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»فواتير« اقتصادية طائلة تسدد من خزينة البصرة .. المركز يدفع بداًل عن اإلقليم
المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي...

م�ا زال�ت حكوم�ة بغ�داد تق�دم التنازالت 
لحكوم�ة اإلقلي�م ع�ى أم�ل تجدي�د والية 
الكاظم�ي ,فبع�د االم�وال الت�ي أرس�لتها 
والتي تقدر برتيليوني دينار بدون أن تسلم 
كردس�تان برميل نفط واحدا , جاءت اليوم 
ق�رارات الحكوم�ة املركزي�ة بدع�م االقليم 
بأكثر من مليون لرت من املشتقات النفطية 
بحجة عط�ل مصايف االقليم التي س�تطول 
مدته�ا اىل أن يتم تش�كيل حكومة جديدة , 
فالعراق يس�تورد  ب� 5 مليارات دوالر مادة 

البنزين , واليوم نرى وزارة النفط ترص عى 
تزويد االقليم من البنزين املستورد عى أمل 
أن تدف�ع حكومة االقليم الفواتري املتأخرة , 
وكعادة االقليم يستغل االزمات السياسية , 
لذل�ك لن يدفع دينارا واح�دا , بينما تتحمل 
خزينة الدولة تلك الخسائر من أجل تحقيق 
حلم الكاظمي.االمر لم يتوقف عند ذلك فقد 
أرشت منظم�ة »أوبك« عدم الت�زام العراق 
بحصته املقررة م�ن تصدير النفط , ويعود 
ذلك بس�بب إرصار حكومة االقليم عى عدم 
االلتزام بكمي�ات التصدير من النفط , مما 
جعل العراق يتجاوز عى حصته التصديرية 
, فالحكوم�ة املركزي�ة تجام�ل االقليم وال 

تطلب تقنني تصدي�ر نفطه ,ما جعل بغداد 
تتحمل خسائر مالية خالل الفرتة السابقة 
بس�بب التزامه�ا بق�رارات أوب�ك , وه�ي 
تتحم�ل خس�ائر مالية جعلت الع�راق يمر 
بأزم�ات التنته�ي حتى تس�تطيع حكومة 
االقلي�م تصدي�ر نفطها ال�ذي معظمه من 
حق�ول املناطق املتن�ازع عليه�ا خاصة يف 
ش�مال نينوى وبعض حقول كركوك وبعلم 

الحكومة املركزية.
وأعلن وزي�ر الث�روات الطبيعية يف حكومة 
إقليم كردس�تان )ش�مال( كم�ال أترويش، 
توصل�ه إىل اتفاق مع وزي�ر النفط العراقي 
إحس�ان عبد الجبار، لتزوي�د اإلقليم بأكثر 

م�ن مليون ل�رت بنزين يومي�اً الحتواء أزمة 
شح الوقود.

وق�ال إن »وزارة النف�ط االتحادية تعهدت 
بتزويد اإلقليم بملي�ون و80 ألف لرت بنزين 
يومياً«.وتش�ري تقدي�رات حكومي�ة إىل أن 
العراق يس�تورد ما قيمته 5 مليارات دوالر 
سنويا من مش�تقات النفط لس�د الحاجة 
املحلي�ة التي تق�در بنح�و 600 ألف برميل 
يومي�ا، رغم أن�ه ثاني أكرب منت�ج للخام يف 
منظمة أوبك بإنتاج يبل�غ نحو 4.5 مليون 

برميل يوميا بالحاالت الطبيعية.
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االمام الحسين »عليه السالم«

فمن قبلين بقبول الحق
فاهلل أوىل بالحق

قالت مرشحة »قادمون للتغيري« يف الدائرة الخامسة 
ع�ن محافظة ذي قار، هدى ثام�ر، امس الثالثاء، إن 
خس�ارتها املقع�د االنتخابي عن الدائ�رة كان بتدخل 
بعض الجهات السياسية املتنفذة يف البالد، فيما بينت 

انها فازت باالعالن االول وخرست بالثاني.
وقال�ت ثام�ر يف ترصي�ح صحف�ي تابعت�ه »املراقب 
العراق�ي« إن »اإلعالن�ني األول والثان�ي للمفوضي�ة 
أظهرا فوزي باملقعد النس�ائي عن الدائرة الخامس�ة 
بمحافظ�ة ذي ق�ار، اال ان اإلع�الن الثال�ث ش�كل 
صدم�ة يل، كون�ه أبرز صعود املرش�حة املنافس�ة يل 
التابع�ة للكتلة الصدرية )ف�راگ الكناني( والتي بلغ 
الف�ارق بين�ي وبينها يف االع�الن الثال�ث 129 صوتا 
فق�ط ».وتابعت بالق�ول إن »القرص الذي تس�لمته 
من املفوضية وال�ذي تقول انه قرص نهائي ألصوات 
املرش�حني أظه�ر فق�دان 74 محط�ة انتخابي�ة لم 

تحتسب أصواتها وغالبيتها يل فيها باملئات«.
وأش�ارت، ثامر كم�ا أن« منافس�تي يف الدائرة رسب 
بعض املقربني منها رق�م عدد أصواتها النهائي الذي 
ظهر بإع�الن املفوضي�ة األخري، قبل ذل�ك بأكثر من 
5 س�اعات وهذا دليل عى أن هناك جهات سياس�ية 
ضالع�ة بقضي�ة إبع�ادي م�ن حص�ويل ع�ى املقعد 

االنتخابي«.
وأضافت، أنها »س�لكت اليوم الطرق القانونية كافة 
لغ�رض اس�تعادة حقها بمنص�ب الكوت�ا يف الدائرة 

الخامسة عن محافظة ذي قار ».

مرشحة فازت باإلعالن 
األول وخسرت في الثاني !!

ح�دد تحالف الفتح، ام�س الثالثاء، عددا من املخول�ني بالتعبري عن 
موقفه الرس�مي، فيما نفى وجود اش�خاص غريهم.وذكر التحالف 
يف بي�ان تابعته »املراق�ب العراقي«، ان »املعرب عن املوقف الرس�مي 
لتحالف الفتح هو رئيس التحالف هادي العامري والناطق  الرس�مي 
للتحال�ف احم�د االس�دي واعض�اء الهي�أة القيادية الش�يخ همام 
حمودي والشيخ الخزعيل«.  واضاف، ان«كل مايصدر من ترصيحات 
او بيانات من غري الش�خصيات الت�ي يحددها هذا البيان التمثل راي 
 تحالف الفتح  وليس ل�ه اي عالقة بها«.  ونوه التحالف انه«يمكنكم 
الرجوع اىل املنصات الرس�مية لتحالف الفتح ألخذ املوقف الرسمي ، 

واملواقف الصادرة   «.

تمكنت قوات الحشد الشعبي، امس الثالثاء، من العثور عى كدس 
للعت�اد واملقذوف�ات الحربية ش�مال غ�رب املوص�ل. وقالت هيأة 
الحش�د يف بيان تابعت�ه »املراقب العراقي«،  ان »ق�وة من لواء 33 
يف قيادة عمليات نينوى للحش�د الش�عبي تمكنت، من العثور عى 
كدس من العت�اد واملقذوفات الحربية تابع لفلول داعش االرهابي 
يف منطقة سد بادوش ش�مال غرب املوصل«. وأضافت ان »الجهد 
الهن�ديس تمك�ن من رفع امل�واد املتفج�رة من دون ح�ادث يذكر 

والتخلص منها بشكل آمن بعيداً عن املناطق السكنية«.
يشار اىل ان قطعات الحشد الشعبي تجري بني الحني واالخر عملية 

عسكرية ملالحقة فلول عصابات داعش يف املناطق الساخنة.

الفتح يحدد أسماء المخولين 
بالتعبير عن موقفه الرسمي

الحشد الشعبي يعثر على
 كدس للعتاد في الموصل

دع�ا القيادي يف حركة التغي�ري كاوه محمد، امس الثالثاء، 
اىل إيق�اف اإلج�راءات البوليس�ية التي تطبقها الس�لطات 
األمنية يف اإلقليم بح�ق الصحفيني.وقال محمد يف ترصيح 
صحفي تابعته »املراق�ب العراقي« إن “مايجري يف اإلقليم 
بحق الناش�طني والصحفيني وآخره�م معتقلو بادينان يف 

دهوك، هو إجراءات قمعية يجب إيقافها بشكل فوري”.

وأض�اف أن�ه “ناش�دنا املنظم�ات الدولية واألم�م املتحدة 
والحكوم�ة العراقي�ة للتدخ�ل، وإيق�اف القم�ع املمارس 
ض�د املواطن�ني، وخاص�ة الناش�طني ووس�ائل اإلعالم يف 
دهوك وأربيل”.واعتقلت الس�لطات األمني�ة العرشات من 
الناش�طني ممن يعرف�ون بمعتق�يل بادينان ع�ى خلفية 

اتهامهم بمحاولة إسقاط الحكومة يف كردستان.

إجراءات بوليسية تمارسها السلطات 
في اإلقليم بحق الصحفيين

يف هذا العدد
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استراتيجية إيران.. عوامل القوة 
بين الثابت والمتحرك

تحالف العدوان ينتفض فزعًا 
من نهايته الوشيكة

5
بحت: مطالبون بالفوز

 على نفط ميسان
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المراقب العراقي/ أحمد محمد...

التداعي�ات السياس�ية االخرية س�يما املتعلقة بامللف 
االنتخابي وردود األفعال الشعبية املرتتبة عى النتائج 
املزورة الت�ي أفضت بها العملي�ة االنتخابية، لم تنته 
آثارها عند املس�توى الس�يايس والس�يادي فحسب، 
إذ إن تل�ك التداعي�ات ق�د تلق�ي بظاللها س�لب����ا 
عى املش�هد االمني، خصوصا يف املدن الس�اخنة التي 
مازالت تشكو هجمات متكررة من جماعات »داعش 

االجرامية«
قي�ادي يف الحش�د الش�عبي، ح�ذر م�ن ذل�ك، داعيا 
االوس�اط السياس�ية والش�عبية اىل تقديم املزيد من 
الدعم للقوات االمنية والحش�د الش�عبي بغية تفويت 
الفرصة عى أعداء العراق.ويف بيان شديد اللهجة، حذر 

الحش�د الش�عبي أمس الثالثاء، من هجمات منظمة 
للعن�ارص االرهابية يف محافظتي دياىل وكركوك، فيما 
عزا تلك الهجمات اىل التداعيات السياس�ية وانش�غال 
الكتل النيابي�ة باالمور االنتخابية.وقال مس�اعد أمر 
اللواء 30 بالحشد الشعبي أبو الحر البرصي، إن هناك 
تح�ركات إرهابية كثرية يف الف�رتة االخرية تزامناً مع 
االنتخابات ونتائجها وهناك هجمات مس�يطر عليها 

يف دياىل وكركوك.
وأضاف، أن هناك معلومات استخباراتية تفيد بوجود 
هجمات جديدة مع إعالن النتائج النهائية لالنتخابات  

لزعزعة االوضاع االمنية.
ولف�ت اىل أن االوضاع غري مس�تقرة يف بعض مناطق 
دي�اىل وكرك�وك والهجم�ات الت�ي تتعرض له�ا هذه 
املناط�ق يت�م التصدي لها من قبل الحش�د الش�عبي 

ولكن هناك هجمات جديدة وكبرية.
وخالل االس�بوع االخ�ري، قامت عن�ارص من جماعة 
داع�ش االجرامي�ة بالهج�وم، بأس�لحة القنص عى 
نقطة أمنية ق�رب مركز للرشطة يف قرية أبو خميس 
جن�وب ناحية بهرز 9كم جنوب بعقوبة، مما أس�فر 
ع�ن إصاب�ة عنرصين م�ن الرشط�ة وتدم�ري إحدى 
العج�الت، ويف الوق�ت ذات�ه تصدت ق�وة من رشطة 
دياىل العتداء إرهابي ع�ى نقطة أمنية مرابطة يف أبو 

خميس 22كم جنوب بعقوبة.
أما يف محافظة كركوك فقد أعلن مصدر أمني عراقي، 
عن قيام عنارص من »داعش« اإلرهابي بإحراق ثالث 

مركبات مدنية يف قضاء داقوق جنوب املحافظة.
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اإلرهاب يتحرك مع األزمات السياسية والحشد يقف بصالبة

دعت املقاومة االس�المية كتائب ح�زب الله، امس الثالثاء، 
اىل تغيري املفوضي�ة العليا املس�تقلة لالنتخابات ومقاضاة 
الحكوم�ة بتهم�ة التزوير.وق�ال املتحدث باس�م الكتائب  
محمد محي يف ترصيح صحف�ي تابعته »املراقب العراقي« 
:« نطال�ب بع�ودة الحق ألهل�ه وعى الق�وى التي ترضرت 

أال تق�ف عند هذا الحد وينبغي تغي�ري املفوضية ومقاضاة 
الحكومة«.واض�اف مح�ي ان » الوالي�ات املتحدة هي عى 
رأس ال�دول التي عمل�ت لتنفيذ ه�ذه املؤام�رة«، مبيناً ان 
»واش�نطن خططت الس�تبعاد قوى املقاوم�ة ونحن امام 

منظومة قادرة عى تغيري النتائج«.

يذك�ر ان مفوضية االنتخابات كان�ت قد اعلنت عن النتائج 
بعد 24 س�اعة من انتهاء عملي�ة التصويت، لكنها رسعان 
م�ا حذفتها، لتعلن بعد اي�ام عن النتائ�ج النهائية التي لم 
تغ�ري من التي س�بقتها كثرياً م�ا ولد ردود أفعال ش�عبية 

وسياسية رافضة لذلك.

كتائب حزب اهلل تدعو لتغيير مفوضية االنتخابات ومقاضاة الحكومة

تظاهرات العراق المناهضة لتزوير االنتخابات تتحول الى اعتصام مفتوح
احتجاجات عارمة على أعتاب الخضراء

المراقب العراقي/ المحرر السياسي…

عى أعت�اب املنطقة الخ�رضاء التي تضم معظم 
املؤسس�ات الحكومي�ة والبعث�ات الدبلوماس�ية 
األجنبي�ة، ثّم�ة ص�وت ه�ادر يف قل�ب العاصمة 
تزوي�ر«  يف  »املتورط�ني  ي�ؤّرق  ب�ات  بغ�داد، 
االنتخاب�ات الربملانية الت�ي أجريت يف العارش من 
الشهر الحايل، حيث »هرع معظمهم« إىل املنطقة 
املحّصن�ة أمني�اً، خش�ية الغض�ب الجماه�ريي 

العارم.
وتحول�ت التظاه�رات التي انطلقت من�ذ أيام يف 
بغ�داد ومحافظ�ات عراقية أخ�رى، إىل اعتصام 
مفتوح عن�د بوابة املنطقة الخرضاء القريبة من 
منطق�ة الك�رادة وجرس الطابق�ني، وذلك بعدما 
نصب املحتج�ون الخي�ام ليب�دأوا اعتصاماً »لن 
يربح�وا أماكنهم فيه حتى كش�ف زي�ف العملية 

االنتخابية األخرية، حسبما يرى مراقبون.
ودع�ت الهيأة التنس�يقية للمقاومة العراقية، إىل 
»الخ�روج احتجاجاً عى كل من ظلمهم، ورفض 
اإلذع�ان اىل مطالبهم، وصادر حقه�م«، محذرة 
م�ن »أن أّي محاول�ة اعتداء أو مس�اس بكرامة 
أبن�اء ش�عبنا يف الدف�اع ع�ن حقوقه�م، وحفظ 
حش�دهم املق�ّدس؛ فض�ال ع�ن إخ�راج القوات 
األجنبي�ة م�ن بلده�م، فإنه�ا َس�ُتواَجه برجال 
ُقُلوُبُهْم َكُزَبِر الَْحِديِد، وقد َخرُبَْتُهم س�وُح القتال، 

والَت حني مندم«.

وكان�ت »محاكمة« مصطف�ى الكاظمي، رئيس 
حكومة ترصيف األعمال، مطلباً رئيسياً صدحت 
ب�ه حناجر املحتج�ني الذين غّصت بهم ش�وارع 
بغ�داد ومحافظ�ات عراقي�ة أخ�رى، للمطالب�ة 
ومرش�حيهم«  الناخب�ني  حق�وق  ب�«إع�ادة 

ومحاسبة مرتكبي »الخيانة الكربى«.
ورف�ع املتظاه�رون كذل�ك الفت�ات كت�ب علي�ه 
»نطال�ب بعدال�ة االنتخاب�ات«، وأخ�رى خط�ت 
عليه�ا عب�ارة »عى بعثة األمم املتح�دة أن تكون 
أمينة عى رسالتها يف العراق وال تشارك باالغتيال 
السيايس«.وفق ذلك يقول املحلل السيايس حسني 
الكناني ل�«املراقب العراقي« إن »ما يحدث اليوم 
عب�ارة ع�ن ردات فع�ل متوقع�ة، وإن عملي�ات 
التالع�ب والتزوير واالس�تخفاف بإرادة الش�عب 
العراق�ي، من املمك�ن أن تؤدي إىل أزم�ة تتحمل 

مفوضية االنتخابات مسؤوليتها«.
ويضي�ف الكنان�ي أن�ه »يج�ب كش�ف عمليات 
التزوير بش�كل واضح ورصي�ح، وعى املفوضية 
أن  معت�رباً  واس�ع«،  تحقي�ق  بفت�ح  تق�وم  أن 

»عمليات التسرت لن تمر بدون حساب«.
ويؤك�د الكنان�ي أن »من حق الش�ارع أن يتحرك 
صوب خي�ار االعتص�ام الس�لمي والتظاهر وأن 
يس�لك الطرق القانونية من خ�الل رفع الدعاوى 

عى محطات االقرتاع التي حدث فيها تزوير«.
وتس�تمر االعتصام�ات قرب املنطق�ة الخرضاء 
ببغ�داد بمش�اركة ش�يوخ العش�ائر، واملطل�ب 
األسايس للمتظاهرين يتمحور حول العد والفرز 

اليدوي ألصوات املقرتعني باالنتخابات، بالتزامن 
مع نصب الخيم يف بغداد وبعض املحافظات.

جدي�ر بالذك�ر أن املس�ؤول األمن�ي للمقاوم�ة 
اإلس�المية كتائ�ب حزب الله أبو عيل العس�كري 
ق�ال يف تغريدة نرشها مس�اء األح�د: »نؤكد مرة 
أخ�رى أن املهزل�ة الت�ي حدثت قبل أي�ام بعنوان 
االنتخاب�ات الترشيعي�ة هي أك�رب عملية احتيال 
وخداع عى الش�عب العراقي، وقد قالت املقاومة 
كلمتها فيها، وبينت موقفها يف الدفاع عن حقوق 

أبناء شعبها األبي«.
وأكد العسكري أنه »يجب محاكمة الكاظمي عى 
ما قام به من أفعال وآخرها الخيانة الكربى التي 
ارتكبها بالتواطؤ مع األعداء لتزوير االنتخابات«، 
مش�دداً عى رضورة »العمل بأرسع وقت إلعادة 
حقوق الناخبني ومرشحيهم، وإال فاألمور ذاهبة 

إىل ما ال يحمد عقباه«.
وأردف قائالً: »نؤيد وندعم حق التظاهر السلمي 
ونويص بحفظ مؤسس�ات الدولة وعدم اإلرضار 
باملمتلكات الخاصة والعامة، وأن ال يرتكوا مجاالً 
للمخربني الس�تغالل ه�ذه الفعالي�ات«، الفتاً إىل 
أن »ع�ى اإلخ�وة يف األجه�زة األمني�ة العمل عى 
حماي�ة املتظاهرين وعدم االعتداء عى أحد منهم 

مطلقاً«.
وتأتي هذه التظاهرة بعد تجمعات متفرقة أخرى 
ش�هدها اليومان املاضيان يف أرجاء مختلفة من 
العراق وش�ارك بها املئات وتخللها قطُع طرقات 

احتجاجاً عى النتائج.

اجتمعت اللجنة العليا لإلطار التنس�يقي الش�يعي، 
مس�اء ام����س الثالث�اء، ف�����ي مكت������ب 
رئي�س ائت�الف دول�ة القان�����ون ن�وري املالكي 

للتب���احث حول الكتلة االكرب.
وق�ال مص�در مطل�ع يف ترصي�ح صحف�ي تابعته 
»املراقب العراقي« ، أن »اللجنة عقدت يف تمام ساعة 
ال�8 من مساء امس اجتماعا يف مكتب رئيس ائتالف 
دولة القانون ن�وري املالكي«.وأوضح أن »االجتماع 
ناق�ش األح�داث الت�ي رافق�ت العملي�ة االنتخابية 
والتح�رك لتش�كيل الكتل�ة األك�رب لغرض تش�كيل 
الحكومة«.ويض�م اإلطار التنس�يقي معظم القوى 

الشيعية يف العراق باستثناء التيار الصدري.

الكتلة االكبر على طاولة 
لجنة االطار التنسيقي
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املراقب العراقي/ أحمد محمد...
التداعي�ات السياس�ية االخ�رة س�يما املتعلقة 
بامللف االنتخابي وردود األفعال الشعبية املرتتبة 
ع�ى النتائج امل�زورة الت�ي أفضت به�ا العملية 
االنتخابية، لم تنته آثارها عند املستوى السيايس 
والسيادي فحسب، إذ إن تلك التداعيات قد تلقي 
بظاللها س�لبا ع�ى املش�هد االمن�ي، خصوصا 
يف امل�دن الس�اخنة التي مازالت تش�كو هجمات 

متكررة من جماعات »داعش االجرامية«
قيادي يف الحش�د الش�عبي، حذر من ذلك، داعيا 
االوساط السياس�ية والش�عبية اىل تقديم املزيد 
من الدعم للقوات االمنية والحش�د الشعبي بغية 

تفويت الفرصة عى أعداء العراق.
ويف بيان ش�ديد اللهجة، حذر الحش�د الش�عبي 
أمس الثالث�اء، م�ن هجمات منظم�ة للعنارص 
االرهابي�ة يف محافظتي دياىل وكركوك، فيما عزا 
تلك الهجمات اىل التداعيات السياس�ية وانشغال 

الكتل النيابية باالمور االنتخابية.
وقال مس�اعد أمر اللواء 30 بالحشد الشعبي أبو 
الحر الب�ري، إن هناك تحركات إرهابية كثرة 
يف الفرتة االخرة تزامناً مع االنتخابات ونتائجها 
وهناك هجمات مسيطر عليها يف دياىل وكركوك.
اس�تخباراتية  معلوم�ات  هن�اك  أن  وأض�اف، 
تفي�د بوجود هجمات جديدة م�ع إعالن النتائج 

النهائية لالنتخابات  لزعزعة االوضاع االمنية.
ولف�ت اىل أن االوض�اع غ�ر مس�تقرة يف بعض 
مناطق دياىل وكرك�وك والهجمات التي تتعرض 
لها هذه املناطق يتم التصدي لها من قبل الحشد 

الشعبي ولكن هناك هجمات جديدة وكبرة.
وخ�الل االس�بوع االخ�ر، قام�ت عن�ارص من 
جماعة داع�ش االجرامي�ة بالهجوم، بأس�لحة 
القنص عى نقط�ة أمنية قرب مركز للرشطة يف 
قرية أبو خميس جنوب ناحية بهرز 9كم جنوب 

بعقوب�ة، مما أس�فر ع�ن إصاب�ة عنرين من 
الرشطة وتدمر إحدى العجالت، ويف الوقت ذاته 
تصدت قوة من رشطة دياىل العتداء إرهابي عى 
نقطة أمنية مرابطة يف أبو خميس 22كم جنوب 

بعقوبة.
أم�ا يف محافظة كركوك فقد أعل�ن مصدر أمني 
عراق�ي، عن قيام عنارص من »داعش« اإلرهابي 
بإح�راق ثالث مركب�ات مدنية يف قض�اء داقوق 

جنوب املحافظة.
وبدوره اعترب الكاتب والصحفي قاسم العجرش، 
أن »االنسداد السيايس الذي جاء نتيجة لعمليات 
رسق�ة االصوات من قب�ل مرش�حي االنتخابات 
والكتل السياسية، والتظاهرات املرتتبة عى ذلك، 
كل هذه العوامل تجعل من ظهر الحشد الشعبي 
والق�وات االمنية »مكش�وفا«، داعيا »االوس�اط 
السياسية والشعبية اىل املزيد من االلتفاف حول 
الجيش والحش�د اللذين يخوض�ان معارك وصد 
تعرضات العدو بشكل مستمر للدفاع عن العراق 

والعراقيني بكل طوائفهم وانتماءاتهم«.
وق�ال العجرش، يف تريح ل� »املراقب العراقي« 
إنه »ع�ى الرغم من تلك العوام�ل املذكورة، فإن 
ق�وات الحش�د الش�عبي مازال�ت ع�ى عهده�ا 
بالحف�اظ عى أم�ن العراقيني وس�المتهم ، كما 
أنه�ا القوة الق�ادرة عى حفظ االم�ن والتصدي 
للهجمات اليائسة من قبل الجماعات االرهابية«.

وشدد، عى »أهمية إيجاد حلول للوضع السيايس 
الراهن، وذلك لتفويت الفرصة عى أعداء العراق 
من الدواعش وعدم تأثر نش�اطاتهم االجرامية 

عى أمن البلد وشعبه«.
وأش�ار اىل أن »التعرضات االخ�رة يف محافظتي 
دياىل وكركوك، هي مدع�اة خطر عى أمن البلد، 
لك�ن ق�وة الحش�د الش�عبي وصالبته س�تكون 

كفيلة بردع كافة املخططات الرشيرة«.

املراقب العراقي/ بغداد...
وص�ف عض�و مجل�س الن�واب املنح�ل جاس�م 
البخاتي, امس الثالثاء, تريحات اعالم مفوضية 
االنتخابات بشان الطعون املقدمة من قبل القوى 
السياس�ية املعرتض�ة ب�«املس�تعجلة«، مبينا ان 

الهي�أة القضائية لم تدرس الش�كاوى وتصنيفها 
لحد االن  فكيف يتم الحكم عليها مسبقا  .

»املراق�ب  تابعت�ه  تري�ح  يف  البخات�ي،  وق�ال 
العراق�ي« إن »التخب�ط وع�دم الس�ر يف الي�ات 
ممنهج�ة ملفوضي�ة االنتخاب�ات تؤكد وبال ش�ك 

بوج�ود ضغوط وفق�دان املركزية ل�دى مفوضية 
االنتخابات«.

واضاف، أن »بعض املس�ؤولني واع�الم املفوضية 
يقوم�ون بتريح�ات مس�تعجلة مبتعدي�ن عن 
االليات القانونية«، مشرا اىل أن »الهيأة القضائية 

لم تدرس الش�كاوى وتصنيفه�ا لحد االن , فكيف 
يتم الحكم عليها مسبقا«.

ودع�ا البخاتي، الهيئة القضائية املكلفة بدراس�ة 
الطعون اىل »تقديم تقارير يومية ورس�مية للراي 

العام واالعالن عن حسم قضية الطعون«.

نائب سابق يعلق على حسم ملف الطعون.. َولَّّد لدينا شكوكا

التربية تطمئن بخصوص الكتب وتحسم الجدل حول »عطلة السبت«

ائتالف النصر يطالب بتحقيق قضائي بشان نتائج االنتخابات
املراقب العراقي/ بغداد...

اكد عضو ائتالف النر س�عد الالم�ي، امس الثالثاء، 
أن هناك حاجة ملحة اىل تحقيق قضائي بش�أن نتائج 

االنتخابات .
وق�ال الالم�ي، يف تريح تابعت�ه »املراق�ب العراقي« 

إن »مفوضي�ة االنتخابات االن أمام تحد خطر بش�أن 
نتائج االنتخابات و نحتاج إىل تحقيق قضائي وبوجود 
ممثلني عن الكيانات السياس�ية بشان النتائج املعلنة 
».واض�اف، أن »ه�ذه االنتخاب�ات ش�ابتها مفارقات 
عجيبة واألرق�ام التي أعلنته�ا املفوضية تثر عالمات 

استفهام كبرة كونها تختلف عن الرشائط ».
وتابع الالم�ي بالقول، »ليس من املس�تغرب أن تكون 

هناك أياد تالعبت بنتائج االنتخابات«.
ولفت اىل »عدم وجود اي توجهات ترض بالس�لم األهيل 

وسنحتكم إىل القانون«.

املراقب العراقي/ بغداد...
طمأن�ت وزارة الرتبية، ذوي الطلبة بش�أن الكتب املدرس�ية 
مع ق�رب إنطالق العام الدرايس الجدي�د، فيما حددت املوقف 
بخصوص عطل�ة يوم الس�بت.وقال املتحدث باس�م الوزارة 
حي�در ف�اروق يف حديث صحف�ي تابعته »املراق�ب العراقي« 
إن »ال�وزارة ماضي�ة بطباع�ة الكت�ب ليت�م تس�ليمها م�ع 
انطالق الع�ام الدرايس الجديد فضال عن وجود مناهج الكتب 

املستعملة«.
وبش�أن تعليق عطلة يوم الس�بت أوضح فاروق، أنه »سيتم 
ترك مس�ألة تحديد جدول الدوام إلدارات املدارس وبناء عليه 
تم تعليق عطلة السبت لتكون هنالك مساحة اوسع يف تحديد 
الجدول«.ولف�ت اىل انه »هنال�ك امكانية لتوحيد دوام املراحل 

ليتم تنسيق بث دروس التلفزيون الرتبوي«.
وكان�ت هيأة الرأي يف وزارة الرتبية أص�درت أول أمس جملة 
ق�رارا بينها إنط�الق العام الدرايس الجديد يف األول من ش�هر 
ترشي�ن الثاني لع�ام 2021 ، ويكون دوام الطلب�ة حضورياً 

ألربعة أيام يف األسبوع، مع تعليق عطلة يوم السبت .

الصحة تحذر من
 الموجة الرابعة لكورونا

املراقب العراقي/ بغداد...
ح�ذرت وزارة الصح�ة، ام�س الثالث�اء، من 
موج�ة رابعة لف�روس كورونا ق�د تصل إىل 
الع�راق الس�يّما م�ع دخ�ول فصل الش�تاء، 
مؤكدة أن تلك املوج�ة أصابت بصورة فعليَّة 
بعض ال�دول، وم�ن املتوقع وصوله�ا نهاية 
الس�نة الحالي�ة أو بداي�ة الس�نة املقبل�ة إىل 

البالد.
وق�ال مدي�ر تعزي�ز الصحة وعض�و اإلعالم 
الطب�ي يف وزارة الصح�ة هيث�م العبي�دي، يف 
تريح تابعته »املراقب العراقي« إن »العمل 
عى إصدار البطاقة الصحية جاء لكي تعتمد 
كوثيقة رس�مية يف السفر، رغم أنها ما زالت 
غ�ر معم�ول به�ا ك�ون نس�بة امللقحني يف 
العراق ليس�ت كبرة، وما زالت النسب قليلة 

تصل إىل 15 %«.
وأضاف العبيدي، أن »أهمية البطاقة الصحية 
تكم�ن يف إثبات أنَّ حامله�ا أخذ جرعتني من 
اللقاح، وعندما يصل العراق إىل تلقيح بنسبة 
املجتمعي�ة وس�يتم  املناع�ة  تتحق�ق   %  70
االعتماد عى البطاق�ة كوثيقة يف دول العالم 
بدون مس�حة، وحتى اآلن املس�افر العراقي 
يعتمد س�فره عى نتيجة املس�حة«، مش�را 
اىل أن »فح�ص BCR ه�و الفحص الس�اري 

املفعول داخل العراق ويف أغلب دول العالم«.
وحذر م�ن »موجة رابعة لفروس كورونا لم 

تصل إىل العراق حالياً«.

الحشد الشعبي »يدق« ناقوس الخطر

مع انشغال البيت السياسي ..تحذيرات من تهديدات أمنية تطال »محافظتين« 

ضبط صواريخ كاتيوشا 
وعبوات ناسفة غريب االنبار

الشرطة تقبض عىل شخص 
عنف طفال يف الديوانية

املراقب العراقي/ االنبار...
أفاد مصدر امني يف قيادة عمليات محافظة االنبار، بأن القوات االمنية اس�تولت 
عى صواريخ كاتيوش�ا وعبوات ناس�فة بعملي�ة اقتحام موق�ع ارتكاز لعنارص 
عصابات »داعش« االجرامية يف املناطق الغربية.وقال املصدر، إن »القوات االمنية 
نف�ذت عملية اقتحام ملواقع ارت�كاز لعنارص داعش االجرامية يف مناطق مختلفة 
من قضاء هيت غربي االنبار ، تمكنت من خاللها العثور عى صواريخ كاتيوش�ا 
وعبوات ناس�فة محلية الصنع ش�ديدة االنفجار الحتوائها عى كميات كبرة من 
مادة اليس فور ش�ديدة االنفجار من مخلفات عنارص عصابات داعش االجرامية 
ابان س�يطرته عى مساحات واسعة من مدن االنبار«.واضاف املصدر، أن »فرقة 
معالجة املتفجرات ابطلت مفعول الصواريخ واالسلحة املضبوطة دون وقوع اي 
اصاب�ات يف صفوف القوات األمني�ة«، مؤكدا ان »معلومات اس�تخباراتية مكنت 

القوات االمنية من االستيالء عى االسلحة«.

املراقب العراقي/ بغداد...
أعلنت رشط�ة محافظة الديوانية، امس الثالثاء القبض عى ش�خص 
عن�ف طفال يف املحافظة، بعد نرش صور مؤملة له.وقال إعالم الرشطة، 
يف بيان تلقت »املراقب العراقي« نسخة منه إنه »استجابة ملا نرش عى 
مواقع التواصل االجتماعي ليلة أمس حول قيام أحد املواطنني بتعنيف 
ولده جس�ديا والبالغ من العمر 11 سنة، وعى الفور وجه قائد رشطة 
محافظ�ة الديوانية واملنش�آت الل�واء الحقوقي محم�د كاظم حاجم 
الزركاني بتش�كيل فريق عمل ملتابع�ة املوضوع«.وتابع أنه »وبعد اقل 
من س�اعة  تمكنت قوة من قس�م رشط�ة األرسة والطف�ل من القاء 
القبض عى الش�خص املطلوب يف منطقة حي الجمعية )اإلس�كان(«، 

مشرا إىل »اتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة بحقه«.

تغريدة

االعالمي عزيز الربيعي

 ويبقى السؤال األهم..
من الذي فس���ح المجال لمرور 
العجل���ة المفخخ���ة الت���ي تم 
منطق���ة  وس���ط  تفجيره���ا 
الك���رادة ف���ي بغ���داد بعدما 
اغلقت ش���وارعها ضمن خطة 
حماية االسواق التجارية قبيل 

ينعيد الفطر عام 2016؟.
ألم

ط ا
شري

ال

نظرة صدق واعية
 في الحشد الشعبي

الحشد الشعبي قضية عقيدة ومسألة إيمان، ورسالة انتماء وهوية 
طه�ارة والء؛ ال يافط�ة دعاية إنتخابية وال س�لعة تجارة سياس�ية 
الكتس�اب منافع ذات، وال هو ش�ماعة التقاء رشور منافع، وال هو 
محور آثام مصالح، وال هو بؤرة تجمعات مآثم وسيئات ؛ وإنما هو 
اس�تجابة لدعوة فتوى كريمة شجاعة، من مرجعية رشيدة مؤمنة 
حكيمة، لطرد إس�تكبار طامع، وتجمع�ات احتالل ناهب، واجتماع 
مستعمرين صليبيني وصهاينة ماسونيني ومخلفات أموية وحثاالت 

نواصب غزاة.
والحش�د الشعبي املؤمن الشجاع الكريم الذي تأسس بموجب فتوى 
اجته�اد مرجعية كاملة الصالحية الرشعية وعالية الحكمة يف الرأي 
واالجته�اد — ال بما يقوله حفنة سياس�يني زعان�ف زاحفني جناة 
جي�اع خالء هواء حفاة عراة، إنهم هم من أسس�وه، أو أسس�وا له، 
كذبآ وافرتاًء، إنه حش�د عقيدة ال إله إال الله وعزيمة توحيد عبودية، 
وأنه إيمان انتماء وعز وطنية بارتقاء، وأنه إرشاقة عالية الرشف يف 
خلوص وف�اء، وأنه ملؤه التضحية والف�داء، ليس من همه املنصب 
وال املوق�ع وال م�ا يؤول اليه التنافس الس�يايس م�ن هبوط اهتمام 
منفع�ة ذات، أو مصلح�ة ح�زب رواء، وأن�ه رونق البه�اء والصفاء 
والنقاء، وعطاؤه الكمال يف خالص التمام من طهارة ونزاهة وتربئة 
وس�يلة ذريعة واستخدام س�الح القائم عى أساس الدفع يف صالح، 
وه�و يف الثمار مثابة وفاء ومنارة س�خاء، وهو ال�ذي دحر وفرض 
ع�ى الدواعش االستس�الم والخضوع، واملهان�ة والخنوع، والهروب 

والفرار، واالنقالع والجالء، من طهر أرض العراق الغراء الشماء.
والحش�د مرآة س�مو عنفوان يف اس�تعالء 
إيماني وعالء، وهو ليس ش�ماعة دعاية، 
وال توس�ل آلي�ة إع�الم، وال مادة كس�ب 
ه�و  وال  س�يايس،  انتخ�اب  يف  أص�وات 
محطة اس�تعالء ملن هوى وخرس وأخفق 
وخ�اب، وال ه�و مص�د لعاديات الفش�ل 
والفساد ورصاعات منفعة ذات سياسية 
وتنافس�ات تجمي�ع عدد مواق�ع مقاعد 
برملانية يف سباق االنتخابات..والحشد هو 
ارتقاء جهاد س�ناء، كالحبيبة الغالية الجميلة 

الهيفاء، وأنه عطر العقيدة من نقاء طهر يف حفظ وعاء.
والحش�د يتخذ دعامة ابتالء يف بالء وموطن عزاء، ملا يجر س�فاهة، 
ويوظ�ف تفاهة مصلحة مس�ؤول هابط فاس�د نك�راء.، وحقيقة 
الحش�د أنه بودقة طهر يف عز خالص نقاء، وأنه منارة اصطالء يوم 
يش�تد النزال حمم بركان قتال، وس�اعة يحم�ى وطيس الحرب من 
أجل دفع الرش والباطل، والكفر واالنس�الل، وتجتث وتقلع مواطيء 

أقدام االستعمار والوباء والبالء واالحتالل.
الحش�د هو ليس راية لدعاية انتخابي�ة، وال هو يافطة إعالم لحصد 
أصوات س�حت حرام إنتخابية، وال هو مأوى الجبناء وملجأ الدخالء 

السافلني األوهام السفهاء.
إنه حشد اإلسالم مؤسس بفتوى املرجعية الرشيدة الزاكية الحكيمة 
وكف�ى. ولي�س هو ما يتهوكه، وال ما يتمش�دقه، وال م�ا يتحذلقه، 
وال ما يصطنعه أوباش السياسة وخفافيشها العميان نهار إرشاقة 
ش�مس ن�ور اله�دى الس�اطعة يف ع�ز وكم�ال عمودي�ة موضعها، 
وصعاليك مكيافيلية املنفعة وش�ذاذها الس�ائبون اللكع، ولم يكن، 
وال ه�و وس�يلة اف�رتاس مصالح األحزاب ملا تلبس�ه ثي�اب تحقيق 

منافع دنيوية هابطة.
ه�و درع حصين�ة ملن حاول أن يتح�داه أو أن يحارب�ه، أو ينال منه 
أو يقرتب�ه، أو يهين�ه أو أن يوقعه، أو يثلم من�ه أو يتجارس أن يلغيه 

ويذهبه.
ال وأل�ف ال. وكال ومليون كال. ويبهت الذي ينطق من إس�م الحش�د 

حرفآ واحدآ، ألنه يعيص الله ويتجنى ويجني عى نفسه..ويكفر.

 حسن المياح ..

سياسة .. 
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االربعاء 20 تشرين األول 2021 العدد 2697 السنة الثانية عشرة

أك�د املستش�ار االقتصادي لرئيس ال�وزراء مظهر محم�د صالح،امس 
الثالث�اء، أن التعيين�ات الحكومية يف مرشوع قان�ون املوازنة االتحادية 
لس�نة 2022، ستكون محدودة وحس�ب الحاجة الفعلية.وقال صالح” 
إن “املوازنات العامة للبلد مثقلة بأعداد املوظفني الكبرية ومن ثم الدولة 
بحاج�ة إىل تفعي�ل القط�اع الخاص ودعمه بش�كل حقيق�ي وصحيح 
م�ن أجل اس�تقطاب العاطلني عن العمل”.وأض�اف أن “تفعيل القطاع 
الخاص س�يوفر االف ف�رص العمل بالتايل يس�تقطب ما نس�بته %50 
م�ن العاطلني عن العمل”، مبينا أن “مثقل�ة برواتب املوظفني واألجراء 
والعق�ود واملتقاعدي�ن باإلضاف�ة إىل املس�تفيدين م�ن ش�بكة الرعاية 
االجتماعية”.وب�ني أن “م�رشوع قانون موازنة 2022 س�يتضمن عدد 
مح�دود من الدرجات الوظيفي�ة تحدده الحاجة الفعلي�ة، وكذلك توفر 

السيولة النقدية”.

صالح: التعيينات في 2022 
ستكون محدودة وحسب الحاجة

أك�د رئي�س رشك�ة النف�ط الوطني�ة، إحس�ان عبدالجب�ار 
إسماعيل، حرص الرشكة عىل امليض بخطط الوزارة الخاصة 
بزي�ادة مع�دالت اإلنت�اج، وص�والً إىل الطاق�ات املرس�ومة 
واملخط�ط له�ا ملش�اريع تطوي�ر الحق�ول النفطي�ة، رغ�م 

التحديات االقتصادية والصحية التي تواجه العراق والعالم.
وجاء ذلك خالل ترؤسه االجتماع الثالث ملجلس إدارة الرشكة 
بحض�ور أعضائه�ا، وفق�اً لبي�ان ل�وزارة النفط.وتم خالل 
االجتم�اع مناقش�ة املوازن�ة التخطيطية للرشك�ة، وفقرات 
أخرى ت�م إدراجه�ا ضمن ج�دول األعمال تضمن�ت تطوير 
العمل الحقيل للرشكات العاملة ضمن رشكة النفط الوطنية.

العراق يؤكد المضي بخطط وزارة 
االقت�صاديالنفط لزيادة معدالت اإلنتاج

ارتفعت أس�عار الذهب امس الثالثاء، حيث قدم ضعف عائد الدوالر 
والسندات األمريكية بعض الدعم للمعدن النفيس.

وارتف�ع الذه�ب الف�وري 0.67 باملئ�ة إىل 1777.45 دوالرا لألوقية 
وزادت العق�ود األمريكي�ة اآلجلة للذه�ب 0.5 باملئ�ة إىل 1774.40 

دوالرا.
وانخف�ض ال�دوالر إىل أدنى مس�توى يف أس�بوعني مقابل س�لة من 

العمالت، ودعم الذهب يجعله أرخص للمشرتين بعمالت أخرى.
كم�ا ضعفت عوائد س�ندات الخزانة األمريكية القياس�ية ألجل 10 
س�نوات ، مما قلل من تكلف�ة الفرصة البديلة للس�بائك غري املدرة 
للعائد.وبالنس�بة للمع�ادن االخرى ارتفعت الفض�ة الفورية %1.1 
إىل 23.42 دوالًرا لألوقي�ة، بينما ارتفع البالت�ني 0.8% إىل 1044.11 

دوالًرا، وارتفع البالديوم 0.7% إىل 2028.39 دوالًرا.

الذهب يرتفع مع ضعف 
الدوالر وعوائد سندات الخزانة

انخفضت قيمة اللرية الرتكية إىل مس�توى قيايس منخفض جديد 
أمام ال�دوالر األمريكي، وال ي�رى محللون فرصة تذك�ر لتعافيها 
بالنظ�ر إىل م�ا وصف�وه توقعات بخفض »غري رش�يد« ألس�عار 
الفائدة يف وقت الحق هذا األسبوع.والمست العملة الرتكية، وهي 
األس�وأ أداء بني عمالت األسواق الناشئة هذا العام، أدنى مستوى 
له�ا عىل اإلطالق عن�د 9.35 مقابل الدوالر قبل أن تغلق عند 9.34 
مقاب�ل الدوالر.وخ�رت الل�رية 20 باملئة من قيمته�ا هذا العام 
وجاء نصف هذا الهبوط منذ مطلع الشهر املايض عندما بدأ البنك 
املركزي الرتكي إعطاء إش�ارات تيس�ريية عىل الرغ�م من ارتفاع 

التضخم إىل حوايل 20 باملئة.

الليرة التركية تتهاوى مجددا 
أمام الدوالر االمريكي

أعلن�ت هيئة النزاه�ة االتحادية عن طعنها بق�رار حبس مدير 
ع�ام ارتكب مخالفات بعقد قيمته أكثر من )28( مليون دوالر، 
مطالبة بتش�ديد العقوبة؛ كونها ال تتناس�ب وحجم املخالفات 

املرتكبة من قبل املدان.
وذك�رت دائ�رة التحقيق�ات بالهيئ�ة، يف بيان تلق�ت /املراقب 
العراقي/ نس�خة منه انه�ا ” طعنت بقرار محكمة جنح الحلة 
�ة بقضاي�ا النزاهة القايض بحب�س املُدير العام لرشكة  املُختصَّ

�ة للصناع�ات الكيمياويَّ�ة س�ابقاً، وذل�ك لعدم  الف�رات العامَّ
قناعتها بالقرار، مطالبة بتش�ديد العقوبة؛ كونها ال تتناس�ب 

وحجم املخالفات املرتكبة من قبل املدان.
وبيَّن�ت أنَّ “الق�رار ال�ذي اس�تند إىل امل�ادة )331( م�ن قانون 
العقوب�ات الصادر بح�ق املدان، جاء نتيج�ة ارتكابه مخالفاٍت 
ة وإحدى الرشكات  تتعل�ق بالعقد املربم بني رشكة الفرات العامَّ
األجنبيَّ�ة؛ لتنفيذ مرشوع “تحديث خط إنتاج الصودا الكاوية” 

بمبلغ ) 28،668،000 ( ملي�ون دوالر”.وتابعت الدائرة ُمبّي�نًة 
” القرار جاء نتيجة ما تمَّ توفريه للمحكمة من أدلٍة وإثباتاٍت،  أنَّ
أبرزها تقرير ش�عبة التدقيق الخارجي يف مكتب تحقيق الهيئة 
يف باب�ل، وتقري�ر ديوان الرقاب�ة املالية ومكت�ب املفتش العام، 
فقررت الحكم عليه بالحبس س�نة واحدة مع التنفيذ، استناداً 
إىل مقتضي�ات امل�ادة الحكمية، ولع�دم قناعة الهيئ�ة بالقرار 
” املُخالفات  تقدم�ت بالطعن؛ لتش�ديد العقوبة”.ولفت�ت إىل أنَّ

لة يف  الت�ي اقرتفه�ا امل�دان تمثلت ب��: أنَّ الرشك�ة غري ُمس�جَّ
العراق، وهي رشكٌة وهميٌَّة والوجود لها يف بلد “املنش�أ”، وعدم 
ة وثائق فحص امل�واد، فضالً عن تجهيز مواد  �ق من صحَّ التحقُّ
، عىل الرغم من اش�رتاط العقد منشأ أمريكياً  من منش�أٍ هنديٍّ
أو أوربياً، الف�تًة إىل عدم وجود ك�فاءٍة ماليٍَّة للش��ركة، وعدم 
ة صدور الوثائق  ق من صحَّ تقدي�م أعماٍل ُمماث�لٍة، وعدم التحقُّ

الجوهريَّ�ة املُقدَّمة من الرشكة”.

بتكوين تقترب من أعلى 
مستوياتها على اإلطالق

اقرتب�ت أكرب عمل�ة مش�فرة يف العالم من 
يف  »بتكوي�ن«،  الس�وقية  القيم�ة  حي�ث 
التعامالت اآلسيوية امس الثالثاء، من أعىل 

مستوياتها عىل اإلطالق.
وبلغت بتكوين أعىل مستوياتها يف 6 أشهر 
وص�ارت عىل مقربة من أعىل مس�توياتها 
ع�ىل اإلطالق، إذ يراه�ن املتعاملون عىل أن 
إدراج�ا متوقعا لصن�دوق أس�هم أمريكي 
يعتمد عىل العقود اآلجلة يمكن أن تتمخض 
عن�ه تدفقات اس�تثمار يف أص�ول بتكوين 

والعمالت املشفرة.
خ�الل  املئ�ة  يف   1.5 بتكوي�ن،  وارتفع�ت 
التعامالت اآلسيوية إىل 62991 دوالرا، وهو 
أع�ىل مس�توى لها من�ذ الذروة القياس�ية 
البالغ�ة 64895 دوالرا املس�جلة يف أبري�ل 

املايض.
وقال محلل�ون للعمالت املش�فرة يف أركني 
ريسريش إن عقود بتكوين اآلجلة ارتفعت 
امس )الثالث�اء(، وكانت يف أحدث تعامالت 
عن�د 62690 دوالرا، وق�د ترتفع األس�عار 

الفورية إذا استمر التدفق النقدي.
وكانت بتكوين تجاوزت األس�بوع املايض، 
خ�الل تعامالت يوم الجمعة املايض، حاجز 
60 أل�ف دوالر، وذل�ك للم����رة األوىل يف 6 

أشهر.

الزراعة تؤكد اهمية توفير البذور والمستلزمات الزراعية للفالحين 
اكد وزي�ر الزراعة محمد كريم الخفاجي 
واملس�تلزمات  الب�ذور  توف�ري  اهمي�ة 
الزراعي�ة للفالح�ني، تزامن�ا م�ع اق�رار 

الخطة الزراعية الشتوية .
وذك�ر بي�ان ل�وزارة الزراع�ة ,ان الوزير 
ترأس اجتماع الجلسة التاسعة للمجلس 
الوطن�ي للبذور بحض�ور الوكيل اإلداري 
للوزارة مهدي سهر الجبوري ومستشار 
ال�وزارة مه�دي ضمد القي�ي وعدد من 
القائمني عىل الوزارة و أعضاء املجلس ».

وش�دد الخفاج�ي، ع�ىل توف�ري الب�ذور 
واملس�تلزمات الزراعية للفالحني، تزامنا 
مع اقرار الخطة الزراعية الشتوية، مبينا 
سعي الوزارة بالعمل عىل ديمومة الدعم 
املق�دم للفالحني واالخ�ذ بأيديهم لتوفري 

األمن الغذائي للبالد ».
واض�اف البيان , ان�ه ويف اطار دعم عمل 
املتفرغني الزراعيني، وبجهوٍد اس�تثنائية 

م�ن الوزي�ر ، ج�رى االتفاق ع�ىل ارواء 
املخصص�ة  األرايض  م�ن  دون�م   1000
لجمعية متفرغي واسط، باملياه باالتفاق 
مع وزارة املوارد املائية، فضال عن تزويد 
املتفرغ�ني هن�اك بب�ذور الرت�ب العلي�ا 
بالتنس�يق م�ع الرشكة العراقي�ة إلنتاج 
الب�ذور، وحس�ب التعليم�ات والضوابط 

النافذة.
واش�ار البي�ان اىل ان�ه ,وبع�د مناقش�ة 
املوضوع�ات املدرجة عىل جدول األعمال، 

صوت املجلس عىل عدة محاور اهمها:
اوال/ يك�ون مع�دل الب�ذار 45 كغ�م / 
دون�م لب�ذور الحنطة املس�جل واملصدق 

واالساس.
ثانيا/ يكون موعد تس�ليم بذور الحنطة 

اعتبارا من 25/10/2021.
ثالثا/ االلتزام بق�رارات املجلس الوزاري 

لالقتصاد وبنسبة دعم %35 .

والش�ؤون  العم�ل  وزارة  أعلن�ت 
االجتماعية،ام�س الثالث�اء، عن إيقاف 
عملي�ة اصدار بطاقات “املاس�رت كارد” 
الوجب�ات  ولجمي�ع  املتف�رغ  للمع�ني 
لح�ني اتمام اعم�ال تطوير الي�ة العمل 
بالنظ�ام االلكرتوني املعتم�د من قبلها، 
فيم�ا اكدت عدم نرش أي وجبات جديدة 
ذوي  هيئ�ة  رئي�س  إلصدارها.وق�ال 
االعاقة واالحتياجات الخاصة يف الوزارة 
احمد ه�ادي بني�ه ، ان “الهيئة اوقفت 
العم�ل بإصدار بطاقات املاس�رت الكارد  

للمع�ني املتفرغ وعدم ن�رش اي وجبات 
جديدة حتى إش�عار آخ�ر”، الفتا اىل ان 
“االيقاف يش�مل حت�ى الوجبات املعلنة 
س�ابقا بس�بب اعمال صيان�ة وتطوير 
الية العمل بالنظ�ام االلكرتوني املعتمد 

للحاالت املشمولة بخدمات الهيئة”.
واضاف بني�ه، ان “هن�اك خطة لوضع 
الية للتعاون املش�رتك مع لجنة تنسيق 
لالرتق�اء  الحكومي�ة  غ�ري  املنظم�ات 
بالخدم�ات املقدمة لفئ�ة ذوي االعاقة 

واالحتياجات الخاصة”.

العمل تعلن ايقاف إصدار 
»الماستر كارد« للمعين المتفرغ

انخفاض أسعار صرف الدوالر ببغداد 
وارتفاعها في كردستان

انخفضت أس�عار رصف الدوالر األمريكي مقابل الدينار العراقي، امس الثالثاء، يف البورصة 
الرئيسية بالعاصمة بغداد، فيما ارتفعت يف اقليم كردستان.وقال مصدر، إن بورصة الكفاح 
والحارثية املركزية يف بغداد س�جلت ، 148100 دينار عراقي مقابل 100 دوالر أمريكي.فيما 
س�جلت االس�عار يف بورصة بغداد االثنني 148400 دينار عراقي مقابل 100 دوالر امريكي.

وأش�ار اىٕل أن اس�عار البيع والرشاء انخفضت يف محال الصريفة باالٔس�واق املحلية يف بغداد، 
حي�ث بلغ س�عر البي�ع 148500 دينار عراقي ل�كل 100 دوالر امريكي، بينما بلغت أس�عار 
ال�رشاء 147500 دينار ل�كل 100 دوالر امريكي.أما يف اربيل عاصمة اقليم كردس�تان، فقد 
شهدت اسعار الدوالر ارتفاعاً، حيث بلغ سعر البيع 148450 دينارا لكل 100 دوالر امريكي، 

والرشاء بواقع 148250 دينارا لكل 100 دوالر امريكي.

النزاهة: تطعن بقرار حبس مدير عام ارتكب مخالفات بعقد قيمته أكثر من 28 مليون دوالر

العراق يستورد مشتقات نفطية بـ خمسة مليارات دوالر ويهبها إلى اإلقليم دون مقابل 
بغداد تتجاوز على حصتها التصديرية إلرضاء الكرد

بحج�ة عطل مص�ايف االقلي�م التي 
س�تطول مدتها اىل أن يتم تش�كيل 
حكومة جديدة , فالعراق يس�تورد  
ب� 5 ملي�ارات دوالر مادة البنزين , 
والي�وم نرى وزارة النفط ترص عىل 
تزويد االقليم من البنزين املس�تورد 
عىل أم�ل أن تدفع حكوم�ة االقليم 
الفواتري املتأخ�رة , وكعادة االقليم 
يس�تغل االزمات السياس�ية , لذلك 
ل�ن يدف�ع دين�ارا واح�دا , بينم�ا 
تتحمل خزينة الدولة تلك الخس�ائر 

من أجل تحقيق حلم الكاظمي.
االم�ر ل�م يتوق�ف عن�د ذل�ك فقد 

أرشت منظم�ة »أوبك« ع�دم التزام 
الع�راق بحصته املقررة من تصدير 
النف�ط , ويعود ذلك بس�بب إرصار 
حكوم�ة االقليم عىل ع�دم االلتزام 
بكميات التصدي�ر من النفط , مما 
جعل الع�راق يتجاوز ع�ىل حصته 
التصديري�ة , فالحكوم�ة املركزية 
تجام�ل االقلي�م وال تطل�ب تقن�ني 
تصدي�ر نفط�ه ,م�ا جع�ل بغ�داد 
تتحمل خس�ائر مالية خالل الفرتة 
الس�ابقة بس�بب التزامها بقرارات 
أوبك , وهي تتحمل خس�ائر مالية 
جعلت العراق يمر بأزمات التنتهي 

حت�ى تس�تطيع حكوم�ة االقلي�م 
تصدي�ر نفطها ال�ذي معظمه من 
عليه�ا  املتن�ازع  املناط�ق  حق�ول 
خاص�ة يف ش�مال نين�وى وبعض 
حق�ول كرك�وك وبعل�م الحكوم�ة 

املركزية.
وأعلن وزي�ر الث�روات الطبيعية يف 
حكومة إقليم كردس�تان )ش�مال( 
كم�ال أت�رويش، توصل�ه إىل اتفاق 
مع وزي�ر النفط العراقي إحس�ان 
عبد الجب�ار، لتزوي�د اإلقليم بأكثر 
من مليون لرت بنزين يومياً الحتواء 

أزمة شح الوقود.
وق�ال إن »وزارة النف�ط االتحادية 
تعهدت بتزويد اإلقليم بمليون و80 

ألف لرت بنزين يومياً«.
إىل  حكومي�ة  تقدي�رات  وتش�ري 
أن الع�راق يس�تورد م�ا قيمت�ه 5 
مليارات دوالر سنويا من مشتقات 
النف�ط لس�د الحاجة املحلي�ة التي 
تق�در بنحو 600 ألف برميل يوميا، 
رغ�م أنه ثاني أك�رب منتج للخام يف 
منظم�ة أوب�ك بإنت�اج يبل�غ نحو 
4.5 مليون برمي�ل يوميا بالحاالت 

الطبيعية.

وحول ذلك يرى الخبري االقتصادي 
لطي�ف العكي�يل يف اتص�ال م�ع ) 
»تقدي�م  العراق�ي(:أن  املراق�ب 
التنازالت الكب�رية من قبل حكومة 

لحكوم�ة  االعم�ال  ترصي�ف 
كردس�تان أم�ر خط�ري فه�و يعد 
تج�اوزا عىل املال الع�ام , فباالمس 
أرسلت حكومة الكاظمي تريليوني 

دينار خ�ارج إطار قان�ون املوازنة 
مقاب�ل اليشء , فحكوم�ة بارزاني 
ترفض تس�ليم بغداد مس�تحقاتها 
وف�ق االتف�اق االخ�ري , وم�ع ذلك 

ترص الحكومة الحالية عىل إرسال 
االم�وال وآخره�ا إرس�ال أكثر من 
مليون لرت من املشتقات النفطية , 
بما فيها النفط االبيض , والس�ؤال 

أين يذهب نف�ط االقليم , والحديث 
عن عطل مص�ايف االقليم هي كذبة 

جديدة لرقة أموال العراقيني؟«.
م�ن جهت�ه أك�د املختص بالش�أن 
االقتصادي س�الم عباس يف اتصال 
م�ع ) املراق�ب العراق�ي(:أن ع�دم 
الت�زام العراق بحصت�ه املقررة من 
قبل أوبك تعود اىل مجامالت اإلقليم 
الذي يصدر كميات كبرية من النفط 
ع�رب الرشكات االجنبي�ة العاملة يف 
كردس�تان وهو اليس�تطيع إيقاف 
ذلك بس�بب االتفاقات التي أبرمها 
خارج إط�ار الدول�ة العراقية , ويف 
كث�ري م�ن االحي�ان يتأث�ر تصدير 
الع�راق وتتأث�ر واردات�ه املالية من 
أج�ل مجاملة اإلقلي�م , ويف املقابل 
ترف�ض  بارزان�ي  حكوم�ة  ن�رى 
تس�ديد ما بذمتها من مس�تحقات 

لبغداد .
وتابع: أن العامل الس�يايس أصبح 
س�ائدا يف تعام�الت بغ�داد وأربيل , 
يف ظ�ل تن�ازالت كبرية أثرت س�لبا 
ع�ىل خزين�ة الدول�ة بس�بب رغبة 
بالحص�ول ع�ىل دع�م  الكاظم�ي 

األكراد لوالية ثانية.

م���ا زال���ت حكومة بغداد تق���دم التن���ازالت لحكومة 
اإلقلي���م عل���ى أمل تجدي���د والية الكاظم���ي ,فبعد 
االموال التي أرسلتها والتي تقدر بتريليوني دينار 
بدون أن تسلم كردستان برميل نفط واحدا , جاءت 
اليوم قرارات الحكومة المركزية بدعم االقليم بأكثر 

من مليون لتر من المشتقات النفطية .

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي
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المراقب العراقي/ متابعة...
واصلل أرسى حركلة الجهاد اإلسلامي يف 
سلجون االحتلال »اإلرسائيلي« الثاثلاء، 
معركتهلم  التلوايل،  على  السلابع  لليلوم 
البطوليلة بلاإلرضاب عن الطعلام ملواجهة 
إجراءات إدارة سلجون االحتلال التنكيلية 

املضاعفة بحّقهم.

فيملا صعلَد األسلران محملد العامودي، 
وحسني عيىس إرضابهما يف سجن ريمون، 
وذللك باالمتنلاع علن رشب امللاء، الفتا إىل 
تدهلور وضعهما الصحلّي، وإىل أنهما ُنقا 

إىل عيادة السجن.
الطعلام،  علن  اإلرضاب  خطلوة  وجلاءت 
بدعلم من كافة الفصائل، التي واصلت عى 

ملدار الفرتة املاضيلة حواراتها وبرنامجها 
النضلايل يف محاوللة لوقلف الهجملة التي 
حيلث  االحتلال،  سلجون  إدارة  تشلنها 

سينضمون لإلرضاب تباعاً.
ُيشلار إىل أّن إدارة سلجون االحتلال ومنذ 
السلادس ملن أيللول/ سلبتمرب امللايض، 
وهو تاريخ عملية »نفلق الحّرّية«، رشعت 

بفلرض جمللة ملن اإلجلراءات التنكيلية، 
وسياسات التضييق املضاعفة عى األرسى، 
واسلتهدفت بشلكل خلاص أرسى الجهاد 
اإلسامي من خال عمليات نقلهم وعزلهم 
فيهلا  تتوفلر  ال  زنازيلن  يف  واحتجازهلم 
أدنلى رشوط الحياة اآلدميلة، عدا عن نقل 

مجموعة من القيادات إىل التحقيق.

إضراب أسرى الجهاد متواصل لليوم السابع وسط تصعيد للخطوات

المراقب العراقي/ متابعة...
وتظهلر العمليلات املتتاليلة للجيلش واللجلان 
الشلعبية اليمنيلة »أنصلار اللله« خال الشلهر 
امللايض، يف عمليلة »فجر النرص«، والتي كشلف 
عنهلا املتحلدث باسلم القلوات اليمنيلة العميد 
»يحيلى رسيلع« يف مؤتمر صحفي يلوم الثاثاء 
امللايض، إرصار صنعلاء على التحريلر الكاملل 
ملحافظة مأرب االسلرتاتيجية. ويف وقت سلابق، 
كتلب العميلد »يحيلى رسيلع« على »تويلرت«: 
بلدأ  مختلفلة،  عسلكرية  وحلدات  »بمشلاركة 
املجاهلدون تنفيلذ خطة تلم اعدادهلا ملهاجمة 
العلدو من علدة اتجاهلات«. وقلال، إن » أبطال 
الجيش واللجان الشلعبية اليمنيلة »أنصار الله« 
حلرروا 600 كيلومرت مربع من أيدي قوات العدو 
يف أحدث هجوم وأصبحلوا قريبني جدا من مركز 
محافظة مأرب«. وأضاف املتحدث باسم الجيش 
 68 نفلذت  الصاروخيلة  »الوحلدة  إن  اليمنلي، 
هجوملاً اسلتهدفت قواعد وثكنلات العدو، منها 
49 يف األرايض اليمنيلة املحتللة و 19 هجوملًا يف 
داخل العمق السعودي«. ولقد كشفت العديد من 
التقارير االخبارية، أن الهجوم الجديد الذي شلنه 
أبطال الجيش واللجان الشلعبية اليمنية »أنصار 
الله«، أدى إىل حدوث خسلائر فادحة يف املعسلكر 
املدعوم من السلعودية، والذي يضم مقاتلني من 

القاعدة وداعش.
وأكد العميد »رسيع« أن القوات املسللحة اليمنية 
دملرت وأتلفت وأحرقت حوايل 300 عربة مدرعة 
وناقلات أفلراد وأربعلة مخابلئ أسللحة خال 
عملية »فجر النرص«، مضيفا أن 1300 شلخص 
قتلوا وجلرح 4320 وعدد األرسى وصل إىل حوايل 
30 شلخص. وسليطر أبطلال الجيلش واللجان 
الشلعبية اليمنيلة »أنصلار اللله« خلال االيلام 
القليللة املاضية عى أجزاء واسلعة ملن املناطق 
الجنوبية بمحافظة مأرب بعد انسحاب املرتزقة 
املواللني للسلعودية وحكومة »منصلور هادي« 
املسلتقيلة. ويف مديرية »العبدية«، سيطر أبطال 
الجيش واللجان الشلعبية اليمنيلة »أنصار الله« 
عى مناطق »الخرافان والحجلة«، فيما تراجعت 
معنويات قوات العدو املحبطة بعد مقتل عدد من 
كبلار قادتها. وتقع منطقلة »العبدية« يف جنوب 

غلرب مدينة مأرب، ويبلغ عدد سلكانها 36 ألف 
نسلمة، وتتمتلع بأهميلة اسلرتاتيجية ملوقعها 
الجغلرايف املعلروف بإحلدى بوابلات محافظلة 
مأرب كموقعها الجغلرايف. وترتبط هذه املنطقة 
بمحافظتلي البيضلاء وشلبوة من الغلرب ومن 
الجنوب ترتبط بسلسللة جبال واسعة. ومديرية 
»العبديلة« هلي أيضلا منطقة عسلكرية مهمة 
باعتبارها مرتعا مليليشيات »اإلصاح« والعنارص 
التكفرية من القاعدة وداعش. ومع تقدم أبطال 
الجيش واللجان الشلعبية اليمنيلة »أنصار الله« 
يف مديريلة »العبديلة«، أصبحلوا قريبني جدا من 

السليطرة عى مركز منطقلة »الجوبة«، الواقعة 
على بعلد 30 كيلومرتًا ملن مدينة ملأرب الغنية 
بالنفط، آخر معقل للحكومة املستقيلة يف شمال 

اليمن.
وحول هذا السلياق، قال عضو املجلس السيايس 
يف حركلة »أنصار اللله«، »محملد البخيتي«، إن 
»تحريلر مأرب سلتكون لله آثار كبلرة متعلّقة 
الثلروات  واسلتعادة  االحتلال  قلوات  بطلرد 
النفطية«، وأكد أنه سليكون هنلاك تصعيد كبر 
قريباً من الشلعب اليمني ضلد »التحالف«. وقال 
عضلو املجللس السليايس، إن »قيلادة التحالف 

السلعودي موجودة يف مأرب، وكل عملياتها ُتدار 
من هنلاك. وبالتلايل، فلإن تحرير ملا تبقى من 
ملأرب هو هدف مهلم لليمن، وسيشلكل نقطة 
تحلول، ودخول مرحلة جديدة«. وأكد »البخيتي« 
آثلار كبلرة،  أن »تحريلر ملأرب سلتكون لله 
متعلّقة بطرد قوات االحتال واسلتعادة الثروات 
النفطية«، مشراً إىل أن »هناك زخماً شعبياً كبراً 
يف اليمن يمثل نقطة تحول من أجل حسم املعارك 
ضد التحالف، وسيكون هناك تصعيد كبر قريباً 
ملن الشلعب اليمني ضلده«. وقلال إن »الهيمنة 
الجوية للتحالف السلعودي لم تسلتمر طوياً«، 

مشدداً عى أن القوات املسلحة اليمنية تستمر يف 
تحسني قدراتها العسكرية، وفق تعبره. وأضاف 
»أننلا نقلول لكل من تلورط يف القتلال إىل جانب 
التحالف، إننا ال نريد اسلتهدافهم«، مشلدداً عى 
أن »موازين القوى باتت تميل ملصلحة اليمن عى 
حسلاب دول العدوان، وسلندخل مرحلة جديدة 
تتمثل بمرحلة انهيار يف صفوف العدو«. وأوضح 
»البخيتي« أن »مبادرة صنعاء ما زالت مطروحة 
أمام املكونات اليمنية والسلعودية واإلماراتية«، 
وقال »إننا ننصح السعودية واإلمارات باملسارعة 
إىل انتهلاز هذه الفرصة وتحقيق السلام، ألنه ال 

تلزال أهدافنا دفاعية، ونسلتمد رشعية معركتنا 
من حلق الدفاع عن النفس، ولن نسلتمر يف هذه 
الحلال، وقد تتغر أهداف املعركلة«.  ويأتي كام 
»البخيتلي« تعقيباً عى عمليلة »فجر االنتصار« 
يف محافظلة مأرب، والتي أعلنتهلا اليوم الثاثاء 

القوات املسلحة اليمنية. 
ويف الوقلت الذي أحدث فيه تقلدم أبطال الجيش 
واللجان الشعبية اليمنية »أنصار الله« موجة من 
القللق واالرتباك يف تفكك صفوف تحالف العدوان 
السعودي، شن السعوديون غارات جوية مكثفة 
وذللك من أجلل إبطاء عملية التفلكك الذي ينخر 
صفوف مرتزقتهم. ولقد أفادت قناة »املسلرة«، 
أن تحاللف العدوان السلعودي نفلذ أكثر من 50 
غلارة جويلة عى مديريلة العبدية خلال الل 24 
ساعة املاضية، مما ألحق أرضاًرا جسيمة بمنازل 
النلاس وممتلكاتهم. وبحسلب قناة »املسلرة«، 
فقد نفذ تحاللف العدوان ما مجموعه 948 غارة 
جوية يف األيام األخلرة ، بما يف ذلك هجمات عى 
منازل مدنيلة وأماكن مدنية. ومن ناحية أخرى، 
أحدث السعوديون نتيجة الهزائم األخرة تغيرات 
يف كادر القادة العسلكريني للحرب، وخاصة قائد 
قلوات تحالف العدوان املشلرتك، عى أمل أن تبث 
هلذه التغيلرات روح جديلدة يف صفلوف القادة 
العسلكريني. حيث عنّي امللك »سلمان« بمرسوم 
ملكي »مطلق بن سالم بن مطلق العزيمة« قائدا 

جديدا للقوات املشرتكة لتحالف العدوان.
لقلد أظهرت التجلارب السلابقة أن تغير القادة 
العسلكريني يف الحرب ال يمكن أن يخفف أبًدا من 
مشلاكل السلعودية يف الحرب. وملع ذلك، كانت 
هلذه التغيرات يف بعض األحيان بسلبب فجوات 
يف وجهات نظر القادة السياسليني والعسكريني 
السلعوديني. واآلن، يبلدو أن التغيلرات يف قيادة 
الحلرب تظهلر الخطلر الكبلر اللذي تشلعر به 
الرياض من مسلار الحلرب. إن الهزيمة يف مأرب 
سلتوجه حتما رضبة لتحالف العدوان السعودي 
وقلد تؤدي إىل رصاع عسلكري بني أعداء صنعاء. 
ويف هذا الصدد، غرد »محمد عي الحوثي«، عضو 
املجلس السليايس األعى اليمنلي، رًدا عى اإلقالة 
والتنصيلب: »تغير السياسلة مفيلد، لكن تغير 

القادة يعني فقط إثبات الفشل«.

مع بدء العد التنازلي لتحرير »مأرب«

تحالف العدوان ينتفض فزعًا من نهايته الوشيكة
بعد عملية كبيرة شنها أبطال الجيش واللجان الشعبية اليمنية »أنصار اهلل« األسبوع الماضي على مدينة مأرب، 
تمكنت هذه االخيرة من تحرير مناطق استراتيجية في هذه المحافظة من المرتزقة المدعومين من السعودية، 

وسيطرت على مناطق واسعة من األراضي في هذه المحافظة وهذه القضية أدت إلى بدء العد التنازلي 
لتحرير مدينة مأرب االستراتيجية.

المراقب العراقي/ متابعة...
تساءلت »واشنطن بوست« عن االستقالة التي قدمها 
املبعلوث الخاص للإلدارة األمريكية إىل أفغانسلتان، 
زملاي خليلل زاد، وقالت إنها ربما تكون »إقالة«، بعد 
االنسلحاب األمريكي من أفغانستان، والفوىض التي 

رافقت العملية.
وقاللت الصحيفة، إن خليل زاد قدم اسلتقالته لوزير 
الخارجيلة أنتوني بلينكن، لكلن إدارة بايدن أبقته يف 
منصبه 9 أشلهر، وقال يف رسلالة االستقالة: »قررت 
أنله الوقت املناسلب، ونحن ندخل مرحللة جديدة يف 

سياستنا يف أفغانستان«.
وشلددت الصحيفلة على أن رحيل خليلل زاد، »كان 
مسلألة وقت«، وسليحل توم ويسلت، نائبله محله 

كمبعوث خاص لإلدارة إىل أفغانستان.
وكان خليل زاد تعلرض النتقادات مكثفة، بمن فيها 
اإلدارة الحالية ألنه »تنلازل عن الكثر مقابل القليل. 

لكلن املبعوث املولود يف أفغانسلتان أكد أن االتفاق ال 
غبار عليه مع أنه قاد لسليطرة طالبان عى السلطة 
يف آب. ولكن الخطأ هو ضغط الواليات املتحدة، يف ظل 
إدارة ترامب وبايدن للخروج من أفغانسلتان حسلب 

أشخاص عى معرفة بمواقفه«. 
وكتب يف رسالة اسلتقالته: »التزم الطاب )طالبان( 
بعدم السماح للجماعات اإلرهابية بمن فيها القاعدة 
التخطيط لهجمات ضد الواليلات املتحدة أو حلفائنا 
ووافقلوا أيضا عى عدم السلماح لإلرهابيني، بتجنيد 
وتدريلب وجمع األملوال يف املناطق التي يسليطرون 
عليها. ووافقوا أيضا للتفاوض عى تسلوية سللمية 
ملع الحكومة األفغانيلة املوجلودة والتوصل التفاق 
تشلارك بالسللطة، ووقف إطاق النار، شامل ودائم، 
وكجلزء ملن الحزملة وافقنلا على سلحب قواتنلا 
على مراحلل وخال 14 شلهرا للو التزملت طالبان 

بتعهداتها«.

المراقب العراقي/ متابعة...
رصد مراسلل صحيفة “الغارديان” يف الرشق األوسلط، 
مارتلن شلولوف، ردود أفعال العراقيني على وفاة وزير 
الخارجيلة األمركي األسلبق كولن باول اللذي تويف يوم 

اإلثنني عن 84 عاما متأثرا بكوفيد-19.
وقال شلولوف إن العراق الذي ال يزال يعاني من شهادة 
بلاول أمام مجللس األمن التي برر فيهلا للعالم رضورة 

غزو العراق، رد بعدة طرق.
وأضلاف أن باول ظلّل للكثر من العراقيلني وجه الغزو 
األمريكلي لبادهلم اللذي أدى ملقتلل حلوايل 200 أللف 
عراقي، واللذي أطلق العنان لعقدين ملن الفوىض وقاد 
الضطرابلات يف كل املنطقة. ولهذا للم يتحرس الكثرون 
يف العراق عى وفاته، فهو الشلخص الذي منح الرشعية 

لاحتلال الكارثي، ولسلنوات االضطراب التي شلهدت 
والدة تنظيلم »داعلش« التلي ال يلزال البللد يعانلي من 

آثارها.
واعرتف باول الحقا أن حرب العراق ستظل لطخة عار يف 

إرثه العسكري والسيايس.
أما يف الشمال العراقي، حيث يعيش األكراد. فوفاة باول 
حظيت بنعي وتعبر عن الحزن. ويرى األكراد أن شهادة 
باول ساعدت عى هزيمة صدام حسني وخدمت القضية 
الكرديلة. وعرّب رئيلس وزراء حكومة إقليم كردسلتان، 
ملرسور بارزاني علن حزنه على وفاة بلاول “الصديق 
الدائم إلقليم كردستان والعراق”، وأضاف يف تغريدته عى 
تويرت: “لقد عملنا معا لتخليلص البلد من الديكتاتورية 

وأعرف أنه كان يريد ساما دائما يف املنطقة”.

الغارديان: العراقيون يربطون »كولن باول«
 بدمار بلدهم باستثناء األكراد

واشنطن بوست تتساءل: هل استقال المبعوث 
األمريكي الخاص ألفغانستان أم أقيل؟

المراقب العراقي/ متابعة
اعتلرب رئيس الجمهورية االسلامية االيرانية آيلة الله ابراهيم 
رئييس، فكر التقريب ووحدة االمة االسامية املؤكد عليهما من 
قبل االمام الراحل وقائد الثورة االسلامية حركة اسلرتاتيجية 
ورضوريلة يف العاللم االسلامي، مؤكدا بلان خطلوات القائد 
الشلهيد قاسلم سلليماني العملية اىل جانب الخطوات العلمية 
آلية الله تسلخري، كانت مؤثرة جدا يف تبديد الشبهات وتعزيز 

الوحدة يف االمة االسامية.
وقلال آیة الله رئيليس يف كلمته يف افتتاح املؤتملر الدويل الل35 
للوحدة اإلسلامية بطهران الثاثاء: ان الشلهيد الحاج قاسلم 
سلليماني قلام بخطلوات عملية كانلت، اىل جانلب الخطوات 
العلميلة التلي قلام آيلة الله تسلخري، مؤثلرة جلدا يف تبديد 

الشلبهات ويف ايجاد الوحدة يف صفوف االمة االسامية، وكانت 
خطواتهملا هذه خاللدة وقيمة ويف سلياق التقريلب يف العالم 

االسامي.
واضاف أن التقريب بني املذاهب اإلسامية الذي أكد عليه اإلمام 
الخمينلي )ره( وقائلد الثورة اإلسلامية اإلملام الخامنئي هو 
خطوة اسلرتاتيجية ورضورية يف العالم اإلسلامي، والبد لامة 

االسلامية من ترسليخ الوحدة يف صفوفها.
ولفلت اىل ان األنظملة السللطوية تسلعى إىل فلرض هيمنتها 
على املجتمعات اإلسلامية ملنعها من امللي يف الوحدة، قائا: 
ان االسلتكبار العاملي سلعى إىل بث الفتنة بني املسللمني وزرع 

الجماعات املتطرفة وتزويدها باألسلحة.
ودعلا آیة الله رئييس اىل توسليع التعاون اإلعامي والثقايف بني 
الدول اإلسلامية، مؤكلدا القول: انه يجلب أن تحظى القضية 

الفلسطينية بأولوية دائمة يف العالم اإلسامي.

رئيسي: خطوات الشهيد سليماني العملية عززت وحدة األمة اإلسالمية

الحرس الثوري: سنرد على أي مغامرة معادية ردًا باعثًا على الندم

البرلمان اللبناني يقر موعد إجراء االنتخابات النيابية

المراقب العراقي/ متابعة...
اكلد قائلد القلوة الجوفضائية للحلرس الثلوري العميد امر 
علي حاجي زادة بان ايران سلرتد على اي مغامرة معادية يف 
اي مسلتوى كان ردا يبعلث عى النلدم، وان أملري ومنفذي 
عملية اغتيال الشهيد قاسم سلليماني اليمكنهم التنصل من 
جريمتهم. وخال لقائه امللحقني العسلكريني للدول االجنبية 
الصديقلة يف طهران قال العميد حاجي زادة: ان االنظمة التي 
تتصلور بلان امنها يتلم توفره من قبلل الكيلان الصهيوني 
مخطئة تماما. واضاف: ان امركا هاجمت أفغانسلتان بدعم 

من اذنابها يف العلام 2001 ومن ثم غادرتها بعد 20 عاما من 
املحاوالت الثارة الحرب االهلية والفوىض فيها اال ان مؤامرات 

امركا ستستمر فيها.
واكلد بانه لو لم تكن جهود قائد السلام يف املنطقة الشلهيد 
قاسلم سلليماني لكانت الجماعات التكفرية واالرهابية قد 
هيمنت عى املنطقة وتمددها اىل اوروبا وسلائر دول املنطقة 
بصورة واسلعة واضاف: ان اوروبا اليوم مدينة لكفاح القائد 
الشهيد سليماني ورفاقه اال ان امركا اغتالته يف عملية غادرة 
ويف الوقت ذاته ورغم كل هذا الظلم الذي مارسلته امركا فان 

قدرتهلا اليوم اىل افول وانتهى عرص القطب الواحد والحقيقة 
التلي ال تنكلر اليوم هلي ان املركا ال طاقة لهلا يف املقاومة 
املام ايلران وروسليا والصني واللدول الحلرة يف العالم وهي 
االن تتآكل من الداخل. واشلار اىل ان ايران اسلقطت الطائرة 
االمركية املسلرة العماقة غلوبال هلاوك ودكت بالصواريخ 
قاعدة االرهابيني االمركيني يف عني االسد ملقنة اياهم دراسا 
تاريخيا واضاف: بطبيعة الحال فان املنفذين واآلمرين لعملية 
اغتيال الشلهيد سلليماني مازالوا ماحقني من قبل ايران وال 

يمكنهم التنصل من جريمتهم.

المراقب العراقي/ متابعة...
أقر مجلس النواب اللبناني موعد االنتخابات 
الربملانية يف الباد يف 27 آذار املقبل، يف جلسة 

دعا إليها رئيس املجلس نبيه بري.
جلسلته  يف  اللبنانلي،  الربمللان  وصلادق 
الترشيعية التي انعقدت يف قرص اليونيسكو 
إجلراء  تاريلخ  على  الثاثلاء،  ببلروت، 
االنتخابات النيابية، والذي تقّرر يف 27 آذار/

مارس 2022.
وكانلت الجلسلة التي بدأت صباحلاً بدعوة 
ملن رئيس الربمللان نبيه بري، قد اسلتهلت 
بجلسلة انتخاب مكتب املجلس. وبعد ذلك، 

افتتح بري الجلسة الترشيعية. 
وانعقدت الجلسة النتخاب أميني رس وثاثة 
مفوضني، ثم تلتها جلسلة ترشيعية لدرس 
القانون الرامي إىل تعديل قانون االنتخابات 

النيابية، واقرتاح الكوتا النسائية.
اإلعلان علن موعلد االنتخابلات الترشيعة 
اللبنانية، يتزامن مع عشية وصول وفد من 
صندوق النقد الدويل إىل لبنان هذا األسبوع، 
»ملناقشلة آليلة التفلاوض ملع الحكوملة 
اللبنانية بشلأن خطلة التعلايف االقتصادي 
واملايل هناك«، وذللك بغية التوصل إىل اتفاق 
يتيح له »االسلتفادة من الدعلم الدويل«، يف 

ظل األزمة  االقتصادية الحادة التي يعيشها 
لبنان، إضافة إىل األزمة السياسية.

وكان مكتب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي 
أعللن يف وقلت سلابق أّن الرئيلس اللبناني 
ميشلال عون فّوض وفلداً »بالتفاوض مع 
صنلدوق النقد اللدويل«، عى أن »يسلتعني 
بخلرباء ملن أصحلاب االختصلاص وفقلاً 

للمواضيع املطروحة«.

ف العالمية واالقليمية
صح

من اخبار ال



لماذا الخوف من جند المرجعية

عندما غزت جيوش املغول الداعش�ية ارض العراق وانهارت 
املؤسس�ة االمني�ة باكمله�ا حيث ه�رب كبار ق�ادة الجيش 
العراقي تاركني اس�لحتهم اىل الدواعش ,وبدا ناقوس الخطر 
يدق ووصلت تل�ك الجيوش الغازية اىل اس�وار بغداد منتهزة 
فرص�ة غي�اب االجه�زة االمنية , ش�عرت املرجعي�ة الدينية 
العلي�ا يف النج�ف االرشف بالخط�ر القادم م�ن وراء الحدود 
حي�ث كاد العراق ان يس�قط ويرجع اىل املرب�ع االول بعد ان 
عج�ز الساس�ة والجيش عن مواجهة تلك الهجمة الرشس�ة 
فاطلق املرجع االعىل الس�يد السيستاني )دام ظله( رصخته 
التاريخية بفت�وى الدفاع املقدس بالوج�وب الكفائي فهبت 
املاي�ني من اتب�اع اهل البيت عليهم الس�ام لن�رة العراق 
وابعاد الخطر عن اهله فلبست تلك الجموع البرشية اكفانها 
وحمل�ت موتها عىل اكفها يف س�بيل ان التدنس ارض العراق 

واليستباح رشف العراق.
وهنا تاس�س جيش اخر مرادف للجيش العراقي وهو جيش 
املرجعي�ة الدينية  الذي غيرّ معادلة الواقع من االنكس�ار إىل 
النر وهزم داعش نفس�يا منذ اللحظ�ة االوىل النطاق تلك 
الفت�وى املباركة , حتى اصبح هذا الجيش الجديد  مؤسس�ة 
عراقية وطنية تابعة اىل القائد العام للقوات املس�لحة شانها 

شان أي مؤسسة تابعة للحكومة .
فلماذا التخوف اذن من وجوده؟

الخ�وف , الن ه�ذا الجي�ش الجديد املرادف للجي�ش العراقي  
ال�ذي يمتلك من الح�زم, والع�زم, واالرادة, والثبات, ورفض 
الضيم, وعش�ق الش�هادة يف س�بيل الله تعايل، والذي كان له 
الفض�ل يف دح�ر دول�ة الخرافة الداعش�ية, ضم�ن مواجهة 
عس�كرية غي متكافئة اذهلت عقول الخرباء العسكريني يف 
العال�م, واثبتوا ل�كل العالم أن نهاية حلم االس�تكبار العاملي 
وحواضنه من دول املنطقة املتمثل بالغزو الداعيش قد انتهى 
عىل يدهم , وان التاريخ س�وف يسجل هذا املوقف ملرجعيتنا 
البطل�ة لتبق�ى النج�ف االرشف صاحب�ة الق�رار النهائي يف 
تحرير مس�تقبل الع�راق وتبديد كل احام الش�يطان االكرب 

واتباعه.
ان جن�ود املرجعية يقفون مع الجي�ش العراقي صفا واحدا 
كش�كيل ضمن تش�كيات املؤسسة العس�كرية , وهم قلب 
واحد وجس�د واحد وس�يزئرون ويصولون صولة رجل واحد 
ض�د اية مؤامرة ع�ىل هذا البلد , فلقد س�الت له�م دماء لن 
تعوض من رجال دين وش�باب وكه�ول وفتيان تبعتها ترمل 

نساء وتيتم اطفال كل ذلك كان بعني الله تعاىل.
فاحذروا يادول االستكبار العاملي , من يوما ستزئر  فيه اسود 
املرجعي�ة الدينية, فالفت�وى الزالت قائمة, ولن�ا  قائد لهذه 
املس�ية وهو الذي يوجهن�ا انه القائد السيس�تاني العظيم, 
ال�ذي لواله لضاع العراق , فهو الذي قاد س�فينة العراق بكل 

حكمة وهدوء وسط تلك االمواج.

السيد محمد الطالقاني  

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

صحيفة-يومية-سياسية-عامة
االربعاء 20 تشرين االول 2021 العدد 2697 السنة الثانية عشرة

بقلم/شرحبيل الغريب
فه�ل ه�ذه السياس�ة تعت�رب تغي�ياً جوهرياً 
جديداً أم هي استمرار للسياسة االيرانية لكن 
بطريقة جديدة تنسجم مع مصلحة إيران أوالً 
ثم م�ع متغيات جدي�دة طرأت عىل املش�هد، 
خاص�ة بعد ق�دوم إدارة أميكية جديدة تنظر 
إىل مصالحها وتختلف عن سابقتها يف التعامل 
مع امللفات املتعلقة بإيران واملنطقة العربية؟ 
تريح�ات ومواق�ف إيرانية رفيع�ة صدرت 
مؤخراً عن الدولة اإليرانية بمختلف مستوياتها 
تجاه أح�داث مهمة يف املحي�ط واإلقليم ، بدءاً 
م�ن تريح�ات للرئي�س اإليران�ي إبراهي�م 
رئي�ي الذي وص�ف تفجي مس�جد يف قندوز 
األفغاني�ة بالجريم�ة الت�ي ته�دف إىل تفرقة 
للمس�لمني، إىل إص�دار املتحدث باس�م وزارة 
الخارجي�ة اإليرانية س�عيد خطي�ب زاده بياناً 
يؤكد فيه أن إي�ران ال تتحمل وجوداً إرسائيلياً 
بالقرب م�ن جغرافيتها، وصوالً إلعان رئيس 
الطاق�ة الذري�ة اإليراني�ة محمد إس�امي أن 
إيران تمتلك أكثر من مئة وعرشين كيلوغراماً 
من اليورانيوم املخصب بنس�بة 20%، والحراك 
الجاري يف امللف الن�ووي اإليراني، وانتهاًء بما 
يجري من محادثات إيرانية س�عودية ُكش�ف 

عنها مؤخراً جرت يف بغداد. 
كي�ف يمك�ن أن نق�رأ كل ه�ذا الح�راك؟ مع 
وج�ود قي�ادة إيرانية جديدة ربم�ا لها رؤيتها 
وطريقته�ا الخاصت�ني يف التعامل مع مختلف 
م�ا ذك�ر، تطرح تس�اؤالت وتفس�يات حيال 
إط�ار  أي  ويف  وأهدافه�ا،  اإليراني�ة  الُخط�ى 
يمك�ن وض�ع مث�ل ه�ذه التح�ركات تج�اه 
املنطقة واالقليم، وهل تستطيع إيران تحقيق 
اخرتاقات يف تلك امللفات أم أن الظروف ليس�ت 

ناضجة بعد؟
موقف إي�ران الثاب�ت من اإلره�اب وما يقوم 
به داعش معروف وليس بالجديد، س�واء كان 
يف س�وريا أم الع�راق، وحت�ى يف أفغانس�تان، 
واملوقف الثابت م�ن هذه القضية هو رضورة 
وحياته�م  القومي�ات  مختل�ف  أم�ن  تأم�ني 

وحقوقه�م، والحف�اظ ع�ىل حقوق الش�يعة 
خاص�ة، ومواجه�ة اإلره�اب ب�كل أش�كاله 
وأدوات�ه وداعميه ع�ىل قاعدة قط�ع الطريق 
الت�ي تؤدي إىل إش�عال بيئة النزع�ة أو الحرب 
الطائفي�ة داخل ال�دول، ويف ه�ذا الصدد جاء 
موقف الرئيس اإليران�ي تجاه ما جرى مؤخراً 

يف أفغانستان. 
حكومة الرئيس رئيي بدأت حركة دبلوماسية 
غي مس�بوقة يف املنطق�ة العربية ه�ي األوىل 
لحكومته من�ذ توليه منصب الرئاس�ة، بدأها 
وزي�ر الخارجية اإليراني الجديد حس�ني أمي 
عب�د اللهيان بزيارات وصفت باالستكش�افية 

لعدد من العواصم العربية. 
اختيار الرئيس إبراهيم رئيي لوزير خارجيته 
عبد اللهيان يع�درّ اختياراً موفقاً للغاية يف بيئة 
معق�دة تعيش�ها إي�ران واملنطق�ة. واملتتبرّ�ع 
للش�أن اإليراني يدرك أن مثل ه�ذا الخيار يعدرّ 
خي�اراً صائب�اً بالدرج�ة األوىل؛ فالوزي�ر عبد 

اللهيان مختص يف العاقات الدولية ولديه من 
الخربة والكف�اءة العالية الكثي، وهو صاحب 
أفق عميق وله معرفة بحيثيات املنطقة بشكل 
مبارش، وليس بعيداً عن السياس�ة الخارجية 
إليران منذ س�نوات، واملهم أيضاً يف ش�خصية 
الوزي�ر عب�د اللهي�ان ه�و حج�م االقتناعات 
املش�بع بها م�ن روح الثورة اإليرانية بش�كل 
خاص، وهذا ما سيس�اعد ع�ىل نجاح مهمته 

كوزير للخارجية اإليرانية. 
مع�روف أن إي�ران تمتل�ك الق�وة السياس�ية 
والعس�كرية ولديه�ا أوراق رابح�ة كث�ية يف 
املنطقة، وتستطيع أن تفعل الكثي، وهي من 
تملك توازن القوى يف مباحثاتها مع السعودية 
أو غيها من الدول العربية، بل إننا نس�تطيع 
القول إن هن�اك تهافتاً دولياً يدعم محادثاتها 
واج�راء توافق�ات معه�ا، وارتف�اع منس�وب 
التقارب بني طه�ران ودول يف املنطقة العربية 
ات كثية  يأت�ي انس�جاماً م�ع جمل�ة متغ�يرّ

طرأت وستطرأ.
ب�ات واضح�اً أن إي�ران تتعام�ل مع املش�هد 
تج�اه الس�عودية ب�ذكاء وحنك�ة واضح�ني؛ 
فمع�روف أنه�ا تمتل�ك القوة العس�كرية عىل 
األرض، وتوظي�ف ه�ذه الق�وة يف محادثاته�ا 
مع الس�عودية يخدمها بدرجة كبية، وبالتايل 
ه�ذه السياس�ة تضع الس�عودية يف مس�ار ال 
يمك�ن الرتاجع عن�ه ويفحص م�دى جديتها 
من عدمه�ا من جهة أخرى يف مس�ار الحوار، 
ويجعله�ا غ�ي ق�ادرة عىل اس�تمرار مس�ار 
املواجهة العس�كرية وغي العسكرية سواء يف 

اليمن أم يف لبنان. 
أي تق�ارب إيراني س�عودي ينج�ح يف التوصل 
ل  إىل حل أو ترتيب يف العاقات الثنائية سيس�هرّ
للس�عودية أوالً أن تك�ون مطمئن�ة أكثر يف ما 
يتعلق بالربنامج النووي اإليراني الذي حاولت 
ش�يطنته ع�ىل م�دار س�نوات مضت بش�كل 
مقصود، كذلك من حق إيران أن تضمن جملة 

من القضاي�ا ُتفرس أنها تنم عن حس�ن نيرّات 
أويلرّ يتثم�ل يف وق�ف الع�دوان الس�عودي عىل 
اليمن بكل أشكاله، ونزع فتيل التوتر الطائفي 
الذي عزرّزته السعودية بفعل سياستها، ووقف 

سياسة التحريض املمنهجة ضدها.
يف  اس�تعراضها  ت�مرّ  الت�ي  للملف�ات  تبع�اً 
اس�رتاتيجية إي�ران يف املنطق�ة، علين�ا أن ال 
نغف�ل االنزعاج اإلرسائي�ي الواضح من نجاح 
التنام�ي  يف  اآلخ�ذة  اإليراني�ة  االس�رتاتيجية 
وتحقيق األه�داف، والتي أصبحت تمثرّل عامل 
قلق كبي لألوس�اط اإلرسائيلية؛ ف�«إرسائيل« 
أصبحت تقررّ بش�كل واضح بفش�ل سياستها 
وخسارتها أمام اس�رتاتيجية إيران السياسية 
والعس�كرية الت�ي تتبنرّ�ى عقي�دة التطوي�ق 
للمرشوع اإلرسائي�ي، يف تعبي واضح يعكس 
اإليراني�ة،  وال�ردع  التح�دي  معادل�ة  نج�اح 
وتعزز هذه النتيجة تريحات قائد عس�كري 
كب�ي يف الجي�ش اإلرسائي�ي، خ�ال املن�اورة 
الدولي�ة األخ�ية تحت اس�م »العل�م األزرق«، 
والذي قال بش�كل واض�ح إن »إرسائيل« اليوم 
تعي�ش يف بيئ�ة ش�ديدة التعقيد تتزاي�د فيها 
املخاط�ر والتهديدات ع�ىل »إرسائيل« انطاقاً 
م�ن إي�ران واس�رتاتيجيرّتها وتهدي�د جبهات 
لبن�ان وس�وريا وقط�اع غزة. فلق�د أصبحت 
»إرسائي�ل« تعيش حالة قل�ق دائم أمام تهديد 
املقاوم�ة يف قط�اع غزة خال معركة »س�يف 
القدس«، وما فرضته من معادلة اسرتاتيجية 
غ�ي مس�بوقة ع�ىل »إرسائي�ل«، فض�ًا عن 
اع�رتاف قائد الجبهة الداخلي�ة اإلرسائيي بأن 
»إرسائ�ي«ل الي�وم أصبحت تتع�ررّض لتهديد 
واض�ح من ح�زب الل�ه اللبنان�ي، وأن الحزب 
قادر عىل إطاق ألفي صاروخ يومياً تجاهها، 
كما أش�ار ضابط االحتياط يف جيش االحتال 
أن الصواري�خ الدقيق�ة الت�ي يمتلكه�ا حزب 
الل�ه هي إثبات آخر عىل فش�ل االس�رتاتيجية 
ل يف  وال�ردع اإلرسائيليرّ�ني، وه�ذا كل�ه يس�جرّ
سياق نجاحات اس�رتاتيجية إيران ومحورها 

يف املنطقة.

استراتيجية إيران .. عوامل القوة بين الثابت والمتحرك
تشهد المنطقة العربية منذ تولّي الرئيس اإليراني الجديد إبراهيم رئيسي مقاليد الحكم في طهران تحركات 

إيرانية نشطة وملحوظة في مسارات متعددة، وبطريقة مختلفة في التعامل مع مجمل األحداث والملفات 
والقضايا على قدر حجمها وأهميتها وتعددها تجاه المنطقة والمحيط العربيين على وجه الخصوص 

لماذا تعترف »سي آي إيه« بتصفية 
جواسيسها وفقدانهم؟

بقلم/منذر سليمان
يف ح�دث غ�ي مس�بوق يف عال�م االس�تخبارات، تمرّ 
ية«، يش�ي إىل  ترسي�ب تقرير ُوصف بأنه »عايل الرسرّ
قلق وكالة االس�تخبارات املركزية، »يس آي إيه«، من 
تكبرّدها خسائر برشية ملموسة يف صفوف العماء/

الجواس�يس العاملني ملصلحتها، »قتاً أو اختطافاً«، 
ل منظومة ش�بكة »فيس�بوك« وتوقفها  واكبه تعطرّ
عن العمل، عقب الكشف عن »اخرتاق بيانات خاصة 
ل�� 1،5 مليار مس�تخدم بيع�ت تجاري�اً« )صحيفة 

»نيويورك تايمز«، 5 ترشين األول/أكتوبر 2021(.
املعالج�ة الج�ادة للنب�أ »املتواصل« ينبغ�ي أن تأخذ 
بعني االعتبار الس�ياق التاريخي املتسلس�ل للثغرات 
واله�زرّات الت�ي تعرضت له�ا الجهود االس�تخبارية 
األميكية، يف العقدين املاضيني، للخروج بتحليل أدق 
لتبعات الحدث، وبنتائج موازية، بعيداً عن التهميش 
أو التقلي�ل م�ن ق�درات اآلخري�ن، دوالً ومنظم�ات 
مناوئة للسياسات األميكية، وفق ما جاء يف املذكرة 
الداخلي�ة للوكال�ة بأنه�ا تعررّضت »للوث�وق املفرط 
بمصادرها، وأخطاء يف تقييم قدرات الخصوم«.          

لعلرّ أهمي�ة الربط الجديل بني مذكرة الوكالة وحادثة 
الخاص�ة  البيان�ات  »فيس�بوك« تكم�ن يف طبيع�ة 
أغ�راض  خدم�ة  يف  وتس�خيها  مجان�اً  املتواف�رة 
سية، وما منصة »فيس�بوك« إال إحدى األدوات  تجسرّ
املعتم�د عليه�ا اس�تخبارياً، وتعررّضه�ا لاخرتاق أو 
لعطل تقني يرسي يف سياق عدم الكشف عن بيانات 
مح�درّدة، أو الرتوي�ج لفقدانه�ا، واإلخ�ال بتحميل 

املسؤولية ألفراد أو أجهزة أو وكاالت بعينها.          
جدي�ر بالذك�ر، تقري�ر كاش�ف نرشت�ه صحيف�ة 
»نيوي�ورك تايمز«، يف ال� 20 م�ن أيار/مايو 2017، 
أوضحت فيه تعرض االستخبارات األميكية لصفعة 
»صدم�ة وترويع«، بعدما »اس�تطاعت الصني ش�لرّ 
عمليات االستخبارات األميكية عىل أراضيها يف العام 
2010، ما أس�فر عن مقتل أو س�جن 18 جاسوس�اً 

أميكياً دفعة واحدة، مع نهاية عام 2012«.          
ج�اء التقري�ر املذك�ور يف أعق�اب نج�اح قراصن�ة 
إلكرتوني�ني يف الدخ�ول إىل بيانات ش�بكة االتصاالت 
ي�ة لوكال�ة االس�تخبارات املركزي�ة، »كوفكوم  الرسرّ
CovCom، عام 2010، وكش�فوا هويات »العديد من 

مجنرّدي الوكالة ومخربيها يف الصني«.
ويف عام 2011، اعتقلت باكس�تان خلية من خمسة 
مخربين عملوا ملصلحة »يس آي إيه« يف الكش�ف عن 

مكان إقامة أسامة بن الدن.        
كما أق�ررّ جهاز االس�تخبارات العس�كرية األميكية 
ب�«انشقاق« الضابط يف ساح الجو، السيدة مونيكا 
إلفري�ده وي�ت Monica Elfriede Witt، وفرارها إىل 
إي�ران يف العام 2019، وتوفيها معلومات حساس�ة 
لألجهزة اإليرانية عن هوية وعمل شبكات التجسس 

هناك.
يف س�ياق ما تقدم أعاه، من الجائز أنرّ س�عي وكالة 
االس�تخبارات املركزية لنرش بعض »أرسارها«، عرب 

وس�يلة صحافية موثوق بها، ودرج�ت عىل تعاونها 
التام معها، لم يأت بهدف الكش�ف فحسب، بل ربما 
للتغطي�ة أو للتموي�ه ع�ىل عجزها ع�ن التيقن من 
وجود »عميل مزروع« داخلها، استشعرت خطورته 
بعد مقتل أعداد أكرب من الجواسيس، مما تسبرّب فيه 
»ألدريج إيمس«، وكذلك الحتواء التبعات السياس�ية 

املحتملة.
»براءة أم نكد التوقيت »          

املركزي�ة ومكت�ب  أحجم�ت وكال�ة االس�تخبارات 
التحقيق�ات الفيدرايل عن االمتث�ال لقرار الكونغرس 
بإفراج الجهازين عن وثائق وسجات تحقيق تتعلق 
باغتيال الرئيس األس�بق جون كنيدي مع نهاية عام 
2017، وطالبا الكونغرس بتمديد املهلة الزمنية مراراً 
وتكراراً، قبل ذلك التاريخ وبعده. وأخطر الكونغرس 
ى  مس�ؤويل الجهازي�ن، مرة أخرى، بتس�ليم م�ا تبقرّ
لديهما من وثائق لجهاز األرش�يف الوطني قبل يوم 

ال� 26 من ترشين األول/اكتوبر 2021.          
الضاب�ط الس�ابق يف وكال�ة االس�تخبارات املركزية 
دوغاس لن�دن، أوضح لعدد من الوس�ائل اإلعامية 
أن تركيز اله�رم القيادي للوكالة عىل »العمل الرسرّي 
والعمليات شبه العس�كرية )الخاصة( قورّض جهود 
التجس�س التقلي�دي، وهن�اك ح�االت م�ن الحم�ق 
واإلهم�ال«، معت�رباً بي�ان الوكال�ة تحذي�راً علني�اً 
ملحطاته�ا املنت�رشة يف العال�م لرتكي�ز جهودها عىل 

س«.           »األمن ومكافحة التجسرّ
كبار مس�ؤويل وكال�ة االس�تخبارات املركزية دائمو 
الحض�ور يف أروق�ة الكونغرس ولجان�ه املتخصصة 
يف الش�ؤون االس�تخبارية واألمن القوم�ي، لكن من 
الن�ادر أن تراف�ق ذلك الحضور مس�اءلة حقيقية أو 
مجرد انتق�اد ألداء الوكالة، بل تضمن املصادقة عىل 
ي�ة بصورة دائم�ة. تغيرّ  ميزانياته�ا ببنوده�ا الرسرّ
شخصيات الكونغرس، ألسباب انتخابية أو لقرارات 
ش�خصية، ال يرافقه تغيي أو تعديل يف عمل الوكالة، 

فه�ي الجه�از الدائ�م يف املش�هد الس�يايس والنظام 
األميك�ي، واملخورّل�ة تقدي�م التقاري�ر واملعلوم�ات 
الرسيرّة لصناع القرار، الذين يدركون طبيعة املعادلة 

القائمة بينهما.          
استطاعت الوكالة إعادة إنتاج دورها التقليدي، أمام 
أعضاء الكونغرس، بالكش�ف عن بعض النواقص يف 
األداء الب�رشي، وعودته�ا إىل تجني�د العامل البرشي 
كمهم�ة مركزية، وتحش�يده خلف رسدي�ة الثنائي 
»الص�ني وروس�يا« كأب�رز تهدي�د ماثل أم�ام نفوذ 
الوالي�ات املتحدة وس�يطرتها عىل العال�م، وتوظيف 
ميزانيات متواصلة لحرب باردة جديدة ضد أعدائها.          

وأعلن�ت وكالة االس�تخبارات املركزي�ة، عقب نرش 
تقرير صحيفة »نيويورك تايمز«، عىل لسان مديرها 
صاً يف الشؤون  وليم بينز، استحداثها قسماً متخصرّ
الصينية، بهدف »تعزيز العمل الجماعي ألهم تهديد 
جيوس�يايس نواجه�ه يف القرن الح�ادي والعرشين: 

حكومة صينية معادية بشكل متزايد«.
بالت�وازي مع ذلك، أعلن الرئيس األميكي جو بايدن 
إنش�اء »وح�دة خاص�ة يف البنتاغون لتقيي�م تهديد 
بكني العس�كري، والردرّ عليه« يف ش�هر تموز/يوليو 

املايض.
إذن، »الحرب الباردة« تع�درّ عىل نار حامية، انتصاراً 
ملعس�كر أنص�ار الح�روب يف املؤسس�ة السياس�ية 
واالس�تخبارية األميكي�ة، ورصف نظ�ر الجمه�ور 
عن الخس�ائر التي تكبرّدتها مؤخراً يف أفغانستان، أو 
تخبرّطها يف إدارة ملفات حساس�ة حتى مع الحلفاء، 
وفرنس�ا كان�ت آخ�ر األمثلة. كم�ا تلح�ظ دوريات 
صحافي�ة أميكي�ة يف مق�االت متع�ددة، مؤخ�راً، 
اس�تغرابها مصحوب�اً باالنتقادات لباي�دن وطاقمه 
لألمن القوم�ي، ألدائهم الضعيف عىل املرسح الدويل، 
رغم الخربة الواس�عة التي يفرتض أنه يمتلكها عىل 

صعيد السياسة الخارجية.

بقلم/عالء الطائي        
هل انتهت مفاعيل االنتخابات يف 10/10

بانته�اء اإلنتخابات وإغ�اق صناديق االقرتاع.. أم أنه�ا بدأت بوتية 
أعىل وأشد من سابقتها؟

يمكن القول إن فوز قائمة )الكتلة الصدرية( س�يفتح الباب واس�عاً 
أمام اس�تحقاقات انتخابية وسياسية ربما س�تدخل الباد يف أزمات 
سياسية وإجتماعية وأمنية لن يكون بمقدور أحد حتى قادة )اإلطار 
التنس�يقي ( من حلها ألنها أساس�اً مرتبطة برغبات محلية وإرادات 

خارجية وامتدادات وقوى سياسية أساسية يف الساحة العراقية.
نع�م اإلنتخابات إنتهت لكن األزمة الناش�ئة اليمك�ن أن تنتهي حتى 
بقي�ام حكوم�ة )وفاق وطني( ألن الس�احة العراقي�ة مأزومة حتى 
العظام والفائزون الجدد هم طرف أس�ايس يف األزمة وليسوا عنراً 
مهماً من عنارص الحل فكيف يمكن إخراج الساحة العراقية من هذه 
الدوامة وتقليص األرضار وقيام حكومة عراقية تس�تند إىل الواقعية 
يف النظ�ر لعنارص األزم�ة وتكون قادرة عن إيج�اد الحلول التوافقية 
بإخ�راج العراق من اإلعصار الداخي أم أن الكتلة الصدرية س�تميض 
يف تش�كيل حكومة ش�بيهة بالحكومات الس�ابقة وتس�تند إىل خيار 
جمهورها بإعتباره الوحيد الذي تتعكز إليه وهو يدرك ان هذا الخيار 
مزيج من خوف الش�يعة من املستقبل وليس قائماً عىل أساس وعي 
انتخابي حقيقي يقرتع للمس�تقبل واليقرع عىل اس�اس الخوف من 
املستقبل وان املخاوف الشيعية هي التي استخلفته يف مجلس النواب 
وليس املحك االنتخابي عىل أساس الربنامج والفرتة عىل إدارة الحكم؟
و بعيداً عن املخاوف الش�يعية وجمهوره�ا املتعطش لوجود حكومة 
عراقي�ة وطنية تش�ارك فيه�ا كافة الكيان�ات الحقيقي�ة التي تمثل 

وج�وداً حقيقي�اً يف الس�احة العراقية هنالك خ�وف من أطراف 
داخ�ل اإلطار التنس�يقي م�ن امليض يف تش�كيل حكومة 

مخت�ارة من قب�ل الكتلة الصدري�ة العاقة لها من 
قريب أو بعيد عىل أساس السعي لقيام حكومة 

وطني�ة يس�تأثر فيه�ا مع بقي�ة وجودات 
مصنوعة عىل الطريقة الس�ابقة بنفوذ 

وكرايس الحكومة القادمة فيس�قط 
العراقيون يف فخ املذابح والعمليات 

األمني�ة  والف�وىض  املس�لحة 
يبدأ  وال�رتدي اإلقتص�ادي ث�م 
ق�ادة النظ�ام الجدي�د بتربير 
والفلتان  والف�وىض  ال�رتدي 
معروفة  بتفس�يات  األمني 
غي مقنعة جرياً عىل عادة 
الس�مفونية القديم�ة التي 
أصبح العراقيون عىل دراية 
السياسية  بها وبخلفياتها 
أقول أيضاً مثلما يجب عىل 
كل األطراف السياسية التي 
خاض�ت اإلنتخاب�ات فع�ىل 

الجه�ات واألط�راف الفائ�زة 
أن ال تعت�رب فوزه�ا إس�تئثاراً 

بالحك�م والق�ول ب�أن األطراف 
الت�ي ل�م تف�ز يف اإلنتخابات هي 

أطراف هامش�ية والعم�ق لها وقد 
والتغن�ي  العراق�ي  الش�ارع  لفظه�ا 

بسمفونية )األسايس( )والألسايس( كما 
إنتهت رسيعاً سيمفونية )الدولة والادولة(.

 إن ه�ذه األط�راف ت�درك جي�داً إنه�ا مارس�ت 

اس�اليب وركبت ممارس�ات سياسية ورفعت ش�عارات غي واقعية 
وطابعه�ا غي مقنع وأهدافه�ا مقلقة كان عليه�ا أن تتجنبها وهي 
تخ�وض إنتخاب�ات أساس�ها الربنامج الس�يايس والق�درة عىل حل 
معضات الش�ارع العراقي والنفاذ إىل عمق الحوار الوطني واملصلحة 
الوطني�ة إن تظاهرات ترشين التي خرج�ت يف بغداد واملدن الجنوبية 
ذات الدوافع املختلفة وحج�ج متنوعة هي مقدمة لنموذج الحكومة 
العراقية القادمة التي ستحكم البلد أربع سنوات قادمة دعنا نتصور 
كيف س�يكون شكل الحكم يف املس�تقبل بالقياس إىل طبيعة الذهنية 
السياس�ية الحالية إن العراقي�ني الذين خرج�وا إىل صناديق االقرتاع 
وهم قل�ة مقارنة بالعازف�ني اليريدون حكوم�ة ثيوقراطية هدفها 
الوص�ول إىل الحك�م بدوافع سياس�ية _ثأري�ة يف مواجه�ة اآلخرين 
واليريدون قيادة أش�بعتهم وعوداً معس�ولة وهم يتجرعون الحنظل 
أزاء ت�ردي األوضاع االقتصادية واالجتماعي�ة واألمنية كما هي عليه 
الح�ال أثناء حكومة الس�يد مصطفى الكاظمي ب�ل يريدون حكومة 
تنتش�ل الواق�ع وتقديم نظام املس�اواة والعدالة القادرة عىل إش�عار 

املواطن يف كل مكان من أرض العراق.
ان هذه الحكومة هي حكومته وسلطته وخياره وليست حكومة هذا 
الطرف أو ذاك وتلك مسألة لن يحسمها )خطاب ثوري( يف النجف وال 
)وعد معسول بالتعتيم الشامل( يف الكاظمية كما أن العراقيني الذين 
ذاقوا األمرين من ثقافة املدن واألنظمة الس�ابقة وش�عارات الوحدة 
الوطني�ة اليمكن اس�تغفالهم بعد الي�وم وان كانت بع�ض األطراف 
تمارس السياس�ة بأس�ماء مختلف�ة إن العراقيني يري�دون حكومة 
تحقق األمن وتبدأ ورش�ة إصاح حقيقية ل�كل البنى التي أحيلت إىل 

حطام قبل  سقوط النظام وبعده.

إنتهت اإلنتخابات .. لكنها لم تنته !
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صالح: الكهرباء دخل مرحلة االستقرار بحت: مطالبون بالفوز
 على نفط ميسان

الجوية يواجه الكرخ

تنطلق الي�وم األربعاء، منافس�ات الجولة 
الخامس�ة م�ن ال�دوري املمت�از، وتتجدد 
طموحات األندية بالتقدم يف الئحة الرتتيب، 

بحثا عن حصد أكرب عدد من النقاط.
وس�تقام خم�س مباري�ات الي�وم عىل أن 
تس�تكمل الجول�ة غ�دا الخمي�س بإقامة 

خمس مباريات أيضا.
القاسم × نفط ميسان

س�تاد الكفل س�يكون ميداًنا ملواجهة أهل 
الدار القاس�م وضيفه نفط ميسان، حيث 
تعد املباراة فرصة لفريق القاسم، لتحقيق 
أول انتصارات�ه، بعد أن عج�ز عن تحقيق 

ذلك يف املباريات األربع املاضية.
ويراه�ن القاس�م ع�ىل التح�اق محرتفيه 
لت�ذوق طعم االنتص�ار، بينم�ا كرس نفط 
ميسان نحس�ه يف الجولة املاضية، وحقق 

أول فوز له عىل الصناعة.
الفريقان ي�دركان أن رحلة حصد النقاط، 
بات�ت املعرك�ة الحاس�مة وال أع�ذار بع�د 

اكتمال صفوف األندية.
القاس�م يف رصيده نقطتني باملركز السابع 
ع�ر، فيم�ا يحت�ل نف�ط ميس�ان املركز 

الحادي عر برصيد أربع نقاط.
الصناعة × نوروز

يس�تضيف الصناع�ة القادم من الش�مال 
فري�ق ن�وروز، ويس�عى األول لتعوي�ض 
خس�ارته يف الجولة املاضية، ألن خسارتني 
متعاقبت�ني تؤثر يف مس�ار الفريق بجدول 

الرتتيب.
عىل الجانب اآلخر لم يخض نوروز مباراته 
يف الجول�ة املاضية، بس�بب إلغ�اء املباراة، 
نتيجة دخول الجماهري، وبالتايل س�يدخل 

املباراة بتح�ٍد كبري، بحثا ع�ن النقاط ألنه 
ه�و اآلخ�ر ل�م يت�ذوق طع�م االنتصارات 
رغ�م األداء املميز يف املباري�ات الثالث التي 

خاضها.
الصناعة يحت�ل املركز الثالث عر برصيد 
أرب�ع نق�اط، فيم�ا يحت�ل ن�وروز املركز 

الثامن عر برصيد نقطة واحدة.
الطلبة × الكهرباء

ستاد الشعب يستضيف مباراة ملتهبة بني 
الكهرب�اء والطلبة الق�ادم من فوز كبري يف 

مواجهة القمة عىل الزوراء.
ويس�عى الطلبة ملواصلة النتائج اإليجابية 
بع�د مصالح�ة جماهريه التي ب�دأت تلتف 
حول الفريق، بينم�ا يحقق الكهرباء أيًضا 
نتائ�ج ممي�زة وحقق املطل�وب يف مباراته 
األخ�رية أم�ام الديواني�ة ويعد م�ن الفرق 

املنظمة خالل املوسم الحايل.
الطلبة يف املركز الرابع برصيد تس�ع نقاط 
فيما يحتل الكهرباء املركز الس�ابع برصيد 

سبع نقاط.
النجف × نفط البرصة

يس�تضيف النج�ف ع�ىل ملعب�ه، الفري�ق 
الق�ادم من الجنوب نف�ط البرصة، يف لقاء 
س�اخن، ففريق النجف املوس�م الحايل بدأ 
بصورة غ�ري جيدة، وال ت�زال نتائجه دون 

مستوى الطموح.
بينم�ا نفط البرصة يبدو فريًقا متماس�ًكا 
يف املوس�م الح�ايل، وق�دم مباري�ات كبرية 
ونتائج�ه مقنع�ة رغ�م خس�ارته الجولة 

املاضية أمام الرطة.
النجف يحتل املركز التاس�ع برصيد خمس 
نقاط، فيما ييتواجد نفط البرصة يف املركز 

السابع برصيد سبع نقاط.
الجوية × الكرخ

املباراة األخرية س�تكون ب�ني حامل اللقب 
فري�ق الق�وة الجوي�ة والكرخ، أم�ا القوة 
الجوية فحق�ق العالمة الكامل�ة من ثالث 
مباري�ات خاضها فيما تأجل�ت مباراته يف 
الجول�ة الرابعة أمام نوروز بس�بب دخول 

الجماهري.
ويس�عى الق�وة الجوي�ة للمنافس�ة ع�ىل 
الص�دارة وس�يدخل املب�اراة بق�وة، بينما 
يعان�ي الك�رخ ه�ذا املوس�م بعدما خرس 
الجولة املاضية أمام املتصدر نفط الوسط 

ويبحث عن التعويض واستعادة توازنه.
الق�وة الجوي�ة يف املركز الخام�س برصيد 
تس�ع نق�اط فيم�ا يحت�ل الك�رخ املرك�ز 

الخامس عر برصيد نقطتني فقط.

أكد س�امي بحت، مدرب فريق القاسم، أن فريقه ُمطالب بحصد 
النق�اط الث�الث يف مواجه�ة نف�ط ميس�ان والتي س�تقام اليوم 
األربع�اء، يف ملعب الكفل لحس�اب الجولة الخامس�ة من الدوري 

املمتاز.
وقال بح�ت إن »فريقنا عانى من تأخر التح�اق املحرتفني وبالتايل 
نحت�اج إىل بعض الوقت لخل�ق مزيد من االنس�جام بني الالعبني 
خصوصا وأن آخر الالعب�ني امللتحقني اليمني جالل الجالل 
مازال يحتاج إىل بعض التدريبات ملشاركة زمالئه«.

وأضاف أن »الالعب السنغايل داودا هو اآلخر 
لم يلتحق وننتظر وصوله خالل اليومني 
املقبل�ني لتكتم�ل صف�وف الفريق، 
م�ع ذل�ك مواجهة نفط ميس�ان 
تعد تحديا م�ن أجل تحقيق أول 
املباراة  الس�يما  االنتص�ارات، 

ستكون يف ملعبنا«.
أن  إىل  س�امي،  وأش�ار 
»الفري�ق ب�دأ تحضريات�ه 
انته�اء  من�ذ  للمب�اراة 
الجول�ة الرابع�ة ونعلم 
أن فريق نفط ميسان 
باملناف�س  لي�س 
خصوص�ا  الس�هل، 
بع�د ف�وزه يف الجولة 
املاضية عىل الصناعة، 
إال أنن�ا عازم�ون ع�ىل 

خطف النقاط الثالث«.
يذكر أن القاس�م حصد 
املباري�ات  م�ن  نقطت�ني 
األرب�ع املاضي�ة ويحت�ل املركز 

السابع عر.

يرى مدرب الكهرباء لؤي صالح، أن جميع مباريات 
ال�دوري مهم�ة، ومش�رًيا إىل أن مب�اراة فريقه مع 
الطلبة يف الجولة الخامس�ة من املس�ابقة، لن تكن 

سهلة عىل الفريقني.
وق�ال ص�الح »مواجهة الي�وم مهمة ك�ون جميع 
باألخ�ري  ألن  األهمي�ة  ب�ذات  ال�دوري  مباري�ات 
محصلته�ا ثالث نق�اط تؤثر عىل ترتي�ب الفريق يف 
الئح�ة ال�دوري وبالتايل نس�تعد لجمي�ع املباريات 
بجدية عالية فم�ا بالك عندما يكون املنافس فريًقا 

بحجم الطلبة«.

وأشار: »فريق الكهرباء دخل مرحلة االستقرار مع 
م�رور املباريات وتوقف ال�دوري منحنا فرصة لزج 
املحرتف�ني تدريجيا م�ع الفريق، وبالت�ايل صفوفنا 
بات�ت مكتملة والفريق تماس�ك أكث�ر يف خطوطه 

بتواجد خيارات متعددة عىل دكة البدالء«.
وأكمل: »الطلبة فريق ش�باب لديه الروح يف املوسم 
الح�ايل وفوزه ع�ىل ال�زوراء منحه دفع�ة معنوية 
كب�رية، يف املقاب�ل فريقنا بعد الفوز ع�ىل الديوانية 
حريص عىل الحفاظ عىل تقدمه بالالئحة ونأمل أن 

نخرج من املباراة املقبلة بالنقاط الثالث«.

ال أعتق�د أن النفوس س�تهَدأ قريب�اً ويتم اس�تيعاب الصدمات 
املدّوية التي لحقت بنا من جرّاء النتائج السّيئة ملنتخبنا الوطني 
بك�رة القدم ضم�ن تصفيات مونديال قط�ر 2022، أمام كوريا 

الجنوبية وإيران ولبنان وأخرياً اإلمارات العربية.
ال أري�د الخ�وض يف موضوع النتائ�ج البائس�ة وتداعياتها التي 
الزالت تنس�ج حوله�ا مئات الحكاي�ات واالس�تنتاجات لتعليل 
أس�بابها وكيفي�ة تجاوزه�ا، وكاملعت�اد كان الب�د م�ن البحث 
ع�ن ضحّية ُتعَصب برأس�ها االخفاقات ويخّف�ف بذلك الضغط 
الجماه�ريي، وه�و إج�راء وارد جرت العادة عليه يف مناس�بات 

كثرية جداً.
وشخصياً ومن سابق تجربة أجد أن اتحاد الكرة يبحث عن نتيجة 
إيجابية بشّق األنفس بعنوان الفوز لتكون نقطة رشوع جديدة 
تمسح آثار الفشل والتخّبط الذي لحق بنا بعد التعاقد مع املدرب 
الهولندي ديك أدفوكات ال�ذي يبدو أنه لم يدخل فورمة املنتخب 
واألجواء العامة حتى اآلن، بدليل ابتعاده عن الس�احة واالكتفاء 
باش�ارات حائرة هي األخ�رى، وحتى مق�ّررات االتحاد األخرية 
املتش�ّنجة يف بع�ض مفاصلها أنتهجت ذات األس�لوب يف البحث 
ع�ن إعادة مح�اوالت الرتميم وبناء املنتخب ومنه�ا قرار التخّل 
عن املدير اإلداري باس�ل كوركيس وبعض اللجان والش�خوص 
املرافقني بدعوى كرس حالة النحس والتجديد، وبرصيح العبارة 
ف�إن إعالن أّحد املس�ؤولني ب�أن فوزنا وتس�جيلنا ألول هدف يف 
مباراتنا املقبلة مع س�وريا سيكون كفيالً بالتأكيد بمحو نصف 

آثار الخسارة الثقيلة والنتائج السلبية السابقة.
ولو ناقش�نا أح�د الترّصفات املس�تعجلة بإبعاد املدي�ر اإلداري 
للمنتخ�ب س�نجد أنه�ا ال يمكن أن تك�ون حالً ملش�كلة أو عّدة 
مش�اكل أّدت وستؤّدي بنا ليس اىل الخروج املبّكر من التصفيات 
فقط، وأنما من البطوالت الكروية املقبلة، وأقربها بطولة كأس 

العرب يف قطر نهاية الشهر املقبل.
فمّما الش�ّك في�ه أن هناك خلل كبري جداً يف عم�ل االتحاد بملف 
املنتخ�ب والتعاط�ي معه بجميع االش�كاالت حت�ى يف الرضوخ 
لضغ�ط اإلع�الم والجماه�ري والسوش�يال ميديا التي رس�مت 
وبلورت بعض الطرق لتاليف االحباط ومنها املطالبة بإقالة باسل 
كوركيس ورحيم حميد وستة العبني كان ظهورهم بائساً حتى 
اآلن، واألخرية أجدها مشكلة املشاكل إن حصلت ومن هو البديل 
املناسب، وهذا األمر من مسؤولية املدّرب املساعد واملستشارين 
املحلي�ني إضاف�ة اىل امل�درب األول العاج�ز حتى اآلن ع�ن اقناع 
الجمه�ور بكونه الخيار الصح لتدريب املنتخب، ومن س�يتمّكن 

من تحقيق حلم التأهل املونديايل الذي ننتظره بفارغ الصرب.
كان ع�ىل اتح�اد الكرة لكي يتخ�ذ إجراءات معقول�ة ومنطقية 
توّج�ب عليه الطلب من املدّرب الحضور اىل العراق وعقد لقاءات 
مع الفنيني املحلّي�ني ومدربي األندية ومحلّل املباريات والتداول 
يف اس�باب انخفاض املس�توى الفني العام للمنتخب واالستماع 

لهم جّيداً وأبداء أكرب قدر من الحرص.
واألمر اآلخر املُقلِق أيضاً هو أن التعاطي مع مش�كلة حّساس�ة 
ج�داً ويتعاطى معها الجمه�ور بلهفة وتفاعل، ب�ال مركزية يف 
الترصي�ح واإلعالن واإلبقاء عىل حالة الترسيبات والترصيح من 
خلف الجدار هو الس�ائد يف معرفة ما س�يحصل وهذا األس�لوب 
أرّض املنتخ�ب كث�رياً وأس�هم اىل ح�دود بعيدة يف انهي�ار الروح 
املعنوي�ة، وبذلك يتحّتم عىل االتحاد أن يمس�ك بتالبيب الفرصة 
األخرية أمام منتخب س�وريا بق�ّوة ويحّقق منتخبنا الفوز فيها 

لتولد جذوة االنطالق مجّدداً.

إعادة إعمار منتخب!

أكد املتحدث باسم اتحاد الكرة أحمد املوسوي 
ان االتحاد سيحس�م موضوع تشكيل اللجان 
خالل أس�بوعني. وقال املوس�وي انه »بعد حل 
لجان االتحاد يف االجتماع األخري سيتم تشكيل 
لجان جدي�دة س�تكون جاه�زة للعمل خالل 
مدة اقصاها اس�بوعني«. واوضح ان »االتحاد 

س�يحرص الختيار ش�خصيات متمكنة تدير 
اللج�ان بمهني�ة وحيادي�ة عالي�ة«، مبينا ان 
اي  ودون  وت�أن  بدق�ة  س�يكون  »االختي�ار 
مجام�الت بغية انجاح عملها وعمل االتحاد«. 
واشار اىل ان »اختيار اللجان تكون وفق رشوط 
ومعايري وال توج�د أي خطوط حمراء عىل أي 

اسم باس�تثناء الذين عليهم أحكام قضائية«، 
مؤك�دا »العمل عىل أن يك�ون االختيار بمحله 

خدمًة للكرة العراقية خالل املرحلة املقبلة«.
وكان اتح�اد الك�رة العراق�ي قرر ح�ل كافة 
اللج�ان العاملة وذلك لتش�كيل لج�ان جديدة 

للمرحلة املقبلة.

اتحاد الكرة يحدد مدة أسبوعين لتشكيل لجان جديدة

اليوم .. الطلبة والكهرباء يسعيان لتأكيد 
محمد حمديصحوتهما في الدوري الممتاز

كش�ف عضو اتح�اد ك�رة القدم 
العراق�ي فراس بح�ر العلوم، عن 
اجتماع مرتقب س�يجمع عدنان 
درجال رئيس االتح�اد مع رئيس 
االتحاد ال�دويل جيان�ي انفانتينو 

يف قطر.
وق�ال بح�ر العل�وم إن االجتماع 
لنق�ل  االتف�اق  ع�ىل  س�يرتكز 
مباري�ات الع�راق املقبل�ة ضمن 
املؤهل�ة  االس�يوية  التصفي�ات 
االرض  م�ن  العال�م،  ل�كاس 

املفرتضة يف قطر اىل البرصة.
وبني ان�ه خالل اليوم�ني املقبلني 
س�يتواجد انفانتين�و يف العاصمة 
القطرية الدوحة وس�يتم حس�م 

املوض�وع بع�د االتف�اق ع�ىل كل 
االج�راءات االخرى االخ�رى التي 
تس�بق املباريات مث�ل التأكد من 
جاهزية امللعب وغريها من االمور 

االدارية.
تم�ت  ح�ال  يف  ان�ه  اىل  واش�ار 
املوافقة ورف�ع الحظر عن اللعب 
امل�درب  س�يتواجد  مالعبن�ا،  يف 
ادفوكات بالع�راق لتدريب العبي 
للمباري�ات  اس�تعدادا  املنتخ�ب 

املقبلة.
يذكر ان املب�اراة املقبلة للمنتخب 
الوطن�ي العراق�ي ام�ام منتخب 
س�وريا يف الحادي عر من شهر 

ترين الثاني املقبل.

رفع زمالء العب املنتخب مهند عل »ميمي« يف 
نادي اريس سالونيكا اليوناني قميصه بالرقم 
12 بعد تسجيلهم الهدف برسالة دعم من اجل 

عودته اىل املالعب بأرسع وقت.
واجرى »ميمي« تداخل جراحي تكلل بالنجاح 

بعد اصابته يف الدوري اليوناني.
وكان ن�ادي اري�س س�الونيكا اليوناني اعلن 
إصاب�ة الع�ب مهن�د ع�ل بالرب�اط الصليبي 
ليغيب بذلك عدة اش�هر عن املالع�ب، وبالتايل 
ربم�ا ل�ن يش�ارك م�ع املنتخ�ب العراق�ي يف 

مباريات تصفيات كأس العالم.
وكان مهم�د عل ذكر يف ترصيح س�ابق أنه ال 
صحة إلصابته بقطع يف الرباط الصليبي، وما 
أش�يع غري صحيح أبداً واملعلومة تم تفرسيها 

بطريقة خاطئة.
وقال، إن الفحوص التي أجريت يف املستش�فى 

أثبت�ت أن إصابت�ي غ�ري خط�رية، والطبي�ب 
الخاص سيحدد يل مدة العالج ومدة الغياب.

درجال يجتمع مع انفانتينو 
لحسم اللعب في البصرة

درجال يجتمع مع انفانتينو 
لحسم اللعب في البصرة

العبو اريس سالونيكا اليوناني 
يرفعون قميص »ميمي«
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أعل�ن االتحاد األوروب�ي لكرة الق�دم )اليويفا( معاقب�ة إنجلرتا 
بخوض املباراتني املقبلتني عىل أرضها يف املنافسات القارية دون 

جمهور.
وجاء قرار اليويفا بسبب الشغب الذي حدث خالل نهائي بطولة 

أوروبا 2020 أمام إيطاليا يف استاد ويمبيل يف تموز املايض.
وأوض�ح اليويفا أنه أوقف تنفيذ العقوبة يف املباراة الثانية، بينما 

غرم االتحاد اإلنجليزي 100 ألف يورو.
واشتبك املشجعون مع بعضهم، وكذلك مع املسؤولني، واجتازوا 
الحواج�ز األمني�ة واقرتب�وا بالفع�ل م�ن محيط ملع�ب ويمبيل 
قبل انط�الق املباراة النهائي�ة التي انتهت بف�وز إيطاليا بركالت 

الرتجيح.
وأعلن�ت الرشطة الربيطاني�ة إصابة 19 من أفراده�ا، إىل جانب 

إلقاء القبض عىل 86 شخصا منهم 53 داخل امللعب.
وق�ال االتح�اد اإلنجلي�زي، ال�ذي عني لجن�ة مس�تقلة ملراجعة 
األح�داث: »رغم ش�عورنا باإلحباط بس�بب الحك�م، نتقبل قرار 

اليويفا«.
وأضاف: »ندين السلوك الكريه من األفراد الذين تسببوا يف املشاهد 
املؤس�فة داخل ويف محيط استاد ويمبيل، يف نهائي بطولة أوروبا 

2020، ونأسف بشدة عىل تمكن بعضهم من دخول االستاد«.

ع�ربرّ باتريك فيريا مدرب كريس�تال باالس، عن إحباطه، بعدما 
اس�تقبل هدفا يف الثواني األخرية من البديل ألكسندر الكازيت، 
ليخف�ق يف تحقي�ق الف�وز يف ضيافة ناديه الس�ابق آرس�نال، 

ويخرج بالتعادل 2-2 يف مباراة مثرية بالدوري اإلنجليزي.
وتأخ�ر باالس بهدف مبكر عن طريق بي�ري إيمريك أوباميانج، 
لكن�ه تعاىف وس�جل بواس�طة كريس�تيان بنتيكي وأودس�ون 
إدوارد، قبل أن يدرك الكازيت التعادل من التس�ديدة األخرية يف 

املباراة.
وق�ال في�ريا، الذي أح�رز كالعب مع آرس�نال لق�ب الدوري 3 
م�رات ولقب كأس االتحاد 4 مرات، إن باالس يحتاج إىل إيقاف 
اس�تقبال األه�داف قرب النهاي�ة، ليحول بع�ض التعادالت إىل 

انتصارات.
وأبلغ فيريا ش�بكة س�كاي س�بورتس »كانت األمور متقاربة 
ج�دا، لكننا نق�ول هذا األمر بش�كل متكرر يف الف�رتة األخرية، 
ينبغ�ي أن نتعلم م�ن املباريات الس�ابقة، أنا محب�ط حقا ألن 

الفريق يستحق الفوز بعد انتفاضة الشوط الثاني«.
وأضاف »أنا محبط من أجلهم، لقد تحلوا بالش�جاعة وأظهروا 
ش�خصيتهم... ل�م نك�ن محظوظني الي�وم بكل تأكي�د، هكذا 

سارت األمور لكن أمامنا املزيد لنقدمه«.

عقبة أمام مشاركة ديوكوفيتش 
في أستراليا المفتوحة

باريال العب الشهر
 في إنتر ميالن

اليويفا يعاقب إنجلترا باللعب 
دون الجمهور

فييرا يتحسر 
على التعادل مع آرسنال

قال مس�ؤول حكومي أس�رتايل إنه من غري املرج�ح أن ينال العب 
التن�س غري الحاصل عىل التطعيم، تأش�رية دخ�ول البالد من أجل 

اللعب يف بطولة أسرتاليا املفتوحة مطلع العام الجديد.
وقال دانييل أندروز رئيس وزراء والية فيكتوريا يف إفادة صحفية: 
»ال أعتقد أن العب التنس غري الحاصل عىل التطعيم سينال تأشرية 
هذه البالد، وإذا حصل عىل التأش�رية فمن املرجح أن يدخل الحجر 

الصحي ملدة أسبوعني«.
وأدىل أن�دروز به�ذه التعليق�ات بعدما رفض نوف�اك ديوكوفيتش 
املصن�ف األول عاملًي�ا يف تن�س الرج�ال الكش�ف ع�ن موقفه من 
التطعيم، وقال الالعب الرصبي إنه غري متأكد من الدفاع عن لقبه.
وتحاول فيكتوريا، التي تس�تضيف أوىل البطوالت األربع الكربى يف 
العام الجديد يف ملبورن، مس�اعدة الرياضيني املحرتفني للحصول 
عىل التطعيم، لكن السلطات لم توضح املتطلبات الالزمة للقادمني 

من الخارج.

توج اإليطايل نيكولو باريال، بجائزة أفضل العب يف إنرت ميالن، 
يف شهر أيلول املايض.

وذكر الحس�اب الرس�مي إلنرت ع�ىل »توي�رت«، أن باريال توج 
بجائ�زة األفضل خالل ش�هر أيلول املايض، بع�د األداء الرائع 
الذي قدمه نجم األزوري، ومس�اهمته املس�تمرة يف تس�جيل 

األهداف.
وخالل شهر أيلول املايض، شارك باريال يف 4 مباريات بالدوري 
اإليط�ايل، تمكن من تس�جيل ه�دف وحيد وق�دم 3 تمريرات 

حاسمة يف 4 مباريات.
بينم�ا يف دوري أبطال أوروبا، ش�ارك باري�ال يف مباراتني أمام 
ريال مدريد وش�اختار دونيتس�ك، لكنه لم يصنع أو يس�جل 

خاللهم أي هدف.
يش�ار إىل أن إن�رت مي�الن يحتل املرك�ز الثالث بج�دول ترتيب 
مس�ابقة الدوري اإليط�ايل برصيد 17 نقط�ة حصدها من 5 

انتصارات وتعادلني وهزيمة واحدة.

أومتيتي: برشلونة يستطيع حصد األلقاب دون ميسي
أكد الفرنيس صامويل أومتيتي، مدافع برش�لونة، أن فريقه ال 
يزال ق�ادًرا عىل حصد األلقاب عقب رحي�ل األرجنتيني ليونيل 

مييس إىل باريس سان جريمان.
وق�ال أومتيت�ي، يف ترصيح�ات أبرزته�ا صحيف�ة »مون�دو 
ديبورتيف�و« اإلس�بانية: »هناك 6 مدافعني.. ه�ل ترى كومان 
ع�اداًل مع�ك؟ آمل ذلك. الحقيق�ة أن بعد كل م�ا قمت به وكل 
ما أفعل�ه رأى الجميع أنني أتدرب بجد، وأنني تغريت قليال. أنا 

أتطلع إىل فرصة إلظهار أنني بخري«.
وأضاف: »هل س�ألت املدرب عن ه�ذه الفرصة؟ ال يمكنني أن 

أطل�ب أي يشء ألن املدرب يتخذ القرارات وعيل أن أقبلها. يجب 
أن أتدرب وأظهر أنني بخري«.

وتاب�ع: »هل تحدثت إىل كومان ع�ن وضعك؟ نعم.. ألنني عدت 
إىل برش�لونة من العطل�ة بحماس كبري وأبدو جي�ًدا وأردت أن 

أعرف كيف رآني املدرب يف التدريبات«.
وأردف: »كي�ف ت�رى برش�لونة دون مي�يس؟ م�ن الصعب أن 
تخرس أفضل العب يف العالم، لكن الحياة تستمر. عليك أن تلعب 

بشكل مختلف«.
وختم: »لقد ساعدنا ليو كثريًا واآلن علينا أن نلعب أكثر كفريق 

واح�د. يمكننا الفوز باأللقاب إذا كنا مقتنعني بأننا نس�تطيع 
اللعب كفريق يمكننا الفوز عىل أي منافس«.

اىل ذلك كش�ف تقرير صحفي إس�باني، عن السعر الذي حدده 
مانشسرت سيتي لرحيل العبه اإلنجليزي الدويل رحيم سرتلينج.
وارتبط اس�م س�رتلينج باالنتقال إىل برش�لونة، لتعزيز الخط 
األمام�ي للفريق الكتالوني، بعد رحي�ل ليونيل مييس وأنطوان 
جريزم�ان، خاص�ة وأن�ه خ�رج م�ن حس�ابات مدرب�ه بيب 

جوارديوال.
وبحسب صحيفة »ماركا« اإلسبانية، فإن مانشسرت سيتي لن 

يقبل ببيع س�رتلينج الذي ينتهي تعاقده يف صيف 2023، بأقل 
من 80 مليون يورو.

وأوضحت الصحيفة، أن هذا الس�عر سيعقد وصول الالعب إىل 
برش�لونة، يف ظل األزم�ة االقتصادية التي يعان�ي منها النادي 

الكتالوني.
وأش�ارت الصحيفة، إىل أن مانشس�رت س�يتي ليس من نوعية 
األندية التي تخفض أسعار العبيها مع اقرتاب نهاية عقودهم، 
والدليل ما حدث مع إيريك جارس�يا قبل انضمامه لربش�لونة، 
حيث تمس�ك الس�يتيزنس ببيعه مقابل 20 مليون يورو، رغم 

علمهم بأنه لن يجدد وسريحل مجاًنا.
وم�ع ذلك، أك�دت الصحيفة، أن مانشس�رت س�يتي لديه النية 
يف التخل�ص من س�رتلينج، ولكن باملقابل املايل الذي س�يحدده 

النادي فقط.
وختم�ت الصحيفة، بأن اإلس�باني الش�اب دان�ي أوملو، العب 
اليبزيج، من ب�ني الالعبني املوجودين ضمن خطط برش�لونة، 
لكن وضعه يعترب نفس وضع س�رتلينج، حيث يش�رتط ناديه 
الحصول ع�ىل 50 مليون يورو مقابل بيعه، وهو رقم لن يقدر 

عليه البارسا.

اس�تمع مس�ؤولو مانشس�رت يونايت�د لنصيحة 
الربتغ�ايل كريس�تيانو رونال�دو، نجم الش�ياطني 
الحمر، بش�أن املدرب املث�ايل لقي�ادة الفريق هذا 

املوسم.
وتزع�م العدي�د م�ن التقاري�ر أن النرويج�ي أويل 
جون�ار سولس�كاير، م�درب مانشس�رت يونايتد، 
مرش�ح للرحي�ل عن الفريق هذا املوس�م بس�بب 

سوء النتائج.
ووفًق�ا لربنامج »الش�رينجيتو« اإلس�باني، فإن 
مسؤويل مانشسرت يونايتد اتصلوا بالفرنيس زين 
الدين زيدان، املدرب السابق لريال مدريد، من أجل 
قيادة الشياطني الحمر، بناء عىل توصية رونالدو.
وال يدرب زي�دان حالًيا أي فري�ق منذ الرحيل عن 

قيادة ريال مدريد بنهاية املوسم املايض.

يذكر أن العديد من التقارير الصحفية الربيطانية 
رش�حت اإليط�ايل أنطوني�و كونتي، املدي�ر الفني 
الس�ابق إلن�رت ميالن، م�ن أجل قيادة الش�ياطني 

الحمر خلًفا لسولسكاير.
ويحتل مانشس�رت يونايتد حالًيا املركز الس�ادس 
يف ج�دول ترتيب الدوري اإلنجليزي املمتاز برصيد 

14 نقطة.

اتخذ الفرنيس كيليان مبابي، نجم باريس سان 
جريمان، قراًرا بش�أن انتقاله إىل ريال مدريد يف 

املوسم املقبل.
وينتهي عقد مبابي مع س�ان جريمان الصيف 
املقب�ل، ول�م يوافق الالع�ب الفرن�يس عىل كل 
ع�روض التجدي�د، وتزع�م تقاري�ر إس�بانية 
وفرنس�ية أن الالعب يخطط لالنتقال مجاًنا إىل 

ريال مدريد.
ووفًقا لربنامج »الش�رينجيتو« اإلسباني، فإن 
مباب�ي قرر ع�دم الترصي�ح ب�أي يشء يتعلق 
بري�ال مدريد حتى نهاية املوس�م، حتى ال يثري 

غضب جمهور سان جريمان مرة أخرى.
وكان مبابي قد أجرى حواًرا منذ عدة أس�ابيع، 
وقال إنه كان سينتقل إىل ريال مدريد يف الصيف 

املايض، إذا سمح له سان جريمان بالرحيل.
وأثار هذا األمر غضب الجمهور البارييس، الذي 
أطلق صاف�رات ضد مبابي يف وقت س�ابق هذا 

املوسم.
وتحس�نت العالقة ب�ني مبابي وجمهور س�ان 
جريم�ان مؤخ�رًا، وع�اد املش�جعون للهت�اف 

والتصفيق للمهاجم الفرنيس خالل املباريات.

علق أس�طورة فرنس�ا تريي هنري، نجم برش�لونة 
الهولن�دي  ترصيح�ات  ع�ىل  األس�بق،  وآرس�نال 
جورجيني�و فينال�دوم، الع�ب وس�ط باريس س�ان 
جريمان، والتي أكد خاللها أنه ليس س�عيًدا بش�كل 

كامل يف بي إس جي.
وانض�م فينال�دوم إىل س�ان جريم�ان يف املريكات�و 
الصيف�ي امل�ايض، قادًم�ا م�ن ليفرب�ول، يف صفقة 

انتقال حر، بعد انتهاء عقده يف آنفيلد.
وب�رر فينالدوم عدم س�عادته بغيابه عن املش�اركة 
أساس�ًيا يف حديقة األمراء، وقال: »ال أس�تطيع قول 
إنني س�عيد بشكل كامل، ألن الوضع ليس ما أردته، 
لكن هذه كرة الق�دم ويجب أن أتعلم كيفية التعامل 

م�ع ذل�ك«. وق�ال هن�ري تعليًق�ا ع�ىل ترصيحات 
فينالدوم: »عليه أن يس�توعب قدرات زمالئه يف سان 
جريمان، واجه س�اؤول أيًضا صعوبات عند وصوله 
إىل تش�يليس، وانتظ�ر فابيني�و 6 أش�هر كاملة بعد 

انضمامه لليفربول«.
وأضاف: »أعرف أنه يعاني، لكنه ليس العًبا سيًئا، ال 
يمكنك أن تتحول من العب جيد إىل س�يئ يف شهرين 

أو ثالثة أشهر«.
وتابع: »لق�د رأيته يلعب مع منتخب بالده، قدم أداًء 
رائًع�ا، إنه بحاج�ة إىل تعديل موهبت�ه لتتماىش مع 
أفكار باريس سان جريمان، التي تم تقديمها بشكل 

أسايس عىل إيقاع مييس ونيمار ومبابي«.

رونالدو ينصح اليونايتد بالتعاقد مع زيدان

هنري يوجه نصيحة لفينالدوم 

مبابي يقرر عدم التحدث عن ريال مدريد

االربعاء 20 تشرين األول 2021
العدد 2697 السنة الثانية عشرة
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الثقافـي إن رشيع�ة النبي محمد ص�ل الله عليه 

وسلم ستس�ود العالم النس�جامها مع 
العق�ل والحكم�ة. وح�د النب�ي محمد 
محمد صل الله عليه وسلم قبائل العرب 
وأنار أفكارهم وأبصارهم بمعرفة اإلله 
الواح�د وهذب أخالقهم ول�ن طباعهم 
وقلوبه�م وأصل�ح عاداته�م الرببري�ة 
الهمجية وجعلهم أمة مس�تعدة للرقي 
والتق�دم. ومم�ا ال ري�ب في�ه أن النبي 
محمد محمد صل الله عليه وس�لم كان 

م�ن عظم�اء الرج�ال املصلح�ن الذين 
خدموا املجتمع اإلنساني خدمة جليلة، 
ويكفيه فخراً أن�ه هدى أمة بأكملها إىل 
نور الح�ق وجعلها تجنح إىل الس�كينة 
والس�الم، وتؤثر عيش�ة الزهد ومنعها 
م�ن س�فك الدم�اء وتقدي�م الضحاي�ا 
الرق�ي  طري�ق  له�ا  وفت�ح  البرشي�ة، 
واملدني�ة، وهذا عمل عظي�م ال يقوم به 
شخص مهما أوتي من قوة، ورجل مثل 

هذا جدير باالحرتام واإلجالل.

تمظهرات الحوار الداخلي في قصيدة »أعماق الوهم« 

المراقب العراقي/ المحرر الثقافي...
وقال لطيف يف ق�راءة نقدية خص بها )املراقب العراقي(: 
�عري ُيولَُد عادًة من قطَبن متفاعلَن  إنَّ نصَّ الحداثة الشِّ
ومتصارَع�ن هم�ا : ال�ذات والعالَم , فالنَّ�ص الحداثي ال 
يب�دأ يف الُعزْلة أو الف�راغ , بل يف نطاٍق م�ن العالقات التي 
�اعر, والعالَم أو الواقع بتعاُرض مفرداِتِه  ُترَس�ُم بن الشَّ
�د عالقات�ه , إذ من الطبيعي أالَّ توج�د يف هذا الكون  وتعقُّ
دة », بمعنى أنَّها ُتمارس وجوَدها بمعزل عن  ذات » متوحِّ

اآلخرين وعن األشياء.
وأضاف:  ونجد ش�اعر املعاناة احمد البياتي يناجي اآلخر 

, فنراه يقول  
عطش األيام مثل طري رشيد 

تناثر رماداً يف صمت املخاضات 
رافق رساب أزمنة املتعبن 

عزف أغنيات الرحيل 
بن موتن ، احرتاق وحنن  

نجد التجس�يد واضحا يف النص الش�عري إذ عرب الش�اعر 
البياتي عن عطش األيام يف تشبيه رائع للطري الرشيد ,ويف 
ثنائي�ة جميلة تجمع ) املوت/ الحي�اة( يف احرتاق الحنن 
َة أوارَص متجذِّرًة  الذي يخلف رمادا يف بيته الس�ابق , إنَّ ثمَّ
تجم�ع بن ال�ذات واآلخ�ر , وَتج�ي حقيق�ة كلٍّ منهما , 
فاملوازنة بينهما ُتصِبح بمنزلة مرآٍة قد تكون أداًة وسبيالً 
للتع�ارف والتج�اوز , فاآلخ�ر طري�ٌق إىل الوع�ي بال�ذات 
بقدر م�ا ُيوِقُظ الذات ع�ى حقيقتها , ونح�ن حَن ننظر 
إىل اآلخ�ر ن�رى فيه الجان�ب املغاير واملختل�ف , ولذلك قد 
ننكف�ئ إىل ذواتنا فنحتمي بخصوصيتن�ا , وتعرتينا حالٌة 
من النرجس�ية أو نعود إىل نرجس�يتنا األصلية حَن تكون 
العالق�ة باآلخ�ر عالقة تحدٍّ ونفٍي , فالنظ�ر إىل اآلخر إنَّما 
ه�و اخرتاٌق لل�ذات ؛ إذ إنَّ اآلخر قد يمثل الجدِّية , فيبهرنا 
بغرييِت�ِه , وتجذبنا حقيقُتُه , ويدفعن�ا إىل التماهي معه , 
ولذل�ك فإنَّ املوازنة معه ق�د ُتفِض إىل التجاوز ومن َثمَّ إىل 

التعارف واالئتالفز

َم الذات وس�عيها إىل نفي اآلخر, غدت من  وتابع:  إنَّ تضخُّ
عري , ومنه ترَسبت إىل  خة يف الخطاب الشِّ الس�مات املرتسِّ
الخطابات األَُخر , ومن َثمَّ أصبحت نموذجاً سلوكيَّاً ثقافياً 
ُيعاد إنتاجه ؛ لكونها قيمًة نس�قيًة منغرس�ة يف الوجدان 
الثقايف وهي ما تسبَّبت يف إحداث انقساٍم بن الذات واآلخر 
د عى تالُزم ال�ذات باآلخر يف  يف امليدان الش�عري ال�ذي يؤكِّ
ن ال�ذات م�ن تقوُقِعها عى نفِس�ها  إش�ارٍة إىل ع�دم تمكُّ
واحتفاله�ا بنرجس�يتها وهو م�ا يماث�ل رأَي هيغل الذي 
ُيش�ري إىل أنَّ الفرد يكتش�ف » األنا » الخاصة به ليس عن 
طريق االس�تبطان, بل عن طريق اآلخرين يف سياق عملية 
�اًل بذلك من الخ�اص إىل العام ,  االحتكاك والنش�اط منتقِّ

فنراه يقول: 
رماٌل تنتظر األمواج 

بن أشواق التالل وأزمنة الحلم 
وجٌد يعانق الليل يف مدن خائفة 

ناغَم صوت ريح شاخت 
رسَم درباً للفرح دون ضياع  

َة ج�دل قائم بن األن�ا وذاتها من جهٍة ,   وواص�ل :إذن ثمَّ
وبينه�ا وبن اآلخر من جهٍة أخرى , فاألنا تتحدَّد يف متكلٍم 
بعينه عى املستوى اللغوي , وعى املستوى السيكولوجي , 
تتحدَّد عرب حاالت الوعي الذاتي من خالل بوابة اللغة التي 

ه�ي أوجب األفاعي�ل الوجدانية ؛ إذ يتم بوس�اطتها وعي 
ا اآلخر فقد يتموضع يف ذواٍت أَُخر تكون  اإلنسان لذاتِه , أمَّ
ق هذا اآلخ�ر يف الذات الوجدانية  أو  م�رآًة ألناُه , وقد يتحقَّ
يف العالم الطبيعي بما يش�تمل علي�ه من كائنات وظواهر 
عى نحٍو ُيربز التفاعَل بن األنا وذاتها أو الذات وذواٍت أَُخر 
أو بينه�ا وب�ن العالم , لقد بدأ الش�اعر احم�د البياتي  يف 
عري يتمظهر يف نوٍع من الحوار, والحوار األعمق  ِه الشِّ نصِّ
بن ذاتِه, وذات اآلخر , وهو حوار من ش�أِنِه أن يعمل عى 
تش�خيص النقائض واملختلفات الت�ي يتألف منها الوجود 
عري مزيجاً من الداخل والخارج  ُه الشِّ اإلنساني , فكان نصُّ
, الخاص, والعام املرئي, والالمرئي , الواقعي والش�عري  , 

فنراه يقول :-
يف مفرتقات الحلم 

أمسُح ماتبقى من الذكريات 
أحمُل ضحكات طيور حائرة 

أعوُم يف بحٍر بال شطآن 
خلف شجن شجريات الغربة 

رصخته انزوت يف أعماق الوهم  
ويحاول الباحث يف قصيدة )اعماق الوهم( للش�اعر املبدع 
احمد البياتي أن ُيجي تمُظه�رات الذات, واآلخر , وتمرُكز 
اآلخ�ر وازدياد حضوره يف مواض�َع معينٍة ليعكس اهتمام 

الذات به وتوافقها معه ؛ إذ إنَّه يصدر عن تجربٍة ش�عريٍَّة 
له�ا مس�وِّغاُتها نحو اآلخر املحبوب أو الغ�زيل ولذلك فهو 
من فرط حبِِّه له وولعه به , نراه يبسط له جانباً كبرياً من 
عواطف�ه واهتماماته ليجعله يتمركز عى حس�اب الذات 

,فنراه يقول :- 
يف غابات الهمس 

أطوُف صحبة سواٍق كفيفة 
أتسكُع خلف رساب الهوى 

محمالً بعبري نسيم مسافر  
الً بالخش�ية  وخت�م :طبيع�ة الخط�اب هن�ا يك�ون محمَّ
والخ�وف من الفقدان والصدِّ والتوق إىل االمتالك , وأحياناً 
أَُخ�ر تكون الذات مرآة له يقوم بتش�ذيبها , ويس�تعرض 
فيها ما يتخلل ذهنه من أفكاٍر ورؤى , ولذا فإنَّ الذات هنا 
تحتلُّ نس�بَة املركز قياس�ًا إىل اآلخر الذي يكون حضوُرُه 
ق ص�ورَة التَّالزم بن الذات  �اًل لصورَة الذَّات بما ُيحقِّ مكمِّ
واآلخر , وبمعنى آخر يكون لآلخر حضور نسبي يستدعي 
عري  إذ يتدخل  وعياً من الذات بداللة وجوِدِه يف املشهد الشِّ
هذا اآلخر بأشكاله املختلفة يف الّضغط عى جزٍء من الذات 
املتداخل�ة وتوجي�ه وعيه�ا  0 من خالل ما تق�دم يحق يل 
أطالق تس�مية شاعر املعاناة والحزن العميق عى الشاعر 

املبدع احمد البياتي 

»ماما، أنا في المنزل« فيلم 
عن معاناة األسر في الحروب

نصوص مجهولة ألبي القاسم الشابي في »ظالل النخيل«

أنشطة القصور والبيوت الثقافية 

املراقب العراقي/متابعة...
يتن�اول الفيل�م الرويس »مام�ا، أنا يف املن�زل« معاناة 
األرس الروس�ية من فقد أبنائها يف ح�روب خارجية ال 

طائل منها.
ويحكي الفيلم قصة تونيا التي تعمل س�ائقة حافلة، 
وتعي�ش يف بلدة صغرية يف روس�يا م�ع ابنتها الكبرية 
وحفيده�ا الصغري. فبينما تتوق توني�ا إىل عودة ابنها 
األصغ�ر البال�غ م�ن العمر 18 س�نة بعدما س�افر إىل 
س�وريا منضم�اً إىل رشكة أم�ن خاص�ة، يأتيها خرب 
مقتل�ه يف هجوم مس�لح من قب�ل االرهابين مع عدم 

التمكن من استعادة جثمانه الذي تحول إىل أشالء.
وترف�ض تونيا التصدي�ق وتطرق كل األب�واب للبحث 
عن�ه وإعادت�ه إىل الوطن، وذل�ك بالتزامن م�ع زيارة 
مرتقبة ملس�ؤول كبري من موسكو إىل البلدة ومحاولة 
املسؤولن املحلين التكتم عى قصة االبن، وإقناع األم 

بقبول التعويض املايل وعدم إثارة األمر.
لكن األم تختار التصعيد وتحاول جذب وس�ائل اإلعالم 
ملشكلتها لتعود إىل املنزل ذات يوم فتجد شاباً ال تعرفه 
يف عم�ر ابنه�ا ينتحل ش�خصيته، ويق�دم كل األوراق 

الثبوتية الداعمة لزعمه.
ويحاول االبن املزعوم املدفوع من املس�ؤولن املحلين 
للسيطرة عى األم وابنتها وقف حركتهما متبعاً يف ذلك 
كل الوس�ائل املمكنة حتى العن�ف ملنعهما من مغادرة 
املنزل. م�ن جانب آخر، تقوم الس�لطة املحلية بفصل 

األم من العمل لتضييق الدائرة عليها ومحارصتها.
لكن، أمام إرصار تونيا عى كشف حقيقة مصري ابنها 
ومقاومتها الرشس�ة لف�رض األمر الواقع، يستس�لم 
االب�ن املزعوم ويتحول من ح�ارس يعرقل حركتها إىل 
اب�ن حقيقي يس�اعدها عى إيص�ال صوته�ا إىل أبعد 

مدى.
مدة الفيلم 104 دقائق، ومن بطولة كيس�ينا رابوبور 
وي�وري بوريس�وف وإيكاترينا ش�وماكوفا، وإخراج 

فالديمري بيتوكوف يف ثاني أفالمه الروائية الطويلة.
وقال بيتوكوف )36 سنة( بعد عرض الفيلم، الجمعة، 
يف مهرج�ان الجون�ة الس�ينمائي، إن قضية »رشكات 
الحرب« التي يجرمها القانون لكنها تعمل عى األرض 
أصبحت مشكلة ملموسة يف روسيا وتتزايد تعقيداتها 

يوماً بعد يوم.
وأض�اف أنه اختار أن يركز الفيلم عى معاناة األمهات 
ال تتبع مس�ار تلك الرشكات وطريقة عملها وأساليب 
تجنيده�ا الش�بان وإرس�الهم إىل دول مج�اورة وإىل 
الرشق األوس�ط، ألن الجان�ب اإلنس�اني كان أكثر ما 

يهمه.
وق�ال »يعود الفض�ل يف إتمام هذا الفيل�م إىل املنتَجن 
اللذين دعماني وكانت لديهما الجرأة إلعطائي التمويل 
الالزم. فطامل�ا أنت بعيد من التمويل الحكومي يمكنك 

صنع ما تشاء لكن املشكالت ستبدأ الحقاً«.
األعم�ال  ع�ى  مس�بقة  رقاب�ة  توج�د  »ال  وأض�اف 
السينمائية، ولن يوقفك أحد، لكن قد يتم حجب الفيلم 
يف روسيا ومنعه من العرض يف دور السينما، ومع ذلك 
أنا س�عيد بمش�اركته يف املهرجان�ات الدولية وتفاعل 

الجمهور معه«.
وكان الفيل�م ق�د عرض للمرة األوىل عاملياً يف س�بتمرب 

)أيلول( يف قسم »آفاق أرحب« يف مهرجان البندقية.

محمد الغزي  
نرش ديوان »أغاني الحياة« ألبي القاسم الشابي 
عام 1955 بتقديم شقيقه محمد األمن الشابي 
الذي اعتمد النسخة التي جمع قصائدها الشاعر 
نفس�ه، وانعط�ف عليه�ا بالتنقي�ح واملراجعة، 
مس�تبعداً كل القصائ�د الت�ي حذفه�ا الش�اعر 
فلم يدرجه�ا ضمن الديوان... غ�ري أن الطبعات 
الالحق�ة ل�«أغان�ي الحياة« أضاف�ت قصائد لم 
يثبته�ا الش�اعر يف النس�خة األوىل، عث�ر عليه�ا 
مدونة يف مسودات الش�اعر، أو مبثوثة يف بعض 
دفاتره، أو محفوظة لدى بعض معارفه وأقاربه.
أما الكت�اب الجديد بعنوان »ظ�الل النخيل« عن 
جمعية الش�ابي للتنمية الثقافية واالجتماعية، 
وضم عدداً من النصوص الشعرية والنثرية التي 
لم تنرش من قبل ألبي القاس�م الش�ابي جمعها 
وحققها وقدمها الباحث عي الشابي. ولعل أول 
مص�در اعتم�ده املحق�ق يتمث�ل يف الوثائق التي 

س�لمها إليه ابن الش�اعر جالل الش�ابي فعكف 
عى دراس�تها وجمع منها ما ل�م ينرش من أدب 
الشابي شعراً ونثراً فنياً ورسائل منه وإليه. وقد 
انتهت به القراءة املتأنية للوثائق إىل ضبط ما لم 
ينرش من أدبه، ويتمثل يف:25 نصاً ش�عرياً أدنى 
م�ا يف هذه النصوص من حي�ث الكم بيت واحد. 
وهذه النص�وص »موزعة بن الوطنية والحكمة 
وأش�واق  والرث�اء  والغ�زل  الطبيع�ة  ووص�ف 

الصوفية والرومانسين«.
-7 نصوص من قبيل املقاالت والخواطر.

-15 نصاً من قبيل قصائ�د النثر أو النثر الفني، 
بحسب عبارة املحقق.

أم�ا املص�در الثان�ي ال�ذي اعتم�ده املحقق فهو 
الرواي�ة، وق�د نق�ل معتمداً ه�ذا املص�در قطعاً 

شعرية ثالثاً.
ينبغي اإلقرار أن األس�ئلة التي اجرتحها الشاعر 
يف ه�ذه النص�وص ه�ي األس�ئلة عينه�ا الت�ي 

اجرتحها يف ديوان�ه، بل ربما ذهبنا إىل القول، إن 
بعض نص�وص قصائد النثر تب�دو حالً لقصائد 
»أغان�ي الحي�اة« وتب�دو بعض قصائ�د »أغاني 
الحياة« نظماً لبع�ض نصوص قصائد النثر. كل 
هذه النص�وص تؤك�د أن الكتابة، لدى الش�ابي 
تدفق حر للمش�اعر تنتفي معه اإلرادة، فهي إذا 

أخذن�ا بعب�ارات جابر عصفور، أش�به ما تكون 
بالنب�ع ال�ذي يفيض من الداخ�ل إىل الخارج من 
غ�ري أن يك�ون للش�اعر دور يف توجي�ه حرك�ة 

تدفقه أو الحد منها.
إن الش�عر س�ليل الحياة، هذا م�ا تقوله قصائد 
الشابي، وكون الشعر س�ليل الحياة، فهذا يعني 
أن الشعر يسهم يف تحرير هذه الحياة، ويف نقلها 
من مجال الرضورة إىل مجال الحرية. والواقع أن 
الكتابة، يف سياق الحركة الرومنطيقية تعني، يف 
املقام األول، نقل املش�اعر م�ن وجودها الداخي 
الغام�ض يف النف�س إىل وجوده�ا الخارج�ي يف 
القصيدة. فالش�عر إذا اقتبس�نا، عبارة محمود 
عب�اس العق�اد الالفت�ة، ه�و »صناع�ة تولي�د 
العواطف بواسطة الكالم«، غايته األوىل اكتشاف 
مجه�ول النفس »ه�ذه األرض التي ل�م نعرفها 
ول�ن نعرفها« وه�ذا »الوطن الس�حري واألرض 

القصية التي ما رأتها عن من قبل«.

واصلت القص�ور والبيوت الثقافية التابع�ة لدائرة العالقات 
الثقافية العامة إحدى تش�كيالت  وزارة الثقافة والس�ياحة 

واآلثار، حراكها الثقايف عرب  النشاطات التي اقامتها 
 البصرة 

شهد قرص الثقافة يف البرصة مهرجانا شبابيا مميزا اقامته 
جمعية الفردوس العراقية بالتعاون مع قرص الثقافة .

وتح�دث عدد م�ن الش�باب والش�ابات ع�ن الفعالي�ة التي 
تضمنت دعم املشاركة السياسية للمرأة.

م�ن جانبه اكد مدي�ر القرص الثقايف  عبدالح�ق املظفر :  ان 
ق�رص الثقافة قد فت�ح ابوابه للفعاليات املمي�زة كافة  التي 
تخ�دم املدينة الفيحاء وأهلها الكرم�اء الطيبن حيث يرتبط 
القرص بعالقات عمل مع مؤسسات ودوائر الدولة يف البرصة 
ومنظمات املجتمع املدني وكث�ريا ما احتضنت قاعة القرص 

هنا عرشات بل مئات األنشطة والفعاليات املوثقة. 
وش�هد الحضور  معرضا فنيا تشكيليا شبابيا ضم أكثر من 
50 لوح�ة من ابداعات عدد من الفنانات والفنانن الش�باب 
والت�ي أبهج�ت الجمه�ور الذي أعرب ع�ن فخ�ره واعتزازه 

بإبداعات الشباب وروعة ابداعاتهم.
المدائن 

 نظ�م البيت الثق�ايف يف املدائن ن�دوة ثقافية ديني�ة للحديث 
ع�ن طقوس زيارة األربعن ، واس�تذكار ق�رار األمم املتحدة 
للرتبية والعلم والثقافة ) اليونسكو ( إدراج الضيافة وتوفري 
الخدمات خالل زيارة أربعينية اإلمام الحسن ) عليه السالم 

( ضمن قائمة الرتاث غري املادي للبرشية. 
و تحدث الشيخ غس�ان الطائي عن الطقوس والعادات التي 
تقام يف الزي�ارة وتجري يف املدن العراقية ، إذ يبدأ املالين من 
الزوار رحلة املس�ري  إىل مدينة كربالء املقدس�ة لزيارة املرقد 
الرشيف لإلمام الحسن ) عليه السالم ( وقيام عدد كبري من 
املواطنن بتخصيص وقتهم ومواردهم لكي يوفروا للزائرين 
خدم�ات مجاني�ة م�ن الطعام وال�رشاب وخدم�ات اإلقامة 
لي�ال ونه�ارا  ، وبإس�ناد املؤسس�ات الحكومي�ة والصحية 
والعس�كرية ودور العبادة ومكاتب الهالل األحمر ومنظمات 

املجتمع املدني. 
المحمودية 

دع�ا مدير البي�ت الثقايف محم�ود جودي  املثقف�ن واالدباء 
إىل فت�ح ب�اب التوعية ونرش الثقافة من بواب�ه البيت الثقايف 

بدعمه ومساندته للطاقات الشبابية واالدبية والفنية  كافة. 
وقداقام البيت الثقايف يف املحمودية أصبوحة ثقافية تضمنت 
مح�ارضة بعن�وان »التف�كك االرسي واث�ره ع�ى املجتمع« 
حارض فيها األس�تاذ عبد الكريم الس�عدي وأدارها األس�تاذ 
ثام�ر احمد علوان، وتطرق الس�عدي عن اهم املش�اكل التي 
اث�رت تأث�ري مبارش ع�ى مس�ببات التف�كك االرسي ومنها 
االجتماعي�ة و االقتصادي�ة وح�ث أيض�ا عى بن�اء القاعده 
الش�بابية التي هي أساس ونواه املجتمع ملا فيها االثر األكرب 
يف بنا الشعوب املرتابطة من الناحية األخالقية، مشريا إىل اهم 
الحلول واالرش�ادات العامليه ملحاربه هكذا ظواهر من خالل 
عمل ندوات موس�عة وتعاون وحث منظمات املجتمع املدني 
ع�ى العمل بجدي�ه للتواصل مع األرس الت�ي تعاني من هذه 

السلبيات. 
الحسينية 

نظم البيت الثقايف يف الحسينية معرضا للكتاب تواصل ثالثة 
أي�ام،  وتضم�ن املع�رض عناوين ع�دد من املواضي�ع منها 

الدينية واالدبية والتاريخية  و االجتماعية و االقتصادية .
المسيب 

ش�هدت  قاع�ة البيت الثقايف يف املس�يب حف�ل توقيع رواية 
هج�رس للروائ�ي املوه�وب حس�نن احمد داي�خ  وهي من 
الرواي�ات العاطفية  اعطى خاللها  املؤلف فس�حة من االمل 
لغد مرشق، وقدم الروائي فاضل حسن نايف قراءة وتحليل 
لفح�وى الرواية، وايضا قراءة وتحلي�ل للناقد عدي العبادي، 
مبينا اهمية الرواية واش�خاصها يف حث امللتقي عي القراءة 

مستشهدا بروايات وكتاب عاملين.

أَّما ُبيوُتَك يف الُدنيا َفواِسَعٌة

َولَيَت ما َجَمَعت َكّفاَك ِمن َنشٍب

أََيفَرُح الناُس ِبالُدنيا َوَقد َعلِموا

َمن كاَن ُمغَتِبطاً فيها ِبَمنزِلٍَة

َوُكلُّ نارِصِ ُدنيا َسوَف َتخُذُلُه

ما يل أَرى الناَس ال َتسلوا َضغاأَُنُهم

ابو العتاهيةأبيات خالدة 

يرى أ.د مصطفى لطيف ان الباحث في قصيدة »أعماق الوهم« للشاعر أحمد البياتي يحاول أن ُيجلي 
تمُظهرات الذات, واآلخر , وتمرُكز اآلخر وازدياد حضوره في مواضَع معينٍة ليعكس اهتمام الذات به 

وتوافقها معه.

تولستوي
وحكم اقوال 

َفلَيَت َقربََك َبعَد املَوِت َيتَِّسُع

لُِع ُينجيَك ِمن َهوِل ما إِن أَنَت ُمطَّ

أَنَّ املَناِزَل يف لَّذاِتنا َقلَُع

َفإِنَُّه لِِس�واها َس�وَف َينَتِجُع

َوُكلُّ َحبٍل َعلَيها َسوَف َينَقِطُع

َوال ُقلوُبُهُم يف اللَِه َتجَتِمُع

املراقب العراقي/ متابعة...
اهت�م الروائ�ي والش�اعر واملرسح�ي الربيطاني 
ع�دد  يف   ،)1933-1867( غول�وزرذي  ج�ون 
م�ن مرسحيات�ه، بمعالج�ة موضوع�ات املظالم 
القضائي�ة  باألح�كام  املتعلق�ة  االجتماعي�ة، 
الغني�ة  الطبق�ات  ب�ن  تف�رق  الت�ي  املزدوج�ة 
والفق�رية، منت�رصة ل�أوىل. وم�ن املرسحي�ات 
»الصن�دوق الف�ض«، و«عدالة«، وهم�ا من أكثر 
مرسحياته ش�هرة، والتي قادت إىل إصالح أحوال 
السجون يف إنجلرتا. أما مرسحية »األول واألخري« 
وغريها م�ن املرسحي�ات فانح�ازت إىل الطبقات 
الفقرية واملهمش�ة، وأبرزت رصاعات العمال مع 
الرأس�مالين، ومنه�ا »الحلم الصغري«، »ش�جرة 

»الق�رد  »نواف�ذ«،  البج�ع«،  »أغني�ة  التف�اح«، 
األبي�ض«، »الق�زم«، وت�وج رحلت�ه بالحص�ول 
ع�ى جائزة نوب�ل لآلداب ع�ام 1932، قبل رحيله 
بع�ام واحد. قد تكون مرسحيت�ه »األول واألخري« 
واحدة من األعم�ال الالفتة التي مرر فيها موقفه 
من فكرة العدالة املزدوجة، بش�كل س�لس، ومن 
دون ش�عارات أو عبارات رنان�ة، من خالل قصة 
اجتماعي�ة أو قص�ة جريمة قتل ارتكبها ش�قيق 
مح�ام ملكي ينتظ�ر الرتقي�ة إىل س�لك القضاء، 
وكي�ف عم�ل املحام�ي عى إخ�راج ش�قيقه من 
القضية مثل »الش�عرة من العجن« كما يقولون، 
ليتحمل وزرها متس�ول ضعي�ف، صودف مروره 
بجث�ة القتي�ل فعبث بمالبس�ه للحص�ول عى ما 

فيها من أموال.
»األول واألخ�ري« قدمه�ا ط�الب الدراس�ات العليا 
يف املعه�د الع�ايل للفن�ون املرسحي�ة، ترجمة عبد 
السالم إبراهيم، إخراج عماد صابر، إرشاف أستاذ 

اإلخراج يف املعهد نبيل منيب.
ثالث شخصيات تضمها املرسحية، كيث املحامي 

امللكي، الري شقيق املحامي، و اندا  . 
عنوان املرسحية، الذي اختري بحذق ش�ديد، يحمل 
إدان�ة واضح�ة له�ذا املجتم�ع ال�ذي يمك�ن فيه 
لأغنياء ارتكاب ما شاؤوا من جرائم واإلفالت من 
العقاب الذي يتحمله غريهم، ممن ال حول لهم وال 
قوة، حتى عندما يس�تيقظ ضمري أحد أبناء هذه 
الفئة فإن فئته ترف�ض اعرتافه بالجريمة. وكأن 

الري هن�ا ه�و األول واألخري ال�ذي يرفض الظلم، 
ويرفض أن يتحمل غريه من الضعفاء وزر جريمة 
ارتكبها ه�و. كأنها رصخة يف وجه مجتمع ظالم 
ال يعرتف س�وى بمنطق القوة، ويرص عى املض 

يف مسلكه هذا.
مخرج العرض كان ذكياً يف اختيار النص، فهو من 
ناحية، نص قصري نس�بياً، يضم ثالث شخصيات 
فقط، ما يس�هل عليه التعامل معه كمخرج يقدم 
عرض�ه اإلخراجي األول. ومن ناحية أخرى يعالج 
قضية ما زالت قائمة، وربما س�تظل، وبأش�كال 
متع�ددة، بخاصة يف املجتمع�ات التي لم تتخلص 
بعد من مرياث ثقيل يتعلق بغياب العدالة، وسيادة 

منطق القوة، وسحق الضعفاء واملهمشن.

»األول واألخير« مسرحية عن الظلم والصراع الطبقي



مراجعة تأريخية لسلوك العباسيين
مـن هـو قـاتل اإلمـام 

محمد الجواد »ع« ؟

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

االربعاء 20 تشرين األول 2021 العدد 2697 السنة الثانية عشرة 9

كيلا  زيارتله  ملن  النلاس  ومنلع 
يسلتلهموا من مرقده قيم الثورة التي 
طاملا زرعهلا يف نفلوس الثائرين عىل 
الظللم يف كل زمان وملكان، واملتوكل 
وأجلداده وآبائله ملن الحلكام كانوا 
من أشلد الظلمة والجبابرة، فحاربوا 
رملوز أرضحلة أئمة الهلدى وخلفاء 
النبي صىل الله عليه وآله، وهم األحق 
- بنلص الله عليهلم – بالخافة ممن 
تقلدوهلا مملن يدعون اإلسلام زوراً 
وبهتاناً، فكان ظلمه سلبباً رئيسياً يف 
قتله من قبل ابنه الذي توىل الحكم من 

بعده. 
وهكذا توىل بعد املتلوكل إبنه املنترص 
وملن بعلده تلوىل املسلتعني، واملعتّز 
اللذي كثلرت يف علرصه االضطرابات 
يف سلامراء سلنة 253هلل ووافق أن 
استشلهد اإلملام علي الهلادي عليه 
السلام عىل أيدي حلكام بني العباس 
بسلامراء وكان ذللك يف 27 جملادي 
اآلخلر سلنة 254هلل، والمتصلاص 
نقملة النلاس بعث املعتلز بأخيه ابن 
أحملد املتوكل فصىل عليه يف الشلارع 
املعروف باسم شارع أبي أحمد، وهو 
من شوارع سلامراء الرئيسية آنذاك، 

فلملا كثر علدد الناس املشلاركون يف 
تشلييع اإلملام الهادي عليه السلام، 
وكثر بكاؤهم الشلديد عىل مفارقته، 
ولتجنلب انقلاب الناس علىل الحكم 
العبايس الغاشم، أصدر املعتز أمراً برد 
النعش إىل دار اإلمام، فدفن فيه، وهو 
حاليلاً موقع مبنى العتبة العسلكرية 
املقدسلة التي تضم مرقلدي اإلمامني 
العسلكري  والحسلن  الهلادي  علي 
)عليهما والسلام ( وباقي أرحامهما 

من أهل البيت عليهم السام.
 ثلم ملك بعد املعتلّز، واملهتدي، وبعده 
املعتملد، حيلث أّن املدينلة تركت بعد 
ذللك يف عهلده وأعلاد مقلر الحكلم 
)املتسلمي  العبلايس  اإلمرباطلوري 
ظاهلراً وزوراً وبهتانلاً بالخافة( إىل 
بغلداد، وللم يكن قد مّر عىل سلامراء 
إالّ أربع وخمسلون سلنة َملَك خالها 
ثمانيلة ملن أباطلرة بنلي العبلاس 
)ملا يسلمى كذبلاً بالخلفلاء( وهم: 
املعتصم، والواثق، واملتوّكل، واملنترص، 
واملهتلدي،  واملعتلّز،  املسلتعني، 

واملعتلللمد.
ويعترب مشلهد االمامني علي الهادي 
والحسلن العسلكري عليهما السام، 

أهلم معالم مدينلة سلامراء، ويضم 
أيضاً مرقد السيدة نرجس زوج اإلمام 
الحسن العسلكري عليها السام ) ت 
سلنة260 هل( ، وقرب السيدة حكيمة 
بنت اإلملام الجواد عليه السلام ) ت 

سنة 260 هل(.
  قبلة رسداب الغيبلة الواقعلة فلوق 
رسداب بيت األئمة الثاثة عي الهادي 
والحسللللن العسلكري والحجة بن 

الحسن عليهم السام. 
وتتبلع ملدينلة سلامراء ملدن أصغر 
منهلا وقرى تضلم العديد ملن مراقد 
أهل البيت وأصحابهم عليهم السام، 
وهي: مرقد السليد محمد بلن اإلمام 
علي الهادي عليه السلام ) ت سلنة 
252 هلل ( ) 261 هلل(. مرقد اإلمام 
محملد الدري اللذي ينتهي نسلبه إىل 
اإلمام الكاظم عليه السلام ) ت سنة 
300 هلل(. مرقد بنات الكاظم عليهم 

السام يف ناحية الدجيل. 
مرقد بنات الحسلن عليهم السلام يف 
منطقة الجام. مرقد آمنة بنت اإلمام 
الحسلن عليه السلام. مرقد إبراهيم 
بن ماللك اإلشلر النخعلي ريض الله 
عنهما. مرقد الشيخ محمد الجاجريي 

) ت سنة 590 هل(. مرقد الشيخ كمر 
بن هال ) ت سلنة 1200 هل(. مرقد 
أحمد الدنبي الخوئي ) سللطان خوي 
( ) ت سنة 1200 هل(. مرقد محمود 
الطهراني ) ت سنة 1304 هل(. مرقد 
مهلدي الشلريازي ) ت سلنة 1308 
هل(. مرقد إبراهيم النوري ) ت سلنة 
1320 هل(. مرقد محسن الزنجاني ) 

ت سنة 1321 هل(.
واإلمام محمد الجلواد، هو أبو جعفر 
محمد بن عي الجواد )عليه السلام( 
التاسلع ملن أئمة أهلل البيلت الذين 
أوىص إليهلم رسلول الله )صلىل الله 
عليله وآلله وسللم( بأملر ملن اللله 
سلبحانه لتوّل مهام اإلمامة والقيادة 
ملن بعده بعلد أن نلّص القلرآن عىل 
عصمتهلم وتواترت السلنة الرشيفة 
بذللك ، وتجّسلدت يف شلخصية هلذا 
اإلملام العظيم  كسلائر آبائله الكرام 
جميع املثلل العليا واألخلاق الرفيعة 
التي تؤّهل صاحبها لإلمامة الرسالية 
والزعاملة الرّبانيلة ، وتقلّلد اإلمامة 
العاملة وهلو يف السلابعة ملن عمره 
الرشيلف وليلس يف ذللك ملا يدعو إىل 
العجب فقد تقلّد عيىس بن مريم)عليه 

السام( النبوّة وهو يف املهد.
السلام(  )عليله  اإلملام  يكلن  وللم 
بمنلأى وبمعلزل علن مجتمعله، بل 
كان حلارضاً دائماً بلني الناس يعيش 
،وهنلاك  وتطلّعاتهلم  احتياجاتهلم 
أمثللة كثرية تعكس مثلل هذا التوجه 
عنلد األئمة)عليهم  السلام( ،فاإلمام 
الجواد)عليله السلام( ينطبلق عليه 
ملا ينطبق عىل أجلداده ومن ذلك هذا 

املثال:
أن داود بن القاسم الجعفري قال : ... 
وأعطاني أبو جعفر ثاثمائة دينار يف 
رّصة وأمرني أن أحملها إىل بعض بني 
عّمه وقال: )أما أنه سليقول لك دلّني 
عىل حّريف يشلري ل بها متاعاً فدلّه 
عليه( . قال: فأتيته بالدنانري فقال ل: 
)يا أبا هاشم دلّني عىل حّريف يشري 

ل بها متاعاً(، ففعلت.
ويتضح من هذا املثال أّن اإلمام)عليه 
االحتياجلات  يتتبلع  كان  السلام( 

ويسعى إىل سّدها.
وكان اإلملام الجواد)عليله السلام( 
أعبد أهل زمانه، وأشلدهم حّباً لله َعزَّ 
وَجلَّ وخوفاً منه، وأخلصهم يف طاعته 
وعبادته شأنه شأن األئمة الطاهرين 

من آبائه)عليهم  السام( الذين عملوا 
كّل ملا يقرّبهلم إىل الله زلفلى ، ومن 
مظاهلر عبلادة اإلملام الجواد)عليه 
السلام( نوافله إذ كان)عليه السام( 
كثلري النوافل، ويقلول املؤرخون إنه: 
كان يصلّي ركعتني يقلرأ يف كل ركعة 
سلورة الفاتحلة، وسلورة اإلخلاص 
سلبعني مرة، وإنه)عليه السلام( إذا 
دخل شلهر جديد يصلّي أول يوم منه 
ركعتلني يقلرأ يف أول ركعلة )الحمد( 
مرة، و)قل هلو الله أحد( لكل يوم إىل 
آخلره ... يعنلي ثاثني ملرة  ويف أول 
الركعة األخرى )الحمد( و)إنا أنزلناه( 
مثل ذلك ويتصدق بما يتسهل، يشري 

به سامة ذلك الشهر كله .
وجلاء يف الرواية أنه صلام أبو جعفر 
الثاني)عليه السلام( ملّلا كان ببغداد 
يلوم النصف ملن رجب، ويوم سلبع 
وعرشيلن منله، وصلام معله جميع 
حشلمه، وأمرنلا أن نصلّي بالصلاة 
التي هلي اثنتى علرشة ركعة:تقرأ يف 
كل ركعة الحمد وسلورة، فإذا فرغت 
قلرأت )الحمد( أربعلاً، و )قل هو الله 
أحد( أربعاً، واملعّوذتلني أربعاً، وقلت: 
)ال إلله إالّ اللله والله أكرب، وسلبحان 

اللله، والحملد لله، وال حلول وال قوة 
إالّ باللله العلي العظيم( أربعلاً، )الله 
الله ربي ال أرُشك به شليئاً( أربعاً، )ال 

أرُشك برّبي أحداً( أربعاً.
وبالرغلم من قرص املدة التي عاشلها 
اإلملام محملد الجواد)عليه السلام( 
وهلي خمسلة وعلرشون سلنة منذ 
والدته وحتى استشهاده، وهو أقرص 
عملر نلراه يف أعملار األئملة اإلثنلي 
عرش)عليهم السلام( ملن أهلل بيت 
الله)صىل الله عليه وآله وسلم(   رسلول 
إالّ أّن الراث الذي وصل إلينا إذا قارّناه 
بالظروف التلي أحاطت باإلمام)عليه 
السلام( وبشليعته وقارّنلاه بأعمار 
من سبقه من آبائه الكرام والتي يبلغ 
معّدلها ضعف عمر هذا اإلمام العظيم 
نجلده غنّياً من حيث تنلّوع مجاالته، 
وملن حيلث سلمّو املسلتوى العلمي 
املطلروح يف نصوصله وحجمه، ومن 
حيث دالالته التي تعلد تحّدياً صارخاً 
عنلد ماحظة صدور هلذا الراث من 
مثلل هلذا اإلمام اللذي بدأ باإلشلعاع 
والعطلاء منلذ والدتله وحتى ِسلنّي 
إمامتله وهو لم يبلغ عقلداً واحداً من 

العمر.

 ١٧٩٨ - اندالع ثورة القاهرة األولى ضد الحملة الفرنسية على مصر والتي راح ضحيتها ٢٥٠٠ مصري.
 ١٩٢١ - فرنسا وتركيا توقعان على معاهدة أنقرة التي أدت إلنهاء الحرب بينهما.
 ١٩٤١ - وقوع مجزرة كراغوييفاتس التي ارتكبها جنود ألمانيا النازية في صربيا.

 ١٩٧٧ - انقالب عسكري في تايالند يطيح بالحكومة المدنية.
 ٢٠١١ - اإلعالن عن مقتل الرئيس الليبي المخلوع معمر القذافي.
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اجلاب مركز االبحلاث العقائدية عىل سلؤال 
بخصوص االحتفال والتعبد بيوم التاسع من 
شلهر ربيع االول، وعاقة هذا اليوم بالسيدة 

الزهراء عليها السام.
 واشلار املركلز »يبلدو أن االحتفلال والتعبد 
يف هلذا اليلوم كان معروفاً لدى الشليعة منذ 
القديلم، فصاحلب )النقض( املؤللف بحدود 
560 هل يذكر مثل ذلك«. واضاف »فيه رواية 
طويللة ذكرهلا بعلض العلملاء املتأخرين يف 
كتبهم نقاً عن كتب املتقدمني ولم يصل الينا 
سندها الواحد متصاً كاماً، والكتب املنقولة 
منهلا باألصلل مفقلودة ال نسلتطللللليع 
النظر فيها حتى نعرف مستلللللند الرواية, 
وعىل ذلك فالرواية غلري معتربة وال نقدم بها 

حجة«.
 واوضلح ان »التعبد يف هذا اليوم كان معروفاً 
لدى الشيعة, كما أن هناك روايات بأن شهادة 
اإلملام العسلكري )عليله السلام( كان يوم 
الثاملن من ربيلع األول, فاحتمل السليد ابن 
طاووس أن يكون سلبب الفرحة والتعبد هو 
بمناسلبة تول الحجة صاحلب الزمان )عج( 
ملنصلب اإلماملة والوالية، وأن اليوم التاسلع 
من ربيع األول هو أول يوم لتول هذا املنصب، 
ومن هنا تفرح الشيعة به ملا أختص به اإلمام 
الحجلة )عج( من مقام وانله صاحب الدولة 

الكريمة«.
 وقلال يف مكان آخلر ان »التقيد فيه قد يكون 

لرس مكنون ال نعلمه«.
 ولفت املركز »أملا فقهاؤنا األعام فهم أخذاً 
منهم بقاعدة التسامح يف أدلة السنن ورواية 
من بلغ أفتوا باسلتحباب الغسلل يف مثل هذا 
اليلوم اعتماداً عىل هلذه الرواية وإن لم تثبت 

من ناحية السلند، مع ماحظة ورود فقرة يف 
هذه الرواية تخالف االصول املسلمة عندنا وال 
يمكن قبولها، وهلي الخاصة برفع القلم عن 
الشليعة ملدة يوم أو ثاثة أيام, ومن هنا فقد 
أفتى علماؤنلا الكرام بحرملة بعض األعمال 
املنافيلة للرشع التي يمارسلها العوام يف مثل 

هذا اليوم«. 
واسلتدرك املركلز »لكلن علمائنلا املتأخرين 
كصاحلب الجواهر )ره( والشليخ األنصاري 
)ره( واليلزدي )ره( والحكيلم )ره( وغريهم 
من املعارصين افتوا باسلتحباب الغسلل فيه 
من باب التسلامح يف أدلة السنن او رواية من 

بلغ، فاحظ«. 
واختتم املركلز »الخاصة فلان التعيد يف هذا 
اليلوم وان ذكلره علمائنلا املتقدملني ولكنلا 
ال نعلرف مسلتندهم فيله وللم يذكلروا هذه 
الروايلة، وان علمائنا املتأخرين وان اسلتندوا 
إليها يف استحباب الغسلللللللل ولكن ليس 
ملن بلاب أن الشلهرة العملية تجلرب ضعف 
السلند فان هذه الرواية ال شلهرة روائية وال 
فتوائية لهلا وانما هي من باب التسلامح او 

رواية من بلغ«.
 اىل ذلك يذهب عدد من الباحثني اىل ان سلبب 
تسلمية هلذا اليلوم بل)فرحة الزهلراء( ألنه 
اليلوم اللذي تلوج بللللللله االملام املهدي 
عليه السلام الذي سليأخذ بثأر ولدها االمام 
الحسلني واهلل بيتله عليهلم السلام ممن 
ظلمهم واخذ حقهم وسلفك دمهم واسلتحل 
حرمتهلم وازالهم عن منصبهم الذي وضعهم 

الله فيه .
 متابعة: والء الصفار املوقع الرسلمي للعتبة 

الحسينية املقدسة.

ماذا تعرف عن »فرحة الزهراء« ؟

تمر علينا في مثل هذه األيام ذكرى هالك المعتصم العباسي في سنة 227هـ، 
فلما توفى مؤسس مدينة سامراء، العاصمة العباسية آنذاك، فقد تولى الحكم ولده 

هارون الواثق الذي توفى سنة 232هـ، فارتقى الحكم المتوكل بن المعتصم الذي 
كان من أشد حكام سامراء العباسيين ظلما على المسلمين من أتباع أهل البيت 

عليهم السالم حيث أمر سنة 236هـ بهدم قبر اإلمام الحسين بن علي عليهما 
،،السالم في كربالء وسط العراق، وهدم ما يحيطه من منازل وأبنية، 
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ال مراجعات في الكرخ بدون بطاقة التلقيح او فحص كورونا األسبوعي !
املراقب العراقي/ متابعة...

اش�تكى عدد م�ن املواطنني من ق�رار دائرة 
صحة بغداد / الكرخ الخاص بعدم الس�ماح 
للمراجعني واملوظفني يف جميع دوائر الدولة، 
والتدريسيني والطلبة يف الجامعات واملعاهد، 
والهيئات التدريس�ية يف امل�دارس، باملراجعة 
او الدوام دون جلب بطاقة التلقيح او فحص 

مسحة س�البة ضد فريوس كورونا املستجد 
إس�بوعيا، تنفيذا للقرارات األخرية الصادرة 

عن لجنة الصحة والسالمة الوطنية.
واك�د املواطنون يف رس�الة لهم ان اكثر ليس 
لديه بطاقة تلقي�ح او انه ال يرغب بالتلقيح 
فه�ل معنى ذل�ك ان يكون التلقي�ح اجباريا 
فه�ذا اج�راء غ�ري قانوني وغري مل�زم حتى 

وان كان تنفي�ذا للقرارات األخ�رية الصادرة 
ع�ن لجنة الصح�ة والس�المة الوطنية التي 
عليه�ا ان تراج�ع قرارها ه�ذا والتأكيد عىل 
رضورة إتخاذ االج�راءات الصحية املتعارف 
عليه من تعقيم ولب�س الكمامات والكفوف 
التي س�تكون كافية ملنع انتقال العدوى بني 

الناس. 

عني الرقيب

يبدو ان عملية تمشية المعامـالت العـقـاريـة المـزورة 
في دوائر التسجيل العقاري قد اصبحت مستشرية 
وتديرها مافيات وتقوم باستالم قروض وسندات 
استمالك لعدد من االراضي بدأت تكثر اآلن 
في المناطق المحررة  حيث اعلنت هيأة النزاهة 
االتحادية  عن ضبط )16( معاملة رهٍن عقارّي 
صادرة عن مالحظيَّة التسجيل العقاري في )راوه(.

املراقب العراقي/ متابعة...
وذك�رت يف بيان تلق�ت )املراق�ب العراقي( 
�َذت  نس�خة من�ه ان : عملي�ة الضب�ط ُنفِّ
تلقيه�ا  بع�د  �رٍة قضائيَّ�ٍة،  ُمذكَّ بموج�ب 
ره�ٍن  معام�الت  وج�ود  ع�ن  معلوم�ات 
عقاريٍّ غ�ري أصوليٍَّة صادرٍة عن  مالحظيَّة 
التس�جيل العق�اري يف )راوه( وُمروَّجٍة عن 
ة للتجهيزات الزراعيَّة  طريق الرشك�ة العامَّ

يف األنبار
  ونوَّه�ت اىل تأليفها فري�ق عمٍل ُمؤلٍَّف من 
مالكات مكتب تحقي�ق الهيئة يف املُحافظة 
 )16( وضب�ط  الرشك�ة،  مق�ّر  إىل  انتق�ل 
معامل�ة رهٍن عقارّي صادرة عن مالحظيَّة 
ق�ادت  إذ  )راوه(،  يف  العق�اري  التس�جيل 
تحّريات�ه إىل أنَّ تلك املعام�الت تمَّ بموجبها 
وضع إش�ارة حج�ٍز عىل عق�اراٍت ال وجود 
لها ع�ىل أرض الواق�ع وأنَّ املُعام�الت التي 
ة صدور كتب الحجز واألوليَّ�ات  أيَّ�دت صحَّ
رة وُمعنونة  املُتعلق�ة باملوضوع كانت ُم�زوَّ
بكت�ٍب ت�مَّ بموجبها من�ح ق�روٍض بمبلغ 

مليارين و400 مليون دينار .
وبيَّن�ت الدائ�رة أنَّ : عمليَّ�ة الضبط أفضت 
إىل تنظي�م م�الكات املكت�ب محرض ضبط 
وعرضه�ا  املضبوط�ة  بامل�رزات  أص�ويل 

عىل الس�يد ق�ايض التحقي�ق املُختّص الذي 
ق�رَّر إص�دار أوام�ر قب�ٍض بح�قِّ املُتَّهمني 
السبعة املس�ؤولني عن إنجاز تلك القروض 
فني وُمستفيدين(؛ استناداً إىل أحكام  )ُموظَّ

املادَّة )318( من قانون العقوبات.
وكان�ت الهيئة قد ضبط�ت يف تموز املايض 
حاالت هدٍر كبرٍي يف املال العام رافقت عمليَّة 
قارب�ت  املحافظ�ة  يف  عقاري�ن  اس�تمالك 

أقيامها )29,000,000,000( ديناٍر.
اتخ�ذ التزوي�ر أش�كاالً متع�ددة بع�د عام 
2003 يف الع�راق، حتى ص�ار مهنة ملافيات 
ومجامي�ع عش�ائرية، وعن�ارص حزبي�ة، 
العق�ارات،  س�مارسة  م�ع  باالش�راك 
واش�تهرت عصاب�ات ضم�ت يف صفوفه�ا 

محامني ورجال قانون.
س�بب ظهور كل ه�ذه الحاالت ما يس�مى 
أش�اعها  الت�ي  املس�تدامة«،  »الف�وىض 
 ،2003 ع�ام  دخوله�م  بع�د  األمريكي�ون 
وعمدت الحكومة يف الس�بعينيات إىل العمل 
مع جامعة الدول العربي�ة ومنظمة العلوم 
اإلداري�ة ومتخصص�ني م�ن األم�م املتحدة 
كل  لتوثي�ق  امليكروفيل�م  نظ�ام  بإدخ�ال 
الس�جالت، لكن هذا اإلجراء تم التخيل عنه 
بعد 2003، بحجة فقدان الس�جالت بسبب 

»الفره�ود« وع�دم وجود قاعدة أرش�يفية 
يمكن اعتمادها يف استمرارية العمل.

ويف ترصي�ح ملحمد رحي�م الربيعي، رئيس 
ش�بكة النهرين لدعم النزاهة والشفافية يف 
كيفية التحايل ووضع الي�د عىل العقارات، 
تش�ري  املنظم�ة  العصاب�ات  »أن  يب�ني 
أح�د العقارات الصغ�رية الرخيص�ة الثمن 

م�ن الش�خص املقص�ود، ويحصل�ون عىل 
بذل�ك  ويس�هل  الرس�مية،  مستمس�كاته 
القي�ام بعملي�ة التزوي�ر، ومن ث�م تحويل 
العق�ارات الثمين�ة األخ�رى، تليه�ا عملية 
رفع دع�وى ضد املالك األص�يل يف محافظة 
أخ�رى ع�ىل أس�اس الخط�ف أو الرسق�ة، 
وبذلك لن يتمك�ن منهم. وحصل ذلك لرجل 

يتجاوز التس�عني من عم�ره، ورفعت ضده 
ه�ذه املافي�ات دعاوى تس�ليب ورسقة من 
أجل االس�تيالء ع�ىل أحد عقارات�ه، وكي ال 
يتمكن من الدخول إىل بغداد ومقاضاتهم أو 

اسرداد ملكية عقاراته«.
وع�ن األف�كار والط�رق الت�ي قد يلج�أ لها 
املحتالون لالس�تيالء عىل أم�الك الغري، بأن 

يش�ري أحدهم س�يارة يف مدين�ة من مدن 
العراق، وتس�جل عملية البي�ع يف املحافظة 
نفس�ها، وتص�ل نس�خة منه�ا إىل مديرية 
امل�رور العام�ة يف بغ�داد، وينطب�ق األم�ر 
نفس�ه عىل العقارات والوثائق الش�خصية 
للمواطنني، حيث تحفظ نسخة ثانية منها 
يف الدوائ�ر املختص�ة يف بغ�داد. وأي فقدان 

أو تزوي�ر ألي وثيق�ة يمك�ن الوص�ول إىل 
النس�خ األصلي�ة املوج�ودة يف املحافظة أو 
املرك�ز وهن�اك العدي�د من ح�االت التزوير 
طال�ت مختلف مناحي الحي�اة ونتمنى  ان 
نرى ذات الهمة قب�ل هيأة النزاهة يف إعادة 
الحق�وق اىل أهلها عر إرج�اع العقارات اىل 

أصحابها األصليني.

المواطن يدفع أجور النفايات والمجاري وال وجود لخدماتها !

اإلهمال الحكومي للسياحة .. الى متى ؟

يج�وز  ال  بغ�داد  امان�ة  قان�ون  يف 
ترصيف مياه العق�ارات يف املجاري 
العامة ضمن حدود امانة العاصمة 
اال برخي�ص من املصلحة وال يجوز 
الق�اء او تفريغ اية م�ادة من املواد 
الت�ي س�تحدد يف تعليم�ات خاصة 
او اي�ة م�ادة ت�رض املج�رى وتعيق 
الجري�ان الح�ر ملحتويات�ه او تؤثر 

تأثرياً ضاراً ع�ىل تصفية محتوياته 
نفاي�ات  اي�ة  او  منه�ا  والتخل�ص 
كيمياوي�ة او فضالت ابخ�رة او أي 
س�ائل تزي�د حرارت�ه عىل خمس�ني 
درج�ة مئوي�ة وم�ن يخال�ف ذل�ك 
يعرض نفس�ه للعقوبات املنصوص 
عليها يف القوانني واالنظمة املرعية .

وهناك رس�وم رفع النفايات حسب 

وحس�ب   1996 لس�نة   133 ق�رار 
التس�عرية املركزي�ة ألمان�ة بغ�داد 
ورغ�م اس�تقطاع اج�ور النفاي�ات 
واملج�اري اال ان امانة بغداد ال تقوم 
بهذه الخدمة يف معظم املناطق حيث 
يق�وم املواط�ن هو برم�ي النفايات 
وفت�ح االنس�داد يف املج�اري فم�ن 
املعروف ان أغل�ب أحياء بغداد غرق 

باملياه بسبب هطول األمطار بما ان 
أمانة بغداد إدارة الش�ؤون البلدية يف 
العاصمة فماهي خط�ة أمام بغداد 
لهذا املوس�م الش�توي واالطالع عىل 
املعالج�ات بع�د اإلخف�اق الواض�ح 
املعال�م حي يش�كو العراقيون، منذ 
سنوات طويلة، من س�وء الخدمات 
العامة األساس�ية، ج�راء عقود من 
الحروب املتتالية والفساد املسترشي 

يف البالد عىل نطاق واسع.
فكم من مرة تس�ببت الس�يول التي 
تكون�ت نتيج�ة هط�ول األمطار يف 
بغ�داد، بخس�ائر مادية كب�رية لدى 
منازله�م  ت�رضر  بع�د  املواطن�ني 
ومحالته�م فرى املي�اه وقد غمرت 
يف  بغ�داد،  وأزق�ة  ش�وارع  معظ�م 
مش�هد ب�ات يتك�رر كل ع�ام جراء 
تهالك البنى التحتية لشبكات رصف 

املياه.
وك�م من مرة تدفقت املياه إىل منازل 
السكان يف بعض املناطق، األمر الذي 
يخلف  يف الكثري من االحيان خسائر 
مادية كبرية وسط استياء واسع من 

املواطنني.

املراقب العراقي/ متابعة...
ع�ىل الرغم م�ن امت�الك العراق عدي�داً من 
املقومات الس�ياحية، مس�تفيداً من موقعه 
الجغ�رايف بوجود أع�رق وأق�دم الحضارات 
عىل أرضه، فإن القطاع السياحي لم يشكل 
مورداً مهماً يف موازنات الس�نوات املاضية، 
ولم ُتوِل الحكوم�ات التي جاءت بعد 2003 
أهمية لتطويره، واالستفادة منه، خصوصاً 
بع�د االنفت�اح ال�ذي ش�هده الع�راق خالل 

السنوات املاضية.
ووص�ف املستش�ار امل�ايل لرئي�س ال�وزراء 
الس�ابق مظه�ر محمد صالح الس�ياحة يف 
الع�راق بأنها »مورد مه�م يف تنويع مصادر 
موضح�اً،  العراق�ي«،  لالقتص�اد  الدخ�ل 
»القط�اع الس�ياحي يع�د محركاً لنش�اط 
األعم�ال املرافقة ودعم القيم�ة املضافة يف 
النش�اط االقتصادي، إذ يقدر عدد الخدمات 
التي ترافق النش�اط الس�ياحي، س�واء من 
خدم�ات فندقية أو نق�ل وغريها بما ال يقل 
عن 25 فقرة عمل، ما يعني أن السياحة من 
األنش�طة املولدة لألعمال واملع�ززة ملصادر 

الدخل يف فروع االقتصاد«.
وأضاف، »الس�ياحة الديني�ة بمفردها هي 
مصدر جذب لنصف املسلمني يف العالم ومن 
مختلف الطوائف اإلس�المية، بسبب الركز 
الهائل ملراقد األئمة والصالحني، وهم رموز 
مهمة يف الجذب السياحي، ال سيما الدينية، 
لذل�ك نجد أن ثمة ارتباط�اً بني تطور البنية 
التحتية الفندقية يف املدن املقدسة يف العراق 
وتنامي أعداد السائحني التي شهدتها بالدنا 

قبل جائحة كورونا«
وتاب�ع صال�ح، »هن�اك رابط�ة مهمة بني 
أهمية التس�ويق الس�ياحي ونم�و القطاع 
نفس�ه، بم�ا يف ذل�ك الس�ياحة اآلثاري�ة«، 
داعي�اً إىل »أهمي�ة إنش�اء رشك�ة عراقي�ة 
دولي�ة مش�ركة تجه�ز برام�ج للس�ياحة 
اآلثاري�ة، وتمس حرصياً مواقع الحضارات 
وذل�ك  واآلش�ورية،  والبابلي�ة  الس�ومرية 
برح�الت آثارية منتظمة من أوروبا وآس�يا 
وأم�ريكا إىل الع�راق، وذل�ك يقت�ي آليات 

تسويق من الطراز املتقدم«.
ويلفت صالح إىل أن »مس�اهمة السياحة يف 

الناتج املح�يل اإلجمايل ويف أفض�ل ظروفها 
ل�م تتع�د أكث�ر م�ن 3 يف املئ�ة، م�ا يتطلب 
رس�م هدف وطن�ي يرتقي بالس�ياحة من 

حي�ث مس�اهمتها يف الدخ�ل الوطني للبالد 
خالل الس�نوات العرش القادم�ة بما ال يقل 
ع�ن 15 - 20 يف املئ�ة م�ن النات�ج املح�يل 

اإلجمايل، وهذه االس�راتيجية الس�ياحية ال 
تت�م إال بتضافر القطاعني الع�ام والخاص 
وال�رشاكات الدولي�ة املختص�ة بالتس�ويق 

السياحي املتقدم«.
يف حني، أك�د املتخصص االقتص�ادي إيفان 
خلفي�ة  وج�ود  »ع�دم  س�بب  أن  ش�اكر 
اقتصادية فكري�ة لدى الحكومات املتعاقبة 
واالعتم�اد فقط عىل القط�اع النفطي، كان 
أحد أسباب تدهور السياحة، وكذلك الفساد 
امل�ايل واإلداري س�بب تده�ور القط�اع عىل 

مدار السنوات املاضية«.
وأض�اف، »نأم�ل من الحكوم�ة القادمة أن 
يك�ون لديه�ا خلفي�ة اقتصادي�ة، وتمتلك 
اس�راتيجيات  ترس�م  ورؤى  أف�كاراً 
اقتصادية، وتطور قطاع الس�ياحة، ألنه ال 
يقل أهمية عن القطاعات األخرى كالقطاع 
النفط�ي، وكذل�ك م�ن أجل تنوي�ع إيرادات 
الدول�ة وتعظيمها حيث س�تقلل الس�ياحة 
م�ن نس�بة البطال�ة، حيث س�توفر فرص 
عمل، وسيتظم إيرادات الدولة، وكذلك زيادة 
االحتياطيات النقدية من العمالت الصعبة«.

بدأت تكثر اآلن في المناطق المحررة

»المعامـالت العـقـاريـة المـزورة« .. مافيات قروض و استمالك !

أن انخفاض نسبة املياه يف نهري 
دجلة والفرات يؤثر بشكل كبري 
عىل عملية تصفية املياه وجعلها 
صالح�ة لل�رشب، حي�ث ت�رز 
صعوبات كثرية أهمها أن نسبة 
تركي�ز الجراثيم تك�ون عالية يف 

املياه الضحلة واملنخفضة.
واالن تس�يطر مخ�اوف جدي�ة 
ع�ىل مالي�ني العراقيني خش�ية 
اإلصابة باألمراض بس�بب تلوث 
مي�اه ال�رشب، خصوص�ا بع�د 
قصور التدابري الحكومية ورغم 
اس�تنفار الك�وادر الصحية فإن 
ذلك لم يحد من انتشار األمراض 
ال�رشب  مي�اه  يف  تنتق�ل  الت�ي 

واألغذية.
الحكوميون  املس�ؤولون  ويؤكد 
أغل�ب  أن  الدولي�ة  واملنظم�ات 
قن�وات مياه ال�رشب يف بغداد ال 
تنطب�ق عليها املعاي�ري الصحية 
الدولي�ة ألن مياهه�ا تأت�ي من 

مصادر ملوثة.
وت�دق اللجن�ة الدولي�ة للصليب 
يف  الخط�ر  ناق�وس  األحم�ر 
الع�راق، حي�ث تؤك�د تقاريرها 
أن مالي�ني العراقي�ني معرضون 
لخطر األمراض بس�بب الرعاية 
املياه  الصحية املردية وخدمات 
والرصف الصحي غري املالئمة يف 

الكثري من مناطق العراق.
ول�م تتخ�ذ الحكوم�ة العراقية 
الحالي�ة اوالحكومات الس�ابقة 

إجراءات وقائية لتفادي انتشار 
األم�راض التي ش�ملت -إضافة 
إىل الكول�ريا- إصاب�ات تجاوزت 
النصف ملي�ون بمرض الحصبة 
عام 2008 وانخفاض منس�وب 
املياه ونقص مش�اريع التصفية 
والتنقية التي ل�م يجر تحديثها 

منذ التسعينيات«.
وعرت اللجن�ة الدولية للصليب 
األحمر- بعثة العراق عن قلقها، 
مش�رية يف بي�ان إىل أن م�ا يزيد 
ع�ىل 40% من العائالت املوجودة 
الري�ف  يف  رئيس�ية  بص�ورة 
تغطيه�ا  ال  الت�ي  والضواح�ي 
ش�بكة املياه معرض�ة لإلصابة 

باألمراض.
ويع�ود تاريخ بناء ش�بكة مياه 
ال�رشب يف الع�راق إىل أكث�ر من 
نصف ق�رن، وبس�بب الظروف 
الت�ي واجهه�ا البل�د والحص�ار 
ال�ذي ف�رض علي�ه من�ذ صيف 
1990، ل�م يت�م تحدي�ث ه�ذه 

الشبكات.
ويق�در الخ�راء تكلف�ة إع�ادة 
صيانة ش�بكات ومنش�آت مياه 
ال�رشب بما يزيد ع�ن 15 مليار 
بع�ض  تش�ييد  وج�رى  دوالر، 
محط�ات تصفي�ة املي�اه خالل 
إال  املاضي�ة،  الس�ت  الس�نوات 
أن غالبيته�ا قد تعطلت بس�بب 
ال�ذي  وامل�ايل  اإلداري  الفس�اد 

استرشى يف العراق.

ماليين العراقيين يخشون 
األمراض بسبب تلوث المياه

املراقب العراقي/ متابعة...
يب�دو ان أم�ني بغداد معج�ب بإنج�ازه الفريد بأ يف ش�ارع الفالح 
يف مدين�ة الص�در الخ�اص مد القال�ب الجانبي ورص�ف االرصفة 
باملقرن�ص وزراعة النخيل حيث بني يوم واخ�ر تصدر االمانة عن 
زي�ارة االم�ني اىل موقع العم�ل وتقول انه تم تحقيق نس�بة انجاز 
بلغ�ت اكث�ر م�ن )٧0( يف اعمال تطوي�ر املرحلة االوىل من ش�ارع 

الفالح بمدينة الصدر .
بيان االمانةليوم امس الثالثاء اليخلو من كونه دعاية لالمني حيث 
يؤك�د ان » ام�ني بغداد اطلع خ�الل جولة ميدانية ل�ه عىل مراحل 
العم�ل يف املرشوع ونس�ب االنج�از وابدى توجيهات�ه ومالحظاته 

للكوادر الهندسية املرشفة عىل التنفيذ ».
واضاف ان »نس�بة انجاز بلغت اكثر من )٧0%( يف اعمال تطوير 
املرحل�ة االوىل الت�ي تتضمن ازال�ة التجاوزات واملش�وهات وعمل 
التخ�رصات وم�د القال�ب الجانبي ورص�ف االرصف�ة باملقرنص 
وزراع�ة النخيل وعم�ل كابات زراعية واالكس�اء بطبقة اس�فلت 

ونصب اعمدة االنارة«.
ويس�تمر التلميع حيث يقول البي�ان »دعا امني بغداد خالل جولته 
املواطن�ني للتع�اون م�ع ك�وادر امانة بغ�داد وعدم التج�اوز عىل 
االرصف�ة والحفاظ ع�ىل ما تم انجازه من اعم�ال ليكون انموذجاً 
ناجحاً لتغيري واقع مدينة الصدر نتمنى ان تكون االعمال بمستوى 
ما يش�اع عنها من اق�وال يف البيانات وان يك�ون العمل حقيقيا ال 

ترقيعيا كمعظم اعمال الحكومة .

أمين بغداد معجب بأنجازه 
الفريد في شارع الفالح !
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غوغل: أرسلنا أكثر من 50 ألف تحذير 
للمستخدمين بشأن عمليات القرصنة

نج�ح باحثان م�ن جامع�ة »بوليتكنيكا دي 
فالنسيا« بإسبانيا، يف تصميم وتسجيل براءة 
اخرتاع نوع جديد من الخرس�انة الش�فافة، 
َيِعد بثورة يف قطاع البناء والتش�ييد، نظرا ألن 
الخرس�انة الش�فافة الجديدة تتميز بتكلفة 
أق�ل ب� 80% م�ن تكلفة نظريته�ا التقليدية، 

وكذلك إنتاج بمعدالت رسيعة جدا.
وأطلق الباحثان خوزيه ألبيول وميغيل لوبيز 
اس�م »هرتانس« ع�ى ابتكاره�م الجديد، إذ 
تتيح الخرسانة الشفافة الجديدة تصميمات 
مطبوع�ة ثالثية األبعاد، يتم دمجها بداخلها، 
وبالتايل إنش�اء واجهات وأرصفة وغريها من 

أعمال اإلنشاءات.
والخرس�انة الش�فافة هي مواد بن�اء تتميز 
بخصائص انتق�ال الضوء، بس�بب العنارص 
البرصي�ة الضوئي�ة املدمج�ة داخله�ا، وهي 

األلياف الضوئية يف العادة.
وع�ن طريقها يتم مرور الضوء من عرب كتلة 
الخرس�انة من طرف إىل آخر، وينتج عن هذه 

العملية ضوء معني عى السطح.
وعن الخرس�انة الجدي�دة »هرتانس«، يقول 
خوس�يه ألبيول، األستاذ بكلية هندسة البناء 
يف جامع�ة بوليتكنيكا دي فالنس�يا: »يمكننا 
طباع�ة أي تصميم ُمتخيل بتقني�ة الطباعة 
ثالثي�ة األبع�اد وإدراج�ه يف عملي�ة إنش�اء 

الواجهة«.
ويتاب�ع: »باس�تخدام »هرتان�س«، يمكنن�ا 
إنش�اء هياكل تتضمن صورا مميزة يف العديد 
من األش�كال املختلفة، مثل شعار الرشكة أو 
استنساخ عمل فني، أو طباعة وجه شخص 
أو ص�ورة مدينة معين�ة، كما يمكنن�ا أيًضا 

تضمني أجهزة مضيئة، إلضاءة الهيكل«.
وبحس�ب الباحثني، يتم إنتاج هذه الخرسانة 
بتكلف�ة أقل بكثري من الخرس�انة الش�فافة 
التقليدية، إذ أن الخرس�انة الش�فافة ليست 
ش�يئا جديدا، ولكنها تكون مصنوعة يدويا، 
مما يؤثر بشكل مبارش عى تكلفتها النهائية 
العالية.وتشمل »هرتانس« أيضا عى عنارص 
تقوية بسماكة مختلفة، تضمن قوة األجزاء 
الخرس�انية؛ حي�ث توف�ر األج�زاء املطبوعة 
ثالثي�ة األبع�اد م�ع التصميم بنية أساس�ية 
الهيكلي�ة  الصالب�ة  يضم�ن  مم�ا  داخلي�ة، 
للخرس�انة بش�كل عام، وبالتايل يضمن هذا 
التكوين واملواد املستخدمة 
تحسني املظهر ثالثي 
للمنت�ج  األبع�اد 

النهائي.

قالت رشكة فيس�بوك إنها تخطط لتوظيف 
10 آالف ش�خص يف االتح�اد األوروب�ي عى 
مدى الس�نوات الخمس املقبلة للمساعدة يف 
بناء ما يسمى ميتافريس، وهو عالم ناشئ 
عرب اإلنرتنت، حيث يوجد الناس ويتواصلون 

يف مساحات افرتاضية مشرتكة.
وص�اغ الكاتب ني�ل ستيفنس�ون مصطلح 
Snow Crash ع�ام  ميتاف�ريس يف روايت�ه 
1992، وج�رى يف اآلون�ة األخرية اس�تخدام 
املصطلح يف كثري من األحيان ليعني أش�ياء 

مختلفة إىل حد ما.
وأصبحت الرشكة جادة بش�أن ميتافريس، 
وقال�ت: إنها مرحل�ة جديدة م�ن التجارب 
االفرتاضية املرتابطة باستخدام تقنيات مثل 

الواقع االفرتايض والواقع املعزز.
ونتيج�ة لذل�ك تمث�ل ه�ذه خط�وة مهم�ة 
تتخذه�ا الرشك�ة نحو ه�ذا املفه�وم، الذي 
روج ل�ه الرئيس التنفي�ذي مارك زوكربريج 
يف األش�هر األخرية.وخصص�ت الرشك�ة يف 
ش�هر س�بتمرب مبلغ 50 مليون دوالر لبناء 
مث�ل  رشكات  تمتل�ك  حي�ث  ميتاف�ريس، 
روبلوك�س وEpic Games املصنع�ة للعب�ة 

فورتنايت موطئ قدم مبكر.

ب�دأت آب�ل بط�رح Watch 7 الجدي�دة التي 
جهزته�ا بالعديد من التقنيات التي تميزها 

عن ساعاتها الذكية السابقة.
وتتمي�ز Apple Watch 7 بهي�كل مق�اوم 
للم�اء والغب�ار، وشاش�ة أك�رب حجما من 
شاشات س�اعات Apple Watch السابقة، 
 Always On Display فض�ال ع�ن أن مي�زة
أصبح�ت أكثر تط�ورا وصممت لتس�تهلك 
الشاش�ة أقل قدر من الطاق�ة إلطالة عمر 

البطارية.

مي�زة  ع�ى  الجدي�دة  الس�اعة  وحصل�ت 
أم�ان لحماي�ة البيانات عرب رم�ز رسي، إذ 
يمكن للمس�تخدم تفعيله�ا او إيقافها عرب 
إع�دادات رمز امل�رور يف س�اعته.وما يميز 
 Apple Watch هذه الس�اعة عن منتج�ات
السابقة أيضا هو اإلمكانيات املوسعة التي 
بات�ت متاحة للمس�تخدم الختي�ار طريقة 
عرض التطبيقات عى الشاش�ة، فضال عن 
أنه�ا حصلت ع�ى ميزات مطورة للش�حن 
الرسيع للبطارية، إذ بات بإمكان املستخدم 

استعمال أي شاحن 
 USB منف�ذ  يمل�ك 
للش�حن.وزودت   C

 7  Apple Watch
الجدي�دة أيض�ا بميزة 

»تتب�ع الس�قوط« الت�ي 
تعترب مي�زة عملية قد تنقذ 

أرواح العديد من املس�تخدمني 
عن�د  أو  الطارئ�ة  الح�االت  يف 

تعرضهم للحوادث.

حصل كل من طالب الدكتوراه املدرس املساعد 
قس�م  يف  والتدريس�ية  مزع�ل  وارد  ف�ؤاد 
الكيمي�اء بكلي�ة العل�وم جامع�ة بغداد، 
االستاذة املس�اعدة الدكتورة ندى مطري 
عب�اس، عى ب�راءة اخرتاع ص�ادرة عن 
الجه�از املرك�زي للتقييس والس�يطرة 
النوعي�ة التابع ل�وزارة التخطيط، وذلك 
اث�ر ارشافها ع�ى اطروح�ة دكت�وراه يف 

مج�ال الطاق�ة البديلة.وهدفت ال�رباءة التي حملت 
عنوان »انتاج وقود الديزل االخرض باستخدام محفز 
غري متجانس مشتق من قشور االسماك« اىل الوقوف 
ع�ى موضوع مهم وحيوي متعل�ق بالطاقة والوقود 
الذي يعد الش�غل الش�اغل ل�دى جمي�ع الباحثني يف 
املراكز البحثية والجامعات العاملية يف الدول املتقدمة، 
بسبب تنامي االقتصاد العاملي وعدم استقرار اسعار 
النف�ط، مما يدف�ع الباحث�ني ودول العال�م كافة اىل 

البح�ث عن مص�ادر بديلة النت�اج الطاقة.وتضمنت 
الدراسة البحث عن مصادر بديلة للطاقة عرب دراسة 
موس�عة دامت لس�نوات عدة من البحث والقياسات 
املتواصل�ة يف جامعة بغ�داد، تمخض�ت عن تحضري 
وقود بديل من نفايات الزيوت وقشور االسماك وذات 
 ASTM معايري مطابقة للمعاير القياسية االمريكية
D7851 واملعاي�ري االوروبي�ة EN 14124، والجله�ا 

حصل الباحثان عن براءة اخرتاع للوقود البديل.

عطل جديد يضرب انستغرام في أمريكا

اختراع جديد 
يقلب الموازين 
في عالم البناء

فيسبوك تريد 
توظيف 10000 

شخص لبناء ميتافيرس

�ص يف رص�د أعط�ال املواقع  نق�ل موق�ع »داون ديتيكت�ور« املتخصِّ
اإللكرتونية املش�هورة، عن مس�تخدمي ش�بكة التواص�ل االجتماعي 

»انستغرام« يف الواليات املتحدة أنهم يعانون من أعطال يف الخدمة.
وبحس�ب املوقع، فقد رضب العطل خدمة شبكة التواصل االجتماعي 

»انستغرام« يف حوايل الساعة 23:15 بتوقيت موسكو.
وأض�اف املوق�ع أن معظم املس�تخدمني عان�وا من األعط�ال يف عمل 
التطبي�ق، كما ت�م رصد أعطال يف عمل املوقع عند نرش منش�ورات إىل 
جانب مش�اكل تقنية أخرى.وكان تطبيق انستغرام للتواصل املصور، 
أعل�ن يف وق�ت س�ابق، اللج�وء إىل تقنية »داخلي�ة« جدي�دة، يمكنها 

مواجهة األعطال املفاجئة التي من شأنها أن تؤثر عى خدماتها.

ص: إن إعالن »انستغرام« عن  وقال موقع »إنجادجيت« التقني املتخصِّ
التقنية الجديدة جاء عقب أي�ام من العطل املفاجئ الكبري الذي واجه 
املنص�ة ألكثر م�ن 6 س�اعات كاملة.وأوضح »انس�تغرام« أن التقنية 
الجديدة من املنتظر أن تقدم نظام »إشعارات داخلية« يهدف إىل تنبيه 
املستخدمني إىل وجود مش�كالت مؤقتة بالخدمة، مثل االنقطاعات أو 
املش�كالت الفنية األخرى، كما أن التنبيهات الجديدة ستظهر يف سجل 
نشاط املستخدمني، إىل جانب اإلشعارات األخرى داخل التطبيق.وكان 
�ص يف  مراقب�ة انقطاع�ات اإلنرتنت  موق�ع Downdetector املتخصِّ
والتطبيق�ات، أعلن ي�وم الخميس امل�ايض عن عطل أص�اب منصات 

»انستغرام« يف عدة بلدان حول العالم.

فوكسكون تعرض نماذج
 أولية للسيارات الكهربائية

كش�فت رشكة التكنولوجيا التايوانية العمالقة فوكسكون عن أول ثالثة نماذج أولية 
للس�يارات الكهربائية، مما يؤكد خططه�ا الطموحة للتنويع بعيًدا عن دورها يف بناء 
األجهزة اإللكرتونية االس�تهالكية لرشكة آب�ل وغريها من رشكات التكنولوجيا، وفقا 

لتقرير البوابة العربية لألخبار التقنية. 
وتريد الرشكة تحويل قطاع الس�يارات الناشئ إىل أعمال تجارية قيمتها 35.78 مليار 

دوالر يف غضون خمس سنوات فقط.  
وقدمت الرشكة التايوانية نموذجني لس�يارة كهربائية لل�ركاب ونموذج أويل للحافلة 

الكهربائية يف حدث Foxconn Technology Day السنوى يف تايبيه. 
 وقال رئيس الرشكة: لقد قمنا بتنفيذ مرشوع تعاوني واحد تقريًبا كل شهر يف العام 

املايض لضمان قدرة سلسلة التوريد لدينا واألسواق املحتملة للمركبات الكهربائية. 
 وتهدف الرشكة إىل كس�ب تريليون دوالر تايواني جديد س�نوًيا من العائدات املتعلقة 
باملركبات الكهربائية بحلول عام 2026، وبلغ إجمايل إيرادات فوكس�كون لعام 2020 
نح�و 5.35 تريليون�ات دوالر تايوان�ي جدي�د، وتق�در أن أعمالها املتعلق�ة باملركبات 
الكهربائية قد تساهم بأكثر من 10 مليارات دوالر تايواني جديد هذا العام ألول مرة. 
 ويك�ون التصنيع اإلقليمي اتجاًها رئيس�ًيا لصناعة الس�يارات الكهربائية، حيث إن 
إنتاج الس�يارات بالقرب من األس�واق التي يتم بيعها فيها يس�اعد الرشكات املصنعة 
ع�ى إبقاء التكالي�ف منخفضة، ومن املف�رتض أن تعلن الرشكة قريًب�ا عن تفاصيل 

خطط إنتاج السيارات الكهربائية يف أوروبا.   
واس�تغرقت الرشك�ة أقل من عام لتتمكن م�ن تقديم مركباته�ا الكهربائية الخاصة 
 ،Foxtron للجمهور، وتم تصنيع النماذج األولية الثالثة للمركبات الكهربائية بواسطة
وهو مرشوع مش�رتك بني فوكس�كون وYulon Motor، وهي رشكة تصنيع سيارات 
تايوانية تأسس�ت منذ ما يقرب من 70 عاًما وتنتج س�يارات نيس�ان وميتس�وبييش 

.Luxgen ،للسوق املحيل، كما أن لديها عالمتها التجارية الخاصة

قالت غوغل إن�ه حتى اآلن يف عام 2021، 
أرس�لت أكثر من 50 ألف تحذير إىل أولئك 
الذين كانت حس�اباتهم هدًف�ا ملحاوالت 
تصي�د أو برام�ج ض�ارة مدعوم�ة م�ن 
الحكوم�ات، بزي�ادة قدره�ا 33 يف املائة 

تقريًبا عن هذا الوقت يف عام 2020.
وقال�ت الرشك�ة إنه�ا ترس�ل ع�ن قصد 
ه�ذه التحذي�رات ع�ى دفع�ات لجمي�ع 
املس�تخدمني الذين ق�د يكونون يف خطر، 
ب�دالً م�ن اللحظ�ة الت�ي تكتش�ف فيها 
الرشكة التهديد بنفس�ها حتى ال يتمكن 
اس�رتاتيجيات  تتب�ع  م�ن  املهاجم�ون 

الدفاع.
وقال�ت الرشك�ة يف أحد املنش�ورات: »يف 
أي يوم م�ن األيام، تتعقب TAG أكثر من 
270 مجموع�ة مهاجمني مس�تهدفة أو 
مدعوم�ة من الحكومة م�ن أكثر من 50 
دول�ة، وهذا يعني أن هناك عادة أكثر من 

عنرص تهديد واحد وراء التحذيرات«.
أب�رز  م�ن  بعًض�ا  أن  املدون�ة  وذك�رت 
الحمالت التي أوقفتها الرشكة هذا العام 
من مهاجم مختلف مدعوم من الحكومة 
- APT35 -والتي تقوم بانتظام بحمالت 
تصيد تس�تهدف املس�تخدمني املعرضني 

ملخاطر عالية.
 APT35 ويف أوائ�ل ع�ام 2021، اخرتقت

موقًعا إلكرتونًيا تابًعا لجامعة بريطانية 
تصي�د،  أدوات  مجموع�ة  الس�تضافة 
وأرسل املهاجمون رسائل بريد إلكرتوني 
بها ارتباطات إىل موقع الويب هذا لجمع 
بيان�ات اعتم�اد ملنصات مث�ل Gmail و 

.Yahoo و Hotmail
ويف ماي�و م�ن الع�ام املايض، اكتش�فت 
تحمي�ل  حاول�ت   APT35 أن   Google
 Google برام�ج التجس�س ع�ى متج�ر
Play، وق�د ت�م إخفاء التطبي�ق عى أنه 
برنام�ج VPN يمكن�ه، إذا ت�م تثبيت�ه، 
رسقة معلومات حساس�ة مثل س�جالت 
النصي�ة وجه�ات  والرس�ائل  املكامل�ات 

االتصال وبيانات املوقع من األجهزة.

الصيني�ة  الوطني�ة  الفض�اء  إدارة  أعلن�ت 
»CNSA« أن الطاق�م الذي وصل إىل املحطة 
املداري�ة مؤخرا ب�ارش بتنفي�ذ مهامه عى 

متن املحطة.
وقال بي�ان صادر ع�ن الخدم�ة الصحفية 
ل�إدارة »ب�ارش طاقم مركبة شنتش�و-13 
بأعمال�ه يف تفريغ مركبة تيانتش�و-3 التي 
كان�ت ملتحم�ة باملحط�ة.. املركب�ة كانت 
تح�وي أغذي�ة ومع�دات وأدوات رضوري�ة 

لبقاء الرواد عى متن املحطة«.
وكانت الصني قد أطلقت الوحدة األساس�ية 
أبري�ل  يف  الفض�اء  إىل  املداري�ة  ملحطته�ا 
الفائ�ت، وما ب�ني 17 يونيو و16 س�بتمرب 
املاضيني رشع ال�رواد الذين كانوا عى متن 
الوح�دة بتجهيز الظ�روف اللتحام وحدات 
أخرى به�ا، ونفذوا مهمت�ني خرجوا فيهما 

إىل الفضاء املفتوح.
ويف 20 ايل�ول امل�ايض أرس�لت الصني نحو 

محطتها مركبة الش�حن » تيانتش�و-3« ، 
وبعده�ا يف 15 ترشين االول أرس�لت مركبة 
»شنتش�و-13« املأهول�ة الت�ي حملت عى 
متنها روادا يتوق�ع أن يبقوا يف الفضاء ملدة 

6 أشهر.
وم�ن املفرتض أن تعمل املحط�ة الفضائية 
الصيني�ة ملدة 10 س�نوات يف الفضاء، وعى 
م�دارات تبعد م�ا ب�ني 340 و450 كلم عن 
 3 متنه�ا  ع�ى  ليعم�ل  وصمم�ت  األرض، 
رواد )أو 6 رواد لف�رتة قص�رية يف مرحل�ة 

اس�تبدال طواقم ال�رواد(، ومن املفرتض 
أن يتم تش�غيل املحطة بش�كل 

 ،2022 ع�ام  رس�مي 
مها  ا الس�تخ����د

للمش������اريع 
ئي�ة  لفض���ا ا

الدولية.

علماء: األرض داخل »نفق عمالق« يصل إلى »نهاية الكون«
كشفت دراسة جديدة نفذها فريق من العلماء، 
بهدف تفس�ري الهياكل املغناطيس�ية الغامضة 
املنت�رشة يف الفضاء، عن معلوم�ات مثرية جدا 
أك�دوا فيها وج�ود نفق عم�الق يحيط بكوكب 

األرض.
حريت الهياكل الغامضة يف الفضاء علماء الفلك 
ع�ى مدى عقود، حيث يمكن ما يش�به الهيكل 
العم�الق ررية املج�رات والكواك�ب يف الفضاء 
بالع�ني املجردة ع�ن طريق النظ�ر إىل الفضاء، 
حيث يرى هيكل ضخم جدا يتوس�ط املشهد يف 

السماء عند الظلمة الحالكة.
وبحس�ب البحث الجديد ال�ذي من املقرر نرشه 
مس�تقبال يف مجلة الفيزياء الفلكية، قد توصل 
العلماء إىل أن املنطقتني املوجودتني يف الفضاء، 
 North Polar“ واللت�ني تحمالن اس�م منطق�ة
Spur” ومنطق�ة “Fan”، هم�ا ع�ى جانب�ني 
متقابل�ني من الفض�اء يف الس�ماء، ومرتبطني 
ع�ن طري�ق نظ�ام معقد واس�ع م�ن الخيوط 

املمغنطة.
وأشار العلماء إىل أن هذه البنية تشكل ما يشبه 
النفق العم�الق الذي يحيط بالنظام الش�ميس 
والعدي�د م�ن النج�وم القريبة بجانب�ه، والذي 
ت�م وضع خريطة توضيحية ل�ه من قبل فريق 

البحث.

رواد المحطة المدارية الصينية
 الجدد يباشرون عملهم في الفضاء

باحثان عراقيان يحصالن على براءة اختراع عن مصادر بديلة إلنتاج الطاقة

ما الشيء المميز في ساعة آبل الجديدة ؟
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قال االمام الحسين عليه السالم: 

»اصبر على ما تَكَره فيما يُلِزُمَك الحق، 
واصبِر عّما تُِحبُّ فيما يدعوَك إليه الهوى«.
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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

»أكوام القمح« لفان
 غوخ تعرض في مزاد 

أعلن�ت دار »كريس�تيز« للمزادات أن لوح�ة باأللوان املائية رس�مها 
فينس�ينت فان غوخ وصادرها النازيون إبان الحرب العاملية الثانية، 
من املقرر أن تباع الش�هر املقبل يف م�زاد بنيويورك، حيث من املتوقع 

أن تجني 20 مليون دوالر أو أكثر.
تعت�زم »كريس�تيز« بي�ع اللوحة التي تع�ود إىل الع�ام 1888 ويطلق 
عليها اس�م »مول دي بليه« )أكوام القمح(، يف مزاد علني بعد تسهيل 
املفاوض�ات بني ورثة قطب نفط أمريكي يمتلكونها اآلن وورثة اثنني 
من جامعي األعمال الفنية اليه�ود الذين امتلكوها يف أوقات مختلفة 

قبل نهبها من جانب النازيني.
م�ن املقرر بي�ع اللوحة بامل�زاد يف 11 نوفمرب املقب�ل إىل جانب أعمال 
فنية أخرى م�ن مجموعة إدوين إل. كوكس، قطب النفط - وهو من 

تكساس - والذي توىف العام املايض عن 99 عاما.
تجس�د اللوح�ة ثالثة أكوام قم�ح مرتفعة وأدناها عم�ال الحصاد يف 
ي�وم صيف�ي مرشق.واش�راها ع�ام 1913 قطب الصناع�ة ماكس 
مريوفس�كي، الذي فر من أملانيا إىل أمسردام يف عام 1938 خوفا من 

االضطهاد النازي.
عه�د مريوفس�كي اللوحة إىل تاجر تح�ف فنية كان يقي�م يف باريس 
والذي بدوره باعها إىل ألكسندرين دو روتشيلد، التي كانت من أعضاء 

عائلة مرصفية يهودية شهرية.
هربت روتش�يلد إىل س�ويرسا يف بداية الحرب العاملي�ة الثانية وصادر 
النازي�ون مجموعتها الفني�ة، بما فيها لوحة فان غ�وخ املائية أثناء 
االحتالل.م�ن غ�ري الواض�ح م�كان العمل الفن�ي بني نهاي�ة الحرب 
والس�بعينيات م�ن الق�رن امل�ايض، لك�ن كوكس اش�راه يف معرض 

وايلدنشتاين يف نيويورك عام 1979.

تشريع يمنع 
فرض عبء دراسي 

على األطفال
ي�درس مرشعون صينيون م�رشوع قانون 
يمن�ع الوالدي�ن من إلق�اء ع�بء أكاديمي 
أنب�اء  زائ�د ع�ى األطفال.ووفق�ا لوكال�ة 
الصني الجديدة )ش�ينخوا(، فقد تم تس�ليم 
م�رشوع قانون حول تعزيز الربية األرسية 
إىل الجلس�ة الحالية للجنة الدائمة للمجلس 
الوطن�ي لن�واب الش�عب الصين�ي للقراءة 
الثالثة.وين�ص املرشوع ع�ى أنه يجب عى 
الوالدين أو أولياء األمور اآلخرين للقرص أن 
ينظموا أوقات األطفال للدراسة واالسراحة 

وممارس�ة  الرياضة والرفي�����ه 
بش�كل  البدني�ة 

مناسب.

جاب عروس�ان هندي�ان ش�وارع غمرتها املياه 
بس�بب الفيضانات يف والية كرياال جنوب الهند، 
داخ�ل إن�اء طه�ي ضخ�م للوص�ول إىل م�كان 
زفافهما.واس�تعار العروس�ان القدر من معبد 
محيل واس�تعانا برجلني لدفع الق�ارب املؤقت، 
وحقق�ت صورهما انتش�ارا كبريا عى وس�ائل 
التواصل االجتماعي.وقالت العروس بعد الزفاف 
»ل�م نكن لنتخيل بتاتا ما حصل خالل الزفاف«.
األرضي�ة  واالنزالق�ات  الفيضان�ات  وتس�ببت 
الناجم�ة ع�ن األمطار الغزي�رة يف مقت�ل ما ال 
يق�ل عن 27 ش�خصا يف مختلف أنح�اء الوالية.
وبينم�ا غمرت املياه جزئيا مكان زفافهما، كان 
الزوجان مصمم�ني عى عق�د قرانهما يف حفل 

صغري.ويمكن س�ماع رجل يقول يف خلفية أحد 
مقاطع الفيدي�و »كان ينبغي علينا حجز قارب 
بدالً من سيارة«.وأش�ارت تقارير إعالمية إىل أن 
العروس�ني يعمالن يف مجال الرعاي�ة الصحية.
وأظه�رت ص�ور متداول�ة س�يارات وحاف�الت 
غارق�ة يف مي�اه الفيضانات بع�د هطول أمطار 
غزي�رة ع�ى والي�ة كرياال خ�الل األي�ام األربعة 

املاضية.
وبح�ث عن�ارص اإلنق�اذ ع�ن ناج�ني االثن�ني، 
وس�اعد الجي�ش والبحرية والق�وات الجوية يف 
عمليات اإلغاث�ة واإلنقاذ.وقالت حكومة الوالية 
إنه�ا أجلت آالف األش�خاص وأقام�ت أكثر من 

100 معسكر إغاثة.

للوهل�ة األوىل يب�دو هذا الطب�ق أكلة آس�يوية عادية، 
لكنه يف الواقع أثار حساس�ية سياسية أعادت الرصاع 
ب�ني اليابان والكوريت�ني إىل الواجهة.فالطبق الياباني 
ال�ذي يتضمن أكواما صغرية م�ن األرز عى هيئة جزر 
تاكيش�يما املتن�ازع عليه�ا، س�بب موج�ة غضب يف 
الكوريتني بش�أن القضي�ة طويل�ة األمد.وتقع الجزر 
الصخري�ة مح�ل الن�زاع يف بح�ر اليابان )كم�ا تطلق 
علي�ه طوكي�و( أو البحر الرشقي )وفق�ا للكوريتني(، 
وت�دار من قبل كوريا الجنوبي�ة التي تطلق عى الجزر 
اس�م دوكدو، فيما ترص اليابان أنها جزء ال يتجزأ من 
أراضيها.وابتكر الطبق مطعم يف جزيرة أوكينوشيما يف 
شيمان، املحافظة اليابانية األقرب إىل املنطقة املتنازع 
عليها، ويتميز بعلم ياباني صغري مزروع يف أحد أكوام 
األرز ال�ذي يس�بح يف بح�ر م�ن صلصة ال�كاري، كما 

يأتي مع طلبات جانبية من املخلالت والحس�اء.وردت 
وس�ائل اإلعالم يف كل من كوريا الجنوبية 

وكوريا الش�مالية بغضب، بعد انتش�ار 
الطبق عى مواقع التواصل االجتماعي.
ونقل�ت صحيف�ة )دون�غ إي�ه إلب�و( 
الكورية الجنوبية عن أستاذ جامعي، 
قول�ه إن )الياب�ان اس�تخدمت حيلة 
رخيصة للرويج ملطالباتها بالجزر(.
كم�ا ق�ال موق�ع )أوريمينزوكريي( 
اإلخباري الذي تس�يطر عليه الدولة 

إن  الش�مالية،  كوري�ا  يف 
الطبق )خيانة لطموحات 
ع�ى  لالس�تيالء  الياب�ان 

الجزر(.

طبـق يثيـر أزمــة دوليــــةعروسان يستقالن إناء طهي إلى موقع زفافهما

مرآب دراجات تحت الماء مؤهل للحياة المائية
يف هولن�دا، حيث يتجاوز ع�دد الدراجات عدد 
س�كان املدينة، سيقام مرآب للدراجات حديث 
فريد من نوعه. هذا املرآب سيكون تحت املاء، 
مما يبقي األماكن العام�ة مفتوحة يف األعى، 
وس�يتصف من األس�فل بميزات لدعم الحياة 

املائية.
ومع وجود أكثر من نصف مليون موقع لركن 
الدراجات يف محطات قط�ارات هولندا، بما يف 
ذل�ك يف أوترخت حيث يقع أكرب مرآب يف العالم 
يتس�ع ل��12 ألف دراج�ة. ومع ذل�ك، ال يزال 
من الصعب عى راكب�ي الدراجات العثور عى 

موقف.
وعليه، سيقام، أخريا، خلف محطة أمسردام 
املركزي�ة، حي�ث تلتق�ي القط�ارات وال�رام 
والحافالت وس�يارات األجرة واملش�اة وراكبي 
الدراج�ات، م�رآب من هي�كل ش�به عائم تم 
حماي�ة  يف  للمس�اعدة  البداي�ة  يف  تصميم�ه 
الرصيف من اصطدام قارب عرضيا من النهر 

املجاور.
دان�ي  الرئي�ي،  املعم�اري  املهن�دس  يق�ول 
ايس�لمان، يف رشكة »فنهوف�ن يس إس« التي 
س�اهمت يف تصمي�م امل�رآب: كان�ت الحماية 
املوضوعة ملحطة القط�ار والحافالت وحركة 
املرور عى الطرق تعني وجود بعض املس�احة 

غري املس�تخدمة بني الحماي�ة والرصيف، ويف 
هذا امل�كان تق�رر إضاف�ة موق�ف للدراجات 
حي�ث يوجد نقص يف أماك�ن وقوف الدراجات 
باستمرار، مضيفا: إن تصميم املرشوع بحيث 
يكون ش�به تحت امل�اء يعني إمكانية إنش�اء 

مساحة عامة إضافية فوقه.
امل�رآب الذي من املق�رر افتتاحه يف عام 2022 
سيتسع ل� 4 آالف دراجة، وهو مصمم لجذب 
راكب�ي الدراج�ات إلي�ه. ويعني ذلك س�هولة 
الوص�ول وتدفقا فعلي�ا لحركة امل�رور وبيئة 
آمن�ة خفيفة، واس�تخداما ملواد م�ن الناحية 
راكب�ي  إرش�اد  وس�يجرى  ه�ذا  الجمالي�ة. 
الدراجات إىل األسفل بحركة سلسة من مدخل 
الش�ارع واالن�زالق به�دوء إىل س�احة انتظار 

خالية من األجواء املجهدة.
ت�م تصميم الهي�كل أيضا للمس�اعدة يف دعم 
الحياة املائية يف النهر. فالخرس�انة املسامية، 
عى س�بيل املثال، تسمح للنباتات وبلح البحر 
امل�رآب، فيم�ا تس�اعد  بااللتص�اق بج�دران 
حصائ�ر جوز الهن�د عى تنقية املي�اه وتوفري 
م�كان لنم�و النبات�ات. كما س�تعمل س�الل 
حماي�ة  حيوي�ة(يف  تس�مى)أكواخ  ش�بكية 
األسماك الصغرية فيما ستحبس شبكة أخرى 

النفايات البالستيكية.

تداول ناشطون عى وسائل التواصل االجتماعي 
مش�اهد فيدي�و ملخل�وق غري�ب ج�دا، قي�ل إن 
اإلعصار املداري )ش�اهني(، الذي رضب سلطنة 
عمان األسبوع املايض، قذفه عى شاطئ سلطنة 

عمان.
ويظه�ر يف الفيدي�و مخل�وق غري�ب ل�م تح�دد 
طبيعت�ه، قيل إن وجهه يش�به وج�ه الكلب مع 
أس�نان وأط�راف غريب�ة، حي�ث أش�ارت بعض 
املواقع إىل أن املش�اهد )ح�ريت العلماء الذين ما 
يزال�ون يعملون ع�ى محاولة تفس�ريها(، عى 
الرغ�م م�ن التعليق�ات التي أكدت أنها مش�اهد 
مزورة.وبع�د البحث يف املواقع العلمية، لم يرصد 
أي خ�رب أو إش�ارة إىل وج�ود مثل ه�ذا املخلوق 
أو رص�ده س�ابقا يف أعماق البح�ار، حيث تعترب 
األجناس أو األصناف الرئيس�ية مكتشفة اليوم، 
أما االكتشافات الجديدة فهي غالبا ألنواع جديدة 
ضمن الصنف الواحد، مثل اكتشاف صنف جديد 
من الحيتان القاتلة مؤخرا.وعن طريق التعمق يف 
البحث، لوحظ انتشار الفيديو سابقا حيث أشار 
الحساب الذي نرش هذا املقطع إىل أنه شاهد هذا 
املخلوق الغريب يف سواحل بنما، اي أنه لم يرصد 

يف املنطقة العربية.
لكن عى الرغم من ذلك، ال يعني انتشار الفيديو 
يف وقت س�ابق، حيث يعمل الكث�ريون عى هذه 
املنص�ة ع�ى حص�د املزيد م�ن املش�اهدات عن 

طري�ق الفيديوه�ات امل�زورة أو املعدل�ة أو عن 
طريق تصميم مشاهد مصطنعة بهدف الوصول 
إىل هدفه�م ومش�اركة الفيديو يف أوس�ع نطاق 

ممكن.

مخلوق غامض قذفه إعصار شاهين على شاطئ عمان

انفجرت قنبلة خالل حفل ش�هر عس�ل أقيم يف موقع 
تخييم، وأس�فر الحادث عن إصاب�ة العروس بجروح 

خطرة وقتل اثنني آخرين.
ووقع الحادث الش�هر املايض يف جبال الكاربات، حيث 
كان العريس نوربرت فارجا وعروسه ليديا مكارشوك 
يحتف�الن بزواجهم�ا م�ع أصدقائهم�ا وعائالتهم�ا.

ونقل�ت الصحيف�ة عن صفح�ة الزوجني ع�ى موقع 
»GoFundMe« أنهما أش�عال حريقا للتدفئة يف مكان 
كان أش�عل في�ه العدي�د م�ن املخيمني الن�ار يف وقت 

سابق، وفجأة اندلع االنفجار من تحت النار.
وأشارت صفحة GoFundMe إنه لم يتضح يف البداية 
م�ن أين جاء االنفج�ار، لكن تم التأك�د يف وقت الحق 
أن »االنفج�ار نت�ج بالفعل ع�ن قنبلة غ�ري منفجرة 
من الحرب العاملي�ة األوىل، ويعتقد أن القنبلة تعود إىل 
وقت هجوم بروس�يلوف يف الع�ام 1916، وهي حملة 
ش�نتها روس�يا ضد النمس�ا واملجر، بحسب صحيفة 
»دييل ميل«.وأصيبت العروس املتزوجة حديثا بحروق 

ش�ديدة يف الوج�ه واليدي�ن والس�اقني، بينم�ا ت�ويف 
ش�قيقها مريوس�الف ورجل آخر يف الحفل�ة متأثرين 
بجراحهم�ا، بع�د م�رور س�اعة ونصف م�ن وصول 
خدمة الطوارئ.وعن تفاصيل الحادث، روت العروس 
ليديا مكارش�وك يف ترصيح�ات لصحيفة »دييل ميل« 
الربيطاني�ة إنه »يف ثانية واحدة ش�عرت أن ش�خصا 
م�ا أخذ حج�را وألق�اه يف وجهها، وخاص�ة يف أنفها، 
ث�م تلقت صف�ريا يف أذنها تبعه صمت لم تس�مع فيه 
إال نفس�ها، فابتع�دت وغط�ت وجهها بيده�ا وبدأت 
تص�يل من أجل نفس�ها«.وتابعت أنها بعد ذلك أدركت 
أنها ليس�ت املترضرة الوحيدة، مش�رية إىل أن الجميع 
كان يت�أوه ويتألم، ولم تس�مع صيحات ش�قيقها يف 
الهواء، وأنها تأس�ف لعدم إخباره بأنها تحبه.وذكرت 
الصحيف�ة أن العريس نوربرت فارج�ا، وهو مصور، 
ل�م يكن قرب نار املخيم وقت االنفجار بس�بب ذهابه 
إىل خيمته ألخ�ذ كامريته، وعند وقوع االنفجار ركض 

ناحية النار صارخا باسم عروسه لالطمئنان عليها.

قنبلة تحّول »شهر عسل« إلى مأتم

هطول »أرز من ذهب« 
في شنغهاي

نث�ر الفنان الصين�ي يانغ يس�ني 1000 حبة ذهبي�ة بحجم حبوب 
األرز يف جميع أنحاء مدينة ش�نغهاي، أمالً بزيادة الوعي العام حول 
مش�كلة هدر الطعام.وتس�بب س�لوك يانغ بردود فعل متباينة من 
الش�ارع الصين�ي، اعتقد بعض الس�كان أن األمر برمت�ه ال يتعدى 
قي�ام رجل بنثر املع�ادن الثمينة لكي يثري عملي�ة بحث مكثفة عن 
الحبوب، ومنه�م من غضب، معتربا ذلك هدراً، حس�بما نرش موقع 
»باس�تيل بوست«.وأش�اد زمالء يانغ به وحثوا املعلقني الساخطني 
عى التعمق يف فكرته بدال من التعليقات السلبية.وعربرّ يانغ عن رأيه 
بشأن التعليقات السلبية، حيث قال: »أعتقد أن مثل هذه التعليقات 
متحيزة، عى س�بيل املثال، لقد تربعت ب� 500 غرام من الذهب و31 

ألف دوالر لجمعية خريية«.

مجسم »صنبور 
البالستيك« دعمًا للبيئة

يراكم البالس�تيك ذو االس�تخدام الواحد يف مكباتنا، لتكون اإلضاءة 
عى أكوام البالس�تيك من حولنا أفضل وس�يلة للتعرف عى األرضار 
الت�ي يلحقها بالبيئ�ة. هذا ما يفعل�ه الفنان، بينام�ني وونغ، الذي 
يس�تخدم قوته كمبدع إللقاء الضوء عى هذه القضية األليمة بعيداً 
عن االستهالك الكالمي والتكرار.وقال وونغ »أبحث عن طرق مثرية 
لجعل مش�كلة التلوث البالس�تيكي أكثر إثارة لالهتمام«. وسبق أن 
أنش�أ الفن�ان موجة بطول 11 قدم�اً مصنوعة من 168 ألف قش�ة 
بالستيكية، باإلضافة إىل كهف بلوري يضم 18 ألف كوب بالستيكي.
وق�د تك�ون قطعت�ه الفنية األح�دث بعن�وان »صنبور بالس�تيكي 
عمالق« األكثر طموحاً، وكانت فرصته يف إنش�اء وسم يدعو العالم 

إىل »اقفال صنبور البالستيك« وزيادة الوعي باملواد البالستيكية.


