
الكهرباء تغادر منازل المواطنين 
وتتركهم تحت رحمة »الشتاء«

المراقب العراقي/ خاص...
تعددت األسباب و«االنقطاع« واحد، هذا هو 
ملخ�ص واقع تجهيز الطاق�ة الكهربائية يف 
غالبية املحافظات العراقي�ة باآلونة األخرية 
حيث أثارت هذه االزمة غضبا شعبيا من قبل 
املواطنني س�يما مع استمرار تدفق املليارات 
ع�ى هذا املل�ف، كم�ا أع�رب املواطنون عن 
غضبهم م�ن الحجج والتربيرات التي تبديها 
الوزارة والتي باتت مستهلكة حسب قولهم.

كم�ا اته�م املواطن�ون، وزارة الكهرب�اء ب� 
»تس�ييس« املوض�وع لتربي�ر فش�لها ع�رب 

اس�تخدام حجة »الغ�از اإليراني« عى الرغم 
من كونها لم تشكل السبب الرشياني لألزمة 
أم�ام الفس�اد الذي نخ�ر ال�وزارة عى مدى 

السنوات السابقة.
ويع�ول املواطن�ون، خ�ال األي�ام األخرية، 
عى املولدات االهلية الت�ي عمد أصحابها اىل 
زيادة الع�بء عى املواطنني م�ن خال رفع 
س�عر االمب�ري الواح�د، يف وق�ت وصلت فيه 
س�اعات تجهيز الكهرباء الوطنية اىل ساعة 
واحدة، مقابل انقطاع يستمر أكثر من أربع 

ساعات.

وزعم املتحدث باس�م وزارة الكهرباء، أحمد 
إىل  االيران�ي  الغ�از  أن »انخف�اض  م�وىس، 
خمس�ة مايني مرت مكعب، يف الي�وم بعدما 
كان خمس�ني مليون�اً، وراء قل�ة الطاق�ة«، 
مش�رياً إىل أن »عدداً من الوح�دات التوليدية 
يف بع�ض املحط�ات توقف�ت أيض�اً لغ�رض 

الصيانة«.
م�ن جانبه، ن�وه الخب�ري يف مج�ال الطاقة، 
حمزة الجواهري، يف ترصيح تابعته »املراقب 
العراق�ي« إىل »ع�دم وج�ود س�بب يف نقص 
الطاق�ة طيل�ة الس�نوات املاضي�ة غ�ري آفة 

الفساد املوجودة يف الوزارة، والتي لم تتمكن 
من إصاح املنظومة طيلة هذه الفرتة«.

وقال الجواه�ري، إن »الوزارة قامت برصف 
أكثر من 60 مليار دوالر من غري التشغيلية«، 
وأن كل ملي�ار دوالر من ه�ذا املبلغ يفرتض 
أن يمنح 1000 ميغاواط، وبالتايل فأنه يجب 
أن يك�ون هن�اك 60 ألف ميغ�اواط، يف حني 
أن ما موجود يف أحس�ن األحوال هو 20 ألف 
ميغ�اواط فق�ط، وهو ما ي�ؤرش عى وجود 

فساد كبري يف مشاريع الوزارة«...
تفاصيل اوسع صفحة 3

المراقب العراقي/ بغداد...
أعل�ن األم�ني الع�ام ملجل�س النواب 
س�ريوان عب�د الل�ه س�رييني، أمس 
األربع�اء، ع�ن اكم�ال التحض�ريات 

لعقد جلسة االحد. 
وق�ال س�رييني يف ترصي�ح صحفي 
إن  العراق�ي«،  »املراق�ب  تابعت�ه 
»األمانة العامة ملجلس النواب اكملت 
واالس�تعدادات  االج�راءات  جمي�ع 
واالداري�ة  االمني�ة  والتحض�ريات 
والفنية لعقد الجلس�ة األوىل ملجلس 
النواب يف دورته الخامسة يف موعدها 

املحدد صباح يوم االحد املقبل«. 
وأش�ار األمني العام إىل أن »اجتماعا 
عقد م�ع رئيس الس�ن لبح�ث هذه 
االج�راءات واعطاء رشح لس�يادته 

ع�ن الفق�رات املدرج�ة ع�ى جدول 
ع�ى  واطاع�ه  الجلس�ة  اعم�ال 
الخط�وات التي س�تجري بها عملية 
التصوي�ت عى رئيس مجلس النواب 

ونائبيه«. 
ال�دورة  ه�ذه  »اهمي�ة  ع�ى  وأك�د 
الجدي�دة ملجلس النواب يف مس�تقبل 
الع�راق وتطلع�ات ش�عبنا العراقي 
العزي�ز واماله، نظ�را للظروف التي 
مر بها العراق خ�ال الدورة النيابية 
الس�ابقة وم�ا رافقه�ا م�ن احداث 
سياس�ية وش�عبية وامنية وصحية 
مختلف�ة والتغيري الواضح للس�احة 
انتجت�ه  العراقي�ة وم�ا  السياس�ية 
جدي�دة  خارط�ة  م�ن  االنتخاب�ات 

للقوى السياسية ».

إكمال اإلجراءات التمهيدية 
خيار السلة الواحدة يعود لحسم الخالفلجلسة األحد المقبل

 على الرئاسات الثالث
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فمن قبلين بقبول الحق
فاهلل أوىل بالحق
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إيران: تداعيات اغتيال الفريق 
سليماني ستكون خارج سيطرة أميركا

قضاء بلد يشكو انخفاضا كبيرا 
بتجهيز الكهرباء
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اقرأ في هذا العدد

المراقب العراقي/ بغداد...
أك�د االتحاد الوطني الكردس�تاني أم�س األربعاء ان الح�زب الديمقراطي 

يستخدم ورقة منصب »الرئيس« للضغط عى خصومه.
وق�ال عضو االتحاد ش�ريوان مريزا يف ترصي�ح صحفي تابعت�ه »املراقب 
العراق�ي«، إن »الحزب الديمقراطي الكردس�تاني جعل من منصب رئيس 
الجمهورية ورقة ضغط عى االتحاد الوطني لغرض حصوله عى مناصب 

أكرب يف الكابينة الوزارية الجديدة«.
وأض�اف أن »الح�زب الديمقراط�ي دخ�ل يف لعبة سياس�ية جدي�دة لضم 
محافظ�ة كركوك وبعض املناصب يف إقليم كردس�تان ك�رشط لتحالفاته 

الجديدة«.
وأش�ار اىل أن »مطالبات الحزب الديمقراطي بمنصب رئاس�ة الجمهورية 
لعبة سياس�ية دخل�ت حيز التنفي�ذ مع قرب تش�كيل الكابين�ة الوزارية 

والحكومة الجديدة«.

الحزب الديمقراطي يستخدم ورقة 
الرئاسة للضغط على خصومه

واشنطن ُترّسخ »االحتالل« ومسؤولوها 
يتَِّكئون على حكومة »تصريف األقوال« !

إعالن أميركي يفضح »أكذوبة« االنسحاب

المراقب العراقي/ المحرر السياسي…
مرّة أخرى تؤكد الواليات املتحدة يف ترصيحات 
رس�مية، أن قواته�ا املتواج�دة داخل األرايض 
يف  ه�ي  »مستش�ارين«،  بصف�ة  العراقي�ة 
الحقيق�ة عب�ارة ع�ن مقاتل�ني مدرب�ني عى 
تنفي�ذ مهام عس�كرية، وال عاقة لهم بالدور 

االستشاري املزعوم.
حيث أصدرت وزارة الدفاع االمريكية، رس�الة 
غاضبة فضحت فيها خبايا األمور، بعد قصف 
قاعدة فيكتوري�ا يف بغداد فجر أمس األربعاء. 
وبحس�ب تقرير نرشته الوزارة قال السكرتري 
الصحف�ي للبنتاغ�ون ج�ون أف كريب�ي، أنه 
»عى الرغم من تغيري مهمة القوات األمريكية 
يف الع�راق، إال أن القوات ال تزال يف بيئة خطرة 

وتحتفظ بالقدرة عى الدفاع عن نفسها«
وأف�اد كريبي ب�أن »مهمة الق�وات األمريكية 
املش�ورة  تقدي�م  إىل  القت�ال  م�ن  تحول�ت 
واملساعدة قبل أس�بوعني، بموجب اتفاق بني 
الواليات املتحدة والعراق. ومع ذلك فإن قواتنا 

معرضة للخطر«.
ول�م يذكر كريبي م�ن كان يدير مواقع إطاق 
الصواري�خ. وق�ال: »مع ذلك ، ما زلنا نش�هد 
تهدي�دات ضد قواتن�ا يف العراق وس�وريا من 
قب�ل الجماع�ات املس�لحة، لكن م�رة أخرى، 
ليس لدي إسناد محدد حول املسؤول عن هذه 

املواقع املحددة«.
وتتناق�ض ترصيح�ات كريب�ي، م�ع اإلعان 
الرسمي األمريكي والعراقي، بشأن دور قوات 
»االحت�ال« بع�د تأري�خ )31 كان�ون األول/ 
ديس�مرب 2021(، وه�و م�ا ُيع�زز فرضي�ات 
فص�ال املقاومة التي ح�ّذرت م�راًرا وتكراًرا، 
من مس�اعي واشنطن لتحقيق بقاء عسكري 

طوي�ل األمد داخل األرايض العراقية، حس�بما 
يرى مراقبون.

تش�هده  ال�ذي  الح�ذر  الرتق�ب  خض�م  ويف 
الس�احتان العراقي�ة واإلقليمي�ة، بالتزام�ن 
م�ع حل�ول الذك�رى الثانية الستش�هاد قادة 
النرص، ُتش�ري الوقائع إىل »نوايا مبيتة«، لدى 
الق�وات األمريكية لتحقيق بق�اء طويل األمد 
داخ�ل األرايض العراقية، ع�رب »تغيري العنوان 

الرئييس« من قوات قتالية إىل استشارية.
وتعليًق�ا ع�ى ذل�ك يق�ول املحل�ل الس�يايس 
حي�در الربزنج�ي ل�«املراق�ب العراق�ي«، إن 
»ترصيحات كريب�ي فيها دالل�ة واضحة عى 
ع�دم وج�ود انس�حاب أمريكي«، الفًت�ا إىل أن 
»واش�نطن تريد أن تعط�ي صورة عكس التي 
صورتها حكومة ترصيف األقوال ال األعمال«.
ويضي�ف الربزنج�ي أن »مصداقي�ة خ�روج 

القوات األمريكية لم تتحقق عى أرض الواقع، 
استش�اريا  الق�وات  ه�ذه  وج�ود  كان  وإذا 
فلم�اذا تضع منظومة دفاع جوي وتس�تخدم 

الطائرات«.
وي�ردف قائ�ًا إن »الحدي�ث عن االنس�حاب 
أكذوب�ة روجت لها الواليات املتحدة يف الجانب 
السيايس ولم يؤكدها الجانب العسكري، كما 
روج�ت لها الحكومة من أجل تهدئة الش�ارع 

خصوص�ا أنن�ا نم�ر يف ه�ذه األي�ام بذك�رى 
استشهاد قادة النرص«.

وع�ى وقع الغض�ب الجماه�ريي إزاء جريمة 
االغتيال الغادرة، التي اس�تهدفت قادة النرص 
يف الثالث من كانون الثاني عام 2020، ُتش�ري 
توقع�ات املحلل�ني إىل تك�رار الهجم�ات التي 
ق�د تس�تهدف مصالح »االحت�ال« يف مناطق 

متفرقة من العراق.
ويف الخامس م�ن كانون الثاني 2020، صوت 
مجل�س الن�واب خ�ال جلس�ة اس�تثنائية، 
عى ق�رار ُيلزم الحكومة بالعم�ل عى جدولة 
إخراج الق�وات األجنبية من الع�راق، ومنعها 
من اس�تخدام أرض الباد وسمائها ومياهها، 
لتنفي�ذ أية أعم�ال عدائية تج�اه دول الجوار 

الجغرايف.
وج�اء الق�رار يف أعق�اب تظاه�رات مليونية 
غاضبة، طالبت ب�”طرد االحتال” السيما بعد 
عملية االغتيال الغادرة التي طالت قادة النرص 
ق�رب مطار بغداد. وقد تج�ددت االحتجاجات 
العارمة، بعد مرور عام عى الفقد الكبري الذي 
أحدثته الجريم�ة، إذ نّظم العراقيون بمختلف 
مذاهبهم وقومياتهم، تظاهرة مليونية غّصت 
بها س�احة التحرير ومحيطه�ا يف الثالث من 
كانون الثاني 2021، لتعلن بش�كل رسمي أن 
الشهيدين سليماني واملهندس هما رمزان قد 
ُخلِّدا يف ضمائ�ر العراقيني رغم أنف الراقصني 

عى دمائهما.
كما ش�هدت بغداد يوم السبت املايض، مسرية 
ش�عبية حاش�دة يف ذكرى اغتي�ال قائد فيلق 
القدس قاس�م س�ليماني ونائ�ب رئيس هيأة 
الحش�د الش�عبي أبو مه�دي املهن�دس قرب 

مطار بغداد يف كانون الثاني العام 2020.

المراقب العراقي/ بغداد...
وصلت امس االربعاء ، 100 ارسة تعود لعصابات داعش االجرامية 

اىل مخيم الجدعة يف محافظة نينوى.
وق�ال مصدر امني يف ترصيح صحف�ي تابعته »املراقب العراقي«، 
إن »مخيم الهول يف س�وريا شهد نقل 100 ارسة من عوائل داعش 
اىل مخي�م الجدعة يف املوص�ل عرب حافات تم�ت تهيئتها من قبل 

الحكومة املركزية بالتنسيق مع الجانب السوري«.
واض�اف، أن »م�ن ب�ني االرس التي تم نقله�ا هي عوائ�ل قيادات 

وعنارص من داعش مطلوبة للقضاء العراقي«.
يش�ار اىل ان االف االرس الداعش�ية نقلت من األرايض السورية اىل 
العراقي�ة بموافقة حكومية، بالرغم من التحذي�رات العديدة التي 
ص�درت من قبل جه�ات مختصة اكدت خطورة تل�ك العوائل عى 

امن العراق.

عوائل الدواعش تواصل 
تدفقها إلى نينوى

المراقب العراقي/ بغداد...
أكد عض�و الح�زب الديمقراطي 
الكردس�تاني ع�يل الفييل، امس 
األربع�اء، ان الحكومة ستش�كل 

باغلبية ذات نكهة توافقية.
وقال الفي�يل يف ترصيح صحفي 
العراق�ي«،  »املراق�ب  تابعت�ه 
الح�زب  ب�ني  »املش�اكل  ان 
الكردس�تاني  الديمقراط�ي 
واالتح�اد الوطن�ي يمك�ن حلها 
خال س�اعات« ، مبينا ان »املهم 
لدى الكتلة الصدرية هو تشكيل 
الكتلة االك�رب واالغلبية الوطنية 

وليس لديهم مشكلة مع التجديد 
إلحدى الرئاسات الثاث ».

»الكتل�ة  ان  الفي�يل  واض�اف 
التحالف�ات  تنتظ�ر  الصدري�ة 
لتتض�ح الصورة بش�أن التجديد 
للرئاس�ات الث�اث او عدم�ه »، 
واس�عا  »طيف�ا  ان  اىل  مش�ريا 
م�ن املكون�ات ض�د اي تجدي�د 

للرئاسات الثاث«.
ولفت عضو الحزب الديمقراطي 
الكردس�تاني اىل ان » الحكوم�ة 
ستتش�كل باألغلبية السياس�ية 

لكن بنكهة توافقية ».

الحكومة القادمة
أغلبية بنكهة توافقية
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المراقب العراقي / أحمد محمد...
72 س�اعة تفصل العراقيني، عن أول جلسة للربملان 
بدورته النيابية الخامس�ة، وس�ط أجواء سياس�ية 
تس�ودها الضبابية وتطفو عليها الخافات بس�بب 
االنغاق املس�تمر وعدم حس�م ملف التحالفات التي 
تمهد لحس�م تس�مية الرئاس�ات الثاث، ف�� »الكر 
والف�ر« الزال يخي�م عى مفاوضات البيت الش�يعي 
بكفتيه اإلط�ار التنس�يقي والكتل�ة الصدرية، لكن 
وع�ى الرغم م�ن ذل�ك يؤكد أعض�اء م�ن »اإلطار« 
وج�ود انفراج يف االزمة قد يتزامن مع عقد الجلس�ة 

املرتقبة.
وأكدت أطراف من داخل البيت الس�ني، عدم التوصل 
اىل صيغة نهائية بني قطبي املكون الس�ني تحالفي 
العزم وتقدم بش�أن منصب رئي�س الربملان، يف وقت 
قدم فيه أحد التحالفني ثاثة مرشحني لهذا املنصب 
يف ح�ني ي�رص التحالف االخ�ر عى إبق�اء الحلبويس 

لوالية ثانية.
وبين�ت األط�راف، أن�ه ت�م ترش�يح خال�د العبيدي 
ومحمود املش�هداني وثاب�ت العبايس، ملنصب رئيس 
الربمل�ان، الفت�ة اىل أن ع�زم يق�ف اىل جان�ب االطار 

التنس�يقي يف مرشوع تش�كيل الحكوم�ة التوافقية 
لضمان االستحقاقات االنتخابية للجميع.

م�ن جان�ب آخ�ر، بني عض�و تحال�ف تق�دم أحمد 
املس�اري، أن املكون الس�ني لم يتوص�ل بعد التفاق 
بش�أن االجم�اع ع�ى ترش�يح الحلب�ويس لرئاس�ة 
الربمل�ان خصوصا أن املباحث�ات الفعلية مع عزم لم 

تبدأ بعد، وقد ُيحسم االمر يف جلسة الربملان.
أم�ا م�ا يتعل�ق بمباحثات البيت الش�يعي، وش�كل 
التحالفات ب�ني أطرافه فقد أكد املرش�ح الفائز عن 
ائت�اف دول�ة القانون حس�ني نعم�ة، االربعاء، عن 

قرب االتف�اق بني الكتل�ة الصدرية بقي�ادة مقتدى 
الصدر واإلطار التنسيقي.

وقال نعمة، إن »البيت الشيعي يف سعي كبري لدخول 
الربملان ككتلة ش�يعية قوية متماس�كة«، مشرياً اىل 
أن »الكتل�ة الصدري�ة س�وف تدخل الربمل�ان برفقة 

اإلطار التنسيقي«.
وأضاف أن »البيت الشيعي سيتوحد ليقود الحكومة 
القادم�ة وس�يدخل الربمل�ان ككتل�ة ش�يعية قوية، 

وتشكيل الحكومة الجديدة يعد من أولوياته«...

تفاصيل اوسع صفحة 2

المراقب العراقي/ بغداد...
أم�س  الصح�ة،  وزارة  أطلق�ت 
األربعاء، انذار التحذير بعد ارتفاع 
عدد اإلصابات بفريوس كورونا يف 

األي�ام القليل�ة املاضي�ة. 
وقال�ت ال�وزارة يف بي�ان تابعت�ه 
»املراق�ب العراقي«، إن�ه »انطاقا 
م�ن مس�ؤوليتنا يف متابع�ة آخر 
تطورات املتحور الجديد اوميكرون 
العاملية،  مع املؤسس�ات الصحية 
فإننا نح�ذر من خط�ورة الوضع 
الوبائ�ي الح�ايل املتمث�ل بزي�ادة 
نس�ب اإلصابات يف معظ�م الدول 
وخاصة الدول األوروبية والواليات 
املتحدة االمريكية، وكذلك التصاعد 

املقل�ق لإلصاب�ات يف دول الج�وار 
خال األيام األخرية«.

وأضاف ان » تقارير خرباء االوبئة 
رص�دت  وزارتن�ا  يف  املختص�ني 
الوضع الوبائ�ي يف العراق واكدت 
أن هنالك ارتفاعا يف نسبة الحاالت 
املوجب�ة م�ن الفحوص�ات الكلية 
خال األيام األخ�رية وكذلك زيادة 
يف ح�االت الرقود يف املستش�فيات 
والتي تع�زز القلق م�ن احتمالية 
اإلصاب�ات  ارتف�اع  ع�ودة 
للمس�تويات الت�ي حدث�ت الع�ام 

املايض«.
ارتف�اع  »ع�ودة  ان  اىل  وأش�ار 
حتمي�ة  نتيج�ة  ه�ي  االصاب�ات 

لقاح�ات  تلق�ي  يف  للته�اون 
كوفيد-19 من قبل رشائح عديدة، 
البح�وث  وق�د ثب�ت م�ن خ�ال 
والدراس�ات العلمي�ة الرصينة أن 
معظ�م االصابات والوفي�ات التي 
تح�دث يف دول العال�م ه�ي ب�ني 
فئ�ات من غ�ري امللقحني ل�ذا فقد 
أطلق�ت اغل�ب دول العال�م ع�ى 
املتحور الجديد مصطلح وباء غري 

امللقحني ».
وأك�دت الصح�ة يف بيانه�ا ع�ى 
»فعالية اللقاحات التي تس�تخدم 
يف الع�راق ونحرص عى اعتمادها 
من قبل املنظمات العلمية العاملية 

ومنظمة الصحة«.

وزارة الصحة تطلق إنذار التحذير 
بعد ارتفاع عدد اإلصابات

أومتيتي يقترب من االنتقال
إلى الدوري اإلنجليزي
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املراقب العراقي/ أحمد محمد...
ع�ن  العراقي�ن،  تفص�ل  س�اعة   72
أول جلس�ة للربمل�ان بدورت�ه النيابي�ة 
سياس�ية  أج�واء  وس�ط  الخامس�ة، 
عليه�ا  وتطف�و  الضبابي�ة  تس�ودها 
الخالفات بسبب االنغالق املستمر وعدم 
حسم ملف التحالفات التي تمهد لحسم 
تس�مية الرئاس�ات الث�الث، ف�� »الكر 
والف�ر« الزال يخي�م ع�ى مفاوض�ات 
البيت الشيعي بكفتيه اإلطار التنسيقي 
والكتلة الصدري�ة، لكن وعى الرغم من 
ذلك يؤك�د أعضاء من »اإلط�ار« وجود 
انف�راج يف االزم�ة قد يتزام�ن مع عقد 

الجلسة املرتقبة.
وأكدت أطراف من داخل البيت الس�ني، 
ع�دم التوص�ل اىل صيغ�ة نهائي�ة ب�ن 
قطب�ي املكون الس�ني تحالف�ي العزم 
وتق�دم بش�أن منصب رئي�س الربملان، 
يف وقت ق�دم فيه أح�د التحالفن ثالثة 
مرش�حن له�ذا املنص�ب يف ح�ن يرص 
التحال�ف االخ�ر ع�ى إبق�اء الحلبويس 

لوالية ثانية.
وبين�ت األط�راف، أنه تم ترش�يح خالد 
العبي�دي ومحم�ود املش�هداني وثابت 
العب�ايس، ملنصب رئي�س الربملان، الفتة 
االط�ار  جان�ب  اىل  يق�ف  ع�زم  أن  اىل 
التنسيقي يف مرشوع تشكيل الحكومة 
االس�تحقاقات  لضم�ان  التوافقي�ة 

االنتخابية للجميع.
م�ن جان�ب آخ�ر، ب�ن عض�و تحالف 
تقدم أحمد املس�اري، أن املكون السني 
لم يتوص�ل بعد التفاق بش�أن االجماع 
عى ترش�يح الحلبويس لرئاسة الربملان 
خصوص�ا أن املباحث�ات الفعلي�ة م�ع 
ع�زم لم تبدأ بع�د، وقد ُيحس�م االمر يف 
جلس�ة الربملان.أما ما يتعلق بمباحثات 

البيت الشيعي، وش�كل التحالفات بن 
أطراف�ه فق�د أك�د املرش�ح الفائز عن 
ائت�الف دول�ة القان�ون حس�ن نعمة، 
االربع�اء، عن قرب االتف�اق بن الكتلة 

الصدرية بقيادة مقتدى الصدر واإلطار 
»البي�ت  إن  نعم�ة،  التنس�يقي.وقال 
الش�يعي يف س�عي كبري لدخول الربملان 
ككتلة شيعية قوية متماسكة«، مشرياً 

اىل أن »الكتل�ة الصدري�ة س�وف تدخل 
الربملان برفقة اإلطار التنسيقي«.

وأض�اف أن »البيت الش�يعي س�يتوحد 
القادم�ة وس�يدخل  الحكوم�ة  ليق�ود 

الربملان ككتلة ش�يعية قوية، وتش�كيل 
الحكومة الجديدة يعد من أولوياته«.

أما ما يتعلق بمنصب رئيس الجمهورية 
وموق�ف الك�رد إزاء ش�كل التحالفات 

الجديدة، أكد النائ�ب الفائز عن الحزب 
ماج�د  الكردس�تاني  الديمقراط�ي 
ش�نكايل، أن اختي�ار رئاس�ة مجل�س 
الن�واب ل�ن يكون بمعزل عن رئاس�تي 

الجمهوري�ة والحكومة، فيما أش�ار اىل 
أن التجديد للرئاس�ات الحالية سيكون 
ش�به معدوم إذا ت�م الذه�اب لحكومة 

التوافق.
وق�ال ش�نكايل، إن »الجلس�ة األوىل لن 
يك�ون فيه�ا اختي�ار رئي�س الربمل�ان، 
واعتق�د أنها ق�د تتأجل يوم�ن ال أكثر 
لح�ن الوص�ول اىل ح�ل توافق�ي ع�ى 
الرئاس�ات الثالث، ألنه ل�ن يكون هناك 
اختي�ار لرئيس مجلس الن�واب بمعزل 

عن الرئاسات األخرى«.
وأضاف، أنه »إذا ما تم تش�كيل حكومة 
اختي�ار  مس�ألة  فس�تكون  أغلبي�ة 
الرئاس�ات أس�هل بكث�ري م�ن مس�ألة 
التوافق، وس�يكون التجديد للرئاس�ات 
الث�الث الس�ابقة، ومنه�م الحلب�ويس، 
أس�هل، ولكن إن تم الذهاب اىل التوافق 

فستكون حظوظهم شبه معدومة«.
وتابع ش�نكايل، أن “الجلس�ة األوىل يتم 
فيه�ا تردي�د القس�م واختي�ار رئي�س 
املجلس ونائبي�ه، ومن املفروض بعدها 
أن يفتح ب�اب الرتش�يح ملنصب رئيس 
الجمهورية ملدة ثالثة أيام، ثم التصويت 
عليه، وإىل اآلن ال يوجد اتفاق بن حزبي 
واالتح�اد  الكردس�تاني  الديمقراط�ي 
الوطني عى منصب رئيس الجمهورية، 
وال حتى ع�ى الذهاب اىل بغ�داد، ولكن 
هناك مش�اورات وحوارات س�ابقة من 
مخرجاته�ا تش�كيل لجان ح�ول هذه 

املواضيع«.
وكان رئيس مجلس النواب األكرب س�ناً 
محم�ود املش�هداني، ق�د أك�د يف وق�ت 
س�ابق ع�ن تخصي�ص الجلس�ة األوىل 
للربملان للمناقش�ات املفتوح�ة يف حال 
ع�دم التوص�ل اىل حس�م مل�ف رئي�س 

الربملان.

املراقب العراقي/ بغداد...
كش�ف مدير دائرة مؤسس�ة ش�هداء محافظة 
االنب�ار عم�ار الن�وري، أم�س االربع�اء، ع�ن 
اكتش�اف اكثر من 15 ال�ف معاملة توزعت بن 

الشهداء واملصابن مزورة وغري قانونية.
وق�ال الن�وري، يف ترصي�ح تابعت�ه »املراق�ب 
العراق�ي« إن »لج�ان التدقي�ق يف دائ�رة مدي�ر 
الش�هداء قام�ت بعملي�ات تدقي�ق  مؤسس�ة 
ش�ملت 19 أل�ف و337 معامل�ة ب�ن ش�هيد 

ومص�اب ضمن جدول زمن�ي ملراجعة اصحاب 
تل�ك املعامالت لغرض معرف�ة صحة املعلومات 
ال�واردة يف معاملتهم«، الفت�ة اىل انه »لم يراجع 
س�وى 1181 مصابا البعض منهم نسبة العجز 
مطابقة ملا ورد بالتقارير الطبية والبعض االخر 

تم اعادة فحصهم لتغري نسبة العجز«.
واض�اف ان »املتخلفن ع�ن الفحص 15 الف و 
907 معام�الت مصاب وتعد هذه املعامالت غري 
قانوني�ة وم�زورة«، مبين�ا ان »لج�ان التدقيق 

تق�وم بعملي�ة فلت�������رة االس�ماء املقدمة 
لها«.

وأش�ار النوري اىل ان »اللجنة القضائية انجزت 
2249 معامل�ة ش�هيد بع�د مطابقته�ا لكافة 
ال�رشوط وخلوه�ا م�ن اي عملي�ات تزوي�ر ، 
مبينا ان »دائرة مؤسس�ة الشهداء شكلت لجنة 
قضائي�ة مختص�ة للنظ�ر باملعام�الت التي تم 
ترويجها لتأكد من صحتها وإحالة املزورين اىل 

القضاء«.

رة في إحدى دوائر األنبار الكشف عن 15 ألف معاملة ُمزوَّ

تحالف الفتح: االنسحاب األمريكي »أكذوبة« وهناك تموضع مستمر للقوات
املراقب العراقي/ بغداد...

اعت�رب عض�و تحال�ف الفتح 
ام�س  املوس�وي،  مخت�ار 
االنس�������حاب  األربع�اء، 
الع�راق  األمريك�����ي م�ن 
مش�ريا  أكذوبة،  مج�����رد 
إىل أن املحت�ل ل�م يخ�رج من 

العراق .
وق�ال املوس�وي، يف ترصي�ح 
تابعت�ه »املراقب العراقي« إن 
األمريكي  »االنسح������اب 
م�ن الع�����راق مج����رد 
أكذوبة وان إع���الن خروجه 
هو إعالم���ي وليس حقيقيا 

.«
وأض��������اف أن “القوات 
األجنب������ي�ة  العس�كرية 
األمريكية خرج�ت من الباب 
الب�اب  م������ن  ودخل�ت 

الخلفي«.
 مش�������ريا اىل ان “هناك 
تموضع�ا للق�وات األمريكية 
التدريب  بذريع�����������ة 

واملشورة .

المالكي: ما قدمه
 »قادة النصر« أصبح 

نبراسا لكل الدول

الحلبوسي يتسبب 
بانقسام سني »وشيك« 

املراقب العراقي/ بغداد...
أك�د رئي�س ائت�الف دول�ة القان�ون نوري 
املالك�ي، امس االربعاء، ان القادة الش�هداء 
اعطوا درس�ا بليغ�ا لكل من يري�د الوصول 

بالعراق اىل مبتغاه.
وق�ال املالك�ي، يف كلم�ة ل�ه خ�الل املحفل 
الرس�مي لذك�رى استش�هاد ق�ادة النرص 
إن »تجرب�ة الحش�د الش�عبي وما س�طره 
الش�هيدان من عطاء اصبحت نرباس�ا لكل 

الدول«.
واضاف ان »التجربة التي مرت علينا قاسية 
بحك�م ما قدمنا من دم�اء وتضحيات وهي 
رس�الة اىل كل م�ن يري�د ان يوق�ع الفتن�ة 

بالعراق«.

املراقب العراقي/ بغداد...
أك�د عض�و تحال�ف ع�زم عب�د الوه�اب 
البي�الوي، عن بوادر النقس�ام داخل الكتل 
الحلبويس،  السنية بس�بب تص�����رفات 
السياس�ية  الوجه��������ة  ح�دد  فيم�ا 

الجديدة.
وقال البي�الوي، يف ترصيح تابعته »املراقب 
العراق�ي« إن »التفرق�ة اصبح�ت واقع�ا، 
واالمر واضح بن الكتل السياسية جميعها، 
حيث ان زيارات الحلبويس اصبحت منفردة 

اىل االقليم واىل النجف«.
واض�اف البي�الوي، ان »تخالف ع�زم لديه 
تفاهمات م�ع اإلطار التنس�يقي وان هذه 
امليول توحي ان املكون السني غري منسجم 

وأصبح منقسما«.
واشار اىل، ان »الجميع يلجأ اىل االتجاه الذي 
يحقق مصالح�ه الن االيمان املوجود حاليا 

يف املصالح ال بالعملية السياسية«.

الحشد الشعيب ينفذ عملية 
تفتيشية يف حمرين

الداخلية تطيح بـ8 إرهابيين 
يف 3 محافظات

املراقب العراقي/ بغداد...
أعلن القيادي يف الحش�د الش�عبي محم�د التميمي، أمس االربع�اء، عن اجراء 

عملية خاطفة يف محيط بحرية حمرين شمال رشق دياىل.
وق�ال التميم�ي، يف ترصيح تابعت�ه »املراقب العراقي« إن »مف�ارز قتالية من 
الحش�د الش�عبي نفذت عملي�ة خ�����اطفة يف محيط تالل حمرين ش�ملت 
3 مناط�ق يف آن واح�د لتعق�ب خاليا داع�ش االرهابي خاص�ة يف املنخفضات 

الرشقية«.
واض�اف التميمي، ان »العملي�ة تأتي لتأمن الضفاف ومن�ع اي مأوى لخاليا 
داع�ش االرهابي وتأمن الطرق القريبة من البح�رية مؤكدا أن العملية تجري 

بالتنسيق مع قيادة محور دياىل«.

املراقب العراقي/ بغداد...
أعلن�ت خلية اإلعالم األمني، أمس األربعاء، القبض 
عى 8 إرهابين يف محافظات بغداد ودياىل وكركوك.

وقال�ت الخلية، يف بيان تلقت »املراقب العراقي« إن 
»وكال�ة االس�تخبارات والتحقيق�ات االتحادية يف 
وزارة الداخلية تواصل رضباتها املوجعة لعصابات 
الكف�ر واإلرهاب وبعملي�ات منفصلة بمحافظات 
)بغ�داد وكركوك ودي�اىل( تكللت بالدق�ة والنجاح 
نت�ج عنها اإلطاحة بثماني�ة مطلوبن وفق أحكام 
امل�ادة )4/اره�اب( النتمائه�م لعصاب�ات داعش 

اإلرهابية«.
وأوضح�ت الخلي�ة، أن »أربعة منه�م يف محافظة 
بغداد لعملهم بما يسمى قاطع دجلة ديوان الدعوة 
واملس�اجد«، مضيف�ة أن�ه »تم القبض ع�ى ثالثة 
إرهابي�ن يف محافظ�ة كرك�وك النتمائهم لداعش 
االرهابي بصفة ما يس�مى أمن�ي قاطع الكرمة«.

وتابع�ت، أن »اإلرهابي الثامن ألق�ي القبض عليه 
يف محافظ�ة دي�اىل وامل�ؤرش اس�مه ضم�ن قاعدة 
بيان�ات«، مش�ريًة إىل »تدوي�ن أقواله�م ابتدائي�اً 

وقضائياً واتخاذ اإلجراءات القانونية بحقهم«.

تغريدة

عضو تحالف الفتح فالح الخزعلي

 المبالغ التي يرس����لها الكاظم����ي وحكومته ألحزاب 
إقليم كردستان  والمخالفة للقانون والساكت عليها 
عشاق المناصب تعتبر عربونا لتجديد الوالية التي 
ال تتحقق مطلق����ا ومصداقه المثل القائل الحظت 
برجيلها وال خذت س����يد علي، ل����م توفق لرضا اهلل 

والشعب ولم تحصل على التجديد .

ين
ألم

ط ا
شري

ال

تحركات »حاسمة« تسبق افتتاح الدورة التشريعية 
صراع التحالفات يدخل مرحلة »حرجة« وكتل تقترح »السلة الواحدة« لحسم الرئاسات

وصية شيبة الحق

َه�ا الَِّذيَن آَمُنوا َهْل أَُدلُُّك�ْم َعَى ِتَجاَرٍة ُتْنِجيُكْم ِم�ْن َعَذاٍب أَلِيٍم  ] َي�ا أَيُّ
* ُتْؤِمُن�وَن ِباللَّ�ِه َو َرُس�ولِِه َو ُتَجاِهُدوَن يِف َس�ِبيِل اللَّ�ِه ِبأَْموَالُِكْم َو 
أَْنُفِس�ُكْم َذلُِك�ْم َخرْيٌ لَُك�ْم إِْن ُكْنُت�ْم َتْعلَُموَن * َيْغِفْر لَُك�ْم ُذُنوَبُكْم َو 
ُيْدِخلُْك�ْم َجنَّاٍت َتْج�رِي ِمْن َتْحِتَها األْنَهاُر َو َمَس�اِكَن َطيَِّبًة يِف َجنَّاِت 

َعْدٍن َذلَِك الَْفْوُز الَْعِظيُم [
هكذا نقرأ ، و ندرس ، و نحلل ، دفاع و صمود ذي الشيبة من الرجال 
املجاهدين و املقاومن ، الذين وقفوا دفاعا عن العراق وعن االس�الم 
وعن االنس�انية .هكذا نقرأ سرية الشهيد البطل املؤمن الحاج ) ا ل م 
ه ن د س ( ، و أخيه بالعقيدة وااليمان والهدف الشهيد املؤمن الحاج 
) س ل ي م ا ن ي ( ، إنهم�ا كان�ا بس�ريتهما يطلق�ان صيحة الحق 

وااليمان و العدالة } حافظوا عى العراق ، واحموا العراق { .
فهدفهم�ا ، جهادهم�ا ، توجههما ه�و أن يبقى الع�راق ، ألن ببقاء 

العراق بقاء االسالم الحقيقي ، بقاء العدالة ، بقاء االنسانية .
العراق ذلك البلد الذي هو مركز الدين وااليمان ، وعاصمة دولة العدل 

اإللهي املرتقبة ، وحافظ االسالم الحقيقي .
ل�م تكن تلك الش�يبة ) ريض الل�ه عنهما ( راغبة ب�يء غري حماية 
الع�راق وش�عبه املؤمن ، ف�كان ذلك اله�دف واله�م واالهتمام ، هو 
إحساس�هما  وع�دم  تحركهم�ا  وق�وده 
بالتع�ب وامللل ، حتى ينقل أنهما ألش�هر 
ال يلتقي�ان بأحبتهم�ا .نع�م جم�ع تلك 
الش�يبتن الكريمتن املجاهدتن االيمان 
بعقي�دة واحدة أن العراق معناه االس�الم 
الحقيق�ي ، وأن الع�راق معن�اه العال�م 
بأرسه ومن أجل ذلك واجب الدفاع عنه .

هك�ذا نق�رأ تحمل ش�يبة الح�ق ) ريض 
الل�ه عنهم�ا ( ، و االيم�ان عن�اء القتال 
والتخطي�ط واالنتقال والتنس�يق والتكتيك 
، كل ذل�ك تعبري منهما لرس�الة عملية أرس�الها ل�كل رشيف وغيور 

عليكم بالعراق .
هكذا نقرأ اندفاع وجهاد وقتال شيبة الحق ، بأنها أرادت أن تلغي كل 
رسم للحدود قد تم وضعه من قبل االحتالل ، وقاومت بعقيدة الذات 
واملوضوعية والفكر ، واس�تطاعت وح�دة كل تلك الخطوط ، لتخرج 
برس�م واح�د هو } الع�راق { ، و أعط�ت مفهوما واح�دا معناه *أن 
العراق هو الكل ويجب عى الكل أن يجاهد من أجل الحفاظ عى ذلك 
الكل* . إًذا وصية شيبة الحق ) ريض الله عنهما ( والتي خطت بالدم 

عى أرض بلد الحضارات ، وستبقى عرب االجيال وبلسان الحال :
عليك�م بالع�راق فه�و رشفك�م وجودك�م وأبوك�م وأمك�م ، عليكم 
بالع�راق فهو التوحيد وااليمان وبقاء االس�الم ، عليكم بالعراق فإنه 
يس�تحق أن تع�ادي من أجل�ه دول االحتالل ، وأن عرض�وا املغريات 
، عليك�م بالعراق فإنه مس�تقبل العالم اإليماني املوح�د بالله تبارك 
وتعاىل و تبقى وصية ش�يبة الحق )ريض الل�ه عنهما( تنطق وتذكر 
كل املجاهدين واملقاومن وكل االحرار والرشفاء ، بالحفاظ وحماية 

العراق وشعبه وجوبا رشعيا وعقائديا وإنسانيا.
اللهم احفظ االسالم وأهله

اللهم احفظ العراق و شعبه

الشيخ محمد الربيعي 



اسعار الذهب

اسعار الدينار مقارنة بالدوالراسعار النفط سعر شراء الدوالر =  147250    دينارسعر بيع الدوالر = 148250     ديناراألمريكي    77.99    دوالرًابرنت  81.07   دوالرًا للبرميل

غرام الفضة عيار 95،8     544،4٦غرام الفضة عيار99،9     5٦7،7٦اسعار الذهب عيار 18     71,80  دينارااسعار الذهب عيار 21     83,77  دينارا اسعار الفضة

3
A l m u r a q e b  A l i r a q i  N e w s p a p e r

صحيفة-يومية-سياسية-عامة

الخميس 6 كانون الثاين 2022 العدد 2753 السنة الثانية عشرة

املراقب العراقي/ بغداد...
أعل�ن صن�دوق االس�كان أح�د تش�كيالت وزارة االعمار واالس�كان 
والبلدي�ات العام�ة، فتح التس�ديد اليدوي لألقس�اط الش�هرية أمام 
املقرتضني.وذك�ر بيان إلع�الم الصن�دوق، تلقت »املراق�ب العراقي« 
نس�خة منه ان�ه تم »فتح التس�ديد اليدوي لألقس�اط الش�هرية مع 
استمرار التسديد االلكرتوني ابتداًء من اليوم األربعاء«.وكان صندوق 
اإلس�كان ق�د أعلن عن إط�الق مبادرة ملن�ح فرصة ألجراء التس�وية 
للمقرتضني إلعادة جدولة تسديد االقساط املتعثرة لذا عىل املقرتضني 
بمراجعة مقر الصندوق والفروع للفرتة من الثاني من الش�هر الحايل 
اىل الثاني من نيسان املقبل وذلك »نظراً للظروف التي مر بها البلد من 
تداعيات جائحة كورونا التي أدت اىل تعثر بعض املقرتضني يف تس�ديد 

االقساط الشهرية«.

صندوق اإلسكان يفتح التسديد 
اليدوي لألقساط الشهرية

املراقب العراقي/ بغداد...
أعلنت هيأة استثمار البرصة، امس األربعاء، عن منح رخصة بكلفة 
تتجاوز 30 مليار دينار إلنشاء 186 وحدة سكنية يف منطقة التنومة.

وقال رئيس الهيأة عالء عبد الحسني، يف بيان تلقت »املراقب العراقي« 
إن »هيأة االس�تثمار منحت اجازة اىل مس�تثمر محيل لبناء مرشوع 
مجمع الفيصل الس�كني يف منطقة التنومة عىل مساحة 45 دونماً«، 
مبيناً، أن »املرشوع يتكون من 186 وحدة س�كنية أفقية بمساحات 
مختلف�ة وبأربع�ة أصن�اف، باالضافة اىل أج�زاء تجاري�ة وتعليمية 
ومواقف س�يارات وحدائق وخدمات أخرى«.وأض�اف، أن »الوحدات 
الس�كنية صممت وفق أحدث املواصفات والتقنيات الحديثة«، الفتاً 
اىل أن »امل�رشوع أقي�م عىل غرار امل�دن املتطورة، إذ اعتمد األس�لوب 
املبّس�ط فيها والذي يجمع ب�ني الحداثة واألس�لوب التقليدي لتالئم 

بذلك حاجة أغلب املواطنني«.

استثمار البصرة تمنح إجازة إلنشاء 
االقت�صادي18٦ وحدة سكنية في المحافظة

ندوة في جامعة بغداد تناقش واقع الطاقة المتجددة 
املراقب العراقي/ بغداد...

نظم مركز بحوث الس�وق وحماية املستهلك يف جامعة بغداد ندوة 
علمية عن )الواح الخاليا الشمسية بدائل واعدة الستدامة الكهرباء 

وحماية املستهلك يف العراق(.
وناقش�ت الن�دوة محارضات مختلف�ة يف الطاقة الشمس�ية منها 
دراسة استطالعية حول مدى اهتمام املستهلك العراقي باستخدام 
الطاقة الشمس�ية بدال عن الطاقة التقليدية يف توليد الكهرباء التي 
أجريت بهدف التعرف عىل رأي املستهلك العراقي حول أهمية توليد 
الكهرباء من الطاقة الشمس�ية باعتباره�ا طاقة متجددة قام بها 

فري�ق بحثي من تدريس�يي مركز بحوث الس�وق وقدمتها املدرس 
املس�اعد هدى حميد، اذ أجري�ت عىل عينة عش�وائية من املجتمع 

العراقي يف جامعة بغداد بلغ عدد املشاركني )446( شخصا،
وتوض�ح النتائج ان نح�و 86% منهم أكدوا انه�م ال يحصلون عىل 
كمي�ة كافية من الكهرباء م�ن مصادر الطاق�ة التقليدية )النفط 
والغ�از والفحم(، مقارنة ب 14% فقط اي�دوا حصولهم عىل كمية 
كافي�ة م�ن الكهرب�اء م�ن مصادره�ا التقليدي�ة، وان89 % منهم 
يفضل�ون الحصول عليها من مصادر الطاق�ة املتجددة، بينما أكد 
نحو 11% انهم يفضلون الحصول عىل الكهرباء من مصادر الطاقة 

التقليدية، ويش�ر نحو 99% من االفراد يتفقون بش�كل تام ونوعا 
ما بان اس�تخدام مصادر الطاقة التقليدية يس�بب مخاطر بيئية، 

و1% من العينة ال يتفقون مع هذا الراي.
ونحو 98% من االفراد يتفقون بش�كل تام ونوعا ما مع ان التوجه 
البيئي نحو اس�تخدام الطاقة الشمس�ية لتوليد الكهرباء يعد امرا 
مربح�ا. و2% م�ن االف�راد ال يتفقون م�ع ذلك، كم�ا ان نحو %65 
م�ن االفراد يتفقون بمس�اهمة تطبيق الطاقة الشمس�ية يف خلق 
ف�رص عمل جدي�دة. و30% م�ن االف�راد محايدين مع مس�اهمة 
تطبيق الطاقة الشمس�ية يف خلق فرص عمل جديدة.و5% منهم ال 

يتفق�ون مع هذا ال�راي. 66% من االفراد ال يؤي�دون مبادرة البنك 
املرك�زي بمن�ح ق�روض للمواطن�ني بأس�عار فائدة قليلة نس�بيا 
إلنش�اء منظومة لتولي�د الكهرباء من مصادر الطاقة الشمس�ية. 
92% م�ن االفراد اتفقوا عىل رضورة قيام الدولة بانش�اء محطات 
لتولي�د الكهرباء من الطاقة الشمس�ية وتوزيعها ع�ىل املواطنني، 
ونح�و 80% م�ن االف�راد اتفقوا ع�ىل ان تكلفة الطاقة الشمس�ية 
أق�ل من تكلفة الطاقة التقليدية عىل امل�دى البعيد. ونحو 98% من 
افراد العينة اتفقوا بش�كل تام ونوعا ما عىل ان اس�تخدام الطاقة 

الشمسية كمصدر لتوليد الكهرباء يؤدي اىل ترشيد االستخدام. 

املراقب العراقي/ بغداد...
ارتفع�ت املبيع�ات النقدي�ة من ال�دوالر يف مزاد 
البنك املركزي بشكل كبر، امس األربعاء، لتصل 

إىل أكثر من 94 مليون دوالر.
وذك�ر مصدر يف البن�ك، أن البنك املركزي ش�هد  
خ�الل م�زاده لبي�ع ورشاء ال�دوالر االمريك�ي، 
ارتفاع�ا يف مبيعاته من الدوالر بنس�بة 7.07 % 
لتصل إىل 212 مليون�ا و620 الف دوالر أمريكيا 
غطاه�ا البنك بس�عر رصف اس�اس بلغ 1460 
ديناراً ل�كل دوالر، مقارنة بي�وم امس االربعاء، 
التي بلغ�ت املبيعات في�ه 202 مليونني، و 355 

الفا، و 886 دوالراً أم��ريكياً.
وأض�اف، ان مبيعات البنك النقدي�ة من الدوالر 
ارتفعت بش�كل كب�ر هذا الي�وم اىل 94 مليونا، 
و720 ال�ف دوالر مقارن�ة باليوم الس�ابق التي 
بلغت فيه�ا املبيعات النقدي�ة 57 مليون دوالر، 
فيما ذه�ب الباق�ي البالغ 117 مليون�ا، و900 
الف دوالر لتعزيز األرصدة يف الخارج عىل ش�كل 

حواالت واعتمادات.
وأش�ار اىٕل أن 21 مرصف�ا قام�ت بتلبية طلبات 
تعزي�ز االرص�دة يف الخارج، 18 مرصف�ا لتلبية 
الطلبات النقدية، إضافة اىل 396 رشكة توسط.

قفزة في مبيعات البنك 
المركزي للعملة الصعبة

الموانئ تعلن الشروع بأعمال حفر الواجهات البحرية لميناء الفاو
املراقب العراقي/ بغداد...

أك�د مدي�ر إع�الم وعالق�ات املوان�ئ 
العراقية، أنمار الصايف، أمس االربعاء، 
الواجه�ات  بأعم�ال حف�ر  املب�ارشة 
البحري�ة يف ميناء الف�او الكبر، فيما 
بني أن املوانئ الدولية وبضمنها ميناء 
الف�او تعتم�د يف تصنيفها عىل اعماق 
الغواطس البحرية، فضال عن اتس�اع 
الرقع�ة الجغرافي�ة ألرصفة الش�حن 

والتفريغ.
تابعت�ه  ترصي�ح  يف  الص�ايف،  وق�ال 
»املراق�ب العراق�ي« إن »مين�اء الفاو 
اس�تقبل حفارتني كبرت�ني، من أجل 
حف�ر ارصف�ة الواجه�ات البحري�ة، 
والقن�اة املالحي�ة«، مبين�ا أن »اعمال 
الحف�ر ب�دأت وهن�اك جه�ود لزيادة 
العمق 19 مرتا، كما حدده املستش�ار 

اإليطايل«.
وأض�اف أن »هذا العمق جاء حس�ب 
التصاميم الفنية ملين�اء الفاو الكبر، 
حت�ى يك�ون بمقدور جميع الس�فن 
الصغ�رة والكب�رة، أن تدخ�ل امليناء 

دون عوائق، وأن ترسو بسالم«.

الجمارك: عمليات استحصال 
الرسوم تتم وفق 

مستندات خاضعة للرقابة

املراقب العراقي/ بغداد...
أك�دت الهي�أة العام�ة للجم�ارك، امس 
األربع�اء، ان جميع عمليات اس�تحصال 
دوائره�ا  الجمركي�ة يف كاف�ة  الرس�وم 
تكون وفق مس�تندات وايصاالت رسمية 
خاضع�ة للرقابة والتدقي�ق والتي تدخل 

كأيراد بخزينة الدولة.
وق�ال اع�الم الجم�ارك، يف بي�ان تلق�ت 
»املراقب العراقي« نس�خة من�ه إنه »ردا 
ع�ىل م�ا تناقلته بع�ض وس�ائل األعالم 
بخص�وص معلومات غ�ر صحيحة وال 
تم�ت للواقع بصل�ه يف ما يخ�ص الهيأة 
العام�ة للجمارك، اضاف�ة اىل االعالن عن 
حجم اإلي�رادات الجمركية املتحققة بني 
الح�ني واالخر وما يصاحبه�ا من ارتفاع 
واضح يف حجم تل�ك األيرادات وعىل وجه 
الخص�وص يف الف�رتة االخ�رة م�ن عام 
2021 وس�عت ايض�ا اىل تطوي�ر بناه�ا 

التحتية بشكل كبر«.
وشدد عىل »بعض وسائل األعالم بتوخي 
الدق�ة واملصداقية يف نق�ل املعلومات من 
مصادرها الرس�مية املوثوق�ة وان تكون 
عامال مس�اعدا ومش�جعا لدوائر الدولة 

الداعمة للخزينة العامة«.

املراقب العراقي/ بغداد...
أعلنت رشكة الخطوط الجوية االيرانية، إعادة تش�غيل رحالت 

بني طهران ومشهد اىل النجف األرشف وبالعكس يوميا.
وقالت الرشكة، يف بيان تلقت »املراقب العراقي« نسخة منه إن 
»اس�تصدار تراخيص الطران بواق�ع رحلتني يوميا بني مطار 
االم�ام الخمين�ي )رض( يف طه�ران ومط�ار مش�هد الدويل اىل 

مدينة النجف وبالعكس«.
وأوضح�ت، أن »أول رحل�ة لرشك�ة )إيران اي�ر( وصلت أمس 

الساعة 10:55 اىل مطار النجف عرب الرحلة رقم 5325«.

الخطوط اإليرانية تعاود
 رحالتها إلى النجف األشرف

املراقب العراقي/ بغداد...
أعل�ن وزي�ر النفط احس�ان عب�د الجب�ار إس�ماعيل، أمس 
األربع�اء، عن موافق�ة مجلس الوزراء عىل اس�تحواذ رشكة 
النفط الوطنية عىل حصة اكسون موبيل بحقل غرب القرنة.
وقال اس�ماعيل يف بيان تلقت »املراقب العراقي« نسخة منه 
إن »مجل�س الوزراء واف�ق عىل قيام رشكة النف�ط الوطنية 
باالس�تحواذ عىل حصة اكس�ون موبيل يف حقل غرب القرنة 
/ 1 ».وأض�اف اس�ماعيل، أن »حق�ل غرب القرن�ة يعد أحد 

الحقول العمالقة«.

النفط تعلن االستحواذ على حصة 
أكسون موبيل بحقل غرب القرنة

املراقب العراقي/ خاص...
وزارة  املواطن�ون،  اته�م  كم�ا 
الكهرباء ب� »تس�ييس« املوضوع 
لتربير فشلها عرب استخدام حجة 
»الغ�از اإليران�ي« ع�ىل الرغم من 
كونها لم تشكل السبب الرشياني 
لألزم�ة أم�ام الفس�اد ال�ذي نخر 
الس�نوات  م�دى  ع�ىل  ال�وزارة 

السابقة.
ويع�ول املواطن�ون، خ�الل األيام 
األخرة، عىل املولدات االهلية التي 
عم�د أصحابه�ا اىل زي�ادة العبء 
عىل املواطنني من خالل رفع سعر 
االمبر الواحد، يف وقت وصلت فيه 
ساعات تجهيز الكهرباء الوطنية 
اىل س�اعة واح�دة، مقابل انقطاع 

يستمر أكثر من أربع ساعات.
وزارة  باس�م  املتح�دث  وزع�م 
أن  م�وىس،  أحم�د  الكهرب�اء، 
إىل  االيران�ي  الغ�از  »انخف�اض 
خمس�ة مالي�ني م�رت مكع�ب، يف 
اليوم بعدما كان خمس�ني مليوناً، 
وراء قل�ة الطاقة«، مش�راً إىل أن 

»ع�دداً م�ن الوح�دات التوليدي�ة 
يف بع�ض املحطات توقف�ت أيضاً 

لغرض الصيانة«.
من جانب�ه، نوه الخب�ر يف مجال 
يف  الجواه�ري،  حم�زة  الطاق�ة، 
ترصيح تابعته »املراقب العراقي« 
إىل »ع�دم وج�ود س�بب يف نقص 
الطاق�ة طيل�ة الس�نوات املاضية 
يف  املوج�ودة  الفس�اد  آف�ة  غ�ر 
ال�وزارة، والت�ي ل�م تتمك�ن من 
ه�ذه  طيل�ة  املنظوم�ة  إص�الح 

الفرتة«.
»ال�وزارة  إن  الجواه�ري،  وق�ال 
قامت برصف أكث�ر من 60 مليار 
دوالر من غر التشغيلية«، وأن كل 
مليار دوالر من هذا املبلغ يفرتض 
أن يمنح 1000 ميغاواط، وبالتايل 
فأنه يجب أن يكون هناك 60 ألف 
ميغ�اواط، يف حني أن م�ا موجود 
يف أحس�ن األح�وال ه�و 20 أل�ف 
ميغ�اواط فق�ط، وهو م�ا يؤرش 
عىل وجود فس�اد كبر يف مشاريع 

الوزارة«.

ورأى الخب�ر يف مجال الطاقة، أن 
»الوزارة ال تقوم بمنح املش�اريع 
ل�رشكات كبرة إلحي�اء املنظومة 
ل�رشكات  يمنحونه�ا  وإنم�ا 
صغ�رة لكي يكون�وا قادرين عىل 
مس�اومتها وأخ�ذ حصته�م من 
امل�رشوع، وبالت�ايل ف�إن جمي�ع 
املش�اريع الت�ي تق�وم به�ا هذه 

الرشكات هي ترقيعية فقط«.

ب�دوره، ق�ال الخب�ر االقتصادي 
أحم�د الهادي، إن »ما تربره وزارة 
الكهرباء من قلة الغاز املجهز من 
إيران غر مقب�ول إطالقا«، مبينا 
أن »امللي�ارات الت�ي ت�م رصفه�ا 
عىل قطاع الكهرباء س�نويا تعادل 

ميزانية بعض دول الجوار«.
وأضاف اله�ادي، أن »ال�وزارة لم 
تك�ن لديه�ا اس�رتاتيجية يف إدارة 

مش�اريعها فلي�س م�ن املعق�ول 
أن تأت�ي بمحط�ات تعم�ل ع�ىل 
الغاز ولي�س لديها الوق�ود الكايف 
لتش�غيلها«، مس�تدركا يف الوقت 
أه�م  كان  »الفس�اد  أن  نفس�ه 
أس�باب فش�ل ال�وزارة يف توف�ر 
الطاقة الكهربائية طيلة الس�نني 
»ع�دم  أن  املاضية«.وأوض�ح 
التنس�يق يف سياس�ة التعاقد عىل 

وزارة  م�ع  التوليدي�ة  الوح�دات 
النفط حس�ب نوع الوقود املتوفر 
أدى اىل شح الوقود التشغييل الذي 
غالب�ا يك�ون مس�توردا وهو ما 
فاقم الديون عىل وزارة الكهرباء«.
ورأى الهادي، أن »الوزارة فش�لت 
ع�ىل  س�واء  القطاع�ات  كل  يف 
مس�توى اإلنت�اج أو التوزي�ع أو 

النقل«.

تعددت األس���باب و«االنقطاع« واحد، هذا هو ملخص واقع 
تجهيز الطاقة الكهربائية في غالبية المحافظات العراقية 
باآلونة األخيرة حيث أثارت هذه االزمة غضبا ش���عبيا من 
قبل المواطنين س���يما مع اس���تمرار تدفق المليارات على 
هذا الملف، كم���ا أعرب المواطنون عن غضبهم من الحجج 
والتبري���رات التي تبديها الوزارة والتي باتت مس���تهلكة 

حسب قولهم.

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي

ساعات التجهيز »تشح« في أغلب أرجاء العراق
الكهرباء تحاول »تسييس« أسباب نقص الطاقة وتبريراتها تواجه السخرية
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أخبار من 
الصحف 

والمجالت

المراقب العراقي/ بغداد...
رئي�س  تجري�د  حمل�ة  تع�ززت 
الوزراء الربيطاني األس�بق، توني 
بل�ر م�ن لق�ب الفروس�ية، بعد 
مزاعم »مدمرة« من وزير دفاعه، 
عن دوره غ�ر القانوني يف الحرب 

عىل العراق عام 2003.
وكش�ف وزي�ر الدف�اع األس�بق، 
جي�ف ه�ون، يف كت�اب أص�دره، 
ونرشت »دي�ي مي�ل« مقتطفات 
من�ه، أن بلر أمره بح�رق مذكرة 
رسي�ة تقول إن غ�زو العراق عام 

2003 قد يكون غر قانوني.

وظهر ادعاء ه�ون يف عام 2015، 
ووصف�ه بلر حينه�ا ب�«الهراء«، 
لكن هون، الذي كان مس�ؤوالً عن 
الدفاع عندما ب�دأت الحرب، يرص 
ع�ىل أن املزاع�م كان�ت صحيحة، 
وق�د ق�دم اآلن رواي�ة مث�رة عن 

املذكرة التي جرى إخفاؤها.
وقال هون إنه بعد كشف محتوى 
بل�ر  أم�ر  املذك�ورة،  الوثيق�ة 
بحرقها، لكن وزارة الدفاع تحدت 
ق�رار رئي�س ال�وزراء حينها، من 
خالل إي�داع املذك�رة يف خزنة بدالً 

من حرقها.

الوثيق�ة، إن بل�ر وق�ع  وتق�ول 
»صفق�ة دم« م�ع ج�ورج بوش 
م�ن  ع�ام  قب�ل  الح�رب  لدع�م 
املكت�ب  تته�م  كم�ا  اندالعه�ا، 
الصحفي رقم 10 التابع لرئاس�ة 
ال�وزراء، بالوق�وف وراء تقاري�ر 
س�يئة الس�معة، والت�ي بالغت يف 
التهدي�د م�ن جيش نظ�ام صدام 

املقبور.
وعرب ه�ون ع�ن صدمت�ه عندما 
نصيح�ة  تدم�ر  من�ه  ُطل�ب 
رسي�ة م�ن املدع�ي الع�ام اللورد 
جولدسميث بشأن رشعية الحرب 

يف الف�رة الت�ي س�بقت القت�ال، 
وتكش�ف الوثيقة أن جولدسميث 
قال إن الحرب يمكن أن تكون غر 

قانونية.
وج�اءت ه�ذه املزاع�م يف الوق�ت 
ال�ذي اقرب فيه عدد األش�خاص 
الذين وقعوا ع�ىل عريضة تطالب 
بسحب وسام الفروسية من بلر، 
وه�و أق�دم وس�ام الفروس�ية يف 
بريطاني�ا. ويقول ه�ون، إن بلر 
ضلل ال�وزراء والربملان والجمهور 
لدع�م ح�رب اعتربه�ا الكث�رون 

جريمة وغر قانونية.

المراقب العراقي/ بغداد...
الربيطانية  ن�رشت صحيف�ة »الغاردي�ان« 
األوىل  الس�نوية  الذك�رى  بمناس�بة  مق�اال 
القتح�ام مؤيدي الرئيس األمركي الس�ابق 
دونالد ترام�ب مبنى الكابيت�ول يف الواليات 
املتح�دة يف 6 كان�ون الثان�ي/ يناير املايض، 
يح�ذر من تنام�ي »خطر ح�دوث انقالب يف 

االنتخابات األمركية املقبلة«.
واعترب املق�ال، أن »خطر ح�دوث انقالب يف 
أم�ركا هو أكرب اآلن مم�ا كان عليه يف عهد 

ترامب«. 
ورأت كاتب�ة املق�ال لوران�س إت�ش ترايب، 

تقوي�ض  يف  منهمك�ون  »الجمهوري�ن  أن 
االنتخاب�ات القادمة«، مؤكدة يف الوقت ذاته 

أن »التخي عن الديمقراطية ليس خيارا«. 
وقال�ت إن »االنتخابات الحرة والنزيهة التي 
يلتزم فيها الخ�ارس بالنتيجة، هي فقط ما 
يقف بينن�ا وبن الحياة تح�ت رحمة نظام 

استبدادي«. 
ورأت أن االهتم�ام ب�«املحاول�ة االنقالبية« 
التي ج�رت قبل س�نة، »تالىش م�ع خروج 
وتخ�ىل  منصب�ه…  م�ن  نفس�ه  ترام�ب 
الجمهوري�ون بش�كل متزاي�د ع�ن بحثهم 
الفات�ر ع�ن املس�اءلة، وب�دأ ق�ادة حزبهم 

بالتخطي�ط النقضاضهم الت�ايل عىل تفاحة 
السلطة املسمومة«. 

ولكنها قال�ت: »بإعادة كتابة التاريخ وقلب 
الواقع رأس�ا ع�ىل عقب، ب�دأ الجمهوريون 
يف الكونغ�رس وحلفاؤهم يف وس�ائل اإلعالم 
اليميني�ة، بطريق�ة عبثية، بوص�ف التمرد 
القات�ل بأن�ه احتج�اج س�لمي يف الغال�ب، 
ووصف املش�اغبن الذين رضبوا بوحش�ية 
رشطة الكابيتول بأنهم سجناء سياسيون، 
إىل  منس�وبا  كان  العن�ف  أن  إىل  وأش�اروا 
مجموع�ة مجهولة من اليس�ارين اس�مها 

أنتيفا«.

المراقب العراقي/ متابعة...
أكدت وزارة الخارجية االيرانية أن تداعيات جريمة اغتيال الش�هيد الفريق 

قاسم سليماني ستكون خارج سيطرة امركا.
وكتب�ت  الخارجي�ة ع�ىل حس�ابها بتوي�ر االربع�اء: ان »اغتي�ال الفريق 
س�ليماني لم يكن ترجمانا ب�ارزا إلرهاب دولة وانته�اكا للمبادئ البديهية 
للقانون الدويل فحس�ب، بل أظهر أن امركا بامكانها ارتكاب جريمة ولكن 
تبعاته�ا لن تكون تحت س�يطرتها. فراغ ه�ذه العقالنية العامل االس�اس 
بأفول ام�ركا«. وكان رئيس هي�أة اركان القوات املس�لحة االيرانية اللواء 
محم�د باق�ري، حذر االمركي�ن من البق�اء يف املنطقة، مؤك�دا ان القوات 
االمركية س�ُتجرب عىل املغادرة من املناطق التي تواجد فيها الشهيد الفريق 

قاسم سليماني.
وق�ال اللواء باقري يف ملتقى انصار الحاج قاس�م، عق�د بمحافظة كرمان 
)جنوب رشق(: بعد استش�هاد الفريق س�ليماني، ن�رى أن األمركين فروا 
من أفغانس�تان بطريقة مذلة لدرج�ة أنهم لم يتمكنوا حتى من اصطحاب 
حلفائهم وجواسيس�هم معه�م، ويحاولون بكل جهده�م البقاء يف العراق 
لكنهم سيفشلون، وكذلك سيضطرون ملغادرة سوريا، وأينما كان هناك أثر 
للشهيد س�ليماني، تحدث أشياء وسنشهد تزلزل الصهاينة وامركا بفضل 
دماء الش�هيد سليماني. ويف إشارة إىل وصف قائد الثورة للشهيد سليماني، 
اعت�رب باقري هذه االوصاف بأنها غر مس�بوقة، مضيفا: أن القائد أكد انه 
يجب ان ال ننظر إىل الحاج قاس�م وأبو مهدي عىل انهما مجرد ش�خص، بل 

يجب أن ُينظر إليهما عىل أنهما مدرسة ونهج.

المراقب العراقي/ متابعة...
ذكر مدع�ون فرنس�يون، أن الس�لطات فتحت تحقيق�ا يف انفجار 
سيارة كانت تنافس يف رايل دكار الذي جرى يف مدينة جدة السعودية 

األسبوع املايض.
وأعلنت النيابة الفرنس�ية ملكافحة اإلرهاب عن فتح تحقيق أويل »يف 
محاولة اغتيال إرهابية«، بع�د االنفجار الذي وقع الخميس املايض 

يف رايل داكار الصحراوي املقام يف السعودية.
واستهدف االنفجار سيارة سائق فرنيس أسفر عن تعرضه إلصابات 

بالغة.
وقال�ت النيابة إنها »فتح�ت تحقيقا أوليا يف ع�دة محاوالت اغتيال 
عىل صلة بمنظمة إرهابية«، مش�رة إىل أن »جميع ركاب الس�يارة 

الخمسة بمن فيهم السائق كانوا فرنسين«.
ولم تذكر مزيدا من التفاصيل حول االنفجار الذي وقع يف جدة وأدى 
إىل إصابة الس�ائق فيليب بوترون بجروح بالغة يف ساقه وخضوعه 

لعملية جراحية يف السعودية قبل العودة إىل فرنسا.

إيران: تداعيات اغتيال
 الفريق سليماني ستكون 

خارج سيطرة أميركا

فرنسا تفتح تحقيًقا بـ«محاولة 
اغتيال إرهابية« في السعودية

أنصار اهلل تستعرض قدراتها في البحر
المراقب العراقي/ متابعة

يف ح�دث مه�م يف مج�ال تطورات 
الح�رب اليمني�ة، أف�ادت وس�ائل 
صب�اح  ودولي�ة،  إقليمي�ة  إع�الم 
اإلثنن، باحتج�از البحرية اليمنية 

سفينة إماراتية.
الجه�از  أك�د  الص�دد،  ه�ذا  ويف 
العس�كري للق�وات املعتدي�ة علی 
»التحال�ف  ب��  واملس�مى  اليم�ن 
العرب�ي« يف بيان، أن ق�وات أنصار 
الله احتجزت سفينة »روابي« التي 
ترفع العلم اإلماراتي أثناء توجهها 
م�ن جزي�رة س�قطرى إىل مين�اء 
ج�ازان الس�عودي ش�مال اليم�ن 

للقيام بمهمة بحرية.
لك�ن فيم�ا أعلنت ق�وات التحالف 
س�فينة  املضبوط�ة  الس�فينة  أن 
ش�حن وتحمل معدات طبية، أعلن 
يحيى رسيع املتحدث باسم القوات 
الس�فينة  أن  اليمني�ة  املس�لحة 
وتحم�ل  عس�كرية  اإلماراتي�ة 
أس�لحًة، وت�م االس�تيالء عليها يف 

املياه اليمنية.
وبحس�ب النبأ، قال املتحدث باسم 
الق�وات املس�لحة اليمني�ة إن�ه تم 
التعرف عىل الس�فينة واالس�تيالء 
عليه�ا بع�د دخولها املي�اه اليمنية 
بش�كل غ�ر قانوني، وقد أرس�لت 
الس�فينة إىل املياه اليمني�ة للقيام 

بأعمال عدائية.
ومن�ذ بداية غزو التحال�ف بقيادة 
السعودية لليمن، كانت أنصار الله 
مهتم�ًة بش�أن الحاج�ة إىل زيادة 
الق�درة ع�ىل مواجه�ة املعتدين يف 
البح�ر لهزيمة األع�داء يف الحرب، 
وتطوير األس�لحة البحرية وتاريخ 
العملي�ات البحري�ة الناجح�ة ضد 

التحالف يوضح هذه الحقيقة.
ويف االتج�اه نفس�ه، أعلنت أنصار 
لديه�ا  أن   2017 نوفم�رب  يف  الل�ه 
مجموع�ة من الصواري�خ البحرية 

املحلية تسمى املندب 1.
کما أن اس�تخدام البحرية اليمنية 
للطائرات من دون طيار والقوارب 
الرسيع�ة والطائ�رات االنتحاري�ة 
م�ن دون طي�ار، وتصمي�م وبناء 
واس�تخدام ألغ�ام بحري�ة يمني�ة 
بنس�بة 100 يف املائ�ة ق�ادرة عىل 
مواجهة الس�فن الحربية للتحالف 
فعالي�ة ه�ذه  الس�عودي، يظه�ر 

القوات وقدرتها عىل الردع.

وكانت سفينة النقل عالية الرسعة 
Swift 2-HSV، الت�ي ت�م بناؤه�ا 
األمريكي�ة  للبحري�ة  األص�ل  يف 
وتم تأجره�ا الحًق�ا إىل اإلمارات، 
واح�دة من أوىل الضحايا يف املعركة 
اليم�ن.  يف   2016 ع�ام  البحري�ة 
وم�ع تدمر البحري�ة اليمنية لهذه 
الس�فينة، ب�دأت الح�رب البحرية 

رسمًيا يف أزمة هذا البلد.
أعط�ت   ،2017 ش�تاء  يف  ث�م 
العمليات البحرية اليمنية بالسفن 
االنتحاري�ة بع�ًدا جدي�ًدا للمعارك 
س�فينة  تدم�ر  وكان  املائي�ة. 
»املدين�ة« املتقدم�ة، الت�ي كان�ت 
متورطًة يف قصف مناطق س�كنية 
يف اليمن، بطائرات مس�رة يمنية، 
نقطة تح�ول يف الح�روب البحرية 

للتحالف السعودي واليمن.
وتكررت طريق�ة الحرب هذه فيما 
بعد يف الهجوم عىل منصات النفط 
الس�عودية ويف مين�اء املخ�ا ال�ذي 

تحتله القوات اإلماراتية.
ويف أيل�ول 2018، نف�ذت البحرية 
اليمني�ة وق�وات خف�ر الس�واحل 
عملي�ًة مهم�ًة أخرى، اس�تهدفت 
خاللها مجموعًة من زوارق حرس 
الح�دود الس�عودين داخ�ل ميناء 

جازان جنوب السعودية.
ويف وقت سابق من الشهر الجاري، 
استهدفت البحرية اليمنية غواصًة 
س�عوديًة أخ�رى قبال�ة س�واحل 
ج�ازان، مم�ا تس�بب يف خس�ائر 
فادح�ة يف األرواح وح�رق عدد من 

زوارق حرس الحدود السعودي.
وبعد عام، يف ترشين الثاني 2019، 
يف ح�دث مه�م للغاي�ة، أعلن خفر 
الس�واحل اليمن�ي يف بي�ان ضبط 
ثالث سفن، بينها سفينة سعودية، 
اإلقليمي�ة  املي�اه  دخوله�ا  بع�د 

اليمنية.
إن اس�تعراض أنصار الله لقدراتها 
االس�تيالء  خ�الل  م�ن  البحري�ة 

عىل الس�فينة اإلماراتي�ة، وذلك يف 
ظروف حظر السالح واسع النطاق 
ع�ىل اليمن وع�دم قابلي�ة املعدات 
البحري�ة للجانب�ن للمقارنة، يدل 
عىل تنامي القوة القتالية لليمنين 

ضد املعتدين.
وفيما تب�ذل الس�عودية واإلمارات 
م�ن  بدع�م  األخ�رة،  األي�ام  يف 
الواليات املتحدة، قصارى جهدهما 
لوق�ف تق�دم أنصار الل�ه الربي يف 
محافظت�ي م�أرب وش�بوة، م�ن 
خ�الل تكثي�ف الرضب�ات الجوية 
الوحشية، فإن صنعاء، ومن خالل 
اتخاذ اإلجراءات يف الوقت املناس�ب 
لالس�تيالء ع�ىل الس�فينة الحربية 
اإلماراتي�ة، تظهر أنه�ا لن تراجع 
فقط ع�ن موقعه�ا الهجومي، بل 
لديها أيًض�ا القدرة عىل ممارس�ة 

املزيد من الضغط عىل املعتدين.
ويف ه�ذا الص�دد، وص�ف »محم�د 
عبد الس�الم« املتحدث باسم حركة 

»أنص�ار الل�ه« عملي�ة االس�تيالء 
عىل الس�فينة العسكرية اإلماراتية 
بالناجح�ة، وق�ال: »ه�ذه العملية 
كانت بحق غر مس�بوقة، ونفذت 
يف سياق مواجهة عدوان السعودية 

وحلفائها«.
الس�فينة  ع�ىل  االس�تيالء  لك�ن 
البع�د  يف  اإلماراتي�ة  الحربي�ة 
االس�راتيجي، يع�ّد أيًض�ا خطوًة 
تط�ورات  مج�ال  يف  ج�ًدا  مهم�ًة 
الحرب، ألن البيئة البحرية اليمنية 
مهمة للغاي�ة للمعتدين وأهدافهم 

اإلسراتيجية يف هذه الحرب.
إن األهمية الجيوسياسية لليمن ال 
ترجع إىل مضيق باب املندب فقط، 
ب�ل هناك عوام�ل أخ�ری تزيد من 
هذه األهمي�ة االس�راتيجية، مثل 
قرب هذا البلد م�ن القرن الرشقي 
ألفريقي�ا، وس�واحله الطويل�ة يف 
البح�ر األحم�ر وبحر الع�رب، وما 
يرتب ع�ىل ذلك من وج�ود موانئ 

مهمة مثل عدن والحديدة.
وما دق ناقوس الخطر للس�عودية 
البحري�ة  إج�راء  بع�د  واإلم�ارات 
اليمني�ة، كان هيمن�ة أنص�ار الله 
بالس�احل  الحدي�دة  مدين�ة  ع�ىل 

الغربي خالل الشهر املايض.
وفق�اً له�ذا، فإن البحري�ة اليمنية 
وم�ن خالل االس�تيالء ع�ىل ميناء 
ب�اب  الحدي�دة ومراقب�ة مضي�ق 
املن�دب ع�ىل ط�ول بح�ر الع�رب 
وخليج ع�دن والبحر األحمر، وهو 
نقطة عبور مالي�ن براميل النفط 
يومياً، ومرور الس�فن التجارية إىل 
قناة السويس واملصفاة السعودية 
يف ينبع، ثم دخول الناقالت والسفن 
التجارية إىل املياه الحرة ومن ثم إىل 
دول مث�ل الصن وأوروبا، س�تزيد 
العس�كرية لصنع�اء  ال�ردع  ق�وة 
بشكل كبر، وخاصًة كرس الحصار 
الس�عودين عىل  البح�ري وإجبار 

إنهاء الحرب.

صدمة كبرى تصيب العدوان

المراقب العراقي/ متابعة...
الخارجي�ة  باس�م  املتح�دث  ن�ّدد 
الصينية وانغ فنبن باغتيال الشهيد 
الفري�ق قاس�م س�ليماني قائد قوة 
الق�دس ووصف�ه بمثاب�ة جريم�ة 
ح�رب ارتكبته�ا امركا باس�تخدام 

القوة.
وق�ال فنب�ن، يف مؤتم�ره الصحفي 
ردا عىل س�ؤال حول كلم�ة الرئيس 
االيران�ي ابراهيم رئييس يف مراس�م 
الغتي�ال  الثاني�ة  الذك�رى  تكري�م 
الش�هيد س�ليماني أم�س بطه�ران 
وتأكي�ده ع�ىل مقاض�اة ومعاقب�ة 
الظالعن بعملية االغتيال: إن اغتيال 
الفريق س�ليماني نموذج آخر يؤكد 
للقوان�ن  ام�ركا  تقوي�ض  م�دى 

الس�ائدة يف العالق�ات الدولي�ة وفق 
ميثاق االم�م املتحدة كما انها إحدى 
جرائم الح�رب التي ارتكبتها امركا 

باستخدام القوة.
واضاف أن الواليات املتحدة تس�مح 
لنفسها بارتكاب عملية قتل هادفة 

لقائ�د عس�كري تابع لبلد مس�تقل 
باستخدام االرهاب وانتهاك القوانن 
آالف  مئ�ات  قت�ل  وكذل�ك  الدولي�ة 
االبرياء يف أرجاء العالم فيما تتس�ر 
عىل جميع ه�ذه االعمال الالرشعية 
الن�اس يف  والوحش�ية ع�ن أنظ�ار 

ارج�اء العال�م خلف زعمه�ا القائم 
ع�ىل »النظ�ام ال�دويل القائ�م ع�ىل 

القوانن«.
وتابع: تكرر الواليات املتحدة ش�عار 
»حماي�ة النظ�ام ال�دويل القائم عىل 
القوانن« اال ان الحقيقة هي ماثبت 
ع�ّدة م�رات بأنه�ا التك�رث بيشء 
س�وى ما يحفظ مصالحه�ا ويلبي 

حاجاتها.
ولفت اىل ان الواليات املتحدة ال تتعهد 
سوى بالنظام الذي يحفظ هيمنتها 
ويجعلها تتفوق عىل املجتمع الدويل 
اال ان مث�ل هذه القوان�ن واالنظمة 
التي تنتهك القوانن الدولية التحظى 
بقب�ول الش�عب االيران�ي وال�رشق 

االوسط وبلدان العالم.

بّكين: واشنطن ارتكبت جريمة حرب باغتيال الجنرال سليماني

المراقب العراقي/ متابعة...
ق�ال موق�ع »أكس�يوس« األمركي يف 
تقرير حرصي له إن غالبية األمركين 
يخش�ون يف الس�نوات القليل�ة املقبلة 
تك�راراً لح�ادث مثل الهج�وم الدموي 
يف 6 كان�ون الثاني / يناي�ر عىل مبنى 
الكابيت�ول األمركي، ويق�ول نصفهم 
فقط إنهم يؤمنون اآلن بالديمقراطية 
جدي�د  اس�تطالع  بحس�ب  األمري�ة، 
 Momentive أجرته رشكة مومنتي�ف 
وُيظه�ر  أكس�يوس.  م�ع  باالش�راك 
االس�تطالع أن أقل من ستة من كل 10 
أمركين يقولون إن الرئيس األمركي 
يف  رشع�ي  بش�كل  ف�از  باي�دن  ج�و 
انتخابات 2020، وهي نس�بة لم تتغر 
من�ذ اس�تطالع املوق�ع الع�ام املايض، 
وال�ذي ُنرش قبل س�اعات م�ن تمرد 6 
كانون الثان�ي / يناير. وأش�ار املوقع 
إىل أنه تم تجاوز الش�كوك من تنصيب 
بايدن ومرت ش�هور من حكمه، فضالً 
عن عدم وجود دليل عىل أي تزوير كبر 
يف االنتخابات وتحقيق�ات ومراجعات 
متع�ددة، كلها كش�فت كذب�ة الرئيس 

الس�ابق دونالد ترامب بأن االنتخابات 
ق�د رُسق�ت. وقالت ل�ورا ريونس�كي، 
كبرة مديري البحوث العلمية يف مركز 
»مومنتي�ف« األمرك�ي«: »إن�ه ألم�ر 
محب�ط أن نرى أن ه�ذا اليشء الصادم 
الذي ش�هدناه جميًعا الع�ام املايض لم 
يغّر تصّورات الن�اس«. وأضافت: إما 
أن باي�دن »لم يفعل ما يكفي أو يظهر 
أن�ه لم تت�ح له فرصة. لكن االنقس�ام 
يف  القص�ة«.  ه�و  ي�زال  ال  الحزب�ي 
اس�تطالع »مومنتيف« أجري يف الفرة 
من 4 إىل 5 كانون الثاني / يناير 2021 
قب�ل اعتماد باي�دن مب�ارشة، قال 58 
يف املائ�ة م�ن األمركين إنه�م وافقوا 
ع�ىل فوز باي�دن يف االنتخابات بش�كل 
رشع�ي. تراجع هذا الرق�م اآلن إىل 55 
يف املائة، وهو يف األساس انخفاض منذ 
عام مىض. يقول حواىل 57 يف املائة من 
األمركين - نحو نص�ف الجمهورين 
وس�بعة م�ن كل 10 ديمقراطين - إن 
املزي�د م�ن األح�داث املماثل�ة لي�وم 6 
كانون الثان�ي / يناير م�ن املرجح أن 

تحدث يف السنوات القليلة املقبلة.

المراقب العراقي/ متابعة...
الفلس�طيني هشام  أهدى األس�ر 
أبو ه�واش الذي تمكن م�ن انتزاع 
حريت�ه بع�د إرضاب ع�ن الطع�ام 
انتص�اره  يوم�اً،   140 تج�اوز 
واألم�ن  الفلس�طينية  للمقاوم�ة 
العام لحركة الجهاد اإلسالمي زياد 

النخالة.
وقال�ت زوجة أبو ه�واش: »زوجي 
هش�ام يهدي انتصاره للمقاومة يف 
املقام األول وإىل األمن العام لحركة 
الجهاد اإلس�المي زياد النخالة وإىل 
روح أمينها الراحل رمضان شلح«.

وكان األس�ر الفلس�طيني »هشام 
أبو ه�واش«، علّق مس�اء الثالثاء، 
إرضاب�ا مفتوح�ا ع�ن الطع�ام يف 
الس�جون اإلرسائيلية، استمر 141 
اإلداري،  العتقال�ه  رفض�ا  يوم�ا 
وذلك بع�د التوصل إىل اتفاق يقيض 
باإلفراج عنه يف 26 فرباير/ ش�باط 

املقبل.
وقال مستشار هيأة شؤون األرسى 
واملحررين )رس�مية(، حس�ن عبد 

رب�ه، ، إن »أبو ه�واش )40 عاما( 
علّق إرضابه املفت�وح عن الطعام، 
بعد التوصل إىل اتفاق مع س�لطات 

االحتالل اإلرسائيي«.
وأوض�ح أن »االتف�اق ين�ص ع�ىل 
اإلف�راج عن أبو هواش م�ع انتهاء 
أمر اعتقال�ه اإلداري الحايل يوم 26 

فرباير القادم«.
حمل�ت  املاضي�ة،  األي�ام  وخ�الل 
إرسائي�ل  الفلس�طينية  الفصائ�ل 
املس�ؤولية الكاملة ع�ن حياة »أبو 
األرايض  عّم�ت  فيم�ا  ه�واش«، 
الفلس�طينية فعالي�ات تضامني�ة 

معه.
و«أبو هواش« أب لخمس�ة أطفال، 
واعتقلت�ه إرسائي�ل يف 27 أكتوبر/

إىل  وحّولت�ه   ،2020 األول  ترشي�ن 
االعتقال اإلداري.

واالعتق�ال اإلداري ه�و قرار حبس 
بأمر عس�كري إرسائي�ي ملدة تصل 
إىل 6 ش�هور قابلة للتمدي�د، بزعم 
وج�ود تهديد أمن�ي، دون محاكمة 

أو توجيه الئحة اتهام.

غالبية األميركيين يخشون تكرار 
الهجوم على مبنى الكابيتول

األسير المحرر أبو هواش يهدي 
انتصاره للمقاومة الفلسطينية
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دروس من وحي الشهداء

جمعة العطواني 
اما يف العراق فان الوضع مختلف بش�كل 
كب�ر وج�ذري، اذ ان اح�د اه�م اس�باب 
احت�ال الع�راق واس�قاط نظ�ام البعث 
املجرم ليس ارس�اء الديموقراطية ونرش 
الع�دل واملس�اواة كم�ا يتص�ور البعض، 
بل وليس من اجل اس�تقرار املنطقة عىل 
)اعتب�ار ان املقب�ور ص�دام ( كان يمث�ل 
عامل تهديد وزعزعة للع�راق واملنطقة ، 
وانما ان اهم اسباب هذا االحتال هو بناء 
دول�ة عراقية عىل اس�س قيمية وثقافية  
تتع�ارض تمام�ا م�ع القي�م االس�امية 
والتقالي�د االجتماعي�ة الت�ي تربى عليها 
الش�عب، واصبح�ت ج�زءأً ال يتج�زأ من 
هويت�ه االجتماعي�ة، وع�ىل اس�اس ذلك 

تشكلت هوية الدولة منذ تاسيسها .
عندم�ا نفهم هذه الحقيق�ة يمكن لنا ان 
نق�را االح�داث التفصيلي�ة اليومية بغر 
الع�ن التقليدية التي نقراها عندما ننظر 

اىل الرصاع هو رصاح سيايس فحسب.
بالنتيج�ة ف�ان )أُس( املش�كلة والرصاع 
 ، بامتي�از  هوي�ة(   ( رصاع  الع�راق  يف 
ويتمظهر ه�ذا الرصاع يف تثبي�ت الهوية 
لكل ط�رف من خال ما يس�تعرضه هذا 
الط�رف او ذاك م�ن ش�عارات يرفعها او 

بيانات يصدرها .
كامن�ا هذا ال عاقة له باالداء الس�يايس 
اوالوظيف�ي له�ذا الط�رف او ذاك ، فاكل 
مش�رك باملس�ؤولية به�ذا الخص�وص، 
وهي م�ن اهم املش�ركات الت�ي جمعت 
االط�راف املتصارع�ة او املتخاصمة رغم 

اختافهم االكبر.
الطرف ال�ذي يريد هوية للع�راق قوامها 
)التحرر( من كل القي�ود التي تمنعه من 
ممارس�ة م�ا يراه حق�ا، حتى ل�و كانت 
قي�ودا دينية وقيم�ا اجتماعي�ة واعراف 
عش�ائرية، فهو يرفع شعارات )االباحية 
والتحل�ل( كح�ق للفرد، ويدع�و اىل ابعاد 
املجتمع عن كل القيم والثوابت، ورضورة 
ان يرت�دي الث�وب الجدي�د الذي ج�اء به 

االحتال.
يطال�ب  االخ�ر  الط�رف  ف�ان  باملقاب�ل 
ب�رورة الحفاظ ع�ىل الثواب�ت الدينية 
العشائرية،  االجتماعية واالعراف  والقيم 
م�ع اعطاء الح�ق للمجتمع يف ممارس�ة 
حريته كاملة من ضمن اطار تلك الحدود 
الت�ي يتقبلها املجتمع وتعد من رضورات 

الحياة.
م�ا راف�ق تظاه�رات ترشين م�ن اعمال 
وسلوكيات تتعارض مع ناموس املجتمع 
العراقي ليس�ت اعمال مراهقن فحسب، 
بل انه�ا اعم�ال مرس�ومة ومخطط لها 
بدقة، يريد اصحابها ان يصنعوا ثقافتهم 
الجدي�دة يف املجتمع العراق�ي، ورضورة 
تقبله�ا كامر واقع، وم�ن خالها تصبح 
هذه املمارسات االخاقية هي املقياس يف 

قبول او رفض اية ممارسة اخرى ,
باملقابل ف�ان التظاه�رات الكب�رة التي 
الثاني�ة  الس�نوية  الذك�رى  يف  خرج�ت 
الستتش�هاد ق�ادة الن�رص ه�ي االخرى 
ليست عما عفويا عاطفيا كما يتصوره 
البع�ض، بل ه�ي تعبر اخر ع�ن الهوية 

لت�ي تريده�ا غالبي�ة رشائ�ح املجتمع، 
العراقي، ومنه�ا الدفاع عن القيم الدينية 
واملجتمعي�ة، ورضورة احياء املناس�بات 
املقدس�ة املرتبطة بالدي�ن والوطن وقيم 

املجتمع.
م�ن هذه املقدمة يمك�ن القول ان القوى 
االسامية مقرصة يف هذه املعركة تقصرا 

فكريا وعقائدي�ا واجتماعيا، واكاد اجزم 
اىل حد الحرمة الرشعية، بسبب اهمالهم 
لهذا الشباب الغيور الذي يعرب عن هويته 
بكل وضوح، يف الوقت الذي تحاول بعض 
الق�وى) السياس�ية( الش�يعية ان تتنكر 
لهذه الهوية تحت مربرات شتى ، وتحاول 
ان ترت�دي ثوبا ال يختلف م�ن حيث املبدأ 

مع اصحاب الهوية االوىل.
ان س�اح املعرك�ة الوحيد ب�ن الفريقن 
ه�و الش�باب العراقي، فمن يس�تطع ان 
يستقطب الش�باب لصالحه، فان نتيجة 

معركته معلومة بشكل وضح.
ق�د يق�ول البعض الي�س ه�ذه الجموع 
الكب�رة التي ش�اركت يف احي�اء الذكرى 

الس�نوية الثانية الستش�هاد قادة النرص 
االس�امية  الق�وى  جه�ود  ثم�رة  ه�م 

الشيعية ؟.
نقول لاسف ليس األمر كذلك، بل ان هذه 
الجم�وع من الش�باب ثمرة لع�دة جهود 

اهمها:
اوال: ه�م جمهور الحش�د لش�عبي الذي 
نش�ا لعدة عوامل منها ، الروح العقائدية 
الت�ي اثرته�ا فت�وى الجه�اد الكفائي يف 

نفوس هؤالء الشباب.
ثانيا: معارشة ومعارصة الشهداء القادة 
لغالبية الشباب كان له لدور الكبر يف هذا 

الحماس والتعاطف.
ثالث�ا: العقي�دة الراس�خة لدى الش�باب 
تمث�ل تراكم�ات ثقافية تعلمها الش�باب 
م�ن املحي�ط االجتماع�ي والديني خال 
الس�نوات وحتى العق�ود املاضية � ولهذا 
يح�اول الع�دو ان يتحرك الطف�اء جذوة 

هذه الروح بن اوساط االشباب.
رابع�ا: وف�وق كل ه�ذا وذاك ف�ان لثورة 
االم�ام الخميني ) ق�دس( ووهجها الذي 
اضاء الطريق امام الش�اباب يف معرفتهم 
للبع�د االخ�ر م�ن االس�ام وال�ذي ظ�ل 
)مجهوال( لعقود وعقود طوال، اذ زرعت 
هذه الثورة عنرص الثقة بالش�باب املسلم 
وبدينه املحمدي االصيل يف ان يتحول هذا 
الدين اىل دول�ة تمازج بن الحداثة والعلم 
من جهة ، وقيم االسام وثوابته من جهة 
اخرى ، وتتحول من اماني ودعاء واحام 
اىل واقع يعيش عىل االرض منذ عقود رغم 
الحرب الكونية عىل االسام واهله الثورة 

موؤسسها وقائدها.
خامس�ا: ومن باب االنص�اف ايضا، البد 
من االشارة اىل ان جزءا من هؤالء الشباب 
الق�وى  اىل  وسياس�يا  فكري�ا  ينتم�ون 

الشيعية .
اىل  )آيل�ة(  العوام�ل  ه�ذه  كل  لك�ن 
االضمح�ال والنضوب اذا لم ُتس�َق بماء 
االهتمام واالحتضان، وبناء باقي الشباب 
بس�اح  وتس�ليحهم  وعقادي�ا،  فكري�ا 
املواجهة الفكرية م�ع العدو، عىل اعتبار 
ان املعرك�ة هي باالس�اس فكري�ة، وكل 
ما عداها مع�ارك مرحلية تنتهي بانتهاء 

مقتضياتها .
الش�يعية ب�ان  عندم�ا تفك�ر االح�زاب 
واجبها الرشع�ي واالخاقي واالجتماعي 
وتحصينه�م  بالش�باب،  االهتم�ام  ه�و 
م�ن مح�اوالت االنح�ال واالنحط�اط ، 
قب�ل تفكره�م باالس�تقطاب الغراض) 
انتخابية(، عندها س�تجني هذه االحزاب 
خر الدنيا واالخرة ، فهي من جهة تكون 
ق�د ادت واجبه�ا الرشع�ي واالخاقي يف 
تنش�اة  ش�باب يمثلون الث�روة الحقيقة 
للدولة واملجتم�ع، وكذلك قد ادوا واجبهم 
يف ترص�ن الهوي�ة الثقافي�ة الت�ي تمثل 
هوي�ة الدول�ة ، كما انها س�تقطف ثمار 
جهوده�ا يف اي�ة فعالي�ة سياس�ية بع�د 
ان تس�تقطب هؤالء الش�باب ، ويش�عر 
الش�باب ب�ان ارتباطهم مع ه�ذا الحزب 
وتل�ك الحرك�ة السياس�ية ه�و ارتب�اط 
روحي وعقائ�دي واخاقي قبل ان يكون 

ارتباطا براغماتيا سياسيا استهاكيا.

مع قرب الجلسة األولى لمجلس النواب بدورته الخامسة
بقلم/مهدي المشكور   

بع�د املمارس�ة )الديمقراطي�ة( لعملية 
االقراع للشعب العراقي املنصوص عليها 
دس�تورياً وف�ق أحكام امل�ادة )٥( والتي 
نصت )يمارس�ها باالقراع الرسي العام 

املبارش عرب مؤسساته الدستورية(.
كذلك ن�ص املادة )٦( والت�ي نصها )يتم 
التداول الس�لمي للس�لطة عرب الوسائل 
الديمقراطي�ة املنص�وص عليه�ا يف هذا 
الدس�تور(، وبخاف مفه�وم النصوص 
مارس�ت  وغره�ا  أع�اه  الدس�تورية 
العلي�ا صاحياتها  االتحادي�ة  املحكم�ة 
املمنوح�ة له�ا يف الدس�تور وف�ق امل�ادة 
)٩٣ ف ٧( وصادق�ت عىل عملية االقراع 
والت�ي نصت ب��) املصادقة ع�ىل نتائج 
العام�ة لعضوية  النهائي�ة لانتخاب�ات 
مجل�س النواب ( بموج�ب قرارها املرقم 
١٧٥ / اتحادي�ة /٢٠٢١، وبذل�ك يك�ون 
أس�اس العملية السياسية ألربع سنوات 

قد تم إنجازه بنسبة ٥٠٪.
والباق�ي يقع عىل عات�ق أعضاء مجلس 
الن�واب بع�د أن ي�ؤدي االعض�اء اليمن 
وبموج�ب  املجل�س،  أم�ام  الدس�تورية 
رئي�س  يدع�و  جمه�وري  مرس�وم 
الجمهورية مجلس النواب لانعقاد وهذا 
ما ذكرته املادة )٥٤( من الدستور والتي 
نصها )يدع�و رئيس الجمهورية مجلس 
الن�واب لانعق�اد بمرس�وم جمه�وري 
خ�ال خمس�ة ع�رش يوم�اً م�ن تاريخ 
املصادق�ة عىل نتائ�ج االنتخابات العامة 
وتعقد الجلس�ة برئاس�ة أك�رب االعضاء 
سناً النتخاب رئيس املجلس ونائبيه، وال 
يج�وز التمدي�د ألكثر من امل�دة املذكورة 

آنفاً(
من مفهوم النص أعاه نجد أن:

١- الدع�وة لانعق�اد وبموجب مرس�وم 
جمهوري.

٢- االنعق�اد خ�ال خمس�ة ع�رش يوما 
م�ن تاري�خ املصادقة وليس م�ن تاريخ 

املرسوم الجمهوري.
٣-إدارة الجلس�ة برئاس�ة أكرب االعضاء 

سناً )رئيس السن(.
٤- يجب أن يكون انعقاد الجلس�ة خال 
فرة خمس�ة ع�رش يوماً ح�رصاً ال أكثر 
وخ�ال هذه الفرة يكون االعضاء الجدد 
ق�د اكملوا جمي�ع مس�تلزماتهم إدارياً ، 
حدد رئيس الجمهوري�ة موعداً لانعقاد 
للجلس�ة األوىل يف التاس�ع م�ن كان�ون 
الثاني ع�ام ٢٠٢٢ وتعترب هذه الجلس�ة 
من الجلس�ات األساسية يف عمل مجلس 
الن�واب ألن م�ن خاله�ا س�يتم اختيار 
رئيساً للربملان وفق أحكام املادة )٥٥( من 
الدس�تور العراقي والتي نصها ) ينتخب 
مجلس النواب يف أول جلسة رئيساً له ثم 
نائب�ا أول ونائباً ثان�ي باألغلبية املطلقة 
لع�دد اعضاء املجل�س باالنتخاب الرسي 
املبارش ( وبالرتيب الزمني والدس�توري 
نص�ت امل�ادة )٧٠ أوالً( م�ن الدس�تور 
العراق�ي ب )ينتخب مجل�س النواب من 
بن املرشحن رئيساً للجمهورية بأغلبية 
ثلثي عدد أعضائه( وصوالً إىل اللمس�ات 
األخرة من تش�كيل الحكوم�ة العراقية 
وف�ق أح�كام امل�ادة )٧٦( من الدس�تور 
العراق�ي أيض�ا والت�ي نص�ت ) يكل�ف 
رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية 
األكث�ر ع�دداً بتش�كيل مجلس ال�وزراء 

خ�ال خمس�ة ع�رش يوم�اً م�ن تاريخ 
انتخاب رئيس الجمهورية(، جميع هذه 
املتطلبات متعلقة بالجلسة األوىل للربملان 
الق�ادم بدورته الخامس�ة ، ومن املتوقع 
أن نك�ون أمام تفس�رات أخرى خاصة 
بعد توقع ان يكون رئيس السن )محمود 
املشهداني( بأنها ستكون تداولية بسبب 
توقع�ه بع�دم اكتم�ال النص�اب أو عدم 
إكم�ال املس�تلزمات اإلداري�ة لألعض�اء 
الج�دد ، ق�رار املحكمة االتحادي�ة العليا 
بالرقم ٥٥ / اتحادية/٢٠١٠ عندما كان 
رئيس السن )فؤاد معصوم( عندما اعترب 
الجلسة األوىل مفتوحة بعد اإلخال بأداء 
باليمن الدس�تورية والنصاب القانونية، 
اعتربت املحكمة هذا القرار غر دستوري 
وفاقداً لس�نده القانوني وقد شكل خرقاً 
ملفهوم الجلس�ة األوىل ، أما قرار املحكمة 
االتحادي�ة العليا املرق�م ١٩٤ / اتحادية 
وامل�ؤرخ بتاري�خ ٢٠١٨/١٢/٢٣ عندما 
أدار الجلس�ة األوىل الس�يد ) محم�د عيل 
الزيني ( يف حينها اختل النصاب مما أدى 
إىل جعل الجلس�ة مس�تمرة وحدد موعد 
جدي�داً له�ا ، واعت�ربت املحكم�ة القرار 
صحيحاً ومشتماً عىل أسبابه القانونية 
كون رئيس الس�ن ح�دد موعداً له خاف 
م�ا س�ار عليه الس�يد )ف�ؤاد معصوم(، 
ومن خال ذلك ممكن ن�ويص بما يمليه 
علينا واجبنا الوطن�ي والقانوني وتافياً 
للوق�وع باألش�كال القانون�ي ووفقاً ملا 
جاء به الدستور العراقي يف مادته) ٦١( :
١- ن�ويص رئيس الس�ن للربمل�ان القادم 
الس�يد محمود املش�هداني السر يف حال 
ح�دوث خ�ال يف الجلس�ة األوىل االلتزام 

بقرارات املحكمة االتحادية العليا كونها 
ملزم�ه للجميع والس�ر وااللتزام باملواد 

واملدد الدستورية .
٢- وكذلك االعضاء الجدد عليهم اإلرساع 
بتش�كيل الحكومة الجدي�دة كون هناك 
الكثر م�ن القوانن والق�رارات املعطلة 
والحاجة إلقرار مرشوع املوازنة العامة.

٣- تحقي�ق مفه�وم األغلبي�ة الوطني�ة 
والتزام به عىل مدى أربع س�نوات وان ال 

تكون األغلبية فقط لتحقيق أهدافهم.
٤- االبتع�اد عن املحاصص�ة التي دمرت 
البل�د عىل م�دى قراب�ة ال�دورات األربع 

املاضية.
٥- العمل عىل حماي�ة وإقرار الكثر من 

الق�رارات والقوانن التي تهدف إىل تعزيز 
الثق�ة ورف�ع مس�توى الكف�اءة املهنية 
والقتالي�ة يف صف�وف الق�وات األمني�ة 
وباألخ�ص ق�وات ال�ح.. ش�د الش�عبي 

تكريما ملواقفهم الدفاعية.
وس�يادتها  الدول�ة  هيب�ة  حف�ظ   -٦

القانونية والدستورية.

٧- مواصلة اإلرصار ع�ىل إخراج القوات 
األمريكية املحتلة من العراق.

٨- العم�ل ع�ىل إق�رار قوانن وق�رارات 
عاق�ات  لديه�ا  دول  م�ع  ومعاه�دات 
وثيقة مع العراق ومش�هود له بمواقفه 
وباألخ�ص العم�ل ع�ىل إع�ادة تفعي�ل 

االتفاقية الصينية وميناء الفاو الكبر.

من أدوات االستكبار العالمي لغسل أدمغة الشباب
بقلم/رسول حسن نجم

يف عاملنا اليوم وعىل املستوى الديني او العقائدي 
توج�د ثاث )مرجعيات( رئيس�ية ولها ثقلها يف 

العالم:
١- البابوي�ة يف الفاتيكان وهي تمثل املس�يحية 
الكاثوليكي�ة ويتزعمه�ا الح�رب االعظم ويطلق 
علي�ه لق�ب ال)باب�ا( ويت�م انتخاب�ه بعد موت 
س�لفه او اس�تقالته من قبل )مجمع الكرادلة( 
بطريق�ه خاصه ورسي�ه ويعتربون�ه معصوما 
نع�م معصوما عندم�ا يتحدث ع�ن الدين! وهو 
ع�ىل رأس دول�ة الفاتيكان ضمن دول�ة ايطاليا 
السياس�ية  الرصاع�ات  خ�ارج  والفاتي�كان 
وتتمتع بقدس�ية لدى أغلب املسيحين يف العالم 
وال)باب�ا( ينتخ�ب بمواصف�ات خاص�ه بغض 

النظر عن جنسيته وال نجد من يقدح فيه.
٢- االزهر يف مرص وهو يمثل اآلن رمزا للمسلمن 

الس�نة ، ُيع�ن ام�ام االزه�ر من قبل الس�لطة 
الحاكم�ة يف مرص ويس�ر حس�ب سياس�اتها 
وفت�اواه غ�ر ملزم�ه ألبن�اء الطائفة الس�نية 
َبْي�د ان له تاث�را عليها )ومن الجدير باإلش�ارة 
انه تأس�س يف زمن ال�دول الفاطمية لنرش فقه 
وتعالي�م اه�ل البي�ت عليهم الس�ام ، وس�مي 
باألزهر تيمنا بالصديقة الطاهرة الزهراء عليها 
الس�ام لكن بعد الهجمة الت�ي قىض بها صاح 
الدين االيوبي عىل الدولة الفاطمية تحول االزهر 
اىل رصح س�ني مناوىء للشيعة!( وأيضا النجد 

من يقدح فيه.
٣- املرجعي�ة العليا يف النجف االرشف ويتزعمها 
الي�وم املرجع األعىل للطائفة الش�يعية يف العالم 
س�ماحة آية الله العظمى الس�يد عيل الحسيني 
السيس�تاني دام ظله ال�وارف ويتم تنصيبه من 
قب�ل الفقهاء املجتهدين ألعلميت�ه بغض النظر 

ع�ن جنس�يته )وهن�ا بي�ت القصي�د( ، وقب�ل 
الدخ�ول يف مس�ألة املرجعي�ة أذك�ر كلمة ألحد 
فض�اء الح�وزة العلمية يف النج�ف األرشف لها 
وق�ع يف قلبي )ان املرجعية ت�اج يضعه الله عىل 

رأس من يشاء(.
الح�رب  كث�ر يف اآلون�ة األخ�رة ) ويف س�ياق 
االعامي�ة ض�د الش�يعة ومرجعيتها الرش�يدة 
وغس�ل عق�ول الش�باب( الكام ع�ىل املرجعية 
العليا ، وأبرز س�ؤال هو ملاذا املرجع ايراني؟ ويف 

ما ييل اجابة مخترصة وواضحة :
أوال االس�ام دي�ن لكافة الناس )ي�ا ايها الناس 
ان�ا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم ش�عوبا 
وقبائ�ل لتعارف�وا ان اكرمكم عند الل�ه أتقاكم 
ان الل�ه عليم خبر( الحج�رات آيه ١٣، ولوال ان 
االس�ام ال يؤمن بالعنرصي�ة والقومية ملا دخل 
فيه االيراني والهندي والصيني الخ ، ويف س�ياق 

اآلي�ة الكريمة قال النبي محمد ص�ىل الله عليه 
وآله )يدخ�ل الجنة ولو عبد حبيش ويدخل النار 
ولو س�يد قريش( والحبش�ة بخارطة اليوم هي 
أثيوبي�ا ، وق�ال صىل الل�ه عليه وآل�ه )ال فضل 
لعرب�ي ع�ىل أعجم�ي اال بالتق�وى( واألعجمي 
هنا غر العربي من اي جنس�ية أخرى ، والقرآن 
الكري�م والحدي�ث الرشيف يف ه�ذا املعنى كثر 

ومعلوم.
ثانيا املرجع االعىل ليس حكرا الحد النه يمثل دينا 
انس�انيا وليس قومي�ا واذا تكلمنا بال�)قومية( 
فمعنى هذا يجب أن يكون املرجع ينتخب بنظام 
)الكوتا(! وليس االعلمية اي يكون هناك مرجع 
هن�دي للش�يعة الهن�ود وآخ�ر صيني لش�يعة 
الص�ن وايراني لش�يعة اي�ران وعربي لش�يعة 
الع�رب وهك�ذا دواليك لنترشذم اكث�ر مما نحن 
اآلن ولتقر عيون االس�تكبار العاملي والينفقون 

مئ�ات امللي�ارات من ال�دوالرات لزعزع�ة وحدة 
الشيعة وتشتيت ثقلها الجماهري والعاملي.

ثالث�ا ان وجود املرجعية العليا )وليس ش�خص 
املرج�ع( يف الع�راق ه�و رشف وتكري�م للعراق 
من الله س�بحانه وتعاىل ، فما الذي فعلناه بهذا 

الرشف والكرم اإللهي؟
رابع�ا ان الجنس�ية ليس�ت دلي�ا عىل النس�ب 
فالح�دود بن الدول واالوراق الرس�مية وضعت 

مؤخرا وال اجراءات ادارية وأمنية.
خامس�ا عند الكث�ر من الع�رب روح الجاهلية 
املقيتة التي نبذها االس�ام وم�ن خالها يبنون 
الش�خصيات بينم�ا ال ن�رى ه�ذه التش�نجات 
لدى غ�ر العرب فهم ال يتحرج�ون كون نبيهم 
عرب�ي او امامه�م او مرجعهم وخ�ر دليل عىل 
ذلك س�ماحة الس�يد ع�يل الخامنئي فهو س�يد 
ق�ريش عرب�ي ويتزع�م دول�ة تمت�د جذوره�ا 

آلالف الس�نن وهم به فرحون وله مس�اندون ، 
فيدينون لله س�بحانه وتعاىل بنبي عربي وأئمة 
ع�رب ويقرؤون قرآن�ا عربيا ويقل�دون مرجعا 
عربي�ا ويقاتل�ون يف ارض عربي�ة دفاع�ا ع�ن 
عرب وكرد وأقلي�ات أُخرى ويج�ودون بالدماء 
من أج�ل فتوى الجهاد الكفائ�ي ملرجع عربي ، 
بينما نجد اخواننا بل أنفسنا كما سماهم السيد 
السيس�تاني يتبعون أئمة م�ن االيرانين  كأبي 
حنيف�ة والبخاري ومس�لم وغره�م كثر وهم 
ليسوا كفرس محل نقد وجرح بل تدرس آراؤهم 
يف حوزاتن�ا العلمي�ة يف الفق�ه املق�ارن. وأخرا 
هناك عاملان مجتهدان س�يدان علويان قرشيان 
عربيان عليان أحدهم�ا أوصلته ايران اىل القمة 
فهو زعيمها وآخر يف العراق يعاني األمرين حتى 
قال )لقد بحت أصواتنا( والحول والقوة اال بالله 

العيل العظيم.

 العملية السياسية في العراق وفي كل البلدان التي تنتهج منهجا ديموقراطيا في ادارة الدولة ترتكز على ثالثة 
عناصر اساسية وهي: الشعب، واالحزاب، والقانون ، فالشعب ينتج طبقة سياسية حاكمة ، واالحزاب الحاكمة تدير 

الدولة من خالل الدستور والقوانين النافذة .
هذه النمطية في ادارة الدولة والتبادل السلمي فيها يحصل في الدول المستقرة سياسيا وامنيا وثقافيا ، وبخاصة 

عندما تكون )هوية( المجتمع والدولة واضحة .
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العدد 2753 السنة الثانية عشرة

قرر االتحاد العراقي لكرة القدم، تعيني أحمد صالح ورزاق فرحان، كمدربني مس�اعدين ملدرب املنتخب الوطني بيرتوفيتش 
يف الف�رتة املقبلة.وجاء ه�ذا القرار بتوصية من املدرب بيرتوفيتش بعد اطالعه عىل الس�ر الذاتية لعدٍد من املدربني الذين تم 
ترش�يحهم لالنضمام إىل الطاقم الفني للمنتخب العراقي، ومن ضمنهم الالعب الدويل الس�ابق قيص منر »الغزال األس�مر« 
الذي س�اهم مع أس�ود الرافدي�ن يف التتويج بلقب بطولة كأس آس�يا 2007. وأك�د محمد عماد املنس�ق اإلعالمي للمنتخب 
العراقي أن »صالح وفرحان س�يلتحقان بالفريق يف تجمعه املقبل املقرر يف الس�ابع عرش من الشهر الحايل يف بغداد تحضراً 
للتصفيات اآلس�يوية املؤهلة ملونديال 2022.«وس�يخوض املنتخب العراقي مباراته املقبلة بتصفي�ات املونديال أمام نظره 

اإليراني يف السابع والعرشين من هذا الشهر يف العاصمة اإليرانية طهران.

رسميًا.. صالح وفرحان مساعدين لبيتروفيتش

6
يبدأ املنتخب العراقي معس�كرا جديدا يف السابع عرش 
من الش�هر الجاري، ضمن اس�تعداداته ملباراتي إيران 
ولبن�ان يف تصفيات الدور الحاس�م املؤه�ل لنهائيات 
كأس العال�م 2022. وقال املنس�ق اإلعالمي للمنتخب 
الوطن�ي محم�د عم�اد إن »القائمة األولي�ة للمنتخب 
س�تعلن يف األي�ام القليلة املقبلة وستش�هد اس�تدعاء 
مجموع�ة كب�رة م�ن الالعب�ني املحرتف�ني يف أوروبا 
وأبرزهم أمر العماري وزيدان إقبال وعيل الحمادي«. 
وأضاف أن »الالعب أحمد ياس�ني املح�رتف يف الدوري 
الس�ويدي س�يتواجد يف القائمة األولية بعد املس�توى 
املتمي�ز ال�ذي ظه�ر ب�ه مؤخ�را.« وتاب�ع »أن املدرب 
بيرتوفيتش سيختار قائمته النهائية بعد نهاية تجمع 
بغداد، قبل التوجه إىل طهران ملواجهة املنتخب اإليراني 
يف لق�اء الفرصة األخرة للتنافس عىل بطاقة امللحق«.
اىل ذل�ك اف�اد مصدر يف االتح�اد العراقي لك�رة القدم، 
امس االربع�اء، بأن املنتخب العراقي س�يجري مباراة 
ودية مع نجوم الفرق املشاركة يف الدوري املمتاز، فيما 
كش�ف عن الالعب�ني الذين س�يغادرون أنديتهم خالل 
فرتة االنتقاالت الشتوية.وقال املصدر ان »اتحاد الكرة 
بالتشاور مع مدرب املنتخب زيليكو بيرتوفيتش، قرر 
اقام�ة مب�اراة تجريبي�ة للمنتخب ال�ذي يتجمع يوم 
17 من الش�هر الج�اري يف بغداد«.وب�ني ان »املنتخب 
س�يخوض مباراة يف العرشين من الشهر الجاري أمام 
نجوم ال�دوري املمتاز الذين لم تتم دعوتهم لتش�كيلة 
املنتخ�ب«، مش�را اىل ان »االتحاد ح�دد ملعب املدينة 
»الحبيبية« الس�تضافة اللقاء املرتقب رشط الحصول 
ع�ىل موافقات ادارات االندية املمتازة«.واش�ار املصدر 
اىل ان »اتحاد الكرة اج�رى اتصاالً مع الالعب العراقي 
كيف�ن يعق�وب، املح�رتف يف ن�ادي ايف�ك غوتن�رغ 
الس�ويدي، لتمثيل املنتخب العراق�ي، وقد أبدى االخر 
رغبت�ه يف تمثيل املنتخب لكن بعد تش�اوره مع عائلته 
اعت�ذر عن ذلك«.من جانبه، اك�د الالعب همام طارق، 
ان »ال�كادر التدريب�ي للمنتخب العراق�ي وبعد ابعاده 
عن املنتخب، س�يعود اىل صفوف�ه مجددا«، مؤكداً »تم 
اس�تدعائي للمنتخ�ب ملا قدمته من مس�تويات كبرة 
وان�ا جاهز ملب�اراة ايران«..يذك�ر ان املنتخب العراقي 
يحتل املركز الخامس يف مجموعته برصيد 4 نقاط من 
4 تع�ادالت وهزيمتني ولم ينجح يف تحقيق أي انتصار 

حتى اآلن.

    أحمد عباس

دعوة إلى ُحكماء 
الكرة

يف نهاية خمسينّيات القرن املايض، ومع بدء ثورة 14 تموز إيذاناً 
بتأس�يس العه�د الجمهوري، أطل�ق أحد رجاالتها عب�ارة الزالت 
مدّوي�ة يف آذان من عاش احداثها وه�ي )النجاة يف الصدق( وهي 
بالتأكيد ليس�ت من بنات أف�كاره، ولكن مدلوالتها كانت وال تزال 

تعني اليشء الكثري..
كرة القدم بالنسبة للعراقيني، هي املتنّفس الذي يستنشقون من 
خالله عبق احاسيسهم ومش�اعرهم، ويتعايشون معها بحلوها 
وعلقمها، برغم املش�اكل واملصاع�ب واألزمات التي أضحت جزءاً 
م�ن حركة حياتهم اليومّية، ولهذا نج�د أن أية فّعالية أو ُمعضلة 
تتعلّ�ق بها يصل صداها وتأثريها اىل الجمي�ع، بل اىل حّد التفاعل 
الجدّي من قبل العديد من الشخصيات املؤثرة يف املجتمع الريايض.

تناول املتابعون واملعنيون، منذ فرتة ليس�ت بالقصرية موضوعة 
النق�ل التلفازي لل�دوري العراق�ي، وحيثّيات العق�د الخاص به، 
وال�ذي وّقعته الهيئة التطبيعية مع إحدى الجهات، وبغّض النظر 
عَمْن كان وراء توقيع العقد أو الشخص الذي قيل أنه كان ُمهيمناً 
عىل قرارات التطبيعية، فإن العقد فيه مشكلة كما تناولته بعض 
وس�ائل اإلعالم، ووصل األم�ر ببعض ذوي االختص�اص أن أبدوا 
مالحظاتهم وشّخصوا س�لبّيات كان يجب مالحظتها قبل توقيع 

العقد.
مع ذلك، وبعد اس�تالم اتحاد كرة القدم ملهاّمه من التطبيعية يوم 
14 أيل�ول 2021 ونتيج�ة الضغ�ط اإلعالم�ي والجماهريي، فقد 
رّصح أكث�ر من عضو من اللجنة التنفيذية لالتحاد، بأّن مش�كلة 
النقل التلفازي س�وف يتم حلّها بعد أيام، واس�تمرّت هذه الوعود 

من دون أية نتيجة ملموسة!
رصاح�ة، إن عدم قدرة االتحاد عىل تنفيذ وعوده يف هذه املس�ألة، 
أعط�ت انطباعاً س�لبّياً ملعظم املتابع�ني، وال أدري الس�بب الذي 
يجع�ل بعض رجال ه�ذه املؤّسس�ة يتعاملون مع ه�ذه القضية 

الحساسة بهذا الغموض وعدم املصداقية؟
عملن�ا يف اتحاد كرة القدم مع قيادات مختلفة الس�لوك والقدرة، 
ومع كّل هذا التباين، كان االتحاد يعمل كفريق حسب اختصاص 
كل عضو فيه، وكانت لجانه فاعلة، وال ننكر أنه كان هناك بعض 
املمارس�ات والق�رارات الفردّية ويف مواضيع مح�ّددة، ولكنها لم 
تمّثل صيغة العمل االعتيادية، بل اس�تثناء فرضها الوضع القائم 

آنذاك.
كي�ف يعمل اتحادنا الح�ايل بعد انتخابه منذ عدة أش�هر؟ حينما 
كنت يف الدوحة، س�معت من أحد مس�ؤوليه وه�و يتحّدث يف أحد 
الربامج التلفازية ع�ىل هامش بطولة كأس العرب التي أقيمت يف 
قطر بأنهم الزالوا لم يمارسوا نشاطهم الفعيل.. ملاذا؟ لعدم وجود 
املقّر الجاهز! فكيف نتوّق�ع أن ننهض بواقع كرتنا ونحن نعيش 

أجواء مثل هذه الترصيحات أمام املأل؟
العم�ل الجمعي ه�و ِس�مة العمل االتح�ادي، وااليح�اء من قبل 
البع�ض بأنه�م يخّططون لغ�ٍد متعلّ�ق باملوقع الحايل لش�خٍص 
بعين�ه وأّن الس�لطة والقيادة ومعظ�م الق�رارات يف االتحاد بيده 
يعن�ي بال�رورة أن هن�اك فع�ل ما أو س�عي لتغي�رٍي حتمي يف 
قادم األيام، وتعتمد التطّورات عىل ما س�تفرزه من متغرّيات عىل 
الصعيد الس�يايس! فإن صّح مثل هذا القول، فهل نتوّقع أن يقوم 
االتحاد الحايل باملهام الجس�يمة املوكلة اليه وهو بهذه الحالة من 

العالقات والتقاطعات؟
جميعن�ا يتمّنى أن يعمل االتحاد ب�روح الفريق الواحد، حتى وإن 
اختلفوا يف بعض الجوانب، ولكن التفرّد والعمل األحادي لن يؤّمن 
النجاح مهما كان موقع من يقود، فاليوم هو هنا وغداً س�يكون 
هن�اك، وس�يأتي غريه ويجلس عىل كرس�يه كم�ا جلس هو عىل 
كريس من س�بقه، ولكن الحقيقة الباقية أن�ه جزٌء من منظومة 
تقود الكرة العراقية ألربع سنوات قادمة إالّ إذا حدث انقالب بدأت 

بوادره تظهر من بني انقاض الخالفات غري املُعلنة!
له�ذا، ومن ب�اب الحرص عىل كرتنا الت�ي ال تحتمل هزّات أخرى، 
أدعو الُحكماء من اصحاب القرار يف االتحاد إىل العمل عىل تصحيح 
املس�ار إن كان هناك ما يستوجب تصحيحه، وأالّ يسهموا بالدفع 
باتجاه أحادي�ة القرار يف الوقت الذي يتهامس�ون بأنهم ضد هذا 
النه�ج، وعليهم الوقوف بحزم ضد ه�ذا التوّجه ألن يف ذلك خدمة 

لجميع حلقات وفّعاليات االتحاد.

المحترفون سالح المنتخب وفرصته األخيرة بتصفيات المونديال

المنتخب األولمبي يشارك في 
بطولة دبي

أعلن االتحاد العراقي لكرة القدم أمس االربعاء، ان املنتخب 
االوملبي سيش�ارك يف بطولة دبي للمنتخبات دون س�ن 23 
عاماً، اس�تعداداً لتصفيات أمم آس�يا املؤهلة لبطولة كأس 
العال�م 2022 يف قطر.وق�ال املتح�دث باس�م االتحاد احمد 
املوس�وي، خالل مؤتمر صحفي تابعته املراقب العراقي إن 
اتحاد الكرة وافق عىل مش�اركة املنتخب األوملبي العراقي يف 
بطولة دبي الدولية للمنتخباِت دون سن 23 عاماً.واشار اىل 
ان البطولة ستنطلق يف شهر آذار املقبل، ومشاركة املنتخب 

االوملبي تأتي استعداداً لتصفيات آسيا.

بعد استقالة جثير ..»أبو عجة« مدربًا لكرة األنيق

العربي القطري يسعى للتعاقد مع »قوقية«

اعلنت إدارة نادي الطلبة أمس االربعاء، 
ع�ن تكلي�ف امل�درب املس�اعد حي�در 
أب�و عج�ة لقي�ادة الفريق الك�روي يف 
منافس�ات الدوري املمتاز، فيما اكدت 
تعاقدها مع محرتفني سوري وسنغايل 
لضمهم�ا اىل صف�وف »األنيق«.وق�ال 
ام�ني رس الن�ادي وصف�ي الكناني ان 
»االدارة كلفت رس�ميا املدرب املساعد 
حي�در اب�و عجة لقي�ادة الفري�ق بعد 
اس�تقالة املدرب قحطان جثر والكادر 
املس�اعد، كم�ا س�مت املدرب حس�ني 
كامل لتدري�ب حراس املرمى«.واضاف 
املنتخ�ب  الع�ب  م�ع  تعاقدن�ا  »لق�د 
الس�وري عمر جني�ات، ومحرتف اخر 
من السنغال لتعزيز صفوف الفريق يف 

املرحلة الثانية من الدوري املمتاز«.من 
جانب اخر اشار الكناني اىل ان »بعض 
االش�خاص مم�ن اغاظهم م�ا حققه 

فري�ق الطلب�ة م�ن نتائ�ج محرتمة يف 
الدوري املمتاز، حاولوا عرقلة املس�رة 
الجديدة«.وتابع »م�ا تحقق من انجاز 

بني مصدر مقرب من اتحاد الكرة، ان »حس�ن عبد الكريم )قوقية( العب 
املنتخ�ب الوطن�ي ون�ادي الكرخ، س�ينتقل اىل ن�ادي العرب�ي القطري يف 
االنتقاالت الش�توية«.وأضاف املصدر ان »رغبة النادي العربي جاءت بعد 
ان قدم »قوقية« مس�تويات جيدة يف بطول�ة كأس العرب التي احتضنتها 

قطر«.وأش�ار املص�در اىل ان »نادي قط�ر القطري مهتم ايض�اً بخدمات 
الالع�ب ال�دويل والعب فريق الق�وة الجوية ابراهيم باي�ش«، منوها اىل ان 
»ن�ادي الهالل الس�عودي قدم عرضاً ثانياً لالع�ب املنتخب العراقي ونادي 

الرشطة محمد قاسم، للتعاقد معه عىل تمثيل النادي ملوسمني«.

ب�ني رئي�س االتح�اد العراق�ي 
املرك�زي لكرة الس�لة، حس�ني 
العمي�دي، أن »الني�ة تتج�ه اىل 
االستعانة بمدرب اجنبي لقيادة 
اس�تعداداً  الوطن�ي  منتخبن�ا 
املقبلة.«وق�ال  لالس�تحقاقات 
إن«  األربع�اء  ام�س  العمي�دي 
تنتظ�ره  الوطن�ي  املنتخ�ب 
مش�اركة مهم�ة خ�الل الفرتة 
املقبلة يف التصفيات االس�يوية 
املقرر اقامتها يف ش�هر حزيران 
»اختي�ار  أن  مبين�اً،  املقب�ل«، 
تشكيلة املنتخب الوطني ستتم 
بع�د انته�اء مباري�ات الدوري 
مبارشة«.واض�اف  املمت�از 
العمي�دي أن »االتح�اد يس�عى 
لتس�مية مدرب اجنب�ي لقيادة 
االس�تحقاق  ه�ذا  يف  املنتخ�ب 
املهم« مش�را اىل ان »املشاركة 
ستس�هم  التصفي�ات  ه�ذه  يف 
اىل وضع�ه  املنتخ�ب  اع�ادة  يف 
ولي�س  كمناف�س  الطبيع�ي 

مشاركاً فحسب«.

اتحاد السلة يقترب من 
تسمية مدرب أجنبي 

لقيادة المنتخب 

كبر مقارنة باملوس�م الس�ابق عندما 
كان فري�ق الطلب�ة مه�دداً بالهب�وط 
لكنه االن ش�هد نقل�ة نوعية من خالل 
تعاون االدارة وال�كادر التدريبي، وهذا 
م�ا اغاظ الذين ت�ررت مصالحهم«.
ام�ا عن وج�ود خالف�ات ب�ني الكابتن 
قحط�ان جث�ر واالدارة، فق�د اوض�ح 
الكنان�ي ان »هناك بع�ض االمور التي 
تح�دث يف كل االندي�ة م�ن اخت�الف يف 
وجه�ات النظ�ر ولكن ت�م تجاوزها يف 
نادين�ا وه�ي ام�ور طبيعية«.واكد ان 
»استقالة الكابتن قحطان جثر جاءت 
كرد فعل عىل اس�اءة بعض االشخاص 
املحس�وبني عىل جمه�ور الطلبة، ولم 
تكن بس�بب خالفاً م�ع االدارة، واعداء 
النجاح كثرون«.يذكر ان فريق الطلبة 
بعد انته�اء الجولة 16 من منافس�ات 
الدوري املمتاز لكرة القدم يحتل املركز 

الرابع برصيد 30 نقطة.

تمك�ن فريق أربي�ل من تج�اوز عقبة 
ضيف�ه نف�ط ميس�ان بنتيج�ة 2 - 0 
م�ن   17 الجول�ة  منافس�ات  ضم�ن 
ال�دوري املمت�از لك�رة القدم.وانته�ى 
النص�ف األول من املب�اراة التي أقيمت 
يف ملعب ده�وك بالتعادل الس�لبي، إال 
أن تالمي�ذ املدرب نزار محروس نجحوا 
يف تس�جيل الثنائي�ة يف النص�ف الثاني 
األول  اله�دف  املواجهة.وس�جل  م�ن 
الالعب س�فني منصور يف الدقيقة 67، 
وأض�اف ش�ركو كريم اله�دف الثاني 
يف الدقيق�ة 91 من زم�ن املباراة.وبهذا 
االنتص�ار رفع فريق أربي�ل رصيده إىل 

17 نقطة محتال الرتتي�ب ال�15، فيما 
بق�ي فريق نفط ميس�ان يف املركز 12 
برصي�د 19 نقط�ة.ويف مب�اراة أخرى 
بالعاصم�ة  النف�ط  ملع�ب  ضيفه�ا 
بغداد، اكتفى أصح�اب األرض بنقطة 
فري�ق  أم�ام  تعادله�م  بع�د  وحي�دة 
الصناع�ة 1 - 1 .تق�دم النف�ط أوال يف 
الدقيق�ة 16 ع�ن طريق الالع�ب كرار 
رزاق، ث�م أدرك الضيوف هدف التعادل 
يف الدقيق�ة 80 بأق�دام اث�ر صال�ح.

وبه�ذا التع�ادل حاف�ظ فري�ق النفط 
ع�ىل مركزه الثام�ن برصيد 22 نقطة، 
بفارق األهداف ع�ن الصناعة صاحب 

التاس�ع.وضّيف ملع�ب النجف  املركز 
ال�دويل، ام�س االربعاء، مب�اراة واحدة 
ضمن منافس�ات الجول�ة 17 للدوري 
املمت�از لك�رة الق�دم جمع�ت فريقي 
نادي نفط الوسط وضيفه نادي القوة 
الجوية، وانتهت لصالح نفط الوس�ط 
2-1.وس�جل نفط الوسط هدفه االول 
بقدم حس�ن داخل كش�اش يف الدقيقة 
17، وتمك�ن القوة الجوي�ة من تعديل 
النتيج�ة عن طري�ق الكابت�ن حمادي 
احمد يف الدقيقة 32 من الش�وط االول.
ولم ي�دم خم�س دقائق عىل تس�جيل 
القوة الجوية هدف التعديل حتى سجل 
نف�س الالع�ب حس�ن داخل كش�اش 
اله�دف الثان�ي لنفط الوس�ط لينتهي 
الش�وط االول بتق�دم نف�ط الوس�ط 
بهدفني لهدف واحد لتبقى النتيجة عىل 
حالها يف الش�وط الثان�ي ويحقق نفط 
الوس�ط فوزاً مهماً عىل القوة الجوية.

وبف�وز نفط الوس�ط ارتق�ى للمركز 
الثاني مؤقتاً برصيد 33 نقطة بانتظار 
نتيجة الزوراء ال�ذي يتنافس معه عىل 
املركز الثان�ي والرشطة، وتجمد رصيد 
الق�وة الجوية عن النقط�ة 32 باملركز 

الثالث.

أربيل يواصل نتائجه الجيدة ويهزم نفط ميسان
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A l m u r a q e b  A l i r a q i  N e w s p a p e r

ثالثة مخاطر تضع يوفنتوس في ورطة قبل موقعة نابولي اليوم
يف قمة مباريات الجولة 20 من عمر مسابقة الدوري 
اإليطلايل، يحل نابلويل ضيفا ثقيال على يوفنتوس، 
اليوم الخميس، عى ملعب أليانز ستاديوم بتورينو.

ويدخلل يوفنتوس صاحلب األرض، اللقلاء وهو يف 
املركز الخامس بجدول ترتيب املسلابقة برصيد 34 
نقطلة، بينما يقع نابويل باملركلز الثالث برصيد 39 

نقطة.
ويواجله يوفنتلوس مخاطلر كثلرة قبلل مباراته 
املرتقبلة أملام نابويل، تهلدد فريق السليدة العجوز 

بعدم الحصول عى نقاط املباراة كاملة.
غيابات محورية

يواجه ماسيمليانو أليجري املدير الفني ليوفنتوس، 
تحديات كبرة أمام نابويل، السيما أنه مهدد بدخول 
املبلاراة بدون أبلرز العبيه يف خط الدفلاع، ما يضع 
الفريلق يف مأزق أمام خصم منافس عى أحد مراكز 

املربع الذهبي بل وعى اللقب أيًضا.
البدايلة كانلت مع جورجيلو كيليني مدافلع وقائد 
يوفنتلوس، اللذي ثبلت إصابتله بفلروس كورونا 

املسلتجد منذ أيلام قليللة، ليفقده اليلويف يف مباراة 
كربى مثل هذه.

وتلقلى أليجلري طعنة ثانيلة بعدما أكلدت تقارير 
أن ليونلاردو بونوتلي، قلب دفاع الفريلق، ال يزال 
غر جاهز للمشلاركة أمام نابلويل، بعدما عانى من 

إصابة يف الفخذ األيرس يف األيام املاضية.
تشتت موراتا

وعلى مسلتوى الهجلوم، يواجله يوفنتلوس خطر 
افتقلاد مهاجلم الفريلق األسلايس ألفلارو موراتا، 

واللذي ارتبلط اسلمه بقلوة يف اليوملن املاضيلن 
بالرحيل عن السليدة العجوز خلالل فرتة االنتقاالت 

الشتوية الجارية.
وارتبط موراتا بمغادرة يوفنتوس من أجل االنضمام 
لصفوف برشللونة، بل وازدادت حوله التقارير التي 
تربطه بالرحيل الفوري عن اليويف، ما يضع أليجري 
يف ملأزق أخر يتمثل يف تشلتت ذهن اإلسلباني حال 

تواجد يف قائمة يوفنتوس ملباراة نابويل.
ولم ُيعلرف حتلى اآلن موقف موراتا من املشلاركة 

أملام نابلويل، إال أنه مع كثلرة التقارير التي تشلر 
القرتابه من الرحيل، فربما تكون مشلاركته صعبة 
خاصلة وأنه قلد ال يتمكن يف تقديم امللردود املنتظر 

منه.
شكوك املشاركة

أعللن يوفنتلوس علودة اثنلن ملن نجلوم الفريق 
للتدريبلات وهم باولو ديباال وفيديريكو كييزا، ومن 

ثم اقرتابهما من التواجد بلقاء نابويل.
ورغم مشلاركتهما بالتدريبات الجماعية يف اليومن 

املاضين، إال أنه تثور حولهما شكوك حول املشاركة 
بشكل أسلايس، حيث من املتوقع أن يجلس الثنائي 
على دكة البلدالء، نظرًا ألن كييزا يغيلب عن الفريق 
منذ أكثر من شلهر، بينما يغيب ديباال عن املشاركة 

من منتصف شهر كانون األول املايض.
وبالتلايل قلد ال يخاطلر أليجلري بالدفلع بالثنائي 
ملن بداية املبلاراة، من أجل الحصلول تدريجًيا عى 
حساسلية املباريات وملن ثم االسلتفادة بهم حتى 

نهاية املوسم.

الخميس 6 كانون الثاين 2022
العدد 2753 السنة الثانية عشرة

أومتيتي يقترب من االنتقال 
إلى الدوري اإلنجليزي

بسبب كورونا.. نابولي يطلب 
تأجيل مواجهته مع اليوفي 

أزمة في صفوف اليونايتد 
بسبب رانجنيك

كورونا يواصل االنتشار في صفوف هيرتا برلين

أونانا يخضع للكشف الطبي في إنتر ميالن

أفلاد تقرير صحفي إسلباني، املس األربعاء، بأن نيوكاسلل 
يونايتلد هو األقرب للحصول عى خدملات الفرنيس صامويل 

أومتيتي، مدافع برشلونة، يف املركاتو الشتوي الجاري.
ويرغب برشلونة يف التخلص من أومتيتي، يف ظل ارتفاع راتبه، 

وعدم االعتماد عليه بشكل أسايس مع الفريق.
وكانلت تقارير صحفية، قد أكدت أن أومتيتي وافق أخرًا عى 
الرحيلل عن برشللونة، لعدم حصوله عى فرصة للمشلاركة، 
رغلم اقتناعه بأنه يمكن أن يكون مفيًدا للمدير الفني تشلايف 

هرنانديز.
وبحسب صحيفة »سبورت« الكتالونية، فإن نيوكاسل يتحدث 
مع برشلونة بشأن أومتيتي منذ عدة أسابيع، واآلن قرر تقديم 

عرض رسمي، طاملا بات الالعب منفتحا عى الرحيل.
ويرغب نيوكاسل يف استعارة أومتيتي حتى نهاية املوسم، مع 

وضع بند بخيار الرشاء.
ويعاني نيوكاسلل عى صعيد النتائج هذا املوسم، حيث يحتل 
املركز قبلل األخر يف جدول ترتيب الربيمرليلج، وبالتايل يعي 
جيًدا أنه سليكون من الصعب عليه ضم أي العب كبر بشلكل 
نهائلي. وأشلارت تقاريلر إنجليزيلة إىل أن نيوكاسلل حسلم 
صفقة الظهر اإلنجليزي كلران تريبير، العب فريق أتلتيكو 

مدريد، مقابل 12 مليون جنيه إسرتليني.

هاالند يشعل الصراع بين 
البورتا وبيريز

أفلاد تقريلر صحفي إسلباني، املس األربعاء، بلأن النرويجي 
إيرلينلج هاالنلد، مهاجلم بوروسليا دورتمونلد، أشلعل حرب 

الصفقات من جديد بن ريال مدريد وبرشلونة.
وأعللن هاالنلد علن رغبتله يف االنتقال للعلب يف إسلبانيا، دون 

الكشف عن هوية النادي الذي يريد ارتداء قميصه.
وبحسلب صحيفة »ماركا« اإلسلبانية، فإن الريال وبرشللونة 
مهتملان بالحصول على خدمات املهاجم النرويجلي، بدًءا من 
املوسلم املقبل. وطلب دورتموند من هاالند، اتخاذ قرار بشلأن 
مسلتقبله قبل نهاية شلهر كانون الثاني، وهو أمر من شلأنه 
أن يعجلل بتحلركات النادين إلقناع الالعب بقبلول االنتقال إىل 

أحدهما يف املوسم املقبل.
وأعللن خوان البورتا، رئيس برشللونة، يف مؤتملر تقديم فران 
توريس، أنه ذاهب للتوقيع مع هاالند يف الصيف، ولعل الترصيح 
بهذا األمر عالنية وبهذه الثقة، يربز مدى تصميم برشللونة عى 

ضم املهاجم النرويجي.
ويدرك البورتا أن برشللونة يجب أن يستعيد األرض التي فقدها 
يف السلنوات األخلرة، لكنه يعلم أيًضا أن ريلال مدريد يتقدم يف 
العديلد من األملور، رياضًيلا واقتصادًيا، وهي حجة أساسلية 

لتكون قادًرا عى بناء فريق تنافيس.

قال تقرير صحفي، امس األربعاء، إن أوريليو دي لورينتيس 
رئيلس نلادي نابلويل، طاللب بتأجيلل مبلاراة فريقله أمام 
يوفنتوس، بسلبب تزايلد أعلداد املصابن بفلروس كورونا 

مؤخرًا. 
ويسلتعد نابلويل ملواجهلة يوفنتلوس، اليلوم الخميس، عى 
ملعب أليانز سلتاديوم بتورينلو، يف قمة مباريات الجولة 20 

من الدوري اإليطايل. 
وبحسب صحيفة »إل ماتينو« اإليطالية، فإن دي لورينتيس 
غاضب بشلدة ويسلاوره بعلض القلق من رحللة فريقه إىل 
مدينلة تورينلو، خاصة يف ظلل اإلصابات املتعلددة بفروس 

كورونا بن العبي الفريقن يف األيام األخرة. 
وأضافلت أن نابلويل أبلغ قلقله إىل إدارة الوقاية بالسللطات 
املحليلة بمدينلة نابلويل، وهو نفلس األمر الذي منع سلفر 
الفريلق إىل تورينو يف عام 2020 وتسلبب يف دخول الفريق يف 
معركلة قانونية بعد ذلك.  وتابعلت أن دي لورينتيس تواصل 
تليفونيا مع دال بينو، رئيس رابطة الدوري اإليطايل، وطالبه 

بتأجيل املباراة املقرر لها مساء اليوم.

يواجه رالف رانجنيك، مدرب مانشسلرت يونايتد، أزمة يف غرف 
خللع املالبس تهدد بخروج الفريق عن مسلاره خالل املوسلم 

الجاري.
وأشلارت صحيفلة »ذا صلن« الربيطانية، إىل شلعور عدد من 
النجلوم بأن بعض زمالئهم الكبلار يمتلكون نفوذا عى املدرب 

عند اتخاذه القرارات الكبرة.
وأضافت الصحيفة الربيطانية أن هناك انقسلاما يف قلعة أولد 
ترافلورد، خاصة مع إيمان البعلض بأن هناك العبن مفضلن 

للمدرب عى الرغم من ضعف مستواهم.
ويأتلي ذلك بعدما انتقد لوك شلاو، ظهر مانشسلرت يونايتد، 
زملالءه عقلب الهزيمة أملام وولفرهامبتون بهلدف دون رد، 

مشرًا إىل افتقاد الفريق لاللتزام والوحدة والحافز.
يذكر أن رانجنيك سليتوىل املهمة الفنية ملانشسرت يونايتد حتى 

نهاية املوسم، ومن ثم سيلعب دوًرا استشاريا يف الصيف.
ويحتلل مانشسلرت يونايتلد املركلز السلابع يف جلدول ترتيب 
اللدوري اإلنجليلزي برصيلد 31 نقطة، بفلارق 22 نقطة عن 

املتصدر مانشسرت سيتي.

أوشلك كابوس داني سيبايوس، املصاب منذ 
22 تملوز املايض، عى االنتهلاء، بعد كلمات 
مدرب ريال مدريد اإلسلباني اإليطايل كارلو 
أنشليلوتي، اللذي أكلد أنه سليصبح »العبا 

مهما« يف النصف الثاني من املوسم.
وأصيلب الالعلب خلالل مواجهلة ملرص يف 
أوملبيلاد طوكيو، بعد تدخلل قوي من طاهر 

محمد طاهر، دهس فيه كاحله األيرس.
وتسلبب األملر يف إصابلة خطلرة لالعلب 

األندليس أبعدته عن املالعب 5 أشهر.
وكان الالعلب عائلًدا إىل ريلال مدريلد ملن 
فرتة إعارة قضاها يف أرسلنال خالل املوسم 

املايض.
وقال أنشليلوتي: »إنه العب قادر عى انتزاع 

فرصته«.
وال ينلوي الريلال إعلارة الالعب يف املوسلم 
الجلاري بعلد تعافيله، رغلم اهتملام أندية 

باملسألة ومن ضمنها ريال بيتيس.
كالعلب  »يعجبنلي  أنشليلوتي:  ورصح 
وتروقنلي شلخصيته كذلك. سليكون العبا 

هاما يف النصف الثاني من املوسم«.

يخضلع الكامرونلي أندريله أونانلا، حلارس 
أياكس الهولندي، للكشلف الطبلي اآلن تمهيًدا 

لتوقيع عقد انتقاله إىل صفوف إنرت ميالن. 
وينتهلي عقلد أونانلا ملع أياكلس يف الصيلف 
املقبل، ورفض الحارس الكامروني كل عروض 
التجديلد مع النادي الهولنلدي.  وزعمت تقارير 

صحفيلة، أن إنلرت أبلغ أياكس بشلكل رسلمي 
أنه سليضم أونانا بداية شلهر حزيران املقبل يف 

صفقة انتقال حر.
 وقال شلبكة »بلي إن سلبورت« الرياضية، إن 
أونانا يخضع اآلن للكشلف الطبي يف إنرت ميالن، 
قبل إعلالن النادي اإليطايل عن الصفقة بشلكل 

رسمي. يذكر أن عقد الحارس السلوفيني سمر 
هاندانوفيتلش مع إنرت ميلالن ينتهي يف الصيف 
املقبل، وزعمت تقارير أن النادي اإليطايل عرض 
عليله التجديد برشط أن يخفلض راتبه ويوافق 
عى أن يكون الحارس الثاني للفريق مع اقرتابه 

من ضم أونانا.

انضم العبا خط الوسلط سلانتياجو أسكاسيبار 
وللوكاس توسلارت إىل قائملة املصابلن بعلدوى 
فروس كورونا املسلتجد يف صفلوف فريق هرتا 
برللن األملانلي لكلرة القلدم، لكن الفريق يشلهد 
علودة العبلن اثنلن آخرين ملن العلزل يف الوقت 
املناسب قبل استئناف منافسلات الدوري األملاني 

)بوندسليجا(.
وأعلن هرتلا برلن امس األربعاء أن أسكاسليبار 
وتوسلارت دخال العزل بعد ظهلور نتائج إيجابية 

للفحوص الخاصة بهما، وسيغيبان عن الفريق يف 
املباراة املقررة أمام كولن يوم األحد املقبل.

لكلن يبلدو أن القائلد ديدريك بوياتا وديوفايشلو 
زيفويلك تعافيا من العلدوى حيث جلاءت نتائج 
الفحوص الخاصة بهما سلبية، ويمكنهما العودة 
إىل التدريبات بمجرد الحصول عى الضوء األخرض 

من األطباء.
وال يزال املدافعان لينوس جيخرت وفريدريك أندري 

بيوركان يخضعان للعزل إثر إصابتهما بالعدوى.

أنشيلوتي: سيبايوس سيكون مهما في النصف الثاني
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الشافعيالثقافـي

دَِع األَيَّـاَم َتْفَعـُل َما َتَشـاُء
 َوِطْب َنْفساً إَِذا َحَكَم الَقَضـاُء

 َوال َتـْجَزْع لَِحـاِدَثِة اللََّيالِـي
ْنَيـا َبَقـاُء   َفَما لَِحـوَاِدِث الدُّ

ً َوُكْن َرُجالً َعَل األَْهوَاِل َجلْدا
َماَحُة َوالوََفـاُء  َوِشيَمُتـَك السَّ

 َوإِْن َكُثرَْت ُعُيوُبَك ِف الَبـرَاَيا 
َك أَْن َيُكـوَن لََها ِغَطـاُء  َوَسّ

َخـاِء َفُكلُّ َعْيـٍب ْ ِبالسَّ َتَستَّ
َخـاُء  يـِه َكَما ِقيـَل السَّ  ُيَغطِّ

َوال ُتـِر لأِلََعـاِدي َقـطُّ ُذالً
 َفإِنَّ َشـَماَتَة األَْعـَداء َبـالُء

أبيات خالدة في الذاكرة مختارات من أقوال المشاهير

توفيق الحكيم 
ال يشء يجعلنـا عظمـاء غـر ألـم عظيم. اإلنسـان 
ّيـاً وروحّياً، وهـذا س حياته إن  كائـن متعـادل مادِّ
عقـل املرأة إذا ذبـل ومات َفَقد ذبل عقـل االمة كلها 
ومـات. الجمال هو العذر الوحيد الـذي يغفر للمرأة 
كّل تفاهتهـا وحماقتهـا. املصلحة الشـخصية هي 
دائمـا الصخرة التي تتحطم عليهـا أقوى املبادئ. ال 
يوجد إنسـان ضعيف، ولكن يوجد إنسـان يجهل ف 
نفسه موطن القوة. يجب عل اإلنسان أن يعرف كل 
يشء عـن يشء ما، ويعرف بعض اليشء عن كل يش. 
كل يشء ف الوجود عندما يؤدي وظيفته جيداً، فإنما 

يحقق الغاية من وجوده.

 عبد الجواد العوفير

كأجنحة تختفي في العتمة

أتدّل من حلم

أفّكر ف الفراشة التي مرّت

وأزهرت بعدها شجرة الليمون

هل للمرور وقٌع ف قلب الشجرة،

هل األجنحة ترضب بعيداً ف عمقها،

أيمكـن لجميلـة أن تجعـل أرواحنـا أكثـر 

جاذبية؟

األيادي التي تخرج من الظالم وتعود

هي التي نسّميها أّماً وأباً وإخوة.

أفّكر أيضاً ف هذا الزنجي الصغر،

الذي يبكي بال سبب،

ربما بأسباب كثرة كأجنحة 

تختفي ف العتمة.

أتأّمل األيادي التي تعانق،

والتي تمسح السماء بمنشفة كل يوم.

ُيدهشني انحناء ظهر عجوز،

تحمل الشمس كل يوم ف األسواق.

قدماي تتدلّيان من الحلم

يٌد تمسك، وأخرى تدفع.

موسيقى تسقط

هذا املساء أتذّكر

أني سقطت من الرشفة،

لكن كيف مشيت اآلن ف الغرفة،

وكيف رأيت كل هذا،

كيف رأيت موتي الصغر وهو يزهر؟

عّماٌل يحفرون ف حديقة البيت،

أخربهم الجار أن جسماً هائالً هناك.

هل ُتحدث الوحدة صخباً وهي تسقط

هل حينما يسقط 

رجٌل وحيد تسقط الشمس؟

أتذّكر حينما ملست جسد املوسيقى.

أتذّكر موسيقى تسقط من الرشفة.

غفوة

غفوُت كما تغفو السماء عل السقيفة

كما يغفو املطر ف الربك الصغرة

كما تغفو النجوم بعيداً ف الثلج

ورأيت ف الحلم

قطيعاً من السموات

واملوُت راٍع ال ينام

رأيت كالماً كثراً ملقى ف الشارع

وأصدقاء قدامى 

يخرجون من مناجم ال مرئية؛

بقلوب من زجاج.

رأيت الحّب شّفافاً كأكذوبة

وفتاة بضفرتني

تنظر إل الدقائق التي تمّر.

وكنُت وحيداً كالنبع.

املراقب العراقي/ متابعة...
أعلن مهرجان األقرص للسـينما األفريقية 
إقامـة دورتـه الحاديـة عـرشة، وذلـك ف 
الفـتة مـن الرابـع إل العارش من شـهر 
آذار 2022 تحت شـعار ”إعادة اكتشـاف 

مرص“.
وقالت إدارة املهرجان، ف بيان لها، إن هذا 
الشـعار اختر بهـدف ”عـرض وتوضيح 
الـتاث املـرصي لـكل صنـاع األفـالم ف 

العالم“.
ويأتـي هـذا بالتزامـن مـع االحتفـاالت 
املرصية بالذكرى املئوية الكتشاف مقربة 
توت عنخ آمـون ف وادي امللـوك باألقرص 

العام 1922.
وأضاف البيان أن الدورة القادمة ستتزامن 
أيضا مع الذكرى املئوية الثانية لفك رموز 
اللغة املرصية القديمة من عل حجر رشيد 
عل يد الفرنيس جان فرانسـوا شامبليون 

العام 1822.
وأشـار البيان كذلك إل أن الشـعار املختار 

سـينعكس عل برنامج الدورة وأنشطتها 
املوازية ومنها املائدة املستديرة للمهرجان، 
التـي سـتكز عـل ”أهميـة وجماليـات 
وفـرادة مواقـع التصوير ف مـرص لجذب 
األعمال العاملية ومحاولة فك العوائق التي 

تقف عقبة أمام ذلك“.
ومن املقرر أن يعـرض املهرجان عددا من 
األفالم املرصية والعاملية التي تم تصويرها 
ف املواقع األثرية بمرص، كما سـيخصص 
برنامجـا خاصا ألفـالم مصمـم الديكور 

واملخرج الراحل شادي عبد السالم.
والجدير ذكره أن مهرجان األقرص للسينما 
الفنانـني  مؤسسـة  تنظمـه  األفريقيـة 
الثقافـة،  املسـتقلني بدعـم مـن وزارات 
والسـياحة واآلثـار، والشـباب والرياضة 

بالتعاون مع نقابة املهن السينمائية.
فيمـا تأخذ جائزة املهرجان شـكل القناع 
الذهبـي للملك توت عنـخ آمون، وهي من 
تصميـم الفنان التشـكييل املرصي محمد 

عبلة.

وكان املهرجـان أعلـن ف وقـت سـابق أن 
الدورة الحادية عرشة ستحتفي بالسينما 
األوغنديـة، وذلك ”نظرا لنشـاطها الكبر 
وتطور صناعة السـينما هنـاك ف املرحلة 
األخرة، وكذلك انتشـار الفيلـم األوغندي 
وتوزيعـه خارج حـدوده ف عدد من الدول 

األفريقية املجاورة“.
للسـينما  األقـرص  مهرجـان  ويعتـرب 
املهرجانـات  مـن  واحـدا  األفريقيـة 
السـينمائية العاملية، حيث ُيقام ف مدينة 
األقـرص بجمهورية مـرص العربية، علما 

أنه تأسس سنة 2012. 
ويهدف مهرجان األقرص لألفالم األفريقية 
السـينمائي  اإلنتـاج  وتشـجيع  دعـم  إل 
القـارة  دول  بـني  والرشاكـة  األفريقـي 
اإلنسـانية  الروابـط  مـن خـالل توطيـد 
والسياسـية بـني شـعوب أفريقيـا وخلق 
شـبكة من التواصل املسـتمر بـني صناع 
السـينما األفريقية ف جميع أنواع األفالم، 
ومساعدة الفيلم األفريقي للنفاذ عاملًيا.   

مهرجان األقصر للسينما األفريقية ينطلق في آذار

»هنا كالمنفى« .. بحث عن الذات بين »وجع« الغربة والوطن
املراقب العراقي/ متابعة...

”هنـا كاملنفـى“ هـي أول الروايـات التـي يصدرها الكاتـب التونيس 
محمد صفر، ويروي فيهـا رحلة البحث عن الذات بني ”وجع“ الغربة 
والوطـن، ف تبـادل لـألدوار واألماكـن التـي تختلف دالالتها حسـب 
الوضعية النفسـية للراوي.والرواية الصادرة مؤخرا عن دار ”عليسة“ 
للنرش ف تونس، تقع ف 118 صفحة من الحجم الصغر.ويحمل العمل 
بـني طياته كثرا من الحكايـات واملراوحة بني الواقـع والخيال، وبني 
الذاتي واملوضوعي .تتداخل األحـداث واألماكن ف الرواية انطالقا، من 
مدينة املهدية السـاحلية، مسـقط رأس الكاتب، وعندها تنتهي نهاية 
مفتوحـة عـل كل التأويالت.والرواية توصيف أدبي ملـا يواجهه كثر 
من الشبان التونسـيني املغتبني ف وطنهم، الذين تعرضوا للجحود أو 
التنكـر لكفاءتهم وقدرتهم عل العطاء، فقرروا الفرار إل حيث يمكن 
أن يجدوا صدى إلنجازاتهم وتقديرا ملا يقدمونه.وهي ف ذلك تنفتح عل 
طرح اجتماعي اقتصادي وسيايس ملعضلة التوظيف والبطالة وهجرة 
الكفاءات.يقول الكاتب عل لسـان الراويـ  البطل: ”تساوى ف نظري 
الهنـا واملنفى“، فيسـتدعي بذلك القارئ إل مسـاءلة هذا الواقع الذي 
يعيشـه، وهذا الوطن الـذي يؤويه، ”هل يحقق لـه ذاته وطموحاته؟ 
أم أنه سيجد نفسـه مضطرا للبحث عن مكامن األمان ف الغربة، عل 
مرارتها؟“.وف هذه الرواية يسـتحرض محمد صفر، كثرا من األماكن 
بدءا مـن الحي الذي يقطنه بمدينة املهديـة، ومقهى بطحاء القاهرة 
وبرج الرأس الشهر املطل عل البحر، وصوال إل إسبانيا التي يقول إنه 
يعشـق مدنها ويعرف كثرا من التفاصيل عن خباياها.يسافر صفر، 
بالقارئ من مالقا إل برشـلونة وصـوال إل مدريد مارا بكل التفاصيل 
الصغرة ف كل مدينة يعربها.وتحكي الرواية قصة ”مهندس إعالمي“ 
تسـقط حياته ف الرتابة والنمطية فيقـرر الطالق من زوجته، ويتفق 

الطرفان عل أن يبقيا صديقني، ال سيما أن لديهما ولدا وبنتا.
بعدهـا يقرر الرجـل الهجرة إل بلد يحسـب أنه يقـدر كفاءته وقادر 
عل كرس الجمود ونفـض الغبار عن حياة ف ”مدينته النائمة ككتاب 

تاريـخ ف رف مـتوك“.

 الفن التشكيلي ومحاكاة التراث العراقي

املراقب العراقي / كولر غالب الداودي... 
» املراقـب العراقـي » وثقـت معـرض ميديا 
الـذي  اسـتقبل  اربيـل  كالـري للفنـون ف 
الفنانني العراقيني لعـرض اعمالهم املختلفة 
وقـد  والسـجاد،  الفولكلوريـة  واالنتيـكات 
حدثنـا السـيد محمـد املاني مديـر وصاحب 
ميديا كالـري عن هذا املوضوع، وذكر بانهم 
يقيمـون دائما معارض دورية تشـارك فيها 
مجموعـة مـن الفنانـني مـن العـراق، ويتم 
التعامـل واالتفـاق معهـم  لعـرض اعمالهم 

ورشائها.
وقد شـارك ف هـذا املعـرض املقـام ف ميديا 
كالري ف اربيل )6( فنانني من بغداد واربيل، 
اضافـة ال )60( لوحـة معروضة ف املعرض 
ملجموعة فنانـني خاصة تابعة مليديا كالري، 
ونـوه ال فكـرة اقامـة دوريـة للمعرض كل 
شـهرين او ثالثة اشـهر حسـب االقبال، كما 
قـال وهـي محاولة لتجديـد النشـاط الفني 

وابراز املواهب الفنية العراقية املميزة.
10 جوائز عاملية

ومن الفنانني املشاركني الفنان رؤوف العطار 
وهـو فنان تشـكييل واسـتاذ جامعـي حاليا 
بقسـم التصميم ودكتوراه فنون، وشـارك ف 
اكثر مـن )50( معرضا محليـا ودوليا وحاز 
عـل )10( جوائز عاملية من ايطاليا وافريقيا 
وفرنسا وله )22( معرضا شخصيا واسلوبه 
خـاص ف اسـتعمال االبـرة والحـرب االسـود 

واالبيـض، وف دمـج االلـوان ف اللوحة، وقد 
شـارك ف هذا املعرض بلوحات تعرب عن املرأة 
ودورهـا باملجتمع، اضافـة ال لوحات بدمج 

تاريخي ملعالم العراق وكردستان.
وقـد امىض )20( سـنة ف املجـال الفني وله 
جداريـات مميزة كبرة ف مطار بغداد الدويل، 
وف بلديـة دبـي وف متحف فلسـطني لياس 
عرفـات، وجدارية بـرج خليفـة ف االمارات، 
وجداريـات عن تاريـخ كردسـتان، واضاف: 
يقيـم معرضـا كل سـنة مختلفـا ف  بانـه 
موضـوع اللوحـات عن السـنة التـي قبلها، 
ودخـل موسـوعة غينيـس ف اكـرب لوحة ف 
العالـم )20( متا، وهي تمثـل تاريخ العراق 
بحضارتـه ومعاملـه، وحاليـا يتـم العمل بها 
وسـوف تسـتغرق تقريبـا سـنة كاملة عل 
انتهائها، ووصفها بانها بانوراما لكل تاريخ 
العراق واملشـاهد لهذه اللوحة سوف يرى كل 
حضارات العراق كاملة، وسـيكون مكانها ف 

املطار الدويل ف بغداد.
احكي يا شـهرزاد

سى  املعـرض  ف  مشـاركة  اخـرى  فنانـة 
الخفاجـي، وهـي فنانـة لهـا صدى واسـع 
ف الفـن التشـكييل ف العـراق، تحدثـت عـن 
مسرتها الفنية وقالت: بدأت الرسم االحتاف 
من سـنة 2015 وكان اول معرض شـخيص 
يـا شـهرزاد(،  يل ف بغـداد اسـمه )احكـي 
واقمـت بعده معرضا شـخصيا آخـر بعنوان 

»بنـات حواء« واشـتكت مـع فنانني آخرين 
ف معارض مشـتكة، وهـي عضو ف جمعية 
الفنانـني التشـكيليني، وشـاركت بلوحاتهـا 

دوليا وف داخل العراق.
ورشحت عن مضمون لوحاتها وقالت: ارسم 
الـتاث بصورة جديـدة حتى  يتعـرف الجيل 
الجديد عـل التاث العراقـي القديم واالفكار 
القديمـة، ولها بصمـة مميزة ف رسـوماتها 
فهي ترسـم عل شـكل وجوه دائرية وبالوان 
قويـة صارخـة مبهـرة، ولهـا )3( جداريات 

ضخمـة ف نـادي الصيد ف بغـداد، اضافة ال 
لوحـة جداريـة كبـرة ف

منزلها.
اليل عمر عبـد الرحمن فنانة اخرى شـاركت 
بلوحات نالت استحسان الزوار، وحدثتنا عن 
املعـرض، وذكـرت بانها تمارس الرسـم من 
الصغـر كهوايـة، ولكن احتفت الرسـم منذ 
سـنتني وشاركت ف العديد من املعارض  ولها  
اكثـر من )50( لوحة فنيـة مختلفة، واصبح 
الطلـب عـل اقتنـاء ورشاء لوحاتهـا يتزايد، 

مـا شـجعها عـل االسـتمرار ف فن الرسـم 
وهي تسـتعمل مواد اولية مختلفة ف الرسـم 
مثل الحجر والكريسـتال والحديد والخشـب 

والفلني وااللوان الزيتية واملائية وغرها.
وفنـان آخر مشـارك ف املعـرض وهو سمد 
صـالح امللقب بــ )سمد سـيزر(، تحدث لنا 
عن فنه وقال: كنت اهوى الفن والرسـم منذ 
الصغـر، ونلـت جوائز عل مسـتوى بغداد ف 
االبتدائية، وحصلت عل املرتبة الثانية، وبقيت 
ارسـم ف املتوسـطة والجامعة، وشـاركت ف 

معـارض متعـددة، واشـار ال تفضيله الفن 
الواقعي والطبيعة ف رسـمه ورسم الخيول، 
وكذلك تميز رسـمه بانه مجسـم ويستخدم 
االلـوان الزيتيـة ف الرسـم،  وقـد كان هناك 
طلب عل لوحاته من قبـل املنظمات الدولية 
من خارج العراق، ولكن بالنظر لصعوبة نقل 
اللوحات ال الخارج خوفا عليها من التعرض 
ال التلف، بـني انه لم يتعامل معهم، موضحا 
اتمنى عند رشاء احدى لوحاتي أن تقدر قيمة 

اللوحة ويتم الحفاظ عليها.

كان العراق وسيبقى مهد الحضارة الثقافية والفنية منذ القدم 
والى اآلن، ودائما تبرز فيه مواهب فنية مثمرة تفرض وجودها 

فيه وفي الدول االخرى، والفن ينبض في قلب العراق من شماله الى 
جنوبه رغم الظروف السيئة التي مر بها على مر السنين، فالمعارض 

مستمرة بفتح ابوابها لنشر وايصال الفن العراقي الجميل.

جبار القريشي

عكاز
لـم تخذلـه إذ تنكر لـه الجميـع، ألقى 
نظرة وداع عـل دار  ضاقت به كان قد 
شـيدها بعرقه، حني التفت ليأخذ دفت 
ذكرياته، كان ولـده قد أنهى حرق آخر 

أوراقه. 

 صعود
تسلَق إصبعي، بنى مجداً أجوَف، ناطح 
أعنة الجبال، أغلق نوافذ الضوء؛ عندما 
َغرِقت سـفينتُه عاود العـزف عل ذات 

الوتر.

قصيرتان جدا قصتان

كوميديات شكسبير تواكب تطور المجتمعات وتبدالتها
إبراهيم العريس

شكسـبر خاض ف كل املجاالت املرسحية وكان مبدعاً فيها 
جميعاً عل قدر املسـاواة وإل درجة عـززت ما راح عدد من 
املؤرحني يقولونه إن من املسـتحيل أن يكون شـخص واحد 
هـو كاتب كل هـذه املرسحيـات. وهم ف هذا السـياق حني 
يسـتخدمون عبارة »كل هـذه املرسحيـات« ال يعنون العدد 
طبعـاً، فعدد مرسحيات شكسـبر لم يُكن كبراً. اإلسـباني 
كالديـرون كتب أضعـاف أضعاف ما كتبه شكسـبر وكان 
ناجحـاً مثله ف كل مرسحياته، عل سـبيل املثـال. ما كانوا 
يعنونـه إنما يتعلـق بالتنـوع وباالنتقال وأحيانـاً ف حقبة 
زمنية واحدة، من كتابة مرسحية درامية إل أخرى تاريخية، 
فثالثـة هزلية وهكذا. بالنسـبة إليهم، يبدو هذا مسـتحيالً، 
مـا يعنـي أن كّتاباً عديديـن كانوا املؤلفـني الحقيقيني لتلك 
املرسحيات. غـر أن أحداً لم يتمّكن من إثبـات ذلك ال لغوياً 
وال علميـًا وال تاريخيـًا. وبقيـت ثمة حقيقة سـاطعة أمام 
أعني الجميع، حقيقة تقول إن شكسبر كان كاتباً محتفاً، 
يعرف كيف يخوض كل األنواع مكرّسـًا لها مواهبه وذاكرته 
وإمكاناتـه التقنية ألنه كان مسـؤوالً عـن مرسحه وفرقته 

وكان يريد لهما أن يكونا متفرَّدين.
وكانا متفرَّدين بالفعل، تحديداً انطالقاً من ذلك التنوع الذي 
ندر أن طبع كتابـات كاتب واحد ف تاريخ املرسح. ومن هنا 
حـني يجري الحديث عن املرسح الشكسـبري يكون ممكناً 
تقسـيمه إل أنـواع عـدة. فمثـاًل، تنتمي »ماكبـث« و«امللك 
لـر« و«هاملـت« وغرهـا طبعاً إل نـوع، وتنتمـي إل نوع 
آخر مرسحياته املعروفـة بالرومانية، وهناك نوع عاطفي، 
ثـم مثـاًل املرسحيـات التي تتنـاول التاريـخ اإلنجليـزي أو 
بشـكل أكثر تحديداً املرسح املتعلق بحكايات امللوك اإلنجليز 

املتعاقبـني وهـو، كمـا نعـرف، الذي عـادة مـا كان يوصل 
شكسبر ومرسحه إل حافة الخطر.

ونعـرف أن كل املرسحيـات التي تتوزع هـذه األنواع حققت 
لشكسـبر مكانة هائلة وغالباً أول ف تاريخ املرسح العاملي. 
غـر أننـا ننـى أحيانـاً االهتمام بجانـب آخر مـن جوانب 
املرسح الشكسـبري: الجانب الهزيل. صحيح أن ف مقدورنا 
أن نعثـر عل مشـاهد كوميديـة ف بعض أكثـر مرسحيات 
شكسـبر قتامـة. لكن هـذا ليس مـا نعنيه هنا. مـا نعنيه 
هـو املرسحيـات الكوميدية الخالصة التي قـد يكون ممكناً 
القول إنها تشـّكل عددياً مـا ال يقل عن ثلث نتاجات املرسح 
الشكسـبري. وكانت دائماً األكثر نجاحـًا من دون أن يفرد 
كثر تاريخاً خاصاً لشكسـبر ككاتب هزيل قد يتفّوق أحياناً 

عل كثر من كّتاب املرسح الهزيل ف العالم. 
حسـبنا أن نذّكـر هنا ببعض أشـهر مرسحيات شكسـبر 
الهزليـة لتوضيح مـا نرمي إليـه: »إنما األمـور بخواتمها« 
سـعي  و«خـاب  األخطـاء«  و«كوميديـا  تحبهـا«  و«كمـا 
العشـاق« و«تاجر البندقية« و«زوجات وندسـور املرحات« 
و«أسـمع  الرشسـة«  و«ترويـض  صيـف«  ليلـة  و«حلـم 
جعجعـة وال أرى طحنـاً« و«حكايـة شـتاء«. وطبعاً يمكن 
لهـذه الالئحـة أن تطول لتضع القـارئ أمـام حقيقة تفقأ 
العـني لكـن ال أحد يتنبـه إليهـا وال إل أن هـذه املرسحيات 
بدورها تنقسـم إل نوعني أساسـيني: املرسحيات العاطفية 
ومرسحيـات املعضالت االجتماعية، ناهيـك عن مرسحيات 
الهـزل الخالص، علماً أن هذه األخرة نالت دائماً حظوة كثر 
من املوسـيقيني الذين إما موسـقوها عل شكل أوبريت، أو 
اقتبسـوا منها أجـواء خاصة، كما فعل مندلسـون مثالً مع 

»حلم ليلة صيف«.
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)عليها السـالم( أنــموذج المــرأة الكــاملة
كان�ت  لق�د 

الزه�راء  فاطم�ة 
 ) الس�ام  ) عليه�ا 

تبذل ُقص�ارى جهدها 
إلسعاد أرُستها ، ولم تستثقل أداء مهام 
البي�ت ، رغ�م كّل الصعوبات واملش�اق 
، حّت�ى أّن علي�اً أم�ر املؤمن�ن ) عليه 
الس�ام ( رّق لحالها وامت�دح صنعها ، 
وقال لرجٍل من بني س�عد : ) أال أُحّدثك 
عّن�ي وعن فاطم�ة ، إّنه�ا كانت عندي 
وكانت من أحّب أهل�ه ) صىل الله عليه 
وآله ( إليه ، وإّنها إستقت بالقربة حّتى 
أّثر يف صدرها ، وطحن�ت بالرحى حّتى 
َمُجل�ت يداها ، وكس�حت البي�ت حّتى 
اغربّت ثيابها ، وأوقدت النار تحت القدر 
حّت�ى دُكنت ثيابه�ا ، فأصابها من ذلك 
رضٌر ش�ديد . فقلت لها : ل�و أتيت أباِك 
فس�ألتيه خادم�اً يكفي�ِك رّض م�ا أنِت 
في�ه من هذا العمل ، فأتت النبي ) صىل 
الل�ه عليه وآل�ه ( فوجدت عن�ده حّداثاً 
فاس�تحيت فانرصفت . قال اإلمام عيل 
) عليه الس�ام ( : ) َفعل�م النبي ) صىل 
الل�ه علي�ه وآل�ه ( أّنها ج�اءت لحاجة 
. ق�ال اإلم�ام ع�يل ) عليه الس�ام ( : ) 
فغدا علينا رس�ول الله ) صىل الله عليه 
وآل�ه ( ونح�ن يف لِفاعن�ا ، فقال ) صىل 
الله عليه وآله ( : الس�ام عليكم ، فقلت 
: وعليك الس�ام يا رس�ول الل�ه أُدخل ، 
فلم يع�د أن يجلس عندنا ، فقال ) صىل 
الل�ه عليه وآله ( : ي�ا فاطمة ، ما كانت 
حاجت�ك أمس عند محّمد ( ؟ قال اإلمام 
عيل ) عليه الس�ام ( : ) فخشيت إن لم 
تجب�ه أن يقوم ، فقلت : أنا والله أُخربك 
يا رس�ول الل�ه ، إّنها اس�تقت بالقربة 
حّتى أّثرت يف صدره�ا ، وجرّت بالرحى 
حّت�ى مُجلت يداه�ا ، وَكس�َحت البيت 
حّتى اغربّت ثيابها ، وأوقدت النار تحت 
الق�در حّتى دُكنت ثيابه�ا . فقلت لها : 
ل�و أتيِت أباِك فس�ألتيه خادم�اً يكفيك 
رّض ما أن�ت فيه من ه�ذا العمل ، فقال 
) صىل الل�ه عليه وآله ( : أف�ا أُعلّمكما 
ما هو خر لكما من الخادم ، إذا أخذتما 
منامكما فس�ّبحا ثاث�اً وثاثن وإحمدا 
ا أربع�ًا وثاثن( .  ثاث�ًا وثاثن ، وك�ربّ
فق�ال أمر املؤمنن ) عليه الس�ام ( : ) 
َمَضي�ِت تريدين من رس�ول الله ) صىل 
الل�ه عليه وآل�ه ( الدني�ا ، فأعطانا الله 
ثواب اآلخ�رة( . وروي أّنه دخل رس�ول 
الل�ه ) ص�ىل الله عليه وآل�ه ( عىل عيل ) 

علي�ه الس�ام ( فوجده ه�و وفاطمة ) 
عليهما الس�ام ( يطحن�ان يف الجاروش 
، فق�ال النب�ي ) ص�ىل الله علي�ه وآله ( 
: ) أّيكم�ا أعي�ى ( ؟ فق�ال اإلمام عيل ) 
عليه الس�ام ( : ) فاطمة يا رسول الله( 
. فق�ال ) صىل الله عليه وآله ( : ) قومي 
ي�ا ُبنية ( ، فقام�ت وجلس النبي ) صىل 
الله عليه وآله ( موضعها مع اإلمام عيل 
) عليه السام ( فواساه يف طحن الحّب . 
وروي عن جابر األنصاري أّنه رأى النبي 

) ص�ىل الله عليه وآل�ه ( فاطمة وعليها 
كساء من أجلة اإلبل وهي تطحن بيديها 
وترض�ع ولده�ا ، فدمع�ت عينا رس�ول 
الل�ه ) ص�ىل الله علي�ه وآله ( فق�ال : ) 
ي�ا بنت�اه ، تعّجيل م�رارة الدني�ا بحاوة 
اآلخ�رة( . فقال�ت ) عليها الس�ام ( : ) 
يا رس�ول الله ، الحمد لل�ه عىل نعمائه ، 
والشكر لله عىل آالئِه ( ، فأنزل الله تعاىل 
َض ( وقال  َك َف�َ�ْ ) َولََس�ْوَف ُيْعِطي�َك َربُّ
اإلم�ام الص�ادق ) عليه الس�ام : ) كان 

أم�ر املؤمنن ) عليه الس�ام ( يحتِطب 
ويس�تقي ويكن�س ، وكان�ت فاطم�ة ) 
عليها السام ( تطحن وتعجن وتخبز .) 
وعن أس�ماء بنت ُعميس ع�ن فاطمة ) 
عليها السام ( : ] أّن الرسول ) صىل الله 
علي�ه وآله ( أتى يوماً فقال : أين ابناي ؟ 
يعني حسناً وحسيناً ، ) فقلت : أصبحنا 
وليس عندنا يف بيتن�ا يشء يذوقه ذائق . 
فقال اإلمام عيل ) عليه السام ( : اذهب 
بهم�ا إىل ف�ان ؟ فتوّجه إليهما رس�ول 

الل�ه ) ص�ىل الله عليه وآل�ه ( فوجدهما 
يلعب�ان يف مرشب�ة ب�ن أيديهم�ا فضٌل 
م�ن تمٍر ، فقال ) صىل الل�ه عليه وآله ( 
: ي�ا ع�يل ، أال تقل�ب إبنّي قبل أن يش�تّد 
الح�ّر عليهما ؟ فق�ال اإلمام عيل ) عليه 
الس�ام ( : أصبحنا ولي�س يف بيتنا يشء 
، فلو جلس�ت يا رس�ول الله حّتى أجمع 
لفاطمة تمرات ، فلّما اجتمع له يشء من 
التم�ر جعله يف حجره ثّم عاد إىل البيت[ . 
هذه ه�ي الدنيا يف عن فاطم�ة ) عليها 

الس�ام ( مواجهٌة للمعان�اة ، وتألٌّم من 
الج�وع ، وانهياٌر من التع�ب ، ولكن كّل 
ذلك يبدو ممزوجاً بح�اوة الصرب وندى 
اإليث�ار ، ألّن وراءه نعيم�ًا ال انتهاء له ، 
حصة يوم ي�وّف الصابرون أجرهم بغر 
حس�اب . إّن إلق�اء نظ�رة فاحصة عىل 
حي�اة الزهراء ) عليها الس�ام ( توّضح 
لن�ا أّن حياته�ا الش�اّقة لم تتغ�ّر حّتى 
بع�د أن أصبحت موفورة املال ، يف س�عة 
م�ن العيش � خصوص�اً بع�د فتح بني 

النضر وخيرب وتمليكه�ا فدكاً وغرها 
� عّم�ا كانت عليه قبل ذل�ك رغم غلّتها 
الواف�رة ، إذ روي أّن ف�دكاً كان دخله�ا 
أربعة وعرشي�ن ألف دين�ار ، ويف رواية 
س�بعن ألف دينار س�نوياً . فالزهراء ) 
عليها السام ( لم تعّمر الدور ، ولم تبن 
القصور ، ول�م تلبس الحرير والديباج ، 
ول�م َتْقَتِن النفائس ، بل كانت تنفق كّل 
ذلك عىل الفقراء واملس�اكن ، ويف سبيل 

الدعوة إىل الله ونرش اإلسام.
إّن الل�ه س�بحانه وتع�اىل ه�و الحكيم 
العلي�م املختار، وق�د اختار م�ن خلقه 
صف�وًة ليحملوا رس�االته الس�ماوية، 
ويبلّغونها ويهدون الناس سواء السبيل 
وإىل الرصاط املس�تقيم، فإّنه كتب عىل 
نفس�ه الرحم�ة، فهو اللطي�ف الخبر، 
وم�ن لطف�ه اخت�ار األنبي�اء والرس�ل 
للهداي�ة وليقوموا الناس بالقس�ط، ثّم 
اختار األوصياء خلفاء، ثّم وّفق العلماء 

ورثة األنبياء.
وق�د اش��ط ع�ىل األنبي�اء الزه�د يف 
ه�ذه الدنيا، فإّن اختي�ار الله باالختبار 
واالمتح�ان واالصطفاء عن حكمة، من 
دون الوص�ول إىل حّد اإللج�اء، وإّن لله 
الحّج�ة البالغ�ة، فا بّد م�ن اختبار ملن 
يقع عليه االختيار ولغره حّتى ال تكون 

فتنة، ويكون الدين كلّه لله.
فاخت�رب األنبي�اء واألوصي�اء يف عوال�م 
تس�بق هذا العال�م الناس�وتي، فرشط 
الله س�بحانه عليهم الزهد، وعلم منهم 
الوفاء فقبلهم وقرّبهم وقّدم لهم الذكر 
الع�يل والثن�اء الج�يل، كما ج�اء ذلك يف 

دعاء الندبة.
وإّنم�ا اش��ط عليهم الزه�د، ألّن حّب 
الدنيا رأس كّل خطيئة، والنبّي والويّص 
ال ب�ّد أن يكون معصوماً بقاعدة اللطف 

وغره من األدلّة العقلية والنقلية.
بل ه�ي أعظم، فق�ّدم لها الذك�ر العيّل 
والثناء الجيّل، بعد أن اختربها وامتحنها 
أيض�اً. إالّ أّنه�ا امتحنها بالص�رب، وإّنما 
وقفنا ع�ىل امتحانها بالصرب باعتبار ما 
ورد يف زيارتها )السام عليِك يا ممتحنة 
ق�د امتحنِك الله قب�ل أن يخلقِك بالصرب 

فوجدِك ملا امتحنِك صابرة(
جم�ال  يف  اإللهي�ة  العصم�ة  فتجلّ�ت 
فاطم�ة الزه�راء إذ جمع�ت ب�ن نوري 
النبّوة واإلمامة، فعصمتها من العصمة 
باملعنى األخّص، املختّصة باألربعة عرش 

معصوما )عليهم السام(.

قب�ل ما يربو ع�ىل قرن من الزم�ان ويف 6 يناير/
كانون الثاني أعلن يف بغداد عن والدة النواة األوىل 
للجي�ش العراق�ي الحديث، والت�ي حملت عنوان 
»فوج موىس الكاظم«، ورغم أن العاقة يف البداية 
كانت مس�تقرة بن املؤسسة العس�كرية الوليدة 
والباط امللكي فإن كثرا من األش�ياء بدأت تتغر 

تباعا.
كان الجي�ش هو البيئ�ة املثالية التي وجدت فيها 
األحزاب الناشئة مناخا صالحا للتمدد فيها، وبدأ 
السياس�يون العراقي�ون وقته�ا يف نس�ج خيوط 
العاقة مع العسكر الذين كانوا منشغلن بإقامة 

قواعد الدولة الجديدة وتوطيد أمنها.
ويف ظل تصاعد الخافات بن الحكومات العراقية 
واألح�زاب أقدم الضابط بكر صدق�ي عىل القيام 
ب�أول انق�اب يف تأريخ الع�راق الحدي�ث والعالم 
العرب�ي ع�ام 1936 وأط�اح بحكوم�ة ياس�ن 

الهاشمي، ونّصب بدال عنه حكمت سليمان.
وم�ن يومها بدأت تظه�ر أصابع الجيش واضحة 
يف صفحات السياسة العراقية حتى نضجت هذه 
املحاوالت وتش�كل م�ا يعرف بتنظي�م »الضباط 
الوطني�ن« الذي كان يقوده كل م�ن عبد الكريم 
قاس�م وعبد الس�ام ع�ارف اللذي�ن أطاحا فيما 
بعد بالنظام امللكي وأعلن�ا قيام الجمهورية عام 

.1958
وتش�كلت البذرة األوىل للجي�ش العراقي الحديث 
م�ن ضباط عراقي�ن كانوا يخدم�ون يف صفوف 

الجي�ش العثمان�ي، وت�م إبعاده�م إىل الحج�از 
ألس�باب »قومية« بعد س�يطرة جمعي�ة االتحاد 
وال�قي عىل الس�لطة يف إسطنبول، وهو ما دفع 
هؤالء الضب�اط لالتفاف حول الرشيف حس�ن 

الذي أعلن ما عرفت ب�«الثورة العربية الكربى«.
الجي�ش  ف�إن  عراقي�ن،  عس�كرين  وبحس�ب 
تأس�س عمليا قب�ل والدة الدول�ة الحديثة، وكان 
له حضور وبصمات واضحة يف الحياة السياسية 
خ�ال العهد امللكي تجل�ت يف انقاب بكر صدقي 
أي�ار  حرك�ة  يف  املس�لحة  الق�وات  ومش�اركة 
املناهض�ة للوجود الربيطاني ع�ام 1941، والتي 

تم إجهاضها ومطاردة القائمن عليها.
وكان�ت النزع�ة االنقابية موج�ودة عند ضباط 
الجيش العراقي منذ تأسيس�ه، كما أن مش�اركة 
ضباطه يف الحياة السياس�ية للع�راق الحديث لم 
تك�ن ظاهرة غريب�ة، بل مش�ابهة ألدوار لعبتها 
جيوش ع�دة دول يف املنطقة، مث�ل مرص وتركيا 
وباكس�تان والجزائر، وال يزال لبعضها تأثر عىل 

السياسة حتى اليوم.
لك�ن الح�ال تغر بع�د االحتال األمرك�ي للباد 
ع�ام 2003 حن ح�ل الحاك�م املدن�ي األمركي 
بول بريم�ر الجيش الس�ابق وكافة التش�كيات 
األمنية، فكان تأس�يس الجي�ش الجديد مختلفا 
عن مساراته السابقة، فقد جرى تكوين قاعدته 
من أفواج مس�لحة تس�ليحا خفيفا، قبل اختيار 
للدف�اع، يف محاول�ة  أو تعي�ن وزي�ر  ضباط�ه 

لس�د الفراغ األمن�ي الحاصل يف الش�ارع.ويؤكد 
عسكريون عراقيون أن هذه اإلجراءات أثرت عىل 
مفاصل الجي�ش الجديد، وأدت لظهور مش�اكل 
يف قيادته والس�يطرة عليه بشكل واضح، نتيجة 

سعي الواليات املتحدة إىل بناء جيش ضعيف.
وي�رى الخبر األمني مع�ن الجبوري أنه ال يمكن 
فص�ل الجيش ع�ن السياس�ة، فالجي�ش إحدى 
املؤسسات التي تس�تخدمها الدولة لحماية البلد 

وفرض األمن والنظام وتطبيق القانون.
ورغم أن األحزاب السياس�ية يف العه�د امللكي لم 
تمارس إماءات عىل املؤسس�ة العس�كرية -مع 
أن بع�ض الضب�اط ينتمون لتوجهات سياس�ية 
أو تأثره�م ببعضها- فإن الحال تغر بعد انقاب 
1958 الذي حمل العس�كر إىل السلطة، وتأسست 

مجاميع من الضباط ذوي امليول السياسية، 
ويضي�ف الجب�وري أن مجلس الس�يادة الجديد 
تك�ّون م�ن ق�ادة الجيش، وأخ�ذ الحك�م طابعا 
عسكريا، وبدأت مرحلة دموية تمثلت بانقابات 
أسس�ت لرصاعات أخ�رى راح ضحيتها كثر من 

الذين انقلبوا عىل النظام امللكي.
ولف�ت إىل التحول بعد انقاب ع�ام 1968، والذي 
أدى لوصول حزب البعث إىل الس�لطة، حيث بدأت 
سياس�ة الح�زب الواح�د، وكان االنتم�اء للبعث 
إجباري�ا وحتمي�ا، خاص�ة للضب�اط والقيادات 
العس�كرية، أما من يخالف فقد يقع تحت طائلة 

املراقبة واملساءلة.

،،
يستذكر المسلمون في مثل هذه األيام، استشهاد الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء )عليها السالم( سنة 11هـ، على الرواية 
التي تقول ببقائها بعد أبيها )صلى اهلل عليه وآله وسلم( 95 يوماً، وتسمى هذه المناسبة بـ )الفاطمية الثالثة(. وهو 
يوم تتجدد فيه األحزان، فال بد للشيعة من إقامة العزاء على هذه المظلومة وزيارتها ولعن ظالميها وغاصبي حقها. وكان 
بيُت علٍي وفاطمة )عليهما السالم( أروع نموذج في الصفاء واإلخالص والموّدة والرحمة ، تعاونا فيه بوئاٍم وحنان على إدارة 
شؤون البيت وإنجاز أعماله . إّن الزهراء خّريجة مدرسة الوحي ، وهي تعلم أّن مكان المرأة من المواقع المهّمة في اإلسالم 
وإذا ما تخلّت عنه وسرحت في الميادين اأُلخرى عجزت عن القيام بوظائف تربية األبناء كما ينبغي...

في ذكرى تأسيسه
؟كيف واجه الجيش العراقي االنقالبات والتدخالت السياسية
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ال خطة زراعية شتوية في ديالى للموسم الحالي !
املراقب العراقي/ دياىل  ...

أكدت مديرية املوارد املائية يف دياىل أن بحرية حمرين لم تتأثر باألمطار الساقطة مؤخراً، وفيما أشارت إىل أن 
الخزين املائي يف البحرية يكفي ملياه الرشب وس�قي بعض البس�اتني ، بينت انه ال خطة زراعية شتوية يف دياىل للموسم الحايل.وقال مدير 
املديرية، مهند عيل املعموري يف ترصيح تابعته »املراقب العراقي«: إن »األمطار التي سقطت مؤخراً ال تكفي لغرض التعزيز املائي لبحرية 
حمرين، حيث كانت قليلة وغري مؤثرة«، مبيناً أن »األمطار يف مدينة السليمانية اتجهت نحو الزاب األسفل لتعزيز الخزين املائي يف بحرية 
دوكان باتجاه نهر دجلة«.وأضاف املعموري، أن »تلك األمطار لم تأت بإيرادات مائية لبحرية دربنديخان وبحرية حمرين«، مش�رياً اىل أن 
»الخزين املائي يف بحرية حمرين يكفي ملياه الرشب وسقي بعض البساتني يف املحافظة«.وتابع أنه »ال توجد خطة زراعية شتوية للموسم 

الحايل بسبب قلة الخزين يف بحرية حمرين التي تعتمد عليها محافظة دياىل بالسقي ومياه الرشب«.

عين
المراقب

املراقب العراقي / متابعة...
تعان�ي معظم مدن وس�ط وجنوب العراق من�ذ عام 2003 من 
س�وء الخدمات العام�ة يف الكهرب�اء واملاء وال�رصف الصحي 
وتهال�ك البني�ة التحتي�ة فيها ويف ه�ذا االطار س�قطت أعمدة 
ومحول�ة كهربائية، يف قضاء الزبري بمحافظة البرصة، جنوبيَّ 
العراق.وذك�ر مص�در حكومي أن ع�دداً من األعم�دة ومحولة 
كهرباء، س�قطت يف منطقة املربد بقض�اء الزبري، يف محافظة 
البرصة.وع�زا املصدر س�قوط االعم�دة واملحول�ة الكهربائية، 
اىل االمطار والس�يول، مش�رياً اىل ان ذلك تس�بب بقطع الطاقة 
الكهربائي�ة عن املنطقة.يش�ار اىل ان غالبية مناطق محافظة 
البرصة تعرض�ت للغرق ج�راء األمطار والس�يول الغزيرة، ما 
أدى إىل توق�ف حركة املرور يف العديد من ش�وارعها الرئيس�ة.
وانت�رشت يف مواقع التواصل االجتماع�ي مقاطع فيديو تظهر 
غرق طرق مدينة البرصة الرئيسة، فضالً عن غرق املناطق التي 
ما زالت مغمورة بمياه األمطار.وتفاعل ناش�طون عراقيون يف 
مواقع التواصل االجتماعي، مع وس�م »الب�رصة تغرق«.وعىل 
الرغم من استعداد األجهزة الخدمية يف املحافظة ووزارة املوارد 
املائية منذ أيام لتلك السيول وتهيئة عرشات اآلليات، إال أن عدداً 

من األحياء يف املحافظة قد غرقت.

 المحوالت واألعمدة الكهربائية 
أكبر ضحايا السيول

املراقب العراقي/ صالح الدين... 
ش�كت إدارة قضاء بلد جنوبيَّ صالح الدين ش�به انعدام 
للتيار الكهربائ�ي وارتفاعا كبريا ببدل اش�راك املولدات 
االهلي�ة بس�بب س�وء التنس�يق ب�ني وزارت�ي النف�ط 
والكهرباء.وق�ال قائّمق�ام القض�اء حي�در إس�ماعيل 
البلداوي يف ترصيح تابعته » املراقب العراقي« ان »معدل 
تجهيز قضاء بلد بالكهرباء قليل جدا ولم يصل اىل نصف 
تجهيزن�ا يف ذروة ح�ر الصي�ف؛ اذ كان مع�دل التجهيز 
اليوم�ي 14 س�اعة وحالي�ا ال يتج�اوز 6-7 س�اعات 
الس�باب كثرية«.وأوضح ان »نق�ص التجهيز الكهربائي 
رافقت�ه مش�اكل كب�رية تس�ببت به�ا وزارة النفط بعد 
تقلي�ل حصص املول�دات االهلية من م�ادة الكاز من 40 
لرا للكي يف الواحد اىل 10 لرات ما تسبب بارتفاع أسعار 
االش�راك باملولدات االهلية وس�ط اس�تياء ش�عبي من 
أعباء اقتصادي�ة ارضت برشائح املجتمع التي تتصدرها 
دون  املعي�ي  واملس�توى  الدخ�ل  مح�دودة  الطبق�ات 
املتوس�ط«.وحّمل البل�داوي، وزارتي الكهرب�اء والنفط، 
»مس�ؤولية مش�اكل ملف الكهرباء يف بلد وانعكاس�اته 
السلبية عىل املواطنني بسبب سوء التنسيق بني الوزارتني 

مع انخفاض درجات الحرارة وموجات الربد القارص«.
ودعا قائّمق�ام بلد وزارتي النف�ط والكهرباء اىل »حلول 
ومعالج�ات عاجلة تنق�ذ املواطنني من أعباء معيش�ية 

جديدة خارج قدراتهم وطاقاتهم االقتصادية«.

قضاء بلد يشكو انخفاضا كبيرا 
بتجهيز الكهرباء

املراقب العراقي/ محرر الصفحة...
يف اآلون�ة األخ�رية ب�دأت الظاه�رة 
تأخ�ذ مدي�ات أخ�رى ته�دد أم�ن 
ب�ني  يتواج�د  حي�ث  املجتم�ع، 
املتسولني أناس أجانب دخلوا البالد 
ع�ن طري�ق الس�ياحة، متخفني يف 
بعض األماكن خاصة التي يرتادها 
الزوار من كل ص�وب، فيما يطالب 
مواطنون بمعالجة ه�ذه الظاهرة 
غري الحضارية.يؤكد جاسم جعفر، 
وه�و صاح�ب س�يارة أج�رة، أن 
ظاهرة التسول غري حضارية، وغري 
الئق�ة يف الش�وارع، فضالً عن أنهم 
يتسببون بمش�اكل وتجاوزات عىل 
س�ائقي املركبات.فيما يش�ري عيل 
عبد الس�ادة، وهو صاحب س�يارة 
أج�رة، إىل انه�ا »ظاه�رة مخزية، 
ونح�ن لدينا بلد في�ه خريات كثرية 
وأغني�اء كث�ر، فكيف تك�ون هذه 
الظاه�رة موج�ودة؟«. وعىل الرغم 
م�ن وج�ود أحادي�ث كثرية تش�ري 
إىل أن جه�ات متنف�ذة تق�ف وراء 
املتس�ولني يف الطرقات، وتوزيعهم 
بش�كل يومي، لكن تقابلها حاالت 
فق�ر لعائ�الت عراقية ق�د يدفعهم 
العوز إىل االستجداء بطرق مختلفة.
تق�ول بائع�ة منادي�ل ورقي�ة، رنا 
عب�د الصاح�ب: »قضي�ت عمري، 
ومالب�ي  غرفت�ي  ايج�ار  وكل 
وطعامي من بي�ع املناديل الورقية 
يف الشوارع«. ظاهرة التسول باتت 
أش�به باملافي�ات ت�در أم�واالً عىل 
جه�ات منتفع�ة منه�ا، والجهات 

املعنية تش�دد عىل رضورة معالجة 
ت�رب األجانب بطرق غري رشعية 
يف  القانون�ي  وضعه�م  ومتابع�ة 
وزارة  أك�دت  جهته�ا  البالد.م�ن 
الداخلي�ة، ام�س األربع�اء، وجود 

مافيات تقف وراء ظاهرة التس�ّول 
واألطف�ال،  النس�اء  واس�تغالل 
وفيم�ا أش�ارت اىل إجراءاتها تجاه 
املتس�ولني م�ن جنس�يات أجنبية، 
اكدت انه�ا ألقت القبض عىل مئات 

املتس�ولني االجانب   وإبعادهم عن 
املتح�دث  العراقية.وق�ال  األرايض 
باس�م الوزارة اللواء خالد املحنا يف 
ترصيح  تابعته » املراقب العراقي« 
إن »مشكلة التسول بدأت باالتساع 

بش�كل كب�ري حت�ى بات�ت تواج�ه 
جمي�ع املواطنني«، مبين�ًا أن »هذه 
ب�ة وال تتعل�ق بجهة  املش�كلة مركَّ
واحدة ويجب ان يكون هناك عالج 
حقيق�ي لها«.واض�اف، أن »هناك 

حم�الت يومي�ة م�ن قب�ل ق�وات 
الرشطة ضد التسول«، مشرياُ اىل أن 
»اجهزة الرشطة تركز عىل الجوانب 
التي تمثل خطراً عىل حياة األطفال

وتاب�ع، أن »ق�وات الرشط�ة ألقت 
القب�ض قبل 10 أيام عىل ش�خص 
أح�د  يدي�رون  وزوجت�ه  وأخي�ه 
األماكن الذي يضم فيه 16 شخصاً 
يستخدمون للتسول«، موضحاً، أّن 
»هناك مافيات تقف وراء التس�ول 

واستغالل األطفال والنساء«.
وأكد، أن »املتس�ولني امللقى القبض 
عليه�م ال يكش�فون ع�ن الجهات 
اىل  الت�ي تق�ف وراءه�م«، الفت�اً، 
أّن »التف�كك االرسي أح�د أس�باب 
انتش�ار ظاهرة التس�ول واالتجار 
الف�رة  »يف  باالطفال«.وتاب�ع: 
املاضي�ة ألق�ي القبض ع�ىل املئات 
يحمل�ون  الذي�ن  املتس�ولني  م�ن 
جنس�يات أجنبية، وتم استبعادهم 
ملخالفتهم قوانني ورشوط اإلقامة، 
حيث تعمل مفارز الرشطة بش�كل 
مس�تمر، ومن خالل حم�الت تكاد 
تكون يومية عىل ضبط املتس�ولني 
والس�كنية  العام�ة  املناط�ق  يف 
القضاء«.واوض�ح  اىل  وإحالته�م 
املحنا ان »مش�كلة املتس�ولني من 
صعب�ة،  غ�ري  اجنبي�ة  جنس�يات 
يت�م  عليه�م  القب�ض  فبمج�رد 
موضح�اً،  بلده�م«،  اىل  ترحيله�م 
أن »أغل�ب ه�ؤالء من الذي�ن أُلقي 
القب�ض عليه�م ت�م ترحيله�م اىل 

بلدانهم«.

املراقب العراقي/ بغداد...
حج�م  يتس�ع  آخ�ر  بع�د  يوم�اً 
التظاهرات وت�زداد املطالب عىل أمل 
تلبيته�ا م�ن قب�ل الجه�ات املعني�ة 
حي�ث تجمهر خريج�ون وموظفون 
وذوو احتياج�ات خاص�ة امام بوابة 
املنطقة الخ�راء يف بغداد للمطالبة 
بالحقوق واإلنصاف اس�وة باقرانهم 
االخ�رى،  الحكومي�ة  املؤسس�ات  يف 
فالع�رشات من الخريج�ني الربويني 
يناشدون بشمولهم  املحارضين  غري 
بالعقود والعمل بالتقاطع الوظيفي.

ع�الء نصري وهو احد الخريجني، عرّب 
م�ن خ�الل ش�بكة رووداو اإلعالمية 
عن اس�تيائه من تهمي�ش الحكومة 
وألقران�ه،  ل�ه  الرس�مية  والجه�ات 

الكلي�ات  خريج�و  »نح�ن  وق�ال: 
الربوي�ة، لم ُنش�مل بالعقود وال مع 
املحارضي�ن املجاني�ني وال بدرج�ات 
حت�ى  وال  واالس�تحداث  الح�ذف 
مضيف�اً:  الوظيف�ي«،   بالتقاط�ع 
»نذه�ب اىل ال�وزارة يقول�ون لن�ا ال 
حق�وق لك�م لدين�ا، نح�ن خريج�و 
الكليات الربوية االختصاص، وحقنا 
جانبه�ا،  الربية«.م�ن  وزارة  ل�دى 
طالب�ت الش�ابة هناء محم�د، وهي 
خريج�ة جامعي�ة بتوف�ري الحكومة 
عق�ود للخريج�ني العاطل�ني تضمن 
له�م العم�ل يف مؤسس�ات الدول�ة، 
مبين�ة انها م�ع زمالئها مس�تمرين 
بالتظاهر منذ أكثر من س�نة ونصف 
الس�نة، موضحة ان »عددنا اكثر من 

1500 خري�ج، مطالبنا ه�ي العقود 
فق�ط، وأج�ور العقد ه�ي 250 الف 
دين�ار«، مؤك�دة أن ذلك »ل�ن يكلف 
الدول�ة الكث�ري«. واىل جانب تظاهرة 
الربوي�ني، يهت�ف اصح�اب العقود 
مطالب�ني  االنتخاب�ات  مفوضي�ة  يف 
بتحويل عقودهم من عقود انتخابية 
اىل عق�ود تش�غيلية، عازي�ن ذلك اىل 
جهودهم يف انجاح العملية االنتخابية 
خالل الس�نوات املاضي�ة، ومؤكدين 
لح�ني  تظاهراته�م  اس�تمرار  ع�ىل 
تلبي�ة املطالب. ع�يل احمد، وهو احد 
املتعاقدين مع املفوضية، قال لشبكة 
رووداو اإلعالمي�ة: »نحن من انجحنا 
العملية االنتخابية، ولوال العقود فلن 
تكون هنال�ك انتخابات، الننا تحملنا 

املراقب العراقي/ البرصة...
تطف�و مدين�ة البرصة، ع�ىل بحر م�ن الذهب االس�ود 
وتحده�ا مياه ش�ط الع�رب، يقطنها اكثر من خمس�ة 
ماليني نسمة بحسب احصائية للحكومة املحلية، لكنها 
تفتق�ر اىل مستش�فيات متخصصة باالم�راض القلبية 
رغ�م تس�جيل مئ�ات الح�االت املرضية فيها .ويش�كو 
االهايل االهمال الصحي والخدمي باملدينة، ما يضطرهم 
للذه�اب اىل محافظ�ات اخ�رى لطلب العالج .وبش�أن 
هذا الخصوص أكد عيل جبار عبدالحس�ن وهو كاس�ب 
م�ن البرصة، أن »من لديه مري�ض يعاني امراضا قلبية 
فعليه ان يبذل جهدا كبريا وهو يف حالة صعبة«.وتساءل 
عبدالحس�ن أن »الفق�ري وم�ن ل�م يمتل�ك امل�ال الكايف 
من اي�ن يأتي ب�ه للعالج؟«.»نحن نذه�ب اىل النارصية 
لطلب العالج، واليوم ل�دي حالة مرضية لعمي يف احدى 
املستش�فيات »ش�به االهلية« يف البرصة بقيمة خمسة 
مالي�ني. ويؤك�د الكاس�ب عمار عب�د الكري�م كالم من 
س�بقه بالقول: »من لديه حال�ة مرضية وكانت ظروف 
معيش�ته صعب�ة يذه�ب اىل النارصية او بغ�داد وبقية 
املحافظات لطل�ب العالج«.واعت�رب عبدالكريم أن »هذا 
جهد كبري عىل مريض يعاني من امراض قلبية، وبالتايل 
انه�ا عملي�ة متعب�ة وصعب�ة للغاية«.ورصف�ت اموال 
كبرية عىل هذا املبنى، الذي اريد له أن يكون مستش�فى 

متخصص�ا للقل�ب، وهذا ه�و حاله منذ اكث�ر من عقد 
ونص�ف، لكن ثم�ة خالفات سياس�ية ومالي�ة وادارية 
حرمت اهايل الفيحاء من مستش�فى حكومي تخصيص 
لجراحة القلب والرشايني.رئيس مركز العراق للش�ؤون 
االس�راتيجية وقس�م حق�وق االنس�ان يف البرصة عيل 
العبادي طالب  »لجنة مكافحة الفس�اد بقيادة الفريق 
احم�د ابو رغي�ف ان يفتح هذا امللف الخط�ري الذي هو 
عىل تماس مبارش مع املواطن وامراضه«.وقال العبادي 
إن�ه »يجب عىل الحكومة املحلية يف محافظة البرصة ان 
تعلن ماهي اس�باب توق�ف هذا املرشوع منذ س�نوات، 
فالبرصة تحتاج اىل مشاريع اسراتيجية خاصة بالبنى 
الصحية«.وأض�اف »لك�ن لالس�ف الش�ديد السياس�ة 
الخاطئ�ة واملحاصص�ة الحزبية واملش�اكل هنا وهناك 
ضحيته�ا املواطن الفقري«.مرك�ز نفط البرصة لجراحة 
القل�ب واالوعية الدموية، هو الس�بيل الوحيد ملن يعاني 
م�ن امراض قلبي�ة، لكنه يعالج موظف�ي وزارة النفط 
فقط، اما بقية املواطنني فعليهم دفع مبالغ مالية كبرية 
لتلقي العالج كما هو الحال يف  املستش�فيات االهلية، او 
يقضون نهارهم مع ليلهم بني العيادات الطبية الخاصة 
النق�اذ حياة ذويهم. ويعاني اهايل مدينة البرصة الغنية 
بموارده�ا النفطية واملائية من ش�ظف العيش واملرض 

بسبب نقص الخدمات الصحية والبيئية.

قرب المنطقة الخضراء..

خريجون ومتعاقدون يطالبون الحكومة بالتعيين 

رغم تربع العراق على عرش الذهب األسود، والموازنات الكبيرة التي تزيد 
سنة بعد أخرى، لكن الفقر ما يزال يحيط بالمجتمع العراقي، والتسول 

بات ظاهرة من ظواهر الفقر، ليس على العراقيين فحسب بل حتى وصل 
الحال الى جنسيات أخرى.  ،،

هل تستطيع الداخلية إنهاء مافيات التسول 
واستغالل النساء واألطفال

بعضهم من جنسيات 
غيرعراقية 

املراقب العراقي/ املثنى...
رأى الخب�ري البيئي بمحافظة املثنى، احم�د حمدان، أن بادية 
املحافظ�ة باتت تعاني مما يعرف ب�«اإلره�اب البيئي« بعدما 
أقدمت مجموعات برشية عىل قطع شجريات )الرمث الربية(.
ويعت�رب نب�ات الرمث م�ن أفضل نبات�ات املراع�ي يف املنطقة 
الصحراوي�ة، كما يعد م�ن أهم النباتات الت�ي تصلح للزراعة 
بمش�اريع مكافح�ة التصحر، كم�ا يدخل بصناع�ات طبية.
وذك�ر حم�دان ان »عصاب�ات تمث�ل املتاجري�ن والنفعيني يف 
جنوب العراق بعد ان قضت عىل آالف الهكتارات من ش�جريات 
الغض�ا يف بادية الس�ماوة واحتطاب مئات االالف من اش�جار 
السدر الربي والش�نان واالرطة، بدأت هذه االيام باالنقضاض 
عىل ش�جرية الرمث الربي من خالل اس�تئصالها من جذورها 
وبيعها يف اس�واق الزبري والنارصية والبطحاء«.وبني، ان »هذا 
يعت�رب هدماً ممنهج�اً للقضاء عىل التن�وع البيولوجي يف هذه 
البادية والتي امس�ت متجردة تماما من مكنوناتها وودائعها، 
اذ تفد اىل بادية بصيغة عرشات السيارات رباعية الدفع القتالع 
ما تبقى من اشجارها بطريقة همجية رشسة يندى لها جبني 
كل ذي مروءة يقابل ذلك ضعف اإلجراءات من قبل السيطرات 
الحكومي�ة املوزعة عىل تخوم امل�دن الجنوبية«.وانتقد الخبري 
البيئ�ي، »ضع�ف الدور الرقاب�ي من الدوائ�ر املختصة وخجل 
االمكانيات القانونية امام هذا املد الخبيث، خوفا من املش�اكل 
العش�ائرية، وكذل�ك العش�وائية والهرطق�ة الت�ي يمارس�ها 
هؤالء«.ودع�ا حمدان، املختص�ني من الجه�ات الحكومية إىل 
»التص�دي له�ذا االره�اب البيئي ال�ذي اهلك الحرث والنس�ل 
وغ�ري معالم الطبيعة بإزالته لهذا الغطاء النباتي املثبت للربة 

واملعزز لوجود الكائنات االحيائية االخرى واملجمل لها ».

قطع األشجار يعرض محافظة 
المثنى إلى إرهاب بيئي

العمل باملجمل«. اما مصطفى رشيد 
وهو أيض�اً متعاق�د م�ع املفوضية، 
فق�د رف�ض ق�رار تعلي�ق عقودهم 
املربم�ة م�ع مفوضي�ة االنتخابات، 
مس�تهجناً: »ه�ل ه�ذا ه�و جزاؤنا، 
تعلي�ق العق�د وانه�اء التخصيصات 
املالي�ة، ال ذن�ب لن�ا«، مش�رياً اىل أن 
»نحن لدينا قرار صدر منذ ش�هر آب 
املايض خالل جلس�ة مجلس الوزراء 
يف محافظ�ة نين�وى، وحت�ى االن لم 
يطبق، اىل مت�ى؟ ». ذوو االحتياجات 
الخاص�ة كان�ت له�م وقف�ة أخ�رى 
إضاف�ة اىل وقفتني س�ابقتني، جاءوا 
للتظاهر  م�ن محافظ�ات مختلف�ة 
مطالب�ني بانصافه�م، وأن ال يكونوا 
رشيحة مهمش�ة يف املجتمع عىل حد 
تعبريه�م. وق�ال نعيم األس�دي وهو 
من ذوي االحتياجات الخاصة، والذي 
انض�م اىل املتظاهري�ن أم�ام بواب�ة 
املنطقة الخراء للمطالبة بحقوقه: 
ه�ذه  يف  وان�ا  املعق�ول  م�ن  »ه�ل 
الحال�ة الصعب�ة أن آت�ي بعربتي من 
محافظة الديوانية اىل بغداد للمطالبة 
بحقوقي؟ النملك ابس�ط الحقوق، ال 
قطعة أرض وال دار سكن«، متسائالً: 

»ماذا نعني يف املجتمع؟«. 

البصرة تشكو انعدام مستشفى متخصص ألمراض القلب 
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كيف تتم مشاهدة
 YouTube TV ؟

أطلقت غوغ�ل YouTube TV يف عام 
2017، وه�و خدم�ة اش�راك تقدم 
أكث�ر من 80 قناة مب�ارشة، يتضمن 
الت�ي  األساس�ية  الخي�ارات  ذل�ك 
تتوقعه�ا م�ن أي خدم�ة تلفزيونية 
القن�وات  م�ن  املزي�د  جان�ب  إىل 
املتخصصة، مثل ESPN و HGTV و 
TNT، ويختل�����ف الرتيب الدقيق 
للقن�وات التي س�تحصل عليها بناًء 
عىل موقعك، ويمكن�ك الحصول عىل 
معاين�ة لقنوات�ك عن طري�ق إدخال 
الرم�ز الربي�دي يف صفح�ة الرحيب 

.YouTube TV عىل
 business« ووفق�ا ملا ذك�ره موق�ع
insider«، يمكن�ك أيًضا إضافة عدد 
من القنوات »املميزة« إىل حسابك عن 
طريق دفع رسوم ش�هرية إضافية، 
التلفزيون�ي  الب�ث  يك�ن  ل�م  وإذا 
املب�ارش ه�و ال�يء ال�ذي تفضله، 
فإن YouTube TV يقدم أيًض�����ا 
كتالوًجا كب�ًرا من العروض واألفالم 
حسب الطلب لالس�تمتاع بها وقتما 

تشاء.
 كما يتيح لك ذلك تس�جيل أي عرض 
تلفزيون�ي مب�ارش أو فيل�م تقريًب�ا 
ثم مش�اهدته وقتم�ا تش������اء، 
الرجي�ع  م�ن  أيًض�ا  وس�تتمكن 
والتقديم الرسيع واإليقاف املؤقت ملا 

قمت بتسجيله.
ويتوف�ر YouTube TV ع�ىل جمي�ع 
أنواع األجهزة مث�ل معظم تطبيقات 
الب�ث الحديث�ة، فيمكن�ك مش�اهدة 
YouTube TV ع�ىل جمي�ع أجه�زة 
البث الرئيس�ية، بم�ا يف ذلك Roku و 

و   Apple TV و   Amazon Fire TV
..Chromecast

وتتضم�ن بع�ض أجه�زة التلفزيون 
الذكي�ة أيًضا YouTube TV كتطبيق 
 YouTube افرايض، ويوج�د تطبيق
TV لوحدات تحك�م PlayStation و 

..Xbox
يمك�ن ملس�تخدمي الهوات�ف الذكية 
 Apple App من YouTube TV تنزيل

.Google Play Store أو Store
مب�ارشة  املش�اهدة  يمكن�ك  كم�ا   
م�ن جه�از الكمبيوت�ر الخ�اص بك 
باس�تخدام موقع YouTube TV عىل 
الويب، ويمك�ن تنزيل كل إصدار من 
التطبيق مجاًنا، ولكنك س�تحتاج إىل 
 YouTube TV يف  مدف�وع  اش�راك 

لتسجيل الدخول.

حذر باحثو األمن السيرباني من أن تطبيقات وهمية شبيهة بتلغرام تقوم 
حالًي�ا باخراق األجهزة، بم�ا يف ذلك أجهزة الكمبيوتر، باس�تخدام برامج 
ضارة تستند إىل Windows، والتي يمكن أن تعرض معلوماتك للخطر ألنها 

تتجنب أنظمة مكافحة الفروسات املثبتة.
 ووفًق�ا لتقري�ر صادر ع�ن Minerva Labs، يت�م اس�تخدام أدوات تثبيت 

  »Purple Fox« لفتح الب�اب الخلف�ي Telegram وهمي�ة لتطبي�ق املراس�لة
املستند إىل Windows عىل األنظمة املخرقة.

وقال�ت الباحثة نات�ايل زارغ�اروف: »وجدنا ع�دًدا كبرًا م�ن أدوات التثبيت 
الخبيث�ة تق�دم نفس إص�دار rootkit م�ن ›Purple Fox‹ باس�تخدام نفس 
سلس�لة الهجوم. يبدو أن بعضها تم تس�ليمه عرب الربي�د اإللكروني، بينما 

نفرض أن البعض اآلخر تم تنزيله من مواقع التصيد االحتيايل«.
وأوض�ح الباحث، أن صعوب�ة هذا الهجوم هو أن كل مرحل�ة يتم فصلها إىل 
مل�ف مختلف ال فائ�دة منه بدون مجموع�ة امللفات الكاملة، وهذا يس�اعد 

املهاجم عىل حماية ملفاته من اكتشاف AV »مكافحة الفروسات«.

براءة اختراع جديدة عن 
َعّقار ضد التصلب المتعدد

إلى مستخدمي تلغرام.. تحذير 
من التطبيقات المشابهة

ذكرت رشكة نوفارتيس الس�ويرسية لألدوي�ة أن محكمة أمريكية أيدت 
نظ�ام جرع�ات حاصال عىل ب�راءة اخ�راع لَعّقار من أج�ل عالج مرض 
التصل�ب املتع�دد، يف خط�وة تحم�ي العقار مبدئي�اً من وصول النس�خ 

املجانسة إىل األسواق.
وأصدرت محكمة االستئناف األمريكية، الدائرة الفيدرالية، حكمها بتأييد 
صالحي�ة ب�راءة االخراع األمريكي�ة لنظام جرعات عق�ار جيلينيا، وفق 

الرشكة.
وقالت نوفارتيس إنه، بناء عىل هذا الحكم، فإنها ال تتوقع ظهور نس�خ 

جنيسة من جيلينيا يف السوق األمريكية يف العامني املقبلني، عىل األقل.
ويف أغسطس )آب( 2020، أصدرت املحكمة الجزئية الفيدرالية األمريكية 
بديالوي�ر أم�راً قضائياً دائماً ض�د رشكة »أت�ش.أي.يس فارما« الصينية 
يف قضي�ة براءة ال�دواء حتى انتهاء رسي�ان براءة االخ�راع 405 بحلول 

)كانون األول( 2027.

دراسة تكشف عن مرحلة دماغية غريبة تسبق الوفاة
تط�رق مق�ال علمي نرش مؤخ�را يف إحدى املج�الت األمريكية إىل 
نتائج عدة دراس�ات قدم�ت نتائج مذهلة ح�ول واحدة من أعقد 

وأخطر املراحل التي تسبق وفاة اإلنسان.
وأف�اد املقال ب�أن بعضا من هذه الدراس�ات عىل الرغ�م من أنها 
 Annals of“ ليس�ت جدي�دة، حي�ث ن�رشت إحداه�ا يف دوري�ة
Neurology” العلمية عام 2018، قدمت نتائج أقرب للواقع حول 
م�ا يحدث أثناء امل�وت البيولوجي للدماغ وه�ي مرحلة غر قابلة 
لإلصالح أو الش�فاء وال رجعة فيها، لكن تم تسجيل حالة واحدة 

لعكسها.
وبحث�ت الدراس�ة مرحل�ة إزالة أو ن�زع االس�تقطاب يف القرشة 
الدماغي�ة البرشي�ة وقدم�ت فهم�ا أفض�ل لكيفي�ة اس�تجابة 
الدم�اغ لنف�اد الطاقة، حيث قدم�ت ألول مرة فهم�ا كامال حول 
الفيزيولوجي�ا الكهربي�ة للموت الذي يحدث عق�ب توقف الدورة 

الدموية يف الدماغ البرشي.
وق�ال غين�س دري�ر املؤلف الرئي�ي للدراس�ة األس�تاذ يف مركز 
أبحاث السكتة الدماغية يف برلني ملجلة “Newsweek” األمريكية، 

إن م�وت الدم�اغ الذي يختل�ف عن املوت يف أعق�اب توقف الدورة 
الدموية، يحدث أثناء استمرار وظيفة الدورة الدموية.

وأضاف: “عىل س�بيل املث�ال، يمكن أن تؤدي الزيادة الش�ديدة يف 
الضغط داخ�ل الجمجمة إىل م�وت الدماغ أثناء اس�تمرار الدورة 
الدموية، ومع ذل�ك يجب الحفاظ عىل التنف�س والدورة الدموية 
بش�كل مصطن�ع يف ظل هذه الظ�روف يف وحدة العناي�ة املركزة، 
حي�ث أنه بدون ه�ذا الدعم، يتوق�ف التنفس عىل الف�ور وتنهار 

الدورة الدموية بعد ذلك بوقت قصر بسبب نقص األوكسجني«.

مرسيدس تطرح سيارتها الكهربائية بمواصفات فاخرة
كشفت مرسيدس-بنز عن سيارتها 
الجديدة Vision EQXX الكهربائية 
ب�أن  تفاخ�رت  حي�ث  بالكام�ل، 
الس�يارة الفاخرة قادرة عىل السر 

ملسافة 648 ميال لكل شحنة.
وعىل الرغم من أن الس�يارة ال تزال 
مفهوًم�ا، إال أنها تحم�ل اآلن الرقم 
الكهربائي�ة  للمركب�ات  القي�ايس 
بأك�رب ع�دد م�ن األمي�ال بش�حنة 
واحدة، حيث تقدم لوسيد 520 ميالً 

وتيسال 402 ميالً لكل شحنة.
 Vision EQXX وت�م الكش�ف ع�ن
افراضي�ًا يف مع�رض إلكروني�ات 
املستهلكني، حيث أن مرسيدس هي 
واحدة من العديد من الرشكات التي 
اخت�ارت ع�دم الحضور ش�خصًيا 
بسبب املخاوف من فروس كورونا.

بالطاق�ة  تعم�ل  والس�يارة 
ومصمم�ة  الشمس�ية 

مع����اد  بم�واد 
تدويره�����ا 

ومس�تدامة بما يف ذلك ألياف الفطر 
والصبار املطحون والقمامة وبقايا 
الطعام، ومع ذلك، لم تخترب السيارة 
عىل الطري�ق بعد، لكن مرس�يدس 
تبني نط�اق الس�يارة الفاخرة عىل 

اختبار محاكاة بالكمبيوتر. 
وتخط�ط الرشكة إلطالق الس�يارة 

عىل طرق حقيقية هذا الربيع.
ش�كل  أيًض�ا  مرس�يدس  وتص�ف 
ديناميكي�ة  أكث�ر  بأن�ه  الس�يارة 
هوائي�ة م�ن ك�رة الق�دم، ويتميز 
التصمي�م الداخ�ي بشاش�ة عرض 
م�ن قطعة واح�دة عائم�ة بحرية، 
وتوفر إحساًسا أنيًقا ولكنه بسيط 

يف نفس الوقت.
ويحتوي الجزء الداخي من السيارة 

ع�ىل شاش�ة مل�س عمالق�ة بحجم 
47.5 بوصة تمتد عرب لوحة القيادة 
بالكام�ل، وه�ي مدعوم�ة بالذكاء 
الس�ائقني  لتزوي�د  االصطناع�ي 
بأفض�ل االتجاه�ات واالقراح�ات 

أثناء السر عىل الطريق.
وتق�ول مرس�يدس إنه�ا تعمل مع 
 NAVIS Automotive رشكة تسمى
Systems لتطوير أول نظام مالحة 
الفع�ي  الوق�ت  يف  األبع�اد  ثالث�ي 
لشاشة تعمل باللمس بهذا الحجم، 
النظ�ام  س�يوفر  تنفي�ذه،  وعن�د 
وظائف تكبر/ تصغر وسلسة من 
عرض القم�ر الصناع�ي إىل ارتفاع 
10 أمت�ار يف تمثي�ل املدين�ة ثالث�ي 

األبعاد.

 5G FE Galaxy S21 طرحت سامس�ونج هاتفها الذك�ي
الجديد خالل فعاليات معرض اإللكرونيات االس�تهالكية 
CES بمدين�ة الس فيجاس.وأوضح�ت الرشك�ة الكورية 
الجنوبية أن هاتفه�ا الذكي 5G FE Galaxy S21  الجديد 
يأتي مزودا بشاش�ة AMOLED قي�اس 4ر6 بوصة بدقة 
وض�وح FHD+ بمعدل تنش�يط صورة يبل�غ 120 هرتز.

ويش�تمل الهاتف الذكي الجديد عىل كامرا س�يلفي بدقة 
وض�وح 32 ميجابيكس�ل، بينم�ا تتأل�ف وح�دة الكامرا 

الخلفي�ة الثالثية م�ن اثنني م�ن الكام�رات ذات الزاوية 
الواسعة بدقة وضوح 12 ميجابيكسل وكامرا تلسكوبية 
بدقة وضوح 8 ميجابيكسل.وينبض بداخل الهاتف الذكي 
الجدي�د املعال�ج كوالك�وم Snapdragon 888 م�ع ذاكرة 
داخلي�ة س�عة 128 أو 256 جيجاباي�ت وذاك�رة وص�ول 

عشوائي )RAM( سعة 6 أو 8 جيجابايت.
وت�م تزوي�د الهات�ف الذك�ي 5G FE Galaxy S21 الجديد 

ببطارية سعة 4500 ملي أمبر ساعة.

5G الجدي�د،   FE Galaxy S21 ويأت�ي الهات�ف الذك�ي
الذي يدعم ش�بكة االتصاالت الجوال�ة 5G، بأبعاد 5ر74 
× 7ر155 مل�م، بينم�ا يبلغ ُس�مكه 9ر7 مل�م، أما وزنه 
 Galaxy S21 فيبل�غ 117 جراما.ويدع�م الهاتف الذك�ي

5G FE الجدي�د فئ�ة الحماي�ة IP68، ومن ث�م يمكنه 
تحمل املياه حتى عمق 5ر1 مر ملدة 30 دقيقة، وهو 

White و  Olive و Lavender و  يتوف�ر باألل�وان 
.Graphite

تيك توك تختبر ميزة جديدة
تخترب TikTok زر »إعادة النرش« يف 
تطبيقها الذي يسمح للمستخدمني 
م�ع  مقط�ع  مش�اركة  بإع�ادة 
متابعيه�م برسعة، وامليزة الجديدة 
التي وصفتها الرشكة بأنها اختبار 
مبكر ليس�ت متاحة للجميع حتى 
ظهوره�ا  م�ن  الرغ�م  ع�ىل  اآلن، 
لعدد من املس�تخدمني خالل األيام 

العديدة املاضية.
وق�ال متح�دث باس�م TikTok يف 
بيان: نجرب حالي�ا طريقة جديدة 
لألشخاص ملشاركة مقاطع فيديو 
به�ا،   يس�تمتعون  الت�ي   TikTok
وتظهر امليزة عىل ش�كل زر »إعادة 
ن�رش« أصف�ر جنًب�ا إىل جن�ب مع 
ميزات املش�اركة األخرى للتطبيق، 
وتق�ول التقاري�ر أن إع�ادة ن�رش 
مقط�ع الفيدي�و لن تت�م إىل ملفك 
الشخيص ولكنه س�يدفع بالفيديو 
إىل أصدقائك، ويمكنك أيًضا إضافة 
تعلي�ق موج�ز يظهر م�ع املقطع 
حتى يتمك�ن أصدق�اؤك من رؤية 

»سبب إعادة نرش هذا الفيديو.«
وعىل الرغم من أن TikTok معروف 
من�ذ ف�رة طويل�ة للمس�تخدمني 
م�زج  بإع�ادة  يقوم�ون  الذي�ن 
مقاط�ع بعضهم البع�ض وإعادة 

مش�اركتها إىل م�ا ال نهاي�ة ، فإن 
زر إع�ادة الن�رش ه�و امل�رة األوىل 
الت�ي يك�ون فيها التطبيق يش�به 
ع�ىل  والق�درة  التغري�د،  إع�ادة 
إع�ادة مش�اركة مقط�ع فيدي�و 
رسيًع�ا م�ن خالصت�ك كم�ا هي، 
 TechCrunch كم�ا يش�ر موق�ع
أن TikTok ق�د يتعام�ل بحذر مع 
امليزة ألن إعادة تدوير املنش�ورات 
أمرًا س�هالً للغاي�ة إال أنه قد يلوث 
الخاص�ة   »For You« خالص�ات 
بكونها  واملعروف�ة  باملس�تخدمني 
مفرط�ة التخصيص.وق�د يك�ون 
هذا هو الس�بب يف أن الرشكة تحد 
من ظهور إع�ادة النرش لألصدقاء 
الذي�ن يتابعون بعضه�م البعض، 

عىل األقل يف الوقت الحايل.

ذكر س�رغي توكاريف، املختص يف الطب الوقائي، 
أن ساللة »أوميكرون« من فروس كورونا، يمكن 
أن تبدأ يف االنتش�ار والدوران إىل ما ال نهاية، بسبب 

قدرتها عىل االنتقال بني الحيوانات والبرش.
وأضاف توكاريف: »هن�اك دليل عىل أن أوميكرون 
يمك�ن أن ينتقل إىل الق�وارض، وإذا عادت العدوى 

منها إىل البرش، فسيكون ذلك سيئا للغاية. ألن هذا 
يعني أن أوميكرون يمكن�ه التنقل والدوران إىل ما 
ال نهاي�ة حت�ى يتحور مرة أخرى«.وأش�ار الخبر 
إىل أن الس�اللة الجدي�دة، أخذت اآلن تحل بنش�اط 
مح�ل متحور دلتا، ولكن من الس�ابق ألوانه حاليا 
االس�تنتاج، هل سينتهي األمر بانتصار أوميكرون 
بشكل نهائي عىل سلفه.وقال الطبيب: »ربما 
يستمر انتشار دلتا يف بعض املناطق، وقد 
تنترش الس�اللتان يف وقت واحد«. ونوه 
بأن زيادة عدد املصابني الذين يدخلون 
املستش�فيات يف مدينة بروفانس 
بجن�وب فرنس�ا اآلن، يرتب�ط 

بمتحور »دلتا«.

أخبار غير سارة عن »أوميكرون« 

سامسونج تكشف عن هاتفها الجديد المضاد للماء

تلسكوب »ويب« الفضائي ينجح
 في نشر حاجب الشمس

أكمل تلسكوب جيمس ويب الفضائي إحدى أكثر املهام صعوبة يف مهمته الستكشاف أعماق 
كوننا هذا األس�بوع.ونرشت ناس�ا بنجاح حاجب الشمس الذي يبلغ ارتفاعه 70 قدًما، وهذا 
النظام رضوري لتشغيل التلسكوب وسيضمن أال تصبح أجهزتها أكثر برودة من 380 درجة 
فهرنهاي�ت تحت الصفر بحيث تكون باردة بدرجة كافية لرؤية ضوء األش�عة تحت الحمراء 
ال�ذي صمم Webb لتتبعه.وبدأت ناس�ا يف نرش حاجب الش�مس بعد ثالثة أي�ام من اإلطالق 
الناجح للتلس�كوب يف 25 ديس�مرب، واس�تغرقت عملية الكش�ف بأكملها الجزء األفضل من 
ثماني�ة أيام ، مع توقف ليوم واحد للوكالة لتحس�ني أنظم�ة طاقة Webb ومحركات التوتر، 
وعندما تفكر يف جميع املكونات املعنية من السهل أن ترى سبب قول وكالة ناسا إن العملية 
كانت صعبة للغاية إجماالً تضمن فتح وشد حاجب الشمس 139 آلية تحرير، و70 مجموعة 
مفص�الت، وثماني�ة محركات، وح�وايل 400 بكرة، وما يقرب من ربع مي�ل من الكابالت، 
وإذا فش�ل أي م�ن هذه املكونات فربم�ا يكون قد 
أعاد املرشوع بالكامل وىف أحسن األحوال، 
كان يمك�ن أن يك�ون ذل�ك بمثاب�ة 
تأخ�ر آخ�ر يف سلس�لة طويلة 
من االنتكاس�ات بع�د إعادة 
التصمي�م يف ع�ام 2005.
وأعلن�ت وكالة ناس�ا أن 
ع�ام  يف  JWST جاه�زة 
2016، لك�ن مضاعفات 
التصنيع أخرت التجميع 
حتى ع�ام 2019 ثم أدت 
جائحة الفروس التاجي 
التأخ�ر  إىل مزي�د م�ن 
واختب�ار  ش�حن  يف 

التلسكوب.
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هاتـــــــف العالقـات

انترش فيديو بش�كل كبري عىل املواق�ع اإللكرتونية يوثق 
اقتح�ام دبب�ة صغ�ار س�يارة كان�ت متوقف�ة يف إحدى 
أزقة مدينة س�ريرا مادري بوالي�ة كاليفورنيا األمريكية، 
وأخ�ذت تله�و بداخلها.وتمكن�ت الدبب�ة م�ن اقتح�ام 
الس�يارة وحبس نفس�ها داخله�ا لعدة دقائ�ق، وبعدها 
بلحظات ظهرت سيارة رشطة واقرتبت من الدببة، لكنها 
لم تتمكن من إبعادها.وأظهر الفيديو الدببة وهي تشعل 
أضواء الس�يارة وتطلق األبواق، وس�ط استغراب سكان 
املنطقة.وتم إخراج الدببة من الس�يارة ولم ش�ملها مع 

أمها، حسب ما أفادت مواقع إخبارية أمريكية محلية.

كان الكث�ري من الس�ائقني عالقني ع�ىل طريق رسيع يف 
ش�مال رشق الواليات املتحدة وق�د أمىض بعضهم حوايل 
24 س�اعة يف س�ياراتهم بس�بب عاصفة غطت املنطقة 
بالثلوج وأدت إىل س�قوط الكثري من األشجار.وكان جزء 
من الطري�ق الرسي�ع »أي-9« عىل امت�داد 86 كيلومرتا 
امل�ؤدي إىل العاصم�ة األمريكي�ة واش�نطن، مغلقا فيما 
تحاول السلطات فتح الطرقات التي تعطلت فيها حركة 
السري بسبب س�قوط أشجار وتوقف ش�احنات وتراكم 
الثلوج وانتش�ار الجليد.وقال مس�ؤول يف وزارة النقل يف 
فريجينيا »ندرك أن الكثري من املسافرين وجدوا أنفسهم 
عالقني عىل الطريق الرسيع يف الس�اعات ال24 األخرية« 
مش�ددا ع�ىل أن »الوضع غ�ري مس�بوق«.وروى مواطن 
أمريك�ي يدعى جيف عرب إنس�تغرام »نحن عالقون منذ 
12 س�اعة يف هذا املكان«. ولم تسمح الشمس التي حلت 
مكان العاصفة بتحرير الشاحنات العالقة حوله.وروى 
هذا الرجل انه علق ليل بني شاحنتني وقطع 40 كيلومرتا 
يف غضون 12 س�اعة. وق�ال ملتابعيه »الوضع ال بأس به 

لدينا بعض امل�واد الغذائية واملياه« يف 
السيارة.

دببة تقتحم سيارة 

العاصفة تجبر سائقين 
على البقاء في الطريق 

السريع

Twelfth year- No; 2753 -Thurs. 6 Jan. 2022الخميس  6 كانون الثاين 2022 العدد 2753 السنة الثانية عشرة

رة منذ 23  يعمل بهوية ُمزوَّ
عامًا 

أنه�ت خط�وط ط�ران أمريكي�ة خدم�ة أح�د مضيفي 
الط�ران املخرضم�ن، بع�د أن تب�ن لها أنه ظ�ل يعمل 
 لديه�ا بهوية مزورة ملدة 23 عاما.  وذكر س�جل محكمة 
فيدرالي�ة أن مضيف الط�ران رسق هوية طفل أمريكي 
مي�ت، واس�تخدم اس�ما مس�تعارا للعمل ل�دى خطوط 
ط�ران »يونايت�د« ألكث�ر م�ن عقدي�ن من الزم�ان.ويف 
ش�كوى مقدمة إىل املحكمة الجزئية األمريكية للمنطقة 
الجنوبية من تكس�اس يف هيوس�تن، اتهم محققون من 
جهاز األمن الدبلومايس مضيف الطران، ريكاردو سيزار 
جيدي�س، وهو مواط�ن برازي�ي، برسقة هوي�ة الطفل 
األمريك�ي املتويف، وليام إريكس�ون الد.وقالت الش�كوى 
إن جيديس انضم إىل الرشكة باس�م إريك الد، واس�تخدم 
الهوي�ة املرسوق�ة للعمل بش�كل غر قانون�ي يف رشكة 
»يونايتد إيرالينز«.وأش�ارت الشكوى إىل أن الطفل وليام 
إريكس�ون الد ول�د يف عام 1974 وتويف يف حادث س�يارة 
عام 1979 يف والية واش�نطن قبل ش�هر من عيد ميالده 
الخامس، حس�بما أك�دت والدته يف ش�هر يوليو املايض.
ويزع�م املحقق�ون أن ريكاردو س�يزار جيدي�س، ولد يف 
س�او باولو يف ع�ام 1972، لكنه حصل ع�ى هوية الد يف 
عام 1998 عندما تقدم بنجاح للحصول عى جواز س�فر 
أمريكي باستخدام اسمه، ومنذ ذلك الحن، جدد جيديس 
ج�واز س�فره 6 مرات.لك�ن يف ش�هر ديس�مرب 2020، 
وضع�ت وزارة الخارجي�ة األمريك�ي عالم�ة ع�ى طلب 
تجدي�د جيدي�س لجواز الس�فر، هي »م�ؤرشات احتيال 
مختلفة«، وتم فت�ح تحقيق جنائي معه.وتمكن العمالء 
م�ن تتبع هوة جيديس إىل الربازيل ببصمات أصابع يديه 
الت�ي طبعها ع�ى وثيقة هويته الربازيلية يف تس�عينيات 

القرن املايض، حسبما جاء يف الشكوى.

كش�فت وس�ائل إعالم عاملية عن فتح تحقيقات 
م�ع اآلالف يف كوري�ا الش�مالية ملعرف�ة صاحب 
كتابات مس�يئة للزعيم عى الجدران.  ذكر موقع 
إخباري مقره كوريا الجنوبية أن س�لطات كوريا 
الش�مالية فتح�ت تحقيق�ات م�ع آالف س�كان 
العاصم�ة بيونغ يانغ ملعرف�ة صاحب كتابة عى 
الج�دران تس�ب الزعيم كيم جونغ أون.وحس�ب 
موقع Daily NK، فإن رس�الة تقول »كيم جونغ 
أون، أن�ت ابن )*****( الن�اس يموتون جوعا 
بس�ببك«  ظه�رت عى ج�دران مبنى س�كني يف 
منطق�ة بيونغ تش�ون بالعاصمة  وعث�ر عليها 
أحد س�كان املنطقة لدى تنفي�ذ دورية يف الحارة 
يف ساعات الفجر.ورسعان قام املسؤولون بإزالة 
الكتابة املسيئة من الجدار وبدأت الرشطة البحث 
عن صاحبها.وبدأت وزارة األمن بإجراء »تحليالت 
خ�ط الي�د« للعامل�ن يف املصان�ع واملؤسس�ات 
املحلية وحتى الطالب منذ 23 ديسمرب، باإلضافة 
إىل تنق�ل الضباط من منزل إىل منزل الس�تجواب 

الس�كان ح�ول تحركاتهم يف الي�وم الذي ظهرت 
في�ه الكتابة.ويتوقع س�كان محلي�ون، أنه بعد 
قيام الس�لطات برتكيب كام�رات مراقبة يف كل 
م�كان من�ذ توىل كيم الس�لطة، ف�إن العثور عى 
الجان�ي لن يس�تغرق وقت�ا طويال.ولفت مصدر 
Daily NK، إىل أن الس�لطات تأخ�ذ الح�ادث عى 
محمل الجد ال سيما وأن الكتابة الجدارية ظهرت 
يف توقيت قريب من الذكرى العارشة لوفاة الزعيم 
الكوري الش�مايل الراحل كي�م جونغ إيل.وتحظر 
كوريا الش�مالية برصامة جميع أشكال االنتقاد 
املبارش لزعي�م البالد. وقد اتهمت الس�لطات من 
تورط فيه بارت�كاب جرائم ضد الدولة أو الفتنة، 
وقام�ت بإرس�الهم إىل معس�كرات االعتق�ال أو 
حتى إعدامه�م.ويف مارس 2018، تم إعدام عقيد 
يف إدارة األركان العام�ة ع�ى املأل بع�د أن خلص 
التحقيق إىل أنه »زعيم عصابة« تقف وراء رسوم 
منتق�دة لكيم ظهرت عى ج�دران دار الثقافة يف 

بيونغ يانغ.

كش�فت ش�بكة »ب�ي ب�ي يس« أن مجموع�ة م�ن موظف�ي 
املط�ار يف موريش�يوس عث�روا صدفة عى مول�ود حديث 

ال�والدة يف صندوق القمامة يف حمام طائ�رة، وذلك أثناء 
القيام بفحص جمركي روتين�ي للطائرة.وتابع املصدر 
نفس�ه أن الطائ�رة القادم�ة م�ن مدغش�قر حط�ت 
الرحال، يف مطار س�ر سيووس�اغور رامغ�والم الدويل 
يف موريش�يوس، حيث يش�تبه يف أن الرضيع رأى النور 

عى متن الرحلة.وذكرت مجلة »دير ش�بيغل« األملانية أن 
الس�لطات ألق�ت القبض عى األم املش�تبه فيها، ونقلت إىل 

املستشفى لتلقي العالج الالزم، حيث تخضع هناك إىل مراقبة 
الرشطة.وأضاف�ت أن األم�ر يتعلق بامرأة تبل�غ من العمر 
20 عاماً وقد وصلت إىل موريش�يوس بترصيح عمل ملدة 
عامن.ويف الس�ياق نفسه، أفادت ش�بكة »بي بي يس« 
أن امل�رأة حاولت يف البداية إنكاره�ا أنها أم الرضيع، إال 
أنها خضعت لفح�ص طبي أكد أنها ولدت للتو.وتتمتع 
األم ورضيعه�ا بصحة جيدة، وس�يتم اس�تجوابها فور 
خروجها من املستش�فى، وتوجيه اتهام لها بالتخي عن 

مولود جديد، حسب نفس املصدر.

يعود تاريخ العديد من املعالم التاريخية يف إيران 
إىل الف�رتة القاجاري�ة. ومن ه�ذه املباني قرص 
وحديقة امر الذي يعود اس�مه ألمر اعظم.وتم 
بناء هذا الق�رص الجميل من قب�ل عائلة الحاج 
مرزا آغا، الذي كان أحد تجار وش�يوخ سمنان، 
واآلن تع�ود ملكيته للبلدية وجزء منه إىل الس�يد 
هرم�ز فامي�ي. أيضاً، ت�م فصل ج�زء الحديقة 
ع�ن من�زل الحديقة ألن�ه ملك خ�اص. تصميم 
الهندسة املعمارية لهذه الحديقة واملبنى الجميل 
عى غرار الهندس�ة املعمارية للعرص الصفوي. 
من املث�ر لالهتمام ان املبنى ل�ه إطاللة جميلة 
ع�ى األرايض الزراعي�ة ومصن�ع للنس�يج .عند 
مدخل الحديقة، سوف يبهرك البالط ذي األلوان 
بناء  الس�بعة، حيث 

الق�رص بإطاللت�ن، أحدهم�ا باتج�اه مدخ�ل 
الحديقة واآلخر باتجاه الحديقة الجميلة وعندما 
تدخل القرص سرتى قرصاً به أعمدة من الجبس 
تقع حول املبنى وتدعم القرص. يف الواقع، الجزء 
الداخ�ي من هذه األعمدة مصنوع من الخش�ب 
املغط�ى بالزخ�ارف الجصي�ة والجبس�ية. ويف 
منتصف الس�احة توج�د بركة جميل�ة متعددة 
األض�الع وتتدفق مياهها إىل مجرين يقعان عى 
جانبيه�ا لجعل هواء الحديق�ة أكثر متعة.يضم 
القرص حديقتن ومنزلن س�كنين. وتم تحويل 
ه�ذا املن�زل إىل متحف ويحتوي عى 10 أقس�ام 
مختلفة مثل قس�م الطباع�ة والراديو والهاتف 

والالسلكية  الس�لكية  واالتصاالت 
وغرفة  واملياه 

املعيش�ة والوثائق والسينما والصور واملوسيقى 
واملطبخ وما إىل ذلك.ويف قس�م املتحف بالقرص، 
يمكن�ك رؤي�ة األجه�زة القديمة مث�ل الهواتف 
القديم�ة، وحتى الهواتف املس�تخدمة يف الحرب 
العاملية الثانية. وكذلك توجد وثائق مهمة وقيمة 
مثل وثيقة مياه س�منان والوق�ف املكتوب يف 6 
أمت�ار وعدد من الوثائ�ق املتعلقة بف�رتة اواخر 
القاجار، مثل قس�ائم الطع�ام املتعلقة بالحرب 
العاملي�ة األوىل والثاني�ة، وكذل�ك م�ن األش�ياء 
التاريخي�ة األخرى الت�ي يمكن�ك رؤيتها يف هذا 
املتحف آل�ة اآليس كريم التي يع�ود تاريخها إىل 

اكثر  من قرن.ح�وايل 

العثور على رضيع في حمام طائرة

بعد سبه على الجدران..جونغ يجمع عينات آالف الكوريين للوصول إلى الفاعل

حدد علماء الحفريات أجناسا وأنواعا جديدة من ديناصور سوروبود، 
م�ن خ�الل عظام حفرية عثر عليه�ا يف الصن قبل نح�و 30 عاما.وقد جابت 
هذه األنواع م�ن الديناصورات األرض خالل العرص الجواريس املتأخر، قبل حوايل 
155 ملي�ون س�نة.ويبلغ طول الحي�وان املع�روف علميا باس�م روماليوباكس 
تارمبانينس�يس، 25 مرتا )82 قدما(.وقال األس�تاذ بول باريت، عالم الحفريات 
يف قس�م علوم األرض بكلية لندن الجامعية وقس�م علوم األرض بمتحف التاريخ 
الطبيعي يف بيان: »أضافت تلك الديناصورات فقرات إضافية ألعناقها إلطالتها«،. 
وأضاف: »ال نعلم ملاذا فعلت هذا، ولكننا نفرتض أنه يرجع للتأقلم الغذائي أو كخيار 
جنيس«.وقال األستاذ باريت: »جرى وصف روماليوباكس تارمبانينسيس رسميا 

بأن�ه 
م�ن  ن�وع 

مماث�ل  آخ�ر  ديناص�ور 
يسمى هاديسورس ساينوجابانورم ولكن لديه عدد من السمات 

التي لم تظهر يف أي س�وروبود آخر. عى س�بيل املثال، ربما كان لديه أسمن 
أذرع يمتلكها أي س�وروبود معروف م�ن هذا العرص«.وقال باريت: »نعتقد 
أن الربوز الغليظ الكبر االستثنائي يف أعى عظامه مرتبط بأطراف أمامية 
منحني�ة أكث�ر قوة، وبالت�ايل كانت األط�راف األمامية منحني�ة وليس يف 

طوله 25 مترا..
 علماء يحددون نوعًا جديًدا 
من ديناصور »سوروبود« 

الصين ترسل بعثات إلى 
قطب القمر الجنوبي 

أك�دت الهيأة الوطني�ة الصينية للفض�اء املوافقة عى 
املرحلة الرابعة من برنامجها الستكش�اف القمر، بما 
يف ذلك بناء محطة بحثية عليه يف غضون العقد املقبل.
وكشف نائب رئيس الهيأة، وو يان هو، أن بالده ستنفذ 
مهمات استكش�اف القمر »تش�انغ آه-6« و«تش�انغ 
آه-7« و«تش�انغ آه-8« يف املس�تقبل. بحس�ب وكال�ة 
»يونه�اب« لألنباء.ووف�ق املخطط�ات س�يتم إطالق 
مس�بار »تشانغ آه-7« إىل القطب الجنوبي للقمر أوال. 
ونظرا ألن املسبار »تشانغ آه-6« سيكون داعما ملهمة 
»تش�انغ آه-5« إلع�ادة العينات، فس�يتم إطالقه بعد 
»تش�انغ آه-7« إلحضار عينات م�ن القطب الجنوبي 
للقمر. وس�تكون مهمة »تش�انغ آه-8« بعد »تشانغ 
آه-6«، وه�ي خط�وة نحو بناء نم�وذج ملحطة بحثية 
علمية عى القمر.وأضاف يان هو: »إننا نس�تعد أيضا 
للعم�ل مع روس�يا لبن�اء النموذج األس�ايس للمحطة 
البحثية عى القمر«، موضحا أن »بناء املحطة سيضع 
أساس�ا صلب�ا لنا الستكش�اف بيئ�ة القم�ر وموارده 
بش�كل أفض�ل، بما يف ذل�ك كيفي�ة اس�تخدام املوارد 
القمرية وتطويرها بش�كل سلمي«.وتم إطالق مسبار 
»تشانغ آه-5« يف عام 2020 وأعاد ما مجموعه 1731 
غراما م�ن العين�ات القمرية. وتش�غل الص�ن حاليا 
مركب�ة الهب�وط ومركبة التج�وال »يويت�و-2« ملهمة 
»تش�انغ آه-4« عى الجانب البعي�د من القمر. وحقق 
مس�بار »تش�انغ آه-4« هبوطا سلسا عى فوهة فون 
كرمان يف حوض أيتكن بالقطب الجنوبي عى الجانب 

البعيد من القمر يف عام 2019.

في محافظة سمنان.. إطاللة جميلة قّل نظيرها

هندسة معمارية تعود للعصر الصفوي

قصر وحديقة أمير


