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»العب خارجي« يدعم »تسوية« سياسية 
رة« العتماد النتائج »الُمزوَّ

المفوضية تتغاضى عن »طعون الشعب«

المراقب العراقي/ المحرر السياسي…
مواق�ع  تجت�اح  عارم�ة  س�خرية  موج�ة 
التواص�ل االجتماعي يف الع�راق هذه األيام، 
بع�د إع�ان مفوضي�ة االنتخاب�ات املتهمة 
ب�«تزوير النتائج«، عّما وصفته ب�«تطابق« 
الع�د والف�رز الي�دوي واإللكرتون�ي يف عدد 
من املحطات، وهو بطبيع�ة الحال أمر أثار 
حال�ة من التنّدر بني العراقيني الناقمني عىل 

»رسقة أصواتهم.
ون�ر مدونون كث�ر تغريدات ش�ّبهوا فيها 
االنتخاب�ات الربملانية التي ج�رت يف العارش 
باالنتخاب�ات  امل�ايض،  األول  تري�ن  م�ن 
الصوري�ة الت�ي كان يجريه�ا نظ�ام صدام 
املقب�ور، معلل�ني ذل�ك بإع�ان املفوضي�ة 
»تطابق« العد والف�رز اليدوي واإللكرتوني، 
بنس�بة مقاربة ملا كان يعلن�ه النظام البائد 

قبل عام 2003.
وبني الس�خرية والغضب، امتزجت مشاعر 
العراقي�ني الناقم�ني ع�ىل واقع�ة »التزوير 
رقع�ة  التس�اع  مّه�دت  الت�ي  الخط�رة«، 
حي�ث  بغ�داد،  يف  الس�يما  االحتجاج�ات 
ش�هدت مناطق متفرقة من العاصمة أمس 
األح�د، تظاه�رات من�ددة بواقع�ة »تزوير 
االنتخاب�ات«، كما تضمن�ت مطالب أخرى 
رفعه�ا املحتج�ون أم�ام مدخ�ل املنطق�ة 
الخرضاء بالقرب من مبنى وزارة التخطيط.
وأعلنت مفوضية االنتخاب�ات، أمس األحد، 
االنتهاء م�ن عملية العد والفرز اليدوي يف 6 
محافظات مطعون يف نتائج بعض مراكزها 

االنتخابية.
وج�اء يف بيان للمفوضي�ة تلقت ل�«املراقب 
العراق�ي« نس�خة من�ه، أن�ه »يف خام�س 
أيام حس�م ملف الطعون، تعل�ن املفوضية 
ع�ن إتم�ام الع�د والف�رز الي�دوي ملحطات 
محافظ�ات أربيل وكرك�وك وكرباء واملثنى 
والقادس�ية واألنبار، اليوم األحد 3١ ترين 
األول 202١، وذلك بحضور ممثيل املرشحني 
الطاعن�ني واملراقب�ني الدولي�ني واإلعاميني 

املخول�ني«.

نتيج�ة  »وس�رتفع  أيض�اً:  البي�ان  وذك�ر 
عملي�ة العد والف�رز الي�دوي ملحطات هذه 
املحافظ�ات إىل مجل�س املفوض�ني، التخاذ 
التوصية املناسبة بشأنها يف ضوء اإلجراءات 

املتبعة«.
وبينم�ا يتصاعد الغليان الش�عبي يف باد ما 
بني النهرين احتجاجاً عىل نتائج االنتخابات 
رة”، اخت�ارت الواليات املتحدة توقيتاً  “املُزوَّ
حساساً لتكشف عن خبايا مخططها “املعد 
مس�بقاً”، حس�بما ي�رى مراقبون للش�أن 

السيايس.
ويف ترصي�ح أدىل ب�ه ي�وم الثاث�اء املايض، 
أم�اط الس�فر األمريكي لدى بغ�داد ماثيو 
تولر، اللثام ع�ن حجم “املؤامرة األمركية” 
يف امللف االنتخابي، حيث عرّب تولر عن رغبة 

باده اإلرساع يف تش�كيل الحكومة الجديدة 
“وفق ما تمخضت عنها نتائج االنتخابات”، 

التي يرفضها معظم الشعب العراقي.
وقال تولر خال جلسة حوارية عىل هامش 
مؤتمر الرق األوس�ط املنعقد يف أربيل، إن 
“تش�كيل الحكوم�ة عملية مهم�ة وينبغي 
األرساع بذل�ك، ووف�ق م�ا تمخض�ت عن�ه 

االنتخابات من نتائج”.
وزعم السفر األمركي أن “هذه االنتخابات 
كانت ناجحة من الناحية الفنية والتحضر 
له�ا”، واصف�ا إياها بأنه�ا “أه�دأ وأفضل 
عملي�ة انتخابية جرت يف الع�راق”، عىل حد 

تعبره.
وتعك�س ترصيح�ات تول�ر حج�م التدخل 
األمرك�ي يف االنتخاب�ات، ورغبة واش�نطن 

بإقصاء فئة سياس�ية طاملا كان�ت ِنّداً قوياً 
لهذا التدخل. ويعود ذلك بحسب مراقبني، إىل 
مس�اعي اإلدارة األمركي�ة الجديدة بتجريد 
الحشد الش�عبي من حاضنته السياسية يف 

الربملان.
م�ن جانب�ه يق�ول املحلل الس�يايس صباح 
العكييل ل�«املراقب العراقي«، إن »مفوضية 
االنتخاب�ات تمارس مرسحية إلقناع غالبية 
الش�عب العراقي والناخبني واملرشحني بأن 
العد والفرز اليدوي متطابق مع اإللكرتوني، 

وهذا ال ينسجم مع الواقع«.
ويضي�ف العكي�يل أن »املفوضية مارس�ت 
عملي�ة التفاف عىل إعان نتائج العد والفرز 
واس�تبعاد مراقب�ني محددين عىل حس�اب 
آخرين«، كاش�فاً يف الوقت ذات�ه عن وجود 

»تس�وية أطرافها املفوضية وكتل سياسية 
والع�ب خارجي، إلبقاء الوض�ع عىل ما هو 

عليه وعدم تغير النتائج«.
ويؤكد أن »اإلرادة الدولية هي الحاكمة عىل 
العملية السياسية، وعملية العد والفرز عىل 
محطات دون أخرى دلي�ل بأن املفوضية ال 

تتعامل بمبدأ املساواة«.
وعىل الرغ�م من الغضب الجماهري العارم 
جراء تزوير االنتخابات والتاعب بنتائجها، 
إال أن املعتصمني أثبت�وا حتى اآلن أنهم عىل 
مس�توى عاٍل م�ن االنضب�اط والس�لمية، 
الت�ي أظه�رت الجانب امل�رق والحضاري 
لاحتج�اج يف الع�راق، بناء ع�ىل التعليقات 
»املراق�ب  رصدته�ا  الت�ي  األفع�ال  وردود 

العراقي«.

المراقب العراقي/ بغداد...
أك�د ائتاف دول�ة القانون، أمس 
األح�د، ان حوارات الكتل الجارية 
يف أروق�ة السياس�ة ه�ي مجرد 

جس نبض للقادم.
وقال القيادي يف االئتاف جاس�م 
صحف�ي  ترصي�ح  يف  البيات�ي، 
تابعت�ه »املراق�ب العراق�ي« انه 
»حتى اللحظ�ة ال توجد حوارات 
حقيقي�ة وجدي�ة، ب�ني الق�وى 
تش�كيل  لغ�رض  السياس�ية، 
تش�كيل  به�دف  التحالف�ات 
الجدي�دة،  العراقي�ة  الحكوم�ة 
وه�ذا األم�ر يخ�ص كل الق�وى 

السياسية«.
وبني البياتي انه »كل الذي يجري 
هي حوارات لجس النبض فقط، 
الحقيق�ة والجدي�ة  والح�وارات 
السياس�ية  التحالفات  لتش�كيل 
والكتل�ة االك�رب تت�م بعد حس�م 
املش�اكل حول نتائج االنتخابات 
ومصادق�ة  املبك�رة،  الربملاني�ة 
املحكم�ة االتحادي�ة العلي�ا عىل 

هذه النتائج«.
وتشهد الساحة السياسية موجة 
رافض�ة  واس�عة  احتجاج�ات 
تري�ن  انتخاب�ات  ملخرج�ات 

تحولت اىل اعتصام مفتوح.

المراقب العراقي/ بغداد...
ره�ن القي�ادي الك�ردي، ماج�د ش�نكايل، أم�س األح�د، التحالفات 

السياسية املقبلة بوحدة املوقف الشيعي.
وق�ال ش�نكايل يف ترصي�ح صحف�ي تابعت�ه »املراق�ب العراق�ي« إن 
»املخاطرة هي بوضع العراق رهني الخافات السياس�ية وذلك بشأن 
النتائ�ج وعملي�ات التزوير”، الفت�ا إىل أن” املنزلق الكب�ر الذي يهدد 
العملي�ة السياس�ية يجب تفاديه م�ن قبل القوى املتخاصمة بش�أن 

االنتخابات«.
ولفت إىل أننا » مع وحدة املوقف والخطاب الش�يعي الشيعي للخروج 
بقوى سياس�ية تس�تطيع الع�ودة إىل نقطة األخطاء والب�دء بعملية 
اإلصاح الشامل ويف جميع املرافق التي لم تطالها عملية اإلصاح منذ 

زمن«.
وأش�ار إىل أن »املواعي�د الدس�تورية ثابتة وال تقب�ل التأخر، واملهمة 
املقبل�ة هي الدع�وة إىل جلس�ة أوىل للربملان وتش�كيل الحكومة وفق 
الس�ياقات القانوني�ة والدس�تورية، والنأي بالعراق ع�ن أي مخاطر 

ممكن أن تخلف الخراب«.

المراقب العراقي/ بغداد...
أكد برملان إقليم كردستان، أمس 
األح�د، أن الق�رار األخ�ر ال�ذي 
اتخ�ذه الربمل�ان الرتك�ي بش�أن 
تمدي�د تواجد قواته�م يف العراق 

هو تجاوز عىل السيادة.
وقال املستش�ار اإلعامي لربملان 
إقلي�م كردس�تان ط�ارق جوهر 
تابعت�ه  صحف�ي  ترصي�ح  يف 
»املراق�ب العراق�ي« إن »الربملان 
العراق�ي الق�ادم مطالب باتخاذ 
قرار يقيض بس�حب تلك القوات 
الق�وات  معامل�ة  ومعاملته�ا 

األجنبي�ة األخرى، كق�وة محتلة 
ألرايض البلد«.

وأض�اف أن »التعام�ل مع تركيا 
ينبغ�ي أن يت�م ع�رب الحكوم�ة 
والربمل�ان العراق�ي، ألن�ه قضية 
تتعلق بالسيادة، خاصة أن أنقرة 
ل�م تحرتم س�يادة البل�د بتمديد 
تواجدها داخل العراق من طرف 

واحد«.
يذكر ان الق�وات الرتكية تتواجد 
يف عم�ق األرايض العراقي�ة من�ذ 
م�دة طويل�ة فيم�ا ت�ربر ذل�ك 

التواجد باملوافقة الحكومية.

ائتالف سياسي: الحوارات 
السياسية »َجسُّ نبض«

برلمان كردستان: تمديد األتراك 
لتواجدهم في العراق انتهاك للسيادة

الكرد يرهنون التحالفات بوحدة 
الموقف الشيعي

الكاظمي يعرض »ميناء الفاو« في بازار »خليجي«
المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي

أث�ار ق�رار وزارة النق�ل ال�ذي ُيف�يض 
بتش�كيل رشكة مس�اهمة إلدارة ميناء 
الف�او الكبر ش�مال الخليج برأس�مال 
١.3 ملي�ار دوالر، إضاف�ة إىل النظ�ر يف 
طلبات الركات األجنبية الراغبة يف هذا 
امليناء الذي وصفته بالحدث االقتصادي 
األبرز، أثار رفضا جماهريا وسياس�يا 

بسبب رهن ميناء الفاو لصالح رشكات 
عربي�ة ال تس�عى إلكم�ال بن�اء امليناء، 
وخاص�ة االمارات التي تس�عى بش�كل 
متعمد اىل عدم إكم�ال بناء ميناء الفاو 
بس�بب تأثره الس�لبي عىل ميناء جبل 
ع�يل وحيفا التي حصل�ت االمارات عىل 

فرصة إدارته .
 مدير رشك�ة املوانئ اعرتف خال ندوة 

يف مع�رض الكتاب يف البرصة بأن ميناء 
الفاو سيعرض لاس�تثمار , فضا عن 
رف�ض الع�راق ملبل�غ خمس�ة مليارات 
الص�ني كهب�ة لغ�رض  دوالر قدمته�ا 
إكم�ال امل�روع , بينم�ا تم�ت إحال�ة 
امل�روع ل�ركات كوري�ة متلكئة لم 

تبارش بعملها بشكل جدي .
تظاه�رات ش�عبية رافض�ة اجتاح�ت 

ع�ددا من املحافظ�ات وخاصة يف بغداد 
التي ن�ددت بعملية إحالة مين�اء الفاو 

لاستثمار .
وبحس�ب مراقبني يف الشأن االقتصادي 
الك�وري ه�ش وس�يبقي  الع�رض  أن 
امليناء خمسني سنة وال يوجد أي إنجاز 
يذك�ر، فالرك�ة الكوري�ة تسلس�لها 
٩٧عامليا وخصوص�ا رشوطها يف العقد 

ع�دم املب�ارشة بالعمل دون تس�ليمهم 
الدفع�ات املالية املتفق عليها ، الس�يما 
أن الحكومة املنتهي�ة واليتها خصصت 
500 ملي�ون دوالر ملين�اء الف�او وه�و 
مبلغ زهيد , يف تعمد واضح لعدم إكمال 
املين�اء تماش�يا م�ع الرغب�ة اإلماراتية 

الرافضة إلكمال امليناء.
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المراقب العراقي/ احمد محمد...
ل�م تتوق�ف تداعي�ات تزوي�ر االنتخاب�ات 
عند املس�توى الس�يايس، فقط ب�ل تتمادى 
وتتوس�ع يوما بعد آخ�ر، ولعل أهم وأخطر 
ه�ذا االمتداد، هو فتح الباب لعودة نش�اط 
داع�ش خصوص�ا يف املحافظات الس�اخنة 
واملتن�ازع عليه�ا أو تل�ك الت�ي تض�م عدة 
يف  حص�ل  وكم�ا  ملجتمعاته�ا،  طوائ�ف 
محافظت�ي دي�اىل خ�ال األس�بوع املايض 
وكرك�وك اول أمس الس�بت، وكذلك أطراف 
العاصم�ة بغ�داد الش�مالية م�ن هجمات 

وتعرضات لجماعات داعش االجرامية.
مراقب�ون، ح�ذروا من توجيه�ات أمريكية 

بمزي�د م�ن التصعي�د يف الش�ارع العراقي 
لتحقيق مآرب سياسية.

واستش�هد وأُصي�ب قرابة ال� 30 ش�خصا 
من قبيلة بني تميم مساء الثاثاء املايض يف 

هجوم لجماعات »داعش« االجرامية.
وحمل تحالف الفتح رئيس حكومة ترصيف 
االعم�ال مصطف�ى الكاظم�ي مس�ؤولية 

الخروقات االمنية االخرة يف دياىل.
وأك�د املرش�ح الفائز ع�ن التحال�ف أحمد 
املوسوي، أن هناك جهات لم يسمها تحاول 
إش�عال الفتن�ة الطائفية يف دي�اىل، مطالبا 
بمحاس�بة الكاظمي بس�بب تعمده إهمال 

الوضع االمني يف املحافظة.

وتأت�ي تل�ك املتغ�رات األمني�ة الخط�رة، 
بع�د م�يض أي�ام قائ�ل ع�ىل عملي�ة نقل 
أكث�ر م�ن س�تة آالف جن�دي امريك�ي من 
األرايض الس�ورية اىل العراق، حيث تس�تغل 
واش�نطن املشهد الس�يايس املرتبك عىل إثر 
املخطط الصهيوامريكي الذي قىض بتزوير 
االنتخاب�ات ورسقة أص�وات الكتل الداعمة 

للحشد الشعبي.
ويف الوقت ذاته، تحذر أوس�اط شعبية، من 
أن تكون الهجمات الخطرة هي باب لعودة 
الحرب الطائفي�ة يف البلد وإثارة الفتنة بني 

أبناء البلد الواحد.
وب�دوره اعت�رب أس�تاذ العل�وم السياس�ية 

يف الجامع�ة املس�تنرصية الدكت�ور حي�در 
الامي، أن »ما حصل من تداعيات سياسية 
وم�ا رافقه�ا م�ن متغ�رات عىل الس�احة 
األمني�ة هو مخطط امريك�ي بحت، وليس 
بالجديد عىل املش�هد العراق�ي، ففي 2006 
وعن�د مفاوض�ات تش�كيل الحكوم�ة قام 
الاع�ب األمريك�ي بتفج�ر قب�ة االمامني 
العس�كريني )عليهما السام( للضغط عىل 
تش�كيل حكوم�ات توافقي�ة ويف 20١0 تم 
تفجر كنيس�ة س�يدة النجاة ويف 20١4 تم 
إدخ�ال داعش وس�بقها دع�م احتجاجات 

املحافظات الغربية بتوجيه امريكي.
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طبخة أميركية »ُتَعد« مع كل انتخابات.. اإلرهاب على مائدة العراقيين 

المراقب العراقي/ بغداد...
تحدثت مديرية املرور العامة، أمس األحد، عن اجراء توحيد 

ارقام السيارات الذي تعتزم تطبيقه يف القريب العاجل؟
وق�ال مدي�ر إع�ام امل�رور العام�ة العميد حي�در كريم يف 
ترصي�ح صحف�ي تابعت�ه »املراق�ب العراق�ي« إن »وزير 
الداخلي�ة عثمان الغانمي ومدير املرور العامة اللواء طارق 
إسماعيل، ناقشا ملف توحيد لوحات املركبات«، مبيناً، أن 
»هذا القرار ليس فقط يف العراق، بل نفذ يف دول أخرى وهو 
ضم�ن اتفاقية فيينا، التي تل�زم الدول بأن تكون اللوحات 
موحدة، وبرقم ب�ارز، وباللغة اإلنكليزية، ووضع رقم بدل 

اسم املحافظة«.

وأضاف، أنه » يف حال االنتهاء من اإلجراءات بش�أن توحيد 
اللوحات، سيتم اإلعان عنه بشكل رسمي«. 

واوضح، أن »هناك دراس�ات ولجاناً مشرتكة مع الجهات 
ذات العاق�ة ح�ول زيادة اعداد الس�يارات، وعىل مديريتنا 
ابداء املش�ورة وال�رأي الفني�ني«، مؤكداً أن »زي�ادة أعداد 
الس�يارات يف الش�ارع أث�ر يف حرك�ة الس�ر، وأدى لتكاثر 

االختناقات املرورية«.
وأش�ار إىل »وج�ود مخالفات كثرة تس�جل ع�ىل أصحاب 
س�يارات الحم�ل الكبرة، بس�بب تحميل أطن�ان أكثر من 
املس�موح به، حيث يتم رصد املخالفات واتخاذ اإلجراءات 

القانونية بحقهم«.

مديرية المرور تتحدث عن توحيد أرقام السيارات

ليفربول يحدد موعد تجديد عقد صالح

اقرأ في هذا العدد
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المراقب العراقي/ بغداد...
أك�د النائ�ب الفائز ع�يل تركي الجم�ايل، أمس األحد، ان الحش�د 
الش�عبي يشكل إحدى الركائز األساس�ية ملكافحة اإلرهاب، فيما 

بني انه خط احمر ال يمكن املساس به.
وق�ال الجمايل يف ترصيح صحف�ي تابعته »املراق�ب العراقي« ان 
»الحشد الش�عبي انترص وحقق إنجازات اسرتاتيجية عىل األرض 

واليوم يحسب له حساب أكثر من أي وقت مىض«.
وأضاف أن »ما تمتلكه ق�وى الفصائل هي إمكانيات الردع والرد 

عىل اي عدوان خارجي يحاول املساس بأمن العراق وسيادته ».
وأشار إىل أن »الحشد اليزال خطا أحمَر ال يمكن ألي جهة داخلية 

أو خارجية املساس به كونه املدافع عن سيادة الباد«. 
ويأتي ذلك يف وقٍت تتصاعد فيه االحاديث عن دعوات حل الحش�د 

الشعبي من قبل بعض القوى السياسية.

مرشح فائز : الحشد الشعبي 
»خط أحمر« 
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مساعد الرئيس اإليراني: سنعلن 
قريبًا أخبارًا اقتصادية ساّرة 

السيادة األوروبية المنقوصة بين 
المعّوقات الداخلية والعراقيل األميركية
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املراقب العراقي/ أحمد محمد...
لم تتوقف تداعيات تزوير االنتخابات 
عن�د املس�توى الس�يايس، فق�ط بل 
تتمادى وتتوسع يوما بعد آخر، ولعل 
أه�م وأخطر ه�ذا االمت�داد، هو فتح 
الباب لعودة نش�اط داعش خصوصا 
واملتن�ازع  الس�اخنة  املحافظ�ات  يف 
عليها أو تلك الت�ي تضم عدة طوائف 
ملجتمعاتها، وكما حصل يف محافظتي 
دياىل خالل األس�بوع املايض وكركوك 
اول أم�س الس�بت، وكذل�ك أط�راف 
م�ن  الش�مالية  بغ�داد  العاصم�ة 
هجمات وتعرضات لجماعات داعش 

االجرامية.
توجيه�ات  م�ن  ح�ذروا  مراقب�ون، 
يف  التصعي�د  م�ن  بمزي�د  أمريكي�ة 
م�آرب  لتحقي�ق  العراق�ي  الش�ارع 

سياسية.
ال�� 30  واستش�هد وأُصي�ب قراب�ة 
ش�خصا م�ن قبيلة بني تميم مس�اء 
الثالثاء امل�ايض يف هج�وم لجماعات 

»داعش« االجرامية.
وحمل تحالف الفت�ح رئيس حكومة 
الكاظمي  االعمال مصطفى  ترصيف 
مس�ؤولية الخروقات االمنية االخرية 

يف دياىل.
وأكد املرشح الفائز عن التحالف أحمد 
املوس�وي، أن هناك جهات لم يسمها 
تح�اول إش�عال الفتن�ة الطائفية يف 
دي�اىل، مطالب�ا بمحاس�بة الكاظمي 
بسبب تعمده إهمال الوضع االمني يف 

املحافظة.

وتأتي تلك املتغريات األمنية الخطرية، 
بعد ميض أي�ام قالئل عىل عملية نقل 
أكث�ر من س�تة آالف جن�دي امريكي 
الع�راق،  اىل  الس�ورية  األرايض  م�ن 
املش�هد  واش�نطن  تس�تغل  حي�ث 
الس�يايس املرتب�ك ع�ىل إث�ر املخطط 
الذي ق�ى بتزوير  الصهيوامريك�ي 
االنتخاب�ات ورسق�ة أص�وات الكت�ل 

الداعمة للحشد الشعبي.
أوس�اط  تح�ذر  ذات�ه،  الوق�ت  ويف 
شعبية، من أن تكون الهج�����مات 
الخط�رية ه�ي ب�اب لع�ودة الح�رب 
الطائفي�ة يف البلد وإث�ارة الفتنة بني 

أبناء البلد الواحد.
وبدوره اعترب أستاذ العلوم السياسية 
يف الجامعة املستنرصية الدكتور حيدر 
الالم�ي، أن »م�ا حصل م�ن تداعيات 
سياس�ية وم�ا رافقها م�ن متغريات 
ع�ىل الس�احة األمني�ة ه�و مخطط 
امريك�ي بح�ت، ولي�س بالجديد عىل 
املش�هد العراق�ي، فف�ي 2006 وعند 
مفاوض�ات تش�كيل الحكوم�ة ق�ام 
الالعب األمريكي بتفجري قبة االمامني 
العسكريني )عليهما السالم( للضغط 
توافقي�ة  حكوم�ات  تش�كيل  ع�ىل 
ويف 2010 ت�م تفجري كنيس�ة س�يدة 
النج�اة ويف 2014 ت�م إدخ�ال داعش 
وسبقها دعم احتجاجات املحافظات 
الغربي�ة بتوجي�ه امريك�ي، وكذل�ك 
الح�ال بع�د تش�كيل حكوم�ة عادل 
عبد امله�دي عندم�ا قامت الس�فارة 
االمريكي�ة بتحريك تظاهرات ترشين 

يف 2019 إلس�قاط الحكومة واملجيء 
بالكاظمي ال�ذي يتناغم مع املرشوع 

األمريكي«.
وأض�اف الالم�ي، أن »هن�اك توجه�ا 
اعالميا بدأ من االنتخابات الترشيعية 
األخ�رية يق�يض بإقص�اء كل الكت�ل 
اإلسالمية ويف ذات الوقت هناك توجه 
امريكي لتأسيس حكومة ذات اغلبية 
امريك�ي  تخطي�ط  سياس�ية وه�ذا 
ال����رئاس�ات  م�ن  بدع�م  جدي�د، 
ذل�ك  »حص�ول  مس�تبعدا  الث�الث«، 

بشكل فعيل«.
وأشار اىل أن »من الصعب التكهن بما 
س�يحصل يف األيام املقبلة، لكن هناك 
انس�داد سيايس مس�تمر حذرت منه 
املرجعي�ة يف وقت س�ابق، ويف الوقت 
ذات�ه الزال�����ت هن�اك اعرتاضات 
مس�ت������مرة  وسياس�ية  شعبية 
عىل نتائج االنتخاب�ات، كذلك يحاول 
تنفي�������ذ  األمريك�ي  املخط�ط 
أي اجن�دات ش�أنها تأزي�م الش�ارع 

العراقي«.
وتش�هد العاصمة بغ�داد، وعدد كبري 
من املحافظات، اعتصامات مستمرة 
للمطالبة بإعادة العد والفرز اليدوي، 
واحتجاجا عىل عمليات رسقة أصوات 
الناخب�ني، فيم�ا تس�عى مفوضي�ة 
االنتخاب�ات اىل تعقي�د املش�هد م�ن 
خالل العشوائية املستمرة يف عمليات 
الع�د والف�رز للمناط�ق املطعون بها 
والتي ُتجرى لها عمليات العد والفرز 

اليدوي.

تغريدة

الشيخ قيس الخزعلي/ أمين عام حركة عصائب أهل الحق

العد والفرز اليدوي إجراء 
أن���ه  وأكي���دا  ض���روري 
سيكش���ف كوارث وليس 
ولك���ن  أخط���اء  مج���رد 
وش���روطها(  )بشرطها 
وم���ن )ش���روطها( أن ال 
ُيؤتم���ن على اليدوي َمْن 

خان اإللكتروني.

عبثية وعدوانية..لم ُيخطئ 
جورج لكنه أثار غيظهم

ترصيحات بلغة الضاد زرعت األمل وجذرت الصمود وعززت 
الن�رص يف أفئ�دة يمني�ة أصيل�ة، كان�ت وم�ا زال�ت محطة 
اس�تلهام للموق�ف العربي االصي�ل الذي قل نظ�ريه يف زمن 
طغ�ت فيه املصلحة ع�ىل الحقيقة؛ )هناك ع�دوان خارجي 
وح�رب عبثي�ة وهناك م�ن يدافع عن نفس�ه(، نع�م، هذه 
العبارات عرّت العدوان وكش�فت الزيف وأزاحت الستار عن 
مرسحي�ة كتب�ت نصوصها ب� ال�دم اليمن�ي .. نعم )جورج 
قرداحي( فقد أصبت الهدف ونلت من العدو وحققت النرص 

لذاتك وللمظلومني.
فمن يعرف قدر وقيمة الس�يادة س�يتحدث بلس�ان الحرية 
حيث ال م�كان لقيود العبودية، وهك�ذا كان املوقف املرشف 
لوزي�ر اإلعالم اللبناني الس�يد )جورج قرداح�ي(، كان رده 
ش�افيا وكافيا وعنوان ملحمة عربية تأريخية ملن جهل قدر 
الس�ري يف س�بيل الحرية، وبقدر حركة الع�دو وغيظه تكون 
فاعلية العمل يف أرض املواجهة، لذلك فقد شهدت الساحة يف 
غضون لحظات هوال من املنشورات واإلدانات والترصيحات 
ملجل�س التع�اون الخليج�ي ودول خليجي�ة قد س�اءها أمر 

قرداحي فحاولت إزاحته من الواجهة، وأنى لهم ذلك.
ف�ال�رد من س�يادة الوزي�ر قرداح�ي كان وس�اما لكل حر 
عرب�ي، وكان ق�د وض�ع النق�اط ع�ىل الح�روف للح�د من 
عنجهية وغرور دول التعاون الخليجي وحتى املجتمع الدويل 
الذي عجز خالل س�تة أعوام ونيف من العدوان أن يحقق ما 

حققه الوزير يف لحظات.
ف�لم�اذا الش�جب واإلدانات من دول التع�اون وملاذا النكران 

يف وقت الخرسان؟! وملاذا يحاولون 
وضع املزيد من مس�احيق التجميل 
ع�ىل وجوهه�م القبيح�ة املتعرية 
م�ن العروب�ة واإلنس�انية واملمثلة 
للم�رشوع الصهيون�ي يف الجزي�رة 
العربي�ة؟! ومل�اذا يكره�ون واق�ع 
حقيق�ة عدوانهم ع�ىل اليمن وهم 
من يتبنون الحرب علنا ويقودونها 

م�ن ف�وق الطاول�ة مؤخ�را ؟! نعم 
هم مجرمون محتلون معتدون أعراب متأس�لمون لصوص 
وقحون، ال يحرتمون حتى س�يادة أنفس�هم لذلك فقد عبثوا 
وعاثوا يف األرض حتى انفتحت مجاالت االحتالل واالستيطان 

للعدو الصهيوني يف املنطقة.
هن�اك ترصيح�ات س�ابقة دولي�ة وعاملية ومواق�ف كثرية 
لقي�ادات عربية وإس�المية نددت بالعدوان ع�ىل اليمن، ولم 
ُيِعرْه�ا الع�دوان أي اهتم�ام، لكن ترصيح�ات وزير اإلعالم 
اللبنان�ي كانت ه�ي القيامة ويوم النش�ور ل�دول العدوان، 
ف�الحقيق�ة أنهم التمس�وا م�ن ذلك حرية للق�رار اللبناني، 
اعت�ادوا  والت�ي  بالس�يادة  تتمس�ك  حكوم�ة  إىل  ونظ�روا 
إخرتاقه�ا، فال يوجد خط�أ إال يف مواقفهم الهزيل�ة والنتنة، 
ف�موقفه�م الطفويل كان محطة وع�ي للبنانيني واالحرار يف 
املنطق�ة، وهكذا يرد الله كيد الظاملني يف نحورهم ومن حيث 

ال يشعرون.
ف�الحقيقة التي تجاهلها النظام السعودي أن سيادة الوزير 
اللبناني )جورج قرداحي( قد قدم لهم النصح عندما قال إنه 
يجب إيقاف هذه الح�رب العبثية، ولكن ك�العادة ف�النظام 
الس�عودي املتكرب لن ُيصِغ لصوت الح�ق، وب�التأكيد أنه لن 
يصحو من غفلته حتى يس�قط يف رش أعماله. وما س�عيهم 
خلف إقالة وإسكات )قرداحي( إال ك�سعيهم دائما إلسكات 
كل ص�وت حق، وهذا ما يجع�ل نهايتهم وش�يكة، وإن غًدا 

لناظره قريب.

سياسة.. 

محافظات عدة تسجل هجمات لداعش 

مخطط أمريكي إلعادة إحياء اإلرهاب.. تزوير االنتخابات يدخل مناحَي خطيرة 

املراقب العراقي/ بغداد...
أكد تحال�ف الفتح، أمس األحد، ع�دم امكانية 
بناء اي عمل ترشيعي أو رقابي وفق انتخابات 
م�زورة، معت�ربا أن ذلك س�يجعل الربمل�ان اداة 

سياسية بيد بعض الجهات املتنفذة.

وق�ال القيادي يف التحالف مختار املوس�وي، يف 
ترصي�ح تابعته »املراقب العراق�ي« إن »العمل 
الترشيع�ي والرقابي الصحيح يحتاج اىل برملان 
يمثل ارادة الشعب الحقيقة وليس برملانا مبنيا 
ع�ىل انتخابات مزورة ونتائ�ج بعيدة عن ارادة 

العراقيني«.واضاف املوسوي، أن »امليض بنتائج 
االنتخاب�ات امل�زورة، يعني بن�اء مجلس نواب 
ضعيف غري قادر عىل مهامه الرئيسية واملهمة 
الترشيعي�ة والرقابية، ولهذا س�يكون الربملان 

اداة سياسية بيد بعض الجهات املتنفذة«.

الفتح: نتائج التزوير ستفرز برلمانا ُيدار من الخارج

التربية تكشف آلية الدوام الرسمي 
ومصير امتحان الدور الثالث

املراقب العراقي/ بغداد...
ال�دوام يف  آلي�ة  األح�د،  الرتبية،أم�س  ح�ددت وزارة 
امل�دارس، فيما أش�ارت إىل أن من�ح دور ثالث متوقف 

عىل موافقة هيأة الرأي
وق�ال وكي�ل الوزارة ع�ادل ناجح، يف ترصي�ح تابعته 
»املراقب العراقي« إن »يوم غد س�تبارش املدارس ببدء 
الع�ام الدرايس، وبواقع 4 ايام يف األس�بوع، مع تعليق 
عطل�ة ي�وم الس�بت«، الفت�اً، إىل أن »ال�وزارة منحت 
املديري�ات العام�ة باملحافظ�ات، تحدي�د آلي�ة الدوام 
ووضع الجداول، فضالً عن مس�ألة املحارضين، نظراً 

لتباين عدد املدارس والطالب«.
وأوضح، أن »العراق اليوم يحتاج اىل بناء 4 آالف مدرسة 

ك االختناقات باملدارس يف عموم املحافظات، اضافة  لفَّ
اىل انشاء 1000 مدرسة س�نوياً من أجل الحفاظ عىل 

العملية التعليمية«.
وأش�ار، اىل أن »ث�الث رشكات صينية ب�ارشت بالعمل 
ع�ىل بن�اء 1000 مدرس�ة ضم�ن الق�رض الصيني«، 
مبين�اً، أن »العمل ج�اٍر عىل تجهي�ز االرايض وفحص 
الرتبية واتمام املعامالت االنش�ائية األولية ومن املؤمل 

تسليم األبنية خالل مدة ال تتجاوز السنة«.
وع�ن املطالبات باج�راء امتحان�ات ال�دور ثالث، اكد 
ناج�ح، انه »حت�ى اآلن لم يرد بأروقة الوزارة مس�ألة 
إجراء امتح�ان ال�دور الثالث، وان املوض�وع يعود اىل 

قناعات هيأة الرأي وبحسب التصويت«.

عرب وتركمان كركوك 
يحذرون من صفقات

 لـ »خلخلة« أمن المحافظة
املراقب العراقي/ بغداد...

أع�رب ممثل�و املكون�ني العرب�ي والرتكماني، 
امس االح�د، عن رفضهم ع�زم الحكومة عىل 
إقح�ام كركوك وما يس�مى باملناط�ق املتنازع 
عليه�ا يف صفقات سياس�ية لخلخل�ة الوضع 
االمني وتشكيل قوات مشرتكة مع البيشمركة 
.وقالو ممثلو املكون�ني يف بيان تلقت »املراقب 
العراقي« نس�خة منه ان�ه »يف الوقت الذي حل 
في�ه مجلس النواب نفس�ه وتحولت الحكومة 
إىل حكوم�ة ترصي�ف اعمال ورغم االس�تقرار 
االمني الذي تش�هده محافظ�ة كركوك يف ظل 
تواجد القوات االمني�ة االتحادية، أصدر القائد 
العام للقوات املس�لحة قراًرا بالحاق أحد الوية 

البيشمركة بالجيش العراقي«.
العرب�ي  املكون�ني  »ممث�يل  ان  البي�ان  واك�د 
ع�ىل  الحكوم�ة  إرصار  رفض�وا  والرتكمان�ي 
اقح�ام كرك�وك واملناط�ق املتن�ازع عليه�ا يف 
صفقات سياسية لخلخلة الوضع االمني فيها 
وتحوي�ل ل�واء منه�ا إىل إم�رة وزارة الدفاع«، 
مبين�ا أن »بق�اء ه�ذا املوض�وع ح�رًصا ب�ني 
بغ�داد واربي�ل وع�دم إط�الع ممثل�و املكونني 
الرتكمان�ي والعرب�ي ع�ىل تفاصيل�ه مبع�ث 
قل�ق وريب�ة حول اس�باب وتداعيات تش�كيل 
ه�ذه القوة املش�رتكة«.وطالب ممثل�و العرب 
والرتكم�ان القائد الع�ام للقوات املس�لحة ب� 
»الع�دول عن هذه الخط�وات املريبة والحفاظ 
عىل الس�لم املجتمعي يف كرك�وك وإبقاء امللف 
األمن�ي إتحادًي�ا يف محافظة كرك�وك وصالح 
الدي�ن ونينوى، كما نص ق�رار مجلس النواب 

العراقي«.

املراقب العراقي/ بغداد...
أعلن�ت قيادة العمليات املش�رتكة، أم�س االحد، عن 
قت�ل إرهابي وإصاب�ة أثنني أخرين بكم�ني يف قرية 
القي�ادة،  »الحمضي�ة« بمحافظ�ة كركوك.وقال�ت 
يف بي�ان تلق�ت »املراق�ب العراق�ي« إن »الل�واء اآليل 
الثان�ي الفرقة اآللية رشطة اتحادية باالش�رتاك مع 
وكالة االس�تخبارات والتحقيقات االتحادية يف وزارة 
الداخلي�ة وب�إرشاف مبارش من قائ�د الفرقة االلية، 
تمكن�وا من قت�ل أحد اإلرهابيني وج�رح اثنني منهم 

بإصابة مؤكدة«.وأوضح البيان، إن »العملية جاءت 
بناًء عىل معلومات استخبارية دقيقة تفيد بمحاولة 
تعرض االرهابي�ني للقرى والقطع�ات ضمن قاطع 
عملي�ات كركوك، حيث أُع�دت خطة تم خاللها نرش 
ع�دة كمائ�ن يف قرية »الحمضي�ة« التابع�ة لناحية 
الرياض، تم فيها قتل احد االرهابيني وكانت بحوزته 
رمانات يدوية ومخازن سالح M16 ومواد متفجرة، 
فضال عن ج�رح إثنني من االرهابيني م�ازال البحث 

جار عنهما«.

كمين محكم يطيح بإرهايب 
ويصيب آخَريِن يف كركوك

ين
ألم

ط ا
شري

ال

دياىل.. انطالق عملييت 
تمشيط لتعقب خاليا »داعش«

املراقب العراقي/ دياىل...
أعلن القيادي يف الحشد العشائري محمد 
العزاوي، امس االحد، عن انطالق عمليتي 
تمشيط لتعقب خاليا »داعش« االجرامية 

يف دياىل.
تابعت�ه  ترصي�ح  يف  الع�زاوي،  وق�ال 
امني�ة  »ق�وات  إن  العراق�ي«  »املراق�ب 
مش�رتكة انطلق�ت يف عمليت�ي تمش�يط 
محدودة االهداف ضمن قاطع بزايز بهرز 

ومقاطع�ة كالي لتعق�ب خالي�ا داع�ش 
اإلرهابي«.

واض�اف العزاوي، ان »املناطق املش�مولة 
بالتمش�يط ش�هدت تحركات مش�بوهة 
لخالي�ا داعش االرهابي ت�م احباطها من 
باالس�لحة  والتمش�يط  القص�ف  خ�الل 
ان  اىل  الفت�ا  واملتوس�طة  الخفيق�ة 
عملي�ة التمش�يط تعتمد قاع�دة بيانات 
لالستخبارات يف تحديد االهداف امليدانية«.

 إكرام المحاقري  

املراقب العراقي/ بغداد...
وج�ه عضو برمل�ان إقلي�م كردس�تان العراق أحم�د دبان، 
األح�د، انتق�ادات ش�ديدة لحكوم�ة أربي�ل املحلي�ة ع�ىل 
خلفية الفيضان�ات التي رضب�ت املحافظة.وقال دبان، إن 
»الفيضان�ات األخرية، تثبت حجم الفش�ل يف نظام مجاري 
ال�رصف الصحي، وأن الفس�اد يف مدن اإلقلي�م كبري، ولكن 
ال يت�م تغطيته من وس�ائل اإلعالم«.وأض�اف، أن »حكومة 
أربيل مقرصة، ويجب محاس�بتها، بس�بب غرق ممتلكات 
املواطن�ني وتعرضها ل�أرضار، ولم تس�تنفر جهودها قبل 

موسم األمطار«.

املراقب العراقي/ بغداد...
اعلن�ت مديرية الدفاع املدني، ام�س األحد، عن خطتها الخاصة 
بمواجهة الس�يول يف عموم البالد، فيما أك�دت إدخال مالكاتها 
حالة الطوارئ يف 3 محافظات.وقال مدير إعالم املديرية العميد 
ج�ودت عبد الرحم�ن، يف ترصيح تابعته »املراق�ب العراقي« إن 
»ملديري�ة الدف�اع املدني خطة متكاملة حول الس�يول وتنس�ق 
بش�كل آني م�ع االنواء الجوي�ة، حيث هنالك مراقبة مس�تمرة 
لكاف�ة التقاري�ر الت�ي تص�ل املديرية بش�أن االح�وال الجوية 
وتطوراته�ا«، الفت�ا اىل أن »املراقب�ة مس�تمرة ملناط�ق اطراف 
نين�وى وبيج�ي يف ص�الح الدين واقلي�م كردس�تان بالرغم من 

امتالك االخري ملديرية دفاع مدني خاصة به«.

انتقادات شديدة لحكومة 
أربيل بسبب غرق المدينة

3 محافظات تدخل حالة 
الطوارئ بسبب السيول
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اس�تقرت أس�عار رصف الدوالر األمريكي مقابل الدينار العراقي، امس 
األح�د، يف البورصة الرئيس�ية بالعاصمة بغداد، فيم�ا ارتفعت يف اقليم 
كردستان.وقال مصدر، إن بورصة الكفاح والحارثية املركزية يف بغداد، 
س�جلت 147800 دينار عراقي مقاب�ل 100 دوالر أمريكي.وهي نفس 
األسعار التي سجلت السبت.وأشار اىٕل أن اسعار البيع والرشاء استقرت 
يف مح�ال الصريف�ة باالٔس�واق املحلية يف بغ�داد، حيث بلغ س�عر البيع 
148250 دين�اراً عراقي�اً ل�كل 100 دوالر امريكي، بينما بلغت أس�عار 
ال�رشاء 147250 دين�اراً عراقياً ل�كل 100 دوالر امريكي.أم�ا يف اربيل 
عاصمة اقليم كردس�تان، فقد شهدت اسعار الدوالر ارتفاعا، حيث بلغ 
س�عر البي�ع 148050 ديناراً ل�كل 100 دوالر امريك�ي، والرشاء بواقع 

147800 دينار لكل 100 دوالر امريكي.

استقرار أسعار صرف الدوالر في 
بغداد وارتفاعها في إقليم كردستان

عل�ق مظهر محم�د صالح، املستش�ار املايل واالقتص�ادي، لرئيس 
ال�وزراء مصطفى الكاظمي أمس األحد، عىل إمكانية تغيري س�عر 
رصف الدوالر أمام الدينار العراقي، بعد ارتفاع أس�عار النفط.وقال 
صال�ح ، إن »تعديل س�عر رصف الدينار يف ضوء تحس�ن اإليرادات 
النفطي�ة يحت�اج اىل عدة متطلب�ات يجب عىل الحكوم�ة اتخاذها، 
فهذا األم�ر يتطلب تغطية العمل�ة االجنبية للس�يولة املحلية، كما 
ان تف�وق االحتياطيات االجنبية عىل االحتياط�ي النقدي ينبغي أالاّ 
يه�دد ثروة االحتياطي االجنب�ي للعراق«.وأضاف أن »االحتياطيات 
االجنبي�ة يجب ان تغطي عىل االقل عددا من األش�هر االس�تريادية 
بما ال يقل عن 6 اش�هر، والسيما يف حالة العراق الذي يعتمد بشدة 
االنفت�اح عىل األس�واق الخارجية، فهذه العوام�ل اذا توفرت يمكن 

دراسة قضية تغيري سعر رصف الدوالر امام الدينار العراقي«.

تعليق حكومي على تغيير سعر 
االقت�صاديصرف الدوالر بعد ارتفاع النفط

الشركات الهندية هي األكثر استيرادا للنفط العراقي خالل شهرخبير: ارتفاع أسعار النفط لن ينفع العراق بسبب عجز الموازنة
أعلن�ت رشك�ة تس�ويق النف�ط العراقي�ة 
»سومو«، امس األحد، أن رشكات النفطية 
الهندية كانت األكثر استريادا برشاء النفط 

العراقي خالل شهر أيلول املايض.
وذكرت »س�ومو« يف إحصائية نرشتها عىل 
موقعها الرس�مي ، أن »ال�رشكات الهندية 
كانت األكثر عدداً من بني الرشكات العاملية 
األخ�رى يف رشاء النف�ط العراقي وبواقع 8 
رشكات م�ن أصل 34 رشك�ة قامت برشاء 

النفط خالل شهر ايلول«.
وأضاف�ت أن »ال�رشكات الصيني�ة جاءت 
ثاني�ا بع�دد 7 رشكات وم�ن ث�م ج�اءت 

الرشكات االمريكية وااليطالي�ة واليونانية 
والرتكي�ة والكورية الجنوبية بعدد رشكتني 
ل�كل منهم�ا«، فيم�ا توزع�ت البقي�ة عىل 
ال�رشكات االس�بانية والكويتي�ة واالردنية 
واملرصية واالماراتية والربيطانية واملاليزية 
والروس�ية و)هولندية-بريطانية ( وبواقع 

رشكة واحدة لكل منهما«.
واش�ارت س�ومو اىل انها »تعتم�د يف بيعها 
للنف�ط العراق�ي ع�ىل املعاي�ري الرئيس�ية 
للتعاق�د م�ع ال�رشكات النفطي�ة العاملية 
الكربى واملتوس�طة املس�تقلة والحكومية 

املتكاملة عموديا«.

اك�د الخب�ري النفطي حم�زة الجواهري، ام�س االحد، 
ان الع�راق ل�ن ينتف�ع بارتف�اع أس�عار الخ�ام خالل 
العام الحايل بس�بب العجز امل�ايل يف املوازنة االتحادية، 
فيم�ا طم�أن أن الطاقة النظيف�ة لن تناف�س الوقود 
األحفوري.وقال الجواهري ، ان »ارتفاع اسعار النفط 
سينعكس ايجابيا عىل العراق إال أنه لن ينتفع من هذا 
االرتفاع خالل العام الحايل ألنه س�يذهب لسد العجز يف 
موازن�ة 2021«.وبني أنه »من املمك�ن أن تتوفر أموال 
يف الع�ام املقبل ألجل التنمية املس�تدامة وهو موضوع 
يعتمد عىل املوازنة التي س�توضع وحجم األموال التي 

من املمكن أن تتوفر«.
للوق�ود  ومنافس�تها  النظيف�ة  الطاق�ة  بش�أن  و 

األحفوري، وأوض�ح الجواه�ري ان »الطاقة النظيفة 
مهم�ا تطورت ل�ن تنافس النف�ط والفح�م والغاز يف 
إنت�اج الطاقة، وبالتايل س�يبقى الع�راق لعقود منتجاً 
للنفط ألن كلف الطاقة النظيف�ة التطويرية مرتفعة، 
اضاف�ة اىل ان التكنولوجي�ا الخاص�ة به�ا ل�م تتطور 
بش�كل كاٍف بحي�ث تمنحك منتج�ات رخيصة الكلفة 

إلنتاج الطاقة«.
وأكد عىل أن »النفط مصدر مهم وال يمكن التخيل عنه 
بهذه السهولة فهو مصدر رئييس إلنتاج الطاقة واملواد 
البرتوكيماوية وأهميته يف تزايد مستمر كما أن الطلب 
علي�ه يتزايد س�نويا بمق�دار 3 ماليني برمي�ل، وبذلك 

سيبقى العراق ينتج ويبيع النفط بأسعار جيدة«.

حكومة تصريف األعمال تتجاوز صالحياتها وتعرض ميناء الفاو »للبيع«
تظاهرات واسعة ترفض المشروع

املراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي...
أث�ار ق�رار وزارة النقل الذي ُيفيض بتش�كيل رشكة 
مس�اهمة إلدارة مين�اء الفاو الكبري ش�مال الخليج 
النظ�ر يف  إىل  برأس�مال 1.3 ملي�ار دوالر، إضاف�ة 
طلب�ات ال�رشكات األجنبي�ة الراغبة يف ه�ذا امليناء 
الذي وصفته بالح�دث االقتصادي األبرز، أثار رفضا 
جماهرييا وسياسيا بسبب رهن ميناء الفاو لصالح 
رشكات عربية ال تسعى إلكمال بناء امليناء، وخاصة 
االمارات التي تس�عى بش�كل متعمد اىل عدم إكمال 
بن�اء ميناء الفاو بس�بب تأثريه الس�لبي عىل ميناء 
جبل ع�يل وحيفا التي حصلت االم�ارات عىل فرصة 

إدارته .
 مدي�ر رشك�ة املوانئ اعرتف خالل ن�دوة يف معرض 
الكت�اب يف الب�رصة ب�أن مين�اء الف�او س�يعرض 
لالس�تثمار , فض�ال عن رفض العراق ملبلغ خمس�ة 
ملي�ارات دوالر قدمته�ا الصني كهب�ة لغرض إكمال 
املرشوع , بينما تمت إحالة املرشوع لرشكات كورية 

متلكئة لم تبارش بعملها بشكل جدي .
تظاه�رات ش�عبية رافض�ة اجتاح�ت ع�ددا م�ن 
املحافظ�ات وخاص�ة يف بغ�داد التي ن�ددت بعملية 

إحالة ميناء الفاو لالستثمار .
وبحس�ب مراقبني يف الش�أن االقتصادي أن العرض 
الك�وري هش وس�يبقي امليناء خمس�ني س�نة وال 
يوج�د أي إنجاز يذكر، فالرشكة الكورية تسلس�لها 
٩7عامليا وخصوصا رشوطها يف العقد عدم املبارشة 
بالعمل دون تس�ليمهم الدفعات املالية املتفق عليها 
، الس�يما أن الحكوم�ة املنتهي�ة واليته�ا خصصت 
500 ملي�ون دوالر مليناء الفاو وه�و مبلغ زهيد , يف 
تعم�د واضح لعدم إكمال امليناء تماش�يا مع الرغبة 

اإلماراتية الرافضة إلكمال امليناء.
وأكدت حركة حقوق أن منح مش�اريع اس�تثمارية 
بمين�اء الف�او م�ن قبل حكوم�ة ترصي�ف االعمال 
مخالفة للقانون وتعد باطلة وسيتم محاسبتها عند 
تش�كيل الحكومة املقبلة, مشرية اىل أن ميناء الفاو 

أصبح عرضة لالحتيال والرسقات.
وق�ال عض�و الحركة حس�ن جاس�م التميم�ي ، إن 
“معلوم�ات مؤك�دة تش�ري اىل قيام حكوم�ة رئيس 
ال�وزراء املنتهي�ة واليته مصطف�ى الكاظمي بمنح 
اس�تثمارات ضمن مرشوع ميناء الفاو دون مسوغ 

قانوني”.
وأضاف التميمي، أن “حكومة الكاظمي هي حكومة 
ترصيف أعمال وال يحق لها دستوريا وقانونيا إجراء 
مناقصات أو عرض اس�تثمارات ألي جهة لكونها ال 
تمتلك الصالحية”، مش�ريا اىل أن “منح االستثمارات 

يف هذه املرحلة هو رسقة ألموال الشعب”.
وأش�ار اىل أن “حكومة رئيس الوزراء املنتهية واليته 
مصطف�ى الكاظمي س�تعرض نفس�ها للمس�اءلة 
واملحاس�بة أمام مجل�س الن�واب والحكومة املقبلة 

لكون االستثمارات تعد باطلة”.
من جانب�ه يرى الخب�ري االقتص�ادي الدكتور قيص 
صف�وان يف اتصال م�ع )املراقب العراق�ي(: أن بناء 
ميناء الفاو رغم املعرقالت إال أنه س�يكتمل بس�بب 
اإلرادة الش�عبية، فحكوم�ة ترصي�ف االعم�ال ل�م 
تخصص أمواال كافي�ة لبنائه يف موازنة العام الحايل 
, فض�ال عن إهمال الرشكات الرصينة , ما أثر س�لبا 
ع�ىل اكتماله , واالغرب أن مدي�ر رشكة املوانئ  قدم 
طلبا لقرض مايل من أحد املصارف العراقية بس�بب 
عدم تسليم وزارة املالية أي مبلغ إلكمال بناء الفاو.
وتابع: إن دول الخليج تخىش من اكتمال ميناء الفاو 
ألنه سُينِهي عمل موانئها، لذلك هناك رغبة خليجية 
لتأخ�ري إكماله ع�ن طريق الرتانزيت الذي س�يجعل 
العراق مم�را لعبور البضائع اىل تركيا وبالتايل تكون 
عوائده املالية قليلة جدا مقارنة باكتمال ميناء الفاو 

الذي سيوفر 5 مليارات دوالر للعراق”.
م�ن جهت�ه أك�د املختص بالش�أن االقتص�ادي عبد 
الحس�ني الش�مري يف اتصال مع )املراقب العراقي(: 
أن قي�ام حكوم�ة الكاظم�ي املنتهي�ة واليتها بعقد 
اتفاقيات اس�تثمارية مس�تغلة عدم وج�ود انعقاد 
مجل�س النواب الجدي�د ومنح االس�تثمارات يف هذه 
املرحل�ة هو رسقة ألم�وال الش�عب، فتحويل ميناء 
الفاو اىل رشكة اس�تثمارية بقيم�ة 1,3 مليار دوالر 
يف ه�ذه املرحل�ة أمر خط�ري , وعىل الربمل�ان القادم 

محاسبته عىل تلك االتفاقيات غري القانونية.

أك�د وزي�ر املالي�ة عيل عب�د األم�ري عالوي، 
ام�س األح�د، أن الحكومة تتبن�ى مجموعة 
للحال�ة  املحف�زة  والخط�ط  الربام�ج  م�ن 

االقتصادية.
وذكرت ال�وزارة يف بيان، أن »الوزير عيل عبد 
األم�ري ع�الوي اس�تقبل أمس س�فري كوريا 
الجنوبي�ة ل�دى بغ�داد جان�غ كيون�غ ووك 
والوف�د املراف�ق ل�ه«، مبينة أن�ه »تم خالل 
اللقاء اس�تعراض أوجه التعاون املشرتك بني 
البلدين، والتأكيد ع�ىل تعزيز جانب الرشاكة 
يف املجاالت االقتصادية والتجارية وفتح آفاق 

جديدة للرشاكة بني الشعبني الصديقني«.
وأض�اف أن »الوزير اس�تعرض م�ا حققته 
وزارة املالي�ة من إصالح�ات جوهرية ورفع 
مؤرشات النش�اط التجاري يف ظل التحديات 

االقتصادية الراهنة وأزمة جائحة كورونا«.
وأك�د عالوي وفقاً للبيان ع�ىل أن »الحكومة 
الربام�ج  م�ن  مجموع�ة  تتبن�ى  العراقي�ة 
والخط�ط  ذات األث�ر ع�ىل تحفي�ز الحال�ة 

االقتصادية وتعزيز الفرص التنموية«.
م�ن جانبه أش�اد الس�فري الك�وري »باألداء 
املتصاعد لإلقتص�اد العراقي«، مبدياً »توجه 
حكوم�ة بالدة نحو رفع مس�تويات التعاون 
م�ع الع�راق ، ورغب�ة ال�رشكات الكوري�ة 
الرصينة يف توس�يع انشتطها ورشاكتها مع 
العراق وبش�تى املج�االت وخاص�ة املتعلقة 

بجوانب االستثمار والبنى التحتية«.

وزير المالية: الحكومة تتبنى 
مجموعة من البرامج والخطط 

المحفزة للحالة االقتصادية ذك�ر محاف�ظ أربي�ل أوميد خوش�ناو ام�س األحد 
أن الس�يول الجارف�ة الت�ي تعرض�ت له�ا مناط�ق 
باملحافظ�ة جراء غزارة األمط�ار الهاطلة منذ أمس 

االول لم تخلف خسائر باألرواح.
وق�ال خوش�ناو يف ترصيح صحف�ي اثن�اء تجواله 
يف املناط�ق املت�ررة بالس�يول، إنه بس�بب هطول 

األمطار اجتاحت السيول عددا من املناطق، وألحقت 
رضرا بها، وبعدد من العجالت، منوها إىل أن السيول 
الحق�ت الرر بالقرية الكوري�ة، ومدينة )زيرين(، 
و)ك�رد جوتي�ار( غ�ري أنه ولحس�ن الح�ظ لم تقع 
خس�ائر باالرواح.وأش�ار إىل إنهيار ع�دد من املنازل 
يف املناط�ق املت�ررة، مردف�ا بالق�ول إن املحافظ 

وبالتع�اون م�ع مؤسس�ة البارزان�ي الخريية تقدم 
املساعدات العاجلة للمواطنني املتررين.

وكان�ت اإلدارة املحلي�ة يف محافظ�ة أربي�ل عاصمة 
إقليم كردس�تان، قد أعلنت تعطيل الدوام الرس�مي 
إلزالة مخلفات سيول جارفة اجتاحت بعض مناطق 

املحافظة.

محافظ أربيل: السيول لم ُتخلِّْف خسائر باألرواح إال أنها هدمت عددًا من المنازل

التخطيط: بغداد تسجل أعلى معدل سنوي لتلوث الهواء بالغاز السام
كش�فت وزارة التخطي�ط  ام�س 
االحد، ان العاصمة بغداد س�جلت 
أعىل معدل سنوي لرتكيز غاز ثاني 
أوكس�يد الكربيت )SO2( الس�ام، 
ارب�ع محافظ�ات  ان  اىل  مش�رية 
فقط تقيس ملوث�ات الهواء.وقال 
الجه�از املركزي لإلحص�اء التابع 
لل�وزارة، يف تقرير، إن “أعىل معدل 
س�نوي لرتكيز غ�از )SO2( ظهر 
يف محافظ�ة بغداد بواق�ع 0.05٩ 
ج�زء بامللي�ون، أم�ا أق�ل مع�دل 
س�نوي لرتكيز )SO2( فقد سجل 
يف محافظ�ة باب�ل وبواقع 0.008 
جزء باملليون”.واش�ار اىل ان “عدد 
املحافظ�ات التي تقي�س املعدالت 
ملجموع�ة  والس�نوية  الش�هرية 

يف  امللوث�ة  وامل�واد  الغ�ازات  م�ن 
الهواء عن طري�ق محطاتها، هي 
محافظ�ات بغ�داد وباب�ل واملثنى 
وكرك�وك فقط”.وب�ني ان “ع�دد 
محط�ات مراقب�ة نوعي�ة اله�واء 
العاملة يف تل�ك املحافظات تبلغ 7 
محط�ات وبواقع محطة واحدة يف 
كل م�ن محافظتي بغ�داد واملثنى 
ومحطتني يف محافظة كركوك و3 

محطات يف محافظة بابل”.
ويعان�ي العراق من ارتفاع نس�بة 
تل�وث اله�واء بس�بب االنبعاث�ات 
الغازي�ة م�ن عمليات اس�تخراج 
النفط الخام وتكري�ره، باإلضافة 
أخ�رى منه�ا ع�وادم  إىل عوام�ل 

املركبات واملولدات الكهربائية.

بلومبيرغ: مخاوف من ارتفاع أسعار 
النفط إلى 100 دوالر للبرميل

كثفت أمري�كا والهند واليابان 
ع�ىل  الضغ�ط  أخ�رى  ودول 
اإلنتاج  لزي�ادة  أوب�ك  أعض�اء 
وس�ط مخ�اوف م�ن ارتف�اع 
إىل  النف�ط  بأس�عار  محتم�ل 
بحس�ب  للربمي�ل،  دوالر   100

»بلومبريغ«.
الوك��ال�ة،« تحدث  وبحس�ب 
مسؤولون من الواليات املتحدة 
والياب�ان والهن�د م�ع بعضهم 
البعض عىل انف�راد، وتواصلوا 
أيضا مع مس�تهلكني رئيسيني 
للنفط والدول املصدرة. وبدأت 
ثالث�ة  ح�وايل  قب�ل  املكامل�ات 
أسابيع ، لكنها تكثفت يف األيام 
األخ�رية بعد ارتفاع الس�عر إىل 

85 دوالرا للربميل«.
الوالي�ات  أن  الوكال�ة  وتؤك�د 
املتحدة والهن�د واليابان ودول 
أخرى تم�ارس »أقوى ضغوط 
أوب�ك من�ذ  دبلوماس�ية ع�ىل 
س�نوات عديدة، س�واء بشكل 

علني أو بشكل مغلق.
كما يكتب املراقبون أن اليابان 
اتخ�ذت خطوة نادرة لنفس�ها 
وانضمت إىل ه�ذه الدعوات. يف 
ح�ني ال ت�زال الص�ني صامتة، 
لكنه�ا تش�رتك يف نفس وجهة 

النظر هذه.
»إدارة  بلومب�ريغ:  وأضاف�ت 
متزاي�د  بقل�ق  باي�دن تش�عر 
بش�أن ارتفاع أس�عار البنزين 
التي وصلت إىل أعىل مستوياتها 
يف س�بع س�نوات. ومن�ذ ع�دة 
مجموع�ة  تح�ث  أس�ابيع 
»أوبك+«ع�ىل إنت�اج املزيد من 

النفط«.
وكان الرئيس الرويس فالديمري 
بوت�ني ق�د رصح يف منتص�ف 
العام�ة  الجلس�ة  يف  أكتوب�ر 
ألس�بوع الطاقة الرويس، بأنه 
ي�رى أن من »املمك�ن جدا« أن 
يص�ل س�عر برمي�ل النفط إىل 
100 دوالر. ويف الوقت نفس�ه، 
أوضح أن روس�يا تبذل »كل ما 
يف وس�عها م�ن أجل اس�تقرار 

سوق النفط بشكل كامل«.
وبحس�ب الوكالة، خالل العام 
ال�دول  قل�ق  ازداد  امل�ايض، 
املس�تهلكة للنفط م�ع ارتفاع 
س�عر النفط الخام، أوال إىل 50 
دوالرا للربميل، ثم إىل 75 دوالرا، 
واآلن إىل ما يزيد عن 85 دوالرا. 
وتخ�ىش ه�ذه ال�دول م�ن أن 
يرتفع س�عر برمي�ل النفط إىل 

100 دوالر.

أصحاب مخابز في 
السليمانية يحتجون 
ويقررون إغالقها

أسعار الذهب تنخفض 
في األسواق المحلية

م عدد من أصحاب املخابز واألفران يف مدينة  نظاّ
السليمانية صباح امس األحد وقفة احتجاجية 
أم�ام مبن�ى قائمقامي�ة املحافظ�ة، مطالبني 
بخف�ض أس�عار املس�تلزمات األساس�ية التي 
تدخل يف تصني�ع الخبز، معلنني أنهم لن يعودوا 
ملزاول�ة أعماله�م لع�دم االس�تجابة ملطالبهم.
وطال�ب املحتج�ون بخف�ض أس�عار، القم�ح، 
وم�ادة الغ�از، والكهرب�اء، مؤكدي�ن أن ارتفاع 
أسعار املس�تلزمات التي تدخل يف تصنيع الخبز 
الح�ق بهم رضرا مادي�ا كبريا.وقالوا أيضا إنهم 
تلقوا سابقا وعودا بحل مشاكلهم إال أنه لم يتماّ 
تنفيذها، مش�ريين إىل أنهم مضطرون عىل عدم 
الع�ودة ملزاولة أعماله�م حتى تتم اإلس�تجابة 
ملطالبه�م، وأنهم قرروا إغ�الق املخابز واألفران 

العائدة لهم يف الوقت الراهن.

تراجع�ت أس�عار الذه�ب العراق�ي واالجنبي يف 
األس�واق املحلي�ة أم�س االح�د، بعد أن ش�هدت 

استقرارا خالل االيام املاضية.
وقال مصدر، إن أس�عار الذهب يف أسواق الجملة 
 21 عي�ار  العاصم�ة   بغ�داد  يف  النه�ر  ب   ش�ارع 
الخليجي والرتكي واألوروبي س�جلت س�عر بيع 
366 الف دين�ار للمثقال الواحد، وس�عر الرشاء 
362 الف دين�ار،  فيما كانت اس�عار البيع ليوم 
الخميس املايض 370 الف دينار للمثقال الواحد..

واشار ، إىل أن س�عر بيع املثقال الواحد عيار 21 
من الذهب العراقي سجل تراجعا ايضا عند 336 
ال�ف دين�ار للمثق�ال الواحد، يف حني بلغ س�عر 

الرشاء 332 ألف دينار.
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صحيفة-يومية-سياسية-عامة
A l m u r a q e b  A l i r a q i  N e w s p a p e r

ابن سلمان والمقامرة الكبرى

المراقب العراقي/ متابعة
يف حني أن عدم إدانة الس�عودية التفاق 
التطبي�ع أث�ار التكهنات ب�أن الرياض 
س�تنضم إىل االتف�اق، بع�د ع�ام م�ن 
»صفقة إبراهام«، إال أن هذا التوقع لم 
يتحقق بعد. لكن يف الس�نوات األخرية، 
أظهرت سلسلة من اإلجراءات الرمزية 
أن اس�تعداد الري�اض للتح�رك يف هذا 

االتجاه قد ازداد بشكل كبري.
ويف أحدث مثال عىل ذلك، أعلنت شبكة 
الصهيون�ي،  للكي�ان  التابع�ة  »كان« 
أن طائ�رة الكي�ان الخاص�ة غ�ادرت 
مطار بن غوريون مس�اء اليوم االثنني 
ال�دويل  خال�د  املل�ك  مط�ار  ووصل�ت 
بالري�اض بع�د توق�ف بضع س�اعات 
يف عم�ان صب�اح الثالث�اء. ج�اء ه�ذا 
اإلج�راء بع�د وص�ول أول رحلة جوية 
املحتل�ة.  األرايض  إىل  الس�عودية  م�ن 
يت�م فه�م أهمي�ة اإلج�راءات الرمزية 
للسعوديني هذه األيام من خالل النظر 
إىل أداء البحري�ن واإلم�ارات كدولت�ني 
خطت�ا الخط�وات األوىل يف دول مجلس 
التع�اون الخليجي للتطبي�ع. قبل عام 
ع�ىل األقل م�ن اإلعالن ع�ن االتفاقية، 
اتخ�ذت حكومت�ا البحري�ن واإلمارات 
العربي�ة املتح�دة إج�راءات سياس�ية 
مث�رية للجدل )مث�ل عق�د اجتماعات 
دولي�ة بش�أن تنفي�ذ صفق�ة القرن( 
وإج�راءات غري سياس�ية )مثل س�فر 
الوف�ود األكاديمي�ة والدينية وإرس�ال 
الرياضي�ني إىل األرايض املحتلة(، وهذا 
قلل تدريجياً من الحساسيات املوجودة 
للتطبي�ع، وجهز العقل الع�ام للميض 
قدم�اً يف هذا امل�روع. ومع ذلك، فمن 
املؤك�د أن الحاكم الس�عودي س�يتخذ 
إج�راءات رمزي�ة لقي�اس ردود الفعل 
الداخلي�ة والخارجية وتقييم معارضة 

مجموع�ة م�ن املحافظ�ني الديني�ني، 
والرتوي�ج لنم�ط الحي�اة الغرب�ي مع 

املظاهر الفاحشة غري اإلسالمية.
يف األس�اس، لي�س هناك ش�ك يف رغبة 
محم�د ب�ن س�لمان بصفت�ه الحاكم 
الفع�ي للمملك�ة العربي�ة الس�عودية 
الس�ابق  الس�يايس  اإلرث  تنحي�ة  يف 
ال�راع  يف  الس�عوديني  للح�كام 

الفلس�طيني الصهيون�ي، وه�و خطة 
امللك عبد الله للس�الم العربية لتشكيل 
دولتني مس�تقلتني عىل أس�اس حدود 
ع�ام 1967. إن رغب�ة اب�ن س�لمان يف 
اعت�الء الع�رش تجعل�ه عىل اس�تعداد 
للتضحية ليس فقط بتطلعات الشعب 
ب�اإلرث  حت�ى  ولك�ن  الفلس�طيني 
السيايس للحكام السعوديني السابقني 

أج�ل  م�ن  الفلس�طينية  القضي�ة  يف 
الحص�ول عىل دع�م الغ�رب، وخاصة 
قادة البي�ت األبيض. أظه�رت املواقف 
السعودية الغامضة خالل العام املايض 
أن�ه ال يوجد ص�وت واحد أو سياس�ة 
واح�دة يف الق�ر امللك�ي الس�عودي 
بش�أن قضي�ة التطبيع، وال ي�زال عدد 
من الق�ادة الس�عوديني، وخاصة امللك 

س�لمان، ي�رون ع�ىل االس�تمرار يف 
دع�م مب�ادرة امللك عب�د الله للس�الم. 
عىل س�بيل املثال، قال وزير الخارجية 
الس�عودي فيصل بن فرحان آل سعود 
يف أغس�طس / آب إن ب�الده ال ت�زال 
ملتزم�ة ب� »مبادرة الس�الم العربية«، 
مضيًف�ا أن »كل يشء ممك�ن«. وم�ع 
ذلك، يبدو أن ش�خصية مثل محمد بن 

س�لمان، ال�ذي ال يزال غ�ري متأكد من 
مس�تقبل موقع�ه الس�يايس كحاك�م 
للس�عودية، وعىل الرغم من العديد من 
الخص�وم واألعداء، يش�جع الصهاينة 
ع�ىل اس�تخدام طري�ق الق�وة يف ه�ذا 
الطري�ق. حت�ى ع�ىل حس�اب ارتفاع 
أص�وات االحتج�اج املحافظ�ة وتدمري 

أسس الرعية الدينية للحكومة.

لكن جزًءا آخر من ميل الرياض املتزايد 
للدخ�ول يف وادي تطبي�ع العالقات مع 
الصهاين�ة يتج�اوز امليول املتعطش�ة 
للس�لطة ملحمد ب�ن س�لمان، ويرتبط 
بتقلي�ص عام�ل األم�ن الس�عودي يف 
بيئ�ة إقليمية ضد األطراف املتنافس�ة. 
العربي�ة  اململك�ة  عس�كرة  توقف�ت 
الس�عودية اآلن بعد خمس سنوات من 
الح�رب العبثي�ة وإنف�اق امللي�ارات يف 
اليمن، مما يرتك الس�عوديني بال خيار 
س�وى قب�ول الهزيمة. ع�ىل الرغم من 
أن الح�رب اليمنية كان�ت نتيجة خطأ 
اسرتاتيجي من قبل الحكام السعوديني 
الج�دد وعديم�ي الخربة حي�ث خدعوا 
باملخطط األمريك�ي الصهيوني، ومنذ 
البداي�ة كان�ت هناك وجه�ة نظر غري 
واقعية يف مقدمة القرارات االستفزازية 
الس�عودية لغ�زو اليم�ن بأي�ام قليلة. 
الح�رب  إىل  تنظ�ر  الري�اض  كان�ت 
اليمني�ة بعني املنافس�ة للمحور العام 
للمقاومة بقيادة طه�ران، وهذا يعني 
أن السعودية تشعر بالتهديد من تغيري 
ميزان الق�وى يف املنطق�ة، خاصة مع 
وجود العب جديد اس�مه »أنصار الله« 
بقدرات عس�كرية عالية يف معرب مائي 
جغرايف مه�م، مضيق هرم�ز ومضيق 
املن�دب، وقري�ب م�ن منش�آت  ب�اب 
اقتصادية س�عودية مهمة هي أرامكو 
النفطية. يف هذا الصدد، يمكن مالحظة 
أن السعوديني يرسلون إشارات تطبيع 
مع الكي�ان الصهيون�ي، بالتزامن مع 
محادث�ات خفض التصعي�د مع إيران، 
والتي تهدف بشكل أسايس إىل الخروج 
م�ن املس�تنقع اليمن�ي، يف إش�ارة إىل 
مس�اعي الري�اض إلقامة ت�وازن ضد 
مح�ور املقاومة من خ�الل تحالف مع 

الصهاينة يف املستقبل.

االثنين 1 تشرين الثاين 2021 العدد 2705 السنة الثانية عشرة

ما هي دوافع الرياض وراء إرسال إشارات تدعم التطبيع ؟

المراقب العراقي/ متابعة...
ن�رت صحيف�ة “واش�نطن بوس�ت” تقري�را أعدته 
س�يوبان أوغاردي وعي املجاهد عن الخيارات الصعبة 
الت�ي تواجه اليمنيني الفقراء يف عالج وإطعام أطفالهم 
يف بلد يعاني أس�وأ كارثة إنسانية يف العالم حسب األمم 
املتح�دة. وقالت إن محمد فلي�ت أحمد من بلدة موليس 
يف منطقة املغربة يف محافظة حجة كان يواجه اختيارا 
يثقله ويش�عره بالخج�ل. فق�د كان أوالده يعانون من 
الج�وع ويعاني ول�داه الصغريان من امل�رض، وأصابت 
الحرارة جسديهما الصغريين الهزيلني اللذين يكافحان 
للتنفس. وجيوبه فارغة من املال والرحلة إىل املستشفى 
التي تبعد مسرية ثالث ساعات ستكلفه أكثر مما حصل 
عليه يف أش�هر. ونظرا لحاجته املاسة للمال، فقد ناشد 
رج�ل أعمال محليا أن يقرضه. ووافق الرجل عىل توفري 
50 دوالرا كافي�ة لنقل واحد م�ن الطفلني، وترك اآلخر. 
ويواج�ه محم�د يف كل يوم الذل والعذاب واملأس�اة التي 
ال يس�تطيع تحملها، فهل يجب عليه تناول حصته من 
الطعام القليل املتوفر للعائلة أم عليه تركه ألطفاله كي 

يحصلوا عىل لقيمات زائدة. هل عليه الخروج من البيت 
والبحث عن عمل يعرف أنه غري موجود أم عليه التسول 

للحصول عىل القات وإعادة بيعه بدراهم معدودة.
ولكنه الي�وم يواجه خيارا بني ولدي�ه الصغريين البالغ 
عمراهما تسعة أش�هر، كل واحد من زوجتيه االثنتني. 
وم�رض ع�ي الصغ�ري أوال وس�اءت حالت�ه بب�طء ثم 
تدهورت بش�كل رسيع. وقبل يوم م�ن تدهورها أغلق 
عيني�ه ولم يع�د قادرا ع�ىل فتحهما. أم�ا الطفلة رينا، 

فهي ضعيفة لكنها ال تزال يف وعيها.
ول�م يكن لديه أي وقت ملوازنة الخي�ارات املتوفرة، فقد 
قرر أن الطفل األكثر مرضا بحاجة للعالج، ولهذا دثروا 
الطف�ل وحمل�ه مع زوجته أنيس�ة وبدءا رحلة ش�اقة 
إىل ال�وادي ع�ىل أمل العثور عىل وس�يلة نق�ل تأخذهم 
إىل البل�دة. فف�ي هذا الوادي م�ن محافظة حجة، حيث 
تنت�ر البيوت الحجرية عىل التالل، ويعيش فيها أناس 
يبحث�ون عن لقمة العيش مثل محمد، قصار األجس�اد 
ونحيف�ني، وكان�وا يعمل�ون م�رة يف أعم�ال املياوم�ة 

ومزارعي قات.

المراقب العراقي/ متابعة...
أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية، أن موجة التفيش 
األخرية لفريوس كورونا يف الصني امتدت إىل 14 مقاطعة، 
حيث تم تس�جيل حاالت إصابة محلي�ة العدوى وحاالت 
ب�دون أعراض خالل ال�14 يوم�ا املاضية. وقال املتحدث 
باس�م لجنة الصحة الوطني�ة الصينية، م�ي فنغ خالل 
مؤتم�ر صحفي، إن وضع الوقاية من الوباء والس�يطرة 

عليه ال يزال قاتم�ا ومعقدا، إذ أن حاالت العدوى تواصل 
انتش�ارها برسع�ة. ويف ذات الس�ياق، ق�ال كبري خرباء 
األوبئة يف الصني، تش�ونغ نان ش�ان، إن البالد س�تكون 
ق�ادرة عىل احتواء املوجة األخرية لتفيش فريوس كورونا 
بشكل فعال يف غضون شهر. هذا وأعلنت اللجنة الوطنية 
للصح�ة يف الصني، األحد، عن تس�جيل 71 إصابة جديدة 

مؤكدة بفريوس كورونا خالل يوم السبت.

المراقب العراقي/ متابعة...
كش�ف أعضاء يف الجمعية البحرينية ملقاومة التطبيع، 
أن الس�لطات طلب�ت منهم إلغاء فعالي�ة تضامنية مع 
األرسى الفلس�طينيني يف س�جون الع�دو الصهيون�ي، 
والت�ي أعل�ن عنه�ا يف وق�ت س�ابق تحت عن�وان »مع 

األرسى نقف« واملقرر عقدها يوم األحد.
واستدعت األجهزة األمنية يوم السبت، الرئيس السابق 
للجمعي�ة البحريني�ة ملقاوم�ة التطبي�ع إبراهيم كمال 
الدين، ونائبه السابق غس�ان رسحان وعضو الجمعية 

عمار سيادي.
وق�ال غس�ان رسح�ان إن االس�تدعاء إىل مركز رشطة 
النبي�ه صالح جاء ألخ�ذ أقوايل وأقوال الرئيس الس�ابق 
للجمعي�ة إبراهي�م كم�ال الدي�ن واألخ عمار س�يادي، 
بس�بب الدعوة لفعالية يوم الغد التضامنية مع األرسى 
يف سجون العدو الصهيوني من قبل الجمعية البحرينية 

ملقاومة التطبيع.
واضطرت الجمعية لالس�تجابة لطل�ب وزارة الداخلية، 

وتم اإلعالن عن إلغاء الفعالية تحت ضغط السلطات.

المراقب العراقي/ متابعة...
قال�ت ريبي�كا هاملت�ون، األس�تاذة املش�اركة يف كلية 
واش�نطن للقان�ون بالجامع�ة األمريكي�ة يف مقال لها 
بموقع مجل�ة “فورين بولي�ي” األمريكية إن الجيش 
السوداني استوىل عىل السلطة يف مقامرة، اعتقد أنه لن 
يهتم بها أحد، وأال يواجه مقاومة يف الداخل أو الخارج، 

لكنها أكدت أن ذلك مجرد أمنيات.
وش�ددت ع�ىل أن م�ا زعمه القائ�د الع�ام للجيش عبد 
الفت�اح الربهان من أن ما ق�ام به كان رضوريا لتجنب 
حرب أهلية وأن الجيش يخطط لنقل البالد إىل انتخابات 
ديمقراطية يف تموز 2023، يعلم من هم داخل السودان 
وخارجه بأنها أكاذيب. وأش�ارت إىل أنها أجرت مقابلة 
ع�ام 2019 -م�ن أجل مقال له�ا يف “فورين بوليي”- 
م�ع الربهان يف القر الرئايس الس�وداني، وبدا حديثه 

لها آنذاك بأنه ينضح بالعقالنية، قائلة إنه يحب أن يرى 
نفسه خادما للش�عب، ويود أن يصور انتزاعه للسلطة 
بدي�ال مستس�اغا للديمقراطي�ة أو -عىل األق�ل- درءا 

للفوىض يف املنطقة.
ورجحت أال يقبل الش�عب الس�وداني باستيالء الجيش 
ع�ىل الس�لطة “إذ يفخ�رون الس�ودانيون -ع�ن حق- 
عم�ر  الس�ابق  الس�وداني  الرئي�س  أن  إىل  باإلش�ارة 
البش�ري كان ثالث دكتاتور أسقطوه، واستمرت ثقتهم 
وقدراتهم التنظيمية منذ قيامه�م بذلك، خالل العامني 

املاضيني “.
وتش�ري الكاتبة أن مستقبل الس�ودان واملنطقة واألمل 
بالحركات الديمقراطية يف جمي�ع أنحاء العالم، يعتمد 
جزئي�ا، عىل قدرة من ه�م خارج الس�ودان عىل رفض 

الرواية الخاطئة التي يروج لها الربهان.

واشنطن بوست: الجوع وسوء التغذية يقتالن أطفال اليمن

فورين بوليسي: انقالب السودان مقامرة غير 
محسوبة للعسكر والبرهان باع نفسه

أخبار من الصحف والمجالت
المراقب العراقي/ متابعة...

رصح مس�اعد الرئي�س االيراني للش�ؤون 
االقتصادي�ة محس�ن رضائي، بانه س�يتم 
االع�الن ع�ن اخب�ار اقتصادي�ة س�ارة يف 
كانون االول/ ديسمرب املقبل، مشريا اىل ان 
الحكومة تسعى جاهدة لتقليص العجز يف 

امليزانية.
وق�ال رضائ�ي يف تري�ح ع�ىل هام�ش 
اجتم�اع اللجن�ة االقتصادي�ة الربملانية يف 
مجل�س الش�ورى االس�المي االيران�ي: إن 
أهم القضاي�ا الحالية يف البالد هي معالجة 
القضاي�ا االقتصادي�ة مث�ل س�بل العيش 
والرفاهية وتحس�ني حياة الن�اس والنمو 

االقتصادي وما إىل ذلك.
لرئي�س  االقتص�ادي  املس�اعد  واوض�ح 
الجمهوري�ة ت�م وض�ع خطط كث�رية من 

قب�ل الحكوم�ة الحالية لتحقي�ق القضايا 
املذك�ورة ، وأض�اف: »ع�ىل الرغ�م من أن 

معالج�ة القضاي�ا اليومي�ة مهم�ة للغاية 
ويج�ب متابعته�ا بجدي�ة، إال أن االهتمام 

ومعالج�ة القضايا األساس�ية أمر يف غاية 
األهمية.

وتابع رضائي قائال: تقرر يف اجتماع اليوم 
اس�تمرار التع�اون املش�رتك بني املس�اعد 
االقتص�ادي لرئي�س الجمهوري�ة واللجنة 

الربملانية االقتصادية.
واشار محسن رضائي اىل دراسة برنامجني 
يف مجال املعيشة لضبط التضخم وتعويض 
النفقات التي يتحمله�ا املواطنون ، وقال: 
للس�يطرة عىل التضخم، تم تش�كيل لجنة 
تنظيم السوق وهي اآلن متواجدة يف جميع 
املحافظ�ات، ووضع�ت خط�ط لتعوي�ض 
النفق�ات املفروض�ة عىل معيش�ة الناس، 
وآم�ل يف ه�ذا الص�دد باالعالن للش�عب يف 
كانون األول/ ديس�مرب املقب�ل، عن أخبار 

سارة.

المراقب العراقي/ متابعة...
أك�د وزي�ر الخارجية االيراني حس�ني 
الجمهوري�ة  ان  عبداللهي�ان:  أم�ري 
الش�عب  االس�المية ال ترب�ط مص�ري 
والب�الد باالتفاق الن�ووي، موضحا أن 
املصالح املشرتكة هي أساس عالقاتنا 

مع الدول االخری.
وق�ال  عب�د اللهي�ان يف ح�وار خ�اص 
اجرت�ه مع�ه صحيف�ة »اي�ران الیوم« 
االح�د: قمن�ا بتصمي�م آلي�ة ممت�ازة 
لتحقيق شعار التعاون االقليمي، نحن 
ال نسكت يف وجه امريكا التي تعمل عىل 
خلق الرتهيب م�ن ايران )إيران فوبيا( 

من خالل إعطاء معلومات كاذبة.
واوض�ح: عندم�ا نتحدث ع�ن االتفاق 
الن�ووي علين�ا ان نقب�ل حقيق�ة ان 
وض�ع كافة البيض يف س�لة واحدة لن 
يك�ون سياس�ة صحيح�ة، ولك�ن اذا 
نج�ح االتفاق النووي، اي رفع الحظر، 
ف�ان النتائج س�تكون ايجابي�ة، واننا 
نتفاوض لتحقيق ه�ذا الهدف، واخرياً 
ف�ان االتف�اق الن�ووي له تأث�ري كبري 

واتفاق فاعل .
واض�اف: هن�اك ع�دة مح�اور تعتمد 

تبن�ي  يف  الجدي�دة  الحكوم�ة  عليه�ا 
تتس�م  الت�ي  الخارجي�ة  السياس�ة 
النش�طة  والدبلوماس�ية  بالت�وازن 
والذكي�ة ونلف�ت اىل ان الت�وازن يعني 
االهتم�ام بتعزيز العالق�ات مع بعض 
الدول وخاصة الجوار ويف نفس الوقت 
ل�ن نتجاهل اقامة العالق�ات مع بقية 
دبلوماس�ية  وس�نتابع  العال�م،  دول 
متوازنة مع كافة دول العالم بما فيها 
الدول االوروبية كما لن ننىس العالقات 
وال�دول  الالتيني�ة  أم�ريكا  دول  م�ع 

االفريقية.

مساعد الرئيس اإليراني: سنعلن قريبًا أخبارًا اقتصادية ساّرة 

عبد اللهيان: ال نربط مصير 
شعبنا باالتفاق النووي

الصين تعلن تفشي كورونا في 14 مقاطعة

السلطات البحرينية تمنع فعالية تضامنية 
مع األسرى الفلسطينيين

المراقب العراقي/ متابعة...
نر الناطق باس�م حركة »أنص�ار الله« يف اليمن، 
محمد عبد السالم، عىل حسابه يف »تويرت« صورتني 
لالفتة عليها صورة وزي�ر اإلعالم اللبناني، جورج 

قرداحي، تم وضعها يف العاصمة اليمنية صنعاء.
ون�ر العديد م�ن الناش�طني يف مواق�ع التواصل 
االجتماع�ي صورة لالفتة، معرب�ني عن تضامنهم 

مع قرداحي، بعد تريحاته حول حرب السعودية 
ع�ىل اليم�ن. وكان قرداحي قال يف حديث مس�جل 
لربنام�ج »برمل�ان الش�عب« ال�ذي ب�ث ع�ىل قناة 
»الجزيرة« يف معرض رده عىل س�ؤال حول موقفه 
مم�ا يح�دث يف اليمن: »ش�عب يدافع عن نفس�ه، 
ه�ل يعت�دون ع�ىل أح�د؟.. يف نظري ه�ذه الحرب 
اليمني�ة عبثية يجب أن تتوق�ف«. واعترب قرداحي 

أن »الحوثي�ني يدافع�ون ع�ن أنفس�هم يف وج�ه 
اعت�داء خارجي«، ليوجه له أحد الحضور س�ؤاال: 
»هل تعت�رب أن اإلمارات والس�عودية تعتديان عىل 
اليم�ن؟«، ورد قرداح�ي: »أكيد فيه اعت�داء، ليس 
ألنهم السعودية أو اإلمارات، ولكن ألن هناك اعتداء 
منذ 8 سنوات مس�تمرا، وما ال تستطيع تنفيذه يف 

عامني أو ثالثة لن تستطيع تنفيذه يف 8 سنوات«.

صور قرداحي ُتزّين شوارع العاصمة اليمنية صنعاء



قرداحي إنسانية رجل..

موقف الوزي�ر قرداحي هز عروش الرم�ال يف ممالك وإمارات 
الذهن الخايل وأرعبهم إىل الحد الذي فقدوا فيه إتزانهم وظهروا 
أم�ام املأل -كما هم دائماً- بهذا الش�كل امل�زري الذي بني مرة 
أخرى إن ه�ذه املمالك واإلم�ارات الرملية: جوف�اء، ومنهارة، 
وحمق�اء، ذليلة منقادة خلف مش�اريع الخيان�ة اإلرهابية بال 

وعي وال إرادة وال كرامة.. 
رس�الة قرداحي يمك�ن أن ُتق�رأ »عراقياً« بلغة أخ�رى لغة ال 
يفهم�ا البعض وهم يتعاملون مع القضي�ة اليمنية واإلرهاب 
ال�ذي يتع�رض له الش�عب اليمن�ي املظلوم وقضاي�ا أخرى يف 
املنطقة واملواقف العربية »العربية« اإلذاللية الخيانية امللطخة 
بدم�اء األبري�اء بطريقة غ�ر وطنية وغ�ر إنس�انية.. لطاملا 

سمعنا أحاديث السالم واملحبة ونهاية الرصاع وووو.. 
م�ن بعضن�ا ال�ذي ال ُي�درك م�ا يجري م�ن حول�ه وكأن هذه 
»الرومانس�يات« ه�ي نهاية ما توص�ل له تفك�ره »النابغة« 
وقد غفل أو اس�تغفل إن الكي�ان الصهيوني لن يقبل بكل هذه 
الرومانس�يات الواهمة! وما عالقة الصهيونية باملوضوع؟ ألن 
الصهيوني�ة ال تري�د لهذا ال�رصاع ان ينتهي إال ع�ى طريقتها 
بالتطبي�ع وبالت�ايل فللصهيونية أنظمة خليجي�ة رملية بذهن 
خايل تنقاد خلفها صاغرة تذكي الرصاعات لصالحها: اإلرهاب 
داعش خراب الش�ام جرائم اليمن تعطيل املس�ار الديمقراطي 
يف الع�راق هذه ه�ي الحقيقة.  هذه الحقيق�ة التي لن تغرها 
األحادي�ث الناعمة من قاعات فارهة واذه�ان فارغة وأطماع 

تافهة والدليل أمامنا أوضح ما يكون.. 
والقضي�ة ال تحت�اج إال ملواق�ف رج�ال ال تأخذه�م يف الله ويف 
اإلنسانية لومة الئم كما فعلها »الرجل« قرداحي ولطم الصلف 
الوهابي التكفري الس�عودي لطمة لم يفق بعد منها س�لمان 
وابنه وابن زايد وَمن معه.. قرداحي ولبنان املحارصة واملحاطة 
ب�كل ما حولها م�ن مؤآمرات وفتن أصابت ع�دوان اإلرهابيني 
العرب ضد الش�عب اليمني بمقتل وأرسلت رسالتها اإلنسانية 
ل�كل ش�عوب العالم ولم ترك�ع من أجل منص�ب أو وجاهة أو 
رحل�ة حج أو عمرة مجانية عى حس�اب امللك! ما أعظم لبنان 

ومقاومتها.. ما أعظم لبنان بقرداحي..
 وم�ا أذل ه�ؤالء الذي�ن يفرط�ون:  بتاريخه�م  برجولته�م  
بإنس�انيتهم  بقيمهم بمس�تقبلهم بما يمتلك�ون من عوامل 
قوة ومقابل ماذا؟ مقابل أن ترىض عنهم السعودية واإلمارات 
و«مملكة« البحرين! أو مقابل أن يغازلوا الصهيونية من طرف 
معلن! وماذا بعد ذلك كله؟ سُيرتكون جيفاً يف طرقات هذا البلد 
تس�خر منهم زواحف الصحراء وال هم: »إىل الشعب يف كله وال 

إىل الجانب اآلخر.

إياد اإلمارة 
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بقلم/نعيم الهاشمي الخفاجي |
ويف الرصاع�ات الداخلي�ة العربي�ة واس�تخدمت اإلخ�وان 
جم�ال  القوم�ي  الزعي�م  حك�م  أضع�اف  يف  املتوهب�ني 
عبدالن�ارص من خ�الل املال الس�عودي، عى س�بيل املثال 
املكتبات الس�عودية كانت مزدحم�ة يف كتب قادة اإلخوان 
املس�لمني بعد توهيبهم لذلك بحرب الجهاد ضد السوفيت 
والتي اس�تثمرها الناتو كانت املساجد يف الخليج تستقبل 
أس�ماء مث�ل س�ياف وحكمتي�ار وصبغ�ة الل�ه مجددي 
وعبدالله عزام واملواطن الس�عودي أس�امة بن الدن… الخ 

من زعماء الجهاد األفغاني.
 ه�ؤالء يس�تقبلون م�ن قبل حكوم�ات الخلي�ج كأبطال  
يحتف�ى به�م من ائم�ة املس�اجد والدع�اة والجماعات يف 
الس�عودية والكويت  يف الثمانينات من القرن املايض، كان 
رس�ل ابن الدن   يطوف بهم املس�اجد والديوانيات لألمراء  
والش�يوخ والتجار من أجل تزكيتهم والحث للتربع املادي 
ملرشوعهم الجه�ادي، من خالل هؤالء وم�ن خالل فتاوى 
إم�ام الحرمني وهيئ�ة العلم�اء الوهابيني الكب�ار  ذهبت 
جماعات من أبناء الس�عودية والخليج   تحت ذلك الشعار 
للجهاد يف أفغانس�تان، الس�عودية وهب�ت حركة اإلخوان 
املسلمني والذين تربطهم عالقات قوية وممتازة مع صدام 
الجرذ الهالك ووقف معظم اإلخوان مع صدام يف حربه ضد 
إي�ران، وعندم�ا احتل ص�دام الجرذ الهال�ك الكويت  وقف 
اإلخ�وان وق�ادة الجه�اد األفغاني من األفغ�ان العرب مع 
صدام الجرذ الهالك، بل عبايس مدني زعيم إخوان الجزائر 
زار ص�دام الجرذ وكذلك عيل بلحاج الذي أش�ار عى صدام 
الج�رذ يف كتابة الله اكرب ع�ى العلم العراقي، حتى ان أمر 

س�عودي اس�مه خالد فيصل كتب أس�ماء ق�ادة اإلخوان 
املتوهبني الذين وقفوا مع صدام الجرذ الهالك.

 دول الخليج وحس�ب اعرتاف خالد فيصل وقفت مع دعم 
املجامي�ع الوهابي�ة يف ح�رب مقاومة احتالل الس�وفيت 
بينما ال�دول العربية املصنف�ة مع الس�وفيت مثل العراق 
وس�وريا وليبيا وعرفات واليمن الجنوب�ي والجزائر كانت 
مع الس�وفيت، لذلك الدول الوهابية دول الرجعية العربية 
مول�ت الجماعات الجهادية ملقاومة الس�وفيت، أكيد هذه 
الجماع�ات وإن اختلف�ت مع صدام يف ح�رب الجهاد لكن 
ص�دام الج�رذ يبقى كبرهم الذي علمهم الس�حر بس�بب 
حربه ضد إيران والش�يعة، حاول  تركي الفيصل مؤس�س 
العصابات الجهادية التنصل من ذلك من خالل ادعائه حيث 
ذك�ر يف ملف الكتاب األفغاني أن عدداً من امللتحقني العرب 
للجهاد يف أفغانس�تان يف ذلك الزم�ن أدمنوا عى املخدرات، 
وهي طريقة س�هلة إلقناع الفرد حسب قوله بأن يضحي 
بنفسه بشكل انتحاري وهذا الكالم غر صحيح، العمليات 
االنتحاري�ة تنطل�ق م�ن منطل�ق عقائدي م�ن معتقدات 
أحمد ب�ن تيمية، س�بق للمؤرخني الع�رب اتهموا فصائل 
شيعية اسماعيلية أنهم يتناولون الحشيشة واسموهم يف 

الحشاشني الذين سيطروا عى أجزاء من الشام وفارس.
 غالبي�ة أتب�اع التي�ارات الوهابي�ة هم ش�باب ال يملكون 
ثقافة عالية تمكنهم معرفة أكاذيب مشايخ الوهابية لذلك 
غالبي�ة اإلرهابيني ه�م ضحية للفكر الوهابي الس�عودي 
الحاك�م. اإلعالم الديني الس�عودي والعامل�ي صور هزيمة 
الس�وفيت عى أيادي أس�امة بن الدن لذلك بعد انس�حاب 
الس�وفيات من أفغانس�تان أصب�ح ب�ن الدن والظواهري 

رموز كبرة بالوس�ط اإلس�المي الس�ني ويعتق�دون  هم  
م�ن حققوا ذلك الن�رص، ولدى عودة ابن الدن للس�عودية  
طرح فكرة ش�ن حملة عس�كرية عى الحكم الشيوعي يف 
جنوب اليمن وقتها، وكان قادة الشيوعي اليمني الجنوبي 
يعيش�ون بحروب داخلية دامي�ة،  ولنا يف انقالب عيل عنرت 
ضد عيل محمد والتي خلفت عرشات آالف القتى واستعمل 

عيل عنرت سالح العض باألسنان.  
أس�امة بن الدن  بعد احتالل صدام الجرذ  للكويت قال إىل 
حاكم السعودية ال تجلبوا قوات من الخارج أنا وجماعتي 
ق�ادرون ع�ى إخ�راج الجيش العراق�ي من الكوي�ت. ابن 
الدن ورهط�ة يعتق�دون هم م�ن حققوا الن�رص رغم أنه 
ت�م رصف تريليون�ات الدوالرات وبمش�اركة حل�ف الناتو 
وسخرت أجهزة املخابرات الغربية )األمركية، الربيطانية، 
الفرنسية( كل امكانياتها والجهد الباكستاني اللوجيستي 
واملخابرات�ي، واملال الس�عودي غر املحدود  بجانب س�يل 
األسلحة والدعم، لقد تعثرت املقاومة ضد السوفيات حتى 
ج�اءت املخابرات الربيطانية وتم إدخال صواريخ س�تنغر 
األمركية املضادة للطائرات السوفياتية، نحن كمجتمعات 
برشية ضحية لسيطرة عقول محرتفة تقود أكرب مجاميع 
ارهابي�ة منترشة بني صفوف مليار مس�لم س�ني  أرضه 
متهيئة النتش�ار الفك�ر الوهابية، لذل�ك كل اإلرهاب ذات 
الصبغة اإلسالمية هي من الفكر الوهابي وال إصالح بدون 
ح�ذف فتاوى التكف�ر والقت�ل وإلغاء املدرس�ة الوهابية 
بش�كل نهائي ألنها غر ق�ادرة عى تبني أف�كار اإلصالح 
والتعايش الس�لمي وقبول الطرف اإلس�المي اآلخر والغر 

اسالمي.   

بقلم/وسام أبو شمالة
أثار قرار الحكومة االرسائيلية بناء ثالثة آالف وحدة استيطانية 
يف الضف�ة الغربي�ة ردود فع�ل دولي�ة واس�عة، ن�ّددت بالقرار 

اإلرسائييل، ودعت إىل الرتاجع عنه.
أبرز ردود الفعل ما كش�فته وس�ائل اإلعالم العربية عن مكاملة 
ُوصفت بالح�ادة بني وزير الخارجية األمرك�ي أنتوني بلينكن 
ووزي�ر األمن اإلرسائييل بني غانتس، عرّب فيها الوزير األمركي 

عن معارضة إدارته للخطوة اإلرسائيلية.
فما هي دوافع القرار اإلرسائييل وانعكاساته وتبعاته؟

تاريخي�اً، اّتبع�ت الحكوم�ات اإلرسائيلية املتعاقبة سياس�ات 
تهدف إىل فرض الس�يطرة عى األرض الفلسطينية، عرب إنشاء 
التجمع�ات االس�تيطانية اليهودي�ة، الت�ي تح�ّول الجغرافي�ا 

الفلسطينية إىل كانتونات معزولة وُبقع محارصة.
السياسة االستيطانية اإلرسائيلية قامت عى أسس اسرتاتيجية 

سياسية، واقتصادية وعسكرية وأمنية وإيديولوجية.
ُيعترب حزب العمل اإلرسائييل صاحب الدور الرئييس يف التأسيس 
لخريطة االستيطان، ووضع املخططات والبنى التحتية له، كما 

قاد حزب الليكود خططاً توسعية لشبكة االستيطان وتهويدها 
والسيطرة عليها.

وحرص�ت الخطط االس�تيطانية عى تكثيف االس�تيطان حول 
القدس، لتكريس الطابع اليهودي لها.

وّفرت اتفاقية أوس�لو الغطاء الس�تمرار سياس�ة االستيطان، 
ومصادرة األرايض، وتراجعت مطالب السلطة الفلسطينية من 
املطالب�ة بإنهاء االس�تيطان، إىل املطالب�ة بتجميده فقط، وهو 
م�ا لم يتم، بل عى العكس، فقد ش�هدت الضف�ة الغربية زيادة 
مّطردة يف أعداد املستوطنات واملستوطنني، الذين وصل عددهم 
إىل نح�و 800 ألف مس�توطن، بعد أن كان عدده�م عند توقيع 

اتفاقية أوسلو ال يتجاوز مئة ألف.
ش�هد عام 2000 وص�ول عملية التس�وية إىل طريق مس�دود، 
وان�دالع انتفاضة األقىص، التي أخذت طابعاً عس�كرياً، ما أدى 
إىل تراج�ع النش�اط االس�تيطاني أمام عملي�ات املقاومة، التي 
أجربت »الجي�ش« اإلرسائييل عى تفكيك املس�توطنات وإجالء 
كامل املستوطنني عن قطاع غزة، واندحر آخر جندي صهيوني 

عن القطاع يف 12 أيلول/ سبتمرب 2005. 

يف املقابل، تغّول االستيطان يف الضفة الغربية ورشق القدس؛ فال 
تكاد توجد قرية أو مدينة فلس�طينية إال وبجانبها مستوطنة، 
أو نقطة عس�كرية، أو بؤرة استيطانية، أو شارع التفايف يمّزق 
األرض، أو الجدار الذي يلت�ف حول الضفة الغربية ويحّولها إىل 
س�جن كبر، ما يؤكد أن مسار املقاومة هو ما يكبح سياسات 
االحتالل عموماً، والسياسة االس�تيطانية تحديداً، بينما مسار 

التسوية أدى إىل مزيد من قضم األرض الفلسطينية.
القرار االس�تيطاني األخ�ر للحكومة اإلرسائيلي�ة ال يبتعد عن 
للحكوم�ات  االس�تيطانية  االس�رتاتيجية  والخط�ط  الدواف�ع 
املتعاقب�ة كاف�ة، وكم�ا ل�م تنج�ح اإلدان�ات الدولي�ة، ومنها 
األمركية، يف وقف النش�اط االس�تيطاني أو تجميده يف مراحل 
سابقة، فلن تؤّدي املواقف الدولية الحالية إىل تراجع »إرسائيل« 

عن قرارها وخططها االستيطانية.
وقد كش�فت »حرك�ة الس�الم« اإلرسائيلية أن حكوم�ة بينيت 
تعتزم امليّض قدماً يف تنفيذ مخططات استيطانية جديدة ومزيد 

من ضّم أراض فلسطينية يف الضفة الغربية املحتلة.
ت�درك األح�زاب اإلرسائيلي�ة املش�اِركة يف حكوم�ة بيني�ت أن 

استقرار الحكومة مهّدد، وبالتايل تتطلع األحزاب إىل اليوم التايل 
لس�قوط الحكومة، وتس�عى التخاذ مواقف تريض به قواعدها 

الحزبية.
م�ن جان�ب آخر، ف�إن الحكوم�ة اإلرسائيلية ال تش�عر بالقلق 
من املوق�ف األمركي تجاه قرارها، وهي ت�درك أن إدارة بايدن 
حريص�ة عى اس�تقرار حكوم�ة بيني�ت، ولن تضغ�ط عليها، 

لكونها حريصة عى عدم عودة نتنياهو إىل الحكم.
الس�لطة الفلس�طينية أدانت القرار اإلرسائييل، لكنها ستكتفي 
باإلدان�ة، ولن تتخ�ذ خطوات عملية تكبح الس�لوك اإلرسائييل، 

كوقف التنسيق والتعاون األمنّيني.
أكثر ما تخش�اه »إرسائي�ل« موقف املقاومة الفلس�طينية، وال 
س�يما حركة حماس، التي هّددت س�ابقاً باعتبارها قرار ضّم 
أراٍض يف الضفة الغربية بمنزلة إعالن حرب، وأبلغت الوس�طاء 
أن استمرار الجرائم واالنتهاكات اإلرسائيلية يف القدس والضفة، 
واملس باألرض واملقدس�ات، س�يمّثالن تهديداً لحالة االستقرار 
واله�دوء، وهو م�ا ال ترغب فيه اإلدارة األمركية، التي تس�عى 
لخفض التصعيد والتوتر يف املنطقة، بهدف عدم التشويش عى 

أولويات سياس�تها الخارجية التي ترّكز ع�ى مواجهة التحدّي 
الصيني.

تس�تغل الحكوم�ة اإلرسائيلي�ة ح�رص اإلدارة األمركي�ة عى 
اس�تقرارها، وتّتخ�ذ ق�رارات تتناس�ب مع خطط وسياس�ات 
االس�تيطان والض�م، وتدرك محدودي�ة الضغط ال�دويل عليها، 
لكونه يفتقد أدوات العقاب، ويكتفي باالس�تنكار واإلدانة، وال 
ُتلقي باالً ملوقف الس�لطة، وال تخىش من تغير نس�ق العالقات 
األمنية بني الطرفني، وهي تسعى إلثبات جدارتها أمام القواعد 

االنتخابية اليمينية، لتحظى بثقتها يف اليوم التايل لتفّككها. 
ولكن ما يمّث�ل تحّدياً للموقف اإلرسائييل، هو س�لوك املقاومة 
الفلس�طينية الت�ي تتاب�ع الخط�وات واإلج�راءات اإلرسائيلية 
التي تمس الحقوق والثواب�ت الوطنية، وهو املوقف الذي ثّبتته 
املقاوم�ة الفلس�طينية إّبان معركة س�يف الق�دس، وما زالت 
تتمّس�ك به؛ وه�و التحدّي الذي قد يدف�ع الحكومة اإلرسائيلية 
إىل تأجي�ل قرارها أو تجميده، حتى تتجّنب س�يناريو التصعيد 
واملواجهة مع املقاومة الفلسطينية، يف هذه املرحلة، العتبارات 

داخلية وخارجية وعملياتية.

ذاكرة مترسخة .. اإلرهاب وهابي العقيدة
المتابع لسير األحداث التي عصفت بالخليج والعالم في النصف الثاني و العقدين الماضيين من األلفية الثالثة يتوصل لنتيجة أن اإلرهاب ذات 

الصبغة اإلسالمية وهابي العقيدة سعودي المنشأ واالنتشار، وجود المليارات الخليجية وتبني السعودية نشر الوهابية كان العامل الرئيسي 
النتشار الوهابية بكل أصقاع العالم. أمريكا وظبت الوهابية التي أنشأها البريطانيون في تمويل حروبها الباردة والساخنة في صراعاتها مع 

السوفيت،

السيادة األوروبية المنقوصة بين المعّوقات الداخلية والعراقيل األميركية

انعكاسات قرار البناء االستيطاني في الضفة الغربية

بقلم/وسام إسماعيل
عى الرغم من أن ظهور فكرة االتحاد بني الدول 
األوروبية سبق التوقيع عى معاهدة ماسرتخت 
ع�ام 1991، لتعود إىل فرتة خمس�ينيات القرن 
املايض، فإن اإلش�كالية التي تواجه هذا الكيان 
ما زالت تتمحور ح�ول التضامن والتكافل بني 
دول�ه. فواقع العالقات بني الدول األوروبية يدل 
ع�ى تباين عميق يف وجهات النظر بش�أن عدد 
من املسائل االس�رتاتيجية املصرية، كموضوع 
العالقة بروس�يا، أو رضورة تبّني اس�رتاتيجية 
دفاعي�ة تدل عى ن�وع من الس�يادة األوروبية 
املس�تقلة عن اإلطار األمن�ي األمركي من أجل 
حماية أوروبا، واملتمّثل بحلف شمال األطليس.

إذا قاربن�ا الرؤية االس�رتاتيجية لل�دول الوازنة 
يف االتح�اد بمنهجي�ة تحليلي�ة، ف�إن النتيجة 
ستتمحور حول عمق إش�كالية التضامن فيه. 
فاالس�رتاتيجيات الوطني�ة له�ذه ال�دول تدلّل 
ع�ى أن خيار العودة إىل الدول�ة القومية ما زال 
حارضاً يف وعي بعض قادتها وش�عوبها. يؤكد 
ه�ذه الفكرة اس�تمراُر الخالف العميق بش�أن 
كيفية مقاربة املس�ائل األكثر تأث�راً يف فّعالية 
االتح�اد. فع�ى الرغ�م م�ن مس�توى التكامل 
واالندم�اج االقتصاديَّ�ني اللذي�ن نجح�ت دول 
االتحاد يف مالمس�تهما، فإن مس�ائل جوهرية 
م�ا زالت تش�كل عائق�اً أمام م�رشوع الوحدة 
الفاعل�ة واملتوّخ�اة من م�رشوع االتحاد، مثل 
مسألة بناء جيش أوروبي وقيادة تدخل رسيع، 
أو حتى مس�ألة خ�ط الس�يل الش�مايل )نورد 
سرتيم 2( لنقل الغاز الرويس عرب بحر البلطيق 
وأملاني�ا إىل أوروبا، مع اإلش�ارة إىل ما يعكس�ه 
هذا املرشوع من تباين يف تقدير الخطر الرويس 

املفرتَض وكيفية التعاطي معه.
بش�أن  الخ�الف  تعقي�دات  يف  تعّمقن�ا  وإذا 
مس�ألة بن�اء جي�ش أوروب�ي ورضورة تبّن�ي 
اس�رتاتيجية دفاعية مس�تقلة عن إطار حلف 
شمال األطليس، فسيظهر لنا حجم الخلل الذي 
يعاني�ه االتحاد األوروب�ي، إذ إن عج�زاً بنيوياً 
يفرض نفس�ه عى اس�رتاتيجياته، وُيَعوِّق أّي 
دة بني  محاول�ة لتكريس عقيدة أوروبي�ة موحَّ
دوله. فاالنقس�ام التقليدي بني معسكر رشقي 

وآخ�ر غرب�ي م�ا زال ُيف�رَض ع�ى التوازنات 
الداخلي�ة لالتحاد. وبني معس�كر رشقي يضع 
يف س�لَّم أولويات�ه رضورَة املحافظة عى حلف 
ش�مال االطل�يس إط�اراً رادعاً يف وجه روس�يا، 
وآخ�َر غرب�ي يبحث يف كيفي�ة إدارة الش�ؤون 
الدفاعي�ة لالتحاد األوروبي عى نحو س�يادي، 
يمك�ن أن نس�تنتج أن مس�ار تمت�ني أس�س 
االتحاد األوروبي لن يكون سلس�ًا. ويضاف إىل 
هذه اإلش�كالية انقس�اٌم آخر مغاير، من حيث 
أطراف�ه. فالتباين يظهر، عى س�بيل املثال، يف 
وجهات النظر بني طرفني هما: الفرنيس ومعه 
الدول الرشقية وأوكرانيا من جهة، واألملاني من 
جهة أخرى، بش�أن خط السيل الشمايل وآثاره 
يف أم�ن الطاقة واس�تقاللية االتحاد، باإلضافة 
إىل دوره يف زعزع�ة عملي�ة تمت�ني التضام�ن 

األوروبي، املتصدّع أصالً.
إذا سلّمنا بأّن ما ُيْجمع عليه القادة األوروبيون 
ينحرص فيما يعتربونه أثراً س�لبياً للسياس�ات 
الروس�ية يف األمن األوروبي، ف�إن هذا اإلجماع 
ينقل�ب إىل انقس�ام حاّد بش�أن م�دى خطورة 
ه�ذا األثر، أو إمكان وج�ود أخطار أخرى تهّدد 
وح�دة الكيان. فدول أوروبا الغربية تقيم أمنها 
اإلقليمي انطالقاً من أس�س عاملي�ة، بحيث إن 
الهدف األسايس من االتحاد األوروبي، واملتمّثل 
بالسعي لتثبيته فاعالً قطبياً، يفرتض تأسيس 
تراع�ي  واقتصادي�ة  وعس�كرية  أمني�ة  ُبن�ًى 
هذا اله�دف، وتنطلق م�ن براغماتي�ة بّناءة يف 
هاتها االس�رتاتيجية، باإلضافة إىل افرتاض  توجُّ
رضورة معالج�ة ملفات أخ�رى، كالهجرة غر 
الرشعي�ة والتطرُّف وحقوق اإلنس�ان، يف حني 
أن ما ُيصَطلح عى تسميته املعسكر الرشقي يف 
االتحاد األوروبي، يح�رص اهتماماته يف كيفية 
توفي�ق العالق�ة بني االتح�اد األوروب�ي وحلف 
ش�مال األطليس، بهدف ضمان ألية ردع يف وجه 
الدولة الروس�ية النشطة عند حدوده الرشقية، 
باإلضاف�ة إىل ما يمكن أن تقدِّم�ه دول االتِّحاد 
الغنية من مس�اعدات ومزايا رضورية من أجل 

مواجهة أزماتها االقتصادية.
يف مقارنة هاتني الرؤيتني، س�يظهر أن االتحاد 
األوروب�ي م�ا زال عاجزاً عن التح�ول إىل طرف 

إذ  الدولي�ة،  العالق�ات  مس�توى  ع�ى  فاع�ل 
إن�ه، ككي�ان يف�رتض رضورة توحي�د الرؤى 
االس�رتاتيجية يف داخل�ه كمنطل�ق لسياس�ات 
فّعال�ة تجاه الخ�ارج، ما زال يواج�ه عدداً من 
القضايا التي تعكس تبايناً يف الرؤى واألهداف. 
ولعّل فلس�فة بعض دوله تؤكد ه�ذه املقاربة، 
بحي�ث إن املنط�ق، بحس�ب الرؤية الفرنس�ية 
ودول أوروبا الرشقية، يفرتض أن وحدة الرؤية 
تج�اه الخطر الرويس املفرتَض، تس�تدعي عدم 
التش�ارك مع روس�يا، أو االرتهان له�ا، يف بناء 
خط الس�يل الشمايل، بس�بب ما لهذا الخط من 
تأث�ر جيوس�يايس يف موق�ع أوكراني�ا، وأيضاً 
يف الت�وازن األوروب�ي ال�رويس اله�ش واملثَق�ل 
باالمتع�اض األوروبي من التهديدات الروس�ية 
والتحركات العسكرية عند الحدود الرشقية ويف 
شبه جزيرة القرم، التي شّكلت استعادة روسيا 
له�ا أحَد  أخط�ر تجلي�ات العودة إىل مس�توى 

التوتر الذي كان قائماً يف زمن الحرب الباردة.
وإذا كان�ت الرؤية الفرنس�ية تواف�ق تطلعات 
دول االتح�اد األوروبي�ة الرشقي�ة، إذ تف�رتض 
رضورة الح�د من الدور ال�رويس املتعاظم عى 

املس�توى الجيوس�يايس يف أوروب�ا، ع�رب الحد 
من تأث�ر اس�تخدام الغ�از الرويس املس�توَرد 
كس�الح جيوس�يايس، ف�إن فكرة االس�تقالل 
األمني، ورضورة تبّني اسرتاتيجية دفاعية ذات 
س�يادة، أّسستا حالة فرنس�ية، رافضة تداُخل 
األدوار ب�ني حل�ف ش�مال األطل�يس واالتح�اد 
األوروبي. ونتيجة ذلك، أسس موقفها حالًة من 
التباع�د مع ثوابت دول الج�وار الرويس وأملانيا 
املتمسكة بالدور األمركي يف آلية األمن والدفاع 

األوروبيَّني.  
بن�اًء عليه، فإن تقييم موقف ال�دول األوروبية 
تجاه السياس�ات الروس�ية وال�دور االمركي، 
يؤكد انقسام الرؤى االسرتاتيجية لدول االتحاد 
األوروب�ي إىل ث�الٍث. ف�إْذ إن املوق�ف الفرن�يس 
ينح�و يف اتج�اه اس�تقاللية ترف�ض الوصاية 
األمركي�ة وتف�رتض رضورة الح�ّد م�ن خطر 
السياس�ات الروس�ية، ف�إن املوق�ف األملان�ي 
يتَّس�م بالرباغماتية، بحيث يفّضل االستئناس 
بالحماي�ة االمركية م�ع ع�دم ممانعة تمتني 
العالق�ات االقتصادية بالدولة الروس�ية. وبني 
املوقفني، تقف مجموعة دول املعسكر الرشقي 

يف االتح�اد األوروب�ي عاج�زًة عن بل�ورة رؤية 
تتخّط�ى أرقها من الخطر ال�رويس، األمر الذي 
يؤك�د أن رؤيتها لالتحاد األوروبي ال تخرج عن 

اإلطار األمني الذي كرَّسته الحرب الباردة.
م�ن ناحية أخرى، فإن اإلش�كاليات التي ُتلقي 
بثقله�ا عى مس�ار توحيد اس�رتاتيجيات دول 
االتحاد األوروبي تلتق�ي مع االرتياب األمركي 
م�ن املس�ار األوروب�ي الس�اعي للتح�رُّر م�ن 
وصاية حلف شمال االطليس. فالواليات املتحدة 
األمركية تقارب عالقاته�ا باالتحاد األوروبي، 
تقدي�ر  م�ن  انطالق�ًا  املج�االت،  مختل�ف  يف 
األم�ن القوم�ي األمركي، بعيداً ع�ن أّي اعتبار 

لخصوصية االتحاد األوروبي.
بن�اًء عليه، يمكن الق�ول إن املعوّقات الداخلية 
الت�ي تعرق�ل عملي�ة تمت�ني أس�س االتح�اد 
األوروب�ي، وتمن�ع انتقال�ه إىل مرحل�ة الحكم 
الذات�ي، سياس�ياً وأمني�اً، تلتق�ي م�ع الغاية 
األمركي�ة املتمّثل�ة ب�رورة املحافظ�ة ع�ى 
الق�ارة األوروبي�ة س�احًة للمن�اورة، وحاجزاً 
لص�ّد م�ا تعت�ربه مش�اريع مناوئ�ة لوجودها 

ومصالحها.
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انطلق�ت منافس�ات الجولة الس�ابعة لدوري كرة 
الق�دم املمت�از، بأرب�ع مباري�ات انته�ت بفوزين 

وتعادلني.
وجرت املباريات األربع بالتوقيت نفسه يف الساعة 
الثاني�ة والنص�ف ظه�راً، حيث التق�ى عىل ملعب 
الش�عب الدويل فريق�ا نادي الطلب�ة وضيفه نفط 

البرصة، وانتهى اللقاء بفوز الطلبة 2-3.
وب�دء نفط البرصة بالتس�جيل يف الدقيقة 19 عن 
طري�ق املحرتف بابا م�وىس، ويف الدقيقة 22 عدّل 
الع�ب الطلبة مرتىض ع�ي النتيج�ة، ويف الدقيقة 
26 س�جل العب الطلبة زياد احم�د الهدف الثاني 

لفريقه.
ومع بداية الش�وط الثاني وعند الدقيقة السادسة 
واالربعني س�جل املحرتف س�تيفن باف�ور الهدف 
الثالث للطلبة، وقبل نهاية املباراة بثواني احتسب 
حكم اللقاء ركلة جزاء لنفط البرصة س�جل منها 
احم�د فرحان الهدف الثان�ي لفريقه وانهى حكم 

بصافرته اللقاء.
وعىل ملعب امانة بغداد التقى فريقا نادي سامراء 
مع نادي نوروز، وانتهى اللقاء بفوز فريق نوروز 

بنتيجة 1-3.
س�جل نوروز هدفه االول ع�ن طريق هاوري أنور 
يف الدقيقة 23، ويف الدقيقة 38 عزز نوروز النتيجة 
ع�ن طريق نفس الالعب ه�اوري انور، ومع بداية 
الش�وط الثان�ي س�جل ن�وروز هدف�ه الثالث عن 
طريق آش�ور وسام يف الدقيقة 55 من زمن اللقاء، 

بينما سجل سامراء هدفه الوحيد يف املباراة.
مث�رة  مب�اراة  ج�رت  الديواني�ة  ملع�ب  وع�ىل 
جمعت فري�ق اصح�اب االرض الديوانية وضيفه 

انته�ى  زاخ�و،  ن�ادي  اللقاء فري�ق 
بالتعادل االيجابي 2-2.

اوال  الديواني�ة  وس�جل 
ع�ن   45 الدقيق�ة  يف 
طري�ق العب�ه س�يف 
ويف  ظاه�ر،  الدي�ن 

الدقيق�ة 58 م�ن زمن املب�اراة عادل الع�ب زاخو 
محمد جواد النتيجة، ويف الدقيقة 82 سجل زاخو 
هدف التقدم القاتل بمرمى الديوانية عن طريق 

املحرتف فرانك كوم سيدرك، ويف الدقيقة الرابعة يف 
الوق�ت بدل الضائع س�جل الديوانية هدف التعديل 

عن طريق عبد الله حامد.

وج�رت املب�اراة الرابع�ة ع�ىل ملع�ب التاجي بني 
فريقي نادي الكهرباء وضيفه نادي اربيل، وانتهى 

اللقاء بالتعادل السلبي 0-0.

كل�ف االتحاد اآلس�يوي لك�رة الق�دم، طاقما 
تحكيميا من البحرين، لقيادة مباراة املنتخبني 
العراقي والس�وري، يوم 11 من الشهر املقبل، 
يف قط�ر، ضمن التصفي�ات املؤهل�ة ملونديال 
2022.ويتأل�ف الطاق�م من الحك�م الرئييس 
نواف ش�كر الله، واملساعد األول محمد جعفر 

س�لمان، واملس�اعد الثاني عبد الله الرويمي.
وس�يكون الحكم الرابع أحمد خليل العي من 
الكويت، وحكم الفار ش�وان روبرت إيفانس 
من أس�رتاليا، ومس�اعد الفار أحم�د أبو بكر 
ال�كاف م�ن عم�ان، ومقي�م الح�كام تورور 
كاميكاوا م�ن اليابان، واملس�ؤول الطبي عي 

حس�ن اإلمام من الس�ودان، ومراق�ب املباراة 
داف التمان�د إس�الموف م�ن طاجيكس�تان.

ويبحث املنتخب�ان العربيان عن تحقيق الفوز 
للعودة ألجواء املنافسة، بعد نتائج غر مرضية 
بالج�والت املاضية.ويحت�ل منتخ�ب الع�راق 
املركز الخام�س يف املجموعة األوىل ب�3 نقاط، 

ويأت�ي املنتخب الس�وري يف املركز الس�ادس 
واألخ�ر بنقط�ة وحيدة.وتتأل�ف التصفي�ات 
اآلس�يوية للمونديال من مجموعت�ني، يتأهل 
األول والثان�ي م�ن كل مجموعة مب�ارشة إىل 
النهائي�ات، فيما يخوض صاحبا املركز الثالث 

مباراة ملحق.

شكُر اهلل حكمًا لمواجهة العراق وسوريا

كش�ف مداف�ع املنتخ�ب العراقي ع�ي عدنان، ع�ن تعاقده م�ع نادي 
»فايل�ه« الدنماركي لتمثي�ل فريقه الكروي وهو بانتظار تأش�رة 
الدخول لاللتحاق بالنادي االوروبي.وقال عدنان انه اتفق بش�كل 
رسمي مع النادي الدنماركي من اندية الدرجة املمتازة يف الدوري 
الدنمارك�ي، لتمثي�ل فريقة الكروي ملوس�م واحد.واش�ار اىل انه 

يأمل ان يكون اضافة للفريق، مبينا انه تم االتفاق مع ادارة النادي عىل جميع 
امور االنتقال وانه سيغادر اىل الدنمارك فور حصوله عىل التأشرة التي أخرت 
التحاقه.يش�ار اىل ان ع�ي عدن�ان احرتف يف موس�مه االخر م�ع فريق نادي 
فانكوفر وايتكابس الناش�ط بالدوري االمريك�ي، وانهى عقده معه لينتقل اىل 

فايله الدنماركي.

فايله الدنماركي يضم علي عدنان

    كاظم الطايئ

»الفيفا« خارج 
التغطية

 لْم تعد وعود الفيفا التي أطلقها مرارا حول قرب رفع الحظر 
عن املالعب العراقية مهمة لدى الش�ارع الريايض يف بلدنا بعد 
ان اصبح�ت وبالدلي�ل الواضح مجرد )هاش�تاك( لذر الرماد 
يف العي�ون م�ع كل خطوة تقربن�ا من ح�دث يتطلب خوض 

مبارياتنا يف ارضنا اسوة بفرق املعمورة .
حكايتن�ا م�ع الفيفا واالتحاد االس�يوي واحتض�ان البطولة 
الخليجي�ة باتت عصي�ة املنال تحمل م�ن االرسار الكثر لوأد 
كل مس�عى يعيد لكرتنا الفرصة بعودة النشاط ملالعبنا دوليا 
الستضافة اللقاءات الرس�مية ورفع كامل للحظر املفروض 
ع�ىل مالعبنا منذ س�نوات وتحول االمر اىل اس�قاط فرض ال 
طائل من�ه ونتائجه محس�ومة يف غر صالحن�ا مهما كانت 

النوايا واالفعال واملعالجات .
الج�دل العقيم ب�ني اتحادنا والجه�ات املعني�ة يف العراق من 
ط�رف واالتحاد ال�دويل وفروعه من جهة اخ�رى مر بمراحل 
ملتوي�ة وتع�ددت االس�باب الت�ي ف�رض بموجبه�ا الفيف�ا 
عقوبات�ه وحص�اره املقيت ب�دون وجه حق وكان�ت قراراته 
جاهزة المر دبر بليل تقرأ بني س�طورها اس�تمرار الحال اىل 

وقت غر معلوم .
زمي�ل اعالم�ي اقرتح عىل ض�وء الظلم املس�تمر ال�ذي لحق 
بكرتنا من قبل الفيفا ان نخرج من معطف االتحاد االس�يوي 
وننتق�ل تنظيمي�ا اىل االتحاد االوروبي اس�وة ببل�دان اخرى 
فرضت حضورها يف القارة الخرضاء س�اعية لتطوير اللعبة 
يف بالده�ا واللعب مع الكبار ويجد ان االتحاد القاري لم يقف 
مع مس�عى رفع الحظر عن كرتنا والح�ق بها متاعب كثرة 

ولم يكن منصفا يف ملفات عديدة .
س�يلعب منتخبنا الوطن�ي يف الحادي عرش والس�ادس عرش 
من الش�هر املقب�ل مباراتيه امام نظريه الس�وري والكوري 
الجنوبي يف التصفيات املونديالية يف ملعب مفرتض يف الدوحة 
ول�م تتحقق الوعود التي تحدثت عن ع�ودة اللعب يف البرصة 
الفيح�اء بعد زيارة اللجنة االممي�ة لرصحنا الريايض واعالن 
مرتقب عن موعد رفع الحظر الكي وليس الجزئي واخرا )ال 
حظت برجيلها وال خذت س�يد ع�ي( وعدنا للمربع االول كما 

يقول اهل السياسة بانتظار سيناريو جديد .
لقد س�معنا يف العام 2019 وخالل حض�وري بطولة خليجي 
الدوح�ة واس�ناد ملف النس�خة املقبل�ة للب�رصة ان االتحاد 
الخليجي سيس�عى لرفع الحظر عن مالعبنا للتمهيد باقامة 
املنافس�ات يف الع�راق ورفع القي�ود الدولية عن�ه فضال عن 
تطمين�ات اس�يوية به�ذا الخص�وص وترصيح�ات جاهزة 
لرئي�س الفيفا عن زوال مس�وغات الحظر لكن النهايات غر 

السعيدة تحرض يف اخر املطاف والفاعل مجهول. 

الطلبة يهزم نفط البصرة ونوروز يتغلب على سامراء
 في الدوري الممتاز

أللع�اب  األندي�ة  بطول�ة  ش�هدت 
القوى، تحطيم ثالثة أرقام قياسية 
الرك�ض  منافس�ات  يف  جدي�دة 

والوثب.
الت�ي  البطول�ة  نتائ�ج  وج�اءت 
اس�تمرت ثالث�ة أيام ع�ىل مضمار 
وعل�وم  البدني�ة  الرتبي�ة  كلي�ة 
الرياض�ة يف الجادري�ة بالعاصم�ة 
بغداد، وش�ارك فيه�ا 57 نادياً من 
جميع املحافظات العراقية ولجميع 

الفئات من كال الجنسني.
وتمك�ن الع�ب املنتخ�ب العراق�ي 
لفئة الناش�ئني حس�ني ف�الح، من 
تحطي�م الرقم العراق�ي القيايس يف 
س�باق 100م رك�ض بع�د أن قطع 
املس�افة بزم�ن ق�دره 10.47 ثانية، 
نف�س  وحط�م 
الالعب الرقم 
يس  لقي�ا ا
لس�باق 
2م  0 0

للناش�ئني بعد أن قطع املسافة بزمن قدره 21.60 ثانية، 
فيما حطمت الالعب جاوان بهاء الدين، الرقم القيايس يف 
سباق الوثب الثالثي للنساء وقفزت ملسافة بلغت 11.84 

مرت.
واسفرت نتائج الفرق لفئة الرجال عن فوز نادي الجيش 
أوال وجم�ع 285 نقطة، وجاء الرشطة ثانيا وجمع 185 
نقط�ة، فيما ح�ل الحش�د الش�عبي ثالثا برصي�د 153 
نقطة، وهي املش�اركة األوىل لفريق الحشد عىل مستوى 

ألعاب القوى.
ويف فئ�ة النس�اء ح�ل ن�ادي الجنس�ية اوال وجمع 169 
نقطة، والبيش�مركة ثانيا ب�113 نقطة، فيما جاء نفط 

ميسان ثالثا وجمع 100 نقطة.
ولفئة الشباب تصدر نادي الحلة أوال برصيد 194 نقطة، 
والبرصة ثانيا وجمع 136 نقطة، فيما جاء الجيش ثالثا 

برصيد 132 نقطة.
ولفئة الش�ابات حل ن�ادي االتص�االت أوال برصيد 165 
نقطة، والزعفرانية ثانيا برصيد 96 نقطة، والبيشمركة 

ثالثا برصيد 48 نقطة.
أم�ا لفئة الناش�ئني فتص�در ن�ادي الحل�ة برصيد 195 
نقط�ة، وعفك ثانيا برصيد 129 نقط�ة، والخورنق ثالثا 

برصي�د 47 نقط�ة.
اما للناش�ئات فقد فاز باملركز األول غاز الشمال برصيد 
140 نقط�ة، وفت�اة نين�وى ثاني�ا برصي�د 123 نقطة، 

والسالم ثالثا برصيد 117 نقطة.

تحطيم ثالثة أرقام قياسية في بطولة األندية أللعاب القوى

ع�اوَد منتخُب الش�باب، تدريبات�ه يف العاصمِة بغداد 
بع�د ف�رتِة التوق�ِف املؤقت الت�ي أعقب�ت عودته من 
معس�كر تونس التدريبي الذي اس�تمَر عرشين يوماً 
تخللته أربع مباريات ودية.وأجرى منتخُب الش�باب، 
بقيادة املدرِب عماد محمد، وحدته التدريبية يف ملعب 
الشعب الدويلّ، واشتملت عىل تدريبات اللياقة البدنّية 
وتطبيق الجم�ل التكتيكّية التي يرك�ز عليها الجهاُز 
الفني قبيل الدخول يف معرتك بطولة غرب آسيا.وقاَل 
عض�و اتحاد الكرة، مرشف منتخب الش�باب، محمد 
نارص:« إن الالعبني استفادوا بشكٍل كبٍر من معسكر 

تونس التدريبّي عىل املستويني الفني والبدني«. مبينا: 
»أن الجهاز الفني ش�ّخص نق�اَط الضعف والقوة يف 
املنتخب، وس�يعمُل عليها قبل املش�اركِة يف البطوالت 
الرس�مّية«.وأضاَف: »الفريق عاوَد التدريباَت بوجود 
جميع العبيه باس�تثناِء املحرتفني ممن س�يلتحقون 
بصفوف املنتخب قبل فرتٍة وجيزٍة من انطالق بطولِة 
غرب آس�يا ملنتخب�ات الشباب«.يش�اُر إىل أن منتخب 
الش�باب تنتظ�ره مش�اركٌة مهم�ٌة يف بطول�ِة غرب 
آس�يا الت�ي س�تنطلُق يف العرشين من الش�هر املقبِل 

بمحافظتي أربيل والبرصة.

منتخب الشباب يعاود تدريباته استعدادًا 
لغرب آسيا

حقق فريق سيدات اإلفريقي التونيس، الفوز عىل أربيل بنتيجة )44-
17(، يف إط�ار الجولة الثانية م�ن البطولة العربية لكرة اليد، املقامة 
يف تونس.ونالت العبة اإلفريقي، ندى الزلفاني، جائزة أحسن العبة 
يف املب�اراة.وكان اإلفريق�ي قد تع�ادل، يف الجول�ة األوىل، مع ممثل 
تونس الثاني فريق الزهراء، بنتيجة )26-26(..ويتقاسم الزهراء 
واإلفريقي املركز الثاني ب��3 نقاط، فيما يحتل األبيار الجزائري 
الص�دارة ب�4 نق�اط، بعدما حقق انتص�ارا صعبا عىل مواطنه 
فتيات بومرداس )27-26(,وتقام البطولة بمش�اركة 5 فرق، 
يلع�ب كل منه�ا 4 مباري�ات يف ال�دور األول، ع�ىل أن يتأهل 

أصحاب املراكز األربعة األوىل إىل نصف النهائي.

سيدات أربيل يخسرن بنتيجة كبيرة في البطولة 
العربية لليد
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ب�دأ فري�ق برش�لونة، تحضريات�ه اس�تعدادا ملواجهة 
دينام�و كيي�ف األوكران�ي، بالجولة الرابع�ة من دور 

املجموعات لدوري أبطال أوروبا.
يف  أخ�رى  النتكاس�ة  تع�رض  ق�د  برش�لونة،  وكان 
الدوري اإلس�باني، بالتعادل اإليجابي بهدف ملثله أمام 

ديبورتيفو أالفيس، يف إطار منافسات الجولة 12.
وش�هد م�ران البلوجرانا أنباًء س�ارة بوجود أنس�و 
فات�ي ودي يون�ج وس�ريجي روبريت�و، حي�ث أدى 

الثالثي جزء من التدريبات مع املجموعة.
وم�ن املوق�ع أن يش�ارك أنس�و فات�ي ودي يون�ج 

وسريجي روبريتو أمام دينامو كييف، يوم غد الثالثاء، 
بحسب صحيفة »سبورت« اإلسبانية.
وخض�ع الالعب�ون الذين ش�اركوا يف 

أالفي�س  ديبورتيف�و  مب�اراة 
املدين�ة  يف  تع�ايف  لجلس�ة 

الرياضية للنادي.
ويف س�ياق متص�ل، غاب 
الثالثي سريجيو أجويرو 
وبيكي�ه ونيكو، بداعي 

اإلصاب�ة، حي�ث لم 
الن�ادي  ُيص�در 

معلوم�ات  أي 
بع�د  جدي�دة، 
ي�ر  ر لتقا ا

التي تم  الطبية 
عقب  نرشها 

املباراة.

كلوب يكيل المديح لمدرب برايتوندفعة ثالثية لبرشلونة قبل مواجهة دينامو كييف

الريال يعرض هازارد مقابل دي ليخت

توتنهام يفكر بالتعاقد مع كونتي 

الرياضة
صحيفة-يومية-سياسية-عامة

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

جورجينيو: سأصوت لِِدي بروين في سباق الكرة الذهبية

اإليط�ايل جورجيني�و، الع�ب وس�ط  كش�ف 
تش�يليس، عن هوية الالعب الذي  سيصوت له 

يف جائزة الكرة الذهبية . 
ويع�د جورجينيو ضم�ن قائمة ال��30 العًبا، 
املرش�حني لحص�د الجائزة املقدم�ة من  مجلة 

»فرانس فوتبول« الفرنسية . 
وق�ال جورجيني�و، خالل ترصيح�ات أبرزتها 

صحيفة »دييل ميل« الربيطانية: »ملن  ستصوت 
يف جائزة الك�رة الذهبية؟ إذا لم أصوت لنفيس 
فم�ن ال�ذي س�يصوت يل؟  أري�د الحصول عىل 

صوت واحد عىل األقل! أنا أمزح .» 
وأض�اف: »أعتق�د أنني س�أصوت لكيفني دي 
بروين عىل كل ما كان يفعله، وألجل  كرة القدم 

الجميلة التي قدمها يف السنوات األخرية .» 

واختت�م: »بالنس�بة ألولئك الذي�ن يحبون كرة 
الق�دم، من الرائع رؤي�ة دي بروين  يلعب، ألنه 
يفهم ك�رة القدم.. إنه العب يتمتع بذكاء أعىل 

من الطبيعي .» 
وواص�ل تش�يليس عروضه القوي�ة يف الدوري 
نظيف�ة  ع�ىل  بثالثي�ة  بالتغل�ب  اإلنجلي�زي، 
مضيف�ه نيوكاس�ل، ضم�ن لق�اءات الجول�ة 

العارشة . 
وس�جل ثالثي�ة تش�يليس، ري�س جيم�س يف 
الدقيقت�ني )65 -77( وجورجينيو يف  الدقيقة 

)81( من عالمة الجزاء . 
وبحسب شبكة »أوبتا«، أصبح جورجينيو أول 
العب يف تاريخ الربيمريليج  يس�جل 10 أهداف 

متتالية يف املسابقة من ركالت جزاء . 

أما جيمس فبات أكثر العبي تشيليس مساهمة 
يف تس�جيل األه�داف يف جميع  املس�ابقات هذا 
املوس�م، بواق�ع 7 أهداف، س�جل 4 وصنع 3، 
كما أصبح هداف  تشيليس يف الدوري اإلنجليزي 

برصيد 4 أهداف . 
وع�زز تش�يليس موقع�ه يف ص�دارة ال�دوري 
اإلنجليزي بهذا االنتصار، بعدما رفع  رصيده إىل 

25 نقطة، بف�ارق 3 نقاط عن أقرب مالحقيه 
ليفرب�ول، بينما تجمد  رصيد نيوكاس�ل عند 4 

نقاط يف املركز 19. 
يذك�ر أن جورجيني�و مرش�ح ق�وي لحص�د 
الجائزة، بعدما توج ب�دوري أبطال أوروبا  مع 
تشيليس يف املوسم املايض، وفاز باليورو رفقة 

منتخب إيطاليا. 

االثنين 1 تشرين الثاين 2021
العدد 2705 السنة الثانية عشرة

دورتموند يطمح للتعاقد
 مع ألفاريز

يراق�ب ن�ادي بوروس�يا دورتمون�د، أح�د املواه�ب الش�ابة يف املالع�ب 
األرجنتيني�ة، أم�ال يف خطفه قبل باي�ر ليفركوزن خالل األش�هر القليلة 

املقبلة.
وكش�فت صحيف�ة »أولي�ه« األرجنتينية ع�ن اهتم�ام الثنائ�ي األملاني 
باملهاجم الش�اب جوليان ألفاريز، الع�ب ريفر بليت، البالغ من العمر 21 

عاما.
من جانبها، أكدت ش�بكة »سكاي س�بورت أملانيا« أن االهتمام باملهاجم 
األرجنتين�ي ال يقترص عىل هذين الناديني فحس�ب، بل هناك أندية أخرى 

تضع الالعب تحت أعينها.
وأشارت إىل دخول ريال مدريد، ميالن، إنرت ميالن وأستون فيال السباق، يف 

ظل تألق الالعب الالفت مع فريقه األرجنتيني.
ومن�ذ بداية املوس�م الحايل، نج�ح ألفاريز يف تس�جيل 11 هدفا وصناعة 
6 أخ�رى، أي أن�ه أس�هم يف 17 هدف�ا خ�الل 14 مب�اراة فق�ط بالدوري 
األرجنتيني. ويس�عى دورتموند باس�تمرار للتنقيب عن املواهب الش�ابة 
بمختل�ف أنح�اء العال�م، حيث ب�زغ من خالله ع�دد م�ن الالعبني وقام 

ببيعهم بمبالغ ضخمة بالسنوات األخرية.

قال يورج�ن كلوب م�درب ليفرب�ول، إن جراهام بوتر 
نظريه يف برايت�ون لديه كل مقوم�ات النجاح يف النادي 
الواقع عىل الس�احل الجنوبي، بعد تعادل الفريقني )2-

2(، يف الدوري اإلنجليزي املمتاز.
وأُلغي هدفان من إينوك مويبو ولياندرو تروسار العبي 
برايت�ون، ث�م تقدم ليفرب�ول عرب جوردان هندرس�ون 
وس�اديو مان�ي، ليع�وض فري�ق بوتر تأخ�ره بهدفني 
وينت�زع نقط�ة يف س�تاد أنفيل�د ويضع حدا لسلس�لة 
انتصارات الريدز يف آخر 4 مباريات بجميع املسابقات.

وف�از برايتون ب�4 من مبارياته ال��5 األوىل يف الدوري، 
قب�ل أن يتعادل 4 مرات يف مبارياته ال�5 األخرية، ليحتل 
املرك�ز الس�ابع يف الرتتي�ب برصي�د 16 نقط�ة من 10 
مباريات، بف�ارق 6 نقاط خلف ليفربول صاحب املركز 

الثاني.
وق�ال كلوب الصحفي�ني: »بالتأكيد لدي�ه كل مقومات 
النج�اح. ال أعرف جراهام جي�دا ولكن ما يمكنني قوله 
هو أنه زميل لطيف للغاية وفريقه يعكس قدراته، وهذا 

جيد حقا«.
وأردف: »لدي�ه فك�رة واضحة ع�ن كرة الق�دم ويقوم 

بعم�ل رائ�ع. ال أريد ترش�يح م�درب برايت�ون لبعض 
األندية األخرى ولكن أعتقد أنه ال ينبغي أن يقلق بش�أن 

مستقبله«.
وزاد: »ال أريد أن أس�لب برايت�ون حقه.. ولكن كان من 
املمك�ن أن نعطيهم رضبة مناس�بة ول�م نفعل ذلك. ال 
أحب التعادل عىل أرضنا عىل اإلطالق لكني لس�ت أيضا 
ذلك الرجل الذي يقول إن�ه ليس من املمكن التعادل مع 

برايتون«.

يس�تهدف ري�ال مدريد عق�د صفقة 
تبادلي�ة م�ع يوفنت�وس، يحصل من 
خالله�ا امللك�ي ع�ىل خدم�ات أح�د 
العبي السيدة العجوز، بحسب تقرير 

صحفي إيطايل.
وتش�مل الصفقة التي عرضها الريال 
ه�ازارد،  إيدي�ن  البلجيك�ي  نجم�ه 
باإلضاف�ة إىل مهاجم�ه الرصبي لوكا 

يوفيتش.
وانض�م ه�ازارد إىل ري�ال مدري�د يف 
صي�ف 2019، قادًم�ا من تش�يليس، 
مقاب�ل 100 ملي�ون ي�ورو، لكن منذ 

ذلك التاريخ، لم يش�ارك س�وى يف 53 
مب�اراة فقط، بس�بب اإلصابات التي 

الحقته.
يف املقاب�ل، لم يقن�ع يوفيتش مدربه 
كارل�و أنش�يلوتي، وال�ذي ال يمان�ع 
التفريط يف خدمات�ه، يف ظل االعتماد 

بشكل كيل عىل كريم بنزيما.
وبحس�ب موقع »كالتشيو مريكاتو« 
اإليط�ايل، ف�إن ري�ال مدريد يس�تعد 
لع�رض العبي�ه إيدين ه�ازارد ولوكا 
مقاب�ل  يوفنت�وس،  ع�ىل  يوفيت�ش 
املداف�ع  خدم�ات  ع�ىل  الحص�ول 

الهولندي ماتياس دي ليخت.
التقري�ر، أن ري�ال مدري�د  وأوض�ح 
يعترب دي ليخت أفضل خليفة ملدافعه 
السابق س�ريجيو راموس، الذي رحل 
يف الصي�ف امل�ايض إىل باري�س س�ان 

جريمان، بعد انتهاء تعاقده.
وع�ىل الرغم م�ن تعاق�د الري�ال مع 
أنه�م  إال  أالب�ا،  ديفي�د  النمس�اوي 

يستهدفون صفقة دفاعية جديدة.
وانضم دي ليخت لصفوف يوفنتوس، 
قادًما من أياك�س، مقابل 75 مليون 

يورو، يف صيف 2019.

عاد ن�ادي توتنهام للتفكري يف التعاقد مع اإليطايل أنطونيو 
كونتي، املدير الفني السابق إلنرت ميالن، بداًل من الربتغايل 

نونو إسبرييتو سانتو.
وسبق أن حاول توتنهام التوقيع مع كونتي يف الصيف 
امل�ايض قبل منح املهمة لس�انتو، لكن املدرب اإليطايل 

رفض ألنه رأى أن مرشوع السبريز غري مقنع.
ووفًقا لقناة »س�بورت إيطالي�ا«، فإن عقب الهزيمة 
أم�ام مانشس�رت يونايت�د، ع�اد توتنه�ام للتفكري يف 
التعاقد مع كونتي بسبب تراجع النتائج هذا املوسم.

وأش�ارت إىل أن فابيو باراتييش، املدير الري�ايض لتوتنهام، هو من 
اتصل بكونتي يف املرة األوىل، ويخطط للتحدث معه مجدًدا وإقناعه 

بمرشوع النادي اللندني.
يذكر أن توتنهام هوتس�بري خرس أمام مانشس�رت يونايتد بثالثية 
نظيفة، ضمن منافس�ات الجولة العارشة م�ن الدوري اإلنجليزي 

املمتاز.
ول�م يت�ول أنطونيو كونتي تدري�ب أي فريق من�ذ الرحيل عن إنرت 
يف الصيف املايض، كما أن اس�مه ارتبط بقيادة مانشس�رت يونايتد 

هذا املوسم.

يس�عى ليفربول لحس�م مفاوضات 
التجديد مع املرصي محمد صالح، نجم الفريق، 

يف أقرب وقت ممكن.
وينته�ي عقد صالح مع الريدز يف صيف 2023، 
وهناك الكثري من الش�ائعات حول مستقبله يف 

املوسم املقبل.
ووفًقا ملوقع »ليفربول إيكو« الربيطاني، فإن مالكي 
الري�دز اس�تقروا ع�ىل ش�هر كان�ون الثان�ي املقبل، 

كأقىص موعد لحس�م تجديد محمد صالح.
وأش�ار إىل أن املالكني يريدون ربط صالح بعقد جديد 

يف أقرب وقت ممكن قبل بدء املريكاتو الشتوي املقبل.
وأوض�ح أن ل�دى مالك�ي ليفرب�ول قناع�ة، بأنه إذا 
اس�تمرت املفاوضات م�ع صالح حتى الع�ام املقبل، 

فإن آمال استمراره مع الريدز ستتبخر تماًما.
يذك�ر أن العدي�د م�ن التقارير ربط�ت محمد صالح 

باالنتق�ال إىل ري�ال مدريد وباريس س�ان جريمان يف 
املوسم املقبل.

وتزع�م تقاري�ر أن صالح يطلب 400 ألف إس�رتليني 
أس�بوعًيا، م�ن أج�ل التوقي�ع ع�ىل عق�د جديد مع 

ليفربول.

ليفربول يحدد موعد تجديد عقد صالح
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الجواهريالثقافـي

أتعلم أم أنت ال تعلُم
بأن جراح الضحايا فُم

 فٌم ليس كاملدعي قولًة
وليس كآخر يسرتحُم

 يصيُح عىل املدقعني
الجياِع أريقوا دماءكم ُتطَعُموا 

ويهتف بالنفر املهطعنَي
أهينوا لئامكم ُتكرُموا

 أتعلم أن جراح الشهيِد
تظّل عن الثأر تستفهُم

 أتعلم أن جراح الشهيِد
من الجوع تهظم ما ًتلهُم

 تمص دماً ثم تبغي دماً
وتبقى تلّح وتستطعُم

 فقل للمقيم عىل ذلِة
هجيناً يسّخُر أو ُيلجُم

أبيات خالدة في الذاكرة مختارات من أقوال المشاهير

ابن خلدون
إعل�م أن ف�ن التاريخ ف�ن عزي�ز املذهب ج�م الفوائد رشيف 
الغاية إذ هو يوقفنا عىل أحوال املاضني من األمم يف أخالقهم. 
واألنبي�اء يف س�رهم. واملل�وك يف دولهم و سياس�تهم. حتى 
تت�م فائدة اإلقت�داء. إن اختالف األجي�ال يف أحوالهم إنما هو 
باخت�الف نحلته�م يف املعاش. ومن هذا الب�اب الوالء والحلف 
إذ ن�رة كل أحد من أحد عىل أهل والئ�ه وحلفه لأللفة التي 
تلح�ق النفس يف اهتضام جارها أو قريبها أو نس�يبها بوجه 
م�ن وجوه النس�ب ، وذلك ألجل اللحم�ة الحاصلة من الوالء . 
قد ال يتم وجود الخر الكثر إال بوجود رش يسر. إن االجتماع 
االنس�اني رضوري ف�االنس�ان مدني بالطبع أي ال بد له من 
االجتماع الذي هو املدنية . ومن العجز عن استكمال وجوده و 
حياته، فهو محتاج إىل املعاونة يف جميع حاجاته أبدا بطبعه.

زهراء ناجي

عبد الله عبد الكريم

الواقعي والتجريبي 
في رواية »أتربة

 على أشجار الصبار«

ممر ضيق 
بين حائطين

املراقب العراقي/ خاص...
لجمي�ع  س�ارا  خ�را  أزف  أود   
األصدق�اء األحّب�ة حي�ث ت�م أخرًا 
تحولت روايتي »خان الّشابندر« إىل 
اإلنكليزية برتجمة  من الفارس�ية، 
أنجزها األستاذ رضا بورإسماعييل، 
باللغ�ات  ش�قيقاتها  إىل  لتنض�م 
األخرى، وتفتح بذلك نافذة أوس�ع 
للق�راءة يف أوروب�ا وبقي�ة العال�م 
إن  باإلنكليزية.وأض�اف:  الناط�ق 
الطبع�ة الجديدة س�تصدر يف لندن 
بع�د ش�هر م�ن اآلن وس�تتوفر يف 
منصات البي�ع ومعارض الكتاب يف 
لن�دن ودبلن وغرها م�ن معارض 
للن�ارش  ش�كرًا   : الكتاب.وخت�م 
املجته�د ه�ادي كوجني�ان وبقي�ة 
األصدق�اء الذين أس�هموا بتفان يف 
تحقي�ق ه�ذا املنج�ز واخراج�ه إىل 

الّنور.من جهته ي�رى الناقد جمعة 
عب�د الله ان الكات�ب محمد حياوي 
اب�دع يف رس�م تقاس�يم الكاب�وس 
العراقي , يف ظل االحتالل االمريكي 
واالس�تقراء  االسرتش�اف  يف   .
املوضوع�ي , م�ن ينابي�ع الواق�ع 
مس�تجداته  يف   , واملري�ر  امل�زري 
الجدي�دة وقال عب�د الله يف تريح 
خص ب�ه )املراق�ب العراق�ي( : إن 
الروائ�ي ) محمد حي�اوي ( ابدع يف 
رس�م تقاس�يم الكاب�وس العراقي 
. يف  , يف ظ�ل االحت�الل االمريك�ي 
املوضوعي  واالستقراء  االسرتشاف 
, م�ن ينابيع الواقع امل�زري واملرير 
, يف مس�تجداته الجديدة , يف تسلط 
االح�زاب  القادمة عىل ظهر الدبابة 
وظه�ور  الس�لطة   مقالي�د  ع�ىل 
الجماع�ات االرهابية كالقاعدة , يف 

تخري�ب البني�ة االجتماعي�ة , هذه 
املفاهي�م الجديدة , التي جاءت مع 
االحتالل االمريكي , بمباركة بعض 
االح�زاب الحاكمة  الت�ي دفعت اىل 
العنف باقىس اشكال الخراب , نحو 
محاول�ة اش�عال الح�روب االهلية 
الداخلية . مما برزت ظواهر جديدة 
يف   , الدم�وي  العن�ف  ممارس�ة  يف 
الواق�ع اليوم�ي ,. هكذا تجس�دت 
مضام�ني املت�ن الروائ�ي لرواي�ة ) 
الت�ي ترجم�ت   ) الش�ابندر  خ�ان 
تراجيدية الخراب العراقي , يف لوحة 
العنف الفنتازي .واضاف :الشك ان 
الروائي ) محمد حياوي ( تألق يف يف 
اسلوب ومنهجية النص الروائي , يف 
مزج الواقع والخيال , يف وعاء واحد 
, لتخ�رج من�ه منص�ات ال�رد / 
الحكائي , يف الحبكة الفنية القديرة 
, يف اس�لوب فن�ي متق�ن بتقنياته 
االبداعي�ة , الفني�ة والتعبرية , ويف 
ادارة دف�ة مس�ار االح�داث بتقنية 
منتظم�ة ومتناس�قة . ويف تحريك 
شخوص الرواية , ان تتحرك بالفعل 
امل�أزوم , نتيج�ة لش�ظايا االزم�ة 
الحي�اة  اجتاح�ت  الت�ي   , العام�ة 
والوج�ود . يف واق�ع يعي�ش تح�ت 
وطئ�ة االنفجارات الدموية اليومية 
لعصاب�ات  املطلق�ة  والحري�ة   .

الجريمة واالرهاب .وتابع: إن املتن 
الروائ�ي يش�ر اىل مغ�رتب عراقي 
) ع�يل موح�ان ( كات�ب وصحفي 
. ي�زور بغ�داد بعد غي�اب اكثر من 
عرشي�ن عام�اً . وخ�الل تجواله يف 
مناط�ق بغ�داد القديم�ة , يواج�ه 
فع�ل الصدم�ة العنيف�ة , للخراب 
امل�روع للواقع واملحط�م واملزري , 
يف الس�قوط اىل االنحطاط يف القيم 
, الت�ي اصاب�ت الع�راق يف منحره , 
يف ظ�ل االحتالل االمريكي . يف واقع 
يعم ب�ه الخراب يف كل مكان . ليجد 
فظاع�ة الواقع املعايش املتدهور اىل 
اسفل درجات البؤس والفقر املدقع 

, ليج�د الح�زن املؤل�م ع�ىل وجوه 
الن�اس . . يأخ�ذه صديق�ه اىل قلب 
بغ�داد منطقة ) الحيدرخانة ( التي 
تحولت اىل خرائ�ب , وبيوت قديمة 
, وبقاي�ا خرائ�ب  للس�قوط  أيل�ة 
شاخصة تبكي زمنها الراحل , مثل 

) خان الشابندر ( .
 م�ن جهت�ه ق�ال الناق�د حس�ني 
ب�ه  الس�كاف يف  تري�ح خ�ص 
)املراق�ب العراقي(: يش�عر القارئ 
لرواية »خان الش�ابندر« بأن أغلب 
الش�خصيات وهمي�ة ال عالقة لها 
بالواقع، بل هي ش�خصيات تعيش 
يف ذهن بطل الرواية، يس�تحرضها 
أحيان�اً ليحّدثه�ا، ويعي�ش معه�ا 
لحظات يختارها هو، وأحياناً تأتي 
بها مناماته وكوابيس�ه املتالحقة، 
لذا نجد أن أغلب الشخصيات هي يف 
حقيقتها أفكار جاءت لتفصح عن 
مكنوناته�ا وإن ظه�رت معقدة أو 
ضبابية بعض األحي�ان… ويمكننا 
»مج�ر  ش�خصية  إىل  اإلش�ارة 
عم�ارة«.. الع�ارف بخباي�ا األمور 
والحكي�م أحيان�اً، ال�ذي ظهر مثل 
روح هائم�ة فارقت جس�دها منذ 
الش�خصيات  عدة قرون… فهوس 
التي تزخر بها الرواية وتناقضاتها، 
تش�ر إىل أنه�ا ال تنتم�ي إىل الواقع 

بش�كله الريح، بل ه�ي خالصة 
يقدمها لنا مؤلف الرواية لتشر إىل 
تفاصيل الواقع املعاش، فهم إما أن 
يظهروا عىل شكل أموات أحياء، أو 

أحياء أموات.
وأضاف :وهذا ما يؤكده لنا س�ائق 
التاكيس »أنا شخصياً استشهدُت يف 

)معركة( القادس�ية، ثم تبني أنَّني 
ُفقدُت يف )معركة( »الش�يب« وبعد 
ذل�ك، اُِسُت يف إي�ران. وبعد س�نني 
وجدُت نف�يس يف َمصّح�ة عقلّية.. 
هذه الس�يارة الثانية الت�ي أقتنيها 
بع�د أن احرتق�ت األوىل يف انفج�ار 
)منطقة( الصدري�ة. خرجُت منها 

كي�ف  الن�اس  �َب  وتعجَّ محرتق�ًا، 
نج�وت م�ن الح�ادث! أنا مي�ت يا 
أس�تاذ من زمان.. فهل يخاف املّيت 
م�ن امل�وت؟ ويف م�كان آخ�ر يعزز 
املؤل�ف تل�ك الفك�رة بوضوح حني 
يلتقي بطل روايت�ه بأحد أصدقائه 
القدام�ى »س�الم« الذي أُع�ِدَم منذ 
قراب�ة الربع ق�رن، بس�بب رفضه 
املشاركة يف حرب الثماني سنوات.. 
الحي�اة  إىل  أعي�د  ال�ذي  »س�الم« 
بع�د رب�ع قرن م�ن مقتل�ه، بقرار 
م�ن مخيل�ة بط�ل الرواي�ة، نجده 
مواكب�اً وعارفاً بتفاصي�ل الخراب 
ال�ذي يعيش�ه البلد وأبن�اؤه، فحني 
يلتج�أ إىل الحب ويتذك�ر زميلته يف 
الجامع�ة وحبيبته »غدي�ر« يحّدث 
صديق�ه القدي�م »بط�ل الرواي�ة« 
ال�ذي قابله صدفة متص�وراً حالها 
يف تل�ك اللحظ�ة »ربم�ا تزوج�ت، 
ولّفت فوط�ة كبرة )حجاب( حول 
رأس�ها… أغلب النس�اء م�ن جيلنا 
يبدين كذلك اآلن… حزينات بوجوه 
ش�احبة، ويلفف�ن الف�وط الس�ود 
أن نس�ني  بع�د  ح�ول رؤوس�هّن، 
ش�بابهّن وأّي�ام الجامع�ة امللتهبة 
باألح�الم… إنهّن اآلن أمهات يندبن 
أبناءهّن الذين يموتون باستمرار يف 

انفجارات الشوارع«.

»خان الشابندر« تقاسيم الكابوس العراقي في ظل االحتالل األمريكي
كشف الكاتب الروائي العراقي محمد حياوي 

أن المترجم االيراني رضا بور اسماعيلي 
قام بترجمة رواية خان الشابندر  من اللغة 

الفارسية الى اللغة االنكليزية وستصدر في 
لندن ودبلن. وقال حياوي في تصريح خص به 

)المراقب العراقي(:

التشكيل بمرجعية علمية وفلسفية في لوحات فؤاد شرودي

ندم  »مسابقة رسمية« فيلم يبدل نظرة الجمهور إلى نزاهة الممثلين

املراقب العراقي / متابعة...
ف�ؤاد  املغرب�ي  التش�كييل  يع�ود 
رشودي إىل الفيزياء وإىل امليثولوجيا 
ليس�توحي فكرته الجديدة، منتراً 
بذلك للفوىض، ومنحازاً للعشوائيات 
األنظم�ة  حس�اب  ع�ىل  الكوني�ة، 
الثقافي�ة والفني�ة الت�ي تعمل عىل 

تنميط الذوق اإلنساني.
يف معرضه الجديد يف املعهد الفرنيس 
الفني�ة  األعم�ال  تب�دو  بالرب�اط، 
املنتق�اة للفن�ان التش�كييل املغربي 
ف�ؤاد رشدودي متناغم�ة عىل نحو 
مذه�ل، لدرج�ة أن املتلق�ي يح�س 
كم�ا لو أن�ه أنجزه�ا دفع�ة واحدة 
بالحالة الشعورية ذاتها، وأن رضبة 
الفرش�اة كان�ت بالوق�ع ذات�ه عىل 
الرغم من تعدد اللوحات. فمساحات 
الض�وء متقارب�ة يف مجمل األعمال، 
واأللوان تتف�رع بعضها من بعض، 
يف اتج�اه أن تش�كل عامل�اً متَبلِّراً ال 
حّي�ز فيه للنش�از. ال يرغ�ب الفنان 
املغربي بمفاجأة من يشاهد لوحته، 
وال يصب�و بالرضورة إىل إدهاش�ه، 
بق�در ما يري�د أن يأخ�ذه معه عىل 
بس�اطه الس�حري نحو تلك العوالم 
العميق�ة الت�ي يتخلق منه�ا الفن. 
بالس�فر  رشدودي  أعم�ال  تس�مح 

فيها وتدعو إليه.
الرم�ادي عن�د ف�ؤاد  الل�ون  ي�كاد 
رشدودي يش�كل خلفي�ة، ال مرئي�ة 
عىل نحو مكش�وف ملجم�ل أعماله، 
ومن هذا الل�ون يمكن أن تخرج كل 
األلوان. كأنما يومئ إىل رواد معرضه 
بأن الحياة ب�كل مباهجها يمكن أن 

تتولد من لحظات االنطواء.

تتش�كل  األعم�ال،  م�ن  الكث�ر  يف 
اللوح�ة م�ن خط�وط تتخ�ذ هيئة 
ش�باك، وال نعرف ملن ينصب الفنان 
املغربي ش�باكه. ت�درك الع�ني أنها 

أم�ام متاهة، وليس م�ن الرضوري 
فلوح�ات  منج�ى.  إىل  الوص�ول 
رشدودي تحم�ل أسارها، وال تدعو 
محبيه�ا إىل لعب�ة ف�ك األلغ�از، بل 

تدعوهم إىل املجاراة، وإىل االستمتاع 
برحل�ة تش�ّكل األل�وان، م�ن دون 
االنضباط يف نظ�ام فكري أو جمايل 
مع�ني. لذل�ك كان اختي�اره لعنوان 

معرض�ه الجديد »مديح الس�ديم أو 
 »ELOGE DU CHAOS /الكاووس
اختي�اراً مبنّي�اً ع�ىل وعي فلس�في 

ومعريف خاص.

املراقب العراقي/ متابعة...
ص�درت رواية »أترب�ة عىل أش�جار الصبار« 
للكات�ب املغرب�ي عب�د الواحد كفي�ح عن دار 
مدين�ة  يف  األوىل  طبعته�ا  يف  أك�ورا  الن�رش 
طنجة املغربي�ة، س�نة 2021. والرواية جهد 
كب�ر، كتبت بأس�لوب خ�اص لكاتب تمرس 
عىل الكتاب�ة وأجادها من�ذ ثمانينيات القرن 
امل�ايض، خ�اض غم�ار التجري�ب يف الكتابة 
الروائي�ة كغره م�ن الروائي�ني املغاربة أبناء 
جيله، وس�اهمت تجربته الطويلة يف تأسيس 
نم�ط جدي�د م�ن الكتاب�ة، ين�درج ضمن ما 
يس�مى بالتخيي�ل الواقع�ي، التجريبي الذي 
يس�تمد مرجعيت�ه م�ن الحكايات الش�عبية 
املغربية الن�ادرة واالستش�هاد بمأثور الكالم 
من الحكم واألقوال التي تحمل طابعا مغربيا 
خالص�ا، ينح�در إىل عم�ق البادي�ة املغربية، 
وق�درة فائقة عىل اس�تبطان املعييش اليومي 
لسكان البوادي واألرياف والحوارض املغربية، 

واإلنصات لعمقها وصداها االجتماعي.
تتش�كل الرواي�ة من حكاي�ة واح�دة غريبة 
وعجيبة، لتمتد عر فصول الرواية، وتتشعب 
خيوط الرد لتكش�ف ع�ن املخفي واملضمر 
بواس�طة  وتتط�ور  ووقائعه�ا،  أحداثه�ا  يف 
حبك�ة محكم�ة البن�اء تتوس�ل كل معان�ي 
النض�ج واالكتمال، وباعتمادها عىل أس�لوب 
أدب�ي مدهش وجذاب، تجنح نحو الس�خرية 
م�ن واقع مرير. ويس�تمد خط�اب الحكي يف 
الرواية مرشوعيته من واقع مأساوي يسوده 
العجائب�ي والغرائبي، حيث س�يطرة الزعيم 
يف مملك�ة األقوياء، املتس�لح بأعراف القبيلة 
وأسيادها والكنوز املرصودة املحكمة والدجل 
والش�عوذة والخراف�ة، وأمث�ال الجهال�ة من 

أساطر األولني.

يف ِتلَك الليلِة البائسِة جداً ..

أنا ُمرهٌق ، والسوداوية تجثو عيّل

كأني جالٌس بممر ضيق بني حائطني

كم تمنيُت أن اُمزَق جميع ما كتبت

أشعر باألثم حيال ُكل حرٍف دونتُه 

وكل ما كان يجول بخاطري حينها..

جزٌء ِمني يُرخ، واآلخر صامت 

وما بنَي اإلثنني ِصاٌع ُمحتدم ..

ها أنا ِمن جديد اهرُب نحَو الكتابة

كانت وما زالت ملجِئي الوحيد 

والحديث مع نفيس، ربما مخاطباً قلبي

أرغم جسدي للثبات رغم هشاشته 

وعقيل للرتكيز رغم تخبطه ..

ليَت الذي يحصل اآلن ، ُمجرد كابوس

وأستيقظ منه ، وينتهي..

وأبدأ يوماً جديداً ببعض من التفاؤل ..

املراقب العراقي/ متابعة...
يث�ر عن�وان الفيلم بع�ض االلتباس، »مس�ابقة 
رسمية«،الذي عرض مؤخرا يف املسابقة الرسمية 
ملهرج�ان البندقي�ة الس�ينمائي ال�� 78. عندم�ا 
قرأت�ه للمرة األوىل فور إعالن الرنامج قبل بضعة 
أس�ابيع اعتقدت�ه خط�أ مطبعياً، لكن ه�ذا فعالً 
العن�وان ال�ذي أُطلق علي�ه، وهو واح�د من أكثر 
األف�الم س�خرية وظراف�ة يف دورة تلق�ي الجدية 
ظاللها عىل معظم األعمال الس�ينمائية، لتعكس 
عاملاً خانقاً يصعب العيش فيه وهو ما يبدل نظرة 

جمهور البندقية اىل نزاهة املمثلني.
»مسابقة رس�مية« أرجنتيني الصنع، من إخراج 
غاس�تون دوب�رات وماريانو ك�ون، وقبل خمس 

سنوات عرض هذا الثنائي يف البندقية فيلماً بديعاً 
يف عن�وان »املواط�ن الفخري«، وها هم�ا يعودان 
هذا العام مع عمل يدخلنا يف كواليس تصوير فيلم 

سينمائي.
اس�تخدم املخرجان األس�لوب نفس�ه يف معالجة 
الفك�رة، الس�خرية الهدام�ة، ال�رضب من تحت 
الحزام، كش�ف تفاصي�ل من عالم الف�ن ال يراها 
أخالقي�ات  فض�ح  العري�ض،  الجمه�ور  ع�ادة 
يمارس�ها ن�اس يح�ارضون بالعّف�ة ولكنهم ال 
يطبقونه�ا يف حياته�م. فيلمهم�ا الس�ابق حاول 
وبنج�اح منقطع النظر أن يعري األدب من خالل 
شخصية دانيال مانتوفاني، وهو كاتب أرجنتيني 
مش�هور عاملي�اً تخيل�ه املخرج�ان، يب�دأ الفيل�م 

بلقطة نراه فيه�ا وهو ينتظر يف ردهة األكاديمية 
السويدية لتسلم »نوبل«، قبل أن ننتقل بعد خمس 
س�نوات من تلك اللحظة إىل مس�قطه الذي ُيدعى 
ساالس، عىل أثر تلقيه دعوة من عمدتها. يعود إىل 
امل�كان الذي أمىض حياته محاوالً الهرب منه، مع 
أن�ه كتب روايات تدور حوادثها هناك. طوال ثالثة 
أي�ام وثالث ليال يدخ�ل داني�ال يف معمعة طويلة 
مع ن�اس صلته الوحي�دة بهم جغرافي�ة ال أكثر، 
معظمهم سوقي وذكوري بشكل ال ُيطاق. يقارب 
الفيلم بنقد الذع ظاهرة الش�هرة كقيمة يف ذاتها، 
ولكن�ه يتأمل أيضاً يف مواضي�ع عدة، منها مكانة 
الثقاف�ة يف مجتم�ع نام حيث تتح�ول يف يد أمثال 

عمدة ساالس إىل واجب ومسؤولية.

يف  الش�باك  أصل�ح  أن  ع�يل  لزام�ا  كان 
الجان�ب الخلفي من الغرف�ة، قبل حلول 
الشتاء، قطة قد وضعت صغارها حديثا، 
أخافه�ا ص�وت اللح�ام، تركن�ا العم�ل، 
حملت صغارها وذهب�ت، يف اليوم التايل، 
قال يل  ولدي الصغر ... األوالد يف الشارع  
دواع�ش، يس�تمتعون يف تعذيب القطط 
الصغار، مىض أكثر من ليلة واألم مازالت 
ترتدد ع�ىل مكانها، تبحث ع�ن صغارها 
الج�دران  قل�ب  يفت�ح  حزي�ن،  بم�واء 
والنوافذ، وكلما زادت من موائها ، نظرت 

إىل صغاري.

محمد حياوي

حيدر الهاشمي

قصة قصيرة جدا 

صدور ترجمة جديدة لها من الفارسية إلى اإلنكليزية  
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تق�ع دوم�ة الجن�دل اليوم يف ش�مال 
 100 بع�د  ع�ى  الس�عودية  غرب�ي 
كيلوم�ر من الح�دود األردنية. اعترب 
دوماء ابن النبي إسماعيل )ص( بانياً 
لهذه املدينة حيث بن�ى يف بداية األمر 

قلعة من الجندل أي الحجارة.
وكانت دومة الجندل يف صدر اإلس�ام 
مدين�ة تق�ع بالقرب من تب�وك وبني 
املدين�ة ودمش�ق، وقي�ل إنه�ا كانت 
تابع�ة للش�ام. وهي الي�وم مدينة يف 
شمال غربي السعودية عى بعد 100 

كم من الحدود األردنية.
واتخ�ذت »دومة« م�ن »دوماء« وهو 
اس�م اب�ن النب�ي إس�ماعيل )علي�ه 
الس�ام( ال�ذي بن�ى حصن�ا يف ه�ذه 

الصخ�رة  تعن�ي  والجن�دل  املدين�ة، 
والحج�ارة، إذن دوم�ة الجن�دل هي 
الحصن الذي بناه دوماء من الجندل، 
وكان�ت قلعة م�ارد يف دوم�ة الجندل 
بحس�ب ما ذك�ر الحم�وي يف معجم 
البل�دان وه�ي اآلن تعترب م�ن آثارها 

التاريخية.
وقي�ل إن أكي�در ب�ن عب�د املل�ك كان 
حاكما عى دومة الحرية، ويف يوم من 
األي�ام خرج للصيد فإذا بمدينة خربة 
وهي مبنية بالجندل أي الصخرة ولم 
يبق منها إال جدرانه�ا فأعاد بناءها، 
وسّماها بدومة الجندل للتفرقة بينها 

وبني دومة الحرية.
وس�ّميت دوم�ة الجن�دل بالجوف أو 

ج�وف آل عم�رو أيض�اً. وآل عم�رو 
ينتم�ون إىل بني عمرو وهم من قبيلة 
طيء الذي�ن كانوا س�ّكانها يف القرن 

الرابع للهجرة.
وكان�ت دومة الجن�دل وضواحيها يف 
عرص ظه�ور اإلس�ام مس�كناً لبني 
كنان�ة وهي م�ن قبيلة كل�ب، وكان 
أكي�در ب�ن عبد املل�ك املس�يحي والًيا 
عليها من ِقبل هرقل ملك الروم. وكان 
فيه�ا صن�م »وّد« وهو م�ن األصنام 

املشهورة عند العرب يف ذلك الزمان.
وتح�ّدث التاريخ اإلس�امي عن هذه 
املنطقة كثرياً، وذلك بس�بب األحداث 
الت�ي حدثت فيها، والت�ي منها غزوة 

دومة الجندل.

فف�ي اليوم 25 من ش�هر ربيع األول 
سنة 5 للهجرة خرج النبي )صى الله 
عليه وآله وسلم( يف ألف من أصحابه 
إىل دومة الجن�دل؛ فإن األنباء وصلت 
إليه بأن أهايل دومة الجندل تجمعوا يف 
طريق تج�ار املدينة ليقطعوا الطريق 
عليهم، ث�م يهجمون املدين�ة الحقاً. 
وحينم�ا وص�ل جي�ش املس�لمني إىل 
دومة الجندل تفّرق أهاليها، فأرس�ل 
النب�ي )ص( ع�دداً من أفراد جيش�ه 
يف إثره�م، ثم أتى محمد بن مس�لمة 

بأس�ري إلي�ه )ص( فاعتنق اإلس�ام، 
ولم يعثروا عى غري هذا األسري. رجع 
املس�لمون يف يوم 20 من ش�هر ربيع 
الثان�ي إىل املدين�ة م�ن دون قتال مع 

أهايل دومة الجندل.
واُعت�رِبت غ�زوة دوامة الجن�دل أّول 
معرك�ة وقعت بني املس�لمني والروم؛ 
ألنَّ املدينة كانت تحت سيطرة الروم، 
وقي�ل إنَّ هدف النب�ي )ص( من هذه 
الغزوة هو االقراب من حدود الش�ام 

ليلقي الخوف يف قلب قيرص الروم.

ومن ب�ني األح�داث التأريخي�ة أيضاً 
قي�ام النب�ي )ص( يف ش�هر ش�عبان 
س�نة 6 للهج�رة عب�د الرحم�ن ب�ن 
ع�وف إىل دوم�ة الجن�دل وأم�ره بأن 
يدعو أهلها إىل اإلسام، فانتهى األمر 
بإسام األصبغ بن عمرو الكلبي الذي 
كان من كبار تلك املنطقة، وقد تزوج 

عبد الرحمن من بنته.
كم�ا ذك�رت املص�ادر التاريخي�ة إنَّ 
قضي�ة التحكي�م الت�ي حصل�ت بعد 
دوم�ة  يف  حدث�ت  صف�ني  معرك�ة 

الجن�دل، بع�د أن دعا الش�امّيون إىل 
االحت�كام إىل القرآن الكريم بعد رفعه 
ع�ى الرم�اح، مقابل س�يوف جيش 
أمري املؤمنني عيل بن أبي طالب )عليه 
الس�ام(، يف الوق�ت ال�ذي كان في�ه 
جيش معاوية مرشف�ًا عى الهزيمة. 
وكان اإلم�ام )علي�ه الس�ام( رافضاً 
للتحكي�م، ويري�د اس�تمرار الحرب، 
أب�و م�وىس  الحكم�ان هم�ا:  وكان 
األشعري من طرف الكوفيني، وعمرو 

بن العاص من طرف الشاميني.

١١٧٩ - تتويج فيليب الثاني ملكاً على فرنسا.
 ١٩١١ - إلقاء أول قنبلة من طائرة حربية إيطالية وذلك خالل الحرب العثمانية اإليطالية.

 ١٩٢٢ - مصطفى كمال أتاتورك يعلن قيام الجمهورية التركية وإلغاء النظام السلطاني بصفة رسمية.
 ١٩٢٧ - »مجلس النقد الفلسطيني« يصدر عملة الجنيه التي بقيت متداولة في فلسطين واألردن حتى عام 

.١٩٥٠
١٩٤٥ - تأسيس منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة - يونسكو.

من ذاكرة االيام

1
تشرين الثاين

ال ُي�كاد ُيذك�ر الرشيف املرتىض حت�ى ُيذكر معه أخوه 
الرشي�ف الريض، هذا ما ينت�اُب الكاتب حينما يفكر يف 
الكتاب�ة عن أحدهما )رضوان الل�ه عليهما(، فكاهما 

كان علماً خفاقاً يف سماء التاريخ.
وه�ذه حقيقة يعيها الكاتب جيداً حينما يطالع ِس�فر 
هذين العلم�ني الهاديني والبحري�ن الزاخرين، وحينها 
يش�عر ان مهمته عظيمة عى الذهن جليلة عى الفكر 
كبرية عى القلم، ولكنه�ا يف نفس الوقت رحلة ممتعة 
ش�ّيقة س�احرة تأخذ ب�روح الق�ارئ إىل آف�اق علمية 

وأدبية رحبة.
لق�د اجتم�ع لهذين الَعلمني م�ا قّل أن يجتمع لس�واه 
من مختلف فن�ون العلوم واآلداب فتش�اركا يف املكانة 
الس�امية حتى قيل: )لوال الريض لكان املرتىض أش�عر 

الناس، ولوال املرتىض لكان الريض أعلم الناس(.
يف حقب�ة ن�ادرة يف تاريخ العل�وم واآلداب والفلس�فة 
والفك�ر، ويف ع�رص زخر بأعام العلم�اء وكبار االدباء 
وفح�ول الش�عراء، كانت بغ�داد عى موعد م�ع والدة 
نجم�ني أضاءا ع�ى أرجائه�ا فاهتدى بهم�ا علماؤها 
واقت�دى بهما ش�عراؤها وأدباؤه�ا وال ي�زال نورهما 
ي�يء دروب ط�اب العل�م واألدب إىل اآلن، فف�ي عام 
)355ه��( ولد أبو القاس�م ع�يل امللقب ب�� )الرشيف 
املرتىض( ابن الحس�ني بن موىس بن محمد بن إبراهيم 
بن موىس بن جعفر بن محمد بن عيل بن الحس�ني بن 
ع�يل بن أبي طالب )عليه الس�ام( وبعد أربع س�نوات 
أي يف ع�ام )359ه�( ولد أخوه ألمه وأبيه أبو الحس�ن 
امللق�ب ب�� )الرشي�ف ال�ريض(، وأمهما هي الس�يدة 
فاطمة بنت الحس�ني بن الحس�ن )الن�ارص األطروش 
ملك الديلم وش�يخ الطالبيني وعاملهم وش�اعرهم( بن 
عيل بن الحسن بن عيل بن عمر بن عيل بن الحسني بن 

عى بن أبي طالب )عليه السام(.
ودرس الس�يد املرتىض هو وأخوه الريض عند ابن نباتة 
صاح�ب الخط�ب وهما طف�ان، وكان الش�يخ املفيد 
محمد بن محمد بن النعمان وهو كبري علماء الش�يعة 
يف ذل�ك الوق�ت ق�د رأى يف منام�ه أن فاطم�ة الزهراء 
)عليها الس�ام( دخلت عليه وهو يف مس�جده بالكرخ 
ومعه�ا ولداها الحس�ن والحس�ني )عليهما الس�ام( 
وهما صغريان فس�لمتهما إليه وقالت: علّمهما الفقه 
! فاس�تيقظ املفيد وتعّجب من ذلك، فلما أصبح دخلت 
عليه املس�جد فاطمة بن�ت النارص وحوله�ا جواريها 
وب�ني يديها ابناها )ع�يل املرت�ىض( و)محمد الريض( 
وهم�ا صغريان فق�ام إليها وس�لّم عليه�ا، فقالت له: 
أيها الش�يخ هذان ولداي قد أحرضتهما إليك لتعلمهما 

الفقه، فبكى الشيخ وقّص عليها املنام.
وت�وىّل املفي�د تعليمهما وأنع�م الله عليهم�ا وفتح الله 
لهم�ا من أب�واب العل�وم والفضائل ما اش�تهر عنهما 

يف آف�اق الدني�ا، وهذه الكرامة ليس�ت جديدة عى هذه 
األرسة الطاه�رة بأوارصه�ا النبوي�ة ومآثرها العلوية 
والتي توارثت األمجاد واملناقب سيداً عن سيد، فقد كان 
أبو أحمد الحسني �� والد الرشيفني �� نقيب الطالبيني 
وكبريه�م وق�د لّقبه به�اء الدول�ة بن بوي�ه بالطاهر 
األوحد وكان السفري بني آل بويه وبني الحمدانيني وهو 

عى جانب عظيم من املنزلة عندهم.
وتلقى الس�يد املرتىض الفقه واألصول والتفسري وعلم 
الكام عن أستاذه الشيخ املفيد منذ حداثة سنه، ورغم 
أنه اس�تقى من غريه من العلم�اء الكبار يف ذلك الوقت 
أمثال س�هل بن أحمد الديباجي، وأبي الحسن الجندي، 
وأحم�د بن محمد ب�ن عمران الكات�ب، وغريهم، إاّل أن 
أعظم الش�يوخ الذين تلقى عنهم واستفاد منهم وكان 
له�م عظيم األث�ر عليه يف مؤلفاته: هما الش�يخ املفيد 
الذي كان علماً من أعام الش�يعة وإليه انتهت رئاس�ة 
اإلمامي�ة يف عرصه، والش�يخ أب�ي عبد الل�ه املرزباني 
الذي كان إماماً من أئمة األدب وعلماً من أعام الرواية 

وكان�ت داره مقص�د العلماء واألدب�اء ومعظم ما رواه 
السيد املرتىض يف كتبه من الشعر واللغة واألخبار تلقاه 

عنه.
ثم اس�تقل املرتىض بال�رأي بعد ذلك وتف�ّرغ للتدريس 
والرس�ائل  الكت�ب  م�ن  الكث�ري  فوض�ع  والتألي�ف 
والتصانيف واستنزف أيامه يف املطالعة والتأليف مؤثراً 
مجالس�ة العلماء وطاب العلم عى مخالطة الرؤس�اء 
وذوي السلطان بل إنه زِهد فيما وّرث له أبوه من نقابة 
الطالبيني والنظر يف املظالم وإمارة الحج وآثر بها أخاه 
الريض ليحقق رغبت�ه يف االنقطاع إىل العلم والخلوة إىل 
القراءة والدرس ولم يتوّل ش�يئاً م�ن هذه املناصب االّ 
بعد وفاة أخيه وقد أعانه ما تهّيأ له من مكتبة واس�عة 
تحوي عى أكثر من ثمانني ألف مجلد وإنها ُقوّمت بعد 

وفاته بثاثني ألف دينار كما ذكر الثعالبي.
وكان الس�يد املرتىض يف ِنَعم س�ابغة وخري كثري وثروة 
ق�ّل أن تتهي�أ لغريه من العلماء فق�د ُروَي أنه كانت له 
ثمانون قرية بني بغداد وكرباء يشّقها بنهر ينتهي إىل 

الفرات وكانت الس�فن تسري فيه غادية ورائحة تحمل 
الس�فر والزوار وخاصة يف موس�م الحجيج وكان لهم 
فيما يس�اقط من ثمار األش�جار العاطف�ة عى النهر 
فاكه�ة موقوف�ة عليهم ولغريهم ممن تحمل الس�فن 
وقّدروا ما تغلّه هذه القرى بأربعة وعرشين ألف دينار 
يف الع�ام وقد تمّك�ن بفضل هذه الث�روة من أن يعيش 
يف داره مكف�ول ال�رزق مقي الحاجات ال يش�غله ما 
يش�غل غ�ريه من ش�ؤون الدني�ا ومطال�ب الحياة وال 
يرصفه يشء عن الق�راءة والدرس والتصنيف والُفتيا، 
ب�ل تمكن من أن يق�ي حاجة قلبه م�ن الرب بالناس 
ومواصلته�م والعط�ف عليهم وخاصة م�ن كان يمّت 
إىل العل�م بصلة أو يديل إليه برحم ماس�ة، فكان منزله 
داراً للضياف�ة ومدرس�ة للتعلم واملدارس�ة، كما جعل 
للكث�ري من تامي�ذه مرتبات منّظمة وأم�واالً موقوفة 
عليه�م فأج�رى عى تلمي�ذه أبي الحس�ن الطويس �� 
ش�يخ الطائفة وصاحب تفسري مجمع البيان �� اثني 
عرش ديناراً يف الش�هر يف ثاث�ة وعرشين عاماً قضاها 

يف صحبت�ه إىل أن مات كما أج�رى للقايض عبد العزيز 
الرباج ثمانية وعرشين ديناراً يف الش�هر وغريهم كثري، 
ووق�ف قرية كاملة يج�ري خريها ع�ى ورق الفقهاء 

خاصة، رغبة يف نرش الثقافة ونرش العلم بني الناس.
وكان الس�يد املرت�ىض ع�ى جان�ب كب�ري م�ن الخلق 
ورحابة الصدر ونبل الخصال فقد ُروي أنه احتال رجل 
يه�ودي عى تحصي�ل املال، وش�فاعته الرغبة يف العلم 
فحرض مجلس املرتىض واستأذنه يف أن يقرأ عليه شيئاً 
من عل�م النجوم فأذن له وأمر بجائ�زة تجرى عليه يف 
كل ي�وم فقرأ علي�ه برهة ثم أس�لم. وم�ن أمثال هذه 
القص�ص الكثرية الت�ي تروى عنه يف كري�م أخاقه ما 
رواه ابن خلكان عن أبي زكريا التربيزي أن أبا الحس�ن 
ع�يل بن أحمد الفايل األديب كانت له نس�خة من كتاب 
الجمه�رة ألب�ن دريد يف غاي�ة الجودة فدعت�ه الحاجة 
إىل بيعه�ا فاش�راها الرشي�ف املرتىض بس�تني ديناراً 
وتصّفحها فوج�د بها أبياتاً بخط بائعها أبي الحس�ن 

الفايل.
أما لقبه املرتىض فقد روي أن الوزير محمد بن الحسن 
م�رض فرأى يف منامه أمري املؤمن�ني )ع( يقول له: قل 
لعل�م الهدى يقرأ عليك حتى تربأ فقال: يا أمري املؤمنني 
ومن علم الهدى؟ فقال )ع(: عيل بن الحسني املوسوي 
فكت�ب إلي�ه فق�ال: الله الل�ه يف أمري فإن قب�ويل لهذا 
اللقب ش�ناعة عيّل، فقال الوزير: والل�ه ما كتبت إليك 
إال ما أمرني ب�ه أمري املؤمنني )ع(، فأضيف هذا اللقب 
اىل ألقابه األخرى )املرت�ىض( و )األجل الطاهر( و)ذي 

املجدين(.
وإضاف�ة إىل تصدره مركز الرئاس�ة يف العلوم واآلداب، 
فق�د كان املرتىض ش�اعراً مجيداً مكث�راً وهذه الصفة 
قلما اجتمعت لش�اعر بإكثاره وجودته قال ابن ش�هر 
آش�وب: )إن ديوانه يربو عى عرشين ألف بيت(، وذكر 
بروكلم�ان )أن هن�اك نس�خة منه يف مكتبة مش�هد( 
وق�د أورد املرتىض طائفة من�ه يف كتاب الغرر )األمايل( 
والش�هاب، وطيف الخيال، كما ذك�ر الثعالبي يف تتمة 
اليتيم�ة والباخ�رزي يف دمي�ة القرص ق�دراً وافياً منه 
كما أورد جزءاً من�ه الخطيب يف تاريخ بغداد وقال عن 
املرت�ىض: )كتبت عنه وعن جامع األصول أنه عّده ابن 
األثري من مجددي مذهب اإلمامية يف رأس املائة الرابعة( 
وق�ال ابن خل�كان يف وصف�ه: )كان نقي�ب الطالبيني 
وكان إماماً يف علم الكام واألدب والشعر...( وقال عنه 
اب�ن بّس�ام يف الذخ�رية: )كان هذا الرشي�ف إمام أئمة 
العراق إليه فزع علماؤها وعنه أخذ عظماؤها صاحب 
مدراس�ها وجماع شاردها وأنسها ممن سارت أخباره 
وعرفت به أشعاره وتصانيفه يف أحكام املسلمني ممن 
يشهد أنه فرع تلك األصول ومن ذلك البيت الجليل ...(. 

وهناك أقوال أخرى كثرية تشابهت يف مضمونها.

الشريف المرتضى علم الهدى

ُدوامة الجندل أو َدوامة الجندل، محـــــل وقوع الغــــــزوة في السنة الخامسة 
للهجرة. 

وكانت هذه المدينة في صدر اإلسالم جزءاً من بالد الشام، وحدثت فيها 
بعض الحوادث التاريخية مثل سرية عبد الرحمن بن عوف في سنة 6 

للهجرة التي ارسلها النبي )ص( لدعوة الناس إلى اإلسالم، وسرية أخرى 
في سنة ٩ للهجرة التي أّدت إلى مصالحة النبي )ص( مع أكيدر بن عبد 

الملك حاكم دومة الجندل في ذلك العصر، وأخذ الجزية منه. 
،،وقد وقعت فيها قضية التحكيم بعد واقعة صّفين.
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ارتفاع »مخيف« بنسبة اإلمراض السرطانية في االنبار بسبب القصف األمريكي
املراقب العراقي/ متابعة...

شكا مصدر مس�ؤول يف محافظة االنبار من ارتفاع نسبة 
االم�راض الرسطانية مطالبا بأرس�ال فرق مختصة لعزل 

املناطق امللوثة اشعاعيا.
وقال املصدر ان ” مدن االنبار شهدت ارتفاع مخيف لإلصابة 
باإلم�راض الرسطاني�ة الناجمة من العمليات العس�كرية 

التي شنتها القوات االمريكية عىل مدن املحافظة باإلضافة 
اىل مخلف�ات ارهابيي داعش وم�ا افرزته هذه الحقبة من 
استخدام االسلحة واملخلفات التي افرزت ظهور اشعاعات 
ملوثة دون وجود اي مس�اع ملعرفة املناطق امللوثة وعزلها 
ومعالجتها وفق الطرق العلمية الحديثة”. واضاف املصدر 
ال�ذي فضل ع�دم الكش�ف عن اس�مه ان” ارتفاع نس�بة 

االمراض الرسطانية بش�كل مخيف يف االنبار ينذر بعواقب 
وخيمة لعدم وجود امكانيات مادية لدى املحافظة لغرض 
تشخيص االس�باب التي تحتاج اىل دعم املنظمات العاملية 
وارسال فرق مختصة اىل املعامل الصناعية واملخلفات التي 
تم قصفها منذ دخول القوات االمريكية اىل مدن املحافظة 

عام 2003 اىل حقبة عصابات داعش االجرامية”.

الجسر اليوغسالفي في ميسان  يواجه خطر االنهيار

صورة
وتعليق

املراقب العراقي/ متابعة...
قاد ارتفاع س�عر رصف الدوالر من جديد اىل موجة 
ثاني�ة من الغالء باس�عار املواد الغذائية يف اس�واق 
الجمل�ة واملف�رد يف بغداد، يف وق�ت، دعت فيه لجنة 
االقتصاد واالس�تثمار النيابي�ة وخبري اقتصادي اىل 
تدخل حكومي عاجل للس�يطرة عىل االسعار كون 
الحكوم�ة عجزت عن الس�يطرة عىل غالء أس�عار 

امل�واد الغذائية بس�بب تأخري وصول م�واد الحصة 
التموينية اىل املواطن.

وس�جلت بورص�ة الكف�اح والحارثي�ة املركزية يف 
بغ�داد خالل امل�دة املاضي�ة 149 ألف�ا و600 دينار 
مقابل 100 دوالر أمريكي، بينما اس�تقرت اس�عار 
البيع يف محال الصريفة باالٔس�واق املحلية يف بغداد، 
عند 150 ألف دينار، واس�عار الرشاء عند 149 ألف 

دينار لكل 100 دوالر امريكي.
وق�ال لفيف من تجار الجملة يف ش�ورجة البياع إن 
»اغلب اس�عار املواد الغذائية تتأث�ر طرديا بارتفاع 
س�عر الدوالر يف الس�وق، باعتبار ان تلك املواد تاتي 
ع�ن طريق االس�ترياد وبالت�ايل يتم دف�ع فواتريها 

بالدوالر«.
وال يع�د ارتف�اع الدوالر ه�و االول من نوع�ه، لكنه 

االع�ىل، مقارن�ة بامل�دة املاضي�ة، وتكاد األس�واق 
واملراك�ز التجاري�ة تخل�و م�ن املتبضعني، بس�بب 
اإلرب�اك االقتصادي م�ن االرتفاع الجديد يف أس�عار 
امل�واد الغذائية وغريها.بدورهم، ش�كا مواطنون يف 
بغداد م�ن ارتفاع اس�عار املواد، مؤكدي�ن ان تأثري 
ارتفاع س�عر رصف الدوالر كان قوياً عليهم، يف ظل 
ضع�ف الرقابة ع�ىل االس�واق ايضا.واضافوا انهم 

ترضروا من رفع س�عر الدوالر مرتني االوىل بخفض 
قيمة رواتبهم والثانية بارتفاع االس�عار يف السوق، 
لذلك يج�ب عىل الجه�ات الحكومي�ة املعنية اتخاذ 

االجراءات الالزمة للحد من تاثري هذه االزمة.
واكدوا ان مواد الحصة التموينية ال ترصف ش�هريا 
بشكل كامل وتأتي متقطعة، وبالتايل فان هذا االمر 
يؤثرفيهم، حيث يضطرون اىل رشاء بعض املواد من 

االسواق املحلية لحني توزيعها.
م�ن جهت�ه، دع�ا الخب�ري االقتص�ادي مصطف�ى 
وزارة  مخ�ازن  اس�تثمار  اىل  الحكوم�ة  عنك�وش 
التجارة وتأمني رصيد سرتاتيجي من املواد الغذائية 
من خالل اس�تريادها وتوفريها يف الس�وق بكميات 
مناس�بة وباس�عار مدعوم�ة بغي�ة الحف�اظ عىل 

مستوى االسعار وضمان عدم ارتفاعها.
واوض�ح ان »ه�ذه املخ�ازن غري مس�تغلة واغلبها 
فارغة ويت�م تأجريها الغ�راض مختلفة«، مرجحا 
صعود »اس�عار الدوالر اكثر خالل االي�ام املقبلة يف 
ظل فقدان الثقة بالعملة املحلية وتزايد االقبال عىل 

رشاء الدوالر«.
واش�ار اىل ان »تثبي�ت الس�عر الجدي�د لل�دوالر يف 
املوازنة، زاد من حركة الطل�ب عىل البضائع ومنها 
املواد الغذائية، بعد ان شهدت تقليال طوعيا لعمليات 
ال�رشاء م�ن قب�ل التج�ار واملواطن�ني بع�د تذبذب 

اسعاره خالل املدة التي سبقت اقرار املوازنة«.
ب�دوره، ي�رى عض�و لجنة االقتص�اد واالس�تثمار 
النيابية السابق س�الم الطفييل ان »السبب الرئيس 
الس�تمرار ارتفاع س�عر رصف الدوالر ع�دم وجود 
رقاب�ة حكومية حقيقية عىل الس�وق، وكذلك عمل 
املصارف األهلية والصريفات، التي تتالعب باألسعار 
حس�ب مصلحتها  من دون أي رقابة أو محاسبة«، 

بحسب قوله.
وش�هدت أس�واق الش�ورجة يف العاصم�ة بغداد،، 
تراجع�ا كب�ريا يف االقب�ال ع�ىل التس�وق م�ن قبل 
املواطنني، بعد ارتفاع سعر رصف الدوالر بقرار من 

وزارة املالية.
ورصد مراقبون ارتفاعا يف أس�عار امل�واد الغذائية 
يف س�وق الش�ورجة، الذي يعد العصب االقتصادي 
يف الع�راق واملزود الرئييس للبيع بالجملة الس�واق 
العراق األخرى من الشمال اىل الجنوب بكافة املواد 

املنزلية والغذائية.
وش�هدت الش�ورجة حرك�ة ضعيف�ة م�ن قب�ل 
املواطنني ونسبة اإلقبال قدرها املراقبون ب�30%.

وذك�ر احد اصح�اب املحال يف الش�ورجة ؛ أنه بعد 
ارتفاع سعر الدوالر وخفض قيمة العملة العراقية 
ضعفت حركة املتبضعني اىل نسبة جدا كبرية، الفتا 
إىل أن ه�ذا الوض�ع سيس�تمر إىل عدة اي�ام وربما 
اشهر حتى تعود الحركة عندما املتبضع او املواطن 
يتأقل�م م�ع الوض�ع الحايل.فيم�ا ش�دد مواطنون 
ع�ىل رضورة أن تع�ود االحتجاج�ات بضغوط اكثر 
وبمناط�ق اكثر ومح�ارصة رؤوس الفس�اد الذين 
س�ببوا هذا االنهيار وعىل رأس�هم األحزاب املتنفذة 

واملتسلطة عىل البنك املركزي واملصارف االهلية.

املراقب العراقي/ الديوانية... 
تظاه�ر أم�س الع�رشات م�ن الفالح�ني واملزارع�ني يف محافظة 
الديواني�ة للمطالبة بدع�م القطاع الزراع�ي يف محافظتهم كونها 

زراعية بالدرجة األوىل.
وذك�ر مص�در مح�يل: ان الع�رشات م�ن الفالح�ني واملزارعني يف 
محافظة الديوانية املترضرين من عدم وجود االس�مدة وعدم دفع 
مس�تحقاتهم من قب�ل الحكومة ق�د نظموا أمس األح�د تظاهرة 
ق�رب مبنى املحافظة تظاهرة للمطالبة بدع�م القطاع الزراعي يف 

محافظتهم كونها زراعية بالدرجة األوىل .
وطال�ب املتظاهرون أيضا بإقرار قان�ون الديوانية عاصمة العراق 
الزراعية وبمس�تحقات املس�وقني من الفالحني واملزارعني وزيادة 
حص�ة املحافظة م�ن املوارد املائي�ة وتوفري األس�مدة وغريها من 

املستلزمات الزراعية.

املراقب العراقي/متابعة...
مع طلوع الشمس يتوجه عامل النظافة »مهيدي 
عبد الحس�ني« والذي يبلغ من العم�ر 76 عاما إىل 
عمله يف تنظيف الش�وارع وس�ط مدينة النارصية 
حيث يق�وم بجم�ع النفاي�ات وهو يدف�ع عربته 
الحديدي�ة الصغرية الت�ي يضع فيها مكنس�ته يف 
ص�ورة تعك�س روح العصامية والتح�دي للعيش 
بكرامة يف ظل الظروف االقتصادية الحالية. يقول 
عبد الحس�ني إنه يعمل بعقد مؤقت يف دائرة بلدية 

النارصي�ة منذ 16 عام�ا وبراتب ش�هري مقداره 
300 أل�ف دينار بعدما تم اس�تقطاع 45 ألف منها 
مؤخرا حيث يس�تمر بالعمل ملدة 5 ساعات يوميا. 
رج�ل النظافة ذل�ك يفتقر إىل الس�كن حيث يتخذ 
من غرفة بأحد الفنادق س�كنا له ويقول إنه يحلم 
بالتقاعد بعد هذا العمر الطويل وس�نوات الخدمة 
وأن يكون له غرفة للسكن ليقيض فيها آخر األيام 
من عمره وه�و يوجه نداءه إىل الجهات الحكومية 
علها تستجيب له. ويشري إىل أنه يعاني من ظروف 

صحي�ة تتطلب أخ�ذ العالج املس�تمر وهو يواصل 
عمله بدون توقف كونه يكتفي براتبه الحايل إال أن 
تامني معيش�ته من خالل توفري الس�كن والتقاعد 
هي الضمان الوحيد. ويميض رجل النظافة مهيدي 
عبد الحس�ني بخطواته املتعثرة وظه�ره املتحدب 
من ثق�ل الحمل ال�ذي يدفع�ه بيديه املرتعش�تني 
وكأن�ه يقول للزمن مهم�ا فعلت به األي�ام إال أنه 
سيبقى صامدا مع الحياة يف مهنة تميزت بصناعة 

النظافة والجمال يف شوارع مدينة النارصية.

املراقب العراقي/ متابعة...
اليوم س�يكون انط�الق العام ال�درايس الجديد، واملعضل�ة االكرب التي 
تخش�اها العوائل العراقية عىل ابنائهم التالمي�ذ هي الدوام املزدوج يف 
املدارس، نتيجة نقص االبنية املدرس�ية والهجرة نحو املدارس االهلية، 
وق�رار وزارة الرتبية بجعل الدوام حضوريا والتعايش مع وباء كورونا 
الذي كان مانعا الجراء التعليم حضوريا حيث تم اتخاذ القرار يف العام 
املايض بجعل الدراسة عرب محارضات يعطيها املعلمني واملدرسني عرب 
االنرتنت وهو ماتس�بب برتاجع املس�تويات العلمي�ة للتالميذ والطلبة 
ع�ىل حد س�واء، ويف ه�ذا االطارتعق�د يوم غ�د االحد تربي�ة الرصافة 
الثالثة اجتماعا خاصا ملناقش�ة الية الدوام الثنائي والثالثي ملدارسها. 
وذك�ر مدي�ر اعالم املديرية ضي�اء املالكي يف ترصي�ح تابعته )املراقب 
العراق�ي(:ان »عدد من املدارس التابعة لنا س�تكون الي�ة الدوام فيها 

مزدوج »ثنائي وثالثي«.
وبني ان »االجتماع سيعقد مع االرشاف الرتبوي ويجري تفصيل الدوام 
بش�كل كام�ل«، الفت�ا اىل ان »املدارس ل�م تعلن حت�ى االن أي جداول 
خاص�ة بها وذل�ك الن الدوام اصب�ح حضوريا بعد ان اس�تمر لعامني 

الكرتونيا«.
ولفت املالك�ي اىل ان »عدد املحارضين املتعاقدين يف املديرية يبلغ اكثر 

من 800 محارضا«.
ب�دوره، قال مدير عام تربي�ة الكرخ الثانية قي�س الكالبي يف ترصيح 
صحف�ي س�ابق: إن »عدد املدارس الت�ي تضم دواماً ثالثي�اً ال يتجاوز 
ال�15 مدرس�ة، يف كل الكرخ الثانية«، مش�دداً ع�ىل »أهمية أن يكون 
الطالب العراقي يف منزلة الطالب نفس�ه يف الدول املجاورة، وهذا يعني 
أن يك�ون ال�دوام لوجبة واح�دة يف كل املدارس وف�ك االختناقات بعدد 

الطلبة يف الصفوف«.
وأك�د ع�ىل »أهمي�ة أن يك�ون ال�دوام أحادي�اً يف كل امل�دارس مع فك 
االختناقات يف الصفوف ، لذلك هناك حاجة اىل ضعف املدارس املوجودة، 

اي ما يقرب من ال�500 مدرسة جديدة يف الكرخ الثانية«.
ولف�ت إىل أن »وزارة الرتبي�ة ومديري�ة املناه�ج تعاقدت م�ع مطابع 
محلي�ة من القط�اع الخاص والحكومي�ة واملطبعة التابع�ة اىل وزارة 
الرتبية، وس�يكون تجهي�ز الكت�ب 100% »، مبيناً أن »مطلع الش�هر 

املقبل ستجهز جميع الوجبات من الكتب، وتعويض املدارس كلها«.

املراقب العراقي /متابعة...
تع�د ملوح�ة املي�اه رضب�ة قاضي�ة للقطاع 
الزراعي العراقي الذي يش�كل نسبة 5 يف املئة 
من إجمايل الناتج املح�يل ويوظف 20 يف املئة 

من إجمايل اليد العاملة يف البالد.
ويف األع�وام املاضي�ة، تس�ببت ملوح�ة املياه 
إىل  األرايض  م�ن  الهكت�ارات  آالف  بتحوي�ل 
أراض ب�ور، وبدخ�ول مئ�ة ألف ش�خص إىل 

املستشفيات يف صيف العام 2018. 
ويف اإلجم�ال، ترضر »س�بعة ماليني عراقي« 
من أص�ل 40 مليونا، م�ن »الجفاف والنزوح 
االضط�راري يف تقري�ر أص�دره ع�ن التغ�ري 

املناخي الصيف املايض.
وليس�ت هذه س�وى البداية. ففي الس�نوات 
القادمة، سوف تزداد تداعيات التغري املناخي 
حدة مع وجود أعىل معدالت التزايد الس�كاني 
يف العراق، ُتفيد البيانات بأن عدد سكان البلد 

سيتضاعف من 38 مليونا اليوم إىل 80 مليونا 
بحل�ول ع�ام 2050، وهذا ُيضاع�ف املخاطر 
االقتصادي�ة واالجتماعي�ة لتغ�ري املن�اخ إذا 

ُتركت من دون معالجة«.
وح�ذر برنام�ج األم�م املتح�دة للبيئ�ة ع�ام 
2019 م�ن أن »التغ�ري املناخ�ي م�ن املتوقع 
أن يقل�ل هطول األمطار الس�نوي يف العراق، 
مم�ا س�يؤدي إىل زي�ادة العواص�ف الرتابي�ة 
وانخف�اض اإلنتاجية الزراعي�ة وزيادة ندرة 

املياه«.
ويق�ول برنام�ج األم�م املتحدة للبيئ�ة إنه يف 
ع�ام 2015، كان ل�دى كل عراقي 2100 مرت 
مكع�ب من املياه املتاحة س�نويا، مضيفا أنه 
بحلول عام 2025، ستنخفض تلك الكمية إىل 
1750 مرتا مكعبا، مما يهدد استقرار الزراعة 
والصناع�ة يف الب�الد عىل امل�دى البعيد، فضال 

عن تهديد صحة السكان.

املراقب العراقي/ متابعة...
دع�ا أهايل زقاق 8 يف محل�ة 953 امانة بغداد اىل تبليط زقاقهم بعد 
اس�تثناءهم م�ن التبليط عىل الرغ�م من دفعهم املبل�غ الذي طلب 

منهم وهو 400 الف دينار.
وقالوا يف رس�الة اىل امانة بغداد : نحن اه�ايل م953ز8 الزعفرانية 
األرب�ع ش�وارع فنحن الش�ارع الوحيد ال�ذي لم يتم أكس�ائه مع 
العلم ان املقاول قد أس�تلم املبلغ ونحن دفعنا مبلغ 400الف دينار 
باإلضافة إىل مبلغ املقاول ولم يبلط لحد اآلن  وهذا املوضوع مىض 
عليه أكثر من س�نتني  علما ان هذا الش�ارع مساحته  160م وهو 

الشارع الوحيد الذي لم يبلط ضمن املنطقة .

فالحو الديوانية يتظاهرون 
للمطالبة بدعم القطاع الزراعي

عامل نظافة عمره 76 عاما يحلم بالتقاعد وغرفة للسكن

ازدواج الدوام يقلق االهالي من »الحضوري«

»ملوحة المياه« تحول آالف الهكتارات إلى أراض بور  

اهالي زقاق 8 محلة 953 
يشتكون استثناءهم من التبليط 

بسبب تأخر وصول مواد الحصة التموينية 

الحكومة تعجز عن السيطرة على غالء أسعار المواد الغذائية
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حيل خفية في تطبيق 
تليغرام

اس�تعرض خ�راء يف التكنولوجي�ا مجموع�ة خصائص 
ومي�زات خفي�ة له�ذا التطبي�ق ال يعرفه�ا الكثريون يف 

تطبيق »تليغرام«، 
وجاءت أبرز الحيل الخفية بتطبيق تليغرام كالتايل:

- إيق�اف اإلخط�ارات لجه�ات اتص�ال فردي�ة مزعجة، 
حيث يقوم البعض بإرس�ال عدد كبري من الرسائل املُعاد 
توجيهه�ا، وذل�ك من خالل  فت�ح الدردش�ة والنقر عىل 
ص�ورة امللف الش�خيص لجهة االتصال ث�م الضغط عىل 
اإلشعارات وكتم االتصال، إما لفرتة مخصصة من الوقت 

أو إىل األبد.
تغيري األرقام: 

يمكن بس�هولة تغيري رقم الهاتف املرفق بالحساب دون 
فقد كل الدردشات الس�ابقة عر الضغط عىل اإلعدادات 
ثم الضغط عىل رقم الهاتف املحمول، حيث سيتم بشكل 
أس�ايس نقل جميع الرس�ائل إىل الرق�م الجديد وإضافة 
 Telegram الرق�م الجديد تلقائيًّا إىل جميع جهات اتصال
الحالي�ة، ومن�ع جه�ات االتص�ال املحظ�ورة ث�م إعادة 
مش�اركة الرق�م الجديد مع الجميع، ولتغي�ري الرقم يتم 

النقر فوق »تغيري الرقم«، وإدخال الرقم الجديد.
قفل الدردشات الخاصة:

رغ�م تركي�ز تليغرام ع�ىل الخصوصي�ة لكنه�ا ال توفر 
تش�فريًا من النهاية إىل النهاي�ة فقط عىل جانب الخادم، 

ولكنها تتيح للمستخدمني أيًضا قفل الدردشات.
ولقفل الدردش�ة يتم االنتقال إىل اإلعدادات والخصوصية 
واألمان ورمز املرور وتمكينه، وبمجرد إنشاء رمز مرور 
وتمكينه، س�يتم قفل الدردشات وإلغاء قفلها من خالل 

النقر عىل رمز القفل يف أعىل يمني التطبيق.
استخدام حسابات متعددة:

استخدام حسابات متعددة عىل خدمة تيلغرام، وإلضافة 
حساب جديد يتم النقر عىل السهم بجانب السهم والنقر 
عىل إضافة حس�اب، وبع�د االنتهاء من ذل�ك يتم إدخال 
الرق�م الجديد ثم متابعة العملية عىل الشاش�ة، وبمجرد 
إنشاء الحس�اب يمكن التبديل بني الحسابات عن طريق 
النقر عىل الس�هم ألس�فل واختيار الحساب املرغوب  يف 

اختياره.
مشاركة املوقع مبارشة:

يمكن مش�اركة املوقع مبارشة م�ع جهات االتصال من 
خالل فتح الدردشة، والنقر عىل زر املرفق ثم الضغط 

عىل املوقع.
حذف الرسائل املرسلة للجميع:

يمك�ن ح�ذف الرس�ائل املرس�لة للجمي�ع، من 
خ�الل النقر مع االس�تمرار عىل إحدى الرس�ائل 
لتحديده�ا، والنق�ر ع�ىل أيقونة س�لة املهمالت 
يف أع�ىل اليمني، ويف النافذة املنبثق�ة تحديد خيار 
حذف الرسائل لطرف املتلقي والضغط عىل الحذف. 

آبل تعلن عن نسخة تجريبية 
من iOS القادم

بع�د يومني من إطالقه�ا نس�خة iOS 15.1 أعلنت 
 15.2 iOS آبل عن نس�خة تجريبية من نظ�����ام

القادم.
 15.2 iOS وتبعا آلبل فإن النس�خة االختباري�ة من
متوف�رة حاليا ملطوري الرامج واملش�رتكني بنظام 
»بيتا« لألنظم������ة الخاص�����ة بها، وجهزت 
ه������ذه النس�خة بالعدي�د من املي�زات الجديدة 
 WWDC التي كش�����ف عنه����ا ف���ي مؤتمر

.2021
 iOS وم�ن بني أب�رز امليزات التي جاءت بها نس�خة
 App Privacy تبع�ا ملختريه�ا ه�ي مي�زة   15.2
Report التي تعلم املس�تخدم ع�ن التطبيقات التي 
تس�تخدم وظائف النظ��������ام يف هاتفه، فعىل 
س�بيل املثال عند اس�تعمال ه�ذه امليزة س�يتمكن 
املس�تخدم م�ن معرف�ة ك�م م�رة تمك�ن تطبي�ق 
»فيس�بوك« أو »إنس�ت�������غرام« م�ن الوصول 
إىل بيان�����ات موق�ع هاتفه الجغرايف أو الكامريا 
املوج���������ودة ف�����ي الهات�ف خ�الل فرتة 

معينة.
كم�ا حملت النس�خة الجدي�دة من النظ�ام العديد 
من امليزات التي ظهرت يف نس�خة iOS األخرية مثل 
 ،FaceTime ملشاركة امللفات عر SharePlay ميزة
 iPhone وميزة تصوير الفيديو االحرتايف عر هواتف
13، إضاف�ة إىل تعدي�الت برمجي�ة لتصحيح بعض 
األخطاء الت�ي تؤثر عىل عمل بع�ض التطبيقات يف 

هواتف آيفون.

ميتا تكشف عن ساعتها الذكية الجديدة

ابت�كارات   7 تقاري�ر ع�ن  ن�رت 
جدي�دة يف عل�وم املناخ من ش�أنها 
أن تس�اعد يف إنق�اذ الكوك�ب م�ن 
املس�تقبل  يف  الح�راري  االحتب�اس 
القريب.وأك�د التقرير أن إحدى أكر 
األخبار رعبا أن املؤتمر ال� 26 لتغري 
املناخ قد عقد ه�ذا يعني من وجهة 
نظ�ر الصحيف�ة أن�ه كان هناك 25 
مؤتمرًا س�ابًقا وما زلنا لم نقم بأي 

خطوة جدية يف سبيل أزمة املناخ.
ورصدت الصحيفة أعمال املبتكرين 
يف جمي�ع أنح�اء الكوك�ب، الذي�ن 
قدموا أفكاًرا فري�دة إلنقاذ األرض، 
كجم�ع القمامة م�ن بحارنا املليئة 
التمري�ن  ودراج�ة  بالبالس�تيك 
الت�ي يمكنه�ا تش�غيل  الرياضي�ة 

أجهزتك املنزلية.
خب�ري  واجن�ر،  جرين�وت  وأك�د 
جامع�ة  يف  مناخ�ي  اقتص�ادي 
نيويورك وعضو لجنة عمدة املدينة 
أن هناك رشكات ناشئة تحدث فرًقا 

بشكل حقيقي.
بينما يتف�اوض السياس�يون، إليك 
بعض األش�ياء التي تمن�ح األمل يف 
مس�تقبل قريب يعتمد بش�كل أكر 
عىل إنت�اج الطاق�ة النظيفة بطرق 
بسيطة.وتمتلئ املحيطات يف جميع 

أنحاء الك�رة األرضية بالبالس�تيك، 
وتقول إحدى الدراس�ات أن الكمية 
س�تتضاعف ث�الث م�رات بحل�ول 
بقع�ة  يف  وتتجم�ع   ،2040 ع�ام 
نفاي�ات املحي�ط الهادي الش�هرية 
ب�ني كاليفورني�ا وه�اواي، وهو ما 
س�يحدث دوامة تبل�غ ضعف حجم 
والية تكس�اس مصنوع من أغطية 
الزجاج�ات والوالع�ات وغريها من 
الحط�ام ال�ذي يتحل�ل تدريجياً إىل 
جزيئات بالس�تيكية دقيقة تترسب 

إىل األسماك التي يأكلها الناس.
وأفض�ل طريق�ة إلص�الح ذلك هي 
التوق�ف عن اس�تخدام البالس�تيك 
ال�ذي يس�تخدم مرة واح�دة، ولكن 
الدراس�ة قدمت خطة للتخلص من 
البالس�تيك املوج�ود بالفع�ل، ع�ن 
طري�ق بناء حاجز عائم عىل ش�كل 
ح�رف U يس�حبه قاربان النتش�ال 
البالس�تيكية م�ن  جمي�ع القط�ع 
املحيط، ُيعاد تدوير البالس�تيك بعد 

ذلك إىل منتجات مفيدة أخرى.
إيل�ون  الش�هري  امللياردي�ر  ورصح 
ماس�ك مؤخرًا بأنه س�يترع بمبلغ 
100 ملي�ون دوالر م�ن أج�ل أفضل 
فكرة لس�حب ثاني أكسيد الكربون 

الخطري من الغالف الجوي.

ابتكارات بسيطة في مجال الطاقة إلنقاذ مستقبل الكوكب

تقوم ميتا التي كانت تعرف س�ابقاً باسم فيس 
بوك بتطوير ساعة ذكية يمكنها التقاط الصور 
ومقاط�ع الفيديو.ون�رت بلومب�ريغ ص�ورة 
تظهر ساعة ذكية بزوايا دائرية مشابهة لساعة 
أبل، باس�تثناء أنه�ا تحتوي أيًضا عىل ش�ق مع 
كامريا أمامية، ووجد مطور التطبيقات س�تيف 
مورس الصورة داخل تطبيق الركة املس�تخدم 

 Ray-Ban الشمس�ية  النظ�ارات  يف  للتحك�م 
Stories AR ملمًح�ا إىل أن�ه يمك�ن اس�تخدامه 

أيًضا للتحكم بالساعة يف املستقبل.
وباإلضاف�ة إىل الزوايا الدائري�ة والكامريا، يبدو 
أن الس�اعة الذكية بها غالف من الفوالذ املقاوم 
للص�دأ وأرشطة قابل�ة للفصل. ويق�ول مورس 
أيًض�ا إن الك�ود املوج�ود داخل التطبيق يش�ري 

إىل أنه يمكن تس�مية الس�اعة بميالن، وأنها قد 
تس�مح بتنزيل الص�ور ومقاط�ع الفيديو التي 

التقطتها بها عىل الهاتف.
ووفق�اً لبلومب�ريغ، تأمل ميتا يف إطالق س�اعة 
ذكية يف وقت مبكر من عام 2022، ولكن لم يتم 
االنتهاء م�ن أي يشء حتى اآلن، عالوة عىل ذلك، 
يق�ال إن الركة األم لفيس ب�وك تعمل بالفعل 

ع�ىل ثالثة أجي�ال م�ن املنتجات 
الت�ي س�يتم إصداره�ا يف أوق�ات 

مختلف�ة. ولي�س م�ن الواضح ما 
إذا كان�ت الس�اعة الذكية هي واحدة 

من هذه املنتجات، أو ما إذا كان س�يتم 
إن  موق�ع  بحس�ب  األص�ل،  يف  إصداره�ا 

غادجيت.

غوغل تطلب إزالة صور القاصرين دون الـ 18 سنة من البحث
أطلق�ت رشكة غوغل ميزة أمان جدي�دة تتيح ملن هم 
دون 18 عاًم�ا طل�ب إزال�ة صورهم م�ن نتائج بحث 

الركة.
وتم اإلعالن عن هذه امليزة يف األصل يف ش�هر اب، جنًبا 
إىل جن�ب م�ع القي�ود الجدي�دة الس�تهداف اإلعالنات 

للقرص. ولكن أصبحت اآلن متاحة عىل نطاق واسع.
ويمك�ن ألي ش�خص بدء عملي�ة اإلزالة م�ن صفحة 

املساعدة هذه.
 URL ويحت�اج مقدم�و الطلب�ات إىل توف�ري عناوي�ن

للصور التي يريدون إزالتها من نتائج البحث وعبارات 
البح�ث التي تظه�ر تلك الصور واس�م وعمر القارص 
واس�م وعالقة الف�رد الذي قد يت�رصف نيابة عنهم – 

أحد الوالدين أو ويص، عىل سبيل املثال.
وكم�ا ه�و الح�ال دائًما مع ه�ذه األنواع م�ن طلبات 
اإلزال�ة، م�ن الصعب تحدي�د املعاي�ري الت�ي تطبقها 

الركة يف أحكامها.
الرك�ة  وتالح�ظ 

أنه�ا تزي�ل صور 

أي قارص باس�تثناء حاالت املصلحة العامة أو الجدارة 
بالنر.ويع�د تفس�ري كيفي�ة تطبي�ق ه�ذه البنود يف 
املواق�ف املختلف�ة أم�رًا صعًب�ا، كما رأين�ا يف الحاالت 
املثرية للجدل التي تتضمن قانون الحق يف النس�يان يف 

االتحاد األوروبي.
ويبدو أيًضا من لغ�ة غوغل أنها لن تمتثل للطلبات ما 
لم يكن الش�خص املوجود يف الصورة أقل من 18 عاًما 

حالًيا.
نتيجة لذلك إذا كان عمرك 30 عاًما، فال يمكنك التقدم 

بطلب إلزالة صورك عندما كان عمرك 15 عاًما.
ويح�د هذا من نطاق األداة ملنع اإلس�اءة أو املضايقة. 
ولك�ن من املفرتض أن�ه يجعل عملية التحقق أس�هل 
بكث�ري. ومن الصعب إثب�ات عمرك يف أي صورة معينة 

بدالً من إثبات عمرك اآلن.
الوي�ب  ع�ر   URL عناوي�ن  أن  الرك�ة  وتالح�ظ 
)الصفح�ات الت�ي تحتوي عىل نص�وص وصور( غري 
مؤهلة لإلزالة بموجب هذه السياس�ة، التي تسعى إىل 

الحد من وجود الصور يف نتائج بحث غوغل.

املن�اخ  اس�تخدمت رشك�ة مرس�يدس مؤتم�ر 
COP26 لتس�ليط الض�وء عىل جهود الس�يارات 
الكهربائي�ة، وإظه�ار كي�ف يمك�ن أن تنطوي 
االس�تدامة عىل أكثر من مج�رد التبديل إىل طاقة 

البطارية.
وكش�فت الركة ع�ن مفهوم س�يارة التوصيل 
Sustaineer الكهربائية بالكامل، كما أنها تعمل 

أيًضا عىل تحسني البيئة املحيطة بها.
وتعمل مرشحات الجس�يمات الدقيقة املوجودة 
يف املقدمة وأسفل الهيكل عىل تنقية الهواء حول 

الشاحنة بغض النظر عن رسعتها.
كما أنه�ا تس�تخدم مكابح قرصية م�ن الحديد 
الزهر املغطاة بالس�رياميك الت�ي تقلل من كمية 

الغبار يف الهواء وتحد من تآكل الفرامل.
وتحت�وي Sustaineer أيًضا عىل ألواح شمس�ية 
عىل س�طحها لتوس�يع املدى وتقليل الحاجة إىل 
الشحن اإلضايف. ويساهم هذا أحياًنا يف انبعاثات 

ثاني أكسيد الكربون.
ويمكنها تش�غيل األجهزة س�واء كانت الشاحنة 
الحاس�ب  وأجه�زة  األدوات  مث�ل  ال،  أم  تعم�ل 

املحمولة.
وبالرغم من أن الطاقة الشمس�ية يف الس�يارات 
الكهربائي�ة ليس�ت باألم�ر الجدي�د ولك�ن م�ن 
الواضح أن مرسيدس تأمل يف أن تؤدي تطبيقات 
كه�ذه إىل إبق�اء املركب�ات الكهربائي�ة صديق�ة 

للبيئ�ة قدر اإلمكان.وتش�تمل التقني�ات األخرى 
الصديق�ة للبيئة عىل نظام تدفئ�ة موفر للطاقة 
يكون قريًبا من الجس�م، بما يف ذلك حزام األمان، 

واالستخدام املكثف للمواد املعاد تدويرها.
وصنعت الركة الحش�و من النفاي�ات املنزلية، 

وبن�ت حاج�ز الكابينة م�ن القش 

الطبيعي ويش�مل الجزء الس�فيل البويل بروبلني 
املعاد تدويره واإلطارات املستعملة.

وتقلل مرس�يدس من التل�وث الضوضائي أيًضا. 
وذل�ك بفض�ل نظ�ام نق�ل الحرك�ة الكهربائي 
اله�ادئ واإلطارات املنخفض�ة املقاومة للدوران 
وباب التوصيل التلقائي الهادئ.

مرسيدس تقدم شاحنة توصيل كهربائية تنظف الهواء المحيط

مج�ال  يف  خ�راء  ح�دد 
يف  اإللكرتون�ي  األم�ن 
مخر كاسبريس�كي ألمن 
االتص�االت،  تكنولوجي�ا 
نصائ�ح لتجن�ب عواقب غري س�ارة قد 
تنت�ج عن ضي�اع الهات�ف الذكي.وينصح 
الذكي�ة  الهوات�ف  مس�تخدمي  الخ�راء 
برضورة اتخاذ تدابري مس�بقا، أهمها التأكد 
م�ن أن الجهاز مقفل بش�كل جيد عن طريق 
رم�ز الغلق، وكذلك التأك�د من إمكانية  تدمري 

البيانات ع�ن ُبعد.وأوضح�وا، أن »فق�دان الهاتف 
الذك�ي أو رسقته يحمل العديد من املخاطر األمنية 
يف ح�ال كان م�ن الس�هل الوص�ول إىل املعطي�ات 
بتطبي�ق  مث�ال  املتعلق�ة  الش�خصية  والبيان�ات 
الخدمات املرصفي�ة عر االنرتنت«.واش�ار الخبري 
إىل أن الش�خص املحتال والذي باتت بيده معطيات 
ش�خصية مهمة يمكنه أن يه�دد املهاجم بحذفها 
أو عىل العكس م�ن ذلك، التهديد بنرها واملطالبة 
بفدية، مضيفا أن هذه ليس�ت كل الس�يناريوهات 
الت�ي يمك�ن أن تحدث.ب�دوره ق�ال رئيس قس�م 

أليك�ي  لالتص�االت،  »بيالي�ن«  ش�بكة  تطوي�ر 
فرييشاغني، إن »ما تعتره أنت بنفسك معلومات ال 
قيمة لها عىل هاتفك يمكن أن يستخدمها يف الواقع 
املحتال�ون ضدك أو ضد األش�خاص الذين تتواصل 
معهم«.واش�ار إىل أن الهواتف الذكية باتت تحتوي 
عىل بيانات ومعلومات قيمة وحساس�ة مثل سجل 
املكامل�ات، واملراس�الت يف الش�بكات االجتماعي�ة، 
وتطبيق�ات الريد اإللكرتوني، والص�ور والفيديو، 
وبيان�ات البطاق�ة املرصفية، وتطبيق�ات وأنظمة 

الدفع البنكية.

أعلنت Meta الهوية الجديدة لفيس�بوك، أنها تطرح سياسات أكثر رصامة 
بش�أن املعلومات املضللة عن لقاح�ات كوفيد19 التي تس�تهدف األطفال 
)عر Engadget(، وضعت املنصة يف السابق قيوًدا عىل املعلومات الخاطئة 
ع�ن لقاح COVID-19 يف أواخر عام 2020 ، لكن لم يكن لديها سياس�ات 
خاص�ة باألطفال.ويأتي ذلك بعد موافقة إدارة الغذاء والدواء رس�مًيا عىل 
لق�اح COVID-19 من رشكة Pfizer لألطف�ال الذين ترتاوح أعمارهم بني 

5 و 11 عاًما.
وتق�ول Meta يف منش�ور مدون�ة جديد إنها تش�ارك مع مراكز الس�يطرة 
 )WHO( ومنظمة الصح�ة العاملية )CDC( عىل األم�راض والوقاية منه�ا
إلزال�ة املحتوى الض�ار املتعلق باألطفال ولقاح COVID-19 حس�بما نقل 
موق�ع The Verege.ويتضمن ذلك أي منش�ورات تش�ري ضمًنا إىل أن لقاح 
COVID-19 غ�ري آم�ن أو غري مخت�ررَ أو غري فع�ال لألطف�ال. باإلضافة 
إىل ذل�ك س�توفر Meta تذك�ريات داخ�ل الخالص�ة باللغت�ني اإلنجليزي�ة 
واإلس�بانية تفيد ب�أن اللقاح قد تمت املوافقة عليه لألطفال، كما س�توفر 
معلوم�ات حول م�كان توفره.ويش�ري Meta إىل أنه أزال م�ا مجموعة 20 
مليون معلومات خاطئة ع�ن اللقاحات من Facebook و Instagram منذ 
بداي�ة الوباء، تتعارض ه�ذه األرقام مع ما رأيناه من املس�تندات الداخلية 
املرسب�ة م�ن Facebook - أوضحت أوراق Facebook مدى عدم اس�تعداد 
النظام األس�ايس للمعلومات الخاطئة املتعلقة بلقاح COVID-19، إذا كان 
Facebook أكثر اس�تعداًدا، فقد يكون قد أطلق حمالت ملكافحة املعلومات 
الخاطئة يف وقت س�ابق من الوباء، لكل من األطفال والبالغني، وربما يزيل 

املزيد من املحتوى الخاطئ نتيجة لذلك.

هوية فيسبوك الجديدة تحدد 
اول قيودها أمام المستخدمين

نصائح يجب اتباعها في حال فقدان الهاتف المحمول
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صحيفة-يومية-سياسية-عامة
قال:  السالم،  عليهم  أبيه، عن جده  الصادق، عن  عن 
يا  السالم:  عليهما  علي  بن  الحسين  إلى  رجل  كتب 
إليه: بسم  الدنيا واآلخرة. فكتب  سيّدي، أخبرني بخير 
هللا  رضا  طلَب  من  فإنّه  بعد  أّما  الرحيم،  الرحمن  هللا 
رضا  طلب  ومن  الناس،  أموَر  هللا  كفاه  الناس  بسخط 

الناس بسخِط هللا وكله هللا إلى الناس، والسالم.
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زوروا موقعنا عىل شبكة االنرتنت

بريدنا االلكرتوين

االيداع يف دار الكتب والوثائق
ببغداد 1311  لسنة 2009

االيداع يف نقابة الصحفيين العراقيين )753(

07722299319
07829981455 هاتـــــــف الشكاوي

هاتـــــــف العالقـات

الفلس�طينية  الس�ياحة  وزارة  تض�ع 
ملساتها األخرية الفتتاح لوحة فسيفساء 
تع�د األكرب يف العالم، بمس�احة 827 مرتا 
مربع�ا، وتق�ع يف مدين�ة أريح�ا، رشقي 

الضفة الغربية.
وعىل مدار 4 س�نوات ونص�ف من العمل، 
اس�تطاعت الوزارة -بتمويل من الوكالة 
»جاي�كا«  ال�دويل  للتع�اون  الياباني�ة 
)JICA(، وبتكلف�ة 12 مليون دوالر- بناء 
س�قف بمس�احة تقدر بحوايل 2500 مرت 
مربع، بعد أن تهدم الس�قف األصيل بفعل 

زلزال رضب املوقع عام 749م.
وأُنش�ئت داخ�ل القاعة مم�رات داخلية 
)جسور( خاصة بالزوار والسياح، بهدف 
االستمتاع بمش�اهدة اللوحة دون أن يتم 

مالمسة الفسيفساء.

مشروع سقف اللوحة
ويق�ول إياد حمدان -مدي�ر مكتب وزارة 
الس�ياحة يف مدين�ة أريح�ا- إن اللوح�ة 
واح�دة »من أكرب لوحات الفسيفس�اء يف 

الرشق األوسط ويف العالم«.
وأض�اف أن م�رشوع س�قف اللوحة هو 
»أحد املش�اريع الفريدة يف مجال الحفاظ 

عىل ال�رتاث الثق�ايف بالعالم«. وأش�ار إىل 
أن املرشوع يه�دف إىل »فتح اللوحة أمام 
الس�ياح، والحفاظ عليه�ا من تأثري الجو 

كالحرارة املرتفعة واألمطار، وغريها«.

أكبر لوحة في العالم
أث�ري،  تأريخ�ي  »كن�ز  اللوح�ة   وتع�د 
وتتش�كل م�ن 38 س�جادة فسيفس�اء 
الهندس�ية  بالتفاصي�ل  متصل�ة، غني�ة 
والنباتية والحيوانية، وصيغت ورس�مت 
باحرتافية، واس�تخدم يف رسمها 21 لونا 

من الحجارة«.
ولفت إىل أن الحجارة املس�تخدمة ُتشكل 
فسيفس�اء األرض الفلس�طينية، حي�ث 
أخذت من مختلف املناطق الفلس�طينية، 

وتحكي تأريخ الشعب الفلسطيني.
وأجري�ت أعم�ال صيان�ة وترمي�م ع�ىل 
الس�جادات، وم�ن املف�رتض اس�تكمال 

بعض األعمال األخرى عليها.
واكتشفت اللوحة مطلع ثالثينيات القرن 
املايض، وطوال السنوات املاضية، احتفظ 
بها تحت الرمال خشية عليها من عوامل 
الطقس، وكشف عنها لبعض الوقت عام 

2010 ثم أعيد طمرها ثانية.

قفزة في السياحة
وتوّق�ع حمدان أن ُيش�ّكل امل�رشوع -مع 
افتتاحه أمام السياح والزوار- قفزة نوعية 
يف عدد الس�ياح والزوار لفلس�طني وأريحا 

خاصة.
ع�ن  كش�فنا   2016 الع�ام  »يف  وأض�اف 
اللوح�ة، وافتتحت أم�ام الس�ياح والزوار 
لشهر واحد فقط، وعىل إثر ذلك ارتفع عدد 
الس�ياح بنس�بة 900% مقارن�ة مع نفس 

الفرتة من العام 2015«.
وأش�ار مدي�ر مكت�ب وزارة الس�ياحة إىل 
أن املوقع يمكنه اس�تيعاب مئات الس�ياح 
ال�وزارة أع�دت  أن  يف وق�ت واح�د، غ�ري 
نظام�ا خاصا للحفاظ ع�ىل التباعد، جراء 
اس�تمرار جائحة فريوس كورون�ا. والُقّبة 
الفلس�طيني- ُمشيدة  -بحسب املس�ؤول 
وفق مواصفات عالي�ة يف الدقة، ومقاومة 

للزالزل.
وتتوق�ع وزارة الس�ياحة أن تب�دأ حرك�ة 
الس�ياحة يف فلس�طني مع بداية نوفمرب/
ترشي�ن الثان�ي املقب�ل، م�ع بدء موس�م 
أعياد امليالد يف مدينة بيت لحم مهد الس�يد 

املسيح.

قصر هشام على قائمة التراث
وبحس�ب نرشة إعالمي�ة، أصدرتها وزارة 
الس�ياحة الفلس�طينية، فإن اللوحة تقع 
يف أرضية حمام قرص هشام بن عبد امللك.

وُبني قرص هش�ام بن عب�د امللك عام 743 
مي�الدي يف نهاي�ة عه�ده، كمق�ر ش�توي 
للخليف�ة، بفع�ل اعت�دال ح�رارة منطقة 

أريحا واألغوار الفلسطينية يف الشتاء.
وتعد »أريحا« أخفض منطقة عىل س�طح 
األرض )258 م�رتا تحت مس�توى س�طح 
البح�ر( وهو ما يجعله�ا مرتفعة الحرارة 

صيفا، ومعتدلة شتاء.
ويق�ع الق�رص ع�ىل بع�د كيلومرتي�ن إىل 
الش�مال من مدينة أريحا. وش�ّيد يف حينه 
من طابقني؛ األول عبارة عن غرف خدمات 
وحراس�ة، والطابق اآلخر كان يعيش فيه 

الخليفة.
وكان الق�رص -قب�ل تهدمه بفع�ل زلزال- 
يحت�وي ع�ىل العدي�د م�ن املراف�ق، مث�ل 
الناف�ورة، ومس�جدين، وقاع�ة  منطق�ة 

االستقبال )الحمام الكبري(.
أن  إىل  الس�ياحة س�ابقا  وزارة  وأش�ارت 

لق�رص  ا
د  ّو ُز
باملياه م�ن ينابيع قريبة بواس�طة قنوات 
مكش�وفة، كان�ت تصب املي�اه يف خزانات 

القرص.
وعام 749م رضب زلزال منطقة فلسطني، 
وكان مرك�زه مدينة أريحا، وأدى إىل تدمري 
أج�زاء كب�رية م�ن الق�رص، بينها س�قف 
الحمام )الذي توجد به لوحة الفسيفساء(.
ويف أحد زوايا القرص، ُنصبت نجمة حجرية 
ضخمة كانت عبارة عن نافذة إحدى غرف 
الطاب�ق الثاني، ولكن بفع�ل تهدم القرص 
اختلط�ت الحج�ارة م�ع بعضه�ا، وأعي�د 
بناؤها يف عمليات ترميم جرت يف ثالثينيات 
الس�ياحة  وزارة  املايض.وش�يدت  الق�رن 
الفلس�طينية يف موقع القرص متحفا يضم 
العدي�د من األدوات التي ت�م العثور عليها، 
وُتع�رض في�ه لل�زوار أف�الم وثائقية عن 
املكان وما شهده من أعمال حفر وتنقيب.
ويف تموز امل�ايض، أدرجت منظم�ة العالم 
والثقاف�ة  والعل�وم  للرتبي�ة  اإلس�المي 
»إيسيس�كو« )ISESCO(، قرص »هشام« 

عىل قائمة الرتاث الخاصة بها.

لبناني يحل مسألة رياضية 
طرحها روزنفيلد عام 1974

عقوبة َجّراء الكتابة على 
العمالت الورقية 

أخطر ممر زجاجي صيني 
على ارتفاع 300 متر

تمك�ن طال�ب الدكت�وراه يف الرياضي�ات البحت�ة يف الجامع�ة 
اللبنانية أيمن حس�ن الزين والذي س�ينهي رس�الة الدكتوراه 
بعمر 24 س�نة من ح�ل املعضلة الش�هرية يف الرياضيات التي 
طرحه�ا العال�م روزنفيلد يف الع�ام 1974، والت�ي تعاقَب عىل 
البحث عن حل له�ا كبار علماء الرياضيات.نالت هذه املعضلة 
إهتمام�اً كب�رياً يف القرن امل�ايض، حيث كان العال�م الفرنيس 
هافي�ت آخر من أحرز تقدم�اً يف محاولة حلها يف العام 2000، 
وكان مق�االً معقداً ج�داً ما أخاف أي مح�اوٍل للبحث حولها.

من ناحية أخرى، أوكل الربوفيس�ور أمني الس�احيل إىل تلميذه 
أيم�ن مهمة قراءة ذلك املقال خالل مرحلة املاجس�تري، وطلب 
من�ه محاولة إحراز تقدماً يف ح�ل هذه املعضلة. يف بداية األمر، 
اكتش�ف أيمن أخط�اًء يف ذلك املقال، ومن ثم بع�د بحٍث دام 6 
أش�هر، تمكن م�ن حل املعضلة بش�كٍل كامل يف مق�اٍل مؤلٍف 
من 78 صفح�ة، وبعد عرضه عىل أس�اتذته ومراجعته، وبعد 
أن تأك�دوا من صحة الربه�ان، ُقدم املقال إىل واح�دٍة من أهم 

املجالت العلمية يف العالم.

أعل�ن البنك املرك�زي املرصي أن الكتابة ع�ىل العمالت الورقية 
وتش�ويهها يكلف الدولة مبالغ باهظ�ة، مؤكدا أن البنك يقوم 
بسحب تلك العمالت واس�تبدالها بأخرى، موضحاً أن القانون 
يعاق�ب عىل إهان�ة العملة من خ�الل تش�ويهها أو إتالفها أو 
الكتاب�ة عليها بأي صورة من الصور بغرامة ال تقل عن عرشة 
آالف جني�ه وال تتجاوز املائة ألف جنيه.ومنع القانون املرصي 
تدوي�ن عبارات الحب أو املعايدة يف األعياد واملناس�بات وكتابة 
تاريخ معني عىل العملة الورقية للذكرى، وطالب بعدم تشويه 
األوراق النقدية حفاًظا عىل املال العام.وأكد 
قانون البنك املركزي والجهاز املرصيف 
الجديد عىل أن وحدة النقد يف مرص 
هي الجني�ه املرصي وأن للبنك 
املرك�زي دون غ�ريه الحق يف 
إص�دار العمل�ة أو إلغائها، 
العمل�ة  تحم�ل  أن  ع�ىل 
توقي�ع املحاف�ظ، محذرا 
أي ش�خص م�ن إص�دار 
مس�كوكات  أو  أوراق 
يك�ون لها مظه�ر العملة 

النقدية أو تشبهها.

ال تقت�رص الص�ني ع�ىل أعجوب�ة س�ورها العظي�م، بل 
تتعداها لعجائب أخرى، بينها »أخطر ممر زجاجي حول 
القمة«، أخ�ذ مكانه حول جبل تيانم�ن بإقليم مقاطعة 

هونان جنوب البالد.
ووفق�اً ملواق�ع إخبارية، أقي�م املمر الزجاج�ي يف نقطة 
بجب�ل »تيانمن« بطول يص�ل لنحو 430 م�رتاً، وارتفاع 
يف�وق ال��300 مرت، وهو يربط بني قمت�ني من الحديقة 

الطبيعية يف مقاطعة هونان.
وعن�د افتتاحه ع�ام 2016، أصي�ب ال�زوار بحالة رعب 
عند امل�ي عىل طول املم�ر الزجاجي حول قم�ة الجبل، 
حي�ث تجن�ب العدي�د منه�م النظ�ر إىل األس�فل، بينم�ا 
استمتع آخرون باملناظر الخالبة، والتقاط صور سيلفي 

شخصية.
ويف أكتوب�ر عام 2015، دار جدل واس�ع حول بناء جرس 
زجاجي يف حديقة Shiniuzhai الوطنية يف هونان، عندما 
الحظ الس�ياح ظهور ش�قوق تحت أقدامهم يف الزجاج، 
وأوضح مكتب الس�ياحة املحلية حينذاك أن تلك الشقوق 
كانت بسبب سقوط قدح صلب من يد سائح عىل الجرس.

ترّت�ب لين�ا س�اندغرين البالغة م�ن العمر 84 عام�ا منزلها 
الواقع يف قلب س�توكهولم اس�تعدادا لليوم الذي لن تعود فيه 
عىل قيد الحياة، يف ظاهرة واس�عة االنتشار بني كبار السّن يف 

السويد تحمل اسم »داستادنينغ«.
وتقول الس�ّيدة وهي ترّتب مكتبتها عىل ضوء ش�معة »أقوم 

بذلك مرّات عّدة يف األسبوع، فريتاح بايل«.
وب�دأت س�اندغرين توّضب أمورها يف البي�ت منذ حوايل عرش 
سنوات، من األواني إىل الكتب مرورا باملالبس ولم ترتك قسما 

إال ورّتبت شؤونه.
وتخ�رب لوكالة فرانس برس »أش�عر باالرتياح عندما أتخلّص 
م�ن املقتنيات« قبل أن تضع جانب�ا رزمة من الكتب عن علم 

النبات.
وه�ذا الفرز املع�روف ب�� »داس�تادنينغ« بالس�ويدية عادة 
قديمة يف هذا البلد االس�كندينايف ينكّب عليها الكبار يف الس�ّن 
ورشحت أصولها الكاتبة مارغاريتا ماغنوس�ون )86 عاما( 

سنة 2017.
وتق�ول الكاتبة يف ترصيح�ات لوكالة فران�س برس »يقيض 

األمر باالعتناء بكّل التفاصيل التي سنخلّفها بعد وفاتنا«.
وتوض�ح أن »ترتيب ش�ؤون البيت قد يجل�ب ذكريات طّيبة، 
وإذا ل�م يك�ن الح�ال كذل�ك، ف�ال بّد م�ن التخلّص م�ن هذه 

املقتنيات«.
وت�رى ابنته�ا جاين )53 عاما( أن هذه الع�ادة تزيل يف املقام 
األول عبئا عن كاهل أقرب�اء املتوىف، »فّكل هؤالء الذين لديهم 
أعم�ال يريدون االعتناء بالح�ّد األدنى من التفاصيل عندما ال 

يعود أهلهم عىل قيد الحياة«.
وتردف بحماس »أنا أثّمن غاليا العمل الذي أنجزته ويسعدني 

أن أرى أن هذه العادة باتت تنترش يف أنحاء العالم أجمع«.

ترتيب البيت استعدادًا للموت.. 
عادة منتشرة في السويد

نج�ح األملان�ي فارن�ر ب�وكيل يف قط�ع 
ع�رب  كيلوم�رت   1300 تف�وق  مس�افة 
دراجت�ه الهوائي�ة انطالقاً م�ن أملانيا يف 
رحل�ة قادت�ه إىل جزي�رة جرب�ة جنوبي 
تونس.وب�دأت رحلة فارن�ر الخريية من 
مدينة هرينبورغ الواقع�ة بوالية بادن-

فوتنب�ورغ، وتمك�ن يف النهاية من قطع 
مس�افة 1342 كيلوم�رتاً حت�ى وصوله 
الس�ياحية جرب�ة، حي�ث  الجزي�رة  إىل 

حظي، اليوم، بتكريم من ممثيل املجتمع 
املدن�ي يف الجهة.وخص�ص فارن�ر )58 
عام�اً( رحلت�ه لجمع تربع�ات من أجل 
ن  غايات نبيل�ة.ويف نهاية الرحل�ة، تمكَّ
فارنر م�ن جمع تربع�ات بقيمة 2501 
ي�ورو خصصت ملركز لرعاية أش�خاص 
ذوي إعاق�ات يف منطقة حومة الس�وق 
األملاني�ة  الس�فارة  الجزيرة.وقال�ت  يف 
للقي�ام  اس�تخدامه  س�يتم  املبل�غ  إن 

بتحس�ينات يف املركز بقصد االس�تجابة 
بش�كل أفض�ل الحتياجات الن�زالء فيه.

وقام فارنر، الذي ش�غل س�ابقاً منصب 
األملاني�ة  للجمعي�ة  الفخ�ري  الرئي�س 
التونس�ية، بالرحل�ة نفس�ها قب�ل عام 
قادماً من مدينة هرينبورغ مروراً بجبال 
جوته�ارد ب�اس الش�اهقة يف س�ويرسا 
وصوالً إىل مدينة جنوة اإليطالية، قبل أن 

يقطع رحلة بحرية نحو تونس.

ألماني يقطع 1300 كيلومتر بدراجة هوائية

أعلنت وزارة السياحة واآلثار املرصية، أن بعثة 
تنقيب محلية اكتش�فت مقربة )بتاح-م-ويا( 
الذي كان يش�غل منصب رئيس الخزانة يف عهد 

امللك رمسيس الثاني.
وجاء الكش�ف عىل يد بعثة كلية اآلثار بجامعة 
القاهرة التي تجري حفائرها يف جنوب الطريق 
الصاع�د لهرم امللك أوناس بمنطقة س�قارة يف 

محافظة الجيزة.
وقالت ع�ال العجيزي، رئيس�ة البعثة، يف بيان، 
إن املقربة تعود إىل الط�راز املميز به هذا املوقع 
الذي يطلق علي�ه »املقربة-املعبد« حيث يتكون 

من مدخل عىل هيأة رصح يليه فناء أو أكثر.
وتنته�ي املق�ربة يف جه�ة الغ�رب باملقاص�ري 
للمعبودات، يعلوها هريم، بينما ما تم الكشف 
عنه حالي�اً من املقربة هو مدخلها املش�يد من 
الحج�ر املنق�وش باملناظ�ر لصاح�ب املقربة، 
وي�ؤدي هذا املدخ�ل إىل صال�ة أوىل ذات جدران 

مرسومة وملونة عىل الجص.
وأوضح�ت أن م�ن أهم ه�ذه املناظ�ر تلك التي 
تصور موكب حمل القرابني الذي ينتهي بمنظر 
ذبح للعجل، مشريًة إىل أنه تم العثور عىل العديد 
م�ن الكت�ل الحجرية املنقوش�ة تح�ت الرمال 
وكذل�ك العديد م�ن األعم�دة األوزيرية بعضها 
ملق�ى يف الرمال والبعض اآلخ�ر قائم يف مكانه 

األصيل.
وينتمي امللك رمس�يس الثاني لألرسة التاسعة 
ع�رشة يف مرص القديمة حي�ث امتد حكمه بني 

عامي 1279 و1212 قبل امليالد.
م�ن جانبه، قال مصطفى وزيري، األمني العام 
للمجلس األعىل لآلثار، إن أهمية اكتش�اف هذه 
املقربة ترجع إىل املناصب التي شغلها صاحبها 
باعتباره الكات�ب امللكي ورئيس الخزانة وكبري 
املرشفني عىل املوايش واملس�ؤول ع�ن القرابني 

اإللهية يف معبد رمسيس الثاني بطيبة.
وأض�اف أن موقع الكش�ف يض�م مقابر كبار 
رجال الدولة الحديثة من عرص األرسة التاسعة 
عرش واملكمل ملوقع مقابر األرسة الثامنة عرش 
والتي من أهمها موقع القائد العس�كري حور 

محب.

اكتشاف مقبرة رئيس الخزانة في عهد رمسيس الثاني

يعود عمرها إلى 1400 عام..

فلسطين تستعد الفتتاح أكبر لوحة فسيفساء في العالم


