اس�تهدف مصلّن يف 

مدينة قندوز )شمال( وتبنته عصابات داعش االجرامية.

قائد الجيش اإليراني: الثورة بداية 
لتأسيس الحضارة اإلسالمية الحديثة

معركة األسرى في سجون 
االحتالل تتصاعد

»داعش« يتبنى تفجيرات 
إجرامية استهدفت مسجدًا 

شيعيًا في أفغانستان

سفير اسرائيلي سابق ُمعجب بابن سلمان: 
نتشابه وإّياه في التفكير!

محامو حزب اهلل يالحقون منّفذي مجزرة
 الطيونة القواتية
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في تعليق مقتضب، لكنه معبر ودقيق، قال سياسي عراقي لم يكن 
من بين المشاركين في االنتخابات البرلمانية األخيرة، »إن النتائج 

التي أعلنتها مفوضية االنتخابات بعد أقل من 42 ساعة على إغالق 
لت صدمة أو صدمات للكثير من الخاسرين،  مراكز االقتراع، شكَّ

وكذلك بعض الفائزين، ولن تزول آثار تلك الّصدمة قريبًا، بل إنها 
ستمتّد إلى الخطوات األخرى المرتبطة بمخرجات االنتخابات، كتشكيل 
الكتلة األكبر، وتوزيع مواقع رئاسة البرلمان، ومن ثم رئاسات اللجان 

البرلمانية، ورئاسة الجمهورية، ورئاسة الحكومة وتقاسم الحقائب 
الوزارية«.

بقلم/عادل الجبوري
بالفعل، كانت الّصدمة أو الّصدمات كبرية وقوّية 
ج�داً، إذ إنه رغم التصّور املس�بق ل�دى العديد من 
النخب السياسية واألوساط الجماهريية بحصول 
متغرّيات يف املش�هد الس�يايس العام يف العراق من 
خالل االنتخاب�ات الربملانية املبك�رة، لم يكن أحد 
يتوّقع أن تكون املتغريات بهذا القدر. ولعلَّ األرقام 
األولية التي أعلنت عنها املفوضية العليا املستقلة 
لالنتخاب�ات تعكس ذلك، وه�ي يف كّل األحوال لن 
تختل�ف إال بح�دود ضئيلة ع�ن األرق�ام والنتائج 
النهائي�ة املتوّق�ع إعالنه�ا بعد أس�بوعني يف أبعد 

التقديرات.
وفيم�ا ل�م تك�ن األرق�ام يف الّس�احتني الس�نّية 
والكردّي�ة صادم�ة ومفاجئة إىل ح�ّد كبري، فإنها 
جاءت كذلك يف الساحة الشيعّية، فالتيار الصدري 
بزعامة الس�يد مقتدى الص�در، حصد 73 مقعداً، 
بعدم�ا كان يش�غل 54 مقعداً يف الربمل�ان املنتهية 
واليته، يف حني تراجع تحال�ف »الفتح« الّذي كان 
يع�د املنافس األقوى للتيار الصدري بصورة حادة 
ج�داً، إذ حصل عىل 14 مقعداً، بعدما كان يش�غل 
م�ا يق�ارب 50 مقعداً، والّشء نفس�ه بالنس�بة 
إىل تحال�ف ق�وى الّدول�ة الوطنّي�ة بزعام�ة كلٍّ 
م�ن رئيس تيار »الحكمة« الس�يد عم�ار الحكيم 
ورئيس الوزراء األس�بق حيدر العبادي، الذي كان 
يفاخ�ر ويتعه�د بأح�داث مفاجئ�ة، اكتفى ب�4 
مقاعد، بواق�ع مقعدين لكلٍّ منهما، علماً أنَّ تيار 

»الحكم�ة« كان له 16 مقعداً، وكان للعبادي عدد 
مقارب.

يف مقاب�ل ذل�ك، نج�ح ائت�الف »دول�ة القانون«، 
بزعام�ة رئيس ال�وزراء األس�بق ن�وري املالكي، 
برفع رصيده يف هذه االنتخابات، من 25 مقعداً إىل 
37 مقعداً، وهذا يعني أنَّ الصدر واملالكي هما من 
أحرزا تقدماً واضحاً يف الساحة الشيعية، إىل جانب 
تراج�ع كل من الحكيم والعب�ادي يف إطار تحالف 
قوى الدول�ة، والعامري والخزعيل يف إطار تحالف 
»الفت�ح«، وكذل�ك الفي�اض الذي خاض الس�باق 
االنتخاب�ي متزعماً تحالف »العقد الوطني«، علماً 

أنه كان يمتلك 6 مقاعد يف الربملان السابق.
ويف الوقت الذي أفلح الحراك الترشيني الذي مّثلته 
حركة »امتداد« يف إح�راز 9 مقاعد، يف أول تجربة 
تنافس انتخابي له، أخفقت وجوه سياسية بارزة، 
كان متوقعاً أن تس�جل حضوراً وتحقق مكس�باً 
يتي�ح لها أن تش�غل حيزاً إىل جان�ب الكبار. ومن 
أبرز الخارسين، سواء ممن خاضوا غمار السباق 
االنتخابي ش�خصياً أو عرب كيانات سياسية تولوا 
زعامتها، رئيس تجمع اقتدار وطن عبد الحس�ني 
عبط�ان، ورئي�س حرك�ة الوف�اء عدن�ان الزريف، 
ورئيس الربملان األس�بق أس�امة النجيفي، وكذلك 
رئيس الربملان الس�ابق س�ليم الجبوري، والوزير 
الس�ابق محمد صاحب الدراجي، والوزير السابق 
خال�د العبي�دي، والنائ�ب ظاف�ر العان�ي، ووزير 
الشباب والرياضة الحايل عدنان درجال، والقيادي 

السابق يف التيار الصدري بهاء األعرجي...
ويف م�ا يتعلّ�ق بالنس�اء، بحس�ب نظ�ام الكوتا، 
تبل�غ حصة امل�رأة يف الربملان العراق�ي 83 مقعداً 
م�ن مجموع مقاعد الربمل�ان البالغة 329. وحتى 
اآلن، أظه�رت النتائ�ج حص�ول النس�اء عىل 97 
مقع�داً، وبعضهن م�ن خارج قائم�ات الكيانات 
والتحالفات السياسية، أي من أوساط املستقلني، 
علماً أن عدد الفائزين منهم تجاوز 20 مرش�حاً، 
وهو مؤرش ع�ىل وجود مس�احة جماهريية غري 

صغرية ابتعدت عن املساحات الحزبية املؤدلجة.
ومن خالل النتائج واألرقام املعلنة، يبدو أن هناك 
3 تحالف�ات أو كتل سياس�ية ش�يعية، س�يكون 
دوره�ا محوري�اً يف تحديد املس�ارات املقبلة، وإن 
بدرجات متفاوتة، وه�ي التيار الصدري وائتالف 
»دولة القانون« وتحالف »الفتح«. وال ش�ّك يف أن 

حصول التيار الص�دري عىل املركز األول، وبفارق 
كب�ري ع�ن ائت�الف »دول�ة القان�ون«، ال يعني أن 
الطري�ق أمامه س�تكون س�الكة، ب�ل إن عقبات 
ومصاعب جمة ستواجهه، فهو يحتاج أوالً، وقبل 
الذهاب إىل الفضاء الس�ني والكردي، إىل صياغات 
تفاهم�ات والتوص�ل إىل توافقات م�ع رشكائه يف 
الفضاء الش�يعي. ومن دون ذلك، لن تسري األمور 
بسالس�ة ومرونة، إذ إنَّ رئيس الوزراء يفرتض أن 
يخ�رج من رحم املكون الش�يعي، ليحظى بقبول 
املكون�ني الس�ني والكردي، بالرتابط م�ع التوافق 
ع�ىل حس�م رئاس�تي الجمهوري�ة والربمل�ان يف 

الدرجة األساس.
ويف املش�هد الس�يايس الس�ني، م�ع تزاي�د فرص 
واحتم�االت بق�اء محم�د الحلب�ويس مرتبعاً عىل 
ك�ريس رئاس�ة الربمل�ان، بع�د حص�ول تحال�ف 

»تق�دم« بزعامت�ه عىل 42 مقع�داً، ت�اركاً خلفه 
بمس�افة بعي�دة غريم�ه الل�دود تحال�ف »عزم« 
بزعام�ة خميس الخنجر، بعدم�ا أحرز األخري 14 
مقعداً فقط، إال أن التس�ابق بني الطرفني لكسب 
الكيان�ات والش�خصيات الفائ�زة األخ�رى، ب�دا 
عىل أش�ده بعد إعالن النتائج األولي�ة لالنتخابات 
مبارشة، ناهي�ك بالتحرك عىل القوى السياس�ية 
الرئيس�ية من املكونات األخرى، وال سّيما املكون 

الشيعي.
ه�ذا الج�دل والس�جال ح�ول نتائ�ج االنتخابات 
ومخرجاته�ا، والح�راك املبك�ر لرتتي�ب وصياغة 
معادالت التحالف�ات واالصطفافات لضمان أكرب 
ق�در من املكاس�ب والنفوذ والتأث�ري، يؤرش يف ما 
يؤرش إليه، إىل أن املس�ار العام للعملية السياسية 
يف الع�راق لن يتب�دل كثرياً، هذا يف ح�ال طرأ عليه 

تغيري فعيل يعتّد به، ألن القوى الكبرية ال بدَّ من أن 
تحقق تفاهمات الحد األدنى لتنتقل إىل الخطوات 
الالحق�ة، والقوى الصغرية ال بّد م�ن أن تتحالف 
أو تصط�ّف أو تنض�وي تحت مظلة ه�ذا الكيان 
الس�يايس الكب�ري أو ذاك، حت�ى يك�ون صوته�ا 
مس�موعاً ومؤثراً، والتفكري يف املكاس�ب واملواقع 
السياس�ية  العقلي�ات  يغ�ادر  ل�ن  واالمتي�ازات 

القديمة والجديدة عىل السواء.
ل�دى  الراس�خة  والقناع�ات  االنطباع�ات  وألّن 
جمه�ور واس�ع به�ذا الش�كل، كانت املش�اركة 
متواضعة - )41%( وفق ما أعلنت املفوضّية، وقد 
تكون الّنسبة الحقيقّية أقل من ذلك - واملقاطعة 
كبرية. وتلك رس�الة مهّمة وعميقة وبليغة يجب 
أخذها بع�ني االعتبار، أي�ًا كانت طبيع�ة النتائج 

واملخرجات واملعطيات وجوهرها.

بقلم/محمد كريم الخاقاني 
بعد إعالن النتائج األولية إلنتخابات ترشين 2021، 
ظهر جدل  حول تفس�ري الكتلة األك�رب عدداً التي 
تعط�ي الحق يف تقدي�م رئي�س وزراء والتصويت 
عليه  ومنحه الثقة داخل مجلس النواب، فحس�ب 
نص امل�ادة)45( م�ن قان�ون اإلنتخاب�ات رقم 9 
لس�نة 2020 )ال يحق ألي نائ�ب أو حزب أو كتلة 
مسجلة ضمن قائمة مفتوحة فائزة باإلنتخابات 
اإلنتق�ال إىل إئت�الف أو ح�زب أو كتل�ة أو قائم�ة 
أخ�رى إال بعد تش�كيل الحكومة بع�د اإلنتخابات 
مب�ارشة، دون أن يخل ذلك بحق القوائم املفتوحة 
أو املنفردة املسجلة قبل إجراء اإلنتخابات بات من 

اإلئت�الف مع قوائ�م أخرى بعد إج�راء اإلنتخابات 
(، وتعط�ي ه�ذه الفق�رة تأكيد بعدم ق�درة بقية 
الكيانات السياس�ية الفائ�زة بمجلس النواب عىل 
تش�كيل كتلة نيابي�ة من املمك�ن ان تزيح الكتلة 
الصدرية ع�ن مركزها األول الذي ح�ازت عليه يف 
اإلنتخاب�ات ومن ثم فهي بحاج�ة اىل الوصول اىل  
)165( نائ�ب اي بمعن�ى حصولها ع�ىل األغلبية 
املطلق�ة وه�و ما يعط�ي الضوء األخ�ر للكتلة 
الصدرية لتش�كيل الحكومة املقبلة وتقديم رؤاها 

وبرامجها الحكومية.
وم�ا ُيثار يف ظل النظام اإلنتخابي الجديد هو عدم 
تطرق�ه اىل موض�وع الكتلة األكرب ع�دداً، ومن ثم 

بق�اء األوضاع عىل ما هي عليه بتفس�ري املحكمة 
اإلتحادي�ة العليا التي فرست الكتلة األكرب بالكتلة 
التي حازت عىل اكرب عدد من املقاعد يف اإلنتخابات 
الترشيعية وبالش�كل الذي حال دون تشكيل كتلة 
أخ�رى قبل إنعقاد الجلس�ة األوىل ملجل�س النواب 
وه�و ما ذهب�ت اليه املحكمة بتفس�ري نص املادة 
)76( م�ن الدس�تور العراقي الدائم لس�نة 2005 
والت�ي تتيح لرئي�س الجمهورية تكليف مرش�ح 
الكتلة األكرب برئاسة الحكومة ضمن املدة املقررة 
بالدس�تور لتقدي�م الكابينة الوزاري�ة والتصويت 
عليه�ا داخ�ل مجل�س الن�واب لني�ل ثقته.وربما 
يرجع الس�بب يف ترشيع تلك املادة ضمن القانون 

اإلنتخاب�ي الجديد اىل ما يح�دث بعد كل إنتخابات 
من إنتقال مرشحني من قائمة ألخرى .

وحتى بع�د إنعقاد املجلس بدورت�ه الجديدة وهو 
ما يؤدي اىل عدم إس�تقرار س�يايس داخل صفوف 
الكتل�ة الواح�دة وم�ن ثم يفت�ح املج�ال لتغليب 
املصال�ح الضيق�ة والضغ�ط ع�ىل الن�واب لك�ي 
ينش�قوا عن كتلهم التي ف�ازوا بعضوية املجلس 
ع�ن طريقها،وربم�ا يع�ود التفس�ري اىل نتائ�ج 
إنتخاب�ات 2010 الذي تم حس�مه بتفس�ري ورأي 
املحكمة اإلتحادية العلي�ا بقولها)ان تعبري الكتلة 
االكثر عددا الواردة يف املادة 76 من الدستور تعني 
ام�ا الكتلة التي تكونت بع�د االنتخابات من خالل 

قائم�ة انتخابية واح�دة ، او الكتل�ة التي تكونت 
بع�د االنتخابات من قائمتني او اكث�ر من القوائم 
االنتخابي�ة ، ودخل�ت مجل�س الن�واب واصبحت 
مقاعده�ا بعد دخولها املجل�س وحلف اعضاؤها 
اليمني الدستوري يف الجلسة االوىل االكثر عددا من 
بقي�ة الكتل فيت�وىل رئيس الجمهورية مرش�حها 
بتش�كيل مجلس الوزراء طبق�ا الحكام  املادة 76 

من الدستور وخالل املدة املحددة(.
وهنا سنكون امام تقاطع قانوني وجدل تفسريي 
مل�ا تضمنته امل�ادة )45(م�ن قان�ون اإلنتخابات 
الجديد، إذ منعت إنتقال النواب من كتلة اىل أخرى 
اإل بع�د تش�كيل الحكومة ومنحها ثق�ة الربملان، 

ولكننا نجد بإنها قد اجازت تشكيل اإلئتالفات بني 
الكت�ل، اي بمعنى تعطيل تفس�ري الرأي القانوني 
الذي صدر من املحكمة اإلتحادية العليا بخصوص 
الكتل�ة االك�رب، وهن�ا س�نكون امام تع�ارض يف 
تفس�ري اي من املادتني س�يتم إعتمادها لتفس�ري 
الكتلة األكرب، ه�ل هي املادة )76( ام املادة )45(، 
وه�ذا بحد ذاته يلقي بظالله ع�ىل مجمل العملية 
السياس�ية الس�يما يف ض�وء ع�دم حس�م الجدل 
القائم والذي افرزته نتائج اإلنتخابات، وس�يبقى 
ذلك األمر مس�تمراً بني الكتل لحني حسمه بشكل 
نهائ�ي من قب�ل املحكم�ة اإلتحادي�ة العليا وفك 

طالسم الغموض الذي جاء باملادتني.

لهذا يبغضون الحشد..!
نعيم الهاشمي الخفاجي 

 مؤسس�ة الحش�د هي الجهاز األمني الوحيد ال�ذي لم تقم قوات 
االحتالل باإلرشاف عىل تأسيسه وإنما أسس بأياٍد عراقية رشيفة 
، لذل�ك ه�م مقاتلون أش�داء ضد فل�ول البعث الوهاب�ي والقوى 
الداعم�ة لهم من اإلقليم العربي أو الدويل الطامعة يف نهب خريات 

العراق وقتل أبنائه. 
ق�وات الحش�د غ�ري خاضع�ة للمحاصص�ة القومي�ة واملذهبية 
الت�ي تس�مح لعصابات فل�ول البع�ث للدخول إىل قوات الحش�د، 
يش�كل الحش�د أحد القوات األمنية العراقية البطل�ة التي تكافح 
اإلره�اب، فقد أعلنت خلية اإلعالم األمني، يوم الخميس املصادف 
2021/10/14، إلقاء القبض عىل عصابة لتزوير املستمس�كات 
والتصاريح األمنية وش�هادات الوفاة لعنارص داعش يف محافظة 
نين�وى. وذكرت الخلي�ة يف بيان أنه »وفقاً ملعلومات اس�تخبارية 
دقيق�ة، تمكن�ت معاوني�ة االس�تخبارات واملعلومات يف الحش�د 
الش�عبي من تفكيك ش�بكة تزوير يف محافظ�ة نينوى« والقبض 

عليها.  
وأضافت أن »قوة من قيادة نينوى لهيأة الحش�د الشعبي ومفارز 
م�ن مديرية االس�تخبارات العس�كرية يف معاونية االس�تخبارات 
واملعلومات، وبعد استحصال املوافقات القضائية، رشعت بتنفيذ 
واج�ب يف مدينة املوصل، أس�فر ع�ن إلقاء القبض ع�ىل عصابة 
مكونة من 4 متهمني يقومون بتزوير املستمس�كات والتصاريح 
األمنية وش�هادات الوف�اة لعن�ارص عصابات داع�ش اإلرهابية، 
فض�اًل ع�ن تزوير س�ندات العق�ار والعق�ود املروري�ة وإجازات 
الس�وق، وضبطت بحوزتهم أجهزة حاس�وب وكامريات تصوير 

وذاكرات خزن وهواتف نقالة وعدد كبري من الوثائق املزورة. 
 نعم  أكيد أن العصابة مرتبطة مع واجهات فلول البعث السياسيني 
هدفه�م من التزوير ش�مول قتىل اإلرهابيني يف قرارات مؤسس�ة 
الشهداء والسجناء السياسيني ليتم رصف رواتب لهم من ميزانية 
الدولة العراقية، وتزوير السندات مخصص لالستحواذ عىل بيوت 
املس�يحيني والش�يعة واآليزيديني، كل اتهامات فل�ول البعث التي 
تطلقها أبواقه�م اإلعالمية يف أكاذيب التهجري والتغيري الديمغرايف 
ه�ي م�ن تنفيذيه�م وتمث�ل أفكاره�م ومعتقداتهم وأس�اليبهم 
القبيحة، وبس�بب تماسك الحش�د نرى أن هذه املؤسسة األمنية 
مس�تهدفة م�ن فل�ول البعث والعرب�ان وكل من ه�ب ودب ومن 
املغفلني والسذج واإلّمعات من أبناء املكون الذي يكثر فيه الجهلة 
والسذج والحمقى بسبب ضعف بيئتنا املجتمعية وبساطتها التي 

باتت مخرتقة من كل أعدائنا.   

االنتخابات العراقّية .. جدل الّنتائج والمخرجات

آخر التطّورات في مأرب .. طالئع صنعاء على أبواب المدينة

جدلية تفسير الكتلة األكبر في مجلس النواب

بقلم/علي ظافر
خالل األيام القليلة املاضية، تمّكنت طالئع قوات صنعاء من 
تحقي�ق إنجازات ميدانية كب�رية يف مديريتي رحبة والعبدية 
الواقعتني جنوب مدينة مأرب. وهنا، ال نكش�ف جديداً، فقد 
انترشت يف مواقع التواصل االجتماعي صور لبعض املقاتلني، 
التقطت أمام منزل القيادي الكبري يف معسكر العدوان املدعو 
مف�رح بحيب�ح وس�ط مديرية رحب�ة، كما وصل�ت طالئع 
املقاتلني إىل املثلث الرابط بني مأرب والبيضاء وش�بوة. وبهذا 
اإلنجاز، اس�تطاعت القوات املس�ّلحة ربط 3 جبهات مهمة، 
وبالتايل إحكام الطوق امليداني بش�كل مكتمل من 3 جهات، 
وهي: الجهة الجنوبية، والجهة الش�مالية الرشقية، والجهة 

الشمالية الغربية )رصواح وسّد مأرب(.
قبل أيام قليلة، رفعت القوات املسلحة الرسية عن املعلومات 
واملشاهد التي وثقت العمليات العسكرية يف الجهة الشمالية 
الغربي�ة م�ن جهة رصواح وس�د م�أرب، ضمن م�ا أطلقت 
عليها اس�م عملية »فجر االنتصار«. إّن اختيار هذه التسمية 
ل�م يكن عفوياً، إنما جاء اس�تناداً إىل ما أرس�ته العملية من 
معادالت ونتائج ميدانية مّكنت القوات املسلّحة من الوصول 
إىل نق�اط متقدم�ة ومرشفة عىل مدينة م�أرب التي باتت يف 
مرمى البرص، كما أظهرت املش�اهد، والتسمية هنا تحمل يف 
طياتها رس�ائل ملا ه�و أبعد، وتعرّب عن توّج�ه ال تراجع فيه 

عن مسار الحسم.
لم يعد مس�ار الحس�م أم�راً صعباً ع�ىل مقاتل�ني صقلتهم 
تجربة 7 س�نوات، وأكس�بتهم مهارات وخ�ربات عالية جداً 
يف خ�وض املع�ارك الربي�ة ضم�ن أي تضاري�س، وتحت أّي 
ظروف، مهما كانت قس�اوتها، ولي�س يف األمر مبالغة، فقد 
أظهرت املش�اهد التي وزعه�ا اإلعالم الحرب�ي اليمني كيف 
طوعت طالئع مقاتيل صنعاء التضاريس الصعبة، واقتحمت 
أعايل الجبال التي خندقها معس�كر الع�دوان وجهزها طيلة 

السنوات املاضية.
وكان املقاتل�ون يف الطرف املقاب�ل يهربون كالخراف يف قمم 
الجب�ال، ويرتك�ون آلياته�م املدرعة، ويس�لمون أنفس�هم، 
كم�ا أظهرت املش�اهد ص�ورة املقاتل املح�رتف يف التصويب 
بالصواري�خ املوجه�ة، حتى حّول م�رسح العملي�ات إىل ما 
يش�به ميدان الصيد لآلليات واملدرع�ات والتجمعات، واألبعد 
م�ن ذلك إدارة املعركة بحكمة وحنكة واقتدار وتنس�يق عاٍل 
بني املشاة وقوات اإلسناد وضد الدروع والقوات الصاروخية 

والدفاعات الجوي�ة، حتى أصبحت طائرات العدوان الحربية 
واالس�تطالعية بال قيمة وبال معن�ى. كل هذه األمور يدركها 
املتابع البسيط، ويتوقف عندها الخرباء واملحللون بكثري من 

القراءة والتأمل. 
ال ش�ّك يف أّن مث�ل ه�ذه العمليات وهذه املش�هدية البطولية 
تحص�ل هذه األي�ام يف املع�ارك الدائرة جن�وب مدينة مأرب، 
وتحدي�داً يف مديريتي الجوبة والعبدية. إقدام وتقدم يس�نده 
رج�ال القبائ�ل يف م�أرب، تقابلهم�ا انهي�ارات دراماتيكية 
عس�كرية ونفس�ية، وحت�ى إدراكي�ة، يف معس�كر العدوان 
واملرتزقة، وصلت ح�د التخوين وتقاذف االتهامات واملعايرة 
داخ�ل طوابريه�م، فاملرتزق�ة يتهمون التحال�ف بخذالنهم، 

والتحالف يتهم املرتزقة بالفشل والعجز.
وهنا، نس�تحر عىل س�بيل الطرف�ة مقابل�ة تلفزيونية يف 
إحدى القنوات الس�عودية، تسأل املدعو عبده مجيل املتحدث 
باس�م قوات هادي: ملاذا عجزتم عن فّك الحصار عىل العبدية 
منذ أسابيع؟ كان مجيل يهرب من اإلجابة، فيعود إليه املذيع 
بالس�ؤال نفس�ه، إنما بصيغة أخرى: ما ال�ذي قمتم به من 

أجل دعم القوات املتواجدة يف العبدية؟

ارتفاع منس�وب ال�رّصاخ عىل العبدية تحدي�داً، ليس حرصاً 
عىل املدنيني، وال عىل اإلنس�انية »وال هم يحزنون«، فصنعاء 
أعلنت عرب نائب وزي�ر الخارجية أنَّها وّفرت ممرات آمنة إن 
كان هن�اك مدنيون يري�دون الخروج، وكلَّفت أحد مش�ايخ 
البيض�اء بهذه املهم�ة، ولكن الطرف اآلخر ل�م يتجاوب مع 
هذه الدعوات. وخالفاً ملا يرفعه معس�كر العدوان ومرتزقته 
من ش�عارات إنس�انية، ذهبوا ليقطعوا الطري�ق العام أمام 
آالف املس�افرين وعائالتهم ومئات شاحنات النقل التجاري 
يف مديري�ة الجوب�ة، وأطلقوا الن�ريان الحي�ة واملبارشة عىل 

املسافرين.
األس�باب الحقيق�ة وراء حمل�ة العوي�ل والتهوي�ل باس�م 
»اإلنس�انية« يف مديرية العبدية، وفق ما علمناه من مصادر 

قبلية، هي عىل النحو اآلتي: 
- تعت�رب العبدي�ة املنطق�ة العس�كرية الخلفّي�ة مليلش�يات 

اإلصالح والعنارص التكفريية من »القاعدة« و«داعش«. 
- تحتضن أكثر القيادات العس�كرية لإلص�الح و«القاعدة«، 
إضاف�ًة إىل ع�دد كب�ري من عن�ارص »القاع�دة« الذي�ن فّروا 
مؤخراً من مديريات الصومعة ومس�ورة وناطع يف محافظة 

البيضاء. 
- تعترب املرك�ز الرئييّس ملخازن الّس�الح والذخائر والعبوات 

الناسفة ومعامل التفخيخ. 
-  تعّد آخر معاقل »القاعدة« واإلصالح يف املديريات الجنوبية 

ملأرب. 
-  تعت�رب أكث�ر جبه�ة تحظ�ى بالدعم الس�عودي الس�خّي 

وبأقوى األسلحة.
- العبدية هي مسقط رأس القيادي عبد الرب الشدادي الذي 

ُقتل قبل أشهر، وهو واحد من االعتبارات املعنوية.
وباالس�تناد إىل هذه املعطيات، إنَّ تحالف العدوان ومرتزقته 
يحاول�ون بكّل الطرق والوس�ائل إنقاذ م�ا يمكن إنقاذه من 
قيادة »القاعدة« والقيادات العس�كرية املحسوبة عىل حزب 
اإلصالح، إىل جانب كميات الس�الح املخزن�ة يف هذه املديرية، 

وبالتايل إعادة التموضع والتوزيع.
يع�زز هذا األم�ر ترصيح�ات املتح�دث باس�م وزارة الدفاع 
السعودية، الّذي خرج بعد صمت وغياب طويل ليعلن حصيلة 
غاراتهم عىل محيط مديرية العبدية. هذا الترصيح يكش�ف 
ح�رص الرياض عىل عنارص »القاعدة« من جهة. ومن جهة 
ثاني�ة، يريد رف�ع العتب ب�أنَّ التحالف لم يّدخر جه�داً، وأنَّ 

اإلصالح تحديداً هو الذي يتحّمل مسؤولية الهزيمة.
املالح�ظ، واألم�ر لي�س جدي�داً، أنَّ اإلص�الح والس�عودية 
و«القاع�دة« يقاتل�ون جنباً إىل جن�ب يف العبدي�ة والجوبة، 
وقبلها يف البيضاء وغريها من الجبهات. وقد أصدرت »قاعدة 
الجه�اد يف جزي�رة الع�رب - والية م�أرب« بيان�اً أعلنت فيه 
مرصع أحد قياداته�ا، وهو املدعو يارس العمري املكنى »أبو 
طارق العمري«، وكش�فت يف البيان أنَّ هذا القيادي شارك يف 
أفغانستان والعراق وس�وريا، ومكث يف السعودية لسنوات، 
وتم ترحيله قبل 5 س�نوات مع عدد م�ن عنارص القاعدة إىل 
مأرب ل�«مواجهة الرافضة واملجوس«، يف إش�ارة إىل »أنصار 

الله«.
وتحت هذا البند، كانت الّس�عودية تدفع لعيل محسن األحمر 
10 مليون ريال س�عودي ش�هرياً قب�ل اندالع الع�دوان. إذاً، 
هن�اك حلق�ات متش�ابكة وعالق�ة وطي�دة بني الس�عودية 
ومحس�ن و«القاع�دة«، وبطبيع�ة الح�ال الوالي�ات املتحدة 
األمريكية، ولكنَّ األمور خرجت عن سيطرة الجميع، وفقدوا 
زم�ام املبادرة، وبات كّل منهم يخ�ّون اآلخر ويرمي الهزيمة 

عىل عاتقه. 
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خماسي نفط الوسط يهزم بطل الدوري اللبناني وديًا

اليوم.. انطالق بطولة العالم بالكيك بوكسنغ بمشاركة العراقي

مختصون: منتخبنا سينافس للحصول 
على بطاقة الملحق في تصفيات المونديال

أوضح املدرب الدكتور نزار أرشف، أن وضع 
املنتخب العراقي بع�د التعادل مع اإلمارات 
بات معقدا واملنافس�ة تنحرص عىل بطاقة 

امللحق كثالث للمجموعة األوىل.
وق�ال أرشف: »حظوظ الع�راق محصورة 
يف بطاق�ة امللح�ق كثال�ث ع�ن املجموعة، 
وه�ذه البطاقة تتطلب جدي�ة يف التعامل يف 
الفرتة املقبلة من أجل املنافس�ة عىل املركز 

الثالث«.
وب�ن: »أول حل ه�و رضورة تواجد املدرب 
الهولندي ديك أدف�وكات يف العاصمة بغداد 
ومتابعة الالعبن يف الدوري ودعوة األسماء 
حس�ب رؤيته الفني�ة باإلضاف�ة إىل دعوة 
عدد من الالعبن املحرتفن وتجمع الفريق 
بوق�ت مبكر يف الب�رصة تحض�را ملباراتي 

سوريا وكوريا الجنوبية«.
وأش�ار: »االتحاد عليه أن يعقد جلس�ة مع 
الالعب�ن وكذل�ك املدرب مطال�ب بااللتقاء 
مع مدرب�ي ال�دوري والخرباء واالس�تماع 
آلرائه�م، كما عىل اإلعالم مس�اندة الفريق 
وع�دم النيل من الالعبن م�ن أجل الحفاظ 
عىل الفرص�ة املتبقية للفريق يف التصفيات 

املؤهلة للمونديال«.
اىل ذل�ك وجه مدرب�ان س�ابقان للمنتخب 
مالحظ�ات مهمة الع�ادة مس�ار املنتخب 
الوطن�ي لكرة الق�دم بعد سلس�لة النتائج 
الس�لبية للمنتخ�ب الوطني تح�ت إرشاف 
الهولندي أدفوكات يف التصفيات اآلس�يوية 

املؤهلة لكأس العالم.
وقال مدرب املنتخب الس�ابق اكرم سلمان 
ان »ادفوكات لم يثبت عىل تشكيلة املنتخب 
ليص�ل مرحلة االس�تقرار كم�ا كان يفعل 
كاتانيت�ش«، مبين�اً أن »ذلك يف ك�رة القدم 
مب�دأ ثاب�ت وهو االس�تقرار الفن�ي والذي 

يتبعه كل املدربن يف العالم«.
بثب�ات  تك�ون  »املعالج�ات  ان  واوض�ح 
التش�كيل عىل مجموعة من الالعبن للعمل 
معهم وإعدادهم بالش�كل الصحيح وبهذه 
الحالة س�نرى عطاء جيد داخل املس�تطيل 

األخرض وبشكل مقنع«. 
ولفت أن »التجديد للم�درب كاتانيتش بعد 
انتهاء عق�ده يف  زمن الكورونا كان خاطئا 
واقالته كان خطأ آخر اثر سلبا عىل مشوار 
املنتخ�ب يف التصفيات بس�بب توقيت ليس 

بمحله«.

بينم�ا قال مدرب املنتخب األوملبي الس�ابق 
عب�د الغني ش�هد، نح�ن ندفع ثم�ن تغير 
يك�ون  ان  يج�ب  وكان  الالعب�ن  مراك�ز 
الالعبن املختصن كٍل بمركزه الذي اعتادوا 

عليه.
وأضاف ش�هد أن »م�ن املمكن حجز مقعد 

امللح�ق لك�ن عىل اه�ل الش�أن او يكونون 
عىل قدر املس�ؤولية ويواجه�ون املخطئن 

ويضعوا الحلول بأرسع وقت«.
وأوض�ح أن »عىل مدرب املنتخب اس�تدعاء 
الالعب�ن املغرتبن بارسع وق�ت  مؤكداً أنه 
ق�ام باس�تدعاء ثالثة ع�ر العب�اً مغرتباً 

عندم�ا كان مدرب�ا لالوملبي ع�ىل عكس ما 
يقوم به امل�درب األجنبي الح�ايل من خالل 
إبعادهم عن املنتخبات الوطنية، مؤكدا انه 
كان اح�د األس�باب يف جلب أم�ر العماري 

للمنتخب االوملبي مع العبن اخرين.
وبن ش�هد ان »االخط�اء املتواجدة يف عقد 

ادفوكات يجب أن تصحح ملصلحة املنتخب 
الوطني وان يكون حارضا يف بغداد ويتابع 

الدوري املمتاز الختيار العبن جدد.
يذكر أن املنتخب العراقي جمع ثالث نقاط 
م�ن أرب�ع مواجه�ات يف تصفي�ات كأس 

العالم 2022 يف قطر.

قررت لجنة املس�ابقات يف االتحاد العراقي لكرة القدم، اعتبار فريق 
نوروز خارساً بنتيجة 3-0 يف مباراته امام فريق القوة الجوية ضمن 
منافس�ات الجولة الرابعة من املرحلة األوىل للدوري املمتاز للموسم 
2021-2022. وق�ال عضو اللجنة نجم االويس، ان اتحاد كرة القدم 
وخلية االزمة املعنية بوباء كورونا يشددان عىل عدم دخول الجمهور 
اىل املالع�ب يف اي مب�اراة كإج�راء للحد من تفيش ف�روس كورونا. 

وبن ان االتحاد »يف مثل هكذا حاالت خّول لجنة املسابقات ومنحها 
صالحيات اتخاذ القرار املناس�بة لكل حالة، وبما ان نادي نوروز لم 
يتمكن من اخ�راج الجمهور رغم منحه مهلة ملغ�ادرة امللعب وعلم 
االدارة بقرار االتحاد بعدم السماح للجمهور بالدخول اال ان الوضع 
بق�ي عىل حاله حتى انهى الحكم املباراة قبل أن تبدأ بس�بب ارصار 

الجمهور عىل البقاء واخفاق االدارة بإخراجه«.

واش�ار االويس اىل ان لجنة املس�ابقات »تغاضت عن عقوبات اخرى 
كان م�ن املف�رتض اتخاذه�ا كالغرام�ات املالية، واكتف�ت باعتبار 

الفريق خارساً امام القوة الجوية 3-0 فقط«.
وختم بالقول ان اللجنة »تتجه لرفع توصية بهذا الش�أن اىل االتحاد 
العراق�ي لك�رة القدم والقرار النهائي س�يكون حس�ب وجهة نظر 

املكتب التنفيذي التحاد الكرة«.

المسابقات تعد نوروز خاسرًا امام الجوية

أج�زُم أنه ال يوجد جيل م�ن األجيال الكروية الت�ي مّثلت منتخبنا 
الوطني عىل مدى نصف قرن بالتمام والكمال، أسوأ فنياً من الجيل 

الحايل الذي يلعب يف تصفيات مونديال قطر 2022!
حينم�ا أُجزِم، فأنن�ي أريد التأكيد عىل أن منتخ�ب اليوم، يعيش يف 
أتع�س أيامه، ب�ل أنه أفتقد اىل صورة )أس�ود الرافدي�ن( املعروفة 
وهوّيته التي ضاعت يف األديم األخرض، وبقي اس�مه فقط هو من 

يرتبط بتأريخ منتخب العراق!
فِمْن منتخب تس�بقه ُسمعة جارفة، حضور ممّيز، صعب املِراس، 
اىل منتخ�ٍب فقر ومتواضع أصبح ُلقمة س�اِئغة لكل املنافس�ن.. 
وم�ن منتخٍب ش�ديد ومقت�در وع�ازم اىل فريق ضعي�ف ومهزوز 
ومتخّب�ط.. ال ب�ل يص�ل به الح�ال اىل أن يك�ون فريقن�ا )عادي( 
فني�اً، تفتقر خطوطه إىل أبس�ط املقوّمات واالمكاني�ات، وتتباعد 
فيم�ا بينها وتخوض املواجهات بال اس�ماء فّعالة أو عنارص تملك 

الروحية العالية أو نجوم يصنعون الفارق مع الُغرماء اآلخرين!
أج�ل هكذا تحّول منتخبنا فجأة.. من فريق يلعب بحيوّية واضحة 
اىل العبن أقرب ألن يكونوا غرباء يف امليدان.. من فرقة تلعب وُتمّتع 
املُتابع�ن بإداٍء جمي�ل اىل مجموعة تخ�وض املباريات بجموٍد غر 
مس�بوق! وأكث�ر من ذلك، ف�إن العبينا اليوم يفتق�دون اىل النزعة 
الفنية واللمسة الصحيحة والنهاية السليمة وطرق اللعب الرسيعة 

يف مقارعة املنافسن ومواجهتهم بالشكل األمثل.
أعلم كغري، أنه زمٌن كروّي رديء.. وأاسفي كبر وكبر جداً، ألننا 
نملك هكذا منتخب، يرتبط اسمه بآثار أجيال كرتنا الذهبّية، لكّنه 
يف الحقيقة ال يمتُّ بصلٍة لهم، بل أنه بعيد كل الُبعد عن يشء اسمه 
)أس�ود الرافدين( واألكثر من ذلك رداءة ه�و أننا نواجه منتخبات 
ليس�ت بذلك املس�توى املتط�ّور أو أعىل ش�أناً من فريقن�ا، وربما 

أضعف بكثر حتى من أجيالها السابقن!
نع�م.. ما يح�دُث اليوم يف رحلة منتخبن�ا يف التصفيات املونديالية، 
هو الُه�راُء ِبَعيِنِه واملهزل�ة بمعناها األدق… ف�ال »ديك أدفوكات« 
يعل�م ماذا يريد م�ن عنارصِه وال عن�ارصه تفهم م�اذا يريد منها 
مدّربه�ا.. نعم ه�ذا هو بالضبط الوصف األكث�ر دّقة ملا يحدث من 
مهزلٍة.. فاملدرب محتار مّما يحُدث نتيجة عدم استطاعته توظيف 
املجه�ودات الفني�ة ومن االفتق�ار اىل الحّس التهديف�ي، والالعبن 
حائري�ن مّم�ا يواجهون�ه من أزم�ة فعلية بغي�اب الثب�ات وعدم 
االس�تقرار وفقدان االنس�جام، ناهي�ك عن ال�رود الذهني الذي 

أصاب الكثرين منهم!
أيه�ا األخ�وة.. الحقيق�ة واضحة تمام�اً وغر ُمعقدة، ب�ل انها ال 
تحت�اج اىل أدلّة أو براهن.. وحلق�ة الوصل مفقوده، وهو ما ظهر 
بملع�ب الوص�ل يف زعبي�ل بدبي بش�كل واض�ح، ففريقن�ا يعتمد 
ع�ىل االجته�ادات الش�خصية وال�رؤى غ�ر املنطقية وص�والً اىل 

االستشارات الفنية العقيمة!
أض�ف اىل ذلك ان العبينا منزوع�ي الهوية واالرصار ويلعبون تحت 
ضغط السوش�يال ميديا دون أن يح�ّدد أياً منهم أهدافه الرصيحة 
وكأّنه�م تناس�وا مهّمته�م يف ه�ذه التصفيات األس�هل وصوالً اىل 
املوندي�ال، ووضع�وا ُنصب أعينهم ما ُيكت�ب أو ُينر هنا أو هناك 
أكث�ر من اهتمامه�م بالواجب�ات املوكلة اليهم والت�ي يفرتض أن 

ُتدرس بحذافرها وُتطّبق عىل أرض الواقع!
يف الحقيق�ة أن األداء كان ُمخّيباً، والعزيمة كانت مفقودة، واللعب 
كان بال روحية، واملستوى الذي شاهدناه كان هزيالً، ليس يف مباراة 
اإلمارات، الرابعة ضمن جوالت تصفيات املجموعة األوىل فحس�ب، 
ب�ل يف املواجهات األربع التي لعبناها، والتي بّينت أن خطوط اللعب 
تتقاس�م فيم�ا بينه�ا العتاب ع�ىل األخط�اء التي أصبح�ت ديدن 

فريقنا، وتكّررت من دون إيجاد الحلول الجذرية لها.
رّبما كانت الحس�نة الوحيدة من مواجهاتنا األربع، هي أن العبينا 
ك�رسوا حاجز النحس الذي رافقهم وس�ّجلوا أول أهداف العراق يف 
التصفي�ات الحاس�مة، وتحديداً بعد م�ي 345 دقيقة من اللعب 
هي مجموع دقائ�ق مبارياتنا أمام كوريا الجنوبية وإيران ولبنان 
وأخراً اإلمارات، أي أن خّطنا الهجومي صاَم لِ�س�بعة أشواط قبل 

أن يفلح يف التسجيل بعد مي 30 دقيقة من الشوط الثامن!

منتخب يبحث عن منتخب!

دش�ن فريق نادي نفط الوس�ط 
لكرة الصاالت معسكره التدريبي 
يف لبنان بفوز ودي اول عىل بطل 

الدوري اللبناني.
وحقق فريق نفط الوسط الفوز  
ع�ىل بطل ال�دوري اللبناني آلخر 
موسمن والكأس، الحرية صيدا 

بأربعة أهداف مقابل هدف.

وق�ال هيثم بعي�وي رئيس الوفد 
التدريب�ي للفريق  ان »املعس�كر 
يأت�ي ضم�ن إط�ار تحض�رات 

الفريق للموسم املقبل«.
واضاف ان »الفريق اتفق إلقامة 
مباري�ات ودية خالل معس�كره 
»اللق�اء  أن  مبين�ا  التدريب�ي«، 
الثان�ي س�يكون أم�ام الجي�ش 

اللبناني«.
ولف�ت إىل أن »الن�ادي تعاقد مع 
تحض�را  إيراني�ن،  محرتف�ن 
ل�دوري ك�رة الص�االت لتعزي�ز 

صفوف الفريق«.
يش�ار إىل أن نفط الوس�ط سبق 
وأن ت�وج بلق�ب ال�دوري املحيل 

ثمان مرات.

حددت لجنُة كرة الصاالت والشاطئية يف االتحاد 
العراق�ّي لك�رة الق�دم، ي�وم الخمي�س، موع�د 
انط�الق منافس�ات الدوري�ن يف الش�هر املقبل. 
وذك�رت اللجن�ة يف بي�ان ورد انه�ا ح�ددت يوم 
األربع�اء املقب�ل العري�ن من الش�هر الجاري، 
موعداً لعق�د املؤتمر الفني ألندية الدوري املمتاز 

لك�رة الصاالت يف مق�ر االتحاد، ع�ىل أن ينطلق 
الدوري يف األول من ش�هر ترين الثاني املقبل. 
وأش�ار إىل أنه�ا حددت الثالث من الش�هر املقبل 
موعداً لعق�د املؤتمر الفني ألندية الدوري املمتاز 
للكرة الش�اطئية، ويكون موعد انطالق الدوري 

يف الخامس عر من الشهر املقبل.

اعل�ن االتح�ادان العراقي�ان للكي�ك 
وص�ول  والس�باحة،  بوكس�نغ 
إيطالي�ا  إىل  الوطني�ن  املنتخب�ن 
واإلم�ارات للمش�اركة يف بطولت�ن 
دوليتن تنطلق إحداهما اليوم األحد، 
فيم�ا تبدأ منافس�ات األخرى مطلع 

األسبوع املقبل.
وقال رئيس االتحاد قاسم الواسطي، 
ان�ه »بعد رحل�ة ش�اقة ومتعبة من 
مطار بغ�داد اىل اس�طنبول وانتظار 
ألكثر من تسع ساعات، وصل أخراً 
وفد املنتخب الوطني العراقي بالكيك 
بوكس�نغ اىل ايطالي�ا للمش�اركة يف 
بطولة العال�م التي س�تنطلق اليوم 

االحد يف مدينة فالنسيا«.
وبن ان الوف�د العراقي »ضم رئيس 
الواس�طي،  الل�واء قاس�م  االتح�اد 
الت�ي  لألنظم�ة  مدرب�ن  وثالث�ة 
ستش�ارك يف البطول�ة، وه�م رع�د 
ومال�ك  كري�م،  واحم�د  زاج�ي، 

الحك�م  إىل  باإلضاف�ة  املحم�داوي، 
الدويل رائد محمد«.

وأش�ار إىل أن الوفد يض�م »الالعبن 
عب�د الخال�ق صبي�ح )K-1(، وعيل 
محم�د مجب�ل )K-1(، وذو الفق�ار 

وحس�ن   ،)K-1( عم�ران  محم�د 
س�امي )K-1(، وحس�ن كريم عبد 
الزهرة )اليت كونتاك(، وامر شهاب 
)فول كونتاك(، وريكان لطيف )فول 
كونتاك(، ويوسف لوكك، وعيل كريم 

سمي )كونتاك(«.
وبن الواسطي ان »املنتخب العراقي 
يطم�ح يف ه�ذه البطول�ة للظه�ور 
بمس�توى م�رف وتحقي�ق نتائج 
ايجابية يف املنافس�ات الس�يما وانه 

يض�م العبن ع�ىل مس�توى عال تم 
اعدادهم بشكل جيد«.

ب�دوره قال رئي�س اتحاد الس�باحة 
خال�د كبي�ان، ان »ابط�ال املنتخ�ب 
العراقي للسباحة االوملبية وصلوا إىل 
اإلمارات العربية املتحدة للمش�اركة 
يف البطول�ة العربي�ة االوىل للمج�رى 
القص�ر الت�ي س�تقام يف اب�و ظبي 
االماراتي�ة يف الراب�ع والعرين من 

الشهر الجاري«.
واضاف »لقد أقام االتحاد معس�كرا 
تدريبيا لس�باحي املنتخ�ب الوطني 
يف عاصم�ة اقليم كوردس�تان اربيل 
كخط�وة م�ن خط�وات االس�تعداد 
للمشاركة يف البطولة العربية االوىل«.
»س�باحي  ان  اىل  كبي�ان  واش�ار 
الع�راق عازم�ون عىل تحق�ق نتائج 
طيب�ة يف املنافس�ات التي ستش�هد 
مشاركة واسعة لخرة ابطال العرب 

بالسباحة«.

تمك�ن فريق ن�ادي كربالء بكرة الق�دم من تحقي�ق الفوز عىل 
فري�ق نادي النارصي�ة بهدف واح�د دون رد ضمن منافس�ات 
بطول�ة كأس لك�رة الق�دم، لينه�ي به�ذا الفوز مش�وار فريق 
النارصية يف املنافس�ات. وجاء الهدف الوحيد يف املباراة بإمضاء 
العب نادي كرب�الء جعفر مهدي يف الدقيق�ة العرين من عمر 
املباراة. وجرت املباراة عىل ملعب النارصية ضمن بطولة الكأس 
لكرة القدم ملجموعة الفرات االوس�ط. وضمن املنافس�ات ذاتها 
ملجموع�ة بغداد ف�از فريق ن�ادي حيفا عىل فريق ن�ادي املرور 

2-1، وفوز فريق الحشد عىل فريق نادي الدفاع املدني 2-4.

عمار ساطع

تغل�ب فري�ق غ�از الجنوب ع�ىل كاظمة 
يف  رد،  دون  أش�واط  بثالث�ة  الكويت�ي، 
مب�اراة تحدي�د املرك�ز الخام�س ضمن 

بطولة األندية اآلسيوية للكرة الطائرة.
وتفوق غاز الجنوب يف املباراة منذ بدايتها 
وحس�م الش�وط األول ملصلحت�ه بنتيجة 

.)20 - 25(
وواص�ل غاز الجنوب عروض�ه الطيبة يف 

الشوط الثاني وفاز بنتيجة )25 - 22(.

ويف الشوط الثالث تغلب غاز الجنوب )25 
- 14(، ليحصل عىل املركز الخامس.

وقال عالء خلف مدرب غاز الجنوب: »كنا 
نطم�ح للدخول يف املربع الذهبي وخوض 

مباراة نصف النهائي«.
وزاد: »لك�ن لألس�ف الح�ظ ل�م يحالفنا 
والنظام الذي اتبعه االتحاد اآلسيوي غر 
عادل، لو كان معتمد عىل النظام الشائع 

يف البطوالت لنافسنا عىل املراكز األوىل«.

وأك�د: »غ�از الجنوب خ�اض 5 مباريات 
فاز يف 4 منها وخرس يف واحدة، وهذا يدل 
عىل خطأ الطريقة املعتمدة، والفريق نال 
إش�ادة الجمي�ع وهذا وح�ده يؤكد حجم 

تطور طائرة غاز الجنوب«.
يش�ار إىل أن غ�از الجن�وب ل�م يتأهل إىل 
نصف نهائ�ي البطولة، بفارق األش�واط 
وناخ�ون  الكازخس�تاني  مات�ا  م�ع 

التايلندي.

غاز الجنوب خامسًا ببطولة األندية اآلسيوية للكرة الطائرة

تحديد موعد انطالق
 دوري الصاالت

 والشاطئية
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مولر يحدد موعد اعتزاله 

ورطة دفاعية ألنشيلوتي قبل لقاء شاختار

صراع اسباني على جائزة
 »الفتى الذهبي«

صحيفة-يومية-سياسية-عامة
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

تراج�ع االتح�اد األوروب�ي لكرة الق�دم عن عقوب�ة »مغلظة« 
فرضه�ا عىل أح�د العبي مانشس�ر يونايت�د، يف بطولة دوري 

أبطال أوروبا.
وقال مانشسر يونايتد، إن اليويفا تراجع عن العقوبة املغلظة 

بحق العبه آرون وان بيساكا.
وس�يكون الظه�ر األيمن متاحا ملانشس�ر يف مواجهة أتاالنتا 
بدوري األبطال األس�بوع املقبل، بعد قب�ول الطعن ضد إيقاف 

الالعب مباراتني.
وحصل وان-بيساكا عىل طرد مبارش خالل الخسارة أمام يانج 
بويز الشهر املايض، ليوقفه االتحاد األوروبي )اليويفا( مباراة 
واح�دة يف البداي�ة، قبل أن يضاعف العقوب�ة يف وقت الحق بعد 

اعتبار ما قام به »تدخال عنيفا«.
وأوض�ح يونايت�د إن اليويفا ع�دل اإليقاف إىل مب�اراة واحدة، 
م�ا يعني أن وان-بيس�اكا متاحا ملواجهة أتاالنت�ا يوم األربعاء 
املقب�ل، بعد غيابه ع�ن املباراة الثاني�ة يف دور املجموعات أمام 

فياريال.
ويحتل يونايتد املركز الثالث يف املجموعة السادس�ة، برصيد 3 

نقاط من مباراتني.

يوفنتوس
 يرغب بضم تشواميني

»يويفا«
 يقلل من عقوبة بيساكا

وجه ن�ادي يوفنتوس، أنظاره إىل العب جديد يف خط الوس�ط 
خالل املركاتو الصيفي املقبل.

وحس�ب صحيفة »الجازيتا ديللو س�بورت«، فإن يوفنتوس 
يخط�ط للتضحي�ة بالعب�ني يف خ�ط الوس�ط لض�م أوريلني 

تشواميني العب موناكو، يف كانون الثاني املقبل.
وأشارت إىل أن الالعب األول سيكون آرون رامزي، الذي يرغب 

نيوكاسل يف الحصول عىل خدماته خالل املركاتو الشتوي.
أما الالعب الثاني س�يكون ويستون ماكيني الذي فشل حتى 
اآلن يف إقناع املدرب ماس�يميليانو أليجري، ويفكر يوفنتوس 

يف وضع الالعب األمريكي ضمن صفقة تبادلية مع موناكو.
وأوضحت الصحيف�ة اإليطالية أن قيمة تش�واميني، تراوح 

من 30 إىل 40 مليون يورو.
وذك�رت أن إع�ادة التعاق�د مع ب�ول بوجبا نجم مانشس�ر 
يونايت�د، ال ي�زال حلًم�ا لدى يوفنت�وس، لكن أليج�ري يمنح 

األولوية لضم تشواميني.
ويعد العب موناكو، هدًفا رئيس�ًيا لريال مدريد هذا املوس�م، 

وفًقا للعديد من التقارير اإلسبانية.

رابطة األندية اإلنجليزية توافق على اجراء خمسة 
تبديالت بكأس الرابطة

حققت رابط�ة األندية اإلنجليزية، أمنية بيب 
جوارديوال، مدرب مانشس�ر س�يتي، بعدما 
أعلن�ت ع�ن س�ماحها بإج�راء 5 تبديالت يف 
مباري�ات كأس رابط�ة األندي�ة اإلنجليزي�ة 

املحرفة هذا املوسم.
وطالب جوارديوال برضورة الس�ماح بإجراء 

5 تبدي�الت من�ذ ف�رة، مش�ًرا إىل أن إنجلرا 
ه�ي الدولة الوحي�دة التي تس�مح بإجراء 3 
تبدي�الت فقط يف املباري�ات، يف ترصيحات له 
عقب اإلطاحة بويكومب يف األدوار الس�ابقة 

للبطولة.
وأض�اف: »ه�ذه الق�رارت هي الس�بب وراء 

اإلصاب�ات. نخوض مباريات كل 3 أيام بدون 
تحضر وبدون فرة إعدادية للموسم«.

كم�ا س�بق وأن أعرب يورجن كل�وب، مدرب 
ليفرب�ول، عن دعم�ه لزيادة ع�دد التبديالت 
قائ�اًل: »ه�ذه ليس�ت أفضلي�ة، ب�ل رضورة 
بنس�بة 100%. كل ال�دول األخ�رى تعتم�د 5 

تبديالت، وبالتايل األم�ر بحاجة إىل محادثات 
مرة أخرى«.

وأرس�ل 14 نادًي�ا من األندية ال��16 املتبقية 
يف البطولة مقرح بش�أن رضورة زيادة عدد 
التبدي�الت، معرب�ني عن قلقهم م�ن ازدحام 

جدولة املباريات يف الشهور املقبلة.

وس�يبدأ العمل بالقرار الجديد بدًءا من الدور 
املقب�ل )الرابع(، والذي تج�رى مبارياته هذا 
الش�هر، بع�د اعتم�اد القرار عقب مناقش�ة 
ورابط�ة  اإلنجليزي�ة  األندي�ة  رابط�ة  ب�ني 
الربيمرلي�ج، إضاف�ة إىل النادي�ني اللذين لم 

يقدما املقرح.
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كش�ف توماس مولر، مهاجم باي�رن ميونخ، عن موعد 
اعتزال�ه ك�رة القدم وخطت�ه التالية ف�ور تعليق حذائه، 
وذلك يف ظل ارتباطه بعقد مع النادي األملاني حتى صيف 

.2023
وق�ال مول�ر، يف مقابلة مع ش�بكة »ESPN«: »أعتقد أن 
كافة االحتماالت واردة يف املستقبل، لكن ليس لدي خطة 

محددة يف الوقت الراهن«.
وأض�اف: »أري�د االعتزال بع�د 3 س�نوات، وبعدها بعام 
أتمكن من الحصول عىل رخصة تدريبية، وأحاول الركيز 

حاليا يف مسرتي، وبعدها من املمكن حدوث أي يشء«.
وأك�د املهاجم األملاني أن خطته دائما ترتكز عىل التفكر 
فيما هو أفضل للغد، مضيفا: »إذا خططت لنفس�ك ل�3 
س�نوات قادمة وكنت صادقا مع نفس�ك، حينها يمكنك 
االستمرار يف ذلك، لكن الحياة تتخذ أحيانا طرقا مختلفة 

عما يجول بخاطرك«.
ونف�ى صاحب ال�32 عام�ا اتباعه خط�ة محددة طوال 
مسرته، مش�را إىل رغبته باس�تمرار يف التطور واللعب 
عام�ا تل�و آخر. وع�رب مول�ر، يف خت�ام ترصيحاته، عن 

فخ�ره الش�ديد باللعب بقمي�ص فريق كبر 
بحجم بايرن ميونخ لسنوات طويلة، مضيفا: 

»أش�عر بالفخر ألن جس�دي ومهاراتي الكروية 
تؤهلني للعب لهذا النادي والقتال من 

باأللقاب  الف�وز  أج�ل 
الكربى«.

بات كارلو أنش�يلوتي املدير الفني لريال مدريد، يف ورطة 
حقيقية، قبل خوض مواجهة شاختار دونيتسك، يف ثالث 
ج�والت دور املجموع�ات ل�دوري أبطال أوروب�ا. وقالت 
صحيف�ة مون�دو ديبورتيفو »س�يتعني عىل أنش�يلوتي، 
تش�كيل ثنائي قلب دفاع جديد ملواجهة شاختار الثالثاء 
املقب�ل، رغ�م عدم اس�تبعاد وج�ود ميليتاو وأالب�ا، لكن 

املؤرشات تفيد بأنهما يف راحة من أجل الكالسيكو«.
وأضاف�ت الصحيفة »حال عدم مش�اركة ميليتاو وأالبا، 
س�يكون عىل أنشيلوتي، تش�كيل دفاع جديد، حيث يملك 

املدرب اإليطايل، ناتشو وفاييخو كخيارات«. وُيعد ناتشو 
م�ن العن�ارص املهمة يف خ�ط دفاع ريال مدريد، س�واء 
كقلب دفاع أو ظهر. أما فاييخو لم يشارك هذا املوسم 
يف أي مب�اراة، وال�ذي ع�اد للملكي بعد نهاي�ة إعارته 

لغرناط�ة، وكانت كل املؤرشات ُتفيد برحيله الصيف 
املايض. وسيتوجب عىل أنشيلوتي، حسم مشاركة 

فاييخ�و أو اللج�وء لالعتم�اد عىل كاس�يمرو 
كقل�ب دفاع أو أحد العبي فريق الش�باب مثل 

مارفل الذي لعب وتألق مع الكاستيا.

أعلنت صحيفة »توتو س�بورت« اإليطالية، قائمة الالعبني 
ال��20 الذي�ن سيتنافس�ون ع�ىل جائ�زة الفت�ى الذهبي 
»جولدن بوي«، ألفضل العب تحت سن 21 عاًما يف 2021.
بوروس�يا  مهاج�م  هاالن�د،  إيرلين�ج  النرويج�ي  وكان 

دورتموند، هو من توج بالجائزة يف عام 2020.
وتواجد اإلس�باني بيدري، العب وسط برشلونة، عىل رأس 
املرش�حني لجائزة الفتى الذهبي، وهو الذي يتنافس أيضا 
ع�ىل جائزتي الكرة الذهبي�ة وكوبا، املقدمت�ني من مجلة 

»فرانس فوتبول«.
وش�هدت القائم�ة أيض�ا حض�ور زميله ج�ايف، إىل جانب 

نجمي ريال مدريد الصاعدين، كامافينجا ورودريجو.
وجاءت قائمة املتنافس�ني عىل النس�خة ال�19 من جائزة 

»جولدن بوي« كالتايل:
كريم أديمي »س�الزبورج«، جودي بيلينجهام »بوروس�يا 
دورتمون�د«، كامافينج�ا »ري�ال مدري�د«، دي كاتي�الري 

ج�ايف  ب�روج«،  »كل�وب 
جرافنب�رش  »برش�لونة«، 

»أياكس«، مالديني »ميالن«، 
موسياال »بايرن ميونخ«.

»باري�س  ميندي�ز  نون�و 
س�ان جرمان«، بيدري 

بيكويل  »برش�لونة«، 
بين�و  »أتاالنت�ا«، 

 ، » ل ي�ا ر فيا «
رينا »بوروس�يا 
 ، » ن�د تمو ر و د

»ري�ال  رودريج�و 
س�اكا  مدري�د«، 

تيم�رب  »لي�ون«،  صليب�ا  »آرس�نال«، 
»أياكس«، وفرتز »باير ليفركوزن«.

أشاد مدرب بوروسيا مونشنجالدباخ، آدي هوتر، بالكرة التي 
يقدمه�ا أتاالنتا اإليطايل. ويف ترصيح�ات صحفية، قال هوتر 
ع�ن طريقة لع�ب أتاالنتا: »ت�كاد ال توجد طريق�ة لعب أكثر 
جاذبي�ة )من هذه الطريقة(«. وأض�اف: »رغم ذلك، ال يجري 
النظ�ر دائما لكرة أتاالنتا باعتبارها كرة جميلة.. الفريق يثر 
حماسة الناس أيضا، عندما يحارص منافسه يف نصف ملعبه، 
وال ينج�ح هذا األمر إال إذا ش�ارك الجمي�ع فيه«. وبخصوص 
أهداف�ه الش�خصية م�ع جالدب�اخ، ق�ال هوت�ر الق�ادم من 

آينراخت فرانكفورت: »26 عاما فرة طويلة 
للغاية من األلم، ولن يكون هناك يشء أجمل 

م�ن الحصول عىل لقب مع بوروس�يا، ويجب 
عىل املرء أن يضع لنفسه أهدافا عالية«.

حص�ل  بطول�ة  آخ�ر  أن  إىل  اإلش�ارة  تج�در 
عليه�ا جالدب�اخ، كان�ت كأس أملاني�ا يف عام 

1995، عندم�ا تغل�ب يف النهائ�ي عىل 
فولفسبورج.

وكيل ديمبلي يعرقل 
خطة برشلونة

واص�ل الفرنيس عثم�ان ديمبيل، جناح برش�لونة، سياس�ة 
املماطلة مع النادي الكتالوني بشأن تجديد عقده.

وينته�ي عقد ديمبيل مع البارس�ا يف صي�ف 2022، ويحظى 
الالعب باهتمام العديد من األندية الكبرة يف أوروبا.

وكان خوان البورتا، رئيس برشلونة، رصح باألمس أن هناك 
مفاوضات مع ديمبيل من أجل التجديد، مش�را إىل أن الالعب 

يريد البقاء.
لكن صحيفة »موندو ديبورتيفو« اإلسبانية، تؤكد أن ديمبيل 

يرفض الجلوس حالًيا عىل طاولة املفاوضات مع برشلونة.
وأش�ارت إىل أن آخ�ر اتص�ال ب�ني مديري برش�لونة وموىس 

سيسوكو ممثل ديمبيل، يعود إىل يوم األربعاء املايض.
وأوضح�ت أن االتص�ال لم يحم�ل أي إش�ارة إيجابية، حيث 
رف�ض سيس�وكو التف�اوض م�ع برش�لونة، وأبل�غ النادي 

بتأجيل أي محادثات لحني عودة ديمبيل من اإلصابة.
وذك�رت أن ديمب�يل يحظ�ى باهتم�ام مانشس�ر يونايت�د 
وليفربول وتش�يليس، كما أن لدي�ه عرضا من يوفنتوس منذ 
أكثر من عام لضمه مجاًنا يف 
2022 مقاب�ل مكاف�أة 

انتقال جيدة.

مدرب مونشنجالدباخ يشيد بمستوى أتاالنتا 
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8
ابراهيم ناجيالثقافـي

َرَجْعـُت ليَِنْفـسيِ َفأتََّهْمُت َحصاتي
ي َفاْحَتَسْبـُت َحَيـاتيِي  َوَناَدْيـُت َقْوميِ

ـَبابيِ َولَْيَتنيِـي  َرُمونيِي بيُِعْقـٍم فيِ الشَّ
ْمـُت َفلَْم أَْجَزْع ليَِقـْوليِ عـَداتيِي  َعقيِ

ـي ـْد ليَِعـرَائيِسيِ ا لَْم أَجيِ  َولَـْدُت َولَمَّ
ريَِجـاالً َوأَْكـَفـاًء َوأَْدُت َبَنـاتيِـي

َتـاُب اللهيِ لَْفَظاً وََغـاَيـًة  َوَسْعـُت كيِ
َظـات ْقـُت َعـْن آٍي بيِهيِ وَعيِ َوَما ضيِ

ٌن  رُّ َكـاميِ يِ أََنا الَبْحـُر فيِ أَْحَشـائيِهيِ الدُّ
َفَهْل َسـاَءُلوا الَغوَّاَص َعْن َصَدَفـاتيِي

نيِـي   َفَيا َوْيَحُكـْم أَْبَل َوُتْبلَـى َمَحاسيِ
ْنُكـْم َوإيِْن َعـزَّ الـدََّواُء أَسـاتيِي َوميِ

أبيات خالدة في الذاكرة مختارات من أقوال المشاهير

شكسبري
هنـاك ثمـة وقت ف حياة اإلنسـان إذا انتفع بـه نال فوزاً 
ومجـداً، وإذا لـم ينتهـز الفرصة أصبحـت حياته عديمة 
الفائدة وبائسـة.. هناك ثمة أوقات هامة ف حياة سـائر 
الرجـال حيث يقـرر أولئـك مسـتقبلهم أمـا بالنجاح أو 
بالفشـل.. وليـس من حقنـا أن نلوم نجومنـا أو مقامنا 
الحقـري، بـل يجـب أن نلـوم أنفسـنا بالـذات .. إن املرأة 
العظيمـة ُتلهم الرجـل العظيـم.. أما املـرأة الذكية فتثري 
اهتمامـه بينما نجـد إن املرأة الجميلـة ال تحرك ف الرجل 
أكثر من مجرد الشعور باإلعجاب.. ولكن املرأة العطوف.. 
املـرأة الحنـون.. وحدهـا التي تفـوز بالرجـل العظيم ف 
النهاية.. أننا نعلّم اآلخرين دروسـًا ف سـفك الدماء.. فإذا 

ما حفظوا الدرس قاموا بالتجربة علينا.

السباعي ..قاص يحلم بتغيير تفكير الناس

املراقب العراقي/ املحرر الثقاف...
وفـاز باملركـز األول الكاتب واملرتجـم الجزائري، 
الدكتـور رشف الديـن شـكري، وباملركـز الثاني 
القـاص العراقي عيل السـباعي، وباملركز الثالث 

الكاتب السوداني منشتح درار عيل.
وضمـت لجنة تحكيم املسـابقة كال من: الروائي 
محسن الرميل، الشاعرة حبيبة محمدي، الروائي 

سالم إبراهيم، الشاعر عبد الرزاق الربيعي.
وقـال الكاتـب عـيل السـباعي ف ترصيـح خص 
بـه )املراقب العراقـي( اليوم كل وسـائل العرص 
ال تملـك ذلك الربيق، ولقد اشـرتكت ف مسـابقة 
أحيـاء أدب الرسـائل ألخرب أجياال تـأكل وترشب 
امليديا، بأن هنالك فنا رفيعا ساميا صادقا يجمل 

مشاعرنا بصدق وأمانة“.
وأشـار السـباعي إىل أهمية إحياء أدب الرسائل، 
الذي شارف عل االنقراض، ف ظل ما نعيشه من 
تطور تقني، قائال: ”عرصنا الذي نعيشـه، عرص 
تويرت بتغريداته الرسيعـة، عرص الرسعة، عرص 
االتصاالت الرسيعة، أنتـج جيال جديدا ليس لديه 
الرغبة بكتابة الرسـائل مثل السـابق، يوم كانت 
الوسـيلة الوحيدة إليصال الصوت، كان لرسائلنا 
التي نكتبهـا لحبيباتنا وألصدقائنـا وللصفحات 

الثقافية ف املجالت والصحف صدى وروح“.
وعن طموحه املسـتقبيل، قال السباعي: ”حلمي 
مـذ كتبـت أول قصـة قصـرية ف حياتـي حتـى 
اللحظة، أن أسـتمر بكتابة حياة الناس، لسـبب 

بسـيط، حتى يغريوا طريقـة تفكريهم، وبتغيري 
نمـط تفكريهم تتغـري حياتهـم إىل األفضل، ألننا 
معـرش الكتـاب عندما نصـوغ قصـص الناس، 

نشخص أمراض املجتمع الذي نعيش فيه“.
وأضاف: ”الحالم والطامح ف داخيل يجعلني دائم 
االنفتاح عل التجريب، واالسـتعداد للخروج عما 
استقرت عليه كتاباتي القصصية املتواضعة، عيل 
السـباعي، كاتب القصة، مجـد، ومغري، ال يركن 
ف قصصـه إىل الطمأنينـة، وال يقبل باالسـتقرار 

والثبات، ألن فيهما موت املبدع“.
وتطرق السـباعي لرتدي الوضع الثقاف ف العالم 
العربي، موضحا: ”عشنا فداحات واقعنا العربي 
القـايس واملأسـاوي والعليل ف سـني مخاضاتنا 
سياسـية  مشـاهد  سـودتها  التـي  العسـرية 
مضطربة وقاتمة وقاسـية جدا، غزلها املبدعون 
بهـم، فجـاءت  أحـداث جسـام مـرت  بمغـزل 
كتاباتهم الصادقة والحقيقية لتنتشـل اإلنسـان 
العربي من يأسـه وحزنه وكآبته وضياعه، فرٌح 
ملا قدمـه زمالئي املبدعني حني انتـرصوا لكرامة 

العربي املهدورة“.
ونـص السـباعي، رسـالة ُمتخيَّلـة يرسـلها له 
بطـل ملحمي خـارج مـن األسـطورة، بعنوان: 
”رسـالة من الباحث عن الخلـود )جلجامش( إىل 
كاتـب القصة القصرية العراقـي الجوزائي املزاج 
)عيل السـباعي(“، ليسـتعني الكاتـب بجماليات 
امليثولوجيا، ف نسيج محكم مع واقعنا املعارص.

يقول الكاتب ف نصه عل لسـان مرسل الرسالة 
املُتخيَّل جلجامش: ”مرت السـنون عجافا جزافا 
رساعـا يا صاحبي، تعلمت فيهـا كل ما يمكنني 
فعله غري القـراءة؛ لكن! اآلن ف فرتة كوفيد-19، 
تعلمت القراءة الواعية، والقراءة الواعية علمتني 
أن أشـعل الضوء، ضوء روحي، ف ظلمة الوجود، 

ظلمة الحياة، وأستعيد أحالمي“.

ويـربز ف الرسـالة تفاعـل جلجامش مـع واقع 
العـراق املأسـاوي كوطن مسـتلب تعاقبت عليه 
مآيس الدكتاتورية، فاالحتالل ثم اإلرهاب املشبع 

بأردية الطائفية.
يقـول جلجامش: ”وأنـا أقرأ ف كتابـك )ُزليخات 
يوسـف( فأراه وأنا أقـرأه: حربا ودمـارا وخرابا 
سـورياليا مؤملـا، تمنيـت وأنـا أقـرأ، أن أقرأ عن 
الحـرب بعـني اإلنسـان البسـيط ال بعينـك، وأن 
أهجـس اإليقاع املؤلم لها مـن وجهة نظر الناس 
البسـطاء ال من وجهة نظرك، فهو سيؤرخ لهذا 
العـذاب، ومع ذلـك ما كتبتـه بمزاجـك العراقي 
الجوزائـي، كان مؤثرا جدا، وموجعا جدا، تمنيت 
لحظتها لك السعادة، فسخرت الجن، ليحملوا إيل 
محياك البهي؛ أخربوني انشـغالك بمنتج إبداعي 

جديد وأنت تعيش ف زمن جائحة كورونا“.
ر الكاتب ثقافته وقراءاته ف إغناء النص  وُيسـخِّ
وإشباعه، مستشـهدا بآراء مفكرين وقادة رأي، 
يقول عل لسـان جلجامش: ”كتب ليو تولستوي 
)السـعادة ذات طعم واحد، لكن الشـقاء متنوع 
الطعـوم( فلتعلـم يا صاحبـي: أملي، وشـقائي، 
لألسـف أنفقـت كل وقتي أعيش ف سـوق مليئة 
بالباعة، عشت وسطهم باحثا عن عشبة الخلود 
ف سـوق يبيعون فيـه لحمنا ودمنـا، تأملت كثريا 
لتعطـل رؤوس النـاس، ذلـك ما قرأتـه ف قصتك 

)مزاد الرؤوس العلني(“
ويقـدم السـباعي نظـرة وجوديـة جديـدة عن 

الخلود، الذي أفنى البطل األسطوري حياته بحثا 
عنـه؛ يقول: ”عشـت حياتي كلهـا محاولة مني 
إلسـعاف وترميم جراحات روحي، سعيت جاهدا 
للهـروب منها نحو حياة أكثر حريـة، لم يكفني 
خروجـي ف كل مراحـل بحثي عـن الخلود، كنت 
أحلـم ببدايـة جديدة، مـا زلت أتخبـط بأحالمي 
الكبـرية؛ نعـم. الحلم ببدايـة جديـدة، وغالبا ما 
أردد ف رسي: الحياة، يا لها من مهنة شاقة، إنها 

شاقة بما تمتلكه من وعي“
وعيل السـباعي من مواليد العراق النارصية عام 
1970، كتـب أول قصـة له عـام 1984، بعنوان: 
”عربدة عقـب سـيجارة الضابـط العراقي“، له 
مجموعة كتب، منها: ”إيقاعات الزمن الراقص“ 
عـام 2002، و“رصخـة قبل البكم“ عـام 2003 
التـي حصـدت الجائـزة الثالثة ف الـدورة الثالثة 
ملسـابقة دبي الثقافية، و“ُزليخات يوسف“ عام 
2005، و“احـرتاق مملكة الزامامـا“ عام 2006 
التـي حازت عل جائزة ناجي نعمان، و“مدونات 
أرملـة جندي مجهول“ عـام 2014، و“ألواٌح من 
وصايا الجد“ عام 2018 وف الشهر األخري، حصد 
السـباعي أيضـا، جائـزة اإلبـداع، إحـدى جوائز 
ناجي نعمان األدبية، للمـرة الثانية، ف العاصمة 
اللبنانيـة بـريوت، عـن مجموعتـه القصصيـة 
”الحّبوبي ينظُر مريديـه“، من ضمن أكثر من 3 
آالف أديب من 78 دولة، شاركوا بأعمالهم األدبية 

التي كتبوها بنحو 47 لغة ولهجة.

           مع انتشار التقنيات الحديثة والدخول في عصر 
الثورة الصناعية الرابعة، بدأت أجناس أدبية تعاني من 

خطر االنقراض، ومنها أدب الرسائل؛ ما دفع مثقفين عربا 
إلى إحياء هذا الجنس األدبي المرتبط بالمشاعر الوجدانية 

البشرية.وفي هذا اإلطار، أطلق مثقفون عرب، حديثا، 
جائزة بيت الفنون الرامية إلى إحياء أدب الرسائل لتشهد 
المسابقة إقباال الفتا، ويشارك في نسختها األولى للعام 

الحالي، عشرات األدباء من مختلف دول العالم.

,,

املراقب العراقي/ متابعة...
عالم البحارة ميلء بالوجع واملغامرات 
والصرب والجلـد واملعاناة، ال يعرفه إال 
من جرب عيشـه أو اقـرتب من حياة 
بحـار ورافقـه ف يوم مـن أيامه املرة 
والطويلـة ورصاعـه األزيل مع البحر، 
لكن هذا العالم الغامض واملخيف نقل 
إىل خشـبة املـرسح من خـالل تجربة 

مرسحية جديدة ف تونس.
مرسحية ”رشيـدة“ للمخرج واملؤلف 
التونس حسام الغريبي هي نقل لهذه 
املعاناة اليومية التي يواجهها البحارة 
ف تونس، تنطلق مـن وقائع حقيقية 
وتسـلط أضواءهـا عـل هـذا العالم 

املهمش املثقل باألحزان واملغامرة.
”جهنـم ليسـت ف السـماء، جهنم ف 
البحر“ بهذه الجملة تنطلق املرسحية 
وبها تختتم، لُتدخل املشـاهد مبارشة 
ف صلـب املوضوع وتعلـن منذ البداية 
عـن حجـم املعانـاة واملكابـدة التـي 
يواجهها البّحار وتدعـوه إىل رحلة إىل 
هذا العالم املحفـوف باملخاطر، بينما 
املنثـورة  الشـباك واألصـداف  تدعـو 
بشـكل مرتبـك ف فضـاء العـرض إىل 

الغوص ف هذا العالم بكل تفاصيله.
أّمـا اإلضـاءة فتختلف ف كل مشـهد 
وتقـّدم تعبريات مختلفة عـن الحالة 
النفسـية للممثلني، فهي تارة حمراء 
قانية كلون الدم الذي يغيل ف عروقهم 
نتيجة ما يواجهونه من أهوال، وتارة 
أخـرى تميـل إىل زرقة تحاكـي زرقة 
البحـر، ومـرة تميـل إىل البنفسـجي 
فتعطي شـيئا من األمـل والطمأنينة 
ف النفـوس وكأّن عاصفة هوجاء قد 

مرت لتوّها وهدأت.
ومرسحيـة ”رشيدة“مـن أداء محمد 

ومحمـد  الحجـاج  ومحمـد  قريـع 
خميس، بينما كتـب نّصها وأخرجها 

حسام الغريبي.
تتحـرك  املرسحيـة  امتـداد  وعـل 
ثالثـة أجسـاد بأسـمال باليـة عـل 
خشـبة املـرسح معـرّبة عـن حالـة 
يعيشـونها  التـي  واالرتبـاك  القلـق 
ف مغامراتهـم اليوميـة مـع البحـر، 
واملرسحيـة ال تعالـج هـذا املوضوع 
بشـكل مجرد مسقط بل تستلهم من 
أحداث واقعية عاشتها مدينة املهدية 
السـاحلية التونسية مع فاجعة غرق 
أحد مراكب الصيد قبل عامني وخلفت 
آنذاك عرشات من الغرقى واملفقودين.
ومن هـذا االسـتلهام مـن الواقع بدا 
أن النص املرسحي قد سـكن صاحبه 
ولزمـه كظلـه لعامـني متتالني حتى 
ولد مفعما بالصـدق واأللم والحرقة، 
طارحا أسـئلة عن وضع البّحارة وما 
إذا كان البحـر بالنسـبة إليهـم يمثل 
نعمـة ومـورد رزق أم نقمة وبابا من 
أبـواب الفواجـع التـي ال أحـد يدري 
متـى تحّل بعائالت اتخـذت من البحر 

مصدرا للعيش.
ويسـري النسـق الدرامـي للمرسحية 
بـني الحكي والحوار وهي ال تخلو من 
إشـارات إىل ”الـرصاع عـل القيادة“ 
الـذي عـادة ما يفـي بالسـفينة إىل 
الغـرق، وفق ما هو متعـارف عليه ف 
العـرف االجتماعي التونـس، ولعّل ف 
ذلك أيضا إشـارة إىل الوضـع العام ف 
البالد التي تعيش منذ سنوات كسفينة 
تائهـة ف بحر متالطـم األمواج، بينما 
يتصـارع أهـل السياسـة عـل غرفة 
القيادة، ومـا هم ببالغيها وال قادرين 

عل القيام باستحقاقاتها.

أرى أّني سقطُت وال أُبايليِ 

ْل بمائدةيِ  النِّزاليِ ولم أحفيِ
أشوُِّه غايتيِي بذنوبيِ ذاٍت

ستسرُتُها مَحّطاُت  الليايل 
أكدُِّر ماَء عينَي بانسكاٍب 

اليل  َن من  خيِ عل يشٍء تكوَّ
كأّني قْد مزجُت ُزالَل ُعمريِْي

بملٍح ذاَب ف ُدنيا الزُّالليِ
َترانيِي أعنُيُ األزمانيِ  أهالً

الليِ بأن أرَمى إىل كهفيِ الضَّ
نيِ النَّكباتيِ أرُنو ُهنا ف َموطيِ

فأبرُص فيهيِ َتشويَه الجماليِ
ُنيِي املصائُب دوَن ردٍّ ُتسريِّ

إىل فرٍج َيجيُء بال اقتيِتاليِ
طريُق الحزنيِ أرسُمُه بَخطٍّ

َجنوبيٍّ ُيرى َوْسَط املَقاليِ
َتَسلََّل ف ُمخيِّلَتيِي وريٌد

بسطريِ الُجرحيِ َيسعى الغتيايل
وى ذاتيِي ولكْن أقاتُل َمْن سيِ

تايل  أرى ذاتيِي ستنزيُِف ف قيِ
سأهرُب حيُث ال أدري وأمي

داليِ  إىل زمٍن يفوُح بال جيِ
سأمزُج كأَس ذوقَي ف حراٍم

فَيحيا عنَد رشيانيِ الَحالليِ
سأخُرُق بالغيابيِ سفنَي َغيبي

ألغرَق كلَّ أحالميِ املَناليِ
يها َقصْدُت إىل الُقرى الال أهَل فيِ

ألبنَي باألَس َسدَّ اعتيِزايل
وقْد أوقدُت من ُزبريِ املَعاني 

جحيماً فيهيِ يحرُقني َخيايل
وآيُة ذاَك أنَّ َجناَح َوحيْي

باليِ ُيقّطُع كلَّ أوصاليِ الحيِ
سأبتلُع الّشقاَء عل عناٍد

تي نيِبايل  وأكرُس فوَق خارصيِ
ى وأسلُك ذلَك الّدرَب املَُدمَّ

اليل ني إىل موٍت هيِ ُ ُيبرشِّ
أنا بيِيِكُر الحقيقةيِ ليَس َيرىض

عايل واها أن ُتطرَِّز ف فيِ سيِ
ثيل ليَس يقبُل ف حياٍة فميِ

ُيديُر شؤوَنها َكفُّ اعتالليِ .

»شريدة« مغامرة اإلبحار
 على خشبة المسرح

»بازيريك« وقائع تاريخية في 
العراق وإيران وفلسطين 

املراقب العراقي/ متابعة...
تصـدر قريبـاً عـن دار مخطوطـات  ف هولنـدا 
روايـة )بازيريك( للكاتب عبـد الرحمن املاجدي. 
تـدور أحداث الروايـة ف مدن مختلفـة: )إيدي – 

هولندا(، )القدس – فلسـطني(، )بابل – العراق(، 
)أصفهان وشـرياز – إيران(، )سـيبرييا وسـانت 
بطرسبريك – روسـيا(. تفكك شخصيات الرواية 
بعـض األسـاطري وتعيـد ترتيبهـا، كمـا تقـوم 
برتسـيخ بعض الوقائع التاريخية  ونفي بعضها 
اآلخر. هـذه رواية عـن )انثروبولوجيـا العوالم( 

والتعدد الثقاف. 
من بني فصول الرواية التي تمتد عل 228 صفحة 

من القطع الكبري، نقرأ »
»شغلْت خالفُة امللكيِ داوَد أّياَم وساعاتيِ ابنهيِ األكربيِ 
 ، األمـرييِ أدونيـا، منـُذ أْن سـمَع، ف رواق القـرصيِ
مستشـاَر أبيهيِ ناثاَن يهمُس لصادوَق الكاهنيِ أّن 
، فأدرَك أنَّ سنواتيِ  ملََك املوتيِ يطوُف حوَل القرصيِ
، لكّنه انتبَه  عمريِ أبيهيِ الطويلَة توشُك عل االنتهاءيِ
إىل أّن تحذيـَر ناثاَن لْم يكْن همسـاً، وهْل ُيسـمُع 
الهمـُس عـن ُبعـٍد؟ فأيقـَن أَن ناثـاَن كاَن يريُد 
إسـماَعه ذلـَك الهمس. قـّرَر إقالَته بعـَد أْن يرَث 
، ألّنه، وإْن كاَن مستشاراً نبيهاً ف  لَك من أبيهيِ ـُ املـ

، لكّن والَءه األّوَل لنفسه. شؤونيِ الحكميِ

ُر ماَء عينَي أكدِّ

»مقام الريح« سيرة اإلنسان والمكان في ظل الحرب
املراقب العراقي/ متابعة...

 – املتوسـط  منشـورات  عـن  صـدرت 
إيطاليا، رواية جديدة للروائية السورية 
سـمر يزبـك، وجـاءت بعنـوان: »مقام 
الريح«. روايٌة تتبع فيها الكاتبُة سـرية 
واملـكان وعالقتهمـا ف ظـل  اإلنسـان 

الحرب وف قلب الجحيم.
ن  ف هـذه الروايـة، وعـرَب لغـٍة، أبعـَد ميِ
والحـرب،  للُعنـف  الراهنـة  اللحظـة 
ن  وباعتمادها أسـلوب تيار الالوعي، وميِ
خالل رسٍد فني ُمركٍب وواسع الدالالت؛ 
اإلنسـان  عالقـَة  يزبـك  سـمر  تـروي 
بالُعنف، وقدرة الخيـال عل إنقاذنا من 
جحيم الواقع. إنها حكايُة ُجندي جريٍح 
عل قمـة جبل، ُيعيد اكتشـاف نفسـه 
بني لحظة موته وحياتـه. فالرواية تبدأ 
ه  بذاكرٍة ضبابيٍة لَبَطليِها عيل، باكتشـافيِ
لنفسه، ولسـكان قريٍة جبلية ساحلية 
نائيـة، غادرتهـم طمأنينـُة العيش منذ 

زمن بعيد..
مـن الكتاب:مجرد ورقٍة صغريٍة، تمنعه 

رموُشـه املتشـابكة مـن رؤيتهـا تحت 
شـمس الظهرية! ورقة شـجٍر ليس إال! 
ُمفصصـٌة وخـراُء، تظهر كسـتارٍة 

أمـام َعْيَنْيه حـني يحرك جفَنْيـه ببطٍء 
وصعوبـٍة. ورقة شـجٍر تمس رموشـه 
الطويلة امللطخة بالطـني! ورقٌة تمنعه 
مـن رؤيتهـا بوضـوٍح حبيبـاُت تـراٍب 
ناعمـٌة، تسـبح ف مـاء َعْيَنْيـه، تحكُه 
جفَنْيـه  تحريـك  أعـاد  لـو  وَتحريُِقـُه. 
وَفْتَحُهمـا، لسـقطت الورقـة ف عينـه 
اليـرسى. العالَم كله هـو تلك الورقة. ال 
صوت، ال رائحة. ال يشعر بعينه األخرى. 
أال يزال َحيـًا؟ ربما! ألديه جسـٌد؟ وأين 
جسده، إذْن؟ شعوره بوجوده ال يتجاوز 
املسـاحة الضيقـة من الضـوء الخافت 
املحجـوب بخطـوٍط سـوداء، ال يهم إن 
كانت تلك رموشه أم كوابيسه، فالَعَتَمة 
رسعان ما تحل ثانيًة ف داخله. يتهاوى 
ببطٍء ف مكاٍن عميـٍق ومجهوٍل. تنعدم 
جاذبيتـه، ويحس بتأرجحيِ رأسـه، ربما 
هـو َمْن يتهاوى ف قـرٍب؟ أهذه جنازته؟ 

أهذا رأسه هو؟.
جاء الكتـاب ف 144 صفحة من القطع 

الوسط. إصدار: 2021

محمد عبد الرحيم
كان أميتـاب باتشـان ورفاقـه ف نهاية 
السـبعينيات وثمانينيات القـرن الفائت 
يمثلون نموذجاً ألبطال الفيلم الهندي ــ 
ال السينما الهندية ــ بمفهومه الشعبي، 
وبالطبـع كان لهذا الشـكل أكـرب األثر ف 
الجماهـري املرصية وقتها، فـال تندهش 
وقد حمل باتشـان تمساحاً ووقف ُيلقي 
خطبـة طويلـة عصمـاء أمـام الرجـل 
الرشير، تمهيداً لالنتقام منه، أو يسـقط 
منـزل كامـل فـوق رأس أحـد األبطـال، 
وينهض ُمنفضاً بعض األتربة ف بساطة، 
دون أن ُيصيبـه خدش، وأصبح مصطلح 
)الفيلـم الهنـدي( بديالً عـن كل ما يناف 

العقل واملنطق.
أثر هذه األفالم امتد إىل السـينما املرصية 
بطبيعـة الحـال والحديث هنـا عن فيلم 
مرصي تم طرحه ف دور العرض املرصية 

مؤخـراً بعنـوان »200 جنيه«. ولألسـف 
تنطبـق عليـه كل رشوط الفيلم الهندي، 
بدايـة مـن سـذاجة ُصناعه وصـوالً إىل 
د، إضافة إىل االدعاء بأنه  استغفال املُشاهيِ
يقول الكثري عما نعيشـه اآلن. )الَخلَْطة( 
أداء.. إسـعاد يونس/ أحمد السقا، أحمد 
السعدني، خالد الصاوي، أحمد رزق، مي 
سـيلم، ليل علـوي، أحمـد آدم، محمود 
البزاوي، هاني رمزي، غادة عادل، حنان 
سليمان، صابرين،. تأليف أحمد عبد الله، 

وإخراج محمد أمني.
فكـرة الورقـة النقديـة التـي يتداولهـا 
الناس، ومن خالل انتقالها بينهم نتعرّف 
عل حيوات هؤالء، فكرة طريفة ف ذاتها، 
حتى إن تم تقديمها من قبل ف السـينما 
املرصية، ف منتصف األربعينيات ـ حوايل 
عـام 1946 ـ التـي ربما تكـون متحولة 
مـن مصدر آخر. هذا ال ير وال يعني أن 

هناك رسقة للفكـرة، املهم املحتوى، وما 
سـُيعرّب عنـه الفيلم الجديد عـام 2021. 
ومـن خالل هـذه الورقة النقديـة تتنوع 
الشـخصيات والفئـات، بداية مـن امرأة 
تتحصل عل معاشها الضئيل، وصوالً إىل 
ابنها ف النهايـة الذي رسق منها الورقة، 

واّدعى أنها سقطت منها. 
لن نتحدث كثرياً عن موضوع املصادفات 
هـذا، فالعمل درس نموذجي ف املصادفة 
وسـذاجتها، وهـو درس معكوس لكاتب 
الدرامـا، بأال يفعـل مثله أبـداً. لكن لنبدأ 
باملـرأة صاحبـة املعاش، أول َمن اسـتلم 
الورقة وقـد وّقعت بالختم الـذي تحمله 
عل الورقة، دون كشـف اسـتالم النقود، 
حتـى نتعرّف الورقة طوال الفيلم، طبعاً، 
خاصـة أن لهـا مدلـوال دراميـا مهـوال، 
سـتتحدد مـن خاللـه النهايـة ومصـري 

الشخصيات.

عي
سبا

ي ال
عل

»200 جنية« فيلم هندي بممثلين مصريين !

قاسم العابدي 



خير نساء األّمة
خديجة بنت خويلد .. سيدة

 اإلرادة والريادة

صحيفة-يومية-سياسية-عامة
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
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كانت السيدة خديجة بنت خويلد من أرسة أصيلة 
، له�ا مكان�ة ورشف يف قري�ش ، عرف�ت بالعل�م 
واملعرف�ة ، والتضحية والف�داء ، وحماية الكعبة 
، وحينم�ا ج�اء تّبع - ملك اليم�ن - ليأخذ الحجر 
األسود من املسجد الحرام إىل اليمن ، هّبت قريش 

ومنهم خويلد لحمايته ومنعه عن ذلك .
وكان أس�د ب�ن عبد الع�زى - جد خديج�ة - من 
البارزي�ن يف حلف الفضول ال�ذي تداعت له قبائل 
م�ن قري�ش ، وكان ورق�ة ب�ن نوف�ل - اب�ن عم 
خديجة - أحد األربعة الذين رفضوا عبادة األوثان 
، وبحث�وا عن الدي�ن الحق وكانوا م�ن األحناف ، 

يدينون لله عىل ملة إبراهيم .
إذن كانت السيدة خديجة من أرسة عريقة ، وكان 
ذووه�ا عىل دي�ن إبراهي�م عليه الس�ام ، وممن 

ينتظرون ظهور الدين الجديد .
وقد اجتمع للسيدة خديجة عليها السام - إضافة 
إىل النس�ب العري�ق - األخ�اق الفاضل�ة ، والذكر 
الطي�ب ، وبلغ من علّو ش�أنها أنه�ا كانت تلقب 

بسيدة نساء قريش إضافة إىل لقب الطاهرة .
إن أول الس�مات الريادية البارزة يف حياة الس�يدة 
خديجة عليها الس�ام والتي تكش�ف عن روحها 
الكبرية ، وهمتها العالية ، وحريتها واستقالها ، 

أنها عندما ورثت أمواال طائلة من أبيها .
ل�م ترتك هذه األموال راكدة ، ولم تراِب بها يف زمن 
كان الربا رائجا ، وإنما اس�تثمرت هذه األموال يف 
التجارة ، واستخدمت رجاال صالحني لهذا الغرض 

، واس�تطاعت أن تكسب عن طريق التجارة ثروة 
ضخم�ة حتى قي�ل إن له�ا أكثر م�ن ثمانني ألف 
جمل متفرقة يف كل مكان ، وكان لها يف كل ناحية 
تج�ارة ، ويف كل بل�د م�ال ، مثل مرص والحبش�ة 

إضافة إىل رحلتي التجارة إىل الشام واليمن .
وال ب�د من الق�ول إن إدارة تجارة واس�عة يف ذلك 
املجتمع الجاهيل لم يكن أمرا س�ها ؛ حيث كانت 
امل�رأة محرومة م�ن جميع حقوقه�ا االجتماعية 
،  ف�ا ب�د أن التي تق�وم بهذا العم�ل الرائد تتميز 
بنبوغ متفوق ، وشخصية شامخة قوية ، وخربة 
بش�ؤون الحي�اة كافي�ة ألن تؤهله�ا إلدارة تل�ك 

التجارة العظيمة  كأفضل الرجال رشدا وعقا .
لقد كان من نبوغ الس�يدة خديجة عليها الس�ام 
، وح�دة ذكائه�ا ونظرته�ا البعي�دة أنه�ا أدركت 
عظمة ش�خصية الرس�ول صىل الله علي�ه وآله ، 
وس�مو أخاق�ه ومس�تقبله الزاهر قب�ل تكليفه 
برسالة الس�ماء ، والتاريخ يروي لنا أنها سمعت 
م�ن العلماء واألحبار أن محم�دا نبي آخر الزمان 
فتعل�ق قلبها ب�ه ، ولعلها كانت ته�دف من وراء  
اختياره�ا له ليك�ون مضارب�ا له�ا يف تجارتها ، 
وإرس�ال غامها مي�رة معه أن تخترب س�لوكه 
ع�ن كثب ، فنق�ل لها ميرة ما جعله�ا تزداد به 
إعجابا وقناع�ة ووجدت فيه الش�خص الكامل ، 
وال�زوج العظيم املثايل ، والرج�ل القوي ، والروح 
الشفافة التي اختارتها السماء لتنجي العالم من 
وحل الجاهلية ، ومس�تنقع التخلف والتعاس�ة ؛ 

لذلك رفض�ت كل من تقدم لخطبته�ا من الرجال 
املرموق�ني ، واألرشاف األثري�اء ؛ ألنه�ا لم تجد يف 
أحده�م كفئا لها وه�ذا دليل عىل أنه�ا لم تتزوج 

برجل قبله بل كانت بكرا عذراء .
لق�د رضي�ت بالزواج م�ن محمد ص�ىل الله عليه 
وآل�ه الفقري اليتيم ، بل هي التي تقدمت وعرضت 
نفس�ها ورغبت يف االقرتان ب�ه ، عىل الرغم الفرق 
الشاس�ع ب�ني حياتها املادية وحياته البس�يطة ، 

واقرتح�ت أن يك�ون امله�ر م�ن ماله�ا .
لقد ش�اء الله تعاىل أن يتعلق قلب السيدة خديجة 
بفت�ى بن�ي هاش�م بع�د ان انبهرت بش�خصيته 
والخل�ق   ، واالس�تقامة   ، بالفضائ�ل  املفعم�ة 
القوي�م ، واالنقطاع إىل عبادة الله تعاىل ، وبالروح 
اإلنس�انية التي يحمله�ا بني جنبات�ه ، الطافحة 
باإليمان وح�ب اآلخرين والتفاني يف إس�عادهم ، 
فهو الرج�ل املنحدر من أرفع بيوت العرب ش�أنا 
، وأعاه�ا مج�دا ، اصطفت�ه ي�د الق�درة اإللهية 
، وأّهلت�ه لحم�ل الرس�الة الخاتم�ة ، وتبليغها ؛ 
فأحاطت�ه بعناية خاصة وفق مخطط يتناس�ب 

مع عظيم املسؤولية التي تنتظره .
مثل هذا الشخص العظيم ال بد أن يفكر باالقرتان 
بام�رأة ، ترتف�ع إىل مس�توى حياته ، بما س�وف 
يكتنفه�ا يف املس�تقبل من جه�اد وص�رب ، امرأة 
مس�تعدة لبذل كل غاٍل ونفيس يف سبيل  األهداف 
السامية التي يس�عى لتحقيقها  ، وتكون جديرة 
بمشاركته رحلة الدعوة بما يكتنفها من مشاكل 

وعقبات ، فقّيض الله له السيدة الطاهرة ، واملرأة 
العاقل�ة ، اللبيب�ة ، الفاضل�ة ، الحن�ون،  الثرية ، 

سيدة مكة األوىل .
إن قص�ة زواج الس�يدة خديج�ة عليه�ا الس�ام 
من رس�ول الله تعترب منعطف�ا مهما يف حياتها ، 
ونقطة المعة يف تأريخها املرشف ، ودليا واضحا 
عىل ما كانت عليه من روح االس�تقال واالعتماد 
عىل النفس ، والحرية ، والَنَفس الريادي ، والقدرة 
عىل اتخاذ القرار دون االلتفات إىل املوروث القَيمي 
للمجتم�ع ال�ذي كانت تعي�ش فيه ؛ ل�ذا لم يكن 
اقرتانه�ا بالنبي محمد صىل الله عليه وآله يش�به 
الزواج املتع�ارف بني الناس ، وال بني الخاصة من 
علية القوم ، بل يعترب هذا الزواج النموذج الوحيد 
من نوعه يف الجزيرة العربية ، وخاصة بني قريش 
، إذ كان ذل�ك القران امليم�ون املبارك خال من كل 
الدوافع ، لقد كان زواجا أنفسيا من الطراز األول .

ولم تكتف الس�يدة خديجة عليها السام باختيار 
الرج�ل املناس�ب ليكون زوج�ا لها ، ب�ل ينقل لنا 
التاري�خ أنها املبادرة بالخطوة األوىل ؛ حيث بعثت 
إىل محم�د  ص�ىل الله عليه وآل�ه ، فقالت له : ) يا 
ابن العم ، قد رغبت فيك لقرابتك مني ، ورشفك يف 
قومك ووس�طك فيهم ، وأمانتك عندهم ، وحسن 

خلقك ، وصدق حديثك ( .
طت أختها هالة  ويف رواية إنها عليها الس�ام وسَّ
فكلم�ت عم�ار ب�ن ي�ارس وكان صديق�ا مقربا 
للنب�ي صىل الله عليه وآل�ه فكلم النبي الذي تقدم 

لخطبته�ا م�ع نفر م�ن أعمامه ، ومل�ا خطب أبو 
طال�ب عليه الس�ام  الخطب�ة املعروف�ة ، وعقد 
النكاح ، قام صىل الله عليه وآله  ليذهب مع عمه 
أب�ي طال�ب ، فقالت خديجة عليها الس�ام : ) إىل 

بيتك ، فبيتي بيتك وأنا جاريتك ( .
بع�د ان تمَّ الزواج املب�ارك انتقل النب�ي صىل الله 
علي�ه وآل�ه إىل دار خديج�ة عليه�ا الس�ام ، تلك 
ال�دار الت�ي يعبق عط�ر الرس�الة م�ن جنباتها ، 
والتي ظلّت معلما ش�اخصا ولسانا ناطقا يحكي 
أح�داث الدعوة وجه�اد األرسة املحمدية وصربها 
ومعاناته�ا .لق�د اجتمع ش�مل محم�د وخديجة 
عليهما الس�ام ليؤسس�ا بيتا مبنيا ع�ىل مبادئ 
رائ�دة ، بي�ت  يغمره الح�ب والس�عادة والحنان 
وال�دفء العائيل والتفاهم .وبعد البعثة اس�تمرت 
الس�يدة خديجة عليها السام  يف مواقفها الرائدة 
؛ لق�د كانت تملك من ال�ذكاء والبصرية ما جعلها 
تشّخص الحق وتؤمن به ، وكانت تملك من القوة 
واإلرادة ما جعلها تعل�ن إيمانها لتكون بذلك أول 
من آمن من النس�اء برس�الة اإلسام ، وبذلت كل 
ما بوس�عها من أج�ل أهدافه املقدس�ة ، وجعلت 
ثروته�ا ب�ني يدي الرس�ول ص�ىل الله علي�ه وآله 
وقال�ت : » جميع ما أملك ب�ني يديك ويف حكمك ، 
ارصفه كيف تشاء يف سبيل إعاء كلمة الله ونرش 

دينه«.
ويف بيتها تأسس�ت أول أرسة يف اإلسام من لبنات 
ثاث : محمد ، وخديجة ، وعيل ، قال أمري املؤمنني 

:  ) ول�م يجمع بي�ت واحد يومئذ يف اإلس�ام غري 
رس�ول الل�ه ص�ىل الله علي�ه وآله وخديج�ة وأنا 
ثالثهم�ا ( ، وكان�ت ه�ذه األرسة املقدس�ة تصيل 
بفن�اء الكعبة ع�ىل مرأى من قري�ش حيث يقول 
العباس بن عبد املطلب ألحد السائلني املستغربني 
: ) والل�ه ما عىل األرض كلّها أح�د عىل هذا الدين 

غري هؤالء الثاثة ( .
وتحمل�ت الس�يدة خديجة مع رس�ول الله عذاب 
قري�ش ، ومقاطعته�ا ، وكانت ت�ؤازره عىل أمره 
، وتخف�ف عنه ، وتهون عليه أم�ر الناس ، وكان 
ال يس�مع ش�يئا يكرهه م�ن رٍد علي�ه ، وتكذيٍب 
ل�ه فيحزن�ه ذلك ، إال ف�رج الله ذلك عن�ه بها  إذا 
رج�ع إليه�ا ، وكان صىل الل�ه عليه وآله يس�كن 
إليه�ا ، ويش�اورها يف املهم من أم�وره وكانت له 
وزير صدق .كان ه�ذا اإلخاص الفريد ، واإليمان 
الص�ادق ، والح�ب املخل�ص من الس�يدة خديجة 
عليها السام حريا أن يقابله النبي صىل الله عليه 
وآل�ه بما يس�تحق من حب وإخ�اص وتكريم لم 
يف�ارق قلبه الكري�م حتى بع�د مفارقتها الحياة 
؛ وق�د جاء عىل لس�انه الرشيف املزي�د من الثناء 
عليه�ا ؛ فذك�ر فضائله�ا وعرّب عن عم�ق محبته 
له�ا ، فريوى عن�ه  صىل الله عليه وآل�ه أنه قال : 
» ........  وخ�ري نس�اء أمتي خديج�ة بنت خويلد 
» ، وق�ال صىل الله علي�ه وآله : » يا خديجة .......

إن الل�ه - عز وجل - ليباهي بك كرام مائكته كل 
يوم مرارا » .ان الس�يدة خديجة لتستحق كل هذا 

التقدي�ر واالحرتام من رس�ول الله صىل الله عليه 
وآل�ه بعد أن بلغت املقام الس�امي عن�د الله تعاىل 
حت�ى حباها ب�ان جعلها من أفضل نس�اء الجنة 
كما قال رسول الله صىل الله عليه وآله  : » افضل 
نس�اء أهل الجنة خديجة بنت خويل�د ، وفاطمة 
بن�ت محم�د ، ومريم بن�ت عمران ، وآس�ية بنت 

مزاحم امرأة فرعون » .
الكثري من الدروس يمكن اس�تخاصها من سرية 
الس�يدة خديجة عليها السام ، ومواقفها الرائدة 
تصل�ح ألن يقت�دي به�ا النس�اء ع�رب األجي�ال ؛ 
فالس�يدة الثرية الت�ي كانت تملك ث�روة طائلة ، 
وتدي�ر تج�ارة عظيم�ة ل�م  تغرها زب�ارج الدنيا 
وزينته�ا ، ول�م تبحث ع�ن اللذة ألج�ل اللذة ، وال 
ع�ن امل�ال والش�هرة ، وإنم�ا كانت تبح�ث عمن 
يخدم هدفها األسمى يف الحياة ؛ فرفضت االقرتان 
بأصح�اب امل�ال والج�اه ، واقرتن�ت برج�ل فقري 
ال م�ال ل�ه ، وبادرت ه�ي بعرض نفس�ها عليه ، 
وتحملت سخرية نساء قريش، وانتقادهن الاذع 
لها ، ثم حملت معه مشعل اإلسام لتنري للبرشية 

دربها املظلم .
نعم كانت امرأة رس�الية ورائدة لم يعهد مثلها إال 
القليل من صانع�ي التاريخ ، صربت وضحت من 
أجل مبادئها ، وكانت الزوجة ، والسكن ، واملعني ، 
والنارص ، والوزير لصاحب أعظم رسالة يف تاريخ 
البرشية حتى ُعّد نرصها له أحد الدعائم التي قام 

عليها اإلسام .  

  ١٤٥٦ - تأسيس جامعة غرايفسفالت، لتكون الثانية في الترتيب بين أقدم جامعات شمال أوروبا.
  ١٨٠٠ - بريطانيا تستولي على مستعمرة كوراساو الهولندية.

  ١٩١٢ - اندالع حرب البلقان األولى.
  ١٩١٤ - الدولة العثمانية تعلن الحرب على بلغاريا والعرب.

  ١٩٦١ - الشرطة الفرنسية تقتل نحو ٣٠٠ مغترب جزائري عقب تظاهرات شاركوا بها تحدياً لقانون حظر 
التجوال الذي يمنع الجزائريين من الخروج.

من ذاكرة االيام
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تشرين األول

اإلمام أبو محمد الحس�ن الزكي، س�بط الرسول األعظم صىل الله 
علي�ه وآل�ه وس�لم أول مول�ود ولد يف اإلس�ام ألهل البي�ت عليهم 
الس�ام، جده رس�ول الله، وأبوه أمري املؤمن�ني عيل بن أبي طالب، 
وأمه فاطمة الزهراء، صل�وات الله عليهم أجمعني، وهو أول فرع 
للدوحة الهاش�مية النبوية، والش�جرة العلوية. ولد يف النصف من 
ش�هر رمضان املبارك من السنة الثالثة للهجرة النبوية قال رسول 

الله صىل الله عليه وآله وسلم فيه ويف أخيه أحاديث كثرية منها:
الحسن والحسني سيدا شباب أهل الجنة.

م�ن أحب الحس�ن والحس�ني فق�د أحبن�ي، وم�ن أبغضهما فقد 
أبغضني.

إبناي هذان إمامان قاما أو قعدا. 
الحسن والحسني ريحانتاي يف الدنيا ويف اآلخرة.

إىل غ�ري ذلك من األحادي�ث النبوية الرشيفة، املتوات�رة التي نقلها 
حمل�ة األحادي�ث من جهاب�ذة العلماء وأكابر الحفاظ يف س�ننهم 
وصحاحهم ومس�انيدهم مس�ندة ومرس�لة إرس�ال املس�لمات. 
ويكفيهم�ا فخرا أنهما طاهران مطه�ران بحكم آية التطهري التي 
نزلت يف جدهما رسول الله، وأبيهما أمري املؤمنني، وأمهما فاطمة 
الزه�راء، وفيهما، صل�وات الله وس�امه عليهم أجمع�ني. يمتاز 
اإلمام الحس�ن عليه الس�ام: بمناقب، وفضائل، وصفات، ومزايا 
انح�رصت فيه، وما اجتمع�ت يف غريه إال يف أخيه اإلمام الحس�ني 
وأه�ل بيته، وخص به من املآث�ر واملكارم التي فاق بها عىل األوائل 
واألواخ�ر، ال يق�وم بوصفها البن�ان، وال ينهض بذكرها اللس�ان، 
ألن�ه أرفع مكان�ا ومحا، وأوىف رشف�ا ونبا، وأزك�ى فرعا، وأعىل 
أصا. عرف اإلمام الحس�ن عليه السام بجوده وكرمه، وسماحته 
وسخائه، كما اش�تهر بحلمه وصربه، وكذلك بفصاحته وباغته، 
ظاه�ر ذل�ك يف محاورات�ه مع أعدائ�ه، وكذل�ك بزه�ده، وورعه، 

وعبادته.
لكن اإلمام الحسن عليه السام ابتيل بأدهى طغاة زمانه معاوية، 
الذي تجس�د فيه عداء بني أمية الس�افر وحقدهم الدفني عىل بني 
هاش�م، املمت�د واملتأصل منذ القدم عىل هاش�م وعب�د املطلب من 
عبد ش�مس، وأمية، وصخر، ولم يرتك معاوية وسيلة من وسائله 
الخبيثة إال استعملها ضد بني هاشم وضد اإلمام الحسن وأبيه من 
قبل عليهم السام، وآزر معاوية وسار يف ركابه قرناء السوء الذين 
باعوا دينهم بدنياهم، واألده�ى من ذلك بدنيا معاوية وبني أمية، 
ومهدوا لهم الطريق وعبدوها، م�ع علمهم ودرايتهم بأحقية أهل 

البيت وعصمتهم عليهم الس�ام. لكن اإلمام الحس�ن عليه السام 
م�ا كان غافا ع�ن خطط بني أمية الجهنمي�ة وأهدافهم الخبيثة 
التي ترمي إىل قلع جذور اإلس�ام من أساس�ه عن طريق محاربة 
أه�ل البيت وإزاحتهم، ال س�يما أئمة الهدى عليهم الس�ام ليخلو 
له�م الج�و يف العبث بمق�درات رشيعة الس�ماء، ع�ن طريق رواة 
الس�وء يف بث األحاديث الكاذبة كما أس�لفت، حتى وصل االعتقاد 

باملسلمني حينذاك، ال س�يما جديدي العهد باإلسام إىل أن اإلسام 
متمث�ل ببني أمية وخافة معاوية، ألنه�م يعتربونه خال املؤمنني 

وكاتب الوحي، استنادا إىل أجهزتهم اإلعامية الكاذبة املنحرفة.
فقد استهدف اإلمام عليه السام من قبول الهدنة هدفني -حسبما 
تم التوص�ل إليه:الهدف األول: اإلبقاء ع�ىل البقية الباقية من أهل 

بيته وأصحاب أبيه املخلصني الذين يمثلون بيضة اإلسام. 

الهدف الثاني: كشف معاوية وبني أمية عىل حقيقتهم، وواقعهم 
املزيف وبعدهم عن اإلسام، وإنما كانوا يتظاهرون به كذبا وزورا 
لتمري�ر سياس�تهم وخططه�م يف البق�اء عىل دولته�م وكيانهم، 
وخداع املس�لمني. وملا ش�اهد انهيار معنوي�ات أصحابه، وجنده، 
وقواد جيش�ه، ورؤساء قبائلهم، وتخاذلهم أمام إغراءات معاوية 
ومواعيده املعس�ولة باملال، املناص�ب، واملصاهرة منه، ومن جهة 

أخرى اتخاذ سياسة الشدة والبطش، والتعذيب من سمل العيون، 
وقطع األيدي واألرجل واإلبادة ملن ال يس�تجيب له من ش�يعة عيل 
عليه الس�ام، والواعني من املس�لمني املخلص�ني حتى وصل األمر 
إىل خيانة قائد جيش اإلمام الحس�ن عليه الس�ام وابن عمه عبيد 
الل�ه بن العباس، الذي أمره عىل رأس جيش جرار، ليكون الطليعة 
ملواجهة معاوية وجيش أهل الش�ام، لكن بإغراء معاوية له باملال 
ت�رك قيادة جيش اإلم�ام، وانحاز رسا لي�ا إىل معاوية يف نفر من 

أصحابه وخاصته.
كم�ا إن بعض قواد اإلمام الحس�ن عليه الس�ام وبعض رؤس�اء 
القبائ�ل كاتب�وا معاوي�ة رسا مبدين اس�تعدادهم لتس�ليم اإلمام 
الحس�ن علي�ه الس�ام له حي�ا إن ش�اء أو مقت�وال عن�د اقرتاب 
الجيش�ني، ومن دهاء معاوية وخبثه أن بعث بجميع تلك الرسائل 
إىل اإلم�ام الحس�ن عليه الس�ام ليطلع�ه عىل جلي�ة األمر وخبث 

رسيرة أصحابه.
عند ذلك رجع اإلمام عليه السام إىل نفسه مفكرا بأي جيش يا ترى 
وبأي قوة يواجه معاوية وجيش�ه الجرار ويحاربه؟ أبهذا الجيش 
أم بأولئ�ك األصحاب؟ لذلك ق�رر قبول الهدنة الت�ي عرضها عليه 
معاوية، لتنفيذ خطته التي كان يرمي بها إىل كشف معاوية وبني 
أمية، وإىل حفظ بيضة اإلسام ومبادئه حتى ولو تجرع الغصص، 
والعت�اب من بعض خلص أصحابه الذي�ن ال يدركون عمق خطته 
ومدى بعد هدفه. ومأثورة اإلمام الحسني عليه السام وتضحياته 
الهائلة يف التصميم عىل الوقوف بوجه الظلم والظاملني وتقديم أعز 
أوالده، وفلذات كبده، وأهل بيته، وأصحابه، وما يملك حتى نفسه 
الزكي�ة، قرابني عىل مذبح الش�هادة والدين، والحري�ة، واإلباء إال 
امتدادا وإتماما لخطة أخيه اإلمام الحس�ن عليهما السام لكشف 
ظل�م بني أمية وجورهم، وإظه�ار حقيقة كفرهم. وكر الطوق 
واخرتاق الس�تار الحديدي الذي رضبه معاوية خال عرشين عاما 
من حكمه عىل عقول املسلمني وغسل أدمغتهم عامة، وأهل الشام 
خاصة، الذين هم حديثي عهد باإلس�ام، ولوال ثورة الحسني عليه 
الس�ام لكانت رشيعة اإلس�ام أموية جاهلية. وق�د أعقبت ثورة 
اإلمام الحس�ني عليه الس�ام ثورات متتالية أهمها ث�ورة املدينة، 
وث�ورة التوابني، وثورة املختار بن عبي�دة الثقفي، وتبعتها ثورات 
أخرى، الواحدة تلو األخرى، من هنا وهناك حتى قضت عىل عرش 
بن�ي أمي�ة وأدت إىل انهيار دولتهم إىل هاوية س�حيقة من البغض 

والنسيان.

كيف كشف اإلمام الحسن »ع« معاوية وبني أمية على حقيقتهم؟

مع إن التاريخ لم يتعرض للجزئيات المتعلقة بحياة السيدة خديجة عليها السالم، إال أن 
ما وصل إلينا يمكن أن يرسم بعض معالم شخصيتها المتميزة والبارزة .

لقد كانت حياتها عليها السالم سلسلة متواصلة من المواقف الريادية التي لم تسبقها 
إليها اية امرأة معاصرة منذ أن كانت تلّقب في مكة بـ )الطاهرة( ، وإلى أن حضت 

بشرف االقتران بسيد الخلق أجمعين ، ولتنال لقب أم المؤمنين ، ثم أكرمتها السماء 
فجعلتها وعاء لنور األنوار، وأم االئمة األطهار فاطمة الزهراء عليها السالم 

، بل لقد حباها اهلل تعالى فكانت الزوجة الوحيدة التي أنجبت الذرية لسيد
،، البشر وصفوتهم .

في ذكرى الخالفة المغتصبة
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حال ألزمة حكومية مستفحلة .. العتبة الحسينية تقرر تعيين الخريجين االوائل

املراقب العراقي/ متابعة...
أعلن�ت جامع�ة وارث األنبي�اء التابعة للعتبة 
الحسينية املقدس�ة، تعيني الخريجني األربعة 
األوائ�ل م�ن كلياتها يف أقس�ام ومؤسس�ات 
العتب�ة الحس�ينية املقدس�ة. وج�اء الق�رار 
بع�د حصول موافق�ة املتويل الرشع�ي للعتبة 

امله�دي  عب�د  الش�يخ  املقدس�ة  الحس�ينية 
الكربالئي.

وقال املساعد العلمي لرئيس الجامعة الدكتور 
عباس الدعمي يف ترصيح اورده موقع »األئمة 
االثنا عرش«، إن »التعيينات تش�مل الخريجني 
األربع�ة األوائل عىل كليات وأقس�ام الجامعة 

للدراستني الصباحية واملسائية يف املؤسسات 
واالقس�ام التابعة للعتبة الحس�ينية املقدسة 

وبحسب التخصص«.
وأض�اف الدعمي، إن »الكليات التي ستش�مل 
بتعي�ني طلبته�ا األوائ�ل ه�ي كل م�ن كلي�ة 
الهندس�ة )قس�م الهندس�ة املدني�ة، وقس�م 

التكيي�ف والتربي�د(، وكلية القان�ون، وكلية 
التمري�ض، وكلي�ة اإلدارة واالقتصاد )قس�م 

املحاسبة، وقسم ادارة االعمال(«.
وأوضح، أن »املبادرة تأت�ي تأكيداً عىل اعتزاز 
الجامعة بطلبته�ا الذين اجتهدوا بطلب العلم 

خالل السنوات املاضية«.

عين المراقب

على أطالل مدرسته الواقعة في قضاء الجبايش 
بمحافظة ذي قار يقف مدير مدرسة ابتدائية يدعى عامر 
جاسم عبد الحسين  )53 عاما( متذمرا ومتشائما من سنين 
االنتظار الطويلة لخالص طالبه من ويالت الدراسة في 
الكرفانات بعتاب الى وزارة التربية، وهو يقلب قطعة 
خشبية وردية اللون من المدرسة قائال »هل هذا ما 
وعدتنا به الديمقراطية؟ هل هذا هو الحلم الوردي الذي 
وعدتنا به الوزارة؟ أسفر عن ال شيء«.

 املراقب العراقي/ متابعة...
فبعد أكثر م�ن 18 عاما عىل التغيري يف العراق، 
تق�در وزارة الرتبي�ة حاج�ة التعلي�م اىل أكثر 
م�ن 20 ال�ف مدرس�ة يف عموم البالد، وس�ط 
انتش�ار صور نظام التعلي�م الثالثي والرباعي 
يف املدرسة الواحدة، ومدارس الطني التي بلغت 
بحس�ب آخ�ر احصائي�ات وزارة التخطيط ما 
يقرب من 11 ألف مدرس�ة، األم�ر الذي يظهر 
حجم املأساة والفساد الذي تسبب اليوم بامية 
تجاوزت ال��20  باملئة، ونح�و 3 ماليني طفل 
مت�رب من امل�دارس.. كيف وص�ل الحال اىل 
هذا املس�توى رغ�م كل ماليني ال�دوالرات التي 

خصصت لحل تلك االزمات؟
أبنية محافظة ذي قار املدرس�ية التي كان من 
املف�رتض ان تبن�ى ه�ي األخ�رى ضمن خطة 
مرشوع املدارس الحديدية  ُهّدمت املدارُس ولم 
تظه�ْر أخ�رى يف مكاِنها، حتى بع�د مروِر كل 

هذه السنواِت.
وللقضاء ع�ىل هذه الظاهرة اعلن محافظ ذي 
قار  احم�د غني الخفاجي،أمس الس�بت، عن 
اط�الق مرشوع االبنية املدرس�ية يف املحافظة، 

إلنشاء 130 مدرسة ومالحق تابعة لها.

وذكر الخفاجي خالل مؤتمر صحفي مش�رتك 
مع النائ�ب االول محمد ه�ادي ومدير الرتبية 
باملحافظة رياض العمري ان »مرشوع االبنية 
 53 و  130 مدرس�ة  بن�اء  يش�مل  املدرس�ية 
ملحق مدرس�ة و 27 قاعة و 21 مختربا و 20 
مجموعة صحية و 3 رياض اطفال وقس�مني 

للرتبية«.
واش�ار اىل ان »هذا املرشوع هو ضمن موازنة 
تنمي�ة االقاليم لعام 2019 وبقيمة 125 مليار 
دينار، وسيس�هم بفك االختناقات الحاصلة يف 

املدارس«.
من جانبه ب�نّي النائ�ب االول للمحافظ محمد 
هادي، انه »س�يتم العمل ع�ىل تفعيل قائمتني 
لعم�ل ال�رشكات احداهم�ا الذهبي�ة واخ�رى 
ال�رشكات  لتبي�ان مس�توى عم�ل  الس�وداء 
ورسعة االنجاز ودق�ة التنفيذ«، الفتا اىل »حث 

الرشكات عىل العمل يف هذه املشاريع«.
يذك�ر ان م�دة بن�اء امل�دارس الحديدية س�تة 
اش�هر، والكونكريتي�ة 12 ش�هرا، واليوم بعد 
س�نوات طويلة  لم تنفذ بالكامل يف العديد من 
املحافظ�ات العراقية ومن خالل متابعة األمر، 
تب�ني ان  احد املش�اريع كان االكثر تخصيصا، 

ل�ذا اخرتنا الغ�وص يف اعماق خباياه وكش�ف 
املس�تور، ففوجئنا بان نس�بة انجاز املرشوع 
بعد م�رور خمس س�نوات لم تتج�اوز ال�15 
باملئ�ة رغم دفع الحكوم�ة الكثر من 60 باملئة 

من مستحقات املقاولني.
ل�م يكتف املرشوع  بنس�ب االكتم�ال، بل عمد 
اىل ه�دم مئات املدارس الت�ي كانت تؤوي االف 
الطلبة ع�ىل امل اعادة بنائه�ا، وهو ما يظهر 

يف اح�د الوثائق التي حصلن�ا عليها للمرشوع، 
والذي يش�رتط تهديم املدارس االيلة للسقوط، 
ما تس�بب بنقل الط�الب اىل كرفان�ات مؤقتة 

لحني اكمال البناء.

ويف ظل ما تقدم هل س�يكون مرشوع إلنشاء 
130 مدرس�ة يف ذي قار ناجيا من آفة الفساد 
ونرى املدارس الت�ي رصفت من أحلها كل تلك 

األموال  ؟ نتمنى ذلك.

مشروع إلنشاء 130 مدرسة في ذي قار هل ينجو من آفة الفساد ؟

العدي�د من املواطن�ني بحاجة اىل الج�واز إللكرتوني 
إلنجاز مسألة السفر خارج العراقي كون هذا الجواز 
خ�ارج حس�ابات التزوي�ر وحامله مأم�ون الجانب 
وبع�د مواعيد عدة حت�ى قاربت أن تك�ون كمواعيد 
عرقوب حددت وزارة الداخلية،امس الس�بت، مطلع 
الع�ام املقب�ل موع�دا إلص�دار الج�واز االلكرتون�ي، 

بالتنسيق مع وزارة االتصاالت ،.
وقال مدير ش�ؤون الجوازات العامة يف الوزارة اللواء 
احم�د عب�د الس�تار، ان »املديري�ة س�تبدأ باالصدار 
بع�د ان انج�زت جميع االم�ور اللوجس�تية املتعلقة 
بامل�رشوع، اذ ابرمت بهذا الس�ياق عق�دا مع وزارة 

االتصاالت لتسهيل اصداره«.
واضاف ان »الج�واز االلكرتوني يمتاز باحتوائه عىل 
رشيحة الكرتونية تض�م املعلومات الكاملة لصاحب 
الج�واز«، منوها ب�ان »البوابات االمني�ة يف املطارات 
س�تفتح يف حال مطابق�ة املعلوم�ات املوجودة عىل 
الرشيح�ة، م�ع املثبت�ة بالحاس�بة املركزي�ة والتي 

يستحيل التالعب بها«.
واشار عبد الستار اىل ان »الجواز االلكرتوني سيغني 
عن اس�تخدام البطاق�ة املوحدة كون�ه يحمل نفس 
معلوماته�ا، وبالت�ايل فأن�ه يف ح�ال تجدي�د الجواز 
اليحت�اج املواطن الىاملستمس�كات الرس�مية كونها 

موجودة فيه«.
وكش�ف عن »انجاز املديرية دراسة متكاملة لتقديم 
دراس�ة جدوى عن الجواز االلكرتوني الذي س�يكون 

بنفس ش�كل املس�تخدم حاليا واملعتمد من منظمة 
)االكاو( للط�ريان، منوه�ا ب�ان »املديرية س�تمكن 
املواطن�ني كاف�ة م�ن اقتنائ�ه وفق املستمس�كات 

الرسمية االصولية«.
وذكر مدير ش�ؤون الج�وازات العام�ة ان »املديرية 
نجح�ت وم�ن خ�الل الحقيب�ة املتنقل�ة، باص�دار 
الجوازات للجالي�ات بجميع انحاء العالم، فضال عن 
اص�داره للحاالت االنس�انية خالل 24 س�اعة فقط 

وضم�ن عرشة فروع موزعة يف بغداد«، كاش�فا عن 
»التنس�يق م�ع وزارة العمل ملنح الج�وازات لاليتام 

واملسنني يف دور االيواء.
الترصيحات والبيانات التي تصدرها وزارة الداخلية 
دائم�ا تعقبه�ا بيانات اخ�رى عن التأجي�ل بحجج 
واهي�ة وال ندري اىل اين تس�تمر تل�ك الحالة ونأمل 
أن يك�ون هذا الترصيح موعدا ثابت�ا الخراج الجواز 

االلكرتوتي اىل حيز الوجود.

وصل�ت رس�الة من أهايل األعظمي�ة موجهة اىل آمني بغ�داد عالء معن 
تقول :

السيد آمني بغداد املحرتم...
ع�ىل الرغم من املناش�دات الكث�رية التي تمن�ع بنايات داخ�ل األحياء 
الس�كنية ولكن دون جدوى هذه املرة محل�ة 324 زقاق 58 التابعه إىل 
بلدي�ه االعظمية حي�ث يقوم مراقب املنطقة ) كنع�ان ابو مصطفى ( 
باالتفاق مع املقاولني ويقول إن إيرادات املخالفات تتجه إىل املدير العام 
زاهد و مدير التجاوزات س�جاد حي�ث يدعي انه من اقرباء املدير العام 

علما ان هذه البنايات ترشف عىل الدور املجاورة وبدون أي موافقات.

املراقب العراقي/متابعة ...
اش�رتطت محافظ�ة بابل، ع�ىل مراجع�ي دوائرها والطلب�ة والهيئات 

التدريسية بجلب “كارت التلقيح”.
وبحس�ب وثيق�ة صادرة م�ن املحافظة نص�ت ع�ىل أن”محافظ بابل 
حسن منديل الرياوي وجه كتاباً إىل جميع دوائر الدولة بعدم السماح 
للمراجعني واملوظفني يف جميع دوائر الدولة ،وكذلك الهيئات التدريسية 
والط�الب يف الجامع�ات والهيئات التدريس�ية يف املدارس م�ا لم يجلبوا 

كارت التلقيح أو فحص PCR سالب لفريوس كورونا أسبوعياً”.

الجواز اإللكتروني.. مواعيد عرقوب !

بنايات مخالفة للضوابط 
في االعظمية محلة 3٢٤

 محافظ بابل يجبر المراجعين 
على جلب »كارت التلقيح« !

املراقب العراقي/ متابعة...
البد م�ن القول ان عملية إنهاء الزخم 
امل�روري يحتاج تنفيذها إىل س�نوات 
بحسب الترصيحات الحكومية ،هناك 

مقرتح لحل ذلك الزحام.
محاف�ظ بغ�داد محم�د جاب�ر العطا 
كش�ف ع�ن خطط عم�ل م�ع وزارة 

االسكان إلنهاء الزخم املروري.
وقال العطا يف ترصيح، إن “محافظة 
بغداد مس�ؤولة عن الطرق الخارجية 
للعاصم�ة فيم�ا تتحمل أمان�ة بغداد 
منه�ا  الداخلي�ة  الط�رق  مس�ؤولية 

كونها من اختصاصها”.
وع�ن الزخ�م امل�روري تح�دث العطا 
قائ�اًل: إن “ح�ل الزخم امل�روري أمر 
مهم، إال أن توس�عة الجسور والطرق 
داخ�ل العاصمة هو م�ن مهام أمانة 
بغ�داد وه�و ام�ر يحتاج اىل س�توات 
“وج�ود  ع�ن  كاش�فاً  التجازه�ا”، 
االس�كان  وزارة  م�ع  عم�ل  خط�ط 
لبناء الجس�ور مثل ج�ر الكريعات 

والكاظمية”.
م�ن جهت�ه ويف رس�الة م�ن املواطن 
)بهاء س�لمان عبد الكري�م( املوظف 
يف ش�بكة االع�الم العراق�ي، مش�يدا 

فيها بتغيري مس�ار املركبات الحاصل 
يف س�احة عدن بغي�ة تخفيف الزحام 
ال�ذي كان مزمن�ا فيه�ا، مؤك�دا يف 
الوقت نفس�ه ان�ه يمتل�ك العديد من 
األف�كار املح�ددة الت�ي يعتق�د انه�ا 
ناجح�ة نظري�اً، بيد انه�ا بحاجة اىل 
تعزيز وتأكيد من قبل أصحاب الخربة 
واالختص�اص، وال تكل�ف أي مبال�غ 

مالية .
 وذك�ر عب�د الكري�م ان اي ش�خص 
حينما يمر عرب س�احة عدن يف مدخل 

مدين�ة الكاظمي�ة، س�ريى حتما أن 
تفرض�ه  ال�ذي  امل�روري  التقاط�ع 
الس�احة قد تغرّي وضعه، اذ تم تغيري 
مسار السيارات ألجل تخفيف الزحام 
الحاص�ل يف الس�احة، متس�ائال عن 
الجه�ة الت�ي تق�ف  خل�ف الفك�رة 
وتنفيذه�ا، ه�ل ه�ي مديري�ة املرور 
العام�ة أم أمان�ة بغداد ؟، ع�ادا هذه 
الخطوة جزءا م�ن العديد من الحلول 
الت�ي يمك�ن تطبيقها لرف�ع معاناة 
التي  الزحامات واالختناقات املرورية 

يعيشها سكان العاصمة ومن يضطر 
اىل الق�دوم إليها لقض�اء مصالحه أو 

اي شأن آخر.
ونوه عبد الكريم يف رس�الته، انه ملاذا 
ال توج�ه الجه�ات املختص�ة دع�وة 
لتقدي�م  املواطن�ني  لجمي�ع  عام�ة 
أفكاره�م ومقرتحاتهم ألجل تخفيف 
معان�اة الط�رق اليومي�ة الت�ي باتت 
تثق�ل كاهلهم وتضي�ف عليهم أعباء 
إضافي�ة، مثل كثرة اس�تهالك الوقود 
والس�يارات والضوض�اء وغ�ري ذلك، 
مبينا انه ال يطالب هنا بانشاء جسور 
وأنفاق، ألن تكلفتها مرتفعة جدا وال 
توجد أم�وال له�ذا الحل حالي�ا، إنما 
يطالب بفتح قنوات رسمية حكومية 
تتيح ألصح�اب األف�كار واملقرتحات 
الجادة مناقش�ة الجهات ذات العالقة 
س�عيا وراء حلول لهذه املشكلة، ولو 

جزئيا خدمة للصالح العام.
خاتم�ا رس�الته بان�ه يمتل�ك العديد 
م�ن األفكار املحددة الت�ي يعتقد انها 
ناجح�ة نظري�ا، بيد انه�ا بحاجة اىل 
تعزيز وتأكيد من قبل أصحاب الخربة 
واالختصاص، منبها عىل انها ال تكلف 

أي مبالغ مالية.

إنهاء الزخم المروري ... يحتاج تنفيذه إلى سنوات !

املراقب العراقي/ متابعة...
خالل الس�نوات الس�ابقة كانت أس�عار 
الوق�ود منخفضة بس�بب هبوط س�عر 
النفط، فضال عن أن س�عر ال�دوالر كان 
120 دينارا،لكن بعد تعديل سعر الرصف 
من قب�ل الحكوم�ة العراقية، بلغ س�عر 
ال�رصف، 150 دين�ارا، وبس�بب ارتف�اع 
س�عر رصف الدوالر والنف�ط، إضافة إىل 
ف�رض وزارة الث�روات الطبيعية الكردية 
رس�وما يف املعابر الحدودية عىل استرياد 
مادة البنزين، فقد أدى ذلك إىل ارتفاعها.

وبع�د أن اصب�ح األكراد مس�تاؤون من 
أزم�ة الوقود يف أربيل أك�د املحافظ أربيل 
أومي�د خوش�ناو أمس الس�بت، أن أزمة 
بع�د االتف�اق  الوق�ود س�تنتهي قريب�اً 
الذي أجرت�ه الحكومة م�ع وزارة النفط 

االتحادية.
صحف�ي  مؤتم�ر  يف  خوش�ناو  وق�ال 

عق�د يف أربي�ل: إن«أزمة نق�ص وارتفاع 
أس�عار قناني غاز الطبخ وقتية ،وسيتم 
حلها خ�الل األي�ام املقبلة »، مش�رياً اىل 
أن«املش�كلة ه�ي نق�ص تزوي�د الغ�از 
للمصانع ، وس�يتم اتخ�اذ إجراءات بهذا 
الخصوص،م�ن خالل مراقبة عمل وكالء 
توزي�ع الغاز ،وس�يكون مع كل س�يارة 
تبي�ع الغ�از أحد أف�راد الرشط�ة ملراقبة 

عملية البيع بالسعر املحدد«.
وأض�اف أن«املحافظ�ة س�تحافظ ع�ىل 
األسعار ،وس�تتم محاسبة من تسول له 

نفسه برفع السعر عن املحدد«.
وأكد خوش�ناو أن«املحافظة ستعمل مع 
وزارة املوارد الطبيعية يف حكومة اإلقليم 
ع�ىل عدم ارتفاع أس�عار البنزين«، مبيناً 
أن«حكوم�ة اإلقلي�م لديها اتفاق س�ابق 
مع وزارة النفط االتحادية يقيض بتزويد 

اإلقليم بحصة من البنزين«.

األكراد مستاؤون من أزمة الوقود في أربيل !
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ابتك�رت رشك�ة س�ويدية خدع�ة للقضاء 
ع�ى البعوض الحامل لألم�راض، والحد من 
انتش�ار مرض املالريا يف ال�دول التي تعاني 
من�ه وينت�ر فيها.واخ�رع العلم�اء م�ن 
عص�را   »MolecularAttraction« رشك�ة 
مس�موما يحت�وي بص�ورة جزئي�ة عى ما 

يعرف باس�م »HMBPP«، وه�و املوجود يف 
الدماء املصابة بطفييل املالريا.

العلم�اء ب��«HMBPP« تحديدا  واس�تعان 
لكون�ه يتمي�ز برائح�ة تج�ذب البع�وض، 
وتحفزه عى رشب املزيد من الدم، بل ورشب 
أي يشء تقريبا، طاملا أن الرقم الهيدروجيني 
صحيح«.ويف اختباراته�م التي عرضوها يف 
 Communications« دراسة نرت يف مجلة
األول  تري�ن  أكتوب�ر/   7 يف   »Biology
الج�اري، ق�ام الباحث�ون بإغ�راء البعوض 
بمزي�ج قوي م�ن عص�ر البنج�ر املمزوج 
ب�«HMBPP« وسموم نباتية، والنتيجة هي 
أن الحرات الالدغة كانت تتغذى بس�عادة 
ع�ى ال�دم املزي�ف، ومات�ت كلها بع�د فرة 

وجيزة.

ناسا تعلن عن اول دراسة من 
نوعها لكويكبات طروادة

شركة سويدية تبتكر طريقة 
خادعة للحد من انتشار المالريا

أعلنت وكالة الفضاء األمريكية »ناس�ا«، 
إط�الق أول مهم�ة م�ن نوعه�ا لدراس�ة 
كويكب�ات طروادة حول املش�ري، وهما 
الصخ�ور  م�ن  كبرت�ان  مجموعت�ان 
الفضائية يعتقد العلماء أنهما بقايا مواد 
أساسية تكونت منها الكواكب الخارجية 

يف املجموعة الشمسية.
وم�ن املق�رر إط�الق املس�بار الفضائ�ي 
)ل�ويس(، املوجود داخل كبس�ولة ش�حن 
خاصة، من قاعدة كيب كنافرال الجوية 
بتوقي�ت  الس�اعة 09:34  يف فلوري�دا يف 
غرينتش عى متن الص�اروخ )أطلس يف( 
من تحالف اإلط�الق املتحد، وهو مروع 
مش�رك ب�ن رشكت�ي بوين�غ ولوكهي�د 

مارتن.
ووفق�ا للمخطط، أنه س�يظل »لويس« يف 

الفضاء يف مهمة مدتها 12 عاما لدراس�ة 
ع�دد قيايس م�ن الكويكبات، وس�يدرس 
كويكبات طروادة أوال، وهي آالف القطع 
الصخري�ة الت�ي ت�دور حول الش�مس يف 
مجموعت�ن، واح�دة أمام مس�ار كوكب 

املشري واألخرى خلفه.

اكتش�ف فريق بحث�ي من جامعة كامربي�دج الربيطاني�ة بروتيناً يمكن 
استخدامه لإلشارة إىل ما إذا كان يمكن تغير الذكريات أو حتى نسيانها.
ويعمل هذا الربوتن املسمى شانك Shank، بمثابة »سقالة« للمستقبالت 

التي تحدد قوة الروابط بن الخاليا العصبية.
ووفق�اً للباحث�ن، يمكن�ه تحديد م�ا إذا كان�ت الذكريات تصب�ح قابلة 

للتعديل أم ال، وفقاً ملوقع »فان بيدج« اإليطايل.
وتنقس�م الذكريات طويلة املدى أساس�اً إىل نوعن: الذاكرة القائمة عى 
الحقائ�ق، والتي يمكننا من خاللها تذكر أش�ياء مثل األس�ماء واألماكن 
واألح�داث وما إىل ذلك، ونوع من الذاكرة الغريزية التي نتذكر بها أش�ياء 

مثل العواطف واملهارات.
ووفًق�ا للعلم�اء، يمك�ن تعدي�ل ه�ذه الذكري�ات العاطفية باس�تخدام 
حارصات مس�تقبالت بيتا )تعرف باس�م عقاقر ح�ر بيتا األدرينالية 
وتعم�ل ح�ارصات مس�تقبالت بيتا عن طري�ق حر تأث�رات هرمون 

اإلبينيفرين، املعروف أيضاً باسم األدرينالن(.

 Ticketed تويتر تطلق
Spaces لنظام أندرويد

اكتشاف بروتين
 لـ »محو الذكريات السيئة«

أتاحت منصة توير اآلن Ticketed Spaces لجميع مستخدمي iOS يف الواليات املتحدة، 
بينم�ا يتم أيًضا ط�رح الخيار اآلن عرب أندرويد، مما يوفر خي�اًرا آخر لتحقيق الدخل يف 
التطبيق.وتتيح ميزة Ticketed Spaces ملضيفي Spaces تحديد س�عر التذكرة لعمليات 
الب�ث الخاص�ة بهم، مع حص�ول صانع املحتوى عى نس�بة 97 يف املئة م�ن اإليرادات.
وتنخفض هذه النسبة إىل 80 يف املئة بمجرد أن يصل صانع املحتوى الفردي إىل 50 ألف 
دوالر م�ن إجمايل األرباح )تراكمًيا ع�رب Ticketed Spaces و Super Follows(.ولكن ال 
ي�زال هناك الكثر من اإلمكانات لكس�ب أموال من عمليات الب�ث الصوتي يف التطبيق، 
مع وجود املزيد من املس�تخدمن اآلن قادر ع�ى الوصول إىل الخيار.ومن أجل التأهل إىل 
Ticketed Spaces، يج�ب أن يك�ون عمر املضيف�ن أكثر من 18 عاًم�ا، وأن يكونوا قد 
اس�تضافوا ثالث غرف صوتية مب�ارشة يف الثالثن يوًما الس�ابقة للتقديم. كما يحتاج 

املضيفون أيًضا إىل ما ال يقل عن 1000 متابع عرب املنصة.

في تونس.. قطار يجوب المدن للتطعيم ضد كورونا
انطل�ق قط�ار م�ن املحط�ة 
املركزية بالعاصمة تونس، نحو 
ع�دد من امل�دن الداخلي�ة من أجل 
تطعيم أكث�ر ما يمكن م�ن املواطنن 

ضد فروس كورونا.
وتسعى تونس إىل تطعيم نصف سكان 
الب�الد مع نهاية الش�هر الج�اري، أي 
حوايل 5.5 مليون ش�خص، اس�تكمل 
نح�و 4 مالين و162 ألف ش�خص 

التطعيم.
ويش�ارك يف رحل�ة القط�ار، الذي 
إىل  ت�م تحوي�ل إح�دى عربات�ه 
صغ�ر،  مستش�فى 
وممرض�ون  أطب�اء 
متطوعون ونشطاء 
املجتم�ع  م�ن 
قافل�ة  يف  املدن�ي 
صحي�ة أطلقته�ا 
الصح�ة  وزارة 
وزارتي  وبمشاركة 

املرأة والنقل.
وعالوة عى التطعيم تهدف 
القافلة، التي تمتد عى يومي 
16 و17 من الش�هر الج�اري، إىل 
التقيص حول فروس كورونا وتقديم 

كش�وفات مجاني�ة لتق�يص رسطان 
الثدي.

وق�ال وزير الصحة ع�يل مرابط، الذي 
ش�ارك يف انط�الق القافل�ة: »رسطان 
الّث�دي ه�و أول رسطان قات�ل للمرأة 
يف تونس، نسجل س�نويا قرابة 3500 
إصاب�ة وعدد كبر م�ن الوفيات، أكثر 
م�ن 700 حال�ة وفاة س�نويا بس�بب 

رسطان الثدي«.
وأضاف الوزي�ر: »لكن الوقاية ممكنة 

بفضل التقيص املبكر لهذا املرض«.
محط�ات  أوىل  يف  القط�ار  واس�تقبل 
رحلت�ه املواطن�ن يف مدين�ة الفحص 

التابعة لوالية زغوان.
وقال�ت متطوع�ة يف القافل�ة: »إقبال 
املواطنن يف الفحص كان متوس�طا يف 
البداية، نأم�ل أن يتزايد العدد من أجل 
التطعي�م وهي فرصة أيض�ا للتقيص 

حول رسطان الثدي«.
ويتوقع أن تش�مل الرحلة 3 مدن يف 3 
واليات من بينها أيضا الكاف وسليانة 
ش�مال غ�رب تون�س، ثم ث�الث مدن 
أخرى يف اليوم الثان�ي يف رحلة العودة 

إىل العاصمة.
وس�يمكث القط�ار م�دة س�اعتن يف 
كل محط�ة، فيما س�يتم نصب خيمة 
ملواصلة تقديم الخدمات بعد مغادرته، 

بحسب ما أوضحت وزارة الصحة.
وم�ع تلقيه�ا للمالين م�ن الجرعات 
كهب�ات  كورون�ا  لف�روس  املض�ادة 
م�ن املجتمع الدويل اث�ر موجة وبائية 
خطرة يف تموز وآب املاضين، نجحت 
تون�س يف تطعي�م مئ�ات اآلالف م�ن 
املواطن�ن يف خالل أس�ابيع ع�رب أيام 

مفتوحة تنظم مع كل نهاية أسبوع.

نصـــائـــح لتحسيـــن أمـــزجـــة األطفـــال وسلــوكهــم
أوردت صحيف�ة تايم�ز أوف إندي�ا، 
الطرق لتحس�ن  مجموعة من 

مزاج الطفل وسلوكه.
راحة الطفل:

األطفال نش�ط����ون 
روتن  ع�ى  لتعودهم 
منظ�م، ولذلك يجب 
الطف�ل  يرت�اح  أن 
ويس������رخي، 

ليتمكن من العودة إىل أنشطته اليومية 
بحماس وحيوية ومزاج جيد.

نظام غذائي صحي: 
يج�ب إعط�اء األطف�ال أطعم�ة غنية 
يف  ليبق�وا  وبالربوتين�ات،  باأللي�اف 
نش�اط وحيوية ط�وال الي�وم، بزيادة  
العنارص الغذائي�ة يف نظامهم الغذائي 
لألطعم�ة  اس�تهالكهم  م�ن  والح�د 

املصنعة وغر الصحية.

رطوبة األجسام:
رشب الطفل املاء طوال اليوم، لتفادي 
الشعور بالتعب والجفاف، والستعادة 

الطاقة، وتحسن مزاجه.
اللعب يف الخارج:

الطبيع�ة  إىل  الخ�روج  الطف�ل  ع�ى 
ب�ن الحن واآلخ�ر، واللع�ب يف أماكن 
مفتوحة للش�عور بالحيوية والتوازن 

النفيس.

موسكو تطلق خدمة دفع النقل في »المترو« عن طريق التعرف على الوجوه

أطلق�ت موس�كو، نظاما جدي�دا لدفع أج�رة النقل يف 
محطات مرو األنفاق كلها.

وس�يعمل نظام Face Pay عى أس�اس أجهزة التعرف 
عى الوجوه.

وحس�ب املوقع اإللكروني لبلدية العاصمة الروس�ية 
فإن موس�كو أصبحت أول مدين�ة يف العالم تطبق تلك 

الخدم�ة عى نطاق واس�ع. ويتم تش�غيل الخدمة عى 
أس�اس طوع�ي، وتعم�ل إىل جانب طرق أخ�رى لدفع 

أجرة النقل يف مرو األنفاق.
ومن أجل دفع أجرة النقل يكفي للراكب أن يلقي نظرة 
إىل كام�را مركب�ة عى الب�اب ال�دوار يف مدخل محطة 
م�رو األنفاق ويمكنه االتصال بنظ�ام  Face Pay عن 

طريق ربط صورت�ه الفوتوغرافية وبطاقته املرفية 
أو بطاق�ة الدف�ع »تروي�كا« بتطبي�ق« م�رو أنف�اق 
موس�كو« اإللكروني. وبعد ذلك يجب عليه إيجاد باب 
دوار خ�اص يف مدخ�ل مرو األنفاق يش�ر إليه س�هم 
مرس�وم عى األرضية . وبمجرد أن يلقي الراكب نظرة 

إىل الكامرا يتم خصم األجرة أوتوماتيكيا.

وجاء يف بيان نره موقع البلدية اإللكروني أن بيانات 
املستخدم كلها محمية بشكل جيد، وال تقرأ الكامرا إال 
مفتاح املقاييس الحيوية، وليس املعلومات الشخصية  
للركاب. وتوقعت س�لطات موسكو أن يستخدم نظام 
Face Pay يف 3 أع�وام قادم�ة نح�و 10 – 15% م�ن 

الركاب.

 S32AG52 أطلق�ت سامس�ونغ الشاش�ة
 ،Odyssey G5 الجدي�دة ضم�ن املودي�الت

لتلبية متطلبات عشاق األلعاب.
وأوضح�ت الرك�ة الكوري�ة الجنوبية أن 
شاشتها الجديدة مزودة بلوحة IPS قياس 
 x 2560 WQHD 32 بوصة وبدقة الوضوح

1440 بكسل.
الجدي�دة  لشاش�تها  سامس�ونغ  وت�روج 

بفض�ل معدل تنش�يط ص�ورة يبل�غ 165 
هرت�ز وزم�ن اس�تجابة م�ن الرم�ادي إىل 
الرم�ادي 1 مل�يل ثاني�ة م�ع دع�م العديد 
م�ن التقني�ات املخصص�ة لأللع�اب مث�ل  
 Adaptive وتقني�ة   FreeSync Premium

.G-Sync املتوافقة مع Sync
وتمت�از الشاش�ة بنس�بة تباي�ن 1000:1 
أق�ى  وس�طوع  ب�ت   10 ل�ون  وعم�ق 

معي�ار  دع�م  م�ع  قنديل�ة/م2،   400
.400-DisplayHDR

وتض�م الشاش�ة العدي������د م�ن منافذ 
 1.2  DisplayPort منف�ذ  مث�ل  التوصي�ل 
س�ماعة،  ومخ�رج   2.0  HDMI ومنف�ذ 
ويمكن تركيبها عى حامل 100×100 ملم، 
لتعديل ضبطها من حيث االرتفاع والتدوير 

واإلمالة.

سامسونغ تطلق شاشة جديدة لعشاق األلعاب



Twelfth year- No; 2694 -Sun 17 Oct  2021االحد 17 تشرين األول 2021 العدد 2694 السنة الثانية عشرة

Almuraqeb Aliraqi Newspaper

صحيفة-يومية-سياسية-عامة
قال االمام الحسن العسكري )عليه السالم(:
ما تـــرك الحـــــــق عـــــزيز اال ذل، وال 

أخــــذ بـــه ذليل اال عز.
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زوروا موقعنا عىل شبكة االنرتنت

بريدنا االلكرتوين

االيداع يف دار الكتب والوثائق
ببغداد 1311  لسنة 2009

االيداع يف نقابة الصحفيين العراقيين )753(

07722299319
07829981455 هاتـــــــف الشكاوي

هاتـــــــف العالقـات

»المايونيز في القهوة« 
أحدث منتج غذائي

أثارت رشكة أمريكية للمنتجات الغذائية نقاش�ًا محتدماً عىل 
وسائل التواصل االجتماعي بعد تشجيعها متابعيها عىل وضع 

املايونيز يف قهوتهم.
وق�د ش�اركت العالمة التجاري�ة »هيلمانز« املش�هورة بصنع 
املايونيز وصفتها الجديدة مع 37 ألفاً من متابعيها عىل موقع 

»تويرت«، فأصيب العديد منهم بالصدمة وعارضوا الفكرة. 
وذكرت صحيفة »ذا مريور« الربيطانية، أنه من املمكن إضافة 
الصلصة الس�ميكة املصنوعة من الزيت وصفار البيض والخل 
أو عصري الليمون إىل البيض أو الكعك لجعلها رطبة، أو دهنها 
عىل ش�طائر الخبز املحمصة، لكن ما بدا مث�رياً عىل اإلنرتنت، 
أخ�رياً، هو حض »هيلمان�ز« معجبيها عىل وض�ع املايونيز يف 

قهوتهم.  
وقد أوضح�ت الرشكة يف تغريدة أخرى، فوائ�د وضع املايونيز 
يف القهوة، فجمعت ألوف التعليقات من أش�خاص يعارضونها 

الرأي.
وق�د ذهب�ت املغني�ة األمريكي�ة دي�ون وروي�ك، إىل حد حجب 
حس�اب »هيلمانز«، موضحة السبب عىل الشكل اآلتي: »ألنهم 
يري�دون منا أن نض�ع املايونيز يف قهوتنا« وأنها لن تتس�امح 

مع ذلك. 
ولم تكن الش�خص الوحيد ال�ذي كره الفك�رة، فعلق أحدهم: 
»ه�ذه التغريدة هي عنف خالص«، وكان الفت�اً أن الجميع لم 
يع�ارض الفك�رة. ومع ذلك، وع�ىل الرغم م�ن أن معظم ردود 
الفعل كانت عكس�ية، لم ترتاجع الرشك�ة ورصحت، أنه ليس 

هناك خطأ مطبعي.

25.5 مليون دوالر 
للوحة »الفتاة
 مع البالون«

بعد ثالث سنوات من إحداثها ضجة 
كب�رية لتمزّقها ذاتي�اً، بيعت لوحة 
»الفتاة مع البالون« لفنان الشارع 
الربيطان�ي بانك�ي مقاب�ل 25.5 

مليون دوالر.
خ�الل م�زاد يف لن�دن، وه�و رق�م 
قي�ايس جدي�د للفن�ان الربيطاني. 
وبيعت اللوح�ة التي أعطيت عنواناً 
جديداً هو »الحّب يف سلّة املهمالت« 
»س�وذبيز«،  دار  نظمت�ه  م�زاد  يف 
وتجاوز س�عرها بفارق كبري الرقم 

القيايس السابق ألعمال بانكي.
بعن�وان  لبانك�ي  لوح�ة  وكان�ت 
أف�راد  تك�رّم  املعادل�ة«  »تغي�ري 
الطواقم العالجي�ة، بيعت يف مارس 
الفائ�ت يف مقاب�ل 16.75 ملي�ون 
جنيه اسرتليني )23 مليون دوالر(، 
وه�و مبلغ قي�ايس ألعم�ال الفنان 
الصحي�ة  للهيئ�ة  ريع�ه  خص�ص 

الربيطانية.

عث�رت أرسة بمحافظ�ة الدقهلي�ة يف م�ر ع�ىل ابنها 
الضائع بعد غياب استمر 18 سنة.

وأوض�ح رب األرسة، إبراهيم عب�د النبي، أن ابنه محمد 
خ�رج من منزله بقرية الكفر الجديد س�نة 2004 وهو 
يف التاسعة من عمره، واختفى طيلة تلك املدة، ليعود إىل 

حضن أهله شاباً عمره 27 عاماً.
وق�ال عبد النب�ي، إنه ج�رى حينه�ا البحث ع�ن االبن 
الضائ�ع يف كل م�كان، وت�م تحري�ر مح�ر يف مرك�ز 

الرشطة، إال أن كل محاوالت إيجاده باءت بالفشل.
وأضاف أن الش�اب العائ�د كان قد فقد ب�ره وأصبح 
نزي�اًل يف إح�دى دور رعاي�ة املكفوف�ن بمحافظة كفر 
الش�يخ، معرباً عن دهش�ته الش�ديدة وعدم قدرته عىل 

تصديق ما حدث.
وتاب�ع: »فوجئت م�ن عدة أيام ببن�ت جارتنا بتقول يل: 
يف بوس�ت عىل الفيس�بوك عن ش�اب يبحث عن أرسته، 
وبيق�ول إن اس�مه محمد إبراهي�م عبد النب�ي، وله أخ 
اس�مه يارس، س�اعتها قلبي اتنفض، وحسيت أن األمل 
رجع يل بعد 18 س�نة لم أيأس فيها، وكنت بتابع املركز 
وبس�أل ع�ن املح�ر كل ش�وية«.وذكر أن »صاح�ب 
البوس�ت ق�ال إن الش�اب ده كفي�ف وموج�ود يف كفر 
الشيخ ومعه صورة للشاب، ملا شفتها حسيت إنه ابني، 
لكن خفت أحس�ن يطلع إحس�ايس غلط، فروحنا كفر 
الش�يخ، وقابلنا الش�اب، وفعالً لقيته ابني علشان كان 

يف وجهه جرح قديم«.

بعد 18 سنة.. أسرة مصرية تعثر على ابنها الضائع

ألج�أ ال�ربكان الثائ�ر يف جزيرة ال باملا اإلس�بانية 
أملاني�ن إىل العي�ش يف زورق بعدما اقرتبت الحمم 
من منزل أحالمهما.وكان يورجن دويلز وجاكلن 
ريه�م يبيع�ان مركبهم�ا الرشاعي 
الصغري يف جزيرة ال باملا اإلس�بانية 
عندم�ا ث�ار ب�ركان كوم�رب فيجا، 
فاضطرا إىل الفرار من منزل األحالم 
إىل الق�ارب الذي كان�ا يريدان بيعه.
وكان دويلز )66 عاماً( وريهم )49 
عام�اً(، وهم�ا من أملاني�ا، يحاوالن 
بي�ع الق�ارب لتوف�ري امل�ال، بعد أن 
فق�دت ريه�م وظيفته�ا يف رشك�ة 
لتأج�ري الس�يارات، ضم�ن تواب�ع 
ف�ريوس كورون�ا )كوفي�د 19(.ويف 
19 من س�بتمرب، عندما بدأ الربكان 
إطالق الحمم بلونه�ا األحمر الناري، 
ع�ىل بع�د أربع�ة كيلوم�رتات فقط م�ن املنزل يف 
منطق�ة ت�ودوك، كان دويل�ز وريه�م ق�د وصال 

لتوِّهم�ا عائدي�ن م�ن رحل�ة مع مش�رٍت محتمل 
للمركب.وقال دويلز، من عىل متن القارب الرايس 
يف مين�اء تازاكورت�ي، إن الصفق�ة ل�م تت�م، ألن 

اليخت لم يكن »رياضياً بدرجة كافية«.
وبعد بضع س�اعات من عودتهما، صدرت األوامر 
بإخالء املنزل املستأَجر بالرشفة املطلة عىل البحر، 

واضطرا إىل ترك معظم متعلقاتهما.
وأضاف دويلز: »لحس�ن الح�ظ أن القارب ال يزال 
معن�ا... من�ذ ذلك الحن م�ا زلنا نعي�ش فيه. إنه 
صغري لك�ن ال بأس به«.ودم�رت الحمم أكثر من 
1480 فدان�اً م�ن األرايض ونح�و 1600 مبن�ى يف 
ال بامل�ا، وأُجيل نحو 6000 ش�خص م�ن منازلهم 
يف الجزي�رة التي يبلغ عدد س�كانها نحو 83000 
نس�مة.وتابع دويلز: »انتقلنا إىل هنا )ال باملا( منذ 
عام�ن ونص�ف.. وجدنا منزل أحالمنا بعد س�تة 
أشهر.. نخرسه اآلن بعد عامن.. هذا يشء قاٍس«.
وبالرغم من أن الحمم ل�م تبتلع املنزل حتى اآلن، 
فإنهما يعتقدان أنها مج������رد مس�ألة وقت، 
بعد أن دمرت املكان الذي كان يعيش فيه جريانهم 
الس�ويرسيون، وألن ثورة ال�ربكان ال تهدأ. وترى 

ريهم أن »ه��ذا قدر مك�توب يف السماء«.

احتف�ظ رج�ل بهات�ف محم�ول يف معدته 
مل�دة نصف عام، يف واقعة غريبة من نوعها 

كشف عنها أحد املستشفيات يف مر.
وأوض�ح مستش�فى أس�وان الجامعي، أن 
املري�ض كان يعاني آالماً ش�ديدة يف بطنه، 

ما استدعى عرضه عىل الدكتور.
مدي�ر  معب�د،  أرشف  الدكت�ور  وأك�د 
املستش�فى، أنه ت�م تقديم أوج�ه الرعاية 
الطبي�ة للمري�ض ال�ذي يتألم بش�دة عند 
اس�تقباله، مش�رياً إىل أن�ه خضع ألش�عة 
وفح�وص طبي�ة أك�دت وج�ود التهابات 

شديدة يف البطن واألمعاء.
وق�ال معبد إن األطب�اء ق�رروا فتح غرفة 
العملي�ات فوراً إلنقاذ حياة املريض، وأثناء 
الجراحة عثروا عىل جس�م غريب يف معدته 

تبن أنه هاتف محمول.
وأضاف أن الهاتف ظ�ل يف معدة املريض 6 
ش�هور، ما أدى إىل حج�ب الطعام، قبل أن 

ينجح األطباء يف إنقاذ املريض.

برازيلي يبتدع جدارية من رماد حرائق الغابات

يحتفظ بهاتف محمول في معدته نصف عام

يعيشان في زورق بسبب البركان

الربازي�يل  الفن�ان  اس�تخدم 
موندان�و رم�اداً م�ن حرائق 
غابات األمازون املطرية ليبدع 
جداري�ة بأحد ش�وارع س�او 
باول�و لرج�ل إطف�اء واق�ف 
وحيوان�ات  حرائ�ق  وس�ط 

نافقة بينما ُتقطع األشجار.
قال موندانو »أس�تخدم دليل 
العم�ل  واصف�اً  الجريم�ة«، 
الفن�ي ال�ذي تبلغ مس�احته 
ألف مرت مرب�ع بأنه دفاع عن 

البيئة بالفن.
سافر موندانو أكثر من عرشة 
آالف كيلوم�رتات عرب الربازيل 
يف يونيو ويوليو لجمع الرماد 
م�ن غابات األم�ازون املطرية 
يف  املس�تنقعات  ومنطق�ة 
الس�افانا  بانتان�ال وغاب�ات 
االستوائية يف سريادو والغابة 

األطلسية.
كم�ا التق�ى برج�ال اإلطفاء 
إىل  ليس�تمع  واملتطوع�ن 
الرئي�س  ويج�د  قصصه�م. 
الربازي�يل جايري بولس�ونارو 

بوع�ده  الوف�اء  يف  صعوب�ة 
القض�اء ع�ىل إزال�ة الغابات 
أك�رب  األم�ازون،  منطق�ة  يف 
إذ  العال�م،  يف  مط�رية  غاب�ة 
ش�جعت دعوت�ه للتوس�ع يف 
والتعدي���ن  الزراع�������ة 
عملي�������������ات قطع 

األشجار غري القانونية.
ففي أغسطس وحده، سجلت 
 28060 الصناعي�ة  األقم�ار 
حريق�اً يف منطق�ة األمازون 
الربازيلية، وه�ي حصن مهم 
ضد تغري املناخ بسبب الكمية 
أكس�يد  ثان�ي  م�ن  الهائل�ة 
الكربون التي يمتصها الغطاء 
النباتي ويخزنها، وزادت إزالة 
الغاب�ات يف س�بتمرب مقارنة 
بالع�ام املايض. وقال موندانو 
احتج�اج،  الجداري�ة  »ه�ذه 
رصخة اس�تغاثة... أدعم من 
خالله�ا فرق اإلطف�اء وأدعو 
أيض�اً لوق�ف ثقاف�ة الح�رق 
هذه، إنها تقودن�ا إىل التدمري 

الذاتي«.

قمصان مانديال 
الشهيرة في المزاد

تبي�ع عائلة الزعيم واملناضل الجنوب أفريقي، الراحل نيلس�ون 
مانديال، متعلقات ش�خصية له، وذلك للمساعدة يف دفع تكلفة 

حديقة تذكارية يتم بناؤها عىل رشفه.
وم�ن بن حوايل 100 قطعة س�تعرض للبي�ع، قمصان مانديال 
املزركش�ة التي كان يرتديها يف املناس�بات الرسمية. وقال أرالن 
إيتينج�ر، رئي�س دار »جرينس�يز« للمزادات ومقره�ا نيويورك 
وتنظ�م املزاد مبارشة وعرب اإلنرتن�ت، إن هذه القمصان »كانت 

تجلب السعادة للزعيم العظيم وتمّيزه عن الساسة اآلخرين«.
كم�ا يتم بي�ع هدايا من الرئيس األمريكي األس�بق باراك أوباما 
ورؤس�اء دول آخري�ن، إضاف�ة إىل نظارات وحقائ�ب ورساويل 
ماندي�ال، لتموي�ل حديق�ة نيلس�ون ماندي�ال للحري�ة يف كونو 

بجنوب أفريقيا التي ُدفن جثمانه فيها.

يقـــود سيارته
 فاقــــدًا للـــوعي

فقد رجل يبلغ من العمر 57 عاما وعيه ملس�افة كيلومرتين خالل 
قيادته لس�يارته يف منطقة ش�فابن بوالي�ة بافاريا جنوب رشقي 
أملانيا ثم تويف.وذكرت الرشطة أن قائد الس�يارة خرج عن الطريق 

بالقرب من بلدة إلريتيسن عند مدخل الطريق الرسيع رقم 7.
وم�رت الس�يارة ع�رب العديد م�ن املروج وحق�ول ال�ذرة قبل أن 
تصطدم أخريا بأشجار.وبادر أحد الشهود إلسعاف الرجل لكنه لم 
يكن ممكنا مخاطبته، وتويف الرجل بعد وقت قصري يف املستشفى.

وانهار السائق وفقد الوعي عىل عجلة القيادة بسبب مرضه.

صن�دوق  قيم�ة  أن  م�ايل  تقري�ر  أظه�ر 
االحتي�اط يف جامع�ة هارف�ارد األمريكية 
ازدادت بنس�بة 27% خ�الل ع�ام، ما عزز 
موقعها كأغنى جامع�ة يف العالم.وتنترش 
صنادي�ق االحتي�اط ع�ىل نطاق واس�ع يف 
مؤسس�ات التعليم العايل األمريكية، ويتم 
إنش�اؤها وتغذيته�ا بصورة رئيس�ية من 
الهبات الخاصة. والكث�ري من هذه الهبات 
وُيخص�ص  قي�ود  إىل  يخض�ع   )%  82(

الستخدامات أو مشاريع محددة.
وُيس�تخدم فقط ما ب�ن 5 % إىل 5,5% من 
أم�وال صن�دوق االحتياط س�نويا لتمويل 

انتظام العمل يف جامع�ة هارفارد الواقعة 
ماساتشوس�تس،  بوالي�ة  كامربي�دج  يف 
أي 2 ملي�ار دوالر خ�الل الع�ام الجامع�ي 
2020-2021.وق�د ارتفعت قيمة صندوق 
االحتي�اط يف الجامع�ة، وه�و األعىل أصال 
يف العالم، بنس�بة 27 % لتبل�غ 53,2 مليار 
دوالر يف آخ�ر الس�نة املالي�ة الفائتة نهاية 
يونيو، ما يوازي احتياطي البنك املركزي يف 

جنوب إفريقيا أو يف هولندا.
وقد سجلت جامعة هارفارد مردودا بنسبة 
33,6% من أصولها خالل عام، مس�تفيدة 

من النتائج القوية لألسواق املالية.

بـ53.2 مليار دوالر.. هارفارد أغنى جامعة في العالم


