
المراقب العراقي/ المحرر السياسي...
 لم تح�ظ نتائج االنتخاب�ات الربملانية 
املبك�رة الت�ي انعق�دت يف الع�ارش من 
ترشي�ن األول امل�ايض بقب�ول غالبي�ة 
يف  فاع�ل  دور  له�ا  كان  الت�ي  الكت�ل 
العملية السياس�ية منذ بداية نش�أتها 
والت�ي   ،»2003« ع�ام  التغي�ر  بع�د 
اعرتض�ت ع�ى النتائ�ج الت�ي ش�ابها 
التزوير والتغير باعتصام مفتوح منذ 

ما يقارب الشهر.
تل�ك الكتل لوح�ت بمقاطع�ة العملية 
السياس�ية بع�د أن وصل�ت دعواته�ا 
بالتغي�ر وإعادة العد والف�رز يدوياً اىل 
طريق مسدود، وتسليم غالبية األطراف 
السياسية برضورة امليض بقبول نتائج 
االنتخابات بس�لبياتها، االم�ر الذي قد 
ينتج »دورة« انتخابية مشوهة تستمر 
ألربع س�نوات تحفه�ا الخالفات وعدم 

االنسجام من كل جانب.
وأرسلت مفوضية االنتخابات الطعون 
للقض�اء بع�د مراجعتها، كم�ا أعلنت 
الع�د  نتائ�ج  تطاُب�َق جمي�ع  س�ابقاً 
والفرز اليدوي مع النتائج اإللكرتونية، 

وكش�ف مصدر قضائي، ع�ن مبارشة 
الهيأة القضائية النظر يف طعون نتائج 
االنتخاب�ات، وه�ي دالئ�ل ع�ى ق�رب 
املصادقة عى النتائ�ج يف األيام القليلة 

املقبلة.
وكان زعي�م عصائب أه�ل الحق قيس 
الخزع�ي، ق�د أعل�ن رفض�ه لنتائ�ج 
االنتخاب�ات، ولوح بمقاطع�ة العملية 
السياسية، وقال الخزعي : إن »النتائج 
تدفعن�ا  لالنتخاب�ات  املنطقي�ة  غ�ر 
لالعتق�اد أنه�ا برمج�ت لتغليب طرف 

بفارق كبر«.
وأض�اف »مطلبن�ا بإع�ادة االنتخابات 
بس�بب  قائم�ا  ي�زال  ال  الترشيعي�ة 
م�ا رافقها م�ن تالع�ب، كم�ا نرفض 
إىل  نتج�ه  وق�د  بنتائجه�ا  االع�رتاف 

مقاطعة العملية السياسية برمتها«.
بينم�ا اق�رتح تحال�ف الن�ر بقيادة 
رئيس الوزراء األس�بق حي�در العبادي 
إع�ادة اجراء االنتخابات بعد مرور عام 

عى انطالقها.
توقع�وا  الس�يايس  للش�أن  مراقب�ون 
إج�راء تغي�رات طفيف�ة ع�ى نتائ�ج 

االنتخابات قب�ل املصادقة عليها، فيما 
أكدوا عى رضورة أن ال تتم املس�اومة 
عى دماء الشهداء الذين سقطوا جراء 

استهدافهم من قوات مكافحة الشغب 
بأوامر من قيادات عسكرية.

املحل�ل  ي�رى  املوض�وع  ه�ذا  وح�ول 

الس�يايس مؤي�د الع�ي يف حديث خص 
»نتائ�ج  أن  العراق�ي«  »املراق�ب  ب�ه 
االنتخابات وما شابها من عملية تزوير 

وتالعب يف إرادة الناخ�ب العراقي، وما 
نتج عنها م�ن اعتصام�ات كبرة عى 
أب�واب املنطقة الخ�رضاء، دليل واضح 

عى الرفض الشعبي والجماهري«. 
وبني العي أن »نتائج االنتخابات جاءت 
كم�ا أرادت حكوم�ة الكاظم�ي واألمم 
املتح�دة واإلدارة األمركي�ة واالمارات، 
ولم تمث�ل إرادة الناخ�ب العراقي الذي 

أدىل بصوت�ه يف صن�دوق االق�رتاع«.
وأوضح أن »الكاظمي حاول كرس إرادة 
املحتجني من خالل قيام قواته باالعتداء 
بالرصاص الحي، وأراد أن يجر البلد اىل 
حرب كب�رة من خ�الل التص�ادم بني 

الق�وات األمني�ة واملتظاهري�ن«.
»املس�اومة  رفض�ه  الع�ي  وأب�دى 
ع�ى حس�اب دم�اء املحتج�ني يف ظل 
نتائ�ج  ع�ى  سياس�ية  توافق�ات  أي 
االنتخابات«، مبيناً أن »هناك محتجني 
ت�م قتله�م وإراق�ة دمائه�م بص�ورة 
وحش�ية أمام أنظار العالم، والكاظمي 

يجب أن يحاسب عى ذلك«.
ون�وه اىل أن »قب�ول الكت�ل السياس�ية 
بنتائ�ج االنتخابات ع�ى واقعها يؤرش 

عملية فس�اد وتزوي�ر يف أي انتخابات 
مقبلة«.

الكت�ل  أن »تلوي�ح بع�ض  اىل  وأش�ار 
بمقاطعة العملية السياس�ية سيدخل 
العراق يف نفق مظلم، ألنه يمثل إقصاًء 
للكتل الكبرة التي ش�اركت يف العملية 
السياس�ية من�ذ بداية التغي�ر وعملت 
عى تقويمها، وإفراغ الساحة لألخرين 

.«
تل�ك  »مقاطع�ة  أن  بقول�ه  وتاب�ع 
الكت�ل للعملية السياس�ية قد تس�اهم 
بتمري�ر مش�اريع خطرة، -سياس�ية 
واقتصادي�ة وأمني�ة - ق�د تفتح الباب 
أم�ام التطبيع، كما أن القب�ول بنتائج 
االنتخاب�ات بما هي عليه األن هو خطأ 

كبر«.
انتخاب�ات  أج�رى  ق�د  الع�راق  وكان 
مبك�رة يف الع�ارش م�ن ترشي�ن األول، 
وجاءت نتائجها خالف�ًا إلرادة الناخب 
حي�ث غلبت فئ�ة عى أخ�رى، ما فتح 
باب التش�كيك بعم�ل املفوضية وأفرز 
احتجاج�ات واس�عة رافضة ملخرجات 

تلك االنتخابات.
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ُمسيَّرات محور المقاومة .. 
عجز العدو ومحاوالت االستدراك

الخارجية اإليرانية: ليست لدينا أية 
مفاوضات نووية مقبلة

5
االمام الحسين »عليه السالم«

فمن قبلين بقبول الحق
فاهلل أوىل بالحق

»رحم« المفوضية يلد دورة برلمانية »مشوهة« 
وخيار المقاطعة يلوح باألفق 
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المراقب العراقي/بغداد...
أك�دت وزارة الرتبية، ام�س األربعاء، أن الع�راق بحاجة اىل 
»8000« مدرس�ة، فيم�ا بين�ت ان »1000« مدرس�ة التفي 

بالغرض.
وقال وكيل وزارة الرتبي�ة فالح القييس، يف تريح صحفي 
تابعت�ه »املراق�ب العراق�ي«إن »نق�ل الصالحيات وتس�لم 
امل�دارس مرتبط�ان باملحافظ�ني والتخصيص�ات املالية يف 
املوازن�ة املخصص�ة لألبني�ة«، مبيناً أن »الجه�ة التي تضع 

التخصيصات املالية هم املحافظون«.
وأضاف القي�يس، أن »هنالك تفاوتا ب�ني محافظة وأخرى، 
حيث إن األمانة العامة ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، 
تمكنوا م�ن حل جميع امللف�ات املتعلقة باألبنية املدرس�ية 

التي كانت متوقفة منذ عام 2012 فما فوق«.
وأش�ار إىل أن »املشاريع التي أنجزت بنسبة اكثر من أربعني 

باملئة، تم اطالق تخصيصات مالية لها، وبدأ العمل فيها«.
وأوضح أن » املدارس التي لم تصل اىل نس�بة انجاز محددة، 
تم سحب عمل الجهات املسؤولة عنها، واحالتها اىل رشكات 
أخرى، الستئناف العمل وإنجاز املشاريع املتوقفة منذ اكثر 

من عرش سنوات«.

المراقب العراقي/بغداد...
عرب أهايل محافظة االنبار، أمساالربعاء، عن امتعاضهم 
من ارتفاع أسعار مادة الطحني واملواد الغذائية، والنقص 

الكبر يف املشتقات النفطية.
وق�ال مصدر محي يف تريح صحف�ي تابعته »املراقب 
العراق�ي«إن »أس�واق محافظة االنبار ش�هدت ارتفاعا 
غ�ر مس�بوق مل�ادة الطحني، حي�ث قفز س�عر الكيس 
الواحد زن�ة 50 كغم من 25 الف دينار اىل 45 الف دينار، 
باإلضافة اىل ارتفاع اسعار زيت الطعام والسكر والبيض 
وامل�واد االخ�رى االمر الذي تس�بب يف غض�ب وامتعاض 

شعبي كبر«.
وأضاف، أن »محطات تعبئة الوقود شهدت ايضا وقوف 
طواب�ر من العج�الت نتيجة قل�ة املش�تقات النفطية، 

لتضاف معاناة اخرى لسكان االنبار«.
وأوضح أن »االرتفاع يف أسواق االنبار لم تألفه املحافظة 

من قبل رغم ما شهدته من أحداث«.

المراقب العراقي/بغداد...
حذر عضو تيار الحكمة محمد اللكاش،امس األربعاء، من 

خطر يهدد العملية السياسية.
»املراق�ب  تابعت�ه  الل�كاش يف تري�ح صحف�ي  وق�ال 
العراق�ي«إن  »عملية التزوير ورسق�ة األصوات باتت امرا 
حقيقي�ا وواقعيا لوجود ادلة دامغ�ة توكد ذلك«، مبينا أن 
»مفوضي�ة االنتخابات ماتزال تتجاهل التعامل مع جميع 
الشكاوى، ما أدى اىل زيادة الشكوك بوجود تالعب ورسقة 

لالصوات« .
وأضاف أن »التجاهل املتعمد من قبل مفوضية االنتخابات 
للش�كاوى بالكام�ل أوصل بع�ض القوى اىل اتخ�اذ قرار 
باالنس�حاب م�ن العملي�ة السياس�ية يف حال ع�دم االخذ 

بمطالبهم من قبل املحكمة االتحادية«.
العملي�ة  م�ن  الق�وى  بع�ض  »انس�حاب  أن  وأوض�ح 

السياسيةيجعلها يف خطر«.

المراقب العراقي/بغداد...
أك�د النائب الس�ابق ع�ن كتل�ة النهج الوطني حس�ني 
العقاب�ي، أمس االربعاء، ان االنتخابات اوجدت فتنة بني 

مكونات الشعب الواحد.
وقال العقابي يف لقاء متلف�ز تابعته »املراقب العراقي«، 
ان »مفوضية االنتخابات لم تكن شفافة بإعالن النتائج 
االخرة »، مؤكدا » عدم امكانية اصالح املس�ار السيايس 

دون معالجة مشكلة نتائج االنتخابات ».
واض�اف العقاب�ي ان »االنتخابات اوج�دت فتنة ويجب 
احتواؤه�ا وتصحي�ح مس�ارها »، مش�را اىل ان » قوى 

سياسية قدمت طعنا بقانون االنتخابات منذ أشهر ».
وتاب�ع ان »اجتماع قوى اإلطار التنس�يقي الش�يعي لم 

يتطرق اىل آلية تشكيل الحكومة املقبلة«.
يش�ار اىل ان الع�راق كان ق�د أج�رى انتخاب�ات مبكرة 
يف الع�ارش م�ن ترشي�ن األول املايض، اس�فرت نتائجها 
بتصدي�ر ازم�ة سياس�ية بع�د اع�رتاض غالبي�ة الكتل 

التربية: العراق بحاجةالسياسية عليها.
أزمة المشتقات النفطية  إلى »8000« مدرسة !

تصل األنبار

تحذير من »خطر« يهدد 
العملية السياسية

نائب سابق: االنتخابات 
أوجدت »فتنة«

المراقب العراقي/بغداد...
تصدت قوات الحش�د الش�عبي، امس األربع�اء، لهجوم 

داعيش يف قضاء آمريل التابع ملحافظة صالح الدين.
وأكد مصدر أمني من الحشد يف تريح تابعته »املراقب 
العراق�ي« ان »ق�وة م�ن اللواء 52 يف الحش�د الش�عبي، 

اشتبكت مع عنارص داعش يف ناحية آمريل ».
وأوض�ح ان »االش�تباك حدث بعد تع�رض مجموعة من 
األهايل اىل هجوم من قبل عنارص داعش االجرامي، خالل 
بحثه�م عن جثث مغدورين قام�ت العصابات اإلرهابية 

بتصفيتهم ».
يشار اىل أن عصابات داعش كان قد قتلت شخصني كانا 

يصطادان السمك يف نهر قريب من قضاء آمريل.

الحشد الشعبي يتصدى 
لهجوم داعشي في آمرلي

المراقب العراقي/ أحمد محمد...
ل�م تنته الح�ركات »املكوكي�ة« واملريبة 
التي أجراها ويجريها وزير الدفاع جمعة 
عن�اد، والتي رافقته منذ تعيينه وزيرا يف 
حكومة مصطف�ى الكاظمي، خصوصا 
زيارات�ه اىل الدول املدانة بال�دم العراقي 
والس�عودية يف طليعتها، حيث س�بق ل� 
»عناد« أن اس�تفز مشاعر العراقيني من 
خالل مح�اوالت تقُرِبِه اليها عرب امللفات 
الحساسة س�يما األمني، وهذا ما حاول 
التف�اوض فيه مع الجانب الس�عودي يف 
زيارت�ه األخرة، التي ج�اءت تزامنا مع 

الوض�ع الس�يايس امللتهب ال�ذي يمر به 
العراق.

وبحس�ب بيان لوزارة الدفاع، أن الوزير 
جمع�ة عن�اد وصل أم�س األربع�اء، إىل 
اململكة الس�عودية يف زيارة رس�مية إثر 

دعوة من محمد بن سلمان.
وجرى خ�الل اللقاء بحث س�بل تطوير 
العالق�ات الثنائي�ة والتع�اون يف املجال 
الدفاعي، إضاف�ة إىل بحث القضايا ذات 
االهتمام املش�رتك، بما يحق�ق املصالح 

املشرتكة للبلدين الشقيقني.
وسبق ألوساط سياس�ية أن حذرت من 
أي محاولة لقيام الس�عودية باستغالل 

اإلرب�اك الحاص�ل يف املش�هد العراق�ي، 
خصوصا فيما يخص املجال األمني .

وم�ن الجدي�ر بالذكر أن عن�اد، بحث يف 
التاس�ع من حزيران املايض خالل زيارة 
سابقة له ملفات تخص التعاون األمني 

بني البلدين.
وح�ذرت أوس�اط سياس�ية محلية من 
محاوالت تمارس�ها حكوم�ة الكاظمي 
تريد من خاللها عقد صفقات مشبوهة 
م�ع الري�اض، ع�رب »مغافل�ة« البي�ت 
الس�يايس املنش�غل بال�راع االنتخابي 
وبتزوي�ر االنتخابات ورسق�ة األصوات، 
أذرع ه�ذا  أح�د  الري�اض  وال�ذي تع�د 

امل�رشوع، ال�ذي يهدف اىل عقد س�يايس 
جديد قائم عى محاربة الكتل السياسية 

الوطنية والداعمة للحشد الشعبي.
ويحذر مراقبون للمش�هد السيايس من 
أن تكون هذه الزيارة قد اكتنفت ملفات 
مقدمته�ا  ويف  ومش�بوهة،  حساس�ة 

»تزوير االنتخابات«.
حي�در  الس�يايس  املحل�ل  أك�د  حي�ث 
الربزنجي، أن »زيارة وزير الدفاع جمعة 
عناد، التي تمت بعيدا عن تسليط الضوء 
ع�ن مخرجاتها ويف ظل وضع س�يايس 

متأزم وكذلك حكومة تريف أعمال...
تفاصيل اوسع صفحة 2

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي...
أظهر املس�ح الجديد لهيأة إحصاء إقليم كردستان العراق 
عن ارتفاع معدل الفق�ر إىل 15%، أما البطالة فقد وصلت 
اىل 14% م�ن س�كان اإلقلي�م , فض�ال عن أزم�ات أخرى 
س�جلت مؤخرا لتضي�ف معاناة جديدة لس�كان اإلقليم , 
وخاص�ة أزمة البنزين التي أدت اىل َش�لِّ قطاع املواصالت 
وارتف�اع أجور النقل الخاص , وأم�ا موظفو اإلقليم فقد 
تظاهروا ع�رشات املرات من أجل الحص�ول عى رواتبهم 
ودمجهم م�ع موظفي الع�راق إلكرتوني�ا , لكن حكومة 

بارزاني رفضت.
و ش�هدت اآلون�ة االخ�رة تصاع�د وت�رة الهج�رة م�ن 

كردستان اىل الدول االوربية رغم املخاطر وغرق العرشات 
منه�م يف البحر قبل أن تطأ أقدامهم تلك الدول، فيما عزت 
جه�ات حزبي�ة كردية الهج�رة أنها ج�اءت نتيجة تردي 
الوضع االقتصادي يف االقليم وتكميم الحريات واالساليب 

البوليسية التي تتبعها الحكومة.
جائحة كورونا جاءت بنتائج سلبية عى املجتمع الكردي 
والتي أثرت سلبا يف الواقع املعييش للشعب, حيث أسهمت 
برف�ع معدالت البطالة والفقر دون وجود معالجات تذكر 
من قبل حكومة اإلقليم , املتهمة باالس�تيالء عى الثروات 
لصالح الطبقة السياس�ية والفاس�دين الذين يتحكمون 
الدي�ن  بمق�درات كردس�تان, يف ظ�ل ارتف�اع مع�دالت 

الخارجي.
أم�ا القطاع الس�ياحي فق�د عانى هو اآلخ�ر كثرا جراء 

غياب السياح واملخاوف من انتشار كورونا .
رئيس حكومة إقليم كردس�تان العراق مرسور البارزاني 
اع�رتف بحجم الدي�ون وااللتزام�ات املالي�ة املرتتبة عى 
حكومته، عازياً ذلك إىل عدم تنفيذ االتفاقات السابقة مع 

الحكومة االتحادية. 
وأض�اف، أن إجم�ايل الديون وااللتزام�ات املالية بما فيها 
ق�روض املص�ارف ومدخرات روات�ب املوظف�ني يف إقليم 

كردستان يصل إىل 28 مليار و 476 مليون دوالراً...
تفاصيل اوسع صفحة 3

في الزيــارة الثالثــة على التـوالي وزيـــر
 الدفاع يحث الخطى لـ»مملكة اإلرهاب«

الفقــر يحاصــر المواطــن الكــردي 
وسعر »لتر« البنزين يتصاعد

ر ألربع سنين أزمة التزوير ُتَصدَّ

الُعمدة يؤكد جاهزية منتخب الشباب لبطولة غرب آسيا
6
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املراقب العراقي/ أحمد محمد...
لم تنت�ه الحركات »املكوكية« واملريبة 
الت�ي أجراه�ا ويجريها وزي�ر الدفاع 
جمعة عناد، والتي رافقته منذ تعيينه 
وزيرا يف حكومة مصطفى الكاظمي، 
خصوص�ا زيارات�ه اىل ال�دول املدان�ة 
بالدم العراقي والسعودية يف طليعتها، 
حي�ث س�بق ل�� »عن�اد« أن اس�تفز 
مشاعر العراقيني من خالل محاوالت 
تقُرِب�ِه اليه�ا عرب امللفات الحساس�ة 
ح�اول  م�ا  وه�ذا  األمن�ي،  س�يما 
التفاوض فيه مع الجانب الس�عودي 
يف زيارته األخ�رة، التي جاءت تزامنا 
م�ع الوضع الس�يايس امللته�ب الذي 

يم��ر به العراق.
أن  الدف�اع،  ل�وزارة  بي�ان  وبحس�ب 
أم�س  عن�اد وص�ل  الوزي�ر جمع�ة 
األربعاء، إىل اململكة السعودي����ة يف 
زيارة رس�مية إثر دعوة من محمد بن 

سلمان.
وجرى خالل اللقاء بحث سبل تطوير 
العالقات الثنائي�ة والتعاون يف املجال 
الدفاع�ي، إضاف�ة إىل بح�ث القضايا 
ذات االهتم�ام املش�رك، بم�ا يحق�ق 

املصالح املشركة للبلدين الشقيقني.
وسبق ألوس�اط سياس�ية أن حذرت 
م�ن أي محاول�ة لقي�ام الس�عودية 
باس�تغالل اإلرباك الحاصل يف املشهد 
العراقي، خصوصا فيما يخص املجال 

األمني .
وم�ن الجدي�ر بالذكر أن عن�اد، بحث 
يف التاس�ع من حزي�ران املايض خالل 
ملف�ات تخ�ص  ل�ه  زي�ارة س�ابقة 

التعاون األمني بني البلدين.

وحذرت أوس�اط سياسية محلية من 
محاوالت تمارسها حكومة الكاظمي 
تري�د م�ن خالله�ا عق�د صفق�ات 
مشبوهة مع الرياض، عرب »مغافلة« 

البي�ت الس�يايس املنش�غل بال�راع 
االنتخابي وبتزوير االنتخابات ورسقة 
األص�وات، وال�ذي تع�د الري�اض أحد 
أذرع ه�ذا امل�روع، ال�ذي يهدف اىل 

عقد س�يايس جديد قائم عىل محاربة 
الكتل السياس�ية الوطني�ة والداعمة 

للحشد الشعبي.
ويحذر مراقبون للمش�هد الس�يايس 

من أن تكون ه�ذه الزيارة قد اكتنفت 
ويف  ومش�بوهة،  حساس�ة  ملف�ات 

مقدمتها »تزوير االنتخابات«.
حي�ث أك�د املحل�ل الس�يايس حي�در 

الربزنج�ي، أن »زي�ارة وزي�ر الدف�اع 
جمع�ة عن�اد، الت�ي تمت بعي�دا عن 
تسليط الضوء عن مخرجاتها ويف ظل 
وضع س�يايس متأزم وكذلك حكومة 

تريف أعمال، هي زيارة »مشبوهة« 
الهدف منها محاولة استكمال مراحل 
م�روع اُري�د التخطيط له مس�بقا 
املقبل�ة«،  السياس�ي����ة  للمرحل�ة 
مش�را اىل أن�ه »ال يوجد م�ن الناحية 
الزي�ارة،  له�ذه  مس�وغ  القانوني�ة 
الحكوم�����ة ه�ي لتريف  ك�ون 
األعمال وال يحق له�ا عقد الصفقات 

واالتفاقات«.
ل��  تري�ح  يف  الربزنج�ي،  وق�ال 
»املراق�ب العراق�ي« إن »الغري�ب من 
هذه الزيارة وس�ابقاتها من الزيارات 
اقترت فقط عىل الجانب السعودي، 
والغريب فيه�ا هي أن جميعها تظهر 
أم�ام الرأي الع�ام ملناقش�ة مل���ف 
الحدود املشركة، وهو ملف ال يحتاج 
اىل هك�ذا كم من الزي�ارات خالل عمر 
الحكوم�ة ال�ذي ل�م يتج�اوز الس�نة 

ونصف«.
وأضاف، أن »عىل وزارة الدفاع أن تبني 
األهداف الحقيقية للزيارة، وأن جميع 
الزيارات الت�ي تجريها هذه الحكومة 
بس�بب انتهاء صالحياته�ا املمنوحة 

اليها«.
ولف�ت اىل أن »هن�اك ش�بهات ع�دة 
وأب�رز  الزي�ارة  ه�ذه  ح�ول  تح�وم 
تل�ك الش�بهات ه�ي أن ه�ذه الزيارة 
ليس م�ن املس�تبعد أن تتن�اول ملف 
االنتخاب�ات وتزويره�ا«، مح����ذرا 
م�ن »مح�اوالت حكوم�ة الكاظم�ي 
اس�تغالل غياب الربملان وأي مؤسسة 

رقابية«.
كما ح�ذر الربزنجي م�ن أن »تكتنف 

الزيارة صفقاُت فساد مشبوهة.

املراقب العراقي/ بغداد...
محم�ود  املس�تقل  الك�ردي  الس�يايس  أك�د 
عثم�ان، امس األربعاء، ان تقدي�م املدانني بقتل 
املتظاهري�ن اىل العدالة أمر كفيل بتقوية الدولة 

وحل االزمة السياسية واالمنية الراهنة .

وقال عثمان، يف تريح تابعته »املراقب العراقي« 
إن »املجرمني الذي اس�تهدفوا املتظاهرين يجب 
تقديمه�م اىل املحاكم�ة، حي�����ث إنه�م ل�م 
ينفذوا عملهم بش�كل منف�رد«، مح����ذرا من 
ان�ه »بالتايل ال يجوز التغ�ايض ع����ن الحادثة 

وايجاد حلول ترقيعية لها الن ذلك سيزيد التوتر 
والتصعيد وستتكرر هذه الحوادث مستقبال«.

واش�ار اىل ان املس�اومات التي تحدث اليوم بني 
الحك�����وم�ة واالطراف السياس�ية، تضعف 

الدولة«.

سياسي كردي يحذر من »تسويف« ملف قتل المتظاهرين 

ائتالف النصر: هناك فرصة إللغاء نتائج االنتخابات وفق آلية قانونية

ما هي إمكانية إقرار الموازنة بعد حسم ملف الحكومة؟
املراقب العراقي/ بغداد..

كش�ف عض�و اللجن�ة املالي�����ة الس�ابق، جم�ال 
كوجر أم�س االربعاء، عن إمكاني����ة التصويت عىل 
موازنة عام 2022، بعد تش�كي����ل الب�������رملان 

والحكومة.

وق�ال كوج�ر، يف تريح تابعت�ه »املراق�ب العراقي« 
إنه »يف حال تم تش�كيل الحكوم�ة يف وقت قيايس بعد 
تش�كيل مجلس النواب، مع بدء عام 2022 سوف تقر 
املوازن�ة العامة للبلد يف ذل�ك املوعد، ويف حال تأخر أمر 
تش�كيل الحكومة فإن إقرار املوازنة سيتأخر ربما إىل 

شهر نيسان املقبل«.
ورج�ح أن »يتأخ�ر إقرار قانون موازن�ة العام املقبل، 
ع�ىل غرار قانون موازنة ع�ام 2021، بالتايل لن تكون 
هن�اك أي�ة مش�كلة ال يف املوازن�ة االس�تثمارية وال 

التشغيلية«.

املراقب العراقي/ بغداد...
أك�د النائب الس�ابق عن ائت�الف النر 
أن  األربع�اء،  ام�س  التميم�ي،  ري�اض 
اجتم�اع االطار التنس�يقي ج�اء لتهدئة 
االوضاع وانهاء التوترات، فيما اش�ار اىل 
ان هناك فرصة إللغاء نتائج االنتخابات 

من خالل املحكمة االتحادية.
تابعت�ه  تري�ح  يف  التميم�ي،  وق�ال 
»االنتخاب�ات  إن  العراق�ي«  »املراق�ب 
كب�رة  بانقس�امات  تس�ببت  االخ�رة 
أن  مبين�ا  السياس�ية«،  الق�وى  داخ�ل 
»قان�ون االنتخاب�ات مخالف للدس�تور 
وقدمنا طعنا للمحكمة االتحادية بشأن 

القانون«.
وأض�اف التميم�ي، أن »هن�اك حاج�زا 
كبرا ب�ني القوى السياس�ية ومفوضية 

االنتخابات«.

المحكمة االتحادية تقضي 
بعدم دستورية 9 مواد 
في قانون االدعاء العام

املراقب العراقي/ بغداد...
أصدرت املحكمة االتحادي�ة العليا، امس االربعاء، 
قرارها بالدع�وى املرقمة 112/ اتحادية / 2021 
يف 2021/11/9 بع�دم دس�تورية ع�دد من املواد 
ال�واردة يف قانون االدع�اء العام املرقم 49 لس�نة 

.2017
وق�ال بي�ان للمحكمة تلق�ت »املراق�ب العراقي« 
نسخة منه إنها »قضت بعدم دستورية 9 مواد من 
قانون االدعام العام املرقم 49 لسنة 2017، حيث 
قضت بعدم دستورية عبارة ») يتمتع باالستقالل 
امل�ايل واالداري ( ال�واردة يف البن�د )اوالً( من املادة 

)1( وعدم دستورية البند ) ثانياً ( من املادة  1«.
واض�اف البي�ان »كم�ا اص�درت املحكم�ة بع�دم 
دستورية عبارة )ومعاوني االدعاء العام ( الواردة 

يف البند )اوال( من املادة )3(«.
وتاب�ع »وايضا عدم دس�تورية عبارة ) وملدة اربع 
س�نوات ( وعبارة ) ويج�وز التجديد مل�رة واحدة 
بن�اءا ع�ىل اق�راح م�ن مجل�س القض�اء االعىل 
وموافقة مجل�س النواب( ال�واردة يف البند )اوالً( 
من املادة )4(، كما اصدرت قرارها بعدم دستورية 
عبارة )ملدة اربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة 

( الواردة يف البند )ثانيا( من املادة )4(«.
واوض�ح ان »املحكم�ة اص�درت حكمه�ا بع�دم 
دس�تورية العبارة ) او من املحامني او الحقوقيني 
الذين ل�م تتجاوز اعمارهم خمس�ني س�نة ولهم 
خ�ربة يف مجال عملهم وملدة التقل عن )10( عر 
سنوات ( الواردة يف البند )ثالثاُ ( من املادة )4( ».

ولف�ت اىل ان« املحكم�ة االتحادي�ة العليا قضت 
 ) 2و3  /1و  )س�ابعا  البن�د  دس�تورية  بع�دم 
م�ن امل�ادة ) 4(، كما اص�درت املحكم�ة بع�دم 
دس�تورية البن�ود ) الثان�ي ع�ر والثالث عر 
والراب�ع عر ( م�ن امل�ادة )5(، وايضا اصدرت 
قراره�ا بع�دم دس�تورية عب�ارة ) واىل مجل�س 
الن�واب ( الواردة يف البند )ثانيا( من املادة ) 13(، 
وقررت املحكم�ة رد دعوى املدعي رئيس مجلس 
القض�اء االع�ىل / اضاف�ة لوظيفت�ه بخصوص 
الطعن بعدم دس�تورية بقية مواد قانون االدعاء 

العام انف الذكر«.

ملفات حساسة على طاولة التآمر

عناد »يستغل« الفراغ الرقابي بعقد صفقات مريبة مع »آل سعود«

اإلطاحة بالمستشار العسكري
 لـما تسمى »والية نينوى«

القبض عىل مجرم قتل رجاًل
 ودفنه بحديقة مزنله وسرق أمواله

املراقب العراقي/ بغداد...
أعلنت خلية اإلعالم األمني، امس األربعاء، عن االطاحة باملستش�ار العس�كري ملا 

تسمى والية نينوى يف جماعات »داعش« االجرامية.
وقال�ت الخلي�ة، يف بي�ان تلق�ت »املراق�ب العراق�ي« نس�خة منه، إن�ه »وبجهد 
إس�تخباري مستند عىل معلومات دقيقة، تمكنت مفارز جهاز األمن الوطني من 
اإلطاحة باملستش�ار العسكري ملا تس�مى بوالية نينوى عقب دخوله البالد قادماً 

من إحدى دول الجوار«.
وأض�اف البيان«ت�م تدوين اقواله اصولياً واعرف بقيادت�ه لالرهابيني عرب وضع 
الخطط ملواجهة القوات العسكرية إبَّان عمليات التحرير كما تدّرج بعدة مناصب 
اداري�ة ومالية يف عصاب�ات داعش اهمها أم�ٌر الحدى قواطع ما تس�مى بوالية 

الجزيرة فضال عن منصب املسؤول املايل لذات الوالية«.

املراقب العراقي/ بغداد...
أعلن�ت مديري�ة مكافح����ة إج�رام بغداد، ام�س األربعاء 
القب�ض ع�ىل مته�م بج�����ريم�ة بش�ع���ة يف منطق�ة 

املنصور.
وق�ال بيان للمديري�ة، تلقت »املراقب العراقي« نس�خة منه 
إن »مف�ارز مكافح�ة اج�رام بغ����داد ألق�ت القبض عىل 
مجرم قام بقتل رجل ودفنه يف ح����ديقة منزله يف منطقة 

املنصور«.
وأض�اف ان املج�����رم »رسق أم�وال الضحي�ة املودعة يف 

املرف«.

تغريدة

الصحفي أحمد عبد السادة

الش���ارع  ضغ���ط  اس���تخدم   ال���ذي 
لإلطاح���ة بعبد المه���دي وتنصيب 
الكاظم���ي علي���ه أن يتحمل ضغط 
ب���ه  لإلطاح���ة  المقاب���ل  الش���ارع 
الذي يدعمه  المش���بوه  وبمشروعه 
األمريكان وخدم إسرائيل آل سعود 

وآل زايد.
سالح الش���ارع ليس حكراً على أحد، 
وهذا الس���الح الذي أسقط الشرعية 
وج���اء بالعمالء يمكن أن يس���ترد 

الشرعية ويسقط العمالء.

ين
ألم

ط ا
شري

ال

أمريكا وسياسُة الَترِكيع
َيح�ار املرء من أين يب�دأ وأين ينتهي، والعالم يعي�ش حراكا دائما يف 
وحل السياس�ة القذرة، التي تس�تعمل فيها كل املمكنات، يف س�بيل 
إم�رار برنام�ج ربي َوْح�َدُه يعلم، م�ا يحويه من مكائ�د واصطناع 
ح�روب أو تهدي�د لدول�ة من ال�دول، ال تس�ر وفق أه�واء صانعي 
السياس�ة األمريكي�ة، التي لم يع�د التصديق بها ممكنا، س�يما أننا 
نشهد بني الحني واآلخر، مشكلة تسوق العالم حيث يريد ُمريدوها .
الص�ني ومنذ أيام مضت، وهي تحث مواطنيها للتهيؤ أليام عصيبة، 
لراء الحاجات الرضورية وتخزينه�ا يف املنازل، ُيَصَوُر للقارئ أنها 
ُمقبلٌة عىل حرِب، خصوصاً أن هنالك تهديدا أمريكيا نحو الصني، من 
خالل تحذي�رات تخص تايوان، وكأنها ضيعة تابعة لهم، متناس�ني 
أن األخرة أراٍض صينية! .. هذا األمر يأخذنا ملس�احة ال يمكن التنبؤ 
بنتائجها، مع التخبط بالسياسة األمريكية، سيما االنسحاب األخر 

من أفغانستان، وترك الحبل عىل الغارب.
بعد تغيي�ب مروع ميناء الفاو مع البن�ى التحتية، التي تجعل من 
الع�راق بوابة أوروبا، تدخلت الواليات املتحدة األمريكية باالنتخابات 
التي جرت مؤخراً، فجعلت املواطن العراقي يف حرة من أمره، ودفعت 
متداويل الش�أن العراقي، ممن هم عىل مقربة من القرار حول كيفية 
القف�ز! تلك الحالة التي جعلت التيار الصدري يقفز لثالثة وس�بعني 
مقع�دا،ً وهو بكل األحول ال يمكنه عبور األربعني، وهذا حصل بفعل 
التزوير الذي طال كل الدوائ�ر االنتخابية، وعزز ذلك التالعب النتائُج 

املخالفة للبيانات األولية .
بع�د مناش�دات ع�دة للمفوضي�ة املس�تقلة لالنتخابات، ح�ول تلك 
النتائج غر الواقعية، كان الرأي هو املراجعة، لعل هنالك اش�تباه يف 
األم�ر، فكان الرد أن األرقام مطابق�ة! ..والحقيقة عكس ذلك، كون 
كل املراقب�ني لديهم أرشطة ورقية تثبت 
ع�دم نزاه�ة االنتخاب�ات، الت�ي أرصت 
املفوضي�ة عىل موقفه�ا! وبالطبع َقّدَم 
املعرض�ون وم�ن خ�الل م�ا يملك�ون 
م�ن أدلة، عىل أن هنال�ك تزويرا وضياَع 
أصوات كث�رة، كان عىل الجهة املرفة 
القي�ام باملراجعة الحقيقية الش�فافة، 
لتثب�ت بذل�ك نزاهتها واس�تقالليتها يف 

اللجوء نحو العد والفرز اليدوي .
كل ال�ذي يج�ري اليوم من مش�اكل يق�ف الجانب األمريك�ي وراءه 
لع�دة أمور، وبالذات البق�اء يف العراق ألطول م�دة ممكنة، ألغراض 
الهيمنة عىل مقدرات البلد، س�يما بعد االنس�حاب من أفغانس�تان، 
إضاف�ة لتهدي�د مح�ور املقاوم�ة الذي أعط�ى موعد انس�حاب تلك 
الق�وات، حتى وإن جددت الحكوم�ة العراقية بقاءها واملوعد املحدد 
لم يتبقَّ له سوى أيام، فلذلك استعجل دهاة السياسة يف هذا املخطط 
وحس�ب تفكرهم ينتقلون ملرحلة الركيع، وهذا لن يكون من خالل 

املعطيات .
التصادم مع املتظاهرين الذي جرى وس�قط  فيه ش�هداء وجرحى، 
بالوق�ت ال�ذي كان التظاهر س�لميا لدرج�ة غر متوقع�ة كان أمرا 
مفاجئ�ا! وليس له تفس�ر س�وى التدخ�ل الخارج�ي، لغرض خلق 
الفوىض الخالقة، ومنها لالقتتال الداخيل، ليتم إتهام محور املقاومة 
وضمان بقاء املحتل األمريكي.. هنا يقع اللوم عىل القادة السياسيني 
العراقي�ني، الطامحني صوب الكريس واملناصب وكأننا يف غابة، وهذا 
مخالف للتعاليم اإلس�المية والحضارة التي سبقت العالم يف الكتابة 

والعلم، وخر شاهد مسلة حمورابي .
ليفه�م الس�يايس العراق�ي: أن�ه طاملا بق�ي املحتل فلن ن�رى الخر 
واالس�تقرار، وما لم يكن هنال�ك توافق عىل حماية البلد وصون الدم 
فلن تقوم لنا قيامة، وال نريد أن نذكر دور القانون بمحاسبة كل من 
يثبت اتصاله باملحتل، الذي أرس�ل لنا املفخخات واالنتحاريني، فالبد 
للقانون من محاس�بتهم بأقىس العقوبات، والعراق ال يحكمه سوى 
العراقيني، ومن يحن للمحتل وغره عليه املغادرة معه اىل غر رجعة 

وال مأسوف عليه .

سياسة .. 

 رحيم الخالدي...
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الخميس 11 تشرين الثاين 2021 العدد 2713 السنة الثانية عشرة

 أك�د عضو اللجن�ة املالية النيابي�ة يف الربملان الس�ابق جمال كوجر، 
امس االربع�اء، ان مجلس ال�وزراء العراقي ال يمتل�ك صالحية إقرار 
قانون املوازنة العامة للعام 2022 عىل اعتبار أن الحكومة تحولت إىل 

ترصيف أعمال بعد حل الربملان.
وقال كوجر ، »ليس من صالحي�ة مجلس الوزراء الحايل اقرار قانون 
املوازنة العامة وإرس�الها إىل الربملان، عىل اعتبار ان االخري منحل منذ 
7 ترشين األول املايض«.وأضاف أن »عمل مجلس الوزراء حاليا يعترب 
ترصيف أعمال، بالتايل ال يمكن له اقرار القانون«، الفتا إىل إن »موازنة 
2022 س�تكون قريب�ة وش�بيهة ملوازنة 2021«.وأوض�ح كوجر، ان 
»الرصف املايل للعام 2022 س�يكون ش�بيها للع�ام الجاري وفق مبدأ 

قانون 12/1 لحني تشكيل الحكومة الجديدة واقرار املوازنة«.

كوجر: حكومة الكاظمي
 ال تمتلك صالحية إقرار الموازنة 

ح�ذر الخبري االقتصادي نبيل جبار العيل، امس األربعاء، من مغبة 
دخ�ول االقتصاد الوطن�ي يف مرحلة الركود التام خالل األس�ابيع 
املقبل�ة، مطالب�ا بإيج�اد بيان�ات احصائي�ة تش�مل اهم الس�لع 
األساس�ية التي تستهلكها الفئة الفقرية واملتوسطة .وقال العيل ، 
إن “الفرتة املقبلة قد تش�هد فيها األسواق املحلية نوعا من الركود 
االقتصادي”، مبينا ان “تخفي�ض مبيعات البنك املركزي قرب 40 
% قد يولد ضغطا عىل الكتلة النقدية”.وأضاف، أن “الركود يتسبب 
عادة بارتفاع معدالت البطالة يرافقه تراجع يف الطلب عىل الرشاء 
بينم�ا قد تتعط�ل الكثري من الجه�ات ع�ن العمل”.وكانت وزارة 
التخطيط كش�فت ، عن ارتفاع نس�بة الفق�ر اىل 31%، مؤكدة أن 

جائحة كورونا دفعت 4.5 ماليني عراقي اىل ما دون خط الفقر.

خبير يحذر من دخول االقتصاد 
االقت�صاديالوطني مرحلة الركود 

أعلن�ت وزارة التخطيط، أمس االربعاء، ارتفاع أس�عار املواد 
االنش�ائية خالل ش�هر ترشين االول/أكتوبر امل�ايض متأثرة 

بارتفاع  سعر رصف الدوالر.
وق�ال الجهاز املرك�زي لإلحصاء التابع لل�وزارة يف تقرير انه 
»نتيج�ة ارتفاع س�عر رصف الدوالر يف االس�واق املحلية ادى 
ذلك بدوره اىل رفع اس�عار املواد االنشائية املحلية واملستوردة 

يف القطاع الخاص بنس�ب متفاوتة عىل مس�توى املحافظات 
كاف�ة ما ع�دا اقلي�م كوردس�تان«، مبينا انه »تم�ت متابعة 
وتسجيل 64 مادة بناء تم تسجيلها يف األسواق املحلية لشهر 
ترشين االول املايض ومقارنتها باس�عار شهر ترشين الثاني 
)2020( الذي ارتفع فيه س�عر الدوالر«.وكان العراق قد قرر 
خف�ض قيم�ة الدينار يف ترشي�ن الثان�ي 2020 بمقدار نحو 

20 باملئ�ة وتثبيته عىل س�عر رصف 145 ألف دينار لكل 100 
دوالر أمريكي، بهدف تمويل سيولة إضافية لتجاوز تداعيات 
ف�ريوس كورونا.واض�اف التقرير ان »اهم امل�ؤرشات للمواد 
االكثر استخداما و تأثريا يف األسواق كانت لثالثة مواد شملت 
الطاب�وق واالس�منت والحديد«. واش�ار اىل ان »معدل س�عر 
الطاب�وق العادي لش�هر ترشي�ن االول املايض بل�غ 173 الف 

دينار لكل 1000 طابوقة مسجال ارتفاعا بلغ 24% عن معدل 
س�عر ش�هر ترشين الثاني الذي كان قد بل�غ 140 الف دينار 
ل�كل 1000 طابوق�ة، فيما بلغ س�عر الطاب�وق الجمهوري 
لش�هر ترشي�ن االول  188 ال�ف دين�ار ل�كل 1000 طابوقة 
مس�جال ارتفاعا بنس�بة 17% عن معدل س�عر شهر ترشين 

الثاني الذي بلغ 161 الف دينار لكل 1000 طابوقة«.

استياء شعبي من حكومة الكاظمي بسبب ارتفاع األسعار
االقتص�ادي  الخبي����ر  ح�ذر 
باس�م انطوان،ام�س االربعاء، 
الحكوم�ة م�ن ح�دوث ث�ورة 
الخبز يف حال اس�تمرار تصاعد 
س�عر الطحني، مبينا ان الشهر 
املايض ش�هد تضاعف الس�عر 
بس�بب التهريب اىل دول الجوار 

ومضاربة التجار.
“جمي�ع  إن   ، انط�وان  وق�ال 
االزم�ات االقتصادية التي مرت 
بالبل�د بمكي�ال وأزم�ة ارتفاع 
اس�عار الطحني ورغيف الخبز 
بمكيال آخر قد ي�ؤدي اىل ثورة 
جياع ض�د الحكوم�ة والطبقة 

السياسية”.
واضاف ان “عىل الحكومة عدم 
العب�ث بأه�م لقم�ة يتناوله�ا 

اىل  إياه�ا  داعي�ا  العراق�ي”، 
بحكم�ة  “الت�رصف  رضورة 
وح�زم من اج�ل اعادة اس�عار 
االزم�ة  قب�ل  م�ا  اىل  الطح�ني 
ومتابع�ة  التج�ار  ومحاس�بة 

االسواق”.
واش�ار اىل ان “ارتف�اع اس�عار 
الطحني يعود اىل س�ببني: اولها 
ارتف�اع الطلب العامل�ي وزيادة 
عمليات تهريب الحنطة اىل دول 
الجوار، فضال عن تالعب التجار 
“الح�ل  ان  مبين�ا  باملخ�ازن”، 
االمثل هو فتح الحدود بش�كل 
عاجل ورضب مخط�ط التجار 
والس�ماح للمطاح�ن العراقية 
ودعمه�ا النت�اج طح�ني ع�ايل 

الجودة”.

أكد عضو مجلس النواب املنحل آزاد حميد شفي ،امس األربعاء، ان 
الجان�ب الرتكي لم يلتزم باالتفاقي�ات املائية تجاه العراق، مطالبا 
الحكومة االتحادية بتصعيد خطوات تدويل ملف املياه ضد تركيا.

وق�ال ش�في ، إن “تركيا لم تلت�زم لغاي�ة االن باالتفاقيات املائية 
تج�اه العراق”، مبينا أن “الكثري من القرى العراقية بدأت بالنزوح 
بس�بب الجفاف”.وأضاف أنه “ال خيار امام العراق س�وى تقديم 
ش�كوى امام املحاف�ل الدولي�ة ضد السياس�ات الرتكي�ة مطالبا 
الحكوم�ة االتحادية ب�”تدوي�ل ملف املياه خاصة م�ع بدء تركيا 

استخدام سد اليسو”.

نائب سابق يدعو الحكومة لإلسراع 
بتدويل ملف المياه مع تركيا

وج�ه محافظ بغ�داد محمد جاب�ر العطا، ام�س االربعاء، باس�تالم 
معام�الت املواطن�ني املتقدم�ني للحص�ول عىل قطعة أرض س�كنية 
ضمن مبادرة “داري”.وذكر املكت�ب االعالمي ملحافظة بغداد يف بيان 
، ان “املحافظ محمد جابر العطا، وجه املؤسس�ات البلدية يف اطراف 
بغ�داد التابعة ملديري�ات البلديات يف بغداد، بالبدء باس�تالم معامالت 

املواطنني املتقدمني للحصول عىل قطعة ارض سكنية”.
واض�اف العط�ا، ان “م�الكات املحافظة كان�ت قد رشع�ت بالعديد 
من التحض�ريات والعمليات املتعلقة بمب�ادرة داري لغرض انجاحها 
وتهيئة كافة الظروف املناس�بة لالنطالق باس�تالم طلبات املواطنني 
كخطوة تس�بق عملية التوزيع”، منوها ان “عمليات االستالم الفعيل 
ب�دأت يف مديري�ة بلدية ابي غري�ب وبلدية النرص والس�الم التابعتني 

لحكومة بغداد املحلية”.

محافظ بغداد يوجه باستالم 
معامالت المتقدمين لمبادرة داري

صالح الدين تخصص 
مليون دونم للزراعة 
ضمن الخطة الشتوية

 أعلنت مديرية زراعة محافظة صالح الدين، امس 
األربع�اء، تخصيص مليون دون�م للخطة الزراعية 

الشتوية، مؤكدًة تأمني مستلزمات نجاح الخطة.
وق�ال مدي�ر الدائ�رة عباس ط�ه الس�امرائي ، إن 
»الخطة الش�توية للموس�م الحايل ش�ملت مليون 
دون�م ملحصول الحنط�ة فقط بانخف�اض تراوح 
بني 30-50% وفقاً لقرارات وزارة الزراعة بس�بب 
املوقف املائي«، مشرياً إىل أن »خطة املوسم الشتوي 
املايض ش�ملت اكثر من مليون و200 الف دونم«.

واكد السامرائي، »تأمني مستلزمات نجاح الخطة 
الش�توية من االسمدة واملياه واملستلزمات االخرى 
رغ�م نقص االس�مدة املجه�زة للمحافظ�ة والتي 
ال تف�ي بالحاج�ة الفعلية اال انها ال تش�كل عائقا 
امام الخطة الزراعية بسبب اعتماد غالبية سكان 

املحافظة عىل الزراعة كمورد معييش وحيد«.
وعن خط�ة الزراع�ة الديمية اوضح الس�امرائي، 
الديمي�ة مره�ون بس�قوط  الزراع�ة  »إق�رار  إن 
وحص�اد االمط�ار للموس�م الش�توي الح�ايل ويف 
ح�ال تواف�ر األمط�ار سُيش�مل مزارع�و الديمية 
بالخطة الشتوية، وتسلم املحصول من قبل وزارة 

التجارة«.
يذك�ر ان محافظ�ة ص�الح الدين لم تتأث�ر بازمة 
املياه التي رضبت غالبية محافظات العراق بسبب 
وقوع اغلب مناطقها عىل ذراع وضفاف نهر دجلة 
وتدف�ق الخزين املائي م�ن املحافظات الش�مالية 

نحوها.
وق�ررت وزارة الزراع�ة يف وق�ت س�ابق خف�ض 
مس�احة الخط�ة الش�توية يف جمي�ع املحافظات 
بنسبة 50% بس�بب شحة االيرادات املائية وانعدام 
االمط�ار باس�تثناء دياىل التي الغي�ت فيها الخطة 
الش�توية بس�بب األزم�ة املائي�ة الحرج�ة الت�ي 

تعانيها.

اعلن�ت رشك�ة س�تاندرد آن�د ب�ورز ,ام�س 
االربعاء، عن انخفاض اجمايل صادرات النفط 
العراقي�ة اىل املصايف املس�تقلة الصينية ألكثر 
م�ن النصف خالل االش�هر الع�رشة االوىل من 

العام الحايل 2021 مقارنة بالعام املايض.
وقال�ت الرشك�ة يف تقرير له�ا ان »الصادرات 
العراق النفطية اىل املصايف املس�تقلة الصينية 
انخفض�ت بمق�دار اكث�ر من النص�ف خالل 
الف�رتة م�ن كان�ون الثان�ي اىل ترشي�ن االول 
املايض من العام الح�ايل2021 مقارنة بنفس 
الف�رتة من الع�ام امل�ايض«، مبين�ة ان »هذه 
الصادرات بلغت 7.16 مليون طن او ما يعادل 
50 مليون برميل من 14.86 مليون طن للعام 

املايض«.
واضاف�ت ان »ص�ادرات الع�راق اىل املص�ايف 
املس�تقلة الصينية لشهر ترشين االول املايض 
ه�ي االخ�رى انخفض�ت لتص�ل اىل 532 الف 
طن او ما يع�ادل 3.72 مليون برميل مقارنة 
بش�هر ترشين االول من الع�ام املايض 2020 
الت�ي بلغ�ت الص�ادرات الع�راق النفطي�ة اىل 
ه�ذه املصايف 1.320 مليون ط�ن او ما يعادل 
9.24 مليون برميل«.واش�ارت الرشكة اىل ان 
»إجم�ايل واردات املص�ايف الصينية املس�تقلة 
البالغة 37 مصفى من النفط الخام انخفضت 
بنس�بة 25% تقريًبا عىل أس�اس س�نوي عند 

13.087 مليون طن مرتي يف ترشين االول«.

النفط يقترب من 86 دوالرا للبرميلتراجع كبير في صادرات النفط العراقية للصين
ارتفعت أس�عار النف�ط، خالل تعام�الت امس األربع�اء، بعد بيانات 
أمريكية أظهرت تراجع مخزونات النفط والبنزين يف الواليات املتحدة.
وصع�دت العقود اآلجلة للخام األمريكي “غرب تكس�اس الوس�يط” 

بنسبة 0.42% إىل 84.50 دوالر للربميل.
فيم�ا زادت العق�ود اآلجلة لخ�ام “برنت” بنس�بة 0.75% إىل 85.42 

دوالر للربميل، وفقا لبيانات وكالة “بلومربغ”.
ويف وقت س�ابق قالت مصادر يف الس�وق، نقال عن بيانات من معهد 
البرتول األمريكي أمس الثالثاء، إن مخزونات النفط الخام والوقود يف 

الواليات املتحدة هبطت األسبوع املايض.
وبحس�ب املصادر، أظهرت بيانات معهد البرتول أن مخزونات الخام 
األمريكية انخفضت 2.5 مليون برميل عىل مدار األس�بوع املنتهي يف 

الخامس من ترشين الثاني 2021.

خالل أكتوبر.. ارتفاع أسعار المواد اإلنشائية متأثرة بصرف الدوالر

ثنائي الفقر والبطالة يبطش باإلقليم والطبقة السياسية تعيش الرفاهية
األزمة االقتصادية تحاصر كردستان

 وأم�ا موظفو اإلقليم فقد تظاهروا 
ع�رشات امل�رات من أج�ل الحصول 
عىل رواتبهم ودمجهم مع موظفي 
الع�راق إلكرتوني�ا , لك�ن حكوم�ة 

بارزاني رفضت.
و ش�هدت اآلون�ة االخ�رية تصاعد 
وت�رية الهج�رة م�ن كردس�تان اىل 
الدول االوربي�ة رغم املخاطر وغرق 
الع�رشات منه�م يف البح�ر قب�ل أن 
تط�أ أقدامه�م تل�ك ال�دول، فيم�ا 
عزت جهات حزبي�ة كردية الهجرة 
أنها ج�اءت نتيج�ة ت�ردي الوضع 
وتكمي�م  االقلي�م  يف  االقتص�ادي 

الحريات واالساليب البوليسية التي 
تتبعها الحكومة.

بنتائ�ج  ج�اءت  كورون�ا  جائح�ة 
س�لبية عىل املجتمع الكردي والتي 
املعي�يش  الواق�ع  يف  س�لبا  أث�رت 
برف�ع  أس�همت  حي�ث  للش�عب, 
معدالت البطالة والفقر دون وجود 
معالج�ات تذك�ر من قب�ل حكومة 
اإلقلي�م , املتهم�ة باالس�تيالء عىل 
الثروات لصالح الطبقة السياس�ية 
يتحكم�ون  الذي�ن  والفاس�دين 
بمقدرات كردس�تان, يف ظل ارتفاع 

معدالت الدين الخارجي.

أم�ا القطاع الس�ياحي فق�د عانى 
هو اآلخر كثريا جراء غياب السياح 

واملخاوف من انتشار كورونا .
رئي�س حكوم�ة إقلي�م كردس�تان 
الع�راق م�رور البارزان�ي اعرتف 
بحجم الدي�ون وااللتزام�ات املالية 
املرتتبة عىل حكومته، عازياً ذلك إىل 
عدم تنفيذ االتفاقات الس�ابقة مع 

الحكومة االتحادية. 
الدي�ون  إجم�ايل  أن  وأض�اف، 
فيه�ا  بم�ا  املالي�ة  وااللتزام�ات 
قروض املص�ارف ومدخرات رواتب 
املوظف�ني يف إقليم كردس�تان يصل 

إىل 28 مليار و 476 مليون دوالراً.
ويف إط�ار ال�رد عىل أس�ئلة أعضاء 
الربمل�ان تمح�ورت االجوب�ة  حول 
واإلداري  امل�ايل  اإلص�الح  عملي�ة 
وقانون اإلص�الح وخطط مواجهة 
املالي�ة وف�ريوس كورون�ا  األزم�ة 
واملش�اريع الخدمية واالسرتاتيجية 
والط�رق  والصناع�ة  الزراع�ة  يف 
لْت كتل كردية  والكهرب�اء، فيما َحمَّ
حكوم�ة اإلقليم مس�ؤولية معاناة 

الشعب الكردي.
الخب�ري  أك�د  الجان�ب  ه�ذا  ويف 

االقتص�ادي الدكتور عب�د الرحمن 
املش�هداني يف اتصال م�ع )املراقب 
العراق�ي(: أنه ال يخفى عىل أحد أن 
مش�اكل اإلقليم هي ذاتها مش�اكل 

املحافظ�ات األخ�رى , فرفع س�عر 
ال�دوالر انعكس س�لبا ع�ىل اإلقليم 
ال�ذي أدى اىل رفع أس�عار البضائع 
والسلع املستوردة , فضال عن عودة 

االك�راد اىل مهن�ة الزراع�ة بس�بب 
ع�دم توفر فرص عم�ل أخرى , أما 
االزمات التي تعاني منها كردستان 
فهي كثرية يف مقدمتها  عدم توزيع 

الرواتب عىل املوظفني طيلة سنوات 
طويل�ة ونظ�ام االدخ�ار ال�ذي أثر 

سلبا عىل رواتب املوظفني .
وتابع : أن أزمة الوقود هي ليس�ت 

بجديدة لكنها أسهمت يف َشلِّ قطاع 
النق�ل نتيجة رفع أس�عار البنزين , 

رغم أنه ُيستلم من بغداد مجانا .
م�ن جهت�ه ق�ال املختص بالش�أن 
االقتصادي سامي سلمان يف اتصال 
م�ع )املراق�ب العراق�ي(: »يعان�ي 
سكان إقليم كردس�تان من ارتفاع 
مع�دالت الفق�ر والبطال�ة وضعف 
املستوى املعييش , مما أجرب الشباب 
الك�ردي اىل الن�زوح اىل املحافظات 
األخ�رى م�ن أج�ل الحص�ول ع�ىل 
يف  فاالس�تثمارات   , عم�ل  فرص�ة 
اإلقليم لم تش�فع للش�عب الكردي 
ألن   , حيات�ه  أس�اليب  بتطوي�ر 
سياس�ة حكوم�ة بارزان�ي خلقت 
طبقات فقرية من االك�راد , مقابل 
غن�ى فاح�ش للنخ�ب السياس�ية 

الكردية«.
وأوض�ح: أن االزم�ات االقتصادي�ة 
املفتعل�ة التي تعيش�ها كردس�تان 
انعكست س�لبا عىل الواقع املعييش 
بع�ض  كش�فت  حي�ث   ، لألك�راد 
املنظم�ات اإلنس�انية ع�ن وج�ود 
ارتفاع كبري يف معدالت الفقر بسبب 

سياسة حكومة اإلقليم.

أظهر المس����ح الجديد لهيأة إحصاء إقليم كردستان العراق عن 
ارتف����اع معدل الفقر إلى  15 %، أما البطالة فقد وصلت الى 14% 
من سكان اإلقليم , فضال عن أزمات أخرى سجلت مؤخرا لتضيف 
معاناة جديدة لس����كان اإلقليم , وخاصة أزمة البنزين التي أدت 

الى َشلِّ قطاع المواصالت وارتفاع أجور النقل الخاص .

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي
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»لوبوان« الفرنسية: الجزائر على فوهة بركان

صحيفة عبرية: تخوف إسرائيلي من نشوب أزمة مع إدارة بايدن

أخبار من 
الصحف 

والمجالت

المراقب العراقي/ بغداد...
كش�ف صحيفة صهيوني�ة، أنه من اآلن فصاعدا، س�تبدأ إدارة 
بايدن عملها، بحيث ستسمح لنفسها بأن تكون أقل لطفا مع 
الحكوم�ة اإلرسائيلية، لكنها أيضا س�تحرص عىل عدم تمزيق 
الحب�ل معه�ا، ووفًق�ا للطريقة نفس�ها تماًما، س�يتعني عىل 
الجان�ب اإلرسائييل أن يقيد خطوات�ه بحكمة؛ حتى ال يدخل يف 
مواجهة مع واش�نطن، األمر الذي قد يع�رض وجود الحكومة 

للخطر أكثر من أي يشء آخر.
وقال الكاتب اإلرسائييل أريئيل كهانا، بحسب صحيفة »إرسائيل 
اليوم« إن »املس�ألة األكثر حساسية من الناحية السياسية بني 
واش�نطن واالحتالل ه�ي القضية الفلس�طينية، يف ضوء رغبة 
املس�ؤولني الحكوميني يف واش�نطن بفتح قنصلي�ة أمريكية يف 
رشق�ي القدس، مقابل نوايا إرسائي�ل املوافقة عىل خطط بناء 
إضافي�ة يف القدس والضفة الغربية، بجانب التحركات املتعلقة 

بالس�لطة الفلس�طينية، األم�ر ال�ذي يمكن أن 
تتده�ور إىل أزمة سياس�ية بينهما، م�ا لم تتم 

إدارتها بشكل صحيح«.
وتاب�ع الكاتب، أن »هن�اك تخوفا إرسائيليا من 
نشوب أزمة مع إدارة بايدن، السيما يف موضوع 

القنصلية، ما قد يجعلهما يحرصان عىل 
معالجة املوضوع بعيًدا عن األضواء، 

م�ع القلق من وق�وع مفاجأة من 
القي�ام بواح�دة م�ن الخطوات 

أحادي�ة الجان�ب، س�واء فتح 
القنصلية من قبل واشنطن، 

بمش�اريع  ال�روع  أو 
اس�تيطانية من قبل تل 

أبيب«.

المراقب العراقي/ بغداد...
يف افتتاحي�ة تحت عن�وان: »الجزائر 
عىل فوه�ة بركان«، ق�د تثري غضب 
واتهام�ات  الجزائري�ة،  الس�لطات 
املجل�ة  قال�ت  للمغ�رب،  االنحي�از 
النظ�ام  إف�الس  إن  الفرنس�ية 
العس�كري – الس�يايس يف الجزائ�ر 
يدفع�ه إىل البح�ث ع�ن خ�الف م�ع 
ج�اره املغرب�ي. وقال�ت الصحيفة، 
إن »النظ�ام املتهال�ك يف الجزائر يجد 
نفس�ه مجربا ع�ىل توحي�د صفوف 
شعبه، وال يشء يسهل عليه فاملهمة 
أكث�ر م�ن افتع�ال ع�دو يلع�ب دور 

كب�ش الف�داء يف ه�ذا اإلطار رس�م 
النظام الجزائري لنفسه ثالثة أعداء: 
املغرب وفرنسا وإرسائيل.  وأضافت 
املجلة  »اليوم تالش�ت آم�ال التحرر 
التي ب�رزت يف ع�ام 2019 يف أعقاب 
اس�تقالة الرئيس الجزائ�ري الراحل 
مدفوع�ا  بوتفليق�ة،  العزي�ز  عب�د 
م�ن قبل ح�راك وضع ح�دا لعرين 
عام�ا من حك�م نظ�ام بوتفليقة إذ 
لج�أ النظ�ام إىل س�جن الصحفي�ني 
واملدافعني عن حقوق اإلنسان لقمع 
أو م�ا  الش�عبي  االحتج�اج  حرك�ة 

يعرف بالحراك الشعبي«. 

المراقب العراقي/ متابعة...
أكد مس�اعد وزير الخارجية االيراني للش�ؤون السياس�ية ع�يل باقري أنه 
ليس�ت لدين�ا مفاوض�ات نووية ب�ل ان القضية االس�اس ه�ي التداعيات 
الناجمة عن خروج امريكا من االتفاق النووي وفرضها اجراءات حظر غري 

قانونية عىل ايران.
وق�ال باقري، خ�الل لقائ�ه يف باريس املدير العام للش�ؤون السياس�ية يف 
الخارجي�ة الفرنس�ية فيليب ارورا: كما تعلمون س�ترتأس فرنس�ا االتحاد 
االوروبي يف االش�هر الس�تة االوىل من العام الق�ادم 2022 وبطبيعة الحال 

يمكن ان يكون لها دور دويل بهذا الصدد.
واض�اف »اعتق�د ان الفرصة مناس�بة جدا يف ه�ذا املجال، س�واء لالرتقاء 
بالعالقات بني الجمهورية االس�المية االيرانية وفرنس�ا وكذلك اداء فرنسا 
ال�دور يف العالقات االقليمية فضال عن املفاوضات املقررة ان تجري يف فيينا 

بني ايران ومجموعة »4+1« يوم 29 ترين الثاني الجاري«.
واوضح، بأنه »اجرى محادثات مس�هبة ورصيحة وجدية وبناءة وماضية 

اىل االمام مع املدير العام للشؤون السياسية يف الخارجية الفرنسية«.
وحول ترصيحات وزير الخارجية الفرنيس جان ايف لودريان الذي قال بان 
مفاوضات احياء االتفاق النووي يجب ان تس�تانف من املكان الذي وصلت 
اليه حتى 20 حزيران املايض قال باقري: ليست لدينا مفاوضات نووية، الن 
القضي�ة النووية تم االتف�اق حولها بصورة كاملة يف العام 2015 بني ايران 

ومجموعة »1+5«.
واضاف: ان القضية االس�اس القائمة امامنا اليوم هي التداعيات الناجمة 
ع�ن خروج امريكا من االتف�اق النووي حي�ث ان تداعياتها مقترصة فقط 
ع�ىل اجراءات الحظر غ�ري القانونية املفروضة ضد الجمهورية االس�المية 

االيرانية.

المراقب العراقي/ متابعة...
ع�ربت جمعية الوفاق الوطني اإلس�المية يف البحرين، عن قلقها إزاء أوضاع 
الس�جناء السياسيني املنس�يني يف سجن »قرين« العس�كري، خصوصا بعد 
توارد معلومات حقوقية عن دخول الس�جني السيايس »فاضل السيد عباس 
ريض« إرضابا عن الطعام احتجاجا عىل انتهاك حقه يف تلقي العالج املناسب 
وال�الزم. كما ج�ددت الوفاق دعوتها باإلفراج عن الس�جناء السياس�يني يف 
س�جن قرين العس�كري بش�كل فوري وه�م: محمد عبد الحس�ن املتغوي، 
فاضل السيد عباس ريض، الس�يد علوي حسني، ومبارك عادل مبارك مهنا، 
محمد عبد الحس�ني صالح الش�هابي. وأكدت الوفاق عىل رضورة أن تتقدم 
الجه�ات الحقوقي�ة الدولي�ة بطل�ب لزيارة س�جن قرين العس�كري لتفقد 
أوضاع املعتقلني املنسيني والذين من بينهم ضحايا مدنيني تعرضوا ملحاكمة 

عسكرية؛ خصوصا مع الصيت اليسء لهذا السجن يف قضايا السياسيني.

الخارجية اإليرانية: ليست لدينا 
أية مفاوضات نووية مقبلة

الوفاق البحرينية تطالب
 بزيارة الجهات الحقوقية 
إلى سجون النظام الخليفي

خفيف وثقيل .. االنسحاب األمريكي يخلف 
سالحا »سائبا« في أفغانسان 

المراقب العراقي/ متابعة
ج�زء م�ن الس�وداوية التي خلفه�ا الرحيل 
والف�وىض  أفغانس�تان  ع�ن  االمريك�ي 
أبرزه�ا  والنكب�ات،  واالزم�ات  والك�وارث 
انتش�ار الس�الح الذي ب�ات يش�كل تهديدا 
لحياة األفغان بش�كل مب�ارش، حيث أصبح 
السالح يغزو االسواق ويجذب التجار ويباع 

جنبا اىل جنب مع السلع الغذائية.
ويف الراب�ع من تري�ن األول امل�ايض أقرت 
وزارة الح�رب األمريكي�ة )البنتاغ�ون( بأن 
ع�دًدا كب�رًيا م�ن أس�لحة الوالي�ات املتحدة 

يف  ي�زال  ال  االفغان�ي،  للجي�ش  املُقّدم�ة 
أفغانس�تان التي تحولت اىل ما يش�به سوقا 
للس�الح ازده�رت فيه ه�ذه التج�ارة بزمن 
قي�ايس خصوص�ا م�ع وج�ود الحرك�ة يف 

السلطة، بسبب مردودها املادي الكبري.
ون�رت تقاري�ر، نقال عن ش�هود عيان أن 
ثالثة من تج�ار األس�لحة يف قندهار جنوب 
أفغانس�تان كش�فوا ان »ع�رات األفغ�ان 
افتتحوا متاجر أسلحة يف جنوب أفغانستان 
بش�كل علن�ي، يبيع�ون فيه�ا مسدس�ات 
وبن�ادق وقناب�ل يدوي�ة ومناظ�ري للرؤي�ة 

الليلي�ة أمريكية الصنع. وهنا ال بد من طرح 
الس�ؤال الت�ايل: ما هي أس�باب ظه�ور هذه 
التج�ارة؟ وكي�ف حص�ل ويحص�ل التج�ار 
ع�ىل بضاعتهم تلك؟ ومن ه�م زبائنهم؟ اما 
الج�واب، فس�نجده عند هذا الثالث�ي املَقيت 
»طالب�ان، ق�وات االم�ن االفغاني�ة، وتجار 

السالح«.
وأضافت التقارير، أن »الحركة سعت بشغف 

للحصول عىل أس�لحة ومعدات أمريكية.
وكش�ف احد تجار الس�الح يف قندهار طلب 
عدم الكشف عن هويته � الن الحركة حذرته 

من التحدث اىل وس�ائل االع�الم � ان »تجار 
االس�لحة باعوا اس�لحة كبرية مث�ل املدافع 

املضادة للطائرات اىل طالبان هذا الصيف«.
بع�د  انقبل�ت  »الص�ورة  أن  اىل  وأش�ارت 
االنس�حاب، حيث تراجع  طلب الحركة عىل 
السالح االمريكي مع نهاية القتال، يف اعقاب 
استيالئها عىل االالف من االسلحة االمريكية 
الصن�ع واطنان م�ن املع�دات العس�كرية، 
العس�كرية  القواع�د  استس�لمت  بعدم�ا 

الحكومية او تم اجتياحها«.
ولف�ت اىل أن »دور الجيش االمريكي وقوات 

االم�ن األفغانية كبري، مش�ريا اىل أن االفغان 
وعندما ايقنوا ان االنس�حاب االمريكي واقع 
ال محال�ة، حّولوا التهديد ال�ذي يرتبص بهم 
اىل فرصة، فرضبوا عصفورين بحجر واحد، 
فمن جهة، استخدموا السالح االمريكي الذي 
كان بحوزتهم، كطوق نجاة من القتل، وهو 
ما جرى اثن�اء تفاوضهم مع »طالبان« عىل 
عمليات االستس�الم الجماع�ي، حيث قاموا 
بتس�ليم هذه األسلحة واملعدات مقابل وعود 

من الحركة بإنقاذ حياتهم.
وم�ن جه�ة اخ�رى، وج�دت ه�ذه الق�وات 
الحكومي�ة، ان هذا الس�الح، س�يُدر عليهم 
ذهبا ويكون مصدر دخل مهم بالنسبة لهم، 
فلم ي�رتددوا يف بيع�ه لينعم�وا بأمواله التي 

طاملا حرموا منها من قبل حكومتهم.
تّجار السالح، بدورهم، تلقفوا حالة التخبط 
التي اصابت العنارص الحكومية )مع انتشار 
اخبار االنس�حاب( كما أدرك�وا طمع بعض 
مقات�يل »طالبان«، فس�ارعوا اىل اس�تغالل 
ه�ذا الواقع لجنى ارباح هائل�ة، حيث كانوا 
يدفعون االم�وال لجنود الحكوم�ة ومقاتيل 
»طالب�ان«، لق�اء حصوله�م ع�ىل البن�ادق 

والذخرية وغريها من العتاد.
»عصمت الله«، واحد من التجار الذين تحدثوا 
عن واقع تجارة السالح يف افغانستان، حيث 
كش�ف عن الكيفية الت�ي يحصلون بها عىل 
الس�الح، إذ ق�ال »إنه فت�ح متج�راً يف والية 
قندهار منذ حوايل ثمانية اشهر تقريبا، بعد 
أن س�يطرت طالبان عىل املنطق�ة املجاورة 
وقبل ذلك، كان يعمل كتاجر أسلحة متجول، 
ويزور القواع�د الحكومية لراء األس�لحة 
والذخرية من الجن�ود والرطة الذين هم يف 
أم�س الحاج�ة إىل املال، بعدم�ا ضاقوا ذرعا 
بحكومة كاب�ول التي يعتق�دون أنها تخلت 

عنهم«.
واش�ار عصمت الل�ه اىل »انن�ا اعتدنا العمل 
كفريق متنقل. كنا نلتقي بالعديد من الجنود 
والضباط الحكوميني لراء أس�لحة منهم. 
ثم نأخذ هذه األس�لحة إىل طالب�ان ونبيعها 

لهم، أو ألي شخص يعطينا ثمًنا جيًدا«.
إضاف�ة اىل عصم�ت الل�ه، هن�اك العديد من 
يف  يتجول�ون  األس�لحة  ومهرب�ي  املتاج�ر 
قنده�ار هذه األي�ام، بحثا عن األس�لحة، ال 
س�يما خالل ه�ذه الف�رتة االنتقالي�ة حيث 

يسهل رشاء أسلحة جديدة.

أعداد متاجر البيع توازي محالَّ األغذية !

المراقب العراقي/ متابعة...
أك�د املتحدث باس�م حرك�ة حماس 
عبد اللطي�ف القان�وع، أن املقاومة 
الفلس�طينية تتاب�ع ع�ن كث�ب ما 
االحت�الل  س�جون  داخ�ل  يج�ري 
االرسائي�يل بح�ق األرسى وخاص�ة 

املرضبني منهم عن الطعام.
إن  ترصي�ح  يف  القان�وع،  وق�ال 
»املقاوم�ة قال�ت كلمته�ا، بأنها لن 
تقف مكتويف األيدي تجاه ما يتعرض 
له األرسى خاصة املرضبني منهم و 
س�تكون خ�ط الدف�اع األول النتزاع 
مطالبه�م م�ن مصلح�ة الس�جون 
املقاومة  ب�أن  الصهيوني�ة«، مؤكداً 
التي انترصت ملدينة القدس والشيخ 
جراح ق�ادرة أن تنت�رص يف أي وقت 
ل�أرسى يف أي معركة يقرروها ضد 

السجان الصهيوني.
االحت�الل  تجاه�ل  أن  وأض�اف:« 
ملعان�اة األرسى التي تزداد يوماً بعد 
ي�وم بس�بب إرضابه�م املفتوح عن 
الطعام؛ لك�ر إرادة االحتالل فيما 

الظال�م  االداري  باالعتق�ال  يتعل�ق 
القبي�ح  الوج�ه  يعك�س  بحقه�م 
لالحت�الل والهمجية التي يمارس�ها 
بحق األرسى«، مش�رياً إىل أن شعبنا 
ت�رك  لهم�ا  يمك�ن  ال  ومقاومت�ه 

األرسى بمفرده�م داخل الس�جون 
امام همجية املحتل.

وأوض�ح، أن املعان�اة التي يعيش�ها 
األرسى داخ�ل الس�جون والظروف 
وانس�انية  آدمي�ة  الغ�ري  املعيش�ة 
خاص�ة املرضب�ني منه�م؛ س�تظل 
ه�ي صاعق تفج�ري ألي معركة مع 
االحتالل الصهيوني، محذراً االحتالل 
بح�ق  سياس�اته  يف  التم�ادي  م�ن 

األرسى.
ولف�ت القانوع إىل أن ق�رار املقاومة 
بوض�ع أرسى »س�جن جلبوع« عىل 
راس قائمة تبادل أي صفقة قادمة؛ 
يؤك�د أن املقاومة لديه�ا أوراق قوة 
تمكنها من تغري املعادالت ومن كر 
ش�وكة االحتالل واجباره عىل تثبيت 

حقوق األرسى يف داخل السجون.

المراقب العراقي/ متابعة...
وع�رب  بريطاني�ون  ط�الب  ط�رد 
اململك�ة  يف  اإلرسائيلي�ة  الس�فرية 
املتحدة تس�يبي حوتوف�يل، ومنعوها 
م�ن مغ�ادرة أح�د املعاه�د، وإلق�اء 

محارضة.
وكش�ف موقع »بريطاني�ا بالعربي« 
الحكوم�ي أن الس�فرية اإلرسائيلي�ة 
ع�ىل  أج�ربت  حوتوف�يل  تس�يبي 
مغ�ادرة جامع�ة SLE بلن�دن، تحت 
حراسة مش�ددة بعد احتجاج الطالب 
منحه�ا  ورفضه�م  وجوده�ا  ع�ىل 

منص�ة للتح�دث. وغادرت الس�فرية 
امل�كان،  م�ن  متس�للة  اإلرسائيلي�ة 
بمس�اعدة حراس�ها األمني�ني، الذين 
دفعوه�ا إىل ركوب س�يارتها. وُيظهر 
مقط�ع الفيدي�و املنت�ر مظاه�رة 
حاش�دة خ�ارج القاعة، حي�ث منع 
حراس األمن املتظاهرين من الوصول 

إىل سيارة السفرية.
وتفاع�ل املغ�ردون مع املقط�ع الذي 
انت�ر يف مختلف املنصات، وأش�ادوا 
بما فع�ل الط�الب، وقارن�وا ذلك بما 

تفعله بعض الدول العربية املطبعة.

المراقب العراقي/ متابعة...
كش�فت منظم�ة »الديمقراطي�ة اآلن« للعالم العرب�ي )DAWN(  عن فضيحة 
ألح�دى الركات االمريكية عن حصولها عىل »املاليني« من الس�عودية مقابل 

تبييض انتهاكات اململكة.
 Qorvis ماي�كل بيرتوزيلو هو املدي�ر اإلداري لركة العالقات العام�ة الدولية

Communications كما أنه رشيك منذ فرتة طويلة مع حكومة السعودية.
وأسس مايكل بيرتوزيلو الركة التي تتخذ من العاصمة األمريكية مقرًا لها يف 
عام 2000 ويتلقى مبالغ مالية من الحكومة الس�عودية منذ هجمات الحادي 

عر من أيلول ضد الواليات املتحدة.
وساهم بيرتوزيلو، من خالل دوره يف الركة، يف انتهاكات الحكومة السعودية 
من خالل ضمان استمرار الدعم العسكري األمريكي لها، واملساعدة يف تجنيب 
الس�عودية املس�اءلة والتدقيق لدورها يف األزمة اإلنس�انية يف اليمن وارتكابها 

لجريمة قتل جمال خاشقجي.
إذ قّدم صورة مخالفة للحقيقة عن سجل الحكومة السعودية يف مجال حقوق 
اإلنسان عىل وجه الخصوص من خالل تعزيز التواصالت للمنظمات التي تعمل 

عىل تبييض انتهاكات حقوق اإلنسان التي ترتكبها الحكومة السعودية.
ومنذ عام 2001، تلقت رشكة Qorvis أكرب قدر من األموال أكثر من أي جماعة 
ضغ�ط أو رشكة عالقات عامة تعمل لصالح الحكومة الس�عودية، بمبلغ كبري 

قدره 124،096،489.62 دوالًرا.
وقد قاد بيرتوزيلو هذه العالقة منذ البداية وعمل بشكل فعال كممثل ومتحدث 

باسم الحكومة السعودية.

حماس: المقاومة لن تقف مكتوفة األيدي تجاه انتهاكات األسرى

طرد السفيرة اإلسرائيلية في لندن 
من إحدى الجامعات 

فضيحة تطال شركة أمريكية 
تتقاضى »الماليين« مقابل تبييض 

انتهاكات السعودية
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ُمسيَّرات محور المقاومة .. عجز العدو 
ومحاوالت االستدراك

هزيمة السعودية في مأرب.. 
»إسرائيل« قلقة وأميركا تبحث عن »خطط بديلة«

بقلم/أيمن الرفاتي
عام�اً بع�د ع�ام، تتط�وَّر الق�درات 
املقاوم�ة،  ل�دى مح�ور  العس�كرية 
العس�كرية  لتواك�ب أح�دث األدوات 
املؤثرة يف الحرب مع العدو، األمر الذي 
دف�ع مراكز البح�ث يف كيان االحتالل 
إىل تركيز دراس�اتها مؤخراً عىل هذه 
ة  األدوات، وخصوصاً الطائرات املسيرّ
من دون طيار، التي أصبحت مرشوعاً 
بمس�توى س�الح الصواريخ الدقيقة 
ويض�ع  االحت�الل  يخش�اها  الت�ي 
اس�رتاتيجيات مشرتكة مع واشنطن 
الف�رص منها  ملواجهتها واس�تغالل 
لدفع ال�دول العربي�ة إىل التقرب منه 
ورشاء الطائرات واملنظومات املضادة 

التي يصنعها.
وق�د زادت أهمي�ة س�الح الطائ�رات 
الس�نوات  خ�الل  طي�ار  دون  م�ن 
يف  فاعليت�ه  أثب�ت  بعدم�ا  األخ�ية، 
الحرب النظامي�ة والهجينة، وآخرها 
معركة »سيف القدس« يف قطاع غزة، 
والرضبات املتتالية عىل جبهة اليمن، 
وه�و م�ا يلب�ي احتياج�ات مح�ور 
املقاومة يف ضوء اختالل ميزان القوة 
العس�كرية يف املنطق�ة. وم�ع ه�ذا، 
استطاعت هذه الطائرات تغيي وجه 
الحرب الجوية يف الرشق األوسط، بما 
يؤهلها لتؤدي دوراً بارزاً يف املواجهات 

املقبلة.

مجموع�ة  تس�عى  الغ�رض،  وله�ذا 
مشرتكة بني كيان االحتالل والواليات 
املتح�دة األميكية منذ عه�د الرئيس 
دونال�د ترام�ب للتعام�ل م�ع خطر 
الطائ�رات م�ن دون طي�ار اإليرانية، 
فيم�ا واصل�ت ه�ذه اللجن�ة عمله�ا 
الرئي�س ج�و  إدارة  مؤخ�راً يف ظ�لِّ 

بايدن.
مؤخراً، كشف أمي بمخبوط، املراسل 
الع�ري،  »واال«  ملوق�ع  العس�كري 
أنَّ آخ�ر الس�يناريوهات الت�ي تدرَّب 
عليه�ا االحتالل يحاك�ي إطالق آالف 
ة عىل  الصواري�خ والطائ�رات املس�يرّ
يف  أرضار  إىل  ي�ؤدي  بم�ا  االحت�الل، 
مصان�ع األموني�ا، نتيج�ة اإلصابات 

الدقيقة والكثية يف كيان االحتالل.
الطائ�رات  م�رشوع  م�ن  الخ�وف 
ة اإليرانية لم يعد يقترص عىل  املس�يرّ
»إرسائي�ل«، ب�ل وص�ل إىل الوالي�ات 
الت�ي ه�دد رئيس�ها ج�و  املتح�دة، 
باي�دن نهاي�ة الش�هر امل�ايض خالل 
قم�ة مجموع�ة العرشين بال�ردرّ عىل 
ة التي  تهديد الطائرات اإليرانية املسيرّ
تتع�ارض م�ع مصالح واش�نطن يف 
املنطق�ة، إثر الهجوم الذي اس�تهدف 
قاعدة »التنف« األميكية يف سوريا يف 

20 أكتوبر/ترشين األول املايض.
أم�ا يف كي�ان االحت�الل، فق�د تابعوا 
املعلوم�ات ح�ول عملي�ة اس�تهداف 

كب�ي،  بش�كل  »التن�ف«  قاع�دة 
مستحرضين خطورة أنَّ هذا الهجوم 
كش�ف تكتي�كاً جدي�داً يف إطالق عدد 
من الطائ�رات االنتحارية من مناطق 
مختلفة، فقد انطلقت 3 طائرات من 
س�وريا وطائرتان من العراق بشكل 
متواٍز، ما يعن�ي أنرّ »إرسائيل« يمكن 
أن تتعرَّض لسلسلة من الهجمات من 
ة، مصدرها عدد من  الطائرات املس�يرّ
الدول، مث�ل لبنان وس�وريا والعراق 
وإيران وقط�اع غزة، وربم�ا مناطق 
ل  أخ�رى بش�كل متزامن، ما سيش�كرّ

معضلة دفاعية.
ويف ه�ذا اإلط�ار، يص�ف يون�ي ب�ن 
مناحي�م، الكات�ب واملحلرّ�ل يف موقع 
»نيوز 1« العري، أنَّ التنس�يق العايل 
ة لدى محور املقاومة يف تشغيل  والدقرّ
هذا الس�الح الهجوم�ي الجديد جعله 
ال�رشق  يف  للغاي�ة  خط�ياً  س�الحاً 
األوسط. وقد طوَّره اإليرانيون ليؤدي 
أدواراً مهمة بش�كل مث�ي لإلعجاب، 
كم�ا ح�دث يف ح�رب اليمني�ني م�ع 

السعودية طيلة السنوات املاضية.
كي�ان  يف  البح�ث  مراك�ز  �زت  وركَّ
االحت�الل ع�ىل ترصيح�ات الجن�رال 
القائ�د يف ح�رس  حس�ني س�المي، 
الث�ورة اإليران�ي، يف يونيو/حزي�ران 
املايض، بأنَّ بالده طورت طائرات من 
دون طيار يمكن أن تطي إىل مستوى 

7000 كيلومرت وتهب�ط يف أي مكان، 
مقرنني بحثهم باإلش�ارة إىل سلسلة 
من العملي�ات بالطائرات، وخصوصاً 
يف األردن وفلس�طني املحتلرّ�ة خ�الل 

معركة »سيف القدس« وما بعدها.
أم�ا وزير األم�ن بيني غانت�س، فقد 
اع�رتف بخطورة الطائ�رات اإليرانية 
املس�ية، إذ قال يف 12 أيلول/سبتمر 
املايض خ�الل مؤتمر ملعهد سياس�ة 
جامع�ة  يف  »اإلره�اب«  مكافح�ة 
رايش�مان إنرّ »إي�ران تدررّب نش�طاء 
ة يف قاعدة  عىل إطالق طائرات مس�يرّ
أصفه�ان  مدين�ة  ش�مال  كاش�ان 
اإليراني�ة، وهم يصنع�ون ويصدرّرون 
ويعمل�ون  ملبعوث�ني  الطائ�رات 
الق�وات  بقي�ادة  معه�م  بالتنس�يق 
الجوية لحرس الثورة وقوة القدس«.

»اسرتاتيجية املواجهة«
إنَّ محاربة الس�الح اإليران�ي الجديد 
أخذت عدداً من املسارات مؤخراً، تمثل 
أولها بالتأث�ي اإلعالمي والتهديد غي 
املب�ارش، عر إعالن الوالي�ات املتحدة 
فرض عقوبات عىل رشكتني إيرانيتني 
و4 مواطنني إيرانيني، بتهمة التورط 
يف عمليات الطائ�رات من دون طيار، 
م�ا يه�دف إىل ردع العامل�ني يف ه�ذا 
املجال يف الجمهورية اإليرانية ومحور 
املقاوم�ة، كم�ا يعتق�دون، إذ إنَّ هذا 
اإلعالن ُيفه�م منه أنرّهم س�ُيدرجون 
يف قائم�ة االغتياالت املس�تقبلية لدى 

الواليات املتحدة و«إرسائيل«.
أما املسار الثاني ملواجهة هذا الخطر، 
فق�د تجىلرّ بوصمه بأنَّه »س�الح قوة 
ش�يعي يف مقاب�ل ال�دول الس�نية يف 
املنطقة«، وهو ما يفهم منه محاولة 
ال�دول  تجني�د  جدي�دة الس�تحضار 
والتحالفات عىل أسس طائفية، األمر 
الَّذي س�يدفع ال�دول العربية األخرى 
إىل رفع مس�توى عالقاته�ا مع كيان 
ة من  االحتالل ورشاء طائرات مس�يرّ
دون طي�ار من صناعت�ه، إضافة إىل 
منظوم�ات اإلن�ذار واإلس�قاط التي 
ت�مَّ تطويرها مؤخ�راً بالتع�اون بني 
املتح�دة. وبهذا،  االحت�الل والواليات 
تك�ون »إرسائيل« رضبت عصفورين 

بحجر.

بقلم/علي ظافر
�ب الجميع اقرتاب حس�م املعركة كلي�اً يف مأرب ع�ىل وقع التقدم  وس�ط ترقرّ
امليداني املتس�ارع لقوات صنعاء باتجاه املدينة، تبحث واش�نطن عن »خطط 
بديلة« بعد فش�لها الدبلومايس يف تجميد املعارك عر مبعوثها تيم ليندركينغ، 
فيم�ا يعيش الع�دو اإلرسائييل حالة م�ن القلق من تطورات املش�هد اليمني، 

وخصوصاً يف مأرب.
ويعزرّز ذلك ما كتبه مس�اعد وزير الخارجية األميكي ديفيد ش�ينكر يف مقال 
ح  ن�رشه املعه�د األميكي للدراس�ات االس�رتاتيجية يف الرشق األوس�ط، يرجرّ
في�ه أن »أع�داء واش�نطن س�ينترصون يف هذه الح�رب عاجالً ولي�س آجالً، 
ويس�يطرون عىل مصادر الطاقة يف اليمن«، ويدع�و يف املقابل إدارة بايدن إىل 
»صياغة خطة بديلة تتمثرّل بالعمل مع الس�عوديني لتس�ليح وتنظيم حكومة 
ه�ادي وحلفائه�ا املحلي�ني بش�كل أفضل أو ع�ن طريق إصدار أم�ر للجيش 

األميكي بالتدخل املبارش«.
ه�ذا الطرح يعررّ عن قناعة أميكي�ة بحتمية الهزيم�ة العاجلة يف مأرب وما 
بعدها، ويقدم ش�اهداً إضافياً عىل فشل األدوات اإلقليمية واليمنية )الوكالء(، 
واعرتافاً بفش�ل أميكا نفسها املتورطة يف العدوان عىل اليمن منذ اليوم األول. 
وخالل األس�ابيع املاضية، أرس�لت واش�نطن رسب�ًا من الطائ�رات إىل قاعدة 
س�لطان يف الس�عودية، وكاس�حة ألغ�ام إىل البح�ر األحمر، وأبرم�ت صفقة 
صواري�خ جو - جو مع الس�عودية بقيمة 650 ملي�ون دوالر... ولم يبَق خيار 
د ليندركينغ بفرض  ل�م تتخذه ضد اليمنيني من قصف وحصار وعقوبات يتوعرّ

املزيد منها.
الحقيقة أنَّ واش�نطن ووكالءها اإلقليميني وصلوا إىل مرحلة انعدام الخيارات 
املطروحة والبديلة، إال إذا كان ش�ينكر يقصد إرسال جنود أميكيني إىل األرض 
اليمنية، فهذا س�يمثل مكس�باً جديداً لليمنيني الذين يتشوقون للقتال املبارش 
م�ع األميكي، ليصنعوا ل�ه فيتنام جديدة ومقرة جديدة، وهذا أمر مس�تبعد 
بعد هزيمة أميكا يف أفغانستان وانسحابها وترصيح بايدن نفسه بأن أميكا 

لن تقاتل بالنيابة عن أحد.
ويف م�وازاة اإلحب�اط األميكي الس�عودي، وإحباط مرتزقته�م يف اليمن، فإنَّ 
القلق يهيمن عىل األوساط الصهيونية التي ترصد املجريات يف اليمن منذ العام 
2014 إىل الي�وم »بقلق عميق«. وكان الفتاً خالل األيام املاضية اهتمام اإلعالم 
اإلرسائي�يل بمعرك�ة م�أرب، حتى إن صحيف�ة »جيوزاليم بوس�ت« وصفت 
معركة مأرب بأنها »الحجر األساس يف الحرب الشاملة عىل إرسائيل والواليات 

املتحدة«.
ويف التحلي�ل، ف�إن االهتم�ام اإلرسائي�يل بمجري�ات الح�رب يف اليمن يعكس 
تخوف�اً من الق�وة اليمنية الصاعدة التي تجاهر بالع�داء ل�«إرسائيل«، وتعلن 
اس�تعدادها للدخول ضمن معادلة »املساس بالقدس يعني حرباً إقليمية«. إىل 
جانب ذلك، إن »إرسائيل« تس�تخلص الدروس والعر من هزيمة الس�عودية يف 
اليمن، فرتاجع حس�اباتها يف التورط بمغامرة ش�بيهة باملغامرة الس�عودية، 
س�واء يف اليمن أو يف أي س�احة من س�احات مح�ور املقاوم�ة. وبالتايل فإن 
هزيمة الس�عودية تكبح جماح العدو اإلرسائييل، بالنظر إىل املشرتكات بينهم 
يف التوجه والتس�ليح والتدريب، وبعد أن تبنيرّ أنرّ س�الح الجورّ ال يحسم معركة 
ن تحال�ف العدوان من إعاقة  �ق نرصاً، فرغم الغ�ارات املكثفة، لم يتمكرّ ويحقرّ
تقدم الجيش واللجان الش�عبيرّة نحو تحرير مدينة م�أرب، إذ تؤكد املعلومات 
س�قوط أه�م املواقع والحامي�ات يف محيط مدين�ة مأرب بيد ق�وات صنعاء، 

وتوض�ح أنرّ الجي�ش واللجان الش�عبية تمكنوا خ�الل اليوم�ني املاضيني من 
تحرير معس�كر »أم ريش« االس�رتاتيجي ومحيطه باتج�اه املدينة، إىل جانب 
تحرير منطقة »أراك«، وصوالً إىل »الروضة«، والس�يطرة عىل أجزاء من »البلق 

األوس�ط«.
وتش�ي املص�ادر إىل أن »البل�ق الش�مايل« و«البل�ق الرشق�ي«، وبينهما نقطة 
»الفلج«، باتت بأهميتها االسرتاتيجية تحت السيطرة النارية للجيش واللجان 
الش�عبية، ويف حكم الس�اقطة عس�كرياً، وباتت املعرك تقرتب أكثر وأكثر من 

مسكن سلطان العرادة يف منطقة الكرى.
وبم�وازاة التقدم العس�كري، تس�خن صنعاء خط�وط التواص�ل والتفاوض. 
وقد أعلن�ت قبائل عبيدة يف مديرية الوادي، آخر املديريات التي يس�يطر عليها 
تحالف العدوان، أنها »لن تسمح للتحالف بأن يجعل من بالدها ساحة حرب«، 

متوعدة بالوقوف ضد من يحاول جر املعارك إىل مديريتها.
يأت�ي هذا التطورّر بع�د أيام قليلة من وصول وفود قبلي�ة كبية تالمس 1500 
مقاتل من أبناء مديرية العبدية ومش�ايخها ووجاهاتها. وقد اس�تقبلهم قائد 
الثورة الس�يد عب�د امللك بدر الدين الحوث�ي بحفاوة وتكريم، رغ�م أنَّهم كانوا 

خالل األسابيع املاضية يقاتلون ضد قوات صنعاء.
ه�ذا العفو والتس�امح والتصالح وما س�معوه من الس�يد عبد املل�ك الحوثي 
ومبادرت�ه باإلف�راج عن أرساهم، س�يكون له حتماً مفاعيل�ه القوية يف تبديد 
الدعاي�ات الت�ي تعمل لي�اًل نهاراً لش�يطنة »أنص�ار الله« وتعمي�ق الخالفات 
�خ  وال�رشوخ داخل الصف الوطني والجبهة الداخلية، ومن ش�أن ذلك أن يرسرّ
لدى عموم س�كان املحافظات املحتلة أنَّ التحالف وأدواته ومرتزقته يستغلرّون 
طاقاتهم يف املعركة الخطأ، ويستنزفون حقوقهم الطبيعة من الثروة وغيها، 
وال س�يما أبناء محافظتي مأرب وش�بوة، وربما نشهد يف الفرتة املقبلة وفوداً 
وأفواج�اً جديدة من مناطق س�يطرة تحالف الع�دوان لالصطفاف مع صنعاء 
وطالئ�ع مقاتليه�ا من الجيش والقبائل يف معركة التحري�ر الوطني ملأرب وما 

بعدها.
يف مقاب�ل ه�ذه املعطيات التي تع�زز حضور صنع�اء ومكاس�بها وااللتفاف 
الش�عبي لدعم قراراتها وخياراتها، فإن اإلحباط والشعور بالهزيمة الوشيكة 
يهيمنان عىل املعس�كر اآلخر. ذلك ما ب�دا واضحاً من حديث املرتزقة، وآخرهم 
سلطان العرادة، وقبله بيان الهزيمة الصادر عن حزب اإلصالح وبقية األحزاب 
املنخرط�ة يف صف الع�دوان، والرّذي�ن رموا ك�رة الهزيمة يف ملعب الس�عودية 

 

عدة س�يناريوهات محتملة ومطروحة امام االطار التنس�يقي الذي 
اكتس�ب ريادة واهمية ي�درك الجميع ان ال يمك�ن تجاهلها بعد ان 
اتفق الجميع ع�ىل عدم تجاهل االجماع الش�يعي حتى وإن حصلوا 
ع�ىل ثلثي املقاعد يف الرملان . فاي حكومة تش�كل دون مباركة هذا 

االجماع ستكون عرجاء مصيها التعثر عند اول عقبة .
 وه�ذا م�ا اقرت�ه كل مراك�ز النف�وذ ومرتك�زات الق�رار يف البالد . 
فالنج�ف تدف�ع باتجاه ذلك وقد اوحت بطريقة ما اىل الس�يد الصدر 
ب�أن االعتماد عىل عدد املقاع�د لن يمكنك من تش�كيل حكومة وان 
تقديم التنازالت داخل البيت سيمنحك قوة وهو افضل من تقديم تلك 
التنازالت خارجه وانت يف كل االحوال ستقدم تلك التنازالت . وبالتايل 
ف�ان الصدر اذعن لذلك وعزم عىل كرس الجمود وايجاد منفذ يف جبل 

االنسداد الحاصل اليوم . ولكن ليس هذا نهاية املشكلة .
فالفت�ح ال يريد تك�رار تجربة قبل ع�ام وهو مازال يش�عر باملرارة 
والص�در يف ح�ية من امره وه�و املؤمن بقاع�دة ان ال رئيس وزراء 
ص�دري مهما كانت الضغ�وط من تياره ورغم ان�ه وعد بحاكم قح 
لغ�رض تحفي�ز جمه�وره للذه�اب للصناديق ليس اال . وقد رش�ح 
الصدر قائمة باربعة مرش�حني بينهم جعفر الصدر اال ان ذلك ملجرد 
الديكور وان مرش�حه الحقيقي الذي سيدعمه ويتمنى امضاءه هو 

حيدر العبادي .
فالعام�ري يقوله�ا عالنية : لن تتك�رر عملية املش�اركة مع الصدر 
يف تش�كيل حكومة سيس�قطها بعد اربعة اشهر وال اظنه سيشارك 
حت�ى بوزراء يف الحكومة املقبلة لكيال يتحمل وزر اخطائها وللصدر 
مكاس�بها كم�ا ح�دث مع املنتفج�ي ولكن�ه ال يتخىل ع�ن دوره يف 
الضغ�ط باتجاه ع�زل الكاظمي وع�دم االيتاء بعمي�ل اخر يناصب 
الحش�د واي�ران العداء وذلك م�ا تتفق به وبتف�اوت معظم مكونات 
الفت�ح وان كان�ت اطراف الحش�د ترغ�ب باملالكي وت�رى فيه الحل 
االمثل لهذه املرحلة بعد ان جرب املستقل الذي يبقى ضعيفا سيهتز 

كرسيه عند اول زوبعة يف ساحة التحرير.
 اما السيد الحكيم فالرجل اصدر قراره واخر انصاره ولو ضمنا بانه 
سيقوم بجرد مراجعة قد يستغرق سنوات وهو املعروف بجرأته عىل 
اتخ�اذ قرارات والقي�ام بانعطافات حادة قد تس�تلزم الهدم واعادة 
البن�اء وذلك متوقع ومفروغ منه عن�د من يعرف الحكيم عن كثب . 

فهو ال ييأس وان احبط ولكنه ال يتوقف ..
 بق�ي العب رئييس فع�ال ومؤثر بتمثل باملالكي ال�ذي عاد للواجهة 
يهيمن عىل ثلث مقاعد الشيعة لينتعش عنده امل العودة للسلطة . 

وهو مقبول من نس�بة كبية من املكون الش�يعي ان اعترنا نتائج 
االنتخاب�ات االخية هي الحكم واملقياس اضافة اىل عدم وجود فيتو 
امريك�ي او ديمقراطي عىل اقل تقدير وكذل�ك عدم ممانعة طهران 
لعودته لدورة ثالثة .. وال اظن ان الصدر س�يفضه رفضا قاطعا اذا 

ما منحه ما يتناسب مع مقاعده باعتبار تخليه عن هرم الوزارة .
 فالصدر ليس لديه أيدولوجيات ثابتة بل انه يؤمن باملكاس�ب االنية 
الت�ي تؤهله للبقاء مؤثرا قويا يف املش�هد .. بالنتيجة فان الصدر لن 
يق�دم مرش�حا وان فعل فإلس�قاط الوعد الذي قطع�ه لجمهوره .. 

والفتح ال يرغب بدعم مرشح معني.
 الحكي�م س�يتوجه إلع�ادة ترتي�ب اوراق�ه ولي�س لديه اس�تعداد 
للمش�اركة بالحكوم�ة املقبلة . واملالكي لديه الرغبة الش�ديدة وهو 
ينتظ�ر ان يكون مرش�ح ازم�ة ويأمل ان يع�ود له الفرق�اء بعد ان 

يتمكن منهم العجز يف فتح ثغرة يف جدار االنسداد الصلب ...

الى أين المسير ؟!

بقلم/حسن كريم الراصد   المفوضية المستقلة لالنتخابات..االسم والمسمى

بقلم/الخبير القانوني أحمد منكاش 
نع�م انه م�ن املفروض ان تك�ون املفوضية 
املس�تقلة لالنتخاب�ات مس�تقلة كم�ا ه�و 
اس�مها ال�ذي يكت�ب ولك�ن هل ه�ي فعالً 
كذل�ك؟ يب�دو أن املعطيات ع�ىل االرض تدل 
عىل غ�ي ذلك وبدالالت عديدة، مثل قراراتها 
املتعلقة باالنتخابات ونتائجها التي فاجئت 
به�ا الجمي�ع، وغيها العديد م�ن القرارات 
ولعل اخرها الورقة التي تلعب بها املفوضية 
اليوم وه�ي ورقة الزمن، فبالرغم من مىض 
ش�هر عىل اعالن النتائج األولية لالنتخابات 
لم يش�هد الش�ارع العراق�ي املت�أزم بفعل 
ه�ذه النتائ�ج أي مصادق�ة لح�د االن ع�ىل 
نتائ�ج االنتخابات، تضع األم�ور يف نصابها 
الصحي�ح وتجيل الضبابية السياس�ية التي 
تدفع بالش�ارع نحو التوتر بس�بب النتائج 
األولية من خالل إيقاف التكهنات واملراهنات 
وغلق األب�واب الخلفية لكواليس السياس�ة 
والتحالفات بع�د ان يدرك الجميع حجم كل 
واحد منهم يف املشهد السيايس الحايل بغض 
النظر عن االلي�ة او الطريق الذي اوصله اىل 
ه�ذا املكان، م�ع مالحظ�ة ان املفوضية لم 
تح�دد املدد الزمني�ة املق�ررة للمصادقة، او 
الب�ت يف الطع�ون التي ولس�بب مجهول لم 
تأخذ مسارها القانوني والصحيح فقد كان 

من املفرتض ان تسي بطريقني:
االتحادي�ة،  املحكم�ة  اىل  تق�دم  ان  االول   
والثاني عن طريق املفوضية، ولكن املفاجأة 
انها اق�رت، وال اعتقد ان هن�اك احدا يعرف 
من اقرها، س�واء كان�ت املحكمة االتحادية 
ام املفوضي�ة او لعله�ا اليد الثالث�ة الغائبة 
الحارضة، ولك�ن يف كل األحوال ال يمكن ان 
يتم االقرار عن طرق املفوضية فقط الن هذا 
يمثل مخالفة قانونية ودس�تورية واضحة، 
باإلضاف�ة لكونه بعيدا ع�ن املهنية، ومازال 
الباب مفتوحا دون ان تحدد موعد املصادقة 
بانتظار التفاهمات السياسية كي ال تحرج 
الكت�ل الفائزة باملدد الدس�تورية فمصادقة 
املفوضية عىل النتائ�ج هذا يعني وجب عىل 
املحكم�ة االتحادي�ة املصادقة ع�ىل النتائج 
خ�الل م�دة اقصاها 15 يوما وع�ىل الرملان 

ان ينتخ�ب رئيس ل�ه ورئي�س للجمهورية 
ورئي�س لل�وزراء خ�الل ش�هر م�ن انعقاد 
الجلس�ة األوىل، وعىل رئيس الوزراء تشكيل 
الحكوم�ة واملصادق�ة عليه�ا خالل ش�هر، 

وبخالفة تكلف الكتلة التي تليها.
 وخالل ش�هر اذا اخف�ق الرملان بالتصويت 
عليها يحل دستوريا. مع العلم ان املصادقة 
عىل االنتخاب�ات دون التوصل اىل التحالفات 
الالزم�ة إلدام�ة العملي�ة السياس�ية يف ظل 
الجمود الس�يايس، وتعم�ق الخالفات، فان 
ف�رتة 75 يوم�ا غي كافي�ة وهذا يل�وح لنا 
بحل الرملان الجديد دس�توريا، ولهذا قررت 
الي�د الثالث�ة تأجي�ل املصادقة ع�ىل النتائج 

لحني حس�م التفاهمات السياس�ية، ولهذا 
الس�بب ايضاً تنتظر املفوضية االش�ارة من 
الي�د الثالث�ة للب�دء باملصادق�ة ع�ىل نتائج 
االنتخابات بعد حس�م التفاهمات املطلوبة، 
وه�ذا مفهوم و واضح لنا من خالل التأخي 
غي املرر والذي نراه متعمدا يف حس�م ملف 
الطع�ون، وكذل�ك التقلبات يف ع�دد أصوات 
الناخبني للمرش�حني س�واء الفائزين منهم 

ام الذين لم يحلفهم الحظ يف الفوز.
 لقد بات واضحا ً ل�دى الكثي من العراقيني 
اليوم الدور الس�يايس الذي لعبته املفوضية، 
يف الوقت الذي يجب ان تكون فيه مس�تقلة 
وارى  الجمي�ع،  م�ن  املس�افة  نف�س  ويف 

ان تك�ون تس�ميتها املفوضي�ة السياس�ية 
لالنتخابات اق�رب اىل حقيقة من املفوضية 
العلي�ا املس�تلقة لالنتخاب�ات، يف ظ�ل هذه 
االرب�اك والفوىض السياس�ية الذي تس�ببت 
به بابتعادها عن النصوص القانونية واملواد 
الدس�تورية، وال�ذي ب�ات ينعك�س بصورة 
س�لبية عىل الش�ارع العراقي واس�تقراره، 
وي�يسء اىل االوض�اع االمني�ة والسياس�ية 
وحت�ى القانوني�ة، ويزع�زع ثق�ة املواطن 
العراق�ي يف القضاء، يف ظ�ل االنتقادات التي 
توج�ه اىل الس�لطة القضائية ب�ني كل فرتة 
وأخ�رى، م�رة متمثل�ة يف ش�خص رئي�س 
الس�لطة القضائي�ة، او يف الي�ة املؤسس�ة 

القضائي�ة والت�ي ه�ي يف ام�س الحاجة اىل 
الدعم من خالل زرع ثقة املواطن بها وليس 

العكس.
 ان حديث الش�ارع والراي العام اليوم يدور 
يف فلك االنتخابات ودور الس�لطة القضائية 
يف حس�م الخالفات ب�ني املعرتضني، وقناعة 
الش�ارع يف عدال�ة االنتخابات، ل�ذا فالدعوة 
قائمة للمحافظة عىل هيبة وتاريخ السلطة 
القضائي�ة وجعله�ا كم�ا عهدناه�ا مصدر 
ق�وة لذلك نرى من الرضوري ج�دا ان يأخذ 
القض�اء دوره يف ح�ل هذه االزم�ة وتحديد 
االطر الزمنية لكسب ثقة املراقبني والشارع 

العراقي.

لعل ازمة االسم والمسمى هي اكبر محنة تمر بها مؤسسات الدولة في العقدين األخيرين ومنها 
المفوضية المستقلة لالنتخابات، فهل من الممكن اطالق صفة االستقالل عليها؟ هل يدل اسمها 

بصورة حقيقية وفعلية على مسماها وعملها؟
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جرت أربع مباريات أمس االربعاء ضمن منافس�ات الدور 32 املؤهل 
ل�دور ال�16 لبطولة ال�كأس لكرة القدم، وانته�ت جميعها بالفوز.

وبلغ فريق القوة الجوي�ة دور ال�16 من بطولة الكأس، بتغلبه عىل 
نفط ميس�ان بهدف�ن لهدف.وفاز القوة الجوية عىل نفط ميس�ان 
بهدفن لهدف يف اللقاء الذي أقيم عىل ملعب القوة الجوية ضمن دور 
ال�32.وسجل ثنائية الصقور كل من عالء عباس يف الدقيقة التاسعة 

و حس�ن جب�ار يف الدقيقة 44.وتمكن نادي امان�ة بغداد من الفوز 
عىل فريق نادي س�وق الش�يوخ بهدف دون رد.كما فاز فريق نادي 
الرشطة عىل فريق ن�ادي الصوفية بهدف دون رد، فيما حقق فريق 
ن�ادي نوروز الفوز عىل فريق نادي النفط بركالت الجزاء الرتجيحية 
4-2.يذكر ان فرق زاخو والكرخ ونفط الوس�ط س�بق أن تأهلت اىل 

الدور ذاته.

فوز الجوية والشرطة ونوروز ببطولة الكأس 

    صفاء الخفاجي

فرصة 
إلثبات الجدارة

يف عال�م ك�رة الق�دم هن�اك العديد من األس�باب الت�ي تقود 
الفريق لتحقيق النجاح البعض منها داخل املستطيل األخرض 
والبعض اآلخر خارج امللعب، ومن هذه األسباب يكون ضمن 
مس�ؤولية اإلدارة بتوفري ومحاولة إزالة املعوقات التي تواجه 
الفري�ق، والبعض اآلخر يقع ضمن مس�ؤولية املدرب بإيجاد 
نقاط القوة والضعف يف الفري�ق ومحاولة تقوية هذه والحد 
ق�در اإلمكان من تل�ك أو اختيار األس�لوب الناج�ح للمباراة 
حس�ب نوعية الخصم واهمية املباراة.. والجزء األخري يخص 

الالعبني.
دعونا نرتك أمور اإلدارة واملدرب ونتحدث عما يخص األسباب 

التي يستطيع من خاللها الالعبون تحقيق الفوز يف املباراة.
يف بع�ض األحي�ان يحت�اج الالع�ب اىل عملية جهد ش�خيص 
وعملي�ة إثب�ات ذاتي متج�اوزاً خطط امل�درب احيان�اً وقلة 
اللياق�ة البدنية يف أحيان أخرى، فاالنس�ان الالعب يحتاج اىل 
القي�ام بثورة داخلية من اجل اثب�ات احقيته بأي عمل يقوم 

به يف املجتمع.
اعتق�د ب�ل اج�زم ان مب�اراة املنتخ�ب الوطني ام�ام نظريه 
الس�وري الي�وم هي مب�اراة العبني بالدرج�ة األوىل، فحرص 
الالعبني عىل تقديم مس�توى يليق باس�م الوطن وبذل الغايل 
من اجل تحقيق نتيجة إيجابية لكال الفريقني س�واء العراقي 

او السوري هو الذي سيحسم نتيجة املباراة.
فاملب�اراة س�تلعب باقدام الالعب�ني وهم الذي�ن يحددون ملن 
الغلب�ة يف النهاي�ة ويجب ان يخوضها املنتخ�ب كأنها مباراة 

نهائية بل يعدها » معركة« إن صح التعبري.
مواجهة اليوم يجب ان نشاهد من خاللها يف امللعب احد عرش 
مقاتالً وليس العباً بغض النظر عمن س�يلعب اساسياً او من 
يبق�ى احتياطي�اً، فمن ال�رضوري اقناع الالعب�ني ان مباراة 
اليوم هي التي س�تحدد مس�تقبل الفري�ق يف التصفيات اوالً 

وتخلد أسماء الالعبني يف التاريخ.
واخ�رياً.. ق�د يخ�وض الالعب�ون احيان�اً املباري�ات من اجل 

سمعتهم وتأريخهم الريايض.
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كش�ف مدرب منتخب الش�باب عم�اد محمد أن 
مجموعت�ي غ�رب آس�يا للش�باب تع�دان 
متكافئتن، مشرياً اىل ان »جميع الفرق 
املش�اركة يف البطول�ة متكافئة فنيا 
نظرا لتق�ارب مس�توى دورياتها 
»بالرغ�م  املنطقة.وأض�اف  يف 
اي�ران  م�ن غي�اب منتخب�ات 
والس�عودية وقط�ر، اال انن�ي 
ه�ذه  تظه�ر  ان  أتوق�ع 
البطول�ة مواه�ب عدي�دة 
يمكن ان تربز يف املستقبل 
م�ع منتخباته�ا«، الفتا 
اىل ان »لي�وث الرافدين 
لهذا  جي�دا  اس�تعدوا 
الق�اري  التجم�ع 
معس�كر  خ�الل  من 
م�ن  وع�دد  تدريب�ي 

املباري�ات التجريبي�ة خاضوها يف تونس ».وأش�ار محمد اىل 
ان الدع�وة وجهت اىل عدد من املحرتف�ن، وقد أبدت انديتهم 
موافقته�ا املبدئية، مثل الالعب بلند املحرتف يف هولندا واالي 
حسن من السويد، كما وجهنا  الدعوة اىل محرتف مانشسرت 
يونايت�د زي�دان اقب�ال، اال اني اش�ك بموافقة نادي�ه لكون 
البطول�ة ال تندرج ضمن أيام الفيفا«. عىل صعيد متصل اكد 
مدير ع�ام دائرة ش�ؤون االقاليم واملحافظ�ات طالب جابر 
املوس�وي، أن م�الكات وزارة الش�باب والرياضة، وتماش�يا 
م�ع توجيه�ات الوزي�ر عدنان درجال بش�أن تهيئ�ة افضل 
الظ�روف الس�تضافة الع�راق مباري�ات بطولة غرب اس�يا 
للش�باب بكرة القدم، التي س�تنطلق يف العرشين من الشهر 
الح�ايل بمحافظت�ي الب�رة واربي�ل، فقد انج�زت املالكات 
الفنية امللعبن الرئييس والثانوي ومالعب التدريب عىل اكمل 
وجه، امام فرق مجموعة العراق يف البطولة التي س�تخوض 
التصفي�ات يف مدينة البرة، مبينا ان جمي�ع لجان الوزارة 
املتخصص�ة اتمت التحضريات نحو انط�الق البطولة وتوفري 

افضل االجواء.

الُعمدة يؤكد جاهزية منتخب الشباب 
لبطولة غرب آسيا

الي�وم  الوطن�ي  يواج�ه منتخبن�ا 
الخمي�س نظ�ريه الس�وري ضمن 
الجولة الخامس�ة م�ن التصفيات 
العال�م  املؤهل�ة ل�كأس  النهائي�ة 
يحت�ل  قطر.منتخبن�ا  يف   2022
املجموع�ة  يف  الخام�س  املرك�ز 
برصيد ث�الث نقاط فق�ط حققها 
م�ن ثالث�ة تع�ادالت ام�ام كل من 
كوريا الجنوبي�ة واالمارات ولبنان 
فيما تلقى الخس�ارة امام املنتخب 
الرافدي�ن  اس�ود  اإليراني.يدخ�ل 
اعينه�م  وص�وب  الي�وم  مب�اراة 
تحقي�ق النق�اط الث�الث م�ن اجل 
اح�دى  حص�د  يف  آماله�م  احي�اء 
البطاقات املؤهل�ة لنهائيات كاس 
العال�م او حتى بطاقة امللحق.وبن 
مدرب القوة الجوية رايض شنيشل 
ان مباراة املنتخ�ب اليوم الخميس 
أم�ام س�وريا ضم�ن التصفي�ات 
االس�يوية املؤهل�ة ل�كاس العال�م 
ستكون صعبة الس�يما أن الفريق 
الس�وري اليوج�د لديه خي�ار آخر 
اال الف�وز كون�ه يتذي�ل املجموعة.

وقال شنيش�ل إن »ادفوكات باتت 
ع�ن  كافي�ة  معلوم�ات  بحوزت�ه 
الالع�ب العراقي من فك�ر وعقلية 
ان�ه  مبين�ا  واداء«،  ومس�توى 
»سيسعى لحل كافة العقبات التي 
واجهت�ه والثغرات الت�ي وجدت يف 
صف�وف الفري�ق خ�الل املباريات 
االم�ور  »م�ن  ان  الس�ابقة«.وبن 
الس�لبية الت�ي عمل به�ا ادفوكات 
هو التجديد يف تشكيلة املنتخب من 

مب�اراة الخ�رى، وهذا خط�أ يفقد 
الالعبن االنسجام بسبب التغيريات 
والتجديد بش�كل متواصل، مشريا 
اىل انه كلما اس�تقر الالعبون لفرتة 
أطول نرى االس�تقرار واالنس�جام 
التكتيكي�ة  الجم�ل  ويطبق�ون 
»شخصياً  شنيشل  بالكامل.وتابع 
ادف�وكات  اس�تدعاء  ض�د  كن�ت 
لالعب�ي االوملبي«، موضح�ا »كان 
يح�ب ان ينض�ج الع�ب املنتخ�ب 

االوملب�ي اكث�ر وان ياخ�ذ فرصته 
م�ع فريقه اكث�ر، فان�ا باعتقادي 
مب�اراة واحدة او مباراتن ليس�ت 
مقياساً لتصعيده للوطني لكن مع 
هذا اتمنى لالعب�ن الجدد املوفقية 
»رضورة  ع�ىل  والنجاح«.وش�دد 
الالعب�ن  تأث�ر  وع�دم  اله�دوء 
بالضغوط�ات، وان اه�م يشء هو 
الثق�ة بالنف�س م�ن اج�ل كس�ب 
النقاط الثالث املهمة امام س�وريا.

م�ن جهت�ه، ق�اَل الع�ُب املنتخ�ب 
الوطني، محمد قاسم: استعداداتنا 
جي�دٌة وجمي�ع الالعب�ن ع�ىل أتم 
الجاهزي�ة، خاص�ًة بع�د وص�ول 
الصف�وف،  واكتم�ال  املحرتف�ن 
ونتطل�ُع مع�اً إىل تقدي�م أداٍء جيٍد 
يعكُس سمعة الكرة العراقية.فيما 
أكَد زميله، عيل الحمادي، الذي عربرّ 
عن س�عادته لتواج�ده للمرة األوىل 
مع املنتخب الوطني، حيث قال: إن 

مواجه�ة س�وريا يف غاية األهمية، 
وأن جميع الالعبن مصممون عىل 
تحقيق الفوز.مشرياً إىل أن »شعار 
البعث�ة جميعاً ه�و الفوز وال يشَء 
س�واه، من أجل إس�عاد الجماهري 
العراقي�ة، وتعزي�ز أم�ل التأهل إىل 
موندي�ال قطر املقبل.م�ن جانبه، 
للمنتخ�ب  اإلداري  املدي�ُر  ذك�َر 
الوطن�ي، غي�ث مهن�ا ان »املباراة 
أم�ام س�تقام م�ن دون حض�ور 

الجمهور، ع�ىل الرغم من مفاتحِة 
الق�دم  لك�رة  العراق�يرّ  االتح�اد 
والقط�ري،  اآلس�يوي  االتحادي�ن 
لكن لم  نتلَق الرَد الرس�ميرّ بشكٍل 
مبكٍر من قبل اللجن�ة العليا إلدارة 
األزم�ات الصحي�ة يف دول�ة قطر، 
حي�ث تعُد ه�ي املس�وؤلة يف منح 
تريح موافق�ة دخول الجمهور. 
وأوض�َح طبيب املنتخ�ب الوطني، 
عب�د الكري�م الصف�ار: أن الفريق 
ال يعان�ي م�ن أية إصاب�اٍت ما عدا 
كدم�ات خفيفة لكل من: ش�ريكو 
كري�م ومحم�د عيل عب�ود وريبن 
م�ن  معالجته�ا  وتم�ت  س�والقا، 
قبل الجهاز الطب�ي، ولن تؤثر عىل 
مشاركتهم يف املباراة املقبلة.وكان 
املنتخ�بُ الوطن�يرّ لك�رة القدم قد 
كثَف تدريباته بعد اكتمال صفوفه 
بتواج�ِد 27 العب�اً يف ملع�ب حم�د 
الكب�ري الخاص بالن�ادي العربي يف 
الدوحة، اس�تعداداً ملواجهِة سوريا 
ضم�ن إط�ار التصفي�ات املؤهل�ة 
ملوندي�ال قطر 2022.وركَز الجهاُز 
الفني، أثناء الوحدة التدريبيرّة، عىل 
الجوانب الخططي�ة بغية الوصول 
اىل التشكيلة األمثل التي ستخوُض 
تدريب�ات  ان  س�وريا.يذكُر  لق�اَء 
املنتخب  الوطني قد شهدت حضوَر 
الالعب الدويل الس�ابق عيل حس�ن 
رحيمة والالعب مهند عيل )ميمي( 
اللذين قدما  دعمهما وإس�نادهما 
لالعب�ن متمنن لهم تحقيق الفوز 

أمام سوريا.

في مباراة الفرصة األخيرة.. 

اليوم.. العراق يواجه سوريا إلحياء آماله بخطف إحدى 
بطاقتي التأهل للمونديال

صوت من المدرجات

محمد صالح يقترب من العودة 
لصفوف النوارس

بدأ العب الزوراء محمد صالح مرحلة التأهيل من اإلصابة، 
الت�ي أبعدته عن الفريق خالل املباري�ات املاضية، وبارش 
التدريب�ات بش�كل منفرد تح�ت إرشاف طبي�ب الفريق.

وقال صالح »املوس�م الحايل يعترب من أقىس املواسم عيّل، 
لق�د تعرضت لإلصابة بتم�زق يف العضلة األمامية، يف أول 
مبارياتن�ا بال�دوري أمام الصناع�ة، البتعد ع�ن الفريق 
يف العدي�د من املباري�ات، قبل أن أع�ود مجدًدا«.وأضاف: 
»ش�بح اإلصابة طاردن�ي من جديد أم�ام الكهرباء، لكن 
لألسف تعرضت لتمزق آخر، وأيضا خضعت للعالج واآلن 
يف طور التأهيل وأتمنى أن تكون آخر اإلصابات وأن تكون 
العودة ه�ذه املرة مختلفة«.وأش�ار إىل أن ال�زوراء فريق 
كبري ويقدم مباريات جيدة والنتائج تؤكد أن الفريق قادر 

عىل املنافس�ة بقوة عىل اللقب، موضًحا 
أن�ه قد يعود إىل الفري�ق اعتبارا من 

الجولة العارشة بالدوري.

يف س�ياق رعاي�ة الرياضين املتميزي�ن والوقوف عىل مس�تجدات مس�توياتهم، 
اس�تقبل رئيس اللجنة األوملبية رعد حمودي، املصارع مصطفى عبد الباسط عبد 
الصمد.واستعرض عبد الباسط منجزه األخري املتحقق، عندما أحرز املركز الثالث 
يف بطولة آس�يا باملصارعة الحرة لوزن 85 كغ�م، وتعرضه الصابة إثر ذلك.وأبدى 
عبد الباس�ط اس�تغرابه حيال موقف اتح�اد اللعبة منه باهمال�ه وعدم متابعته، 
األمر الذي اضطره ملعالجة نفسه عىل حسابه الخاص، مبيناً »انه كان قد تعرض 
لعقوب�ة اتحادية لم تكن منصفة« عىل حد وصفه.ولف�ت املصارع اىل »انه تفورّق 
عىل منافس�ه الياباني يف بطولة آس�يا التي أقيمت يف ش�هر نيس�ان املايض، وهو 
املصارع ذاته الذي حقق الوس�ام النحايس لليابان يف أوملبياد طوكيو األخري«. من 

جانبه أشاد رئيس اللجنة األوملبية بما حققه عبد الباسط، داعياً املصارع الصاعد 
اىل »ابتعاده عن األزمات واملشكالت والتفاته املنقطع اىل تدريباته والبطوالت التي 
ه حمودي األمن العام اىل رضورة السعي الدخال  سيش�ارك يف منافس�اتها«.ووجرّ
نه من  املص�ارع املوه�وب يف برنامج التضام�ن األوملبي، لينال تحضرياً الئق�ًا يمكرّ
الظهور بمستوى جيد عىل املستوين القاري والدويل.ولفت حمودي اىل »ان واجب 
اللجنة األوملبية رعاية جميع الرياضين، وإبداء اهتمام خاص ومكثرّف باملوهوبن 
الذين يمكن ان ينافس�وا بش�كل جيد يف الدورات والبطوالت املدرجة يف املنهاجن 
األوملبي�ن اآلس�يوي وال�دويل، باالضاف�ة لدورت�ي األلع�اب العربي�ة والتضام�ن 

االسالمي، برف النظر عما تقدمه االتحادات الوطنية لهم«.

األولمبية تؤكد دعمها للمصارع مصطفى عبد الباسط

س�مى اتح�اد الج�ودو املرك�زي امل�الك التدريب�ي الجديد 
ملنتخبي الناش�ئة والشباب، تحضريا لبطولة آسيا التي من 
املؤمل ان تنطلق الشهر املقبل يف العاصمة اللبنانية بريوت. 
وح�دد االتح�اد املدربن عب�اس عامر وعيل صب�ار لقيادة 
ليوث الجودو، يف حن سيرشف عىل تدريب منتخب الشباب 
كل من احمد عبد العظيم وحسام عيل.وقال املدرب عباس 
عام�ر انه »س�عيد جدا بتس�ميته م�ن قبل اتح�اد اللعبة، 
اىل جان�ب املدرب عيل صب�ار، لقيادة منتخب الناش�ئن يف 
املسابقات املقبلة، مؤكدا سعيه لالرتقاء بمستوى الالعبن 
الذي�ن وق�ع االختي�ار عليهم يف ض�وء نتائج اخ�ر بطولة 
محلية.واضاف انه »يتطلع لقيادة الناشئة لتحقيق نتائج 
ممي�زة للرياضة العراقية«، مبين�ا ان »اتحاد الجودو اعلن 
موافقته عىل اقامة معس�كرين تدريبي�ن لليوث الجودو، 
االول داخيل واالغل�ب يف اربيل، بينما تتواصل الجهود بغية 
تهيئ�ة املعس�كر الخارج�ي الذي س�يكون ضم�ن املنهاج 
التحض�ريي لفريقن�ا قبل املش�اركة يف منافس�ات بطولة 
اس�يا، املزم�ع اقامتها يف لبنان الش�هر املقبل، وس�تكون 

خاصة بفئتي الناش�ئن والش�باب. واش�ار عام�ر اىل انه 
قاد قبل اي�ام منتخب بغداد بجانب املدرب حس�ام عيل اىل 
اح�راز لقب بطول�ة الجمهوري�ة، التي تميزت بمش�اركة 
12 محافظ�ة، بع�د ان حص�ل ع�ىل )13 وس�اما ملونا(، 
موضحا ان املسابقة اسهمت يف تجهيز العبينا فنيا وبدنيا 
لالس�تحقاقات املقبلة، وظه�ور طاقات جديدة س�تكون 

مؤهلة لتمثيل البلد يف املحافل الخارجية مستقبال.

عامر: نسعى لالرتقاء بمنتخب الناشئين للجودو
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قال منظمون، إن ماراثون شنغهاي تأجل ألجل غري مسمى، 
يف خضم زيادة عدد حاالت كوفيد 19 يف الصني.

وذكر منش�ور بموق�ع اللجنة املنظمة للس�باق عىل اإلنرتنت 
» اخرتن�ا توخ�ي الح�ذر، واخرتن�ا أن نضع صح�ة العدائني 

ومواطني املدينة يف املقام األول«.
وحص�ل املتس�ابقون الذي�ن كان م�ن املقرر مش�اركتهم يف 
املاراث�ون، ي�وم 28 ترشي�ن الثان�ي، عىل فرص�ة التخيل عن 

مكانهم أو االنتظار حتى 2022.
وأُلغي أيضا ماراثون بكني وماراثون ووهان، ولم يتحدد بعد 

موعدهما الجديد.
وس�جلت الصني 62 حالة إصابة جديدة بفريوس كورونا، يف 

الثامن من ترشين الثاني.

اق�رتب يوفنت�وس م�ن الحصول ع�ىل خدمات العب وس�ط 
بوروسيا مونشنجالدباخ، يف فرتة االنتقاالت الشتوية، كانون 

الثاني املقبل.
وبحس�ب صحيفة »توتو سبورت« اإليطالية، فإن يوفنتوس 
يس�تعد لحس�م صفقة ضم الس�ويرسي ديني�س زكريا، يف 
الش�تاء، خاصة مع وجود اهتمام بالالعب من قبل برشلونة 

وروما.
وينته�ي عقد زكريا )24 عاًما( صاح�ب األصول الكونغولية 
مع مونشنجالدباخ، بانقضاء املوسم الجاري، وهو ما يجعل 
الن�ادي األملان�ي حريصا عىل بيعه يف كان�ون الثاني، لتحقيق 

استفادة مادية، خاصة أن الالعب ال ينوي التجديد.
وأضاف�ت الصحيف�ة، أن يوفنت�وس بالفع�ل ين�وي حس�م 
الصفق�ة، حيث يس�تعد لبدء التفاوض مع مونش�نجالدباخ 
ع�ىل املقاب�ل املادي، مع العل�م أن النادي األملان�ي لن يغايل يف 

مطالبه، وبالتايل فإن التوصل لصيغة اتفاق، لن يأخذ وقًتا.

قرار سترلينج ُيبقي ديمبلي 
في برشلونة

اليونايتد يرغب في بيع بوجبا 
باالنتقاالت الشتوية

منافسة بين تشيلسي ومانشستر لضم كوندي

أنشيلوتي ينفي رغبته في استعادة دياز

بسبب كورونا 
 تأجيل ماراثون شنغهاي 

ألجل غير مسمى

يوفنتوس يستعد لخطف 
دينيس زكريا

كش�ف تقرير صحفي إس�باني، عن مفاج�أة كان ُيحضرِّ لها 
برشلونة، يف املريكاتو الصيفي األخري، لكنها لم تتم.

وعان�ى برش�لونة م�ن أزم�ة اقتصادي�ة قوية خ�الل الفرتة 
املاضي�ة، أجربت النادي ع�ىل التخلص من بع�ض العبيه عىل 
رأسهم أنطوان جريزمان، إضافة لفشل تجديد عقد األسطورة 

ليونيل مييس.
وبحس�ب صحيفة »موندو ديبورتيفو« اإلسبانية، فقد عرض 
برش�لونة عىل مانشس�رت س�يتي، عن طريق مديره الريايض 

ماتيو أليماني، إمكانية التعاقد مع الفرنيس عثمان ديمبيل.
وأوضح�ت الصحيفة، أن برش�لونة أراد من تل�ك الخطوة حل 
األزم�ة االقتصادي�ة التي يعان�ي منها الن�ادي، بالتخلص من 
رات�ب ديمبيل، وتجنب رحيله مجاًنا عقب املوس�م الجاري، إال 

أن السيتي رفض األمر، اللتزامه بقانون اللعب النظيف.
وتط�رق األمر بع�د ذلك إلج�راء صفقة تبادلي�ة، حيث عرض 
الس�يتي ضم ديمبيل ورونالد أراوخو، مقابل حصول برشلونة 
ع�ىل إيمريك البورت ورحيم س�رتلينج، لك�ن العرض لم يقنع 

البارسا.
ثم عرض برشلونة بعد ذلك مبادلة ديمبيل بسرتلينج يف صفقة 
مس�تقلة، لكن الجناح اإلنجليزي رفض الرحيل عن مانشسرت 

سيتي وقتها.
واآلن، تبدل�ت األوض�اع بع�د وصول تش�ايف هرينانديز ملنصب 
املدي�ر الفني للبارس�ا، والذي أكد يف مؤتم�ر تقديمه أن تجديد 

عقد ديمبيل يعد أولوية بالنسبة له.

قال تقرير صحفي إنجليزي، إن الفرنيس بول بوجبا قد يكون 
خاض آخر مبارياته بقميص مانشسرت يونايتد.

ولم يش�ارك بوجبا يف مباراة مانشس�رت يونايت�د األخرية أمام 
مانشس�رت س�يتي يف الربيمريليج، لكنه ش�ارك يف املباراة التي 

سبقتها بدوري األبطال أمام أتاالنتا.
وعان�ى بوجبا من إصاب�ة يف عضلة الفخذ، تع�رض لها خالل 
تواج�ده مع منتخب بالده يف اليوم�ني املاضيني، قد تبعده ملدة 

تصل إىل شهرين.
وبحس�ب صحيف�ة »ذا ص�ن« الربيطاني�ة، ف�إن مانشس�رت 
يونايتد يفكر يف بيع بوجبا يف كانون الثاني املقبل، حيث س�ئم 
النادي من تراجع مستوى الالعب وإصاباته، إضافة إىل رغبته 

يف عدم تجديد عقده.
وأض�اف التقري�ر، أن ريال مدري�د يعترب أحد األندي�ة املهتمة 
بالحصول عىل خدمات بوجب�ا، لكنه كان ينتظر انتهاء عقده 

بنهاية املوسم، وضمه بشكل مجاني.
وم�ع ذلك، قد يلجأ ري�ال مدريد لتغيري خطت�ه يف ضم بوجبا، 
ومحاول�ة ضم�ه يف كان�ون الثاني املقب�ل، بداًل م�ن االنتظار 
لنهاية املوس�م، خوًفا من تقدم أحد األندية املهتمة به بعرض 

مميز له يف املريكاتو الشتوي.
وارتبط اس�م بوجبا باالنتقال لناديي يوفنتوس وباريس سان 
جريمان، بخالف ريال مدريد، حيث تعترب األندية الثالثة األكثر 

اهتماًما بالعب الوسط الفرنيس.

يبدو أن املنافس�ة عىل املداف�ع الفرنيس جوليس 
كوندي، العب إشبيلية، لم تنتِه بعد، فهناك رغبة 
قوية يف ضمه من جانب عمالق إنجليزي، بحسب 

تقرير صحفي إسباني.
وحاول تش�يليس ضم كون�دي يف الصيف املايض، 
حيث أت�م اتفاق�ه مع الالع�ب عىل توقي�ع عقٍد 
مدته 5 سنوات، لكن إشبيلية رفض عرض البلوز 

البالغ 50 مليون يورو.
ف�إن  اإلس�بانية،  »آس«  صحيف�ة  وبحس�ب 
مانشس�رت يونايتد يس�تهدف ضم كوندي خالل 
الف�رتة املقبلة، يف ظل املش�اكل الدفاعية للفريق 
هذا املوس�م حتى اآلن، رغم التعاق�د مع رافائيل 

فاران.
وأضاف�ت الصحيف�ة، أن كون�دي يمتل�ك رشًطا 

جزائًيا يف عقده، بقيمة 80 مليون يورو، كما 
ي�درك إش�بيلية صعوبة االحتف�اظ بالالعب 
عقب هذا املوس�م، لتوافد الع�روض الكبرية 

من عمالقة أوروبا.
وأش�ارت الصحيفة، إىل أن مانشسرت 

يتخ�ذ  أن  يمك�ن  يونايت�د 
يف  كون�دي  ض�م  خط�وة 

كان�ون الثان�ي املقبل، 
الفري�ق  أن  خاص�ة 

اس�تقبل 17 هدًفا 
مب�اراة   11 يف 

لربيمريليج  با
حتى اآلن.

كش�ف تقرير صحفي إس�باني، عن حقيقة األنباء الت�ي انترشت مؤخرًا 
وتفيد بتفكري ريال مدريد يف اس�تعادة العبه إبراهيم دياز، املعار لصفوف 

ميالن.
ويقدم دياز مستويات مميزة مع الروسونريي هذا املوسم، ويعترب عنرًصا 
أساس�ًيا يف تواج�د الفريق يف وصافة جدول ترتيب ال�دوري اإليطايل خلف 

نابويل بفارق األهداف.
وجدد ميالن اس�تعارة دي�از يف الصيف املايض، وملدة موس�مني، مع خيار 

الرشاء مقابل 22 مليون يورو.
وبحس�ب صحيفة »موندو ديبورتيفو« اإلس�بانية، فال صحة لألنباء التي 
خرجت وتفيد بطلب كارلو أنش�يلوتي، املدير الفن�ي للريال، بقطع إعارة 

دياز وإعادته لسانتياجو برنابيو لتحسني الفريق امللكي.
وأضاف�ت الصحيف�ة، أنه ال الن�ادي وال الالعب نفس�ه يفك�ران يف عودة 
مبكرة، وقد أكد دياز يف وقٍت س�ابق أنه يريد االس�تمرار يف ميالن، ويضع 

كامل تركيزه مع الفريق اإليطايل.

غدا.. إيطاليا تواجه سويسرا في موقعة الحسم بغياب أبرز العبيها

يس�تعد منتخب إيطاليا ملواجه�ة قوية أمام ضيفه 
الس�ويرسي، عىل ملعب األوملبيكو بالعاصمة روما، 
مس�اء غ�د الجمع�ة، يف إط�ار منافس�ات الجول�ة 
التاس�عة م�ن تصفي�ات أوروب�ا املؤهل�ة ملونديال 

.2022
املواجه�ة حاس�مة بالنس�بة للفريق�ني، حي�ث إن 
ف�وز أي منهما سيس�مح له بتصدر ج�دول ترتيب 
املجموع�ة بف�ارق 3 نقاط ع�ن اآلخر، قب�ل جولة 

واحدة فق�ط من النهاي�ة، وبالتايل س�يقوده غالبا 
نحو خطف بطاقة التأهل لكأس العالم 2022.

موقعة الحسم
يتص�در منتخ�ب إيطاليا ج�دول ترتي�ب املجموعة 
الثالثة برصي�د 14 نقطة من 6 مباريات، حيث فاز 

يف 4 لقاءات بينما تعادل يف مباراتني.
ويف املقابل، يحتل املنتخب السويرسي املركز الثاني 
بنفس عدد النقاط، لكن�ه يأتي ثانًيا بفارق هدفني 

عن األزوري.
وبذل�ك ف�إن الفائز س�يعتيل قمة الرتتي�ب منفردا 
برصي�د 17 نقطة، وبالتايل ت�زداد فرصه يف التأهل، 

لكونه املتفوق باملواجهات املبارشة.
أم�ا الخارس فس�يحتل املرتب�ة الثاني�ة باملجموعة 
وسيتأهل للملحق األوروبي، وسيكون عليه املعاناة 
م�ن أج�ل التأه�ل والتواجد رفق�ة املنتخب�ات التي 

ستشارك يف املسابقة.

لعنة اإلصابات
وقبل موقعة الحسم بأيام، ال يزال روبرتو مانشيني، 
املدي�ر الفني ملنتخب إيطاليا، يعاني من عدة أزمات 

عىل رأسها اإلصابات التي تضب العبيه.
فف�ي الجول�ة ال��12 من ال�دوري اإليط�ايل، عانى 
أكث�ر م�ن العب أس�ايس باملنتخ�ب م�ن إصابة قد 
تبع�ده عن املش�اركة بلق�اء س�ويرسا، حيث خرج 
الثنائي نيكولو باريال نجم وس�ط إنرت، وأليساندرو 

باس�توني مدافع النرياتزوري م�ن مباراة فريقهما 
أمام ميالن بإصابات عضلية، ليتم اس�تبعاد باريال 

تماًما من املعسكر.
بينم�ا يعان�ي جورجي�و كيلين�ي مداف�ع وقائ�د 
يوفنتوس وإيطاليا، م�ن إصابة أيًضا جعلته يغيب 
عن املشاركة بتدريبات األزوري ما يقلل من فرصه 

يف اللحاق باللقاء.
هذا بجانب لورينزو بيليجريني نجم وهداف وس�ط 

روما، الذي اس�تبعد من معسكر األزوري وسيغيب 
عن اللقاء.

وفضال عن الرباعي الس�ابق، عانى شريو إيموبييل، 
هداف التس�يو، م�ن مش�كلة يف ربلة الس�اق أثناء 
التدريب�ات م�ع بقي�ة زمالئ�ه باملنتخ�ب، ليتق�رر 
اس�تبعاده يف رضبة قوية ملانشيني، الذي بات عليه 
أن يهيئ فريقه قبل مواجهة خصم س�يدخل اللقاء 

بقائمة كاملة.
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ميسي وليفاندوفسكي أبرز المرشحين للفوز بالكرة الذهبية
رص�د تقري�ر صحف�ي بريطان�ي، أب�رز الالعبني 
املرش�حني لحصد جائزة »الكرة الذهبية« املقدمة 

من مجلة »فرانس فوتبول« الفرنسية.
ووفًق�ا لصحيفة »م�ريور« الربيطانية، فإن هناك 
5 العبني س�يكونون يف صدارة الرتشيحات لحصد 

الجائزة هذا العام، وهم كاآلتي:
5 - كريم بنزيما

يق�دم كري�م بنزيما يف ع�ام 2021 أفض�ل أداء له 
ع�ىل اإلطالق، كم�ا أنه أح�رز 14 هدًفا م�ع ريال 
مدريد هذا املوس�م، وتوج مع فرنسا بدوري األمم 

األوروبية.
4 - جورجينيو

املناف�س الوحي�د ب�ني الالعبني املرش�حني لحصد 
الجائزة ال�ذي توج بألقاب أوروبية عىل مس�توى 
األندي�ة واملنتخب�ات، حيث ت�وج ب�دوري األبطال 

رفقة تشيليس، واليورو مع إيطاليا.
3 - محمد صالح

إذا ُمنح�ت الك�رة الذهبية ألفضل الع�ب يف العالم 
وق�ت إقام�ة الحفل، فس�يكون ص�الح يف مقدمة 

الرتشيحات لحصد الجائزة.
2 - روبرت ليفاندوفسكي

إذا كان�ت هن�اك كرة ذهبي�ة يف ع�ام 2020، فإن 
ليفاندوفس�كي كان املرش�ح األقوى عىل اإلطالق 
بعد تس�جيله 48 هدًف�ا مع باي�رن ميونخ وفوزه 

بالدوري األملاني ودوري أبطال أوروبا.
األه�داف  تس�جيل  يف  ليفاندوفس�كي  واس�تمر 
بانتظام، لكن إصابته كانت س�بًبا يف خروج بايرن 

من دوري أبطال أوروبا باملوسم املايض.
1- ليونيل مييس

يع�د ليوني�ل مييس، نج�م باريس س�ان جريمان، 
املرشح األبرز لحصد الكرة الذهبية يف العام الحايل.
لم يفز مييس يف موس�مه املايض مع برش�لونة إال 
ب�كأس إس�بانيا، لكن�ه من�ع فريقه الس�ابق من 
االنهيار مل�دة عام، كما أنه ق�اد منتخب األرجنتني 
لحص�د لقب كوب�ا أمريكا يف املب�اراة النهائية عىل 

حساب الربازيل.
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8
الجواهريالثقافـي

ِة  اللِه ما  ألَقى  وما  أَِجــُد    يف ِذمَّ
أهذِه  َصخرٌة  أم  هذِه   َكِبـــُد

قْد يقتُل الُحزُن  َمْن  أحبابُه  َبُعـدوا   
عنه  فكيَف  بمْن  أحباُبُه   ُفِقــدوا

َتجري  عىل  َرْسلِها  الدنيا  وَيْتَبُعها
رأٌْي  بتعليـِل  َمْجراهـا وُمْعَتَقـُد

أَْعَيا   الفالسفَة   األحراَر   َجْهُلهُم
َتْيـِه  َغـُد ماذا  ُيَخبِّـي لهم  يف َدفَّ

ُل  واعتاصْت  ُحلوُلهُم طاَل  التََّمحُّ
وال  َتزاُل  عىل  ما  كانِت  الُعَقـُد

ليَت  الحياَة  وليَت املوَت  َمرَْحَمـٌة   
فال الشباُب  ابُن   عرشيٍن  وال  لَبُد

أبيات خالدة في الذاكرة مختارات من أقوال المشاهير

اإلمام الحسني بن عيل »عليه السالم«

ْنَيا َواْلِخرَِة  َج اللَُّه َعْنـُه ُكرََب الدُّ َس ُكرَْبَة ُمْؤِمٍن َفرَّ  َمـْن َنفَّ

َو َمْن أَْحَسـَن أَْحَسـَن اللَُّه إِلَْيـِه، َو اللَُّه ُيِحبُّ الُْمْحِسـِنني. 

َها النَّاُس َناِفُسـوا يِف الَْمَكاِرِم، َو َساِرُعوا يِف الَْمَغاِنِم )َو اَل  أَيُّ

ُلوُه، َواْكَتِسُبوا الَْحْمَد ِبالنُّْجِح،  َتْحَتِسـُبوا ِبَمْعُروٍف( لَْم ُتَعجِّ

َو اَل َتْكَتِسـُبوا ِبالَْمْطـِل َذّمـاً، َفَمْهَمـا َيُكْن أِلََحـٍد ِعْنَد أََحٍد 

ُه لَُه ِبُمَكاَفاِتِه،  َصِنيَعـٌة لَُه َرأَى أَنَُّه اَل َيُقوُم ِبُشـْكرَِها َفاللَـّ

َفإِنَّـُه أَْجَزُل َعَطـاًء َوأَْعَظُم أَْجراً .إِنَّ الِْحلْـَم ِزيَنٌة، َو الْوََفاَء  

لََة ِنْعَمٌة َو ااِلْسـِتْكَباَر َصلٌَف، َو الَْعَجلََة َسَفٌه،  ُمُروٌَّة، َو الصِّ

َناِة َشنْيٌ ، َو  َفَه َضْعٌف، َو الُْعُلوَّ  َوْرَطٌة، َو ُمَجالََسَة الدُّ َو السَّ

ُمَجالََسَة أَْهِل الِْفْسِق ِريَبٌة.

علي لفتة سعيد يفك اشتباك العالقة بين الرواية والتأريخ

املراقب العراقي/ املحرر الثقايف...
إن الكتابـة الروائيـة يبدو فيهـا العالم 
ضّيقـا، أو أنه يحتاج اىل أكثر من عينني 
يف رأس الروائي، أو أنه يحتاج اىل مقدرٍة 
لجمع ألسن الخرين ليستمع لهم بذات 
الذان يف أوقـاٍت مختلفة.. الروائي ربما 
سيبدو يف هذه الحالة أشبه باملاكينة أو 
اللـة التي تعتمد عىل مقـدرة الصناعة 
األولية التي جهزت األدوات االحتياطية 
لصناعتهـا، مثلمـا تعتمد عـىل القدرة 
التي تالحـق األحـداث. فالراويـة عالٌم 
صاخـٌب وإن بـدأت هادئـة بني غالفني 
وعالـٌم ضـاجٌّ بـني غالفـني مثـل كوٍن 
تتقلّب فيه املجرّات كلّما تمّكنت مخّيلة 
العلمـاء من التوّغـل يف عمقه، والعلماء 
هنـا هم القـرّاء حيث يقـّدم لهم خالق 
النـّص الروائي عاملًا مرتامي األطراف أو 
مجرّات متوّزعـة أو حتى كونا متناهيا 
مـن الوقائـع، سـواء كان هـذا الواقع 
فنطازيـا أو غرائبًيـا أو واقًعا اجتماعًيا 

حقيقًيا وقع يف مسارات الزمن التي يتم 
تخطيطها لتكـون عبوًرا آمًنـا لإليمان 

بالواقع.
وتابـع :لـذا فالسـؤال الذي يتبـادر اىل 
الذهن أمام هكذا تفسـر لعالم الرواية 
املتأّتـي من تجربٍة روائيٍة تمّد اىل إصدار 
أكثر من 10 روايـات غر الروايات التي 
لم تصدر بعد، وعرشات إن لم أقل املئات 
من املقـاالت النقدية عـن الرواية.. هل 
الروائـي مـؤّرخ؟ وهـل عليـه االلتزام 
باألحـداث التاريخية بزمنهـا وأماكنها 
وأرضهـا؟، هـل الروائي صائـد أحداث 
الواقع لينقله كما هـو؟ بالتأكيد هناك 
من يرى من النقاد الكبار سـواء األّولني 
منهـم والجدد، إن الروائي ليس مؤّرًخا، 
بـل هو يأخـذ حّيزًا مـن الواقـع ليبني 
عليه ماّدته الرسديـة، ويجعلها مقرّبًة 
مـن مخّيلة املتلّقي ويقنعـه أن ما قرأه 
هو الواقع، حتى لو كانت فكرة الرواية 
فنطازية، حتى لو كانت غرائبية أو من 

الخيال العلمـي.. فالرواية ال يجوز لها 
أن تقّدم الواقع كما هو، وإاّل فما معنى 
أن يقـي املتلّقـي وقًتا لقـراءة رواية 
تمتّد صفحاتها ما بني 150 اىل أكثر من 
300 صفحـة يف معدل الروايات العاملية 
لرى أن ما كتبه الروائي مذكور يف كتب 

الخرين.
وأضـاف :يف روايتـي )السقشـخي( لم 
أكن أريـد أن أكون مؤّرًخـا ألحداث 11 
أيلول سبتمرب، وتفجر برجي التجارية 
العامليـة.. ربما تكون هـذه الرواية هي 
األوىل عراقًيـا وال أدري إن كانـت هناك 
روايـات عربيـة تناولـت هـذا الحـدث 
كثيمة رصاع.. كنت أمام محنة الوقوع 

بفخ الواقع والزمن األصيل وأنا أتوّغل يف 
املـكان الواقعي ، سـواء الواقع العراقي 
ومدينة سوق الشـيوخ التي ينتمي لها 
الرئيسـة كنسب  العنوان والشـخصية 
لهذه املدينة، أو املكان اللبناني أو املكان 
األمركي.. حيث تـدور أحداث الرواية.. 
وما بني أهم مكانني هما سوق الشيوخ 
ونيويـورك، تبـدأ اللعبة املكانيـة، لكن 
الزمان لم أكن أريده بصورٍة دقيقٍة لكي 
أجعل املتلّقي يبحث عن دهشـة التلّقي 
ال صدقيـة املعلومـة.. كـون املتلّقي ال 
يريد من الرواية أن تنقل أحداًثا يعرفها 
مهمـا تفّنن الروائي مـن إيجاد املخفي 
وإظهـاره، ألن ال يشء يف الزمـن الراهن 

غر معـروف، والروائـي ال ينقل أحداًثا 
تاريخية لم يشـاهدها متلّقي الحارض 
لكـي يوهمـه أيضـا إنـه يكتـب رواية 
تاريخيـة. وواصل :يف هذه الرواية أردت 
التعبـر عن محنة العراقـي، مّتخًذا من 
رجـٍل جنوبـي فنـان ومـدّرس سـبياًل 
لولوج ما هو غـر مرئي يف الحياة التي 
يعيشـها للمتلّقي.. فليـس هناك يشٌء 
غـر معروٍف يف زمـن أخذنا نطلق عليه 
الن النظـام السـابق، حيـث يمكن أن 
تذهب بسـبب كلمٍة واحدٍة اىل السـجن 
إذا لـم يكن اإلعدام.. لـذا أردت أن أطّور 
عذابـات الرجـل العراقـي الـذي يعيش 
املحنـة دوما.. فجعلتـه يهرب اىل عّمان 

ثم بروت من خالل االرتباط بشاّبٍة من 
أصٍل لبناني، يتزّوجها وينتقل معها اىل 
هناك.. وألن له خال مثّقف فقد سـمع 
منـه أن كّل يشء يف العالـم، ينطلق من 
هناك مـن مدينـة نيويـورك واملخّطط 
يف االسـكتلنديارد الربيطانيـة، فيـّر 
عىل الذهـاب اىل هناك، ويصادف يف تلك 
اللحظة وهـو يلتقط صـوًرا بكامرته 
التي جلبها معه. فيتـم اعتقاله بتهمة 
االنتمـاء اىل تنظيم القاعـدة، فيعود اىل 
السجن ويقارن بني حالتي التحقيق يف 

العـراق والتحقيق يف أمركا، وير عىل 
انـه ابن مدينة مسـقط ابراهيم الخليل 
وأنـه ليـس مـن املتعّصبني، بـل محبي 
الشـعر والفن.وأوضـح: إن الروايـة ال 
ترتكـز عىل هذه الجزئيـة فقط، فهناك 
الكثـر مـن املفارقـات حيث يـرى من 
خـالل الفضائيـات هذه القـوات وهي 
تدخل مدينته وترسق الوثائق من الدير 

اليهودي هناك.
وتساءل :هل يف الرواية أحداث تاريخية 
رصفـة.؟ هل هنـا تحّولـت اىل مـؤّرٍخ 
باسـتغالل  مهتـّم  أنـي  أم  لألحـداث 
الوقائع إلضافة عنارص كثرة للدهشة 
والـراع، ومن ثم جعـل املتلّقي وكأنه 
يقـرأ الوقائـع بطريقـة املخّيلـة ؟ إن 
البعـض أشـكل مثاًل عـىل اتخـاذ خال 
البطـل شـيوعًيا.. والبعض أشـكل عىل 
وجود دير يهـودي يف مدينـة جنوبية.. 
والبعـض أشـكل عىل ما ذكـر من زمن 
لحظة تفجر الطائرتني ليس صحيحا، 
دون األخـذ بنظـر االعتبـار أن الزمـن 
املذكـور هو زمـن الكامـرا التي جلبها 

معه وليس الزمن األمركي.
وختـم :إن عدم فهـم خصائص الرواية 
وتجربـة الروائي واستسـهال القراءة، 
يحيلنا اىل بسـاطة التلّقي لـدى العربي 
الـذي ال يريـد أحداًثا واقعيـًة يف قراءته 
يخالـف  إن وجـد مـا  لكنـه  للروايـة، 
معلوماتـه دون تعـب التدقيـق، فإنـه 
يعـد الرواية ناقصًة ويبقى يدور يف فلك 
النقطـة الواحدة مـن آالف النقاط التي 

تحملها الرواية.

يرى الروائي علي لفتة سعيد أن الراوية عالٌَم صاخٌب وإن 
بدأت هادئة بين غالفين  ،مبينا أن الروائي ليس مؤّرًخا، 
بل هو يأخذ حّيًزا من الواقع ليبني عليه ماّدته السردية، 
فاكا بذلك اشتباك العالقة بين الرواية والتأريخ . وقال 

سعيد في قراءة نقدية خص بها )المراقب العراقي(:

 »أضواء لبنان« معرض تشكيلي
ل المأساة إلى عمل إيجابي  ُيحوِّ

املراقب العراقي/ متابعة...
ألن الفـن التشـكييل اللبنانـي وبعد مرور 
أكثر من عام عىل انفجار مرفأ بروت، ما 
زال قادراً عىل املواجهة واإلبداع؛ يحتفي به 
معهد العالم العربي يف باريس مكرماً ثالثة 
أجيال من الفنانـني اللبنانيني املعارصين 
يف مجال الفـن الحديث واملعارص من عام 
1950 إىل اليـوم يف معرض »أضواء لبنان« 

املستمر حتى 2 يناير العام املقبل.
مـن الداخـل اللبنانـي كما من الشـتات، 
يقـدم 55 فنانـاً عـىل اختـالف أجيالهـم 
وأسـاليبهم، صورة متكاملـة عن الوطن 
الضائـع، الحالـم والصامـد يف أكثـر من 
100 عمـل فنـي. صورة تصـل إىل املتلقي 
العربي والفرنيس يف عاصمة األنوار لعلها 
تعكس ولـو قليالً ماهية البلـد الحقيقية 
املترشبـة للفكر والثقافة والفنون املحلية 
والعاملية والغارقة يف الوقت نفسه يف بحر 
مـن الفوىض والتشـظي بسـبب الحروب 
والظـروف السياسـية واالقتصادية التي 
عصفـت به.كلـود ليمان مديـر املعرض، 
الرجـل الـويف لروحـه اللبنانيـة، يحكـي 
لـ«اندبندنـت عربية« عن عالقته القديمة 
بالفن، والتي بدأت قبـل 45 عاماً تقريباً، 
والتـي تطـورت عندمـا افتتـح الجالري 
الخـاص بـه يف باريس عـام 1988 حيث 
لـم يتوقف من يومها عـن اقتناء األعمال 
اللبنانيـني  للفنانـني  وتحديـداً  الفنيـة 
والعرب. مؤكداً أن تنظيم معرض »أضواء 
لبنـان« بعنوانه هـذا، كان أمنيته الكربى 
يف الحياة. فالفنانـون يف لبنان هم األنوار 
الحقيقيـة التـي جعلت منه بـالد الرشق 
املضيئة. ومعرض اليوم هو فضاء واسـع 
للفـن الحديـث واملعـارص. واملجموعـات 
املختـارة مـن أعمـال الفنانني منـذ عام 

أن  شـأنها  مـن   2021 عـام  وإىل   1950
تعكس خصوصية هذا البلد الصغر، فعىل 

الرغم من كل مصائبنا نحن دائماً نفوز.
وعـن أسـباب وتاريـخ افتتـاح املعـرض 
يقول السـيد ليمان: »قام كل من صندوق 
كلـود وفرانـس ليمانـد باملشـاركة مـع 
متحـف معهـد العالـم العربـي بتنظيـم 
معـرض »الجزائر حبيبتي«، وهو معرض 
مخصص للفنانـني الجزائريني من ضمن 
وكان  بهـا،  املتـربع  األعمـال  مجموعـة 
سـيتبعه معـرض »أضـواء لبنـان«. لكن 
وبعد تفجر 4 أغسـطس يف ميناء بروت 
قـررت أن أعكـس املوعدين. لـذا طلبت يف 
اليـوم التايل من الرئيـس جاك النغ عكس 
الجـدول الزمني. إنها طريقتـي للرد عىل 
الصدمـات، لقـد تعلمـت هذا النـوع من 
املواجهـة منـذ أول صدمـة مـررت بها يف 
بروت ديسـمرب عـام 1975، وهـذه املرة 
أيضاً كان ال بد من تحويل املصيبة إىل فعل 
إيجابـي يعرب عـن تضامننا مع الشـعب 

اللبناني«.
وكان الزوجـان كلود وفرانـس ليمان قد 
بـذال قصـارى جهدهما إلثـراء مجموعة 
متحـف معهـد العالم العربـي التي كانت 
تتألـف من 47 عمالً لـ20 فناناً من لبنان، 
حيـث تـربع يف أكتوبـر مـن عـام 2018 
بــ1300 عمل فنـي لفنانني مـن الرشق 
األوسـط مـن بينهـا 509 أعمـال لــ33 
فنانـاً مـن لبنـان. وبعـد انفجـار بروت 
تـربع بــ102 عمـل فصـارت املجموعة 
تضـم 62 فنانـاً و611 عمـاًل: لوحـات، 
ورسـومات، ومنحوتـات وأشـياء، وكتب 
فنانني، وصـوراً وفيديوهات، ومطبوعات 
حجرية ونقوشاً، ومنسوجات، وسراميك 

وتركيبات.

فيلم »Implanted«.. إسقاطات ورسائل مبطنة تحاكي المستقبل القريب
املراقب العراقي/ متابعة...

يقـدم فيلـم “Implanted“ الصـادر، 
مطلـع ترشيـن األول/أكتوبـر 2021 
املايض تصوًرا عن مسـتقبلنا القريب، 
يف العام 2023، ليوجه رسـائل مبطنة 

عن مخاطر الذكاء االصطناعي.
وتـروي أحـداث العمـل سـرة حيـاة 
”سارة“ التي تعيش يف مدينة نيويورك 
األمريكية، وتتورط بخضوعها الختبار 
تجريبي عن عالج الصحة الديناميكي، 
تجربـة  تقـرر  أدويـة  يعـود لرشكـة 
عالجهـا عـىل البـرش ضمـن برنامـج 
يف  ثـورة  سـيحدث  الـذي  ”ليكـس“ 

الرعاية الصحية.
برشيحـة  ”سـارة“  الرشكـة  تحقـن 
صحيـة يف عمودهـا الفقـري، موهمة 
إياهـا بأنها تتضمن برنامًجا إلكرتونًيا 
حديًثا يراقب النظام الصحي لجسدها 
مريًحـا،  حيـاة  أسـلوب  ويعطيهـا 
تسـخر  وقائية.ومقابـل  ونصائـح 
بحقـن  طواعيـة  وقبولهـا  جسـدها 
الرشيحـة دون أدنـى معلومـات عـن 
خطرهـا املجهـول، تحصـل ”سـارة“ 
عىل أموال تسـاعدها برعايـة والدتها 

املصابة بمرض الزهايمر.
واتضـح منـذ املشـاهد األوىل للفيلـم، 
أوضـاع  مـن  ”سـارة“  تعانيـه  مـا 

مادية مرتدية، وسـط تعلقها الشـديد 
بوالدتهـا، وسـؤالها املتكـرر للقائمني 
عـىل الربنامـج عـن موعـد حصولهـا 
عـىل أجرها.ويتـم التعـرف يف العمـل 
عىل الثار الجانبيـة والنتائج الكارثية 
لـزرع الرشيحة يف جسـد ”سـارة“، إذ 
تزداد الشـكوك مع رؤيتها لورم شديد 
يف مـكان العمليـة، فضـاًل عـن تردي 
جرحها، ولكـن ”ليكس“ يؤدي مهمته 
بأن يهـدئ مخاوف سـارة؛ مؤكًدا لها 

”أن األلم سيزول بعد 7 أسابيع“.
ومع توايل األحداث نكتشف أن رشيحة 
الذكاء االصطناعي مصممة للسيطرة 

عىل سلوكيات الجسد.
ورفضهـا  ”سـارة“  مقاومـة  ومـع 
االنصياع، تطرأ تغيرات فورية تصيبها 
بحالة مرضيـة تعاني خاللها من عدم 
وصول األوكسجني إىل الدماغ، والشعور 
باالختنـاق، وضيق النفـس، واإلصابة 
بشلل حركي يمنعها عن طلب النجدة.
وتتمركز الرشيحة بني كتفي الضحية، 
لتكـون غـر قابلة لالسـتئصال، حتى 
لو قررت االنسـحاب من الربنامج، وال 
توجـد أي إسـرتاتيجية للرتاجع.وحني 
ترفض ”سـارة“ أن تنفذ مـا تؤمر به، 
يخاطبهـا ”ليكـس“ بنـربة منخفضة 
وخطـرة؛ قائـاًل: ”مـن مصلحتـك أن 

تسـتمعي بعنايـة لتوجيهاتـي، فأنت 
الن تحت سيطرتي“.

أداة  إىل  تتحـول ”سـارة“  وبالتدريـج 
تنفيذيـة تلبـي مطالـب إجرامية؛ من 
رسقـة أوراق، وقتل جميـع من لديهم 
شـكوك وأدلة بوجود برنامج ”ليكس“ 
الجنـس  عـىل  بالسـيطرة  ونوايـاه 
البـرشي، فتنغمس ”سـارة“ يف دوامة 
تضعها أمام خيارات محدودة؛ فإما أن 

تعيش أو تموت وتنقذ البرشية.
ويصور العمل التقاء ”سـارة“ بطبيبة 
من لجنـة تصميم برنامـج ”ليكس“، 
تبـدي تعاطفهـا معهـا، وتخربها أنها 
تعارض مـرشوع ”ليكـس“، وأنها لم 

تكن تتوقع مخاطره.
وتعمل الطبيبة عىل مسـاعدة سـارة، 
نـزع  لعمليـة  إخضاعهـا  وتحـاول 
الرشيحـة من جسـدها، ولكـن مديرًا 
جديـًدا وضحيـة أخرى يظهـران عىل 
مفاجـئ  بشـكل  األحـداث  مـرسح 

ويقلبان املوازين.
ويطـرح الفيلـم تسـاؤالت عـدة حول 
باإلعالم  املراهقـني، وتأثرهم  اصطياد 
الرتويجيـة  واألخبـار  التسـويقي، 
الزائفـة، واألشـياء غـر المنـة دون 
إىل  ليتحولـوا  بمضارهـا،  معرفتهـم 

فريسة سهلة للتقنيات الرشيرة.

السرد السينمائي لألحداث في »الحملة« 
املراقب العراقي/ متابعة...

تتنـاول رواية ”الحملـة“ الصادرة حديثـا، للكاتب 
املـري الدكتـور تامـر عز الديـن، حقبـة مهمة 
مـن تاريخ مر وبالد الشـام، لتعيـد قـــــراءة 
التاريخ خالل فرتة الحملة الفرنسـية أواخر القرن 

الثــــامن عرش امليالدي.
وتقـدم الروايـة التاريخية نسـيجا دراميـا خياليا 
محكمـا، باالتـكاء عـىل وقائـع التاريـخ وأبطاله، 
واقتباسا من واقعة غريبة ذكرها أحد املسترشقني 
املشـاركني يف الحملة.واعتمـد الكاتـب عـىل الرسد 
السـينمائي لألحداث، ليشـعر القارئ أنه أنتقل إىل 
زمن الحملة وبات يعيش بني أبطالها، مستكشـفا 
واقعا لم يعرفه من قبل، من خالل دراسـة التاريخ 

املجردة لهذه الحقبة عن الحياة يف مر والشام.
وركـز الكاتـب يف روايته عـىل البطولـة الجماعية، 
فأبطال الحدث هم الشـعب وأوالد الشوارع، مقدما 
تفاصيـل دقيقـة تضفـي مزيـدا من الجمـال عىل 
العمل.ولـون الكاتب الخط الواقعي للحبكة بجانب 
رومانيس، يرسد قصة حب غريبة مفعمة باملشاعر 
عـىل الرغـم مـن رضاوة الواقـع، بني سـيف بطل 

الرواية املسلم، ومحبوبته درة القبطية الحسناء.
وعـزز الكاتـب عنـر التشـويق يف روايتـه، بزرع 
األلغـاز والغمـوض يف مسـرة حيـاة أبطالــــه، 
ليكتشـف املتلقـي مجموعة مفاجـآت صادمة من 

خالل معايشته أحداث الرواية.
لروايـة تتعمـد إعـادة الحياة لهـذه الحقبـة، بغية 
تسـليط الضوء عىل طبيعة الغزو الثقايف الذي رافق 
الحملـة، وأثر عـىل طبيعة املنطقـة وحضارتهــا، 
فضال عـن العوامل املوضوعية النطـالق املقاومـة 
الشـعبيـة، ورصــــد التباين بـني أفراد املجتمـع 

وديـاناتـه وطوائفه.
ويف رسد الوقائـع التاريخية، اعتمد املؤلف بالدرجة 
األوىل عىل تاريخ الجربتي ومذكرات نابليون بونابرت 
وخطابات ضبـاط الحملـــــة، ليحيك من وقائع 
حقيقيـة نسـيجا جميال يمـأل فجواتـه التاريخية 
بخياله، مـــــدفوعا من شـغفه بالتاريخ، حاول 
عـز الديـن تناوله بأسـلوب جديد، ليقدمـه ألجيال 
املستقــبل بطريقة تسـهل عليهم تلقي املعلومة، 
بعــــــد أن باتت قــــــراءة التاريخ من األمور 

التي ال تجذب عنر الشباب.
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)عليه�ا  ملكانته�ا  وباإلضاف�ة 
أم�ر  فق�د  الل�ه   عن�د  الس�ام( 
االك�رم محمد  النب�ي  )عزوج�ل( 
)ص�ى الله علي�ه وال�ه( أن يزوج 
ابنته )عليها الس�ام( م�ن اإلمام 
ع�ي ب�ن أب�ي طال�ب الهاش�مي 
الُقريش حس�ب م�ا رواه  جابر بن 
عبد الله األنص�اري قال: »ملا زوج 
رس�ول الله )صى الله عليه واله(  
فاطم�ة الزهراء)عليه�ا الس�ام( 
آت�اه أناس من قريش, فقالوا: انك 
زوجت فاطمة بمه�ر قليل, فقال 
لهم  )صى الله عليه واله( : ما أنا 
زوج�ت فاطمة , ولك�ن الله تعاىل 
زوجها ليلة أرسى بي عند س�درة 
املنته�ى فأوح�ى الل�ه )عزوجل( 
إىل الس�درة إن انث�ري فنثرت الدر 
والجوه�ر عى الح�ور العني فهن 
يتهادين�ه ويتفاخرن ب�ه ويقلن : 
هذا م�ن نثار فاطم�ة بنت محمد 
)صى الل�ه عليه واله(  فلما كانت 
ليل�ة الزف�اف آت�ي النب�ي )ص�ى 
الل�ه عليه واله(   ببغلته الش�هباء 
وثني عليها قطيفة وقال لفاطمة 
)عليه�ا الس�ام( : اركب�ي وأم�ر 
سلمان املحمدي أن يقودها والنبي 
)ص�ى الله علي�ه واله( يس�وقها 
، فبينم�ا هو يف بع�ض الطريق إذ 
س�مع النبي )صى الله عليه واله(   
فإذا هو بجربائيل)عليه السام( يف 
س�بعني ألفاً وميكائيل يف س�بعني 
ألفاً فق�ال : النبي )صى الله عليه 
وال�ه( م�ا أهبطك�م إىل األرض ؟ 
قال�وا : جئنا ن�زف فاطمة )عليها 

السام( إىل زوجها ، وكرب جربائيل 
)علي�ه الس�ام( وك�رب ميكائي�ل 
)علي�ه الس�ام( وك�ربت املائكة 
وك�رب النب�ي محم�د )ص�ى الل�ه 
علي�ه واله(   فوض�ع التكبري عى 
العرائ�س من تلك«  ، وق�ال النبي 
االك�رم محم�د )ص�ى الل�ه عليه 
وال�ه( :«  لو لم يخلق الله  عي بن 
أبي طال�ب ملا كان  لفاطمة  كفء 
م�ن الخل�ق«. يمك�ن الق�ول تعّد 
الس�ام(  الس�يدة فاطمة )عليها 
همزة الوصل ب�ني النبّوة واإلمامة 
أي انه�ا املرأة الوحيدة التي ربطت 
ب�ني النبوَّة واإلمام�ة، فهي زوجة 
أّول إمام، وأّم األئّمة الباقني، وهذه 

ها الله )عزوجل(. ميزة خصَّ
ويف رواية أخرى  عن اإلمام محمد 
ب�ن عي الباقر)عليه الس�ام( عن 
آبائه) عليهم السام( قال:« بينما 
رس�ول الله )صى الله عليه واله(  
جال�س ذات يوم إذ دخلت أم أيمن 
يف ملحفها يشء فقال لها رس�ول 
الل�ه )صى الله علي�ه واله( : يا أم 
أيمن أي يشء يف ملحفتك ؟ فقالت 
: ي�ا رس�ول الله فان�ة بنت فانة 
أملكوها فنثروا عليها فأخذت من 
نثارها ش�يئاً، ثم إن أم أيمن بكت 
، فق�ال لها رس�ول الله )صى الله 
علي�ه وال�ه( ما يبكي�ك ؟ فقالت : 
فاطم�ة زوجتها فلم تنث�ر عليها 
شيئاً فقال لها رس�ول الله )صى 
الل�ه علي�ه وال�ه( : ال تبك�ني ف�و 
ال�ذي بعثني بالحق بش�رياً ونذيراً 
لقد ش�هد أماك فاطم�ة جربئيل 

وميكائيل وإرسافي�ل يف ألوف من 
مائكة ولقد أمر الله طوبى فنثرت 
وسندس�ها  حلله�ا  م�ن  عليه�م 
وزمرده�ا  ودره�ا  وإس�تربقها 
وياقوته�ا وعطرها فأخ�ذوا منه 
حت�ى م�ا دروا م�ا يصنع�ون ب�ه 
، ولق�د نح�ل الل�ه طوب�ى يف مهر 

فاطم�ة فه�ي يف دار ع�ي بن أبي 
طالب  )عليه السام(«.

يف الوق�ت نفس�ه كان�ت )عليه�ا 
الس�ام(  تعيش م�ع النبي االكرم 
محم�د )ص�ى الله علي�ه واله( يف 
فك�ره، وبذل�ك رأين�ا ان الس�يدة 
)عليها الس�ام( التي لم تدخل إال 

مدرس�ة النبي االك�رم، ولم تتعلم 
إال يف بيته )صى الل�ه عليه واله(، 
أنه�ا كانت تملك من الثقافة ما لم 
تج�ده يف ال�راث ال�ذي وصلنا من 

املسلمني يف تلك املرحلة.
وذلك يمك�ن الق�ول ان كلمة أنها 
»سيدة نس�اء العاملني«، أي كانت 

)عليه�ا الس�ام(  تجم�ع عنارص 
الش�خصية التي تتمّيز به�ا املرأة 
وترتفع به�ا حتى تكون يف مواقع 
القّمة، ألّن قضّية أن تكون س�يدة 
نساء العاملني، ليست مجرد مرتبة 
ُتعطاه�ا دون أن تمل�ك عنارصها 
مرتب�ة  ولكنه�ا  ش�خصّيتها،  يف 

تعطاه�ا من خال م�ا يعرفه الله  
)عزوجل( الذي خلقها من عنارص 

هذه الشخصية.
وقد نس�توحي من بعض الروايات 
الت�ي وردت عن اإلم�ام  محمد بن 
ع�ي الباقر )عليه الس�ام( عندما 
س�أل ك�م عاش�ت فاطمة)عليها 
االك�رم  النب�ي  بع�د  الس�ام( 
محمد)ص�ى الل�ه علي�ه وال�ه( ؟ 
فقال :«أربعة أشهر وتوفيت ولها 

ثاث وعرشون سنة«. 
وبذل�ك عاش�ت الس�يدة فاطم�ة 
موجات عاتي�ة من اآلالم عى فقد 
أبيه�ا وغص�ب حّقه�ا، فق�د برح 
بها املرض، وق�د فتكت بها اآلالم، 
ومىش إليها املوت رسيعاً، وهي يف 
فجر الصبا وروعة الش�باب، فقد 
حان موعد اللّقاء بينها وبني أبيها 
)ص�ى الله عليه واله( الذي طلبت 

لقياه بفارغ الصرب.
أم�ا يف استش�هاد الس�يدة )عليها 
الس�ام( اختل�ف املوقف فأش�ار 
االمام ع�ي بن اب�ي طالب)عليها 
الس�ام( يف دعائه عندم�ا توفيت 
)عليها السام( إىل جوانب مختلفة 
األوىل أعلن عن رضاه عنها  قائا:« 
اللهم إني راض عن أبنت نبيك اللهم 
إنها قد أوحش�ت فأنس�ها« وهذا 
جانب مهم يف الحياة الزوجية , ثم 
أش�ار ما حل بها بعد النبي االكرم 
محم�د )صى الله علي�ه واله( من 
وحش�تها، وكذلك مظلوميتها من 
ان سقط جنينها, ومصادرة فدكاً 
الخاف�ة واإلمام  واالس�تياء عى 

بهذه الش�هادة قائ�ا:« اللهم إنها 
ق�د هج�رت فصله�ا ، الله�م إنها 
ق�د ظلمت فاحكم له�ا وأنت خري 
الحاكم�ني«  أراد أن يعلم محبيها 
التعرف بمظلوميتها حتى ترس�خ 
يف األذه�ان وه�ي راس�خة فع�ًا 

نتوارثها جيل بعد جيل.
 ثّم أودع )عليه الس�ام( الجثمان 
يف قربه�ا وأخفاه امتثاال لوصّيتها 
)عليه الس�ام( ووق�ف عى حاّفة 
الق�رب وه�و ي�روي ث�راه بدموع 
به�ذه  يؤّبنه�ا  واندف�ع  عيني�ه 

الكلمات:
»الّسام عليك يا رس�ول الله عّني 
الّنازل�ة يف ج�وارك،  وع�ن ابنت�ك 
والّسيعة اللّحاق بك! قّل يا رسول 
الله عن صفّيتك صربي، ورّق عنها 
تجلّ�دي، إاّل أّن يف الّتأّس يل بعظيم 
فرقت�ك وف�ادح مصيبت�ك موضع 
تع�ّز، فلق�د وّس�دتك يف ملح�ودة 
قربك، وفاضت بني نحري وصدري 
نفسك، فإّنا لله وإّنا إليه راجعون، 
فلقد اس�رجعت الوديعة، وأخذت 
الرّهينة! أّما حزن�ي فسمد، وأّما 
لي�ي فمس�ّهد، إىل أن يختار الله يل 
دارك التي أنت بها مقيم، وستنّبئك 
ابنت�ك بتضافر أّمتك عى هضمها، 
واس�تخربها  الّس�ؤال  فأحفه�ا 
الحال؛ ه�ذا ولم يط�ل العهد، ولم 
يخل منك الّذكر، والّس�ام عليكما 
س�ام مودّع، ال قال وال سئم، فإن 
أنرصف ف�ا عن مال�ة، وإن أقم 
ف�ا عن س�وء ظ�ّن بما وع�د الله 

الّصابرين«.

  1909  الواليات املتحدة تبدأ ببناء القاعدة البحرية العمالقة يف ميناء بريل هاربر يف جزر هاواي يف املحيط الهادي.
  1918  انتهاء الحرب العاملية األوىل بالهدنة التي وقعتها أملانيا مع قوات الحلفاء.

  1936  وصول لجنة بيل إىل فلسطني للتحقيق يف االضطرابات الحاصلة بني اليهود والعرب بعد إندالع ثورة فلسطني.
  2004  رئيس املجلس الترشيعي الفلسطيني روحي فتوح يتوىل رئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية.

  2006  حركة أمل وحزب الله يقرران سحب ممثليهام من الحكومة اللبنانية عىل خلفية تفرد السنيورة بوضع محاكمة املتهمني باغتيال الحريري. 

من ذاكرة االيام
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مما ال شك فيه أن السيدة فاطمة الزهراء )عليها السالم( امتازت بعدة 
خصائص حباها اهلل )عزوجل( ليجعلها فوق نساء العالمين ,أن ذرية  النبي 
االكرم محمد)صلى اهلل عليه واله( انحدرت منها فهي الكوثر الذي استمر 
نسل النبي االكرم منها، وكانت سورة الكوثر إشارة إلى ذلك إذ قال تعالى ) 
،،إِنَّا َأْعَطْيَناَك الَْكْوَثَر َفَصلِّ لَِربَِّك َواْنَحْر* إِنَّ َشانَِئَك ُهَو اْلَْبَتُر (.

تغيرت مالمحه بعد االحتالل األمريكي
شارع الرشيد في بغداد.. عبق التأريخ وحكايات العاصمة

 -  -  -  -  - عىل جدول أعامل جلسة مجلس الوزراء، باإلضافة إىل فشل طاولة التشاور التي دعي إليها رئيس املجلس النيايب نبيه بري لحل 

املسائل العالقة ومنها تشكيل حكومة وحدة وطنية.

املراقب العراقي/ متابعة...
يسري الشارع األثري واألهم يف العاصمة 
العراقية متعرّجاً، جنباً إىل جنب مع نهر 
دجل�ة، رشق املدين�ة املكتظة باملحات 
واملصال�ح واملص�ارف واألس�واق، ب�ل 
بالحكايات التي طبعت ش�ارع الرشيد 
األش�هر، يف بغ�داد والع�راق كل�ه. فما 
من عراقي وطأ العاصمة إال وس�اح يف 
الش�ارع املمتد بني باب املعظم ش�ماالً 

والباب الرشقي جنوباً.
عرف الش�ارع أوالً باسم »خليل باشا«، 
نس�بة إىل الوايل العثمان�ي حاكم بغداد 
وقائد الجيش العثماني الذي قام بش�ّق 
الطريق املمتد م�ن الباب الرشقّي جهة 
الرصافة إىل الباب املعظم، وهما أش�هر 
موقعني عى خريطة بغ�داد ومركزها، 
بمحاذاة دجل�ة. كان ذلك مطلع القرن 
امل�ايض 1910، به�دف تس�هيل حركة 
الجن�ود العثماني�ني وم�رور عرباتهم. 
لك�ن ذلك ل�م ي�أِت بي�ٍس فق�د واجه 
اعراض�ات كث�رية، ب�دأت ول�م تنت�ِه 
م�ن رج�ال الدي�ن بعدم�ا ص�ادف أن 
م�ّر الش�ارع يف جوامَع ومس�اجَد عى 
الطري�ق، ووس�ط اس�تهجان وغضب 
األعي�ان الذين مّر الش�ارع عى بيوتهم 
وهدمه�ا وبي�وت األجانب املش�مولني 
بالحماي�ة. لكنه اس�تمر غ�ري آبه بتلك 
االعراض�ات ملصلح�ة ش�ق الطري�ق، 
الذي ش�كل يف م�ا بعد س�مة العاصمة 
وماذها األثري، وتح�ول إىل معلم مميز 
للحياة البغدادية وأضحى طريقاً رئيساً 

لساكنيها واملتبضعني منها.
لذل�ك حاول تجنب ه�دم بعض املعالم، 
فاتخ�ذ الش�ارع انحن�اءات وتعرجات 
أضافت إليه تمي�زاً ونكهة، حتى أطلق 
علي�ه اإلنجليز عند احتالهم بغداد عام 
1917 ش�ارع الن�رص أو ش�ارع »هند 
نربك«، لكن االسم تغرّي يف الحقبة امللكية 
أيام الهاش�ميني إىل شارع الرشيد، بعد 

اقراح من العامة مصطفى جواد.
وليس�ت مصادفة وأنت تمر يف ش�ارع 
الرش�يد أن تس�تقل الباص رقم أربعة، 
إىل  املعظ�م  الب�اب  م�ن  ينقل�ك  ال�ذي 
الرصاف�ة، يف  س�احة األندل�س جه�ة 
ب�اص إنجليزي أثري نوع »لياند« أحمر 
بطبقت�ني اش�تهرت بهما بغ�داد، منذ 
الحقبة اإلنجليزي�ة التي نظمت الحياة 
فيه�ا وحدثته�ا بطابع ممي�ز. يقلك يف 
الش�ارع املمت�د إىل أربع�ة كيلومرات، 
ويم�ر ب�ك عى أربع�ة جوامع ش�هرية 
يف بغ�داد ذات طابع تراث�ي هي: جامع 
العثمان�ي  ش�يده  ال�ذي  الحيدرخان�ة 
داود باش�ا عام 1919، وجامع مرجان 
وجام�ع س�يد س�لطان ع�ي، وجامع 
حسني باشا. وقد شكلت هذه الجوامع 
مس�ميات لضواحي ومراكز سكنية يف 

األحياء القريبة منها.
وأن�ت يف الب�اص رقم أربعة تم�ر أيضاً 
ع�ى أربع�ة أس�واق ش�هرية يف بغداد، 
يعود بعضها إىل الحقبة العباس�ية من 
أمثال س�وق اله�رج والساي وس�وق 
الصفارين والشورجة. وليس مستغرباً 
يف  أساس�ية  بن�وك  بأربع�ة  تم�ر  أن 
الش�ارع، هي: البنك املركزي، الرافدين، 

الرشيد، واملرصف الزراعي.
والطريف يف الش�ارع وج�ود ألف عمود 
التيج�ان، ع�ى  ذات  الخرس�انة،  م�ن 
رشفات�ه، يف كل طرف من�ه، ويبلغ بعد 

الواحد منها عن اآلخر أربعة أمتار.
ويقطع الرش�يد عى أربعة جسور، بني 
رصافة والكرخ، هي الشهداء واألحرار 
والسنك والجمهورية. كما يمر الشارع 
بأربع س�احات، هي املي�دان والرصايف 

وحافظ القايض والغريري.
يكش�ف تاري�خ الش�ارع األول يف بغداد 
الحقب�ة  يف  الس�ائدة  الحي�اة  نم�ط 
العامليت�ني،  الحرب�ني  ب�ني  املحص�ورة 
وكأن الحي�اة خالهما هي نتاج رصاع 

الجي�وش ع�ى بغ�داد وإرثه�ا، حي�ث 
ت�رك العثماني�ون إرث 500 س�نة م�ن 
حكمهم عى مس�مياتها وأبوابها، التي 
كان�ت تغلق يف اللي�ل لحماية ممتلكات 
الن�اس واألس�واق ووضع�وا »الط�وب 
أبو خزامة«، وه�و مدفع عثماني كبري 
م�ن النحاس كإرث لقوته�م أمام ثكنة 
الجن�د يف الباب املعظ�م التي تحّولت إىل 
وزارة الدف�اع بع�د ج�اء العثماني�ني، 
حيث يقب�ع جامع األوزبكي�ة بمنارته 
القصرية ويتجمع أف�راد األوزبك الذين 
وحده�ا،  الس�كاكني  جل�خ  امتهن�وا 
بعرباتهم الصغرية ويفرش�ون األرض 
من أج�ل عملهم الي�دوي. وه�م بقايا 
قوم اس�تجلبهم العثمانيون من شعب 
األوزبكس�تانيني من�ذ عه�ود طويل�ة، 
وبنوا لهم جامعاً يتحلقون حوله، وهو 

جامع األوزبكية الشهري.
وم�ن معال�م الش�ارع م�دارس كثرية 
ش�يدت من�ذ العه�د العثمان�ي، الت�ي 
اهتم�ت بالجوان�ب الراثي�ة القديم�ة 
تتص�در  الت�ي  املاموني�ة  كاملدرس�ة 
الش�ارع وحظي�ت بقيام املل�ك فيصل 
األول بالتدري�س فيه�ا، كم�ا تعلم ابنه 
املل�ك غازي فيها ويف الش�ارع نفس�ه، 
ترى املدرسة املستنرصية التي تعود إىل 
الخليفة العباس املستنرص بالله. وهي 
أول جامع�ة عراقي�ة، إضاف�ة إىل بقايا 
التكاي�ا الصوفية التي ش�يدت يف حقب 

متباينة.
ألولي�اء  زواي�ا  تكتش�ف  الش�ارع  ويف 
والصالح�ني من العلم�اء، كبرش الحايف 
وأبو الثن�اء األلوس. ويتداخل املش�هد 
م�ع بي�وت اليه�ود املبثوثة ع�ى النهر 
واألدي�رة والكنائ�س القديمة. فبني كل 
جامع ومس�جد كنيس�ة ودير، ومندي 

للصابئة، يف تعايش مدهش.
وح�ني تدلف إىل الش�ارع تج�د تصنيفاً 
مذهاً للمهن واألسواق أشهرها شارع 

النه�ر العري�ق عى مح�اذاة نهر دجلة 
واملتف�رع م�ن الجهة اليمنى للش�ارع 
ال�ذي تغ�ري مس�قفاته بالوقاي�ة من 
ح�ر صيف بغداد الس�اخن، حيث تصل 
الح�رارة فيه�ا إىل أكث�ر م�ن 50 درجة 
مئوية. لكن الن�اس عى الرغم من ذلك 
مولع�ة ب�رشب الش�اي الس�اخن بدل 
العصائ�ر يف ظاهرة فريدة، إال يف بعض 

املح�ات، الت�ي ظه�رت بعد س�تينيات 
القرن املايض وأش�هرها رشب�ة الحاج 
»زبال�ة« يف الحيدرخان�ة، قبالة مقهى 

الزهاوي.
وللش�عراء حصة من تماثيل وذكريات 
الش�ارع، يق�ف يف مقدمه�ا مع�روف 
الرص�ايف الذي توس�ط س�احة يف قلب 
الشارع س�ميت باس�مه، وهو يشمخ 

كش�اعر وطني معارض لألنظمة التي 
حكمت الع�راق يطوف حول�ه الفقراء 

واملعدمون والباعة الجوالون.
فحني دلفت إىل ش�ارع الرشيد مرات لم 
أجد بناي�ة إال وطالها الرصاص وثقّبها 
واستحالت إىل لوحة منقوشة ومطرزة 
بالرصاص بأسلحة خفيفة متوسطة، 
وهّجرت بنايات تركها أصحابها وفروا 

بعي�داً ع�ن مس�ارح القت�ل والتهجري. 
وكانت املجموعات العس�كرية تمس�ك 
حي�ث  مس�الكه،  كل  م�ن  الش�ارع 
يصع�ب امل�رور فيها لي�ًا، كأنك تدخل 
إىل املجه�ول. وق�د فقد الش�ارع بعض 
أجزائ�ه وما ع�اد الب�اص رق�م 4 يمر 
فيه، وم�ا عادت رباعيات�ه تغري املارة 

باالقراب منه .
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فشل قرار منع »الخصوصي« من العمل
 كـ« تكسي«

املراقب العراقي/ متابعة...
يف نهاي�ة الش�هر الثالث من الع�ام الحايل وّجه رئيس مجلس ال�وزراء، مصطفى الكاظمي بمن�ع املركبات )الخصويص( من العمل كس�يارات أجرة 
»تاكيس« لكن هذا القرار قد فشل فشال ذريعا بسبب غدم قدرة الحكومة عىل تنفيذه يف الوقت الحارض ولكثرة السيارات الخصويص يف شوارع البالد  
.)املراق�ب العراق�ي( رصدت العديد من س�يارات الخصويص وهي تجوب الش�وارع للعمل بصفة تكيس متحدية قرار الحكوم�ة الذي يوصف بأنه ال 
يواكب الحالة االقتصادية للمواطنني الذين يضطرون اىل العمل بس�ياراتهم الخاصة  كس�ائقي اجرة من اجل توفري بعض األموال ألرسهم يف انتش�ار 

البطالة يف البالد وغالء االسعار الذي رافق عملية رفع سعر الدوالر الذي اصدرته الحكومة وكانت له تأثريات عىل األسواق يف العراق. 

عني

املراقب

املراقب العراقي/ متابعة... 
يف إحصائية رسمية من قبل وزارة 
التخطي�ط  ب�ات أكثر م�ن نصف 
س�كان محافظ�ة املثن�ى جنوبي 
الع�راق، فق�راء، إذ إن ما نس�بته 
52% م�ن س�كان املدين�ة يعانون 
محافظت�ي  ع�ن  فض�ال  الفق�ر، 
الديوانية أكثر من 48%، وميس�ان 

أكثر من %45.
وتبل�غ مس�احة محافظ�ة املثنى 
)51402( كيل�و مرت مربع، وتمثل 
بذلك نسبة مقدارها )11.9%( من 
مجم�وع مس�احة الع�راق وتضم 

)12( وحدة إدارية و)5( أقضية.
وعن هذا، قال نائب محافظ املثنى، 
حامد الحس�اني يف ترصيح تابعته 
»نس�بة  العراق�ي(:إن  )املراق�ب 
الفقر حسب وزارة التخطيط تزيد 
عن 52 باملئة، وهو أمر مؤس�ف«، 
مشرياً إىل أن »السنوات املاضية لم 
تف التخصيصات املالية التي أقرت 
وس�وف تق�ر م�ن قب�ل الحكومة 

االتحادية«.
وأضاف الحس�اني، أن »املثنى ذات 
أقضية ونواح�ي مرتامية أطراف، 
وه�ي ثان�ي أك�ر محافظ�ة م�ن 
حيث املس�احة وتحت�اج إىل حملة 

إعمار واس�عة من طرق وجسور، 
خصوصاً أن أغلب البنى التحتية لم 
ت�ف املبالغ املخصص�ة للمحافظة 

لبنائها«.
املثن�ى،  محاف�ظ  نائ�ب  ودع�ا 
أهمي�ة  إىل  االتحادي�ة  الحكوم�ة 
املالي�ة  التخصيص�ات  »زي�ادة 
للس�ماوة، ألن ذلك هو الحل ألزمة 
االعم�ار والقض�اء ع�ىل البطال�ة 

باملحافظة«.
م�ن جان�ب آخ�ر، أوض�ح الخبري 
االقتصادي جليل الالمي يف ترصيح 
أن  العراق�ي(:  )املراق�ب  تابعت�ه 
ارتف�اع مع�دالت الفق�ر يف العراق 
وخاص�ة الوس�ط والجن�وب ينذر 

بكارثة اقتصادية »مهولة«.
وأش�ار الالم�ي، إىل أن »أكث�ر من 
املحافظ�ات  تل�ك  نص�ف س�كان 
تحت خط الفقر«، داعياً الحكومة 
اقتصادي�ة  إج�راءات  »إلتخ�اذ 
رسيعة املعالجة ألزمة االقتصادية 

التي تعصف البلد«.
وأض�اف أن »الحلول التي اتخذتها 
الحكوم�ة العراقي�ة به�ذا الصدد، 
ترقيعية وال ترقى ملستوى اإلصالح 
االقتصادي، ومنها الورقة البيضاء 
التي أطلقتها نهاية العام املايض«.

االقتص�ادي،  الخب�ري  وطال�ب 
االس�تعانة  العراقي�ة  الحكوم�ة 

ب�«مرشعني واقتصاديني من ذوي 
الخ�رة واالختصاص ألجل ترشيع 

قانون اقتصادي يرسل إىل الرملان 
العراق�ي برسعة ليص�وت عليه«، 

داعياً يف الوقت نفسه الحكومة إىل 
»دع�م القطاع الخ�اص والزراعي 

بالواق�ع  للنه�وض  والصناع�ي، 
اإلقتصادي«.

ب�دوره ش�كا املواطن أحم�د، أحد 
مرك�ز  الس�ماوة  مدين�ة  أبن�اء 
محافظ�ة املثن�ى الح�ال بالق�ول 
إن »ع�دم توف�ري ف�رص عم�ل يف 
محافظت�ي، أجرني ع�ىل املجيء 

ألعمل بائع متجول يف كربالء«.
وأوض�ح أحم�د، أن »فق�ر الحال، 
أجره عىل هجرة أهله، كي يعيلهم 
ويوفر لهم لقمة العيش من بعيد، 
لكون فرص العمل يف املثنى تكاد ال 
ترى أصال حتى )العمالة( أصبحت 

شحيحة«.
ويعيش نح�و ربع س�كان العراق 
تحت خط الفقر، وفق آخر دراسة 
أجرته�ا وزارة التخطيط العراقية 
بالتع�اون مع البنك ال�دويل، أي أن 
قراب�ة 10 ماليني إنس�ان يف البالد 
يعيش�ون بأق�ل م�ن دوالري�ن يف 
اليوم، بحس�ب وصف البنك الدويل 

لخط الفقر.
وعىل الرغم من أن إش�كالية الفقر 
مس�تمرة يف الع�راق منذ س�نوات 
بعيدة، فإنه ش�هد تزايداً ملحوظاً 
خالل األش�هر املاضي�ة، خصوصاً 
بع�د قرار الحكوم�ة العراقية رفع 

س�عر الدوالر أمام الدينار، مما زاد 
بحس�ب خراء يف االقتصاد معاناة 

الطبقات الفقرية يف البالد.
ترتف�ع نس�بة  أن  املتوق�ع  وم�ن 
الفقر يف العراق بحس�ب مختصني 
س�عر  ارتف�اع  اس�تمرار  نتيج�ة 
رصف الدوالر الذي وصل  إىل مابني  
148 و149أل�ف دين�ار ل�كل 100 
دوالر والغريب إن رئيس الحكومة  
مصطفى الكاظم�ي وجه يف وقت 
وجه�از  الداخلي�ة  وزارة  س�ابق، 
األم�ن الوطني، باتخ�اذ اإلجراءات 
بق�وت  التالع�ب  ملن�ع  الالزم�ة 
املواطن�ني بع�د أن رفعت حكومته 
س�عر رصف الدوالر أم�ام الدينار 

ووصل إىل هذا الحد .
ويبدو انعكاس تغيري قيمة الدينار 
العراقي واضحاً يف أس�عار الس�لع 
والخدم�ات يف الب�الد، بخاصة مع 
شحة اإلنتاج املحيل وتخمة السوق 

باملستوردات.
املتح�دة  األم�م  برنام�ج  ويش�ري 
الغذائ�ي إىل ارتفاع أس�عار الس�لة 
الغذائي�ة بنح�و 14 يف املئة نتيجة 
تغيري سعر الرصف وجملة العوامل 
تلك أدت بش�كل مبارش إىل إضعاف 

القدرة الرشائية للعراقيني.

نصفهم يتركز في 3 محافظات ..

الفقر والبطالة ينذران بهجرة الفالحين والعمالة من جنوب العراق

انخفاض مناسيب نهر العظيم 
يهدد بكوارث معيشية وأمنية

حكومة الكاظمي عاجزة عن حل 
ملف الالجئين العراقيين! 

املراقب العراقي/ متابعة...
ُيع�د نهر العظيم واحداً من أهم روافد نهر دجلة، وهو 
النه�ر الوحيد ال�ذي ينبع من داخ�ل األرايض العراقية؛ 
حيث ينبع يف محافظة الس�ليمانية وتحديداً من جبال 
س�كرمة داغ، وطاس�لوجة، وق�رة داغ، ويصب يف نهر 
دجل�ة إىل الجن�وب من مدين�ة بلد، ويق�ع حوض نهر 
العظيم ما بني حوض تغذية الزاب األس�فل، وسلس�لة 
جبال حمرين، وله أربعة روافد رئيس�ية وهي: خاصة 
ج�اي، وطاووق ج�اي، وطوز ج�اي، وزغيتون جاي، 
أما الروافد الثانوية الكب�رية فهي كوري جاي، ووادي 
زكرا، وغريها لذلك حذر مس�ؤول محيل سابق يف دياىل، 
من كوارث معيش�ية وامنية بس�بب انخفاض وتاليش 
مناسيب نهر العظيم الفاصل بني دياىل وصالح الدين.

وقال رئيس املجلس الس�ابق لناحي�ة العظيم ، محمد 
ابراهيم ضيفان ان »مناس�يب نه�ر العظيم انخفضت 
بش�كل مخيف وب�ات النهر قريبا من الجفاف بس�بب 
قلة االطالقات املائية من سد العظيم رغم توفر الخزين 
املائي«.واض�اف ان »انخف�اض مناس�يب النهر يهدد 
الث�روة  الحيواني�ة بالعطش والهالك، كما انه يس�هل 
عبور االرهابيني بسهولة نحو أرايض العظيم والتسلل 
لتنفيذ هجمات ارهابية وتهدي�د القرى اآلمنة«، داعيا 
الجه�ات املس�ؤولة اىل »الحف�اظ ع�ىل مناس�يب نهر 
العظي�م لتف�ادي ك�وارث معيش�ية وامنية«.واش�ار 
ضيفان اىل ان »الناحية مقبلة عىل خس�ائر اقتصادية 
جسيمة ومش�اكل معيشية كبرية بسبب الغاء الخطة 
الش�توية وان املزارعني ال يحتملون مزيدا من االزمات 

االخرى«.

املراقب العراقي/ متابعة...
يف الوقت الذي عجزت فيه حكومة مصطفى الكاظمي 
عن إيجاد حل ناجع لها تحولت قضية تهريب الالجئني 
العراقيني اىل اوروبا، اىل ملف لتوتر العالقات بني روسيا 
وبولن�دا التي دعتها موس�كو اىل تذكر دورها يف تدمري 

العراق خالل الغزو.  
وذكرت املتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا 
زاخاروف�ا كتبت عىل قناتها ع�ىل »تيليغرام« قائلة انه 
عوضا ع�ن قيام بولندا بمهاجم�ة الرئيس البيالرويس 
الكسندر لوكاش�ينكو حول أزمة املهاجرين العراقيني 
ع�ىل الحدود مع بولن�دا، فانه يتحتم عىل السياس�يني 
البولندي�ني الع�ودة بتفكريه�م اىل دور بولن�دا يف غزو 

العراق.
وقال�ت زاخاروف�ا ان »الوق�ت ق�د ح�ان لك�ي يتذكر 
السياس�يون البولنديون الذين يش�تمون لوكاشينكو 
ويتهمون مينس�ك بمش�اكل مع املهاجرين العراقيني، 
كي�ف ج�رى تدم�ري الع�راق بمش�اركة نش�طة م�ن 
وارسو««. ولفتت املتحدثة اىل ان »اكثر من الفي جندي 
بولن�دي« توغلوا يف العراق، الدولة ذات الس�يادة، »من 
أجل إقامة الديمقراطية«، متس�ائلة »ملاذا ال نس�تقبل 
الي�وم عىل االق�ل نفس العدد م�ن العراقي�ني املمتنني 
الذين لم يحلم أس�الفهم بهذا النوع من الحياة، وكانوا 
يبن�ون حياتهم يف بلدهم اىل ان اقتحمه الديمقراطيون 

الوقحون؟«. 
ولم يصدر بيان رس�مي عن الحكومة العراقية س�وى 
م�ارصح ب�ه الوزير املفوض حس�ني منص�ور الصايف 
القائ�م باألعم�ال العراقي املؤقت لدى وارس�و من  إن 
الحكوم�ة العراقي�ة مهتم�ة باالس�تماع إىل مزيد من 
املقرتحات م�ن الجانب الليتوان�ي بخصوص حل هذه 
املش�كلة.وذكر الص�ايف أن الحكوم�ة العراقي�ة تنظر 
باهتم�ام إىل ما يمك�ن أن تقدمه الحكوم�ة الليتوانية 
لتش�جيع املهاجري�ن عىل الع�ودة الطوعية وال س�يما 
أنه�م تعرض�وا لعملية خ�داع كرى من قب�ل مافيات 
التهري�ب كلفتهم أمواالً كبرية واس�تخدمتهم كأداة يف 
رصاع سيايس ال ذنب لهم فيه.وكانت وزارة الخارجية 
العراقي�ة قالت يف بي�ان صدر يف وقت س�ابق إن بغداد 
»اتخ�ذت مجموع�ة إج�راءات من ش�أنها أن تحد من 
اس�تغالل املسافرين إىل عدد من الدول«، عىل الرغم من 
أن »القوان�ني العراقي�ة تكفل حرية الس�فر للمواطن 
العراق�ي وهن�ا البد من الق�ول ان هذه االج�راءات لن 

تكون لحل مشكلة الالجئني التي اصبحت دولية .

بين الحين واآلخر تصدر وزارة التخطيط العراقية بيانات عن ارتفاع نسبة الفقر في البالد والغريب أن هذه النسبة تنذر 
بكارثة اقتصادية كبيرة بسبب البطالة وبما قد يؤدي الى هجرة الفالحين والعمالة من مدن جنوب العراق التي هي 
أساس ثروة البالد كونها تضم مناطق استخراج النفط الذي يعد الركيزة األساسية لموازنة البالد ومنه تصرف رواتب 

الموظفين في العراق. 

املراقب العراقي/ متابعة  
 إن ظاه�رة الكالب الس�ائبة تمث�ل خطرا كبريا عىل 
األه�ايل يف بغداد وتبث الرعب و اإلرب�اك يف مناطقنا 
وقد اس�تفحلت هذه الظاه�رة يف الكثري من مناطق 
بغ�داد وامل�دن العراقي�ة وه�ي تج�وب األزق�ة ليال 
ونهارا وتش�كل خط�را كبريا عىل س�المة املواطنني 
الس�يما عند الس�ري يف األزق�ة املظلم�ة نتيجة عدم 
توف�ري الكهرب�اء حت�ى نتق�ي رشها عىل اإلنس�ان 
وع�ىل ابنائنا الطلبة ومكافحته�ا رضورية من قبل 

الجه�ات املتخصص�ة به�ذا املوضوع واذك�ر انه يف 
س�بعينيات القرن املايض كانت الدولة قد ش�جعت 
املواط�ن ع�ىل مكافحة القطط وال�كالب عن طريق 
دف�ع مبلغ ربع دينار عن كل قطة يقوم بتس�ليمها 
املواط�ن اىل مركز الرشط�ة وفعال ت�م القضاء عىل 
الكثري من القطط والكالب بطريقه سهلة ورسيعة. 
إن م�رض داء الكل�ب الس�عار م�رض خط�ري جدا 
ويجب عىل الدولة وباألخص وزارة الصحة ومديرية 
البيطرة وأمانة بغداد وبالتنسيق مع وزارة الداخلية 

عن رضورة استغالل خطة فرض القانون ملمارسة 
خطة ش�امله ملكافحة الكالب الس�ائبة يف كثري من 
مناطق بغداد واملحافظة األخرى الس�تئصال خطر 
اإلصابة بداء الكلب الذي ينتج عن عضة هذه الكالب 
للمواطن�ني والت�ي يف أحي�ان كثرية ت�ؤدي اىل وفاة 
الَمص�اب وندعو أولياء أمور الطلبة واألطفال الذين 
يتعرض�ون لإلصاب�ة مراجع�ة اقرب دائ�رة صحية 
او أق�رب مستش�فى لضمان س�المة ابنائهم والله 

املوفق.

 انتشار الكالب السائبة في المناطق السكنية

املراقب العراقي/ متابعة...
يب�دو أن وزارة الهج�رة نس�يت ألف�ي أرسة 
نازح�ة يف خانق�ني دون ان تنتب�ه ملعاناتهم 
اس�تمرار حال�ة نزوحهم حيث أك�دت إدارة 
قضاء خانقني يف محافظة دياىل أن أكثر من 
ألف�ي  أرسة نازح�ة مازالت تقط�ن مناطق 
القض�اء ، رغم إغ�الق املخيمات من�ذ العام 

املايض.وقال قائمقام خانقني دلري س�ايه :« 
ان اكثر من الفي عائلة نازحة ماتزال تسكن 
مناط�ق يف خانقني ، رغم قرار وزارة الهجرة 
واملهجري�ن بإغ�الق مخيم�ات النازح�ني يف 
القضاء العام امل�ايض ».واوضح :« ان االرس 
النازحة لم تعد اىل مناطقها ما س�بب زخماً 
ومزاحم�ة البن�اء خانق�ني ، حي�ال ف�رص 

العمل واالوضاع املعيش�ية اىل جانب االعباء 
الخدمي�ة االخ�رى ».ودع�ا س�ايه، الجهات 
املعنية اىل »حس�م مل�ف النازحني واعادتهم 
اىل مناطقه�م بتذليل الصعوب�ات والعراقيل 
وتخفي�ف االعب�اء ع�ن ادارة خانق�ني التي 
تشهد توسعاً س�كانياً كبرياً وازمات خدمية 

مستمرة«.

املراقب العراقي/ متابعة...
دون سابق إنذار تحول شط العرب 
اىل متهم بتلويث املحيط بمخلفات 
كورونا حيث كش�ف تقرير جديد، 
أن 193 دولة بينها العراق أنتجت 8 
ماليني طن من النفايات منذ تفيش 
التقري�ر  كورونا. وق�ال  جائح�ة 
 Proceedings« املنش�ور يف مجل�ة
 of the National Academy of
Science«، إن نح�و 26 أل�ف ط�ن 
من أطن�ان النفاي�ات الثمانية من 
مع�دات الحماية الش�خصية التي 
تستعمل أثناء الجائحة، والتي هي 
أغلبها نفايات بالستيكية، ترسبت 
إىل محيط�ات العال�م وينته�ي بها 
األمر عىل الش�واطئ وقاع البحار.
أن  الدراس�ة،  مؤلف�و  وأوض�ح 
إىل  أدت  )كوفي�د-19(  »جائح�ة 
زيادة الطلب عىل املواد البالستيكية 
األحادي�ة االس�تخدام الت�ي تكثف 
الضغ�ط ع�ىل مش�كلة النفاي�ات 
الخارج�ة  العاملي�ة  البالس�تيكية 
بالفعل«.ويعتق�د  الس�يطرة  ع�ن 
الباحث�ون أن نح�و 87 يف املئة من 
النفايات قادمة من املستش�فيات 
ولي�س األف�راد، وأن البل�دان غ�ري 
ق�ادرة ع�ىل التعام�ل م�ع الكمية 

الهائلة من النفايات البالس�تيكية 
ومعالجته�ا بكف�اءة، وأن معظ�م 
التفري�غ العاملي للنفايات يأتي من 
آس�يا بنس�بة 72 يف املئة.وأض�اف 
الباحثون أن هن�اك 10 أنهار تمثل 
79 يف املئ�ة من ترصي�ف النفايات 
بجائح�ة  املرتبط�ة  البالس�تيكية 
الت�ي تتص�در  كورون�ا، واألنه�ار 
املراك�ز األوىل ه�ي ش�ط العرب يف 

العراق، ونهر الس�ند يف الهند، ونهر 
اليانغتيس يف الصني.ولفت التقرير 
أيض�ا إىل أن »البالس�تيك مناس�ب 
إلنتاج معدات الحماية الش�خصية 
والتعبئ�ة بس�بب متانته وس�عره 
الرخي�ص، لك�ن ه�ذا البالس�تيك 
يع�رّض الحي�اة البحري�ة للخط�ر 
ويهدد قضاي�ا طويلة األجل للبيئة 
البيئ�ي«. والنظ�ام  الس�احلية 

وينتم�ي مع�دو الدراس�ة الجديدة 
إىل كلي�ة عل�وم الغ�الف الجوي يف 
جامعة نانجين�غ الصينية، ومعهد 
يف  املحيط�ات  لعل�وم  س�كريبس 
جامعة كاليفورنيا، وس�ان دييغو 
يف ال جوال يف كاليفورنيا.ويف سياق 
متصل، كشف تقرير آخر أن 1.56 
ألقي�ت يف  ملي�ون كمام�ة طبي�ة 

املحيط خالل العام املايض.

ألفا أسرة نازحة منسية في خانقين !

شط العرب متهم بتلويث المحيط بمخلفات كورونا!



علوم 11Al-Muraqeb Al-Iraqi Newspaper صحيفة - يومية - سياسية - عامةالخميس 11 تشرين الثاين 2021 العدد 2713 السنة الثانية عشرة

حذرت غوغ�ل مس�تخدمي Chrome الذين 
ال يزال�ون يس�تخدمون إص�دارات أقدم من 
متصفح الويب، فإذا كنت ال تزال تس�تخدم 
اإلص�دار M48 م�ن متصف�ح Chrome أو 

إص�دار أق�دم، فل�ن تتمك�ن من اس�تخدام 
مزامن�ة Chrome بمج�رد ط�رح الرشك�ة 

 .M96 لإلصدار الثابت من
وبالنس�بة ألولئك الذين ال يعرف�ون، تخزن 
مي�زة مزامن�ة Chrome يف املتصفح كلمات 
املرور واإلش�ارات املرجعية وس�جل البحث 
وعالم�ات التبوي�ب املفتوح�ة واإلع�دادات 
املفضل�ة ع�ى خ�ادم الرشك�ة، وتس�اعدك 
ه�ذه امليزة يف الوص�ول إىل جميع املعلومات 
املخزن�ة عرب األجه�زة املختلفة باس�تخدام 
أيًض�ا  ويس�اعدك  غوغ�ل  حس�اب  نف�س 
عى تس�جيل الدخ�ول تلقائًي�ا إىل Gmail و 

منطقة البحيرات العظمى مهددة 
بتغير مناخي 

غوغل تطالب المستخدمين بضرورة 
تحديث متصفح »كروم« 

ح�ذر باحثون م�ن أن درج�ات ح�رارة دافئة 
قياس�ية ترضب منطقة البح�رات العظمى، 
ما س�يؤدي إىل زيادة الثلوج الناتجة عن تأثر 
البح�رات، وتهدي�د س�بل عيش أولئ�ك الذين 

يعتمدون عليها.
ويع�د ثل�ج تأث�ر البح�رة ظاه�رة مناخي�ة 
تتش�كل عندما يتحرك الهواء البارد والرطوبة 
عرب املياه املفتوح�ة، وعندما يكون املاء دافئا، 

يتحول الهواء إىل غيوم.
ث�م تش�كل ه�ذه الس�حب حزما ضيق�ة من 
الثلوج الكثيفة يف اتجاه رياح البحرة، ويمكن 

أن تنتج 2 إىل 3 بوصات من الثلج يف الساعة.
كم�ا أن الباحث�ن غ�ر متأكدين م�ن التأثر 
الدقيق الذي س�تحدثه درجات حرارة أعى من 

املتوسط يف البحرات العظمى عى األسماك. 
وكانت جميع البحرات العظمى الخمس أعى 
من املعدل الطبيعي بمق�دار درجة أو درجتن 
من�ذ أكتوب�ر، وفق�ا لبيان�ات اإلدارة الوطنية 
أوردت  كم�ا  الج�وي،  والغ�الف  للمحيط�ات 

ديرتويت نيوز.

وقد ال تبدو الزيادات مهددة، لكن أندريا فاندر 
وود، مدير برنامج CoastWatch التابع ملخترب 
أبح�اث البيئ�ة يف البح�رات العظم�ى التابع 
لإلدارة الوطنية للمحيط�ات والغالف الجوي، 
أخ�رب »ديرتويت نيوز«: »يمك�ن أن يكون لها 
تأث�ر س�لبي ع�ى النظ�م البيئية واألس�ماك 
النباتي�ة  والعوال�ق  الحيواني�ة  والعوال�ق 
والدينامي�ات الكامل�ة للحيوان�ات الصغ�رة 

داخل البحرات«.

أعلن تطبيق االس�تثمار األمريكي »روبن هود« تعرضه الخرتاق أمني 
ي�وم 3 ترشي�ن الثاني الجاري، وكش�ف بيانات ما يص�ل إىل 7 مالين 
مس�تخدم، وه�ي ثل�ث قاع�دة مس�تخدميه.وقالت الرشك�ة يف بيان 
رس�مي، إن القراصن�ة اس�تولوا عى عناوي�ن الربي�د اإللكرتوني ل�5 
مالين ش�خص، واألسماء الكاملة ملجموعة مختلفة من نحو مليوني 
عميل.وتمك�ن مخرتقو التطبيق أيضا من رسقة معلومات ش�خصية 
إضافي�ة ل��310 مس�تخدمن، والتي تش�مل االس�م وتأري�خ امليالد 
والرمز الربيدي، بينما كان 10 منهم قد تعرضت حس�اباتهم للكشف 
ع�ن تفاصيله�ا بش�كل أكثر.وأك�دت الرشكة أن�ه لم يتم الكش�ف يف 
واقعة االخرتاق عن أي أرقام للضمان االجتماعي أو أرقام الحس�ابات 
املرصفي�ة أو أرق�ام بطاقات الخص�م، وأعلنت أنه بعدم�ا تمكنت من 
وقف االخ�رتاق، وطال�ب »الهاكرز« بدف�ع مبلغ ابت�زاز، وأنها أبلغت 

السلطات، وأنها تحقق يف الحادث.

نتفليكس تختبر ميزة 
تشبه »تيك توك«

اختراق بيانات 7 ماليين عميل في 
منصة أمريكية لتداول العمالت المشفرة

تبدأ رشكة نتفليكس هذا األس�بوع بطرح ميزة تشبه تيك توك تستهدف 
األطفال، وهي أحدث محاولة لجذب املش�اهدين األصغر سًنا إىل منصتها 
ومساعدتهم يف اكتشاف برامجها، وذلك وفًقا لتقرير من وكالة بلومربغ.

وتعرض ميزة Kids Clips، التي تظهر عرب تطبيق املنصة لنظام التشغيل 
iOS، مقاط�ع فيديو قصرة م�ن مكتبة الرشكة الحالي�ة لربامج وأفالم 
األطف�ال. وتخط�ط نتفليك�س إلضافة مقاط�ع جديدة يومًي�ا بناًء عى 

عروضها الحالية واملستقبلية.
وتق�وم رشك�ة البث العمالق�ة بتجربة مي�زات جديدة يمك�ن أن تعرض 
للعمالء املزيد م�ن العناوين يف قائمتها. وهذه الخطوة هي أيًضا محاولة 
للوصول إىل نوع املشاهدين الذين قد يشاهدون عادًة تيك توك أو مقاطع 

قصرة عرب يوتيوب.
ويعتم�د هذا الجهد، الذي أش�ارت إليه املنصة عى أن�ه اختبار، عى ميزة 

سابقة تسمى Fast Laughs تسلط الضوء عى املقاطع الكوميدية.

آبل تضيف خاصية المترجم الفوري لنظامين
أضاف�ت آب�ل ألنظم�ة iOS 15 وiPadOS 15 خاصية مرتجم فوري 

جديدة، وهو يعمل عى ترجمة املحادثات مبارشًة أثناء إجرائها.
ويمكنك اس�تخدام هذه الخاصية لرتجم�ة املحادثات الصوتية التي 
تجريها م�ع أحدهم بلغة تختلف عن لغتك، وتس�تطيع الوصول إىل 

هذه الخاصية عرب أجهزة iOS 15 حرصًيا.
وتحت�اج يف البداية للتوجه إىل تطبيق آب�ل للرتجمة وهو يأتي تحت 
تثبيت�ه ع�رب متج�ر  Mobile Translation App، ويمكن�ك  إس�م 
التطبيقات.وبع�د ذل�ك تقوم باختيار اللغات الت�ي ترغب بالرتجمة 

منها وإليها، حيث تختار لغتك التي تتحدث بها ولغة الطرف اآلخر.
ومن ثم تقوم بتفعيل اختيار الرتجمة التلقائية حتى يعمل التطبيق 

مبارشًة عى ترجمة ما يسمعه أو يستشعر وجوده.
ويمكنك أن تجعل التطبيق يكتشف اللغة التي يتحدث بها الشخص 

اآلخر أمامك، وذلك إن لم تكن تعرفها.
كما تس�تطيع جعل التطبيق يق�رأ الرتجمات التي ينتجه�ا تلقائًيا 
للطرف اآلخر أو لك، وه�ذا يعني أن التطبيق يتحدث ويقرأ الرتجمة 

الناتجة.

ويوج�د اختي�اران لع�رض الرتجمة املكتوب�ة عى الشاش�ة، حيث 
تس�تطيع جع�ل الرتجم�ة تظه�ر معكوس�ة وذل�ك إذا كان أح�د 

األشخاص ينظر إىل الهاتف من جهة معاكسة لك.
أو تستطيع جعل الرتجمة تظهر جنًبا إىل جنب بشكل طبيعي، وذلك 

إن كان الطرف اآلخر يقف إىل جوارك أو تعطيه الهاتف.
ويواجه التطبيق مجموعة من املش�اكل واألخط�اء املتوقعة من أي 
تطبيق ترجمة، ولكنه يمتاز بدقة كبرة تتفوق عى أدوات الرتجمة 

املجانية.

أمــازون تطلق جهــازًا لقيـاس جــودة الهــواء

 Smart Air Quality Monitor أطلقت أم�ازون جه�از
الجدي�د، لقي�اس ج�ودة اله�واء يف الغ�رف، ولتوف�ر 
معلوم�ات حول ملوثات الهواء املحتمل�ة، ب� 70 دوالراً 

أمريكياً.
وأوضح�ت الرشك�ة أن جهازها الجديد يقيس خمس�ة 
عوامل مختلفة تيح للمس�تخدم مراقب�ة جودة الهواء 

داخ�ل الغرفة، وتحس�ينه عن�د ال�رضورة بالتهوية أو 
بتنقية الهواء.

وهذه العوامل هي جس�يمات الغبار الدقيق، واملركبات 
العضوي�ة املتطايرة، وأول أكس�يد الكربون، والرطوبة، 

ودرجة الحرارة.
وإذا اكتش�ف الجه�از تغي�راً يف ج�ودة اله�واء، يبل�غ 

املس�تخدم عرب إش�عار م�ن تطبيق أليكس�ا، أو 
إعالن من أحد أجهزة »إيكو«.

ويمك�ن للمس�تخدم أيض�اً معرف�ة معلوم�ات 
مفصلة عن جودة الهواء بمرور الوقت عرب جهاز 
Echo Show أو تطبيق أليكس�ا، الذي يوفر أيضاً 

نصائح لتحسن جودة الهواء الداخيل.

أعلن�ت وكال�ة الفض�اء األمريكية أن 
الكويك�ب UE 2004 ال�ذي يع�ادل 
حجمه حج�م ثالثة مالعب كرة 
ق�دم س�يقرتب م�ن األرض 
نوفم�رب  منتص����ف  يف 

الجاري. 
للوكالة  ووفق����ا 

س�يقرتب الكويك�ب UE 2004 الذي 
يبلغ قط�ره من 170 إىل 380 مرتا من 
األرض ي�وم 13 نوفمب�������ر ع�ى 
بع�د أكثر م�ن 4 مالي�ن كيلومرت أي 
ما يعادل 11 مرة املس�افة بن األرض 

والقمر.
يذك�ر أن علم�اء الفلك اكتش�فوا هذا 

الك�����ويك�ب ع�ام 2004 وهو من 
مجموع�ة Apollo، الت�ي يحتم�ل أن 
تش�كل خط��������ورة عى األرض 
عند تق������اطع مداراتها مع مدار 
الكويك�ب  وس�يق�����رتب  األرض. 
UE 2004 يف امل�����رة القادم�ة عام 

.2051

كلوب هاوس تتيح تسجيل 
المحادثات لالستماع إليها الحًقا

أعلن�ت منص�ة كل�وب ه�اوس ع�ن 
ميزة جديدة ع�رب تطبيقاتها لنظامي 
تس�مى  وأندروي�د   iOS التش�غيل 
Replay، حي�ث يمكن للمس�تخدمن 
اختيار تس�جيل الدردشة الصوتية ثم 

حفظها يف غرفة أو حساب.
ويمكن تنزيلها ومش�اركتها خارجًيا 
أيًض�ا، وذل�ك يف حال�ة رغبة ش�خص 
أو  كبودكاس�ت  اس�تخدامها  يف  م�ا 

كتسجيل صوتي لتيك توك.
وكانت إحدى السمات املميزة للمنصة 
هي أن جميع الدردشات الصوتية التي 
حدثت عربها كانت مبارشة. وبمجرد 

انتهاء املحادثة، تصبح ذكرى.
وس�اعد ذل�ك يف بن�اء جو م�ن التفرد 
حول غرف الدردشة الصوتية يف كلوب 
ه�اوس، ال س�يما يف األي�ام الس�ابقة 
حيث كان بإمكان املؤثرين واملشاهر 

الوصول إىل التطبيق فقط.
وتدع�م مي�زة Replay أيًض�ا الروابط 
املثبتة، وهي ميزة حديثة تتيح ملرشيف 
الدردش�ة االرتب�اط بمواق�ع مختلفة 
أثن�اء املحادث�ة. وتبقى ه�ذه الروابط 
تفاعلي�ة ألولئ�ك الذين يس�تمعون إىل 

التسجيل الحًقا أيًضا.
كم�ا يمك�ن للمس�تمعن إىل محادثة 

مس�جلة التخطي إىل املتحدث التايل أو 
إيقاف�ه مؤقًت�ا أو عمل مقط�ع مدته 
30 ثانية.ويمكنه�م أيًض�ا االس�تماع 
ويمك�ن   .2 أو   1.5 برسع�ة  إليه�ا 
لصناع املحتوى معرفة من يستمع إىل 
اإلعادة. ويس�مح ذلك له�م بالتواصل 
م�ع املس�تخدمن اآلخري�ن الذي�ن لم 
يستمعوا إىل التجربة يف الوقت الفعيل.

وتق�دم الرشك�ة أيًض�ا مي�زة إجمايل 
ع�دد الغرف ملنح املضيف�ن املزيد من 
التحليالت املفيدة حول عدد األشخاص 
الرتاكم�ي الذي�ن اس�تمعوا إىل غرف�ة 

معينة – سواء املبارش أو املسجل.
وبدًءا من األسبوع املقبل، تظهر ميزة 
Replay عرب صفحات اكتشاف كلوب 

هاوس، التي تتضمن البحث.

ط�ورت رشك�ة أمريكي�ة بالتع�اون م�ع باح�ث يف 
جامع�ة هارفرد رذاذاً يهدف لتعزي�ز مناعة املمرات 
األنفي�ة ملنع قطرات الجهاز التنفيس من الخروج إىل 

الغالف الجوي.
ويتس�بب التنف�س يف خ�روج قط�رات م�ن الجهاز 
التنفيس م�ن األنفك والفم، ما قد يحمل فروس�ات 
وأمراض�اً محتمل�ة. ويعم�ل قن�اع الوج�ه القطني 
ببس�اطة كحاج�ز م�ادي، ويمن�ع القط�رات م�ن 
الخروج أو الس�فر إىل الداخل، لكن بخاخ فيند يأمل 

يف إيقاف القطرات من مصدرها.
األن�ف  رذاذ  ويه���دف 

ال�ذي  البس���يط 
تبل�غ تكلفت�ه 25 
دوالراً إىل تقلي���ل 
قط�رات  ع���دد 
الجه���از التنفيس 
نتنف���س�ها  الت�ي 
بنس���بة تص����ل 
يقل�ل  مم�ا   ،%99 إىل 
بشكل كبر من فرص 
انتش�ار الفروسات أو 
األم�راض، وتم ابتكاره 
قب�ل  م�ن   2020 يف 
إدواردز،  ديفيد  الدكتور 
الهب�اء  فيزي�اء  عال�م 

الج�وي، أثن�اء االنتش�ار 
األويل لفروس كورونا.

ال�رذاذ عبارة عن محل�ول خاص من املي�اه املالحة 
املدعمة بالكالس�يوم، الذي يرطب الطبقة املخاطية 
يف املج�اري التنفس�ية، التي تش�كل حاج�ز الدفاع 
الطبيعي لجسمك ضد مس�ببات األمراض املحمولة 
ج�واً. وتعم�ل رش�ة واح�دة من س�ائل فين�د عى 
تثبي�ت املخ�اط، مم�ا يجعلك أق�ل عرض�ة للزفر، 
وحت�ى مح�ارصة القط�رات املستنش�قة حت�ى ال 
إىل  طريقها  تشق 
يف  و . ئتي�ك ر
ب  ر لتج�ا ا
 ، ي�ة ير لرس ا
ثب�ت أن بخاخ 
فيند ينظف ما يصل 
إىل 99% م�ن قط�رات الجهاز التنفيس من الش�عب 
الهوائي�ة مل�دة تص�ل إىل 6 س�اعات.وتعمل الفوهة 
املوج�ودة يف األعى عى ن�رش رذاذ فائق النعومة من 
القطرات الصغرة جداً بم�ا يكفي لتنتقل عرب أنفك 
وصوالً إىل القصبة الهوائية، حيث تس�اعد يف تقوية 
طبقة املخ�اط، مما يمنحك عملي�اً نفس القدر من 
الحماية من األمراض املنقولة بالهواء مثل الكمامة 

القطنية.
وي�ويص املنتجون باس�تخدام بخ�اخ فيند مرتن يف 
الي�وم، وأثن�اء تواجدك م�ع أش�خاص آخرين. ويف 
النهاية يأملون يف أن تصبح ممارس�ة ش�ائعة مثل 
تنظيف األس�نان بالخيط أو تناول أق�راص النعناع 
قب�ل الذهاب يف موعد أو اس�تخدام مزيل العرق قبل 

الخروج.

تطوير بخاخ أنفي ُيغني عن الكمامة !

كويكب بحجم 3 مالعب كرة قدم يقترب من األرض
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قال رجل للحسين بن علي عليهما السالم: يا ابن رسول صحيفة-يومية-سياسية-عامة
هللا أنا من شيعتكم، قال عليه السالم: »اتِّق هللا وال تّدِعيَّن 
شيئاً يقوُل هللا لك َكِذْبَت وفََجْرَت في َدعواَك، إّن شيعَتَنا 
من َسلَُمْت قُلُوبُُهْم ِمن كّل ِغٍشّ َوِغٍلّ وَدَغٍل، ولكن قُل أنا 

من مواليُكْم ومن ُمحبيُكم«.
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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

تق�ع عم�ارة طومانيان�س يف قرية )وين�ق( يف مدين�ة كليرب. وه�ذا البناء 
الجمي�ل ال�ذي تحيط ب�ه مناظر خالب�ة هو أح�د األبنية الجميل�ة ملنطقة 
ارسباران ويعود اىل العهد القاجاري ويتألف من طابقني. ويتألف البناء من 
ايوان كبري وش�امل واربعة ابراج، واس�لوب البناء يشبه اسلوب بناء القالع 
األوروبي�ة يف القرن التاس�ع ع�ر.ان املقرنص�ات الحجرية يف ه�ذا البناء 
ه�ي من أظ�رف واجمل الزخارف يف ذل�ك الوقت. كم�ا ان الكتابة الحجرية 
املوج�ودة عىل ج�دار العمارة بالقرب من البوابة الرئيس�ية يش�ري اىل العام 

1907م.عندم�ا تس�افرون اىل قري�ة ونيق )وين�ه( التي تقع عىل مس�افة 
29 ك�م جنوب غ�رب مدينة )خدا آفرين( وعىل مس�افة 10 كم من الطريق 
الحدودي مع جمهورية آذربيجان – يف محافظة آذربايجان الرقية، يمكن 
مش�اهدة العمارة الواقعة غ�رب القرية املذكورة وبجانبه�ا هضبة ترتفع 
نحو 50م، وتدعى هذه العمارة أو البناء باس�م طومانيانس أو تومانيانس 
وتعود اىل مالكها األرمني رسكيس تومانيانس. ان رسكيس تومانيانس قام 
ب�راء نحو 100 قطعة ارض يف قري�ة منجوان )كي�وان( التابعتان لقرية 

خدا آفرين.لقد تم البدء بانش�اء هذه العمارة عام 1901م وانتهى العمل به 
يف عام 1907م. وبس�بب وقوع العمارة فوق هضب�ة حجرية جعلتها تبدو 
كالقلع�ة التي تراقب كام�ل املنطقة، وتعرف العمارة باللغة املحلية باس�م 
كانتور.وبسبب ان مالك العمارة كان ارمنياً، فان اسلوب البناء ال يتبع نمط 
البناء االس�المي يف ايران، وكان اشبه باس�لوب العمارة االوروبية يف القرن 
التاسع عر.ان هذا البناء يتالف من طابقني تم تشييده بأحجار منحوته، 
ويلف حول البناء ايوان ش�امل بما يش�به الرفة، ويوجد ايضا ست ابراج 

تش�به القالع، باالضافة اىل اصطبل يف الطابق االول، ومخبز ومخزن للغلة، 
ويق�ع البن�اء جنوب غرب القرية فوق هضبة من الصخ�ور ، كما ان البناء 
يتأل�ف من فناءين منفصلني ومن بوابة رئيس�ية وبواب�ة خلفية تطل عىل 
مق�ربة لألرمن.يت�م تزويد املياه له�ذه العمارة من منطق�ة تدعى )قوبلو( 
بواس�طة انابي�ب فخارية. ويتم نقل مياه الرب بواس�طة ه�ذه االنابيب 
اىل داخ�ل الغ�رف وبقية اجزاء البن�اء، وكانت هناك داخل الج�دران انابيب 

فخارية تنقل املياه الساخنة من أجل تدفئة الغرف.

فنان يصنع تماثيل من 
العلكة 

صنع النحات الرتكي نجاتي قورقماز 15 تمثاال صغريا 
من العلكة املمضوغة للف�ت األنظار إىل ظاهرة التلوث 
البيئي.ويع�رض الفنان املتخصص يف مجال املنحوتات 
متناهي�ة الصغ�ر، أعماله يف مركز فني يحمل اس�مه، 
يف قض�اء ق�وش أدايس يف والي�ة آيدي�ن غرب�ي تركيا. 
ويس�تخدم الفنان إب�را دقيقة يف نح�ت أعماله الفنية 
الصغ�رية الالفتة لألنظار.ويف حديث له، لفت قورقماز 
أن�ه صنع 15 تمثاال صغريا من قط�ع العلكة التي قام 
بمضغها، واس�تغرق األمر 6 أشهر. وأوضح أن العلكة 
املرمي�ة ال تتحل�ل بس�هولة يف الطبيع�ة، وانطالقا من 
ذل�ك أراد أن يلفت االنتباه إىل ظاهرة التلوث البيئي من 
خ�الل أعماله. وأوضح أن أطوال التماثيل التي صنعها 
باس�تخدام العلك�ة املمضوغ�ة ت�رتاوح ب�ني 3 و15 
س�نتيمرتا، وأنه اس�تفاد م�ن األصباغ املوج�ودة فيها 
كألوان يف ه�ذا املروع.ولفت إىل أن التماثيل الصغرية 
الت�ي صنعه�ا باس�تخدام العلكة تع�د قابل�ة للرؤية 
بالع�ني املجردة أكثر من التماثيل متناهية الصغر التي 
يصنعها عادة. ويع�رض الفنان يف مركزه أكثر من 40 
عمال فنيا ال يمكن رؤيتها س�وى باستخدام املكربة أو 
املجهر. وبوسع الزوار رؤية تمثال خزيف لطبيب بطول 
مليمرتي�ن ع�ىل رأس حقن�ة، وس�بحة مصنوعة من 
بذور التني مكتوب عليها أس�ماء الله الحسنى، ورقعة 
ش�طرنج صغرية للغاي�ة وغريها من األعم�ال الفنية 

املثرية للدهشة.

وزير يلقي خطابًا من وسط 
المحيط 

اتخذ وزي�ر دولة توفالو التي تق�ع باملحيط الهادئ 
نهجاً مغايراً أخرياً للتعبري عن املخاطر التي تواجهها 
بسبب آثار أزمة املناخ، لتنتر صورة الخطاب الذي 
ت�م بثه م�ن املحيط مب�ارشًة -واملي�اه تغمر ركبتي 
وزير الخارجية سيمون كويف- عىل وسائل التواصل 

االجتماعي.
وت�م تس�جيله البيان ع�رب محط�ة TVBC العامة، 
ليخاطب كويف الكامريات حيث غمرت املياه جس�ده 
حتى الركبتني، يف خطوة تهدف لتسليط الضوء عىل 
ارتفاع منس�وب س�طح البحر الذي يؤث�ر عىل دول 

املحيط الهادئ.
الجدي�ر بالذكر، أن الفيديو ال�ذي انتر يف املنصات 
الرقمي�ة كالنار يف الهش�يم يأتي بعد حوايل أس�بوع 
م�ن انط�الق مؤتم�ر األط�راف للمناخ )ك�وب 26( 
يف غالس�كو االس�كتلندية، بوجود مئ�ات املتحدثني 
حول قضايا مثل مكافح�ة إزالة الغابات والتخلص 
م�ن اس�تخدام الفح�م وجمع ملي�ارات ال�دوالرات 
الس�تثمارات خرضاء، يتطلب األم�ر مجهوداً إلبراز 
رسالتك عن املخاطر املناخية إذا كانت خارج سياق 

املشاركة يف قمة )كوب 26(.

تتألف من إيوان كبير وأربعة أبراج..

عمارة »طومانيانس« تشابه أسلوب بناء القالع األوروبية

رسم بالقلم على يدي طفليه التوأم لتمييزهما

السجن لممرضة يابانية قتلت ثالثة مرضى

لي�س رساً أن إنج�اب طف�ل، مع كل م�ا يجلبه 
م�ن س�عادة للزوجني، أم�ر صع�ب يف النهاية، 
لكن ماذا ع�ن إنجاب توأم! فهذا مس�توى آخر 
تماماً من الصعوبة.وعىل موقع »رديت« أخرياً، 
شارك أحد الرجال يف منشور قام بإزالته الحقاً، 
تجربته بع�د أن أصبح أباً لت�وأم، والصعوبة يف 
التكي�ف م�ع دوره الجديد، لكن م�ا كان يعاني 
من�ه الرج�ل يف الظاه�ر ليس ب�كاء الطفلني يف 
وق�ت متأخ�ر م�ن الليل، ب�ل ع�دم قدرته عىل 
تميي�ز الواحد ع�ن اآلخر، وهذا ما كان يس�بب 

غضب زوجته الشديد.وقد طلب الرجل نصيحة 
م�ن مس�تخدمي وس�ائل التواص�ل يف مثل تلك 
األوضاع، فجاءه الرد من أكثر من ألف شخص،.
ويوض�ح الرجل أنه عن�د والدة الطفلني، أمىض 
الكث�ري م�ن الوقت معهم�ا، وكان من الس�هل 
تمييز الواحد عن اآلخر. لكن بعد أش�هر أصبح 
األم�ر أكثر صعوبة، حي�ث أن رشيكته عادًة ما 
تلبسهما املالبس نفس�ها ألنهما برأيها يبدوان 
ظريف�ان يف تلك املالبس.وكتب: »منذ عودتي إىل 
العمل أصبح لدي مش�كلة يف التع�رف عليهما، 

ويف كل مرة أدعو أحدهما باالسم الخطأ تستاء 
زوجت�ي إىل حد الجن�ون وتتجاهلني«. فقرر أن 
يرس�م بالرس عىل ي�دي الطفلني عالمة ليتمكن 
م�ن تمييزهم�ا دون إغضاب رشيكته.فرس�م 
نقطة صغ�رية عىل اليد اليمن�ى ألحد الطفلني، 
ونقطة أخ�رى عىل اليد الي�رسى للطفل اآلخر، 
وع�اد إىل العمل ول�م يعان من أي مش�كالت يف 
التع�رف عليهما إىل أن اكتش�فت زوجته األمر، 
فما كان منها أن انتفضت يف نوبة غضب شديد 

وتركت املنزل.

حكمت محكمة يابانية عىل ممرضة س�ابقة 
قتلت ثالث�ة مرىض من خ�الل حقنهم بمواد 

معقمة يف أوردتهم، بالسجن مدى الحياة،.
وخ�الل محاكمتها، أق�رت أيوم�ي كوبوكي 
البالغة 34 عاما بأنها قتلت مرىض سبعينيني 
وثمانيني�ني قب�ل خم�س س�نوات، يف قضية 

أثارت صدمة يف اليابان.
وهي قالت س�ابقا للرطة إنه�ا ربما قتلت 
20 ش�خصا خالل شهرين فقط، لكنها قالت 
الحق�ا للمدع�ني العام�ني إنه�ا غ�ري مخولة 

اإلدالء ب�أي تعلي�ق يف ه�ذا املوض�وع خ�الل 
املحاكمة.

وقال رئي�س محكمة مقاطعة يوكوهاما إنه 
كان ينوي الحكم عىل كوبوكي باإلعدام، وفق 

معلومات قناة »ان اتش كاي« العامة.
ولف�ت الق�ايض إىل أن كوبوكي »أب�دت ندما 
وقال�ت إنها تريد أن تحاَس�ب عىل جريمتها. 
... لم أستطع منع نفيس من الرتدد يف اختيار 

عقوبة اإلعدام«.
وكان املدع�ون العامون طلبوا عقوبة اإلعدام 

بح�ق كوبوكي، لكن وكالء الدفاع عن املرىض 
قالوا إنها كانت تعاني االكتئاب جراء اإلجهاد 
الناجم ع�ن وفاة مرضاها ما أدى إىل تقليص 

قدراتها.
وقال�ت كوبوكي للمحكم�ة إنها لم تكن تريد 
أن تتلقى أي مالمة م�ن العائالت يف حال حّل 
مكروه بمرضاها خالل خدمتها، مش�رية إىل 
أنها كانت تش�عر ب�«االرتي�اح« عند وفاة أي 
م�ن ضحاياها. وتع�ذر التواصل م�ع أي من 

مسؤويل املحكمة للحصول عىل تعليق.

اس�تطاعت طفلة برسعة بديهتها، من إنقاذ 
حي�اة والده�ا وأرسته�ا املغمى عليه�ا جراء 
تس�ممها ب�أول أوكس�يد الكرب�ون، عندم�ا 
استخدمت وجه والدها لفتح هاتفه املحمول 
وهو فاقد للوعي لطلب املس�اعدة.وتعرضت 
للتس�مم  باربوس�ا  جيل�ني  الطفل�ة  عائل�ة 

بوالي�ة  منزله�ا  يف  الكرب�ون  أكس�يد  ب�أول 
والدها  بهاتف  ماساتشوس�تس، فأمس�كت 
لطلب املساعدة، لكنها لم تتمكن من ذلك ألن 
الهاتف كان مغلقاً، فسارعت الستخدام وجه 
والده�ا لفت�ح الهاتف واالتص�ال بالطوارئ. 
وع�ىل الرغم من أن والده�ا كان فاقداً للوعي 

يف ذلك الوقت، إال أن ميزة التعرف عىل الوجوه 
ساعدت جيلني عىل فتح هاتف والدها وطلب 
املساعدة.وعندما وصل عمال الطوارئ وجدوا 
أن كمية أول أكس�يد الكربون داخل املنزل تم 
قياسها بأكثر من 1000 جزء يف املليون، وهو 

ما يعترب مستوى قاتال محتمال.

بي�ع جهاز كمبيوتر خش�بي من ط�راز »آبل-1« كأول 
حاس�وب طرحته رشكة التكنولوجيا »آبل« يف األسواق 
عام 1976 ولم يتبق منه سوى بضع عرات يف العالم، 
يف م�زاد الثالثاء مقاب�ل 400 أل�ف دوالر.وكانت قيمة 
النسخة املعروضة يف املزاد العلني يف دار »جون موران« 
للم�زادات يف مونروفي�ا، بالق�رب من ل�وس أنجليس، 
مق�ّدرة بس�عر يراوح بني 400 أل�ف و 600 ألف دوالر.
ولم تنتج الركة التي أسسها ستيف فوزنياك وستيف 
جوب�ز س�وى 200 »آب�ل-1«، ُجمعت كله�ا يدوياً عند 
جوب�ز، وبيع معظمه�ا يف ذلك الوق�ت مقابل 666,66 
دوالراً.وبيع جهاز »آب�ل-1« كان ال يزال صالحاً للعمل 
بأكث�ر من 900 أل�ف دوالر عام 2014 يف م�زاد أقامته 
دار »بونهامز«.وق�ال الخبري ك�وري كوهني لصحيفة 

»لوس أنجلي�س تايمز« إن 60 جهاز »آبل-1« أحصيت 
حت�ى اليوم، لك�ن 20 منها فحس�ب، بينه�ا ذلك الذي 
طرحت�ه دار »ج�ون م�وران«، ال ت�زال تعمل.وما يزيد 
يف فرادة هذه النس�خة أن علبتها مصنوعة من خش�ب 
الك�وا من جزر ه�اواي، وه�ي واحد من س�تة أجهزة 
فحسب مزودة خشباً من هذا النوع، بحسب كتّيب دار 
املزادات.وع�ام 1976، كانت أجهزة »آبل 1« من نماذج 
الحواس�يب الش�خصية القليلة املجّمعة )مع مكونات 
ملتحمة عىل اللوحة األم(، لكنها كانت تباع يف كثري من 
األحيان من دون صندوق الحاسوب أو لوحة املفاتيح(.
وكان الحاس�وب املباع يف املزاد قد اشرتاه حينها أستاذ 
يف جامعة »ش�ايف كولدج« أعاد بعدها بيعه سنة 1977 

إىل طالب لديه احتفظ به حتى اليوم.

طفلة تنقذ والدها من الموت 

بيع نسخة من أول جهاز كمبيوتر أنتجته »آبل« 


