
المراقب العراقي/ المحرر السياسي...
أطلَّت الطفلة ندى عمار برأس�ها من خلف باب الصف الدرايس، 
بعد أن عمَّ الهدوء، لتتجه صوب باحة مدرس�تها االبتدائية، التي 
تق�ع يف قلب العاصمة العراقية بغداد، لتلهو مع أقرانها بعد يوم 

درايس شاق انتهى بهلع كبري.
كان�ت ندى التي لم تتج�اوز العارشة من العم�ر، ترتّقب دورها 
للمش�اركة يف ال�درس الذي »س�هرت تقرأه وتحفظه« حس�بما 
يق�ول والدها عمار النعيم�ي ل�«املراقب العراق�ي«، إال أن دوي 
الصواري�خ خل�ق حال�ة من الهل�ع يف منطق�ة الصالحي�ة التي 
تحتضن هذه املدرس�ة، وعدد م�ن املناطق القريبة منها، وصوالً 

إىل الكرادة والجادرية.
وب�دأ األمر عندم�ا َفّعل�ْت الس�فارة األمريكية، أم�س االربعاء، 
منظومة يس رام وصافرات االنذار كإجراء تجريبي دون س�ابق 
إن�ذار، وهو م�ا أصاب املواطن�ني البغداديني بحال�ة من الخوف 

والقلق الشديدين.
 C-RAM �وبحس�ب مصادر أمنية، فإنه »تم تفعيل منظومة ال
وصافرات االنذار داخل قاعدة فكتوريا يف مطار بغداد والسفارة 

األمريكية كإجراء تجريبي«.
وأبلغ�ت املصادر، »املراقب العراقي«، بأن »الس�فارة لم تتعرض 
اىل أي قص�ف أو تهدي�د، إال أنه�ا اعت�ادت عىل إطالق رش�قات 
صاروخي�ة فوق املناط�ق املدنية ضمن اختب�ارات منظومة يس 

رام، األمر الذي يتسبب بوقوع إصابات وخسائر مادية«.
ويف الراب�ع م�ن أيلول املايض ن�رت »املراقب العراق�ي« تقريرًا 
عن اآلثار النفس�ية التي يعاني منها البغداديون جراء رش�قات 
الصواري�خ األمريكي�ة، حي�ث ُتعي�د الصواريخ األمريكي�ة التي 
تتطاي�ر ف�وق رؤوس املواطنني، مش�اهد الح�رب والتفجريات 

الدامية التي عانت منها بغداد سنوات طويلة.
وتأتي هذه الرش�قة الصاروخية ضمن االختبارات التي تجريها 
الس�فارة األمريكية ملنظومة اليس رام، والتي تتسبب بحالة من 

الذعر لدى السكان بشكل بات ُيقلق األهايل.
وف�ق ذل�ك يق�ول املحلل الس�يايس صب�اح العكي�ي ل�«املراقب 

العراق�ي«، إن »الرش�قات الصاروخية األمريكي�ة التي تطلقها 
السفارة بني الحني واآلخر، باتت تمثل صداًعا مزمًنا للمواطنني 
يف العاصمة بغداد«، متسائالً يف الوقت ذاته عن أسباب »الصمت 

الحكومي املطبق تجاه االنتهاكات األمريكية املتكررة؟«.

ويضي�ف العكيي أن »الحكومة كان األج�در بها أن تلتزم بقرار 
مجلس النواب الذي ص�در يف الخامس من كانون الثاني 2020، 
وال�ذي ألزمها بالعمل ع�ىل جدولة خروج الق�وات األجنبية من 

األرايض العراقية«.

ويؤكد أن »الحكومة وبدالً من اإلذعان إلرادة العراقيني الرافضني 
لوج�ود أي ق�وات محتل�ة يف أراضيه�م، اخت�ارت أن تنخرط يف 
حوارات لم يتمخض عنها سوى منح رشعية لألمريكيني وغطاء 

جديد للبقاء يف العراق«.

وبني الحني واآلخر، يقيض س�ّكان بغ�داد، لحظات مرعبة جراء 
الرش�قات الصاروخية التي تطلقها منظومة »س�ريام« التابعة 
للس�فارة األمريكي�ة يف س�ماء العاصم�ة، والت�ي تث�ري الهل�ع 
ب�ني البغداديني اآلمن�ني، الذين يحظ�ى بعضهم بش�ظايا ُتدّمر 

سياراتهم وأجزاًء من منازلهم.
ويف الخام�س من كان�ون الثان�ي 2020 صوت مجل�س النواب 
خالل جلس�ة اس�تثنائية، عىل قرار ُيلزم الحكوم�ة بالعمل عىل 
جدولة إخراج القوات األجنبية من العراق، ومنعها من استخدام 
أرض البالد وس�مائها ومياهها، لتنفيذ أي�ة أعمال عدائية تجاه 
دول الج�وار الجغرايف، إال أن الواليات املتحدة ما زالت تراهن عىل 

التسويف واملماطلة.
وج�اء الق�رار يف أعق�اب تظاه�رات مليوني�ة غاضب�ة، طالبت 
ب�”ط�رد االحتالل” الس�يما بعد عملي�ة االغتيال الغ�ادرة التي 

طالت قادة النرص قرب مطار بغداد.
وقد تج�ددت االحتجاج�ات العارمة، بعد مرور ع�ام عىل الفقد 
الكب�ري ال�ذي أحدثت�ه الجريم�ة، إذ نّظ�م العراقي�ون بمختلف 
مذاهبه�م وقومياته�م، تظاه�رة مليوني�ة غّص�ت بها س�احة 
التحري�ر ومحيطه�ا يف الثالث م�ن كانون الثان�ي 2021، لتعلن 
بشكل رسمي أن الش�هيدين سليماني واملهندس هما رمزان قد 

ُخلِّدا يف ضمائر العراقيني رغم أنف الراقصني عىل دمائهما.
وعىل إثر ذل�ك، أصدرت الهيأة التنس�يقية للمقاوم�ة العراقية، 
بياناً حمل يف طياته تهديداً واضحاً ورصيحاً للقوات العس�كرية 
األمريكي�ة املتواجدة عىل األرايض العراقية دون مس�وغ قانوني 

يتيح لها ذلك.
ويف تأكيد واضح ورصيح عىل التسويف األمريكي مللف االنسحاب، 
رّصح قائد القوات الجوية األمريكية بالرق األوسط، اللفتنانت 
جنرال غريغوري غيلوت، بأن الطيارين األمريكيني س�يبقون يف 
املنطقة، باعتبار املنافس�ة مع الصني وروس�يا تحديا رئيس�يا 
لواشنطن. ويف حديثه أمام الصحفيني قبل معرض دبي الجوي، 
أقر غيلوت بأن الوجود األمريكي »يمكن تعديله« بعد انس�حاب 

الواليات املتحدة من أفغانستان يف آب املايض.
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أهداف السعودية واإلمارات 
في السودان

قائد الثورة: المستعمرون يريدون للشعوب 
أن تغفل عن مواهبها تمهيدا لنهبها
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االمام الحسين »عليه السالم«

فمن قبلين بقبول الحق
فاهلل أوىل بالحق

»وكر التجسس« ُيعيد بغداد إلى أجواء »الحرب الطاحنة«
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المراقب العراقي/بغداد...
كش�ف عض�و برمل�ان إقلي�م كردس�تان عمر ك�ويل، أمس 
األربع�اء، أن هناك أرقام�ا غريبة يف املل�ف النفطي لإلقليم، 
مبين�اً ان 800 رشك�ة عامل�ة يف القط�اع النفط�ي ال تدفع 

رضائب للحكومة.
وقال كويل يف ترصي�ح صحفي تابعته »املراقب العراقي« أن 
»800 رشك�ة عاملة يف القط�اع النفطي ال تدفع أي رضائب 

للحكومة«.
وأض�اف أن »حكوم�ة اإلقلي�م تأخذ الرضائب من الكس�بة 
وأصح�اب األعمال الصغ�رية، بينما عائدات تل�ك الركات 

تقدر بمليارات الدنانري شهريا«.
ويعان�ي قط�اع النف�ط يف إقليم كردس�تان من إش�كاليات 
خط�رية، حي�ث ُيته�م اإلقلي�م بالفس�اد وعدم الش�فافية 

وتهريب النفط دون العودة اىل املركز.

المراقب العراقي/بغداد...
ارجع محافظ الس�ليمانية، هفال أبوبكر، أمس األربعاء، أسباب 
الهج�رة الجماعية األخرية من كردس�تان إىل الفقر والخوف من 

املستقبل.
  وق�ال أبوبك�ر، يف ترصيح صحف�ي تابعته »املراق�ب العراقي« 
إن »الهج�رة الجماعي�ة األخرية ملجموعات من إقليم كردس�تان 
والتي انطلقت جلها من الس�ليمانية تعود إىل اليأس والخوف من 

املستقبل وال يقف وراءها الفقر وفق دراستنا«.  
وأضاف أبوبكر أن »السليمانية أفضل حاالً من باقي املحافظات 
من الناحية املعيش�ية إالّ أّنها مثل مثيالتها يف كردس�تان تعيش 
يف ت�ردد وقلق بس�بب اتس�اع الهوة بني طبقات املجتمع وس�وء 
إدارة الحكم، وظهر الفرق الطبقي املحتدم حالياً منذ 1996 فما 

فوق«.  
ولفت اىل أّن »النس�بة الحقيقية ملش�اركة س�كان السليمانية يف 
االنتخابات ال تتجاوز 15% بسبب عدم ثقتهم بالعملية االنتخابية 
ويأس�هم من أن تؤدي أصواتهم إىل تغيري أو نتيجة«، مستش�هداً 
ب�� »التظاه�رات الطالبية الت�ي طالبت بش�مول الحاصلني عىل 
معدل 99% بكلي�ة الطب يف مدنهم بينما يمتلك أبناء املس�ؤولني 

جامعات أهلية«.

المراقب العراقي/بغداد...
عل�ق ائتالف دول�ة القانون، أم�س األربعاء، ع�ىل اإلعالن عن 
وجود فوارق طفيفة بنتائج االنتخابات، فيما بني ان ذلك يدل 

عىل وجود ازدواجية بمواقف املفوضية.
وقال عضو االئتالف كاطع الركابي يف ترصيح صحفي تابعته 
»املراقب العراق�ي«، أن »مفوضية االنتخابات دائماً تؤكد عىل 
التطابق بنس�بة 100% يف النتائج بني اإللكرتوني واليدوي، اال 
انها تحدثت االن عن وجود تغيري يف النتائج حيث ان هذا يؤكد 
عىل وجود التزوير وعدم تطابق النتائج كما تقول املفوضية«.

وأض�اف أن »هنال�ك انباء ش�به مؤك�دة عن فوز مرش�ح او 
مرش�حني بعد العد والفرز اليدوي لعدد من املحطات وهو ما 

يؤرش وجود التالعب وبنسبة كبرية جداً«.
وكانت املفوضية قد أعلنت يف وقت سابق، عن تسجيل فوارق 
بسيطة خالل عملية عد وفرز 108 محطات بناء عىل قرار من 
الهي�أة القضائية، فيما أش�ارت إىل أن »الفوارق البس�يطة قد 

تحدث تغيريا بالنتائج بعد الفرز«.

المراقب العراقي/بغداد...
اكدت حركة حقوق، أمس األربعاء، ان فصائل املقاومة اإلسالمية 

ترفض بقاء القوات األمريكية يف العراق.
وقالت عضو الحركة بيادر املوس�وي يف ترصيح صحفي تابعته 
»املراق�ب العراق�ي«، أن » حكوم�ة الكاظمي املنتهي�ة واليتها ال 
يحق لها املطالبة ببقاء القوات االمريكية كونها حكومة ترصيف 
اعمال”، مبينة أن »املطالبة ببقاء القوات االمريكية تخالف قرار 

الربملان القايض بإخراج القوات األجنبية من العراق«.
وأضافت املوس�وي، أن »طلب الحكومة يف حال ثبوته س�يخالف 
قرار مجلس النواب ومخرجات الحوار االس�رتاتيجي الذي ينص 
ع�ىل خروج اخ�ر جندي خالل نهاي�ة العام الج�اري”، مبينة أن 
“عدم االلتزام بمخرجات الحوار سوف تتعامل فصائل تنسيقية 

املقاومة مع املصالح االمريكية بصفة محتل”.
وأش�ارت املوس�وي اىل أن »فصائ�ل املقاوم�ة العراقي�ة رافضة 
للوجود األمريكي من األس�اس وس�تعمل ع�ىل ممانعة أي قرار 

يقيض ببقاء قواتها يف األرايض العراقية«.

)800( شركة نفطية 
في كردستان ال تدفع 

الضرائب للمركز

محافظ السليمانية: 
هجرة الشباب سببها الفقر

تغييرات طفيفة بنتائج 
االنتخابات تكشف 

ازدواجية المفوضية

حقوق: فصائل المقاومة 
ترفض بقاء القوات األميركية

المراقب العراقي/بغداد...
أطلق�ت قيادة قاط�ع عمليات دياىل يف الحش�د، أمس االربعاء، 

عملية أمنّية ملالحقة فلول داعش رشق بحرية حمرين.
وقالت مديرية اعالم الحش�د الش�عبي يف بيان تابعته »املراقب 
العراق�ي«، أن »قيادة قاط�ع عمليات دياىل يف الحش�د أطلقت 
عملي�ة أمنّية من أربعة محاور رشق بحرية حمرين يف املنطقة 
املحص�ورة ب�ني سلس�لة جب�ل ق�زل رب�اط وجبل دراوش�كة 

بمساحة تبلغ 130 كم 2«.
واضاف�ت أن »العملي�ة ته�دف ملالحقة فلول داع�ش وتفتيش 
املنطق�ة وتأمينه�ا، وش�اركت يف تنفيذ العملي�ة األلوية اللواء 

األول والرابع و20 و 110«.
يش�ار اىل أن قوات الحشد الشعبي تواصل عملياتها العسكرية 

ملالحقة فلول داعش االجرامي يف املحافظات املحررة.

الحشد يالحق فلول داعش 
في حمرين

المراقب العراقي/ أحمد محمد...
التنس�يقي  أن تح�ركات اإلط�ار  يب�دو 
بتش�كيل  الخاص�ة  الش�يعية،  للق�وى 
وال�روع  األك�رب  النيابي�ة  الكتل�ة 
بإج�راءات تش�كيل الحكوم�ة املقبل�ة، 
ق�د أزعجت أطرافا يف الداخ�ل والخارج، 
وه�ذا م�ا برهنت�ه املواق�ف السياس�ية 
التي تصدر م�ن الجبهة الداخلية وكذلك 
التدخالت الطارئة عىل املش�هد السيايس 
العراقي من الخ�ارج خصوصا الواليات 
املتورط�ة  الخليجي�ة  وال�دول  املتح�دة 
بتزوي�ر االنتخاب�ات النيابي�ة األخ�رية، 
حي�ث عمدت ه�ذه األط�راف اىل التقليل 

من ش�أن »االطار التنسيقي« من خالل 
الكاذب�ة والترصيحات  ب�ث االش�اعات 
الت�ي تزعم فيها ب�� »تف�كك« األطراف 

السياسية املنضوية يف االطار.
لكن يف الحقيقة هي عىل العكس تماما، 
الس�يما أن هناك مفاوض�ات وحوارات 
مس�تمرة ب�ني ق�ادة اإلطار التنس�يقي 
وباق�ي الكت�ل السياس�ية وم�ن جميع 
األطراف س�يما الكردية والس�نية، التي 
العب�ارة ب�أن  قال�ت كلمته�ا برصي�ح 
»اإلطار« هو األقرب اليها يف خارطة بناء 

التحالفات الجديدة.
ويف الوقت ذاته، وضعت جميع األطراف، 

رشط�ا رئيس�يا مف�اده »إرشاك اإلطار 
التنس�يقي« يف أي بوابة لتشكيل تحالف 

شأنه وضع أسس عمل املرحلة املقبلة.
حيث أكد تحالف عزم برئاس�ة الخنجر، 
وج�ود تقارب كب�ري قد يص�ل اىل إعالن 
تحال�ف بني تق�دم وع�زم خ�الل االيام 
املقبلة، مبين�ا أن التحال�ف املرتقب هو 
االق�رب لإلط�ار التنس�يقي م�ن جميع 
القوى السياسية يف التفاهم عىل تشكيل 

الحكومة املقبلة.
وق�ال التحالف، إن الح�وار بني تحالفي 
عزم )برئاسة الخنجر( وتقدم )برئاسة 
الحلبويس( مس�تمر منذ فرتة وإن هناك 

توافق�ا ب�ني الطرف�ني ع�ىل الدخ�ول يف 
كتل�ة موحدة، مش�ريا اىل أن التحالف ما 
ب�ني ع�زم وتق�دم إذا ما تم ف�إن االطار 
التنسيقي هو االقرب لتشكيل الحكومة 
املقبل�ة والتفاه�م ع�ىل دع�م م�روع 

املقاومة اإلسالمية.
وع�ىل صعيد متصل أك�د التحالف خالل 
بيانه الذي أصدره أمس األربعاء، عن أنه 
س�جل العرات من الخروق�ات الكبرية 
يف االنتخاب�ات وعىل املفوضي�ة والقوى 
السياس�ية إنه�اء االزم�ة ب�أرسع وقت 
والتفرغ للتوافق عىل تشكيل الحكومة...
تفاصيل اوسع صفحة 2

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي...
أدى نق�ص املياه يف نه�ري دجلة والفرات اىل مش�اكل 
عدي�دة، يف مقدمتها تقليل األرايض الزراعية للموس�م 
الش�توي الح�ايل اىل 50%، فض�ال ع�ن تصاع�د ح�دة 
الجف�اف يف جمي�ع املحافظات، وبالتايل أثر س�لبا عىل 
حجم اإلنتاج الزراعي املحي, السيما الحنطة والشعري 
، ما يدع�و وزارة التجارة اىل مراجعة حس�اباتها فيما 
يخص السلة الغذائية »البطاقة التموينية« واعتمادها 
عىل املس�تورد بعد أن حقق العراق اكتف�اًء ذاتياً خالل 
الس�نوات املاضية , فقلة املي�اه الواصلة اىل العراق عرب 
تركي�ا جراء بنائها عرات الس�دود ع�ىل نهري دجلة 

والف�رات دفع�ت وزارة امل�وارد املائي�ة اىل حف�ر اآلبار 
االرتوازي�ة لغرض إنقاذ أكثر م�ن 130 قرية زراعية يف 

محافظة دياىل . 
وع�دم التجاوب الواضح م�ن دول املنبع مع املطالبات 
العراقية الخاصة بالحصص املائية س�يؤدي اىل أرضار 
مس�تمرة بالقطاع الزراعي ويؤثر بش�كل واضح عىل 
الخطط الزراعية املس�تقبلية، السيما أن العراق لم يبِن 
من�ذ 2003 ولغاي�ة اآلن أي س�د لتخزين املي�اه , وهي 
النقط�ة الخالفية مع تركيا التي تطال�ب العراق ببناء 
س�دود لالس�تفادة من املياه بدال من تركه�ا تذهب اىل 

شط العرب ومن ثم اىل الخليج .

وزارة الزراعة بدورها أقرت الخطة الزراعية الش�توية 
للموس�م 2021-2022 للمس�احات املروي�ة )أنه�ار 
ومش�اريع إروائي�ة( وبواق�ع  % 50 من خطة املوس�م 
الزراعي الس�ابق، باستثناء محافظة دياىل بسبب شح 

املياه وانخفاض اإليرادات املائية.
وذكر بيان للوزارة أن املياه املتاحة يف السدود والخزانات 

تكفي لزراعة نحو 250 ألف هكتار.
فيم�ا أعلن عضو مجلس النواب املنحل مرض الكروي ، 
عن شمول حمرين دياىل بحفر اآلبار االرتوازية، مشريا 

اىل أن ذلك سينقذ 13 قرية زراعية...
تفاصيل اوسع صفحة 3

»اإلطار التنسيقي« .. هل بات قريبًا 
من تشكيل الحكومة المقبلة ؟ 

»منجل« الجفاف يقتلع الزراعة من 
ل العراق إلى » َبوار« جذورها وُيحوِّ

رشقات صاروخية ُتثير هلع العراقيين

7
كيميتش يغيب عن مران بايرن ميونخ
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املراقب العراقي/ بغداد...
أك�دت كتل�ة النه�ج الوطن�ي، أم�س االربع�اء، أن 
مفوضي�ة االنتخاب�ات »طمطمت« قضي�ة النتائج 
امل�زورة، مطالب�ة مجل�س القضاء األع�ى لحماية 

النظامني السيايس واالنتخابي.
وق�ال عض�و الكتل�ة حس�ني العقاب�ي، يف ترصيح 
تابعت�ه »املراقب العراقي« إن »الحديث عن تس�وية 
سياس�ية وترقيع األزمة غ�ر واقعي وان املفوضية 

ضللتنا يف ملف إعالن النتائج«.
واض�اف ان »املفوضي�ة )طمطمت( قضي�ة نتائج 
املحط�ات االنتخابية وال ضر يف إع�ادة االنتخابات 
الترشيعية وان الس�لطة القضائية مطالبة بحماية 

النظامني السيايس واالنتخابي«.
واش�ار العقاب�ي اىل ان »نتائ�ج االنتخابات مقدمة 
لطبخة« إقليمي�ة ودولية«، الفت�ا اىل أن »مفوضية 

االنتخابات لم ُتجِر عدا وفرزا يدويا«.

النهج الوطني: المفوضية »طمطمت« تزوير االنتخابات وعلى القضاء التدخل

الهجرة تكشف عن إجراءات جديدة لعودة العراقيين العالقين »طوعيا«

 املراقب العراقي/ بغداد...
كش�فت وزارة الهج�رة واملهجرين، 
أمس االربعاء، ع�ن إجراءات جديدة 
لع�ودة العراقي�ني العالقني يف حدود 
الذي�ن  االوروبي�ة،  ال�دول  بع�ض 
ترك�وا البالد بس�بب األزمات العامة 

واملشاكل الشخصية.
وق�ال املتحدث باس�م ال�وزارة، عيل 
عباس، يف ترصي�ح تابعته »املراقب 
العراقي« إن »هناك جهودا حكومية 
إلنه�اء معان�اة العراقي�ني العالقني 
عى حدود بيالروس�يا وبعض الدول 

األخرى يف أوروبا«، مبينا أن »عملية 
عودة املهاجرين اىل العراق س�تكون 

طوعية«.
وأضاف أن »الرحلة األوىل السرتجاع 
العراقيني س�تنطلق اليوم  الخميس 
أن  موضح�ا  طوعي�ا«،  بالع�ودة 

»ال�وزارة ضغط�ت ع�ى ال�وكاالت 
الدولية املتخصص�ة يف مجال اإليواء 
واإلغاثة املهتمة بأُمور الالجئني من 
اجل عودة العراقيني بش�كل طوعي، 
بع�د املعاناة واملش�اكل الجوية التي 

يتعرضون لها«.

الفتح: التدخالت 
التركية واألميركية 

تخرق السيادة
املراقب العراقي/ بغداد...

ق�ال عض�و تحال�ف الفت�ح ع�يل الفتالوي، 
االربع�اء، ان التدخالت س�واء كانت امركية 
او تركي�ة يف االرايض العراقي�ة تع�د خرق�اً 

للسيادة.
وق�ال الفتالوي، يف ترصي�ح تابعته »املراقب 
العراقي« إن »التدخالت سواء كانت امركية 
او تركي�ة يف االرايض العراقي�ة م�ا ه�ي اال 
احتالل يجب ان يجابه بأرسع وقت ممكن«، 
مبينا ان »جمي�����ع الطرق مفتوحة امام 
ابناء الش�عب الواحد س�واء كانوا يف الشمال 
او يف الجن�وب ملواجهة ه�ذا االحتالل«، فيما 
اض�اف ان »هنالك مخطط�ات كبرة تحوم 
ولع�ب  تب�ادل  وهن�����اك  الع�راق  ح�ول 
ب�االدوار ثنائي�ة الج�����انب س�واء كانت 
م�ن قب�ل ام�ركا او ت����ركيا لذل�ك هناك 
قواعد وثكنات عسكرية لهم يف شمال وغرب 

العراق«.
ولفت الفتالوي، اىل أن »الطرفني يسعيان اىل 
ان يكون العراق محتال من قبلهما«، مش�را 
اىل انه »كان من االجدر بالحكومات السابقة 
والحكومة الحالية ان تطلب وبشكل رسمي 
سواء كان من االمم املتحدة او مجلس االمن 
ال�دويل ان يتخذ ق�رارات س�اخنة وحقيقية 
الخراجهما وعدم التدخل بالعراق باي ذريعة 

كانت«.

تغريدة

المحلل السياسي حيدر البرزنجي

 ث���اث ح���ركات خطي���رة ظهرت 
ف���ي الع���راق األول���ى البعثلوغية 
وهي أساس االنحراف في ظهور 
حركتين معه���ا، الثانية متروكة 
لكم كي تتعرف���وا عليها، الثالثة 
المنح���رف منه���ا وم���ا  تش���رين 
أنتجته من ترس���يخ لكل انهيار 

قيمي وسياسي ومجتمعي.

مقتل أحد أكرب تجار 
المخدرات يف كركوك

صالح الدين.. الحشد الشعيب ينفذ 
عملية تفتيش لمالحقة داعش

املراقب العراقي/ بغداد...
أعلن�ت خلية االع�الم االمني، امس االربع�اء، قتل احد اكرب تج�ار املخدرات يف 
محافظ�ة كركوك . وقال�ت الخلية، يف بيان تلقت »املراق�ب العراقي« إنه »بعد 
جم�ع معلوم�ات عن تحركات أحد أك�رب تجار املخ�درات يف محافظة كركوك، 
تمكنت مفارز قسم مكافحة املخدرات يف املحافظة وقوة الواجب التابعة ملكتب 
قائد الرشطة، ومفارز مديرية اس�تخبارات وأمن كركوك العس�كري، وبكمني 
أمن�ي محكم م�ن محارصة أحد تج�ار املخدرات والصادر بحق�ه أوامر قبض 
عدي�دة، وقتله بعد قيامه بإطالق النار عى الق�وات األمنية املكلفة بالواجب«.
واضاف البيان، انه »كان بحوزته أس�لحة متنوعة، ومواد مخدرة تقدر بنصف 
كيلو من )الكرس�تال(، وهو املتهم نفس�ه الذي قام بإط�الق النار عى مفارز 

الرشطة يف الشهر السابق، وعى أثر ذلك أصيب ضابطان ومنتسب«.

املراقب العراقي/ بغداد...
أعلن الحش�د الش�عبي، امس األربعاء، عن مالحقة فلول »داعش« 

االجرامي يف قريتني رشق محافظة صالح الدين.
وقال بيان إلعالم الحشد الش�عبي تلقت »املراقب العراقي« نسخة 
من�ه، إن »الل�واء 52 ضمن قي�ادة عمليات قاط�ع كركوك ورشق 
دجلة يف هيأة الحش�د الشعبي نفذت عملية لتفتيش قريتي حليوة 
وحس�ينية غ�رب قضاء ط�وز خورمات�و رشق محافظ�ة صالح 
الدين«.وأض�اف البيان، أن »العملية تهدف اىل مالحقة فلول داعش 
والقضاء عى تحركاتهم التي تس�تهدف الق�وات األمنية واملدنيني 
بعمليات إرهابي�ة، وحققت العملية كامل اهدافها بتأمني املناطق 

املذكورة وتأكيد خلوها من بقايا فلول داعش«.

ين
ألم

ط ا
شري

ال

من مسعود إلى مسرور 
صدام ينهض من جديد . . 

يف مؤتم�ر عقد يف أربيل أجاب رئيس حكومة اإلقليم الكردي 
م�رور البارزاني عى س�ؤال الصحفي , هل أنت عراقي أم 
ك�ردي ؟ قال مرور وبش�كل مبارش . ك�ردي . أنا كردي . 
صفق له جميع الحارضين يف املؤتمر بما فيهم الصحفيون 
الع�رب من املتملق�ني واملتزلفني والحربائي�ني والترشينيني 
واملدنيني وغرهم من املتسولني عى فتات الرذيلة عى مائدة 

البارزاني . لم يرتدد مرور ولم يفكر ولم يتأخر يف الرد .
 قاله�ا وهو مطمنئ أنه مهما ق�ال أو ثّقول  ومهما عفرت 
أو تعف�رت فلي�س هناك من حس�يب أو رقي�ب . فال رئيس 
جمهوري�ة اتح�ادي يخاف من�ه ويتوقع منه ال�رد فرئيس 
جمهورية العراق الحامي للدس�تور ه�و كاكا برهم صالح 
املص�ّوت عى دس�تور اإلنفصال وال عالقة له بيشء اس�مه 
الع�راق س�وى رات�ب وامتي�ازات ومخصص�ات تتجاوز يف 

مجموعها املئة مليون دينار شهريا . 
ليس هناك رئيس وزراء للعراق يخىش منه مرور البارزاني 
فرئي�س الوزراء هو مصطفى ابن مش�تت الذي ال يحل وال 
يش�د وال يقدم وال يؤخر س�وى التوقيع عى كل ما يأمر به 

كاكا مسعود من أموال العراق ونفطه .
 لي�س هن�اك رئيس برملان يتحس�ب له ال�كاكا فالحلبويس 
غارق من رأس�ه حت�ى قدميه بحل�م اإلقليم ورئاس�ة أهل 
الس�نة وزعامة امل�ال لدولة الحالبس�ة . ليس هناك مجلس 
نواب وال سياسيون عرب يخىش منهم مرور سواء أكانوا 

س�نة أم شيعة فلكل منهم قرصه يف 
املصيف ول�كل منه�م مغانمه عند 
ال�كاكا ولكل منه�م ربما فضائحه 
الت�ي يخ�ىش أن يحفظه�ا الزعيم 
الك�ردي . ب�ني ه�ذا وذاك م�ن أين 
وم�ا  البارزان�ي  م�رور  يخ�ىش 
يجمع�ه م�ع الرئاس�ات يف العراق 
كل  قاع�دة  ع�ى  مش�رتك  قاس�م 

الطرق تؤدي اىل تل أبيب . 
من أين يخىش ول�و كان يف حكومة 

العراق رئي�س بدرجة رجل أللزمه عند 
ح�ده وقال ل�ه إن العراق الذي ال تعرتف باإلنتس�اب اليه لن 
يعطيك دينارا واحدا بعد اليوم ولن تطر طائرة من مطاراتك 
بع�د اليوم وس�تعرف حجمك الحقيقي بعد الي�وم . لو كان 
يف الع�راق م�دٍع عام ومجلس قضاء فاع�ل ومنصف ألصدر 
أمره باس�تقدام مرور وإلقاء القبض عليه للخيانة وعدم 

اعرتافه بجمهورية العراق التي يعيث يف أموالها فسادا .
 ل�و كان يف الع�راق س�يايس بمس�توى الرجول�ة وعراق�ي 
اىل ح�د األصال�ة ألص�دروا بيانا ع�ى أقل تقدي�ر يحتجون 
علي�ه ويذكرون السياس�يني األك�راد بما نهبوا م�ن أموال 
نفط الب�رصة وما زالوا ينهبون وإي�رادات املنافذ الحدودية 
واملطارات وما قاموا به من فتح أربيل والس�ليمانية مقرات 
للموساد الصهيوني ومقرات للدواعش والصداميني وأعداء 

العراق . 
 لي�س املالمة ع�ى كاكا مرور يف إقلي�م الكاكوات فها هو 
الش�عب الكردي يعاني األمرين ويتلقى املهاجرون من ظلم 
وج�ربوت العائلة البارزاني�ة بني حدود بيالروس�يا وبولندا 
من دون أن نس�مع إدانة لهم من كل أبواق الفتنة يف قنوات 
الع�راق )الوطني�ة( والترشيني�ة والعربي�ة واألم�م املتحدة 
والجامعة العربية يف القاهرة  ومجلس األمن وغرهم . ليس 
غريب�ا أبدا فنحن يف زمن الكاكات ومن مس�عود اىل مرور 

صدام ينهض من جديد .

إصبع عىل الجرح .. 

منهل عبد األمري المرشدي 

ريـن   وحـدة »اإلطـار التنسيـقي« ُتبطـل رهــان الُمـزوِّ
أطراف سنية وكردية تضعه في صدارة مفاوضاتها 

املراقب العراقي/ احمد محمد...
يب�دو أن تح�ركات اإلطار التنس�يقي للقوى الش�يعية، 
الخاص�ة بتش�كيل الكتل�ة النيابي�ة األك�رب وال�رشوع 
بإجراءات تشكيل الحكومة املقبلة، قد أزعجت أطرافا يف 
الداخل والخارج، وهذا ما برهنته املواقف السياسية التي 
تصدر من الجبهة الداخلية وكذلك التدخالت الطارئة عى 
املشهد الس�يايس العراقي من الخارج خصوصا الواليات 
املتح�دة وال�دول الخليجية املتورطة بتزوي�ر االنتخابات 
النيابية األخ�رة، حيث عمدت هذه األط�راف اىل التقليل 
من ش�أن »االطار التنس�يقي« من خالل بث االش�اعات 
الكاذب�ة والترصيح�ات الت�ي تزع�م فيه�ا ب�� »تفكك« 

األطراف السياسية املنضوية يف االطار.
لكن يف الحقيقة هي عى العكس تماما، السيما أن هناك 
مفاوضات وحوارات مستمرة بني قادة اإلطار التنسيقي 
وباق�ي الكت�ل السياس�ية وم�ن جميع األطراف س�يما 
الكردي�ة والس�نية، التي قال�ت كلمتها برصي�ح العبارة 
بأن »اإلطار« هو األقرب اليها يف خارطة بناء التحالفات 

الجديدة.
ويف الوقت ذاته، وضعت جميع األطراف، رشطا رئيس�يا 
مفاده »إرشاك اإلطار التنس�يقي« يف أي بوابة لتش�كيل 

تحالف شأنه وضع أسس عمل املرحلة املقبلة.
حيث أك�د تحالف عزم برئاس�ة الخنج�ر، وجود تقارب 
كب�ر قد يص�ل اىل إع�الن تحالف بني تق�دم وعزم خالل 
االي�ام املقبل�ة، مبين�ا أن التحال�ف املرتقب ه�و االقرب 
لإلطار التنسيقي من جميع القوى السياسية يف التفاهم 

عى تشكيل الحكومة املقبلة.
وق�ال التحال�ف، إن الح�وار بني تحالفي عزم )برئاس�ة 
الخنجر( وتقدم )برئاس�ة الحلبويس( مستمر منذ فرتة 
وإن هن�اك توافق�ا ب�ني الطرفني ع�ى الدخ�ول يف كتلة 
موحدة، مش�را اىل أن التحالف ما بني عزم وتقدم إذا ما 
تم فإن االطار التنس�يقي هو االقرب لتش�كيل الحكومة 

املقبلة والتفاهم عى دعم مرشوع املقاومة اإلسالمية.
وعى صعيد متصل أكد التحالف خالل بيانه الذي أصدره 
أم�س األربعاء، عن أنه س�جل العرشات م�ن الخروقات 
الكبرة يف االنتخابات وعى املفوضية والقوى السياسية 

إنه�اء االزمة بأرسع وقت والتفرغ للتوافق عى تش�كيل 
الحكومة.

وتعليق�ا ع�ى ذل�ك، أك�دت أط�راف سياس�ية يف اإلطار 
التنس�يقي، أنها تمتلك أكرب ع�دد من املقاعد التي تؤهله 
للذهاب نحو تش�كيل الحكومة، موضح�ة أن الحوارات 
مازالت مس�تمرة مع األطراف األخرى بش�أن الحكومة 
الجديدة.وق�ال عضو ائت�الف دولة القان�ون بهاء الدين 
النوري، إن اإلطار التنس�يقي يس�عى للحض�ور بأغلبية 
نيابي�ة خ�الل الجلس�ة األوىل ملجل�س الن�واب، من أجل 
االتفاق والتفاهم بشأن الشخصية التي ستقود الحكومة 
يف املرحل�ة املقبلة.بدوره، أكد عضو ائتالف دولة القانون 
وائ�ل الركاب�ي، أن »صفوف االط�ار التنس�يقي للقوى 
الش�يعية مازالت وس�تبقى متمس�كة عى العكس مما 
تبث�ه بعض األطراف الداخلية والخارجية من إش�اعاتها 
الكاذبة«، مش�را اىل أن »هذه األطراف فش�لت يف رهانها 
الذي قطعته عى نفسها حول عدم إمكانية الحفاظ عى 
تش�كيل هذا التكتل الكبر واملهم عى الساحة السياسية 

العراقية«.
وق�ال الركابي، يف ترصيح ل�� »املراقب العراقي« إن »كل 
أط�راف اإلطار عى وش�ك أن تطل�ق تحالفا كب�را بهذا 
العنوان ذا نظام داخيل خاص، وتسمية أمني ع������ام 
وناطق رس�مي ل�ه«، معت�ربا أن »هن�اك اهتماما كبرا 
م�ن قبل رئي�ي الجمهوري�ة والوزراء والقض�اء األعى 
وحضور جلسات مستمر للتباحث مع اإلطار التنسيقي 
وزعمائ�ه، وه�ذا االمر تأكيد ع�ى الق�درة العليا لإلطار 
وإمكانيته التي تؤهله يف تشكيل الكتلة النيابية األكرب«.

وأضاف، أن »هناك لجنة خاصة من »اإلطار التنس�يقي« 
ستش�كل بعد حس�م ملف االنتخابات واالعرتاضات عى 
النتائ�ج امل�زورة، وهدف ه�ذه اللجنة ه�و االنفتاح عى 
جمي�ع األط�راف السياس�ية، كما أن�ه ال يوج�د أي نية 

لتهميش أي طرف سيايس«.
واعت�رب، أن »األطراف الداخلي�ة والخارجية التي رسقت 
أص�وات العراقي�ني، ه�ي ذاتها الت�ي تح�اول النيل من 
وحدة وتماسك اإلطار التنسيقي، لكنهم ُصدموا بوحدته 

وتماسكه وثقله يف ميزان التحالفات«.



اسعار الذهب

اسعار الدينار مقارنة بالدوالراسعار النفط سعر شراء الدوالر = 147500      دينارسعر بيع الدوالر = 148500        ديناراألمريكي   80.13      دوالرًابرنت  82.76    دوالرًا للبرميل

غرام الفضة عيار ٩5،8     544،46غرام الفضة عيار٩٩،٩     567،76اسعار الذهب عيار 18     71,80  دينارااسعار الذهب عيار 21     83,77  دينارا اسعار الفضة

3
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

الخميس 18 تشرين الثاين 2021 العدد 2718 السنة الثانية عشرة

 انخفضت أس�عار رصف الدوالر األمريك�ي مقابل الدينار العراقي ، امس 
االربعاء، يف البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، ويف اقليم كردستان.وقال 
مصدر إن بورصة الكفاح والحارثية املركزية يف بغداد، س�جلت 148050 
دين�اراً عراقي�اً مقاب�ل 100 دوالر أمريكي.فيما س�جلت أس�عار الدوالر 
148100 دين�ار عراق�ي مقابل 100 دوالر أمريكي.وأش�ار اىٕل أن اس�عار 
البيع والرشاء استقرت يف محال الصريفة باالٔسواق املحلية يف بغداد، حيث 
بلغ س�عر البي�ع 148500 دينار عراق�ي ل�كل 100 دوالر امريكي، بينما 
بلغت أسعار الرشاء 147500 دينار عراقي لكل 100 دوالر امريكي.أما يف 
اربيل عاصمة اقليم كردستان، فقد شهدت اسعار الدوالر انخفاضا ايضا، 
حيث بلغ س�عر البيع 148250 ديناراً لكل 100 دوالر امريكي، وبلغ سعر 

الرشاء 148000 دينار لكل 100 دوالر امريكي.

انخفاض طفيف بأسعار صرف 
الدوالر في بغداد وإقليم كردستان

 ب�ارشت وزارة املالي�ة العراقي�ة، ممثل�ة يف دائرة املحاس�بة، امس 
األربع�اء، بإط�اق دفع�ات تمويل الروات�ب لكافة الوزارات لش�هر 
نوفم�ر/ ترشي�ن الثان�ي الج�اري 2021.ودعت دائرة املحاس�بة، 
بحس�ب بي�ان ص�ادر عن املكت�ب اإلعام�ي ل�وزارة املالي�ة، كافة 
الوزارات والجهات غري املرتبطة بوزارة بمراجعة الدائرة؛ لغرض بدء 
إج�راءات تمويل الرواتب وفق املواعيد املحددة لكل وزارة.وكش�فت 
وزارة املالية ، عن أس�باب اعتمادها سعر الرصف الحايل؛ مبينة أنها 
اعتمدت سعر الرصف لرفد اإلنتاج الوطني وحماية احتياطي البنك 
املرك�زي ودع�م املوازنة.وأعلن�ت وزارة املالية ، ع�ن نجاح خطوات 
اإلصداري�ة األوىل لس�ندات البناء بمبيع�ات حققت تريلي�ون دينار 

عراقي، خال فرتة وجيزة لم تتجاوز شهراً ونصف الشهر.

المالية تباشر بتمويل رواتب 
االقت�صاديالموظفين لشهر تشرين الثاني

العمل تطلق مشروعا لتدريب الشباب في محافظتين
أعلنت وزارة ال��ع�م��ل وال���ش���ؤون االجتماعية،امس 
األربع�اء، عن اطاق مرشوع لتدريب الش�باب يف محافظتي 
بغ�داد ودي�اىل بالتنس�يق م�ع االتح�اد االورب�ي ومنظم�ة 
ال�ع�م��ل  دائ����رة  الدولية.وق���ال م�دي��ر  اوكس�فام 
وال�ت�دري�ب املهن�ي يف ال��وزارة رائ�د جبار باهض يف بيان 
، إن “ه���ذا امل��ش���روع ينفذ م��ن ق�ب��ل م�ن�ظ�م�ة 
اوك��س���ف��ام ال�دول�ي��ة بالتع�اون م�ع وزارة العم�ل 
وبالرشاكة مع م�ش��روع ت�ط�وي�ر ال�ق�ط�اع ال�خ�اص 
يف ال����ع�����راق وت���ع���زي����ز ال��ت��وظ��ي���ف 
وب�ت�م�وي�ل م�ش��ت�رك م�ن ق�ب��ل االت�ح�اد االورب��ي 

وال���وزارة االت�ح�ادي�ة للتع�اون االق�ت�ص�ادي والتنمية 
االمل�ان�ي�ة”.وأوض�ح باهض، أنه “ي�ت�ض�م�ن ادخ����ال 
ال�ش��ب�اب وال��ب��اح��ث��ني ع���ن ال��ع��م��ل ف��ي 
دورات تدريبية يف مجاالت قيادة الحاسوب واللغة االنكليزية 
والتكيي�ف والتري�د وال�ت�أس�ي�س��ات ال�ك�ه�رب�ائ�ي�ة 
املخب�وزات  وصن�ع  والنس�ائية  الرجالي�ة  وال�ح�اق��ة 
وال��ك��ي��ك”.واض�����اف ان “ال�ت�س��ج�ي�ل ع�ل��ى 
ه��ذه ال����دورات س�ي�ك�ون م�ج�ان�ا وس�ي�ت�م�ك�ن 
امل��ت��درب��ون م��ن اك�ت�س�اب م�ه�ارات ف�ي مختلف 

امل�ج�االت والتي ستتيح لهم الدخول اىل سوق العمل.

قفزة في مبيعات البنك المركزي العراقي 
تتخطى حاجز 200 مليون دوالر

 ارتفعت الحواالت الخارجية يف مبيعات البنك املركزي 
العراقي من الدوالر، امس األربعاء، لتس�جل أكثر من 

200 مليون دوالر.
وذكر مص�در، أن البنك املركزي ش�هد  خ�ال مزاده 
لبي�ع ورشاء ال�دوالر االمريكي، ارتفاع�ا يف مبيعاته 
بنس�بة 1.01 % لتص�ل إىل 200 مليون، و 535 الفا و 
642 دوالرا أمريكيا غطاها البنك بسعر رصف اساس 
بل�غ 1460 ديناراً ل�كل دوالر، مقارنة بي�وم الثاثاء، 
الت�ي بلغت املبيع�ات فيه 198 مليون�ا و 118 الفا و 

543 دوالرا أمريكيا.
واش�ار اىل ان املش�رتيات البالغ�ة 138 مليوناً و 225 
الف�ا و 642 دوالرا ذهبت لتعزي�ز األرصدة يف الخارج 
ع�ى ش�كل ح�واالت واعتم�ادات، فيما ذه�ب املبلغ 
املتبق�ي البال�غ 62 مليون�اً و 310 ألف دوالر بش�كل 

نقدي.
وب�ني, أن 24 مرصف�ا قام�ت بتلبي�ة طلب�ات تعزيز 
االرص�دة يف الخ�ارج و 19 مرصف�ا لتلبي�ة الطلبات 

النقدية، إضافة اىل و 273 رشكة توسط.

أعلن�ت وزارة ال���زراع���ة،ام�س األربع�اء، إع��داد 
ال�خ�ط�ط ال�ش��ت�وي�ة ال�ت�ي تضمنت ت�وس��ع�اً 
ف��ي زراع���ة امل�ح�اص�ي�ل، وأخ���رى ردي��ف��ة 
الس��ت�غ�ال م�ي��اه اآلب��ار وزراع���ة املس�احات 
الديمي�ة ال�ت��ي تعتم�د ع�ل��ى م�ي��اه األم�ط��ار، 
 5 امل���روي����ة  امل��س���اح��ات  ل�ت�ص�ب��ح 

م��اي��ني و500 أل���ف دون����م، م�ن ض�م�ن�ه�ا 
4 م��اي���ني و900 أل���ف دون�م لزراع�ة الحنط�ة.

وق���ال امل��ت��ح��دث ال��رس�م��ي ب�اس�م الوزارة 
حميد النايف يف بيان ، إن “ال�������وزارة وض��ع��ت 
خ�ط�ط�اً زراعية للموسم الشتوي، وجرى تقديمها اىل 
وزارة امل��وارد املائية، وت��م إق���رار م�س��اح�ة 50 

% م�ن العام امل�ايض، ووصلت اىل ح�دود مليونني و500 
ألف دونم، إضافة ال�ى أن ال��وزارة أع�دت خطة رديفة 
ل��آلب���ار ت�ق��در ب��� 3 م�اي��ني دون���م، وهكذا 
تصبح املس�احة املروية من اآلب�ار 5 مايني و500 ألف 
دونم، م���ن ض�م�ن�ه�ا 4 م��اي���ني و900 أل��ف 

دون��م مخصصة ملحصول الحنطة” .

الزراعة تخصص نحو 5 ماليين دونم لمحصول الحنطة وتمنع استيراد الطماطم

مصرف حكومي يفتح باب تمويل منظومة الطاقة الشمسية للمواطنين
أعل�ن م�رصف النهري�ن االس�امي اململ�وك 
االربع�اء، اط�اق تموي�ل  ام�س  للحكوم�ة 
للمواطن�ني  الشمس�ية  الطاق�ة  منظوم�ة 
واملوظفني، مؤكدا انه املرصف االول الذي بادر 
يف ه�ذا املرشوع.وقال مع�اون مدير املرصف 
عم�اد رس�ن ان »امل�رصف ب�ادر يف تموي�ل 
مرابحة منظومة الطاقة الشمسية والتي يتم 
منحها لفئة موظفي دوائر الدولة واملواطنني 
عامة«، مبينا ان »مرصف النهرين االس�امي 
يعد اول مرصف يف العراق يقوم بهذه املبادرة 
بتموي�ل انش�اء منظومة الطاقة الشمس�ية 
أن »التعليم�ات الخاص�ة  ».وأض�اف رس�ن 
باملواطن�ني واملوظف�ني ه�و ان يك�ون الحد 
االعى ملبلغ التمويل 10 مايني دينار وان الحد 
االعى ملدة التمويل 5 سنوات وبنسبة مرابحة 
)فائ�دة( 5% س�نويا«، مبين�ا ان »التعليمات 
للفئة الثانية التي تس�تحق منح هذا التمويل 
هي املوظف�ون املوطنة رواتبهم لدى املرصف 

اذ يك�ون الحد االعى ملبلغ التمويل 10 مايني 
دينار ايضا وملدة 5 س�نوات وبنس�بة مرابحة 
4% سنويا«.واش�ار رس�ن اىل ان »الزبون من 
املواطن�ني يج�ب ان يق�دم كفي�ا واح�دا او 
اكثر من موظف�ي دوائر الدولة عى ان يعادل 
صايف الراتب ضعف القس�ط الشهري«، الفتا 
اىل ان »القس�ط الشهري س�يكون 208 آالف 
دينار«.ولفت رس�ن اىل ان »املرصف يش�جع 
من خال هكذا مش�اريع تعم�ل عى الطاقة 
الشمس�ية باعتبارها طاقة نظيفة«، مشريا 
اىل ان »كلفة انشاء هذه املنظومة التي تعمل 
بالطاقة الشمس�ية تعت�ر رخيصة حيث ان 
سعر االمبري الواحد عن طريق هذه املنظومة 
يبل�غ 350 دوالرا وه�ذا يعن�ي ان س�عر 10 
امبريات هو 3500 دوالر وهي تساوي تقريبا 
5 مايني دينار عراقي وهذه االسعار تختلف 
م�ن رشكة ألخرى حس�ب املواصفات الفنية 

لكل رشكة«.

تراجعت اللرية الرتكية بش�كل كبري إىل أدنى مس�توياتها، 
لتؤك�د تصنيفها كأس�وأ عملة أداًء يف األس�واق الناش�ئة 
يف 2021.وخ�رت الل�رية الرتكي�ة نحو أربع�ة باملئة من 
قيمته�ا لتص�ل إىل 10،36 مقاب�ل ال�دوالر، لكّنه�ا عادت 
وعّوضت جزءا من خس�ائرها قبيل اجتماع مرتقب اليوم  
الخميس للمرصف املركزي الرتكي يتوّقع أن يتقّرر خاله 
خف�ض معدالت الفائدة للش�هر الثالث ع�ى التوايل.وعى 
الرغ�م من تمّتعه نظري�ا باالس�تقالية، يرضخ املرصف 
املركزي الرتكي لضغوط متواصلة يمارسها الرئيس رجب 
طي�ب أردوغان لخفض تكاليف األعم�ال التجارية بهدف 
تحفيز النمو.ووضعت هذه السياس�ات االقتصاد الرتكي 
عى مس�ار تحقيق توسع اقتصادي بنسبة 10 باملئة هذا 
العام.لكّنه�ا يف املقابل رفعت معّدل التضّخم الس�نوي إىل 
نح�و 20 باملئة، فيما خرت الل�رية أكثر من ربع قيمتها 
مقاب�ل الدوالر هذا العام.واعتر جيس�ون ت�ايف املحلل يف 
مركز »كابيت�ال إيكونوميكس« لألبح�اث االقتصادية أن 
»هن�اك مخاطر متزاي�دة من أن يؤدي الرضوخ املس�تمر 
للم�رصف املركزي لضغوط الرئي�س إردوغان عى صعيد 
خف�ض مع�ّدالت الفائ�دة إىل تدهور كبري وغ�ري منضبط 

للعملة يف األيام واألسابيع املقبلة«.

الليرة التركية تسجل تراجًعا 
هو األكبر في 2021

املراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي...
أدى نق�ص املي�اه يف نه�ري دجل�ة والف�رات اىل 
األرايض  تقلي�ل  مقدمته�ا  يف  عدي�دة،  مش�اكل 
الزراعية للموس�م الش�توي الحايل اىل 50%، فضا 
ع�ن تصاعد ح�دة الجفاف يف جمي�ع املحافظات، 
وبالتايل أثر سلبا عى حجم اإلنتاج الزراعي املحيل, 
السيما الحنطة والشعري ، ما يدعو وزارة التجارة 
اىل مراجعة حساباتها فيما يخص السلة الغذائية 
»البطاق�ة التمويني�ة« واعتمادها عى املس�تورد 
بع�د أن حقق العراق اكتفاًء ذاتياً خال الس�نوات 
املاضي�ة , فقلة املياه الواصلة اىل العراق عر تركيا 
ج�راء بنائه�ا عرشات الس�دود عى نه�ري دجلة 
والفرات دفع�ت وزارة املوارد املائية اىل حفر اآلبار 
االرتوازية لغرض إنقاذ أكثر من 130 قرية زراعية 

يف محافظة دياىل . 
وع�دم التج�اوب الواض�ح م�ن دول املنب�ع م�ع 
املطالب�ات العراقي�ة الخاص�ة بالحص�ص املائية 
س�يؤدي اىل أرضار مس�تمرة بالقط�اع الزراع�ي 
ويؤث�ر بش�كل واض�ح ع�ى الخط�ط الزراعي�ة 
املس�تقبلية، الس�يما أن العراق لم يبِن منذ 2003 
ولغاية اآلن أي س�د لتخزين املي�اه , وهي النقطة 
الخافية مع تركيا التي تطالب العراق ببناء سدود 
لاستفادة من املياه بدال من تركها تذهب اىل شط 

العرب ومن ثم اىل الخليج .
وزارة الزراع�ة بدوره�ا أق�رت الخط�ة الزراعي�ة 
للمس�احات   2022-2021 للموس�م  الش�توية 
املروية )أنهار ومشاريع إروائية( وبواقع  % 50 من 
خطة املوسم الزراعي السابق، باستثناء محافظة 
دياىل بسبب شح املياه وانخفاض اإليرادات املائية.
وذك�ر بيان لل�وزارة أن املي�اه املتاحة يف الس�دود 

والخزانات تكفي لزراعة نحو 250 ألف هكتار.
فيم�ا أعل�ن عض�و مجل�س الن�واب املنحل مرض 
الك�روي ، عن ش�مول حمرين دي�اىل بحفر اآلبار 
االرتوازي�ة، مش�ريا اىل أن ذل�ك س�ينقذ 13 قري�ة 

زراعية.ويف ه�ذا الجانب يرى النائب الس�ابق عن 
محافظ�ة املثن�ى ع�دي ش�عان: أن »أزم�ة املياه 
تس�ببت بخس�ائر كبرية يف القط�اع الزراعي عى 
تقلي�ص  اىل  أدت  حي�ث  املحافظ�ات،  مس�توى 
املس�احات الزراعي�ة للموس�م الش�توي وبالتايل 
ستؤدي اىل اعتماد االسترياد الخارجي لسد حاجة 

املحافظات«.
وب�ني أن »عدم حصول العراق ع�ى حصته املائية 

القادم�ة من تركي�ا ناتج عن ضع�ف تدويل ملف 
املي�اه , وكذل�ك عدم اس�تخدام املل�ف االقتصادي 

بالرد عى التمادي الرتكي«.
وأوض�ح:أن الحكوم�ة الحالي�ة ل�م تع�ر أهمي�ة 
حقيقية ملا تعانيه محافظاتنا بس�بب أزمة املياه، 
وه�ي املس�ؤولة ع�ن ارتف�اع نس�ب التصح�ر يف 

الباد«.
من جهته أكد املختص بالش�أن االقتصادي سالم 

عباس يف اتصال مع )املراقب العراقي(: أن »مؤرش 
ش�ح املي�اه ب�دأ يؤث�ر بش�كل واضح ع�ى االمن 
الغذائ�ي الوطني ، من خال تعطي�ل آالف الدوانم 
ع�ن العمل بس�بب قلة املي�اه الواصلة لس�قيها ، 
فض�ا عن وج�ود محافظات تعتمد بش�كل كبري 

عى االنتاج الزراعي«. 
وتابع: أن »بناء تركيا لعرشات الس�دود عى نهري 
دجلة والفرات دون مراع�اة حقوق العراق املائية 

أمر يج�ب أن يجابه ب�ردة فع�ل عراقية،لكن مع 
األسف لم نَر أي ترصيح حكومي ضد تركيا , وأما 
الرح�ات املكوكي�ة لوفود وزارة امل�وارد لم تنجح 
يف توقي�ع اتفاق مائي مع تركيا , كل ذلك س�اهم 
يف زي�ادة معان�اة الفاح�ني الذين هج�روا الريف 
بس�بب تقلي�ص مس�احة األرايض املزروعة، من 
جراء التجريف بسبب شح املياه , وتسبب بفقدان 
أراٍض االمر الذي دفع عدد باملزارعني إىل تركها ».

كش�ف رئيس جبهة مس�تقبل نينوى عام�ر البك، أمس 
األرايض  مل�ف  يف  إداري  فس�اد  وج�ود  ع�ن  األربع�اء، 
بمحافظ�ة نينوى.وقال البك ، إن “ملف األرايض وخاصة 
املميزة منها والواقعة عى نهر دجلة فيها شوائب كثرية، 
ويج�ب عى الحكومة االتحادي�ة مراقبة هذا امللف وفتح 
تحقيقات”.وأض�اف أن “هن�اك أرايض ممي�زة بيع�ت 
بأس�عار رمزية لشخصيات سياس�ية متنفذة بينهم من 

خارج املحافظة، وخاصة األرايض املعدة لاستثمار”.
ووجهت اتهامات س�ابقة لبلديات نينوى بالفساد بملف 
إدارة األرايض وتوزيع القطع املميزة لشخصيات متنفذة.

انخفضت أس�عار الذه�ب »االجنب�ي والعراقي« يف 
األسواق املحلية ، امس االربعاء .

وق�ال مصدر، إن أس�عار الذهب يف أس�واق الجملة 
ب   ش�ارع النهر يف العاصمة   بغداد س�جلت سعر بيع 
للمثق�ال الواح�د عي�ار 21 م�ن الذه�ب الخليجي 
والرتكي واألوربي بلغ 382 الف دينار، وسعر الرشاء 
378 الف�اً، فيما كانت اس�عار البيع 384 الف دينار 
للمثق�ال الواحد.وأش�ار ، اىٕل أن س�عر بي�ع املثقال 
الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل انخفاضاً 
ايضاً عند 352 الف دينار، يف حني بلغ س�عر الرشاء 
348 ألفا.وفيم�ا يخ�ص أس�عار الذه�ب يف مح�ال 
الصاغ�ة، فأن س�عر بي�ع مثقال الذه�ب الخليجي 
عي�ار 21 يرتاوح ب�ني 385 الف دين�ار و390 ألفاً، 
فيما تراوح س�عر البيع مثق�ال الذهب العراقي بني 
355 الفاً و360 الف دينار.ويس�اوي املثقال الواحد 

من الذهب )خمسة غرامات(.

عقود وزارة الكهرباء
 يهددون بـ »اعتصام مفتوح«

الكشف عن »فساد« بملف 
األراضي في نينوى

انخفاض بأسعار الذهب
 في األسواق المحلية

وج�ه موظفو عقود وزارة الكهرب�اء ،أمس االربعاء، 
اتهام�ات لرئيس هي�أة الرأي يف الوزارة فاح س�عيد 
جرمط بتقليل رواتبهم الش�هرية بعيدا عن الضوابط 
والتعليم�ات، مهددي�ن باعتص�ام مفت�وح يف جميع 

املحطات واملشاريع لحني تحقيق مطالبهم.
وق�ال املتح�دث باس�م موظف�ي العقود ع�اء جبار 
جري�ش ، إن “أي التف�اف م�ن قب�ل هي�أة ال�رأي يف 
وزارة الكهرباء س�يؤدي إىل اعتصام مفتوح يف جميع 

املحطات واملشاريع”.
وأض�اف جريش، ان “هن�اك التفافا عى القانون من 
قب�ل جلموط وع�دم االلت�زام بمضام�ني التعليمات 

الصادرة من قبل وزارة املالية واملحكمة االتحادية”.
وأش�ار إىل ان “س�لم الرواتب القديم ملوظفي العقود 
يب�دأ م�ن 480 ال�ف وينته�ي 700 ال�ف”، مبين�ا أن 
“خط�وة هيأة الرأي بتقلي�ل رواتب 316 الف موظف 
دون اي س�ند قانون�ي ه�ي التف�اف واض�ح ع�ى 

القانون”.

فشل حكومي يطلق رصاصة الرحمة على »الزراعة« 
هل حفر اآلبار سبيل لمواجهة الجفاف؟
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تقرير أميركي: إيران أكثر البلدان قوة ونفوًذا في الشرق األوسط

لوفيغارو: قيس سعّيد أصبح سبب كل شرور تونس وعللها

أخبار من 
الصحف 

والمجالت

المراقب العراقي/ بغداد...
اعتربت صحيفة »لوفيغارو« الفرنسية أن الرئيس 
قيس س�عّيد أصبح س�بب كل رشور وعلل تونس، 
بس�بب اإلجراءات االس�تثنائية الت�ي أعلنها يف 25 

تموز/ يوليو.
وأش�ارت الصحيف�ة إىل أن الغض�ب ض�د الرئيس 
س�عّيد ب�دأ بالتنظم من خالل س�عي ش�خصيات 
تونس�ية عىل مدى أس�ابيع من أج�ل رص صفوف 
املعارض�ة ضد س�عّيد، ال�ذي جمد الربمل�ان وأقال 
حكومة هشام املشييش يف 25 تموز/ يوليو، ومنح 
نفس�ه حق الترشيع بمرسوم رئايس يف 22 أيلول/ 

سبتمرب.
واق�رح ح�راك »مواطنون ضد االنق�الب« خارطة 
طريق للخروج من األزمة املؤسس�ية، تشمل عودة 

مجلس ن�واب الش�عب لتعيني الحكومة وتش�كيل 
املحكمة الدس�تورية، وإج�راء انتخابات رئاس�ية 
وترشيعية مبك�رة بحلول الخري�ف املقبل، وحوار 

وطني اسراتيجي.
ويق�ول جوه�ر ب�ن مب�ارك، املخت�ص يف القانون 
الدس�توري والذي كان مستشارا لرئيس الحكومة 
الس�ابق إلياس الفخف�اخ، يف ترصي�ح للصحيفة: 
»نعت�رب أن حكوم�ة نج�الء ب�ودن –الت�ي عينه�ا 
الرئي�س قيس س�عيد يف 11 أكتوب�ر دون مصادقة 

الربملان– غري رشعية«. 
ويرى ابن مبارك، الناطق الرس�مي باس�م مبادرة 
»مواطنون ضد االنقالب«، أنه من املهم للمعارضة 

أن تحمل رؤية واضحة.
واختلف�ت وجه�ات النظ�ر يف املظاه�رة املناهضة 

إلج�راءات س�عّيد األح�د، يف ظ�ل مطالب�ة البعض 
برحيل الرئيس قيس سعيد، وتشديد البعض اآلخر 
ع�ىل أن الرجل انتخب بش�كل قانون�ي وأن اليشء 
الوحي�د الذي يجب أن يدفعه للذهاب هو انتخابات 

جديدة، بحسب »لوفيغارو«.

المراقب العراقي/ بغداد...
وص�ف موق�ع ناش�يونال إنرس�ت االمريك�ي 
التحلييل اي�ران بأنها أكثر البلدان قوة ونفوذا يف 
الرشق االوس�ط ولديها قوة عس�كرية مهيمنة 

ومتفوقة يف املنطقة.
وكتب محلل الشؤون الدفاعية واالمنية يف موقع 
ناش�يونال إنرس�ت االمريكي کایل میزوکامي 
مقاال حول ق�درات ايران الدفاعية واالمنية ورد 
فيه: إن إي�ران هي إحدى أقوى ال�دول وأكثرها 

نفوذاً يف الرشق األوسط.
واض�اف أن موق�ع اي�ران الجغ�رايف يف املناطق 

االس�راتيجية الرئيس�ية ، بم�ا يف ذل�ك الخليج 
الف�اريس وآس�يا الوس�طى واملحي�ط الهن�دي 

والقوقاز ، منحها مكانة متفوقة.
وتابع: تمتلك إيران يف املقام األول قوة برية تمتد 

تاريخياً اىل آالف السنني.
وورد يف تقري�ر مركز الدراس�ات االس�راتيجية 
والدولي�ة املذك�ور ح�ول تقيي�م الق�وة الربي�ة 
اإليرانية ، أنها تضم اآلالف من القوات الناشطة.

وبحس�ب ميزوكام�ي، جع�ل الحظ�ر الغربي، 
الس�يما التس�ليحي ع�ىل إيران، قط�اع صناعة 

األسلحة يحقق االكتفاء الذاتي.

األسرى الفلسطينيون يفضلون استراتيجية المقاومة خلف القضبان
المراقب العراقي/ متابعة

يف  الفلس�طينيني  األرسى  مئ�ات  أرضب 
الس�جون اإلرسائيلي�ة، يف األي�ام األخرية، 
ع�ن الطعام. وم�ن املمكن لبع�ض هؤالء 
ال  لحظ�ة،  أي  يف  االستش�هاد  الس�جناء 
يس�مع اي صوت للمنظمات الدولية أو ما 

يسمى بمنظمات حقوق اإلنسان.
هن�اك بع�ض األرسى الذي�ن يمن�ع كيان 
االحت�الل الصهيون�ي الحري�ة عنه�م، يف 
األرسى  مئ�ات  ي�زال  وال  ش�ديد،  خط�ر 
ع�ن  للدف�اع  يناضل�ون  الفلس�طينيني 

حقوقهم يف الس�جون اإلرسائيلية.
ويف الس�ياق رفض�ت محكم�ة إرسائيلية، 
أس�ري  ع�ن  اإلف�راج  مج�ددا،  االثن�ني، 
فلس�طيني مرضب عن الطع�ام منذ 124 

يوما، اعراضا عىل اعتقاله اإلداري.
وقال�ت هي�أة ش�ؤون األرسى واملحررين 
التابعة ملنظمة التحرير الفلس�طينية، إن 
املحكمة العلي�ا اإلرسائيلية رفضت، للمرة 
الرابعة، التماس�ا لإلفراج عن األسري كايد 

الفسفوس املرضب منذ 124 يوما.
وأضاف�ت يف بي�ان: “ما تس�مى بمحكمة 
االحت�الل العليا رفضت مس�اء )اإلثنني(، 
االلتم�اس املق�دم لإلف�راج ع�ن األس�ري 

املرضب عن الطعام كايد الفسفوس”.
الفس�فوس  األس�ري  أن  الهي�أة  وذك�رت 
“بوضع صحي حرج وقد يستشهد بشكل 

مفاجئ”.
وأش�ارت إىل أن هذا االلتم�اس هو الرابع 
ال�ذي يقدم لألس�ري من قبله�ا خالل فرة 
إرضاب�ه ع�ن الطع�ام “وس�ط حالة من 
الالمب�االة واإلج�رام واالس�تهتار املتعمد 

االحت�الل  س�لطات  قب�ل  م�ن  بحيات�ه 
اإلرسائيلية”.

ووف�ق الهي�أة، فإن األس�ري الفس�فوس 
يحتج�ز حالي�ا يف مستش�فى “ب�رزالي” 
اإلرسائييل و “يقرب من املوت املفاجئ يف 

كل دقيقة”.
واألس�ري الفس�فوس )32 عاما( من بلدة 
دورا جنوب�ي الضف�ة الغربي�ة، ومعتق�ل 

إداريا من�ذ أكتوبر/ترشي�ن األول 2020.
واالعتق�ال اإلداري حبس بأمر عس�كري 
م�ن دون توجي�ه الئح�ة اته�ام، ويمتد 6 

شهور قابلة للتمديد دون سقف زمني.
وإضاف�ة إىل األس�ري الفس�فوس، يواصل 
4 أرسى إرضابه�م ع�ن الطع�ام رفض�ا 

لالعتقال اإلداري وهم:
ع�الء األع�رج، مرضب للي�وم )100( عىل 
الت�وايل، ويقب�ع يف س�جن عي�ادة الرملة 
ويجري نقله إىل املستش�فيات من حني إىل 

آخر.
هش�ام أبو ه�واش، مرضب للي�وم )91( 
عىل التوايل، ويقبع يف س�جن عيادة الرملة 
ويجري نقله إىل املستش�فيات من حني إىل 

آخر.
عي�اد الهريمي، مرضب للي�وم )55( عىل 

التوايل، ويقبع يف سجن عيادة الرملة.
لؤي األش�قر، م�رضب للي�وم )38(  عىل 

التوايل، ويقبع يف زنازين سجن “مجدو”.
وُيشار إىل أّن سلطات االحتالل تحاول من 
خالل املماطلة باالستجابة ملطلب األرسى 
املرضب�ني، إيصاله�م إىل مرحل�ة صحي�ة 
حرج�ة تتس�بب له�م بمش�اكل صحي�ة 

يصعب عالجها الحقاً.

ويف الس�ياق أك�د رئي�س هي�أة ش�ؤون 
كاي�د  األس�ري  أن  واملحرري�ن،  األرسى 
الفسفوس املرضب عن الطعام منذ حوايل 
)122( يوماً، بحالة صحية صعبة للغاية.

األطب�اء  ومنه�م  األطب�اء  »إن  وق�ال 
اإلرسائيلي�وان، أك�دوا بأن�ه يف أي لحظة 
ممك�ن أن يفقد كايد حياته، وأنه يف حالة 

شبه غيبوبة بني فرة وأخرى«.
وأضاف: »أن الحكم اإلداري لألس�ري كايد 

مجم�د، لكنه مازال مرضبا ع�ن الطعام، 
ويف حال فك إرضابه فإن االحتالل قد يعيد 
ل�ه حكم االعتق�ال اإلداري م�ع أن الحكم 
ينته�ى يف أواخ�ر كانون األول/ ديس�مرب 

لهذا العام«.
األرسى  ش�ؤون  هي�أة  رئي�س  وتاب�ع 
واملحرري�ن: »نح�ن كهيئة نح�اول خالل 
األس�بوع الج�اري رفع أكثر م�ن قضية، 
من أجل محاولة اإلفراج عن األس�ري كايد 

الفس�فوس، وذلك نتيجة لتده�ور حالته 
الصحية«.

وأشار إىل أن األرسى اآلخرين الذين ال زالوا 
مرضبني عن الطعام ولف�ت إىل أن الحالة 
الصحية لعالء بدأت تسوء، كذلك األمر ألبو 
هواش ألنهم مازالوا مرضبني عن الطعام 

فوق ثالثة أشهر.
وق�د رصدت هيئة ش�ؤون األرسى الكثري 
من الح�االت من األرسى داخل الس�جون 

تس�ببت له�م األصاب�ات بأعاق�ات دائما 
حي�ث هن�اك مايق�ارب 85 حال�ة خ�الل 
الس�نتني األخ�رية كان�ت مث�اال حي�اً عن 
نوعيه األصاب�ات التي تعرض لها األرسى 
خ�الل األعتقال , ولم يق�ف األمر عىل ذلك 
بل أس�تمرت يف اضطهاد األرسى وأنتهاك 
حقوقهم األنسانية التي ننظمتها القانون 
ال�دويل األنس�اني والت�ي ه�ي كفيل�ه  يف 
يف  املذك�ورة  للفئ�ات  الحماي�ة  تكري�س 
اتفاقي�ات جني�ف األربع�ة واملحمية وفق 
أحكام ه�ذه االتفاقيات، من خ�الل إلزام 
القوات املتحاربة، وقوات االحتالل بواجب 
االمتناع عن القيام بأفعال محددة كحظر 
إخضاعه�م للعقوب�ات الجماعية، وحظر 
القي�ام به�دم وتدمري املن�ازل واملمتلكات 
)منازلهم وممتلكاتهم( وحظر إخضاعهم 
وحظ�ر  بالكرام�ة،  الحاط�ة  للمعامل�ة 
إخضاعهم للتعذيب وغريه من املمارسات 
الالانس�انية، وحظ�ر وض�ع الس�كان يف 
ظروف معيش�ية صعب�ة، وحظر االنتقام 
منهم. وهذا مانص�ت عليه باألصل والذي 
في�ه خرقا واضح�ا ألهم أه�داف القانون 
الدويل األنس�اني كاتفاقية الهاي املتعلقة 
باح�رام قوان�ني وأع�راف الح�رب الربية 

لعام 1907, اتفاقيات جنيف األربعة.
وال يقف األمر عىل ذلك ولكن ما ظهر عىل 
األع�ني  الدولي�ة واملحلية كحاله واألس�ري 
الطف�ل محمد خرض الش�يخ الذي أصيب 
بثمان�ي رصاص�ات رصاص�ة اس�تقرت 
بالقل�ب قرب الرشي�ان التاج�ي من قلبه 
بقي�ت ترافق�ه، وتش�كل الخط�ر األك�رب 
عىل حيات�ه. ورصاصة بالي�د اليرسى و6 

رصاص�ات بالظه�ر ورصاص�ة بالقالون 
واملعدة.

األس�ري الش�اب أيم�ن الكرد والت�ي تعترب 
وقس�وة  ألنته�اكات  مؤس�فا  نموذج�ا 
أصي�ب   13 أيم�ن  أن  حي�ث   , األحت�الل 
رصاصة من مس�افة قريب�ة  منهن ثالث 
رصاص�ات يف أس�فل الظه�ر تس�ببت له 

بشلل يف قدمية .
إن نضال األرسى الفلسطينيني يف مواجهة 
صمت املؤسس�ات الدولي�ة يفضح جرائم 
كي�ان االحت�الل امام املتش�دقني بالحرية 
يف العال�م. وعىل الرغم م�ن إرضاب مئات 
األرسى الفلسطينيني عن الطعام، لم يتخذ 
املجتمع ال�دويل أي إجراء إلنه�اء الجرائم 
الصهيوني�ة بحق األرسى الفلس�طينيني. 
خطوة من شأنها أن تلحق العار باملجتمع 

الدويل.
الفلس�طينيني  األرسى  إرضاب  يعك�س 
ع�ن الطع�ام حقيق�ة أنه حت�ى األرسى، 
باعتبار أنهم معتقلون يف س�جون الكيان 
باس�راتيجية  يؤمن�ون  الصهيون�ي، 
املقاومة ضد الكي�ان الغاصب ويفضلون 

املقاومة خلف القضبان عىل التسوية.
كما أظهرت املقاومة الفلس�طينية جانباً 
صغريا من قوتها يف األيام األخرية بإعالنها 
أن لديه�ا أرسى م�ن الكي�ان الصهيون�ي 
خ�ارج ح�دود فلس�طني. يف الحقيق�ة أن 
املقاوم�ة الفلس�طينية لديه�ا القدرة عىل 
فرض معادالت جديدة عىل كيان االحتالل 
إذا اس�تمرت جرائمه بح�ق األرسى. لذلك 
تحم�ل األي�ام القادم�ة مفاج�أة كب�رية 

للصهاينة.

سجون االحتالل تشهد إضراًبا جماعًيا عن الطعام

المراقب العراقي/ متابعة...
إيراني�ة  إع�الم  وس�ائل  ن�رشت 
معلوم�ات وصور تظهر هوية ودور 
ضاب�ط كب�ري يف مج�ال التجس�س 
الس�يرباني يف الكيان الصهيوني ضد 

الجمهورية اإلسالمية االيرانية.
وكان الضاب�ط الصهيون�ي، املدع�و 
»أوهاد زيدنربغ« Zeidenberg(، قد 
عمل س�ابًقا يف وحدة االس�تخبارات 
التش�فري  واملراقبة اإللكرونية وفك 

يف كيان  االحتالل الصهيوني املسماة 
»الوحدة 8200« وكان املحلل والقائد 
األعىل للوحدة املكونة من 62 عنرًصا 

يف هذه الوحدة.
يجي�د اللغ�ة الفارس�ية، باإلضاف�ة 
إىل تخصص�ه يف الش�ؤون اإليراني�ة 
تهدي�دات  إدارة  يف  خب�ري  فه�و   ،
املعلومات ، ومس�ؤول عن التحقيق 
يف التهدي�دات الت�ي ترعاه�ا ال�دول 
)إيران بشكل أسايس( ، وباحث أول 

يف االستخبارات اإللكرونية ، وخبري 
يف تصمي�م البني�ة التحتي�ة لألخبار 
املزيفة ، وخبري يف األمن الس�يرباني 
Webnet وباح�ث يف الربمجي�ات  و 
اإللكروني�ة  والسياس�ة  الض�ارة 
 ، Clear Sky وعضو سابق يف رشكة
وتتمثل مهمته يف التحقيق بهجمات 
الكي�ان  مصال�ح  ض�د  اإليراني�ني 

الصهيوني يف جميع أنحاء العالم.
منص�ب  حالًي�ا  زيدن�ربغ  ويش�غل 

التهديدات  التنفيذي لرشكة  الرئيس 
 )Cyber Threats )CTI الس�يربانية
التخطي�ط لعملي�ات  ، ويس�اعد يف 
اجهزة األمن واملخابرات الصهيونية، 

بما يف ذلك املوساد ضد إيران.
وحصلت وكالة »فارس« مؤخرًا عىل 
كمية كبرية من البيانات الشخصية 
والتفاصي�ل  الهوي�ة  وتفاصي�ل 
كب�ار  م�ن  كب�ري  لع�دد  الخاص�ة 

جواسيس الكيان الصهيوني.

المراقب العراقي/ متابعة...
قال املبعوث األممي إىل س�وريا، 
غ�ري بيدرس�ون، إن “العقوبات 
املفروض�ة ع�ىل س�وريا، تزي�د 

صعوبة إعادة البناء يف البالد”.
األمم�ي:  املبع�وث  وأض�اف 
يته�اوى  الس�وري  “االقتص�اد 
املفروض�ة  العقوب�ات  نتيج�ة 
عىل س�وريا، ومن الرضوري أن 
يتعاون املجتم�ع الدويل لتحقيق 
تقدم يف مس�ار العملية السلمية 

يف سوريا”.
وأكد “بيدرسون” أن “حل األزمة 
الس�ورية يحتاج إىل تعاون جاد 

بني واشنطن وموسكو”.
ويأت�ي كالم “بيدرس�ون” بع�د 
ي�وم واح�د، عىل ف�رض االتحاد 
جدي�دة،  عقوب�ات  األوروب�ي 
الحكوم�ة  يف  وزراء   4 ش�ملت 

السورية.
أعل�ن  بيدرس�ون  غ�ري  وكان 
الشهر املايض، انتهاء محادثات 
اللجنة الدس�تورية الس�ورية يف 
جني�ف دون إح�راز أي تواف�ق 
حول املبادئ الدستورية األربعة.

وادعت وزارة الخزانة األمريكية 

الجمعة، أنه�ا أصدرت إعفاءات 
األنش�طة  ببع�ض  تتعل�ق 
واملعامالت مع س�وريا بموجب 

قانون “قيرص”.
وكشفت “باربرا ليف” املرشحة 
ملنصب مساعدة وزير الخارجية 
األمريكي لشؤون الرشق األدنى، 
يف وق�ت س�ابق أن البن�ك الدويل 
يدع�م خطة تخفي�ف العقوبات 

عن سوريا.
يذك�ر أن قانون “قي�رص” كان 
دخ�ل حي�ز التنفي�ذ يف الس�ابع 
عرش م�ن حزيران ع�ام 2020، 
بعد 6 أش�هر من توقيع الرئيس 
األمريكي السابق دونالد ترامب، 
ع�ىل القانون، واعتماده بش�كل 

رسمي.
بموج�ب  واش�نطن  وتف�رض 
عقوب�ات  “قي�رص”  قان�ون 
ع�ىل ال�رشكات واألف�راد الذين 
يقدم�ون التمويل أو املس�اعدة 
لس�وريا؛ كما يستهدف القانون 
العديد من الصناعات الس�ورية 
بم�ا فيها تل�ك املتعلق�ة بالبنية 
التحتي�ة والصيان�ة العس�كرية 

وإنتاج الطاقة.

المراقب العراقي/ متابعة...
أث�ارت محاوالت أكاديمية إماراتية لجر ط�الب أردنيني إىل تطبيع أكاديمي مع 
االحت�الل اإلرسائييل غضبا بني طالب الجامعات األردنية، إثر اكتش�اف جامعة 
إرسائيلي�ة ضم�ن عرض تقديم�ي لجامع�ة محمد ب�ن زاي�د اإلماراتية حول 

الدراسات العليا واملنح الدراسية.
وكانت الجامعة األردنية أعلنت عرب عمادة كلية تكنولوجيا املعلومات، أن وفدا 
م�ن جامعة محمد بن زايد للذكاء االصطناعي س�يزور الجامعة األردنية لعقد 

ندوة تعريفية عن الدراسات العليا واملنح الدراسية املتاحة للطلبة.
وخ�الل الن�دوة، تب�ني وج�ود رشكاء يف برنامج املنح الدراس�ية م�ن االحتالل 
اإلرسائييل، حيث ظهر اس�م مرك�ز وايزمان للعل�وم والتكنولوجيا، والجامعة 
العربية. وعىل الفور، انس�حب عدد من الطالب وأعضاء الهيئة التدريس�ية من 

الندوة، ونظم الطالب وقفة احتجاجية يف ساحة الجامعة استنكارا ملا حدث.
عىل جانب آخر، بدأ طالب الجامعات األخرى جهودا استباقية لزيارة الوفد ذاته 
لجامعاتهم، وأصدر طالب الجامعة الهاشمية بيانا قالوا فيه إنه تم إلغاء زيارة 
الوف�د اإلمارات�ي إىل الجامعة، بعد التواصل مع إدارة الجامعة وعمادة ش�ؤون 

الطلبة.

الكشف عن هوية ضابط صهيوني متخصص 
بالتجسس السيبراني ضد إيران

المبعوث األممي ينتقد العقوبات 
على سوريا ويدعو لتعاون جاد

غضب في األردن بعد محاولة 
إماراتية لجر طالب نحو التطبيع

المراقب العراقي/ متابعة...
أك�د قائد الثورة االس�المية آية الله الس�يد 
عيل الخامنئ�ي، وجود جانب مه�م يف الحرب 
الناعم�ة يري�د املس�تعمرون عربه�ا ان يجعل�وا 

الشعوب تغفل عن مواهبها تمهيدا لنهبها.
واضاف قائد الثورة االسالمية خالل استقباله 
مجموعة م�ن النخب واملواهب العلمية 
اإلم�ام  حس�ينية  يف  املتفوق�ة 
بطه�ران،  )رض(  الخمين�ي 
امس األربع�اء: عندما يتم 
اغف�ال املواه�ب ف�ان 

األرضية ستكون ممهدة لنهب الشعوب.
وق�ال س�ماحته: لق�د ثب�ت أن املوهب�ة العقلية لدى 
الش�عب االيراني اعىل من املتوس�ط العامل�ي وهذا امر 
مؤك�د، بمعنى أن ش�عبنا يمتلك امكاني�ات وطاقات 

كامنة لريبي النخب واصحاب املواهب.
واكد آية الله الخامنئي، ان هناك جانباً مهماً يف الحرب 
الناعمة يريد املستعمرون عربها جعل الشعوب تغفل 
عن مواهبها ودفعها اىل حد انكار وجود هذه املواهب، 
معت�ربا ان�ه عندما يتم اغف�ال املواهب ف�ان األرضية 

ستكون ممهدة لنهب الشعوب.
واوض�ح قائد الثورة اىل ان املوهب�ة العقلية هي نعمة 

م�ن الله وع�ىل صاحب�ه ان يش�كر رب�ه عليه�ا وان 
يستخدم موهبته بش�كل مناسب، مضيفا: هناك من 
يمتلك�ون مواه�ب وق�درات عقلي�ة فائق�ة لكنهم ال 
يصبحون نخبا الن ما يجعل االنس�ان نخبة، هو شكر 

هذه النعمة باإلضافة إىل امتالك املوهبة.
وتاب�ع س�ماحته قائ�ال: يف بع�ض الجامع�ات هناك 
عنارص تشجع النخب الشابة عىل مغادرة البالد، أقول 
برصاحة هذه خيانة، هذا عداء للوطن وليست صداقة 

مع ذلك الشاب.
وأك�د قائ�د الث�ورة كذل�ك ع�ىل الحاج�ة إىل االهتمام 

بالتخطيط ملستقبل الجمهورية االسالمية االيرانية.

المراقب العراقي/ متابعة...
قال املتحدث باس�م الكرملني، دميري بيسكوف، 
إن تج�دد القتال مؤخ�را بني أذربيج�ان وأرمينيا 
مدع�اة للقل�ق الش�ديد، الفت�ا إىل أن الوس�اطة 

الروسية ساعدت عىل إنهائه.
وأك�د بيس�كوف أن موس�كو س�تواصل جه�ود 
الوساطة، مشريا إىل أن الس�بيل الوحيد للتسوية 
هو تنفيذ االتفاقات التي تم التوصل إليها بش�أن 

قره باغ.
كذل�ك أوض�ح املتحدث باس�م الكرمل�ني أنه من 
ال�رضوري، يف مرحل�ة ما، عقد قمة بني روس�يا 
وأرمينيا وأذربيجان، بعد موافقة جميع األطراف.

وأس�فرت اش�تباكات ب�ني الجي�ش األذربيجاني 
والجيش األرمني ي�وم الثالثاء عن مقتل وإصابة 

العرشات من الطرفني.

قائد الثورة: المستعمرون يريدون للشعوب أن تغفل 
عن مواهبها تمهيدا لنهبها

روسيا قلقة من تجدد القتال بين أذربيجان وأرمينيا
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بقلم/شارل أبي نادر
راً أزمية املهاجرين املتكدِّسين، يف ظل درجات  تفاقميت مؤخَّ
حرارة وصلت إىل التجّمد، عند الحدود بن بيالروسييا )روسيا 
البيضاء( وبولندا، وسيط اتهامات أوروبيية لحكومة الرئيس 
البيالرويس ألكسندر لوكاشينكو، يف مينسك، بتشجيع الهجرة 
عرب بالده، كورقة ضغط ضد االتحاد األوروبي. وذكرت وكالة 
أنباء روسييا البيضاء الرسيمية )»بيلتا«(، أن الرئيس الرويس 
فالديمري بوتن والرئيس لوكاشيينكو ناقشيا أزمة املهاجرين 
عند الحدود بن روسيا البيضاء وبولندا، وعرّبا عن قلقهما إزاء 
وجود القوات البولندية هناك، بطريقة غري عادية تشكل قلقاً 

بالغاً.
يف الواقيع، ويف أكثير مين حادثية أو واقعة سيابقة، كان عدد 
الالجئين الذين حاولوا العبور عرب تركييا، انطالقاً من دول يف 
الرشق األوسيط، أو من دول يف آسيا الوسيطى، نحو دول من 
االتحياد األوروبي، يصل يف أغلبية األحييان إىل عرشات اآلالف. 
وعىل الرغم من أن هناك اتفاقية بن أنقرة وبروكسل )عاصمة 
االتحياد األوروبي( تضبيط حركة عبور الالجئين من الحدود 
الرتكيية إىل الداخل األوروبي، أو تقّيدها، وبالرغم من أن تركيا 
كانت التزمت )يف مقابل مبالغ ضخمة من دول االتحاد( ضبَط 
حدودها أمام هؤالء، وعىل خلفية الوضع اإلنسياني )الصحي، 
أو الغذائيي، أو املتعلّيق بظيروف الطقس واملنياخ(، فإنه كان 
ب وعبور لعدد غري بسيط، ويفوق بأضعاف العدَد  يحدث ترسُّ

الذي يتكدَّس اليوم عند حدود بولندا مع بيالروسيا. 
فلمياذا إثارة هيذه األزمية اليوم يف وجيه بيالروسييا بصورة 
عنيفية، بالنسيبة إىل عيدد ال يناهيز ألَفيي الجيئ، وصلوا إىل 
بيالروسييا أيضياً رغمياً عنهيا، ويف ظروف ُمغاييرة، هي غري 
مسيؤولة عنها، انطالقاً من تركيا مبيارشة، عن طريق الجّو، 
أو بطريقية غري مبارشة، عن طريق الرَب، تسيلالً عرب أوكرانيا 

وبحر قزوين وآسيا الوسطى؟ 
أليس املقصود من هذا التصويب األوروبي العنيف، هو روسيا 
وموقَفها وموقعها وعالقتها ببيالروسييا، يف إشيارة إىل نّيات 

غري َحَسنة بشأن تأثري موسكو يف خلق هذا امللف وتسعريه؟
هيذه األزمة عمليياً )الالجئون من بيالروسييا( تتزامن تقريباً 

ميع مشيكلة اقتصادية ظهيرت مؤخيراً يف أوروبيا، عنوانها 
ارتفاع أسيعار الغاز، عىل نحو الفت وغري منطقي أو طبيعي، 
مقارنية بظيروف عاديية مماثلية يف تواريخ سيابقة، ويف إثر 
تعيرّض موسيكو النتقيادات مفادهيا أنهيا تقلِّيص إمدادات 
الغاز عميداً، يف محاولة لترسيع إطالق خط أنابيب غاز »نورد 
سيرتيم 2«، الذي يربط روسيا بأملانيا. وحّمل الرئيس الرويس 
فالديميري بوتن أوروبا املسيؤوليَة عن أزمية الطاقة الحالية، 
بحييث رّصح، خالل لقاء نقلته القنيوات التلفزيونية وجمعه 
بقيادة قطياع الطاقة الرويس، قائياًل »إن األوروبيين ارتكبوا 
أيضياً أخطاء كبرية«، وذلك يف الوقت الذي قال متحدث باسيم 
الكرملين إنيه لييس لروسييا أيُّ دور يف ارتفاع أسيعار الغاز 
الطبيعي يف أوروبا، بحيث يؤدي التعايف االقتصادي وانخفاُض 
مخزونات الغاز وتقلُُّص إمداداته إىل السيوق الفورية، إىل أزمة 
يف سيوق الطاقة، وإّن موسكو مستعدة ملناقشة عقود جديدة 
وطويلة األجل بشيأن مبيعات الغاز للمسيتهلكن األوروبين، 

وإن روسيا تفي بجميع التزاماتها بشأن إمدادات الغاز.
 فمياذا يقصد الرئييس بوتن يف قوليه إن األوروبين »ارتكبوا 
أخطاء كبيرية«، إذا كان املسيؤولون الروس اآلخيرون حدَّدوا 

سبب األزمة يف الجانب االقتصادي فقط؟
مين الطبيعي أن الرئيس بوتن ال يضيع هذه األخطاء الكبرية 
والتيي ارتكبها األوروبييون بمحاذاة موضوع ارتفاع أسيعار 
الغاز، إذ توجد، يف نظره، ملفات حساسية كثرية يتواجه فيها 
مع األوروبيين، ومن خلفهم مع األمريكيين، تفوق أهميتها 
وحساسييتها موضوع الغاز، ويعترب أن األوروبين أخطأوا يف 
مقاربتها. وهذه امللفات، التي تضغط عىل العالقة بن »الناتو« 
وموسيكو، تتصاعد حيدة التوتر بشيأنها حاليياً، ويبدو أنها 
أصبحت يف مسيتوى غري سيهل من التوتر، يفيرتض املعالجة 
له، ويمكن  قبل أن تتطور األمور إىل ما ال يمكن ضبطه أو تحمُّ
وضعها أو حرصها يف خانية الهجمة األمريكية األوروبية عىل 
روسييا، انطالقاً من أوكرانيا وملفاتها املتداخلة مع الروس يف 

أكثر من جانب، وهي: 
 مليف طلب أوكرانييا االنضميام إىل »الناتو«، واملليف املرتبط 
به، وهو عدم اقتناع دول الحلف األخري بوضعية شيبه جزيرة 

القيرم واعتبار أنها أرض روسيية، كما يريدها بوتن، أو ملف 
إقلييم دونبياس )رشقي أوكرانييا(، والذي بدأ ُيسيتهَدف عرب 
مسيرّيات تركيية من نيوع »بريقيدار« الفعالة، وحييث تبذل 
أوكرانيا مسياعَي كبيرية لالنضمام إىل الحليف، بالتوازي مع 
تأيييد واسيع زاد وتريَته مؤخراً هجوُم وزيير الدفاع األمريكي 
لويد أوسيتن عىل روسييا، خالل زيارته كييف، داعياً إياها إىل 
»إنهياء العدوان« عيىل منطقة القيرم، والتوقف عين زعزعة 
االسيتقرار يف منطقة البحر األسود وحدود أوكرانيا، وهّددت 

روسيا بعواقب وخيمة فيما لو تمَّ هذا االنضمام.
 مليف الرصاع عيىل النفوذ يف البحر األسيود، وما يحدث من 
سياً  انقضياض غربي عيىل هذا البحير، الذي يشيّكل متنفَّ
طبيعيياً لروسييا، تاريخيياً وجغرافيياً، من خالل سلسيلة 
متواصلة ال تنقطع من املناورات العسيكرية االستفزازية، 
تشيارك فيها دول »الناتو« بحماسة واضحة، كانت سبباً يف 
مواجهة دبلوماسية غري عادية، يف تحذير فوق العادة لوزير 

الدفاع الرويس، سيريغي شويغو، رداً عىل ترصيحات سابقة 
لوزييرة الدفاع األملانية أنيغريت كراميب كارنباور، التي دعت 
»الناتو« إىل رضورة ردع روسيا عرب استخدام التهديد النووي، 
بحيث قال شيويغو إنه »يجب أن يعرفوا جيداً كيف سيبق أن 
انتهت مثل هذه التحركات بالنسبة إىل أملانيا وأوروبا«، قاصداً 

الحربن العامليتن األوىل والثانية.       
يف الواقع، تم اختيار أوكرانيا من جانب »الناتو« نقطَة ارتكاز 
ملواجهية اليروس، نتيجية عدة أسيباب. فهي تشيّكل واجهة 
روسييا الغربية عىل البحر األسود وبحر أزوف، وبالتايل تشّكل 
مدخل روسييا الحيوي نحو البوسيفور والدردنيل فاملتوسط. 
كما ُتعتيرب أوكرانيا حالياً، خطَّ الدفاع االسيتباقي األخري بن 
دول »الناتيو« واليرب الرويس، بعيد أن كان هيذا الخط، خالل 
الحيرب البياردة ميع االتحياد السيوفياتي، متقدمياً غرباً إىل 
عميق أوروبا الرشقية، بن بولونييا وأملانيا الرشقية وهنغاريا 

ورومانيا. 
 انطالقاً من كل هذه امللفات الحساسية، والتي أثارت عصبية 
الرئييس بوتن واسيتياءه تجياه »الناتو«، ويف ظّل اسيتحالة 
دام العسيكري املبارشرِ بن »الناتو« وروسييا، وهو أمر لم  الصِّ

يحدث 
سيابقاً 

يف  حتيى 
أخطر  أزميات 

من أزمية أوكرانيا 
الحاليية، ومع الخطورة 

يدام املبيارشرِ  والتداعييات للصِّ
واليذي لن يكون يف مصلحة أحد، كان ال 

نة، والتي  بّد للرئيس الرويس من أن يوجه بعض الرسائل املبطَّ
تحمل يف طياتها مسيتوى غري بسييط من القساوة والجدية، 
ة والخطرية.  مين دون أن تالمس املواجهة العسيكرية املبارشرِ

فكانت 
لة  رسيا
ع  تفيا ر ا
ر  سيعا أ
الغياز يف أوروبيا 
مؤملية،  بطريقية 
سيارع إىل ضبطهيا بعيد 
األوروبيين  أن  التميس  أن 
فهموهيا وملسيوا خطورتهيا، وكانت 
رسالة مناورة الالجئن عرب الحدود البيالروسية 
يف اتجياه بولنيدا، ومنها إىل العميق الغربي األوروبيي. وأيضاً، 
يبيدو أنهم فهموها، وهم اآلن يبحثون عين حل لها بعيداً عن 

ممارسة التحدي لبيالروسيا، ومن خلفها لروسيا.

بقلم/وفاء العم
تتسيارع التطيورات يف السيودان، مين االنقالب، إىل تشيكيل 
مجليس سييادة جديد بقييادة الفرييق أول ركن عبيد الفتاح 
الربهيان. وتوازيهيا تظاهيرات مناهضية مليا اعُتيرب محاولة 

لفرض حكم العسكر.
تطيورات تبدو فيها عدُة مواقف إقليمية عامًة وغرَي حاسيمة 
أحياناً، وتكون أحياناً أخرى مثاَر تساؤل ومحطَّ جدل واتهام، 
متا بالوقوف خلف هذا  هرِ كموقف الريياض وأبو ظبي، اللتن اتُّ
االنقالب، بحسيب ما ورد يف بعض الصحف العربية واألجنبية. 
ولفهيم حقيقية املوقيف الخليجيي )السيعودي، اإلماراتي(، 
وأسبابه وحيثياته، ال بد من الوقوف عند جملة من االعتبارات 

واملعطيات. 
أّولها العودة إىل خلفية ما بعد سيقوط نظام البشري، بحيث لم 
ُتخفرِ السعودية واإلمارات دعمهما مجلَس السيادة السوداني 
إّبان اندالع الثورة يف نيسيان/ أبرييل 2019، إذ منحتا املجلس 
دعمياً ماليياً وصيل إىل 3 ملييارات دوالر، وكان الهدف حينها 
تحيييَد قطير وتركييا، اللتين كانتيا تمّتعتان بعالقية مميزة 
بالبشيري، الذي لم يشيفع له إرسياله 15 ألف جندي سوداني 
من أجل املشياركة يف حيرب اليمن، طمعياً يف إرضاء الرياض. 
بالتوازي، نسيجت األخيرية وجارتها أبو ظبيي عالقة خاصة 
بجنراالت العسيكر، وعىل رأسيهم عبد الفتاح الربهان ونائبه 
محميد حمدان دقليو، عرب اسيتقبالهما يف عدد مين الزيارات 

خيالل العامين املاضيين. وكان لذليك مفاعيليه السياسيية 
واالقتصادية، بالحصول عىل دعم مايل يعّزز املرحلة االنتقالية 

يف السودان من جهة، ويجّذر هذه العالقة من جهة أخرى.
عمومياً، العالقة بالرجلن ليم تكن وليدة اللحظية، فلقد أّدى 
االثنيان دوراً بارزاً يف الحرب عىل اليمن، فبينما أرشف الربهان 
عىل القوات السيودانية الربيية، توىّل دقلو قييادة قوات الدعم 

الرسيع.
وسيواء نجح االنقيالب أو تعرقل يبدو أن الريياض وأبو ظبي 
تميالن أكثير إىل التعامل ميع الجنراالت، وتفّضالن سييناريو 
أقيرب إىل التجربية املرصيية؛ أي قييادة عسيكرية ذات وجه 
مدنيي. وإن لم تكن لديهما مشيكلة مع مجلس السييادة، أو 

رئييس الوزراء عبد الله حميدوك، فإن التعامل مع طرف قوي 
أفضُل بالنسيبة إىل الدولتين الخليجيتن من التعامل مع قوى 
سياسية متجاذبة ومتعثرة، قد تأتي معها رياح املستقبل بما 

ال تشتهيه السفن من خصوم إقليمين.
عيزَّزت أبو ظبي، منيذ البداية، عالقتها بنائيب رئيس املجلس 
العسيكري االنتقيايل، محميد دقليو، وهو اليذي تيوىّل الُحكم 
ه دعماً اقتصاديياً ُمْجزرِياً إىل  بعد إزاحة البشيري، وقّدمت َعيرْبَ
السيودان، من أجل تمكينه سياسياً، وتأمن املرحلة االنتقالية 
يف البيالد. فعىل سيبيل املثال، اسيتوردت اإلميارات من الذهب 

السوداني ما يقارب 16 مليار دوالر خالل أقل من عامن.
يف الحقيقة، تدرك الدول الخليجية أهمية السودان، وما يتمّتع 

به من موقع اسيرتاتيجي مهم، يجعليه محلَّ تنافس إقليمي. 
فهو يقيع يف قلب وادي النيل والقيرن األفريقي، ويف منظومة 
البحير األحمر، ويمتلك ثروة هائلة من الغاز الطبيعي والذهب 
والفضية واملعيادن. ويبيدو أن الالّعبن اإلقليميين والدولين 
بدأوا العودة إىل البالد السيمراء. الروس، مثالً، ما زالوا يسعون 
إلبرام اتفاق ملدة 25 عاماً من أجل إنشاء قاعدة بحرية روسية 
جدييدة يف ميناء بورتسيودان، وهم الذيين رفضوا توصيف ما 
جرى يف السيودان باالنقيالب، يف دعم واضح للجنيراالت. هذا 
ما عربَّ عنه بوضيوح نائب املندوب الرويس لدى األمم املتحدة، 
دميرتي بوليانسيكي، الذي قال إن عىل الشيعب السوداني أن 

يحدِّد بنفسه ما إذا كانت األحداث يف بالده انقالباً، أم ال.

 

جاء يف وصية أمري املؤمنن اإلمام عيل بن أبي طالب)ع( ، لولده الحسن 
) ع ( يقول : أوصيك يا حسين و جميع و لدي و أهل بيتي و من بلغه 
كتابي من املؤمنن ، بتقوى الله رّبكم ، فإني سمعت رسول الله ) ص 
( يقيول : صيالح ذات البن أفضل مين عاّمة الّصيالة و الّصيام ، و إنَّ 

الُبغضة حالقة الّدين ...
ان اإلميام ) ع ( يف وصيَّتيه ، يؤّكيد رضورة هيذا االمير يف ذات الفرد و 
ل املجتمع كلُّه  املجتميع و االمية ككل ، و يؤكد رضورة ايضا ، أن يتحمَّ
ة اإلصالح بن املختلفن بكلِّ الوسائل اإلنسانية  مسؤوليَّة القيام بمهمَّ
رة  املمكنية ، ألن الخالفيات بن الناس قيد تقود إىل نتائج سيلبية مدمِّ

للمجتمع .
ونحين نعيرف أّن الخالفيات املوجودة اآلن بن املسيلمن ، سيواء عىل 
املسيتوى املذهبي بن السينة و الشييعة ، أو عىل املستوى العرقي بن 
نت الّدول االسيتكبارية ي  العرب و الفرس ، و بن األكراد و العرب ، مكَّ
و يف مقّدمها أمريكا ي من السيطرة عىل الواقع اإلسالمي كلّه ، فعندما 
نقارن بن عدد األمريكين و عدد املسلمن ، نجد أن عدد األمريكّين ال 
يزيد عن مائتي مليون شيخص ، بينما عدد املسلمن يصل إىل املليار و 
نصف املليار من الّناس ، و مع ذلك ، نجد أن األمريكين يسيطرون عىل 
كلِّ مقّدرات العالم اإلسالمي ، فهم يسيطرون عىل املواقع االسرتاتيجية 
، و الثروات االقتصادية ، و االلتزامات السياسية ، ألّنهم ينطلقون من 
د يف مواقعهم السياسيية و مصالحهم االقتصادية ، بينما  موقف موحَّ

يعيش املسلمون يف ظلِّ الخالفات الطائفية و املذهبية و العرقية .
ثيم اكد االمام ) ع ( ضمن وصيتيه املؤكدة والواردة من الخاتم ) ص ( 
، عيىل امر ضد يقابل اصالح البن وهو بقاء و التوجه اىل مبدأ البغضة 

التي
 عيربَّ عنهيا بأنها ) حالقية الدين ( ، ألّنهيا تحلق دين اإلنسيان ، كما 
يحلق املوس شيعر اإلنسيان ، ألنَّ اإلنسيان عندما يدخيل يف خالف مع 
اآلخر ، فإنه يسيتحلُّ منه كّل محرَّم ، فيسبُّه و يشتمه ، و يعّطل عليه 
مصالحه ، و يوقعه يف الّضر ، ونحن نسمع بعض النَّاس عندما كانوا 
يختلفون مع بعضهم البعض يقولون : سيقطت كلُّ املحرَّمات ، أي أنَّ 
املحرَّمات تصبح جائزًة ما دام أنَّ الخالف اسيتحكم بيننا وبن الفريق 

ر... اآلخر ، فنقتل و نجرح و ندمِّ
كلُّ هيذه األميور تؤدي إىل نتائج سيلبية ، و أّولها أّنها تحلق لإلنسيان 
دينيه ، فبعض النياس مّمن يصلّيون و يصومون و يحّجيون ، نراهم 
يسيتحلّون دم اآلخر عندما يختلفون معه ، فيقتل املسيلم املسيلم ، و 
يقتل الّشييعي الّشييعي ، و يسيتحلّون أن يدّمروا بييوت الّناس ، وأن 
يقفوا ضّد مصالحهم ، سيواء عىل مسيتوى الواقع االجتماعي أو عىل 

مستوى الواقع الدويل .
أيُّها األحّبة ، إنَّ الخالفات يف مجتمعاتنا اإلسالمّية ، سواء عىل مستوى 
األّمة ، أو عىل مستوى البلد أو األوضاع الشخصّية ، او بن السياسين 
ة ، و تؤّدي إىل كثري من النتائج السّيئة التي تضعف  ، تنخر يف جسم األمَّ
قّوتهيا . لذليك ، فإنَّ علينيا أن ننطلق من وصّية الله و رسيوله، و من 
وصيَّة أمري املؤمنن عيل ) ع ( و هو يف طريقه إىل لقاء ربِّه ، بأن نعمل 

، كلٌّ بحسب قدرته و بحسب طاقته  إلصالح ذات البن .

إصالح ما بين السياسيين

بقلم/ الشيخ محمد الربيعي   تمسك العصا من الوسط

بقلم مهدي المولى
صحيح هذه الحالة أي مسك العصا من الوسط  
أي ال ميع هيذا الطيرف وال ميع هيذا الطيرف 
وكأنيك تحياول ان تكسيبهما اىل جانبيك وهذا 
هو املسيتحيل ال شك ان هذا األسلوب مرفوض 
وغيري مقبول من قبيل إيران اإلسيالم من قبل 
الفئة اإلسالمية من قبل طرف النور والحضارة 
ألنيه  أسيلوب   أناني  مصلحي انتهيازي  لهذا 
يعتربك بصف آل سيعود  بصيف الفئة الباغية 

بصف طرف الظالم والوحشية.
يف نفيس الوقيت نيراه مقبول ومؤييد من قبل 
آل سيعود الفئية الباغيية  مين طيرف الظالم 
والوحشيية  ألنه يحقيق  الكثري مين أهدافهم 
ورغباتهيم الخبيثية والخسيسية ال حبيا فيك  
ولكنهم جعلوك وسيلة سلما لتحقيق  نواياهم 
وعندميا تتحقق تليك األمنييات ينقلبون عليك 
ويسيحقوك بأقدامهم سحقا ولم يبقوا لك من 

أثر  .
لهذا عليك ان تتخىل عن هذه الوسييلة وتمسك 
العصا مين املكان املخصص للمسيك وتضب 
بها  كل مين يريد بالعراق رشا ويشيكل خطرا 
علييه  كل انتهيازي حقيري وكل عبيد ذلييل  و 
تنظر لألمور نظيرة موضوعية مجردة من كل 
مصلحة  خاصة ومنفعة ذاتية  أعتقد سيتنتج 
لك صيورة حقيقية ويمكنك ان تميز بن الخري 
وبين اليرش بن مين يرييد للعراق خيريا وبن 
مين يريد ليه رشا   وإال ال يمكنيك ان تميز بن 
الظالم وبن النور بن الوحشية وبن الحضارة 
بن اإلنسيان الحر وبن الحيوان العبد وبالتايل 
يجرفك الظيالم وتجرفك الوحشيية والعبودية 
الحيوانيية مين حيث تيدري او ال تيدري وتجد 
نفسك يف بحر من الظالم والوحشية والعبودية 
ال قيدرة لك عىل الخروج منهيا هذا  إذا  حاولت 
الخروج منها  وهكذا حكمت عىل نفسك بالعار 

والذل واملوت.
فعداء آل سيعود للعراق لييس عداء عىل قطعة 
أرض ولييس عىل  ماء وأنميا عداء متوارث منذ 
أييام الفئية الباغية منذ أييام الفاسيد املنافق 
معاويية يزداد هيذا العداء بميرور الزمن   عىل 
الرسيول وآل الرسيول ومحبي الرسيول وأهل 

بيتيه  بحييث ال تغمض لهم عن  وال يشيعروا 
براحة البال  وهم يشاهدون شخص واحد يحب 
الرسيول وأهل بيتيه يف العراق  هيذا هو دينهم  
وهذا هو معتقدهم وعىل هذا األسياس نشيأت 
دولتهم  وهذه حقيقة يعرفها السيد الكاظمي 
ويفهمها ولديه الكثري  من األرسار واملعلومات 

التيي تؤكد ذلك  الغري معروفية لنا نحن الناس 
العادين  لكنه مع ذلك يحاول تجاهلها والتنكر 
لهيا ألن مصلحتيه الخاصية ومنفعتيه الذاتية 

فوق مصلحة العراق والعراقين.
ميا هو رد حكومة الكاظمي عىل نباح  عنارص 
عائلة آل سيعود ونباح  مرتزقتهم  أن ) الحشد 

الشعبي مليشييات إيرانية رافضية( واإلساءة 
الدينيية  واملرجعيية  الرسيول   آل  مراقيد  اىل 
الرشييدة واىل القوات األمنية  ويدعمون الكالب 
الوهابية   القاعدة داعشيدواعش السياسة أي 
عبيد وجحوش صيدام  لذبح العراقين وتدمري 
العراق, فهل يعلم السيد الكاظمي او ال يعلم؟.!

أثبت إن هذا األسلوب غير مجدي وغير نافع على المستوى  الدائم البعيد بل كثير ما يشكل خطر على من 
يستخدمه خاصة انه يستخدم بين طرفين متناقضين متضادين أحدهما يريد القضاء على اآلخر بين طرفين 

ال يتوافقان على شي أبدا  بين آل سعود  وبين إيران اإلسالم بين الفئة الباغية وبين الفئة اإلسالمية بين 
آل سفيان  وآل الرسول بين الظالم والوحشية وبين النور والحضارة  بين الجهل وبين العلم بين القيم 

الوحشية البدوية وبين القيم  اإلنسانية.

رسائل بوتين الذكية.. هل يفهم »الناتو« اللعبة ويهدأ ؟

أهداف السعودية واإلمارات في السودان
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بني لؤي صالح املدير الفني للكهرباء، أن مواجهة فريقه أمام زاخو، 
كانت دون املستوى والطموح، وتأثرت بأرضية امللعب.وخيم التعادل 
الس�لبي عىل مواجه�ة الكهرباء وزاخ�و، يف ملعب التاجي لحس�اب 
الجولة التاس�عة من الدوري املمتاز.وأضاف »تفاجأت بتحديد ملعب 
التاج�ي لخوض مباراتنا عليه، رغم أنن�ا تقدمنا بطلب التحاد الكرة 
بنق�ل مبارياتنا إىل ملعب كرب�الء وحصلنا عىل قرار رس�مي بذلك«.

وتابع »تحديد ملعب التاجي أمر مستغرب بالنسبة لنا، املباراة كانت 
دون املس�توى«.ونوه »الكهرباء دخل املباراة بطموح النقاط الثالث، 
التعادل أم�ام زاخو لم تكن النتيجة التي نطمح إليها، لكنها ليس�ت 
سيئة«.وأش�ار إىل أن إدارة النادي وصلت لقناعة بأن الفريق بحاجة 
إىل ملعب بأرضية جيدة.وأتم »مستوى الكهرباء يف تطور واضح ألننا 

نعتمد عىل األسلوب الجماعي واللعب بشكل مستمر عىل األرض«.

صالح يشكو أرضية ملعب زاخو

6

أكد مدرب فريق الزوراء عصام حمد أن تكرار تفوقهم يف تسجيل أهداف الفوز القاتلة، 
يُدُل عىل روح املثابرة التي تحفزهم حتى الرمق األخري من أي مباراة.وقال حمد »قدمنا 
مباريات كبرية يف الدوري، واألهداف املتأخرة من طبيعية اللعبة، وتؤكد إرصار الفريق 
عىل الفوز. يحس�ب للزوراء سعيه الس�تثمار الفرص حتى اللحظات األخرية«.وأشار 
إىل أن الزوراء س�جل أيضا عدة أهداف مبكرة، »ويتوقف األمر عىل اس�تثمار الفرص«.
وتاب�ع »يف املباراة املاضية أم�ام نوروز أهدرنا عدة فرص، بينم�ا تلقينا هدفا مفاجئا 
من مس�افة بعيدة، لكن التعويض وهدف الفوز جاء يف الوقت القاتل، وانتزعنا النقاط 
الث�الث«.وأردف »التوفي�ق لم يحال�ف الالعبني أحيانا يف اس�تغالل الفرص، لكن األهم 
أال نخ�ر، وربما عامل الوقت هو اآلخ�ر يرفع من معنوياتنا، ويدفع العبينا للضغط 
بقوة، مما يمنحنا فرصة التسجيل يف دقائق متأخرة من املباريات«.يشار إىل أن فريق 
ال�زوراء فاز عىل نوروز يف الجولة التاس�عة من الدوري املمت�از بهدفني مقابل هدف 

واحد، وسجل لهواري الطويل الهدف الثاني يف وقت قاتل.

ح�دد مدرب�ون عراقيون، أس�باب 
الخس�ارة القاس�ية التي ُمني بها 
املنتخب العراق�ي لكرة القدم امام 
نظ�ريه الك�وري الجنوب�ي ضمن 
التصفيات اآلسيوية املؤهلة لكأس 
العال�م 2022، وهاجم�وا امل�درب 

أدفوكات، والذين تعاقدوا معه.
وعزا املدربون الخس�ارة اىل أسباب 
مختلفة منها فنية وإدارية وأكدوا 
أن املنتخ�ب العراق�ي يمّر باس�وأ 
حاالت�ه بوالية ادفوكات الذي عجز 

عن إيجاد الحلول للمنتخب.
وقال املدرب سمري كاظم، »الجميع 
يعل�م أن الخس�ارة تول�د العيوب، 
اَر يف حيات�ي  لكن�ي حقيق�ة ل�م 
منتخبن�ا الوطن�ي بهذا الح�ال اذ 
كان عاج�زاً ام�ام الكوري�ني، فلم 
ن�رَُه يش�ن اي هجمة، ول�م يلعب 
بخط�ة مدروس�ة تخط�ر مرم�ى 
الخصم كما لم يتمك�ن من تهديد 
مرماه باس�تثناء بعض املحاوالت 

الخجولة غري املؤثرة«.
س�ببني  »هنال�ك  أن  وأض�اف 
للخس�ارة االول: اداري، والثان�ي: 
ه�و  اإلداري  الج�زء  لك�ن  فن�ي، 
األكرب يف تحمل الخسارة القاسية، 
وذل�ك بس�بب التخبط�ات االدارية 

يف االتحاد من�ذ تغيري املدرب وعدم 
اىل  للحض�ور  ادف�وكات  ارغ�ام 
بغداد ومتابعته ش�خصيا للدوري 
العراق�ي، ام�ا الفن�ي فأتصور أن 
العقلي�ة الت�ي يمتلكه�ا ادفوكات 
وجدت صعوبة يف إيصالها وإيصال 
افكاره لالعبني العراقيني، وبمعنى 
اصح انه لم يتمكن ترجمة افكاره 
إىل واقع داخ�ل امللعب وهذا جانب 
مهم، فالتفاه�م وايصال املعلومة 
لالع�ب رضوري ج�داً وحس�ب ما 
يراه امل�درب، فالبد من تحقيق ذلك 

ليكون العمل متجانساً«.
وبني كاظم ان »تغيريات ادفوكات 
االخرية للبدالء كانت غري منطقية 
م�ن  بعده�ا  الخص�م  ليتمك�ن 
التامة عىل  التس�جيل والس�يطرة 

اللقاء«.
اما املدرب حمزة هادي، فقد حمل 
الالعبني واملدرب أس�باب الخسارة 
القاس�ية. واض�اف ان »املدرب لم 
يق�رأ منتخ�ب كوريا بش�كل جيد 
ول�م يش�خص مكام�ن الضع�ف 
والخطورة يف صفوفه، اما بالنسبة 
لالعبني فلم يظهروا بمستوى جيد 
ابداً لنفقد املب�اراة وتصعب املهمة 
ل�كأس  التأه�ل  اذ اصب�ح  علين�ا 

العالم حلم بعيد جدا«.
»امل�درب  أن  إىل  ه�ادي  وأش�ار 
يع�رف  ال  االن  لح�د  ادف�وكات 
الالعبني بش�كل دقي�ق، ألنه ياتي 
قب�ل املب�اراة بثالث�ة اي�ام ويعود 
بعدها حتى اللقاء األخري وهكذا«، 
مبينا ان »ادفوكات مدرب متقاعد 
وال�ذي جاء به س�مارسة والتعاقد 

معه كان خطأ كبرياً«.
وخت�م هادي بالق�ول، »انني لم اَر 
منتخبنا اسوأ من هذا املنتخب منذ 

عام 2003 ولحد االن«.
ب�دوره قد قال املدرب احمد كاظم، 
إن »الفريق الك�وري لعب بواقعية 
ورك�ز ع�ىل الثغ�رات املوج�ودة يف 
صف�وف املنتخب كما أنه نجح من 
الحد من خطورة العبي منتخبنا«، 
مبين�ا ان »الخس�ارة كان�ت خيبة 
ام�ل كبرية كون املنتخ�ب العراقي 
والبط�والت  االمج�اد  صاح�ب 
وصع�ب ان يظه�ر بهذا املس�توى 

املتواضع«.
املب�اراة  يف  »الغري�ب  ان   ، وتاب�ع 
هي التبدي�الت غري املنطقية والتي 
أجراها ادفوكات يف الش�وط الثاني 
والتي أدت إىل انهيار منتخبنا وبات 
عاجزاً للرجوع اىل املباراة خصوصاً 

بعد دخول مرمانا ثالثة أهداف«.
الفوىض  بالقول »استغرب  ومىض 
الت�ي ق�اد م�ن خاللها ادف�وكات 
املباراة وكذل�ك االضافات الجديدة 
وع�دم  آخري�ن  وإبع�اد  لالعب�ني 
الثبات عىل تشكيلة محددة، فكان 
التغي�ري يش�هد كل مب�اراة، وهذا 
ال يج�وز ويفق�د االنس�جام ب�ني 
صفوف الفريق والس�يما يف هكذا 
مباري�ات مصريي�ة مؤهلة لكأس 

العالم«.

مدربون ينتقدون مستوى الالعبين ويؤكدون صعوبة التأهل للمونديال 

    حسين جبار

تصريحات يونس 
وواقعية كاوابوتشي

الترصيحات الت�ي أدىل بها النائب الثان�ي لرئيس مجلس االتحاد 
العراق�ي لكرة القدم يونس محمود أعادتنا بالذاكرة إىل اس�تفتاء 
نظمت�ه صحيف�ة )البعث الري�ايض( يف الع�ام 1986 عقب تأّهل 
منتخبن�ا الوطن�ي إىل نهائي�ات كأس العالم يف املكس�يك، وتناول 
حظ�وظ منتخبن�ا يف املش�اركة األوىل والتي ظلّت يتيم�ة لعقود، 
املثري يف االس�تفتاء يف حينه�ا أن األغلبية اعت�رت تأهل منتخبنا 
لدور 16 أمراً ش�به محس�وم، بل أن البعض قد وصل به س�قف 
األماني واألمنيات لدرجة توّقع حصول منتخبنا عىل كأس العالم!

ع�دم الواقعية متقارب هنا بني الترصيح األخري وبني االس�تفتاء 
ال�ذي أكل الده�ر عليه ورشب، ولم يتحّق�ق منه يشء، فموضوع 
التخطي�ط لتأهلن�ا اىل نهائيات ع�ام 2030 ليس من مس�ؤولية 
الكابت�ن يونس محمود وال يعتمد عىل اجته�ادات فكرية ملن أعّد 
برنام�ج درج�ال االنتخابي وطرحه بهذا الش�كل ع�ىل أنه هدف 
يجب الس�عي لتحقيقه خالل الس�نوات القادمة، يجب أن يكوَن 
مبنيُّ عىل دراسة لواقع كرة القدم يف العراق يف جميع محافظاته 
ومقارن�ة النتائج املتحّقق�ة باملوارد املتاح�ة - املقصود هنا ُبنى 
تحتية من مالعب ومنش�آت رياضية ومالية - مّما ُيخصص من 
املوازنة العامة للدولة لقّطاع الشباب والرياضة عامة وكرة القدم 
خاص�ة، فضالً عن امل�وارد البرشية من العب�ني ومدّربني وكوادر 

ساندة بمختلف التخّصصات ضمن مختلف الفئات.
لنق�ارن كل ذلك مع محيطنا اإلقليم�ي والقاّري لنعرف أين نحن 
اآلن واىل أي�ن نري�د ويمكننا أن نصل بنتائ�ج فرقنا الرياضية مع 
ضمان أن تش�مل هذه املقارنات أدّق التفاصيل لتصل اىل مستوى 
مه�ارات الالعبني وقدراته�م البدنّية واملهارّية وحت�ى الذهنّية يف 

استيعاب الُخطط التدريبّية وتطبيقها.
وللمقارن�ة ب�ني أحالمن�ا وواقعيتها م�ن جهة وب�ني التخطيط 
اليابان�ي يف مج�ال كرة القدم وهي التي تمل�ك منتخباً تمّكن من 
الوص�ول اىل نهائيات كأس العالم س�ت م�رّات متتالية منذ العام 
1998 ونذُك�ر مرشوع رئيس االتحاد الياباني الس�ابق س�ابورو 
كاوابوتيش الذي بدأ العباً لكرة القدم، ومن ثم تدّرج وطّور قدراته 

يف مجال اإلدارة ليشغل منصب رئيس اتحاد كرة القدم الياباني.
ه�ذا الرج�ل لم يكن نجماً مش�هوراً، بل كان العب�اً مغموراً إذ لم 
يلع�ب طيل�ة مس�ريته الكروية س�وى لن�اٍد ياباني واحد س�ّتة 
مواس�م، ولم ُيس�ّجل خاللها س�وى 10 أهداف ضمن 68 مباراة 
ش�ارك فيها، لكّن�ه وضع خّطة للنه�وض بكرة الق�دم اليابانية 
تصل فيها طموحات اليابان اىل املنافسة عىل كأس العالم يف العام 
2050 وه�و الهدف الذي يع�د رضباً من الخيال بالنس�بة لكرتنا 
العربية عاّمة وليس العراقية فقط والتي تحتاج اىل عقود لتجروء 

عىل التفكري يف وضع مثل هكذا هدف ضمن خططها.
وقد استغرق كاوابوتيش ثالث سنوات كاملة من اإلعداد والدراسة 
وجم�ع البيان�ات من قب�ل ك�وادر متخّصصة عن ك�رة القدم يف 
محافظ�ات الياب�ان ال��)47( حيث ب�دأ يف 2003 وأعل�ن خّطته 

وهدفه ضمن مرشوع وطني كروي يف العام 2005.
م�ن خالل ما تق�ّدم يتب�نّي للقارئ اللبي�ب حجم الهّوة واتس�اع 
الف�ارق ليس يف اإلمكان�ات واملهارات، بل يف العقلي�ات التي تدير 
مفاصل صنع القرار وصوالً اىل االنجاز ونحن الزلنا نعتقد أن من 
يقود الرياضة يجب أن يكون نجماً المعاً ومن يخطط ملس�تقبلها 
يج�ب أن يكون خريجاً لكليات الرتبية الرياضية يف حني أن العالم 
يتعام�ل مع تخّص�ص إدارة الرياض�ة ويبني الكف�اءات املؤّهلة 
ضمن اختصاص اإلدارة وهو املنهج الذي اعتمده االتحادين الدويل 
واآلس�يوي م�ن خالل برامج مش�رتكة مع مؤّسس�ات أكاديمية 
عاملي�ة مختّصة يف مج�ال اإلدارة الرياضي�ة ومعروفة برصانتها 

العلمية وللعلم لم يستفد منها العراق ولألسف شيئاً لغاية اآلن.

أصدرت لجنة املس�ابقات باالتحاد العراقي لكرة القدم 
عدة قرارات بإيقاف مجموعة من الالعبني سيحرمون 
ع�ىل إث�ر ذلك من خ�وض منافس�ات الجول�ة 10 من 
املسابقة، نتيجة تراكم البطاقات.وسيغيب عن الجولة 
العارشة من نادي الصناعة الثنائي مظهر حمد وماجد 
جواد، كما س�يفقد نادي النفط العبه حسام جاد الله.
وكذل�ك س�يغيب ع�ن امليناء أحم�د خالد، وم�ن زاخو 
الثنائ�ي مجد وليد واملحرتف الربازي�ي كايكي أولفريا، 

بينم�ا س�يفتقد فري�ق الكهرب�اء خدم�ات العبه عي 
خالد.وأعلنت لجنة املسابقات مواعيد مباريات الجولة 
الع�ارشة من ال�دوري، حيث س�تقام 6 مباريات منها 
يوم السبت املقبل وتستكمل بإقامة 4 مباريات أخرى 
يوم األح�د املقبل.يش�ار إىل أن ن�ادي الرشطة يتصدر 
الئح�ة ترتيب الدوري املمتاز بعد 9 جوالت، برصيد 25 
نقط�ة، يليه الزوراء ثم نفط الوس�ط ولكل منهما 21 

نقطة.

اإلنذارات تبعد
 سبعة العبين عن الجولة العاشرة 

هاشم ينتقد استئناف الدوري في أيام »فيفا«

حمد: أهداف الوقت القاتل تؤكد إصرار الفريق 

تّوج العداء العراقي الدويل الس�ابق سعدون نارص حافظ 
بالوس�ام الذهبي ملاراث�ون بريوت الدويل ملس�افة 21 كم 
للرواد«.وق�ال س�عدون »تمكن�ت م�ن التتوي�ج باللقب 
وحصلت عىل الوس�ام الذهبي يف ماراث�ون بريوت الدويل، 
وال�ذي ش�ارك في�ه أكثر م�ن س�بعة آالف ع�داء وعداءة 
يمثلون مختلف دول العالم«.واضاف ان »النتيجة ليس�ت 
بالسهلة فقد تمكنت التفوق عىل خرية عدائي العالم الذين 
يمثلون مختلف الجنس�يات«.واهدى س�عدون الوسام اىل 
الجمهور العراقي الذي يستحق كل الخري والسعادة.ويعد 
س�عدون نارص من ابرز عدائي العراق ف�رتة الثمانينيات 
والتسعينات وحصد عدة ألقاب عربية واسيوية عىل مدار 

رحلته مع سباق ركض املسافات الطويلة.

سعدون ناصر ينال ذهبية 
ماراثون بيروت

للق�وة  املس�اعد  امل�درب  أب�دى 
الجوي�ة جبار هاش�م، اس�تغرابه 
م�ن اس�تئناف الدوري، رغ�م أيام 
الفيف�ا، التي تش�هد توقف جميع 
الدوري�ات يف العالم.وق�ال هاش�م 

»الفريق دفع ثمن الغيابات الكبرية 
بصفوف�ه، وإرصار االتح�اد ع�ىل 
التح�اق  رغ�م  ال�دوري  اس�تمرار 
العبي املنتخ�ب، وكذلك غياب أكثر 
م�ن 6 العبني م�ن الفريق بس�بب 

اإلصاب�ات، م�ا عق�د املهم�ة وقلل 
خيارات الجه�از الفني يف مواجهة 
النجف«.وبني أن املحرتفني، البنمي 
رودري�ك أونس�و ميل�ري والتوجويل 
ولسن أكاكبو والنيجريي موزيس، 
يغيب�ون بس�بب اإلصاب�ات، فيما 
تأخ�ر التح�اق املح�رتف األردن�ي 
إحسان حداد، باإلضافة إىل غيابات 
أخرى بسبب اإلصابة أمثال رشيف 
عبد الكاظم وك�رار نبيل ورضغام 
إس�ماعيل ولؤي العاني، باإلضافة 
إىل العب�ي املنتخ�ب الوطن�ي، م�ا 
يصع�ب مهم�ة الفريق.وأش�ار إىل 
أن�ه رغم تلك الغياب�ات، قدم القوة 
الجوية مب�اراة طيبة، وأضاع عددا 
م�ن الك�رات، باملقابل ف�إن هدف 
النجف جاء بوقت متأخر ويصعب 
تعويض�ه، الفتا أن الجه�از الفني 
سيضع عددا من الحلول لتصحيح 
مس�ار الفريق.يش�ار إىل أن القوة 
يف  النج�ف  أم�ام  خ�ر  الجوي�ة 
الجولة التاسعة من الدوري بهدف 

دون رد.

تعاقد االتحاد العراقي للجودو، مع مدرب دويل تونيس، 
ل�إرشاف ع�ىل تدري�ب املنتخب�ات الوطني�ة يف جميع 
البطوالت واالس�تحقاقات الدولي�ة املقبلة.وأكد رئيس 
االتحاد س�مري املوس�وي، إنهاء إج�راءات التعاقد مع 
املدرب ال�دويل التون�يس أنيس لونيفي، ل�الرشاف عىل 
تدري�ب املنتخبات الوطنية العراقية، من خالل تواجده 
يف العاصمة العراقي�ة بغداد، ليكون مديراً فنياً لجميع 
املنتخب�ات .ون�وه املوس�وي، إىل أن »الس�رية الذاتي�ة 
للم�درب لونيف�ي ع�ىل املس�توى التدريب�ي تعترب من 

التج�ارب املمي�زة كون جمي�ع الالعب�ني الذين أرشف 
ع�ىل تدريبهم تمكن�وا من احراز ميدالي�ات كثرية عىل 
مس�توى البطوالت الدولية يف أفريقيا وبطوالت البحر 
املتوسط وبطوالت العالم التي يقيمها االتحاد الدويل«.
وتابع »أنيس لونيفي يمتلك سرية ذاتية كبرية ومميزة 
كالع�ب، كون�ه صاحب امليدالي�ة الذهبي�ة الوحيدة يف 
بطوالت العالم للجودو بوزن 60 كغم يف بطولة ميونخ 
2001، فض�اًل ع�ن إح�رازه برونزي�ة بطول�ة العال�م 

. »2003

التونسي لونيفي مدربا لمنتخبات الجودو العراقية
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فرضت الربازيل التعادل بدون أهداف عىل األرجنتني يف س�ان 
خوان، لكن املدرب الربازييل تيتي انتقد بشدة، ما قال إنه قرار 

»ال يمكن تصوره« من الحكام الذين يديرون نظام الفيديو.
ويعتقد تيتي أن املدافع األرجنتيني نيكوالس أوتاميندي كان 
يج�ب أن يعاقب، بعد رضبة باملرفق يف وج�ه الجناح رافينيا 

يف الشوط األول.
وكان االثن�ان يتنافس�ان عىل الكرة بالق�رب من خط املرمى 

وبدا أن أوتاميندي اعتدى بمرفقه عىل جناح ليدز يونايتد.
وسقط رافينيا أرضا لكن أوتاميندي حاول أن يجعله ينهض، 

حيث كان يرغب بوضوح يف استكمال اللعب.
وبدا أن الحك�م أندريس كونيا القادم م�ن أوروجواي يتلقى 
رس�ائل من زمالئه يف غرف�ة الفيديو لكنه لم يتخذ أي إجراء، 

وهو قرار أثار غضب املدرب الربازييل الهادئ يف املعتاد.
وقال تيتي بصوت مرتف�ع »كونيا حكم غري عادي، التحكيم 
يتطل�ب فريق�ا وأولئ�ك الذي�ن كان�وا يف غرف�ة الفيديو من 
املس�تحيل، وس�أكرر هذا، من املس�تحيل أال يكونوا شاهدوا 

مرفق أوتاميندي يف وجه رافينيا«.

يس�تهدف برش�لونة تدعي�م خط هجوم�ه يف املريكاتو الش�توي 
املقبل، لالس�تمرار يف املنافس�ات املحلي�ة واألوروبية، تحت قيادة 

مدربه الجديد تشايف هرينانديز.
وعزز البارس�ا دفاعاته مؤخرًا بالتعاقد م�ع الظهري األيمن داني 
ألفيس، يف صفقة انتقال حر، كون الالعب غري مرتبط بناٍد حالًيا.

وبحس�ب صحيفة »موندو ديبورتيفو« اإلسبانية، فإن برشلونة 
يبحث عن التعاقد مع جناح جديد، كي يتمكن تش�ايف من تطبيق 

طريقة لعب 4-3-3 يف أفضل حاالتها.
ويأت�ي اإلنجلي�زي رحيم س�رلينج )26 عاًما(، نجم مانشس�ر 
س�يتي، عىل رأس املرش�حني لتدعي�م هجوم برش�لونة يف كانون 
الثان�ي املقبل، نظرًا ملا يتمتع به م�ن إمكانات، يف وقت خرج فيه 

من حس�ابات مدربه بيب جوارديوال تماًما.
وأوضحت الصحيفة، أن برشلونة لن يتمكن من عقد أي صفقات 
جديدة قبل بيع بعض من العبيه، لتحقيق مبدأ »اللعب النظيف«، 
ويف حالة سرلينج تحديًدا، يجب أن يتم التضحية باسم كبري أواًل.

سكالوني: ُحلم التأهل 
للمونديال أصبح حقيقة

أنشيلوتي يفكر بإشراك 
يوفيتش أساسيًا أمام غرناطة

كيميتش يغيب عن مران بايرن ميونخ

ميدفيديف يهزم زفيريف في البطولة الختامية

تيتي ينتقد الحكم 
سترلينج قد ُيجبر برشلونة األوروغواياني كونيا 

على بيع أحد نجومه

تعادل�ت األرجنتني ب�دون أهداف مع الربازي�ل، لتصبح ثاني 
دولة من أمريكا الجنوبية تضمن التأهل إىل كأس العالم لكرة 

القدم 2022 يف قطر.
وكال املدرب ليونيل سكالوني، املدير الفني لراقيص التانجو، 

املديح لالعبيه يف نهاية عام وصفه بأنه »رائع«.
وتعني نقطة التع�ادل، باإلضافة إىل نتائج املباريات األخرى، 
أن األرجنت�ني انضمت إىل الربازيل يف حج�ز بطاقة التأهل إىل 
قطر من تصفيات أمري�كا الجنوبية التي تضم 10 فرق، مع 

تبقي ما بني 4 و5 مباريات عىل نهاية التصفيات.
ويأتي هذا اإلنجاز بعد 4 أشهر من قيادة سكالوني للمنتخب 
األرجنتين�ي إىل الفوز بكأس كوبا أمريكا، وهو أول لقب كبري 

لألرجنتني يف 28 عاًما.
وق�ال الع�ب التس�يو وديبورتيف�و الكوروني�ا ووس�ت هام 
السابق: »كان عاما رائعا. الفوز بكوبا أمريكا والتأهل لكأس 

العالم بدون هزيمة، هذا حلم«.
ولم يس�بق لس�كالوني تدري�ب أي فريق عندما ُع�ني مدربا 
يف 2018، لكن�ه ح�ول املنتخ�ب األرجنتين�ي إىل فريق يمكنه 

التطلع إىل مشاركته يف قطر بقدر من التفاؤل.
وعىل األقل، يبدو ليونيل مييس مس�تمتعا بكرة القدم الدولية 
بعد س�نوات من التخبط بألوان املنتخب األرجنتيني، وأصبح 
خط الوسط مستقرًا وصلًبا بقيادة امللهم رودريجو دي بول.

ي�درس اإليطايل كارلو أنش�يلوتي، املدير الفن�ي لريال مدريد، 
الدف�ع باملهاجم الرصبي ل�وكا يوفيتش، أساس�ًيا من البداية 

خالل مواجهة غرناطة املقبلة يف الليجا.
ويحل ريال مدريد ضيًفا عىل غرناطة، يوم األحد املقبل، ضمن 

مباريات الجولة 14 للدوري اإلسباني.
وبحس�ب صحيف�ة »مون�دو ديبورتيف�و« اإلس�بانية، ف�إن 
الفرن�يس كري�م بنزيم�ا، املهاج�م األس�ايس لري�ال مدري�د، 
ب�دأ مبارات�ي منتخ�ب ب�الده يف تصفي�ات كأس العال�م أمام 
كازاخس�تان وفنلندا، وبالتايل يفكر أنش�يلوتي يف إراحته أمام 

غرناطة.
وبالتايل، من املتوقع يف حالة قرر أنش�يلوتي ذلك، أن يتم الدفع 
بيوفيتش أساس�ياً ألول مرة هذا املوس�م، بعد أن شارك كبديل 

يف 7 مباريات فقط حتى اآلن.
وتف�وق فرص يوفيتش عىل ماريانو دياز، ألن األخري عائد من 
إصاب�ة يف مباراة إلتيش، وظهر للتو يف مران الريال وهو يرتدي 

قناًعا وقائًيا.
ومن املمكن يف حالة مش�اركته أساسًيا، أن تكون هذه املباراة 
نقط�ة انط�الق ليوفيتش مع ري�ال مدريد، يف ظ�ل املعنويات 
املرتفعة التي يمر بها، بعد أن تأهل مع منتخب بالده إىل كأس 

العالم عىل حساب الربتغال.
وال تس�ري أوض�اع يوفيتش يف ريال مدريد بالش�كل الذي يأمل 
فيه املهاجم الرصبي، حيث لم يقدم املس�توى املنتظر منه منذ 
انضمامه للفريق يف صي�ف 2019، بمقابل مادي وصل إىل 60 

مليون يورو.
وربما يكون هذا املوسم هو األخري يف عقد يوفيتش مع الريال، 

ما لم يقدم املستوى املقنع خالل املرحلة املقبلة.

ل�م يعد العب الوس�ط األملاني جوش�وا كيميتش، 
لتدريبات بايرن ميونخ، رغم استبعاده مؤخرًا من 

معسكر منتخب بالده بسبب العزل الصحي.
واضطر امل�درب األملاني هانز فلي�ك، لخوض آخر 
مبارات�ني يف التصفيات املؤهلة لكأس العالم، دون 
كيميتش، الذي تم عزله برفقة س�ريجي جنابري 
وجم�ال موس�ياال بع�د إصابة زميلهم�ا نيكالس 

سويل بكورونا.
وكش�فت صحيف�ة »س�بورت بيل�د« ع�ن عودة 
الثنائي موسياال وجنابري لتدريبات البافاري بعد 
انتهاء فرة الحجر الصح�ي، فيما غاب كيميتش 

ألسباب شخصية.
كما غاب عن املران، الثنائي توماس مولر وروبرت 

ليفاندوفسكي، حيث حصال عىل راحة إضافية.

وخ�رج املهاج�م الكامريون�ي تش�وبو موتين�ج 
م�ن الع�زل الصحي، حيث س�افر األح�د املايض، 
لالنضمام ملعس�كر منتخب بالده، للمشاركة ضد 

كوت ديفوار يف تصفيات املونديال.
ملواجه�ة  تحضريات�ه  ميون�خ،  باي�رن  وب�دأ 
منافس�ات  ضم�ن   ، الجمع�ة  أوجس�بورج،غدا 

الجولة 12 من الدوري األملاني.

واص�ل دانيي�ل ميدفيدي�ف حامل 
لق�ب البطول�ة الختامي�ة ملوس�م 
التنس للرج�ال، بدايت�ه الرائعة يف 
املس�ابقة، حيث فاز بصعوبة 3-6 
و6-7 و7-6 عىل ألكسندر زفرييف 

يف املجموعة الحمراء.
وكان ميدفيدي�ف ف�از يف مبارات�ه 
هوركات�ش،  هوب�رت  ع�ىل  األوىل 

بانتص�ار  زفريي�ف  خ�رج  بينم�ا 
أمام اإليطايل ماتي�و بريتيني الذي 
انس�حب بس�بب اإلصاب�ة، قبل أن 

ينسحب من املسابقة بأكملها.
تقدم الالعب ال�رويس بنتيجة 0-3 
يف املجموعة األوىل، وبدا أنه سيخرج 
بانتصار سهل.لكن الالعب األملاني 
استعاد ثقته يف نفس�ه وعاد بقوة 

يف املجموع�ة الثاني�ة وس�جل 13 
إرساال س�احقا، ليصل الالعبان إىل 

مجموعة فاصلة.
ولم يكرس أي العب إرسال منافسه 
يف املجموعة الثالثة وس�ط رضبات 
إرس�ال قوية، ووص�ل الالعبان إىل 

شوط فاصل.
وأنق�ذ زفريي�ف فرصت�ني لحس�م 

املباراة، لكنه وقع يف خطأ بعد ذلك، 
ليحق�ق ميدفيديف فوزه الس�ابع 
عىل التوايل يف املسابقة بعد ساعتني 

و35 دقيقة من اللعب.
وس�يلعب زفريي�ف ض�د البولندي 
هوركات�ش يف خت�ام مش�واره يف 
املجموعة بحًثا ع�ن فرصة للتأهل 

لقبل النهائي.

باستوني ودجيكو يقتربان من المشاركة مع إنتر ميالن 
تلقى سيموني إنزاجي، املدير الفني إلنر ميالن، 
دفع�ة قوية قب�ل مب�اراة فريق�ه املرتقبة أمام 
نابويل، املقرر لها األحد املقبل، يف إطار منافسات 

الجولة 13 من عمر مسابقة الدوري اإليطايل.
وذك�رت صحيف�ة »الجازيت�ا ديللو س�بورت«، 
أن إيدي�ن دجيكو مهاجم الفريق، وأليس�اندرو 
باس�توني مداف�ع النريات�زوري، تدربا بش�كل 
منف�رد ع�ىل أرض امللعب، يف إش�ارة القرابهما 
من التعايف من اإلصابات التي لحقت بهما خالل 

فرة التوقف الدويل.
وأضاف�ت أن الثنائي من املقرر أن يعود بش�كل 

جزئي للتدريبات الجماعية.
وتابع�ت أن دجيكو وباس�توني س�يكونا تحت 

ت�رصف إنزاجي مدرب الفري�ق، بداية من اليوم 
الخمي�س، ليصبح تواجدهما يف مب�اراة نابويل، 

ممكنا.
وم�ن جهة أخ�رى، قال�ت الصحيف�ة إن إنر ال 
يزال يتعني عليه تقيي�م ظروف العبيه الوافدين 
م�ن أمري�كا الجنوبية، بعدما خرج أليكس�يس 
سانش�يز م�ن مب�اراة تش�ييل بس�بب إصاب�ة 
عضلي�ة، بينما تلق�ى الوت�ارو مارتينيز رضبة 
قوي�ة خ�الل مب�اراة األرجنت�ني والربازيل وتم 

استبداله خالل الشوط األول.
يشار إىل أن نابويل يتصدر جدول ترتيب مسابقة 
الكالتش�يو برصيد 32 نقط�ة، بينما يقع اإلنر 

باملركز الثالث برصيد 25 نقطة.

يتناف�س 12 منتخبا أوروبيا عىل 3 بطاقات إضافي�ة للظهور يف نهائيات كأس 
العالم 2022، نتيجة لإلخفاق يف التأهل بش�كل مبارش للمس�ابقة 

املقرر إقامتها يف قطر.
وس�تنتظر إيطاليا، الفائ�زة باللقب القاري يف تموز، 
 ،2016 أوروب�ا  ببطول�ة  املتوج�ة  والربتغ�ال، 

نتيجة القرعة ملشوار امللحق يف آذار.
وه�ذه الف�رق ال��12، ه�ي 10 احتلت 
مجموعاته�ا  يف  الثان�ي  املرك�ز 
بالتصفي�ات، إىل جانب منتخبني 
األم�م  دوري  م�ن  قادم�ني 

األوروبية.
وفش�لت إيطالي�ا يف الفوز 
الش�مالية،  أيرلن�دا  ع�ىل 
وخ�رست الربتغ�ال عىل 
أم�ام رصبي�ا،  أرضه�ا 
العمالق�ان يف  ليصب�ح 
يف  الف�وز  إىل  حاج�ة 
إضافيت�ني  مبارات�ني 

للظهور يف قطر.
إيجاب�ي  يشء  وهن�اك 
منتخب�ي  أن  لهم�ا، 
والربتغ�ال  إيطالي�ا 
م�ن املنتخب�ات صاحب�ة 
التصنيف األع�ىل، ما يعني 
أن قرع�ة 26 ترشين الثاني 
س�تضمن لهما اللع�ب يف قبل 

نهائي امللحق عىل أرضيهما.
وس�يتم تقس�يم 12 منتخب�ا ع�ىل 
3 مس�ارات، يضم كل مس�ار 4 فرق، 
وس�يقام ال�دور قب�ل النهائ�ي للملح�ق 
ي�وم 24 آذار، بينم�ا تقام 3 مباري�ات نهائية 

حاسمة بعدها ب�5 أيام.
وس�تحدد أماك�ن إقامة املباري�ات النهائي�ة الثالث وفقا 
للقرع�ة، لكن يف قبل النهائي س�تكون أفضلية اللعب عىل األرض 

من نصيب إيطاليا والربتغال وروس�يا وإس�كتلندا والس�ويد وويلز، وس�تكون 
ضد منتخبات النمس�ا والتشيك ومقدونيا الشمالية وبولندا وتركيا 

وأوكرانيا.
وال توج�د عوام�ل أخرى مؤثرة عند س�حب القرعة، 

ما يعن�ي أن إيطالي�ا قد تصط�دم بالربتغال يف 
املباراة الحاسمة عىل التأهل لكأس العالم، 

يف قرعة ستكون قاسية عىل الطرفني.
ذكريات أليمة

كان�ت  املاضي�ة،  الس�نوات  ويف 
تتح�دد  امللح�ق  يف  املواجه�ة 

م�ن مباراتي ذه�اب وإياب، 
لكن يج�ب انتهاء مش�وار 

التصفيات إىل قطر بنهاية 
آذار، ل�ذا لن تكون هناك 
متاح�ة  ثاني�ة  فرص�ة 

هذه املرة.
إيطالي�ا  وتحم�ل 
م�ن  أليم�ة  ذكري�ات 
الخس�ارة أمام السويد 
التأهل لكأس  يف ملحق 
العالم 2018، ما تسبب 

النهائيات  يف غيابها عن 
ألول مرة منذ 1958.

كريس�تيانو  وس�يحاول 
رونالدو قائد الربتغال تذكري 

ب�الده بالف�وز عىل الس�ويد يف 
العال�م  ملح�ق تصفي�ات كأس 

.2014
ويف مناسبتني سابقتني، نجح منتخبان 

يف عب�ور امللحق األوروبي ث�م بلوغ نهائي 
كأس العالم، حيث فازت أملانيا عىل أوكرانيا يف 

ملحق كأس العال�م 2002 ثم خرست النهائي أمام 
الربازيل، وكررت كرواتيا األمر ذاته أمام اليونان يف ملحق 

كأس العالم 2018، ثم خرست النهائي من فرنسا.
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أبو العالء املعريالثقافـي

اْسأِل الـَفرَْقَديِن َعـّمْن أَحّسا 
ِمـْن َقـبيٍل وآنـسا مـن بالِد

َكـْم أقـاَما عـىل َزواِل َنـهاٍر
 َوأنــارا لِـُمْدلٍِج فـي َسـوَاِد

َتـَعُب ُكـلّها الـَحياُة َفـما أْعَجـُب
 إالّ ِمـْن راغٍب يف اْزدياِد

إّن ُحـزْناً فـي ساعِة املَْوِت 
أْضَعاُف ُسـُروٍر فـي سـاَعِة الـميالِد

ُخـلَِق الـّناُس لـلَبَقاِء فَضلّْت 
أُّمــٌة َيـْحـَسُبوَنُهْم لـلّنفاِد

إّنـما ُيـْنَقُلوَن ِمـْن داِر أْعـماٍل
 إلــى داِر ِشـْقوٍَة أو َرَشـاِد

َضـْجَعُة املَْوِت َرْقَدٌة ُيسرتيُح
 الِجـْسُم فيها والَعيُش ِمثُل الّسهاِد

أبيات خالدة في الذاكرة مختارات من أقوال المشاهير

اإلمام عيل عليه السالم
إذا شـئت أن ُتقىل فزر ُمتواترا.. وإن شئت أن تزداد 

حبا فزر ِغبًّا.
كثـرة الزيـارة تـورث املاللة.زيـارة الضعفـاء من 

التواضح.
ال تفـش رسا مـا اسـتطعت إىل امـرئ.. يفيش إليك 
رسائر يسـتودع.. فكما تراه بسـر غـرك صانعا.. 
فكذا بسـرك ال محالة يصنع.ألسنة الحكماء تجود 
بالعلم، وأفواه الجهال تفيض بالسـفه.احصد الرش 
من صـدر غـرك بقلعه مـن صدرك.فاز من سـلم 
مـن رش نفسـه.الجهاد باب مـن أبـواب الجنة.إن 

املجاهدين قد باعوا أرواحهم واشرتوا الجنة.

قصيرة جدا قصة

هل أجرُؤ عىل تسميِة الَبحِر باسِمِه؟

هل يجرؤ الَبحر عىل اإلتيان بمثاٍل واحٍد

 عن التَّشابه بنَي القنديل وُبطني القلب؟

ماذا لو هاَجَمتني العدالُة الكافرُة

ني املَعنى الحريْفّ للحقد؟ وحاَصَ

ماذا لو اكتفْيُت بإفراِغ ُدموعي

فينة، يف قاع السَّ

وترْكُت وجهي األعمى الجريح

ُس جزيرًة يف أقىص املجزرة؟ يتلمَّ

ما دمُت ما أزاُل /وحدي/.

تعاَل قارعني أيُّها الرَّفُض

أيُّها االنقضاُض الحادُّ كُرمٍح

لن تغفَر يل األسالُك الّشائكُة

ودوريَُّة الحراَسِة تسرتيُح 

تحَت نافذتي منُذ سنني

ُظنوني قالدُة الغيالن املُنقرضة

وُهوايتي األثرة ُمحاكاُة نورٍس

هارٍب من كتاٍب ُمقدَّس.

ساندني أيُّها الفراُغ بالَورع القذر

وراِت املَنحورة يا ُعشَّ الضَّ

أنا املُستنقُع املُكاِفُح ضدَّ مائي

وكِة الّضاريِة أغاُر من الشَّ

وتختلُّ عىل كتفي الجاذبّية

وحينما أفَتُح عينيَّ بعد الُغباِر

وُء أوَّل من يحطُّ عىل وجنتيَّ ليَس الضَّ

إنَّما استنجاُد دجاجٍة وقت الّذبح.

بنقرٍة عىل ُزجاِج اآللهِة

وتسبيٍل من جفِن الغرابِة

سأتَِّصُل باملجاننِي واألحرار

قد يردُّ املُجيُب اآليلُّ للغابة:

)لم ينتصْب رسُدنا كاألشجاِر بعد(

لكنَّني أستطيُع أْن أقرتَِض قفزًة نزِقة

وأْن يتطاَيَر منِّي

لهُب االكتشاف املاِرق.

سأفَتُح جميَع املَحاراِت ُدفعًة واحدة

ليَس من أجِل اللُّؤلِؤ الثَّمنِي

لكْن..

عـىل  ُمرَشعـًة  الحبكـُة  تبقـى  كـي 

مرصاعْيها

كرشاٍع يجرُؤ أْن ُيسمَي الَبحَر باسِمه!

تسميُة الَبحِر باسِمِه

املراقب العراقي/املحرر الثقايف...
يسـتطيع مـن خاللهـا الروائـي أن يمـرر 
املتلقـي،  إىل  ورؤاه،  الفلسـفية  متبنياتـه 
بطريقـة تظهـره -أي  الروائـي- وكأنـه 
شخص محايد.  فأحداث الواقع املحسوسة 
ليسـت هي الظواهر التي تدركها الحواس، 
دالالت  مـن  خلفهـا  يتـوارى  مـا  وإنمـا 
إنسـانية، وهنـا يقـع التباين بـني الرواية 
والسـرة الذاتيـة، أو البيوغرافيا التي هي 
نوع مـن أنواع الكتابة األدبيـة، وتعني فن 
رسد الشـخص لسرة حياته أو جزء منها، 
أو رسد لحياة أشـخاص آخرين، من لحظة 
معينة، بينما تتحرك اليوميات، مهما كانت 
تأملية، عرب سلسلة من اللحظات يف الزمن. 
ومن حيث التشـويق وجـذب املتلقي ،فإن 
بعض كتب السـر الذاتية ال تقل شـأنا عن 
الروايـات ،كمـا يف غصـن مطعم بشـجرة 
غريبـة ،لصـالح نيـازي ،ودولـة اإلذاعـة، 

إلبراهيم الزبيدي.

وأضـاف: يف روايـة تحـت شـجرة التـوت 
،للروائي راسـم الحديثي ،الصادرة عن دار 
أمل الجديـدة عـام ٢٠١٨، يف مائة واثنتني 
وثالثـني صفحة،مجـزأة إىل ثالثة وعرشين 
فصال، يسـتهلها الحديثـي بصيغة الراوي 
العليم مع أحد شـخوص روايته وهو لهيب 
الـذي ينتظر  مصـر اإلعدام حرقـا، داخل 
قفـص حديدي ، من قبل عنـاص إرهابية 
،لـم يرقها أفـكاره املتحررة التـي ينرشها 

عىل منصات التواصل االجتماعي.
وتابـع: ينقلنـا الروائي بعدها إىل أسـلوب 
الراوي الداخيل اال وهو لهيب نفسه ،عندما 
تاريـخ  فصـول   ، خاطـره  يف  تسـتعرض 
أرستـه التـي تمتد لقـرن من الزمـن ،وقد 
يـرى البعـض أن عملية التداعـي ال ينبغي 
لهـا  أن تتخطى حياة الشـخص ، إىل زمن 
يتخطى إدراكه ومشـاهداته الذاتية ، لكن 
من السـهل تربيـر ذلك هنا، بـأن جزءا من 
تلك املعلومـات هي إرث عائيل حكائي، يتم 

تمريرها من جيل آلخر.
وواصـل :بـدءا مـن جـده حمـدي، الـذي 
اقتادتـه الجندرمـة العثمانيـون ، للتجنيد 
القرسي ،ليقاتل يف جبهة القرم ،يف مشـهد 
مؤثر، مشـابه ملا قدمه الروائي اليوغساليف 
)إيفو آندرتش(  يف روايته الشـهرة )جرس 

عـىل نهر درينا(، وتمر سـنني عديدة ،دون 
أن يعـرف عـن مصـره أي يشء ،ويطـول 
انتظار حبيبته، وتذعـن بقبول رجل تقدم 
لخطبتهـا  ويف يوم الزفـاف، يظهر حمدي  
فجـأة ، فيلغى ذلك  الزفاف، ويفوز حمدي 
بحبيبتـه مـرورا بوالـده عبـد اللـه الـذي 

يعاص بدايات بناء الفرد العراقي الناهض 
املتفاعل مع معطيات العرص إثر اكتشـاف 
النفط يف كركوك عام ١٩٣٧، وما حمله من 
صاع مـع املتبنيـات الوجدانيـة واملوروث 
االجتماعـي، وكذلـك صاع  فكـري ضـد 
النظـام ، نتيجة لظهور حركات سياسـية 

اشـرتاكية وقومية ودينية،واوضح :تعامل  
الحديثي مـع عمق األحـداث  وأظهر وعي 
الفـرد  النتزاع حقوقه اإلنسـانية  وحماية 
مصالح الوطـن من وجهة نظـر عقائدية 
وحزبية، وال سيما يف اإلرضاب العمايل الذي 
قاده خنور والذي تقمعه السلطة بمكيدة، 

ويسجن عبد الله وقادة اإلرضاب يف معتقل  
نقرة السلمان، يسء الصيت ،وتكابد أرسته 
الفاقة ، لينتهي بهم الحال يف نهاية املطاف 
تحت شـجرة التوت، التي  تواري سـوءات 
العائلـة ، برمزيـة مماثلـة ملـا حـدث آلدم 
وحـواء لكن غيـاب عبد اللـه الطويل هذه 
املرة، ينتهـي بفاجعة ذبح عبدالله لزوجته 
بسـبب أقاويل الناس عـن عالقتها بعلوان 
صاحـب الدكان الـذي كان متعاطفا معها 

ويبيعها باآلجل.
واشار اىل ان املوروث الشعبي الذي اختفى 
مـع الزمـن ، هـي محطـات متجـذرة يف 
وجدان الحديثي وذاكرته ، التي لم يستطع 
تخطيها ،أو أن يصنع من أحداثها املنفصلة 
، حدثـا كبـرا متناميـا، لتشـكيل عقـدة 
،تنتهـي بإيجاد حل لتلك العقـدة، كما هو 
متعـارف عليه يف فن الرسد الروائي ، وبهذا 
كان ترجيح كفة الحقيقة املوضوعية، عىل 
الحقيقـة الفنية ،واضحا،  وهذا إن دل عىل 
يشء ،فإنه يدل عىل أن رواية تحت شـجرة 
التـوت هي أقرب  إىل السـرة الذاتية، وهذا 
األمـر ليـس منقصـة أو يقلل من شـأنها 
، فللحديثـي روايـة سـرية رائعة،لها من 
التشـويق عىل املتلقي ما لهـذه الرواية من 
تشـويق، وهـي  بعنـوان خريـف الرشق، 
ليس بوسـع القارئ، سوى قراءتها بنفس 
واحد ،دون توقف. ورواية طشاري ،ألنعام 

كججي ، أتت بشكل مشابه.
وختـم: إن راسـم الحديثـي ظاهـرة أدبية 
كبرة،  يف املشـهد األدبي العراقي الحديث ، 
أتحفنا، بعدد كبر من النتاج الرسدي ،وأنا 
عىل يقني بأنه سـيتحفنا بمؤلفات أخرى، 

ففي َجعبته الكثر مما ينبغي أن ُيكتب.

يرى الناقد تحسين علي كريدي أن رواية »تحت 
شجرة التوت« للروائي راسم الحديثي هي مزاوجة 

بين الواقع المحسوس، والُمتخّيل .
وقال كريدي في قراءة نقدية خص بها )المراقب 
العراقي(: إن مهمة الروائي الرئيسة، تتمثل في 

تفكيك األحداث الواقعية المنتقاة بمقصدية محددة، 
وسبكها مع المتخيل، لصياغة حبكة،

فصول تأريخ أسرة بطلها يمتد لقرن من الزمن 
»تحت شجرة التوت« رواية عن المزاوجة بين الواقع المحسوس والمتخيل

16مسرحية في مهرجان 
بغداد الدولي

غصة

عراقية وعربية وأجنبية

أعلنـت لجنة اختيـار العـروض املرسحية املُشـاِركة يف 
مهرجـان بغداد الـدويل للمرسح يف دورتـه الثانية، التي 
سـُتعقد خـالل الفـرتة مـن ٢٠ إىل ٢6 ترشيـن الثاني/ 
نوفمـرب ٢٠٢١، أسـماء العـروض املشـاِركة، وهي ١6 

عرضاً.
وقالت اللجنة، املكوَّنة من: د. عبد الكريم عبود رئيسـًا، 
وعضويـة كل من د. يارس عبد الصاحـب الرباك، وحمه 
سـوار عزيـز، يف بيــــــان اطلعـت عليـه )املراقـب 
العراقـي(: إنهـا بعد عمـل اسـتمر أكثر من شـهرين، 
شـاهدت ٨6 عرضــــــاً مـن مختلف الـدول العربية 
واألجنبيـــــة، واعتمـدت معـــايـر مهنيـة وفنيـة 
وإبداعيـة ومنـــاقشـــــات مسـتفيضــة فــــي 

اختياراتها. 
العروض العراقية:

١- تقاسيم عىل الحياة، إخراج د. جواد األسدي.
٢- يس غودو )yes godo(، إخراج أنس عبد الصمد.

٣- الحضيض، إخراج كامران رؤوف. 
العروض العربية:

١- بيت الشغف، إخراج هشام كفارنة )سورية(.

٢- ذئاب منفردة، إخراج وليد الدغسني )تونس(.
٣- املدينة يل، إخراج أسماء هوري )املغرب(.

4- منطق الطر، إخراج نوفل عزارة )تونس(.
5- سوبر ماركت، إخراج أيمن زيدان )سورية(.

6- آه كارميال، إخراج أرشف محمد عيل )مرص(.
٧- جـي بـي أس )GPS(، إخــــراج محمـد رششـال 

)الجزائر(.
الريمـــونـي  إيــــــاد  ليلـة األنحوتـة، إخـراج   -٨

)األردن(.
٩- مدق الحناء، إخراج يوسف البلويش )ُعمان(.

العروض األجنبية:
١- ميديا، إخراج فابيو أمودي )إيطاليا(.

٢- فيلم TYLL، إخراج دانيل كيلهمان )أملانيا(.
٣- بوفيـه عـىل قيـد الحيـاة، إخـراج رافائيـل كوتـني 

)فرنسا(.
4- فيلم CESTOSC ZALUDNIENIA ، إخراج روسيو 

مولينا )فرنسا(.

فرات صالح
يوما ما سـتجلس سـيدة تجاوزت األربعني لتتناول 
فطورها تحت ظل شـجرة الصفصاف يف حديقتها، 
وتحت بقع الضوء املترسبة من بني األغصان سيبدو 
املنظر مثل لوحة من القرن التاسع عرش، ولتمضية 
الوقت سـتمر بأصابعها عىل شاشة هاتفها النقال 
لتتصفح الفيسـبوك بينما تسـتمتع بطعم الحليب 

الساخن بني رشفة وأخرى.
وفجأة سـتقرأ نعيا لشـخص كانت تظن حتى تلك 
اللحظة أنها تمكنت من نسـيانه تماما، وستشـعر 
بغصـة يف أعماقهـا وسـينزلق كـوب الحليـب من 
أصابعهـا إىل املائـدة دون وعـي وهـي تغالب ندما 
شـديدا ألنها كانت تظـن دائما أن لديهـا ما يكفي 
من الوقت إلصالح الرشخ الذي تسبب به يف العالقة 

بينهما.
سـتحاول أن تترصف وكأن األمـر ال يعنيها، لكنها 
لن تسـتطيع إكمال فطورها، سـتنهض لتتمىش يف 
الحديقة ولكنها ستشـعر بهـذه الغصة يف أعماقها 
تصفحـت  أو  السـاخن،  الحليـب  رشبـت  كلمـا 

الفيسبوك، أو جلست عىل مقعدها يف الحديقة.

   املراقب العراقي/ متابعة...
بعض املايض ال يميض ما دام النسـيان 
شـحيحاً، ال ُيـرشع لـه بـاب للمرور. 
وما دامـت الذكـرى حـارضة يمكنها 
جديـد.  مـن  تذبـح  أن  -بنصلهـا- 
واملذبوحة يف رواية »عالم ٩« )دار اآلداب 
– بروت( للكاتب الفلسـطيني محمد 
جبعيتـي؛ واحـدة من نسـاء رشدتهن 
الحرب األهلية، والرصاع عىل السلطة. 
أولئـك الالتي قتلـن مرة بعـد مرة، بال 
ذنـب وال جريرة سـوى أنهـن اقرتفن 
الحياة. شـارك الكاتـب أدباء عرص ما 
بعـد الحداثـة، يف تمردهـم وانقالبهـم 
عـىل الرتاث األدبـي القديـم، الذي كان 
يمجد الحروب، ويربز بطوالتها، كما يف 
ملحمة اإللياذة واألوديسا لهومروس، 
وكما يف القصائـد القديمة، التي كانت 
توثـق الـرصاع بـني القبائـل وبعضها 

بعضاً.
 وحـذا جبعيتي حذو الكثر من الكتاب 
أورويـل،  جـورج  أمثـال  العامليـني، 
وأرنسـت  ثيـال،  خوسـيه  وكاميلـو 
همنغـواي، وغرهم مـن الذين عمدوا 
إىل إبـراز الجانب املظلم مـن الحروب، 
وعبثيتهـا، ومـا تخلفـه مـن ضحايا. 
لـم يكونـوا طرفـاً قـط يف صاع عـىل 
السـلطة، بينما سـددوا وحدهم كلفة 

ذلك الرصاع.
تبـدأ األحـداث بلقـاء يجمع بـني »٩« 
الشـخصية املحورية يف النـص، وفتاة 
أخـرى »6«. ليكـون لقاؤهمـا الجرس 
الذي يعـربه الكاتـب، إىل عوالم النفس 
اإلنسانية، من أجل سرب أغوارها، مربزاً 

تحديـاً كبـراً، باقتحامه عوالـم املرأة، 
ونجاحـه يف الكشـف عـن مكنوناتها، 

وما يعتمل يف دواخلها.
انتهـج الكتب أسـلوب الـرسد الذاتي، 
الـرسد،  صـوت   »٩« للفتـاة  مانحـاً 
لتسـتعيد عرب تقنية االسرتجاع تاريخ 
املأسـاة، التي خلفتهـا الحرب األهلية، 
والتي تجرعـت األم »٣« مرارتها. فاألم 
القروية البسـيطة استيقظت ذات يوم 
عـىل جنود يقتحمـون قريتهـا، عقاباً 
ألهلها الذين جعلوا مـن بيوتهم مالذاً، 
لبعـض الخارجني عىل النظـام. وكان 
ذلك سـبباً كافيـاً النتقـام الجيش من 
أهل القرية، بقطع الرؤوس، واغتصاب 

النساء، وقتلهن، والتمثيل بهن. 
اختـار الكاتب لنسـائه أرقاماً كألقاب 
لهن، داللة عىل ما تتعرض له املرأة من 
تهميـش وامتهان، ما جعلهـا ال تعدو 
سوى رقم بقائمة طويلة من الضحايا 
واملقهوريـن، يف عالـم تسـره قوانـني 

الغاب.
لم يحدد الكاتب فضاًء زمنياً لألحداث، 
بل سـمح لزمن روايته باالتسـاع عرب 
تجهيله، ليشـمل حقباً بعيدة، وممتدة 
من تاريخ البرشية، املوسـوم بالتناحر 
والرصاعـات. ولـم يحدد أيضـاً فضاًء 
مكانياً، واكتفى باإلشارة إىل املكان عرب 
استخدامه تسـمية »الجنوب«، و«بالد 
الشـمال«. فكانت األوىل بـؤرة الرصاع 
والحرب األهليـة والتفجرات ، وكانت 
الثانيـة املـالذ الذي يفر إليـه الراغبون 
يف النجـاة، فـال يجدون سـوى التمييز 

العنرصي واالضطهاد والنبذ.

»عالم 9« ترصد أهوال اللجوء العربي

 مازن أكثم سليمان
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احتضن رواق االمام الهادي عليه 
السلام الحفل السنوي بمناسبة 
ذكرى والدة فرج امللهوفني وركن 
املؤمنني االمام الحسن العسكري 
)عليه السام( بحضور مميز من 
خلدام املرقد الرشيلف والزائرين 

الكرام.
واسلتهل الحفلل بقلراءة آيلات 
بينات ملن الذكر الحكيلم، تلتها 
للعتبلة  العاملة  األمانلة  كلملة 
وبينلت  املقدسلة  العسلكرية 
فيهلا بعد التهنئلة ملقام صاحب 
العرص والزمان )عجل الله فرجه 
الطاهريلن  وابائله  الرشيلف( 
ومراجلع الدين العظلام وجميع 
امليمونة  املناسلبة  املؤمنني بهذه 
ذكلرى والدة االملام الحسلن بن 
عيل الهادي )عليه السام( بعضا 
ملن فضائله ووصايلاه واخاقه 
آنلذاك  وتعاملله ملع مجتمعله 
بيان األحكام الرشعّية ومسلائل 
الحلال والحلرام كما اشلتملت 
عىل خطوط للتعامل مع اآلخرين 
وكان ذلك بمثابة منهاج سلوكي 
ليسلر عليله شليعته ويقيملوا 
عائقهلم وفقلاً له فيملا بينهم 
وبني أبناء املجتمع الذي يعيشون 
فيه وإن اختلفوا معهم يف املذهب 
واملعتقلد ومن هذه الوصايا قوله 
عليله السلام:) أوصيكم بتقوى 
الله والورع يف دينكم ، واالجتهاد 
لله ، وصدق الحديث وأداء األمانة 
إىل ملن ائتمنكم من بّر أو فاجر ، 
وطول السجود ، وحسن الجوار ، 
فبهلذا جاء محّمد صىّل الله عليه 
وآله وسللّم ، َصلّوا يف عشلائركم 
وعلودوا  جنائزهلم  واشلهدوا   ،
مرضاهلم ، وأّدوا حقوقهم ، فإّن 
الرجلل منكلم إذا ورع يف دينله ، 
وصلدق يف حديثله ، وأّدى األمانة 
لن خلقه مع الناس قيل :  ، وحسَّ
هذا شليعي فيرّسني ذلك ، اّتقوا 
الله وكونوا زيناً وال تكونوا شليناً 
، ُجلّروا إلينا كّل ملوّدة ، وادفعوا 
عّنلا كّل قبيح فإّنه ملا قيل فينا 
من ُحْسلن فنحن أهلله وما قيل 
فينلا من سلوء فما نحلن كذلك. 
لنلا حلقٌّ يف كتلاب اللله وقرابلة 
من رسلول الله وتطهٌر من الله 
ال يّدعيله أحلد غرنا إاّل كلّذاب. 
أكثلروا ذكلر اللله وذكلر امللوت 
وتاوة القرآن والصاة عىل النبي 
صلىّل الله عليه وآله وسللّم، فإّن 
الصلاة علىل رسلول اللله عرش 
حسلنات، احفظوا ملا وّصيتكم 
به واسلتودعكم الله وأقرأ عليكم 

السلام(.
اىل  كتبهلا  التلي  وصيتله  ويف 
أحلد اعلام أصحابه قلال االمام 
السلام:  عليله  العسلكري 
»أوصيلك  بتقلوى اللله وإقامة 
الصلاة ، وإيتلاء اللزكاة فإّنه ال 
تقبلل الصاة من مانلع الزكاة ، 
وأوصيلك بمغفلرة الذنب وكظم 

الغيظ ، وصلة الرحم ، ومواسلاة 
اإلخلوان ، والسلعي يف حوائجهم 
يف العلرس واليلرس والحللم عنلد 
 ، الديلن  يف  والتفّقله   ، الجهلل 
والتعاهلد   ، األملور  يف  والتثبلت 
للقرآن ، وحسلن الخللق ، واألمر 
باملعروف والنهي عن املنكر ، قال 
َ يِف َكِثٍر ِمْن  اللله تعاىل : ) اَل َخلرْ
َنْجوَاُهلْم إاِلَّ َملْن أََملَر ِبَصَدَقٍة أَْو 
َمْعلُروٍف أَْو إِْصَاٍح َبلنْيَ النَّاِس ( 
واجتناب الفواحش كلّها ، وعليك 
بصلاة الليلل فلإّن النبلي صىّل 
الله عليه وآله وسللّم أوىص علياً 
عليه السلام فقال : يا عيل عليك 
بصاة الليل ، عليك بصاة الليل ، 
عليك بصاة الليل ، ومن استخّف 
بصاة الليل فليلس مّنا ، فاعمل 
بوصّيتي وأمر جميع شيعتي بما 
أمرتك به حّتى يعملوا به ، وعليك 
بالصرب وانتظار الفرج فإّن النبي 
صىّل الله عليه وآله وسلّلم قال : 
أفضل أعمال أّمتي انتظار الفرج.
الحسلن  اإلملام  رسلم  وبذللك 
العسلكري عليه السلام منهجاً 
واضحاً لشيعته للسر عليه وهو 
يتضّمن مبادئ وأحكام الرشيعة 
اإلسامّية وما تدعو إليه من خلق 
رفيع، وحسلن تعامل مع الناس 

سلواء كانوا موافقني لشيعته يف 
املبلدأ أو مخالفني لهم، وتلك هي 
أخلاق اإلسلام التي دعلا إليها 
رسول اإلنسلانّية محّمد بن عبد 

الله صىّل الله عليه وآله وسلّم.
»وأوضح« اىل تصوير االمام عليه 
السلام للواقع الذي كان يعيشه 
وملا كان يحتويله ملن اختاف 
الناس ومواليه بتوقيع خرج عنه 
عليله السلام إىل بعلض مواليه 
حيلث طللب ملن اإلملام عليله 
السلام إظهار الدليل، فكتب أبو 

محّمد عليه السام:
وإنملا خاطلب اللله َعلزَّ وَجللَّ 
العاقلل وليلس أحلد يأتلي بآية 
ويظهر دليلًا أكثر مّملا جاء به 
خاتلم النبيني وسلّيد املرسللني، 
فقالوا: سلاحر وكاهلن وكّذاب، 
وهلدى اللله من اهتلدى، غر أن 
األدلّلة يسلكن إليهلا كثلر ملن 
النلاس وذللك أن اللله َعلزَّ وَجلَّ 
يأذن لنا فنتكلّلم، ويضع ويمنع 
فنصملت، ولو أحلّب أن ال يظهر 
حقلاً ما بعلث النبيلني مبرّشين 
ومنذريلن يصدعلون بالحلّق يف 
حال الضعلف والقّوة، وينطقون 
يف أوقات ليقيض الله أمره وينفذ 
حكمه، الناس يف طبقات شلتى ، 

واملسلتبرص علىل سلبيل نجلاة 
متمسلك بالحلّق ، متعللق بفرع 
أصيل غر شلاك وال مرتلاب ، ال 
يجلد عنه ملجأ ، وطبقة لم تأخذ 
الحلّق ملن أهلله ، فهلم كراكب 

البحر يموج عند موجه ، ويسكن 
عند سلكونه ، وطبقة اسلتحوذ 
عليهم الشيطان شأنهم الرّد عىل 
أهل الحلّق ، ودفع الحّق بالباطل 
، حسلداً ملن عند أنفسلهم فدع 

من ذهلب يذهب يميناً وشلماالً 
فالراعلي إذا أراد أن يجمع غنمه 
َجمعها يف أهون السلعي ، ذكرت 
ملا اختلف فيه موايل فلإذا كانت 
الوصّيلة والكلرب فا ريلب ومن 
جللس مجالس الحكلم فهو أوىل 
رعايلة ملن  أحسلن   ، بالحكلم 
اسلرعيت وإّياك واإلذاعة وطلب 
إىل  يدعلوان  فإنهملا  الرياسلة 

الهلكة ».
جدير بالذكر أن اإلمام العسكري 
ولد يف املدينلة املنورة يوم 8 ربيع 
الثانلي 232 هل، وقيلل 10 ربيع 
الثاني وهلو األغلب لدى جمهور 

العلماء.
وانتقلل الحسلن العسلكري مع 
أبيه اإلمام عيل الهادي إىل سامراء 
بعد أن استدعاه املتوكل العبايس 
إليها. وعاش مع أبيه يف سلامراء 
20 سلنة حيلث اسلتلم بعدهلا 
اإلمامة وله من العمر 22 سلنة. 
وذلك بعد وفاة أبيه سنة 254 هل. 
لروايات الشيعة استمرت  ووفقاً 
إمامته إىل سنة 260 هل، أي ست 
سلنوات. عايش خالهلا ضعف 
وسليطرة  العباسلية  السللطة 
األتراك عىل مقاليلد الحكم وهذا 
األمر لم يمنع من تزايد سياسلة 

الضغلط العبلايس بحقله حيث 
تلردد إىل سلجونهم علّدة مرات 
وخضع للرقابة املشلّددة وأخراً 
محاوللة البطلش به بعيلداً عن 
أعني الناس والتي باءت بالفشل. 
وبالرغم من كل ذلك فإن الحسن 
العسلكري اسلتطاع أن يجهض 
كل هلذه املحاوالت مما أكسلبه 
احراماً خاصاً لدى أتباع السلطة 
بحيث كانلوا يتحولون من خال 
قربهم له إىل أناس ثقات وموالني 
بلل  سلامته.  علىل  وحرصلاء 
استطاع أن يفرض احرامه عىل 
الجميع مثلل عبيد الله بن يحيى 
بن خاقان الوزيلر العبايس الذي 
ينسلب إليه أنه قلال بحقه: »لو 
زاللت الخافة عن بنلي العباس 
ما استحقها أحد من بني هاشم 
غلره لفضلله وعفافله وهديه 
وصيانة نفسله وزهده وعبادته 
وجميلل أخاقه وصاحله«. أراد 
الحسلن العسلكري ملن خلال 
يف  املحرسلة  الحلذرة  مواقفله 
عاقتله بالحكلم أن يفلّوت عىل 
الحكم العبايس مخططه القايض 
بدملج أئمة أهل البيت وصهرهم 
الحاكلم  الجهلاز  بوتقلة  يف 
وإخضاعهلم للمراقبلة الدائملة 

واإلقامة الجربيلة التي تهدف إىل 
عزلهم علن قواعدهم ومواليهم. 
فكان العسلكري كواللده مكرهاً 
عىل مواصلة السللطة من خال 
الحضلور إىل بلاط الخليفلة كل 
يوم اثنني وخميس. وقد اسلتغل 
الحسن العسكري هذه السياسة 
إليهام السلطة بعدم الخروج عىل 
سياسلتها. ليدفع علن أصحابه 
الضغلط واملاحقات التلي كانوا 
يتعرضلون لهلا من قبلل الدولة 
أن  العباسلية. ولكلن ملن دون 
يعطي السللطة الغطاء الرشعي 
اللذي يكلرّس رشعيتهلا ويلرّبر 
سياستها، كما يظهر ذلك واضحاً 
من خال موقفه من ثورة الزنج 
التي اندلعت نتيجة ظلم السلطة 
اللرف.  حيلاة  يف  وانغماسلها 
وبفعل الفقر الشلديد يف أوساط 
وكانت  املسلتضعفة،  الطبقلات 
بزعاملة رجلل اّدعى االنتسلاب 
إىل أهلل البيت، وقلد أربكت هذه 
الثلورة السللطة وكلفتها الكثر 
من الجهد للقضلاء عليها، فكان 
موقفه تجاه هلذه الثورة موقف 
الرفض ولكنه آثر السكوت وعدم 
إدانلة ترصفاتهلا لكلي ال تعترب 
اإلدانلة تأييلداً ضمنيلاً للدوللة. 
السللطة علن  انشلغلت  وفعلًا 
مراقبتله بإخملاد ثلورة الزنلج. 
مما سلمح لله أن يملارس دوره 
الرسلايل التوجيهي واإلرشلادي. 
فكان يشجع أصحابه عىل إصدار 
الكتلب والرسلائل باملوضوعلات 
الدينيلة الحيويلة، وكان يطلّلع 
عليها وينقحها. كما تصدى للرد 
عىل كتلب املشلككني وإبطالها. 
وُيلروى أنله اتصل بالفيلسلوف 
الكندي اللذي رشع بكتابة كتاب 
حول متناقضات القرآن. فأقنعه 
بخطئه. مما جعل الكندي يحرق 
علىل  وعملل  ويتلوب.  الكتلاب 
إمداد وتدعيلم قواعلده ومواليه 
بلكل مقومات الصملود والوعي 
فلكان يمّدهم بامللال الازم لحل 
أخبارهلم  ويتتبلع  مشلاكلهم، 
وأحوالهم النفسية واالجتماعية، 
بالتوجيهلات  ويزودهلم 
واإلرشلادات الرضورية مما أّدى 
إىل تماسلكهم والتفافهلم حلول 
نهج أهل البيت والتماسهم كافة 
الطرق لاتصال بله رغم الرقابة 
الصارملة التلي أحاطلت به من 
قبل السللطة، وُيلروى أن محمد 
لمري كان يحملل  بلن عليل السَّ
الرسلائل واألسلئلة واألملوال يف 
جرّة السمن بصفته بائعاً ويدخل 
بها عىل الحسن لرجع باألجوبة 
اسلتطاع  وبذللك  والتوجيهلات 
الحسن أن يكرس الطوق العبايس 
أطروحلة  ويوصلل  حولله  ملن 
قواعلده  إىل  األصيلل  اإلسلام 
محلاوالت  وُيجهلض  الشلعبية 

السلطة ويسقط أهدافها.

  ١٦٠١  العثامنيون ينترصون عىل الجيش األملاين بعد أن كان األملان يحارصونهم يف »قانيجة«.
  ١٩٣٥  عصبة األمم تفرض عقوبات عىل إيطاليا لغزوها إثيوبيا.

  ١٩٧٨  انتحار جامعي يف جونز تاون بالواليات املتحدة يخلف 913 جثة يف حادثة تعد األكرب يف التأريخ.
  ١٩٨٧  حريق يف مرتو أنفاق لندن يقتل ويصيب املئات.

  ٢٠٠٢  مفتشو األسلحة التابعون لألمم املتحدة يصلون إىل العراق.
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يف خضلم األزملة املائية التلي يعانيها العلراق أعلنت 
وزارة امللوارد املائيلة العراقيلة، أملس األربعلاء، أن 
مرشوع سلد الجزرة الركي سليرض بإيرادات العراق 
املائيلة كماً، فيما كشلفت عن مخاطبلات مع انقرة 

بشأن السد.
وتعليقلاً علىل ذلك قلال املتحدث باسلم اللوزارة عيل 
رايض، إن »قلة االيرادات املائية تتضمن عوامل رئيسة 
منهلا عامل فعال جداً هو التغلرات املناخية وضعف 
الغطاء الثلجي وارتفلاع درجات الحرارة خصوصاً يف 
املوسلم الصيفي وقلة األمطار، وهذه عوامل أثرت يف 
دول املنبلع واملصب لكلن عادة ما تتأثلر دول املصب 
مثلل العلراق أكثر ملن دول املنبع، لهلذا نركز يف هذه 
املرحلة عىل تقاسلم الرضر وتقاسم الحصص املائية 
ها،  فيجب أالَّ تهمل حصص دول  عىل الرغم من َشلحِّ

املصب يف هذه الظروف«.
وأضاف رايض أن »الجارة إيران تمثل مصدراً إليرادات 
مائيلة ال تتجلاوز 18% ملن إجملايل حجلم إيراداتنا 
املائيلة، فمحافظلة دياىل هلي األكثر ترضراً بسلبب 
قطع بعض الروافلد القادمة من إيران بالكامل، لذلك 
كان رد الفعلل قويَّلاً للتخفيف من آثار الشلّح املائي 
ضمن هلذه املحافظة ملن قبل الوزارة حيث أنشلأنا 
محطات ضخ وقمنا بحفر وتأهيل العديد من اآلبار«.

وتابلع أن »ملا حصلل يف األيلام املاضية هلو افتتاح 
بروتكويل لسد أليسو، لكن السد جرى اماؤه عملياً يف 
العلام 2019 ، وكان ذلك العام وفراً ورطباً بجدارة إذ 
أن االيرادات املائية العراقية تجاوزت 140%، لذلك مدة 

اماء سد أليسو لم تكن مؤثرة عىل العراق نوعاً ما«.
وبلني رايض أن »الخطورة تكملن يف املرشوع  الجديد 
املوجلود حالياً وهو إنشلاء سلد الجزرة جنوب سلد 
أليسو، وهناك توجد مشلاريع زراعية واروائية بنحو 
مليون دونم تسلتهلك كميات كبلرة من املياه إضافة 
إىل بلزل امليلاه أيضاً عىل عملود دجلة، فلذللك هنالك 
مخاطبلات عن طريق وزارة الخارجية برفض العراق 
انشلاء سد الجزرة ملا يسببه من تاثر سلبي كبر عىل 

إيرادات العراق كماً ونوعاً«.
وختلم، بأن »املفاوضات سلواء ملع الجانبني الركي 
أو السلوري وكذلك أملنا يف املدة املقبلة استئناف عمل 
اللجلان الفنية مع الجانلب االيراني، ضمن التحديات 
املشلركة، مهمة جداً للوصلول اىل تفاهمات من أجل 
الهدف األسلمى واألعىل وهو ضملان الحقوق املائية 

للعراق«.
وحلذرت وزارة امللوارد املائيلة، يف الثامن من الشلهر 
الحلايل، من نوايا تركيا إلنشلاء سلد جديلد عىل نهر 

دجلة سيكون أخطر عىل العراق من سد أليسو.

وقلال مدير عام الهيئة العامة للسلدود والخزانات يف 
وزارة امللوارد املائية كاظم سلهر إن »الجانب الركي 
يعتزم تنفيذ مرشوع سلد الجزرة عىل نهر دجلة وهذا 
امللرشوع نحن نتخوف منه أكثر من تخوفنا من سلد 
أليسلو، األخر سلد لتوليد الطاقة ويتم إطاق مياهه 

بني فرة وأخرى بينما سد الجزرة إروائي«.
وأضلاف، أن »الطبيعة االروائية لسلد الجزرة تشلكل 
خطراً ألنه سليحتجز حصة العلراق القليلة من املياه 
اذا تم تنفيلذه من دون االتفاق بلني الجانبني الركي 

والعراقي«.
وتابلع أن »االتفاقلات العراقيلة - الركيلة بموجلب 
مذكرة التفاهم الثنائية ملا زالت قائمة ومعموالً بها 
ويف شلهر حزيران املايض قام وفد من الوزارة بزيارة 
انقرة والحصول عىل نتائج طيبة استثمرت يف الصيف 

املايض«.
وأكلد أن »الجانلب الركلي كان يبحلث علن ممولني 
إلنشلاء سلد الجزرة وطمأنوا الوزارة بأنه لن يؤثر يف 
حصلة العراق ونحلن رصاحًة نتخلوف ألن الوعود يف 

السياسة ال تطبَّق دائماً«.
وتابع أن »الطريق ليست مسلدودة وهناك مباحثات 
واتصاالت عراقية - تركية تشدد عىل وجوب الحفاظ 

عىل حصص العراق«.

تركيا ُتعّمق أزمة الجفاف المتفاقمة في العراق

اإلمام العسكري )عليه السالم( فرج الملهوفين وركن المؤمنين

،،

،،

اإلمام الحسن العسكري »ع« يرسم 
منهجًا واضحًا لشيعته

»إبن الرضا« ُيجهض محاوالت 
السلطة العباسية الحاكمة للنيل منه

،،
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مواطنون يطالبون بمحاسبة سائقي الدراجات 
النارية  

املراقب العراقي/ متابعة...
طالب عدد من املواطنني الجهات املختصة بزيادة الرقابة عىل س�ائقي الدراجات النارية لزيادة الحوادث، حيث قال محمد صالح ، إن زيادة الرقابة تعطي 
انطباعا لدى الس�ائقني برضورة احرتام القانون وعدم املخالفة، وكذلك االنتباه يف الس�ر ومعرفة أن هناك من يراقب ومن يحرر املخالفات، لذلك ستس�هم 
الرقابة يف تقليل عدد الحوادث وزيادة االنضباط.وقال محمد كريم : إن أغلبية السائقني يقودون الدراجات النارية برسعات عالية داخل املناطق السكنية، 
ما يشكل خطرا عىل األرس القاطنة بها وخصوصا األطفال، حيث إن ابنه الكبر صدمته دراجة السنة املاضية حينما كان يلعب أمام املنزل، ولوال لطف الله 

لكان يف عداد املوتى، مطالبا بتشديد الرقابة داخل املناطق السكنية وتوعية السائقني بااللتزام بالرسعات يف املناطق السكنية. 

عني

املراقب

املراقب العراقي/متابعة...
الكث�ر من الش�باب العراقي بدأ العم�ل يف مهنة قيادة 
س�يارات التاكيس والكيا وذل�ك لصعوبة الحصول عىل 
الوظائ�ف و كث�رة البطال�ة و الظ�روف االقتصادي�ة 
الصعب�ة حيث بدأ الكث�ر منهم يتهاف�ت عىل محالت 
الخطاطني و محالت إكسسوارات السيارات للحصول 
ع�ىل ملصق�ات يضعونها ع�ىل س�ياراتهم و من هذه 
امللصقات صور لطيور و سيارات و عالمات و كتابات 
لبعض الرشكات العاملية و االندية و املنتخبات العاملية 
و هن�اك البع�ض يق�وم بوض�ع عالمات و اش�عار و 
كلم�ات جارحة و بعضها اش�عار منها )عذاب الكيا و 
ال عشق البنية( )اتركني آني مخطوبة( )بسج يا عني 
ترى كلها دي�ن( و يرى البعض ان ظاهرة الكتابة عىل 

الس�يارات بدأت باالنتشار اما ملجرد التسلية و الرتفيه 
عن النفس بينما ينظر اليها القس�م االخر انها اساءة 
لل�ذوق الع�ام و اعتداء عليه و من يق�وم بكتابتها هم 
املتخلف�ون و ن�رى رجال امل�رور عاجزين ع�ن ايقاف 
ه�ذه املركب�ات التي تحم�ل ه�ذه امللصقات.اغلب من 
يكت�ب هذه العب�ارات هم من صغار الس�ن و يكتبون 
اسم انديتهم وتقس�م هذه العبارات املكتوبة عىل هذه 
السيارات حسب عمر راكبها و نوع املركبة حيث ترى 
اغلب سائقي س�يارات الصالون هم الذين ال يحملون 
اجازات سوق و اعمارهم اقل من السن القانونية حيث 
نراهم يس�تخدمون لواص�ق عبارة عن اس�م صاحب 
الس�يارة او اس�م الن�ادي الذي يش�جعه مث�ل )عمار 
يونايتد( )اس�عد املدري�دي( )وليد الكتالوني( )اس�عد 

ميالنو( )سبايدر مان( )الوحش الالمباردي( و غرها 
من العبارات الكثر منهم يكتب اس�مه او اسم حبيبته 
او عبارات التحدي عىل السيارة ولكون وضع امللصقات 
إس�اءة للذوق العام ومخالفة مرورية يحاس�ب عليها 
القانون وجهت مديرية امل�رور العامة، أمس االربعاء، 
بفرض غرامات مالية عىل وضع ملصقات يف السيارات 
والدراجات النارية.وبحس�ب منش�ور لوزارة الداخلية 
فإن مديرية املرور وجهت »بفرض غرامة ب� 100 ألف 
دينار عىل وضع امللصقات املسيئة للذوق العام أو التي 
تحرض عىل العن�ف واالنتحار«.كم�ا وجهت »بفرض 
غرام�ة ب� 50 أل�ف دينار عىل كل م�ن يضع ملصقات 
الزين�ة واالعالن والكتابة أو الرس�م عىل زجاج العجلة 
األمام�ي أو الخلفي«.وحث�ت امل�رور الس�ائقني ع�ىل 

»تجن�ب وضع امللصقات كونها بالدرجة األوىل إس�اءة 
لل�ذوق العام وتش�تت إنتباه الس�ائقني وهي مخالفة 

مرورية يحاسب عليها القانون«

ملصقات زجاج السيارات .. إساءة للذوق العام

صورة
وتعليق

تظاهرة موظفي عقود وأجور الكهرباء للمطالبة باحتساب فروقات سنة 2020 

املراقب العراقي/ متابعة...
الكاتب شاهو القره داغي يقول: أن إقليم كردستان شهد 
أكث�ر من موجة للهجرة، ففي التس�عينيات عندما ش�هد 
العراق ظروفاً اقتصادي�ة صعبة واضطراب أوضاع أمنية 
يف كردس�تان م�ا دف�ع الش�باب يف كردس�تان للهجرة إىل 
الخارج، وبعد عام 2003 تراجعت موجات الهجرة نتيجة 
لتحس�ن الوض�ع املعييش، إال أن املوجة ب�دأت وعادت من 
جدي�د بعد عام 2014 بس�بب األوضاع املعيش�ية الصعبة 
وتدهور الوضع االقتصادي، ويضيف »يعاني الش�باب يف 
اإلقلي�م من البطالة وغياب فرص العمل والوظائف، حيث 
أصبح الشعور باليأس س�ائداً عند رشيحة الشباب الذين 
يطمح�ون للتغي�ر واإلص�الح وتوزيع عادل للث�روات ما 

يدفع الشباب إىل البحث عن بيئة أفضل للعيش«.
الق�ره داغ�ي يرى أن حكوم�ة اإلقليم لم تخلق مش�اريع 
حقيقية للشباب عىل الرغم من وجود اإليرادات الحكومية 
»اإلقلي�م ُيصدر النف�ط ويمتلك إي�رادات املنافذ الحدودية 
واإلي�رادات الداخلي�ة إال أنه لم يحول ه�ذه اإلمكانيات إىل 
مش�اريع حقيقية للشباب بإمكانها إعادة بناء الثقة بني 
ه�ذه الرشيح�ة املهم�ة واملنظومة السياس�ية، بل أصبح 

الرشخ أوسع من دون وجود معالجات حقيقية«.
من جهته يرى الكاتب أحمد ش�وقي أن الظروف القاهرة 
الت�ي عصفت بالع�راق منذ عام 2014 أثرت بش�كل كبر 
عىل إقليم كردستان كما أن نزوح السكان من املحافظات 
الت�ي احتلها »داعش« صوب إقليم كردس�تان للبحث عن 
واألمان واملش�اكل املتعلقة مع املرك�ز حول حصة اإلقليم 
والروات�ب كل هذه العوامل أس�همت يف توق�ف جزء كبر 
من املش�اريع النهضوية لتلبي�ة احتياجات كثرة ومهمة 
ملس�تقبل جميع الش�باب ليس فقط يف كردس�تان، وإنما 
يف أغل�ب املحافظ�ات العراقي�ة التي تعاني ارتفاع نس�بة 

البطالة. 
ويكمل ش�وقي ويقول، إن حكومة اإلقليم س�عت التخاذ 
جمي�ع اإلمكاني�ات وش�كلت لجن�ة لالط�الع ع�ىل أزمة 
املهاجري�ن والعالق�ني عىل الحدود، ال س�يما بعد الحديث 
ع�ن وفي�ات يف صفوفهم، كم�ا أصدرت حكوم�ة اإلقليم 
لجمي�ع الرشكات واملكاتب الس�ياحية تعليمات مش�ددة 

ع�ىل الهجرة غر الرشعية ومحاس�بة املهرب�ني واملتابعة 
الشديدة من قبل األجهزة األمنية.

وع�ىل النقي�ض، ال يرى ش�اهو الق�ره داغ�ي أن حكومة 
اإلقليم جادة لح�ل تداعيات أزمة املهاجرين، ويقول، إنها 
ومن�ذ البداية حاولت أن تغض الطرف عن هذه األزمة عىل 
الرغم م�ن أنها أصبحت حديث العال�م، بعدها حاولت أن 
ترب�ط األم�ر بنظرية املؤام�رة لتجنب تحمل املس�ؤولية، 
الق�ره داغي يوضح أن اإلجراءات الحكومية اقترصت عىل 
التعهدات والوعود بدراس�ة أس�باب هجرة الشباب وليس 
هن�اك اعرتاف رصيح بوجود الفس�اد ومش�اكل حقيقية 
تدفع الش�باب إىل الهجرة قائالً، إن هذه األزمة من املمكن 
أن ت�رض بس�معة اإلقليم دولياً، ويؤك�د »رفض الحكومة 
واألح�زاب االع�رتاف بهذه املش�كلة س�يؤدي إىل تفاقمها 
مس�تقبالً بصورة أكرب ويعطي إش�ارات س�لبية لسمعة 

اإلقليم عىل املستوى اإلقليمي والدويل«.
ويقول الصحايف الكردي دانا طيب منمي، »ال يقترص حلم 
مغادرة إقليم كردس�تان عىل الش�باب فحس�ب بل يشمل 
املسنني أيضاً«، ويوضح أن كل من يعيش يف اإلقليم يرغب 
بالهجرة والهرب مما س�ماه »جحيم كردس�تان«، لغياب 
العدال�ة االجتماعی�ة يف توزی�ع الث�روات وانع�دام فرص 
العمل. ويش�ر منم�ي إىل أن »األح�زاب الكردیة الحاكمة 
اس�تولت علی منابع النفط ويعيش أفرادها ثراء فاحش�اً 
بينما يصعب عىل خريجي الجامعات إيجاد فرصة عمل«. 
منم�ي يوض�ح أن حكوم�ة اإلقلي�م اتهم�ت املهاجري�ن 
العالقني عىل الحدود بالكذب واإلساءة لسمعة الحكومة، 
وعلي�ه يتوق�ع أن املهاجرين ق�د ال يجرؤون ع�ىل العودة 
خوفاً من االستجواب واالعتقال من قبل حكومة اإلقليم. 

وأعلن�ت وزارة الخارجي�ة العراقي�ة س�حب رخصة عمل 
القنص�ل البي�الرويس يف بغ�داد. وق�ال املتحدث الرس�مي 
للوزارة أحمد الصحاف يف ترصيحات صحافية، إن »وزارة 
الخارجية العراقية س�حبت مؤقتاً رخص�ة عمل القنصل 
البيالرويس الفخ�ري يف بغداد«، مضيفة أن »هذه الخطوة 
تأت�ي لحماي�ة املواطن�ني العراقيني من ش�بكات تهريب 
الب�رش ع�رب بي�الروس وبولن�دا وللح�د من منح س�مات 

الدخول إىل بيالروس«.

صحفيون أكراد يفضحون المستور

»الهروب من جحيم كردستان« موجات هجرة مستمرة منذ التسعينيات

املراقب العراقي/ متابعة...
تعرضت آث�ار العراق إىل التدم�ر والنهب املمنهج 
عىل مدى عقود من الزمن، والزال النهب والتخريب 
مستمراً والس�بب الرئييس هو قلة الحراسة حيث 
يوجد 4000 حارس فقط ألكثر من 12 ألف موقع 

أثري.
وبحس�ب املصادر الحكومي�ة واملنظمات املهتمة 
باآلثار يبلغ عدد املواقع األثرية يف العراق أكثر من 
12 أل�ف موق�ع، تضم آثارا تع�ود إىل حقب زمنية 

مختلفة.
ويقول امل�ؤرخ العراقي والخب�ر يف الرتاث الثقايف 
الدكت�ور ع�ي النش�مي   إن »هن�اك آالف املواقع 
األثري�ة  يف الع�راق هي ب�دون حماي�ة، وحتى إن 
وجدت الحماية فقد يت�م وضع حارس واحد لكل 

كيلو مرت مربع من املناطق األثرية«.
وأضاف الدكتور النشمي، أن »هناك مناطق أثرية 
يف جن�وب البالد مهملة، كموق�ع نيبور الذي صار 
أش�به برجل مص�اب بالجدري من كث�ر اإلهمال، 
وتق�ع مدينة نيبور األثري�ة يف محافظة الديوانية 
التي كانت  قبل س�بعة آالف عام تمثل أهم املراكز 
الدينية لألكديني والبابليني واملش�هورة بمعابدها 

ومكتباتها وقصورها«.
واس�تدرك النش�مي قائالً: »إن بع�ض اآلثار تقع 
ضمن سيطرة العش�ائر«، مبيناً أنه »قبل سنوات 
تصارع�ت وتقاتلت عش�رتان ع�ىل منطقة فيها 
آث�ار ف�كان الحل تقس�م املنطق�ة إىل جزءين كل 

عشرة تسيطر عىل  جزء من اآلثار«.
وأوض�ح النش�مي، أن »الع�راق فق�د الكث�ر من 
املف�ردات التاريخي�ة املهمة، وأغل�ب املواقع التي 
كانت ُمس�جلة ضمن الرتاث العامل�ي تم تدمرها 
عىل أي�دي عنارص مجامي�ع داع�ش اإلجرامية«، 
مش�راً إىل أن الع�راق »فقد إرثاً عظيم�اً ال يمكن 

تعويضه«.
وال تجد املواقع األثرية يف العراق الحماية الكافية، 
حي�ث ال يوجد س�وى 4000 ح�ارس غر مدربني 
وغر مجهزين بالقدر الكايف لحراسة أكثر من 12 
ألف موقع أثري، األم�ر الذي جعل العديد من هذه 

األماكن عرضة للرسقة حتى يومنا هذا.

 4000 حارس ألكثر من 12 
ألف موقع أثري!

،، عمليات »الهروب من جحيم كردستان« هي موجات هجرة بدأت من العام         وقد 
 استمرت إلى اليوم وهي نتيجة البطالة وغياب فرص العمل في االقليم وينتظر ما بين
   و    آالف شخص من إقليم كردستان على الحدود البيالوسية أن تفتح لهم أبواب فرص 
النجاة إلى أوروبا هرباً من بلد تضاعفت فيه معدالت الفقر والبطالة..
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املراقب العراقي/ متابعة...
تع�د ظاه�رة تصوير املواطنني دون علمهم واحدة من الظواهر املرفوض�ة يف املجتمع لذلك ويف خطوة ايجابية حذَّر مركز اإلعالم الرقمي، امس األربعاء، 
من الظاهرة ، فيما ش�دَّد عىل رضورة محاس�بة من يقفون وراء عملية التصوير بقصد اإلس�اءة.وقال املركز يف بيان تلقته )املراقب العراقي(: إن »هذه 
الظاهرة يف دول العالم ترتتب عليها تبعات قانونية ،كونها اعتداء عىل خصوصيات اآلخرين وحرياتهم«، مبيناً، أنَّ »تصوير األطفال عىل وجه الخصوص 
وجعلهم يتحدثون بقضايا هي مجهولة لهم، أمر مرفوض وظاهرة رقمية يجب وضع حد لها«. وأكد الباحث القانوني حس�ني املوىل بحس�ب البيان، أن 
»قان�ون العقوب�ات العراقي جاء بمادته ال�438 بعقوبة الحبس والغرامة أو إحدى العقوبتني بحق كل من نرش بإحدى طرق العالنية أخباراً أو صوراً أو 

تعليقاٍت تتصل بأرسار الحياة الخاصة أو األرسية لألفراد، ولو كانت صحيحة إذا كان من شأن نرشها اإلساءة إليهم«.

تصوير المواطنين دون علمهم ظاهرة مرفوضة!

املراقب العراقي/ متابعة...
ر الب�الد بمنخفٍض  توقع�ت هي�أة األنواء الجّوّي�ة، امس األربع�اء، تأثُّ
، ب�دءاً من األس�بوع املقبل يس�بب أمطاراً غزي�رة،يف وقت تنفذ  ج�ويٍّ
امان�ة بغداد »حملة كربى« إلزالة التجاوزات عىل امالك وارايض الدولة 
والطرق والش�وارع الرئيس�ية، يف عموم بغداد.وقال مدير إعالم الهيأة 
عام�ر الجابري،إنَّ »البالد س�تتأثر بمنخفٍض جويٍّ يس�بب تس�اقط 
أمط�ار غزيرة يف يومي األحد واالثنني املقبلني«.وأضاف، أن »املنخفض 
يس�بب انخفاضاً يف درجات الحرارة، وس�يتم تأكيد الحالة خالل األيام 
الثالثة املقبلة، ألن قراءات األجواء تتغر بش�كل مستمر«.وأشار إىل أن 
»العم�ل جاٍر يف قس�م التنبؤ الجوي عىل مدار 24 س�اعة، والتحديثات 
تعمل عىل مدار الس�اعة«، مبيناً، أنَّ » األجواء س�تكون يف األيام املقبلة 
غائم�ة اىل غائمة جزئيَّاً يف عم�وم البالد«.وكانت أمانة بغداد قد اعلنت 
انه�ا أطلقت حملة كربى إلزال�ة التجاوزات يف أح�د القواطع الرشقية 
للعاصم�ة، داعية املتجاوزين إىل اإلرساع برف�ع تجاوزاتهم قبل إزالتها 
بالقوة.وذكرت االمانة يف بيان اطلعت عليه )املراقب العراقي(:انه وفقاً 
لتوجيهات مبارشة من قبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، 
وأمني بغداد عالء معن، ومدير عام دائرة بلدية بغداد الجديدة، أنطلقت 
خ�الل االيام املاضية حملة كربى إلزالة التجاوزات الحاصلة عىل امالك 
وارايض الدولة والطرق والش�وارع الرئيس�ية، يف عم�وم قاطع بلديات 
بغداد .يف املقابل يرى املواطنون ان الحملة هذه مستمرة لكن يف الوقت 
ذاته لم نش�اهد أي حملة لتنظيف املجاري الرئيس�ية للش�وارع بل ان 

هذه الحملة تسببت بانسداد املجاري يف بعض املناطق البغدادية. 

أمطار غزيرة مطلع األسبوع المقبل 
واألمانة مشغولة بالتجاوزات !
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يدخن 38 مليون قارص، ترتاوح أعمارهم بني 13 و15 
عاماً، وفقاً لدراس�ات أجرتها منظمة الصحة العاملية 

حول االتجاهات العاملية نحو التدخني.
وع�ى الرغم م�ن حقيق�ة أن الحصول ع�ى منتجات 
التب�غ محظ�ور عى القارصي�ن يف الغالبي�ة العظمى 
من بلدان العال�م، فإن عدد املدخنني من األطفال ينذر 
بالخطر، حيث تدخن 14 مليون فتاة و25 مليون فتى 

التبغ بانتظام.
ويستند هذا االستنتاج إىل تحليل نتائج 1.728 دراسة 
استقصائية وطنية، أجريت يف 190 دولة وغطت %97 

من سكان العالم.
وانتق�د خب�ر منظم�ة الصح�ة العاملي�ة، روديج�ر 
كريتش، بشدة صناعة التبغ، التي اتهمها ببذل جهود 
»إجرامية« لجذب نس�اء وأطفال، واس�تخدام جائحة 
كورون�ا إلقامة رواب�ط م������ع حكوم�ات ثمانني 

دولة.

اليابان تختبر قطاًرا
 ذاتيَّ القيادة

38 مليون قاصر مدمن 
على التدخين حول العالم

أجرت رشكة East Japan Railway اختبارات عى قطار رسيع 
طورته ليعمل بنظام القيادة الذاتية.

وتبعا للمعلومات التي أوردتها وكالة Kyodo News فإن »قطار 
Е7  ال�ذي ض�م 12 قاطرة تم اختب�اره  صباح ام�س األربعاء 
وعى مس�ار بطول 5 كلم، وأثن�اء االختبارات تمكن القطار من 

االقرتاب من رسعته القصوى التي تبلغ 110 كلم/سا.
وأش�ارت الوكال�ة إىل أن س�ائقا كان موجودا يف قم�رة القيادة 
أثن�اء االختبارات تحس�با ألي حاالت طارئة ق�د تحدث، لكن لم 
يتدخل يف قيادة القطار، فبعد أن وضع القطار بوضعية التحكم 
 East Japan الذاتي تابع رحلته دون أي تدخل برشي.وأوضحت
Railway أن خططه�ا املس�تقبلية ته�دف إىل تطوير وتش�غيل 
قطارات عالية الرسعة ذاتي�ة القيادة تماما نظرا لوجود نقص 

العمالة البرشية املتعلقة يف هذا املجال.

تحذير من ثغرة أمنية خطيرة 
في معالجات »إنتل«

اكتش�ف الباحث�ون ثغ�رة أمني�ة يف بع�ض معالجات 
البيان�ات  إىل  بالوص�ول  للمهاجم�ني  تس�مح   Intel
املش�فرة وتثبيت الربامج الثابتة الضارة، وعند إساءة 
االستخدام، تفتح الثغرة الباب أمام اخرتاق اإلجراءات 

األمنية املختلفة عى الرشيحة.
وت�درك رشك�ة Intel بالفعل هذه املش�كلة ونصحت 
املس�تخدمني املتأثري�ن بتنزي�ل آخر تحدي�ث للربامج 
الثابت�ة م�ن أج�ل حماي�ة أنظمته�م، وتؤث�ر الثغرة 
األمني�ة ع�ى معالج�ات Intel القديم�ة، بم�ا يف ذلك 
Intel Pentium وCeleron  وAtom ، والت�ي تس�تند 
 Gemini Lake Refreshو Gemini Lake إىل منص�ات
وApollo Lake، وم�ن املث�ر لالهتم�ام أن�ه ال يمكن 
اس�تغاللها إال م�ن قب�ل املتس�للني الذي�ن يمتلك�ون 
الرشيح�ة فعلًي�ا - ولن ي�ؤدي الوصول ع�رب اإلنرتنت 

فقط إىل تعريض املعالج للخطر.
وبسبب هذا الخلل األمني، ُيسمح للمتسللني القادرين 
الذين لديهم الرشيحة املتأثرة يف متناول اليد بتشغيلها 
يف وح�دات التصحي�ح واالختب�ار التي ال يس�تخدمها 
عادًة مطورو الربامج الثابتة وإال يتيح لهم ذلك تجاوز 
إجراءات األمان تماًما، بما يف ذلك حماية Bitlocker  و 

TPM والكتل املضادة للنسخ واملزيد.
وتستغرق العملية الكاملة للوصول إىل املعالج والتغلب 
عى اإلجراءات األمني�ة 10 دقائق فقط، مما يعنى أن 
أولئك الذين لديهم وصول قصر إىل الرشيحة يمكنهم 
التسبب يف حدوث خرق أمني هائل ىف وقت قصر جًدا.

قال باحثون من النرويج، إن نقل الدم من العدائني 
قد يكون عالجاً رائداً إلبطاء مرض الزهايمر.

ويعتق�د الباحثون أن مزيجاً م�ن املواد الكيميائية 
يف الدم بع�د التمرين له تأثرات متج�ددة ووقائية 
للدم�اغ، حيث تب�ني أن الذين يمارس�ون الرياضة 

بانتظام، أقل عرضة لإلصابة بألزهايمر.
وينقل األطباء اآلن الدم ش�هرياً لحوايل 60 شخصا 
ظهرت عليهم العالمات املبكرة للزهايمر يف تجربة 
إكلينيكي�ة مل�دة عام بقي�ادة الجامع�ة النرويجية 

للعلوم والتكنولوجيا.
وسيس�حب الدم من 30 متطوعا ترتاوح أعمارهم 
بني 18 و 40 عاماً، سيجرون عى جهاز امليش حتى 
اإلره�اق، قبل إعطاء عينة دم يف األس�ابيع األربعة 

املقبلة. 
بعد ذلك س�راقب املرىض ملدة 5 أعوام، وس�يقاس 

حجم الدماغ وتدفق الدم وعالمات املرض.
وكش�فت دراس�ة يف 2019 يف مستش�فى س�انت 
أوالف يف النروي�ج، والت�ي تع�د أيًض�ا ج�زًءا م�ن 
التجرب�ة الجدي�دة، اس�تناًدا إىل بيان�ات 30 أل�ف 
ش�خص، أن الذين يع�دون ينخفض خطر اإلصابة 

بينهم بني 40 و%50.
وقال الباحثون يف دورية »النس�يت ببليك هيلث: » 
»قد يك�ون الحفاظ عى اللياقة القلبية التنفس�ية 
أو تحس�ينها بم�رور الوقت هدًف�ا لتقليل مخاطر 
اإلصاب�ة بالخرف والوفي�ات وتأخر ظهور املرض 

وزيادة طول العمر بعد التشخيص«.

نقل الدم من الَعّدائين ُيبطئ الخرف

الكشف عن ساعة ذكية لالستخدامات الشاقة 
أطلقت رشكة زيبليز الصينية س�اعتها الذكي�ة Ares 2 الجديدة 
املخصص�ة لالس�تخدامات الش�اقة بفضل دعم معي�ار الحماية 
810G-MIL-STD.وذلك يجعلها مقاومة بدرجة عالية للسقوط 

..ATM 5 والحرارة والربودة، مع مقاومة املاء حتى ضغط
وأوضحت الرشكة أن ساعتها Ares 2 الجديدة مزودة بمستشعر 
لقي�اس معدل رضبات القلب وتش�بع األكس�جني بالدم، وكذلك 
ضغ�ط الدم، باإلضافة إىل إمكانية تحليل جودة النوم، وتس�جيل 

أنواع مختلفة من الرياضة.

وتأتي الشاش�ة بقياس 1.09 بوص�ة وبدقة وضوح 240 × 240 
بيكس�ل ويمك�ن تش�غيلها باإلصبع، وهن�اك أيضا أربع�ة أزرار 
لتس�هيل عملية االس�تعمال.وتدعم الس�اعة عرض اإلش�عارات 
والتحكم يف تش�غيل املوس�يقى وعرض حالة الطقس الحايل، مع 
إمكانية لعب ألعاب بس�يطة للغاية أو اس�تخدام ساعة اإليقاف 
أو ضبط املنبهات مبارشة عى الس�اعة.وتزن الساعة 46 جراما، 

بينما يبلغ حجمها 47 × 45 ملم وسمكها 12 ملم.
أم�ا رشكة ريلم�ي، فقد أطلق�ت أيًضا خ�الل نوفم�رب الجاري، 

الجدي�دة،   Watch T1 الذكي�ة  س�اعتها 
الت�ي تمت�از بمقاوم�ة امل�اء وفق�ا ملعيار 5 
ATM.وأوضح�ت الرشك�ة الصيني�ة أن باقة 
التجهي�زات التقنية للس�اعة الذكية الجديدة 
تش�تمل عى شاش�ة AMOLED قي�اس 1.3 

 416  x الوض�وح 416  بدق�ة  بوص�ة وتعم�ل 
بيكس�ل ومحمية ضد الخدوش بواسطة طبقة من 

.Gorilla Glass زجاج

هل يمكن تصفية جزيئات كوفيد 19- من الهواء ؟
اكتشف الباحثون طريقة لتصفية جزيئات فروس كورونا 

من الهواء.
وأكدت الدراس�ة أن مرش�حات الهواء يمكنها إزالة جميع 

آثار فروس كورونا املحمولة جواً.
والنتائج التي توصلت إليها جامعة كامربيدج ومستش�فى 
أدين�ربوك الربيطانية تفت�ح إمكانية وض�ع معاير لهواء 

أنظف لتقليل 

مخاطر انتقال عدوى كورونا داخل املباني.
وم�ع تزاي�د املخاوف م�ن ح�دوث موجة محتمل�ة أخرى 
هذا الش�تاء، قد يس�مح االكتشاف للمستش�فيات بإدارة 
»مرشحات الهواء« املعاد اس�تخدامها بشكل أفضل والتي 

غالًبا ما تفتقر إىل القدرة عى تغير الهواء برتدد عاٍل.
وتم اقرتاح أجهزة تنقي�ة الهواء املحمولة وأجهزة التعقيم 
باألش�عة فوق البنفسجية كطريقة فعالة 

ملن�ع انتقال املرض من املريض إىل األطباء وفريق التمريض 
يف أجنح�ة فروس كورون�ا، وفًقا للدراس�ة التي ُنرشت يف 

..Clinical Infection Diseases مجلة
وقال الدكتور في�الس نافابورالر، استش�اري طب العناية 
املرك�زة الذي قاد الدراس�ة: »إن الحد م�ن انتقال الفروس 
عرب الهواء مهم للغاية لس�المة املرىض واملوظفني عى حد 

سواء.

وأض�اف: »لقد أحدثت معدات الحماية الش�خصية الفعالة 
فرًقا كبرًا، ولكن أي يشء يمكننا القيام به لتقليل املخاطر 

بشكل أكرب هو أمر مهم«.
وأوض�ح أنه »نظرًا لع�دد املرىض الذين يت�م قبولهم مع يف 
املستش�فيات بفروس كورونا فقد اضطرت املستشفيات 
إىل اس�تخدام أجنحة غر مصمم�ة إلدارة التهابات الجهاز 

التنفيس.

ع�ن  مؤخ�را  الص�ني  كش�فت 
نموذجها األحدث من السيارات 
الت�ي س�تطرح تح�ت عالم�ة 
Avatr لتك�ون م�ن بني أفضل 
املركبات من حيث املواصفات 
التقني�ة والفنية.وتأت�ي هذه 
السيارات نتاج تعاون مشرتك 
ب�ني ه�واوي و Changan  و 
ه�و  فيه�ا  واملمي�ز   ،CATL
هياكلها الهاتش�باك االنسيابية 
م�ن الخل�ف، م�ا جع�ل البع�ض 
يش�بهها بس�يارات X6 الش�هرة 

من ب�ي أم دبليو.ولم يتم الكش�ف 
الس�يارات  ه�ذه  تفاصي�ل  ع�ن 
بش�كل موس�ع بع�د، لك�ن العديد 
م�ن الخ�رباء الحظوا أنه�ا حصلت 
ع�ى مصابيح متط�ورة جدا تعمل 
بأحدث تقني�ات LED، كما جهزت 
بأنظم�ة إلكرتوني�ة حديث�ة تعمل 
عى حمايتها م�ن الحوادث بفضل 
الرادارات والكامرات وحساس�ات 
الس�يارة  ه�ذه  املس�افات.وتعمل 
متط�ورة  كهربائي�ة  بمح�ركات 
تمكنه�ا م�ن التس�ارع م�ن 0 إىل 

100 كلم/س�ا يف أقل م�ن 4 ثوان، 
حديث�ة  ببطاري�ات  جه�زت  كم�ا 
تدعم الشحن املس�تمر باستطاعة 
تص�ل إىل 200 واط، وتمكنه�ا م�ن 
قطع مس�افة 700 كلم بالش�حنة 
الواحدة.واأله�م م�ن كل ما س�بق 
ه�و حص�ول ه�ذه املركب�ات عى 
نظام قيادة ذاتي مجهز بمعالجات 
قادرة عى معالج�ة ترليون عملية 
يف الثانية، أي أنه س�يكون منافسا 
قويا ألح�دث أنظمة القيادة الذاتية 

يف العالم.

الصين تكشف عن نموذج لسيارتها الجديدة 

ش�غل جه�از الكمبيوتر الخ�ارق »ترشفونينكس« 
ال�ذي ابتك�ره األخصائي�ون يف رشك�ة »ياندكس« 
العامل�ي  التصني�ف  يف  ال��19  املرتب�ة  الروس�ية 

للحواسيب اإللكرتونية الخارقة.
ويعترب جه�از الكمبيوتر هذا من أكثر الحواس�يب 

إنتاجية يف روسيا ورشق أوروبا اآلن.
وهناك كمبيوتران آخران ل� »ياندكس« كذلك دخال 
التصني�ف العاملي للحواس�يب اإللكرتونية الخارقة 
ال��500 وهم�ا كمبيوت�ر »غالوش�كني« )املرتب�ة 
ال��36 يف العال�م والثاني�ة يف روس�يا( وكمبيوت�ر 
»ليابونوف«)املرتب�ة ال��40 يف العال�م والثالث�ة يف 

روسيا(.
أن  إىل  الروس�ية  الرشك�ة  باس�م  ناط�ق  وأش�ار 
يتضم�ن  »ترشفونينك�س«  الخ�ارق  الكمبيوت�ر 
199 عقدة حس�ابية، وق�د أظه�ر إنتاجية 21.53 
بيتافلوب، أي 21.53 كوادريليون عملية يف الثانية.
أما إنتاجية كمبيوتري »غالوشكني« و«ليابونوف« 

فبلغت 16.02 و12.81 بيتافلوب.
وق�د أطلق�ت ع�ى األجه�زة الذكي�ة ل�«ياندكس« 
أس�ماء العلماء الس�وفيت والروس، تشيفونينكو، 
ليابونوف، غالوش�كني لهم دور بارز يف تطوير علم 

الحوسبة.
يذك�ر أن رشك�ة »ياندك�س« الروس�ية تس�تخدم 
أجهزة الكمبيوتر الخارقة لتدريب نماذج ش�بكات 

األعصاب االصطناعية بمليارات من املعلمات.

الكمبيوتر الخارق »تشرفونينكس« يشغل مرتبة متقدمة في التصنيف العالمي

أفادت دراسة حديثة بأن اسرتاتيجية السويد املرتاخية 
يف احتواء فروس كورونا س�اعدت يف انتش�ار العدوى 

إىل دول أخرى.
دوري�ة  نرشته�ا  الت�ي  الدراس������ة،  وأج�رى 
أوبس�اال  جامع�ة  يف  باحث�ون  »يوروس�رفيالنس«، 
السويدية، واملعهد النرويجي للصحة العامة، وجامعة 

سيدني األسرتالية.
ونقل�ت تقاري�ر، أن »الس�ويد كان�ت مصدراً رئيس�يا 
لف�روس س�ارس ك�وف- 2 لجرانه�ا يف دول ش�مال 

أوروبا يف العام األول للجائحة«.
وتبني أن الس�ويد لم تتخذ إجراءات تذكر لوقف انتشار 
الف�روس يف املراح�ل األوىل م�ن الجائح�ة، عى عكس 
الدول االس�كندنافية األخرى. ونتيج�ة لذلك، كان عدد 
اإلصاب�ات مرتفع�اً، مما ش�جع يف النهاي�ة عى تحور 

الفروس.
واس�تندت الدراس�ة إىل تحلي�ل عين�ات م�ن 71 أل�ف 
مريض، مما س�مح للمحللني بتحديد نوع من املنش�أ 

الجيني النتشار الفروس يف منطقة شمال أوروبا.
وذكرت الدراسة، أن » نتائجها تشر إىل أن اسرتاتيجية 
الس�ويد للتخفي�ف م�ن الجائح�ة كان له�ا تأثر عى 
الوض�ع الوبائ�ي داخلياً وع�رب منطقة ش�مال أوروبا 

ككل«.

على خلفية تفشي كورونا األخير
 في السويد.. دراسات تحدد األسباب 
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قال االمام علي عليه السالم: 
ألبيك  مجلسك  على  وقُم  حقيراً،  كان  وإن  ضيفك  أكرم 

ومعلمك وإن كنت أميراً.
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زوروا موقعنا عىل شبكة االنرتنت

بريدنا االلكرتوين

االيداع يف دار الكتب والوثائق
ببغداد 1311  لسنة 2009

االيداع يف نقابة الصحفيين العراقيين )753(

07722299319
07829981455 هاتـــــــف الشكاوي

هاتـــــــف العالقـات

طفل عراقي يخترع نظارة 
ُتنبُِّه سائقي المركبات

اس�تطاع الطف�ل العراقي حيدرة حس�نني من 
أه�ايل محافظة ذي ق�ار صناعة نظ�ارة ذكية 

تعمل عىل تنبيه سائقي السيارات واملركبات.
وتح�دث الفتى املوهوب والبال�غ من العمر 11 
عام�ا، وه�و من أه�ايل محافظ�ة ذي قار، عن 
»مرشوع�ات األجه�زة التي ابتكره�ا وطريقة 
عملها ومنها النظارة الذكية التي تفيد سائقي 
املركب�ات حيث تص�در منبها بمجرد الش�عور 
بالنع�اس لكونه�ا تعم�ل بنظام التحس�س«.

وحص�ل حيدرة ع�ىل ش�هادات م�ن جامعات 
ومراك�ز عاملي�ة معني�ة باملوهوب�ني واألذكياء 
لتفوق�ه يف ال�دورات واالمتحانات التي ش�ارك 
فيه�ا ع�ر اإلنرتنت.م�ن جانب�ه أك�دت وزارة 
الثقافة واالعالم عىل س�عي الوزارة بشكل عام 
ودار ثقاف�ة األطفال بش�كل خاص وحرصهما 
عىل التواص�ل واالحتف�اء بالطاق�ات العراقية 
الخالق�ة معربة عن الس�عادة الغامرة بمتابعة 
أخب�ار الطف�ل املوه�وب حي�درة عر وس�ائل 
اإلع�الم، مضيفة، »أنه ليس بالغريب أن ينطلق 
ه�ذا التميز من ذي قار مدين�ة اإلبداع والعطاء 

والتفوق«.

رصد مخلوق غامض في قاع 
المحيط

رصدت عدس�ات غواصة خالل رحلة استكشافية 
يف أعم�اق املحي�ط مخلوقا ن�ادرا اعت�ره العلماء 
من أكثر املخلوق�ات الغامضة عىل كوكب األرض، 

بسبب ندرة مشاهدته.
يعي�ش أح�د أن�در املخلوق�ات املصنف�ة يف قائمة 
رأس�يات القدم يف األعماق الس�حيقة من املحيط، 
لك�ن ه�ذا املخل�وق الغامض م�ا زال يث�ري حرية 
العلم�اء بس�بب غراب�ة ش�كله ون�دره رص�ده يف 

األعماق.
واكتش�ف طاقم س�فينة أبح�اث موجهة عن بعد 
تابعة لإلدارة الوطنية للمحيطات والغالف الجوي 
يف أمري�كا بعض العجائ�ب املائية، لك�ن املخلوق 

األخري اعتر بمثابة »الشبح الغريب«.
وأش�ار املص�در، إىل أن العلماء رص�دوا الحبار ذي 
الزعنف�ة الكب�رية »الفضائ�ي« يف أعم�اق املحيط 
بخليج املكس�يك، حيث يصل طوله إىل 19.7 قدًما 

)6 أمتار(.
ويصنف العلماء هذا املخلوق ضمن فئة املخلوقات 
»بعيدة املنال« التي يصعب دراس�تها بسبب ندرة 
مش�اهتها وحياته�ا الغامضة يف أعم�اق املحيط 

باإلضافة إىل صعوبة الوصول إليها ودراستها.
وقالت اإلدارة الوطنية للمحيطات والغالف الجوي 
يف أمريكا )NOAA(، يف بيان صدر عنها األس�بوع 
امل�ايض: »كي�ف يس�تخدم الحب�ار ذو الزعان�ف 

بالضبط أذرعه ومخالبه، هذا أمر غري معروف«.
واض�اف البي�ان: »ه�ذه الزوائ�د )األط�راف( لها 
ماصات مجهرية، ويعتقد العلماء أنه من املحتمل 
أن يس�تخدمها الحب�ار الصطي�اد الفريس�ة التي 

تصطدم باألذرع أسفل جسمه«.

    محمود الهاشمي 

هكذا نرى
 عدد المرابطين عند 

بوابات الخضراء

غالبا ما نتعرض اىل سؤال عن سبب العدد القليل من املتظاهرين 
الذين يرابطون )اآلن( عند بوابات املنطقة الخرضاء!

ولكي يفهم السائل عليه أن اليقارن بهذا العدد أو ذاك ،ألن النوع 
)املرابط( أكر من حجم�ه ملرات ومرات ،وباإلمكان أن نزيد هذا 
الع�دد لعرشات امل�رات ،ولكن ذخريتنا من األع�داد مازالت تحت 
أيدينا وباإلمكان أن تنطلق يف أي لحظة ألداء مهمة أكر فرضها 

علينا خصوم التجربة الديمقراطية وأعداء الحرية .
الذي يتابع املتظاهرين يرى أن أغلبهم من الشباب ومن أصحاب 
اللياق�ة واالجس�ام الرش�يقة والحيوية والحم�اس، وهؤالء هم 
الس�اتر االول للمرابطة فيما يش�كل عمقهم االس�رتاتيجي كل 
عم�ق املقاوم�ة وأنصار الحش�د وأصح�اب ال�رأي والفكر ومن 

محبي وطنهم واملطالبني باالستقرار والحياة الهانئة .
هؤالء الفتية يمثلون أرسهم من آباء وأمهات وأخوات وإخوان.. 

يمثلون أقاربهم وقبائلهم وجميع القوى الخرية يف البلد .
النري�د أن نحمل ش�يوخنا وأمهاتنا وأخواتن�ا ومرضانا ظروف 
التظاه�ر واملرابطة لكنه�م جاهزون عند الس�اعة ،وهم ذاتهم 
الذين مألوا شوارع بغداد تأييدا لقرار إخراج القوات االجنبية من 

العراق .
م�ن امله�م أن يراب�ط )الن�وع( يف مث�ل ه�ذه امله�ام بالتزامهم 

وحيويتهم وفطنتهم والرقي بمستوى املهمة التي يف عهدتهم .
كانوا أقل عددا فانترصوا عىل أعتى خصم وهو االرهاب الداعيش 
،وكان�وا أقل ع�ددا لكنهم رابط�وا وثبتوا حت�ى تطهرت االرض 

وحافظوا عىل االرواح واالمالك والسيادة.
يقول الشاعر :-

ُنا أَّنا قليُل عديُدنا – )ُتَعريرِّ
فقلُت لها إِنَّ الكراَم قليُل

نا أَّنا قليُل وجاُرنا وماَضَّ
عزي�ٌز وج�اُر األكثرين ذليُل(.ل�وكان هذا العدد قلي�ال ملا انحنت 
جميع االطراف أمام إرادتهم وملا توالت الوفود عىل أبواب قادتهم 

يسألونهم ويفاوضونهم ويتمنون رضاهم .
إن مج�رد نظرة رسيعة اىل مجلس الفاتحة الذي اُقيم عىل أرواح 
ش�هداء التظاه�رة، يرب�ك عمق وق�وة وحض�ور وأهمية رجال 
التظاه�رة وقادتها حيث لم يبق قائد س�يايس أو أمني أو ش�يخ 
عش�رية أو وجيه إال وحرض ،فكان مجلس الفاتحة عنوانا لعمق 

املتظاهرين ومكانة قيادته، وتأثريهم .
إن من رابط بالتظاهرة أو دعمها يدرك تماما أنه حرض من أجل 
الدفاع عن س�يادة الوطن وعن التجرب�ة الديمقراطية التي اُريد 

لها أن تكون أداة بيد أمريكا والصهيونية.
وأنت تحرض ميادين التظاهر تجد إرصارا يف عيون الشباب يشبه 
جدا إرصار مقاتيل الحشد أيام املعارك ضد االرهاب واالرهابيني، 
خاص�ة أن اليد التي صّنعت داعش هي ذاتها التي صنعت نتائج 

االنتخابات االخرية .
فتحي�ة ل�كل الذين آمنوا برس�الة أمته�م يف الدف�اع عن االرض 
والعرض واالرواح وع�ن أمانة التجرب�ة الديمقراطية ونجاحها 
،ونش�هد أنكم تمثلوننا جميعا إن غبنا أو حرضنا فيما س�تبقى 
أصواتنا ومنابرنا تهتف لنرصة قضية الش�عب الذي تمت رسقة 

أصواته والبد أن ُتسرتد.

اكتش�ف علماء الفلك وج�ودا غريبا يف مركز 
مج�رة درب التبانة يحجب األش�عة الكونية 
الت�ي ال يفهمونه�ا تماما.ووج�د باحث�ون 
م�ن األكاديمية الصيني�ة للعل�وم أن كثافة 
األشعة الكونية يف املنطقة الجزيئية املركزية 
)CMZ( أقل بكثري من كثافة »بحر« األشعة 
الكوني�ة املحيط بها.وم�ن املحتمل أن تكون 
الكت�ل الشمس�ية يف منطق�ة CMZ )حوايل 
60 مليون�ا منه�ا( عبارة عن غي�وم جزيئية 

بالفعل، وهي تحجب األشعة الكونية.وكتب 
 CMZ الباحث�ون يف الدراس�ة: »نس�تنتج أن
يجب أن يلعب دورا يف منع ]األشعة الكونية[ 
من الدخ�ول إىل منطقة املركز ذاتها. ويمكن 
أن تعي�ق عدة آليات اخرتاق األش�عة الكونية 
يف الس�حب الجزيئي�ة، مث�ل تأث�ري انضغاط 
املجال املغناطييس واالضط�راب الديناميكي 
املغناطي�يس الذات�ي. وبأخ�ذ تش�بيه لتأثري 
تعدي�ل الطاق�ة الشمس�ية حي�ث يتم حظر 

األش�عة الكوني�ة منخفضة الطاق�ة خارج 
النظام الشميس بواسطة املجال املغناطييس 
املرتب�ط بالرياح الشمس�ية، نناقش بإيجاز 
قم�ع تغلغل األش�عة الكوني�ة يف CMZ«.ويف 
الع�ام امل�ايض، التقطت وكالة ناس�ا صورة 
باألش�عة تح�ت الحمراء ملركز املج�رة، تمتد 
عىل مس�افة تزي�د ع�ن 600 س�نة ضوئية 
باس�تخدام مرصد السرتاتوسفري لتلسكوب 
علم الفلك باألشعة تحت الحمراء.ومن خالل 

مراقبة األشعة الكونية بمزيد من التفصيل، 
يمكن لعلماء الفلك معرفة املزيد عن الفيزياء 
وكيفية وجود مج�رة درب التبانة مع ارتداد 
األش�عة الكوني�ة يف جمي�ع أنح�اء الفضاء 
الس�حيق.وال ت�زال األش�عة الكوني�ة غ�ري 
مفهوم�ة تماما، لكن ُيعتقد أنها جس�يمات 
تشبه الروتونات ويمكن أن تتسارع بفضل 
بع�ض األج�رام الس�ماوية، مث�ل الثق�وب 

السوداء أو املستعرات األعظمية.

يق�ول الرتك�ي ري�كاي كاراج�ا باك 
املقيم يف أملانيا )املس�لمون يواجهون 
صعوب�ات  ويواجه�ون  العنرصي�ة، 
أو اس�تئجار  العث�ور ع�ىل عم�ل  يف 
ش�قة يف العدي�د م�ن األماك�ن. كما 
 400 م�ن  أكث�ر  مس�اجدنا  تواج�ه 
هج�وم س�نوياً. والح�ل ه�و التعبري 
ع�ن أنفس�نا(.وكانت وس�ائل إعالم 
تركي�ة بثت مقطع فيدي�و لباك وهو 

يق�ود دراجته ح�ول العال�م ملحاربة 
ض�د  والعنرصي�ة  اإلس�الموفوبيا 
املس�لمني.وكان الرتك�ي ب�اك قد بدأ 
رحلت�ه من أملانيا آب 2020، ثم وصل 
إىل تركي�ا بعد 6 أس�ابيع من الس�فر 
بالدراج�ة، وبع�د أن زار ع�دة م�دن 
تركي�ة؛ وص�ل إىل إس�طنبول نهاي�ة 
املايض.وق�ال  األول  ترشي�ن  ش�هر 
ب�اك إن )الوضع الح�ايل يفتح الباب 

أمام العنرصي�ة. قفزت عىل دراجتي 
تركي�ا؛  إىل  أوروب�ا  م�ن  وانطلق�ت 
لزي�ادة الوعي. س�افرت إىل عدة دول 
أوروبية، وأخرت الن�اس أن الدعاية 
ض�د املس�لمني كله�ا كاذبة(.وتابع 
أن )األوروبيني يعرفون أن املس�لمني 
عالق�ات  ولديه�م  ضده�م.  ليس�وا 
أخوية معهم. وأوضح أن أولئك الذين 
ال يعرف�ون املس�لمني يبق�ون ع�ىل 

مس�افة بعيدة عنهم، بسبب الدعاية 
اإلعالمي�ة. أري�د أن أظهر إنس�انيتنا 
وشخصيتنا الحقيقية ألولئك الذين ال 
يعرفوننا(.وع�ن رحلته القادمة ذكر 
ب�اك )أخطط للس�فر لنح�و 14 ألف 
بالدراجة، وس�نضع الفتة  كيلوم�رت 
ض�د كل أنواع العنرصية أينما ذهبنا. 
وس�ريافقني كثري م�ن الناس يف هذه 

الرحلة(.

يقود دراجته لمحاربة العنصرية ضّد المسلمين

ت�داول رواد مواق�ع التواص�ل االجتماعي يف الكوي�ت، مقطع فيديو صادم ملس�ؤول يف رشكة 
تنظي�ف يده�س عدداً م�ن العمال تجمعوا حول س�يارته مطالب�ني بدفع رواتبه�م املتأخرة.
وظهر عدد من العمال يحارصون س�يارة مس�ؤول يف إحدى رشكات التنظيف يف البالد عىل ما 
يبدو، ملنعه من الخروج، مطالبني بدفع رواتبهم ومس�تحقاتهم. إال أن الرجل انطلق بسيارته 
مرسع�ًا، غ�ري آبه بإمكانية دهس عدد م�ن املحتجني، هربا من غض�ب العاملني. ويف حني لم 
يصدر أي تعليق رس�مي من الرشكة أو الس�لطات عىل الحادث، اتهم عدد من املغردين رشكة 
محلي�ة بتأخري دفع رواتب العمال منذ أش�هر.وزعم البعض أن الرشكة املذكورة لم تجدد لهم 

إقاماتهم ولم تسمح لهم أيضاً بأخذ إجازات للسفر ورؤية عائالتهم.

املؤتم�رات  مرك�ز  أزاح 
واملع�ارض العامل�ي يف مدين�ة 
شينزين الصينية، الستار عن 
أول حديقة يف العالم مطبوعة 
بتقني�ة ثالثية األبع�اد، وتبلغ 
 5523 اإلجمالي�ة  مس�احتها 
م�رتا مربع�ا بمع�دل تخضري 
88%.وقالت رشكة »أدفانس�د 
كونسرتكش�ن  إنتليجن�ت 
تكنولوج�ي« أنها اس�تخدمت 
تقنية الطباع�ة ثالثية األبعاد 
واملقاع�د  املنحوت�ات  إلنت�اج 
وأح�واض الزه�ور والجدران.

وتمكن�ت الرشك�ة م�ن إتمام 
بن�اء الحديق�ة، الت�ي تتكون 
من أكثر من 2000 قطعة من 
الخرسانة، يف شهرين ونصف 
فق�ط، وبج�زء بس�يط م�ن 

تكلفة طرق البناء التقليدية.

مدير يدهس الموظفين لمطالبتهم 
بدفع رواتبهم المتأخرة 

الصين تزيح الستار عن أول حديقة عامة 
3D مطبوعة بتقنية

 

اكتشاف جسم في مركز درب التبانة 

ع�ىل غ�رار )غوري�ال( فيل�م املغام�رات امللحمي 
)كين�غ كون�غ( الص�ادر يف الع�ام 2005، أب�دع 
نّحات م�رصي مؤخراً تمثاالً ل�)غوريال( عمالقة 
بطريق�ة مبتكرة، مدفوعاً بعدة أهداف رئيس�ية، 
من بينها إع�ادة تدوير املخلفات واس�تغاللها يف 
أعمال فنّية، وكذا املساهمة يف تشجيع السياحة.

إبراهيم صالح )28 س�نة( نحات مرصي، اشتهر 
يف اآلونة األخرية بمجسماته العمالقة من الخردة 
الحديد، وله عدة أعمال فنّية بارزة يف هذا اإلطار؛ 
من بينها )تمثال حورس( عىل ارتفاع ستة أمتار 
ونص�ف املرت، وب�دأ مؤخراً يف اس�تخدام )إطارات 
الس�يارات التالفة(  من أج�ل توظيفها يف أعمال 
فنّية ب�دالً من تراكمها بما ي�رض بالبيئة.ويقول 
النحات املرصي:)س�عيت الستغالل توافر كمّيات 
كبرية من إطارات السيارات التالفة يف إحدى املدن 
املرصية، وبدأت يف تنفيذ فكرة ألول مرّة يف مرص، 
وهي إنتاج عمٍل فني ضخم من اإلطارات يف مدينة 
ده�ب )مدينة مرصية س�ياحية تتب�ع محافظة 

جن�وب س�يناء وتقع ع�ىل خليج العقب�ة، وتبعد 
ح�وايل 100 كم عن مدينة رشم الش�يخ و87 كم 
عن مدينة نويبع((.ويش�ري ص�الح إىل أن الفكرة 
كانت تصميم تمثال ل�)غوريال( باس�تخدام تلك 
اإلط�ارات، موضحاً أن الرس وراء اختيار )غوريال 
كين�غ كون�غ( هو أنه�ا س�تكون وجه�اً مألوفاً 
ومناس�باً لخامة )اإلطارات(  وش�كلها، وبالتايل 
كانت )الغوريال( هي األنس�ب .واس�تخدم صالح 
لتصمي�م )كين�غ كون�غ املرصية( ح�وايل نصف 
الكمي�ة املتوف�رة يف مدين�ة ده�ب م�ن اإلطارات 
التالف�ة، عىل حد قوله، موضحاً أنه بذلك يس�هم 
يف إعادة توظيف تل�ك املخلفات التي ترض البيئة، 
ويتمنى أن تت�اح له الفرصة لتعمي�م التجربة يف 
محافظ�ات مختلفة.ع�ىل مدار 25 يوم�اً، عكف 
النّحات املرصي ع�ىل إنجاز تمثاله بمدينة دهب، 
بدأت رحلة التصميم بتجميع إطارات الس�يارات 
التالف�ة باملدينة، وتقطيعه�ا إىل أحجام مختلفة، 
وفردها، ثم تنفيذ )شاس�يه( من الحديد الخردة 

عىل هيأة مجس�م )الغوريال( ثم تطبيع وتشكيل 
قط�ع )الكاوت�ش( عليها.ويصل ارتف�اع )كينغ 
كونغ( إىل سبعة أمتار، ووزنها حوايل 1500 كغم، 
وتم اس�تخدام ح�وايل 250 إط�اراً )كاوتش( من 
أج�ل تنفيذه�ا، باإلضافة إىل حديد خ�ردة لتنفيذ 
)الشاس�يه( األس�ايس.وذكر:)يف الغال�ب يحتاج 
ذلك النمط من األعمال فرتة من ثالثة إىل خمس�ة 
أش�هر إلنج�ازه، لكنن�ي حرص�ت ع�ىل املداومة 
يومياً إلنج�ازه يف وقت قيايس ل�م يتجاوز ال�25 
يوماً(.ويلفت ص�الح إىل أن املكان املعروضة فيه 
)الغوري�ال(  يف الوقت الحايل يف جبل الطويالت هو 
مكان سياحي، تأتي إليه الوفود السياحية بشكل 
كب�ري، وبالت�ايل ف�إن التمث�ال يعد فرص�ة جيدة 
الس�تمتاع الزائرين به.ويلفت الفنان املرصي إىل 
أن )التمثال الق�ى ردود أفعال إيجابية عىل نطاق 
واسع من قبل من شاهدوه، وعىل مواقع التواصل 
االجتماع�ي(، موضحاً أنه يس�عى إىل تنفيذ أكثر 

من عمٍل آخر باستخدام )اإلطارات(.

نّحات ُيحاكي »كينغ كونغ« باستخدام
 اإلطارات التالفة
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عدد املدخنني يف العالم يواصل االنخفاض


