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األميركيون يستذكرون أحداث 11 أيلول 
على وقع طبول الهزيمة

صوت المقاومة يعلو على دوي المدافع

المراقب العراقي/ المحرر السياسي...
م�ا ت�زال التداعيات الخط�رة لواقعة 11 س�بتمرب/ 
أيل�ول 2001، ح�ارضة لغاية اليوم يف العالم الس�يما 
منطق�ة الرشق األوس�ط. فحتى بعد م�رور 20 عاماً 
عىل الهجوم الذي تعرض له برجا التجارة العاملي، ما 
تزال الواليات املتحدة تتس�ر عىل املتهمني الحقيقيني 

فيه.
وتمّثلت أحداث هجمات 11 أيلول/ س�بتمرب بتعرّض 
4 طائ�رات تابع�ة ل�«أمركان إيرالين�ز« لالختطاف، 
واصطدام اثنتني منها بربجي التجارة العاملي والثالثة 
بمبن�ى البنتاغ�ون، وتحّطم الرابعة قب�ل وصولها إىل 
هدفه�ا، أّدت إىل س�قوط ضحايا ُق�در عددهم بنحو 
2977 شخصاً، بما فيهم ركاب الطائرات املستخدمة 
يف الهجم�ات، والذين كان�وا يف برجي مرك�ز التجارة 

العاملي وقت رضبهما.
وأّدت تل�ك الهجم�ات إىل اّتخاذ الوالي�ات املتحدة عىل 
لسان رئيس�ها آنذاك، جورج دبليو بوش، قراراً بغزو 
أفغانستان، بذريعة القضاء عىل اإلرهاب، وخصوصاً 
تنظيم »القاعدة« وحركة »طالبان«، وإحالل الس�الم 

يف البالد، عىل حد زعمه.
ويأت�ي وقع ذكرى أح�داث 11 أيلول/س�بتمرب لهذه 
الّس�نة مغايراً عن الس�نوات الس�ابقة، إذ إّنه يتزامن 
مع خ�روج الواليات املتحدة من أفغانس�تان بعد 20 
عاماً م�ن احتاللها، فيما تس�تمر الق�وات األمركية 
ب�«احت�الل« األرايض العراقية، متجاوزة بذلك اإلرادة 

السياسية والشعبية الرافضة لتواجدها.
وفّج�رت ترصيحات الس�فر األمركي الس�ابق لدى 
العراق دوغالس سيليمان، مفاجآت جديدة عن عمق 
التدخالت األمركية يف العراق، وتأثرها السيايس عىل 
مل�ف االنتخابات خ�الل األعوام املاضي�ة، فضالً عن 
مالمح السياس�ة التي تنوي واش�نطن اتباعها خالل 

املرحلة الراهنة.
وأماط�ت ترصيح�ات س�يليمان اللث�ام ع�ن القل�ق 
األمرك�ي واإلرسائييل املتنامي، ج�راء القدرة الهائلة 
الت�ي باتت تتمت�ع بها فصائل املقاومة اإلس�المية يف 

العراق.
وفيما تواص�ل حكومة مصطفى الكاظم�ي، وإدارة 
الرئي�س األمرك�ي جو باي�دن، ادعاءات االنس�حاب 
العس�كري من األرايض العراقية، ج�اءت ترصيحات 
دوغالس س�يليمان لتفندها بش�كل قاطع، وتفضح 
عمليات »االحتيال« السيايس والدبلومايس عىل الرأي 

العام، حسبما يرى مراقبون.
وقال س�يليمان يف ترصيحاته الت�ي تابعتها »املراقب 
العراقي«، إن »التواجد العس�كري األمركي سيستمر 

لتقوية الدولة الرشعية يف العراق«، عىل حد زعمه.
من جانب آخر ذكر س�يليمان: »أنا واثق أنه ستكون 
هن�اك رغب�ة يف صن�ع ن�وع مختل�ف م�ن الحكم يف 
العراق«، زاعماً أن »األصوات املنادية بحكومة شيعية 

قومية ستكون أقلية«.
جدي�ر بالذك�ر أن املش�هد يف األرايض األفغانية، بات 
قاتماً بعد سيطرة مسلحي طالبان عىل أرايض البالد، 
فيم�ا مّثل األمر صدم�ة للرأي العام ال�دويل، زعزعت 
الثق�ة بالواليات املتح�دة التي اختارت أن ُتس�لّم بلداً 
احتلت�ه 20 عام�اً، لحرك�ة مس�لحة كانت ُتس�ميها 

»إرهابية«.
بي�د أن املش�هد كان أكث�ر قتام�ة يف ب�الد م�ا ب�ني 
النهرين، حيث بدت مش�اهد انتشار مسلحي طالبان 
يف الش�وارع وس�يطرتهم ع�ىل امل�دن، مألوف�ة ل�دى 
العراقيني حي�ث أعادت إىل أذهانهم مش�اهد اقتحام 
تنظيم »داعش« وس�يطرته عىل م�دن عدة من البالد 
ع�ام 2014، قبل أن تتمكن الق�وات األمنية وفصائل 
املقاومة اإلسالمية، من استعادة تلك املدن من قبضة 
اإلرهابي�ني، وإع�الن النرص عىل »داع�ش« بعد ثالثة 

أعوام من القتال املتواصل.

ومما أثار ريبة العراقيني وقلقهم هو »رهان« حكومة 
مصطف�ى الكاظمي، وبعض املس�ؤولني الترشيعيني 
والتنفيذيني، عىل أمركا وقواتها العس�كرية املنترشة 
يف قواعد عس�كرية محّصنة، حي�ث يتوقع مراقبون 
»س�يناريو أس�وأ« ُتحّضه واش�نطن للع�راق خالل 

األشهر املقبلة.
وش�ّنت الواليات املتحدة عملية عس�كرية بمساعدة 
حلفائها، لغزو أفغانستان عام 2001 ومن ثم احتالل 
أراضيها، فيما أقدمت عىل غ�زو العراق يف 2003، أي 

بعد عامني من دخولها إىل أفغانستان.
وف�ق ذل�ك يق�ول املحل�ل الس�يايس وائ�ل الركاب�ي 
ل�«املراق�ب العراق�ي«، إن »أح�داث س�بتمرب كان�ت 
مقدم�ة لوص�ول األمركيني إىل أفغانس�تان والرشق 
األوس�ط بم�ا يف ذل�ك الع�راق«، مبين�اً أن »عملي�ة 

االستهداف يف حينها كانت مدبرة«.
املتح�دة خ�رت  »الوالي�ات  أن  الركاب�ي  ويضي�ف 
10 ملي�ارات دوالر ج�راء الهجوم لكنها اس�تطاعت 
تعوي�ض ه�ذه املبال�غ بع�رشات األضع�اف نتيج�ة 

وجودها يف الرشق األوسط«.
م�ن  األمركي�ني  »انس�حاب  أن  الركاب�ي  وي�رى 
أفغانس�تان، يؤكد أن الواليات املتحدة غر قادرة عىل 
البق�اء والصم�ود أمام إرادة الش�عوب«، الفت�اً إىل أن 
»املرشوع األمركي فش�ل يف العراق وس�وريا ولبنان 

والرشق األوسط بالكامل«.
جدي�ر بالذكر أنه بعد 20 عاماً م�ن الغزو واالحتالل، 
اّتخ�ذ الرئيس األمركي جو بايدن قراراً بالخروج من 
أفغانس�تان، وإرجاع البالد للشعب األفغاني، برئاسة 
الرئيس الس�ابق أرشف غني، وبوج�ود جيش مدّرب 
من قبل الجيش األمركي، ومزّود بأس�لحة متطورة، 
والّ�ذي يقّدر أّن عدد جنوده، م�ع الرشطة، يبلغ نحو 
300 أل�ف ف�رد، وذل�ك ع�ىل أس�اس أّن أفغانس�تان 
»أصبحت مس�تعدة ألن تصبح مس�تقلة عن الواليات 

املتحدة، وأّنها أصبحت آمنة«.   
إالّ أّن األم�ر كان مغاي�راً ومفاجئ�اً للوالي�ات املتحدة 
األمركي�ة وحلف »النات�و«، والعالم عىل حّد س�واء، 
وذلك بع�د أن س�يطرت »طالب�ان« يف غضون عرشة 
أّيام فقط، عىل أغلب واليات أفغانس�تان، ووصلت إىل 
العاصمة كابول، لتس�يطر بعد ذلك عىل أفغانس�تان 
بالكامل، م�ن دون أن يحاربها الجيش األفغاني الذي 
يملك عدي�داً أكرب بكثر م�ن حركة »طالب�ان«، التي 
يق�ّدر أّنه�ا تمل�ك 70 ألف جن�دي. يف ح�ني أّن رئيس 
الب�الد أرشف غني تخىّل عن رئاس�ة البالد، وهرب إىل 

اإلمارات، تاركاً الشعب األفغاني ملصر مجهول. 
إذاً، انقل�ب الس�حر ع�ىل الس�احر، وتب�نّي أّن أمركا 
و«النات�و«، كان�ا عىل م�دى 20 عاماً يف أفغانس�تان 
ألهداف غر معلنة، ومغايرة تماماً عّما زعما تحقيقه 
يف الب�الد. األمر الّذي أّكده جو بايدن بعد أن قال عقب 
خ�روج أمركا من الب�الد إّن »ُمهمتنا يف أفغانس�تان 
لم تكن أبداً بن�اء الدولة، وإنما أن نرّكز عىل مكافحة 

اإلرهاب، ومنع االعتداءات عىل األرايض األمركية«.
ول�م تتحقق أّي من أهداف الواليات املتحدة املزعومة، 
والّت�ي رصفت من أج�ل تحقيقها أكثر م�ن تريليون 
دوالر، وه�ذا م�ا ظهر للعال�م أجمع. أم�ركا، تركت 
أفغانس�تان يف وض�ع أمن�ي واقتصادي س�يئني، بعد 
إخ�الء رعاياها، وحّتى كالبها، ول�م تلتفت أبداً ملصر 
الش�عب األفغاني. ولتزيد الطني بلة، فإّنها تقف اآلن 

عائقاً أمام وصول املساعدات إىل أفغانستان.
وش�هد قرار الرئي�س األمركي حول االنس�حاب من 
أفغانس�تان ردود أفع�ال عنيف�ة يف الداخل األمركي، 
وخصوص�اً م�ن قب�ل الجمهوري�ني الذي�ن واصل�وا 
إي�اه  بوصفه�م  االنس�حاب  ق�رار  ع�ىل  هجومه�م 
ب�«الكارث�ة«، وب�«الخط�أ الذي س�يخيم عىل أمركا 
لعقود«. حّتى أّنهم ش�ككوا بأن يك�ون بايدن »قادراً 

عىل إنجاز مهامه«، وطالبوه باالستقالة.

المراقب العراقي/بغداد...
اك�د قائ�د عملي�ات االنب�ار للحش�د 
الشعبي قاسم مصلح، امس السبت، 
اس�تمرار عملية ث�أر االبطال ملالحقة 
املحاذي�ة  املناط�ق  فل�ول داع�ش يف 

للحدود السورية.

وقال مصل�ح يف بيان تابعته »املراقب 
العراق�ي«، ان�ه “ضمن الي�وم الثاني 
م�ن عملية ) ث�أر األبط�ال ( تمكنت 
للحش�د  االنب�ار  عملي�ات  قي�ادة 
-1٨-17-13 املنضوي�ة)  وااللوي�ة 

19( واملديريات الس�اندة من تفتيش 

وتأمني مساحات واسعة من املناطق 
والق�رى  ص�واب  ب�وادي  املحيط�ة 
املحيط�ة به اهمها قري�ة البو خلفية 
اضافة إىل تفتيش منطقة الشيحيات 
ومنطق�ة الفوس�فات الحدودية مع 

سورية”.

المراقب العراقي/بغداد...
اك�د عضو مجلس الن�واب، مثن�ى امني، امس الس�بت، ان 
ته�اون الحكوم�ة م�ع الفس�اد يف الع�راق س�اهم بارتفاع 
نس�به، فيما بني انه تجاوز الخط�وط الحمراء. وقال امني، 
يف ترصيح تابعته »املراقب العراقي«، ان  »الفاس�دين نخروا 

جس�د البالد ومع ذلك فان الحكومة ترى ما يجري وتتهرب 
عن مس�اءلة اي سيايس او موظف تس�بب يف ارباك الوضع 
االقتص�ادي يف الب�الد«. ولف�ت اىل انها” تعم�ل وكانها غر 
معني�ة بحفظ املال الع�ام وتترصف بحس�ب الكيفية التي 

توائم مصالحها وليس مصالح العراق واملواطنني”.

»ثأر األبطال« تالحق فلول داعش على الحدود السورية

الفساد يتجاوز الخطوط الحمراء والحكومة »تتهاون« المراقب العراقي / بغداد...
بالتزام�ن م�ع ب�دء الع�د التن�ازيل لل� 30 
يوما االخرة التي تفصل الش�عب العراقي 
ي�وم  ع�ن  ومكونات�ه  أطياف�ه  بجمي�ع 
االنتخاب�ات الترشيعي�ة، أك�دت »حرك�ة 
حقوق« اس�تمرارها بنهجه�ا وبرنامجها 
الذي أطلقته يف اليوم االول عىل تأسيس�ها 

وال�ذي وعدت في�ه بالقضاء ع�ىل أخطاء 
العملية السياسية السابقة التي ارتكبتها 
الكتل النيابية خالل ال� 1٨ س�نة املاضية، 
حيث برهنت الحركة ذلك بعد تأكيدها عىل 
رفض جميع أش�كال التحالف�ات مع تلك 
الكتل، فيم�ا اتهمت الحكومة الحالية بعد 

امتالكها القرار الوطني.

وأقامت حركة حقوق مؤتمرها االنتخابي 
الخ�اص بقائمته�ا والتعري�ف بأفراده�ا 
الترشيعي�ة  االنتخاب�ات  يف  املش�اركني 
الختيار مجل�س النواب واملزم�ع إقامتها 
يف الع�ارش من ش�هر ترشي�ن األول املقبل 
بحض�ور أع�داد كب�رة م�ن جمهوره�ا 

االنتخابي يف بغداد.

وحض املؤتمر أعضاء القائمة املرشحون 
ع�ن بغ�داد به�دف التعريف به�م وإلقاء 

الضوء عىل سرهم الشخصية.
وقد افتتح املؤتمر بق�راءة آيات من الذكر 
الحكيم وقراءة سورة الفاتحة عىل شهداء 

العراق واألمة اإلسالمية...
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بعد رفضها أخطاء الكتل السياسية 
حركة حقوق تدخل »حلبة« المواجهة 

المراقب العراقي/بغداد...
كش�ف النائب رش�يد العزاوي، امس 
الس�بت، عن رصف بعض املرشحني 
لالنتخابات ماليني ال�دوالرات ورشاء 

ذمم وجهاء املجتمع بهدايا ثمينة .
وق�ال الع�زاوي يف ترصي�ح صحفي 
إن  العراق�ي«،  »املراق�ب  تابعت�ه 
»هن�اك بذخاً يف األم�وال عىل الدعاية 
االنتخابية بصورة غر طبيعية، حيث 
إن بعض األحزاب واملرشحني رصفوا 
ماليني ال�دوالرات يف تمويل حمالتهم 
االنتخابية ورشاء أصوات الناخبني«. 

وب�ني أن »بع�ض املرش�حني قام�وا 
بتوزيع السيارات واألسلحة الخفيفة 
عىل شيوخ العشائر ووجهاء املناطق 
ل�رشاء أص�وات الناخبني كٌل حس�ب 
دائرت�ه االنتخابي�ة«. ورأى العزاوي، 
واملفوضي�ة  الحكوم�ة  »ع�ىل  ان 
العلي�ا لالنتخاب�ات محاس�بة هؤالء 
املرشحني واألحزاب ومعرفة مصادر 
األم�وال الت�ي ت�رصف ع�ىل الدعاية 
االنتخابية، بدال من مالحقة الش�باب 
ص�ور  تمزي�ق  ع�ىل  ومحاس�بتهم 

املرشحني«.

مرشحون يهدرون ماليين الدوالرات 
على حمالتهم االنتخابية!

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي...
يوما بعد آخر تش�هد أس�واق امل�ال العراقي�ة تقلبات 
مس�تمرة بس�عر رصف ال�دوالر، رغم وجود تس�عرة 
رس�مية يباع من خاللها يف نافذة العملة من قبل البنك 
املركزي والذي ش�هد هو اآلخر ارتفاعا يف كمية الدوالر 
املب�اع، ك�ون غالبيت�ه تذهب خ�ارج الب�الد كحواالت 
ولتعزي�ز االرص�دة يف الخ�ارج وه�ي بواب�ة للتهريب 

الرس�مي للدوالر , كل ذلك انعكس س�لبا عىل االسواق 
املحلي�ة الت�ي تعتمد عىل االس�تراد بنس�بة 99% , ما 
راف�ق ذلك الصع�ود يف قيمة ال�دوالر , ارتفاعا كبرا يف 
أس�عار البضائع والسلع عىل شكل بيانات متصاعدة , 

واملتضر االول هو املواطن . 
كذب�ة رفع قيمة الدوالر لتعزيز أرص�دة البنك املركزي 
وتعوي�ض م�ا تم رصفه م�ن أموال من قب�ل حكومة 

الكاظم�ي، ج�اءت للتغطية ع�ىل اإلنف�اق الحكومي 
املتصاعد، فضال عن إرسال االموال اىل كردستان بدون 
سند قانوني ,  وما يحدث هو تطبيق سياسة صندوق 
النقد الدويل بشكل تعسفي من قبل الحكومة العراقية 
, ب�ل إن غي�اب الحس�ابات الختامية فرص�ة لرشعنة 
التجاوزات عىل املال العام من قبل الحكومة ووزاراتها 
, والتي فش�لت يف الحد من االرتف�اع الكبر يف معدالت 

الفساد والهدر املايل .
وأك�دت اللجن�ة املالي�ة النيابي�ة، أن جمي�ع م�رّبرات 
تغير س�عر رصف ال�دوالر مقارنة بالدين�ار العراقي 
لم تتحق�ق، نافية وج�ود انخفاض يف مبيع�ات البنك 

املركزي لغاية الوقت الحايل....
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أسعار السلع تستمر بالتصاعد وتضع 
»الدوالر« درعًا لحمايتها 

االمام الحسين »عليه السالم«

فمن قبلين بقبول الحق
فاهلل أوىل بالحق

الحسين »ع«
ملحمة االنتصار األلهي

المراقب العراقي/بغداد...
أكدت وزارة الصحة، أمس السبت، أن جميع اللقاحات املتوفرة يف العراق واملضادة للفروس 

لها نفس الكفاءة والفاعلية وهي فعالة يف مواجهة السالالت املتحورة.
وق�ال مدي�ر تعزيز الصحة يف ال�وزارة، هيثم العبيدي، يف ترصيح صحف�ي تابعته »املراقب 
العراقي« إن »انحس�ار عدد االصاب�ات باملوقف الوبائي يؤرش إىل انحس�ار املوجة الثالثة«، 

مشرا اىل أن »هدف الوزارة هو تقليل عدد االصابات والوفيات«.
وأض�اف العبيدي، أنه »يمكن أن تكون هنالك موجات أخرى يف املس�تقبل لكن اليشء الجيد 
هو توفر اللقاحات املضادة لكورونا واس�تمرار عمليات التطعيم«، الفتاً إىل أنه »يف حال تم 

تطعيم معظم املواطنني فتأثر أية موجة مستقبلية سيكون أقل«.
ولفت اىل أن »اللقاح املضاد هو الس�الح األه�م يف مواجهة كورونا والعراق وفره والنوعيات 
املتواج�دة يف الع�راق أثبت�ت كفاءتها ولها نف�س الفاعلية يف مواجهة الفروس وس�الالته 
املتح�ورة، يضاف لذل�ك االلتزام بالوقاي�ة عرب الكمام�ة والتباعد االجتماعي ما سيس�هم 

بتقليل الخطر«.

المراقب العراقي/بغداد...
اتهمت الجبه�ة الركماني�ة العراقية، امس 
الس�بت ، الحكومة املركزية بمساومة اقليم 

كردستان عىل حساب كركوك.
وقال املتحدث باس�م الجبهة محمد سمعان 
»املراق�ب  تابعت�ه  صحف�ي  ترصي�ح  يف 
العراق�ي« ان »هناك امرين خطرين ، اولهما 
ارس�ال لواءي�ن عس�كريني اىل كرك�وك يتم 
تش�كيلهما من الجيش والبيشمركة لتعزيز 
االم�ن قب�ل االنتخاب�ات ، وهذا م�ا نرفضه 
ونطالب بتشكيل فرقة قتالية من ابناء هذه 
املحافظة وبنسب متساوية من مكوناتها«.

واضاف ان »حكومة بغداد تدرس مع حكومة 
االقليم اجراء تعداد س�كاني يف كركوك سنة 
2022 ، وتعط�ي تعه�دات ملكون�ات كركوك 

ب�ان التع�داد اج�راء فني ال ترت�ب عليه اي 
ق�رارات او التزام�ات يف املس�تقبل«. وب�ني 
ان�ه :« اليج�وز اج�راء اي تع�داد س�كاني 
دون االعتماد عىل احصائي�ة 1947 وارجاع 
كركوك اىل وضعها الطبيعي و اعادة العوائل 
التي جاءت الجل التغير الديموغرايف ، سواء 
م�ن محافظ�ات االقلي�م او دول الج�وار و 
اع�ادة العوائ�ل املهجرة التي جاءت بس�بب 
تنظي�م داع�ش االرهاب�ي اىل كرك�وك م�ن 
املحافظ�ات الغربي�ة ، الن نتائجه لن تكون 
»التج�ارب  ان  س�معان  وتاب�ع   .« دقيق�ة 
السابقة اثبتت لنا ان القيام بأي خطوة دون 
دراس�ة صحيحة ، سيتم استغاللها من قبل 
حكوم�ة االقليم يف املس�تقبل وس�يحتج بها 

االقليم عىل الركمان«.

الصحة تجدد تأكيدها : جميع لقاحات 
كورونا فاعلة

المركز يساوم اإلقليم 
على حساب كركوك

سعد ناطق على أعتاب المصري البورسعيدي

في هذا العدد

6
اعتقال 

األسيرين ال 
يحجب دالالت 
سقوط »قلعة 

جلبوع« 5

اإلمام الخامنئي:
 الجيش اإليراني 

مستعد للجهاد من
 أجل األهداف السامية 

للثورة اإلسالمية 4
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املراقب العراقي / بغداد...
بالتزامـن مـع بدء العـد التنـازيل للـ 
30 يوما االخرية التي تفصل الشـعب 
العراقـي بجميـع أطيافـه ومكوناته 
عن يوم االنتخابات الترشيعية، أكدت 
»حركة حقوق« اسـتمرارها بنهجها 
وبرنامجهـا الـذي أطلقتـه يف اليـوم 
االول عـى تأسيسـها والـذي وعـدت 
فيـه بالقضـاء عـى أخطـاء العملية 
السياسـية السـابقة التـي ارتكبتها 
الكتـل النيابيـة خـال الــ 18 سـنة 
املاضيـة، حيـث برهنـت الحركة ذلك 
بعد تأكيدها عى رفض جميع أشكال 
التحالفات مع تلك الكتل، فيما اتهمت 
الحكومة الحالية بعد امتاكها القرار 

الوطني.
مؤتمرهـا  حقـوق  حركـة  وأقامـت 
االنتخابي الخاص بقائمتها والتعريف 
بأفرادهـا املشـاركني يف االنتخابـات 
الترشيعيـة الختيـار مجلـس النواب 
واملزمـع إقامتها يف العارش من شـهر 
ترشيـن األول املقبـل بحضـور أعداد 
كبـرية مـن جمهورهـا االنتخابي يف 

بغداد.
القائمـة  أعضـاء  املؤتمـر  وحـر 
املرشـحون عن بغداد بهدف التعريف 
بهـم وإلقـاء الضـوء عـى سـريهم 

الشخصية.
وقد افتتـح املؤتمر بقـراءة آيات من 
الذكر الحكيم وقراءة سـورة الفاتحة 
عى شهداء العراق واألمة اإلسامية .

وقـال رئيس حركة حقوق ومرشـح 
املنطقـة االنتخابيـة الرابعة حسـني 

مونس املحمداوي، خال املؤتمر الذي 
حرته »املراقب العراقي« إن »حركة 
حقـوق اتصـل بهـا خـال األشـهر 
املاضيـة عـدد من الكتل املشـاركة يف 
العمليـة السياسـية الحاليـة والتـي 
عرضت عليها تكوين ائتاف انتخابي 
للمشـاركة يف االنتخابـات املقبلة من 
أجـل الحصـول عـى عـدد كبـري من 
األصوات التـي تضمن لهـا الحصول 
عى املقاعد التي تستطيع من خالها 

تكوين كتلة داخل الربملان املقبل«.
وأضاف املحمداوي، أن »سـبب رفض 
التحالف مع الكتل لكون أن تلك الكتل 
فشـلت يف تحقيق مطالب الشـعب يف 

العيش برفاهية وكرامة«.
وأضـاف، »لدينـا آراء خاصة بشـأن 
مسـتقبل البـاد وسـنعتمد الوضوح 
مع النـاس يف كل قراراتنـا لذلك نزلنا 
منفردين يف االنتخابـات املقبلة حيث 
االنتخابـات  اىل  املنفـرد  الدخـول  إن 
هو احـرام لذات الحركـة كجهة لها 
رأيهـا السـيايس املسـتقل البعيد عن 

اإلماءات الخارجية«.
وتابع، أن »العملية السياسية الحالية 
يشوبها الكثري من األخطاء وسنعمل 
عى تغيريها من خـال دخول حركة 
شـجعانا  وسـنكون  اليهـا  حقـوق 
ورصيحـني مـع الشـعب مـن أجـل 
خدمته ولسـنا باحثني عـن الكرايس 
بل نكون بخدمة الشـعب الذي عانى 
الويات خـال املدة التـي تولت فيها 
الحاليـة زمـام  السياسـية  الطبقـة 

األمور«.

وأشـار اىل »وجـود حـرب مـن قبـل 
بعض األحزاب والحركات السياسـية 
عى حركـة حقـوق لكونهـا رفضت 
االنضمام اىل عـدد من الكتل املعروفة 
إيمانا منها برورة تشـكيل حضور 

قوي يف الربملان املقبل«.
عـى  املواطنـني  املحمـداوي  وحـث 
»املشـاركة ودعم الحركة حتى تكون 
رقما صعبا يف الربملـان املقبل الذي لم 
تبق إال أيام قليلة عى موعد انتخاباته 
من أجل الوصول اىل عملية سياسـية 
مختلفـة عن الحالية التـي لم تحقق 

شيئا للشعب«.
ولفـت إىل »أهميـــــة االنتخابـات 
واملشاركة فيها وأهمية إنشاء حركة 
السـيايس  املـرشوع  حقـوق ضمـن 
لكتائب حزب الله من أجل املشـاركة 
االنتخابـي  املشـهدين  يف  الفاعلـة 

والسيايس  لتشكيل الحكومة«.
وبـني أن »الحكومـة الحاليـة خالية 
من أية مامح، فهي ليسـت معروفة 
االتجـاه فـا هـي عراقيـة باملعنـى 
التـي  الرؤيـة  تمتلـك  وال  الوطنـي 
تسـتطيع من خالها السري يف طريق 
اإلعمار والبناء لكونها ليست صاحبة 
قـرار وطنـي يقـود البـاد للتخلص 
األمريكـي  االحتـال  مخلفـات  مـن 

البغيض«.
يشـار اىل أن حركة حقوق قد وضعت 
برنامجهـا  أولويـات  مقدمـــة  يف 
الوجـود األجنبـي  إنهـاء  االنتخابـي 
االمريكـي والركـــي عـى األرايض 

العراقية، ودعم السيادة الوطنية.

أدباء العراق بخدمتكم..!
تمر املجتمعات اإلنسـانية يف مراحـل دورة حياتها، بجملة 
مـن التغـريات والتحـوالت السـلبية واإليجابيـة، تقودهـا 
يف نهايـة املطـاف إىل الرقـي أو إىل الراجـع والخمـول، إىل 
االسـتقرار والنمو والتطور، أو الفـوىض والنكوص، وهذه 
هي حركية املجتمعـات، التي تفرضها طبيعـة »العمران« 

وفق تعبري ابن خلدون.
بـني كل فاصلة زمنية وأخرى يربز أفراد خاقون، تجمعهم 
خصائص مشـركة، ويمتلكون من أدوات عقلية ومهارات 
فكريـة، تمكنهـم مـن التأثري عـى مجتمعاتهـم بدرجات 
متفاوتة لكنها ملموسة..هؤالء هم ما يطلق عليهم تسمية 

»املثـقفون«.
مهمـة املثقفـني يف املجتمع جليلة، وهم لسـان حال األمة، 
وخزنـة معارفها وعلومهـا وتراثها وثقافتهـا، هم حراس 

التأريخ والقيم، ونارشو آداب أممهم..
هـذه الوظائف تمثل مهـام عامة لكل مثقفـي املجتمعات 
اإلنسانية، وال تقترص عى مجتمع معني، املثقف هو صانع 
الوعي، املبني عى املعرفة واالهتمام بشـؤون مجتمعه، هو 
املندك بهمـوم ومعاناة ومشـكات أمته، وهـو حامل لواء 

املطالب والحلول..
العراق ليس بدعا عن الشـعوب، بـل بني نهريه أمة مثقفة، 
وليس أفـرادا أو آحادا مـن املثقفني، ويف العـراق عدد كبري 
من املؤسسـات الثقافية، التي تختـص كل منها بفرع من 
فـروع الثقافة، بل لدينا وزارة للثقافة، ونقابات للمثقفني، 
صحفيون، كتـاب وأدبـاء، فنانون، 
أكاديميـون، فضـا عـن منظمات 
تختـص  كثـرية  مدنـي  مجتمـع 
الثقافة..ولدينـا  فـروع  بمختلـف 
أعـرق اتحـاد لألدبـاء والكتـاب يف 

العراق واملنطقة..
مـع وجـود هـذا العـدد الكبـري من 
الثقافيـة، لكنها تبقى  املؤسسـات 
قارصة إزاء حجم الثقافة يف العراق، 

وكم الراث املعريف الهائل هنا..
أي مـن مؤسسـات الثقافـة تنهـض بجانـب مـن جوانب 
االعتناء الثقايف، واتحاد األدبـاء العتيد نهض بمهمة جليلة 
، يكشـفها اإلعان التايل، الذي قرأته عى صفحات التواصل 
االجتماعـي مسـاء الجمعـة، 2021/9/10 ؛ تجدونه عى 

الرابط أدناه: 
106001898017781 /https://www.facebook.com

}يوم غٍد السـبت يف نادي اتحاد األدبـاء الرفيهي؛ الواقع / 
ساحة االندلس مقابل مستشفى الشيخ زايد/ تفتح أبواب 
النادي السـاعة )10( صباحاً / السحبة األوىل سعر السيت 
15 ألفا / جميـع الخطوط دبل 9 مرات عى 500,000 ألفا 
/ املراكـم عى 2,000,000 مليونني / من السـحبة )2( اىل 
السـحبة )4( سعر السـيت 10 آالف / جميع الخطوط عى 
400,000 ألـف/ من السـحبة )5( اىل السـحبة )7( سـعر 
السـيت 10 آالف / جميـع الخطوط عـى 500,000 ألف / 
السـحبة الثامنة سعر السـيت 10 آالف / املراكم خال 90 
رقـم 2,000,000 مليونـني / أيضـا بقية سـحبات ب 10 
آالف / الخطـوط عى 600 و700 / أها وسـها بالضيوف 

الكرام{
هـذه هي وظيفة اتحاد األدباء العراقي بنرش »الثقافة«،  يف 

زمن الحرية والديمقراطية الرديء..
كام قبـل السـام: إفتحـوا الرابـط أعاه، وسـيكون أدباء 

العراق بخدمتكم..!
سام..

ألواح	طينية	..	

قاسم العجرش ..

كونها نابعة من رحم معاناة الفقراء والمحتاجين

حركة حقوق ترفض عروضا مغرية للتحالف مع كتل سياسية

تغريدة

المحلل السياسي الدكتور حيدر البرزنجي

   االنتخابات هل هي وس���يلة 
ام غاي���ة وم���اذا يترتب على 
المش���اركة االنتخابات  ع���دم 
وس���يلة م���ن اج���ل الوص���ول 
ال���ى الغاي���ة وهي تش���كيل 
حكومة تس���تطيع ان تتحمل 
المالحظات  رغم  المس���ؤولية 
والمؤاخ���ذات على االداء عدم 
المش���اركة أم���ر خطير وهي 
دع���وة الى تعطي���ل العملية 
الديمقراطي���ة بص���ورة عامة 
انتخابات 2021 واجب وطني.

المفوضية: ال نملك توقعات عن نسب المشاركة في االنتخابات

املراقب العراقي/ بغداد...
كشـفت لجنة الربية النيابية، 
امـس السـبت، عـن تقديمها 
توصيـة بشـأن دوام املدارس 
الجديـد  الـدرايس  العـام  يف 

حضوريا.
وقالـت اللجنـة، يف بيان تلقت 
نسـخة  العراقـي«  »املراقـب 

منـه إنها »رفعـت توصية بأن 
خـال  املـدارس  دوام  يكـون 
العام الدرايس الجديد حضورياً 

لجميع املراحل«.
اللجنـة  ان  بالذكـر  والجديـر 
اقرحت يف وقت سـابق تأجيل 
السنة الدراسية الحضورية ملا 

بعد االنتخابات النيابية.

املراقب العراقي/ بغداد...
رهنت املفوضية املستقلة لانتخابات يف العراق، 
زيادة نسـبة املشـاركة يف االقراع بعدة جهات، 
الفتة اىل ان االنتخابات املقبلة سـتكون االفضل، 
فيما اشـارت اىل عدم امتاكهـا اي توقعات عن 

نسب املشاركة.
وقالـت املتحدثة باسـم املفوضية جمانة الغاي 
يف ترصيح تابعته »املراقب العراقي« إنه »التوجد 
لدينا توقعات عن نسـبة املشـركة باالنتخابات 

الحالية«.
واضافـت، ان »الحـث عى املشـاركة يتبع ايضا 
االحزاب وجمهورها ودور وسائل االعام يف حث 
الناخبـني عى املشـاركة، فضا عن املرشـحني 
املسـتقلني ودورهـم يف دعـوة الناخبـني وكذلك 
دور  لهـم  االنتخابيـة  العمليـة  جميـع رشكاء 
بهـذا الشـأن مـن املراقبـني املحليني وورشـات 
التوعيـة والتثقيف«.وبينت ان »هذه االنتخابات 
سـتكون افضل من سـابقاتها حيث تـم اتخاذ 
عـدة اجراءات بمـا يخص البطاقـة البايومرية 
واالجهزة االلكرونيـة فضا عن وجود املراقبني 
املحليني والدوليني ووكاء االعام، وهذه جميعها 

ضمانات للعملية االنتخابية«.

املراقب العراقي/ بغداد...
أكـد حـزب االتحـاد الوطني الكردسـتاني، 
امس السبت، أن القصف الركي بات مسألة 
تقلق العـراق، فيما انتقد صمـت الحكومة 
املطبـق رغم سـقوط ضحايـا وتدمري قرى 

بالكامل.
وقال عضـو االتحاد الوطنـي فائق يزيدي، 
يف ترصيـح تابعتـه »املراقـب العراقـي« إن 
»الصمت الحكومي ناجـم عن حالة ضعف 

عراقـي بالتعامل مع هذا امللـف«، موضحا 
أن »العـراق لديـه العديد مـن األوراق لردع 

القصف والعنجهية الركية«.
واضاف يزيـدي، أن »صمت الحكومة يمهد 
إىل تنفيـذ املخطـط الركي الحتـال العديد 
مـن مناطـق البـاد«، داعيـا وزيـر الدفاع 
والحكومـة االتحاديـة إىل »اتخـاذ القرارات 
الازمـة للتعامـل مـع االنتهـاكات الركية 

املستمرة«.

وأوضـح، أن »تركيـا دولة تحتل مسـاحات 
واسـعة داخل العـراق«، مبينـا أن »اجتماع 
وزراء الخارجية العرب املقرر هذا االسـبوع 
لن يأتـي بـيء جديد بخصـوص القصف 

الركي املتكرر«.
وطالب عضو االتحاد الوطني الكردستاني، 
حكومـة الكاظمـي »بوضـع النقـاط عى 
الحـروف عنـد زيـارة اردوغـان املرتقبة إىل 

بغداد«.

صمت الحكومة على انتهاكات
 تركيا يثير مؤشرات خطيرة لدى البيت السياسي

املراقب العراقي/ بغداد...
كشف مصدر مطلع يف اقليم كردستان، 
املشـرك  الرئيـس  أن  السـبت،  امـس 
لاتحـاد الوطنـي الكردسـتاني، بافـل 
طالباني، سيشـن حملـة اعتقاالت ضد 
العديـد من رجال األعمـال القريبني من 

شيخ جنكي، بمدينة السليمانية.
اعتقـاالت  إن »حملـة  املصـدر،  وقـال 
سـتبدأ بعد صدور مذكـرات بحق تجار 

ورجال أعمـال ومقاولني يف إطار خطة 
اإلصاح«.

وأضاف، أن »أغلب الذين صدرت بحقهم 
مذكرات قبض هم من املقربني للرئيس 

املشرك اآلخر الهور شيخ جنكي«.
وأكـد املصـدر، أنه »قد وقـع خاف بني 
جنكـي وطالبانـي أدى البعـاد جنكـي 
وسحب جميع الصاحيات منه والطلب 

منه مغادرة كردستان«.

صراع العوائل الكردية مستمر.. 
طالباني يوجه بحملة اعتقاالت ضد أتباع »شيخ جنكي«

التربية النيابية توصي
 بجعل دوام المدارس »حضوريا«

املراقب العراقي/ السليمانية...
أعلنت اإلدارة املحلية يف السـليمانية باقليم كردستان، 
امس السـبت، القاء القبض عـى مجمـــوعة تقوم 
برسقة أسـاك وأعمـدة نقـل الطاقـة الكهربائية يف 

املحافظة.
وقالت إدارة قضاء جمجمال يف محافظة السليمانية، 
يف بيـان مقتضـب تلقت »املراقـب العراقي« نسـخة 
منـه إنه »تم إلقاء القبض عـى ثاثة متهمني برسقة 
قضـاء  حــــدود  يف  الكهربـاء  وأعمـدة  األسـاك 

جمجمال«.
وحذرت املديريـة العامة للكهرباء يف السـليمانية من 
خطـر انهيار شـبكة الكهربـاء الوطنيـة باملحافظة 
وبـإدارة منطقـة كرميان جراء قيـام عصابة برسقة 

معدات وقابلوات أبراج نقل الطاقة. 

الحشد	ينفذ	عملية	
تفتيش	شمال	شرق	المقدادية

املراقب العراقي/ دياىل...
اعلن الحشـد الشـعبي، امس السـبت، تنفيذ عملية امنية شـمال 
رشقـي املقداديـة يف ديـاىل، مشــــــرية اىل أن العمليـة شـملت 
تفتيش بسـاتني شـمال رشق املقــــدادية لتأمينها مـــــــن 

فلول داعش.
وقال اعام الحشـد، يف بيان تلقت »املراقـب العراقي« إن »قوة من 
لواء نداء دياىل يف الحشـد الشعبي، نفذت عملية أمنية شمال رشق 

قضاء املقدادية يف دياىل.
واضـاف، أن »العملية شـملت تفتيش بسـاتني أبو دهـن الواقعة 
شـمال رشق املقداديـة لتأمينها من فلول داعـش التي تتخذ منها 

ماذا ومنطلقا لهجماته اإلرهابية«.
واحبطـت قوات الحشـد الشـعبي، تعرضا ارهابيـا نفذته عنارص 

داعش ضد نقطة أمنية شمال رشق املقدادية.

اإلطاحة	بعصابة	لسرقة
	خطوط	نقل	الطاقة	بالسليمانية

ين
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صحيفة-يومية-سياسية-عامة

االحد 12 أيلول 2021 العدد 2670 السنة الثانية عشرة

توقع�ت اللجنة املالية النيابية،امس الس�بت، وص�ول موازنة العام 
املقبل يف ش�هر اب من العام املقبل بس�بب االنش�غال يف االنتخابات 
وتش�كيل الحكومة، مبينة ان الربملان بحاجة اىل س�بعة اش�هر من 
اجل حسم اللجان النيابية الجديدة.وقال مقرر اللجنة احمد الصفار 
يف ترصي�ح تابعته » املراقب العراق�ي« ان “موازنة 2022 تحتاج اىل 
حكوم�ة جديدة بعد اجراء االنتخابات يف الش�هر املقبل ما يعني ان 
الوق�ت مىض عىل تمريرها يف الوقت املتبقي من الحكومة”.واضاف 
الصفار ان “تشكيل اللجنان النيابية والحكومة بحاجة اىل سبعة اىل 
ثمانية اشهر وقد تصل املوازنة الربملان يف تموز او اب املقبل”.واشار 
اىل ان “الحكوم�ة املقبلة لن تواجه املش�اكل كون املوازنة س�تكون 
ضم�ن قانون 12/1 لحني اقرارها وفقا للربنامج الحكومي وتوجه 

الربملان املقبل والسياسة العامة يف البالد”.

تشاؤم نيابي بشأن موازنة 2022:
 قد تصل آب المقبل!

ارتفعت أس�عار رصف الدوالر األمريكي مقاب�ل الدينار العراقي 
ام�س الس�بت، يف البورص�ة الرئيس�ية بالعاصم�ة بغداد.وقال 
مصدر، إن بورصة الكفاح والحارثية املركزية يف بغداد س�جلت، 
صباح امس 147450 ديناراً عراقي�اً مقابل 100 دوالر أمريكي.
يف حني س�جلت اسعار البورصة الخميس املايض 147400 دينار 
عراق�ي مقاب�ل 100 دوالر امريكي.وأش�ار اىٕل أن اس�عار البيع 
والرشاء اس�تقرت يف محال الصريفة باالٔس�واق املحلية يف بغداد، 
حي�ث بلغ س�عر البي�ع 148000 دين�ار عراقي ل�كل 100 دوالر 
امريكي، بينما بلغت أس�عار ال�رشاء 147000 دينار عراقي لكل 
100 دوالر امريكي.أم�ا يف اربي�ل عاصم�ة اقليم كردس�تان، لم 

تشهد تداول للدوالر ألغالق البورصة فيها امس السبت.

ارتفاع طفيف بأسعار 
االقت�صاديصرف الدوالر في بغداد

تجار األزمات يستغلون »الدوالر« لرفع أسعار السلع وأرقام »الفقر« تتصاعد
مبــررات رفعــه لــم تحقــق أهــدافهـا 

 كل ذل�ك انعكس س�لبا عىل االس�واق 
املحلي�ة الت�ي تعتم�د ع�ىل االس�ترياد 
بنس�بة 99% , م�ا رافق ذل�ك الصعود 
يف قيم�ة ال�دوالر , ارتفاع�ا كب�ريا يف 
أس�عار البضائع والس�لع عىل ش�كل 
بيانات متصاعدة , واملترضر االول هو 

املواطن . 
كذبة رفع قيمة الدوالر لتعزيز أرصدة 
البنك املرك�زي وتعويض ما تم رصفه 
من أموال م�ن قبل حكومة الكاظمي، 
جاءت للتغطية عىل اإلنفاق الحكومي 
املتصاعد، فضال عن إرسال االموال اىل 
كردس�تان بدون س�ند قانون�ي ,  وما 

يح�دث ه�و تطبيق سياس�ة صندوق 
النقد الدويل بش�كل تعس�في من قبل 
إن غي�اب  ب�ل   , العراقي�ة  الحكوم�ة 
الحس�ابات الختامي�ة فرصة لرشعنة 
التج�اوزات ع�ىل امل�ال الع�ام من قبل 
الحكومة ووزاراتها , والتي فش�لت يف 
الح�د من االرتف�اع الكب�ري يف معدالت 

الفساد والهدر املايل .
أن  النيابي�ة،  املالي�ة  اللجن�ة  وأك�دت 
جمي�ع م�رّبرات تغي�ري س�عر رصف 
ال�دوالر مقارن�ة بالدين�ار العراقي لم 
تتحق�ق، نافي�ة وج�ود انخف�اض يف 
مبيع�ات البن�ك املركزي لغاي�ة الوقت 

الحايل.
وذك�ر عضو اللجنة ناجي الس�عيدي, 
أن أي م�ن أهداف رفع س�عر الرصف 

ل�م يتحقق، س�واء عىل الصعي�د املايل 
املتعل�ق بالعج�ز، أو النق�دي املتعل�ق 
بتخفيض بيع االحتياطات من العملة 

الصعب�ة، مش�دًدا ع�ىل أن جميع تلك 
املرّبرات ل�م نلمس لها أث�ًرا عىل أرض 

الواقع.

فيم�ا أك�د املتح�دث باس�م مجل�س 
الوزراء، حس�ن ناظم يف وقت س�ابق، 
أن س�عر رصف الدوالر س�يكون ثابًتا 

يف املوازن�ة املالية لعام 2022 وال تغيري 
فيه.

وتاب�ع » أن زيادة س�عر رصف الدوالر 
فكرة مطروحة للنقاش منذ س��نوات 
ولم تجرؤ الحكومة السابقة عىل اتخاذ 
هذه الخطوة ملا يحيط بها من مخاطر 
وس�جاالت، وحكومة الكاظمي كانت 
جريئة باتخاذ ه�ذا القرار كونه يصب 
بمصلحة االقتصاد العراقي،ويف الرؤية 
االقتصادية االصالحي�ة لوزارة املالية، 
إذ قدمت هذه الفكرة ضمن إصالحات 

الورقة البيضاء ونالت القبول.
وي�رى الخبري االقتص�ادي إياد املالكي 
يف اتص�ال مع ) املراق�ب العراقي(: أن 
»مافي�ات الفس�اد التي تس�يطر عىل 
عملي�ة بي�ع ورشاء ال�دوالر بالتواطؤ 
مع جهات رس�مية تس�يطر عىل عمل 
البن�ك املركزي هي وراء ارتفاع س�عر 
رصف ال�دوالر، رغ�م أن البنك املركزي 
يضخ شهريا ما يزيد عن ملياري دوالر 

ضمن نافذته لبيع العملة«.
وتاب�ع املالكي:  أن عملي�ة رفع قيمة 
الدين�ار ل�م تنج�ح يف  أم�ام  ال�دوالر 
أهدافها , بل استغلت من قبل مافيات 
املال املرتبطة بكتل سياس�ية معروفة 

للش�عب لتحقيق االرباح عىل حس�اب 
ارتف�اع مع�دالت الفق�ر والبطالة , ما 
انعكس س�لبا ع�ىل البضائع والس�لع 
الت�ي ما زال�ت تحقق ارتفاعا بس�بب 
عمليات االستحواذ عىل بيع الدوالر من 

قبل تلك املافيات .
بالش�أن  املخت�ص  أك�د  جهت�ه  م�ن 
االقتصادي عبد الحس�ني الش�مري يف 
اتص�ال م�ع )املراق�ب العراق�ي(:  أن 
»ارتف�اع أس�عار رصف ال�دوالر أمام 
الدينارالعراقي يف االسواق، بسبب عدم 
وجود رقابة حكومية صارمة وشديدة، 
بأس�عارالرصف  يتالع�ب  تج�اه م�ن 
من املتنفذي�ن من أصح�اب املصارف 
والصريف�ات، خصوًص�ا أن غالبيته�ا 

تابعة لجهات وشخصيات متنفذة«.
وتاب�ع: أن »اس�تمرار ع�دم الرقاب�ة 
الحكومية، يعني تواصل ارتفاع أسعار 
رصف الدوالر أم�ام الدين�ار العراقي، 
وه�ذا االم�ر س�وف يتس�بب بكوارث 
ع�ىل  جدي�دة  واقتصادي�ة  إنس�انية 
املواطنني، من أصحاب الدخل املحدود 
أو العاطل�ني عن العمل, وس�يزيد من 
نسب الفقر بس�بب عدم قدرة العائلة 

عىل رشاء مستلزماتها من األسواق«.

يوم���ا بعد آخر تش���هد أس���واق الم���ال العراقي���ة تقلبات 
مستمرة بس���عر صرف الدوالر، رغم وجود تسعيرة رسمية 
يباع من خاللها ف���ي نافذة العملة من قبل البنك المركزي 
والذي شهد هو اآلخر ارتفاعا في كمية الدوالر المباع، كون 
غالبيته تذهب خارج البالد كحواالت ولتعزيز االرصدة في 

الخارج وهي بوابة للتهريب الرسمي للدوالر .

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي

انتق�د الخبري يف الش�أن االقتصادي رع�د تويج، ترصيح 
وزير املالية بش�ان ما رصف عىل الكهرباء ،خالل االعوام 
السبعة االخرية ، مؤكدا انه يشكل اشارة عىل عدم ضبط 

االنفاق يف العراق.
وقال تويج:« ش�كل ترصي�ح وزير املالية بش�أن رصف 

120 ملي�ار دوالر ع�ىل الكهرب�اء خالل االعوام الس�بعة 
االخرية ، اشارة عىل عدم ضبط االنفاق يف العراق ».

واض�اف :« من واجب وزارة الكهرباء تقديم كش�ف عن 
انفاقه�ا خالل ه�ذه االعوام الس�بعة ، مع�دل 17 مليار 
دوالر يف العام ، والبد من مطالبة وزارة املالية بحس�ابات 

ختامية وخطة مالية متناس�قة مع خطة تتعلق بانتاج 
وزارة الكهرباء س�واء عىل مس�توى الطاق�ة الكهربائية 

والطاقة املستوردة«.
وتاب�ع ان�ه« الب�د م�ن التفك�ري م�ن الجانب االخ�ر ، يف 
للطاق�ة  املس�تهلكني  قب�ل  م�ن  الكهرب�اء  مدفوع�ات 

الكهربائية«.
وكان وزي�ر املالية عيل عبداالمري ع�الوي قال يف ترصيح 
صحف�ي :« ان عج�ز الع�راق ع�ن توف�ري م�ا يكفي من 
الكهرب�اء لتلبي�ة الطلب كل�ف البالد ما يق�رب من 120 

مليار دوالر عىل مدى السنوات السبع املاضية ».

خبير اقتصادي : ما صرف على الكهرباء اشارة على عدم ضبط االنفاق في العراق

موقع عالمي يقارن بين تكلفة المعيشة في بغداد وأقصى جنوبي العراق
كشف موقع »expatistan« العاملي الذي يعنى 
بتصني�ف دول العالم، أن  العاصم�ة العراقية 
بغ�داد ارخص يف تكلفة املعيش�ة من البرصة، 

)أقىص جنوبي البالد(  بنسبة أكثر من %20..
بتكالي�ف  تصنيفات�ه  يف  املوق�ع  ويق�ارن 
املعيش�ة بني دول العالم وامل�دن باالعتماد عىل 
أس�عار املأكل واملس�كن وامللبس واملواصالت، 
ومس�تحرضات العناية الشخصية، واألنشطة 

الرتفيهية.
ووفق�ا ألحدث تصني�ف للموقع للع�ام الحايل 
2021، واطلع�ت عليه »املراقب العراقي«، فإن 
»م�ا يدفعه الس�كان يف بغداد م�ن مبالغ عىل 
الطعام أقل بنس�بة 20% مما يدفعه الس�كان 
يف الب�رصة، حي�ث تبل�غ قائمة طع�ام الغداء 
األساس�ية )بم�ا يف ذل�ك م�رشوب( يف الح�ي 
التج�اري يف بغ�داد 9.250 آالف دين�ار يف حني 

تبل�غ تل�ك القائمة يف الب�رصة 16 ال�ف دينار 
للشخص الواحد«.

وأش�ار إىل أن »س�كان بغ�داد يدفع�ون ع�ىل 
الس�كن اعىل بنسبة 1% مما يدفعه السكان يف 
البرصة«، وس�كان بغداد يدفعون عىل املالبس 
اقل بنس�بة 34% مما يدفعه س�كان البرصة«، 
موضح�اً أن »زوجاً واحداً من األحذية الجلدية 
للرج�ال يف بغ�داد تبل�غ 61 الف دين�ار يف حني 

تبلغ يف البرصة 65 الف دينار«.
يدفع�ون ع�ىل  بغ�داد  أن »س�كان  إىل  ون�وه 
املواصالت اقل بنس�بة 41% مما يدفعه سكان 
الب�رصة«، مبين�اً أن »س�كان بغ�داد يدفعون 
عىل العناية الش�خصية اقل بنس�بة 32% مما 
يدفعه س�كان الب�رصة، ويدفع س�كان بغداد 
عىل الرتفيه اقل بنس�بة 1% مما يدفعه سكان 

البرصة«.

انطالق منح تأشيرات 
الدخول لسائقي الشاحنات 

االردنية الى العراق
اعلن�ت غرف�ة صناع�ة االردن الب�دء بمن�ح تأش�ريات 
الدخ�ول لس�ائقي الش�احنات االردنية لنق�ل البضائع 
املحلي�ة اىل الس�وق العراقي�ة وأبلغ�ت الغرف�ة يف بيان 
،، ال�رشكات العامل�ة يف القط�اع الصناعي ، الس�ماح 
للشاحنات العراقية بالدخول اىل االرايض األردنية، وذلك 
تطبيقا لقرار الحكومة االردنية السماح بنقل البضائع 

بني البلدين بطريقة )دور تو دور(. 
س�ائقي  م�ن  للطل�ب  الصناعي�ة  ال�رشكات  داعي�ة 
الش�احنات األردنية التي س�تنقل بضائعهم اىل العراق، 
مراجعة نقابة اصحاب الش�احنات األردنية اعتبارا من 
االح�د كونه�ا س�تتوىل متابعة الحصول عىل تأش�ريات 
الدخول لألرايض العراقية.وكان�ت وزارة النقل االردنية 
ق�د اعلنت البدء بدخول الش�احنات األردنية إىل العراق، 
مبين�ا ان من�ح التأش�ريات لس�ائقيها س�يبدأ مطل�ع 

األسبوع الحايل.

انتاجها بلغ مليون طن.. 
الزراعة تعلن عن حجز 
عالمي للتمور العراقية

أعلنت وزارة الزراعة امس السبت، أن إنتاج التمور 
يف البالد يبلغ نح�و مليون طن، وأنها محجوزة من 
قبل بع�ض دول العالم.وقال املتحدث باس�م وزارة 
الزراع�ة حمي�د النايف ، أن�ه »ال توج�د محاصيل 
زراعية يمكن أن يتم تصديرها من العراق باستثناء 
التمور، وأنه من املؤم�ل أن يفوق انتاج العراق من 
التمور عن العام املايض بنس�بة 30%«، منوها بأن 
»انت�اج التمور يف البالد يبلغ نح�و مليون طن، وأن 
التمور العراقية محجوزة من قبل بعض دول العالم 
التس�امها بالجودة واملذاق«.من جانب آخر، أش�ار 
إىل أن »هن�اك عدة تحديات تواجه القطاع الزراعي، 
ابرزها، قل�ة الدعم املايل واملش�اكل املائية الناجمة 
عن ش�ح املي�اه«، مبينا أن »الوزارة س�تتبع أفضل 
األس�اليب يف اع�داد خطة زراعي�ة طموحة، تحقق 
االمن الغذائي للمواطنني، وتس�عى الستدامة االمن 
الغذائي من محصويل الحنطة والش�عري«.وأضاف: 
»س�يتم خالل الش�هر الجاري اعداد الخطة بعد أن 
تأتي نس�بة املس�احات املزروعة م�ن املحافظات، 
وس�يتم وضع الخط�ة بالتعاون م�ع وزارة املوارد 
املائي�ة واقرارها، م�ن خالل توفري الحص�ة املائية 
للمس�احات الزراعية، وأن هناك تواصال مع وزارة 

املوارد املائية بهذا الخصوص«.
وأب�دى النايف، »مخاوف من ع�دم توفري الكميات 
الالزمة من املياه«، معربا يف الوقت نفس�ه عن امله 

يف أن »يتم تدارك ازمة املياه«.

 تشغيـل خـط انتـاج الدفاتـر المدرسيـة 
فـي مصنـع ورق البصـرة

للصناع�ات  العام�ة  الرشك�ة  اعلن��ت 
الصناع�ة  ل�وزارة  التابع�ة   ، البرتوكيمياوي�ة 
واملع�ادن ، ع�ن تش�غيل خ�ط إنت�اج الدفات�ر 
املدرس�ية يف مصن�ع ورق الب�رصة التاب�ع له�ا 
بطاق�ة ) 8 ( آالف دف�رت فئ�ة ) 60 ( ورق�ة يف 

الي�وم .
وق�ال مدي�ر ع�ام الرشك�ة عب��اس حي�ال يف 
ترصي�ح صحف�ي:« ان خ�ط إنت�اج الدفات�ر يف 
مصن�ع ورق الب�رصة ُمتوق�ف عن العم�ل ُمنذ 
ع�ام 2003 لتق�اُدم املُع�دات وعدم توف�ر مواد 

إحتياطية إلعادته إىل العمل ».
واض�اف :«ت�مَّ تفكيك خ�ط الدفات�ر يف مصنع 
املُستلزمات املدرس�ية يف التاجي التابع للرشكة 
ونقله اىل املصنع املذكور والبدء بنصبه وتشغيله 
بجه�ود فريق عمل هن�ديس وفني تمَّ تش�كيله 

لهذا الغرض بمدة ثالثة اشهر ».

واشار اىل اجراء التشغيل التجريبي للخط بنجاح 
تام والرشوع باالنتاج وفق املُواصفات املسموح 
بها ، ُمبدياً االس�تعداد للتعاُقد مع وزارة الرتبية 

لغرض التجهيز مع فتح منافذ للبيع املبارش .

سومو: ارتفاع بانتاج النفط العراقي 
خالل الشهر الماضي

أعلنت رشكة تس�ويق النفط »سومو«،امس السبت، إن 
إنت�اج العراق النفطي، بم�ا يف ذلك التدفق�ات من إقليم 
كردس�تان، ارتفع 1.93 باملئة عىل أس�اس شهري يف آب 

املايض، حتى مع ضخ البالد أقل من حصتها يف أوبك +.

وأظهرت بيانات ل� »س�ومو«، أن العراق ثاني أكرب منتج 
يف أوب�ك، »ضخ 3.961 مليون برميل باليوم يف املتوس�ط 
خ�الل آب املايض، مقارن�ة مع 3.886 ملي�ون برميل يف 
الي�وم خ�الل تموز«.وارتفعت حصة الع�راق من أوبك + 
إىل 4.061 ملي�ون برمي�ل يف اليوم خ�الل اب من 4.016 
ملي�ون برميل بالي�وم يف تموز مع اس�تمرار التحالف يف 
رفع س�قف اإلنتاج.وتبلغ حصة العراق يف ايلول الجاري 
4.105 ملي�ون برميل يف اليوم حيث يواصل تحالف أوبك 
+ تخفي�ف تخفيضات اإلنتاج بمقدار 400 ألف برميل يف 
اليوم كل شهر بني آب املايض وكانون االول املقبل، بهدف 
إضافة 2 مليون برميل يف اليوم بحلول نهاية عام 2021.
 3.419 إىل   %2.1 بنس�بة  الص�ادرات  إجم�ايل  وارتف�ع 
ملي�ون برميل يف اليوم خالل آب املايض، حيث زادت هذه 
الص�ادرات الحكومي�ة بنس�بة 4.7% إىل 3.053 ملي�ون 
برمي�ل يف اليوم، وانخفض�ت التدفقات الكردية بنس�بة 
14% إىل 365 ألف برميل يف اليوم، وفًقا لبيانات »سومو«.

اإلسالمية الكردستانية: مليارات الدوالرات 
هربت من قبل حزبي بارزاني وطالباني
 طال�ب القي�ادي يف الجماعة اإلس�المية الكردس�تانية ريبوار حمد 
، بالكش�ف ع����������ن مص�����ري األم�وال املهربة م�ن إقليم 

كردستان.
وق�ال حم�د يف حدي�ث صحف������ي، إن “ملي�ارات ال�دوالرات تم 
رسقتها م�ن قبل حزبي بارزان�ي وطالباني وب����اقي الفاس�دين 
ال�ذي يع�����ان�ي  ال�����وق�ت  املتنفذي�ن يف الس�لط�����ة، يف 
أزم�ة اقتص�����ادي�ة  الك������ردي م�������ن  امل�����واط�ن 

خ����انق�������ة”.
وأض�اف، أن “هن������اك أم������واال م�����وضوع�ة يف البنوك 
الخارجي�ة تم ت���هريبه�ا م����ن اإلقلي���م، يج����ب الكش�ف 

عنها”.
مبين�����ا، ان�ه “إذا كان�ت حك�������وم�ة كردس�تان ج�ادة يف 
األص�الح ك���ما تدع�ي يف ترصيحاتها املختلفة، فعليها اس�رتجاع 

هذه األموال”.
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»أسوشيتد برس«: الواليات المتحدة سحبت منظومات دفاع جوي من السعودية

نيويورك تايمز ُتفّند ادعاءات البنتاغون بشأن الضربة األخيرة في كابل

أخبار من 
الصحف 

والمجالت

المراقب العراقي/ بغداد...
أف�ادت صحيف�ة »نيوي�ورك تايم�ز« ب�أن نتائج 
الغ�ارة  مالبس�ات  يف  أجرت�ه  صحف�ي  تحقي�ق 
األمريكية األخرية يف العاصمة األفغانية كابل يثري 
شكوكا بخصوص رواية البنتاغون بشأن الحادث.
وأعلن�ت الوالي�ات املتح�دة أص�ال أن الغ�ارة التي 
نفذت يف 29 آب استهدفت مركبة يعتقد أنها كانت 
مفخخ�ة بمتفج�رات وكانت تتوج�ه نحو مطار 
حام�د ك�رزاي ال�دويل وكان وراء عجل�ة قيادتها 

انتحاري مفرتض.
وأوضح مس�ؤولون يف البنتاغ�ون أنهم لم يحددوا 

حتى تنفيذ الغارة هوية الس�ائق، لكنهم اشتبهوا 
بانتمائ�ه إىل تنظي�م »داع�ش«، اس�تنادا إىل رصد 
تحركاته يف ذلك اليوم، بما يش�مل زيارته إىل مخبأ 
رسي مفرتض للتنظيم اإلرهابي وتحميل مركبته 

بما يعتقد أنه متفجرات.
غري أن تحقيق »نيويورك تايمز« الذي اس�تند عىل 
فحص الفيديوهات املتوفرة ومقابالت مع عرشات 
من زم�الء الس�ائق القتيل وعائلته خل�ص إىل أنه 
يدع�ى زيم�اري أحم�دي )43 عام�ا(، وهو عمل 
 Nutrition and من�ذ ع�ام 2006 لصالح منظم�ة
األمريكي�ة  اإلغاثي�ة   Education International

وكان ق�د قدم قبل وفاته طلبا للج�وء إىل الواليات 
املتحدة.

وخل�ص التحقي�ق إىل أن تحركات أحم�دي يف ذلك 
الي�وم كانت روتيني�ة ولم يكن له�ا أي عالقة مع 
أنشطة إرهابية، وأن الضحية لحظة وقوع الغارة 

كان أمام منزله الواقع عىل مقربة من املطار.
وأك�دت الصحيف�ة أن املعطيات املتوف�رة تؤكد أن 
تح�ركات الضحية يف ذلك اليوم ش�ملت نقل زمالء 
ل�ه إىل وم�ن أماكن عمل، فيما لم تكن يف س�يارته 
متفجرات بل قواري�ر من املاء كان ينوي نقلها إىل 

عائلته.

المراقب العراقي/ بغداد...
كش�فت وكالة »أسوشيتد برس« 
أنَّ الواليات املتحدة سحبت مؤخراً 
الدفاعي�ة  منظوماته�ا  بع�ض 
املتطورة من السعودية، بما فيها 

بطاريات صواريخ »باتريوت«.
وذكرت الوكال�ة أنَّها اّطلعت عىل 
د  ص�وٍر فضائيٍة تم التقاطها تؤكِّ
أنَّ »ع�دداً من بطاريات باتريوت، 
ومنظوم�ًة دفاعي�ًة م�ن ط�راز 
»ثاد« تابع�ة للجي�ش األمريكي، 
ت أص�اًل يف قاع�دة األم�ري  ُن�رشرِ

بت م�ن  س�لطان الجوي�ة، ُس�حرِ
املوق�ع وفق صورٍة ت�مَّ التقاطها 

يف ال��9 م�ن الش�هر الفائت، مع 
وتح�ركاٍت  أنش�طٍة  اس�تمرار 

ملركبات داخله«.
ُيذك�ر أنَّ هذه ليس�ت امل�رة األوىل 
التي تزيل فيه�ا الواليات املتحدة 
صواري�خ من ه�ذا الن�وع، ففي 
أي�ار م�ن الع�ام املايض كش�فت 
وكال�ة »بلومب�ريغ« األمريكية أن 
الواليات املتح�دة أزالت بطاريتني 
من بطاري�ات باتري�وت املضادة 
الس�عودية  م�ن  للصواري�خ 
ال�رشق  يف  أخري�ني  وبطاريت�ني 
إىل  الس�بب  وع�زت  األوس�ط، 

»تراجع التوترات مع إيران«.

المراقب العراقي/ متابعة...
هنأ قائد الثورة االس�المية س�ماحة آية الله الس�يد ع�ي الخامنئي 
بالعودة املقتدرة واملرشفة للدورية ال� 75 التابعة لالسطول البحري 

للجيش االيراني بعد اداء مهامها يف اإلبحار يف املحيط األطليس.
وق�ال قائد الثورة يف بي�ان: »تهانينا عىل الع�ودة املقتدرة واملرشفة 
للدورية ال� 75 التابعة للقوة البحرية لجيش الجمهورية اإلس�المية 
االيراني�ة بعد انج�از املهمة الج�ادة يف االبح�ار يف املحيط األطليس، 

والتي تم تنفيذها ألول مرة يف تاريخ املالحة البحرية يف البالد«.
واضاف: »الي�وم والحمد لله، يتواجد جيش الجمهورية اإلس�المية 
اإليرانية عىل الس�احة بك�وادره الواعية والغي�ارى والدؤوبة، وعىل 
استعداد للجهاد من أجل األهداف السامية للثورة اإلسالمية املجيدة، 

حافظوا عىل هذه القدرات واالرتقاء بها.
وع�ر قائد الثورة عن ش�كره لقائد وافراد الدوري�ة البحرية ال� 75 

عىل انجاز هذه املهمة البحرية.

المراقب العراقي/ متابعة...
أكد نائب األمني العام لحزب الله الش�يخ نعيم قاسم، أّن »التحواّلت 
الت�ي حصل�ت يف لبن�ان ه�ي النقي�ض الت�ام للم�رشوع األمريكي 
اإلرسائي�ي«، وق�ال: »لق�د أصاب�ت بواخر امل�ازوت مقت�اًل أمريكياً 

وفاجأهم أن يتجاوز لبنان الحصار بتأمني هذه املادة الحيوية«.
وأعلن الش�يخ قاسم خالل كلمة له يف امللتقى العربي »متحدون من 
أجل لبنان املقاوم للحصار واإلحتكار والفساد«، إن »بواخر املازوت 
إنجاز س�يايس واجتماعي وأخالقي يف مقابل ظلم أمريكا وجرائمها 

بحق البرشية«.
وق�ال نائب االم�ني العام لح�زب الله: ”نحن ق�ادرون عىل مواجهة 
الحص�ار كما واجهن�ا كيان الع�دو”. واضاف: »س�نواجه الحصار 

األمريكي كما واجهنا االحتالل اإلرسائيي، باألساليب املناسبة«.
واعتر س�ماحته أن ”من نتائج اعمالنا ان االرض تحررت والصحة 

تحسنت ونتكافل اجتماعيا لنخفف اآلالم “.
وتس�اءل الش�يخ قاس�م ”ماذا ق�ّدم رواد الفوىض ون�ريان الحرب 

االهلية إىل لبنان؟“.
واكد ان” لبنان قوي بمعادلة الجيش والش�عب واملقاومة” واضاف 
”ل�ن نقب�ل الف�وىض ول�ن نخض�ع للحص�ار وس�نواجه االحتكار 

وسننترص ان شاء الله”.

اإلمام الخامنئي: الجيش اإليراني 
مستعد للجهاد من أجل األهداف 

السامية للثورة اإلسالمية

حزب اهلل: لن نقبل الفوضى 
ولن نخضع للحصار

شبح التطورات األفغانية يخيم بظالله
 على الحرب اليمنية

المراقب العراقي/ متابعة
بع�د عامني من إطالق »أنص�ار الله« اليمنية 
سلسلة من عملياتها الصاروخية والطائرات 
أعم�اق  يف  النط�اق  واس�عة  طي�ار  ب�دون 
الس�عودية تحت مس�مى »عملي�ات الردع«، 
غ�ريت تلك العمليات بش�كل كب�ري معادالت 
الح�رب ملصلح�ة صنعاء وعطل�ت االقتصاد 
الس�عودي تماًم�ا، وأدت إىل إنهي�ار الحاجز 

السيايس والنفيس آللة العدو الحربية.
ولق�د أدت الجول�ة الجدي�دة والس�ابعة من 
هذه العمليات التي نفذت مس�اء يوم السبت 
امل�ايض ب��8 طائ�رات مس�رية )صم�اد 3( 
وص�اروخ ذو الفقار باليس�تي و 5 صواريخ 
بدر باليس�تية واس�تهدفت رشكة أرامكو يف 
منطق�ة التن�ورة النفطية يف الدم�ام وجدة، 
الس�عودية  العربي�ة  اململك�ة  اس�تعانة  إىل 
وداعموه�ا الغربي�ون كل قوتهم السياس�ية 
والدعائي�ة لتعوي�ض الخس�ارة. ولق�د زعم 
السعوديون أنهم تمكنوا من اعرتاض وتدمري 
الصواري�خ والطائرات بدون طي�ار اليمنية، 
وم�ن خ�الل إن�كار األرضار املحتمل�ة الذي 
تسببت به تلك الطائرات والصواريخ اليمنية، 
قامت الس�لطات الس�عودية بف�رض رقابة 
ش�ديدة عىل وس�ائل اإلعالم، وذلك ملنعها من 

الكشف عن الحقيقة. 
ولقد أعلنت القوة الصاروخية التابعة ألبطال 
الجي�ش واللجان الش�عبية اليمني�ة »أنصار 
الل�ه« يوم الس�بت املايض اس�تهداف رشكة 
ارامكو النفطية وقواعد عسكرية يف املناطق 
الرشقي�ة والغربي�ة والجنوبي�ة للس�عودية 
بغارات جوية نفذتها ثمان طائرات مس�رية 
م�ن ن�وع »صم�اد 3« وص�اروخ باليس�تي 
من ن�وع »ذو الفقار«، ضم�ن عملية نوعية 
اس�تهدفت العمق الس�عودي. وذكر املتحدث 
العس�كري باس�م القوات املس�لحة اليمنية 
العميد »يحي�ي رسيع« يف سلس�لة تغريدات 
عىل صفحت�ه يف موقع التواص�ل االجتماعي 
»توي�رت« ب�أن الطائ�رات املس�رية أصاب�ت 
أهدافه�ا بدق�ة. وق�ال »رسي�ع« ب�أن هذه 
الهجمات تأتي كرد عىل ما وصفه ب� »تصعيد 
العدوان الغاشم وحصاره الظالم« مؤكدا عىل 
اس�تمرار العمليات وتصاعده�ا خالل األيام 
القادم�ة. ودعا »رسيع« ال�رشكات األجنبية 
واملواطنني السعوديني اىل االبتعاد الكامل عن 
األهداف العسكرية والحيوية لكونها اصبحت 
هدف�ا مرشوعا »، الفتا اىل أن االس�تهداف قد 
يطالها يف اي لحظة. وأضاف املتحدث باس�م 
القوات املس�لحة اليمني�ة يف بيانه قائالً: »إن 
الق�وات الجوي�ة اليمني�ة قصفت منش�آت 
أرامك�و أيضا يف ج�دة وج�ازان ونجران ب�5 

صواريخ باليس�تية من نوع ب�در وطائرتني 
مس�ريتني من نوع صماد 3«. وهدد املتحدث 
باس�م القوات املس�لحة اليمنية الس�عودية 
بتنفيذ املزيد من العمليات العس�كرية إن لم 
توق�ف م�ا وصف�ه ب�«العدوان« ع�ىل اليمن 

مؤكداً حقهم يف الدفاع عن وطنهم«.
وم�ن ناحي�ة أخ�رى، وبع�د إع�الن الهجوم 
اليمني الجديد عىل حقول النفط الس�عودية، 
وبريطاني�ون  أمريكي�ون  مس�ؤولون  أدان 
بش�دة الهجم�ات وأعلنوا دعمه�م للرياض. 
حتى أن وزير الخارجي�ة الريطاني، زعم يف 
خط�اب ألق�اه يتماىش مع املواقف اليائس�ة 
للس�عوديني، ودون أي دلي�ل، دور إي�ران يف 
تس�هيل هجمات صنعاء ع�ىل عمق األرايض 
الس�عودية.  كما أكدت األمم املتحدة رفضها 
التحتي�ة  البني�ة  املتك�ررة ع�ىل  للهجم�ات 
املدنية واملدنيني يف الس�عودية. ومن جانبها، 
أدان�ت اإلدارة األمريكي�ة، ه�ذا الهجوم عىل 
منشآت لرشكة »أرامكو« يف الرياض. وقالت 
املتحدثة باسم الخارجية األمريكية، »جالينا 
بورت�ر«، ب�أن الهجوم عب�ارة ع�ن محاولة 
»إلعاقة إم�دادات الطاقة العاملية«. وأضافت 

املتحدث�ة األمريكي�ة يف إف�ادة للصحافي�ني، 
»ندين مح�اوالت الجيش واللجان الش�عبية 
اليمنية إلعاقة إم�دادات الطاقة العاملية عر 
اس�تهداف البنى التحتية السعودية. يكشف 
هذا السلوك عن عدم االكرتاث املطلق بسالمة 
املدنيني س�واء أكانوا من السكان أو العاملني 

قرب املواقع«.
وع�ىل ه�ذا الصعي�د، ج�اء ال�رد م�ن قب�ل 
حكوم�ة صنع�اء وق�ادة الجي�ش واللج�ان 
الش�عبية اليمنية »أنصار الل�ه« كالصاعقة 
عىل رؤوس تل�ك الدول واملنظم�ات املتباكية 
عىل الس�عودية واملتناس�ية كل الجرائم التي 
ارتكبته�ا الس�عودية يف اليم�ن، حيث علقت 
جماع�ة »أنص�ار الل�ه« اليمني�ة ع�ىل بيان 
الخارجية االمريكية ال�ذي دعت فيه قيادات 
الجماع�ة إىل إظه�ار الني�ة وااللت�زام بوقف 
ش�امل إلطالق النار والدخ�ول يف مفاوضات 
تضم كاف�ة األطراف اليمني�ة إلنهاء الرصاع 
يف اليم�ن .وقال رئيس الوفد اليمني املفاوض 
التابع لحكومة صنعاء »محمد عبد السالم«، 
أن 14 س�فينة نفطي�ة محتج�زة يف البح�ر 
األحم�ر ألكثر من عام رغم أنها أخذت جميع 

اإلجراءات املفروضة تعس�فا من قبل تحالف 
العدوان وم�ع ذلك ممنوعة م�ن الدخول ردا 
ع�ىل بي�ان الخارجية االمريكي�ة الذي أعقب 
الهج�وم ال�ذي اس�تهدف مص�ايف النف�ط يف 
رشكة أرامكو بالعاصمة السعودية الرياض 

 .
وحقق�ت الق�وات العس�كرية اليمنية خالل 
الس�نوات املاضي�ة نجاًحا كب�رًيا، ولم يفعل 
الجانب السعودي شيًئا عىل الرغم من إنفاقه 
مليارات الدوالرات لرشاء أنظمة دفاعية لصد 
الهجمات الصاروخية والطائرات بدون طيار 
التي تنطلق من صنعاء. ويف غضون ذلك، فإن 
توجي�ه أصابع االتهام إىل إي�ران هو رد فعل 
إلخفاء التفوق امليداني املؤكد ل�«أنصار الله« 
عىل الجبهة الس�عودية والحفاظ عىل الروح 
املحطمة لق�وات تحالف العدوان الس�عودي 
وُيظه�ر  اليمني�ني.  ومرتزقته�ا  اإلمارات�ي 
االنتهاء الناجح لس�بع ج�والت من عمليات 
وصواري�خ  طي�ار  ب�دون  بطائ�رات  ال�ردع 
متط�ورة قادرة عىل املرور عر أنظمة الدفاع 
األكث�ر تقدًم�ا التي تم رشاؤها م�ن الواليات 
تكنولوجي�ا  حقق�ت  صنع�اء  أن  املتح�دة، 

عسكرية متقدمة واس�تقاللية دفاعية، وأن 
اململكة العربية الس�عودية ل�ن تفعل ذلك يف 

املستقبل وسوف ُتجر إىل الجنح اىل السالم.
إن رد فع�ل الس�عوديني وداعميه�م إلظهار 
أنفس�هم عىل أنه�م التضحية، ه�ي محاولة 
فاش�لة لقلب واق�ع الحرب رأس�اً عىل عقب 
للعالم وتغيري موقف املعتدي ومن يدافع عن 
نفس�ه. لق�د أدى غزو التحالف ال�ذي تقوده 
الس�عودية ع�ىل اليم�ن منذ س�ت س�نوات، 
باإلضافة إىل تدمري البنية التحتية االقتصادية 
وتدم�ري من�ازل الن�اس، إىل مقت�ل ع�رشات 
اآلالف م�ن األبري�اء بينه�م نس�اء وأطف�ال 
وشيوخ، وترشيد ماليني آخرين. ومن ناحية 
أخرى، تسبب اس�تمرار الحصار الالإنساني 
الج�وي والبح�ري وال�ري ع�ىل اليم�ن من 
قب�ل التحال�ف وبدعم من الغ�رب إىل حدوث 
أزمة إنس�انية يف هذا البل�د الفقري لدرجة أن 
املنظم�ات الدولي�ة وحكومة صنع�اء أبلغت 
عن أزمة إنسانية خانقة. لكن السعوديني ما 
زالوا غري متس�عدين لرفع الحصار وإيصال 
املس�اعدات اإلنس�انية للن�اس مث�ل األدوية 

والغذاء.

آخر أنفاس تحالف العدوان

المراقب العراقي/ متابعة...
رصح القي�ادي يف حرک�ة الجه�اد االس�المي يف 
فلس�طني احمد املدلل ان مس�رية الجهاد طويلة 
ل�ن تنتهي عند هذه اللحظة، مش�ريا اىل ان العدو 
رضب  ويح�اول  االش�اعات  يب�ث  الصهيون�ي 
النس�يج املجتمعي الفلسطيني بادعائه ان هناك 
فلس�طينيني م�ن الداخ�ل س�اعدوه يف اعتق�ال 

االرسى املحررين.
وأصي�ب عرشات الفلس�طينيني بجروح مختلفة 
خ�الل مواجه�ات م�ع كي�ان االحت�الل ضم�ن 
تظاهرات يف عموم االرايض الفلس�طينية املحتلة 
للتضامن م�ع االرسى ضد اج�راءات االحتالل يف 

السجون.
هذا وأعل�ن االحت�الل يف وقت س�ابق اعتقال كل 
من يعقوب القادري، ومحمود عبدالله العارضة، 
وهما من الس�تة الذی�ن قهروا س�جن »جلبوع« 

شدید التحصني، قبل أیام.

االحت�الل  س�لطات  أعلن�ت  آخ�ر،  جان�ب  م�ن 
االرسائيي فجر الس�بت عن اعتقال اثنني آخرين 
م�ن األرسى الفلس�طينيني الس�تة الذي�ن حررو 

أنفسهم  من السجن االسبوع املايض.
ويف ه�ذا اإلط�ار قال املدلل، إنه »بقدر ما س�عدنا 
وفرحن�ا باالنتصار ال�ذى حققه االبطال الس�تة 
االمني�ة  املنظوم�ة  ع�ىل  الفوالذي�ة  بارادته�م 

والعس�كرية الصهيوني�ة بق�در م�ا آملن�ا ان يتم 
اعتقاله�م ، ولكنه�م اس�تطاعوا اضاف�ة نقاط 
انتصار جديدة عىل االحتالل ، انها مس�رية جهاد 
طويل�ة لن تنته�ي عند هذه اللحظ�ة ، من خالل 
مس�ريات الغضب عىل االحتالل ومس�ريات الدعم 
والتأييد يؤك�د ان معركته مع الع�دو الصهيوني 
مس�تمرة ول�م يتوق�ف ع�ن نضاله واالش�تباك 
مس�تمر م�ع العدو يف نق�اط التم�اس يف الضفة 

والق�دس م�ع الع�دو الصهيون�ي«.
وتاب�ع املدل�ل ان »عدون�ا املش�رتك ه�و الع�دو 
الصهيون�ي ولن يتوقف عر اكذوباته وهرطقاته 
حول عملية القبض ع�ىل االبطال االربعة ان يبث 
االش�اعات ومحاول�ة رضب النس�يج املجتمعي 
الفلس�طيني بان هناك فلس�طينيني م�ن الداخل 
س�اعدوه ىف العملي�ة، نعت�ر ان ه�ذه محاول�ة 
صهيونية خبيثة خصوصا بع�د تلك الوحدة التى 

توجتها معركة سيف القدس«.

المراقب العراقي/ متابعة...
قال الفرنيس داميان تاريل، الذي صفع 
الرئي�س الفرنيس إيمانويل ماكرون يف 
حزيران املايض، بعد إطالق رساحه من 

السجن إنه »ال يندم عىل ما فعله«.

وقىض تاريل 4 أش�هر يف الس�جن بعد 
اعرتاف�ه بتوجي�ه صفع�ة إىل الرئيس 
الفرن�يس إيمانوي�ل ماك�رون«، معلنا 
أن »الح�ادث كان عم�ال مندفعا، لكن 
النائب العام ش�دد عىل أنه كان »عمال 

عنيفا متعمدا«.  
وكان ماك�رون ق�د خرج من مدرس�ة 
لريميت�اج«  »ت�ان  مدين�ة  يف  فندقي�ة 
الواقع�ة يف جن�وب - رشقي فرنس�ا يف 
يونيو املايض، عندما توجه نحو حش�د 
من الناس كانوا ينتظرون خلف حاجز 
معدني، وما أن اقرتب حتى بادر تاريل 
بصفع�ه، وبينم�ا كان يوج�ه صفعته 
للرئي�س، س�مع تاري�ل وه�و يرصخ 
بعب�ارة كان يرددها الجن�ود يف معارك 
العص�ور الوس�طى ث�م قال »تس�قط 

املاكرونية«.

المراقب العراقي/ متابعة...
 57 الرتكي�ة،  الس�لطات  ضبط�ت 
مهاج�را غ�ري نظام�ي يف والي�ة وان 
رشق�ي البالد، حس�بما أوردت وكالة 
»األناض�ول« الرتكية الرس�مية أمس 

السبت.
وأوضح�ت الوكال�ة أن ق�وات ال�درك 
اشتبهت بش�احنة يف منطقة أرجيش 
وطلبت من س�ائقها التوق�ف، إال أنه 

رفض ذلك والذ بالفرار.
وأضافت أنه تم إيقاف الش�احنة بعد 
فرتة قصرية، حي�ث عثر يف صندوقها 
الخلفي ع�ىل 30 مهاجرا غري قانوني 
من أصل أفغان�ي. كما ضبطت قوات 
مهاج�را   27 أيض�ا  الرتكي�ة  األم�ن 
م�ن أص�ول أفغانية وباكس�تانية، يف 

منطقة مرادية.

وأضافت »األناض�ول« أنه بعد إجراء 
الفحوصات الطبية للمهاجرين تمت 
إحالته�م إىل إدارة الهج�رة يف وان، إىل 
جان�ب قي�ام الس�لطات بتوقي�ف 3 

مشتبه بضلوعهم يف تهريب البرش.

الفرنسي الذي صفع ماكرون بعد خروجه 
من السجن: ال أندم على ما فعلته

تركيا تعلن ضبط 57 مهاجرًا من أصول 
أفغانية وباكستانية

الجهاد اإلسالمي: العدو يبث إشاعات بشأن اعتقال األبطال 
األربعة لضرب الوحدة الفلسطينية



5صحيفة-يومية-سياسية-عامة Aآراء l m u r a q e b  A l i r a q i  N e w s p a p e r

بقلم/وسام أبو شمالة
األرسى  م�ن  ع�دد  إىل  مط�وَّالً  تحدَّث�ت 
املحرَّرين يف صفق�ة »وفاء األحرار«، قبل 
نح�و عرشة أعوام، من أجل التعقيب عىل 
نجاح س�تة أرسى فلسطينيني يف التحّرر 
من س�جن جلب�وع اإلرسائييل، الش�ديد 

التحصني.
الرّد األوَّيل ملن مكث يف السجن بضَع سنني 

كان »جلبوع!! مش معقول!!«. 
س�ّخرت »إرسائيل« كل إمكاناتها املادية 
واللوجس�تية والتكنولوجي�ة والبرشي�ة 
�جن ال�ذي يض�ّم أخطر  يف تحص�ني السِّ
املقاومني الفلس�طينيني، وحظي السجن 
واس�تخبارياً،  أمني�اً  بمتابع�ة خاص�ة، 
ألّن ع�دداً م�ن األرسى حاول ع�دة مرات 

الهروَب منه.
الس�جن »القلعة« ربم�ا يخترص حكاية 
»إرسائي�ل«. وس�قوط منظومة تحصني 
�جن، عرب اس�تخدام أبس�ط األدوات  السِّ
البرشي�ة، ُيس�قط مع�ه األوه�ام الت�ي 
زرعتها »إرسائيل« منذ نشأتها يف نفوس 

العرب واملسلمني وعقولهم.
بن�ت »إرسائيل« سلس�لة م�ن األكاذيب 
والروايات عن قدراتها األمنية والعسكرية 

واالس�تخبارية، بهدف اإليح�اء بتفوُّقها 
النوعي، واستحالة هزيمتها من الجيوش 

العربية، حتى لو واجهتها مجتمعًة.
القي�ود  كل  تج�اوز  يف  األرسى  نج�اح 
املفروضة عىل س�جن جلبوع، يعكس أن 
اإلرادة والتحدّي قادران عىل تجاوز عقبة 
التفوق املادي، وخصوصاً إذا انُتزعت منه 

اإلرادة.
»إرسائيل« تتفوَّق عس�كرياً، يف املقدِّرات 
واإلمكان�ات والتجهي�زات والتحصينات، 
لك�ّن حادث�ي »جلبوع« ومقت�ل الجندي 
َ ُفتح�ة ج�دار فاصل عن  القّن�اص َع�ربرْ
قط�اع غ�زة بمس�ّدس فلس�طيني م�ن 
مس�افة صف�ر، إىل جان�ب م�ا أظهرت�ه 
معركة »س�يف القدس«، كشفت جوانب 
خلل ونقاط ضعف اسرتاتيجية يف مناعة 
»إرسائيل«، أفقدته�ا القدرة عىل تحقيق 

الردع، فضالً عن إنجاز النرص.
م�ن أب�رز عوام�ل الضع�ف وأخطره�ا، 
والت�ي باتت ت�ؤّرق ق�ادة »إرسائيل« ولم 
ِفه�ا قياداتها، والس�يما العس�كرية،  ُتخرْ
مثل رئي�س األركان أفيف كوخايف ووزير 
األم�ن بين�ي غاننس، إىل جان�ب عرشات 
الُكّت�اب واملفّكري�ن الصهاين�ة، فق�داُن 

ثقة اإلرسائيليني بالجي�ش واملنظومتني 
اإلرسائيلّيتني، األمنية والعسكرية. وكان 
توجي�ه النَّق�د والتش�كيك إىل »الجيش«، 
التابوه�ات يف »إرسائي�ل«.  َت�رب م�ن  ُيعرْ
املؤسس�ات  كّل  أن  م�ن  الرغ�م  فع�ىل 
والشخصيات داخل »إرسائيل«، يف جميع 

املس�تويات السياس�ية وغريها، تتعرّض 
انتق�اد  ف�إن  للتش�هري،  وحت�ى  للنق�د 
»الجي�ش« كان محرَّم�اً وش�اّذاً، بينم�ا 
كش�ف حادث »جلب�وع« وقت�ُل الجندي 
القناص، اهت�زازاً غري مس�بوق يف الثقة 
بالجيش، وباملستويني العسكري واألمني 

عموماً.
أصب�ح املجتم�ع اإلرسائييل غ�ري متقبِّل 
مواجه�ة  أّي  يف  بجن�وده  للتضحي�ة 
إىل  �ه  واملوجَّ ال�الذع  والنَّق�د  يخوضه�ا. 
ق�ادة »جيش« العدو، ال يعكس الش�ّك يف 
قدراتهم، بل يعكس ع�دم قابلية الجبهة 

ل الخسائر، حتى لو كانت  الداخلية لتحمُّ
محدودة؛ بمعنى أنه�م يريدون مواجهة 

عدوانية مع صفر خسائر!!
م�ن أبرز التهدي�دات التي تواج�ه العدو، 
القتاليت�ني  والدافعي�ة  الرغب�ة  ضع�ُف 
تراج�ٌع  وهن�اك  جيش�ه.  جن�ود  ل�دى 
ملح�وظ يف االلتحاق بالكتائ�ب القتالية 
للجيش، يقابله اعتم�اد أكرب عىل العامل 
الرغ�م م�ن  التكنولوج�ي. وه�و، ع�ىل 
أهميت�ه، ال يع�ّوض الحاج�ة إىل العام�ل 

البرشي عىل األرض. 
تمّك�ن األرسى الس�تة م�ن اله�روب من 
س�جن جلبوع، املزوَّد بكام�ريات مراقبة 
ومجّسات دقيقة وإش�ارات تكنولوجية 
عالية الدقة، أثبت�ت أنها ال تعوِّض وجود 
حراسة متيقظة، لديها اإلرادة والدافعية 

من أجل القيام بدورها.
الع�دو اع�رتف بَضعف جهوزي�ة القوات 
الربي�ة، ومحدودي�ة االلتح�اق بكتائبها 
األمر  املتعدِّدة،  العس�كرية  وتش�كيالتها 
الذي انعكس عىل حجم التأهيل والتدريب 
»العص�ف  معرك�ة  وش�هدت  للق�وات. 
املأك�ول« ع�ام 2014 يف غ�زة، وح�رب 
لبن�ان،  تموز/يولي�و 2006 يف جنوب�ي 

إخفاق�اً واضح�اً للقوات الربي�ة لجيش 
االحتالل اإلرسائييل.

الس�يايس  اإلرسائيلي�ان،  املس�تويان 
والعس�كري، ي�دركان أن الق�وة الجوية 
والقدرات التكنولوجية واالس�تخبارية ال 
يمكن أن تحس�م املعارك، وهما يخشيان 
اللحظ�ة التي س�ُتضَطّر فيها »إرسائيل« 

إىل اختبار القوات الربية.
من�ذ معرك�ة »س�يف الق�دس«، م�روراً 
بقتل الجندي الصهيوني القّناص رشقّي 
قطاع غ�زة، وص�والً إىل ه�روب األرسى 
الس�تة من س�جن جلبوع، يمر االحتالل 
اإلرسائييل يف أس�وأ حاالت�ه، وتجلّت فيها 
إرادة قتالية عالية للمقاتل الفلس�طيني 
يف مقاب�ل َضعفه�ا لدى جن�دي االحتالل 
اإلرسائييل، وحاضنٌة ش�عبية متماسكة 
والتف�اٌف وطن�ي كب�ري ح�ول املقاومة، 
واس�تعداٌد ع�اٍل للتضحي�ة والف�داء، يف 
مقابل اهتزاز ثقة اإلرسائيليني بجيشهم، 
وَضعِف جبهتهم الداخلية، وعدم تقبُّلهم 
الخسائر. وُيثبت هذا األمر أن اإلرادة التي 
أسقطت الوهم األصغر، »قلعة جلبوع«، 
قادرٌة عىل إس�قاط الوه�م األكرب، »قلعة 

إرسائيل«.

ال تغيير وال تجديد إال عن طريق االنتخابات

االحد 12 ايلول 2021 
العدد 2670 السنة الثانية عشرة

 نعم ال تغيير وال تجديد إال عن طريق االنتخابات ومن يقول غير ذلك إنه يريد الفوضى  
وإفشال العملية السياسية والحرب الطائفية والقومية والعشائرية إنه يريد عودة الدكتاتورية 
وحكم الفرد الواحد والعائلة الواحدة والقرية الواحدة أي عودة حكم الطاغية صدام إنه يريد 

تقسيم العراق الى دويالت تحت حماية إسرائيلية على غرار دويالت الجزيرة والخليج .

اعتقال األسيرين ال يحجب دالالت سقوط »قلعة جلبوع«

بقلم/مهدي المولى  
هذه حقيقة واضحة ومعروفة وملموسة 
مقاطعته�م   تربي�ر  رغ�م  الي�د  مل�س 
لالنتخاب�ات  ألس�باب مضحك�ة تدل عىل 
فش�لهم  الس�يايس وإفالس�هم  الشعبي 
املحاصص�ة   وج�ود  مث�ل  والجماه�ريي 
الس�الح املنفلت  وجود اإلره�اب والعنف 
وس�يطرت الفس�اد والفاس�دين ونحن ال 
ننكر ذل�ك ونؤكد عىل وج�وده  لكن كيف 

نزيل ذلك ونقيض عليه.
ول�و صدقنا أقوال املقاطع�ني لالنتخابات  
بأنهم رشفاء والذي�ن يريدون االنتخابات 
فاسدون السؤال الذي يوجه اىل املقاطعني 
املحاصص�ة  ت�زال  كي�ف   لالنتخاب�ات 
والقضاء عىل السالح املنفلت وعىل العنف 
وع�ىل الفس�اد والفاس�دين ه�ل تعلنون 
الحرب الكفاح املسلح العنف للقضاء عىل 

ذلك إم عن طريق االنتخابات.
ال ش�ك ان اخرتت�م طريق الح�رب العنف 
الش�عب  وقت�ل  أنفس�كم  قت�ل  اخرتت�م 
العراق�ي وتدم�ري العراق وقت�ل العراقيني 
أم�ا إذا اخرتتم االنتخابات فيحدث التغيري 
والتجدي�د ال أق�ول  مائ�ة باملائ�ة وه�ذا 
التغي�ري والتجديد يتوقف عىل همتكم عىل 
احتض�ان الجماهري الش�عبية لك�م  واذا 
ح�دث تغيري 10 باملائ�ة او 5 باملائة يعترب 
انتص�ار للق�وى األصيل�ة الحقيقية التي 
تنش�د التغي�ري والتجديد ألن هن�اك واقع  
وعىل تلك القوى أن تعرتف به وتنطلق منه  
فالش�ارع لهم وال يمكن ألي قوة أن تزيله 
عليكم ان تعرتفوا بما تس�مونه باإلس�الم 
الس�يايس وق�وة تأث�ريه ل�دى الجماهري 
فاحتقار اإلس�الم  والتجاوز عىل اإلس�الم 
الس�يايس لي�س يف صال�ح الديمقراطي�ة 

وليس يف صالحكم. 
فالتغيري والتجدي�د ال يحدث دفعة واحدة 

وإنم�ا تدريجي�ا فالحياة  ل�م تبنى دفعة 
واحدة وإنما عىل مراحل حس�ب الظروف 
والواق�ع الذي تمر ب�ه واثبت الذي يرفض 
الواق�ع يقتل نفس�ه ويقت�ل الفكرة التي 

أتى بها يف كل التاريخ.
 علين�ا ان نتف�ق بقناعة  كامل�ة  عىل إن 
األفكار ال تتصارع ب�ل تتالقح ان تتفاعل 
مع بعضها البع�ض حيث أثبت الواقع إذا 

تصارعت األفكار يعني تدمري الحياة وقتل 
اإلنسان وإذا تالقحت  تفاعلت مع بعضها 

يعني بناء الحياة وسعادة اإلنسان.
 فتصارع األفكار عادة حيوانية وحش�ية 
وتالق�ح وتفاعل األف�كار عادة إنس�انية  
اإلنس�ان  دون  إنن�ا  وبم�ا  حضاري�ة    
مس�توى أي ال زال�ت الع�ادة الحيواني�ة 
الوحش�ية مس�يطرة عىل ترصفاتنا   لهذا 

ع�ىل الذي يعتق�د إنه خرج من س�يطرت 
يب�دأ  إن  الوحش�ية  الحيواني�ة  الع�ادة 
باح�رتام كل اآلراء واألف�كار واملعتق�دات 
ويس�عى لرتس�يخ ودع�م عملي�ة تالقح 
األفكار وتفاعلها مع بعضها  ال تصارعها 
واالنتخابات هي الوس�يلة الوحيدة لخلق 
ش�عب يؤم�ن بذل�ك ويرتفع اىل مس�توى 

اإلنسان.

وخالل رؤيتي لألحداث  التي جرت وتجري 
فالع�راق وج�دت ان  أغلبي�ة  املجموعات 
اإلس�المية أكثر تمس�كا به�ذه الحقيقة 
اي بحقيق�ة تالق�ح األف�كار وتفاعلها ال 
تصارعها إال )املجموعات الشاذة املنحرفة 
املأجورة التي تسرتت باإلسالم للنيل منه( 
من دعاة العلمانية واملدنية واليس�ارية يف 

العراق هل هناك شك.

بقلم/أحمد الدرزي
تالحقت جملٌة م�ن املؤرشات املتتابعة حول س�وريا 
ولبنان، تحمل يف طياتها محاوالت إلعطاء الس�وريني 
واللبناني�ني رس�ائل إيجابية إلخراجه�م ببطء وحذر 
مم�ا هم في�ه، بينم�ا تضمحل يوم�اً بعد ي�وم آمال 
السوريني وأشقائهم بإمكانية حدوث تحوالت نوعية 
تغ�ري مجرى حياتهم، وتدفعهم إىل البقاء يف أوطانهم 
التي تقلَّصت خياراتها، وانعكس�ت يف موجات جديدة 

من البحث عن الهجرة.
ان لوزراء الطاقة يف كل من لبنان  ل�م يكن اجتماع عمَّ
وس�وريا ومرص واألردن س�وى خط�وة يف جملة من 
الخطوات التي س�بقتها. والالفت للنظ�ر أنه ما كان 
له أن ينعقد إال بعد أن بدأت اإلدارة األمريكية الجديدة 
للديمقراطيني بتحديد أولوية التهديدات التي تتعرض 
له�ا مكانته�ا الدولي�ة كقط�ب مهيم�ن وحي�د عىل 

مسارات االقتصاد والسياسة العاملية.
س�يطر اإلرباك عىل معظم الدول والقوى السياس�ية 
املرتبطة بالوالي�ات املتحدة بعد مرحلتني متناقضتني 
إلدارتني أمريكيتني متعاقبتني يف سياساتهما الدولية، 
وزاد االنقس�ام الداخيل األمريك�ي املتصاعد ليدّل عىل 
حج�م املخاطر التي تتعرض لها الدول التي تس�تظل 

باملظلة األمريكية لحمايته�ا وأخذ أدوارها اإلقليمية، 
بما يخدم مصالح ُسلطاتها وفق الساعة األمريكية.

يف املقابل، تندفع موس�كو أكثر م�ن أية مرحلة نحو 
فرض نفس�ها كالع�ب وحيد يف املنطق�ة، بمحاوالت 
إثبات قدرتها عىل تش�كيل نظام إقليمي جديد يجمع 
بني دول إقليمية متناقضة املصالح واألهداف، والعمل 
ع�ىل تأمني بيئة آمن�ة لبقاء »إرسائي�ل« يف محيط ال 
ينس�جم معه�ا وجودياً م�ن منطلق طبيعة النش�وء 

الشاذ واألدوار الوظيفية املنوطة بها غربياً.
الجن�وب  يف  األمريكي�ة  الروس�ية  املصال�ح  تالق�ت 
السوري، رغم الخالفات الكبرية عىل مستقبل سوريا، 
وسعي موسكو إلخراج القوات األمريكية من منطقة 
الجزي�رة الس�ورية، ومن قاع�دة التنف التي تش�ّكل 
تهديداً مس�تمراً للط�رق الربية بني س�وريا والعراق، 
ث�م إىل الص�ني عرب إي�ران وباكس�تان، فكانت حاجة 
موس�كو إىل إعادة س�وريا إىل إطارها العربي، بعد أن 

فشلت عدة مرات بعودتها إىل الجامعة العربية.
ف�ت موس�كو فرصة ق�رار »حزب الله« اس�ترياد  تلقَّ
حوامل الطاقة من إيران لكرس الحصار األمريكي عن 
لبنان، والذي ذهب به بعيداً نحو قرب انهياره، والقلق 
األمريك�ي م�ن تداعيات كرس الحصار عىل س�يطرته 

ع�ىل مجمل القوى اللبنانية املرتبطة به، وهي القوى 
األكثر ترضراً جراء الحصار األمريكي، والخش�ية من 
تهي�ؤ ال�رشوط املوضوعية لرب�ط لبنان باملش�اريع 
اآلس�يوية الصاعدة، وارتباطه بالعمق اآلس�يوي عرب 
دمشق بغداد طهران، ما يتيح ملوسكو التحّكم يف غاز 
رشق املتوس�ط وممرات نقله والسيطرة عليهما، بما 
يف ذلك حق�ول الغاز يف »إرسائي�ل« التي عجزت حتى 
اآلن عن تس�ويقها إىل أوروبا، فتّم إحياء أنبوب الغاز 

العربي من مرص إىل لبنان عرب األردن وسوريا.
اس�تثمرت دمش�ق قلق أمريكا من انهيار مرشوعها 
يف لبن�ان، وهي التي تش�هد حصاراً م�ن كل الجهات 
املحيط�ة به�ا، ما ع�دا الق�وى الحليفة له�ا يف لبنان 
والع�راق، ففرضت رشوطها كي تب�دأ خطوتها األوىل 
نح�و فك الحصار الس�يايس عنه�ا، وطلبت أن يكون 
هناك تواصل رسمي بينها وبني لبنان، وهو ما غّضت 
واش�نطن النظر عنه، وس�محت للحكوم�ة اللبنانية 
بإرس�ال وفد وزاري أمني إىل دمش�ق، الذي استقبلته 
دمش�ق بحف�اوة إعالمي�ة واضحة، باس�تقباله عىل 

الحدود اللبنانية من قبل وزير الخارجية السوري.
تزامنت سيطرة الجيش السوري عىل درعا مع انعقاد 
�ان، التي أدت  م�رص وس�وريا ولبن�ان واألردن يف عمَّ

دوراً مهماً مع موسكو بتفويض من واشنطن، برفع 
الغط�اء الدويل واإلقليم�ي عن املجموعات املس�لَّحة. 
وع�ىل الرغم م�ن أن االجتماع أخذ طابع�اً تقنياً، فقد 
كان للدول األربعة ذو مغزى كبري، وله داللته الرمزية 
الكبرية، إن كان بالنس�بة إىل دمش�ق التي استطاعت 
أن تحقق اإلنجاز الس�يايس الثاني عىل طريق عودتها 
إىل املج�ال العرب�ي وبرشوطه�ا، كما لل�دول العربية 
الث�الث التي تق�ف خلفها غالبية ال�دول العربية، عدا 

قطر، بانتظار العودة إىل دمشق من جديد.
تراهن دمشق عىل إمكانية تشكيل إطار عربي يحيط 
به�ا ملواجهة تركي�ا والضغط عليها لالنس�حاب من 
املناطق التي احتلتها يف ش�مال سوريا، وتراهن أيضاً 
ع�ىل اس�تعادة دورها كجرس وس�يط ب�ني حليفتها 
األق�وى إيران وال�دول الخليجي�ة، وخصوصاً اململكة 

العربية السعودية واإلمارات العربية املتحدة.
كما تراهن عىل تغيري املس�ار الس�يايس واالقتصادي 
ملصلحته�ا، فال�دول العربي�ة الث�الث، وم�ن خلفه�ا 
املوق�ع  لتغي�ري  تس�عى  واإلم�ارات،  الس�عودية 
ضم�ن  إحتوائه�ا  وإع�ادة  لس�وريا  الجيوس�يايس 
املنظومة العربية تحت املظلة األمريكية، بما يحس�م 
األدوار اإلقليمي�ة عىل حس�اب إي�ران وتحجيم الدور 

الرتكي.
خ�ط الغاز العربي الذي ُتثار األس�ئلة حول مصادره، 
ليس س�وى ش�كل من أش�كال الرصاع الناعم، وهو 
يدخ�ل يف إطار اختبار النيات وقدرات معظم األطراف 
املستفيدة منه مبارشة يف تطويع احتياجات الجميع، 
لنق�ل ال�رصاع اإلقليمي وال�دويل يف س�وريا والعراق 
ولبن�ان إىل مس�توى منخف�ض الح�دة، والعمل عىل 
اس�تخدام االحتياج�ات االقتصادي�ة لل�دول الث�الث 
كفرصة لتثبيت األقدام األمريكية خلف س�تارة العمل 
العربي املش�رتك، رغ�م الهامش الكبري املت�اح للدول 
العربي�ة للعم�ل عىل بن�اء مرشوعها الخ�اص، بفعل 

االنكفاء األمريكي املستمر.
التح�والت  ل�دى دمش�ق فرص�ة كب�رية الس�تثمار 
اإلقليمي�ة ملصلحته�ا، لكنَّ ه�ذا األمر يقت�يض بنية 
وإرادة سياسية واقتصادية داخلية غري متوفرة حتى 
اآلن، ب�ل ه�ي يف الواقع ما زالت يف ط�ور االضمحالل 
يوم�اً ع�ن ي�وم، بانتظار معج�زة يف زم�ن ال يعرتف 
س�وى باإلرادة واإلدارة والعمل، واألب�واب التي ُتقرع 
يف دمش�ق لن ُتفتح يف املدى املنظور، بفعل اس�تمرار 
رصاع الق�وى الك�ربى واإلقليمية ع�ىل األدوار وتغري 

أشكاله.

 

ن  َن الرُْمؤرِْمِننَي ِرَج�اٌل َصَدُقوا َما َعاَهُدوا اللََّه َعلَيرِْه  َفِمنرُْهم مَّ ] مِّ
ن َينَتِظُر  َوَما َبدَُّلوا َتبرِْدياًل [  َبُه َوِمنرُْهم مَّ َقَضٰ َنحرْ

هناك اش�ارة يجب ان اثبتها اني طاملا تعرضت يف مقاالت عدة 
اىل مواق�ف  الحش�د يف مقاالت ايجابية عدي�دة ، و انا ليس من 
جهة مستفيد منه بأي يشء ، اصال قد اكون بعيد عن أي عالقة 
خاص�ة بأي من قادته او مكوناتهم ، بل اني قد يجهل وجودي 
حتى كأبس�ط مقات�ل فيه ، و انم�ا اكتب بداف�ع حب و طني 

اتجاه من وقف ويقف يف الدفاع عنه . 
الحش�د املقدس : ذلك العن�وان الذي ولد و تك�ون تحت رعاية 
اإللهية الخاصة ، حيث نستطيع ان نقول :  من نعم الله تبارك 
و تعاىل عىل الع�راق ، التفكري بتكوين هذه الطاقة من الوالء و 
االيمان تحت رعاية و قبول كافة املرجعية ، بل نستطيع القول 
ان الحشد املقدس ، هو جهة القبول ، و سبب لوحدة كل البلد . 
الن الحش�د جهة اسس�ت من ابناء البلد و بهدف نبيل خالص 
اىل ن�رصة و بن�اء و حماية كل طاقات الع�راق ، البرشية وغري 
البرشية . يف وقت و بأعرتاف العدو قبل الصديق ان لوال تأسيس 
الحش�د و ماقدم من تضحيات امللتحق�ني فيه و القائمني عىل 

تنظيمه و دعمه لكان وضع العراق ال يحمد عقباه .  
فما ينعم البلد به اليوم من االس�تقرار واالس�تمرار يف العملية 
السياس�ية و بقاء يشء اسمه انتخابات و غري ذلك كان بفضل 
س�واعد رجال الحش�د املقدس ، فمن الرضوري عدم نسيان و 

تنايس هذا االمر . 
و عدم االلتفات اىل سلبيات تذكر هنا و هنا عىل بعض املواقف 
السلبية عىل مستوى افراد التي تعترب من اليشء الطبيعي جدا 
، يف اي تكوي�ن يضم عدد من النفوس ، قد تخرج بعض افراده 
ع�ن الهدف و املس�ار الصحيح ببعض املواق�ف ، الن أفراد ذلك 
الكي�ان لم ي�رصح بانهم معصومني عن الخطأ و الس�هو ، بل 
حت�ى مع املعصومني ) ع ( ، ضم�ن اصحابهم و رجالهم ،  لم 
يمكن تحقق ذلك االمر بنحو العموم من عصمة كل متعلقيهم 
و املرتبطني بهم  عن الخطأ . فيجب الحقيقه ان ال ننىس دماء 
رجال س�الت و وقفت و دافعت ، يف وقت تخىل الكل عن نرصة 

البلد ، يف وقت انهارت كل قوى البلد .
لم تبقى اال قوة الحشد جيش الله و انصار عاصمة دولة العدل 
اإلله�ي يف االرض ، تداف�ع و تضح�ي ، وبأي ه�دف غري هدف 
حفظ الع�رض و بقاء البلد صامد بدين�ه و وجوده ، دافعوا يف 
وق�ت ال توجد غنيمة غري غنيمة الش�هادة و الجنة . فالله الله 
بحش�دكم و بقائه طبيعي هو فيه الخ�ري للعراق ، وخصوصا  
باعتب�اره  اليوم يعترب مؤسس�ة رس�مية منظم�ة تحت ادارة 
الدولة ، تلك الدولة التي صمدت بفضل دماء ابنائه  نس�ال الله 

حفظ العراق و شعبه .

الحشد و االستقرار السياسي 

الشيخ محمد الربيعي 

أبواب دمشق ُتقرع استكشافًا .. هل ُتفتح ؟



س�نكون أكثر انصافاً، إذا ما َوَصفنا ما حدث يف ملعب خليفة الدويل 
بالعاصم�ة القطري�ة الدوحة، عىل أن�ه )مهزلة( حقيقي�ة ملنتخبنا 
الوطني أمام نظريه اإليراني، عقب الخسارة الثالثية املُؤملة واملُحزنة!

واحقاق�اً للحق.. ف�إن العبينا، ي�وم الثالثاء املايض، كانو اش�باحاً 
يتحرّكون بال ج�دوى وينترشون من دون فائدة ويجرون مع الكرة 
من دون هدف، وهم يواجهون منافساً لعب برجولية وخاض مباراة 
ربما هي األفضل له منذ سنوات طويلة، وقّدم ما عليه من أداء فوق 
املتوّقع، عىل العكس تمام�ًا من فريقنا الذي لعبت خطوطه وكأنها 
تائه�ة تماماً ال تعرف كيف تخوض مباريات من هكذا قبيل، أو أنها 
ال ت�درك معن�ى أهميتها الفعلي�ة، خاصة وأنها تج�رى عىل أرضنا 

االفرتاضية!
ق�د يكون لله�دف اإليراني املُبّكر، س�بباً يف إرباك حس�ابات، مدّربنا 
الهولن�دي ديك أدف�وكات، مثلما قد يكون اله�دف املُباغت الرسيع، 
س�بباً يف انهيار معنوي�ات العبينا، وتخّبط وضعه�م الفني، غري أن 
اله�دف املُبّك�ر، يف احي�اٍن كثريٍة، يكون س�بباً مهّم�اً يف الوصول اىل 
التح�ّول الفع�ي ورّدة الفعل املؤثرة التي قد تقل�ب نتيجة املواجهة، 
ورّبم�ا أيضاً س�بباً يف التالع�ب باعصاب الغريم املتق�ّدم، خاصة أن 

الوقت املتبّقي كان كفيالً بإعادة التوازن وتحقيق التفّوق أيضاً!
ربما يكون أدفوكات قد تناىس أن يحّذر العبيه من س�يناريو التقّدم 
املبّكر إليران، وكيفية التعامل مع هكذا تفّوق إذا ما حدث، ألنه -أي 
املدرب- َضِمَن أن خّطه الدفاعي الذي تماس�ك أمام كوريا الجنوبية 
يف س�يئول، األس�بوع املايض، س�يعرف كيف يتعامل مع مهاجمي 
إي�ران، ويجيد كيفي�ة إيقافهم، مس�تنداً اىل اعتبارات ع�ّدة أهّمها، 
أن الخ�ط الخلفي تج�اوز برتكيزه العايل، الثالث�ي الكوري الخطري، 
وحرم�ه م�ن الوصول بش�كل أو بآخ�ر اىل مرمى فه�د طالب، لكن 
املعادل�ة يف الدوحة اختلف�ت تماماً، ومعها ظه�ر الخلل يف دفاعاتنا 
وس�وء التمركز، وكشفت عن ضعف الرقابة السليمة لِجهان بخش 
وطارمي وازمون، وبالنتيجة حصل ما حصل من )مهزلة( يف مباراة 

ستبقى عالقة سلبيتها يف أذهاننا!
وهن�ا فإننا نع�رف تماماً أن مباراة نّدية من ه�ذا القبيل تخرج عن 
إطاره�ا الفني وتدخ�ل يف اعماق الحالة النفس�ية، خاصة مواجهة 
الجاري�ن العراق�ي واإليران�ي، إذ انها دائما ما تك�ون فرصة الثبات 
ال�ذات وتحقيق الجدارة ويكون فيها عامل الش�حن املعنوي والبناء 
النف�ي، املؤثر األك�ر يف النتيجة، بي�د أن العبينا اضاع�وا )الخيط 
والعصفور( كما يقول املثل الش�ائع.. إذ كانوا عاجزين عن مجاراة 
الغريم أو مواجهته أو اخطار مرماه طيلة زمن شوطي اللقاء، حتى 
أنهم فش�لوا يف فك طالس�م الطريقة الدفاعية التي اعتمدها النمور 
وأخفق�وا تماماً أيضا يف الحصول عىل ش�فرة العمق الدفاعي املتني 
الذي أقرّه مدربهم دراجان، وبالنتيجة فإنهم لم يصلوا اىل مبتغاهم 
برغم الزيادة العددية الحاصلة يف منطقة الهجوم، قبل ان يس�تغلها 

املنافس ويزيد من غلّة أهدافه ويعّمق من جراحاتنا أكثر!
ولع�ل من بني األخط�اء الفادحة التي وقع به�ا، ديك أدفوكات، هي 
اختياره ألس�لوب لعب عقي�م أمام فريق عني�د، وقبلها قناعته غري 
املُجدي�ة بتش�كيلة أربكت حس�ابات الجميع، عق�ب التغيريات غري 
امل�ّررة الت�ي أجراها عىل التي س�بقتها يف مباراة كوري�ا الجنوبية، 
وهو ما جعل الجميع يتس�اءل..عن رس ارشاك العبني لم يلعبوا منذ 
اشهر، مثلما ناقض نفسه بنفسه حينما ارشك العبني غري جديرين 
بخوض مباراة هجومية، يناقض ترصيحاته السابقة التي أكد فيها 
انه س�يلعب مهاجماً عىل العكس م�ن مباراة كوريا التي خاضها 
بش�كل مدافع؟ وهو ما يجعلنا نعود لنطرح هكذا تساؤل.. 
ملاذا لم يس�تمر املدرب عىل ذات التشكيلة التي لعبت أمام 
كوري�ا الجنوبية، باس�تثناء دخول رضغام اس�ماعيل 
اساس�ياً ب�دالً من ع�ي عدن�ان املص�اب م�ن املباراة 
املاضية؟ وملاذا لعب بش�ار رسن اساسياً وهو بحالة 
فنية غ�ري متكاملة، وه�و ما ظهر واضح�اً بوجود 
الش�د العضي يف ساقه اليمنى؟ وملاذا لم يتم إرشاك 
ابراهيم بايش ومحمد قاس�م كالعبني اساسيني، 
بمقاب�ل منح صفاء ه�ادي وهمام طارق فرصة 
اللع�ب وهما لم يلعب�ا مباراة كوري�ا الجنوبية؟ 
اس�ئلة من هذا القبيل تجعلنا نشك يف اختيارات 
امل�درب الهولندي، عىل أن من اختار التش�كيلة 
أمام إيران تس�بب يف ارب�اكات ُكنا يف غنى عنها 
وتعيدن�ا اىل ما ُكنا عليه يف زمن املدرب الس�ابق 

سرتيشكو كاتانيتش؟

اخل�سارة.. "املهزلة"!

عمار ساطع
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اعلن عضو ادارة ن�ادي الرشطة، 
طارق الربيعي، ان النادي سيمثل 
الع�راق يف املؤتمر الفن�ي لبطولة 
الجودو،  للعب�ة  العربي�ة  االندي�ة 
التي تنطل�ق يف العاصمة املرصية 
القاهرة بمشاركة عربية واسعة.

وق�ال الربيعي، وه�و رئيس وفد 
الجودو لنادي الرشطة، ان »نظام 
البطول�ة اعتمد عىل لوائح االتحاد 
الدويل يف املنافسات التي تحتضنها 
مرص بمشاركة 12 دولة عربية«.

يف  املش�اركة  ال�دول  ان  وب�ني 
الدول�ة  »م�رص  ه�ي  البطول�ة 
وس�وريا،  والع�راق،  املنظم�ة، 
واإلم�ارات  وفلس�طني،  واألردن، 
العربي�ة املتحدة، واململكة العربية 
والكوي�ت،  وقط�ر،  الس�عودية، 
واململك�ة  وليبي�ا،  واليم�ن، 

املغربية«.
م�ن جانب�ه، ذك�ر م�درب ن�ادي 
الرشط�ة للجودو، أحمد جاس�م، 
تدريبات�ه  يواص�ل  »الفري�ق  ان 
بنس�ٍق  القاه�رة  وصول�ه  من�ذ 
ع�اٍل بانتظار انطالق املنافس�ات 

الرسمية اليوم«.
الفني�ة  »اللجن�ة  ان  وأض�اف، 
البطولة  للبطول�ة أج�رت قرع�ة 
مواجه�ة  ع�ن  أس�فرت  والت�ي 
عراقي�ة مرصية ب�وزن 73 كغم، 
إذ س�يواجه العبنا عباس حس�ني 
نظريه املرصي مازن عبد الهادي، 
يوم الثالث�اء املقبل، فيم�ا يلتقي 
العبن�ا مصطف�ى كاظ�م نظريه 
العب ن�ادي الزمالك املرصي أيضاً 

مجد توفيق بوزن 66كغم«.
يذك�ر ان ن�ادي الرشطة يش�رتك 
بوزن�ني فق�ط يف البطول�ة، وهما 
وزن 66كغ�م مصطف�ى كاظ�م، 

و73كغم عباس حسني.

أك�د املتحدث باس�م لجن�ة املس�ابقات يف التطبيعية 
قحط�ان املالك�ي ان�ه ال يوج�د أي تأجي�ل النطالق 
الدوري املمتاز كما يشاع، وفيما اشار اىل ان البطولة 
ستنطلق بموعدها املحدد يف العرشين من هذا الشهر، 
لفت اىل ان سحبة الدوري ستقام يف مقر اتحاد الكرة 

يوم الخميس املقبل أو اليوم الذي يليه الجمعة.
وقال املالكي ان مش�كلة تواجه انطالق الدوري تهدد 
مش�اركة فرق يف املنافسات، كون اندية ممتازة لحد 
االن لم تح�ل موضوع الرتاخي�ص الخاصة باملالعب 
وجاهزيته�ا الس�تضافة كل نادي ملباري�ات الدوري 
املمتاز وكذلك عدم تس�ديد مستحقات وديون العبني 
ومدرب�ني كانوا قد مثلوا تلك االندية ملواس�م س�ابقة 
والذين قدم�وا ش�كوى لالتحاد االس�يوي والجهات 

القانونية وكسبوا القضية.

وأوض�ح أن آخ�ر موع�د ح�دده االتح�اد 
اآلس�يوي لرتاخيص املالعب كان هو 31/ 
8 لكن أرس�لنا كاتحاد عراق�ي اىل االتحاد 
االس�يوي لتمدي�د املوع�د اىل 9/20 لك�ن 

االتحاد اآلسيوي لحد االن لم يرد.
وب�ني املالك�ي أن 16 نادي�ا لم ينج�زوا ولم 

يحلوا موضوع الرتاخيص وال املشاكل املالية 
مع الالعبني واملدرب�ني، مؤكدا ان نادي القوة 
الجوية هو الوحيد الذي لم تكن عليه ش�ائبة 

وانجز كل اإلجراءات.
وختم ان االندية لم تس�توعب خطورة اهمالها 

ملل�ف الرتاخي�ص والدي�ون، ويف ح�ال اس�تمر 
االهم�ال والالمب�االة س�وف ل�ن يش�اركوا يف 

الدوري املمتاز.

التراخيص تهدد أندية الدوري الممتاز بعدم المشاركة

القرعة تضع العراق بمواجهة مصر ببطولة 
االندية العربية للجودو

ال�زوراء، م�ع  لن�ادي  اإلداري�ة  الهيئ�ة  تعاق�دت 
املحرتف املغربي حمزة الصنهاجي، لتمثيل الفريق 
يف منافس�ات املوس�م املقب�ل، قادًم�ا م�ن األه�ي 

البحريني.
وق�ال عصام حمد م�درب ال�زوراء »اإلدارة أكملت 
التعاق�د مع الالعب حم�زة الصنهاجي، ليضاف إىل 

قائمة املحرتفني التي سيعتمدها الزوراء«.
وأضاف »حمزة الصنهاجي س�يمثل إضافة مهمة 

للخط األمامي«.
ون�وه »الصنهاج�ي املح�رتف الثال�ث يف صف�وف 
ال�زوراء بعد الس�وري زاه�ر ميدان�ي واملوريتاني 

الحسن أحويبيب«.
وأشار إىل أن اإلدارة أكملت إجراءات صدور تأشرية 
الدخول لحمزة الصنهاجي، ومن املنتظر أن ينضم 

للتدريبات نهاية األسبوع الحايل. 
يش�ار إىل أن نادي الزوراء ع�اد مؤخرًا إىل العاصمة 

بغداد، بعد انتهاء معسكر الفريق يف تركيا.

أعل�ن مدرب نادي القوة الجوية احمد 
خل�ف، جاهزية الفري�ق لخوض لقاء 
الس�وبر م�ع ال�زوراء ي�وم األربع�اء 

املقبل. 
وق�ال خل�ف ان الفري�ق جاه�ز لهذه 
املب�اراة الس�يما بع�د التح�اق العبي 
املنتخ�ب وجمي�ع املحرتف�ني الذي تم 
التعاقد معهم وهم النيجريي موزيس 

و الغان�ي اكاكبو باإلضافة إىل التعاقد 
م�ع مهاج�م املنتخ�ب الوطن�ي عالء 

عباس«.
واضاف، ان الصقور عىل أتم الجاهزية 
ان كانت البدنية أو الفنية بعد الدخول 
بمعس�كر تدريب�ي امتد لع�رشة أيام 
و انته�ى بمب�اراة م�ع أربي�ل انتهت 

بالتعادل االيجابي بهدف لكل فريق.

الفتا إىل أن »الصقور سيخوضون آخر 
لق�اء تجريب�ي عندما يلتق�ون امليناء 

عىل ملعب الجوية. 
حص�د  ملواصل�ة  الجوي�ة  ويس�عى 
األلق�اب والبداي�ة س�تكون األربع�اء 
املقب�ل بمب�اراة الس�وبر م�ع غريمه 
الزوراء الذي يم�ر بأوقات تتواىل عليه 

االزمات االقتصادية.

اختتمت عىل قاعة الشعب ببغداد، بطولة 
الع�راق للناش�ئني الت�ي نظمه�ا االتحاد 
املرك�زي للعب�ة وبمش�اركة واس�عة من 
اندية البالد. املنافس�ات اسفرت عن تسيد 

العبي نادي الكهرباء عىل املراكز االوىل 
يف االوزان العرشة، وجاء نادي هاوكاري 

ثانياً ث�م نادي املين�اء باملركز الثالث 
فرقيا بمجموع امليداليات.
االتح�اد  رئي�س  وق�ال 

ابراهيم  للعبة  املركزي 
البه�اديل يف بي�ان، ان 
اس�تمرت  »البطول�ة 
واف�رزت  ليوم�ني 
والعب�ني  طاق�ات 

بفئ�ة  ممتازي�ن 
الناشئني«.

ان  البه�اديل  واض�اف 
ستس�تمر  »البطول�ة 

ع�ىل  الش�باب  ملنافس�ات 
الش�عب  قاع�ة  بس�اط 

وبعرشة اوزان«.

رد رئي�س نادي الديواني�ة لكرة القدم 
حس�ني العنكويش، عىل ق�رار االتحاد 
ال�دويل لك�رة الق�دم )فيف�ا( معاقبة 

النادي املذكور.
وق�ال العنك�ويش إن »املبل�غ املرتاك�م 
بذم�ة النادي هو 16 ألف دوالر فقط«، 
مبيناً أنه »سيعطي هذه االستحقاقات 

بأقرب وقت«.
ب�دوره قال عضو إدارة الديوانية حيدر 
املوس�وي إن »الالع�ب الرصب�ي نيدو 
كوفيتش محرتف الديوانية السابق هو 
من قدم شكوى بحق النادي وان إدارة 

النادي ستطعن بالقرار«.

وأضاف أنه »يف حال فش�ل 
النادي  إدارة  الطعن ف�إن 
املبل�غ  لالع�ب  س�تويف 

املايل«.
وقد عاقب االتحاد الدويل 
لك�رة الق�دم )الفيف�ا(، 

نادي الديوانية بعدم السماح 
لهم بتسجيل العبني.

وجاء يف بي�ان لالتحاد الدويل 
أن  )فيف�ا(  الق�دم  لك�رة 
»ذلك يأتي بعد فش�ل النادي 
املالية  بااللتزام�ات  باإليف�اء 

لبعض العبيه املحرتفني«.

اق�رتب امل�رصي البورس�عيدي، من حس�م صفقتني 
مميزتني لتدعيم صفوفه يف املوس�م املقبل، عىل صعيد 

الالعبني األجانب.
وأعل�ن امل�رصي، تعاقده م�ع 4 صفقات بض�م عمرو 
مرع�ي وأحمد الش�يخ ثنائي برياميدز، وأس�امة الجزار 
العب اتحاد كلباء، وإس�الم جمال مدافع طالئع الجيش، 
بخ�الف أحمد عالء مدافع الطالئ�ع، الذي تم اإلعالن عنه 

يف وقت سابق.
واق�رتب امل�رصي م�ن حس�م صفقت�ي التعاق�د م�ع 
الكولومب�ي لويس هينس�رتوزا جناح أيم�ن املقاولون 
العرب، بجانب العراقي س�عد ناط�ق نجم الرشطة، 

والذي سبق له اللعب مع أهي جدة.
وقطع مس�ؤولو املرصي ش�وًطا كبريًا يف طريق 
حس�م الصفقت�ني لتدعي�م صفوف�ه ضمن 5 
العبني أجانب مس�موح بقيدهم يف كل فريق 

بالدوري املرصي.
ورحل ع�ن امل�رصي، البوركيني س�عيدو 
سمبوريه الذي انتقل لالتحاد السكندري، 
والنيج�ريي إي�زي إيميكا ال�ذي انتهى 
عقده، والكونغويل كازادي كاسينجو 
الذي تمت إعارته إىل طالئع الجيش.

وتض�م القائمة، الالع�ب النيجريي 
الفري�ق  مهاج�م  أموت�و  أوس�تن 
كالع�ب أجنب�ي يف صفوف املرصي 

البورسعيدي.

سعد ناطق 
على أعتاب المصري 

البورسعيدي

الصنهاجي ينضم لصفوف الزوراء

الجوية يعلن الجاهزية لمباراة كأس السوبر 

ناشئة الكهرباء اواًل في ختام 
بطولة االندية بالتايكواندو

العنكوشي: الديوانية سوف 
يسدد ما بذمته لنيدو كوفيتش
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أكــد األرجنتينــي ســانتياجو 
أمريكا  فريق  مدرب  ســوالري، 
ليونيل  مواطنه  أن  املكســيكي، 
النقاش حول  مييس عاد لفتــح 
ما كان هــو األفضل أم الربازييل 
بيليه  »أّجل  سوالري:  بيليه.وقال 
مييس  يتمكن  أن  إىل  النقاش  هذا 
منه،  أكثر  أهداف  تســجيل  من 
واآلن بعد أن حــدث ذلك، يمكن 
التحدث مرة أخرى«.وسجل قائد 

منتخب األرجنتني ثالثية يف شــباك بوليفيا يف مباراة التصفيات 
املؤهلــة ملونديال 2022 يف قطر، لريفــع رصيده من األهداف يف 
املباريات الدولية إىل 79 هدفا، متجاوزا بذلك إنجاز األســطورة 
الربازييل كأفضل هداف يف تاريخ منتخبات أمريكا الجنوبية )77 
هدفا(.لذلك، أشــار مدرب ريال مدريد الســابق إىل كلمات كان 
بيليه قد رصح بها عىل صلة بالنقاش حول من هو أفضل العب 
يف العالــم، حيث أكد وقتها أنه يمكن التحدث عن هذا األمر فقط 

عندما يسجل مييس أهدافا أكثر منه.
وتابع: »يا له من حظ أن هذا النقاش يمكن أن يفتح مرة أخرى 
بناء عىل ما ذكره بيليه نفســه، ألنه اآلن مع أداء مييس يمكننا 

التحدث عنها مرة أخرى«.

وصل املهاجم الكولومبي راداميل فالكاو، الذي ســيلعب املوســم 
الجاري يف رايو فاليكانو، إىل مدريــد ملواجهة »تحديه« مع الفريق 
املدريدي، الذي ســيخوض أول مباراة معه يف غضون أسبوع أمام 
خيتايف بعد عودته إىل الليجا بعــد 8 أعوام.ووصل فالكاو إىل مطار 
مدريد باراخاس أدولفو ســواريز يف رحلة خاصة وأكد لدى وصوله 
إىل العاصمة اإلســبانية أنه »يثري انتباهه هذا التحدي« يف مسريته 
الرياضية.وقال املهاجم الكولومبي لوســائل اإلعالم لدى وصوله إىل 
باراخاس »يف هذا الوقت من مســريتي تمثل فرصة كبرية والعودة 
إىل الليجا تبدو أيضا يل شــيقة للغاية. أتمنى اللعب يف عطلة نهاية 
األسبوع«.ووصل فالكاو إىل إسبانيا عقب الوفاء بااللتزامات الدولية 
مع منتخبه الــذي خاض معه يف األيام الثمانيــة األخرية املباريات 

املؤهلة ملونديال 2022 أمام بوليفيا وباراجواي وتشييل.

كشف تقرير إعالمي، أن برشلونة رفض التعاقد مع العبني 
من توتنهام، خالل املريكاتو الصيفي املايض.وكتب فابريزيو 
رومانو، خبري انتقاالت الالعبني واملدربني يف أوروبا »سيدفع 
توتنهــام 25 مليون يورو لربشــلونة، قيمة ثابتة مقابل 
خدمات إيمرســون رويال، لكن ال توجــد يف الصفقة أي 
مكافآت مدرجة«.وأضاف رومانو عرب حسابه عىل تويرت 
»رفض برشلونة، التعاقد مع تانجي ندومبييل أو سريج 
أورييه، كجزء من صفقة انتقال إيمرسون إىل توتنهام«.

ويخوض إيمرســون، مباراته األوىل بقميص توتنهام، 
عند مواجهة كريســتال باالس يف الجولة الرابعة من 
عمــر الربيمريليج.يذكر أن ندومبييل اســتمر ضمن 
قائمة السبريز لهذا املوسم، بينما فسخ توتنهام، عقد 

أورييه يف نهاية املريكاتو الصيفي املايض.

سوالري: حان وقت الحديث 
عن ميسي »األفضل«

فالكاو ينضم الى
رايو فاليكانو

برشلونة يرفض ضم
ثنائي توتنهام

األحد 12 أيلول 2021
العدد 2670 السنة الثانية عشرة

أبدى األملاني ألكســندر زفرييف، رضاه باملستوى الذي 
ظهر يف نصف نهائي بطولة أمريكا املفتوحة، عىل الرغم 

من خسارته أمام الرصبي نوفاك ديوكوفيتش.
وقــال زفرييف يف مؤتمر صحفــي: »لقد كانت معركة 
رائعة، أشــعر بخيبة أمل بعض اليشء ملا حدث يف بداية 
املجموعة الخامســة، لكن ألكون رصيًحا بغض النظر 

عن ذلك أنا سعيد باملباراة التي قدمتها«.
وأضــاف: »كالنا قدم كل مــا لديــه يف امللعب، كانت 

املجموعة الخامســة مؤســفة تماًما ولكن مثل هذه 
األمور تحدث يف بعض األحيــان، ديوكوفيتش هو رقم 

واحد يف العالم وأثبت ذلك مرة أخرى يف امللعب«.
وزاد: »مــن أجل التغلب عن نوفــاك أنت بحاجة إىل أن 
تلعب بأفضل مستوى، وأال يلعب نوفاك أفضل ما لديه، 
وهذا هو السبب يف أن نوفاك هو رقم واحد يف العالم، ألنه 

يربز أفضل ما لديه عندما يحتاج لذلك«.
وتابــع: »لعبنا تباداًل يصل إىل 55 تســديدة، ال يهم ما 

مدى صعوبة بحثه عن التسديدة، كان الفائز يدافع عن 
نفسه من الخلف بشــكل جيد للغاية، هناك العديد من 
األســباب التي تجعله ال يزال األفضل، ولكن ربما يكون 

األهم هو أنه أفضل العب واجهته يف حياتي«.
وحول إمكانية تتويج نوفــاك باللقب ودخول التاريخ 
من أوســع أبوابه، قال الالعب األملاني: »ما يفعله نويل 
لهــذه الرياضة رائع، لم يعتقد أحــد أن ما حققه رود 
الفر ســوف يتكرر منذ ســنوات عديدة، سيكون يوم 

األحد فرصة عظيمة لصنع التاريخ«.وأردف: »أعتقد أن 
نوفاك يرغب يف تحطيم جميع األرقام القياسية السارية 
اليوم يف التنس، وإذا نظرت إىل إحصاءاته وأسلوب لعبه 
فهو أفضل العب عىل اإلطالق، ال يوجد أحد مثله«.وأتم: 
»هو أكثــر الالعبني بقاء يف صدراة التصنيف، وفاز بكل 
بطوالت املاســرتز يف أكثر من مناسبة ومن املحتمل أن 
ينتهي به األمر باعتبــاره الالعب صاحب أكرب عدد من 

البطوالت الكربى، كيف تنافس ذلك؟«.

الفيفا يعلن نهاية أزمة العبي الدوري االنكليزي

الرياضة

زفيريـف يشيـد بديوكوفيتـش بعـد الخسـارة
بنصـف نهائـي بطولـة أمريكـا المفتوحـة

A l e x a n d e r

Zverev

القدم  لكــرة  الدويل  االتحــاد  أعلن 
الدوليني  الالعبني  أزمة  نهاية  »فيفا« 
بالدوري اإلنجليزي، الذين لم ينضموا 
إىل منتخباتهــم يف التوقــف الدويل 
إلشــارات  باإلضافة  األخــري، 
إيجابية حول عدم تكرار هذه 
الدولية  املباريات  يف  املشكلة 
أول  ترشين  خــالل  املقبلة 

املقبل.
كان الفيفا، أوقف الالعبني 
يف  الســفر  عن  املتخلفني 
األخرية  الدوليــة  األجندة 
ملدة 5 أيام يف وقت ســابق، 
وبالتــايل كان هذا يحرمهم 
من املشاركة بالجولة الرابعة 

من الربيمريليج.
وزعمــت تقاريــر بريطانية، أمس 
الجمعة، أن الفيفا تراجع عن قراره، 
وأن الالعبني سيشــاركون بشــكل 
الدوري  يف  األســبوع  هــذا  طبيعي 

اإلنجليزي.
وقال الفيفا، يف بيان رسمي: »اتخذت 
واملكسيك  وتشييل  الربازيل  اتحادات 
مع  الوثيق  بالتشــاور  وباراجواي، 
ضد  شكاواهم  بسحب  قراًرا  الفيفا، 
الالعبني املقيمــني وامللتزمني باللعب 
يف إنجلــرتا، والذين لم يفرج عنهم يف 

املباريات الدولية األخرية«.
وأضاف: »جاء ذلك بناًء عىل اإلشارات 
اإليجابية والحــوار البناء الذي تلقاه 

الفيفا من حكومــة اململكة املتحدة 
تجــاه املباريات الدوليــة املقبلة يف 
الالعبني ال  بأن  االعرتاف  أكتوبر، مع 
يتحكمون يف املوقف والقيود الصحية 

املفروضة بسبب جائحة كورونا«.
وتابــع: »يف 8 أيلول 2021، أرســل 
االتحاد  ورئيــس  الفيفــا  رئيــس 
اإلنجليــزي املؤقــت ورئيس رابطة 
إىل  مشــرتكة  رســالة  الربيمريليج 

رئيس وزراء اململكة املتحدة«.
املتحدة  وختــم: »حكومة اململكــة 
معقول  حل  إيجاد  عىل  اآلن  منفتحة 
مع املنظمات الثالث، التي تعمل مًعا 
املتبادل  التفاهم  بشكل وثيق وبروح 

لتحقيق مصلحة الجميع«.

أبدى بيب جوارديوال مدرب مانشســرت سيتي، دعمه إلقامة 
بطولة كأس العالم، كل عامني، وهــو املقرتح الذي طرحه 

آرســني فينجر.وأبدى املدرب اإلسباني، الذي يحلم 
بقيــادة منتخب وطني، تقديــره ملحاوالت 

االبتكار واالقرتاحــات التي تأتي من هذا 
مؤتمر  يف  جوارديــوال  القبيل.وقــال 

تكون هناك  أن  دائًما  »أحب  صحفي 
أفــكار جديدة للتعليــق عليها. ال 

ينبغي تجريم هذه املقرتحات«.
األنديــة  »تدافــع  وأضــاف 

مواقفها،  عــن  والدوريات 
وكذلك الفيفا واليويفا«.

العالــم  »كأس  وتابــع 
إنهــا  رائــع،  حــدث 
ودائًما  األكرب،  البطولة 
كمتفرج  أســتمتع  ما 
إذا كان  بمشــاهدتها. 

كل  رؤيتها  بإمكانــي 
أمرا  فســيكون  عامني، 

جيدا«.وشدد »متفق تماًما مع آرسني فينجر، 
أنه إذا لــم يفعل كأس العالم ذلك، فإن بطولة 
أخرى ســتفعله. ما اقرتحــه هو بطولة من 
أرفــع طراز«.لكن جوارديــوال أراد أيًضا أن 
يذكر باالسرتاحة الالزمة لالعبني، وكيف يؤثر 
والبطوالت عليهم. املباريات  املزيد من  إدارج 

وأوضح »عــىل مدار 11 شــهرًا كانت هناك 
للموسم  االستعداد  فرتة  قبل  كثرية،  مباريات 

الجديد كان هناك 4 أو 5 أســابيع، اآلن هي 
فقط 10 أيام«.

أن  إعالم  وســائل  كشفت 
نــادي فالمينجــو ريو دي 
جانريو الربازييل يقرتب من 
ديفيد  الربازييل  املدافع  ضم 
لويــز، الالعب الســابق يف 

صفوف أرسنال اإلنجليزي.
وكتبت بوابة جلوبوسبورت 
من  أنه  الربازيلية  الرياضية 
املنتظــر أن يحصــل لويز 
أصبح  الــذي  عاما(،   34(

غري مرتبط بأي ناد بعد انتهاء عقده مع ارســنال، عىل عقد 
مع فالمينجو يســتمر حتى نهاية 2022.يذكر أن لويز لعب 
يف أوروبا ألندية أخرى غري أرســنال، ومنها بنفيكا الربتغايل 
وباريس سان جريمان الفرنيس.كان أرسنال مدد عقده مع 
لويز )الذي كان يلعب يف السابق لصالح تشيليس(، ملدة عام 
يف حزيران 2020، وذلك يف خطــوة مفاجئة نظرا ألن األداء 

املتقلب للويز جعله مثار جدل يف لندن.

جوارديوال يؤيد إقامة 
المونديال كل عامين

لويز يعود إلى البرازيل

يرى باتريك فيريا، املدير الفني لكريســتال باالس، 
أن هاري كني مهاجم توتنهام، أحد أفضل الالعبني 
يف أوروبا، لكنه ليس تيريي هنري أسطورة آرسنال 
ومنتخب فرنســا.وقال فيريا يف ترصيحات أبرزتها 
صحيفة صن »هنري تمتع بمســتوى مختلف. أنا 
أحب هاري كــني، وأرى أنه العب رائع، لكن تيريي 
يظل تيريي«.وأضاف »يمكن لهنري فعل كل يشء. 
كانت لديــه الرسعة والقــوة، ويمكنه الركض إىل 
الخلف والحصول عىل الكرة ومراوغة 3 أو 4 العبني 

ثم التســجيل«.وتابع »ربما ألنني لعبت مع هنري 
أراه بطريقة مختلفة، لذلك من األسهل بالنسبة يل 

التحدث عن تيريي بداًل من الحديث عن كني«.
وواصل فيريا »أرى هنري ضمــن أفضل 3 العبني 
يف كل العصور«.وأكمــل »إذا قرر كــني، البقاء يف 
توتنهام، فذلك ألن هذا كان أفضل قرار، أو ألنهم لم 
يسمحوا له بالذهاب إىل مكان آخر«. وأتم »أعتقد أن 
كني من أفضــل 3 مهاجمني يف أوروبا. رأيت مباراة 

إنجلرتا ضد بولندا. إنه العب رائع.. ال شك يف ذلك«.

فييرا: هاري كين يختلف كثيرا عن هنري
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بو هارون املكفوف يرثي اإلمام الحسني صلوات الله عليهالثقافـي

 أُْمُرْر َعَلْ َجَدِث الُحَسنْيِ ُوُقْل ِلَْعُظِمِه الزَِّكيَّْة
َيا أَْعُظَماً َل ِزلِْت ِمْن َوْطَفاَء َساِكَبًة َرِويَّْة

ِك ِبالِجَياِد الَْعوَِجيَّْة  َما لَذَّ َعْيٌش َبْعَد َرضِّ
َقبـٌر َتِضّمـــَن طّيّبـاً آبــاُؤُه َخيـُر الربِّية

آباُؤُه أهـل الرياسِة والِخالَفـِة َوالوُصّية
يــِم املهذَّبـِة املَطّيبِة الرّضّية َوالَخرِي والشِّ

فإذا َمَرْرَت ِبقبــرِِه فأِطـل ِبِه َوِقَف املَطّية
رِة الزكيَّة ـــِر واملَطهَّ َواْبِك املَُطّهــِر للمطهَّ

َكبكــاِء ُمْعِولٍَة َغَدْت َيوماً ِبواِحــِدها املنيَّة
َوالَعْن َصــدى ُعَمَر ْبُن َسْعٍد واملُلّمـِع بالَنقّية

ِشْمِر بِن جوشـٍن الذي طاحت بِه َنْفٌس شقّية
َجَعلوا ابَن بْنِت َنبَِّيهم َغرَضاً كما ُترْمى الذَِّرّية

لْم َيْدُعُهــْم لِِقتــالِــِه إل الجعــالُة والَعِطّية
                 لَّما َدعــْوُه لِكــي ُتّحّكـَم ِفيـــِه أولُد البغّية

أبيات خالدة في الذاكرة مختارات من أقوال المشاهير

المام الحسني بن عيل »عليهما السالم«
َها النَّاُس َمْن َجاَد َساَد، َو َمْن َبِخَل َرِذَل، َو إِنَّ أَْجوََد  »أَيُّ
النَّـاِس َمْن أَْعَطى َمـنْ   َل َيرُْجـوُه، َو إِنَّ أَْعَفى النَّاِس 
َمـْن َعَفا ِعْنَد ُقْدَرِتِه«. »إِنَّ أَْوَصَل النَّاِس َمْن َوَصَل َمنْ  
َقَطَعـُه، َو اْلُُصـوُل َعَل َمَغاِرِسـَها، ِبُفُروِعَها َتْسـُمو 
لَ   ِلَِخيـِه َخرْياً َوَجَدُه إَِذا َقـِدَم َعلَْيِه َغداً، َو  َفَمـْن َتَعجَّ
ِنيَعِة إَِل أَِخيِه َكاَفأَُه  َمـْن أََراَد اللَُّه َتَباَرَك َو َتَعـاَل ِبالصَّ
ْنَيا  َف َعْنُه ِمـْن َباَلِء الدُّ ِبَهـا ِف ُكلِّ َوْقـٍت َحاَجًة  َو َصَ
َما ُهـَو أَْكَثُر ِمْنَها«.«إِنَّ الِْحلَْم ِزيَنـٌة، َو الْوََفاَء  ُمُروٌَّة، 
لََة ِنْعَمٌة َو اِلْسـِتْكَباَر َصلٌَف، َو الَْعَجلََة َسَفٌه، َو  َو الصِّ
َناِة َشنْيٌ ،  َفَه َضْعٌف، َو الُْعُلوَّ  َوْرَطٌة، َو ُمَجالََسَة الدُّ السَّ

َو ُمَجالََسَة أَْهِل الِْفْسِق ِريَبٌة«.

مسرحية »َع الدوار«.. كوميديا فلسطينية عن بلد ال تتغير أحداثه  
سعيد أبو معال

هل يمكن لحكاية قرية فلسطينية بعيدة ومهمشة أن تقدم 
حكاية فلسـطينية طازجة تطرح أبرز املشـاكل التي يعاني 
منهـا املجتمع الفلسـطيني حاليـا، من عنرصيـة وتعصب 
وعالقـات اجتماعيـة مريضة وغياب عميـق ملفهوم الحرية 

والديمقراطية؟
يبدو جواب هذا السـؤال الكبري إيجابيا مع مرسحية الفنان 
الفلسـطيني عالء شـحادة، الذي يقدم ف عملـه الجديد “ع 
الـدوار” حكايـا وقصصا منتزعـة من بلدته عجـة )8 آلف 
نسـمة( التي تبعد مسافة 20 كيلومرتا، جنوب مدينة جنني، 
وانطلقت أمس الول ف سلسـلة عروض بدعم من مؤسسـة 
عبـد املحسـن القطـان ف مدينـة رام الله. املختلـف ف هذه 
العـروض أنها ذهبـت إل قرى وبلدات فلسـطينية بحثا عن 
جمهور فلسـطيني مختلف، وذلك بعد أن عرضت تجريبيا ف 
مرسح الحرية ف مدينة جنني قبل أشهر، ومن ثم عرضت ف 
مقر مؤسسة القطان ف رام الله حيث توقف دوران عجلتها 
بسـبب جائحـة كورونا، لكنهـا اليوم تنطلـق نحو جمهور 
جديد ومستحق.وتحكي املرسحية قصص شخصية عاشها 
الكاتب واملخرج ف بلدة “عجة”، ويقدمها شـحادة ف عرض 
منفرد بإطار كوميدي ساخر يتناول فيه تجاربه الشخصية 
منذ صخة امليـالد الول مروراً بعالقته مع والديه فالتعليم، 
وصـولً إل ارتبـاك حبه الول الـذي يرافقه طـوال العرض، 

كما رافقه ضجيج القرية، وصاعـات القبيلة، والرصاعات 
السياسـية، وصخـب املسـؤولية الجتماعيـة، وصناديـق 
القرتاع، والنقسامات.شحادة يقول إن هدفه من مرشوعه 
الجديـد هـو أن يقدم أفـكاره ويعكس وجهة نظـره كفنان 

فيمـا يجري من أمور وتفاصيل حياة يومية، “يل رأي ف هذا 
املجتمـع ومن واجبي أن أقولـه”. وهو ف مرسحيته الحالية 
يقـدم هذه الفكار بعـد ان نضج وأصبح قـادرا عل العودة 
للوراء ف ماضيه القريـب وانتزاع ما يؤرقه ف مجتمع طعن 

ف كل أحالمه السياسية والجتماعية.
ويؤكـد أن جوهـر املـرسح يتمثـل ف “منـح النـاس القدرة 
عـل رؤية أنفسـهم، كما أنه أمـل ف التغيري نحـو الوصول 
ملجتمعات حقيقية ومنطقية وحضارية، “ومن دون ذلك لن 
نتقـدم كمجتمع، لـن ننهض كمجتمع إل مـن خالل عملية 
طويلة من تبادل رسـائله املختلفة بني كل مكوناته وفئاته، 
ومن هذه الرسائل ما تضمنته املرسحية من مقولت وأفكار 
عريضـة من خالل قصص مـن بيئة ريفية مثـل: أن الناس 
متسـاوية، ولها الحق نفسه مهما كانت العائلة التي تنتمي 

إليها، ومهما كان الشخص يمتلك من أموال”.
ويلخص شـحادة املرسحية بأنها صورة من الحياة الريفية 
الفلسـطينية التـي تـدور حـول نفسـها منذ زمـن طويل، 
وخصوصيتهـا العاليـة، وعـدم منطقيتهـا أيضـا ف أحيان 
كثـرية، وتحديـدا ملن يراها مـن زاوية مختلفـة وبعيدة عن 

مركز الحدث الذي تقدم من خالله.
وتتضمن املرسحية مجموعة كبرية من اإلسقاطات وتحديدا 
عندمـا تتحدث عن موضوعـات مثـل: الديمقراطية والحب 
والـزواج والسياسـة ف بيئـة ريفيـة، ويقول شـحادة: “ف 
هذه املجتمعـات الريفية تبنـى العالقات والتطـرف للعائلة 
والعشـرية ويحدد كيف يكون النتمـاء، وكان التحدي كيف 
يمكن أن تسـقط الحالة السياسـية العامة ف فلسطني عل 

كل هذه املفردات.

قصيدتان عن الّروح

»َقَدر«
أمسَك َقَدري العبثيُّ يدي
ليدلّني عل بحِر الّضياع.

كاَن َقَدري ُمَمدَّداً عل الرّسير
يغريني وأنا امللهوف الّساذج.

لم أستطْع ردَّ يده،
كانْت يدُه القوى والعتى،

فركبُت رسيَر البحِر رسيعاً
مدهوشاً مذهولً

كي تتقاذفني أمواُج العبِث الْسوَد،
أمواٌج كصخوٍر
وأخرى كِجَبال.

٭ ٭ ٭
بعَد لٍي

تعرّفُت إل الكاف
ُثمَّ إل النُّون

ف ِعلٍْم َمخزون.
وحنَي أدركُت الّشاطَئ ف آخر رمٍق يل،

بكيُت كدرويٍش مجنون
من َقَدري القوى والعتى،
وأنا أتذّكُر كيَف أمسَك بي

وأنا العمى.
بكيُت وأنا أطرُق باَب الّنسيان

كبقايا إنسان.
٭ ٭ ٭

ملاذا كاَن َقَدري القوى والعتى
وملاذا أمسَك بيدي،

يتوّسل كي أتعذَب حّتى آخر رمٍق يل؟
آ…

» أما ِمن شاطئ«
ينقُذ ِمن غرٍق يومّي هذا العمى؟

أمـا ِمـن حـرٍف يوقـُف هـذا العبـث 
املجنون؟

وصول إل…
أكاَن الّطريُق أطول من الليل

أم كاَن الليُل أطول من الّطريق؟
كنُت أسأُل رأيس الذي وضعُتُه أمامي

عل املائدة
كي ُنرّكَز، أنا وهو،

وسَط وحشٍة هائلة،
عل سؤاٍل حاَص الّروح،

طوّقها ُثمَّ حّطَم أبواَبها وشبابيكها
دونما رحمٍة، دونما فاصلة.
وكاَن رأيس يحاوُل أن يجيب

مثل طفٍل تائٍه ف الّسوق
بالهذيـاِن  ُمصـاٍب  شـاعٍر  مثـل  أو 

والهلْوََسة،
وثالثة مثل حالٍج

سقَط سهواً من املقصلة،
ورابعة مثل ديك الجّن

وقد صحا من سكرِتِه املُرعبة،
وخامسة مثل كلكامش

يرشُب ليَل نهار
من كأِس خيبتِه الكربى

بعَد أن رسقت الفعى
عشبَته املُذهلة،

وسادسة
وسابعة
وثامنة

وتاسعة
و
و
و

وصولً إل الّصفر: ملِك الجوبة!

»كأنه« طرح عميق لألسئلة الوجودية الكبرى على منصة الشعر 

»إلى تشيخوف« جديد 
الروائية شهال العجيلي

 املراقب العراقي/ متابعة...
ف ثالثـة آلف وخمسـمائة كلمـة تحـت 
عنـوان )إل تشـيخوف( تدخـل الروائّيـة 
السـورّية شـهال العجييل عوالم املرسحّي 
والقاّص والطبيب الرويّس الشـهري أنطون 
تشـيخوف، وذلك بنوفيلال اتخـذت صيغة 
رسـالة تقـارب فيهـا نصوصـه، وتذّكره 
بشـخصّياته وبمدى قربها من أشـخاص 
نعرفهـم ويعيشـون بيننا، وهكـذا تأخذه 
إل مافاتـه من أحداث منـذ الحرب العاملّية 
ات ف بعض الجغرافّيات  الول، وإل املتغـريّ
واإلثنّيـات التـي كان قـد تحـّدث عنهـا ف 
نصوصه، وتقوده بدورها نحو جغرافّياتها 
الخاّصة وأماكنها املحّببة: حلب ودمشـق 
وعّمـان، وتحّدثه عـن الحـروب والثورات 

والنساء وبساتني الكرز:
»سـورية اآلن منطقـة لنفوذكـم، مثلمـا 
كانـت بلغاريا ف العـام 1877 أثنـاء أزمة 
البلقـان، ونقـول إّنكم أصدقاؤنا. أسـمع 
اآلن أغنية قديمة عن الشام، تصفها بأّنها 
فتاة جميلة ضفائرها عصّية عل املشـط، 
وأبكـي مثل هندّية حمـراء هزّتها جرعات 
العنـرص  إّن  الكاتبـة  اليواسـكا!«.تقول 
الحاسـم ف النوفيلال هو الحبكة، إذ تعتمد 
عل قدرة الكاتب عل إدارة الحداث بحيث 
يقّدم حكايـة كاملة تصّور أكثر من جانب 
مـن جوانب الحياة، لكـن بعدد محدود من 
الكلمات، فال تبلغ طول الرواية وتعقيدها، 
كما تتجاوز هدف القّصـة ف تقديم زاوية 
واحـدة مـن زوايـا الحيـاة، وهـي قّدمت 
محـاكاة درامّية مرّة وسـاخرة أخرى من 
خـالل قّصتني تجمعهما حبكة بوليسـّية، 
بنت عليهما نّصها، ووّزعت عليهما الحبكة 
الرئيسـة للنوفيال. تتعلّـق كّل قّصة منهما 
بثيمة ما كان قد اشتغل عليها تشيخوف ف 
بعض نصوصـه املعروفة بالواقعّية، والتي 
تتّبـع نقـاط الضعـف البرشّيـة والرغبات 
املتطرّفـة ف النفـس اإلنسـانّية، كالحـّب 
والطمع والوسـاوس القهرّيـة، والقرارات 

املصريية الخاطئة.

املراقب العراقي/ متابعة...
ف عام 2007 أنجز املخرج السينمائي اللبناني برهان 
علويـة فيلمه »خلـص«، وبدا من خالل هـذا العنوان 
كأنه يقول وداعاً، وكان هذا الفيلم آخر أعماله، وآخر 
رسـالة يوجهها إل جمهوره اللبنانـي بخاصة، حول 
الحـرب اللبنانيـة وتناقضاتها، بعدما شـعر أن لبنان 
مقـدم عـل مرحلـة مجهولة. تـوارى برهـان علوية 
عن اإلعالم شـيئاً فشـيئاً، ثم بدا أنه اختـار العيش ف 
بروكسـل، ليس بصفتها منفى أو ملجـأ، بل كمدينة 
فتحـت له أبوابها ووفـرت له العـالج بعدما تدهورت 

صحته وبدأ يغزوه مرض ألزهايمر.
 غـري أن خرباً حزيناً ورد اليـوم يفيد أن برهان علوية 
فـارق الحيـاة ف العاصمـة البلجيكية بروكسـل، إثر 
حادث مفاجئ ف القلب. غاب علوية عن ثمانني سنة، 
وتسـعة أفالم بني وثائقية وروائية، شارك خاللها مع 
رفـاق ينتمون إل جيله ف تأسـيس السـينما اللبنانية 
الجديـدة التـي انطلقت مع الحـرب الهليـة، ومنهم 

الراحالن مارون بغدادي ورندة الشهال وسواهما.
برهـان علوية ابن الجنـوب اللبناني ولِد ف بلدة أرنون 
عـام 1941، تلقى دروسـه الول ف بلـدة عني الرمانة 
التي شهدت انطالقة رشارة الحرب الهلية عام 1975. 
ف عـام 1973 أخـرج فيلمـاً قصرياً بعنـوان »ملصق 
ضد ملصـق«، وقدم فيلمـاً آخر بعنـوان »فوريار« ف 

بروكسل، بعد التحاقه بـ«املعهد الوطني العايل لفنون 
العـرض وتقنيات البـث«. أما فيلمه املهـم الول الذي 
عـد بمثابـة تحفـة أول فأنجـزه عـام 1975 بعنوان 
»كفر قاسـم« الذي عرف نجاحاً كبرياً ورسـخ اسمه 
ف السـينما الجديدة. يدور الفيلم ف عام 1956 عشية 
الهجـوم اإلرسائيـيل عل مـرص، مع إعـالن الحتالل 
اإلرسائييل حظر تجّول ف املناطق العربية ف فلسـطني 
املحتلـة من دون سـابق إنـذار للسـكان. يفاجأ أهايل 
»كفـر قاسـم« لـدى عودتهم مـن أعمالهـم بحصار 

رضبه حولهم الحتـالل اإلرسائييل الذي ارتكب لحقاً 
ما ُيعرف تاريخياً بمجزرة »كفر قاسم«.

بعد »كفر قاسـم« أنجز علوية فيلمـاً وثائقياً هو »ل 
يكفي أن يكـون الله مع الفقراء«)1978(، وهو ثمرة 
زيـارة علويـة إل مـرص ف نهاية السـبعينيات، حيث 
التقى املعماري الشـهري حسـن فتحي وصـّور جولة 
ف العوالـم املعماريـة املتنوعة ف البلـد، مركزاً عل ما 
يعـرف بـ«عمارة الفقـراء« ومظاهرهـا القتصادية 
والجتماعية.اختـري برهـان علويـة عضـواً ف لجان 
مهرجانـات »قرطاج«، و«كازابالنكا«، و«بروكسـل« 
»الجامعـة  ف  محـارضاً  أسـتاذاً  وعمـل  وغريهـا. 
اليسـوعية«. التـزم علويـة خـط اليسـار والعروبـة 
وقضية فلسـطني، وكان يـردد دائمـاً »العروبة وعبد 
النـاص صنعا وعينا، وفلسـطني هي التـي أدخلتني 
إل السـينما«.ونعت وزارة الثقافـة اللبنانيـة املخرج 
الراحـل ف بيان »غادرنا املخرج املبـدع برهان علوية، 
ابـن بلدة أرنون الجنوبية، الذي وثق ف أفالمه الروائية 
شـكالً ومضموناً صـورة املجتمع اإلنسـاني ف لبنان 
والعالـم العربـي ف تجلياتـه الثقافيـة والجتماعيـة 
والسياسـية والقتصاديـة، فأغنى السـينما بتجربة 
مميـزة وفريدة، طـرح من خاللها إشـكاليات الحرب 
الهلية اللبنانية والذاكـرة والرصاع العربي اإلرسائييل 

والهوية واملنفى«.

المقومات الحروفية في تجربة الفلسطيني وسام عابدمخرج جنوب لبنان برهان علوية يغادر السينما

املراقب العراقي/ عيل لفته سعيد...
دخـل اجود مجبـل من باب الشـكل والتجديد 
ف القصيـدة التـي يعـد كتابتهـا عبـارة عـن 
مخاضات دائمة واسـتدعاء مستمرا لألشياء 
الغريبة التـي تحدث خارج اللغـة ومرافقتها 
إل حيـث براءة اللغـة وفردانيتها، وهو يكتب 

قصائده مليئة بالحدث واملعاناة اليومية.
أصـدر أجـود مجبـل ديوانـه الشـعري الول 
»رحلة الولد السـومري« عام 2000، ثم أتبعه 
بديوان ثـان »محتشـد بالوطـن القليل« عام 

.2009
ويقول عن ديوانه الجديد »كأنه« إنه »خالصة 
تجربتـي الكتابيـة التي مـرت بمراحل نضج 
وتطور طبيعي مع اتسـاع الرؤيـة والقرتاب 

أكثر من قضايا اإلنسان املقهور واملستلب«.
ويشـري إل أن ديوانـه يقـدم »طرحـا عميقا 
لألسـئلة الوجودية الكربى عل منصة الشعر، 
واشتغالت جمالية تتخذ من اللغة وعاء لها«.

وعـن اشـتغاله بكتابـة القصيـدة العمودية، 
قـال مجبل للجزيـرة نت إن« قصيـدة العمود 
أو قصيـدة الشـطرين هـي التصميـم الول 
للقصيـدة العربيـة، وهـي لهـا اشـرتاطاتها 

الخاصـة بهـا، وسـتظل شـكال رئيسـيا من 
أشكال املدونة الشعرية العربية«

ويوضـح أن هـذه القصيـدة وعرب قـرون من 
الزمـن »تعرضـت إل انتهاكات كثـرية عل يد 
النّظامني الذين ل يفقهون من الشـعر سـوى 
الوزن والقافية، وف نفس الوقت ظهر شعراء 
حقيقيون حاولوا أن يصلحوا ما أتلفه أشـباه 
الشـعراء«، ولهذا فإنه حاول مع آخرين ضخ 
أفكار جديدة وسياقات لغوية غري مستهلكة.

لكن مجبل يسـتدرك »أرى أن تجاور الشكال 
الشـعرية هو ف صالح الشـعر ف نهاية المر، 
الـيء الهم هـو منسـوب الشـعر ف النص 

وليس شكله«.
وعـن وصفـه بـ«الجواهـري الجديـد«، قـال 
»الجواهـري شـاعر عراقي كبري وشـخصية 
اسـتثنائية، فهـو شـاعر وصحفي وناشـط 
سـيايس وذو كاريزما نـادرة، وامتد به العمر 
طويـال عل امتداد القرن الــ20 تقريبا، ومن 

الصعوبة أن تجد شاعرا يشبهه«.
ويضيـف »ل أظنـه ينطبق عل أحـد، كما أن 
الشـعر ليس فيه خالفة، كل شاعر له منجزه 
وظروفـه وعـرصه الذي عـاش فيه، الشـعر 

إنجاز فردي وغري قابل للتوريث«.
أصدر أجود مجبل ديوانه الشـعري الثالث »يا 
أبـي أيها املـاء« عام 2012، ثـم أتبعه بديوان 
رابـع »كأس لنقـراض سـاعي الربيـد« عام 
2919 قبل أن يصـدر ديوانه الخامس »كأنه« 

عام 2021.
ويقول أسـتاذ الدراسـات النقديـة والبالغية 
ف كليـة الرتبيـة بجامعة القادسـية الدكتور 
رحمن غـركان -الذي ألف كتابا عـن الديوان 
حمل عنوان »حواس القصيدة ف كأنه«- إن ف 
هذا الديـوان »ثمة 4 حواس تأخذ 4 اتجاهات 
انقاد إل كشـفها شعريا حسيا ظاهرا يحرض 
الخيـال فيه متحـركا وهـو يمسـك بتالبيب 

الحواس«.
ولفت إل أنه يتناول ف قصائده »العالم الحيس 
املتحرك ف خالل ناسـه، عالم الحواس الغالب 

ف شـؤون البـالد بوصفها عبادا، وف شـؤون 
الغنـاء عل أنه فرط إحسـاس بما غاب أو ما 

تتوق لإلحاطة به«.
ويقـول غـركان إن الشـاعر يسـتعيد املكان 
برصيا ولفظيا ف أخيلته، مضيفا أن »الشاعر 
ف كل قصائده يلتمس حـواس الوطن/ البالد 
قصائـد  أن  إل  متوصـال  يسـتعيدها،  كأنـه 
)كأنـه( ف عمقها اإلبداعي املتصل باإلنسـان 
الشاعر حواس يشعر ف خاللها وبها بالشياء 
الشـعور  حـواس  جعلهـا  وهـو  واملعانـي، 
بـ)البالد( أو كأنها حواس النتماء لآلخر كله 
أو كأنه، واملشـبه هو هذه البالد، واملشـبه به 

هو هذه الحواس«.
بـدوره، يقـول الباحـث والناقـد الدكتور عيل 
املرهج إن« الشـاعر يكتب قصائده من التماع 
الذاكـرة املكتنـزة بمفـردات شـعر العـرب ف 

صوره ومبانيه ومعانيه«.
ويضيـف أن« هاجـس القصيـدة عنـده هـو 
الحدث واملعاناة اليومية، فهو ل يكتب الشعر 
من أجل الشـعر إنما تكتبـه القصيدة ليكون 
هو مبدعهـا ومتلقيها«، مسـتدركا أن »بناء 
القصيـدة عنـده يكتمل ف عمودها الشـعري 

العربي، لينتج لنا محاكاة من نوع آخر«.
ويـرشح املرهج طريقـة التدوين بـأن »فيها 
عودة للمايض العريق السومري وحبا للمايض 
العربـي بـكل نضجـه الشـعري وإبداعه عند 

كبار الشعراء«.
ويشـري إل أن ما يميز الشـاعر أنـه »يبدع ف 
تجربتـه الشـعرية الخاصـة وسـط كل هذه 
الثقافـات التي تارة تمنحه اتسـاع الرؤية ف 

إبداع نص جديـد وأخرى يتصارع معها، 
تلـك التـي تمكـن مـن تخطيهـا هـو 

وبعض معاصيه كي ل يوصف بأنه 
يعيـد إنتاج صور شـعرية لشـاعر 

ما«.
ويضيـف ف تأكيـد تجربة مجبل 

أنه »مبـدع لنص جديد بروحية 
مسـتقاة من موازين الشـعر 

أن  إل  مشـريا  العربـي«، 
»مـن وصفـه بـ«خليفـة 
الجواهري« أو »جواهري 
الشـعر العمـودي« ربما 
يكـون مقرتبـا إل درجة 
كبـرية، فمـا يكتبه يعرب 

كثريا عن تجربة واعية«
ويؤكـد املرهـج أن »ديـوان 

مجبل الخري يأتي وكأنه يقول 
إن الشـعر العمودي لـه القدرة عل 
لـكل  تشـبيه  و)كأنـه(  الصمـود 
مـن  العربـي  الشـعر  مخاضـات 

قديمه إل جديده«.

لقبه بعض النقاد بـ »جواهري القصيدة العمودية 
الحديثة«، وفي مجموعته األخيرة التي حملت عنوانا 

غريبا »كأنه« -وهي المجموعة الخامسة التي أصدرها 
في مسيرته األدبية- أثار الشاعر العراقي أجود مجبل 

الكثير من األسئلة في الوسيط الشعري العراقي 
الغارق بالعديد من المواهب الشعرية التي تفوق 

أغلب البلدان بعدد الشعراء.

علي لفتة سعيد

 محمد البندوري
يعتمد الفنان التشـكييل وسـام عابد عل بعض املقومات الحروفية 
التي تسـتحوذ عـل الفضاء بكل مـا يكتنفه من اللوان والشـكال 
املدججة باملعالم اإليحائية، فتصبح املسـاحة ف أعماله لغة حروفية 
ولونية، تنطق بالعديد من املفاهيم املختزلة ف الطالء اللوني، ف تناغم 
وتوليف وانسجام، وهي توحي بالحياة والحركة، سواء من املنظور 
اإلبداعي، أو من خالل الرتكيبة الجمالية، حيث يسـتهدف مجموعة 
من القيـم، بروح شـفافة ترصـد كل مقومـات الفضـاء املرتامي 
الطراف، وبذلك تتبدى لوحات املبدع انعكاسـا روحيا يختزل جملة 
مـن املعالم، ويصـور مجموعة من القيـم بتقنيات عاليـة، ويمثل 
أصنافا من املقومات الحروفية بدقة وترسـيم لعدد من الجماليات، 
عل نحو من الحركة، ونوع من املوازنة الفنية، بني املادة الحروفية 
الجادة، والصناف التعبريية، بشـكل يمتح بعضا من مقوماته من 
املجـال الفني، الذي انبثقت منه، تجسـدها بعض اللوان الجميلة.

وعل الرغم من عامل الطاقة الحركية التي يصنعها اللون، ويولدها 
الشـكل بجمالياتـه، ودللته الرمزيـة املتعددة واملتنوعـة، فإن ما 
ورائيات ذلك، تتبدى ف أشكال متنوعة من التعابري التي تظهر جلية 
ف الصياغـة اللونيـة املنزوية ف خانات شـكلية، تـربز تدريجيا مع 
اللـون. ولعل هذا ُيربز جانبـا كبريا من التفاعل الجديل بني املكونات 
التحولية للحروفيـات، ومبتغيات الفن ولوازمـه، بتوظيف إبداعي 
نوعـي، يعتمـد تدفق اللون املعـاص، وينتهي إل أبعـاد فنية، وفق 
تسخري فضائي يالمس املادة الحروفية، ف محاورة طليقة كأساس 
ف عمليـة البناء. وهـو ما يجعل هـذه التجربة الفنيـة، تنبني عل 

أسلوب فريد، يتسم بميله إل البساطة أحيانا.
وعـل الرغم من الوجـود العالئقي املكثف بـني مختلف الحروفيات 
والعالمـات واللـوان، وعـل الرغـم أيضا مـن وجود انسـجام بني 

مختلف العناص املكونة للوحة؛ فإن مجال الحجب يتسـع ليشمل 
غالبـا معظـم الفضـاء. ولعل مجال الكشـف، يتخذ مـن الطريقة 
ف التوظيـف، ورصد محيط اللـوان، وتفكيـك الحروفيات، أدوات 
تسـتجيل بعضا من املكنونات، فتتبدى اللوحات ناطقة بأحاسيس 
إنسـانية عميقـة، وبتعبـريات قيميـة محسوسـة، تتحـرك بـكل 
الصبائغ الفنية، التي تتخذ من اللوان والحروفيات أداة نسـيجية، 
وأفقـا تعبرييا وتصوريا، يفصـح عن العديد مـن املعاني، ويقرب 

القارئ من عمق املادة الفنية.

أجود مجبل

 أديب كمال الدين



سّماه الرسول واختار لقبه قبل والدته
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الســام(  )عليه  الباقر  اإلمــام  ويعترب 
الكربى  الشيعية  العلمية  للثورة  املؤسس 
التــي بلغت ذروتها يف زمــن ولده اإلمام 
الصادق )عليه الســام(، وقد رويت عنه 
روايات كثرية يف مجاالت شــتي كالفقه، 
والقرآن،  النبويــة،  والســنة  والتوحيد، 
واألخاق، وقد بلغ عدد ما روى عنه محمد 
بن مســلم 30 ألف حديث، كما روى عنه 
جابر بن يزيد الجعفــي 70 ألف حديث. 
تتبلور يف فرتة  الشيعية  املعتقدات  فبدأت 
الفروع كالفقه  إمامته، وذلك يف مختلف 
والــكام، والتفســري. وقالــوا بأن عدد 
شــخصا.   462 يصل  وتامذته  أصحابه 
وهناك الكثري مــن التأليفات حول االمام 
الباقر )ع(، منها مسند اإلمام الباقر )ع( 

من تأليف عزيز الله العطاردي.
ألقابه الشــاكر والهادي وأشهرها  ومن 
الباقر، وقد أشــار النبــّی )ص( إىل هذا 
اللقــب قائاً: يبقر العلم بقــراً. وكنيته 
التي  الكنية  وهــي  جعفر،  أبو  املعروفة 

يذكر بها عادة يف املصادر الروائية.
ولد اإلمــام الباقر )ع( يف املدينة يف الثالث 
من صفر ســنة 57 هـ، وســّماه جده 
بالباقر  ولّقبه  بمحمد،  الله )ص(  رسول 
قبــل أن يولد بعرشات الســنني، ورواية 
جابر بن عبــد الله األنصاري وغريها من 

الروايات تشري إىل هذه الحقيقة.

ارتحل  فقد  باستشهاده،  يتعلق  فيما  أما 
اإلمام الباقر )ع( يف اليوم  الســابع من 
شــهر ذي الحجة ســنة 114هـ وقيل 
117هـ وهنــاك آراء مختلفة أخرى عن 
سنة وفاته وشهادته، وقد دفن يف املدينة 

املنورة يف مقربة البقيع.
وقد اختلف املؤرخــون يف َمن بارش قتل 
اإلمام أو ســاهم فيــه، فبعض املصادر 
ترى أن شــهادته كانت عىل يد هشام بن 
عبد امللك نفســه. والبعض اآلخر يرى أن 
إبراهيم بن الوليد هو املســؤول عن سّم 
اإلمــام. والبعض اآلخر يــرى أّن زيد بن 
الحسن الذي كان يكّن لإلمام حقداً دفيناً 

هو الذي قام بهذه املؤامرة.
وعىل كل حال، فإّن شــهادة اإلمام الباقر 
)ع( كانت يف فرتة خافة هشــام بن عبد 
امللك؛ ألّن خافته استمرّت من سنة 105 
إىل ســنة 125هـ، وال تتجاوز آخر سنة 
ذكرها املؤرخون يف بيان وفاة اإلمام الباقر 
ســنة 118 هـ. ومع اختاف النصوص 
الظاهر يف تحديد املسؤول عن  بحســب 
شهادته، ال يبعد أن تكون كلها صحيحة، 
إذ قد تكون هناك أياٍد متعددة شاركت يف 
قتل اإلمام الباقر حيث تشري كل رواية إىل 

واحد منهم.
ُدفن اإلمام الباقر يف البقيع إىل جوار مرقد 
أبيه اإلمــام الســجاد )ع( وعّمه اإلمام 

الحسن بن عيل )ع(.
ولقد قىض اإلمام طفولتــه يف املدينة يف 
أحضــان والده وجّده ملدة أربع ســنني. 
وقد شهد واقعة عاشوراء يف كرباء حيث 
يشري اإلمام نفســه يف إحدى رواياته إىل 
هذا املعنى بقوله: »قتل جدي الحسني ويل 
أربع سنني وإني ألذكر مقتله وما نالنا يف 

ذلك الوقت«.
وتقلّد اإلمــام الباقر )ع( منصب اإلمامة 
يف ســنة 95 للهجرة بعد شــهادة أبيه، 
إىل  للشيعة  وقيادته  إمامته  واســتمرت 
حني شهادته يف سنة 114 هـ أو 117 هـ 

عىل قول.
أّنه  اللــه األنصاري  وروى جابر بن عبد 
قائاً: »يا  الله )ص( يوماً  سأل رســول 
رسول الله وَمن األئمُة من ولد عيل بن أبي 
طالب )ع( قال: »الحســن والحسني )ع( 
سيدا شباب أهل الجنة، ثم سّيد العابدين 
يف زمانه عيل بن الحســني )ع(، ثم الباقر 
محمد بن عيل )ع( وستدركه يا جابر....«

وقد وّجه اإلمام السجاد )ع( مراراً أنظار 
ليبني لهم  الباقر )ع(؛  اإلمام  الناس نحو 
أّنه هو اإلمام من بعــده، فقد روى ولده 
عمر بن عيل قال: »كان والدي يردد لقب 

الباقــر، فقلت له: يا أبت! ولم ســميته 
الباقر؟ قال: فتبّسم. وما رأيته تبسم قبل 
ذلك... ثــم قال: يا بني إن اإلمامة يف ولده 
إىل أن يقوم قائمنا فيمألها قسطاً وعدالً 

وإنه اإلمام أبو األئمة«.
وأورد الشيخ املفيد يف اإلرشاد ما يشري إىل 
إمامته بقولــه: »وكان الباقر أبو جعفر 
محمد بن عيل بن الحســني )ع( من بني 
إخوتــه خليفــة أبيه عيل بن الحســني 
ووصيه والقائم باإلمامة من بعده، وبرز 
عىل جماعتهم بالفضــل يف العلم والزهد 
والســؤدد، وكان أنبههم ذكراً وأجلهم يف 

ولم  قدراً،  وأعظمهــم  والخاصة  العامة 
يظهر عن أحد من ولد الحســن الحسني 
مــن علم الديــن واآلثار والســنة وعلم 
والقرآن والســرية وفنون اآلداب ما ظهر 
عن أبي جعفــر )ع(، وروى عنه معالم 
التابعني  ووجوه  الصحابــة  بقايا  الدين 
بالفضل  املسلمني وصار  ورؤساء فقهاء 
به علَماً ألهله ترضب به األمثال وتســري 

بوصفه اآلثار واألشعار«.
ولقد امتازت السنوات ما بني 94 إىل 114 
هـ. بظهور كثري مــن املدارس الفقهية 
وهي أكثر فرتة اشتهر فيها نقل الحديث 

،،

  622 - ذكرى هجرة الرسول محمد )صلى اهلل عليه وآله وسلم( من مكة إلى المدينة المنورة حسب التقويم الميالدي.
  1683 - انهيار آخر محاوالت العثمانيين لغزو عاصمة اإلمبراطورية النمساوية فيينا.

  1970 - أول طائرة كونكورد تصل إلى مطار هيثرو في لندن قادمة من فرنسا حيث كان يجري تجميعها.
  1980 - إنقالب عسكري في تركيا بقيادة كنعان أفرين.

  2019 - اإلعالن عن اكتشاف بخار الماء في كوكب 18b-K2 خارج المجموعة الشمسية، وهو أول اكتشاف
               من نوعه في كواكب المنطقة الصالحة للحياة.
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مســريُة ســبايا اإلمام الحســني )ع( مرّت 
بمحّطاٍت مأساوية عديدة، ففي اليوم التاسع 
عرش من محرّم الحرام ســنة )61( للهجرة 
تحرّكت قافلة الســبايا من الكوفة إىل الشام 
رأُس  الشهداء، ويف مقّدمتها  رؤوُس  تتقّدُمها 

اإلمام الحسني )ع(.
الوحــي ومخّدرات  ربيباُت  عانــت  أن  فبعد 
النبّوة واإلمامة جميع أنواع املحن والباء أيام 
مكوثهنَّ يف الكوفة؛ إذ عاننَي مرارة الســجن 
وشــماتة األعداء وذّل األرس، وبعدما صدرت 
األوامُر من دمشــق بحملهّن إىل يزيد، أمر ابن 
مرجانة بتســيري رؤوس أبنــاء النبي )ص( 
الشاميني  عىل  لُتعرض  الشام،  إىل  وأصحابهم 
كما ُعرضت عىل الكوفيني؛ حّتى تمتلئ قلوب 
الناس فزعــاً وخوفاً، وتظهر مقدرة األمويني 

وغلبتهم عىل آل الرسول.
وقد ُســريت رؤوُس العرتة الطاهرة مع األثيم 
زهري بن قيس الجعفي، كما ُســريت العائلُة 
النبوية مع محفر بن ثعلبة من عائدة قريش، 
وشمر بن ذي الجوشــن، وقد أوثقت بالحبال 
وأُركبــت عىل أقتــاب الجمال، وهــنَّ بحالٍة 
تقشعّر منها ومن ذكرها األبدان، وترتعد لها 

فرائص كّل إنسان.
وخرجت قافلُة الســبايا من الكوفة إىل الشام 
تتقّدمها رؤوُس الشهداء لإلمام الحسني )ع( 
وأهل بيته وأصحابه التي خلّفت أجسادها يف 
صحراء الطّف، وسارت خلف الرؤوس النساُء 
الطالبيني  عقيلــة  مقّدمتهم  يف  واألطفــاُل، 
السيدة زينب )عليها الســام( بطلة كرباء، 
وكان معها ابُن أخيها اإلماُم زين العابدين )ع( 
الذي ُوضعت بيده الساسل وُجِمعت إىل عنقه، 
وُحِملــوا جميعاً عىل أقتــاب اإلبل التي كانت 
بغري وطاٍء وال غطاء، وراحت القافلُة تخرتق 

الصحاري والقفار متوّجهًة اىل دمشق.
يشار اىل أّن نهضة اإلمام الحسني )ع( قد مرّت 
بمحّطاٍت عديدة منها قبيل شــهادته )عليه 
السام( وأخرى بعدها، ومن تلك املحّطات هي 
إرسال موكب ســبايا أهل بيت النبوّة )عليهم 

السام( اىل الشام.
ففــي مثل هــذا اليوم األّول مــن صفر عام 
)61( للهجــرة دخلت قافلُة الســبايا مدينة 
باإلزعاج واإلرهاق  بعد رحلٍة مليئة  دمشــق 
وأنواع الصعوبات، فقد كان األفراد املرافقون 
للعائلة املكرّمة قــد تلّقوا األوامر بأن يعاملوا 
النساء واألطفال بمنتهى القسوة والفظاظة، 
فلم يســمحوا لهم باالســرتاحة الّازمة من 
كانوا  بل  الطريق ومشاّقه وصعوباته،  أتعاب 
يواصلون الســري الحثيث للوصول إىل الشام 
الطاغية يزيد  إىل  الطاهــرة  الرؤوس  وتقديم 
املدينــة، وملّا جيء برؤوس  بتزيني  أَمَر  الذي 
الشــهداء يتقّدمها رأُس أبي عبدالله الحسني 
)ع( اىل باط يزيد وأُدخلــت عليه كانت بيده 
ثنايا  بها  مخرصة من حديد، فأخذ يــرضب 
الحســني )ع( التي طاملا كانت موضعاً يلثمه 

ُه رسوُل الله )ص(. ويشّمه ويقّبله منها جدُّ
أبي عبدالله  وأَخَذ يتشّمُت ويتشــّفى بمقتل 
الحســني )ع( بكلماٍت يف مجلســه املشؤوم، 
فعندما أوقف زين العابدين )ع( مع الســبايا 
بني يدي يزيد، فقال له يزيد: أراد ابوك وجدك 
ان يكونــا أمريين، فالحمد للــه الذي أذلهما 
العابدين )ع(:  وســفك دماءهما، فقال زين 
يا ابــن معاوية وهند وصخــر، لم يزل آبائي 
وأجدادي فيهم اإلمــرة من قبل أن تولد، ولقد 
كان جدي عيل بن أبي طالب )ع( يوم بدر وأُحد 
واالحزاب يف يده راية رسول الله )ص(، وأبوك 
وجدك يف أيديهما رايات الكفار… ويلك يا يزيد، 

انك لو تدري ما صنعت، وما الذي ارتكبت من 
لهربت  إذاً  أبي وأهل بيتي واخــي وعمومتي 
يف الجبال وفرشــت الرماد… فأبرش بالخزي 
والندامة غداً إذا ُجمع الناس ليوم ال ريب فيه.

وقال عيل بن الحســني )ع( ليزيد: أتأذن يل أن 
أرقى هذه األعواد فأتكلم بكام فبه الله تعاىل 
رىض ولهؤالء أجر وثــواب. فأبى يزيد، وألح 

الناس عليه… فمازالوبه حتى أذن له.
فقال عيل بن الحســني )ع(: الحمدلله الذي ال 

بداية له… إىل أن قال:» أعطينا ســتا وُفّضلنا 
بســبع، أعطينــا العلم والحلم والســماحة 
والفصاحــة والشــجاعة واملحبــة يف قلوب 
املؤمنــني، وُفّضلنا: بــأن مناالنبي والصديق 
والطيار واســدالله واسد رسوله وسبطا هذه 
االمــة. أيها الناس من عرفنــي فقد عرفني، 
انبأته بحســبي ونســبي،  يعرفني  لم  ومن 
أيها الناس: أنا بنومكــة ومنى، أنا ابن زمزم 
والصفا، أنا ابن من حمل الركن بأطراف الردا، 

أنا ابــن خري من ائتزر وارتدى وخري من طاف 
وســعى، وحّج ولّبى، أناابن مــن ُحمل عىل 
الرباق وبلغ به جربائيل سدرة املنتهى فمكان 
من ربه كقاب قوسني أوأدنى، أنا ابن من صىّل 
بمائكة السماء، أنا ابن من أوحى إليه الجليل 
ما أوحى، أنا من رضب بني يدي رســول الله 
ببدر وحنني، ولم يكفــر بالله طرفة عني، أنا 
ابن صالح املؤمنني ووارث النبيني ويعســوب 
الناكثني  وقاتــل  املجاهدين  ونــور  املصلني 

االحزاب،  ومفــّرق  واملارقني،  والقاســطني 
أربطهم جأشــا وأمضاهم عزيمــة، ذاك أبو 
السبطني الحسن والحسني عيل بن أبي طالب.

أنا ابن فاطمة الزهراء، و سيدة النساء و ابن 
خديجة الكربى.

أنا ابن املرّمل بالدماء، أنــا ابن ذبيح كرباء، 
أنا ابن من بكى عليه الجّن يف الظلماء وناحت 

الطري يف الهواء.
فلما بلغ اىل هذا املوضع: ضّج الناس بالبكاء 
و خيش يزيــد الفتنة فأمر املــؤذن أن يؤذن 

للصاة، فقال املؤذن: الله اكرب…
أما زينب )ســام اللــه عليهــا(، فقد روى 
املؤرخون انهــا القت خطبة طويلة يف الباط، 

اخزت فيها يزيد والنظام االموي جاء فيها:
»أظننــت يا يزيد انــك أخذت علينــا أقطار 
االرض وآفاق الســماء، فاصبحنا ُنساق كما 
تساق األسارى … فشمخت بأنفك ونظرت يف 
عطفك، جذالن مــروراً … أِمن العدل يا ابن 
الطلقاء، تخديرك حرائرك وإماءك، وســوقك 

بنات رسول الله سبايا…
وحسبك بالله حاكماً وبمحمد )ص( خصيماً 
وبجربائيــل ظهرياً … إني ألســتصغر قدرك 
لكن  توبيخك،  واســتكثر  تقريعك  واستعظم 

العيون عربى والصدور حرى…
فكد كيدك، واســع ســعيك، وناصب جهدك، 
فوالله ال تمحو ذكرنا، وال تميت وحينا… وهل 
رأيك إال فند وايامــك إال عدد، وجمعك إال بدد، 

يوم ينادي املنادي آال لعنة الله عىل الظاملني«.
وباقي  وعّمـــته  )ع(  الســجاد  اإلمام  بقي 
السبايا فرتة يف الشام ثم سلكوا طريق العودة 
إىل املدينة واتخذت رؤوس الشــهداء طريقها 
إىل كرباء املقدســة لرتقد إىل جوار األجســاد 

الطاهرة.

فاجعة سبايا أهل البيت بين ثنايا الصحاري والقفار

هو محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب )عليهم 
السالم( المشهور باإلمام محمد الباقر، وهو اإلمام الخامس بين أئمة 

أهل البيت، واستمرت إمامته 19 سنة. ومن أشهر ألقابه باقر العلوم 
وبناء على ما ورد في حديث اللوح لّقبه النبي )ص( بهذا اللقب قبل 

والدته. وعاصر خمسة من خلفاء بني أمية، واستشهد في 7 ذي 
الحجة سنة 144هـ، بأمر هشام بن عبد الملك، وقد شهد اإلمام الباقر 

)ع( واقعة كربالء وهو صغير.

ذلك بسبب  التفســري، وكل  والبحث عن 
الحاصل  والنزاع  األمويــة  الدولة  ضعف 
بني زعماء الدولة للسيطرة عىل السلطة، 
وقد برز يف تلك الفــرتة جمع من العلماء 
بذلــوا جهداً واســعاً يف روايــة الحديث 
واإلفتاء، أمثال الزهري ومكحول وهشام 
بن عروة... وغريهــم، كما ظهرت يف تلك 
الفرتة بعض الفرق مثل الخوارج واملرجئة 
والكيسانية والغاة، وبدأت بنرش وإشاعة 

عقائدها بني الناس.
لقد قاد اإلمــام الباقر )ع( يف تلك الحقبة 
استمرت  واســعة  الزمنية حركة علمية 
حتى بلغت ذروتهــا يف إمامة ابنه اإلمام 
الصادق )ع(، فقد حصل بعد ظهور اإلمام 
الباقر تقّدم واسع يف هذا الصعيد، وظهرت 
حركة علمية ثقافيــة جديرة باإلكبار يف 
أوساط الشــيعة كرت حاجز التقية إىل 
الذي مني  حّد ما، وأزالت حالة االنحسار 
به الفكر الشــيعي يف دوائر خاصة، ففي 
ذلك الوقت بدأ الشــيعة بتدوين علومهم 
اإلسامية كالفقه والتفسري واألخاق و... 
وقد بلغت من الوفرة حــّداً لو قورن بما 
الحسن والحسني )عليهما  أبناء  نقل عن 
الســام( قبله لكان ما نقل ال يســاوي 
معشــار ما نقــل عن اإلمامــني الباقر 

والصادق )ع(«.
ولقد رّد اإلمام الباقر اســتدالل أصحاب 
القياس، كما اّتخذ موقفاً شــديداً مقابل 
وحاول  املنحرفة،  اإلسامية  الفرق  سائر 
– جاهــداً - بهذا املوقــف أن يضع حّداً 
فاصاً بني عقائد أهــل البيت الصحيحة 
يف األصعدة املختلفة، وبني عقائد ســائر 
الفرق، فقد كان يقــول عن الخوارج ما 
أنفسهم  عىل  ضّيقوا  الخوارج  »إن  نّصه: 

بجهالتهم إن الدين أوسع من ذلك«.
وكان ديــدن العلماء الوقــوف بتواضع 
العلم  طلبهم  حــني  نظريه  قّل  وخضوع 
والتتلمذ عند اإلمام الباقر )ع(، فعن عبد 
الله بن عطاء املكي قال: »ما رأيت العلماء 
عند أحد قط أصغر منهم عند أبي جعفر 
محمد بن عيل بن الحسني )ع(، وقد رأيت 
الحكم بن عيينة مع جالته يف القوم بني 

يديه كأنه صبي بني يدي معلّمه«.
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النعــرف ملاذا  يعمــد بائعو الســمك اىل طرح 
أسماكهم يف الشارع العام من دون ان تكون يف 
حوض معني، بل مبارشة عىل االسفلت تتقافز 
بألم راجية الحصول عىل نســمة اوكســجني 
مذابة، يف مشــهد أشــبه بالتعذيب من عرض 
بضاعــة ما.الغريب ان هــؤالء الباعة يرمون 
بأســماكهم وســط الشــارع العام بمحاذاة 

االرصفة التــي غالبا ما تكــون غارقة باملياه 
املسكوبة عىل األســماك نارشة رائحة نتنة يف 
طول الشــارع وعرضه، مــن دون ان يخدش 
ذلك ذوق اي من مســؤويل أمانــة العاصمة او 
جهة رقابية او صحية اخرى. واألغرب من ذلك 
تهافت الناس عىل رشاء هذه االســماك املليئة 

بقاذورات الشارع وربما امراضه وأوبئته!!..

بيع األسماك على الشارع ! عني الرقيب

املراقب العراقي/ متابعة...
يف  ملسنني  دور  وجود  من  الرغم  عىل 
هناك  ان  اال  املحافظات  وبقية  بغداد 
اعداد كبرية لم يجدوا مكانا يحميهم من 
كافية  غري  الدور  فهذه  الحياة،  قسوة 

الحتواء االعداد الكبرية .
لقانون  وفًقا  املسنني  رعاية  دور  وتعد 
رقم )4( لسنة 1985 مساحة آمنة لكبار 
والتغذية  االسرتاحة  حيث  من  السن 
القانون،  حددها  رشوط  وفق  والعناية، 
وال يمكن لهذه الدور مخالفة القانون إال 

عىل املسؤولية الشخصية.
كل  تجلس  االزرق  الرداء  ذات  سيدة 
صباح عىل طريق احدى املناطق يف بغداد 
مالذا  الرصيف  من  تجعل  )العرصات( 
السبعون  السيدة  هذه  تجاوزت  لها، 
»كنت  تنهمر:  ودموعها  تقول  عاما، 
اعرتف  التعامل  وفضة  الكالم  كثرية 
ولم  احبهم  كنت  ولكني  بطيبعتي 
اوالدي  اقرص يوما عليهم بيشء، رفض 
من  الكثري  بعد  معهم  عييش  اكمل  ان 
ارادوا  زوجاتهم  وبني  بيني  املشاكل 
وعندما  املسنني  دار  اىل  يأخذوني  ان 
سمعتهم يتحدثون باالمر هربت اىل هنا 
، ومن وقتها لم يسأل عني احد وها انا 
يتصدق  الشارع  يف  اعيش  سنوات  منذ 

عليه املارة«.
امللتحي،  الرجل  فراس  ابو  يختلف  لم 
الكرادة،  منطقة  يف  حديقة  يسكن  الذي 
تجاوز  الذي  فراس«  »ابو  يتحدث 
عن  ربيعا  والسبعون  الخامسة  عمرة 
نفيس وحيدا  »وجدت  قائال:  له  ماحدث 

ولدي  تزوج  ان  بعد  املنزل  جدران  بني 
وسافرت ابنتي خارج العراق، اضطررت 
سنة  بعد  ولكني  ايضا  انا  السفر  اىل 
يف  الحياة  اكمل  ان  استطع  لم  ونصف 
بأن  وصدمت  العراق  اىل  عدت  الخارج، 
تركه،  رفضوا  اشخاص  يسكنه  منزيل 
ولم يستقبلني احد فضطررت اىل العيش 

يف هذه الحديقة ».
خلود الشمري مديرة احدى دور الرعاية 
لكبار  كثرية  حاالت  »هناك  ان  اكدت 
اخر،  بعد  يوم  تتفاقم  واالعداد  السكن 
الحكومية  الجهات  من  مرارا  طالبنا 

الدعم املادي واملعنوي لكن ال جدوى«.
وتضيف الشمري، ان »الدار لكبار السن 
وليس للعاجزين فهو لالسرتاحة ، وليس 
املسنني  أغلب  أن  كما  املرىض،  لرعاية 
عنف  من  ناجون  الدار  إىل  لجؤوا  الذين 
أبنائهم أو يعانون من الوحدة واإلهمال 
يتوسدون  الناس  تجدهم  أو  الشديدين، 

الشوارع فيتصلون بنا«.
فئة  من  الحاالت  هذه  »أغلب  وتضيف 
يرفضن  وبعضهن  املسنات،  النساء 
ويفضلن  اإليواء،  دور  إىل  الذهاب 
من  عودة  أمل  عىل  الشارع  يف  االنتظار 

احتال عليهن«.
االجتماعية  املشاكل  ازدياد  ان 
عقوق  بينها  ومن  اإلنسانية،  غري 
؛  عنهما  التخيل  أو  الوالدين،  وهجران 
الباحثة  توضحها  أسباب  لعدة  تعود 
الوازع  »غياب  ان   : تقول  االجتماعية 
اإلحساس  وغياب  واألخالقي،  الديني 
باملسؤولية، والظروف املعيشية الصعبة 

لدى األبناء وانشغالهم بالعمل بعيدا عن 
االستقالل  يكون  قد  أو  الوالدين،  رعاية 

املايل لألبناء أحد األسباب«.
املرىض  »املسنني  أن  إىل  الشمري  وتشري 
األطراف  بارتعاش  واملصابني  واملقعدين 
هم  املشابهة  والحاالت  الذاكرة  وفاقدي 
بكل  للعنف  تعرضا  األكثر  الرشيحة 
بعد  لإليذاء  غالبا  ويتعرضون  أشكاله، 
وفاة الزوج/الزوجة، مبينة أن »املسنني 
مختلف  يومًيا  يواجهون  منازلهم  داخل 
املمارسات  تلك  وزادت  العنف،  أنواع 
تفيش  بعد  الصحي  الحظر  فرتة  خالل 

وباء كورونا«.
منظمات  من  العديد  وجود  رغم  و 
التطوعية  والفرق  املدني  املجتمع 
واملنظمات الدولية يف العراق، فإن برامج 
تكاد  أو  ضعيفة،  تزال  ال  املسنني  دعم 
تقدمه  بما  مقارنة  موجودة  غري  تكون 

تلك الجهات لفئات املجتمع األخر.
عمار  االنسان  حقوق  مجال  يف  الناشط 
الفعاليات  إطالق  »اهمية  يبني  االسدي 
مع  املبارش  التواصل  ذات  املجتمعية 
وتحسني  معاناتهم  لتخفيف  املسنني 
دولية  استجابة  خالل  من  حياتهم، 
حقوق  حماية  برامج  عىل  تركز  فعلية 

كبار السن وتدفع باتجاه رعايتهم«.
يف  االكرب  الدور  الحكومة  عىل  كما 
املتهالكة  الرشيحة  هذه  اىل  االلتفات 
وتوفر  اعدادهم  تضم  ايواء  دور  وتوفري 
ومن  لهم،  االساسية  املتطلبات  كل 
مالية  مبالغ  ايضاتخصيص  الرضوري 

ضمن املوازنة العامة ».

بعضهم يفترش الرصيف في الشتاء والصيف

كبار السن .. بين عقوق األبناء وغياب الدعم الحكومي  

املراقب العراقي/ متابعة...
 مناشــدة من اهايل مدينة الشعب، يرجون 
فيها وزارة املالية وادارة مرصف الرشــيد 
املوافقة عىل فتح فــرع للمرصف املذكور 
يف منطقتهم، مبينــني ان املنطقة تعد من 
املناطق ذات الثقــل التجاري واالقتصادي، 
تعاني من عــدم وجود مرصف  ومع ذلك 

قريب منهم.
افتتاح  ان ما يساعد عىل عملية  واوضحوا 
الفرع املشــار اليه، هو توفر بناية تجارية 
للمــرصف، وبهذا يمكــن تخفيف  تابعة 

العبء عــىل املراجعني الراغبــني باصدار 
الصكــوك وفتــح الحســابات )الجاري، 
التوفري(، فضال عن تسهيل عملية الحواالت 
الداخلية، ال ســيما ان هناك عددا كبريا من 
الدوائــر الحكومية التــي تطالب بصكوك 
التسجيل  )معتمدة، ســفتجة( مثل دائرة 
العقــاري ودائرة الرضيبــة ودائرة املرور 

ومحكمة الشعب. 
لذلك يلتمس االهايل من وزير املالية واملدير 
بامكانية فتح  النظر  الرشيد  العام ملرصف 

فرع ملرصف الرشيد خدمة للصالح العام.

املراقب العراقي/ متابعة...
غيار  قطع  بيــع  محال  اصحــاب  يقوم 
الســيارات يف شــارع الطالبية املمتد من 
املوال بوضع قطع  القناة وحتى ســاحة 
اعالنات محالهم املتحركة والكبرية وسط 
الشارع العام، مع انهم تجاوزوا عىل كامل 
الرصيف الذي يصل عرضه اىل نحو عرشة 

امتار ؟.
ألم يكفهم تجاوزهم املقيت وتحويلهم هذه 
فضال  صناعية،  مدينة  اىل  الجميلة  املدينة 
السيارات  عن تسببهم بوقوف صفني من 

احيانا امام محالهم، ليقوموا باحتالل ما 
تبقى من الشارع العام، محدثني زحامات 
بغيضة مــن دون ان يرمش لهم جفن او 

يشعروا بمعاناة املواطنني؟!.
أال ينبغي ان يدفع هذا الفعل الســلطات 
املحلية والرقابية اىل التحرك ملنعهم، خاصة 
ان ذلك يتــم عىل مرأى ومســمع منهم 
وبشــكل يومي ؟، ولكن كيف يتم التحرك 
وبعض  االجهــزة  هذه  قبــل  من  عليهم 
ســياراتهم  باصالح  يقومــون  افرادها 

عندهم !.

املراقب العراقي/ متابعة...
اعلنــت لجنــة رفــع التجــاوزات يف 
التجارية  واملحال  املخازن  البرصة،إزالة 
وبعض  رسمية  موافقات  دون  املشيدة 
الدور العشوائية يف شارع كازينو لبنان 
وســط املحافظة، وذلــك ضمن حملة 
جديــدة نفذتها بناًء عــىل توجيه من 

رئاسة الوزراء والحكومة املحلية.
وقال مســؤول اللجنــة وليد جمعة يف 
حديث لــوكاالت محليــة، إن »الحملة 
األجهزة  مع  بالتعــاون  تجرى  الحالية 
األمنية وبلدية البرصة وستشــمل عدة 
مناطق من بينها األســواق التي تشهد 
التأميم  بالبســطات كسوق  اختناقات 
»رفع  أن  إىل  مشــريا  والجمهوريــة«، 
األنقاض واملخلفات ســتقع عىل عاتق 

مديرية البلدية«.
من جهته قال مســؤول إعــالم بلدية 

البرصة عالء العيل، إن »الحملة املذكورة 
التي  املحددة  املهلــة  انتهاء  بعد  ُنفذت 
املحال  للمتجاوزين من أصحاب  منحت 
التجاريــة يف كازينــو لبنــان«، مبينا 
أن »رفــع التجــاوزات املعيقة إلقامة 
املشــاريع الخدمية واملناطق الخرضاء 
املحافظة وفق  سيستمر بكافة مناطق 

خطة أعدت لهذا الغرض«.
إىل ذلك انتقد عدد مــن أصحاب املحال 
التي تمت إزالتهــا والعاملني فيها عدم 
توفــري بديل لهــم مشــريين إىل أنهم 
تكبدوا خسائر كبرية جراء إزالتها للمرة 
الثانيــة عىل التوايل فضــالً عن فقدان 
عدد مــن العمال ملصــدر رزقهم، فيما 
البرصة  محافظ  بأن  منهم  البعض  بني 
منحهم موافقة عىل استئجار األرض أو 
املساطحة يف وقت سابق إلقامة محالهم 

إال أنها رفعت اليوم، وفق قولهم. 

أهالي مدينة الشعب يناشدون وزارة 
المالية تحقيق مطلبهم

تجاوزات محال بيع قطع غيار
السيارات في الطالبية

 أصحاب المحال المزالة في البصرة يطالبون بتوفير البديل

بمرض  املصابني  األطفال  اهايل  دعا 
الثالسيميا يف املثنى، إىل توفري األدوية 

واملستلزمات الطبية ألبنائهم.
وقال عدد من االهــايل يف املحافظة، 
إنهــم »يعانون من نقــص األدوية 
نقل  أن  كمــا  واملهمة،  الرئيســية 
الدم لهــم أصبح من األمور الصعبة 

بالوقت الراهن«.
واضاف االهــايل أن »اطفالهم ممن 
بشــكل  العالج  جلســات  يتلقون 
األطفال  مستشــفى  يف  اســبوعي 
الحكومتني  داعيني  الســماوة«،  يف 
االتحاديــة واملحلية اىل »توفري بناية 
متكاملة ومجهــزة بكل ما يحتاجه 
املعيل  راتب  رصف  وضمان  املريض 

لتلك الرشيحة«.
يف العــراق، هنــاك نحــو 22 ألف 
مصاب بمرض »الثالســيميا« وفقا 
ال  منهم  العــرشات  الصحة  لوزارة 
العالج  عىل  الحصول  يســتطيعون 
الالزم وهذا النقــص يف العالج دفع 
عرشات األهــايل لالعرتاض يف وقفة 
وخالل  الديوانيــة  يف  احتجاجيــة 
إىل  املحتجني  أحــد  أشــار  الوقفة، 
نحــو 500 مصابا  يهدد  »املوت  أن 

باملرض بسبب شح األدوية منذ ستة 
أشهر«.

مرىض  »نحــن  أحدهــم  ويقــول 
الثالســيميا نحتــاج للدم بشــكل 
أســبوعي، نحتاج للعــالج الذي إذا 
لتشــوهات  ســنتعرض  يتوفر  لم 
املصابات  إحــدى  بالوجه«.تجلس 
يف حضن والدها، يقــول األب بنربة 
ال تخلو من القلق »املرض ســبب يف 
العالج  ومشــكلة  أشكالهم،  تشوه 
أنه غري متوفر يف األســواق ليتمكن 

الشخص من رشائه«.
يؤكد املتحدث باســم وزارة الصحة 
سيف البدر وجود أزمة يف العالجات. 
من  مكتمل  وفــد  »هنــاك  ويقول 
الوزارة سيذهب للتعاقد عىل دفعات 
بعد  خصوصا  العــالج،  من  جديدة 

اكتمال املوازنة العامة«.
واضاف( »هناك شحنة من العالجات 

املستوردة يف طريقها إىل العراق«.
األزمــة ســتحل خالل  أن  ويعــد 

األسابيع القليلة املقبلة.
ينتــج مرض الثالســيميا عن خلل 
نقص  إىل  يــؤدي  انحــاليل،  وراثي 
حــاد يف إنتاج بروتينــات خاصة يف 

الدم تســمى الغلوبني، وهي املكون 
يف  املوجود  للهيموغلوبني  الرئيــيس 

خاليا الدم الحمراء.
ومادة الهيموغلوبني مســؤولة عن 
حمل األوكســجني مــن الرئتني إىل 
الجســم، وبالنتيجة  أجزاء  مختلف 
يؤدي نقــص الهيموغلوبني إىل فقر 
الــدم )أنيميا(، وتكــر رسيع يف 
خاليا الدم الحمــراء، ونقص كمية 
األوكسجني التي تصل أجزاء الجسم 

املختلفة.
ويؤثر مرض الثالســيميا عىل عمر 

الحمــراء، حيث تحصل  الدم  خاليا 
الهيموغلوبني، ما  طفرة يف مكونات 
يؤدي إىل تكر هذه الخاليا. ويحاول 
طريق  عن  النقص  تعويض  الجسم 
زيادة التكاثــر وبالتايل تصبح كثري 
للنخاع  الجســم مصنعا  من عظام 
العظمي، ما يؤدي إىل انتفاخ جمجمة 
الــرأس وتضخم الطحــال والكبد.

أم حســن. تقول »نعاني من نقص 
دم  يف  الحديد  نســبة  كانت  العالج، 
إىل 1500  ارتفعت  ابنتي 500، واآلن 
وأحيانا نحصل عليه من األســواق 

لكنه بأســعار مرتفعة ويصل سعر 
الصحية  املؤسســات  خارج  العالج 
أمريكي. إىل 400 دوالر  الحكوميــة 

ويقول أخصائي األمراض االنتقالية 
الدكتــور نوفل جاســم مرتىض إن 
الوقايــة من الثالســيميا تكمن يف 
الفحص قبل الزواج عرب الفحوصات 
تكون  الفحوص  املعنية.هذه  الطبية 
إذ ال يستكمل  املحكمة،  بأمر قايض 
إجــراءات عقد الزواج مــا لم تقدم 
وثيقة تثبت صحة الفحوص الطبية، 
لكن الزواج خــارج املحكمة )رجل 
الديــن( وتزويج القــارصات، كانا 
الفحوص،  هذه  تجاهل  يف  ســببني 
وبالتايل الرتفاع نسبة هذا املرض يف 

العراق.
واضاف نوفــل »األمر ال يتوقف عند 
هذا الحد، بــل إن البعض يتحايلون 
تقديم  إىل  ويعمــدون  املحكمة  عىل 
أو  صحيحة  غــري  طبية  فحوصات 

مزورة عرب دفع الرشاوي«.
الفحوصات  لنتائج  ويتابع »وفقــا 
الطبيــة، يتــم تقييــد زواج الذين 
مــن املمكن أن ينقلــوا هذا املرض 

ألبنائهم«.

دعوات لتوفير أدوية لمرضى الثالسيميا في الجنوب 
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علماء روس يطورون طريقة للكشف 
دراسات: التطعيم الكامل ضد كوفيد - 19يقلل من خطر الوفاة 11 مرةعن مادة سامة في الفواكه

يتس�اقط من البرش ما بني 50 و100 شعرة مفردة 
يف الي�وم ويعد تس�اقط الش�عر جزءا م�ن التوازن 
الطبيعي حيث يتس�اقط بعض الش�عر بينما ينمو 
البع�ض اآلخر.وعندم�ا ينقط�ع الت�وازن، يح�دث 
تس�اقط الشعر. ويختلف تس�اقط الشعر الطبيعي 
ع�ن املصطل�ح الطب�ي لتس�اقط الش�عر املعروف 
بالثعلبة.وغالبا ما يرجع تساقط الشعر إىل العوامل 
الوراثي�ة والتوت�ر ونم�ط حي�اة الفرد.وبالنس�بة 
للنس�اء، قد يكون تساقط الشعر ناتجا عن خمسة 
عوام�ل خطر أقل ش�هرة، وهي اضطراب�ات الغدة 
الدرقية، فقر الدم، أمراض املناعة الذاتية، متالزمة 
املبيض املتعدد الكيسات، األمراض الجلدية والحمل.

وقال�ت الدكت�ورة ويندي روج�رز، طبيبة األمراض 
الجلدية، إذا كانت بصيالت الش�عر موحدة الحجم، 
أو إذا كان تساقط الشعر مفاجئا، فمن املحتمل أن 
يكون سببه يشء آخر غري الوراثة، مثل حالة طبية.

وأضاف�ت: »رغم وجود عالقة ب�ني انقطاع الطمث 
وتساقط الشعر، ال أعتقد أن هناك عالقة مبارشة.

 ويمكن أن يحدث انقطاع الطمث وتس�اقط الشعر 
يف نفس العمر«.وتش�مل األسباب األخرى لتساقط 
الش�عر اإلجه�اد الش�ديد، الصدمة الجس�دية مثل 
الجراح�ة أو املرض الش�ديد، فقدان الوزن بش�كل 
كب�ري خالل فرتة قصرية من الزم�ن، وتناول الكثري 
من فيتامني أ.وتابعت: »يمكن أن يحدث تس�اقط 
الش�عر بعد أس�بوعني إىل ستة أش�هر بعد أي 
من ه�ذه التج�ارب«، ويعتق�د الكثري من 
الناس أن تساقط الش�عر يصيب الرجال 
فقط. ومع ذلك، تش�ري التقديرات إىل أن 
أكثر من 50% من النس�اء س�يعانني من 
تساقط الش�عر بش���كل ملحوظ، كما 

تقول عيادة »كليفالند«.
وأض�اف املوق�ع الصحي ل��« كليفالند«: 
»إن أهم سبب لتساقط الشعر عند النساء 
هو تس�اقط الش�عر من النم�ط األنثوي 
)FPHL(، وال�ذي يصي�ب نح�و ثلث 
لإلصابة.  املعرضات  الن��س�اء 
والنس�اء اللوات��ي تزي�د 
 40 ع�ن  أعماره�ن 
عام�ا، أو أنجب�ن 
للت�و، أو الالتي 
لديهن يف كثري 
م�ن األحيان 
ت  ترسيح�ا
لش�ع���ر  ا
لت�����ي  ا
تس�ح��ب 
 ، لش�ع�ر ا
أكث������ر 
ض����ة  عر
قط  لتس���ا

الشعر«.

عوامل أقل شهرة 
لتساقط الشعر عند النساء

دراس�ة حديث�ة ق�ام بها باحث�ون من 
جامع�ة تس�وكوبا الياباني�ة توصل�وا 
م�ن خاللها إىل دلي�ل جديد عىل انتعاش 
الدم�اغ ال�ذي يحدث خ�الل مرحلة نوم 
حرك�ة الع�ني الرسي�ع )الري�م( وه�ي 

املرحل�ة التي تحدث فيها األحالم، 

وربط الباحثون نتائج أبحاثهم بقدرتها 
عىل املس�اعدة يف عالج مرض ألزهايمر 

الذي يصيب كبار السن.
ُتص�ور  تقني�ة  الباحث�ون  واس�تخدم 
مب�ارشة حرك�ة خاليا ال�دم الحمراء يف 
الش�عريات الدموية يف الدماغ )حيث يتم 
تبادل العنارص الغذائية والفضالت 

بني خاليا الدماغ والدم( يف الفرئان أثناء 
حاالت اليقظة والنوم.

كما واس�تخدم الباحثون يف ذلك صبغة 
لجعل األوعي�ة الدموية يف الدماغ مرئية 
تح�ت ض�وء الفلورس�نت، باس�تخدام 
تقنية تعرف باس�م الفح�ص املجهري 
ثنائ�ي الفوتون ، وبهذا ت�م رؤية خاليا 
ال�دم الحم�راء يف الش�عريات الدموي�ة 
للقرشة املخية الحديثة يف الفرئان غري 
املخدرة.كم������ا 
الباحث�ون  وق�اس 
أيض����ا النش�اط 
الكهربائي يف الدماغ 
لتحدي�د ن�وم الريم 
العني  حرك�ة  )نوم 
والنوم  الرسيع�ة(، 
الريم�ي  غي�����ر 
العمي�ق(،  )الن�وم 
واليقظ�ة، وبحث�وا 
خالل الدراس�ة عن 
االختالفات يف تدفق 
ال�دم اىل الدماغ بني 
املراحل  ه������ذه 

جميعا . 

دراسة حديثة تربط بين النوم واالحالم والزهايمر
عىل الرغم م�ن أن األدلة املتزايدة توضح أن 
الطبيع�ة األم توصل�ت إىل حلول للمش�اكل 
الت�ي تصي�ب صحتنا، ف�ال يزال م�ن املهم 
توخي اليقظة.وتنصح Mayo Clinic قائلة: 
»تذك�ر أن تخ�ر طبيب�ك ع�ن أي مكمالت 
عشبية تتناولها أو تفكر يف تناولها، ملعرفة 
م�ا إذا كان املكم�ل يرف�ع ضغ�ط ال�دم أو 
يتفاعل مع أدوية ضغ�ط الدم«.ومن أمثلة 
املكمالت العش�بية التي يمكن أن تؤثر عىل 

ضغط الدم أو أدوية ضغط الدم ما ييل:
• زهرة العطاس.

• اإليفيدرا )ما هوانغ(.
 Panax( جينس�نغ   •
 Panaxو  quinquefolius

.)ginseng
• Guarana )باولينيا كوبانا(.

الس�وس  ع�رق   •
 G l y c y r r h i z a (

.)glabra
أن  م�ن  وتح����ذر 
العش�بية  »املكم�الت 
ليست بالرضورة آمنة 
طبيعية«. أنه�ا  ملجرد 
 Mayo وتضي�����ف 

Clinic: »ق�د تحت�اج إىل تجن�ب املكم�الت 
الت�ي ترفع ضغط الدم أو تتداخل مع أدوية 
ضغ�ط الدم«.ومن امله�م مالحظة أن األدلة 
املتزايدة تدعم تناول عالجات عشبية معينة 
إذا كن�ت تبح�ث ع�ن خفض ضغ�ط الدم، 
فمكمالت الثوم أظهرت فعاليتها يف خفض 
ضغ�ط الدم لدى مرىض ارتفاع ضغط الدم، 

ع�ىل غرار أدوية الخط األول املعيارية 
ال�دم،  ضغ�ط  الرتف�اع  املض�ادة 

وفقا ملراجعة األدبيات املنش�ورة 
التجريب�ي  الط�ب  مجل�ة  يف 

والعالجي.وأكد التحليل 
تجربة   12 ل�� 

 5 5 3 و
مشاركا، 

ن  أ

ال�دم  ضغ�ط  تخف�ض  الث�وم  مكم�الت 
األدوي�ة  بفعالي�ة  تقريب�ا  االنقب�ايض 
القياس�ية املض�ادة الرتف�اع ضغ�ط الدم 
نفسها.ويف الواقع، ارتبط انخفاض ضغط 
الدم لدى األشخاص الذين يتناولون الثوم 
بتقلي�ل خط�ر اإلصاب�ة بأم�راض القلب 
إىل %40. بنس�بة 16  الدموي�ة  واألوعي�ة 

املهم  ومع ذل�ك، م�ن 
ع�ىل  االعتم�اد  ع�دم 
عن�ر واحد لخفض 
ضغ�ط ال�دم املرتفع.
ويمك�ن يف كث�ري من 
األحي�ان من�ع ارتفاع 
ضغط ال�دم أو تقليله 
اتب�اع  طري�ق  ع�ن 
نظ�ام غذائ�ي صحي 

ومتوازن.
هيئ�ة  وتنص�����ح 
الصحية  الخدم���ات 
»قل�ل  الوطني�����ة 
يف  املل�ح  كمي�ة  م�ن 
وتن�اول  طعام����ك 
الفاكهة  م�ن  الكث�ري 

والخرضوات«.

5 مكمالت طبيعية تتسبب برفع مؤشر ضغط الدم

قالت خبرية أسرتالية إن اعتمادنا املفرط عىل الهواتف الذكية يساهم بإضعاف 
4 من حواسنا الرئيسية بشكل تدريجي.

 A History of Seeing وتعتقد س�وزان دينهام وي�د )55 عاماً( مؤلفة كت�اب
in Eleven Inventions وه�و دراس�ة رائ�دة لتاري�خ الب�ر الب�رشي ع�ر 
العص�ور، أن اعتمادن�ا املفرط ع�ىل الهوات�ف الذكية يقلل بش�كل مطرد من 
حواس الش�م واللمس والس�مع والتذوق. وقد تكون األجهزة أيًضا مس�ؤولة، 
ع�ىل األق�ل جزئًيا، عن مس�تويات التوت�ر والقل�ق والوحدة واالكتئ�اب داخل 
املجتم�ع، خاص�ة ب�ني الش�باب.وأوضحت املدي�رة التنفيذية الس�ابقة التي 
ول�دت يف أس�رتاليا ولكنه�ا تعيش يف اململك�ة املتحدة منذ ع�ام 1994، أن هذا 
يرج�ع إىل أن حواس�نا األساس�ية الخمس تطورت بغرض التفاع�ل مع البيئة 

الطبيعية، ومع بعضها البعض بش�كل شخيص. بمعنى آخر، نحن مصممون 
وعندما الس�تخدام جميع حواس�نا يف وق�ت واحد يف  الحقيق�ي،  العالم 

يمكنن�ا ال نفع�ل ذلك، ق�د تتأثر حواس�نا وصحتنا  و . لعقلية ا
ع�ر اآلن مراقب�ة العال�م من حولن�ا، والتواصل 

الرسائل النصية ووسائل التواصل االجتماعي، 
لألصدق�اء  اليومي�ة  أنش�طتنا  ص�ور  وإرس�ال 

والعائل�ة م�ن خالل شاش�ة صغ�رية، دون مغادرة 
املن�زل عىل اإلطالق. لكن يف الوقت نفس�ه، اس�تعبدت 

الهواتف الذكية أعيننا كما لم تفعل من قبل، فهي أول ما 
ننظر إليه يف الصباح، وآخر يشء نتفقده يف الليل.

ن�رشت صحيفة »ال جازيت�ا« اإليطالية إجابات عىل مجموعة من األس�ئلة 
الش�ائعة التي تخص متغري دلتا املهيمن وفريوس كورونا املستجد، وضعها 
الروفيسور، ماس�يمو كليمنتي، أس�تاذ علم األحياء الدقيقة والفريوسات 
يف جامعة س�ان رافاييل يف مدينة ميالنو اإليطالية.وس�اللة دلتا هي واحدة 
من العديد من املتغريات لفريوس كورونا سارس – 2 –كوف، التي سيطرت 
وهيمنت أكثر من املتغريات الس�ابقة بس�بب قابلية انتقالها بش�كل أفضل 
وقدرتها عىل التكاثر برسعة يف الجس�م، ومن ثم تصبح أرسع وأكثر عدوى.
ولك�ن يف حالة مرحلة ارتقاء الفريوس )بفضل اللق�اح( ومن ثم يتم تقليل 
األش�خاص املصاب�ني، يحاول الفريوس أن يصبح أكث�ر كفاءة لتجاوز هذه 
الصعوبة.وملحاول�ة الفريوس اإلصابة بش�كل أفضل، يق�وم بتعديل بروتني 
س�بايك، خاص�ة يف جزء RBD )مج�ال ربط املس�تقبالت(، وه�و جزء من 

الروتني الذي يربط مستقبل الفريوس.
Sars- وهذا ما حدث بمرور الوقت مع وصول املتغري األول لفريوس كورونا
CoV-2 إىل أوروبا من ووه�ان ومع البديل اإلنجليزي، واآلن مع متغري دلتا، 

املولود يف الهند وانترش أوالً يف اململكة املتحدة ثم يف بقية أوروبا.

عالم فيروسات إيطالي 
يكشف عن خبر سار

أمل لمرضى السرطان.. عالج
 موضعي يقوي المناعة

نقص في فيتامين محدد قد يحمل
 أدلة على تطور السرطان!

أودى الرسطان بحياة ما يقدر بنحو 9.6 ماليني ش�خص عىل مستوى 
العالم يف عام 2018، ما يجعله ثاني أكر قاتل يف العالم.

وع�ىل الرغم من التط�ورات الطبية، ما تزال عالج�ات املرض محدودة 
وقاس�ية. ومع ذلك، أوضحت الدراس�ات أن النق�ص يف فيتامني واحد 

يمكن أن يحمل أدلة عىل تطور املرض.
وهناك عدد من عوامل نمط الحياة املس�ؤولة عن تطور الرسطان. ويف 
حني أن النظام الغذائي السيئ هو أحد املذنبني الرئيسيني، تشري الدالئل 
إىل أن نق�ص الفيتامينات واملعادن الحيوية يمكن أن يتس�بب أيضا يف 
تل�ف الحمض النووي. وعىل الرغم م�ن أن معظم الفيتامينات ُتمتص 
م�ن خالل النظ�ام الغذائ�ي، يمكن الحص�ول عىل بعضها - ال س�يما 
فيتامني )د( - من خالل التعرض ألش�عة الشمس. وأظهرت الدراسات 
أن فيتام�ني )د( يمك�ن أن يحم�ي أيض�ا من الرسطان بس�بب تأثريه 
ع�ىل دورة حياة الخاليا.وقامت موريلو ريناتو ماتوس ماتش�ادو، من 
قس�م أمراض النس�اء والتوليد يف كلية بوتوكاتو الطبية بجامعة والية 
س�او باولو، بتحليل بيانات من 209 نس�اء بعد س�ن اليأس مصابات 

برسطان الثدي، املشخصات حديثا.

كشفت دراس�ة جديدة، أن عالج الرسطان املوضعي الذي 
 »mRNAs« يعتمد عىل الحم�ض النووي الريبي املرس�ال
يعم�ل ع�ىل تقوية املناعة ض�د الرسط�ان ويخفف أورام 
الجل�د ورسط�ان القول�ون بحس�ب تجرب�ة أُجريت عىل 

الفرئان.
ويق�وم العالج بتجمي�د 4 جزيئات تدع�م املناعة املضادة 
لألورام، ورصع كافة األورام املوضعية املوجودة يف املكان؛ 

والُنقيليات البعيدة.
وبحس�ب الدراسة التي نرشت يف “س�اينس ترانسيشنال 
ميديس���ن” ف�����إن تلك العالجات من املمكن دمجها 
م�ع العالج�ات املناعي�ة التقليدي�ة للحصول ع�ىل نتائج 

أفضل.
وتؤك�د الدراس�ة أن تل�ك االس�����رتاتيجية يمك�ن أن 
ترفع نس�بة فاعلي�ة الع�الج امل�����ناع�ي للرسطان يف 

املستشفيات.

ط�ّور فريق علمي دويل، طريقة للكش�ف ع�ن مادة ثيابندازول الس�امة يف 
الفواكه.

وأشار مؤلفو الدراس�ة إىل أن مزايا التكنولوجيا الجديدة تتمثل يف البساطة 
والفعالي�ة م�ن حيث التكلف�ة والق�درة عىل إيج�اد تركي�زات صغرية من 

.»Microchemical« الجسيمات الضارة، وفق مجلة
وأضافت املجلة أن الباحثني قاموا بتطوير طريقة جديدة إليجاد الثيابندازول 
يف الفاكهة، حتى يف أصغر تركيز، حيث تم اختيار تركيبة املركب الكيميائي 
باس�تخدام حس�ابات DFT )نظرية الكثافة الوظيفي�ة( ومقارنة الرتكيب 

اإللكرتوني لجزيئات الثيابندازول واملواد األخرى.
وبع�د اختبار مجموع�ة متنوعة من الخيارات، وجد العلم�اء مركًبا جزيئًيا 
مناسًبا يعتمد عىل البيتني وحمض البريوسليميك، والذي يجد ثيابندازول يف 

الفاكهة ويلتصق به و«يسلط الضوء« عىل وجوده.
وق�ال العلماء إن هذا جعل من املمكن العث�ور حتى عىل أصغر جرعات من 
مادة س�امة )تص�ل إىل 0.1 ملغم / ل�رت( يف جميع أن�واع الفاكهة املصدرة 
تقريبا.وق�ال كونس�تانتني كات�ني، الباحث الرويس املش�ارك يف الدراس�ة: 
»الثيابندازول س�ام لإلنس�ان. ومن بني العالمات الرئيسية للتسمم الغثيان 
والق�يء والصداع والنع���اس والحمى. وبمجرد دخوله إىل الجس�م، يمكن 

فش�ل الكبد أو تعطيل نم�و الجنني أن ي�ؤدي الثيابندازول إىل 
الحوامل  النس�اء  أو يس�بب رد فع�ل تحس�ي. إن لدى 
الحافظة ع�ىل الكائن�ات الحية تأثي���ر ه�ذه املادة 
من  خط�رًيا  الغ�ذاء يعت�ر  إدارة  قب�ل 

األوروبي والدواء  االتح�اد  يف 
ت  ملنظم������ا ا و
ثل��������ة  مل��ما ا
األخرى«.وأضاف 
 : تي����ن كا
مهم��ة  »كانت 
حساب DFT هي 
تركيب�ة  اختي�ار 
الحل التي تناسب 
 ، ل و ز ا بن�د لثيا ا
مفت�اح  مث����ل 
القف�ل.. كان من املهم 

لنس�بة  لنا أن يتفاعل املحلول الناتج بش�كل با
فعال مع مادة س�امة حتى يف ظل الظروف التي يوجد فيها القليل جًدا من 
ثيابن�دازول، وهناك ملوثات أخرى يف املنت�ج الغذائي«.وتابع كاتني: »تحدد 
الس�لطات الحكومية ذات الصلة الحد األقىص املس�موح به للثيابندازول يف 
الفواك�ه والخرضوات. تختلف املعايري اختالًفا طفيًفا يف البلدان وبالنس�بة 
للفواك�ه املختلف�ة وهي نحو 5 ملغم / ل�رت. التكنولوجيا الت�ي اقرتحناها 
قادرة عىل تحديد تركيز ثيابندازول 50 مرة أقل من الحد األقىص املس�موح 
به«.ويخطط املؤلفون لتس�جيل براءة اخرتاع لهذه التكنولوجيا واعتمادها 
لدى مفوضية االتحاد األوروبي، بحيث يمكن استخدامها لفحص املنتجات 
الغذائي�ة املصدرة من تركي�ا إىل االتحاد األوروبي. باإلضاف�ة إىل ذلك، يعمل 
الخ�راء بالفع�ل عىل تطوي�ر تقني�ة مماثلة للبح�ث عن املواد الس�امة يف 

مستحرضات التجميل.
ويف الس�ابق، ت�م البحث ع�ن الثيابندازول باس�تخدام الرح�الن الكهربائي 
الش�عري أو التحلي�ل الطيف�ي الفلوري. ه�ذه طرق باهظ�ة الثمن تتطلب 
مع�دات خاصة، وهي غري متوف�رة يف جميع املخت�رات، يف حني أن حمض 

البيتني وحمض البريوسليك متاحان إىل أقىص حد للعلماء.

وج�دت ث�الث أوراق بحثية نرشتها 
األم�راض  الس�يطرة ع�ىل  مراك�ز 
والوقاي�ة منه�ا )CDC( األمريكية 
أن األش�خاص الذين ت�م تطعيمهم 
بالكام�ل ضد ف�ريوس كورونا أقل 
عرض�ة للوف�اة بمق�دار 11 م�رة 
وأقل احتمااًل لدخولهم املستش�فى 
بعرش م�رات مقارنة باألش�خاص 
غري امللقحني ألن متغري دلتا شديدة 
العدوى أصبح البديل األكثر شيوًعا.

 south china  ووفقا لتقري�ر ملوقع
post، ج�اءت البيانات م�ن واحدة 
جدي�دة  بحثي�ة  أوراق  ث�الث  م�ن 
ع�ىل  الس�يطرة  مراك�ز  نرشته�ا 
األم�راض والوقاي�ة منه�ا، والت�ي 
أك�دت جميعه�ا فعالي�ة لقاح�ات 
النتائ�ج  ض�د  املس�تمرة  كورون�ا 

الخطرية.
وقال�ت روش�يل والنك�ي، مديرة 
األم�راض  ع�ىل  الس�يطرة  مرك�ز 
مؤتم�ر  خ�الل   ، منه�ا  والوقاي�ة 
صحفي: إنه »كما أظهرنا يف دراسة 
تل�و األخرى، ف�إن التطعي�م يعمل 

ضد املتغريات الخطرية الجديدة«.
مئ�ات  األوىل  الدراس�ة  وفحص�ت 
اآلالف م�ن األش�خاص يف 13 والية 
قضائي�ة أمريكي�ة يف الف�رتة من 4 
أبري�ل إىل 19 يوني�و ، وه�ي الفرتة 
التي سبقت سيطرة دلتا ، وقارنتها 

مع 20 يونيو - 17 يوليو.
وبني ه�ذه الف�رتات، ارتف�ع خطر 
امللق�ح بفريوس  الش�خص  إصابة 

كورون�ا بش�كل طفي�ف م�ن 11 
مرة أق�ل عرضة لإلصاب�ة مقارنة 
بش�خص غري محصن، إىل خمس�ة 
أضع�اف احتم�ال اإلصاب�ة، ظل�ت 
الحماي�ة م�ن االستش�فاء والوفاة 
أكثر اس�تقراًرا، ولكنه�ا انخفضت 
بش�كل أكر بني األش�خاص الذين 
تبل�غ أعمارهم 65 عاًم�ا فما فوق 

مقارنة بالفئات العمرية األصغر.
ع�ىل  الس�يطرة  مرك�ز  ويق�وم 
وال�دواء  الغ�ذاء  وإدارة  األم�راض 

بتقييم الحاجة إىل الجرعات املعززة 
للقاحات كورون�ا، ومن املحتمل أن 

يكون كبار السن .
وكش�فت إح�دى الدراس�ات الت�ي 
قيم�ت فعالي�ة اللق�اح م�ن يونيو 
 400 م�ن  أكث�ر  يف  أغس�طس  إىل 
للط�وارئ  وقس�م  مستش�فى 
وعي�ادات الرعاي�ة العاجلة ، كانت 
ه�ي  االستش�فاء  ض�د  الفعالي�ة 
األع�ىل يف موديرن�ا بنس�بة 95 %، 
ث�م فاي�زر بنس�بة 80 % ، وأخ�رياً 

جونس�ون بنسبة 60 %، 
الفعالي�ة  كان�ت 

اإلجمالي�ة ض�د 
ء  ستش�فا ال ا
% لجمي�ع   86
ت  لفئ����ا ا
العمرية ، لكن 
انخفض  ه�ذا 
مل�ن   %  76 إىل 
تزيد أعمارهم 

عن 75 عاًما.

االعتماد على الهواتف يضعف الحواس ببطء
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السوء  جار  من  وسلّم  وآله  عليه  هللا  صلى  إستعاذ 
فقال: )أعوذ باهلل من جار السوء في دار إقامة، تّراك 
رآك  وإن  ساءه  بخير  رآك  إن  قلبه،  ويرعاك  عيناه 

بشر سّره(.
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هاتـــــــف العالقـات

تالل أوزبكي.. منطقة تأريخية ضاربة
بجذورها في عمق التاريخ

تضــم محافظة ألــرز الجميلة مناطق 
األوىل  لأللفيتني  تأريخهــا  يعــود  أثرية 
والثانية قبل ميالد املســيح ومقابر يف تل 
»جريان« يفوق عمرهــا 9000 عام مما 
أهم  واحدة من  »أزبكــي«  جعل منطقة 
العرص  يف  بجذورها  ترضب  التي  املناطق 

الحديدي.
تعتر محافظة ألرز ومركزها مدينة كرج 
من أجمــل املحافظات اإليرانية، فإضافة 
ومناظرها  الجميلة  الطبيعية  معاملها  إىل 
األثرية  املناطق  العديد من  الخالبة، هناك 
فيهــا والتي ترضب بجذورها يف شــتى 
املراحــل التأريخيــة بما فيهــا منطقة 
»أزبكــي« الواقعة يف ريــف »أحمد آباد« 
التابع ملدينة »نظر آباد«، وتبلغ مساحتها 
576 كيلومرتاً مربعاً وقد تم اكتشافها يف 
ســنة 1969 م ومن ثم أضيفت إىل قائمة 

اآلثار الوطنية يف إيران.

الحدود الجغرافية لهذه املنطقة التأريخية 
أوزبكي  تل  أي  اوزبكي«  بـ»تبه  املعروفة 
والتي تبعد عن مدينة كرج مســافة 50 
كم هي كمــا ييل: تحفها مــن الناحية 
الشــمالية املناطق املركزية ملدينة ساوج 
بالغ وسلســلة جبال ألرز، ومن الجنوب 
تحفهــا أرايض مدينة اشــتهارد التابعة 
ملدينة كرج مركــز محافظة ألرز، ومن 
الناحية الرشقيــة تحاذي أرياف رامجني 
التابعة ملدينة ساوج بالغ،  آباد  وســعيد 
وأما من الجانــب الغربي فتحدها مدينة 

آب يك التابعة ملحافظة قزوين.
هــذه املنطقة األثرية تشــتمل عىل عدة 
تالل أثرية، ومن جملتها: تل يان )أي التل 
الجانبي(، تل غوموش )أي التل الفيض(، 
تل جــريان )أي تل الغزالــة(، تل مارال 
)أي تل ذكر الغزال(، تل دوشــان )أي تل 

األرنب(.

تل يان )التل الجانبي(
تل يان الذي يعني التل الجانبي يقع عىل 
مســافة كيلومرت واحدة غربي تل أزبكي 
آثار  الكبري، وهو بيضوي الشــكل وفيه 
معمارية لبناء مشيد من الطني والطوب.

األســلوب املعماري للجدرات التي بقيت 
أطاللها يف هذا التل تشري إىل أن اإليرانيني 
األوائل قد بنــوا أول آثارهم املعمارية يف 
هذا املكان باســتخدام الطــني والطوب 
دون امتالك الخرات الالزمة وفق أساليب 

معمارية متطورة.
تل مارال )تل ذكر الغزال(

تل مارال يعني تــل ذكر الغزال، وهو من 
منطقة  يف  الواقعــة  املنخفضــة  التالل 
أوزبكي، واآلثار التي تم اكتشــافها فيه 
تشــري إىل وجود جــدران وموقد وحفرة 

محيطة به لتعيني حدوده.
تل جريان )تل الغزالة(

 تل جريان بمعنى تــل الغزالة وهو يقع 
جنوبــي منطقة أوزبكي عىل مســافة 
250 م بالتحديد، حيث تم تشييده بشكل 
بارتفاع مرتين  دائري ومســطح تقريباً 

عن سطح األرض ومساحته تبلغ 50 م.
عثر علماء اآلثار يف هــذا التل عىل بقايا 
أثرية ترضب بجذورهــا يف ثالثة عصور 
والعرص  التأريخ  قبل  ما  هي  أساســية، 
كما  اإلســالمي،  والعــرص  الحديــدي 
اكتشفت فيه قبور من العهدين الحديدي 
واإلســالمي وآثار أخرى تعود إىل ما قبل 
التأريخ، كما اكتشفت فيه آثار معمارية 
تعود إىل األلفيتني األوىل والثانية قبل امليالد 
استوطنوا  الذين  للناس  إىل مقابر  إضافة 

تلك املنطقة آنذاك.
هذا التــل العريق أضفــى أهمية بالغة 
ملنطقة أوزبكــي الرتاثية نظراً لتلك اآلثار 
الكثرية التي اكتشفت فيه والتي ترجع إىل 

العرص الحديدي.
تل دوشان )تل األرنب(

تل دوشــان معناه تل األرنب ويقع عىل 
منطقة  غرب  شــمال  م   300 مســافة 
أوزبكــي، وقد اكتشــف علمــاء اآلثار 
يف حفرياتهــم أن هذا التــل أنه يرضب 
الحديــدي والعرص  العرص  بجــذوره يف 
امليدي، واشــتملت هذه االكتشافات عىل 
قطــع معدنية وتمثالــني أحدهما كامل 
واآلخر مكسور، وإبرة خياطة طولها 10 
إبر أخرى بأحجام مختلفة،  ســم وعدة 
وقطعتني معدنيتني رقيقتني من الرونز، 
صغرية،  ودمى  الســرياميك،  من  وقطع 
وقطع حجرية متنوعة، وقوالب لصناعة 
الصغرية. هذه  التماثيل والقطــع  بعض 
القوالب بطبيعة الحال تشــري إىل الحقبة 
التأريخية التي صنعــت فيها، لذا يمكن 

اعتبارها أقدم قوالب يف العالم بأرسه.

انفجرت أســطوانة كانت ترسب الغاز شمال رشقي 
الصني ما أســفر عن مقتل ثمانية أشخاص، حسبما 

أفادت وسائل إعالم رسمية.
وقالت شــبكة »يس جي تي إن« الرسمية إن خمسة 
أشخاص آخرين أصيبوا عندما انفجرت األسطوانة يف 
مدينة داليان الساحلية يف إقليم لياونينغ، مضيفًة أنه 

ُيعتقد أن كل املصابني يف حالة مستقرة.
وقالت الشــبكة إنه تــم إخماد الحريــق الناجم عن 

االنفجار، وبدأ التحقيق يف سبب وقوعه.

مقتل 8 أشخاص بانفجار 
أسطوانة غاز في الصين

اكتشــف علماء آثار تمثاالً نادراً لإلمراطور الروماني هادريان 
يف مدينة أيدين، غربي تركيا. وقال عيل يالتشــني تافوكو، مدير 
املوقع الذي يرجع تاريخه إىل القرن الثاني امليالدي، إنه تم العثور 
عىل التمثال الذي يبلغ ارتفاعه مرتين ونصف مرت، يف ستة أجزاء 

أثناء أعمال حفر وتنقيب يف مدينة أالباندا القديمة.
وأضــاف تافوكو إن التمثــال هو أحد »األمثلــة القليلة جداً يف 

العالم«، متابعاً: »سعداء جداً ألننا عثرنا عىل واحد هنا«.
ومن املتوقع أن يتــم عرض التمثال، الذي ُيعتقــد أنه تم نحته 
يف زيــارة للمنطقــة قام بهــا بوبليوس ايليوس ترانســيوس 

هارديانوس، يف متحف ايدين بمجرد االنتهاء من أعمال الرتميم.

لقي شاب مرصي من محافظة سوهاج وخطيبته مرصعهما غرقاً يف 
نهر النيل أثناء تنزُّههما برفقة أرستيهما.

ت بالغاً بغرق شخصني  وذكر موقع صحيفة »األهرام« أن الرشطة تلقَّ
يف مياه النيل، مشرياً إىل أن قوات اإلنقاذ النهري ال تزال تكثف جهودها 

النتشال الضحيتني.
وأثبتت التحريات أن الشــاب، البالغ من العمــر 17 عاماً، حاول إنقاذ 
خطيبتــه )16 عاماً( حينما انزلقت قدمها عند حافة الجرس العلوي يف 

طما.
وفشل الشاب يف محاولته، األمر الذي أدى إىل سقوطهما معاً وغرقهما 

يف قاع النيل.

التهمت ســمكة قرش ذراع غواص بالساحل الشمايل بمرص وقامت 
القرية السياحية التي وقعت فيها الحادثة بمنع النزول إىل البحر.

وأكد مصدر مسؤول أنه تم منع نزول املصطافني وجميع رواد القرية 
إىل البحر، بعد حادثة الهجوم وتعليق النزول إىل الشاطئ لحني إشعار 

آخر ورفع الرايات السود، ورفع حالة الطوارئ يف منتجع مرايس.
كما قررت بعض القرى السياحية يف الساحل الشمايل املجاورة إعالن 
حالة الطوارئ مثل قرية أمواج الســياحية، ومنع نزول رواد القرى 
البحر، والدفع بـ4 جيت سكي »موتوسيكل البحر« لتمشيط البحر 

للكشف عما إذا كان هناك أسماك قرش من عدمه.
وتم ورفع الرايات السود وعدم السماح ألحد بالنزول إىل البحر، حتى 

يتم صدور قرارات أخرى.

ُتعرض 65 قطعة فنية لبابلو بيكاســو وآندي وارهول ومارك روثكو 
وألرتو جاكوميتي يملكها زوجان ثريان منفصالن من نيويورك للبيع 
يف مزاد علني تقيمه »ســوذبيز« قريباً وتقّدر قيمتها اإلجمالية بنحو 

600 مليون دوالر. 
وقال الرئيس التنفيذي لـ»سوذبيز« تشــارلز ستيوارت خالل مؤتمر 
صحــايف عر اإلنرتنت إن الــدار ُكلفت تنظيم املــزاد يف نوفمر ومايو 
ل »أكر مجموعة من أعمال الفن الحديث  املقبلني عىل 65 قطعة تشــكّ
واملعارص لم يسبق طرحها يف السوق«. وأوضحت دار املزادات أن القيمة 
اإلجمالية املخمنة للوحات تبلغ حوايل 600 مليون دوالر هي األعىل عىل 

اإلطالق لبيع مجموعة أعمال تنتمي إىل الفن املعارص والحديث.
وتعود ملكية املجموعــة لقطب العقارات يف نيويــورك هاري ماكلو 
وزوجته السابقة ليندا، لكن القضاء لم يتوصل إىل تحديد قيمتها خالل 
طالق الزوجني الذي أثار اهتماماً إعالمياً واســعاً يف أواخر العقد الثاني 

من القرن الحايل.

اكتشــاف تمثــال نــادر
لإلمبراطور هادريان

حاول إنقاذ خطيبته
فغرقـا معـًا !

قرش يلتهم ذراع غواص

بيع 65 قطعة فنية لبيكاسو 
وارهول روثكو في مزاد

قد يبدو التقاعد بســن مبكرة من األمور 
املغرية، لوال أن دراسة كشفت أخرياً عن 
أن تأجيل الخطوة بضع سنوات قد يساعد 
ممن هم بعمر التقاعد عىل الحفاظ عىل 
صحتهم العقلية. ولفت موقع »يوبي« إىل 
دراســة قامت بها جامعة سانت أندروز 
الذين  أن األشخاص  أكدت  يف أســكتلندا 
ينتظرون حتى ســن الـــ67 ليتقاعدوا 
من وظائفهم يحافظــون عىل صحتهم 
العقليــة، ويحمون أنفســهم من خطر 

التعرض للخرف. وتمت الدراسة عىل أكثر 
من 20 ألف أمريكي، حيث أراد الباحثون 
تقدير التأثري املحتمل للتقاعد املتأخر عىل 

الوظائف الدماغية لألشخاص.
ورشحت جــو ماهريي هايــل املرشفة 
الدراسة بأنه نظرياً، يمكن لتمضية  عىل 
املزيــد مــن الســنوات يف الوظيفة أن 
يكون وقائياً، وقالــت معلقة: »إن الذين 
البقاء  بالعمل )مجرين( عىل  يستمرون 
متنبهــني ذهنياً«.وتنــاول البحث الذي 

أجرته أشــخاصاً بأعمار ترتاوح بني 55 
و75 عامــاً ممن انخرطوا يف اســتطالع 
صحي طويل األجل تحت عنوان دراســة 
عن الصحة والتقاعد. وقد تضمنت أسئلة 
الوظائف  الذاكرة وبقية  معيارية لقياس 
الدماغيــة، ورشحت هايل أن الدراســة 
تضمنت »عــدداً كبرياً من عوامل منظور 
دورة الحياة«. وتبني يف النهاية للفريق أن 
األقل  عىل  أعوام  لخمسة  تستمر  الفائدة 

بعد التقاعد.

تأجيل »التقاعد« يحول دون التعّرض للخرف المبكر


