
المراقب العراقي/ أحمد محمد...
تعزي�زا لتواجد قواتها عىل األرايض العراقية، 
وملحاولة استغالل حالة االرباك التي يعيشها 
املش�هد الس�يايس العراق�ي، تح�اول تركيا 
تعزي�ز تواجده�ا العس�كري ع�ىل األرايض 
العراقي�ة، خصوص�ا أن البلد يفتق�د أركانه 
الحالية  الترشيعي�ة والتنفيذية فالحكوم�ة 
ه�ي حكومة »ترصيف أعم�ال« والربملان لم 
يش�كل حتى اآلن مع صعوبات كبرية تحول 
دون تشكيله يف مقدمتها التزوير الذي رافق 

العملية االنتخابية والذي أدى اىل سلسلة من 
الرفض السيايس والشعبي.

مراقبون للشأن السيايس، اعتربوا أن صمت 
الحكومة أمر »غري مربر« وأن هذا الس�كوت 
بحج�ة أن الحكوم�ة هي لترصي�ف األعمال 
ه�و مجرد »تعك�ز« ع�ىل ذلك لله�روب من 

املسؤولية.
وأعل�ن الربمل�ان الرتك�ي، عن نيته مناقش�ة 
مذكرة رئاس�ية لتمديد تفوي�ض الحكومة، 
جلس�ته العمومي�ة غ�داً الثالث�اء ، بش�أن 

إرسال قوات إلجراء عمليات عسكرية يف كل 
من س�وريا والعراق، وتمديد مه�ام القوات 
املس�لحة املش�اركة يف ق�وة األم�م املتح�دة 

املؤقتة لحفظ السالم يف لبنان »يونيفيل«.
وذك�ر بيان للربمل�ان الرتكي، أنه س�يناقش، 
قرارات رئاس�ية تتعلق بتمديد فرتة إرس�ال 
الق�وات إىل الخ�ارج، وهي العراق وس�وريا 

ولبنان.
وكانت الحكومة الرتكية قد قدمت مذكرة إىل 
الربملان، لتمدي�د الصالحية املمنوحة لرئيس 

الجمهوري�ة بش�أن إرس�ال ق�وات لتنفي�ذ 
عمليات عسكرية يف س�وريا والعراق عامني 

آخرين اعتبارا من 30  ترشين األول 2021.
وأكدت املذكرة املذيل�ة بتوقيع الرئيس رجب 
طي�ب أردوغ�ان، أن املخاط�ر والتهدي�دات 
لألم�ن القوم�ي الت�ي تحمله�ا التط�ورات 
والرصاع املستمر يف املناطق املتاخمة للحدود 

الربية الجنوبية لرتكيا، يف تصاعد مستمر.
والجدي�ر بالذك�ر أن الق�وات الرتكي�ة ومنذ 
2020 امل�ايض، ق�د رشعت بتنفي�ذ عمليات 

عسكرية يف شمال العراق، وصاحبها صمت 
من قبل الحكومة، عىل الرغم من وجود قرار 
نياب�ي يلزمها بإخ�راج أي قوات أجنبية عىل 

األرايض العراقية. 
الرتكي�ة  العس�كرية  العملي�ات  وتس�ببت 
بمقتل العرشات من املواطنني الكرد، وكذلك 
اس�تهداف ملن�ازل املواطن�ني، وموجة نزوح 
كب�رية بس�بب القصف الرتكي ع�ىل املناطق 

السكنية...
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المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي...
أعلنت هيأة الحش�د الشعبي ، إطالق حملة 
الش�اعر س�مري صبي�ح الخدمي�ة إلس�ناد 
الجه�ة املنفذة لطريق بغ�داد – الكوت’ من 
خالل إرس�ال آليات الحشد الخدمية إلعمار 
ذل�ك الطريق بعي�دا عن الصخ�ب اإلعالمي 
الذي يراف�ق عمل وزارات الدولة , فقد أثبت 
الحش�د أنه يقاتل عىل جبهتني العس�كرية 

الحكوم�ة  عج�زت  أن  بع�د   , والخدمي�ة 
وآلياته�ا عن إعم�ار الطريق ’ يف ظل ارتفاع 
مع�دالت الحوادث املروري�ة والتي تجاوزت 
س�نويا ’العرشة آالف ’وذهب ضحيتها آالف 
املواطن�ني ما ب�ني قتي�ل وجري�ح وآخرها 
الحادث املروري الذي ذهب ضحيته ش�اعر 

الحشد سمري صبيح .
التساؤالت كثرية عن مصري األموال الضخمة 

الت�ي تجنيها مديري�ة امل�رور العامة جراء 
إنجاز معام�الت املواطن�ني ، والتي تجبيها 
بذريعة إعمار الط�رق الداخلية والخارجية 
والجسور , إال أن حقيقة االمر أن الطرق لم 
تشهد أي إعمار، واألموال ال يعرف مصريها، 
فوزارة اإلسكان لم تنشئ طرقا جديدة، بل 
إنها تح�اول التملص من عمله�ا لتلقي به 
عىل عاتق الحكومات املحلية يف املحافظات، 

رغ�م وج�ود التخصيص�ات املالي�ة الالزمة 
إلعادة إكس�اء الشوارع الرئيس�ية الرابطة 
بني بغداد واملحافظ�ات الجنوبية، ومديرية 
امل�رور العام�ة كعادتها أيض�ا تنصلت عن 
وضع العالمات املرورية املهمة التي ترش�د 

املواطن وتقلل من نسب الحوادث.
وأعلن رئيس هيأة الحش�د الش�عبي الحاج 
فالح الفياض إطالق حملة الش�اعر س�مري 

صبي�ح الخدمي�ة إلس�ناد الجه�ة املنف�ذة 
لطريق بغداد - الكوت.

وذك�رت مديري�ة اإلع�الم بهيأة الحش�د يف 
بي�ان، أن »الفي�اض أطل�ق حملة الش�اعر 
سمري صبيح الخدمية إلسناد الجهة املنفذة 
لطريق بغداد - الك�وت، بعد تزايد الحوادث 

املرورية يف هذا الطريق«...
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الحشد الشعبي يصلح ما دمره الفساد  
حملة إعمار الطرقات تصل إلى واسط

القوات التركية تتمدد شمال العراق
 والحكومة تلتزم »الصمت«

المراقب العراقي/ المحرر السياسي...
م�ا ي�زال وق�ع »الجريم�ة التأريخي�ة« 
الت�ي ارُتكبت بحق العراقي�ني، مدوياً يف 
األوساط املحلية جراء نتائج االنتخابات 
الترشيعي�ة، الت�ي يصفه�ا املعتصمون 
يف بغ�داد واملحافظ�ات األخ�رى، بأنه�ا 
»أك�رب عملية التف�اف واحتي�ال«، وذلك 
بعد أش�هر طويلة من الشد والجذب بني 

األقطاب السياسية.
أخ�رى  ومحافظ�ات  بغ�داد  وتش�هد 
اعتصاماً مفتوحاً منذ قرابة سبعة أيام، 
تنديداً بنتائج االنتخابات »املزورة« التي 
جرت يف العارش من ترشين األول الحايل، 
بيد أن االحتجاجات قد تشهد خالل األيام 
املقبلة تصعيداً كبرياً، يف حال لم تستجب 
مفوضية االنتخابات إىل املطالب املعلنة.

ويف ه�ذا الس�ياق علّق املس�ؤول األمني 
للمقاومة اإلس�المية كتائ�ب حزب الله 
أبو عيل العسكري قائالً: »نكرر ما قلناه 
س�ابقاً أن االنتخاب�ات الترشيعي�ة هي 
أكرب عملية التفاف واحتيال عىل الشعب 
العراق�ي يف التأري�خ الحدي�ث وه�ذا ما 

سيتم إثباته باألدلة والوثائق«.
وأض�اف العس�كري أن »بي�ان مجل�س 
األم�ن س�يِّىء الصي�ت إنم�ا يؤك�د م�ا 
قلناه م�ن أن االنتخاب�ات مؤامرة دولية 
س�اهمت فيه�ا أط�راف محلي�ة«، الفتاً 
إىل أن »الش�عب العراق�ي ب�كل أطياف�ه 
وبأكثري�ة واضح�ة قال كلمت�ه: إننا لن 
نس�كت ع�ىل ه�ذه الجريم�ة التأريخية 

مهما بلغت التضحيات«.
ودعا العس�كري »اإلخوة وأبناء ش�عبنا 
الغي�ور إىل توس�عة س�احات االحتجاج 
واالعتصام من أقىص العراق إىل أقصاه«.

الل�ه  ح�زب  »كتائ�ب  إن  قائ�اًل  وأردف 
س�تبقى حصن�اً منيع�اً ألبن�اء العراق، 
ولن تس�مح بإيذائهم من أي طرف كان، 
وستكون عىل أتم الجهوزية وتراقب عن 
ق�رب ويف يده�ا األوىل ال�ورود واألخ�رى 
س�يف تقط�ع به كل ي�د تح�اول العبث 

بأمن البالد وسالمتها ».
وم�ا ه�ي إال س�اعات قليل�ة وتنته�ي 
املهل�ة الت�ي منحتها اللجن�ة التنظيمية 
للتظاهرات الرافض�ة لنتائج االنتخابات 

يف بغ�داد واملحافظات، إىل املش�اركني يف 
»مخطط التزوير«، بعد اعتصام مفتوح 
أطلقته الجماهري العراقية منذ خمس�ة 

أيام أمام بوابة املنطقة الخرضاء وس�ط 
بغداد.

ويف ومنتص�ف نهار يوم الجمعة املايض، 

أص�درت اللجن�ة بيان�اً مط�والً حصلت 
»املراق�ب العراق�ي« ع�ىل نس�خة منه، 
منح�ت في�ه مفوضي�ة االنتخابات وكل 

من ش�ارك بتغيري النتائج، مهلة ملدة 72 
ساعة، إلعادة األمور إىل نصابها وإرجاع 
األص�وات املرسوقة إىل أصحابها، مهددة 
يف الوق�ت ذات�ه باتخاذ »منه�ج آخر« يف 

التصعيد االحتجاجي.
وف�ق ذلك يق�ول املحلل الس�يايس مؤيد 
»م�ا  إن  العراق�ي«،  ل�«املراق�ب  الع�يل 
اعتصام�ات ع�ىل  الي�وم م�ن  نش�هده 
بواب�ات املنطق�ة الخ�رضاء، ه�و ح�ق 
دس�توري ورشع�ي ل�كل م�ن ي�رى أن 
نتائج االنتخابات األخرية ش�هدت تالعباً 

لتغييب إرادة الناخب العراقي«.
ويضي�ف الع�يل أن »الجماه�ري تمتل�ك 
الوعي والبصرية الكافي�ة، وأن التصعيد 
املتوق�ع هو ح�ق طبيع�ي خصوصاً مع 
تعن�ت املفوضية بموقفها الس�لبي رغم 

الشكاوى املقدمة لها«.
ويؤك�د الع�يل أن »هن�اك دلي�اًل واضحاً 
ع�ىل أن هن�اك جه�ات تح�اول الس�ري 
بالع�راق نحو م�رشوع خبي�ث، وهناك 
حرف واضح إلرادة الناخبني«، مبيناً أنه 
»ل�وال االعتصام الح�ايل لتمادى أصحاب 

املرشوع الخبيث«.
وع�ىل الرغ�م م�ن الغض�ب الجماهريي 
العارم جراء تزوير االنتخابات والتالعب 
بنتائجه�ا، إال أن املعتصمني أثبتوا حتى 
اآلن أنهم عىل مستوى عاٍل من االنضباط 
والس�لمية، التي أظهرت الجانب املرشق 
والحض�اري لالحتج�اج يف الع�راق، بناء 
الت�ي  األفع�ال  وردود  التعليق�ات  ع�ىل 

رصدتها »املراقب العراقي«.
وعىل النقيض من االحتجاجات السابقة 
كانت السلمية عنوناً رئيسياً، لالعتصام 
ال�ذي نّظمت�ه جماه�ري عراقي�ة تنديداً 
بالتزوير املفتع�ل يف االنتخابات النيابية 
التي ج�رت يف العارش م�ن ترشين األول 
الح�ايل، مطالب�ني باس�تعادة حقوقهم 

وأصوات مرشحيهم »املرسوقة«.
ظه�ر  و2021   201٩ »ترشي�ن«  وب�ني 
ف�رق شاس�ع ب�ني م�ن يحت�ج حفاظاً 
ع�ىل النظ�ام والوطن، وبني من يس�عى 
إلس�قاط الدولة واإلخالل بالنظام العام 
عرب حرق املؤسس�ات والتمثيل بالجثث، 

حسبما يرى مراقبون.
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فرصة لدور أوروبي بمظلة أممية 
إلحالل السالم في اليمن

قائد الثورة: الوحدة اإلسالمية 
ليست تكتيكًا بل قضية مبدئية
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االمام الحسين »عليه السالم«

فمن قبلين بقبول الحق
فاهلل أوىل بالحق

رقعة االعتصام تتسع  واألصوات الغاضبة تتعالى
 ضد مفوضية التزوير  في عموم العراق

المقاومة ُتلّوح بـ »الورود والسالح«!
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المراقب العراقي/بغداد...
أعلنت وزارة العمل والش�ؤون االجتماعية، امس األحد، وجود مليون 

و700 الف عاطل يف العراق.
وق�ال مدير إع�الم الوزارة نج�م العقابي يف ترصي�ح صحفي تابعته 
»املراقب العراقي«، إن »وزارة العمل هي املعنية بالباحثني عن العمل، 
حي�ث تضم دائ�رة العمل والتدري�ب املهني الخاص�ة بمنح القروض 
وتسجيل الباحثني عن العمل«، مبينا أن »هناك اكثر من مليون و700 

الف عاطل عن العمل مسجل يف بيانات الوزارة«.
وتابع أن »الوزارة تمنح القروض الصغرية التي وصلت اىل وجبة 31، 
اي بمعدل 50 الف قرض عىل مدى هذه الس�نوات إلنش�اء مش�اريع 
صغرية«، موضحا أن »القروض امليرسة تس�دد عىل مدى 5 س�نوات، 

حيث تكون اول سنة فرتة سماح وهي بالتقسيط املريح«.
وأض�اف، أن »ال�وزارة تبحث عن دع�م هذه الفئة وخاصة الش�باب 
بالتنس�يق مع املؤسس�ات املعنية م�ن اجل التخفيف وتقليل نس�بة 

العاطلني عن العمل«.

المراقب العراقي/بغداد...
أكد آم�ر ف�وج الطارمية بالحش�د 
ابراهيم املش�هداني، امس  الشعبي 
االحد، ان الحشد الشعبي قىض عىل 
أغل�ب مجاميع داع�ش وقياداته يف 
قض�اء الطارمية ش�مايل العاصمة 

بغداد.
ترصي�ح  يف  املش�هداني  وق�ال 
صحفي تابعت�ه »املراقب العراقي« 
ان »الحش�د يعتمد ع�ىل املعلومات 
االس�تخبارية التي من خاللها أنهى 
وج�ود اغل�ب القي�ادات واملجاميع 
يف الطارمي�ة »، مؤك�دا ان »املتبقي 
هم عن�ارص ضعيفة تتح�رك هناك 

وهناك ملحاولة اثبات الوجود«.
البس�اتني  »كثاف�ة  ان  واض�اف، 
تس�اعد ع�ىل اختباء فل�ول داعش، 
وان العم�ل مس�تمر ملط�ادرة تل�ك 

الفلول يف البساتني واالحراش«.
وتاب�ع، ان »االوض�اع حاليا تختلف 
تمام�ا عم�ا كان علي�ه القض�اء يف 
الس�نوات الس�ابقة وم�ا تبقى هو 
عنارص معدودة للتنظيم اإلرهابي«.

يشار اىل ان قطعات الحشد الشعبي 
أطلق�ت ع�دة عملي�ات عس�كرية 
يف قض�اء الطارمي�ة ش�مال بغداد 
يف  اإلره�اب  بتقوي�ض  أس�همت 

القضاء.

المراقب العراقي/بغداد...
أك�د تحال�ف الفتح، بزعام�ة ه�ادي العامري، 
أمس األحد، رفضه ألي تدخل خارجي يف الشأن 
الخارج�ي. وق�ال القي�ادي يف التحال�ف فاضل 
الفت�الوي يف ترصي�ح صحفي تابعت�ه »املراقب 
العراق�ي«، ان »هناك تدخ�الت خارجية بقضية 

نتائج االنتخابات الربملانية املبكرة وهذا التدخل 
ي�راد منه التغطي�ة عىل حقيقة وج�ود التالعب 
والتزوي�ر الكب�ري والخط�ري يف النتائ�ج«. وبني 
الفتالويأنه�م »ل�م ولن يس�محوا به�ذا التدخل 
ولن يقبلوا بتس�ويف قضي�ة التزوير والتالعب، 
وس�يكون لهم موقف يف قادم األيام جديد إذا لم 

يتم تنفيذ مطالب القوى السياس�ية والش�عبية 
بإعادة عمليات العد والفرز يدوياً«.

وأع�رب مجل�س األم�ن ال�دويل، عن اس�تنكاره 
ملا اس�ماه بالتهدي�دات بالعنف ض�د بعثة األمم 
املتح�دة ملس�اعدة العراق، وموظف�ي املفوضية 

العليا املستقلة لالنتخابات«.

مليون و700 ألف عاطل 
في العراق

الحشد الشعبي يعلن القضاء 
على اإلرهاب في الطارمية

الفتح يرفض التدخالت الخارجية في الشأن العراقي
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المراقب العراقي/بغداد...
أكدتحركة »حقوق«، أمس االحد، ان مطالب املحتجني تتجه اىل الغاء نتائج 

االنتخابات، فيما لفتت اىل ان االعتصام مستمر لحني تحقيق املطالب.
وق�ال عضو الحركة عباس الع�رداوي يف ترصيح تابعته »املراقب العراقي« 
ان »اإلطار التنس�يقي لم يتطرق اىل اي حديث عن تسوية االمر، او حصول 
اي تفاهم�ات حول تش�كيل الحكومة«، الفت�اً اىل ان »االعتصام مس�تمر، 
وان املتظاهرين ينتظرون اعالناً رس�مياً من قبل الحكومة باالس�تجابة اىل 
مطالبنا، واال فإن املطالب ستتجه اىل الغاء النتائج، ألنه ثبت لدينا ان هناك 
تغيرياً حصل يف الصناديق«. واضاف »طالبنا بإعادة العد والفرزمسبقاً، اما 
الي�وم فنطالب بالغاء النتائ�ج، ألنه يوجد هناك تالع�ب بالصناديق، ولهذا 

فان املفوضية ملزمة باالستجابة إلرادة الشارع العراقي بشكل قطعي«.
واش�ار اىل أن »املراهن�ة ع�ىل الوقت من قبل املفوضية ه�ي التي دفعتنا اىل 

املطالبة بإلغاء النتائج، بعد وجود ترسيبات عن التالعب بالتصويت«.

حقوق تدعو إلى إلغاء 
نتائج االنتخابات

البورتا : ميسي لم يستطع االنتظار
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A l m u r a q e b  A l i r a q i  N e w s p a p e r

املراقب العراقي/ أحمد محمد...
تعزي�زا لتواج�د قواته�ا ع�ى األرايض العراقي�ة، 
وملحاولة استغالل حالة االرباك التي يعيشها املشهد 
الس�يايس العراقي، تحاول تركي�ا تعزيز تواجدها 
العسكري عى األرايض العراقية، خصوصا أن البلد 
يفتق�د أركان�ه الترشيعية والتنفيذي�ة فالحكومة 
الحالية هي حكومة »ترصيف أعمال« والربملان لم 
يش�كل حتى اآلن مع صعوبات كب�رة تحول دون 
تش�كيله يف مقدمته�ا التزوير الذي راف�ق العملية 
االنتخابي�ة وال�ذي أدى اىل سلس�لة م�ن الرف�ض 

السيايس والشعبي.
مراقب�ون للش�أن الس�يايس، اعت�ربوا أن صم�ت 
الحكومة أمر »غر مربر« وأن هذا السكوت بحجة 
أن الحكوم�ة ه�ي لترصي�ف األعم�ال ه�و مجرد 

»تعكز« عى ذلك للهروب من املسؤولية.
وأعل�ن الربمل�ان الرتكي، عن نيته مناقش�ة مذكرة 
جلس�ته  الحكوم�ة،  تفوي�ض  لتمدي�د  رئاس�ية 
العمومية غداً الثالثاء ، بش�أن إرسال قوات إلجراء 
عملي�ات عس�كرية يف كل م�ن س�وريا والع�راق، 
وتمديد مهام القوات املسلحة املشاركة يف قوة األمم 

املتحدة املؤقتة لحفظ السالم يف لبنان »يونيفيل«.
وذكر بيان للربملان الرتكي، أنه س�يناقش، قرارات 
رئاس�ية تتعل�ق بتمدي�د فرتة إرس�ال الق�وات إىل 

الخارج، وهي العراق وسوريا ولبنان.
وكان�ت الحكوم�ة الرتكي�ة ق�د قدمت مذك�رة إىل 
لرئي�س  املمنوح�ة  الصالحي�ة  لتمدي�د  الربمل�ان، 
الجمهورية بش�أن إرس�ال قوات لتنفي�ذ عمليات 
عسكرية يف س�وريا والعراق عامني آخرين اعتبارا 

من 30  ترشين األول 2021.
وأكدت املذكرة املذيل�ة بتوقيع الرئيس رجب طيب 
أردوغ�ان، أن املخاط�ر والتهدي�دات لألمن القومي 
التط�ورات وال�رصاع املس�تمر يف  الت�ي تحمله�ا 
املناطق املتاخمة للحدود الربية الجنوبية لرتكيا، يف 

تصاعد مستمر.
والجدي�ر بالذكر أن الق�وات الرتكي�ة ومنذ 2020 
املايض، ق�د رشعت بتنفي�ذ عمليات عس�كرية يف 
شمال العراق، وصاحبها صمت من قبل الحكومة، 
عى الرغم من وجود قرار نيابي يلزمها بإخراج أي 

قوات أجنبية عى األرايض العراقية. 
وتس�ببت العملي�ات العس�كرية الرتكي�ة بمقت�ل 
الع�رشات من املواطن�ني الكرد، وكذلك اس�تهداف 
ملن�ازل املواطن�ني، وموج�ة ن�زوح كبرة بس�بب 

القصف الرتكي عى املناطق السكنية.
وللحدي�ث عن هذا املوضوع، أكد املحلل الس�يايس 
يونس الكعب�ي، أن »التواجد الرتك�ي عى األرايض 
العراقي�ة، ال يقل خطورة ع�ن األمركي خصوصا 
م�ع وج�ود أكثر م�ن 20 قاع�دة له�ذه القوات يف 
ش�مال العراق«، مش�را اىل أن »التفويض الربملان 
املبني ع�ى طلب من الحكوم�ة الرتكية هو تمديد 
ودع�م لالحتالل الرتكي بس�بب صم�ت الحكومة 

العراقية املركزية منها والكردستانية«.
وقال الكعب�ي، يف ترصيح ل� »املراقب العراقي« إن 
»هذا االحتالل ليس له مربر من الناحية القانونية، 
وأن صمت الحكوم�ة العراقية إزاء هذا االنتهاك ال 
م�ربر له حتى وإن كان�ت الحكومة هي »ترصيف 

أعمال«.
وأضاف، أن »تركيا تحاول فرض واقع ال مفر منه 
أمام العراق، مس�تغلة التناحر الس�يايس القائم يف 
الوق�ت الح���������ايل«، مبينا أن�ه »كان االجدر 

بالحكومة ال�����رد عى هذا التصعيد األخر
ولفت اىل أنه »يضاف اىل ذلك أن كردستان ال تمتلك 
إرادة يف ال�رد ع�ى هذا االنتهاك، ويف الوقت نفس�ه 
فه�ي تتحم�ل ه�ذا الخ�رق، لكونه�ا ال تدافع من 
جهة وال تس�مح لدخول الق�وات العراقية املتمثلة 
بالجي�ش والحش�د الش�عبي ملواجه�ة االحت�الل 

الرتكي«.

املراقب العراقي/ بغداد...
كشفت حركة العصائب إحدى مكونات تحالف 
الفت�ح، أمس االحد، عن تواف�د عدد من القوى 
السياس�ية والفائزي�ن املس�تقلني لالنضم�ام 
لالطار التنس�يقي، مبينة أن املتوافدين أغلبهم 

م�ن املعرتضني عى أداء مفوضي�ة االنتخابات 
وس�كوتها عن الخروقات الحقيقية والتالعب 

بنتائج االنتخابات.
وق�ال عض�و املكتب الس�يايس للحركة س�عد 
الس�عدي، يف ترصيح تابعته »املراقب العراقي« 

إن »حديثنا األس�ايس داخل االطار التنس�يقي 
ينص�ب ح�ول تصحي�ح العملي�ة االنتخابي�ة 
والتخبط الذي شاب عمل مفوضية االنتخابات 

التي أدت اىل ظهور تالعب ورسقة لالصوات«.
وأضاف الس�عدي، ان »االطار التنس�يقي الذي 

يض�م ق�وى سياس�ية ش�يعية لديه�ا الخربة 
السياس�ية جع�ل م�ن االخري�ن ان ينضم�وا 
تحت خيمته«، كاش�فا عن “العديد من القوى 
السياس�ية والفائزين املس�تقلني لالنضمام اىل 

االطار التنسيقي«.

قوى سياسية تتوافد على اإلطار التنسيقي للكتل الشيعية لرفض تزوير االنتخابات

تغريدة

اإلعالمي مازن الزيدي

ومستش���ارها    #بالس���خارت 
النج���ار،  محم���د  السياس���ي 
الش���خصية  عالقتهما  بحكم 
بالكاظم���ي وبره���م، يقفان 
وراء تضلي���ل  #مجلس_األمن 
ودفعه لإلش���ادة باالنتخابات 

حتى قبل البّت بالطعون. 
علم���ا أن نتائ���ج التصوي���ت 
الخاص لم تعل���ن حتى اآلن، 
وما زلنا ف���ي مرحلة االقتراع 

قانونياً وفنياً.
 #يونامي تضع نفسها موضع 

التهمة.

الصحة تطلق تحذيرا من الموجة الوبائية الجديدة 

املراقب العراقي/ بغداد...
ح�ذرت وزارة الصح�ة، أم�س االحد، من ظه�ور بوادر 

ملوجة وبائية جديدة من فروس كورونا.
وقال املتحدث باس�م الوزارة س�يف الب�در، يف ترصيح 
تابعت�ه »املراق�ب العراق�ي« إن »حدوث موج�ة رابعة 

واخرى أمر بديهي ومنطقي وحتمي مع استمرار عدم 
االلتزام باإلجراءات الوقائية لفروس كورونا«.

وأش�ار اىل »ظهور ب�وادر ملوجات جدي�دة يف عدة بلدان 
ومنها روس�يا« منوه�ا اىل ان »وزارة الصح�ة متهيئة 

ألسوأ اإلحتماالت يف ظهور أي موجة جديدة«.

وشدد البدر، عى »رضورة االلتزام باإلجراءات الوقائية 
وأخذ اللق�اح«، مبينا ان »اللقاح�ات أثبتت انها تحقق 
الوقاية يف العراق كما يف الدول التي اعتمدتها« مبينا ان 
»هن�اك اقبال جيد جداً لإلقبال ع�ى اللقاحات ونطمح 

للمزيد«.

الفتح: بالسخارت منحازة ألطراف 
سياسية وبقاؤها خطر على العراق

كتلة بدر: ال خيار لتهدئة التصعيد 
الشعبي إال بالعد والفرز اليدوي

املراقب العراقي/ بغداد...
اعتربت عضو تحالف الفتح زينب 
املوسوي، امس األحد، بقاء رئيس 
بعث�ة األم�م املتح�دة يف الع�راق 
جينني بالسخارت يشكل خطورة 
عى أبناء الشعب العراقي، معربة 
عن أس�فها لتدخل مبعوثة األمم 
املتحدة بالش�أن الداخيل للعراق.
ترصي�ح  يف  املوس�وي،  وقال�ت 
إن  العراق�ي«  »املراق�ب  تابعت�ه 
الع�راق  يف  بالس�خارت  »وج�ود 

يشكل خطورة واضحة عى أبناء 
الشعب العراقي وعمل املفوضية 
لالنتخاب�ات«. املس�تقلة  العلي�ا 
»بالس�خارت  أن  وأضاف�ت، 
منحازة ألطراف سياسية معينة 
وهن�اك مالحظ�ات عدي�دة عى 
عملها غر الطم�وح يف العراق«، 
مبعوث�ة  “بق�اء  أن  اىل  مش�رة 
األم�م املتح�دة يف الع�راق ف�رتة 
أطول يش�كل تهديد واضح ألبناء 

الشعب العراقي«.

املراقب العراقي/ بغداد...
كشفت كتلة بدر الربملانية، أمس 
األحد، عن طريقة تهدئة التصعيد 
العراق�ي،  الش�ارع  يف  الش�عبي 
االنتخاب�ات  لنتائ�ج  الرافض�ة 
الربملانية املبكرة، مرجحة ارتفاع 
حدة التصعيد خالل األيام املقبلة، 
يف ح�ال ع�دم إعادة الع�د والفرز 

واليدوي.
وقال القي�ادي يف الكتلة، والفائز 
يف  تق�ي،  مه�دي  باالنتخاب�ات، 

ترصيح تابعته »املراقب العراقي« 
إن »التصعي�د الش�عبي الراف�ض 
الربملاني�ة  االنتخاب�ات  لنتائ�ج 
املبك�رة، ل�ن يه�دأ«، مرجح�ا أن 
»تشهد األيام املقبلة تصعيدا أكثر 
من الحايل ليس يف العاصمة بغداد 
فقط بل بجميع املحافظات، وأن 
تهدئة هذا التصعيد يتم من خالل 
تنفيذ مطال�ب الجماهر والقوى 
السياسية وهو اعادة العد والفرز 

يدوياً«.

األزمة السياسية.. بانتظار 
نهاية ولو ربع سعيدة!

لي�س من املؤمل أن تنتهي والية الحكوم�ة القائمة عّما قريب، وهي 
وإن كانت حكومة ترصيف أعمال، إال أنها تترصف عى أنها  حكومة 
كاملة الصالحيات، مستغلة عدم وجود جهة رقابية بانحالل الربملان، 
وغياب برملان جديد؛ ال ينتظر أن يلتئم يف وقت قريب، وربما لن يلتئم 

أبدا، نظرا لالرتباك الكبر الذي شهدته االنتخابات األخرة.
يف األفق أننا سنش�هد استعصاءات ما أنزل الله بها من سلطان، وقد 
زاد دخول األمم املتحدة عى الخط، من االنس�داد الس�يايس، وعندكم 

بيان مجلس األمن األخر، الذي أراد أن يكحلها فأعماها..
االس�تعصاء س�يكون الظاهرة األبرز يف الحياة السياس�ية العراقية 
يف قاب�ل األيام، وربما س�يمتد فرتة طويلة، لعام ق�ادم وربما أعوام، 
وكحل ابتدائي، ييرس بعضا من املش�كالت التي سنواجهها، أن تصدر 
املحكم�ة االتحادية قرارا بعدم رشعية حل مجل�س النواب الذي حل 
نفس�ه توطئة لالنتخاب�ات املبكرة الت�ي ج�رت يف 2021/10/10.. 
وس�يكون بإمكان مجل�س النواب املنح�ل الع�ودة اىل العمل مجددا، 
وتمش�ية أمور الب�الد الترشيعية، ومنها إقرار موازن�ة 2022 ؛ريثما 
يتم حس�م الج�دل الدائ�ر ح�ول االنتخاب�ات ونتائجه�ا، وهو جدل 
سيس�تمر طوي�ال كما ه�و متوقع..إىل ه�ذا فإن أبط�ال املحاصصة 
رشع�وا بحواراتهم املخزية؛ حتى قبل حس�م ج�دل االنتخابات، فهم 
مس�تعجلون عى أرزاقه�م، ويري�دون حصصهم م�ن الكعكة؛ قبل 
أن يلتهمه�ا ج�رذان األقبية الرسية، ويف ذاكرتنا أن جميع الساس�ة، 
يرصح�ون بم�يلء أش�داقعهم، ب�أن تك�ون الحكوم�ة بعي�دة ع�ن 
املحاصصة، الت�ي يصفونها باملَقيتة، تدليال عى رفضهم لها!يلخص 
أبو العالء املعري لنا، الوضع يف العراق، حني يقول يف بيتيه الشهرين:
�ًة *  َحكمْت بغِر صالِحها أُمراُؤها مَ�لَّ املَ�ق�اُل فك�ْم أُع�اِش�ُر أُمَّ

ْوا  ظلُموا الرَِّعّيَة واستجاُزوا كيَدها *  وُعدُّ
مصالَِحها وُهْم أُجراُؤها

الواضح أن الساس�ة عموما؛ وعى جري 
عادته�م، يف كل زمان وم�كان، يظلمون 
رعاياه�م م�ع أنه�م أج�راء ل�دى أولئك 
الرعاي�ا. الحقيقة أن الظل�م ليس ؛ ظلم 
الس�وط والزنازين فحسب، بل هو ظلم 
إضاع�ة الطري�ق ع�ى س�الكيه، فبع�د 
ثماني عرشة س�نة، من س�لوكنا طريقا 

كنا تخيلناه، مليئا بالقداح والياسمني، ما 
زلنا نتساءل وقد علتنا غربة األيام: هل يف األفق اتضاح ملعالم الطريق 
يف بلدن�ا؟ أم أن�ه أمر مقيض مكت�وب يف اللوح املحف�وظ، أن نتخبط 
يف غاب�ة ملتفة األش�جار، ال نكاد نتبني ش�عاع الش�مس فيها؟!هذا 
التس�اؤل ينهش عق�ول العراقي�ني جميعا، عندما يتأمل�ون العملية 
السياس�ية هنا، فالص�ورة تبدو أنن�ا إزاء »لعبة« وليس�ت »عملية« 
سياس�ية، و«اللعبة« أقرب اىل امللهاة الس�مجة منه�ا اىل أي توصيف 
آخ�ر! الكائنات البرشية هنا تتس�اءل عن  الت�ايل، وبعدين، والنوب؟! 
وهل يكون يف مقدور العراقي؛ وهو يتأمل الواقع الس�يايس، أن يرى 

يف أمد منظور، نهاية ولو ربع سعيدة؟
بعد املحاصصة التي أصبحت«مقبالت« لوليمة«النش�اط« السيايس؛ 
انتقلن�ا اىل مرحل�ة »أكث�ر« تقدم�ا! فالالف�ت واملس�تحدث يف لعبتنا 

السياسية، هو فضيحة بيع املناصب وبشكل شبه علني، 
القص�ة ال تقف عند درج�ات الوظائف الدنيا، الت�ي بات الحديث عن 
أثمانها اعتياديا، ب�ل إن جميع مراكز الدولة معروضة اليوم للبيع!..
وزير،وكي�ل وزارة، مدي�ر عام، رؤس�اء الهيئات املس�تقلة، رؤس�اء 
اللج�ان النيابي�ة، مستش�ارون يف مؤسس�ات الدول�ة، محافظون، 
حتى رئيس قس�م يف دائرة ما..عس�كريا وأمنيا أيضا؛ آمر فوج، آمر 
لواء، قائد فرق�ة، قائد عمليات، مدير منفذ حدودي ،قائد رشطة، بل 

وضابط مركز رشطة، رشطي، جندي، وحتى القضاة!
كالم قب�ل الس�الم:كل مراك�ز الدولة للبي�ع، بمعن�ى أن الدولة كلها 
معروض�ة للبيع، وم�ا دام البائع عراقي واملش�رتي عراقي، »ش�كو 
بيه�ا«، فاملوض�وع ح�الل رشع�ا وال إش�كال في�ه، ألنَّ َمرََقن�ا عى 

أَزياِقنا..!
سالم..

ألواح	طينية	..	

العثور	عىل	وثائق	وتسجيالت	
مصورة	تعود	لداعش	يف	األنبار

املراقب العراقي/ االنبار...
ضبطت مديرية املعلومات العامة يف الحش�د الشعبي، امس االحد، وثائق 
ومع�دات فني�ة وذاك�رة إلكرتوني�ة تعود لعصاب�ات داع�ش االرهابي يف 

محافظة االنبار.
وق�ال اع�الم الحش�د، يف بي�ان تلق�ت »املراق�ب العراقي« نس�خة منه، 
إن«معاوني�ة االس�تخبارات واملعلوم�ات يف الحش�د الش�عبي - مديري�ة 
املعلوم�ات العام�ة، األحد، تمكن�ت من ضبط ومص�ادرة وثائق ومعدات 
فني�ة تحوي معلومات مكتوبة و تس�جيالت مص�ورة وذاكرة الكرتونية 
واجه�زة إتصال تع�ود لعصابات داع�ش اإلجرامي يف محافظ�ة األنبار، 
وتمت العملية وفق معلومات استخبارية وبناًء عى مذكرة قضائية حيث 

إن التعامل  جرى مع املواد املضبوطة وفق السياقات القانونية«.

الحشد	الشعيب	يشرع	بعملية	
أمنية	شرق	صالح	الدين

املراقب العراقي/ صالح الدين...
 رشعت قوة من الحش�د الش�عبي، أم�س االحد، بعملية 

أمنية يف جزيرة العيث رشقيَّ صالح الدين.
وقال بيان ملديرية إعالم الحشد تلقت )املراقب العراقي( 
نسخة منه »رشعت قوة من اللواء 22 يف الحشد الشعبي 
بعملي�ة أمنّي�ة بحثا عن فل�ول داعش يف جزي�رة العيث 

رشق محافظة صالح الدين«.
وأضاف البيان، أنه »وفقا ملعلومات اس�تخبارية دقيقة 
فق�د عثرت قوات اللواء عى عجلة نوع )بيك اب( مدمرة 
جراء انفج�ار عبوة ناس�فة كان يس�تقلها اإلرهابيون 

للتنقل لغرض استهداف القطعات املاسكة لألرض«.

ين
ألم

ط	ا
شري

ال

الحكومة العراقية تختبئ خلف »تصريف األعمال«!

تركيا تناقش تفويضا لتوسيع نشاطها العسكري داخل العراق

قاسم العجرش ..
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االثنين 25 تشرين األول 2021 العدد 2700 السنة الثانية عشرة

انخفضت أس�عار رصف ال�دوالر األمريك�ي مقابل الدينار العراقي بش�كل 
طفي�ف، امس األحد، يف البورصة الرئيس�ية بالعاصمة بغ�داد فيما ارتفعت 
يف اقلي�م كردس�تان.وقال مص�در، إن بورص�ة الكفاح والحارثي�ة املركزية 
يف بغداد، س�جلت 147850 دين�اراً عراقياً مقاب�ل 100 دوالر أمريكي.فيما 
س�جلت األسعار يف بورصة بغداد السبت 147900 دينار عراقي مقابل 100 
دوالر امريكي.وأش�ار مصدر اىٕل أن اس�عار البيع والرشاء استقرت يف محال 
الصريفة باالٔس�واق املحلية يف بغداد، حيث بلغ س�عر البي�ع 148250 ديناراً 
عراقي�اً لكل 100 دوالر امريكي، بينما بلغت أس�عار الرشاء 147250 ديناراً 
عراقي�اً ل�كل 100 دوالر امريكي.أما يف اربيل عاصمة اقليم كردس�تان، فقد 
ش�هدت اس�عار الدوالر ارتفاعا ، حيث بلغ س�عر البيع 148100 دينار لكل 
100 دوالر امريكي، والرشاء بواقع 147900 دينار لكل 100 دوالر امريكي.

انخفاض طفيف في أسعار صرف الدوالر 
في بغداد وارتفاعها في إقليم كردستان

انخفض�ت مبيعات البن�ك املركزي العراق�ي، امس االحد، من 
الدوالر االمريكي، لتس�جل اكثر م�ن 150 مليون دوالر.وذكر 
مصدر، أن البنك املركزي شهد اليوم، خالل مزاده لبيع ورشاء 
ال�دوالر االمريكي، انخفاضاً يف مبيعاته بنس�بة 3.23% لتصل 
إىل 150 مليون�ًا، و823 ال�ف و703 دوالرات، غطاه�ا بس�عر 
رصف اس�اس بل�غ 1460 دين�ار عراقي ل�كل دوالر، مقارنة 
بي�وم الخميس امل�ايض، التي بلغت املبيعات في�ه 155 مليوناً 
و51 الف و898 دوالر أمريكي.وأشار إىل أن املشرتيات البالغة 
122 مليوناً و13 الف�ا و703 دوالرات، ذهبت لتعزيز األرصدة 
يف الخارج عىل ش�كل ح�واالت واعتمادات، فيم�ا ذهب املبلغ 

املتبقي البالغ 28 مليوناً و810 أالف دوالر بشكل نقدي.

انخفاض مبيعات الدوالر 
االقت�صاديبمزاد البنك المركزي 

صادرات العراق النفطية إلى أمريكا ترتفع خالل االسبوع الماضيمحافظة بغداد تطلق حملة لمتابعة »نفوق االسماك« في حقول شط التاجي والطارمية
أعلن�ت إدارة معلوم�ات الطاق�ة األمريكية 
،ام�س األح�د، ارتف�اع ص�ادرات الع�راق 
النفطي�ة إىل أمريكا لتصل بمعدل 239 ألف 

برميل يوميا خالل األسبوع املايض.
وقال�ت اإلدارة يف تقري�ر له�ا، “متوس�ط 
االس�تريادات االمريكي�ة من النف�ط الخام 
خ�الل االس�بوع امل�ايض م�ن ثمان�ي دول 
بلغت 4.901 ماليني برميل يوميا منخفضة 
بمقدار 584 الف برميل باليوم عن االسبوع 
الذي سبقة والذي بلغ 5.485 ماليني برميل 
يوميا”.واضاف�ت ان “امري�كا اس�توردت 
النف�ط الخ�ام م�ن الع�راق بمع�دل 239 

أل�ف برمي�ل يوميا خالل األس�بوع املايض، 
مرتفعا عن األسبوع الذي سبقه والذي بلغ 
متوس�ط الصادرات فيه�ا 188 الف برميل 
يوميا”.واش�ارت اىل ان “اكثر االس�تريادات 
النفطي�ة ألمري�كا خ�الل األس�بوع املايض 
ج�اءت من كندا وبمعدل بلغ 3.254 ماليني 
برمي�ل يومي�ا، تليها املكس�يك الت�ي بلغت 
كمية االس�تريادات منها بمع�دل 462 ألف 
برميل يومي�ا، تلتها الس�عودية التي بلغت 
االس�تريادات منها بمع�دل 319 الف برميل 
يوميا، ثم كولومبيا وبكمية بلغت 211 ألف 

برميل يوميا”.

 اطلق�ت محافظ�ة بغ�داد، حمل�ة ملتابعة مل�ف نفوق 
االس�ماك يف حق�ول اس�ماك)اقفاص( منطقتي ش�ط 
التاجي، والطارمية.وقال رئيس شعبة حماية وتحسني 
البيئ�ة يف محافظ�ة بغ�داد احم�د ح�ارث، »إن الحملة 
ج�اءت تنفي�ذا لتوجيه�ات محاف�ظ بغ�داد املهن�دس 
محم�د جاب�ر العطا، وباالش�رتاك مع دائ�رة البيطرة / 
مستش�فى بغداد البيط�ري، لفحص حقول االس�ماك، 
ومتابعة حاالت النفوق بس�بب مرض )تعفن االس�ماك 
الغلصوم�ي( النات�ج من فاي�روس الك�وي هريبز، بعد 
ورود معلومات عن وجود اصابات مؤكدة بالفريوس يف 
املنطق�ة املذكورة«، الفتا اىل »اتالف ع�دد من االحواض 

التي شهدت حاالت نفوق«.

واش�ار اىل »ان اطب�اء البيط�رة بصدد اخ�ذ عينات من 
االحواض، للكش�ف عن وج�ود الفريوس من عدمه، ويف 
حال كانت النتيجة موجبة، س�تقوم لجنة االتالف التي 
ترشف عليه�ا محافظة بغ�داد، باتخاذ م�ا يلزم ضمن 
الس�ياقات املتبعة الت�الف الصحي«، مبين�ا »ان معظم 
االحواض تم تفريغها م�ن قبل اصحابها والتخلص من 
االس�ماك النافق�ة برميها يف نهر دجلة و بيع االس�ماك 

الحية منها«.
واضاف، ان اصابة االس�ماك بالف�ريوس اثر عىل نوعية 
مي�اه نهر دجلة، بس�بب تربية االس�ماك بص�ورة غري 
صحيح�ة، يف ظ�ل انخف�اض مناس�يب املي�اه يف النهر 

بسبب شح املياه فيه«.

الحشد الشعبي يتبنى تأهيل طريق بغداد – الكوت والحكومة »تعجز«
مليارات الدنانير تختفي واالتهامات تالحق المرور

املراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي...
أعلن�ت هي�أة الحش�د الش�عبي ، إط�الق حمل�ة 
الش�اعر س�مري صبيح الخدمي�ة إلس�ناد الجهة 
املنف�ذة لطريق بغداد – الكوت’ من خالل إرس�ال 
آليات الحش�د الخدمية إلعمار ذل�ك الطريق بعيدا 
ع�ن الصخب اإلعالم�ي الذي يرافق عم�ل وزارات 
الدولة , فقد أثبت الحش�د أن�ه يقاتل عىل جبهتني 
العس�كرية والخدمي�ة , بعد أن عج�زت الحكومة 
وآلياتها عن إعمار الطريق ’ يف ظل ارتفاع معدالت 
الحوادث املرورية والتي تجاوزت س�نويا ’العرشة 
آالف ’وذه�ب ضحيته�ا آالف املواطن�ني م�ا ب�ني 
قتيل وجري�ح وآخرها الحادث املروري الذي ذهب 

ضحيته شاعر الحشد سمري صبيح .
التس�اؤالت كث�رية عن مص�ري األم�وال الضخمة 
الت�ي تجنيها مديرية امل�رور العامة ج�راء إنجاز 
معامالت املواطن�ني ، والتي تجبيها بذريعة إعمار 
الط�رق الداخلي�ة والخارجي�ة والجس�ور , إال أن 
حقيق�ة االم�ر أن الط�رق ل�م تش�هد أي إعم�ار، 
واألموال ال يع�رف مصريها، فوزارة اإلس�كان لم 
تنش�ئ طرقا جديدة، بل إنه�ا تحاول التملص من 
عمله�ا لتلق�ي به عىل عات�ق الحكوم�ات املحلية 
يف املحافظ�ات، رغ�م وجود التخصيص�ات املالية 
الالزمة إلعادة إكس�اء الشوارع الرئيسية الرابطة 
بني بغداد واملحافظ�ات الجنوبية، ومديرية املرور 
العام�ة كعادتها أيضا تنصلت عن وضع العالمات 
املروري�ة املهم�ة التي ترش�د املواط�ن وتقلل من 

نسب الحوادث.
وأعل�ن رئيس هيأة الحش�د الش�عبي الحاج فالح 
الفي�اض إط�الق حمل�ة الش�اعر س�مري صبي�ح 

الخدمية إلس�ناد الجه�ة املنفذة لطري�ق بغداد - 
الكوت.وذك�رت مديري�ة اإلعالم بهيأة الحش�د يف 
بي�ان، أن »الفي�اض أطلق حملة الش�اعر س�مري 
صبي�ح الخدمي�ة إلس�ناد الجهة املنف�ذة لطريق 
بغداد - الكوت، بعد تزايد الحوادث املرورية يف هذا 

الطريق«.
وأش�ار البي�ان إىل أن »إط�الق الحمل�ة جاء خالل 
حض�ور الفي�اض مجلس ع�زاء الش�اعر الراحل 
س�مري صبيح يف مجمع بسماية السكني«، منوها 
اىل أن »رئيس هيأة الحش�د الش�عبي أكد يف كلمته 

بمجل�س العزاء، أنه  “من ه�ذا املوقع وتأثرا بهذه 
املصيبة الكبرية، فإن هيأة الحشد الشعبي ستقوم 
بتعزي�ز جهدها الهنديس إلس�ناد الجه�ة املنفذة 
لطري�ق )بغداد - الك�وت( الذي ش�هد العديد من 

الحوادث املرورية التي أزهقت أرواح املواطنني.

باملتابع�ة  س�يبدأ  الهن�ديس  الجه�د   « أن  وب�ني 
واإلس�ناد، والقي�ام بكل م�ا يس�تطيع القيام به 
بخصوص الطريق املذكور إكراما لذكرى الش�اعر 

الراحل«. 
وأكد الخبري االقتصادي س�امي س�لمان يف اتصال 
م�ع )املراق�ب العراق�ي(: أن ما يح�دث يف الطرق 
الخارجية الرابطة بني بغداد ومحافظات الوس�ط 
والجن�وب ه�و إب�ادة جماعية ف�ال يأتي ي�وم إال 
وس�معنا ع�ن حادث حص�د أرواح الع�رشات من 
األبرياء، وعند النظر اىل املوضوع نجد أن الفس�اد 
هو بطل ه�ذه املرسحي�ة، فامل�رور العامة تجني 
أم�واال ضخمة كرس�وم وغرامات تكف�ي إلعمار 
الطرق , لكن ال يريد أحد إعمارها س�واء الحكومة 

أو أي جهة خدمية .
وتاب�ع » أن قيام الحش�د الش�عبي بإعمار طريق 
بغ�داد – الك�وت هي صفح�ة بيض�اء تضاف اىل 
س�جل الحش�د، فبع�د قيام�ه بتطهري امل�دن من 

عصابات داعش أثبت أنه الداعم األول للعراقيني.
م�ن جهته أك�د املختص بالش�أن االقتصادي عبد 
الحسني الشمري يف اتصال مع )املراقب العراقي(: 
أنه ال يخفى عىل أحد أن الفس�اد هو وراء اختفاء 
أموال املش�اريع املهمة , فض�ال عن تعمد اإلهمال 
الحكومي للجانب الخدمي , وخاصة قطاع الطرق 
الذي يعاني منذ سنوات عدم تأهيل خاصة الطرق 
الخارجي�ة , والتي تس�ببت بخس�ائر مالية كبرية 
جراء الحوادث , وكذل�ك غياب الثقة بالطرق التي 
تربط بغداد باملحافظات الوس�ط والجنوب , وأما 
الخس�ائر البرشية فتتحمل مسؤوليتها الحكومة 
ألنها لم تسهم يف تأهيل الطرق بما يخدم الجميع.

كش�فت هيئة النزاهة ع�ن قيامها بضبط عدٍد من 
املُتَّهم�ني يف دائ�رة التس�جيل العقاري يف ميس�ان؛ 
فات العقاريَّ�ة يف أضابري  لقيامه�م بإج�راء الترصُّ
أراٍض زراعيَّ�ٍة ُتق�دَُّر أقيامه�ا بع�رشات املليارات 

بصورٍة ُمخالفٍة للقانون.
وأف�ادت دائ�رة التحقيقات يف الهيئة بحس�ب بيان 
ن  لها ، أنَّ »فريق عمل مكتب تحقيق ميس�ان تمكَّ
من ضبط مس�ؤويل التدقيق والس�جالت يف الدائرة، 
إضاف�ًة إىل اثنني م�ن أعضاء لجنة الكش�ف، فيما 
ص�درت أوام�ر قب�ٍض بح�قِّ معاون�ي التس�جيل 
ف�ني آخري�ن يف الدائ�رة«، ُمبّين�ًة  العق�اري وُموظَّ
« املُتَّهم�ني قاموا بنقل ملكيَّ�ة األرايض الزراعيَّة  أنَّ
بص�ورٍة ُمخالف�ٍة للقان�ون، فض�اًل ع�ن إج�راء 

كشوفاٍت وهميَّ�ٍة«.
�ت  وأضاف�ت الدائ�رة إنَّ »تل�ك األعم�ال الت�ي تمَّ
�ة خالف�اً للضوابط  دون موافق�ة الدوائ�ر املُختصَّ
والتعليم�ات؛ أدَّت إىل تفتي�ت األرايض الزراعيَّ�ة يف 
املحافظة، والتي تصل أقيامها إىل عرشات مليارات 

الدنانري«.
وأوضح�ت أنه«تمَّ تنظيم مح�ر ضبٍط بالعمليَّة، 
�رٍة قضائيَّ�ٍة، وعرضها  �َذت بناًء عىل ُمذكَّ الت�ي ُنفِّ
رفق�ة املُتَّهم�ني ع�ىل ق�ايض محكم�ة التحقي�ق 
�ة بقضاي�ا النزاهة يف ميس�ان؛ ال�ذي قرَّر  املُختصَّ
توقي�ف املُتَّهم�ني وف�ق أح�كام امل�ادَّة )340( من 

قانون العقوبات«.
«الهيئة أعلنت يف العارش من  من الجدير بالذك�ر أنَّ
نها من ضب�ط )381( إضبارة  آب املايض ع�ن تمكُّ
فات العقاريَّة فيها بش�كٍل ُمخالٍف  تمَّ إجراء الترصُّ

للضوابط والتعليمات«.

النزاهة: ضبط متهمين لتالعبهم 
بأضابير تقدر بـ 10 مليارات دينار

ارتفع�ت أس�عار الذه�ب »االجنب�ي والعراق�ي« يف 
األس�واق املحلي�ة ، ام�س االح�د )24 ترشين األول 
2021(.وق�ال مصدر، إن أس�عار الذهب يف أس�واق 
الجمل�ة ب   ش�ارع النه�ر يف العاصمة   بغداد س�جلت 
للمثق�ال الواح�د عي�ار 21 م�ن الذه�ب الخليجي 
والرتك�ي واألوربي س�عر بيع 368 ال�ف دينار فيما 

كانت االس�عار الخمي�س املايض 366 ال�ف دينار، 
فيما بلغ سعر الرشاء 364 الفاً.

واشار مراسلنا، اىٕل أن سعر بيع املثقال الواحد عيار 
21 م�ن الذهب العراقي س�جل ارتفاع�ا ايضا عند 
338 الف دينار، يف حني بلغ سعر الرشاء 334 ألفا.

وفيما يخص أس�عار الذهب يف محال الصاغة، فان 

س�عر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يرتاوح 
بني 370 ال�ف دينار و375 ألفاً، فيما تراوح س�عر 
البي�ع مثق�ال الذهب العراقي ب�ني 340 الفاً و345 

الف دينار.
ويس�اوي املثق�ال الواح�د م�ن الذه�ب )خمس�ة 

غرامات(.

أسعار الذهب ترتفع في االسواق المحلية

بيتكوين تسجل تراجعًا قاسيًا وترفع خسائرها إلى 71 مليار دوالر
واصلت عملة بيتكوين الس�قوط يف دوامة الخسائر 
حيث سجلت تراجعاً قاسياً بنسبة 6.5% فاقدة نحو 
4209 دوالرات بعدم�ا هوى س�عرها من مس�توى 
65139 دوالرا يف تعامالت الخميس املايض.وفشلت 
الصع�ودي  باتجاهه�ا  االس�تمرار  “بيتكوي�ن” يف 
لتخذل املحللني ورشكات األبحاث والدراس�ات التي 
كان�ت تتوق�ع بل�وغ العمل�ة مس�تويات تاريخية 
وقياس�ية جديدة. وبني توقع�ات ببلوغها 168 ألف 
دوالر وملي�ون دوالر، تخل�ت العمل�ة عن سلس�لة 
املكاسب وعمقت خسائرها خالل الساعات األخرية 
لتتكبد خس�ائر صادمة تج�اوزت 71 مليار دوالر.
وع�ىل صعيد التداوالت ووفق منصة “كوين ماركت 
كاب”، فقد سجلت القيمة اإلجمالية لسوق العمالت 
الرقمي�ة تراجع�اً بنس�بة 6.5% لتخ�رس الس�وق 
نح�و 169.7 مليار دوالر بعدما نزلت من مس�توى 
2608.3 مليارات دوالر يف تعامالت الخميس املايض 
إىل نح�و 2348.6 ملي�ار دوالر يف تعام�الت الي�وم.

وس�جلت “بيتكوين” تراجعاً قاس�ياً بنس�بة %6.5 
فاقدة نحو 4209 دوالرات بعدما هوى س�عرها من 
مس�توى 65139 دوالرا يف صباح تعامالت الخميس 
املايض إىل مستوى 60930 دوالرا يف تعامالت اليوم. 
كما نزلت قيمتها الس�وقية املجمعة بنسبة %6.35 
فاقدة نح�و 71.3 مليار دوالر وذلك بعدما تراجعت 
م�ن مس�توى 1221.3 ملي�ار دوالر إىل نحو 1150 
مليار دوالر يف تعامالت اليوم.وكانت “بيتكوين” قد 
بلغت أعىل مس�توى لها عىل اإلطالق خالل تعامالت 
األربع�اء املايض بعدما تجاوزت 67 ألف دوالر عقب 
بدء تداول أول صندوق لتداول العقود اآلجلة للعملة 
الرقمية. وكان أعىل مستوى تاريخي سابق سجلته 
العملة يف نيس�ان املايض عندما تجاوزت مس�توى 
64 ألف دوالر، لكنها عادوت النزول وس�جلت أدنى 
مستوى لها خالل تعامالت العام الحايل خالل شهر 
حزي�ران املايض عندم�ا هوت إىل مس�توى 29 ألف 

دوالر.

تركيا تطمئن: لن نحتكر المياه على العراق 
وينبغي أن يستخدمها بصورة أمثل

طم�أن الس�فري الرتك�ي ل�دى 
بغداد رض�ا غوناي امس األحد 
ب�أن ب�الده ل�ن تحتك�ر املياه 
ع�ىل الع�راق ولك�ن ينبغي أن 
أمث�ل،  بص�ورة  يس�تخدمها 
م�ن  املزي�د  إنش�اء  مقرتح�ًا 
الب�الد م�ن  الس�دود لحماي�ة 
الس�يول والفيضانات، وتوفري 

املياه يف مواسم الجفاف.
وقال غوناي يف مؤتمر صحفي 
مش�رتك م�ع محاف�ظ نينوى 
نج�م الجب�وري خ�الل زيارته 
ملدينة املوصل ، إن »تركيا تهتم 
بنينوى جداً وتسعى بأن تكون 
بافضل صوره�ا«، موضحاً أن 
»س�بب هذا االهتمام هو جراء 
ما تعرض�ت له هذه املدينة من 

دمار وخراب بسبب داعش«.
واش�ار إىل أن املوص�ل تحت�اج 
واملس�تثمرين  االس�تثمار  اىل 
وهنالك العديد من املستثمرين 
االس�تثمار  يمكنه�م  الذي�ن 
هنا، مردفا بالق�ول: نحن هنا 
الي�وم لنتباح�ث يف املواضي�ع 
وهناك  واإلستثمارية  التجارية 
مختص�ون يف ه�ذا املجال جاء 

معي.
اما فيم�ا يخص موضوع املياه 

ق�ال غوناي، إن هن�اك تواصالً 
كبرياً ب�ني وزير امل�وارد املائية 
الرتكية،  والحكوم�ة  العراق�ي 
منوه�اً إىل أن مذك�رة التفاهم 
التي جرى توقيعها عام 2014 
قد بدأ العمل به�ا وتم تفعيلها 

خالل األشهر املاضية.
وأكد الس�فري الرتك�ي أن هناك 
جفافاً يف املنطقة برمتها وليس 
واالحتب�اس  الع�راق فق�ط  يف 

الحراري ايضاً موجود.
وتاب�ع غوناي قائ�ال، إن الحل 
األمث�ل ملواجه�ة الجف�اف هو 
تحديث منظومات الري ويجب 
االس�تفادة من املي�اه املتوفرة 
إنش�اء  وينبغ�ي  الزراع�ة،  يف 
املزيد من الس�دود للحماية من 
األمط�ار  مواس�م  يف  الس�يول 
مواس���م  يف  املي�اه  وتوف�ر 

الجفاف.
بالقول  السفري حديثه  واختتم 
إن، تركي�ا عىل تع�اون كبري يف 
هذا املجال مع العراق، موضحاً 
أن تركي�ا لن تح�رم العراق من 
نعمة رب العامل�ني ولن تحتكر 
املياه ع�ىل العراقي����ني، انما 
تريد ان تستخدم املياه بصورة 

امثل.

فالحو ديالى يهددون 
باالعتصام للمطالبة بصرف 

مستحقاتهم المالية

النفط يعاود االرتفاع
 بعد يومين من التراجع

هدد اتح�اد الجمعي�ات الفالحية يف دياىل 
بتنظي�م اعتص�ام س�لمي أم�ام وزارتي 
ب�رصف  للمطالب�ة  واملالي�ة  التج�ارة 
مستحقات املزارعني عن تسويق الحبوب 

للموسم املايض .
وق�ال رئيس االتح�اد رع�د التميمي , ان 
90% م�ن مزارعي املحافظة لم يتس�لموا 
مس�تحقات تس�ويق الحب�وب للموس�م 
امل�ايض .واضاف انه يف ح�ال عدم رصف 
مس�تحقات املزارعني س�تكون لنا وقفة 
احتجاجية امام وزارت�ي التجارة واملالية 

يف االيام املقبلة .

ع�اودت أس�عار النف�ط االرتف�اع، امس 
األح�د، وذلك بع�د يومني م�ن تراجع هو 

األول من نوعه منذ شهرين.
وارتفع�ت العق�ود اآلجل�ة لخ�ام برنت، 
وذل�ك  للربمي�ل،  دوالرا   85.72 مس�جلة 
بعد هبوط تجاوز 1.21 دوالر يف الجلس�ة 

السابقة.
والمس مزيج برنت أعىل مستوى يف ثالث 
س�نوات عن�د 86.10 دوالًرا يوم الخميس 
امل�ايض، لكن�ه كان يف طريق�ه للهب�وط 
أول  وه�و  األس�بوع،  يف   %  0.9 بنس�بة 
انخفاض أس�بوعي منذ 3 أيل�ول، قبل أن 

يعاود االرتفاع اليوم.
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صحيفة أميركية: فتح تحقيقات داخلية عن االنسحاب 
الكارثي من أفغانستان

الصحافة البریطانّية تكشف عن تصدیر أسلحة قنص للنظام البحریني

أخبار من 
الصحف 

والمجالت

المراقب العراقي/ بغداد...
كش�فت الصحافة الربيطانّية أّن الحكومة سمحت 
ل�ركات بتصدير »362 بندقي�ة قنص«، إىل جانب 
املكّونات والتكنولوجيا للقناصني يف البحرين، خالل 
فرتة التسعة أش�هر املاضية، يف الوقت الذي تصّنف 
الخارجّية يف لن�دن البحرين كدولة تثري قلق حقوق 
اإلنس�ان، بس�بب نهج النظام البحرین�ي يف حرية 

التعبري وتقارير التعذيب.
وقال�ت »صحيف�ة Bylinetimes« الربيطانّي�ة، إّن 
تقارير رس�مّية جديدة كش�فت عن منح الحكومة 
الربيطانّية تراخيص ببيع أسلحة إىل »543 قناًصا« 

يف البحرين والكي�ان الصهيونّي واإلمارات، وبعض 
الدول األخرى املدرجة ضمن قائمة وزارة الخارجّية 

للدول »ذات األولوية لحقوق اإلنسان«.

واتهم�ت الحكوم�ة الربيطانّية بالنف�اق ملوافقتها 
عىل مبيعات الس�الح إىل عدد من الدول املدرجة عىل 
قائم�ة وزارة الخارجية الربيطاني�ة، للدول املتهمة 
بانتهاك حقوق اإلنسان، مضيفة أّن الدول السالف 
ذكره�ا، حددته�ا الحكومة عىل أّنها من بني أس�وأ 
الدول يف مجال حقوق اإلنسان، وفًقا لتحليل أجرته 
جمعية العمل عىل العنف املس�لح »AOAV« وفريق 
االس�تخبارات الذاتية، كما ج�اءت عىل رأس قائمة 
ل�وزارة الخارجية ضمن ثالثني دول�ة تم تصنيفها 
بأّنها »ذات أولوية لحقوق اإلنس�ان«، وأنها تش�عر 
بالقلق بشكل خاص بشأن قضايا حقوق اإلنسان.

المراقب العراقي/ بغداد...
س�رتيت  وول  صحيف�ة  كش�فت 
إن�ه  قال�ت  تقري�ر،  يف  جورن�ال 
حرصي لها، أن خمسا من الوكاالت 
األمريكية أطلقت تحقيقات داخلية 
يف الطريق�ة الت�ي أدارت به�ا إدارة 
الرئي�س ج�و باي�دن “االنس�حاب 
املتح�دة م�ن  للوالي�ات  الكارث�ي” 
أفغانس�تان، وذل�ك للوقوف عىل ما 
إذا كان من املمكن إدارة االنسحاب 

عىل نحو أفضل.
ونقل�ت الصحيف�ة عن مس�ؤولني 
إن  قوله�م  مطلع�ني  أمريكي�ني 

التحقيق�ات، الت�ي ب�دأت عىل نحو 
منفصل من قبل مكاتب املفتش�ني 
العامني يف 5 وكاالت تابعة لوزارات 
من بينه�ا الدف�اع واألم�ن الداخيل 
البري�ة،  والخدم�ات  والصح�ة 
والوكالة األمريكية للتنمية الدولية- 
تس�عى ملعرفة إذا كانت إدارة بايدن 
خطط�ت لعملي�ة االنس�حاب عىل 
نح�و كاف، كم�ا تنظ�ر يف تنفي�ذ 
االنس�حاب وم�ا ت�اله م�ن إج�الء 

للمواطنني األفغان من بالدهم.
ويركز التحقيق عىل املرحلة األخرية 
من االنس�حاب التي ش�هدت إغالق 

الس�فارة األمريكية يف كابل وإجالء 
الدبلوماسيني األمريكيني والغربيني 
أفغانستان  األفغان من  واملتعاونني 
عىل نحو عاجل بعد سيطرة طالبان 

عىل العاصمة.
تعرض�ت  باي�دن  إدارة  وكان�ت 
النتق�ادات عديدة بس�بب الفوىض 
إدارته�ا  به�ا  اتس�مت  الت�ي 
لالنس�حاب، بعد أن تحول انسحاب 
الق�وات األمريكي�ة إىل مهمة إجالء 
طارئ�ة للدبلوماس�يني واملواطن�ني 
رشكاء  م�ن  والعدي�د  األمريكي�ني 
يف  العامل�ني  الغربي�ني  واش�نطن 

أفغانس�تان، باإلضافة إىل املواطنني 
وف�ق  معه�ا،  املتعاون�ني  األفغ�ان 

الصحيفة.
وأش�ارت وول س�رتيت جورنال إىل 
أن نواب�ا بارزين يف لج�ان العالقات 
املس�لحة،  والق�وات  الخارجي�ة، 
واألمن الداخيل والشؤون الحكومية 
بمجلس الش�يوخ األمريكي وجهوا 
خطابا الخميس املايض إىل املفتشني 
العام�ني بال�وكاالت الت�ي أطلق�ت 
بإج�راء  يطالبونه�م  التحقيق�ات 
مراجعة وتدقيق مشرتكني لربنامج 

تأشرية الهجرة األفغانية الخاصة.

المراقب العراقي/ متابعة...
أكد قائد الثورة االس�المية آية الله عيل خامنئي أن الوحدة االسالمية ليست 
تكتي�كا كما يتصور البعض بس�بب الظروف الخاصة التي نعيش�ها والتي 

تتطلب الوحدة بل قضية مبدئية.
وق�ال قائد الثورة، يف كلمته بمناس�بة املولد النبوي الريف )ص( وحفيده 
االم�ام جعف�ر الصادق )ع( ل�دى اس�تقباله االحد ضيوف مؤتم�ر الوحدة 
االس�المية وع�دداً من املس�ؤولني، إن اتحاد املس�لمني هو أم�ر واجب ولو 

اتحدوا فإن قوتهم ستزداد.
ووصف وحدة املسلمني فريضة قرآنية مؤكدة.

من جانبه أكد رئيس الجمهورية االس�المية االيرانية السيد ابراهيم رئييس 
ان امريكا واوروبا يف ازمة باتخاذ القرار بشأن االتفاق النووي.

ويف جان�ب آخر من كلمته، أش�ار رئييس إىل جائحة كورونا وتوفري الس�لع 
األساسية باعتبارهما الشاغلني الرئيسيني يف بداية عمل الحكومة االيرانية، 
وق�ال: اليوم م�ع التطعيم املكثف، ت�م اتخاذ خطوة كب�رية لحماية صحة 

الناس.
ووصف آية الله رئييس السياس�ة الخارجية للجمهورية االسالمية االيرانية 
بأن لديها تعامل واس�ع م�ع العالم، وخاصة دول الج�وار، وأكد قائال: أننا 
ال نرب�ط اقتصاد الب�الد باملفاوض�ات )النووية( وما ش�ابه، مضيفا: نحن 

ملتزمون بما تعهدنا به، لكن امريكا واألوروبيني يف أزمة يف اتخاذ القرار«.

المراقب العراقي/ متابعة...
اع�رتض الجي�ش الس�وري، رت�ل عربات عس�كرية تابع�ا للجيش 
األمريك�ي ح�اول العبور من خ�الل قرية الدمخية بريف الحس�كة 

الشمايل وأجربوه عىل الرتاجع.
وأف�ادت مص�ادر أهلي�ة من ري�ف القامش�يل لوكالة »س�انا« بأن 
»عن�ارص م�ن الجي�ش العربي الس�وري يف قري�ة الدمخي�ة بريف 
الحس�كة الش�مايل اعرتضوا رتال لقوات االحت�الل األمريكي مؤلفا 
من 6 عربات عس�كرية حاول العبور من خالل القرية وأجربوه عىل 

الرتاجع ومغادرة املنطقة«.
وتص�دى أهايل قرى وبل�دات بريف الحس�كة بم�ؤازرة من الجيش 
السوري، للعديد من أرتال الجيش األمريكي أثناء محاولتها التحرك 
يف املنطق�ة بالقرب من مناطق انتش�ارها وقواعدها وأجربوها عىل 

املغادرة والعودة بعد رشقها بالحجارة.
وكانت قوات الجيش الس�وري املتمركزة يف مدخل القامشيل الغربي 
ع�ىل الطريق الدويل M4 منعت قبل يوم�ني، رتال أمريكيا من العبور 

إىل مدينة القامشيل وأجربته عىل الرتاجع.

قائد الثورة: الوحدة اإلسالمية 
ليست تكتيكًا بل قضية مبدئية

الجيش السوري یمنع رتال 
عسكریا أمریكيا من دخول 

قریة بریف الحسكة

ثالث قواعد مهمة في تغيير ميزان التهدید بالمنطقة

المراقب العراقي/ متابعة
تعرض�ت قاعدة التنف العس�كرية األمريكية يف جنوب 
رشق س�وريا لهجوم بطائرات مسرية مساء األربعاء، 
20 تري�ن األول. حيث تس�بب الهجوم ع�ىل القاعدة 
بوقوع إصاب�ات كبرية، والتي بالطب�ع، لم يعلن عنها 

من قبل قيادة القوات األمريكية )سنتكوم(.
م�ن ناحية أخ�رى، لم تعل�ن أي جماعة مس�ؤوليتها 
املبارشة عن الهجمات، لكن قوات املقاومة الس�ورية، 
الت�ي تع�ارض االحت�الل األمريك�ي، هي الت�ي نفذت 

العملية بالتأكيد.
ويأتي الهجوم بالطائرات املس�رية عىل التنف يف الوقت 
ال�ذي تعرض�ت في�ه القواع�د األمريكية داخ�ل حقل 
العم�ر النفطي وحق�ل كونكو للغ�از يف محافظة دير 
الزور الس�تهداف بالصواريخ عدة مرات خالل األشهر 

األخرية.
ومن املهم اإلش�ارة إىل أن ه�ذه الرضبة هي األوىل التي 
تنفذ بطائرات مسرية عىل قاعدة عسكرية أمريكية يف 

سوريا، وهذا يزيد من أهمية العملية.
وانطالق�ًا م�ن الهج�وم بالطائ�رات املس�رية األخ�ري 

عىل قاعدة التنف العس�كرية يف جنوب رشق س�وريا، 
يمكن مناقش�ة ثالث قواعد مهم�ة تتعلق بالتفاعالت 
العس�كرية واألمني�ة ب�ني الوالي�ات املتح�دة ومحور 

املقاومة.
إن املوج�ة الجديدة م�ن هجمات ق�وات املقاومة عىل 
اإلرهابيني واملحتلني األمريكيني، والتي تغطي مساحة 
واس�عة من مختلف دول غرب آسيا، بما يف ذلك العراق 
وس�وريا ، تق�دم قاع�دة مهم�ة يف منط�ق املع�ادالت 
السياس�ية ، وه�ي: »تح�ول الهجم�ات ع�ىل القواعد 
العس�كرية األمريكية من اس�تثناء إىل قاع�دة«. تبدو 
ه�ذه القاعدة مهمة ج�دا عند األخ�ذ يف االعتبار أنه يف 
العق�ود األخ�رية، كانت تعت�رب الهجمات ع�ىل القوات 
األمريكية يف غرب آسيا أو شمال إفريقيا أو أي منطقة 
أخرى استثناًء وأمراً مستحياًل، وينظر لها كخط أحمر 
بالنس�بة لجميع الجهات الحكومي�ة وغري الحكومية. 
وكان يصحبها رد فعل قوي من واش�نطن. لكن قوات 
املقاوم�ة اآلن كقوة ضاربة، حطم�ت تماما كل القوة 
األمنية التقليدية والقوة والهيبة العسكرية األمريكية. 
وس�يؤدي هذا يف النهاية إىل تحطيم العظمة والبطولة 

الهوليوودي�ة للجن�ود األمريكي�ني عىل نطاق واس�ع، 
ولن تكون التهديدات العس�كرية لواشنطن فعالة عىل 

مستوى العالم كما كانت من قبل.
وهن�اك قاع�دة مهم�ة أخرى يمك�ن طرحها بش�أن 
الهج�وم بطائرات املس�رية ع�ىل قاعدة التن�ف، وهي 
تتعلق بتش�كيل مي�زان التهديد يف منطقة غرب آس�يا 
بني الق�وات األمريكية وقوات املقاوم�ة. يعتمد ميزان 
التهدي�د ع�ىل الق�درة عىل توجي�ه رد مقاب�ل وبنفس 
املس�توى عىل االعت�داءات العس�كرية األمريكية، وقد 
أثب�ت الهجوم األخ�ري أن قوات املقاوم�ة لديها القدرة 

عىل االنتقام بأرسع ما يمكن.
م�ن ناحية أخ�رى، ف�إن الهجوم ع�ىل قاع�دة التنف 
بالت�وازي مع هجمات ق�وات املقاوم�ة يف العراق عىل 
الق�وات األمريكي�ة، يظهر أن مب�ادرة وق�وة املناورة 
العملياتي�ة لتغي�ري املش�هد امليدان�ي خرج�ت م�ن يد 
واش�نطن. واآلن ق�وى املقاوم�ة ه�ي الت�ي يمكنه�ا 
مهاجم�ة إرهابي�ي س�نتكوم يف الزمان وامل�كان التي 

تريد.
وهذا ب�دوره س�يزيد من الردع يف املس�تقبل وس�يحد 

بش�دة من القدرة االسرتاتيجية للبيت األبيض يف تنفيذ 
الخط�ط العس�كرية ض�د جبه�ة املقاومة يف س�وريا 
والع�راق، حيث أدرك بوضوح أنه ل�م يعد الوحيد الذي 

يستطيع مهاجمة الطرف اآلخر كما السابق.
والقاعدة الثالثة املهمة التي يمكن قراءتها من هجوم 
ق�وات املقاوم�ة الس�ورية عىل قاع�دة التن�ف تتعلق 
بعمالنية ه�ذه القوات واالنتقال من مرحلة الش�عار. 
أظه�رت قوى املقاومة يف العراق وس�وريا، عىل عكس 
األمريكيني، الذين يعتمدون غالبا عىل قوتهم اإلعالمية 
والدعائية لتهديد الطرف اآلخر، أن بإمكانهم اتخاذ أي 
إجراء عميل للدف�اع عن مصالحهم وتحقيق أهدافهم، 
دون االك�رتاث اىل الدعاي�ة الواس�عة للعدو يف وس�ائل 

االعالم الغربية والعربية.
بعب�ارة أدق، وضعوا العمالنية ع�ىل أجندتهم وأظهروا 
أنهم لن يحجموا عن أي عمل من شأنه إضعاف العدو 
وتعجي�ل انس�حاب املحتلني األمريكيني م�ن املنطقة. 
وق�د أظه�ر هذا األمر يف الس�نوات األخ�رية أن الجيش 
األمريكي محكوم عليه بالهزيمة وأنه ال يوجد س�بيل 

أمامه سوى خروجه من املنطقة.

أهداف وتداعيات هجوم »التنف«

المراقب العراقي/ متابعة...
طي�ب  رج�ب  الرتك�ي  الرئي�س  ق�ال 
اردوغ�ان، إن�ه أم�ر وزارة الخارجي�ة 
بطرد س�فري الواليات املتحدة وتس�عة 
س�فراء ل�دول غربية أخ�رى لدعوتهم 
لإلف�راج ع�ن رج�ل األعم�ال الرتك�ي 
ه�ؤالء  ب�ني  وم�ن  كاف�اال.  عثم�ان 
الس�فراء، س�بعة يمثلون دوالً حليفة 
األطل�يس  ش�مال  حل�ف  يف  لرتكي�ا 
وس�يؤدي طرده�م، إن تم، إىل إش�عال 
فتي�ل أكرب أزم�ة مع الغ�رب طوال 19 

عاما من حكم أردوغان.
وكاف�اال، ال�ذي يس�اهم يف العديد من 
جماع�ات املجتم�ع املدني، مس�جون 
من�ذ أواخ�ر 2017 التهام�ه بتموي�ل 
 2013 ع�ام  الب�الد  يف  احتجاج�ات 
والضلوع يف انقالب فاشل يف 2016. وما 

زال محتج�زا مع اس�تمرار محاكمته 
وينف�ي كل االتهام�ات املوجه�ة إليه. 
ويف بيان مش�رتك صدر يوم 18 ترين 
األول دعا سفراء كل من كندا والدنمرك 
وفرنس�ا وأملاني�ا وهولن�دا والنروي�ج 
والس�ويد وفنلندا ونيوزيلندا والواليات 
املتح�دة إىل حل ع�ادل ورسيع لقضية 
كاف�اال وإىل »إط�الق رساح�ه ف�ورا«. 
واس�تدعت وزارة الخارجي�ة الرتكي�ة 
الس�فراء العرة ووصفت البيان بأنه 
غري مس�ؤول. وقال أردوغ�ان يف كلمة 
ألقاها أمام حشد يف إقليم إسكي شهر 
بش�مال غ�رب تركي�ا »أص�درت األمر 
الواج�ب إىل وزي�ر خارجيتن�ا وأبلغته 
بما يجب عمل�ه، ال بد من إعالن هؤالء 
السفراء العرة أشخاصا غري مرغوب 

فيهم.  افعل ذلك فورا«.

المراقب العراقي/ متابعة...
كشف متحدث القوات املسلحة اليمنية 
العميد يحيى رسيع االحد، عن تفاصيل 
محافظت�ي  يف  الن�رص  ربي�ع  عملي�ة 
مأرب وش�بوة، والتي ت�م فيها تحرير 
3200 كيلومرت مرب�ع، اغتنام عرات 

املدرعات واآلليات.
إيج�از  يف  رسي�ع  العمي�د  واوض�ح 
صحفي ان س�الح الجو املس�ري شارك 
بأكث�ر م�ن 278 عملية منه�ا 161 يف 
األرايض املحتلة و117 عملية يف العمق 
الس�عودي والقوة الصاروخية ب� 130 
عملية منها 95 يف األرايض املحتلة و35 

عملية يف العمق السعودي.
املس�لحة  الق�وات  متح�دث  واض�اف 
اليمنية: نجحت قوات الدفاع الجوي يف 
إسقاط 4 طائرات استطالعية )طائرة 
CH4 وطائ�رة وين�ق لون�ق وطائرت�ا 
سكان إيغل( الفتا ان عمليات التصدي 
الناجح�ة للطريان الحرب�ي بلغت 296 
عملية واستمرت قواتنا يف تنفيذ عملية 
ربي�ع الن�رص رغ�م تكثي�ف الع�دوان 
الس�عودي األمريك�ي غارات�ه الجوية 

التي بلغت 705 غارة.
وتاب�ع: ت�م تحرير مديريات عس�يالن 
وتحري�ر  ش�بوة  يف  وع�ني  وبيح�ان 
مديريت�ي حريب والعبدي�ة وأجزاء من 

مديريتي جب�ل مراد والجوبة يف مارب، 
مش�ريا اىل ان إجم�ايل م�ا ت�م تحريره 
 3200 الن�رص  ربي�ع  عملي�ة  خ�الل 

كيلومرت مربع.
واوض�ح: لقد ظلت بعض املناطق التي 
تحررت مؤخرا يف مارب وكراً للعصابات 
الع�دوان،  تحال�ف  بدع�م  التكفريي�ة 
قائال: ب�ارشت قواتنا ف�ور تحرير تلك 
املناطق يف تطبيع الحياة، وتولت وزارة 
الداخلية والجهات املعنية مسؤولياتها 
بما فيها الس�لطة املحلي�ة، قائال: أدت 
عملي�ة ربيع الن�رص إىل مقتل وإصابة 
وأرس 1840 يف صفوف العدوان، بينهم 
550 قتي�ال و1200مصابا و90 أس�رياً 
، م�ن بني قت�ىل الع�دوان قي�ادات من 
»داع�ش« و »القاع�دة« والت�ي كانت 
تتخ�ذ العبدية وكراً له�ا وتتلقى الدعم 

من تحالف العدوان.
واض�اف متح�دث الق�وات املس�لحة: 
تم خ�الل عملية ربيع الن�رص إعطاب 
وإحراق وتدمري قرابة 16 آلية ومدرعة 
وناقلة جند، وتدمري 180 من األسلحة 
ونجح�ت قواتنا يف تدمري 5 من مخازن 
األس�لحة خ�الل عملي�ة ربي�ع النرص 
وتم اغتن�ام عرات املدرعات واآلليات 
التابع�ة لق�وى العدوان خ�الل عملية 

ربيع النرص.

المراقب العراقي/ متابعة...
ح�ذر أم�ني املجل�س االع�ىل لألم�ن القوم�ي 
االيراني عيل ش�مخاني، الكيان الصهيوني من 
القي�ام بأي عدوان ومغامرة ض�د الجمهورية 
االس�المية، داعيا الصهاينة اىل توفري التمويل 

الصالح االرضار الناجمة عن رد ايران املدمر.
وكتب شمخاني تغريدة عىل توتري االحد: »بدال 
من تخصي�ص ميزانية بقيمة 1.5 مليار دوالر 
لألعمال الريرة ض�د إيران، يجب عىل الكيان 
الصهيون�ي التفك�ري  لتوفري تموي�ل بعرات 
اآلالف م�ن امللي�ارات م�ن ال�دوالرات إلصالح 

األرضار التي ستنجم عن رد ايران املدمر«.
وكان�ت القن�اة 12 اإلرسائيلية، ق�د ذكرت ان 

حكومة الكيان الصهيوني وافقت عىل ميزانية 
بقيم�ة خم�س ملي�ارات ش�يكل )1.5 مليار 
دوالر( لتعزيز قدراتها عىل استهداف الربنامج 

النووي اإليراني.
وذك�رت القن�اة، أن »األم�وال س�توجه نح�و 
الطائرات وجمع املعلومات االستخبارية، ربما 
باستخدام األقمار الصناعية، من بني خيارات 

أخرى«.
وكان سفري ومندوب إيران الدائم لدى منظمة 
االم�م املتح�دة، مجيد تخت روانج�ي، قد حذر 
الكيان الصهيوني من »أي خطأ يف الحس�ابات 
ومغامرة محتملة ض�د إيران، ومن ضمن ذلك 

ضد برنامجها النووي السلمي«.

تركيا تطرد السفير األميركي 
وتسعة سفراء لدول غربية أخرى

القوات اليمنية تكشف تفاصيل 
جدیدة عن عملية »ربيع النصر«

شمخاني یحذر الكيان الصهيوني من أیة »مغامرة« تستهدف إیران
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االثنين 25 تشرين االول 2021 
العدد 2700 السنة الثانية عشرة

خيارات الدفاع عن قضية األسرى الفلسطينيين

فرصة لدور أوروبي بمظلة أممية إلحالل السالم في اليمن

بين نورين

ال يزال الدور األممي تجاه اليمن دون المستوى المطلوب، بل ُيعد أحد عوامل إطالة العدوان، لكونه ال يزال في إطار 
الموقف األميركي - البريطاني الذي يسوده القلق والتباكي على الصعيد اإلنساني، وفي ظل غياب للنيات الجادة على 

الصعيد العسكري والسياسي.

بقلم/وسام أبو شمالة
ُتعترب قضية األرسى الفلسطينيني يف سجون 
القضاي�ا  أكث�ر  م�ن  اإلرسائي�ي،  االحت�ال 
تأثرياً يف املش�هد الفلس�طيني. فمن�ذ النكبة 
س�جوَن  دخ�ل   ،1948 ع�ام  الفلس�طينية 
االحتال أكثُر من ثلث الش�عب الفلس�طيني، 
أي م�ا يزي�د ع�ى 800 ألف مناض�ل/ة، وما 
نس�بتهم 25% تقريب�اً من مجموع الش�عب 

الفلسطيني.
تع�دَّدت وس�ائل الدف�اع عن قضي�ة األرسى 
االحت�ال  س�جون  داخ�ل  الفلس�طينيني 
اإلرسائيي، وأخذت أش�كاالً متنوّعة، وأنماطاً 

متعدِّدة، وفقاً لألهداف املُراد تحقيقها.
ع�رات  الفلس�طينية  املقاوم�ة  نّف�ذت 
عملي�ات األرَس لجن�ود االحت�ال، ونجح�ت 
م�ن خاله�ا يف تحري�ر آالف األرسى، وم�ا 
زال�ت حرك�ة »حم�اس« تحتفظ بع�دد من 
الجن�ود الذين أرَسه�م جهازها العس�كري، 
»كتائب القس�ام«، من�ذ نحو س�بعة أعوام. 
ة بني االحتال  وَتجري مفاوضات غري مباشرِ
والحرك�ة، عرب وس�طاء ع�رب وأجانب، من 
�ل إىل اتفاق تب�ادل لألرسى، عى  أج�ل التوصُّ
غرار صفقة التب�ادل التي أُطلق عليها »وفاء 
الفلس�طيني  الش�عب  واحتف�ل  األح�رار«، 
بذكراها العاشة يف 18 ترين األول/أكتوبر 
الج�اري، وتح�رَّر بموجبها أكث�ر من 1000 
أس�ري فلس�طيني، من ذوي األحكام العالية، 
ومّم�ن أمض�وا عرات الس�نني يف س�جون 
االحت�ال، ومن أبرزهم يحيى الس�نوار، قائد 
حركة »حماس« يف قط�اع غزة، وأعضاء من 
قيادة الحركة، منهم، روحي مشتهى وتوفيق 
أب�و نعي�م وزاه�ر جباري�ن وحس�ام بدران 
وموىس دودي�ن، وغريهم عرات القادة، من 
املس�توَيني الس�يايس والعس�كري، ومن كّل 

الفصائل الفلسطينية.
ويف إط�ار املفاوضات الجارية، تقدََّمت حركة 
ل  »حم�اس« بخريطة طريق م�ن أجل التوصُّ

إىل اتف�اق تب�ادل األرسى. ويب�دو أن العائ�ق 
األبرز أمام إنجاز االتفاق، هو طبيعة حكومة 
االحت�ال غ�ري الق�ادرة ع�ى اتخاذ ق�رارات 
صعب�ة، وتخ�ى تداعي�ات هذا الق�رار عى 
اس�تقرار الحكوم�ة. وأدّق وص�ف للحكومة 
اإلرسائيلية الحالية أنها حكومة جمود، األمر 
الذي يعني بق�اء ملف التب�ادل متعثراً، وهو 
م�ا قد يدف�ع قي�ادة املقاوم�ة إىل البحث عن 
خي�ارات ضاغطة عى االحت�ال، منها تنفيذ 
عمليات أرَس جديدة. وهذا ما يخش�اه جيش 

االحتال اإلرسائيي.
يس�عى األرسى لتحقي�ق عدد م�ن املطالب، 
أبرزه�ا: وق�ف سياس�ة ال�رب واالعت�داء 
عليه�م، ووق�ف سياس�ة العزل االنف�رادي، 

وإلغ�اء سياس�ة االعتق�ال اإلداري )اعتقال 
يمت�ّد ع�دَة أش�هر، وُيَج�دَّد ليص�ل إىل ع�دة 
س�نوات من دون محاكمة أو توجي�ه ُتَهم(، 
وتخفي�ض االكتظ�اظ داخ�ل غ�رف األرَس، 
وإلغاء القيود املُذلّة عليهم، والسماح بإدخال 
وتحس�ني  والقرطاس�ية،  التثقيفي�ة  امل�واد 
ظروف زيارات أهاليهم، وغريها من الحقوق 

واملطالب املروعة.
نجحت تجربة الحركة األسرية، عرب تاريخها، 
يف ني�ل ع�دد م�ن حقوقه�ا، وانت�رت عى 
السّجان يف أغلبية معاركها. ولم َتَنل سياساته 
م�ن عزيمتها وكرامتها. ومن أبرز إنجازاتها: 
إدخ�ال املذي�اع للس�جون، وتنظي�م ف�رات 
للتواصل الهاتفي بني األرسى وأهاليهم، عرب 

هات�ف عموم�ي، والتخفيف م�ن االزدحام، 
وتحسني اإلنارة والتهوئة، وتحسني مستوى 

الطعام، وغريها من املكتَسبات. 
راً،  َق مؤخَّ َتَجلّت انتصارات األرسى يف ما تحقَّ
بعد أن خاض 250 أس�رياً من أرسى »الجهاد 
اإلسامي« إرضاباً عن الطعام، بدعم من كّل 
الفصائ�ل، بعد أن اس�تهدفت إدارة س�جون 
االحتال، منذ الس�ادس من أيلول/س�بتمرب 
امل�ايض، أي تاري�خ عملي�ة »نف�ق الحّرّية«، 
أرسى »الجهاد اإلس�امي«، من خال نقلهم 
وعزله�م واحتجازه�م يف الزنازي�ن، عدا عن 
نق�ل مجموع�ة م�ن القي�ادات إىل التحقيق. 
ونجحت الحركة األسرية يف تحقيق مطالبها، 

وإلغاء القرارات اإلجرامية ضدهم.

خال أغلبية محطات النضال، التي خاضتها 
الحركة األس�رية، عرّب الش�عب الفلس�طيني 
َ املَس�ريات واملقاومة  ع�ن تضامنه معها، َعربرْ
الشعبية، يف مختلف أشكالها. وأعلنت فصائل 
املقاوم�ة أن املس�اس ب�األرسى وحقوقهم، 
يعني إش�عال املواجهة العسكرية مع العدو، 
إىل جان�ب تفعي�ل األدوات الدبلوماس�ية عرب 
الوسطاء، من أجل تحميل االحتال املسؤوليَة 

عن تبعات سلوكه ضد األرسى.
وع�ى الرغ�م من ع�دم ثق�ة الفلس�طينيني 
املتع�ددة،  ومؤسس�اته  ال�دويل،  باملجتم�ع 
فإّنه�م ينّظم�ون اعتصام�اً أس�بوعياً أم�ام 
مق�ر الصلي�ب األحم�ر يف مدين�ة غ�زة، من 
أج�ل إيصال صوته�م ومطالبه�م املروعة، 

وتحديداً حقهم يف زيارة أبنائهم. 
وم�ن الافت، ما ص�در عن اجتم�اع الربملان 
املقاوم�ة  مطالب�ة  م�ن  �راً،  مؤخَّ العرب�ي 
تب�ادل  صفق�ة  تش�مل  ب�أن  الفلس�طينية 
األرسى املقبل�ة، األرسى الع�رَب يف س�جون 
االحتال، وهو ما اعُترب ثقة بخيارات الشعب 
الخي�ارات  لعج�ز  وانعكاس�اً  الفلس�طيني، 
العربية الرس�مية تج�اه قضاياه�ا الوطنية 

والقومية.
تع�ّددت أس�اليب النضال الفلس�طينية تجاه 
الخي�ار  ب�ني  وتراوح�ت  األرسى،  قضي�ة 
العس�كري لتحريرهم عرب صفق�ات التبادل، 
وه�و الخيار ال�ذي ثبت نجاح�ه، وبني خيار 
التح�رر الذات�ي ع�رب حف�ر أنف�اق الحري�ة، 
ر عرب مفاوضات  باإلضاف�ة إىل مطلب التح�رُّ
التس�وية )اتفاقي�ة أوس�لو(، وال�ذي ثب�ت 
إخفاق�ه، إىل جانب العمل ع�ى تثبيت حقوق 
األرسى اإلنس�انية، بع�د سلس�لة من معارك 
األمعاء الخاوية، واملقاومة الشعبية املُسانرِدة، 
والتهدي�د والتلويح بالتصعيد العس�كري من 
جان�ب املقاوم�ة، يف ح�ال اس�تمرت معاناة 
وه�ذا  حقوقه�م.  م�ن  وحرمانه�م  األرسى 

َد نجاحه يف أغلبية املحطات. األسلوب تأكَّ

بقلم/محمد محمد السادة
هان�ز  الس�ويدي  تعي�ني  يعك�س  كم�ا 
جروندب�رغ كمبعوث أممي راب�ع إىل اليمن 
فش�ل واش�نطن ولن�دن يف ف�رض رؤاهما 
املزعوم�ة للس�ام، ويمن�ح فرص�ة ل�دور 
أوروب�ي بمظل�ة أممية قد ينج�ح يف إنجاز 
اتفاق س�ام يمني وإقليم�ي، إن تحرر من 
الوصاي�ة األمريكي�ة - الربيطانية، وتمكن 
جروندبرغ من إظه�ار ثقة ورؤية مختلفة 
ُيجس�د م�ن خالها ثقاف�ة أج�داده الذين 
ُعرفوا برباعته�م يف املاحة وركوب مخاطر 
البحار واملحيط�ات، إضافًة إىل ما ُتعرف به 
الس�ويد اليوم من وجود مس�تويات عالية 
م�ن الثق�ة ل�دى مواطنيها ومؤسس�اتها، 
نه�ا م�ن تبني رؤي�ة جريئ�ة ومختلفة  مكَّ
ع�ن بقي�ة دول العالم يف مواجه�ة جائحة 
كورون�ا، عكس�ت فيها ثقافته�ا الخاصة، 
إذ لم تقم بإعان حال�ة الطوارئ أو الحجر 
الصحي وفرض اإلغاق، بل تبنت ما ُيسمى 
ق�ت مس�تويات  »مناع�ة القطي�ع«، وحقَّ

عالية من املناعة مقارنة ببقية الدول .
نجاح املبع�وث جروندب�رغ يف مهّمته يظّل 
مرهون�اً بقدرته عى إظهار ج�رأة وبراعة 
دبلوماس�ية تخت�زل ثقاف�ة ب�اده وبراعة 
أس�افه املاح�ني، والب�دء من حيث فش�ل 
سلفة املبعوث الربيطاني غريفيث يف فصل 
املس�ار الس�يايس ع�ن املس�ار اإلنس�اني، 
إذ س�يكون مثل ه�ذا التوجه مح�ل تقدير 
اليمني�ني، وس�ُيبدد لديه�م اإلحب�اط الذي 
ترك�ه املبعوثون الس�ابقون، وال س�يما أنَّ 
السويد استضافت مفاوضات يمنية أفضت 
إىل اتفاق اس�توكهولم يف العام 2018، وهو 
اتفاق حّق�ق نجاحاً جزئي�اً يف الحديدة ويف 

ملّف األرسى.
هناك عوامل إيجابية أخرى ُيمكن للمبعوث 
أن يوّظفها إلنجاح ُمهّمته، فعى الرغم من 
كون�ه ُيمث�ل األم�م املتح�دة يف ُمهمته، يتم 
النظ�ر إليه يف الوقت ذاته كدبلومايس لدولة 
تحظ�ى بُس�معة دولي�ة طيبة، كم�ا ُينظر 
إلي�ه كممّثل لاتح�اد األوروب�ي. وقد عمل 
سفرياً معتمداً لدى اليمن قبل توليه مهمته 
كمبع�وث أمم�ي، األمر ال�ذي يمنحه دعماً 
أوروبياً من ش�أنه تخفيف االرتباط املباش 
ملهمته بالواليات املتح�دة وبريطانيا اللتني 
فش�لتا يف الظهور بمظهر وسيط السام يف 
اليمن، من خال املبعوثني الربيطاني مارتن 
تيموثيليندركين�ج،  واألمريك�ي  غريفي�ث 
لتظ�لَّ الص�ورة القبيحة لواش�نطن ولندن 
ك�ركاء يف تحال�ف الع�دوان ع�ى اليم�ن 
وجرائم�ه الرببري�ة. إضافة إىل ذل�ك، يتوىل 
املبع�وث مهمت�ه يف ظ�ل زخ�م دويل داع�م 
لجهود إحال السام يف اليمن، وال سيما أنَّ 
عوام�ل نضج ملف اليم�ن اكتملت، وتجلَّت 
ص�ورة املش�هد وتفاصيله ل�دى الكثري من 

أعضاء املجتمع الدويل.
كما تتضّمن رؤية املبعوث سعيه الستئناف 
عملي�ة الحوار بني األطراف املعنية من دون 
شوط مسبقة، وصوالً إىل تسوية سياسية 
ب�رورة  اعتق�اده  إىل  إضاف�ة  ش�املة، 
توس�يع دائرة األطراف الداخلية للمشاركة 
يف املفاوض�ات، وتوس�يع مش�اركة امل�رأة 
والش�باب يف مختلف القضايا، وهو مطلب 
أمريك�ي - بريطان�ي - س�عودي ظاه�ره 
ح�ّق ولكن ي�راد به باط�ل، لكونه يس�عى 
للمس�اواة ب�ني املنتر وامله�زوم، ويحول 
دون حصاد اليمن ثمار صموده وتضحياته 

وانتصاراته.
من الواضح أن رؤية املبعوث للسام تعتمد 
عى التدرج املرحي الذي يبدأ بتحقيق تقدم 
يف إجراءات بناء الثقة بني األطراف كأرضية 
لتحقيق اخراق يف القضايا األساس�ية. وال 

ش�ّك يف أن معال�م الرؤي�ة س�تتضح أكثر، 
وسُتس�تكمل عنارصها بع�د إنجاز مرحلة 
بناء الثق�ة. عندها، س�يكون أمامه مهمة 
إزالة التحديات التي ُتعوق تحقيق تس�وية 
سياس�ية، ويف مقّدمتها قرار مجلس األمن 

ال�دويل رق�م 2216، إضاف�ًة إىل ما ُيس�مى 
»املرجعي�ات الث�اث«، وتبن�ي ق�رار أممي 
جديد يستوعب املعطيات الجديدة، ويطالب 
بخروج الق�وات األجنبية، ويمن�ع التدخل 

الخارجي يف اليمن.

لقد باتت صنعاء وقواتها عى موعد وش�يك 
إلعان اس�تكمال تحرير كل مناطق شمال 
اليمن، إذ شهدت اآلونة األخرية سلسلة من 
االنتصارات النوعية، وبتكتيكات عس�كرية 
فاق�ت توقع�ات ق�وات تحال�ف الع�دوان 
ومرتزقت�ه واس�تعداداتهم، ومّكن�ت قوات 
صنع�اء من اس�تكمال تحري�ر محافظتي 

البيضاء والجوف.
أم�ا مأرب، فه�ي ُتعد معقل ق�وات تحالف 
الع�دوان وحكوم�ة ه�ادي، ومح�ّل رهان 
واش�نطن التي تعتربه�ا معركتها أكثر من 
غريها، مس�تندة يف رهانها إىل االستعدادات 
الضخمة لقوات التحال�ف والتفّوق الجوي 
املس�اند ملرتزقتها الذي�ن يتصّدرهم اآلالف 
من املقاتلني املتطرفني والتكفرييني التابعني 
لح�زب اإلص�اح، إىل جانب املئ�ات ممن تم 
جلبهم من عن�ارص »القاعدة« و«داعش«، 
إال أنَّ ق�وات صنع�اء، مس�نودة بمب�ادرة 
الس�ام يف مأرب، والتي أطلقها قائد الثورة 
السيد عبد امللك الحوثي واستجاب لها أغلب 
مش�ايخ مأرب وعقائها، أس�قطت رهان 
واشنطن، ولم يعد يفصل قوات صنعاء عن 
مركز املدينة س�وى معركة أخ�رية فاصلة 
مع من تبق�ى من أولئ�ك الرافضني ملبادرة 

السام وحقن الدماء .
عى م�دار 7 س�نوات من الع�دوان، تنامت 
قدرة صنع�اء عى فرض خيارات الّس�ام، 
لتصب�ح اليوم قادرة ع�ى فرضه من خال 
السياس�ية والدبلوماسية،  السلمية  أدواته 
بكف�اءة ال تق�ّل ع�ن قدرته�ا ع�ى فرض 
معادل�ة الس�ام من خال الق�وة بأبعادها 
املختلفة، وهو ما أش�ار إليه رئيس املجلس 
الس�يايس األعى مهدي املشاط يف خطاباته 

بمناس�بة ذكرى ث�ورة 21 س�بتمرب وثورة 
14 أكتوب�ر، والتي ج�دد فيها دعوة تحالف 
الع�دوان لانخ�راط الجاد يف عملية س�ام، 
واس�تعداد صنع�اء للدخ�ول يف ضمان�ات 
متبادلة والتزامات متبادلة تحمي املصالح 
وُتعال�ج  والس�عودية،  لليم�ن  املروع�ة 
مخ�اوف الري�اض وهواجس�ها، مؤك�داً يف 
الوق�ت ذات�ه الق�وة كخي�ار مت�اح لُصنع 
السام، فصنعاء التي كسبت الحرب قادرة 
ع�ى صن�ع الس�ام من خ�ال اس�تكمال 
تحرير كل ش�رب م�ن أرض اليمن، لتفرض 
بذل�ك معطي�ات لواق�ع ال يمك�ن لتحالف 
الع�دوان واملجتمع ال�دويل إال التعاطي معه 
والتس�ليم ب�ه. ولعلَّ م�ا يؤكد ذل�ك هو ما 
تش�هده املواق�ف السياس�ية الدولية تجاه 
اليم�ن م�ن تغي�ري، إذ أصبح�ت العديد من 
ال�دول ُتب�دي املزيد م�ن التفه�م واالنفتاح 
ع�ى صنعاء، ويف مقدمتها روس�يا والصني 

واالتحاد األوروبي.
ختام�اً، ُتظهر صنعاء، وم�ن موقع القوة، 
جهوزي�ة عالي�ة للس�ام الع�ادل واملرف 
ال�ذي يضمن مصالح اليم�ن وحق أبنائه يف 
االختي�ار ورس�م مامح مس�تقبلهم، وكذا 
حقه�م األصي�ل وامل�روع يف االس�تقال 
والحرية والس�يادة، فالس�ام الذي يتطلَّع 
ن يف سقفه األدنى وقف  إليه اليمنيون يتضمَّ
العدوان، ورفع الحص�ار، وإنهاء االحتال، 
ومعالجة آث�ار العدوان، ودفع التعويضات. 
ويف إط�ار ه�ذا الس�قف، تك�ون صنع�اء 
التفاصي�ل  ومناقش�ة  للح�وار  مس�تعدة 
والضمانات وآلي�ات التنفيذ، أو امليض ُقدماً 
لفرض هذا السقف املروع للسام بمنطق 

القوة املرتكز عى قوة املنطق والحق.

بقلم/الشيخ خيرالدين الهادي الشبكي
 أشقت ش�مس اليوم ال كباقي االي�ام, فقد أعلنت عن 
اس�تضاءة الك�ون بن�ور خ�ري الخلق محمد ص�ى الله 
علي�ه وآله, الذي بدأ بالحرك�ة التغيريية بمجرد دخوله 
إىل عال�م الدني�ا فق�د اعلن عن تس�اقط ع�روش أئمة 
الكف�ر والضال, وته�ادم أركان الضال؛ ليبدأ بمس�ار 
جدي�د يف حركة االنس�ان تج�اه ربه الكري�م, ورسعان 
م�ا تط�ورت هذه الحرك�ة الريادي�ة يف عاقته�ا بربها 
بالتأثري عى مجموع الخلق وبنس�ب متفاوتة؛ باعتبار 
الن�اس مختلف�ني يف حقيق�ة توجهه�م وس�امة  أن 
نطفه�م, فأصحاب النط�ف النظيفة وجدوا أنفس�هم 
منقادين لاستس�ام ب�ني يدي النبي االك�رم صى الله 
علي�ه وآله عى خاف غريه�م الذين منعته�م طينتهم 

الق�ذرة لامتثال؛ بل واجه�وا الدعوة بكثري من االرصار 
عى الرغم م�ن ثقتهم أن هذه الدعوة س�بيل خاصهم 
ونجاته�م يف مس�رية التوج�ه إىل حي�اة ال م�كان فيها 

ألعداء الرسالة والرسول واملرسل.
أن ذك�رى ال�والدة امليمون�ة للنبي صى الل�ه عليه وآلة 
انطاقة جديدة نحو ش�حن الهمم وبذل السعي للتغيري 
أُسوة باليوم الذي يتجدد يف كل عام فيتجدد فيه روحية 
الحركة االس�امية التي تقتدي بالس�رية العطرة للنبي 
االك�رم صى الله عليه وآله, وتحاول أن تتحمل من اجل 
القضي�ة ما تحمله صى الله عليه وآله يف هذه املس�رية 
الجهادي�ة لتحقي�ق غاي�ة الل�ه تعاىل من نش�أة الخلق 
وتكليفه�م باس�تخاف االرض جيا بع�د جيل وعمارة 
اآلخرة باعتبار أن الدنيا مزرعة اآلخرة؛ وليتيقن الناس 

أنهم لم ُيخلقوا عبثا كما يتصور الكثري من الناس, فقد 
كان النبي صى الله عليه وآله حجة عى س�ائر الخلق, 
فليس الح�د أن يعتذر بعد هذه الرحم�ة االلهية املهداة 
للعامل�ني. واملعلوم أن هذه املس�رية النبوي�ة املرقة لم 
تتوق�ف عند ح�دِّ منذ انطاقها فيوم�اً بعد آخر ترادف 
االض�اءات النبوية يف االوس�اط املختلف�ة والبعيدة عن 
املحيط االسامي, وقد يواجه بالعناد والتعصب من قبل 
بعض املبغضني الذين ال حظ لهم بالهداية واالستجابة؛ 
إال أن االم�ر مختلف عند عامة الخلق الس�يما من تميَّز 
بحس�ن الرسيرة والطينة, وأما انكار البعض وعنادهم 
فليس له أن يمنع شوق الشمس, وقد حاولوا بنوا أمية 
قبل غريهم التصدي للنور النبوي فأركس�هم الله تعاىل 
فأصبح�وا م�ن االذلني, وه�ذا العهد من الل�ه متواصل 

مع نبيه الكريم لقول�ه تعاىل: )ورفعنا لك ذكرك(. ومن 
املناس�ب أيض�اً أن نعلم أن هذا اليوم الس�ابع عر من 
ربي�ع االول تمي�ز إىل جان�ب ذكرى والدة الن�ور النبوي 
بذك�رى والدة ص�ادق أهل البي�ت عليهم الس�ام أيضاً 
ليكون نورا عى نور, ويزيد بذلك هذا اليوم علواً وشأنا, 
وحقيقة االمر إن كانت الجمعة س�يدة أيام االس�بوع, 
وكان ش�هر رمضان سيد شهور السنة, فالحق إن يوم 
الس�ابع ع�ر من ش�هر ربيع االول س�يد أيام الس�نة 
كرامة لرس�ول الله صى الل�ه عليه وآل�ه وولده االمام 
الص�ادق عليه الس�ام, فحيٌّ باملؤمن�ني أن يجعلوا من 
يومه�م هذا يوماً لتجديد العه�د بالتوبة, والعزيمة عى 
االخ�اص والتقوى قربة لله تع�اىل وحباً وكرامة ملحمد 

وآل محمد صلوات الله عليهم أجمعني.       

 

الطبخة مطبوخة والزم ناكلها..
الطب�اخ صهيون�ي، واملطبخ صهيوني، وامل�واد من أمريكا 

وبريطانيا ودول غربية أخرى بفلوس وغطاء إماراتي..
بالعافية علينا وعى أهل الَعقد والُعقد ربعنا..

النتائج معجونة ومخبوزة، وحار ومكس�ب ورخيص وخل 
ياكلون مادامت »كروش« الربع مليانة.

قب�ل اإلنتخابات تحدث�ُت إىل قائد س�يايس محي من داخل 
محافظة البرة وقلت له بالحرف الواحد: سيكون التزوير 

يف هذه اإلنتخابات عى أشده.
فرد عي قائاً: سنشهد انزه إنتخابات يف تاريخ العراق!

الحمد لله إن الرجل لم يفز ولم يرد عى إتصاالتي.
أنا لسُت منجماً..

وال أقرأ املمحي وال مفتش باللبن..
كل م�ا يف األم�ر إن العملي�ة ألكرونيةرصف�ة واملفاتيح يف 
دولة اإلمارات »العربية« التطبيعية والنتائج يجب أن تكون 

عى مقاساتهم قدر املستطاع..
ولتري�ن وج�ود لن يوج�د وسُيش�رى وبالتايل س�ُتبارك 
النتائج ويعقلوها بمواقع »الشوشل ميديا« وتبعات »كبة« 

داعش بالدهن الحر ذات الطعم املر.
مجل�س األم�ن كان أكث�ر رصاح�ة وش�جاعة وصدقاً من 
الجمي�ع يف داخل هذا الوطن ال�ذي لم »يطن« ومن خارجه 

الذي »يطنطن« و »يدندن«..
املجل�س ب�ارك كل العملي�ة م�ن أول زر إمارات�ي إىل آخ�ر 
فخ�ذ تآمري تدخل يف إنتخابات ترين التي كنُت أُس�ميها  

-بإرصار- إنتخابات الشهر العاش!
مجلس األمن حسم األمر املحسوم

وكشف املكتوم
وقد دارت علينا الگوم.

البقاء لله..
طبقة سياس�ية تموت..وأخرى يف غ�رف اإلنعاش..وثالث 

سيبقى معاقاً هذا إن عاش..وطاش ما طاش

مجلس األمن ونتائج 
االنتخابات والمطبخ

بقلم/إياد اإلمارة



اعتدن�ا يف َزم�ن الحص�ار املقي�ت الذي فرض�ه النظام الس�ابق 
والق�رارات االممي�ة يف بداي�ة التس�عينيات من الق�رن املنرصم 
ان نس�تمع اىل جمل�ة مأثورة بقيت تفرض س�طوتها لس�نوات 
عجاف اس�مها النفط مقابل الغذاء والدواء ومن معطفها وزعت 
الحص�ص التمويني�ة الش�هرية ب�ن االرس تبع�ا لع�دد افرادها 
وكمياته�ا املعت�ادة وهذه املقايضة تح�ت ارشاف دويل يبدو انها 

تطل علينا يف عناوين ونوافذ واشكال شتى مع تقدم الزمن .
ويف الرياضة دست املصطلحات املشابهة لهذا املعنى انفها وعرفنا 
منذ الثمانينيات املاعب مقابل االمن والس�ام ومنعت منتخباتنا 
الوطني�ة واالوملبية من اجراء مبارياتها يف ماعب العراق بس�بب 
الحرب بن العراق وايران ووصل منتخبنا اىل مونديال املكسيك يف 
العام 1986 من دون ان يخوض اي لقاء يف رصوحنا الرياضية .

وتعرفن�ا عىل معطيات اخرى تخدم البن�ى التحتية تبناه االتحاد 
القاري بمباركة الفيفا يخص بناء املاعب واملنش�آت والرصوح 
االخ�رى وتقديم الدعم املادي واملعنوي عرب املش�اركة الفاعلة يف 
برامج مرشوعي الهدف والرؤية االس�يوية وغريهما وتم تش�ييد 
مقر اتح�اد كرتنا بفضل هذا التعاون تح�ت يافطة تحاكي مثل 

تلك الرغبة .
اخر ابتكارات العمل الريايض والبدء بصفحة جديدة من مواجهة 
جائحة كورونا الرشوع باتفاقية اخرى يف مس�ار الحياة اليومية 
ملتابعة الفعالي�ات الرياضية عرب صيغة )دخ�ول املاعب مقابل 
التلقيح( وتابعنا تفاصيلها يف بطوالت دولية ومس�ابقات وطنية 
يف اوروبا واس�يا وام�ريكا وافريقي�ا وبرزت صوره�ا يف اوملبياد 
طوكي�و قبل اش�هر اذ س�محت الس�لطات بدخول االش�خاص 

امللقحن ملضادات ضد الجائحة امتثاال للتعليمات الصحية .
قبل اي�ام وافق�ت الجهات الصحي�ة املعنية بس�امة االجراءات 
الطبية عىل دخول جماهرينا بنس�بة 30 % ملاعبنا الكروية عىل 
رشط ان يكون الحضور من امللقحن بجرعات املكافحة لكورونا 
فضا ع�ن تخصيص لجان طبي�ة تقوم بهذه املهم�ة يف املاعب 

املراد دخولها .
تابع�ت منش�ورات العدي�د م�ن الزم�اء العامل�ن يف الصحافة 
الرياضية وعشاق املستديرة يف االيام املاضية وقد اشاروا فيها اىل 
تلقيه�م العاج املطلوب والجرعة املخصصة ملكافحة الجائحة يف 
اروق�ة االندية وماعبها املرشعة الحتضان مباريات دوري الكرة 
املمتاز ومع س�خونة اللقاءات املقبلة ستتضاعف نسب التلقيح 

ونشهد توافدا اكثر ملرتادي ماعبنا .
س�امة ماعبنا وساس�ة االجراءات املتبعة وايجابية التشجيع 
وتط�ور ملف البن�ى التحتية تتطلب من الفيف�ا ان يطلق العنان 
لق�راره املؤجل برفع كيل للحظر املفروض عىل رصوحنا الكروية 
بعد ان نجحنا يف كس�ب طرف املعادلة املعنية ب�)االمن والسامة 

مقابل رفع الحظر( اليس كذلك ؟

املالعب مقابل التلقيح

كاظم الطائي

محلية6 Aرياضة  l m u r a q e b  A l i r a q i  N e w s p a p e r

صحيفة-يومية-سياسية-عامة
االثنين 25 تشرين االول 2021 العدد 2700 السنة الثانية عشرة

يف  مش�واره  األوملب�ي  منتخبن�ا  َيس�تهل 
عام�ا   23 تح�ت  آس�يا  كاس  تصفي�ات 
بمواجه�ة ج�زر املالدي�ف الي�وم االثنن، 
ويعول الشارع الريايض كثريا عىل الفريق 
عطفا عىل ما قدمه من مستويات متميزة 
يف بطول�ة غ�رب الق�ارة األخ�رية وال�ذي 
أعط�ى ارتياحاً كب�رياً للمعنين بالش�أن 
الري�ايض وعىل الرغم من خس�ارة املباراة 
نصف النهائي مع نظريه الس�عودي شعر 
الجمي�ع بالرض�ا والفخر ملس�توى هؤالء 
الش�بان وه�و م�ؤرش مهم لظه�ور جيل 
وكوكب�ة م�ن الاعبن الش�باب القادرين 
ع�ىل الذه�اب بعي�دا يف ه�ذه التصفي�ات 
وع�ودة الص�ورة الجميل�ة ع�ن كرتن�ا يف 

ظ�ل املس�توى املتواضع ال�ذي ظهر عليه 
املنتخ�ب الوطن�ي االول يف تصفيات كأس 

العالم االخرية.
وأكَد التش�يكي مريوساف سكوب مدرب 
املنتخب األوملبي، جاهزيَة الفريق لخوض 
التصفّي�ات اآلس�يوية املؤهل�ة لنهائيات 
آس�يا تح�ت 23 عام�ا الت�ي س�تقام يف 

أوزبكستان العام املقبل. 
وقاَل سكوب يف املؤتمر الصحفي ملبارياِت 
املجموع�ة الثالث�ة: »أنا هن�ا يف البحرين، 
ولك�ن أن�ا اآلن م�درب منتخ�ب الع�راق 
األوملبي، ولدينا تصفي�ات مهمة، وهدفنا 
هو التأهل لنهائياِت آسيا تحت 23 عاما«.

وأض�اَف: »املجموع�ة الثالث�ة تع�ُد جيدًة 

ومميزًة ونعل�م إمكانيات هذه املنتخبات، 
خصوصا منتخب البحرين ألننا شاهدناه 
يف بطولة غرب آس�يا، ومب�اراُة اليوم أمام 
منتخب املالديف مهمٌة لنا يف بدايِة املشوار 

لتحقيِق الفوز«.
وزاد: »أري�د توضي�ح أنه يج�ب أن نختار 
تش�كيلًة مغاي�رًة من الاعبن، س�نفتقد 
خدم�اَت الكثري م�ن الاعب�ن املحرتفن، 
أوروب�ا  يف  الاعب�ن  م�ن  العدي�د  لدين�ا 

خصوصا يف إنجلرتا«.
س�كوب:  مريوس�اف  التش�يكي  وأت�م 
»منتخ�ب العراق األوملب�ي يضم مجموعًة 
من الاعب�ن أصحاب إمكانيات جيدٍة من 
الدوري العراق�ي املمتاز، وأتمنى أن يقدم 

الاعبن أداًء جيدا«.
اىل ذلك قال مساعد مدرب املنتخب األوملبي 
عب�اس عبي�د ع�ن م�دى نج�اح التجربة 
التش�يكية من عدمه مع املنتخب األوملبي 
الحايل، الس�يما انها التجربة االوىل مع تلك 
املدرسة »رصاحة الوقت مبّكر جدا للحكم 
ع�ىل نجاح املدرب والتجربة التش�يكية او 
اي مدرس�ة كروية اخ�رى، الن اي مدرب 
عادة ما يحتاج اىل مزيد من الوقت ليظهر 
امكانياته م�ع اي منتخب ي�رشف عليه، 
وبالنس�بة ملنتخبن�ا االوملب�ي ل�م يت�درب 
س�وى 13 يوما قبل الدخول لبطولة غرب 
اسيا االخرية تحت قيادة املدرب سوكوب.

ام�ا يف ما يخص طريقة لع�ب منتخبنا يف 

الس�عودية، الت�ي اعتمدت توزي�ع الجهد 
طوال الش�وطن مع افتقادها اىل التنظيم 
يف الخ�ط األمام�ي، فق�د ب�ن عبي�د ان 
»الجه�از التدريب�ي عمل بص�ورة جيدة، 
وق�دم املنتخب ملحات فني�ة ممتازة يف كل 
املباريات التي خاضه�ا مقارنة مع قرص 
م�دة اإلعداد اذا م�ا قارناها بف�رتة إعداد 
بقي�ة منتخبات اس�يا األخ�رى”، الفتاً اىل 
ان “مش�كلة اغل�ب الاعب�ن يف املنتخ�ب 
ه�ي انه�م العب�ون ب�دالء يف أنديتهم، وال 
يشرتكون دوما يف مباريات الدوري املحيل 
وهذا االمر يعرضنا لصعوبة كبرية يف رفع 
كفاءة ومستوى الاعب ليصبح بمستوى 

االولفي املنتخب«.

سكوب:األولمبي يطمح لصدارة المجموعة 
والتأهل للنهائيات االسيوية

غ�ادر فريق نادي أربيل للنس�اء 
بكرة اليد للمش�اركة يف البطولة 
أبطال  الخامسة لاندية  العربية 
ال�دوري والت�ي م�ن املق�رر ان 
الحمام�ات  مدين�ة  يف  تنطل�ق 
التونس�ية غدا الثاثاء وتس�تمر 

ثمانية ايام.
االعرج�ي رئيس  وق�ال محم�د 
اتحاد ك�رة اليد: ان ن�ادي اربيل 
)بطل الدوري للنساء( سيشارك 
يف هذه املس�ابقة اىل جانب اندية  
والزهراء  الجزائ�ري  بوم�دراس 
الجزائ�ري  وااليب�ار  التون�ي 
واالفريق�ي التون�ي، مبين�ا ان 
»الفري�ق ال�ذي يض�م العبت�ن 
محرتفتن من تونس وهن رانية 
بن�ت توفي�ق وحارس�ة املرم�ى 
عج�رود  محم�د  بن�ت  اين�اس 
س�يخوض مبارات�ه االوىل أم�ام 

افتت�اح  يف  الجزائ�ري  االيب�ار 
البطولة«.

»الوف�د سيرتأس�ه  ان  واض�اف 
بيجان  عبدالل�ه مجي�د ويض�م 
ورسك�وت  مرشف�ا  ابراهي�م 
محس�ن وبس�يم عيىس ادارين 
وعب�د الخال�ق محم�د معالج�ا 
وريبن رمزي اعاميا وس�يقود 
ام�ري  زي�اد  امل�درب  الفري�ق 
ومساعده محمد خرسو وخمس 
عرشة العبة ه�ن: كازينخوزندة 
عم�ر  مغديدوكاني�او  وايم�ان 
وآال دي�وان ودلينا عب�د الرحمن 
وش�يدا رض�ا وب�ه ن�از حس�ن 
وش�رياز عرفان وش�وخان نور 
الدين ومه هرة بان عليوهاوزين 
رسدار وس�يو س�ليمان وي�ارى 
احمد وس�انا مغديدباالضافة اىل 

العبتن محرتفتن من تونس«.

أربيل يشارك بالبطولة العربية 
بكرة اليد للسيدات

م�درب  ص�اح  ل�ؤي  ق�ال 
الكهرب�اء،إن مواجه�ة ال�زوراء 
السادس�ة  الجولة  اليوم ضم�ن 
من الدوري، تأتي ضمن مساعي 

فريقه ملواصلة النتائج الجيدة.
وق�ال ص�اح »فريقن�ا يحت�اج 
إىل الوق�ت ملزي�د من االنس�جام 
والتطور، وتحقيق نتائج أفضل، 
طموحنا بدأ يك�رب وهذا بحاجة 
إىل عم�ل واجتهاد ويف ظل ضغط 
مباريات ال�دوري علينا معالجة 

األخطاء باستمرار«.

كب�ري  فري�ق  »ال�زوراء  وب�ن 
جميعه�ا  ال�دوري  ومباري�ات 
توج�د  وال  ومهم�ة،  صعب�ة 
مضمون�ة  أو  س�هلة  مواجه�ة 

إطاقا«.
يواص�ل  »الفري�ق  وأش�ار 
اليومي�ة، ونأمل أن  تحضريات�ه 
ألن  الفن�ي،  باملس�توى  نتق�دم 
ال�دوري طويل وعلين�ا الحفاظ 

عىل تطورنا«.
يحت�ل  الكهرب�اء  أن  إىل  يش�ار 

املركز الثامن برصيد 8 نقاط.

صالح: الكهرباء سيسعى 
لمواصلة نتائجنا الجيدة 

عبد الواحد يؤكد جاهزية الشرطة لمواجهة النفط اتحاد الكرة يمنح حرية اختيار األعضاء لرؤساء اللجان

أكد حس�ن عبد الواحد امل�درب املس�اعد للرشطة، أن 
الفريق أكم�ل تحضرياته ملواجهة الغ�د أمام النفط يف 

الجولة السادسة من الدوري املمتاز.
وق�ال عب�د الواح�د: »الفريق جاه�ز ملواجه�ة النفط 
وعازمون ع�ىل النقاط الثاث ومواصل�ة الضغط عىل 

املتصدر«.
وأش�ار: »قد يكون ملعب النف�ط وأرضيته عامل قلق 
لألندية لكننا نركز بق�وة للخروج من املباراة بالنقاط 

الثاث، وفري�ق النفط من الفرق املميزة ويضم العبن 
جيدين«.

وبن: »الفريق مكتمل الصفوف باستثناء غياب ثنائي 
املنتخ�ب األوملب�ي عمار غال�ب وصادق زام�ل، ولدينا 
البدائل القادرة ع�ىل التعويض، وعازمون عىل تحقيق 

نقاط املواجهة«.
يشار إىل أن فريق الرشطة جمع 13 نقطة من الجوالت 

ال�5 املاضية بوقع 4 انتصارات وتعادل واحد.

أك�د عضو االتح�اد العراقي لكرة 
الق�دم ومرشف املنتخ�ب األوملبي 
غانم عريبي، منح الحرية لرؤساء 

اللجان باختيار أعضائها.
وقال عريبي إن »االتحاد سيشكل 
كل  يتحم�ل  ان  ع�ىل  لجان�ه 
املس�ؤوليات ويك�ون كل رئي�س 
لجن�ة يف االتح�اد ه�و املس�ؤول 
ع�ن تس�مية أعض�اء لجنته بعد 
استحصال موافقة اتحاد الكرة«.

بع�ض  »هن�اك  أن  وأض�اف 
املش�كات التي واجهت 

االتح�اد  عم�ل 

وهي مرتاكمات االتحاد الس�ابق 
ويت�م العم�ل ع�ىل حله�ا وجعل 

ل�ة  لحا ا

بالنه�ج  وتس������ري  طبيعي�ة 
الصحيح«.

وأش�ار عريب�ي، إىل أن »أي رئيس 
لجن�ة يج�ب أن يخت�ار األعضاء 
أال  وف�ق معاي�ري خاص�ة، ع�ىل 
يعم�ل يف مجال ريايض آخر كي ال 
تتضارب املصال�ح وتدخل األمور 

يف ازدواجية املناصب«.
ويف ش�أن آخر، أكد عضو االتحاد 
العراق�ي لك�رة الق�دم وم�رشف 
املنتخ�ب األوملب�ي غان�م عريبي، 
جاه�ز  االوملب�ي  »املنتخ�ب  أن 
ولق�اء  االس�يوية  للتصفي�ات 
املالدي�ف يف مس�تهل مش�واره يف 
التصفيات املؤهلة لنهائيات اسيا.

»املنتخ�ب  أن  عريب�ي،  وأوض�ح 
ع�ىل  العب�ن  يمتل�ك  األوملب�ي 
مس�توى ع�ال وس�يكونون خري 
راف�د للمنتخب الوطن�ي قريباً ملا 
يضمه املنتخب من عنارص أثبتت 

جدارتها يف غرب آسيا«.
يذك�ر أن وف�د املنتخ�ب األوملب�ي 
لك�رة القدم، وصل أمس الس�بت 
إىل العاصم�ة البحريني�ة املنامة، 
وذلك لخ�وض التصفيات املؤهلة 
لنهائي�ات آس�يا تح�ت 23 عاماً 
والتي ستقام يف أوزبكستان العام 

املقبل.

أكدت الهيئة اإلدارية لنادي الزوراء تمسكها 
بمدرب الفريق الك�روي عصام حمد وعدم 
االس�تغناء عن�ه بس�بب تراج�ع مس�توى 
الفريق يف منافس�ات ال�دوري املمتاز، فيما 
أشارت إىل تسديد %90 من الديون املرتتبة 

بذمة النادي لاعبن ومدربن سابقن.
وق�ال عض�و الهيئة عب�د الرحمن رش�يد، 
ان »وض�ع الن�ادي مس�تقر حالي�اً، كم�ا 
بدع�م  متمس�ك  ال�زوراء  جمه�ور  ان 
فريق�ه وعودت�ه إىل مدرج�ات املاعب أعاد 
للمنافس�ات حاوتها ونكهتها، وهو عامل 
تحفيز لاعبن لتقديم مس�تويات افضل يف 

مبارياتهم بالدوري املمتاز«.
وعن املنحة املالية التي أقرتها الحكومة العراقية 
االس�بوع املايض للنادي، اوضح رشيد »لحد االن 
لم نتس�لم اي مبلغ م�ن هذه املنح�ة ونحن عىل 

ام�ل ان يت�م رصف املبل�غ بأقرب وقت ليتس�نى 
لنا رصف املس�تحقات املتبقي�ة لاعبن وتغطية 

احتياجات النادي«.
واش�ار اىل ان »االمور متجهة نحو الحل بالنسبة 
لازم�ة املالي�ة بع�د وع�ود وزارة النق�ل الجهة 

الراعية للنادي«.
وبش�أن ملعب ال�زوراء، اعلن رش�يد انه س�يتم 
افتتاح�ه يف املرحل�ة الثانية من ال�دوري املمتاز، 
مبين�ا ان امللع�ب »جاهز ولم يتبق س�وى بعض 
املاحظات البسيطة«، مشريا ان امللعب »سيكون 
تحفة معمارية وس�يضيف تدريب�ات ومباريات 

الزوراء بدءاً من املرحلة الثانية للدوري«.

الزوراء يؤكد تمسكه بعصام حمد 
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كش�ف فيدريكو تش�روبيني، املدير الري�ايض ليوفنتوس، رس 
رفض الن�ادي اإليطايل التعاقد يف وقت س�ابق مع محمد صالح 
نج�م ليفرب�ول، وكيف�ن دي بروي�ن صانع ألعاب مانشس�ر 
س�يتي.ووفًقا لصحيف�ة »الجازيتا ديللو س�بورت« اإليطالية، 
فإن تش�روبيني، أراد التعاقد م�ع صالح ودي بروين يف 2013، 

لكن إدارة النادي رفضت الصفقتن.
وكان امل�ري محمد صالح يلعب مع بازل الس�ويرسي يف ذلك 
الوقت، بينما يدافع البلجيكي كيفن دي بروين عن ألوان فردر 

بريمن األملاني.
وأشارت الصحيفة اإليطالية إىل أن تشروبيني كان يعمل يف ذلك 
الوقت كش�اًفا لالعبن الش�باب يف جميع أنح�اء أوروبا لصالح 
يوفنت�وس. وأوضحت أن تش�روبيني اقرح صالح ودي بروين 
ع�ى جوس�يبي ماروتا املدي�ر التنفي�ذي لليويف يف ذل�ك الوقت، 
لكن إدارة الس�يدة العجوز رفضت بس�بب رغبتها يف االستثمار 

بالعبن يتمتعون بخربة أكرب.
وكان دي بروي�ن يبل�غ 22 عاًما وصالح 21 عاًما يف ذلك الوقت، 
حيث انضم األخر إىل تش�يليس يف كان�ون الثاني 2014، قبل أن 

ينتقل إىل فيورنتينا وروما.
أما البلجيكي كيفن دي بروين، فقد وقع مع مانشس�ر سيتي 

يف صيف 2015 يف صفقة قيمتها 76 مليون يورو.

عل�ق بيب جوارديوال، مدرب مانشس�ر س�يتي، عى انتصار 
فريقه يف أرض برايتون بنتيجة )4-1(، ضمن لقاءات الجولة 

التاسعة من الدوري اإلنجليزي املمتاز.
وق�ال جوارديوال يف تريحات عقب املباراة لش�بكة »بي بي 
يس«: »أع�رف ماذا يعني الق�دوم إىل هنا ملواجهة هذا الفريق 
وهذا املدرب يف هذا امللعب والعودة باالنتصار، يحب اإلش�ادة 
بالتغي�ر الذي أجروه يف الش�وط الثاني، حي�ث لعبوا بصورة 

جيدة للغاية«.
وأضاف: »املباراة ش�كلت درسا جيدا وتعلمناه، يف كرة القدم 
يجب عليك االستحواذ عى الكرة وعند فقدانها ستعاني، كان 
لهم أس�لوب جيد يف بناء اللعب بداية من الحارس، ويملكون 
أكث�ر من الع�ب مميز يف وس�ط امللع�ب، وش�كلوا الخطورة 
بتحركاتهم يف األمام، من الصعب مواجهتهم ملدة 90 دقيقة«.

وتابع: »أمام أي فريق آخر تنتهي املباراة عند التقدم )0-3(، 
ولكن أمام هذا الفريق األمر ال ينتهي«.

وأش�اد جوارديوال بالعبه في�ل فودين قائ�اًل: »يمكنه اللعب 
كجن�اح أيرس وكجناح أيمن، في�ل من الالعبن القادرين عى 
اللعب يف مراكز مختلفة خاصة أنه يملك الجودة، تحصل عى 
العدي�د من الفرص للتس�جيل يف املباري�ات األخرة، ولكنه ال 

يزال صغرًا وبإمكانه التطور«.
كم�ا قال بيب: »أنا اس�تمتع ب�ه، ويمكنن�ي الراجع للعمق 
والحص�ول ع�ى الك�رة واختيار التمري�رات. إن�ه دور جديد 

بالنسبة يل ويمكنني القول أنني استمتعت به«.
وأت�م: »نحن نقدم مس�توى متميزا، ولكنن�ا نريد أن نحافظ 
علي�ه يف املباري�ات املقبل�ة، ويف يوم آخر كان م�ن املمكن أن 
أسجل ثالثة أهداف، ولكن اليشء املهم هو النتيجة وأنا سعيد 

بما حققناه اليوم«.

زيدان متردد بشأن 
قيادة اليونايتد

يوفنتوس رفض التعاقد 
مع صالح ودي بروين

جوارديوال يشيد بالعبه
فيل فودين

يش�عر الفرنيس زي�ن الدين زيدان، املدرب الس�ابق لريال مدريد، 
بال�ردد، بش�أن خالف�ة النرويج�ي أويل جونار سولس�كاير، يف 

تدريب مانشسر يونايتد.
وال يحظى سولسكاير بدعم جماهر اليونايتد؛ بسبب عدم ثبات 
مس�توى ونتائج الفريق، س�واء يف الربيمرليج، أو دوري أبطال 

أوروبا.
وارتبط اسم زيدان بالشياطن الحمر، خاصة وأنه من دون عمل 

منذ رحيله عن ريال مدريد بنهاية املوسم املايض.
وبحس�ب صحيفة »إكس�ربيس« الربيطانية، ف�إن زيدان مردد 

بشأن ما إذا كان سيعود إىل التدريب اآلن أم ال.
وأضاف�ت الصحيف�ة أن امل�درب الفرنيس يس�تمتع حالًيا بوقته 

بعيًدا عن التدريب، وال يتعجل العودة ملمارسة النشاط.
كانت تقاري�ر، تداولت مؤخرًا أن الربتغايل كريس�تيانو رونالدو، 
نجم مانشس�ر يونايت�د، قد أوىص ب�رورة التعاقد مع زيدان، 

لتحقيق طموحات الفريق.

ميالن يعلن تعافي هيرنانديز من كورونا ويحدد بديال لبن ناصر
أعل�ن نادي ميالن، تعايف أحد العبي�ه البارزين من اإلصابة 

بفروس كورونا املستجد.
وكان الفرن�يس ثي�و هرناندي�ز، ظه�ر مي�الن، أصي�ب 
بكورون�ا خ�الل التوق�ف الدويل األخ�ر، عق�ب الفوز مع 

منتخب الديوك بدوري األمم األوروبية.
وق�ال مي�الن، يف بيان رس�مي: »يعل�ن الن�ادي أن نتيجة 
اختبارات ثي�و هرنانديز الخاصة بفروس كورونا جاءت 

سلبية«.

وكان هرناندي�ز أح�د الالعب�ن ال��9 الذي�ن غاب�وا ع�ن 
ميالن خ�الل الفوز عى بولوني�ا،  يف الجولة 9 من الدوري 

اإلنجليزي املمتاز.
ويس�تعد مي�الن بقي�ادة مدي�ره الفن�ي س�تيفانو بيويل 
ملواجه�ة تورينو، الثالث�اء املقبل، يف الجول�ة العارشة من 

الدوري اإليطايل.
يذك�ر أن اإلس�باني إبراهي�م دياز الالع�ب الوحيد املصاب 

بكورونا يف ميالن حتى اآلن.

ويتصدر ميالن جدول ترتيب الدوري اإليطايل بشكل مؤقت 
برصيد 25 نقطة، متفوًق�ا بنقطة واحدة عى نابويل الذي 

سيلتقي اليوم مع روما.
من جهة أخرى يسعى نادي ميالن للتعاقد مع العب وسط 
جديد يف املركاتو الش�توي، ملواجهة أزمة متوقعة يف شهر 

كانون الثاني املقبل.
ووفًق�ا ملوقع »كالتش�يو مركات�و« اإليطايل، ف�إن ميالن 
سيصبح يف ورطة كبرة خالل الشتاء املقبل، ألنه سيخرس 

إسماعيل بن نارص وفرانك كيسيه ملشاركتهما مع الجزائر 
وكوت ديفوار يف كأس األمم اإلفريقية.

وذك�ر املوقع اإليطايل أن بن نارص يحمل ميالن عى كتفيه 
مؤخرًا، بعد أن قاد الفريق لفوز صعب عى بولونيا بنتيجة 

)4-2(، يف الجولة التاسعة من الدوري.
وظل ميالن متعاداًل بنتيج�ة )2-2( حتى الدقائق األخرة 
م�ن املب�اراة، قب�ل أن يحرز بن ن�ارص اله�دف الثالث من 
تس�ديدة صاروخي�ة، ث�م صن�ع الراب�ع لزميل�ه زالت�ان 

إبراهيموفيتش.
وأشار »كالتشيو مركاتو« إىل أن مسؤويل ميالن يخططون 
للتعاقد مع الفرنيس بوبكار كامارا، العب وسط مارسيليا، 
يف املركاتو الش�توي املقبل، للحفاظ عى قوة الفريق أثناء 

غياب بن نارص وكييس.
ويتمي�ز الفرنيس بوبكار كامارا بس�ن صغر )21 عاًما(، 
كم�ا أن عقده ينتهي مع مارس�يليا يف الصي�ف املقبل، ما 

يعني أنها صفقة مثالية لسياسة ميالن يف املركاتو.

قرر الربتغ�ايل جوزيه مورينيو، املدير الفني 
لروم�ا، معاقب�ة 5 العب�ن خ�الل مواجهة 
نابويل، ضمن منافسات الجولة التاسعة من 

الدوري اإليطايل.
وكان روما سقط أمام مضيفه بودو جليمت 
النرويج�ي، بنتيج�ة )6-1( يف املب�اراة التي 
أقيمت الخميس املايض عى س�تاد أسيمرا، 
بالجولة الثالثة من دور املجموعات ببطولة 

دوري املؤتمر األوروبي.
وت�ورط روم�ا يف هزيمة تعد من األس�وأ يف 
تاريخه بالبطوالت األوروبية، كما باتت أول 
خس�ارة بهذا الع�دد الكبر م�ن األهداف يف 

مسرة مورينيو.
ووفًقا ملوقع »كالتش�يو مركاتو« اإليطايل، 
فإن مورينيو س�يعاقب 5 العبن بعد أدائهم 
املخي�ب ضد ب�ودو جليم�ت، بإرس�الهم إىل 

املدرجات أمام نابويل.
وأش�ار إىل أن ه�ذا الخمايس ه�و: »ماراش 
كومبوال، أمادو دياوارا، ريكاردو كاالفيوري، 

جونزالو فيالر وبورخا مايورال«.
وذك�ر املوق�ع اإليط�ايل أن ه�ذا الخم�ايس 
ال يعان�ي م�ن أي إصاب�ة أو إيق�اف، لك�ن 
موريني�و ل�م يك�ن مقتنًع�ا بمس�تواهم يف 

املباراة األخرة.

تمكن السويدي زالتان إبراهيموفيتش، مهاجم 
مي�الن، م�ن املس�اهمة يف تق�دم فريق�ه ع�ى 
بولوني�ا، خالل اللق�اء ال�ذي يجمعهما بملعب 
ريناتو دال آرا، بمنافسات األسبوع التاسع من 

الدوري اإليطايل.
وصن�ع إبراهيموفيت�ش ه�دف الروس�ونري 
األول يف اللقاء، لزميل�ه الربتغايل رفائيل لياو يف 

الدقيقة 16 من عمر املباراة.
وذكرت ش�بكة أوبت�ا لإلحصائي�ات، أن زالتان 
يف عم�ر )40 عاًم�ا و20 يوًما( ه�و ثاني العب 
يتمك�ن من صناعة ه�دف يف ال�دوري اإليطايل 
بعم�ر 40 عام�ا، وذل�ك من�ذ موس�م »2004-

.»2005
وأضاف�ت أن فرانشيس�كو توت�ي، قائ�د روما 

الس�ابق، هو أول م�ن حقق هذا الرق�م، بعمر 
)40 سنة و145 يوما( عندما صنع ضد تورينو 

يف عام 2017.
يذك�ر أن إبراهيموفيت�ش س�جل هدًف�ا خالل 
الفوز عى بولونيا، لرتقي فريقه للمركز األول 

مؤقتا ب�25 نقطة.

عل�ق خ�وان البورتا، رئيس برش�لونة، ع�ى رحيل 
األرجنتين�ي ليونيل مييس عن البارس�ا يف املركاتو 

الصيفي املايض.
وانتقل مييس إىل باريس سان جرمان خالل صفقة 
مجاني�ة، عق�ب فش�ل برش�لونة يف تجدي�د عقده 
املنتهي، بس�بب األزمات االقتصادي�ة التي يمر بها 

النادي.
أبرزته�ا صحيف�ة  وق�ال البورت�ا، يف تريح�ات 
»سبورت« اإلسبانية: »الحقيقة وراء رحيل مييس؟ 
لم يكن لدين�ا هامش لزيادة الرواتب وبعد املراجعة 
وجدن�ا أن امل�راث ال�ذي حصلنا عليه م�ن املجلس 
السابق لم يكن جيًدا ليتناسب مع استمرار ليونيل«.
وأض�اف البورتا: »كان علينا أن نقبل صفقة رابطة 
الليجا مع صندوق اس�تثماري يس�مى CVC، لكننا 

ل�م نتمكن م�ن قبول ذل�ك بالصيغة الت�ي عرضت 
علينا«.

وتابع رئيس برشلونة: »لم يستطع مييس االنتظار 
أكثر من ذلك، وفه�م أن الوقت قد حان للرحيل عى 

النادي«.
وواصل البورتا: »هل اتفق مييس بالفعل مع باريس 
منذ عام عندما أرس�ل البوروفاكس لطلب الرحيل؟ 
إن املقرب�ن من مييس وهذا اعتقادي أيًضا، أنهم لم 
يفعلوا أي يشء. لقد أراد مييس فقط االستمرار مع 

برشلونة«.
واختت�م: »لق�د اس�تمتعنا بمي�يس كث�ًرا منذ كان 
16 عاًما وحتى س�ن ال��34، ولحظة الرحيل كانت 
س�تأتي عاجالً أم آجالً، لكنها لألسف جاءت مبكرًا 

عن التوقعات ربما بعامن«.

مورينيو يعاقب خمسة العبين من روما 

البورتا : ميسي لم يستطع االنتظار

إبراهيموفيتش يسير على خطى توتي

االثنين 25 تشرين األول 2021
العدد 2700 السنة الثانية عشرة



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

صحيفة-يومية-سياسية-عامة

االثنين 25 تشرين األول 2021 العدد 2700 السنة الثانية عشرة

8
الفرزدقالثقافـي

زاَرت ُسَكيَنُة أَطالحاً أَناَخ ِبِهم
َشفاَعُة الَنوِم لِلَعيَننِي َوالَسَهُر

َكأَنَّما ُموِّتوا ِباألَمِس إِذ َوَقعوا
َوَقد َبَدت ُجَدٌد أَلواُنها ُشُهُر

َوَقد َيهيُج َعىل الَشوِق الَّذي َبَعَثت
أَقراُنُه الِئحاُت الَبِق َوالَذَكُر

َوساَقنا ِمن َقساً ُيزجي َركاِئَبنا
إِلَيَك ُمنَتَجُع الحاجاِت َوالَقَدُر

َوجاِئحاٌت َثالثاً ما َترَكَن لَنا
ماالً ِبِه َبعَدُهنَّ الَغيُث ُينَتَظُر

ِثنتاِن لَم َترتُكا لَحماً َوحاِطَمٌة
ِبالَعظِم َحمراُء َحّتى اِجتيَحِت الُغَرُر

أبيات خالدة في الذاكرة
مختارات من أقوال المشاهير

جبان خليل جبان 
م�ع ان امواج األلف�اظ تغمرنا أبداً فإن عمقن�ا صامٌت أبداً . 
م�ا أنب�ل القل�ب الحزين ال�ذي اليمنع�ه حزنه عىل ان ينش�د 
أغنية مع القلوب الفرحة . يغمس�ون اقالمهم يف دماء قلوبنا 
ُ األلفاُظ  ث�مَّ يدَّعون الوحي واإللهام . ليس الش�عر رأي�ًا تعبِّ
عن�ُه ، بل انش�ودٌة تتصاعُد من جرٍح داٍم أو فٍم باس�م . منب 
اإلنس�انية قلبها الصام�ت العقلها الثرث�ار. الوحدة عاصفة 
�م جميع األغصان اليابس�ة يف ش�جرة  �اء تحطِّ هوج�اء صمَّ
حياتنا ولكنها تزيد جذورنا الحيِّة ثباتاً يف القلب الحيِّ لألرض 
الحيَّة. إنما الرجل العظيم ذلك الذي ال يس�ود وال ُيس�اد. ربما 
عدم اإلتفاق أقرص مس�افة بني فكري�ن. لقد تعلمت الصمت 
�ب ، واللطف من الغليظ،  من الثرثار ، والتس�اهل من املتعصِّ

واألغرب من كل هذا أنني ال أعرتف بجميل هؤالء املعلِّمني.

 صادق الطريحي

زهراء ناجي

جفاف »ساعات الكسل« يوميات 
الهجرة غير الشرعية 

 املراقب العراقي / املحرر الثقايف...
تع�د األس�طورة راف�داً وينبوع�اً 
زاخراً لألدب وأداة للثقافة َتّس�هم 
بش�كل فعال يف اضف�اء الجمالية 
ع�ىل البنية الرّسدية يف الرواية عن 
طريق ّضخ رموز وصور وتجليات 
اس�تثمارها  الكات�ب  اس�تطاع 
بأس�لوب درامّي حداث�وي فجعل 
م�ن أس�طورة اإلل�ه أوت�و جرساً 
ُمتح�ركاً يعب وينتق�ل من خالله 
متج�اوزاً  الحقيق�ي  عامل�ه  إىل 
املألوف بالقفز  الطبيع�ي  املحكي 
زمني�اً م�ن عال�م األس�طورة إىل 
عال�م ع�ارصه وَخ�َبه بنفِس�ه, 
حيث أن لألس�طورة وما تضمنته 
م�ن مضام�ني فكرية الق�درة يف 
توس�يع م�دارك اإلنس�ان وإغناء 
األفق الجمايل واملس�اهمة الفعالة 
يف الضِخ املس�تمر وشّحن الخيال 

الفكري لدى الكاتب فاألس�طورة 
عن�د روالن بارت ) تقليد يكش�ف 
ع�ن واق�ع طبيع�ي أو تاريخ�ي 
أو فلس�في م�ن خالل املج�از أو 
االس�تعارة وهذا ه�و معناها عند 
االغري�ق ث�م تحول�ت إىل حكاي�ة 
مس�لية عن طريق التش�ويق ويف 
نهاي�ة املط�اف إىل )رم�ز( فه�ي 
عن�ده ) كالم ( أو ) نظام للتواصل 
( وهي ال يمكن أن تكون ش�يئاً أو 
تصوراً أو فكرة بل ش�كالً ومعنى 

.)
وأض�اف: تمكن الرساي من خالل 
روايت�ه » أوتو » الص�ادرة من دار 
الهجان للطباعة والنرش والتوزيع 
لع�ام 2021 بإثارة ٌمخّيلة القارئ 
من خالل عنونة كالوّهج البرّصي 
الذي يستثّي وُيدغدغ خيال املتلقي 
والتفك�ي  التأم�ل  إىل  وَيدع�وه 

والتحليل ملعرفة معنى العتبة التي 
تضمن�ت رم�زًا ميثولوجي�اً وهي 
كنواة أساس�ية يف البن�اء الرّسدي 
الروائ�ي وأس�س  اعتم�ده  ال�ذي 
فكرت�ه علي�ه ،أوت�و : ) ويس�مى 
وبالبابلي�ة  أود  بالس�ومرية 
إل�ه  وه�و  ش�مش,  واآلش�ورية 
الش�مس بحسب األس�اطي وهو 
ابن إله القم�ر نانا واإللهة نينغال 
وهو شقيق اإلله إشكو وهو توأم 
إنانا, وحسب األساطي السومرية 
هو إله الش�مس والع�دل وتطبيق 
القانون ورب الحقيقية, ذكر هذا 
اإلله يف ملحمة جلجامش ... وهو 
زوج اإلله�ة أي�ا إله�ة الخصوب�ة 
والجم�ال وق�د أنجب�ا ولدين هما 
كيتو الذي يعني الحق وميش�ارو 
ال�ذي يعن�ي العدال�ة ...(.وتابع: 
العنوان منس�جماً ومرتابطاً  جاء 
م�ع ص�ورة الغ�الف لرج�ل م�ن 
السالالت السومرية أو البابلية أو 
اآلش�ورية القديمة وأمامه ميزان 
ُيمثل العدالة ويقف جواره رجلني 
أحدهم�ا يحمل حي�وان وكأنهما 
يختصمان عنده, أما اإلهداء فكان 
إىل القاص الفقيد باس�م الرشيف 
ليكش�ف ُعم�ق الرتاب�ط الروحي 

بينهما ..
وأوض�ح :اس�تطاع ال�رساي م�ن 
خ�الل الرم�ز األس�طوري إب�راز 

أه�م القضايا وإف�رازات املجتمع 
في�ه  يعي�ش  ال�ذي  والواق�ع 
والرصاعات واالزمات االجتماعية 
والسياس�ية والنفسية التي عانى 
منه�ا باعتباره فرًدا مس�ؤوالً مع 
بقية أبن�اء الش�عب إال أنه َتمكن 
من طّي وتفكي�ك وافراغ محتوى 
األسطورة وصّهرها ضمن قوالب 
جديدة تتماىش م�ع رؤية الكاتب 
وتطلع�ات الق�ارئ ال�ذي يبح�ث 
ع�ن كل جديد وحداث�وي وجميل 
والرؤي�ة  أف�كاره  م�ع  ينس�جم 

الراهنة واملستقبيل .
وب�ني : وّظف الرساي األس�طورة 
اإلل�ه أوت�و باعتب�اره إل�ه العدل 
َ الزمن أي من  بالقفز والتنقل ِعبرْ

عال�م الخي�ال إىل عال�م الحقيقة 
سياس�ية  أبع�اد  ُمس�تحرًضا 
رح�ِم  م�ن  نابع�ة  واجتماعي�ة 
املجتمع الذي يعيش فيه ابتداًء من 
الس�لطات القّمعي�ة يف ظل نظام 
دكتات�وري راح ضحيت�ه الكث�ي 
من أبناء الش�عب بأسلوب رّسدي 
ُيح�رك ُمخيل�ة الق�ارئ ويعي�ده 
إىل تل�ك األي�ام من خالل تقس�يم 
روايت�ه إىل خم�ِس ِرح�الت ينتقل 
فيها اإلل�ه أوتو بصورة ش�خص 
عادي أو التخفي يف بعض األحيان 
لُيذك�ر تلك األجي�ال التي عارصت 
عي ويثي مش�اعرها  النظام القمرْ
ببشاعة السلطة الحاكمة ويؤرخ 
لألجي�ال القادم�ة كم�ا أنه صور 
لن�ا بع�ض القضاي�ا االجتماعية 
النفسية  الخلقي وآثاره  والتشّوه 
يف املجتم��������ع وحالة الُعقم 
عند النس�����اء والسّي يف الزمن 
الديمقراطّي�ة  حت���������ى 

املُزّيفة ..
وواص�ل : وّظ�ف الكات�ب األلوان 
يف ِرحل�ة اإلل�ه أوت�و الثاني�ة إىل 
العقلي�ة  األم�راض  مستش�فى 
بالتأث�ي ع�ىل  النف�ي  ودوره�ا 
أن�ه  حي�ث  امل�رىض  س�لوكيات 
ذكر الل�ون األزرق ال�ذي يرمز إىل 
الحزن والكآبة ونجد أن الشخص 
املريض نفسياً يحب اللون األزرق 

باعتب�اره ُمس�كن بوج�ه ع�ام ) 
غرفة طلي�ت كل جدرانها باللون 
األزرق ليبق�ى ي�وم أو أكثر حتى 
يه�دأ وتنفرج أس�اريره ويعود إىل 

طبيعته ( ص30 من الرواية.
وأكم�ل :اعتم�د الكات�ب يف بنائه 
ال�رّسدي ع�ىل الحوار ب�ني عاملني 
مختلفني عالم الخيال األس�طورة 
وعالم الحقيق�ة والواقع امللموس 
بهيئ�ة  أوت�و  اإلل�ه  ب�ني  ح�وار 
واقعي�ة  آدم�ي وب�ني ش�خصية 
يف زم�ن واقع�ي وم�كان يتح�دد 
حس�ب البقعة الت�ي حدثت فيها 

تل�ك الوقائ�ع إال أنه�ا ل�م تتحرر 
م�ن س�لطة ال�راوي لك�ن وف�ق 
ب�ني  تواف�ق  ذات  إيديولوجي�ة 
األص�وات املتع�ددة الت�ي كان لها 
األح�داث  نق�ل  يف  البطول�ة  دور 
الكات�ب  الواقعي�ة ورأي وأف�كار 
امل�رسودة  األح�داث  تل�ك  ك�ون 
جاءت من رح�م املجتمع العراقي 
الذي عاش�ه الكاتب ف�كان الرّسد 
بمقاصده وأف�كاره تتحد وتوافق 
املنط�ق والواق�ع والس�يما أنه�ا 
أح�داث حصل�ت يف زم�ن قري�ب 
وق�د عارصه�ا الكث�ي م�ن أبناء 

الش�عب العراقي حيث اإلنتفاضة 
الش�عبانية وما حصل من جرائها 
وي�الت ومعاناة طال�ت أرضارها 
أكثر فئات الشعب وهذا ُيبني رؤية 
اإلنسانية وتحسسه بآالم  الكاتب 
ومش�اعر أبن�اء ش�عبه  وقد نقل 
لنا م�دى اليأس ال�ذي كان ُيرافق 
العدي�د من األش�خاص خالل تلك 
الف�ترة وبني لنا حوار اليأس من 
قبل املريض سلمان يف مستشفى 
األم�راض العقلي�ة بقول�ه لإلل�ه 
أوت�و ) إنن�ي أعرفكم جي�داً مثل 
بالونات اله�واء جميعكم تدعون 
إنك�م آله�ه ومالئك�ة الرحمة ... 
وتتحول�ون إىل مص�ايص دم�اء ( 
لينق�ل لن�ا أقىص درج�ات اليأس 
والقن�وط من خالل قصة املريض 
س�لمان وكيف قام بإخفاء ابنته 
مع�ه يف صندوق حديدي اش�رتاه 
من س�وق مريدي يف بغ�داد أثناء 
مداهمة جالوزة النظام الصدامي 
القمع�ي ووض�ع يده ع�ىل فمها 
حت�ى وجدها قد فارق�ت الحياة, 
فقد ب�نيَّ لن�ا الكاتب عىل لس�ان 
السارد بأن اإلله أوتو فشل يف هذه 
املهمة ولم يس�تطع فعل أي يشء 
للمريض سلمان وجاء ذلك بقول 
اإلله أوتو ) ليتن�ي تأنيت وأخذت 
بنصيح�ة زوجت�ي آي�ا وبقيت يف 

عاملي الهادئ ( ص42.

رواية »أوتو«.. توظيف األسطورة إلبراز إفرازات الواقع 
يرى الناقد غانم عمران المعموري إن 

الروائي خلدون السراي أستطاع في رواية 
»أوتو » توظيف الرمز األسطوري إلبراز أهم 

القضايا وإفرازات المجتـــــــــمع والواقع ، 
وقال المعموري في قراءة نقدية خص بها 

)المراقب العراقي(: 

مسرحية »سوبرماركت« تعالج قضايا البسطاء

الجّثة 

املراقب العراقي/ متابعة...
يس�تمر الفنان السوري أيمن زيدان يف 
عرض مرسحيته ”سوبرماركت“ عىل 
خش�بة م�رسح الحم�راء يف العاصمة 
دمشق، والتي كتبها املرسحي اإليطايل 

داريو فو.
وأعرب أيمن زيدان عن سعادته بتمديد 
الت�ي أخرجه�ا وتش�ارك  املرسحي�ة، 
محم�ود  م�ع  بالتع�اون  إعداده�ا  يف 
الجعف�وري، مؤك�داً ل�� ”إرم ني�وز“: 
”وج�دت نفي أمام مس�ؤولية كبية 
تج�اه الجمهور الذي تزاحم ملش�اهدة 
الع�رض بأعداد كب�ية، والناس الذين 
يحب�ون امل�رسح، ويحمل�ون ش�غفه 
يف دواخله�م، م�ا دف�ع القائم�ني عىل 
الع�رض املرسح�ي إىل تمدي�ده ألي�ام 
أخ�رى.. وم�ا أراه من نج�اح للعرض 
يدفعني يف املس�تقبل ألعطي من قلبي 

أكثر“.
وبش�أن تفاصي�ل الع�رض املرسحي، 
ب�نّي زيدان أن�ه أعاد إنت�اج املرسحية، 
وه�ي صيغ�ة جدي�دة للن�ص وعرض 
مختل�ف عن الع�روض الس�ابقة التي 
ت�م تقديمها قب�ل ما يق�ارب الثالثني 
عاما، إضافة إىل أن املشكلة املطروحة 
بالنص مازالت قائمة وموجودة، إن لم 
تكن أكثر إلحاحا بالوقت الراهن، وأنه 
يف ظ�ّل الوضع الحايل تصبح املرسحية 
رضورة ملحة م�ن وجهة نظره، وهو 
ما يراه مع أص�داء الناس التي تيل كل 
عرض، حي�ث يضع قضايا البس�طاء 
أمامه، ويح�اول أن ينقلها بأمانة، ما 
يفرس التفاعل الق�وي واملؤثر من قبل 

الجمهور.
وأش�اد الفنان الس�وري بدور املرسح 

الن�اس،  وأح�وال  معان�اة  تقدي�م  يف 
ويومياتهم، مش�دداً أنه يعتب املرسح 
صديقه، والجدار الذي يركن له عندما 
يش�عر بالتعب، فالعمل باملرسح يعيد 
الفن�ان إىل الق�راءة وتطوي�ر خبات�ه 
واس�تعادة معارفه، به�دف اللقاء مع 
الن�اس، وه�ي متع�ة ال توازيها متعة 

بف�ن آخ�ر، رغم أن�ه قدم للس�ينما يف 
الس�نوات األخية مجموعة من األفالم 
الت�ي تتح�دث ع�ن بع�ض  الروائي�ة 
الجوانب اإلنسانية، والحياتية وجاءت 

مشاركته بها كممثل أو كمخرج.
وأش�اد زيدان ب�دور جمي�ع العاملني 
يف املرسحي�ة، وق�ال إن املمثلني قدموا 

جه�دا كبياً، وحاول�وا إيصال الصيغة 
التي تم االتفاق عليها.

يش�ار إىل أن زيدان ب�دأ مؤخراً تصوير 
ش�خصيته يف فيلم ”في�ك آب“، تأليف 
زياد س�اري، وإخ�راج أحم�د ابراهيم 
أحم�د، وإنتاج رشكة ”رساب“ لإلنتاج 
الفن�ي، وال�ذي يعت�ب عودة لس�ينما 

القطاع الخاص يف سوريا، حيث يؤدي 
زي�دان في�ه ش�خصية ”س�الم“ وهو 
رج�ل ثري، صاحب رشكة، يس�عى إىل 
إنجاب طف�ل، ويقوم م�ن أجل هدفه 
هذا بالعديد من املحاوالت ومنها تعدد 
املش�عوذين  إىل  واللج�وء  الزوج�ات، 

والدجالني بغية تحقيق غايته.

ال رمَل يف الّصحراء..
إنَّ عظاَم أطراِف الخيوِل تناثرترْ

كالّزيِت..
. يف قارورِة املتنازعنَي عىل املياهرْ

ال ماَء يف الّصحراء، نركض خلف رسابِه
ال ماَء يف الّصحراِء..

ثّمَة غيمٌة مطرّيٌة محُقونُة األحشاِء..
تكُب، ثّم تكُب،

ثّم تسقُط..
تسقُط األمطاُر رَشقيَّ املدينِة..

. فوَق ِمنَضَدِة الّتفاوِض حوَل تس�ديِد الُقروضرْ
ال َمرِصٌف يعطي الُقروَض بال فوائَد

قالِت األخباُر:
ثّمَة صفقٌة محدودُة األرباِح..

بنَي َمصاِرِف املتعّففني؛ ألجِل إنزاِل املَطررْ
لكّنن�ا ل�مرْ ندفِع األقس�اَط؛ ك�ي نتش�ارَك املطَر 

. القليلرْ
ال غيَم من ُصنِع اإللِه يلوُح يف األفِق القريبرْ

إنَّ املناَخ يغّي األنساَق..
ُيظهُر َخشيَة املُتفاوضنَي من املكوِث بصالٍة

ال ماَء فيها..
ال نوافَذ نجدٍة عنَد انقطاع االّتصال.

والخيُل يف الّصحراِء تعرُف أّنها فَقدترْ قوائَمها..
فلن يأتي البيدرْ!

ال رمَل يف الّصحراِء..
إنَّ ُحطاَم أكداِس الَعتاِد..

ترّسبترْ
. كاملُهِل يغيل يف البطونرْ
ال ش�مَس يف الّصحراِء..

إّن حديَد أسلحِة الغزاِة تفّتترْ
ِقطرا..

. كأسماِل املُشاةرْ
ال ماَء يف الّصحراِء..

إنَّ منابَع الّزيِت الغزيِر..
تسّخُن الغازاِت..

تجعُل خيمَة األسالِف منطادا
وتمنُحنا الّنقودرْ.

ال َمرِصف يعطي املياَه بال فوائَد..
قالِت األنواء:

ثّمَة موجٌة ُعظمى من الَحّر الّشديِد..
ستصعُد الّدرجاُت فيها..
واملصاِرُف ُتغلُق األبواَب..

. تنتظُر انحساَر الّسافياترْ
واملاُء يفقُد ظلَُّه،

ال ظلَّ يف الّصحراِء..
إنَّ مناضَد املتحاوريَن تآكلترْ

والخيُل تعلُم أّنها فقدترْ مالَذ رباِطها
. واملُسعفوَن تفرّقوا بحًثا عن املطِر القليلرْ

ال ماَء يف تلَك املدينِة..
ال َمصاِرَف تفتُح األبواَب ُصبًحا..

ال سدوَد ستخزُن الَقطراِت سهوًا..
إنَّ أمطاَر البالِد تناقصترْ

وتكلّسترْ
وتحّمضترْ

. والظلُّ تذروُه الّرياحرْ
ال غيَم يف الّصحراِء..

إنَّ محّطَة املتنبئنَي تغادُر األرقاَم..
. إذرْ ال شخَص يعرُف كم لبثنا يف الجفافرْ

املراقب العراقي/ متابعة...
يض�ع الكاتب الفلس�طيني فج�ر يعق�وب القارئ يف 
أجواء مخاوف الهجرة غي الرشعية، واملخاطر التي قد 
تطال اإلنس�ان، بما يف ذلك الغرق، خالل سيته الذاتية 
التي يقدمها عب رواية ”س�اعات الكس�ل“، الصادرة 
ع�ن دار كنعان للدراس�ات والنرش، والفائ�زة بجائزة 
كت�ارا 2021.وتتمرك�ز محاور الرواية ح�ول يوميات 
اللج�وء، وفكرة الهج�رة غي الرشعية م�ن املخيمات 
السورية أو اللبنانية تجاه دول أوروبا، مروًرا باليونان 
أو تركيا، مس�لطة الضوء عىل املخاط�ر واملخاوف، أو 
الخس�ارات التي يتعرض لها اإلنس�ان بمج�رد قبوله 
لخوض هذا التحدي.وُتظهر األحداث املأساة التي تحل 
بالب�رش وتجبهم عىل الهرب م�ن بقعة ألخرى يف هذا 
العال�م، فقط للحفاظ عىل بصي�ص الحياة، أو للنجاة 
بالجس�د الهش، الذي أش�ار إليه الرسد بأنه متمس�ك 
بش�معة خافتة.ويتناول الكاتب بشكل فلسفي فكرة 
الله�ب داخل اإلنس�ان، والعالم املوازي ال�ذي يتداركه 
امل�رء خالل رحلة الحي�اة، بما يقوم ب�ه من مقارنات 
لألح�داث والتفاصيل يف يومياته، أو إس�قاطات تربط 

املايض بالحارض.

راحت تقطع املمّر ذهابا وإيابا ومع كّل خطوة 
كان القل�ق يضي�ف عالم�ة يأس ع�ىل وجهها. 
كادت تع�رتض ممرض�ة ع�بت ع�ىل عجلة يف 
ش�غل ما ث�ّم أعرض�ت، وانرصف�ت إىل الهاتف 

النقال…
سامي أختك وزوجها ألقيا نظرة الوداع األخية 
عىل جثة أبي�ك ومثلهم فعل األق�ارب واملعارف 
الجميع سبقونا إىل املقبة لقد وعدتني أن تأتي 

اليوم
وال  يشء  كّل  ي�درك  س�امي  ابنه�ا  أّن  تع�رف 
يحّس أّي يشء يوم رافقها إىل التس�وق ذكر لها 
ع�ن ظهر قلب أس�عار البضائع التي اش�رتتها 

ومجم�وع م�ا تدفعه قب�ل أن تبدأ الحاس�بة يف 
السوبر ماركت عملها عندئٍذ قيل لها إن سامي 
متوحد …أكث�ر دّقة من أية حاس�بة يمكنه أن 
يعم�ل يف أي مرشوع علمي لكن عليها أن تضع 
يف  باله�ا أّن�ه ال يعرف البكاء ال يب�ايل بالجنائز 
وال تهّمه األعراس س�واء عنده السواد واأللوان 
الزاهية فال تعجب حني تتعثر وتس�قط فتتألم 
وتراه يضح�ك ،العالم بنظره ب�ارد ال حّس فيه 
،اليوم م�ات أبوك يا س�امي بالس�كتة القلبية 

وبعد ثالثة أيام نزوره لنلقي آخر نظرة عليه.
أال يحرقونه؟

نحن كاثوليك ياولدي آثوريون من الرشق ندفن 

موتانا وال نحرقهم.
ماذا عيّل أن أفعل؟

تأتي بعد يومني معنا لرتاه.
كان يهّز كتفيه ويقول ببود مفرط:

أووه حج�زت مع رفاقي يف العمل تذكرة س�فر 
إىل لن�دن لذلك اش�رتيت بجام�ة جديدة  ال بأس 
س�أعطيها ألب�ي ماداموا ال يحرقونه وأش�رتي 

غيها!
لق�د انرصف الجميع إىل املقبة وبقيت تنتظره، 
وقب�ل أن تب�دأ الحديث مع�ه يف الهات�ف النّقال 
ملحت�ه يقطع املم�ّر، فين�زل الحقيب�ة من عىل 

كتفه فوق أحد الكرايس:

أال تدخل إىل والدك؟
تجاهل سؤالها وانشغل يفتح الحقيبة:

خذي وعدتك أن تكون البجامة هدية له ماداموا 
ال يحرقونه.

تعّج�ل فل�م يبق لدين�ا مزيد من الوق�ت لتلقي 
عليه نظرة الوداع.

فأج�اب ب�بوده املعروف:ه�ذا لي�س أب�ي أنها 
مجرّد جّثة التعرفني جّثة فقط!

ألقى ب�ني يديه�ا البجامة ث�ّم التق�ط حقيبته 
وغ�ادر وكانت تقف وس�ط املم�ّر كتمثال ألقى 
أح�د العابري�ن ب�ني يدي�ه املنبس�طتني  قطعة 

قماش مبهمة األلوان!

غانم عمران المعموري

خلدون السراي

د. قصي الشيخ عسكر 
قصة قصيرة جدا 
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  ١٤١٥ - هزيمة الجيش الفرنسي األكثر عدداً أمام الجيش اإلنجليزي في معركة أجينكور، وذلك بسبب األقواس 
اإلنجليزية الطويلة.

  ١٩٣٦ - الزعيمان اإليطالي بينيتو موسوليني واأللماني أدولف هتلر ينشئان المحور اإليطالي/ األلماني الذي انضمت إليه 
اليابان الحقاً.

  ١٩٥٢ - لبنان يفوز بعضوية مجلس األمن الدولي.
  ١٩٧٣ - نيجيريا تقطع عالقتها الدبلوماسية مع الكيان الصهيوني لتصبح الدولة األفريقية الثامنة عشرة التي تقطع 

عالقاتها بعد حرب أكتوبر.

من ذاكرة االيام

25
تشرين األول

النمرود مليك بابل ارتبط ذكره بسيرة 
سييدنا إبراهيم عليه السيام، واسيمه 
النمرود بن كنعان بن كوش بن سام بن 
نيوح، كان من املليوك الذين يقال عنهم 
أنهيم ملكيوا الدنيا فقيد كان ما لديه ال 
يعد وال يحىص، ويقيال يف األثر عن ابن 
عباس أنيه قال: »ملَيك األرض مؤمنان 
سليمان وذو القرنني، وكافران النمرود 

.» وبختنصرّ
مليك النمردو اسيتمر ٤٠٠ سينة طغى 
فيها وتكرب وبغى يف األرض، وأثر الحياة 
الدنييا فلميا امتليك املال وثبت ليه امللك 
والجياه تكرب عىل الناس ولم يتبق له إال 
أن يدعي اإللوهية، وبالفعل قال للناس: 
أنا ربكم األعىل، وقيد كان الناس يأتون 
إىل هذا امللك فيعطيهم املرة »أي الطعام 

والرشاب«.
النميرود كان كلما يأتيه الناس ليأخذوا 
منيه الطعام يقول ليكل منهم: من ربك 
أتؤمن أني ربك؟ فيقول له هذا الشخص 
املحتاج للطعام والرشاب: نعم أؤمن أنك 
كذليك فيعطييه الطعام واليرشاب، وملا 
أتاه سييدنا إبراهيم عليه السام قال له 
النمرود من ربك؟ أتؤمن أني ربك؟ فقال 

سيدنا إبراهيم ال.
النميرود زاد عجًبيا مين موقف سييدنا 
إبراهييم: أو ليك رب غيري؟ فأجياب 
سييدنا إبراهيم نعم، فقال ليه النمرود 
ميا صفيات ربيك؟ فقيال ليه سييدنا 
إبراهييم ربي الذي يحيي ويميت، فقال 
ذليك الطاغية أنا أحييي وأميت، ثم دعا 
برجلني كانا بالسجن فقتل واحًدا منهم 

ثم ترك األخير يعيش، ثم قال أنا أحييت 
واحًدا وتركت اآلخر يموت، إذا أنا أحيي 
وأميت.النميرود تابيع موجهيا خطابه 
لسييدنا إبراهيم: وماذا يفعل ربك أيًضا 
؟ فلم يطل سيدنا إبراهيم معه يف حواره 
هيذا ثم قال له سييدنا إبراهييم إن الله 
يأتي بالشمس من املرشق فإذا كنت رٌب 

كما تقول فآت بها من املغرب؟ 
قيال الله عز وجيل عن تليك الحادثة يف 
سورة البقرة: بسم الله الرحمن الرحيم 
»أَلَيْم َتيَر إىَِل الَّذِي َحياجَّ إِْبرَاِهييَم يِف َربِِّه 
أَْن آَتاُه اللَّيُه الُْملَْك إِْذ َقياَل إِْبرَاِهيُم َربِّي 
الَّذِي ُيْحِيي َوُيِميُت َقاَل أََنا أُْحِيي َوأُِميُت 
يْمِس  َقياَل إِْبرَاِهيُم َفيإِنَّ اللََّه َيأِْتي ِبالشَّ
ِق َفيأِْت ِبَهيا ِميْن الَْمْغرِِب  ِميْن الَْميرْشِ
َفُبِهيَت الَّيذِي َكَفَر َواللَُّه ال َيْهيِدي الَْقوَْم 

الِِمنَي«. الظَّ
وبهذا الطلب بني سيدنا إبراهيم خداعه 
وضاله للناس أمام قومه، فلم يستطع 
اإلجابية عىل سييدنا إبراهيم بل سيكت 
وهنا يقيول الله عيز وجل عنيه فبهت 
الذي كفير، وخرج سييدنا إبراهيم من 
عنيده دون أن يأخيذ طعاًميا ألهله وال 
رشاًبيا ، وعندما اقرتب سييدنا إبراهيم 
مين أهله مأل ميا كان معه مين عدليه 

بالرتاب ، وقال أشغل أهيل بهم .
النبيي الكرييم مليا وصيل منزليه وضع 
رحاله واتكأ ونيام ، فلما قامت زوجته 
العدلييني  إىل  السيام  عليهيا  سيارة 
»ويقصد بهم ميا كان معه من أمتعة« 
بالطعيام والرشاب  وجدتهميا مليئيني 
فصنعت منهما الطعام ، وملا اسيتيقظ 

سييدنا إبراهييم وجيد طعاًميا ورشاًبا 
فقال ألهله من أين لكم هذا ؟

السيدة سارة ردت عىل خليل الله قائلة: 
من الذي جئت به فعلم أن الله رزقه من 
فضليه، ويقال أن الليه عزوجل قد بعث 
لهذا النميرود ملًكا يأمره باإليمان بالله 
لكنه أبى واستكرب أن يطيع ودعاه امللك 
مرة ثانية ثيم ثالثة ، فقال ليه النمرود 

اجمع جموعك وأنا أجمع جيويش.
وعنيد طليوع الشيمس جميع النمرود 
جيوشيه كلهيا ليحيارب بهيا الليه عز 
وجل فأرسيل الله عزوجيل عليه جنوًدا 
مسيخرة، وهؤالء الجنيود كانيوا ذباًبا 
وبعوًضيا لم يروا الشيمس من كثرتها، 
الجنيود  هيؤالء  عليهيم  الليه  وسيلط 
ورشبيوا  لحومهيم  فأكليوا  الطائعيني 
دمائهيم حتيى تركوهم عظاًميا بالية، 
وقد أمير الله بعوضة منهيم فدخلت يف 
أنف النميرود، وظلت برأسيه أمًدا حتى 

عذبه الله بها.
النميرود من شيدة ميا تعيرض له من 
عذاب بسيبب الذبابة كان يرضب رأسه 
مين شيدة األليم بامليرازب أي األحذية، 
وكان يطليب ممن حوليه أن يرضبونه 
وظيل هكيذا ذلييًا معذًبا حتيى أهلكه 
الليه عيز وجل بجنيد من جنيوده وهو 
ذبابة ، فسيبحان الله عيز وجل القوي 
القيادر عيىل كل يشء حينميا تحيداه 
النميرود بجيوشيه الجيرارة أرسيل له 
أصغير وأضعف مخلوقاته فأهلكته هو 
وجنيوده ليكيون عربة ملن يتحيدى الله 

ويدرّعى اإللوهية من دونه.

النمرود .. طاغية صرعته بعوضة

وجياءت الكثر مين األحاديث النبوية 
ُتبنيرّ فضل املسيجد النبيوي، ومكانته 

عندهم، ومن ذلك:
أنه أحد املسياجد الثاثة التي ال يجوز 
شيدرّ الرحال إىل مسيجد إال إليها، كما 
ورد عن النبي )ص( أنه قال: »ال ُتَشيدُّ 
الرحاُل إال إىل ثاثِة مسياجَد : مسيجِد 
الحراِم، ومسيجِد األقىَص، ومسيجدي 

هذا«.
عن اإلميام الصيادق )ع( قيال: »قال 
رسيول الله )ص(: الصاة يف مسجدي 
الحيرام  املسيجد  إال  غيره  يف  كأليف 
فيإنرّ الصاة فييه تعدل أليف صاة يف 

مسجدي«.
فيه جزء ُيسمى بي«الروضة املباركة«، 
يقيول فيها النبي )ص(: »ما بني بيتي 
ومنيربي روضية مين ريياض الجنة، 

ومنربي عىل حويض«.
التعليم فهيو  أن مين جياءه بهيدف 
كاملجاهد يف سبيل الله، كما قال النبي 
)ص(: »من جاء مسجدي هذا لم يأته 
إال لخير يتعلرّمه أو يعلرّمه فهو بمنزلة 
املجاهديين يف سيبيل الليه، ومن جاء 
بغر ذليك فهيو بمنزلة الرجيل ينظر 
إىل متياع غيره«.يف الجهيرة النبويية، 
وعندميا قيِدم النبي محميد )ص( إىل 
املدينية املنورة، بركت ناقته يف املوضع 

الذي كان األنصار يصلون فيه، وقال: 
يس  »هيذا املنيزل إن شياء الله«، فأسرّ
النبيي محمد )ص( املسيجد يف شيهر 

ربيع األول سنة ١ للهجرة.
وكانيت أعميدة املسيجد مين جيذوع 
النخل وسيقفه من الجرييد )أغصان 
الحجيارة،  مين  وأساسيه  النخييل(، 
وجيداره من اللبن )الطوب النيء الذي 
لم ُيحرق بالنار(، وجعل وسطه رحبة 
)سياحة(. وكان النبيي محميد )ص( 
يبني معهم بنفسيه، ويحمل الحجارة 
واللبن.وجعل للمسيجد 3 أبواب: باب 
الرحمة وُيقال له باب عاتكة )يف جهة 
الغرب(، وباب جربيل الذي كان يدخل 
منه النبيي محمد )يف جهية الرشق(، 
وبياب يف املؤخرة )يف جهية الجنوب(، 
وجعيل قبلية املسيجد لبييت املقدس، 
يف  للكعبية  القبلية  تتحيول  أن  قبيل 
السينة ٢ للهجرة.وبعيد غزوة خيرب يف 
شهر محرم سينة ٧ للهجرة، وبسبب 
ازدياد أعداد املسلمني يف املدينة نتيجة 
الهجيرة إليهيا حتيى ضياق املسيجد 
النبيوي باملصليني، عندها قيرر النبي 
محميد )ص( زيادة مسياحته، فزاده 

فعاً.
بيت السيدة فاطمة)ع(

أميا عن بيت السييدة فاطمية )عليها 

السيام(، فيقع خلف بيت عائشية يف 
نهاية الجدار الغربي للحجرة النبوية، 
املوجودة يف القسيم الجنوبي الرشقي 
للمسيجد، ووضعت شيبكة من حديد 
تفصيل بيني بيتيي فاطمية الزهيراء 
)عليهيا السيام(، وعائشية بنت أبي 
بكير، فصيارت املسياحة املوجودة يف 

الجهة الشمالية كأنرّها مستقلة.
ولم يكن يف عهد النبي )ص( أيرّ مآذن، 
وال يف عهيد الخلفياء. وكان أول مين 
أحدثهيا يف املسيجد النبوي هيو عمر 
بن عبد العزيز أثناء توسيعته عام ٩١ 
للهجرة، فقد بنى للمسجد أربعة مآذن 
يف كل زاويية مين زوايياه. وكان طول 
هذه املآذن حوايل ٢٧.5 مرتاً، وعرضها 

٤×٤ م. ويف عهد السيلطان عبد املجيد 
األول أصبحت خمسة مآذن.

ويحتوي املسيجد النبوي الرشيف عىل 
سيتة محارييب موزعية عيىل أرجاء 

املسجد وهي:
املحيراب النبيوي الرشييف يف الروضة 
الرشيفية ويقيع املحيراب عىل يسيار 

املنرب.
املحيراب العثمانيي يف حائط املسيجد 
القبيل وهو الذي يصيل فيه اإلمام اآلن.
يعيرف  وكان  السيليماني  املحيراب 

باملحراب الحنفي وهو غربي املنرب.
محراب فاطمة ويقع جنوبي محراب 

التهجد داخل املقصورة الرشيفة.
محيراب التهجد يقع شيمال الحجرة 

الرشيفية وخلف حجرة فاطمة خارج 
املقصورة الشيريفة.

محراب شييخ الحرم ويقع خلف دكة 
األغوات أحدث يف العمارة املجيدية.

وتوجيد قبتيان مبنيرّتان عيىل الحجرة 
النبوية، األوىل قبرّة كبرة خرضاء اللون 
تظهر عىل سطح املسيجد، وقد بناها 
السيلطان قياوون الصالحيي، وأعاد 
السيلطان قايتبياي بناءهيا، والثانية 
قبرّة صغرة ُبنيت تحت سقف املسجد، 
وقد بناها السيلطان قايتباي بدالً من 

السقف الخشبي الذي كان موجوداً
القبة األوىل: القبة الخرضاء الخارجية 
يف سنة ٦٧٨ هي أمر السلطان قاوون 
الصالحيي ببنياء قبرّية عيىل الحجيرة 

النبويية، فُعمليت قبية مربعية مين 
نية من األعىل بأخشياب  األسيفل مثمرّ
أُقيمت عىل رؤوس السيواري املحيطة 
بالحجيرة النبوية، ويف عهد السيلطان 
قايتباي، وعندميا احرتقت القبة أثناء 
الحرييق سينة ٨٨٦ هيي، أمير بتبديل 

القبة الخشبية بأخرى من آجر.
ثيم بعيد مدة ظهيرت شيقوق يف أعىل 
القبة، فأمر بهيدم أعايل القبة وإعادة 
بنائهيا مين جديد بيدالً مين الرتميم، 
وذلك عام ٨٩٢ هي. ويف عهد السلطان 
محمود بين عبد الحميد خيان، حدث 
تشيقق آخير يف أعيىل القبية، فأمير 
بتجديدها، فهدم أعاها وأعاد بناءها، 
بصبغهيا  محميود  السيلطان  وأمير 

بالليون األخيرض، وكان لونهيا قبيل 
ى بي »القبة  ذلك أزرقاً، فصارت ُتسيمرّ
الخيرضاء«، بعيد أن كانيت ُتعرف بي 
»القبية البيضياء« و«القبية الزرقاء« 

و«القبة الفيحاء«.
أما القبة الثانية: قبة الحجرة الداخلية 
قايتبياي  السيلطان  أنهيى  عندميا 
ترميماتيه للمسيجد سينة ٨٨١ هيي، 
قبيل الحريق قام باسيتبدال السيقف 
الخشبي للحجرة النبوية بقبة صغرة 
تحت سيقف املسيجد، فعقيدوا القبة 
عيىل الجهة الغربيية بأحجار منحوتة 
لوهيا مين  مين الحجير األسيود وكمرّ
الحجر األبيض، ونصبوا بأعاها هاالً 

من نحاس.

،،
المسجد النبوي، أو مسجد النبي، يقع في المدينة 

المنورة، وهو ثاني أقدس مكان في اإلسالم بعد المسجد 
الحرام في مكة المكرمة، وهو واحد من أهم مزارات 

المسلمين، وله مكانة خاصة عند الشيعة.
والمسجد النبوي بناه رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله 

وسلم( بعد هجرته بجانب بيته. كما مّر المسجد بعّدة 
توسعات عبر التاريخ. وكان للمسجد دور كبير في الحياة 

السياسية واالجتماعية، فكان بمثابة مركز اجتماعي، 
ومحكمة، ومدرسة دينية.ويقع المسجد في وسط 

المدينة المنورة، ويحيط به العديد من
 الفنادق واألسواق القديمة.
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فالحو ديالى يهددون بتنظيم اعتصام سلمي للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية
المراقب العراقي/ بعقوبة

ه�دد اتح�اد الجمعي�ات الفالحية يف 
دي�اىل بتنظي�م اعتصام س�لمي أمام 
للمطالبة  التج�ارة واملالي�ة  وزارت�ي 
ب�رف مس�تحقات املزارع�ن ع�ن 
امل�ايض  للموس�م  الحب�وب  تس�ويق 
.وق�ال رئي�س االتحاد رع�د التميمي 

ان 90% م�ن مزارع�ي املحافظ�ة ل�م 
الحبوب  يتسلموا مستحقات تسويق 

للموسم املايض .
رصف  ع�دم  ح�ال  يف  ان�ه  واض�اف 
مس�تحقات املزارع�ن س�تكون لن�ا 
وزارت�ي  ام�ام  احتجاجي�ة  وقف�ة 

التجارة واملالية يف االيام املقبلة.

صورة
وتعليق

كورنيش النعمانية يعاني اإلهمال الواضح والتجاوزات عليه

املراقب العراقي/ متابعة...
حّتى م�ع تجريمها وانحس�ارها بش�كل ملحوظ، 
م�ا زالت »الدكة العش�ائرية«، وه�ي ظاهرة قبلّية 
تتمس�ك فيها قبائل يف وس�ط وجن�وب العراق من 
أجل »اس�رجاع الحقوق« من دون تدخل حكومي 
أو قضائي، لم تنته. ويكاد ال يمر أس�بوع واحد من 
دون حادث�ة أو حادثت�ن، مع ع�دم إمكانية تدخل 
القوات العس�كرية العراقية لفض بعض النزاعات 
العشائرية، بس�بب الخوف من إقحام عنارص هذه 

القوات كطرف ثالث يف املشكلة.
والدّكة العشائرية تتمّثل يف إقدام مسلّحن ينتمون 
إىل قبيل�ة معينة ع�ى تهديد أرسة تنتم�ي إىل قبيلة 
ثاني�ة يف بيتها، فتتّم الدك�ة من خالل عملية إطالق 
نار بمختلف األس�لحة بم�ا فيها الثقيل�ة، أو إلقاء 
قنابل يدوي�ة أحياناً عى منزل الجهة املس�تهَدفة، 
كتحذير ش�ديد اللهج�ة بهدف دفعه�ا إىل الجلوس 
والتفاوض لتس�وية الخالف. ويف حال عدم موافقة 
الطرف املس�تهدف، فإن األمور قد تتطور لتؤدي إىل 

وقوع ضحايا من الطرفن.
إثر ذلك، أعلن العراق »اعتبار الدكات العشائرية من 
الجرائ�م اإلرهابية، ورضورة التعامل مع مرتكبيها 
بحزم«، بحس�ب بي�ان مجل�س القض�اء األعى يف 
الب�الد. وأش�ار إىل أن »امل�ادة الثاني�ة م�ن قان�ون 
مكافحة اإلرهاب الذي أُقّر يف عام 2005، تنص عى 
أن التهديد الذي يهدف إىل إلقاء الرعب بن الناس أياً 

كانت بواعثه، ُيَعّد من األفعال اإلرهابية«.
ضابط برتبة لواء يف وزارة الداخلية يقول إّن »الوزارة 
سجلت أكثر من 16 حالة دكة يف محافظات متفرقة 
يف ش�هر تموز املايض فق�ط، منها خمس حاالت يف 
البرة وثالث يف ميس�ان وحالتان يف واسط وثالثة 

يف بغداد، واعتقل 49 ش�خصاً كانوا مس�لحن وقد 
اش�ركوا بالدكة«. ويبن أن »غالبية الذين اعتقلوا 
أف�رج عنه�م يف وق�ت الح�ق بكفال�ة وتعه�دات. 
وكان يف�رض إحالة بعضه�م إىل القضاء من أجل 
محاكمتهم، إال أن ضغوطاً عش�ائرية مورست عى 
ضب�اط يف الداخلي�ة«. يضي�ف أن »نس�بة الجرائم 
واملخالفات القانونية املرتكبة عى أساس النزاعات 
العش�ائرية يف مدن وسط وجنوب العراق انخفضت 
كثرياً بسبب التزام العش�ائر بالقرارات الحكومية. 
لكن عموم�اً، ال يمكن أن نقول إن الظاهرة انتهت، 
إذ م�ا زالت بعض العش�ائر يف مناط�ق بغداد، منها 
مدينة الصدر وأطراف العاصمة، مرتاحة وال تلتزم 
بالقانون، وتمارس الدكة العش�ائرية يف كل خالف 

يقع بن شخصن«.
يتاب�ع أّن »الب�رة وبغداد م�ن أكث�ر املحافظات 
العراقي�ة انفالت�اً لناحي�ة امت�الك الس�الح وعدم 
احرام القانون. لعل ما هو أسوأ أن غالبية الضباط 
يف الداخلي�ة لهم عالقات طيبة مع العش�ائر ألنهم 
أبناء عش�ائر، ويت�م التأثري عليه�م اجتماعياً. ولو 
تمكن الضاب�ط العراقي من عدم الخضوع لرغبات 
عش�ريته أو غريها من العش�ائر لتحس�ن الوضع، 
ولكان�ت النتائج جي�دة، إذ إن اس�تمرار العقوبات 
وس�جن مرتكب�ي الدكة س�يمنع اس�تمرار بعض 

القبائل بها«.
م�ن جهت�ه، يش�ري املس�ؤول املح�ي يف محافظ�ة 
الب�رة عام�ر الوائ�ي إىل أن »الدك�ة العش�ائرية 
ال ألن  بنس�بة طفيف�ة،  املحافظ�ة  يف  انخفض�ت 
املواطن�ن باتوا يخاف�ون من س�لطة القانون، بل 
ألن شيوخ عش�ائرهم ووجهائها تعهدوا للحكومة 
بأنه�م س�يمتثلون ألوامر الدول�ة. وبالتايل، وجهت 

تلك العش�ائر أبناءها لالمتناع عن الدكة«، موضحاً 
ل�«العرب�ي الجدي�د«، أن »العش�رية م�ا زال�ت هي 
الحاكم�ة يف مناط�ق الفرات األوس�ط والجنوب، إذ 
ال يؤمن األهايل بالدول�ة وال بأهمية املحاكم، إذا ما 

حصلت مشكلة«.
ويب�ّن أن »الس�لطات األمنية أوج�دت قوة خاصة 
لحل الخالفات العش�ائرية يف الب�رة، وهي قوات 
الصدم�ة، الت�ي ُدرب�ت وأعدت لغ�رض التدخل بن 
العش�ائر خالل فرة نزاعاتها. مع ذلك، فإن بعض 

العشائر والعائالت يف البرة ال تلتزم«.
إىل ذلك، يؤكد الش�يخ العش�ائري عب�د الله البدري، 
من محافظة ميس�ان، أن »العش�ائر التي عاهدت 
الحكومة العراقية عى منع أفرادها من االس�تمرار 
بخ�رق القوان�ن، تعه�دت أيضاً ع�ر خطابات تم 
تداولها بن أفراد العش�رية الواحدة، بأن من يخرق 
القان�ون ويهج�م عى من�ازل املواطن�ن ويمارس 
الدك�ة، تترأ العش�رية من�ه. وبفضل ه�ذا اإلجراء 

العشائري، انخفضت نسبة الدكة العشائرية«. 
ورغ�م اعتباره�ا جريم�ة إرهابي�ة  اال ان »الدك�ة 
العش�ائرية«  ل�م تنتهي حت�ى يف العاصم�ة بغداد 
فاخر أخبار الدكات العشائرية قيام  القوات االمنية 
باعتق�ال ع�دد م�ن املتهم�ن بالدكة العش�ائرية، 
واط�راف مش�اجرة وضبط�ت اس�لحة مختلفة يف 

مناطق متفرقة من بغداد.
وذكرت قي�ادة عمليات بغداد في�ب تلقت )املراقب 
العراق�ي( نس�خة من�ه  :« ان ق�وة م�ن الرشط�ة 
االتحادي�ة اعتقل�ت متهم�ا بالدكة العش�ائرية يف 
منطق�ة البلدي�ات. وضبط�ت )6( بن�ادق مختلفة 
و)250( اطالق�ة ، خالل عمليات البحث والتفتيش 

رشقي بغداد ».!

رغم اعتبارها جريمة إرهابية 

»الدكة العشائرية«  لم تنته حتى في العاصمة بغداد !

املراقب العراقي/ متابعة...
يف خ�ر ق�د يؤثر ع�ى الس�لوك الغذائي ملالي�ن العائالت 
العراقية، أعلنت وزارة الزراعة العراقية عن ظهور مالمح 
مرض فريويس عى األسماك يف الكثري من مناطق العراق، 
بالذات يف مناطق الوس�طى والجنوبية يف العاصمة بغداد 

ومحافظة بابل ومنطقتي الراشدية واملسيب.
وقد يكون له�ذا األمر تأثريا اقتصادي�ا وبيئيا واجتماعيا 
ع�ى عم�وم مناطق الع�راق، الت�ي يعتر الس�مك واحدا 
وش�عبية،  انتش�ارا  األكث�ر  الش�عبية  مأكوالته�ا  م�ن 
خصوص�ا طريقة طبخه املش�هورة يف الع�راق، املعروفة 
ب�”املس�كوف”، الت�ي تنت�رش يف مختلف امل�دن والبلدات 

العراقية عى نهري دجلة والفرات.
املتحدث باسم وازارة الزراعة العراقية حميد النايف، وإن 
أراد طمأن�ة املواطنن العراقين، من خالل التأكيد عى إن 
املرض الفريويس لم يصل إىل مرحلة االنتشار، وأن الوضع 
تحت الس�يطرة، ق�ال إنه “وحس�ب البح�وث والتقارير 
الطبي�ة ال توجد أية تداعيات أو تأث�ري لهذا الفريوس عى 

صحة اإلنسان يف حال تناول األسماك املصابة”.
غ�ري أن تل�ك األخبار أثرت مبارشة عى مس�توى مبيعات 

االس�ماك يف عموم مناطق العراق، وانخفاض أسعارها يف 
املطاعم ونقاط البيع.

الفريوس املكتش�ف عى األس�ماك يف العراق هو من نوع 
الهرب�س KOI-KHV، ال�ذي يصيب أس�ماك الكارب التي 
يتم اس�تزراعها يف املس�ابح اإلنتاجية يف العراق، حيث أن 
تل�ك األس�ماك حينما تص�اب بهذا الفريوس، فإن نس�بة 
نفوق األس�ماك تصل إىل ما يقارب 100 يف املئة، وهو أمر 
يزيد من مخاوف رشاء األس�ماك من النقاط التي تبيعها 
غ�ري حية، خش�ية أن تكون غ�ري الحية منه�ا قد نفقت 

نتيجة أصابها بالفريوس.
املهندس البيئي برهان املفتي يرى، من خالل مش�اهداته 
ملا ح�دث، وجود أثار تس�مم واضحًة عى تلك األس�ماك، 
وغالباً التسمم بعنر كيمياوي قد يكون وصل للنهر عن 
طريق ط�رح فضالت كيمياوية ملوثة من مصانع تطرح 
فضالتها الصناعية إىل النهر مبارشة دون معالجة، وربما 
يك�ون مصنع�اً لألصب�اغ، أو الجل�ود أو األقمش�ة فهذه 
املصان�ع تس�تخدم ألوان�اً صناعي�ة تدخل فيه�ا عنارص 
كيمياوي�ة ش�ديدة الس�مية للبيئ�ة املائي�ة، وق�د يكون 
التسمم من طرح فضالت كيمياوي من منشآت صناعية 

أخرى، وه�و الطرح ال�ذي يتماىش م�ع نفوقهم يف وقت 
واحج وليس عدوى تأخذ وقتها لالنتقال من سمك آلخر.

وهنا يتس�اءل “املفتي” عن املعاي�ري العراقية يف معالجة 
الفضالت الصناعية، وماهي النس�بة املس�موحة للطرح 
لألنهار، وما هي رشوط إقامة معامل ومنش�آت صناعية 
ق�رب مج�رى النهر، وم�ا هي برام�ج تفتيش املنش�آت 
الصناعي�ة، وه�ل هي ملزم�ة بتقدي�م بيان�ات معالجة 
نفاياتها الصناعية وخاصة الكيمياوية، وما هي املعايري 
البيئي�ة املعتمدة يف صناعة األصباغ والجلود والنس�يج يف 
العراق، وما هي محددات اس�تخدام الكيمياويات الضارة 

للبيئة املائية يف العراق؟
ويؤك�د أن كلها أس�ئلة تتطل�ب ترشيع قان�ون البيئة يف 
الع�راق وجعل�ه بعقوبات مش�ددة ملن يتج�اوز عى ذلك 

القانون، لكن رشط أن يطبق القانون عى الجميع.
أما دكتور عي بالش أس�تاذ الدراس�ات البيئية تخصص 
علم السموم البيئية، فيقول إن نفوق األسماك سببه نمو 
نوع من أنواع الفطريات يس�مى )برانكو مايكوس�س(، 
وهذا يسبب عفن الغالصم، ولكن الكارثة يف رأيه تكمن يف 

أسباب نمو هذا الفطر.

تنظيف عشوائي من بلدية الدورة لمجاري محلة 854 !لماذا تصيب الفايروسات أسماك العراق ؟ 

ذي قار.. العشرات من خريجي اإلعالم يتظاهرون
 للمطالبة بالتعيين

أسعار العقارات  تخرج عن السيطـرة النعدام الرقابة !

لفي�ف م�ن مواطن�ي منطق�ة الدورة 
أشاروا يف رس�الة ل�)املراقب العراقي( 
إىل إن بلدي�ة الدورة قام�ت خالل األيام 
عش�وائي   تنظي�ف  بحمل�ة  املاضي�ة 
ملج�اري محلة 854  حيث كانت إعمال 

يقوم�وا  ول�م  مكتمل�ة  غ�ري  البلدي�ة 
املنطقة  بالتنظيف الصحيح ملنه�والت 
وترك�ت أكثره�ا دون أغطي�ة علما ان 
العامل�ن يف » الحمل�ة« كانوا يقومون 
بعمله�م دون دق�ة ودون أي اهتم�ام 

. وأضاف�وا: ان بلدي�ة ال�دورة مطالبة 
بإع�ادة حملة تنظيف  مج�اري محلة 
854  كون الش�تاء ع�ى األبواب ويجب 
يك�ون التنظيف والتس�ليك ع�ى وفق 

املهنية وليس عمال باالسم فقط!

تظاهر العرشات م�ن خريجي كليات االعالم يف محافظة ذي 
ق�ار، أمس االحد، للمطالبة بفرص التعين عى مالك الدوائر 

الحكومية.
وق�ال مصدر محي يف املحافظ�ة: ان »العرشات من خريجي 
كلي�ات اإلعالم يف ذي ق�ار تظاهروا للمطالب�ة بإيجاد فرص 
لهم عم�ل يف الدوائر الحكومية كونه�ا تخلو من تخصصات 
االعالم«. واض�اف: ان »املتظاهرين رفع�وا الفتات أكدوا من 
خالله�ا ان رشيحة خرجي اإلعالم لم يت�م انصافها من قبل 
الحكوم�ات املحلي�ة، من خالل ع�دم ادراج ه�ذا التخصص 

ضمن الدرجات الوظيفية املؤسسات الحكومية.

املرلقب العراقي / متابعة...
ق�ال مركز بحوث الس�وق وحماية املس�تهلك، ان 
أس�عار العقارات يف العراق خارجة عن السيط�رة 
إلنع�دام الرقاب�ة وقلة وج�ود مجمعات س�كنية 

حكومية.
واش�ار املرك�ز اىل وج�ود حل�ول جذرية ملش�كلة 
السكن بالنسبة ملحدودي الدخل، تتمثل ببناء مدن 
سكنية وليست مجمعات س�كنية، لكون االخرية 
عندمنا تش�يد تحتاج اىل خطط اسراتيجية بعيدة 
امل�دى كالحاج�ة اىل توف�ر البن�ى التحتي�ة، م�اء 

مجاري والخدمات االخرى.
واذا ك�ان املرشوع بناء مدينة سكنية كاملة أشبه 
بمرشوع “بسماية” فأنه يعد أحسن مرشوع لحل 
مشكلة الس�كن، ويجب ان تكون املدينة السكنية 
موزع�ة حس�ب الفئ�ات املجتمعي�ة، كاالطب�اء، 
املعلمن، املدرسن وب�ه�ذه الطريقة نحافظ عى 

رقي املجتمع. وفقا للمركز.
وقال الخبري االقتصادي عبد الرحمن املش�هداني، 
ان اس�عار العقارات يف العاصمة بغداد هي االعى 

عى مستوى العالم.
وارجع املش�هداني ذلك اىل ان الكثري من الساس�ة 
متهمن باختالس االم�وال يف العراق ما دفعهم اىل 
ض�خ اموالهم يف الداخل ع�ن طريق رشاء عقارات 
م�ن خالل وكالء لهم وباس�ماء مقربن منهم من 

اجل عدم كشف مصادرهم الحقيقية .
وتثري أس�عار العق�ارات يف العاصمة االس�تغراب، 
مقارنة بم�دن تتفوق عليه�ا يف التصنيف العاملي 
للمدن املناس�بة للعيش، والذي يعتمد عى معايري 

الصحي�ة،  والرعاي�ة  االس�تقرار،  مث�ل  عدي�دة 
والثقافة والبيئة، والتعليم، والبنية التحتية.

وارتفعت أس�عار العق�ارات بمناط�ق يف بغداد اىل 
الضع�ف خالل اقل من عامن ووصلت اىل حدود 5 
االف دوالر للم�ر الواحد رغم انها يف وضع خدمي 

بائس.
وس�وق العق�ارات يف بغ�داد ل�م يتأث�ر باألزم�ة 
االقتصادية التي تش�هدها البالد من�ذ مطلع عام 
2020، إذ تش�هد حرك�ة وارتفاعاً يف األس�عار، يف 

عدد كبري من مناطق العاصمة.
وبحس�ب بورصة العقارات يف بغداد، فإن األسعار 
تتف�اوت ب�ن منطق�ة وأخ�رى بحس�ب تقيي�م 
خدماته�ا وموقعه�ا. فيبلغ س�عر امل�ر املربع يف 
منطق�ة الجادري�ة يف الرصاف�ة ق�رب املنطق�ة 
الخرضاء نحو خمس�ة آالف دوالر، فيما سعر املر 
املربع يف منطقة القادس�ية التي يفصل نهر دجلة 

عن األوىل نحو 2500 دوالر.
ويراوح س�عر املر املربع يف مناطق جنوب بغداد 

وغربها يف الكرخ ما بن 800 و1800 دوالر.
وباس�تثناء مناط�ق زيون�ة والكرادة وفلس�طن 
الت�ي يصل فيها س�عر امل�ر املرّب�ع إىل ثالثة آالف 
دوالر، فإن س�عر املر املربع يف الرصافة ال يتجاوز 
1200 دوالر بسبب املشاكل الخدمية واالجتماعية 

واألمنية التي تعاني منها.
وتش�هد العاصمة بغ�داد منذ العام 2014 إنش�اء 
مجمعات س�كنية تض�م أكثر م�ن 60 ألف وحدة 
س�كنية، لم ُيبع قس�م كبري منها بسبب األسعار 

املرتفعة.
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حملة جديدة الختراق قنوات 
يوتيوب... كيف تتم الحماية منها؟

يهت�م خ�راء االقتص�اد ح�ول العالم 
بفهم أسباب افالس الرشكات، وترتكز 
أبحاثه�م يف ه�ذا املج�ال ع�ادة ع�ى 
دراس�ات نظري�ة وتجريبي�ة، ملعرف�ة 
مس�ببات عدم نجاح م�رشوع ما من 
أجل التصدي لهذه املشكالت يف مرحلة 
مبكرة، كما يستخدمون بيانات تتعلق 
بمؤرشات األداء االقتصادي يف محاولة 

لتطوير آليات جديدة للتنبؤ.
ويف ه�ذا الس�ياق، ط�ور فري�ق م�ن 
الباحث�ن م�ن كلي�ة »إت�ش.إس.إي« 
إلدارة األعمال يف روسيا وسيلة جديدة 
للتنب�ؤ بإف�الس الرشكات باس�تخدام 

تقنيات الذكاء االصطناعي.
ويرى الباحثان يوري زيلينوف ونيكيتا 
بإف�الس  التنب�ؤ  أن  فولودارس�كي 
عملي�ة  إط�ار  يف  ين�درج  ال�رشكات 
تصنيف، أي تحديد ما إذا كان مرشوع 
معن تتحقق لديه اش�رتاطات النجاح 
واالستمرار يف العمل خالل فرتة معينة 

أو ال.
نرشته�ا  الت�ي  الدراس�ة  إط�ار  ويف 
الدورية العلمية »إكس�رت سيس�تمز 
ويز أبليكيش�ن«، ق�ام الفريق البحثي 
الس�جالت  م�ن  مجموع�ة  بتحمي�ل 
م�ن  بع�دد  تتعل�ق  الت�ي  التاريخي�ة 
ال�رشكات الناجح�ة والفاش�لة، م�ع 
تدري�ب منظومة ال�ذكاء االصطناعي 
عى اس�تخدام سلس�لة م�ن مؤرشات 
األداء لقراءة هذه السجالت واستنباط 
النتائ�ج، ث�م تطبيق نف�س املعايري يف 
حال�ة أي رشكة جديدة من أجل التنبؤ 

بمسارها يف املستقبل.
»تي�ك  اإللكرتون�ي  املوق�ع  ونق�ل 
ي�وري  الباح�ث  ع�ن  إكس�بلور« 
اس�تطعنا  »لق�د  قول�ه:  زيلينس�كي 
ابت�كار معادل�ة خوارزمي�ة وتدريبها 
بناء ع�ى بيانات غري متوازنة من أجل 
القيام بتنبؤات أكثر دقة من الوس�ائل 
التقليدي�ة املعمول بها حاليا«، مضيفاً 
أن »هذه التقنية تعتمد بشكل حرصي 
عى امل�ؤرشات املالية للرشكات، ويظل 
من املمكن االعتماد عى نتائجها حتى 
يف الظ�روف العصيب�ة مث�ل جائح�ة 

كورونا عى سبيل املثال«.

خبراء اقتصاد: الذكاء 
االصطناعي يتعلم كيفية 

التنبؤ بإفالس الشركات

بينما تكثف الرشكات الكرى 
أجه�زة  مج�ال  يف  العامل�ة 
املنزل الذك�ي، لوضع معايري 
للرتوك�ول  وفق�أً  موح�دة، 
»مات�ر«،  باس�م  املع�روف 

ت  ر ط�و
كة  رش

وخدم�ات  التكنولوجي�ا 
اإلنرتنت  األمريكية العمالقة 
أدوات  مجموع�ة  غوغ�ل 
املن�زل  تطبيق�ات  ملط�وري 

الذكي.

وخالل املؤتمر ال�ذي نظمته 
جوج�ل تح�ت اس�م »قم�ة 
املن�ازل  ملط�وري  غوغ�ل 
رشك�ة  أعلن�ت  الذكي�ة«، 
غوغل، عن أدوات وخصائص 

جدي�دة ملس�اعدة املطوري�ن 
يف تقدي�م تطبيق�ات جديدة 
لألجهزة التي س�يتم إنتاجها 
برتوك�ول  م�ع  متوافق�ة 
»ماتر« ألجهزة املنزل الذكي، 
وال�ذي س�يكون بمثابة لغة 
لألجه�زة  عاملي�ة  برمج�ة 
املتصل�ة باإلنرتنت.  املنزلي�ة 
ومن املقرر إطالق الرتوكول 
م�ع   ،2022 خ�الل  الجدي�د 
دعم لي�س فقط م�ن غوغل 
وإنما من ال�رشكات الكرى 
األخ�رى مث�ل أم�ازون وأبل 

وسامسونغ.
وتعت�زم رشكة غوغل اإلبقاء 
ع�ى خدم�ة »غوغ�ل هوم« 
م�ع إضاف�ة أدوات جديدة يف 
إطاره�ا، يف ص�ورة »مرك�ز 
مط�وري غوغل هوم«، حيث 
يتي�ح للمطورين الوصول إىل 
إليها  التي يحتاجون  األدوات 
أو تطبيقات  النتاج أجهزة 
أو آالت البيت الذكي.

غوغل تطرح مجموعة أدوات لمطوري تطبيقات وأنظمة »المنزل الذكي«
بع�ض  ع�ن   TCL كش�فت 
اللوحي  مواصفات حاسبها 
الجديد الذي زودته بتقنيات 
م�ع  العم�ل  م�ن  تمكن�ه 

..5G شبكات
الجدي�د  الحاس�ب  ويأت�ي 
التصمي�م  أني�ق  بهي�كل 
البالس�تيك  م�ن  مصن�وع 
بشاش�ة  مجه�ز  واملع�دن، 
 10.36 بمق�اس   LCD
عرضه�ا  دق�ة  بوص�ة، 
بيكس�ل،   )1200/2000(

ترددها 90 هريتزا. 
بنظ�ام  الهات�ف  ويعم�ل 
ومعال�ج   ،11  Android
 Qualcomm Snapdragon
الن�وى،  ثمان�ي   5G  480
وذواك�ر وص�ول عش�وائي 
وذواك�ر  غيغاباي�ت،   4
داخلي�ة 64 غيغابايت قابلة 

للتوسيع.
وجهز بكامريا أساسية بدقة 
وكام�ريا  ميغابيكس�ل،   13

أمامية بدقة 8 ميغابيكس�ل 
تعمل م�ع تقني�ات التعرف 
عى الوجوه، ومكري صوت 

بأداء ممتاز.
كم�ا زودت�ه TCL بماس�ح 
األصاب�ع مثب�ت  لبصم�ات 

عى أحد إطارات�ه الجانبية، 
ومايكروفونن عاليي األداء، 
للش�حن   Type-C ومنف�ذ 
وأنظم�ة  البيان�ات،  ونق�ل 
لتحديد املواق�ع عر األقمار 
الصناعية، وبطارية بس�عة 

8000 مي�ي أمب�ري تكفي�ه 
ليعمل ألكثر من 8 س�اعات 

بالشحنة الواحدة.
 ويف�رتض أن يظهر الجهاز 
يف األس�واق قبل نهاية العام 
الجاري ويباع بأس�عار تبدأ 

من 299 دوالرا.

TCL  تعلن عن حاسب لوحي قادر على العمل مع شبكات الجيل الخامس

يعمل علماء الفلك عى مراقبة كوكب خارج املجموعة الشمسية مبارشًة - وهو أحد 
أصغر الكواكب التي تم اكتشافها عى اإلطالق. ويدور الكوكب 2M0437b  بعيًدا عن 
نجمه، حوايل 100 ضعف املسافة بن األرض والشمس، وكتلة أكر بعدة أضعاف من 
كوكب املشرتي، تشكلت قبل بضعة مالين من السنن، وهي طرفة عن يف املقاييس 
الزمني�ة الكوني�ة، وهي صغرية جًدا لدرجة أنها ال تزال س�اخنة من الطاقة املنبعثة 
أثن�اء تكوينه�ا وفقا مل�ا نقل�ه موق�ع Digitartlends.وتم رصد الكوك�ب ألول مرة 
باس�تخدام تلسكوب س�وبارو، املوجود يف Maunakea يف هاواي، ثم تمت مالحظته 
بعد ذلك باس�تخدام مرص�د W.M Keck القريب، حتى بمس�اعدة املس�افة البعيدة 
للكوكب عن نجمه وحجمه الكبري، فقد اس�تغرق األمر ثالث س�نوات من املالحظات 
حت�ى وجود الكوك�ب وتصويره.وق�ال املؤلف الرئي�ي إريك جايدوس، األس�تاذ يف 
جامعة هاواي يف مانوا، يف بيان: »يضيف هذا االكتش�اف املصادفة إىل قائمة النخبة 
م�ن الكواكب الت�ي يمكننا مراقبتها مبارشة باس�تخدام التلس�كوبات لدينا«، »من 
خ�الل تحليل الضوء من هذا الكوكب يمكننا أن نقول ش�يًئا ما ع�ن تكوينه، وربما 
أين وكيف تشكل يف قرص غاز وغبار اختفى منذ فرتة طويلة حول نجمه املضيف.«

تلسكوب هاواي يلتقط صورة 
لكوكب صغير حديث التكوين

شحنات هواتف الجيل الخامس
 الصينية ترتفع 70 %

واتس آب بصدد اضافة خدمة سماع 
»الرسائل الصوتية« قبل إرسالها

كش�ف تقرير حديث أن تطبيق واتس آب يعمل عى ميزة جديدة 
س�تتيح للمس�تخدمن االس�تماع إىل الرس�ائل الصوتي�ة قب�ل 
إرس�الها، مع مالحظة أن امليزات الجديدة متاحة حالًيا ملختري 

. iOSو Android اإلصدار التجريبي من
ويف وقت س�ابق، طرح واتس آب إمكانية زيادة رسعة الرس�ائل 
الصوتية، فيما طالب العديد من املس�تخدمن بمعاينة الرس�الة 
الصوتي�ة قب�ل إرس�الها، وق�د حق�ق وات�س آب أخ�رًيا ش�وق 
املستخدمن، ويمكنك اآلن سماع الرسائل الصوتية قبل إرسالها. 

يمكنك أيًضا اختيار حذفه أو إرساله.
ويمكن أيًضا زيادة رسعة تش�غيل الرسائل الصوتية عى واتس 
آب، وبمج�رد تلق�ي رس�الة صوتي�ة، س�تتمكن من االس�تماع 
إليه�ا برسعة أعى.ويعمل واتس آب أيًضا ع�ى ردود الفعل عى 
الرسائل، والتي س�تتيح لك الرد عى الرسائل، كما يمكنك وضع 
رمز تعبريي عى رس�الة للتعبري عما تش�عر به حي�ال ذلك، مع 
مالحظ�ة أن ميزة ردود الفعل عى الرس�ائل متاحة بالفعل عى 

.iMessage و Twitter و Instagram

أظه�رت نتائج بيانات أصدرتها األكاديمية الصينية لتكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت، ارتفاع ش�حنات هواتف الجيل الخامس 
يف الصن بنسبة 70.4% عى أساس سنوي إىل حوايل 183 مليون 

وحدة، خالل األشهر التسعة األوىل من العام الجاري 2021.
ونقلت وكال�ة أنباء الصن الجديدة )ش�ينخوا( عن األكاديمية، 
وه�ي مؤسس�ة بحثي�ة تابع�ة ل�وزارة الصناع�ة وتكنولوجيا 
املعلوم�ات، القول إن حجم الش�حنات يمث�ل 73.8% من إجمايل 

شحنات الهواتف املحمولة يف البالد خالل الفرتة املذكورة.
وخ�الل الفرتة من كان�ون الثاني إىل أيلول املاضي�ن، تم إصدار 
إجم�ايل 172 طرازاً من اإلص�دارات الجدي�دة للهواتف املحمولة 
الت�ي تدعم ش�بكات اتصاالت الجي�ل الخامس، ما يمثل نس�بة 

48.6% من جميع طرازات األجهزة املحمولة املُصدرة حديثاً.
وخالل ش�هر أيلول وحده، ش�حنت الصن نح�و 15.12 مليون 
وحدة م�ن هواتف الجي�ل الخامس، بارتفاع نس�بته 8.1% عى 

أساس سنوي، بحسب البيانات الصادرة.

يس�لط تقرير حديث من مجموعة تحلي�ل التهديدات يف غوغل، 
الضوء عى حملة تصيد تس�تهدف منش�ئي محت�وى يوتيوب، 
حي�ث نجح املخرتقون يف تهك�ري آالف القنوات التي تم بيعها أو 
استخدامها إلطالق عمليات احتيال مالية ضد مشاهدي القناة.
وتقول غوغل: إنها تعمل بنش�اط ضد التهديد حيث اس�تعادت 
العدي�د من قن�وات يوتي�وب املخرتق�ة، وتؤكد الحمل�ة أهمية 

ممارسات األمن السيراني عى يوتيوب ويف كل مكان آخر.
ولم يكش�ف موقع يوتيوب عن املتهمن بالهجوم، لكن التقرير 
يذك�ر أن الحمل�ة جنَّ�دت فريقه�ا ع�ى تطبيق رس�ائل ناطق 
بالروس�ية، واس�تخدمت املجموع�ة هجم�ات »رسق�ة ملفات 

تعري�ف االرتب�اط«.
وع�ى عكس عمليات التصيد االحتيايل التي تس�تخدم صفحات 
تس�جيل دخول مزيفة أو روابط ضارة أو أساليب أخرى لرسقة 

أس�ماء املس�تخدمن وكلم�ات امل�رور والبيانات الش�خصية 
األخ�رى، فإن هجم�ات رسقة ملف�ات تعري�ف االرتباط 

تس�تهدف ملف�ات تعري�ف االرتب�اط الت�ي يحفظها 
املتصفح عند تسجيل الدخول.

م�ع وج�ود ملف�ات تعري�ف االرتب�اط املصابة، 
يمك�ن للقراصن�ة االس�تيالء عى القن�اة دون 
الحاج�ة إىل اس�م املس�تخدم أو كلم�ة املرور 
الخاصة بالقناة، ويستخدمون القنوات التي 
تم االس�تيالء عليها إلط�الق عمليات احتيال 
مالية ضد جمهور مستخدمي يوتيوب، مثل 
حم�الت الت�رع الوهمية وخط�ط العمالت 
املش�فرة املزيفة واملزيد، ويف بعض الحاالت 
باع�ت املجموع�ة قنوات أصغ�ر ملجموعات 
قرصن�ة أخ�رى مقاب�ل م�ا ي�رتاوح بن 3 

دوالرات و4000 دوالر. 
كيف يمكن إبقاء قناتك عى يوتيوب بأمان؟

وفًق�ا لتقرير جوجل، خفض�ت فرقها حجم 
رس�ائل التصي�د االحتي�ايل ذات الصل�ة ع�ى 

جيمي�ل بنس�بة 99.6% من�ذ ماي�و 
ملي�ون   1.6 وحظ�رت   ،2021

رسالة وأكثر من 62 ألف صفحة 
تصيد و2400 مل�ف ضار، كما 
التحقيق�ات  مكت�ب  أبلغ�ت 
الفيدرايل عن نشاط القرصنة. 
وقالت يوتيوب: إنها نجحت يف 
استعادة حوايل 4000 حساب.

شركة الكترونيات تطلق حاسوبا مكتبيا  بنظام مبتكر
أعلن�ت رشك�ة آي�رس التايوانية، 
ع�ن إط�الق الحاس�وب املكتبي 
Predator Orion 7000  الجدي�د 
الذي يه�دف إىل تلبي�ة متطلبات 

عشاق األلعاب.
وأوضحت الرشك�ة التايوانية أن 
جهازها الجديد يزخر بمعالجات 
 Alder إنتل من الجيل الثاني عرش
الرس�وميات  وبطاق�ة   Lake
.3090  GeForce RTX نفيدي�ا 
وتبع�ا للمودي�ل يمك�ن تركي�ب 
 Core i7و Core i9 معال�ج إنت�ل
 Alder م�ن الجي�ل الثاني ع�رش
Lake م�ع بطاق�ات رس�وميات 
 GeForce نفيدي�ا املودي�ل  حتى 
وص�ول  وذاك�رة   3090  RTX
 RAM  4000-DDR5 عش�وائي 

بسعة حتى 64 جيجابايت.
املكتب�ي  الحاس�وب  ويش�تمل 
الجدي�د م�ن آي�رس ع�ى فتح�ة 
لرتكيب األق�راص الصلبة قياس 
تس�توعب  والت�ي  بوص�ة،   2.5
اثنن من أقراص الحالة الساكنة 
NVMe--4.0-PCIe-2.M
تخزيني�ة  بس�عة   SSD
تص�ل إىل واح�د تريابايت 
واثن�ن  منهم�ا،  ل�كل 
الصلب�ة  األق�راص  م�ن 
التقليدي�ة SATA3 قياس 
وبس�عة  بوص�ة   3.5

تخزينية تصل إىل 3 تريابايت لكل 
منهما.

ولضم�ان التري�د املناس�ب ملثل 
هذه النوعية من الحواسيب توجد 
 Predator أماميت�ان  مروحت�ان 
 140 قي�اس   2.0  FrostBlade
 Predator مل�م ومروح�ة ثالث�ة
FrostBlade 2.0 قياس 120 ملم 
عى الجان�ب الخلفي، عالوة عى 
أنه يمكن استبدال املروحة قياس 

120 مل�م ع�ى الجان�ب العلوي 
بمروحة أخرى قياس 240 ملم.

يف  التايواني�ة  الرشك�ة  وتعتم�د 
حاس�وب األلع�اب الجدي�د ع�ى 
الح�رارة،  إلدارة  مبتك�ر  نظ�ام 
فإىل جانب م�راوح التريد توجد 
اله�واء  لتدف�ق  متقدم�ة  إدارة 
ومرد السائل AIO لضمان تريد 

الحاسوب بصورة جيدة.
ويمتاز جس�م الحاسوب املكتبي 

Predator Orion 7000 الجدي�د 
الزج�اج  م�ن  جانبي�ة  بأل�واح 
املقوى تظهر من خاللها وحدات 

. RGB التهوية املضاءة بألوان
ويشتمل حاسوب األلعاب الجديد 
ع�ى العديد من مناف�ذ التوصيل 
 2.5G LAN  Killer إنت�ل  مث�ل 
 2x2 6 وتقني�ةE Wi-Fi وإنت�ل
MU-MIMO  والكثري من منافذ 

USB وثالثة منافذ للصوت.

كش�فت رشك�ة الرمجي�ات واإللكرتونيات 
األمريكية العمالقة س�ان فرانسيس�كو عن 
خيارين جديدين من سيجيت لزيادة السعة 
التخزيني�ة لجهازي ألع�اب الكمبيوتر إكس 
بوك�س إك�س وإكس بوك�س إس، وهو ما 
يفيد عن�د امتالء بطاقة التخزي�ن الداخلية 
للجه�از باأللعاب والحاجة إىل إضافة ألعاب 
جديدة.وأش�ار موق�ع يس ن�ت دوت ك�وم 
املتخص�ص يف موضوع�ات التكنولوجيا أن 

بطاق�ات الذاك�رة اإلضافية من س�يجيت ليس�ت 
رخيص�ة، حي�ث يبل�غ س�عر البطاقة س�عة 512 
جيغابايت 140 دوالر، وس�يتم طرحها يف منتصف 
نوفم�ر )ترشين الثاني( املقبل. ويمكن حجز هذه 

البطاقات يف سالسل متاجر وول مارت حالياً.
وكان�ت البطاق�ة اإلضافي�ة املتاحة من س�يجيت 
ألجه�زة األلعاب إك�س بوكس ه�ي البطاقة التي 

تبلغ سعتها تريا بايت وسعرها 220 دوالر.
يذك�ر أن س�عة الذاك�رة الداخلية لجه�از األلعاب 

إك�س بوكس إك�س البالغ س�عره 499 دوالر تبلغ 
ت�ريا بايت، يف حن تبلغ س�عة الذاك�رة الداخلية يف 
جه�از إكس بوك�س إس البالغ س�عره 299 دوالر 

512 جيغابايت.
ونظ�راً ألن جهاز إكس بوك�س إس ال يحتوي عى 
مح�رك أق�راص ضوئي�ة مثل إكس بوك�س إكس، 
فإن أصحاب الجه�از األول يحتاجون إىل تنزيل كل 
األلع�اب عر اإلنرتنت مما ي�ؤدي إىل امتالء ذاكرته 

الداخلية برسعة.

خياران جديدان لزيادة السعة التخزينية لجهازي األلعاب إكس بوكس إكس
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هللا  اتّخذ  المؤمن  إّن  السالم:  عليه  الحسين  قال 
نعِت  في  ينظُر  ةٌ  فَمرَّ ِمرآته،  وقولَه  ِعصَمتَه، 
المؤمنين، وتارةً يَنُظُر في وصف المتجبّرين، فهو 
منه في لطائف، ومن نفسه في تعارف )أي ومن 
طهارة نفسه على قدرة وسلطنة(، ومن فَِطنَتِه في 

يقين، وِمن قُدِسه على تمكين«.

رة
خي

اال

االمام الحسين »عليه السالم«

فمن قبلين بقبول الحق
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www.almuraqeb-aliraqi.com

almurakebiraqi@gmail.com

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

محافظة أذريبجان الغربية 
تحفة طبيعية فريدة 
من نوعها بمناظرها 
الطبيعية الخالبة التي 
تبهر األبصار وتبهج 
القلوب، فهي مليئة 
بالجبال الخضراء والغابات 
الجميلة والسهول الرائعة،  
كما أنها محفوفة من 
جميع نواحيها بالمعالم 
التراثية القديمة ومن 
جملتها كنيسة تأريخية 
باسم »مار سركيز« وهذه 
الميزات الفذة جعلتها 
قبلة للسائحين الذين 
يفدون إليها من شتى 
بقاع إيران والعالم.

مدينة أرومية هي مركز محافظة أذربايجان الغربية، 
وه�ذه املحافظ�ة العظيم�ة محفوف�ة م�ن أقصاها 
إىل أقصاه�ا باملناظ�ر الطبيعي�ة الخالبة الت�ي تبهج 
النفوس وتحيي القلوب، وال س�يما جبالها الش�اهقة 
الزاخ�رة بالغابات الخ�راء وس�هولها الرائعة التي 
ق�ل نظريه�ا يف العال�م، ناهيك ع�ن أنها دي�ار لآلثار 
التأريخي�ة الت�ي ت�رب بجذورها يف ش�تى العصور 
وم�ن جملته�ا كنيس�ة تراثية باس�م »م�ار رسکيز« 
لذلك فهي تس�تقطب السائحني الذين يفدون عليها يف 
فصل الصيف خصوصاً من ش�تى أرج�اء الجمهورية 
اإلس�المية والعالم.كنيس�ة مار رسكيس هي كنيسة 
آش�ورّية تاريخية تعود إىل عرص الساس�انيني، وتقع 
يف مقاطع�ة أرومي�ة وهي أق�دم كنائس اآلش�وريني 

التي ظه�رت يف القرن األول مي�الدي وترتبع عىل قمة 
جبل يطل ع�ىل مدينة أرومية ويقصدها اآلش�وريون 
والس�ياح من مختل�ف أنحاء العالم. وقد تم تس�جيل 
الكنيسة كواحد من املعالم الوطنية إليران يف 5 نوفمرب 

من عام 2006.
تأري�خ مدينة أرومي�ة يرجع إىل 6000 س�نة وهذا ما 
تدل عليه التنقيبات التأريخية التي أجريت فيها وهذا 
األم�ر ينم ع�ن أنها كانت منذ س�الف العصور موطناً 
آمن�اً ومنطقة مفعم�ة بالحياة، واملش�هود عنها أنها 
تض�م يف أكنافه�ا أقوام�اً يعتنق�ون مختل�ف األديان 
واملذاهب، وكل ناحية فيها تدل عىل هذه الحقيقة التي 
ال ينكره�ا أحد كما تدل عىل عراق�ة أهلها وعظمتهم 

عىل مر التأريخ.

منطقة »سري داغي«
مدينة أرومية فيها العديد من املراكز الرتاثية القديمة 
واملناظ�ر الطبيعي�ة الخالب�ة، ومن جملته�ا منطقة 
»س�ري داغ�ي« التي تع�د مصيف�اً رائعاً وه�ي أجمل 
املراك�ز الس�ياحية يف محافظ�ة أذريابج�ان الغربي�ة 
بأرسها، لذا فهي طوال أيام الس�نة وال سيما يف فصل 
الصي�ف تس�تقبل الكثري من الس�ائحني وباألخص يف 
أيام الجمعة والعطل الرسمية حيث يجد السائح فيها 
مالذاً آمناً لالس�تمتاع والرتفيه ع�ن النفس من خالل 
تجواله يف سهولها الخراء وتسلق جبالها الشاهقة 
الزاخرة بالغابات املكونة من األشجار الباسقة املثمرة 
وغ�ري املثم�رة، وأجمل م�ا فيها منظر الش�مس حني 
ت�رق وحني تغرب.كنيس�ة »مار رسكي�ز« تقع عىل 

س�فح جبل منطقة »س�ري داغي« وال�ذي يطلق عليه 
نف�س االس�م، فهو جبل س�ري داغي الش�هري ويقول 
علماء اآلثار أن عمره�ا يضاهي 1800 عام ومنذ تلك 
اآلون�ة كانت مرك�زاً للعباد والزهاد املس�يحيني الذين 
كانوا يناجون الرب العزيز فيها، ولحس�ن الحظ فهذه 
الكنيس�ة التأريخية تعد واحدة من اآلثار القليلة التي 
احتفظ�ت بجمالها املعم�اري ط�وال 18 قرناً وبقيت 
نقوش�ها وآثاره�ا الجميلة ع�ىل حاله�ا تقريباً حتى 
يومنا ه�ذا، لذلك فهي تس�تهوي محب�ي اآلثار وتثري 
إعجابهم.ويف بوابة هذه الكنيسة الرتاثية توجد نقوش 
مكتوب�ة ت�م ترميمها قبل ثالثني عام�اً وتؤكد عىل أن 
عمره�ا يبلغ 18 قرناً م�ن الزمن وهذا هو بناؤها منذ 

تلك اآلونة ولم تتغري معامله.

كنيسة »مار سركيس« في ايران.. ميزات فذة جعلتها قبلة للسائحين

يبيع زوجته ويشتري بثمنها هاتفًا ذكيًا
أقدم شاب هندي عىل بيع زوجته، 
بعد ش�هر واحد فقط م�ن الزواج 
لرجل آخر، واشرتى بثمنها هاتفاً 
ذكياً، ورصف الباقي يف الرتفيه عن 

نفسه.
أوردته�ا  الت�ي  التفاصي�ل  ويف 
أق�دم  ني�وز«  »إندي�ا  صحيف�ة 
ش�اب هندي عمره 17 م�ن والية 
راجس�تان عىل بي�ع زوجته لرجل 
مقاب�ل  عام�اً   55 عم�ره  آخ�ر 
درهم�ا   8980( روبي�ة   180000

تقريبا(.
قريت�ه  إىل  ال�زوج  ع�اد  وعندم�ا 
وحي�داً، س�أله أهل الزوج�ة عنها 
فقال إنها تخل�ت عنه وذهبت مع 
رج�ل آخ�ر. إال أنه�م ل�م يصدقوا 
روايت�ه وتقدموا بش�كوى عاجلة 
لقس�م الرط�ة الذي اس�تجوبه 

ووجد ثغرات يف إفادته. وبمراجعة 
س�جل مكاملاته الهاتفية اكتشفوا 
القصة، فتم القبض عليه.وعندما 
حاولت الرطة اس�رتداد الزوجة 
»26 عام�اً« م�ن منطق�ة ب�اران 
جن�وب رشق راجس�تان، واجهت 
رف�ض  حي�ث  كب�رية،  صعوب�ة 
القرويون املحليون السماح لفريق 
الرطة بأخذه�ا معهم، مؤكدين 
وطالب�وا  ثمنه�ا.  دفع�وا  أنه�م 
باس�رتداد أمواله�م، إال أن ال�زوج 
»املراهق« كان قد اش�رتى لنفسه 
هاتف�اً ذكي�اً ورصف الباق�ي عىل 

الرتفيه وتناول الطعام.
والجدير بالذك�ر أن الزوج املراهق 
س�يمثل أم�ام محكم�ة األحداث، 
بالس�جن  حكم�اً  وس�يواجه 

سيقيضه يف دار اإلصالحية.

دولة مهددة باالختفاء من على وجه األرض
يف  الح�ايل  املناخ�ي  التغ�ري  تس�بب 
دول  به�ا  تتأث�ر  طبيعي�ة  ك�وارث 
ومناط�ق متع�ددة ح�ول العالم، ما 
ينت�ج عن�ه حرائ�ق وزالزل وبراكني 
ع�ن  األم�ر  زاد  بينم�ا  مفاجئ�ة، 
ذلك حي�ث وص�ل إىل تهدي�د جزيرة 
)توفال�و( بخط�ر االختف�اء الكامل 
م�ن عىل وج�ه األرض.وبحس�ب ما 
ن�ره أح�د املواق�ع، يف بقع�ة م�ن 
بق�اع األرض وبالتحدي�د يف املحي�ط 
اله�ادئ بني أس�رتاليا وجزر هاواي، 
توج�د دول�ة صغرية تع�رف بكونها 
جنة عىل األرض، وتعترب رابع أصغر 
دول�ة يف العال�م، لكنه�ا ق�د تك�ون 

أول دول�ة تختف�ي م�ن ع�ىل وج�ه 
األرض، حي�ث يهدد ارتفاع مس�توى 
س�طح البحر بغمر الدول�ة بالكامل، 
فوفقا مل�ا يعتق�ده بع�ض الباحثني 

أن ارتف�اع مس�توى املحيط�ني ق�د 
يص�ل إىل مرتين بحلول ع�ام 2100.
خ�رج  توفال�و  وزراء  رئي�س  وكان 
لش�عبه قبل أيام متس�ائالً: إذا كنت 

تواج�ه خط�ر اختفاء أمت�ك.. فماذا 
جزي�رة  توفال�و  س�تفعل؟وباعتبار 
مرجانية أي أنها تتكون من رواس�ب 
الش�عاب املرجاني�ة فإن هذا يش�كل 

تحدياً وتهديداً آخر ملستقبل توفالو، 
الدراس�ات  إح�دى  لنتائ�ج  فوفق�اً 
التغ�ري املناخ�ي ل�ه بالفع�ل  ف�إن 
تأث�ري كبري عىل الش�عاب املرجانية.
ومن املتوق�ع أن تختفي حوايل 70-
90% م�ن جميع الش�عاب املرجانية 
املوج�ودة خالل الس�نوات العرين 
املقبلة، بس�بب ارتفاع درجة حرارة 
املحيطات واملياه الحمضية والتلوث، 
وهو م�ا يضع س�كان توفالو تحت 
التهدي�د املس�تمر، منتظري�ن غرق 
مدينته�م ومس�تقبال غ�ري مح�دد 
ومصريا غ�ري معلوم.تتكون توفالو 
م�ن تس�ع ج�زر مرجاني�ة صغرية 
تحيط بها آالف األميال من املحيطات 
ال  صغ�رية  مس�احتها  املفتوح�ة 
تتج�اوز 26 كيلوم�رتاً، وس�كانها ال 

يتجاوز عددهم 11 ألف نسمة.

طفل مصاب بالشيخوخة يلتحق بالمدرسة 

مرصي�ان  وال�دان  يك�ن  ل�م 
يعتقدان أنهما سيعيش�ان نفس 
قص�ة الفيل�م األمريكي الش�هري 
ال�ذي  )األعجوب�ة(،   »Wonder«
عرض ع�ام 2017 وتدور أحداثه 
حول حياة الطف�ل أوغي بوملان، 
الذي ولد بمرض ن�ادر يف الوجه، 
وه�و متالزمة تريت�ر كولينز، 
التي تعد حالة وراثية جينية تؤثر 
يف تطور ش�كل عظ�ام الوجنتني 

والفكني واألذنني والجفون.
ففي نفس س�نة ع�رض الفيلم، 

ازدان ف�راش الوالدي�ن املرصيني 
هيثم ودينا باملولود زين، مصابا 
بمرض نادر يسمى »بروجرييا« .
وه�ذا امل�رض هو م�رض وراثي 
ن�ادر يتس�بب يف إصاب�ة حديثي 
الوالدة بمرض يشبه الشيخوخة 
املبك�رة، ويبدأ ظه�ور املرض يف 
أول عام�ني، إىل غاي�ة 13 عاما، 
وقد يم�وت هؤالء األطف�ال قبل 

السن املتوقع أو بعده.
وغ�اب زي�ن ع�ن األنظ�ار بع�د 
ظه�وره األول من�ذ عامني، وعاد 

مؤخ�را بصحبة أرست�ه، ليعلنوا 
إلحاق�ه باملدرس�ة  نجاحه�م يف 
أطف�ال  ب�ني  ليتعاي�ش   »kg1«
جيله، دون تنم�ر أو مضايقات، 
نح�و  خطوات�ه  أوىل  ليخط�و 
بصداق�ات  ويحظ�ى  التعلي�م، 
جديدة، بعد أن تحمل وأرسته كل 
آالم »التنمر وامل�رض«، ونظرات 
تبدل�ت  أن  بع�د  ل�ه  األطف�ال 
مالمح�ه، لتك�ون األم ِعوضا له 
يف محنت�ه التي تحول�ت بعد ذلك 

ملنحة.

يفّضل السجن على اإلقامة الجبرية مع زوجته

األغنام تحل محل السيارات في شوارع العاصمة اإلسبانية

ح�ر رج�ل خاض�ع لإلقامة 
الجربي�ة إىل مرك�ز للرط�ة، 
طالب�ا وضعه يف الس�جن إذ لم 
يعد يحتم�ل حياته يف املنزل إىل 
جانب زوجته، عىل ما كش�فت 

خدمة الدرك.
ول�م يع�د الرجل، وه�و ألباني 
يف الثالث�ني يعي�ش يف غيدونيا 

م�ن  بالق�رب  مونتيتش�يليو 
التعايش  »يطي�ق  روم�����ا، 
القرسي م�ع زوجته«، وفق ما 
ج�اء يف بي�ان ال�درك يف مدينة 

تيفويل املجاورة.
وأوض�ح البي�ان أن�ه »بعدم�ا 
طف�ح الكي�ل، فّض�ل الهروب 
وتقديم نفس�ه للرطة طالبا 

منها إكم�ال محكوميته خلف 
القضبان«.

وفرضت اإلقام�ة الجربية عىل 
الرجل قبل عّدة أش�هر لجرائم 
مرتبط�ة باالتج�ار باملخدرات 
وكان م�ن املف�رتض أن تبقى 
الحال كذلك لس�نوات، بحسب 

ما قال رئيس الدرك.

امت�أت ش�وارع مدري�د باألغن�ام ورن�ني أجراس�ها 
الي�وم األحد عندما قاد رعاة الغن�م قطعانهم يف قلب 
العاصم�ة اإلس�بانية حيث الط�رق القديم�ة املؤدية 
إىل املراعي الش�توية.واصطف الس�كان ع�ىل جانبي 
الطري�ق للرتحيب بعودة املش�هد ال�ذي أُلغي يف العام 
امل�ايض بس�بب جائح�ة ف�ريوس كورونا.ويس�مح 
الحدث الس�نوي الذي بدأ تنظيمه يف عام 1994 لرعاة 
الغنم باستعمال الطرق التقليدية لنقل قطعانهم من 
شمال إسبانيا إىل الجنوب للرعي الشتوي.وقبل قرون 
قليلة كان هذا الطريق يمر بالريف الهادئ لكنه يجعل 
األغنام اآلن تجتاز املدينة املزدحمة.وقالت جريس�يال 
حونزاليس )39 عاما( »إنه رائع. أنا آتي كل عام وهذا 

العام اصطحبت األطفال ألول مرة إنه مدهش«.

كمامة تكشف عن اإلصابة بكورونا 

بيعت 11 لوحة وأعمال أخرى لبيكاس�و 
ساعدت يف تحويل الس فيجاس إىل وجهة 
استثنائية للفن، وذلك يف مزاد مقابل أكثر 

من 100 مليون دوالر.
فق�د أقامت دار س�وذبيز للم�زادات هذا 
امل�زاد يف فن�دق بيالجيو ب�الس فيجاس، 
األعم�ال معروض�ة من�ذ  كان�ت  حي�ث 
س�نوات. وأُقي�م امل�زاد قب�ل يوم�ني من 
الذكرى رقم 140 مليالد الفنان اإلس�باني 

يف 25 أكتوبر .
وكان�ت خمس من ه�ذه اللوحات معلقة 
عىل ج�دران مطع�م بيكاس�و الفاخر يف 
بيالجيو. وسيس�تمر املطعم يف عرض 12 

عمال آخر لبيكاسو.
وكان أعىل س�عر من نصيب لوحة »املرأة 
ذات القبع�ة الحم�راء والربتقالية« التي 
ملحبوبت�ه   1938 يف  بيكاس�و  رس�مها 
ومصدر إلهامه ماري-ترييز والرت، والتي 
بيعت مقابل 40.5 ملي�ون دوالر، بزيادة 
ع�رة ماليني دوالر عن س�قف تقديرات 
ما قب�ل البيع.وبيعت اللوحتان الكبريتان 
»الرج�ل والطفل« و«ج�ذع رجل« مقابل 
24.4 ملي�ون دوالر و9.5 ملي�ون دوالر 
عىل الرتتيب، يف ح�ني بيعت أعمال أصغر 
مثل »غداء عىل عشب« مقابل 2.1 مليون 
دوالر، أي ما يقدر بثالثة أو أربعة أضعاف 

سعرها املقدر قبل البيع.

كش�فت بيانات جمعتها فرقة عمل معنية 
بالدببة البنية أن الدببة الربية يف س�لوفاكيا 
تم�وت يف كثري من األحيان بس�بب حوادث 
امل�رور أكثر بكث�ري من إطالق الن�ار عليها 

لخطورتها عىل البر.
ويش�ار إىل أن فرق�ة العم�ل، الت�ي قدمت 
البيانات اس�تجابًة لطلب من وكالة األنباء 
األملاني�ة )د.ب.أ(، ه�ي ج�زء م�ن املنظمة 

الوطنية للحفاظ عىل الطبيعة.
وعىل الرغ�م من أن الهجمات التي تش�ّنها 
الدببة عىل البر يف س�لوفاكيا قد تصدرت 
الس�نوات  يف  الدولي�ة  الصح�ف  عناوي�ن 

األخرية، فإنها ال تزال نادرة.
وحت�ى 20 أكتوب�ر من ه�ذا الع�ام، قالت 
وكال�ة الحف�اظ ع�ىل البيئة إنه�ا أحصت 

نفوق 42 دباً.
وم�ن بني تل�ك الدبب�ة، نفق�ت 26 منها يف 
حوادث مرور، و17 منها يف حوادث تصادم 
مع س�يارات، وتس�عة منها ع�ىل خطوط 

السكك الحديدية.
وع�ىل النقيض من ذل�ك، كان ال بد من قتل 
س�بعة دببة عمداً ألسباب تتعلق بالسالمة 
يف الفرتة ذاتها ألنها، وفقاً للسلطات، كانت 

تشّكل تهديداً للمستوطنات البرية.
ووفقاً لتع�داد أجري يف ع�ام 2016، يوجد 
هناك أكثر من 1200 دب بري يف سلوفاكيا. 

وهناك إحصاء آخر جاٍر إعداده.

حوادث المرور تهدد 
الدببة الُبنِّية باالنقراض 

بيع أعمال لبيكاسو بأكثر 
من 100 مليون دوالر

معه�د  يف  املهندس������ون  صم�م 
ماس�����اتشوس�تس للتكنولوجي�ا 
وجامعة هارف�ارد كمامة تس�تطيع 
تشخيص إصابة من يرتديها بفريوس 

كورونا يف غضون 90 دقيقة تقريبا.
وت�م دمج أجه�زة استش�عار صغرية 
يمكن التخلص منها أو إعادة تركيبها 
يف الكمام�ات كم�ا يمك�ن تكييفه�ا 

الكتشاف فريوسات أخرى.
آالت  ع�ىل  املستش�عرات  وتعتم�د 
خلوي�ة مجفف�ة بالتجمي�د طوره�ا 
فريق البحث س�ابقا الس�تخدامها يف 
تش�خيص اإلصاب�ة بفريوس�ات مثل 

إيبوال وزيكا.
وأظه�ر الباحث�ون أن�ه يمك�ن دمج 
املستش�عرات ليس فقط يف الكمامات 
لك�ن أيض�ا يف املالبس، مث�ل معاطف 
املخت�رب، ما ق�د يوفر طريق�ة جديدة 
ملراقب�ة تع�رض العامل�ني يف مج�ال 
الرعاي�ة الصحي�ة ملجموع�ة متنوعة 
من مس�ببات األم�راض أو غريها من 

التهديدات.
أس�تاذ  كولين�ز  وق�ال جيم�����س 

الهندس�ة الطبي�ة والعل�وم يف معه�د 
ماساتشوس�تس: أثبتن�ا أن�ه يمكننا 
تجمي�د مجموعة واس�عة من أجهزة 
استش�عار البيولوجي�ا االصطناعي�ة 
النووي�ة  األحم�اض  ع�ن  للكش�ف 
وكذل�ك  البكتريي�ة،  أو  الفريوس�ية 
امل�واد الكيمياوية الس�امة بما يف ذلك 

السموم العصبية.
وتاب�ع: نحن نتصور أن ه�ذه املنصة 
يمكنها تمكني الجيل التايل من أجهزة 
االستش�عار الحيوية القابلة لالرتداء، 
ألول املس�تجيبني وموظف�ي الرعاية 

الصحية والعسكريني.


