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»محاكمة« الكاظمي تتصّدر مطالب المحتجين 
على »األصوات المسروقة«

تداعيات ال ُيحمد عقباها ضد »مفوضية التزوير«

المراقب العراقي/ المحرر السياسي…
الكاظم�ي،  مصطف�ى  »محاكم�ة« 
رئيس حكومة ترصيف األعمال، كانت 
مطلب�اً رئيس�ياً صدح�ت ب�ه حناجر 
املحتج�ن ال�ذي غّص�ت بهم ش�وارع 
بغ�داد ومحافظ�ات عراقي�ة أخ�رى، 
الناخبن  للمطالب�ة ب�«إعادة حق�وق 
مرتكب�ي  ومحاس�بة  ومرش�حيهم« 

»الخيانة الكربى«.
وضّج�ت ش�وارع بغ�داد ومحافظات 
عراقي�ة ع�ّدة ع�ى ح�ن غرّة، بس�يل 
احتجاجي جارف ين�وى إعادة الوضع 
»نصاب�ه  إىل  الع�راق  يف  الس�يايس 
الحقيقي«، وذلك بعد اإلعالن الرس�مي 
لنتائج االنتخابات األولية التي شككت 
يف نزاهته�ا أطراف سياس�ية مختلفة، 
حذرت م�ن منزلق »قد يق�ود البالد إىل 

املجهول«.
وج�اء ذل�ك بعد بي�ان أصدرت�ه الهيأة 
التنس�يقية للمقاوم�ة العراقية، دعت 
خالله العراقين إىل »الخروج احتجاجاً 
ع�ى كل من ظلمهم، ورف�ض اإلذعان 
اىل مطالبه�م، وصادر حقهم«، محذرة 
من »أن أّي محاولة اعتداء أو مس�اس 
بكرام�ة أبن�اء ش�عبنا يف الدف�اع ع�ن 
حقوقه�م، وحفظ حش�دهم املقّدس؛ 
فضال عن إخراج الق�وات األجنبية من 
بلدهم، فإنها َس�ُتواَجه برجال ُقُلوُبُهْم 
َكُزَب�ِر الَْحِدي�ِد، وق�د َخرُبَْتُه�م س�وُح 

القتال، والَت حن مندم«.
ونتيج�ة للحنق الش�عبي ع�ى التزوير 
االحتجاج�ات  تصاع�دت  االنتخاب�ي، 
حت�ى وصل�ت إىل مرحل�ة قط�ع طرق 

رئيسية باإلطارات املشتعلة، يف مشهد 
يوح�ي ب�أن املتظاهري�ن املرابطن يف 
الش�وارع لم يقدموا عى االنسحاب ما 

لم تتحقق املطالب.
وتعليقاً عى ذلك قال املس�ؤول األمني 
للمقاومة اإلس�المية كتائب حزب الله 
أبو عيل العس�كري يف تغري�دة نرشها 
مس�اء األح�د: »نؤك�د مرة أخ�رى أن 
املهزل�ة الت�ي حدثت قبل أي�ام بعنوان 
االنتخابات الترشيعية هي أكرب عملية 
احتي�ال وخداع عى الش�عب العراقي، 

وق�د قال�ت املقاوم�ة كلمته�ا فيه�ا، 
وبين�ت موقفها يف الدف�اع عن حقوق 

أبناء شعبها األبي«.
وأك�د العس�كري أنه »يج�ب محاكمة 
الكاظم�ي ع�ى ما ق�ام به م�ن أفعال 
الت�ي  الك�ربى  الخيان�ة  وآخره�ا 
ارتكبه�ا بالتواطؤ مع األع�داء لتزوير 
رضورة  ع�ى  مش�دداً  االنتخاب�ات«، 
»العم�ل بأرسع وق�ت إلع�ادة حقوق 
الناخب�ن ومرش�حيهم، وإال فاألم�ور 

ذاهبة إىل ما ال يحمد عقباه«.

ح�ق  وندع�م  »نؤي�د  قائ�اًل:  وأردف 
بحف�ظ  ون�ويص  الس�لمي  التظاه�ر 
اإلرضار  وع�دم  الدول�ة  مؤسس�ات 
باملمتل�كات الخاصة والعام�ة، وأن ال 
يرتكوا مجاالً للمخربن الستغالل هذه 
الفعالي�ات«، الفت�اً إىل أن »عى اإلخوة 
يف األجه�زة األمنية العم�ل عى حماية 
املتظاهري�ن وع�دم االعت�داء عى أحد 

منهم مطلقاً«.
ويعك�س ذلك حجم اإلخف�اق الكبري يف 
عم�ل املفوضية، التي لم تس�تطع عى 

ما يب�دو إج�راء االنتخاب�ات يف أجواء 
نزيه�ة، عى الرغ�م من الدع�م املحيل 
وال�دويل ال�ذي تلقت�ه، حس�بما ي�رى 

مراقبون للشأن السيايس.
ومؤخراً ب�رز خرب آخر ُيش�ري إىل قيام 
املفوضية، بح�ذف نتائ�ج االنتخابات 
م�ن موقعه�ا الرس�مي، لت�ربر الحقاً 
عرب مص�ادر مجهولة، ب�أن املوضوع 
متعلق بس�حب النتائ�ج وتعديلها بعد 
إضاف�ة نتائ�ج 8574 صندوق�اً كانت 

غري محسوبة سابقاً.

م�ن جانب�ه يق�ول املحل�ل الس�ياس 
مؤي�د الع�يل ل�«املراق�ب العراقي«، إن 
»الدس�تور العراقي كفل ل�كل مواطن 
م�ا  وأن  والتظاه�ر،  االحتج�اج  ح�ق 
ش�هدته بغ�داد واملحافظ�ات األخرى، 
ُيع�رّب عن حالة من االحتقان الش�عبي 

جراء االتهامات بتزوير االنتخابات«.
ويضيف العيل أن »عى القضاء العراقي 
العدال�ة، ويحاس�ب  ُيرّج�ح كّف�ة  أن 
من عم�ل عى تزوي�ر االنتخابات الذي 
تسبب بزعزعة ثقة املواطنن بالعملية 

االنتخابية برمتها«.
وي�رى أن »هناك أصوات�اً كثرية تنادي 
بإحقاق الح�ق ومالحقة مرتكبي هذه 
املهزل�ة«، مش�رياً إىل أنه »م�ن حق كل 
مواط�ن أن ُيع�رّب ع�ن احتجاجه جراء 

رسقة األصوات االنتخابية«.
جدير بالذكر أن ق�وى وأحزاباً عراقية 
تبنت موق�ف الطعن بالنتائ�ج األولية 
لالنتخاب�ات، يف ح�ن قال�ت املفوضية 
أص�وات  م�ن   %6 ف�رز  تعت�زم  إنه�ا 
االنتخاب�ات يدوي�ا، مش�ددة ع�ى أن 

النتائج أولية وقابلة للطعن فيها.
ويف وقت س�ابق، فتحت املفوضية باب 
الش�كاوى من نتائ�ج االنتخابات ملدة 
3 أي�ام ع�ى أن يت�م البت فيه�ا خالل 
10 أي�ام. وعن�د اس�تكمال النظ�ر يف 
الش�كاوى، س�تعلن املفوضية النتائج 
النهائية لالنتخاب�ات، ومن ثم تصادق 
العلي�ا،  االتحادي�ة  املحكم�ة  عليه�ا 
الجمهوري�ة  رئي�س  يدع�و  وبعده�ا 
الربمل�ان إىل االنعق�اد من أج�ل انتخاب 

الرئيس والحكومة.

المراقب العراقي/ بغداد...
اك�د ائتالف دول�ة القانون، امس 
الحكوم�ة  تش�كيل  ان  االثن�ن، 
املقبل�ة يتطل�ب توافق�اً ش�يعياً، 
يف  ط�رف  اي  انف�راد  ان  مبين�ا 
تش�كيل الحكوم�ة يعن�ي ضياع 

االغلبية السياسية.
وقال عضو االئتالف جاسم محمد 
جعفر يف ترصيح صحفي تابعته 
ان”الحديث  العراق�ي«  »املراق�ب 
ع�ن تش�كيل اي ط�رف ش�يعي 
الحكوم�ة املقبل�ة بالتع�اون مع 
الق�وى الكردي�ة والس�نية يعني 
ضياع حقوق االغلبية السياس�ية 

املتمثل�ة باكث�ر م�ن 180 نائب�ا 
شيعيا”.

“تش�كيل  جعف�ر،ان  واض�اف 
الحكومة يجب ان يم�ر بالتوافق 
نتائ�ج  حس�م  بع�د  الش�يعي 
االنتخابات وان الترصيح بامكان 
الق�درة ع�ى  اي ط�رف ش�يعي 

تشكيل الحكومة مناٍف للواقع”.
واش�ار اىل ان “تف�رد اي ط�رف 
ش�يعي بتش�كيل الحكومة يعني 
الق�دوم بحكوم�ة ضعيفة تكون 
تح�ت ت�رصف االح�زاب الكردية 
وتهديدها بعد حصولهم عى اكثر 

من 70 نائبا”.

المراقب العراقي/ بغداد...
حمل عضو برملان إقليم كردس�تان مس�لم عبد الله، امس االثنن، 
احزاب الس�لطة مس�ؤولية االرتفاع الحاصل يف سعر الوقود بمدن 

اإلقليم.
وق�ال عبد الله يف ترصي�ح صحفي تابعته »املراق�ب العراقي«، إن 
»أحزاب الس�لطة خدعت املواطنن، وبع�د االنتخابات يدفع الناس 

رضيبة الفساد والفشل«.
وأض�اف أن »برمل�ان اإلقليم س�يكون ل�ه موقف من ه�ذا االرتفاع 
الحاص�ل الذي أرض باملواط�ن وأدى الرتفاع أج�ور النقل وأثر عى 
س�عر السوق«. وش�هدت اس�عار الوقود يف اقليم كردستان، امس 

االثنن، ارتفاعا جديدا تجاوز 1000 دينار للرت الواحد.

المراقب العراقي/ بغداد...
ق�ررت دائ�رة صح�ة الك�رخ، 
امس االثنن، منع غري امللقحن 
من دخول دوائرها، سواء كانوا 

موظفن او مراجعن.
وذكرت الدائ�رة يف بيان تابعته 
انه«تقرر  العراق�ي«  »املراق�ب 
للمراجع�ن  الس�ماح  ع�دم 
دوائ�ر  جمي�ع  يف  واملوظف�ن 
والطلبة  والتدريس�ين  الدولة، 
واملعاه�د،  الجامع�ات  يف 
يف  التدريس�ية  والهيئ�ات 
امل�دارس باملراجع�ة او ال�دوام 
ما ل�م يجلبوا بطاق�ة التلقيح 
س�البة  مس�حة  فح�ص  او 

إسبوعيا«.
ج�اء  ان«الق�رار  واضاف�ت، 

تنفي�ذا لقرارات اللجن�ة العليا 
الوطني�ة  والس�المة  للصح�ة 

وقرارات مجلس الوزراء«.
يشار اىل ان العراق كان استورد 
»سينوفارم«  كورونا،  لقاحات 
الصين�ي و«فاي�زر« االمريكي، 
ووزعها ع�ى املراكز الصحية، 
وفرض عى بعض املؤسس�ات 
تلقي�ح  ب�رورة  الحكومي�ة 

موظفيها.
يذكر ان اللجن�ة العليا للصحة 
والس�المة كانت قد اش�رتطت 
خ�الل انط�الق الع�ام الدرايس 
الجديد عى الهيئات التدريسية 
اللقاح  والطلب�ة رضورة أخ�ذ 
املؤسس�ات  لدخ�ول  ك�رشط 

التعليمية.

ائتالف سياسي: تشكيل الحكومة 
المقبلة يتطلب توافقًا شيعيًا

فشل سياسي في كردستان 
يتسبب برفع أسعار الوقود

دائرة حكومية تمنع 
دخول غير »الملقحين«

شركة أجنبية تسيطر على األجواء العراقية 
وتجني ماليين الدوالرات

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي
اليعل�م أح�د ماه�و معن�ى اإلرصار ع�ى 
رهن االج�واء العراقية لرشك�ة بريطانية 
وتهمي�ش الك�وادر الوطني�ة , فرشك�ة » 
س�ريكو« لم تقدم شيئا س�وى االستيالء 
ع�ى عوائد رس�وم الط�ريان يف العراق , يف 
ظ�ل إرصار حكوم�ي عى ره�ن مقدرات 
البالد لرشكات أجنبية تسهم يف التجسس 

تل�ك  وتقدي�م  العراقي�ة  االج�واء  ع�ى 
املعلوم�ات اىل املخابرات الربيطانية، وبلغ 
تجدي�د العقد بمبلغ ق�دره )270( مليون 
دوالر ، فالرشكة لم تدرب مراقبن جوين 
عراقين , فضال عن عدم امتالكها لخربات 
يف ه�ذا املج�ال , لك�ن يب�دو أن حكوم�ة 
دولي�ة  لضغوط�ات  تخض�ع  الكاظم�ي 
لتسليم أجواء الحركة الجوية بيد رشكات 

أجنبية .
وكلف�ت رشك�ة س�ريكو الدول�ة مالي�ن 
الدوالرات ، وأخل�ت بالتزاماتها التعاقدية 
بإخفاقه�ا بتدري�ب املراقب�ن العراقي�ن 
وكذل�ك تأمينه�ا لعماله�ا االجان�ب دون 
العراقين ، وكذلك اس�تمرارها بالحصول 
ع�ى االموال يف ف�رتة كورون�ا رغم توقف 
الط�ريان يف العال�م  مم�ا يعد ذل�ك خرقا 

جس�يما للتعاق�د  ، وبع�د حادث�ة املطار 
واستش�هاد قادة النرص أصدرت القيادات 
االمنية قرارا بإنهاء تواجد رشكة س�ريكو 
الكاظم�ي ع�ى  لك�ن إرصار حكوم�ة   ،
تجديد عقدها يثري الكثري من التس�اؤالت 
, واالم�ر لم يتوقف عند ذل�ك فالرشكة لم 
ت�ؤد خدماتها يف فرتة وب�اء كورونا وإنما 
امل�الكات الوطنية س�اهمت بإدخال 100 

طائ�رة عرب أجواء الب�الد , مما يؤرش قوة 
امل�الكات الوطني�ة يف ظ�ل ضع�ف كوادر 

رشكة سريكو.
ورهن�ت الرشكة العام�ة للمالحة الجوية 
العراقي�ة، أجواء البالد لرشكة )س�ريكو( 
الربيطاني�ة، بع�د تجديد عقده�ا بمبالغ 

مالية خيالية...
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المراقب العراقي/ احمد محمد...
يب�دو أن انش�غال الوس�ط الس�يايس باملقاعد 
النيابي�ة وال�رصاع االنتخاب�ي، ق�د لع�ب دورا 
س�لبيا واضح�ا يف التعام�ل م�ع مل�ف إخراج 
القوات االمريكية من الع�راق واملزمع الرشوع 
ب�ه يف كان�ون االول من العام الجاري، الس�يما 
يف ظل صمت الحكومة والكتل السياس�ية إزاء 
ترصيحات وزارة الدف�اع االمريكية التي أكدت 
فيها مؤخ�را أنها س�تحتفظ بتواجدها القتايل 
داخ�ل االرايض العراقي�ة، وه�ذا األم�ر يؤك�د 
صح�ة الترصيح�ات والتحلي�الت االمنية التي 
حذرت من نوايا واش�نطن الحقيقية إزاء ملف 

االنسحاب من العراق.
أن ال�رصاع  أوس�اط سياس�ية ح�ذرت، م�ن 
الس�يايس االخري وضعف الحكومة، قد يمهدان 
لواش�نطن تنفي�ذ مخططاته�ا ع�ى االرايض 

توس�يع  ع�ى  يس�اعدها  وحت�ى  العراقي�ة، 
تواجدها العسكري يف العراق.

وم�ن الجدي�ر بالذك�ر أن سلس�لة الح�وارات 
االس�رتاتيجية بن العراق وواشنطن قد زعمت 
انس�حاب آخ�ر جن�دي أمريكي م�ن العراق يف 
أواخ�ر ع�ام 2021، وس�ط تناقض�ات علني�ة 
داخ�ل املوقف االمريكي الذي يؤكد عى س�حب 
القوات يف املوعد املذكور تارة، ويف الوقت نفسه 
يتح�دث عن تغيري جنس تل�ك القوات من قتايل 

إىل تدريبي تارة أخرى !.
ويف الوق�ت ذاته أن حكوم�ة الكاظمي لم تأخذ 
هذا املل�ف الخطري عى محمل الجد، س�يما أن 
ترصيح�ات املس�ؤولن العراقي�ن جميعها لم 
تتضم�ن أي تعه�د أو ضمانة أمريكية لحس�م 
ه�ذا املل�ف الخط�ري الذي ب�ات يش�كل تهديدا 
لألمن والس�لم الداخ�يل، خاصة بع�د عمليات 

االس�تهداف التي طالت قوات الحش�د الشعبي 
وكذل�ك املن�اورات العس�كرية الت�ي تحدث يف 
مقر الس�فارة االمريكية ببغداد والتي تس�ببت 
به�م  ال�رر  وإلح�اق  العراقي�ن  بإرع�اب 

وبممتلكاتهم.
ويعيش املشهد الس�يايس، خالل االيام االخرية 
تعقيدا كبريا بسبب نتائج االنتخابات وعمليات 
التزوي�ر املمنهجة التي رافقتها حيث تس�ببت 
برسق�ة أص�وات الكت�ل املدافع�ة عن الحش�د 
الش�عبي والداعمة له، وس�ط اتهام�ات لدول 
أجنبي�ة وإقليمية بهذه املؤام�رة التي يراد بها 
أوال وآخرا رضب الحشد الشعبي عرب »تجريده« 
من الناحية السياس�ية، وهذه خطوة أوىل نحو 
تفكيكه، ردا عى البطوالت التي حققها والزال 

يحققها يف هزيمة اإلرهاب الداعيش...
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أزمة »تشرين« تشرع األبواب أمام األميركان وُتدثِّر دعوات االنسحاب 

المراقب العراقي/ بغداد...
اعلن�ت الق�وات االمنية، ام�س االثنن، ع�ن القاء 
القبض ع�ى املجرم غزوان الزوبعي املس�ؤول عن 

تفجري الكرادة الدامي عام 2016.
وقال الناطق باس�م القائد العام للقوات املس�لحة 
الل�واء يحي�ى رس�ول يف ترصيح صحف�ي تابعته 
»املراق�ب العراق�ي« ان »ق�وات جه�از املخاب�رات 
الوطني وبعملية اس�تخبارية معق�دة تمكنت من 
الق�اء القبض عى املتهم ) غزوان الزوبعي( امللقب 

ب ) ابو عبيدة بغداد ( يف احدى الدول«.
وبن أن »االرهابي ه�و من أبرز املطلوبن للقضاء 
العراق�ي حيث نفذ العديد م�ن العمليات االجرامية 

االمني�ة  العراق�ي والق�وات  الش�عب  ابن�اء  ض�د 
العراقي�ة«.

وأوض�ح أن »من اب�رز عملياته ه�و تفجري عجلة 
مفخخة يف منطقة الكرادة ) مجمع الليث ( بتاريخ 
3/7/2017 من خالل انتحاري حيث كان متواجدا 
م�ع االنتح�اري يف نف�س املضافة قب�ل توجهه اىل 
بغداد ونقله مع عجلته اىل منطقة العظيم وبعدها 

توجه بها االنتحاري اىل بغداد ونفذ عمليته«.
واض�اف ان »الزوبعي ارشف عى تفجري مزدوج يف 
محافظة بغداد يف مول النخيل بتاريخ  9/9/2016 
م�ن خ�الل انتح�اري يرت�دي حزاما ناس�فا وتاله 
تفجري عجلة مفخخة ن�وع هونداي باص تحتوي 

ع�ى انتح�اري اخ�ر، باالضاف�ة اىل تفج�ري عجلة 
مفخخ�ة يف بغداد بالق�رب من  مرطب�ات الفقمة 
العجل�ة  يس�تقل  وكان   30/5/2017 بتاري�خ 

انتحاري«.
ولف�ت اىل ان »االرهاب�ي امللقى القب�ض عليه فجر 
عجل�ة مفخخ�ة يف منطق�ة الش�واكة بالقرب من 
هي�أة التقاعد العامة بتاري�خ 30/5/2017 وكان 

يستقل العجلة انتحاري«.
ونوه اىل انه »مس�ؤول عن تفجري عجلة استهدفت 
زوار االم�ام الكاظ�م عليه الس�الم اثناء مراس�يم 
الس�ايلو   ق�رب  ال�دورة  مف�رق  يف  االستش�هاد 

2/5/2016 وكان يستقل العجلة انتحاري«.

منفذ تفجير »الكرادة« في قبضة القوات األمنية

فيدرر خارج قائمة العشرة االوائل

اقرأ في هذا العدد

األغلبية لها الحكم واألقلية لها المعارضة ... 
الوسيلة الوحيدة إلنقاذ العراق
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المراقب العراقي/ بغداد...
اكد النائب املس�تقل باسم خشان، امس االثنن، إن رفع سعر 
ال�دوالر لم يكن جزءا من خط�ة اقتصادية وانما خطة لرسقة 

رواتب املوظفن.
وقال خش�ان يف ترصيح صحفي تابعته »املراقب العراقي« إن 
»رفع س�عر الدوالر كان خطة لاللتفاف حول رواتب املوظفن 
واصح�اب الحماية االجتماعية واس�تقطاع جزء من رواتبهم 

واخذ حصة منها ».
وأض�اف أن » الدول�ة تتعامل بال�دوالر وتعاملت من املوظفن 
واصح�اب الحماية االجتماعية بالدينار العراقي مما ُكش�فت 

لعبتهم«.
ولف�ت اىل أن »الحكوم�ة بعد أن رفعت س�عر ال�دوالر عوضت 
املقاولن بالفارق ولم تعوض الفقري واملوظف برغيف الخبز«.

رفع سعر الدوالر 
خطة لسرقة رواتب الموظفين
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الجيل الجديد يعلن عدم مشاركته في تشكيلة الحكومة المقبلة
املراقب العراقي/ بغداد...

أعلن حراك الجيل الجديد يف الس�ليمانية، 
ام�س االثن�ن، ع�ن ع�دم مش�اركته يف 
املقبل�ة،  العراقي�ة  الحكوم�ة  تش�كيلة 
يف ح�ن ط�رح مرشوع�ا لرتتي�ب البيت 

الكردي.
الجدي�د، يف بي�ان  الجي�ل  وق�ال ح�راك 
تلق�ت »املراقب العراقي« نس�خة منه إن 
»م�رشوع الح�راك يتضم�ن ع�دة نقاط 
تهدف إىل تقوي�ة دور الكرد داخل االقليم 
ويف بغ�داد والخارج«، معت�را ان »نقاط 
امل�رشوع رشط لوح�دة الص�ف وترتيب 
البي�ت الكردس�تاني م�ن خ�ال اج�راء 

تغيريات داخل اقليم كردستان«.
وأض�اف ان »ح�راك الجي�ل الجدي�د ل�ن 
يش�ارك يف تش�كيلة الحكوم�ة العراقية 

املقبل�ة وال يريد اية مناصب أو وزارات«، 
مؤكدا عىل »رضورة تحديد موعد إلجراء 
انتخابات برملان اقليم كردستان ومجلس 
املحافظ�ات النتخ�اب ممثل�ن حقيقن 
للش�عب وأن يكون الرملان الكردستاني 

املقبل جامعا لكافة االطراف«.
وطال�ب ب�«تش�كيل مفوضي�ة جدي�دة 
لانتخاب�ات يف االقليم تضم ش�خصيات 
مس�تقلة ومهنية بعيدة عن املحاصصة 
الحزبي�ة داعيا يف الوقت نفس�ه اىل الغاء 
وانتخ�اب  االقلي�م  يف  القض�اء  مجل�س 
مجل�س جدي�د يضم ع�ددا م�ن القضاة 
املتمكنن بعيدا عن املحاصصة الحزبية«.
وش�دد الحراك عىل »رضورة االفراج عن 
جميع املعتقلن السياس�ين والنش�طاء 

والصحفين وفتح صحفة جديدة«.

تغريدة

عضو تحالف الفتح عبد االمير تعيبان

في  بالس���خارت   تدخل 
ش���أن  #االنتخاب���ات_

العد  ورفضها  العراقية 
اليدوي هو دليل واشارة 
فاضح  تزوي���ر  لوج���ود 
خارجية  ل���دول  وتدخل 

وادوات داخلية .

الفتح: المفوضية متورطة 
بالتزوير ورفضنا للنتائج مستمر

املراقب العراقي/ بغداد...
اك�د ال���نائ�ب الس�ابق عن تحال�ف الفتح 
مخت�ار املوس�وي، ام�س االثن�ن، ان كتلته 
نت������ائ�ج  برف����ض  مس�تم������رة 
االنتخاب�ات، مش�ي������را اىل أن مفوضي�ة 
بفضيح�ة  مت����ورط�ة  االنتخ����اب�ات 
التزوير.وق�ال املوس�وي، يف ترصي�ح تابعته 
»املراقب العراقي«  »إنهم مستمرون برفضهم 
لنتائ�ج االنتخاب�ات، واملفوضية متورطة وال 
تعرف م�اذا تق�����ول بس�بب الضغوطات 
الخارجي�ة وال�������داخلي�ة الت�ي تمارس 
عليه�ا«، الفت������ا اىل انه�م »قدموا طعن 
بالت��������دقي�ق  وطلب�ا  وش�ك�����وى 

بالنتائج«.
مش�ددا ع�ىل رضورة ص�دور »رد  املحكم�ة 
االتحادي�ة بوق�ت قصري فيما يتعل�ق بنتائج 

املفوضية«.

الصحة: ال مغادرة من قيود 
كورونا اال بزيادة الملقحين

املراقب العراقي/ بغداد...
اكدت وزارة الصح����ة والبيئة، امس االثنن، 
أنه ال يمكن مغادرة القي���ود املفروضة بسبب 
بع�����د  اال  ك������ورون�ا،  جائح������ة 
تحقي�ق زيادة عالي�����ة ف�����ي اع����داد 
العام�ة  الصح�ة  ع�ام  مدي�ر  امللقحن.وق�ال 
ري�اض عبد األمري، يف ترصي�ح تابعته »املراقب 
العراقي« إن »الع�راق ال يمك������ن مغادرته 
ملف فريوس كوفيد -19 يف ال�����وقت الحايل، 
ألنه لم يحق�����ق نس�بة التغطي�ة املطلوبة، 
حتى ترف������ع كل إج����راءات التقيي���د 
رفع�ت  الت�ي  »ال�دول  أن  الصحي«.وأض�اف 
التقييد، هي الدول التي حققت نسبة عالية من 

التلقيح، لذلك رفعت القيود الصحية«.

تحذير من فيضانات
 تهدد األنبار ومسؤول 
محلي يكشف األسباب !

املراقب العراقي/ بغداد...
أكد مستش�ار محافظة االنبار عزيز خلف الطرموز، 
ام�س االثن�ن، أن املناط�ق الغربية تش�كو من قلة 
الس�دود محذرا م�ن حدوث فيضانات خال موس�م 
الش�تاء .وقال الطرموز، يف ترصيح تابعته »املراقب 
العراق�ي« إن »مدن االنب�ار الغربية تش�كو من قلة 
الس�دود م�ا دع�ا الحكوم�ة املحلي�ة اىل مخاطب�ة 
وزارة املوارد املائية اىل االرساع بإنش�اء س�دود نظرا 
الحتوائها عىل عرشات الودي�ان حيث تؤدي االمطار 
يف موس�م الش�تاء عىل امتاء هذه الس�دود وحدوث 
فيضان�ات ت�ؤدي اىل ج�رف العدي�د م�ن الجس�ور 

واالرايض الزراعية«.
واض�اف، أن »وزارة امل�وارد املائي�ة مطالب�ة بالبدء 
بإنشاء س�دود صغرية ومتوسطة وكبرية يف املناطق 
الغربية بالتزامن م�ع توقعات بهطول موجة امطار 

غزيرة عىل املناطق الغربية«.
املائي�ة ل�م  وأوض�ح الطرم�وز، أن »وزارة امل�وارد 
تع�د خط�ة الس�تفادة م�ن مي�اه االمط�ار وخزنها 
الستخدامها يف عمليات السقي واالغراض األخرى”، 
مؤك�دا ان “وزارة امل�وارد املائي�ة ل�م تحرك س�اكنا 
يف انش�اء س�دود يف املناط�ق الغربي�ة ع�ىل الرغ�م 
من مناش�دة ال�وزارة املعنية برضورة اع�داد خطة 

الستفادة من مياه االمطار«.

املراقب العراقي/ بغداد...
أعلن�ت مديرية االس�تخبارات العس�كرية، امس االثن�ن، القبض 
ع�ىل 10 س�ورين حاول�وا اجتي�از الس�اتر الح�دودي م�ن خال 
الثغرة األمني�ة مع اقليم كردس�تان.وقالت املديرية، يف بيان تلقت 
»املراقب العراقي« نس�خة منه انه »بالس�اعة 0400 يوم 18/10، 
تم مش�اهدة اشخاص بواس�طة الكامريا الحرارية وهم يحاولون 
اجتي�از الس�اتر الح�دودي م�ن خ�ال الثغ�رة األمنية م�ع اقليم 
كردس�تان ول�دى عبورهم باتج�اه قاطع، ف3 ل م�ش71 فق15، 
ت�م إعتقالهم جميعاً«.وتابعت املديرية، ان�ه »تبن فيما بعد بأنهم 
)10( اشخاص يحملون الجنس�ية السورية حيث تم التنسيق مع 

قوات قسد وسيتم إعادتهم اىل دولة سوريا«.

القبض عىل 10 سوريين حاولوا اجتياز 
االراضي العراقية عرب كردستان

املراقب العراقي/ بغداد...
ن�ف������ذت ق�وة م�ن الل�واء 52 ف�������ي الحش�د الش�عبي، ام�س 
االثني�������ن، عملي�ة ده���م وتفتي�������ش لع�دة مناطق غرب طوز 
خورم������ات�و ش�������رق ص�اح الدين.وق�ال بي�ان إلع�ام الحش�د 
الش�عبي، تلقت »املراق�����ب العراق������ي« نس�خة من�ه، إن »العملية 
ش�ملت تفتي������ش املناط�ق الزراعية والبس�اتن وق�������رية باربارا 
وقرية جنكل ووادي مح��������اس�ن غرب قض�اء ط������وز خورماتو 

رشق صاح الدين«.
وأض�اف الب������ي�ان، أن »العملية حقق�ت األه�����داف املرس�ومة لها 

بتأمن املناطق املذكورة وتأكيد خلوها من بقايا فلول داعش«.

الحشد الشعيب يفتش قرى 
وبساتين زراعية شرق صالح الدين ين

ألم
ط ا

شري
ال

املراقب العراقي/ أحمد محمد...
يب�دو أن انش�غال الوس�ط الس�يايس باملقاع�د 
النيابي�ة وال�رصاع االنتخاب�ي، ق�د لع�ب دورا 
س�لبيا واضح�ا يف التعام�ل م�ع مل�ف إخ�راج 
الق�وات االمريكية من الع�راق واملزمع الرشوع 
ب�ه يف كان�ون االول م�ن العام الجاري، الس�يما 
يف ظل صم�ت الحكومة والكتل السياس�ية إزاء 
ترصيح�ات وزارة الدفاع االمريكي�ة التي أكدت 
فيه�ا مؤخرا أنها س�تحتفظ بتواجده�ا القتايل 
داخل االرايض العراقي�ة، وهذا األمر يؤكد صحة 
الترصيح�ات والتحليات االمنية التي حذرت من 
نوايا واش�نطن الحقيقية إزاء ملف االنس�حاب 

من العراق.
أوساط سياسية حذرت، من أن الرصاع السيايس 
االخري وضعف الحكومة، قد يمهدان لواش�نطن 

تنفي�ذ مخططاتها عىل االرايض العراقية، وحتى 
يس�اعدها عىل توس�يع تواجدها العس�كري يف 

العراق.
الح�وارات  سلس�لة  أن  بالذك�ر  الجدي�ر  وم�ن 
االس�رتاتيجية بن العراق وواش�نطن قد زعمت 
انس�حاب آخ�ر جن�دي أمريك�ي من الع�راق يف 
أواخر عام 2021، وس�ط تناقضات علنية داخل 
املوقف االمريكي الذي يؤكد عىل س�حب القوات 
يف املوعد املذكور تارة، ويف الوقت نفس�ه يتحدث 
عن تغيري جنس تلك القوات من قتايل إىل تدريبي 

تارة أخرى !.
ويف الوق�ت ذات�ه أن حكومة الكاظم�ي لم تأخذ 
هذا املل�ف الخطري ع�ىل محمل الجد، س�يما أن 
ترصيح�ات املس�ؤولن العراقي�ن جميعه�ا لم 
تتضم�ن أي تعه�د أو ضمان�ة أمريكية لحس�م 

ه�ذا املل�ف الخط�ري ال�ذي ب�ات يش�كل تهديدا 
لألم�ن والس�لم الداخ�ي، خاص�ة بع�د عمليات 
االس�تهداف التي طالت قوات الحش�د الش�عبي 
وكذل�ك املناورات العس�كرية التي تحدث يف مقر 
السفارة االمريكية ببغداد والتي تسببت بإرعاب 

العراقين وإلحاق الرضر بهم وبممتلكاتهم.
ويعيش املش�هد الس�يايس، خال االيام االخرية 
تعقيدا كبريا بس�بب نتائج االنتخابات وعمليات 
التزوي�ر املمنهجة الت�ي رافقتها حيث تس�ببت 
برسق�ة أص�وات الكت�ل املدافع�ة ع�ن الحش�د 
الش�عبي والداعم�ة ل�ه، وس�ط اتهام�ات لدول 
أجنبي�ة وإقليمية به�ذه املؤامرة الت�ي يراد بها 
أوال وآخرا رضب الحشد الشعبي عر »تجريده« 
من الناحية السياس�ية، وه�ذه خطوة أوىل نحو 
تفكيك�ه، ردا عىل البط�والت التي حققها والزال 

يحققها يف هزيمة اإلرهاب الداعيش.
بدوره اعتر عضو تحالف الفتح حس�ن ش�اكر 
الكعب�ي، أن »التواج�د االمريك�ي ب�ات يش�كل 
املش�كلة والخط�ر االكر ع�ىل االرايض العراقية 
والوضع الع�ام عىل كافة املس�تويات، وأن بقاء 

هذا التواجد يشكل خطرا محدقا عىل العراق«.
وق�ال الكعبي، يف ترصيح ل�� »املراقب العراقي« 
إن »أمري�كا بوصفه�ا »الش�يطان االك�ر« تمر 
املخطط�ات  أن كل  تام�ة خصوص�ا  بأريحي�ة 
الخبيثة عىل الشأن االنتخابي العراقي قد حققت 
نجاحا، سيما مس�ألة اإليقاع بالكتل السياسية 
الداعمة للحشد الش�عبي والواقفة بوجه التمدد 

االمريكي يف العراق«.
وأضاف، أن »هناك كتا سياس�ية فازت بس�بب 
التزوير االنتخابي تتناغم مع املرشوع االمريكي، 

يض�اف اىل ذل�ك الضع�ف الحكوم�ي يف التعامل 
مع امللفات الحساس�ة والتواج�د االمريكي عىل 

رأسها«.
وأش�ار اىل أن »حكوم�ة الكاظم�ي ال تس�تطيع 
أن تح�رك س�اكناً إزاء مل�ف الس�يادة والوجود 
تس�تغل  »واش�نطن  أن  اىل  الفت�ا  االمريك�ي«، 
االرتب�اك الس�يايس الحاص�ل يف العراق بس�بب 
مخططاته�ا  لتنفي�ذ  االنتخاب�ات«  »تزوي�ر« 

الخبيثة«.
وحذر الكعبي، من أن »الرصاع االنتخابي األخري 
وانشغال الكتل السياسية فيه وارتباك الحكومة 
قد يس�هل لواش�نطن تعزيز تواجدها العسكري 
ب�دال م�ن إنهائ�ه، كما أنه ق�د يش�كل االرضية 
وتنفي�ذ  الداخ�ي  باألم�ن  للمس�اس  الخصب�ة 

عمليات إرهابية ضد املواطنن«.

دعوات انسحاب قواتها تضمحل

واشنطن »تستغل« االرتباك السياسي 
لزيادة قواتها في العراق
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الثالثاء 19 تشرين األول 2021 العدد 2696 السنة الثانية عشرة

ارتفعت أسعار رصف الدوالر األمريكي مقابل الدينار العراقي ، امس االثنني،، 
يف البورص�ة الرئيس�ية بالعاصمة بغ�داد وإقليم كردس�تان.وقال مصدر، إن 
بورص�ة الكفاح والحارثية املركزية يف بغداد، س�جلت 148400 دينار عراقي 
مقاب�ل 100 دوالر أمريكي.فيم�ا س�جلت األس�عار يف بورص�ة بغ�داد األحد 
148250 دينارا عراقيا مقابل 100 دوالر أمريكي.وأش�ار اىٕل أن اس�عار البيع 
والرشاء استقرت يف محال الصريفة باالٔسواق املحلية يف بغداد، حيث بلغ سعر 
البي�ع 148750 دين�ارا عراقيا ل�كل 100 دوالر امريكي، بينما بلغت أس�عار 
ال�رشاء 147750 دينارا عراقيا ل�كل 100 دوالر امريكي.أما يف اربيل عاصمة 
اقليم كردس�تان، فان بورصة ال�دوالر ال تتداول ايام العطل الرس�مية، اال ان 
الدوالر س�جل ارتفاعا يف مكات�ب الصريفة التي فتحت البع�ض منها ابوابها 
حيث بلغ س�عر البيع 148400 دينار لكل 100 دوالر امريكي، والرشاء بواقع 

148000 دينار لكل 100 دوالر امريكي.

ارتفاع أسعار صرف الدوالر
 في بغداد و كردستان

استقرت أسعار الذهب »االجنبي والعراقي« يف األسواق املحلية، امس 
االثنني )18 ترشي�ن االول 2021(.وقال مصدر، إن أس�عار الذهب يف 
أسواق الجملة ب   شارع النهر يف العاصمة   بغداد سجلت للمثقال الواحد 
عي�ار 21 من الذهب الخليجي والرتكي واألوربي س�عر بيع 363 الف 
دينار، فيما بلغ سعر الرشاء 359 الفاً.واشار ,اىٕل أن سعر بيع املثقال 
الواحد عيار 21 من الذهب العراقي س�جل اس�تقرارا ايضا عند 333 
ال�ف دينار، يف حني بلغ س�عر الرشاء 329 ألفا.وفيما يخص أس�عار 
الذه�ب يف مح�ال الصاغة، فان س�عر بي�ع مثقال الذه�ب الخليجي 
عي�ار 21 يرتاوح بني 365 ال�ف دينار و370 ألفاً، فيما تراوح س�عر 
البيع مثقال الذهب العراقي بني 335 الفاً و340 الف دينار.ويس�اوي 

املثقال الواحد من الذهب )خمسة غرامات(.

استقرار أسعار الذهب
االقت�صادي في االسواق المحلية

الحكومة تخالف القوانين وترسخ العقود الوهمية مع الشركات األجنبية 
أجواء العراق رهنًا للهيمنة البريطانية 

املراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي..
اليعل�م أح�د ماه�و معن�ى اإلرصار عىل 
ره�ن االجواء العراقي�ة لرشكة بريطانية 
وتهمي�ش الك�وادر الوطني�ة , فرشكة » 
س�ريكو« لم تقدم شيئا س�وى االستيالء 
ع�ىل عوائ�د رس�وم الط�ريان يف الع�راق 
ره�ن  ع�ىل  حكوم�ي  إرصار  ظ�ل  يف   ,
مقدرات البالد لرشكات أجنبية تس�هم يف 
التجس�س عىل االج�واء العراقية وتقديم 
تل�ك املعلومات اىل املخاب�رات الربيطانية، 
وبل�غ تجديد العق�د بمبلغ ق�دره )270( 
مليون دوالر ، فالرشكة لم تدرب مراقبني 
جويني عراقيني , فضال عن عدم امتالكها 
لخ�ربات يف ه�ذا املج�ال , لك�ن يب�دو أن 
حكوم�ة الكاظم�ي تخض�ع لضغوطات 
دولية لتس�ليم أجواء الحركة الجوية بيد 

رشكات أجنبية .
وكلف�ت رشك�ة س�ريكو الدول�ة ماليني 
الدوالرات ، وأخل�ت بالتزاماتها التعاقدية 
بإخفاقه�ا بتدري�ب املراقب�ني العراقيني 
وكذل�ك تأمينه�ا لعماله�ا االجان�ب دون 
العراقيني ، وكذلك اس�تمرارها بالحصول 
ع�ىل االم�وال يف فرتة كورون�ا رغم توقف 
الط�ريان يف العال�م  مم�ا يعد ذل�ك خرقا 
جس�يما للتعاق�د  ، وبع�د حادث�ة املطار 
واستشهاد قادة النرص أصدرت القيادات 
االمنية قرارا بإنهاء تواجد رشكة سريكو 
، لك�ن إرصار حكوم�ة الكاظم�ي ع�ىل 
تجديد عقدها يثري الكثري من التس�اؤالت 
, واالم�ر لم يتوقف عن�د ذلك فالرشكة لم 
تؤد خدماتها يف فرتة وب�اء كورونا وإنما 
امل�الكات الوطنية س�اهمت بإدخال 100 
طائرة عرب أجواء الب�الد , مما يؤرش قوة 

امل�الكات الوطني�ة يف ظل ضع�ف كوادر 
رشكة سريكو.

ورهنت الرشكة العام�ة للمالحة الجوية 
العراقية، أجواء البالد لرشكة )س�ريكو( 
الربيطاني�ة، بع�د تجديد عقده�ا بمبالغ 

مالية خيالية. 
يف  ق�رر  ق�د   ، ال�وزراء  مجل�س  وكان 

جلس�ته التي عقدها يف نينوى، يف 16 آب 
2021، »ت�ويل املدير العام للرشكة العامة 
لخدم�ات املالح�ة الجوي�ة، التعاق�د مع 
رشكة )س�ريكو( ملراقبة الحركة الجوية 
ملدة سنة واحدة، كحد أقىص، عىل أن تبدأ 

عملها من تأريخ توقيع العقد.
وش�كل وزير النقل، نارص حس�ني بندر، 

لجنة لتجديد العقد مع رشكة »س�ريكو« 
الحرك�ة واملالح�ة  ملراقب�ة  الربيطاني�ة، 
الجوية يف العراق، ملدة س�نة واحدة، بناًء 

عىل قرار مجلس الوزراء القايض بذلك.
وأبل�غ مصدر مطل�ع، أن »الرشكة قامت 
بتغي�ري ثالث�ة مديري�ن عمومي�ني خالل 
ثالثة أش�هر فق�ط، من أج�ل توقيع هذا 

العقد.
االقتص�ادي  بالش�أن  املخت�ص  وي�رى 
جاس�م الطائ�ي يف اتصال م�ع ) املراقب 
العراقي(:أن هدر االموال هو أهم سمات 
الحكومات العراقية , فاستقدام رشكات 
أجنبي�ة عديمة الخربة هو مش�كة كبرية 
فهن�اك ش�خصيات سياس�ية صاحب�ة 

س�ريكو  رشك�ة  إع�ادة  وراء  مصلح�ة 
الربيطانية بواجهة عراقية إلدارة املالحة 
الجوي�ة وه�ي ل�م تجلب س�ابقا س�وى 
ثالث�ة موظف�ني بريطاني�ني واعتم�دت 
عىل املراقبني العراقي�ني الذين يتقاضون 

رواتبهم من الحكومة العراقية .
وب�ني:أن كوادرن�ا الوطني�ة ق�ادرة عىل 
تس�لم ملف االج�واء , لكن هن�اك بعض 
الربيطان�ي  امل�رشوع  ع�ىل  املحس�وبني 
يرصون عىل منح العقد لرشكة بريطانية 

ليس لديها الخربة الكافية.
بالش�أن  املخت�ص  أك�د  جهت�ه  م�ن 
اتص�ال  يف  االقتص�ادي حس�ني ع�الوي 
م�ع ) املراق�ب العراق�ي(: أن عقد رشكة 
س�ريكو هو م�ن العق�ود الوهمي�ة التي 
تقدي�م  دون  ال�دوالرات  مالي�ني  تجن�ي 
خدم�ات تذكر , الجان�ب املهم يف القضية 
هو خضوع االج�واء اىل أجهزة مخابرات 
أجنبي�ة تس�عى للتجس�س ع�ىل الق�ادة 
الوطني�ني , فض�ال عن أن هن�اك مخاطر 
كبرية جراء وجود رشكة س�ريكو التي قد 
تعرض املالحة الجوية اىل مشاكل اليحمد 

عقباها .
وتابع : هذه الرشكة التي استنزفت أموال 
العراقيني طيلة محن�ة كورونا  ولم تنفد 
بنود العقد وبالخص�وص تدريب كوادرنا 
العراقي�ة يف الوق�ت الذي تدع�ي أن لديها 
عقدا س�يلزم الحكومة العراقية بالتعاقد 
معها م�رة أخرى من خ�الل ابتزاز وزارة 
النق�ل والرشك�ة الوطني�ة  باللج�وء اىل 
التحكي�م الدويل ومن خ�الل اطالعنا عىل 
التفاصيل تبني أن األمراليعدو كونه ورقة 

تفاهم ليس إال .

البصرة تناقش اإلسراع بإنجاز عدد من المشاريع الخدمية المتوقفة
ناقش�ت حكوم�ة الب�رصة املحلي�ة م�ع ع�دد م�ن 
املس�ؤولني يف االدارة املحلي�������ة يف قضاء القرنة 
وناحية ع�ز الدين س�ليم ، ومدراء الدوائ�ر الخدمية 
والهندس�ية ، املش�اريع الخدمي�ة املتوقف�ة وس�بل 

اإلرساع يف إنجازها ».
وذك�ر النائ�ب االول ملح�����افظ الب�رصة املهندس 
، محم�د طاه�ر التميمي يف بيان ملكتب�ه االعالمي :« 

ان اجتماعا موس�عا عقد بحضور مدير قس�م ادارة 
املش�اريع بديوان املحافظة ، ودائ�رة املهندس املقيم 
، م�ع رشك�ة تحالف الرشق االوس�ط ، تن�اول ثالثة 
مح�اور ، اولها مرشوع منطقت�ي الهادي والبيضان 
ملعالج�ة طفح مياه املج�اري ،وتم التوجي�ه باتخاذ 
االج�راءات الكفي����ل�ة باكم�ال متعلق�ات تس�لم 

املرشوع ، ».

اىل  تط�رق  الثان�ي  املح�������ور  ان   »: واض�اف 
م�رشوع ناحي�ة الش�هيد ع�������ز الدين س�ليم ، 
املح�ال اىل عهدة ، رشكة همدان�ي للمقاوالت ، والتي 
س�حب العم�ل منه�ا يف الف�رتة االخي��������رة ، 
واإليعاز باتخ�اذ كافة االج�������راءات بخصوص 
الي�ة تنف��������يذ ماتب������ق�ى من املناقصة ، 
وعرض املوض�وع امام اللجنة املركزي�ة لتحديد الية 

تع�رض الحق�ا ام�ام انظ�������ار مح�����اف�ظ 
البرصة، و املح�ور الثالث تناول مرشوع القرنة الذي 
احيل اىل عه������دة ش�������ركة تيفروم الرتكية 
، الت������ي توقف عملها الس�باب قانونية وفنية ، 
وايجاد السبل الكفيلة الدخ�������ال رشكة رصينة 
م�ع الرشك�������ة املنف������ذة ل�الرساع بتنفيذ 

املرشوع ». 

كش�فت هيأة اس�تثمار املثنى, عن املبارشة 
بم�رشوع صناعي جديد يف مح�ور النجمي 
الصناعي ش�مايل املحافظة، بكلفة تبلغ 36 

مليون دوالر.
وقال مدير عام هيئة اس�تثمار املثنى عادل 
داخل الي�ارسي، يف بي�ان  إن »رشكة صناع 
النهض�ة لالس�تثمار والتطوي�ر الصناعي، 
ب�ارشت بأعمال تنصيب معم�ل للصناعات 
البالس�تيكية يف مح�ور النجم�ي الصناعي 

شمايل املحافظة«.
وأض�اف الي�ارسي أن »املرشوع ال�ذي ينفذ 
بكلف�ة )36( ملي�ون دوالر ع�ىل مس�احة 
س�بعة دونم من املق�رر ان ينجز يف غضون 

مدة )24( شهرا«.
وبنينّ أن »املرشوع س�يعمل عىل س�د حاجة 
الس�وق املحلية ملنتجات االوان�ي واالكياس 
امل�رشوع  ويع�د  واللدائ�ن،  البالس�تيكية 
إضاف�ة نوعية جدي�دة إىل جان�ب مجموعة 
م�ن املش�اريع الصناعية االخ�رى يف املحور 
الش�مايل، اذ ستش�هد االيام القليلة القادمة 
افتت�اح مجموعة من املش�اريع الحيوية يف 
هذا القطاع مع االس�تمرار بتنفيذ املشاريع 
األخ�رى التي وصل�ت إىل أكثر م�ن عرشين 

مرشوعاً صناعيا«.

المبــاشــرة بتنصيب 
معمل للصناعات 

البالستيكية في المثنى
بعد ق�رار وزارة املالية باتخاذ حزمة م�ن اإلجراءات االصالحية 
املتعلق�ة بإع�ادة هيكلة م�رصف الرافدين الذي يع�د من ارقى 
واق�دم مؤسس�ات الدولة العراقية، وبعد س�نوات من الضغوط 
ومطالب�ات صن�دوق النق�د ال�دويل بإع�ادة هيكل�ة املص�ارف 
الحكومي�ة العراقي�ة وجعله�ا أكث�ر انس�جاماً م�ع االقتصاد، 
اعترب بعض املختصني بالسياس�ة املالي�ة واالقتصادية أن هذه 

الخطوة رضوري�ة لتطوير عمل املصارف بالعراق اال انه بنفس 
ابدوا البع�ض تحفظهم من هذه اإلج�راءات التي قد تكون غري 
مدروس�ة.ويقول الخب�ري االقتصادي جليل الالم�ي ان »االجراء 
ال�ذي اتخذت�ه الحكوم�ة هو إجراء غ�ري صحيح ألنه س�يؤدي 
اىل ترشي�د آالف املوظف�ني وآالف العوائل س�تترضر«، مبينا ان 
»هذا االمر الذي سيش�مل ايضا مرصف الرش�يد انه كان االجدر 

بال�وزارة تهيئة اق�رتاض داخيل جديد للم�رصف يمتثل اىل دليل 
الحوكم�ة الصادرة م�ن البنك وإص�دار تعليمات مناس�بة مع 
الواقع الحايل مع البل�د خصوصا بما يتعلق االئتمان« .ويضيف 
أن »فص�ل مجل�س اإلدارة الجدي�د املزم�ع تش�كيله من خارج 
املرصف عن ادارة املرصف الرئييس هو إجراء خطري ألن األرسار 

املرصفية ستتعرض للخطر«.

هيكلة المصارف تجربة تقتحم مؤسسات عريقة وخبراء يتخوفون من نتائجها

أسعار النفط تكسر حاجز أعلى مستوياتها في 3 سنوات
تواص�ل أس�عار النفط صعوده�ا، خالل 
تعامالته�ا ام�س االثن�ني، حي�ث ارتفع 
مزيج “برن�ت” فوق مس�توى 86 دوالرا 
للربمي�ل، وذلك للمرة األوىل منذ ديس�مرب 

.2018
وصع�دت العق�ود اآلجلة ملزي�ج “برنت” 
خالل التعامالت  فوق مس�توى 86 دوالرا 
للربميل، لكن نمو األسعار تباطأ بعد ذلك 
وسجلت ، مستوى 85.77 دوالر للربميل، 
بزيادة نس�بتها 1.14% عن س�عر اإلغالق 

السابق.
للخ�ام  اآلجل�ة  العق�ود  ارتفع�ت  فيم�ا 
الوس�يط”  األمريك�ي “غ�رب تكس�اس 

بنسبة 1.42% إىل 82.89 دوالر للربميل.
ويأت�ي االرتفاع يف ظل زي�ادة الطلب عىل 

م�وارد الطاق�ة، وق�ال محلل�ون من بنك 
“إي�ه إن زد” يف مذك�رة الي�وم االثن�ني، 
إن�ه “م�ن املرج�ح أن يس�اعد تخفي�ف 
القيود )كورونا( ح�ول العالم يف انتعاش 

استهالك الوقود”.
وأضاف�وا: “األخب�ار الت�ي أف�ادت ب�أن 
الواليات املتح�دة س�تفتح حدودها أمام 
املس�افرين األجانب الذين ت�م تطعيمهم 
باللقاح�ات الش�هر املقبل دعمت س�وق 
وق�ود الطائ�رات. وتب�ع ذل�ك تح�ركات 

مماثلة يف أسرتاليا وعرب آسيا”.
كذلك أش�اروا إىل أن التح�ول من الغاز إىل 
النفط لتوليد الطاقة وحده يمكن أن يعزز 
الطلب بما يصل إىل 450 ألف برميل يوميا 

يف الربع الرابع من 2021.

خبير اقتصادي: سعر برميل 
النفط بالموازنة ينبغي
 ان يتجاوز الـ 55 دوالرًا

وس�ام  االقتص�ادي،  الخبي�������ر  رأى 
التميمي،ام�س االثن�ني، ان س�عر برمي�ل 
النف�ط يف موازن�ة 2022 ينب������غي ان 
يتج�اوز ال�� 55 دوالراً، الفت�ا اىل ان هن�اك 
وفرة كبي�������رة حققتها اسعار النفط 
بع�د تج����اوزه�ا عتب�ة ال�� 80 دوالرا 

للربميل.
وقال التميمي ، ان “عجز املوازنة عبارة عن 
تخمينات تخض�ع لعدة متغريات بحس�ب 
الظ�روف، حي�ث ان افض�ل س�عر لربميل 
النفط باالمكان ان يتحدد يف موازنة 2022 

هو 55 دوالرا”.
واضاف ان “اسعار النفط حتى وان سجلت 
انخفاض�اً فأنه س�يكون بش�كل تدريجي 
يخض�ع لجمعة عوام�ل واحده�ا فريوس 
كورون�ا، وم�ع تزاي�د اللق�������اح�ات 
وتوفره�ا ف�أن الكثري م�ن ال�دول عاودت 
نش�اطها الصناع�ي التناف�يس م�ازاد من 
الطلب عىل اس�واق النفط وحقق انتعاش�ا 

كبريا”.
وأشار التميمي اىل ان “العراق احدى الدول 
املس�تفيدة من االنعاش يف السوق النفطي، 
اذ ينب��������غ�ي اس�تغالل ذل�ك يف دعم 
املوازنة وتس�ديد الديون واطالق املش�اريع 
االس�تثمارية التي تس�����دد ع�ن طريق 

النفط”.

االقتصاد الصيني 
يتعثر!

س�جل االقتص�اد الصين�ي أبط�أ وترية 
للنم�و خ�الل ع�ام يف الرب�ع الثالث من 
2021 ، متأث������را بنق�ص الكهرباء 
التوري�د  سلس�لة  واختناق�������ات 
والتقلب�ات ال�������رئيس�ية يف س�وق 

العقارات.
وأظه�رت بيانات نش�������رت، امس 
االثن�ني، نم�و النات�ج املح�يل الصين�ي 
اإلجم�ايل بنس�بة 4.9 يف املئ�ة يف الفرتة 
م�ن يوليو إىل س�بتمب����ر م�ن 2021 
من مس�تواه السابق، يف أضعف أداء منذ 
الرب�ع الثالث من ع�ام 2020 ، ومخالفا 

للتوقعات.
ويواج�ه ثان�ي أك�رب اقتص�اد يف العالم 
العديد م�ن التحديات الرئيس�ية، بما يف 
ذل�ك أزمة ديون مجموع�ة “إيفرغراند” 
يف  املس�تمر  والتأخ�ري  الصيني�ة، 
سلس�لة التوري�د، وأزم������ة كهرباء 
طاحن�ة ، مم�ا أدى إىل انخف�اض إنتاج 
املص�����ان�ع إىل أضعف مس�توي منذ 
أوائ�ل ع�������ام 2020، عندما كانت 
الثقيل�����������ة  كوفي�د-19  قي�ود 

سارية.
وق�ال املتح�دث باس�م املكت�ب الوطني 
لإلحص�اء يف الص�ني، ف�و لينغ�وي، يف 
مؤتم�ر صحفي يف بك�ني إن “االنتعاش 
االقتص�ادي املحيل ال يزال غري مس�تقر 

وغري منتظم”.
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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

كيف يمكن لجم االستبداد السعودّي ؟

المراقب العراقي/ متابعة
تفاصي�ل مروع�ة جدي�دة انت�رت ح�ول وفاة 
الناشط الس�عودّي موىس القرني الذي اعتقل يف 
2 فرباير/ ش�باط 2007 يف س�جون آل س�عود، 
حيث كش�فت منظمات حقوقّي�ة أّن األكاديمّي 
واإلصالحّي املعتقل من�ذ أكثر من 15 عاماً، تويفّ 
داخل محبسه، وقد تم وضع نهاية قاسّية ملشوار 
معاناته الطويل داخل السجون السعودّية، عقب 
تعرضه لإلصابة بجلطة دماغّية تسببت بفقدان 
عقله، نتيجة اإلهمال الصحّي من قبل السلطات 
الس�عودية، والت�ي انته�ت بإدخاله ملستش�فى 
األم�راض العقلّي�ة يف م�ارس/ آذار 2019، وإّن 
وف�اة املع�ارض الس�عودّي ج�اءت بع�د معاناة 
طويل�ة مع امل�رض وإهمال طب�ّي متعمد داخل 
املعتقالت ما أدى لتدهور حالته الصحّية بش�كل 
كبري يف السنوات األخرية دون أن يتلقى أي رعاية 

طبّية ُتذكر.
وبس�بب رفض ح�كام اململكة الس�ماح ألفضل 
وأملع املواطنني الس�عوديني بالتعب�ري عن آرائهم 
ذات التوجه�ات اإلصالحّي�ة، أو التوجه ببالدهم 
نحو التس�امح والتقدم وحرّي�ة التعبري، تتحدث 
مواق�ع إخبارّي�ة أّن وف�اة القرن�ي ج�اءت بعد 
قضائه 15 عاماً يف معتقالت النظام الس�عودّي، 
حيث كان يقيض حكماً جائراً بالس�جن مدة 20 
سنة، يليها 20 سنة منع من السفر، بعد اتهامه 
بجرائ�م ال صحة لها، بينها التخطيط لتأس�يس 
حزب والتواصل مع جهات أجنبّية، إضافة إىل ما 

يعرف ب� »الخروج عىل ويل األمر«.
وتحمل منظمات حقوقّية الس�لطات السعودية 
مس�ؤولّية وفات�ه داخل املعتقل وأس�لوب القتل 
البط�يء الذي م�ورس ضده والذي يع�د جريمة 
يف كل القوان�ني الدولّي�ة، بم�ا يش�به األعم�ال 
االنتقامّي�ة ض�د معتق�ي رأي ومدافع�ني ع�ن 
حقوق اإلنس�ان، فيما ُترص السلطات السعودّية 
ع�ىل نفي ممارس�تها انتهاكات بح�ق املدافعني 
واملدافع�ات عن حقوق اإلنس�ان، رغ�م أّن امللك 
س�لمان وابنه ويل العه�د يخدمان ه�ذا االعتداء 
املنهج�ّي عىل حرية التعبري، حيث تتزايد الجرائم 
الس�عودّية بح�ق النش�طاء الس�لميني والكّتاب 

املعتقلني بشكل خطري للغاية.
»موت وتعذي�ب داخل الزنازي�ن«، نظام رصيح 
تس�تعمله العائلة الحاكمة املستبدة، عرب انتهاج 
سياس�ة »إرهاب الدولة« )أعم�ال اإلرهاب التي 
تقوم بها الدولة ضد ش�عبها( بح�ق مواطنيهم 
من املفكرين والحقوقيني والنشطاء السياسيني 

يف الداخل، وباألخص منذ تويل محمد بن س�لمان 
زمام الس�لطة يف البالد وقيام�ه بتطبيق نظامه 
األمنّي الجديد، بدعم من والده امللك سلمان، حيث 
توسعت سلس�لة االعتقاالت لتشمل رجال الدين 
والدعاة والتجار والنشطاء وحتى األمراء، وتنبع 
سياسات محمد بن سلمان الرعناء من مخاوفه 
بش�أن فقدان منصبه كويل للعه�د يف البالد وذلك 
ألن�ه وصل إىل هذا املنصب برسعة خارقة بعد أن 
كان س�ابقاً أمرياً عادياً داخل األرسة الس�عودية 

الحاكمة، ما دفعه لسجن واعتقال الكثريين.
وبم�ا أّن املص�ري الوحي�د ملن ُيعرب ع�ن آرائه هو 
م�وت بش�ع أو إقام�ة دائم�ة خل�ف القضبان، 
ملجرد ممارس�ة حقه امل�روع يف حرية التعبري 
وتكوي�ن الجمعي�ات والتجمع، أّك�دت منظمات 

حقوقّي�ة تعم�د الس�لطات الس�عودية اإلرضار 
بالقرن�ي بإعطائه أدوية نفس�ّية غري مناس�بة 
وتعريض�ه لظ�روف قاس�ية إللح�اق ال�رر، 
مش�ككة يف أسباب الوفاة، وداعية لتحقيق دويلّ، 
خاص�ة أّن الكثريي�ن يخرسون س�نوات طويلة 
من حياتهم ملجرد دعوته�م إىل التغيري واإلصالح 
يف بل�د ال تعرف م�ن الحري�ة حتى اس�مها، ألّن 
السلطات الس�عودّية جعلت هذا الوضع املُستبد 
أم�راً واقع�اً، حي�ث لج�أت إىل قوان�ني وأح�كام 
فضفاض�ة ومعقدة الصياغ�ة، خاصة يف قوانني 
العقوب�ات واإلجراءات الجنائّية وجرائم اإلنرتنت 
وغريه�ا م�ن القوانني الحتج�از األفراد بش�كل 
تعس�فّي ومحاكمتهم ومعاقبتهم، وساوت بني 
األنش�طة السياسية الس�لمّية والتهديدات ألمن 

الدول�ة، وفرضت قيوداً ش�ديدة ع�ىل التجمعات 
العام�ة واملظاهرات، وحظ�رت وحلّت املنظمات 
غري الحكومّية املس�تقلة وحبس�ت مؤسس�يها، 

وجماعات املعارضة السياسّية.
قان�ون  أدن�ى  يملك�ون  ال  الس�عوديني  وألن 
لحمايته�م من املعاقبة بهذا األس�لوب الوحيّش، 
رفض املس�ؤولون الس�عوديون تس�ليم جثمان 
القرن�ي ألرسته، حي�ث نقل جثمانه إىل املس�جد 
النبوي للصالة عليه، ودفن األكاديمّي السعودي 
املعارض دون حض�ور عائلته وأحبائه لجنازته، 
كما أّن السلطات السعودية منعت عائلة القرني 
م�ن الزي�ارة والتواص�ل واالط�الع ع�ىل وضعه 

الصحّي قبل شهر من جريمة قتله.
»قتل تدريجّي«، هكذا وصفت منظمات حقوقّية 

دولّي�ة االعتق�ال التعس�فّي والتعذي�ب وس�وء 
املعامل�ة واإلهمال الطبّي وبالت�ايل جريمة القتل 
الش�نيعة، وتؤّكد يف الوقت نفس�ه أّن االعتقاالت 
داخ�ل الس�عودية تت�م دون التقي�د باإلجراءات 
القانونّية والقضائّي�ة، ناهيك عن منع املعتقلني 
من أبس�ط حقوقهم يف العالج والرعاية الصحّية 
مع غي�اب كام�ل لتقديمهم إىل محاك�م عادلة، 
تواص�ل  الس�عودية  الس�لطات  أّن  إىل  إضاف�ة 
احتج�از جثامني عرات املواطن�ني الذين جرى 
قتله�م دون محاكم�ات قضائّي�ة أو نف�ذت يف 
هم عمليات إعدام تعس�فّية، دون االستجابة  حقِّ
ملطال�ب أرسه�م وتس�ليمهم جثام�ني أبنائه�م 

بشكل فورّي.
ويف الوق�ت ال�ذي ألق�ت في�ه منظم�ة »هيومن 

رايت�س ووتش« املعنّية بحقوق اإلنس�ان باللوم 
ع�ىل وثيق�ة أعده�ا مس�ؤولون س�عوديون يف 
وف�اة القرني يف الس�جون والقت�ل التدريجي له 
، بوصفه�ا »جريم�ة بموجب القان�ون الدويلّ«، 
تغيب اإلحصائّيات الرس�مّية حوَل عدد السجناء 
السياس�يني يف س�جون آل س�عود، يف ظل إنكار 
وزارة الداخلّية الس�عودية وجود أّي س�جنٍي من 
ه�ذا النوع، م�ع وج�ود إحصائيات تتح�دث أّن 
الس�جون الس�عودّية تح�وي أكثر م�ن 30 ألف 
سجني س�يايّس، تم احتجازهم بش�كل تعسفّي 
الس�جون  وتوص�ف  محاكم�ة،  أو  تهم�ة  دون 
بحي�ُث  »وب�اء«  بال��  اململك�ة  يف  الس�عودّية 
يش�مل اإلصالحيني، ونش�طاء حقوق اإلنسان، 
واملحام�ني، والناش�طني يف األحزاب السياس�ّية، 
وعلماء الدي�ن، واملدونني، واملحتج�ني الفرديني، 
وا  فضاًل عن مؤيدي الحكومة الُقَدامى الذين عربرَّ
عن انتقادات بسيطة وجزئّية إلحدى السياسات 

الحكومّية.
وم�ن الجدي�ر بالذك�ر أّن النظام امللك�ّي يف بالد 
الحرمني الجاثم عىل قلوب الس�عوديني ال يمكن 
أن يتي�ح أّي مج�ال ملعارضة سياس�ّية يف البالد 
التي تحولت إىل س�جن كبري بالنسبة للمعارضني 
أو م�ن ُيتهم�ون بذل�ك، حيث يقوم ابن س�لمان 
باعتقاالت تعس�فّية يف كل مرة يش�عر فيها بأّن 
هناك ثورة ش�عبّية تتنامى يف الشارع السعودّي 
ولهذا قام مراراً بجرائم الحبس واالعتقال والقتل 
للعدي�د م�ن معارضي�ه الذي�ن طالب�وا بالعديد 
من االصالح�ات الحقيق�ة يف الس�عودية، وترى 
تحليالت سياس�ّية أّن خ�وف العائلة الحاكمة يف 
ب�الد الحرمني من أن تجتمع جميع تلك االصوات 
املعارض�ة تح�ت مظلة املطالبة برحي�ل النظام، 
ه�و م�ا يزيد م�ن حم�الت ويل العهد املس�عورة 

والدموّية ضد املعارضني املؤثرين.
وال يخف�ى عىل أح�د أّن حكام آل س�عود قلقون 
ال�رأي  »حري�ة  مل�ف  م�ن  يوص�ف  ال  بش�كل 
والتعب�ري«، ألّنهم يدركون جيداً حجم »املعارضة 
الدفينة« التي تش�كل جمراً تحت الرماد يف البالد 
وخارجها، وهذا ما يدفعهم للتعامل بإجرام غري 
مس�بوق مع قضّي�ة التعبري عن ال�رأي وإظهار 
أّي نق�د أو معارض�ة س�لمية، وه�ذا ما كرس�ه 
ويل العه�د الس�عودّي من خ�الل البطش والقمع 
املمنهج الذي وصل حد اعتبار أي تعبري عن الرأّي 
بمثابة مس�اس بالنظام العام، وجريمة قصوى 
تس�توجب أش�د العقاب الذي يص�ل إىل التقطيع 

وإخفاء الجثث.
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إماطة اللثام عن معلومات خطيرة تتعلّق بــ»جريمة القرني«

المراقب العراقي/ متابعة...
قال�ت صحيف�ة إندبندنت، إن الرط�ة الربيطانية 
تحق�ق يف رس�ائل عنرصي�ة ومعادي�ة لإلس�الم، 
وصلت إىل أربعة أعضاء بمجلس محي يف »ويس�ت 
يوركش�اير« وبحس�ب الصحيف�ة، فق�د ج�اء يف 
الرس�ائل تحذي�رات م�ن »س�يطرة املس�لمني عىل 
املدينة«. وقالت الصحيفة، إن املسؤولني األربعة هم 
م�ن حزب العمال، وأعض�اء يف مجلس محي، تلقوا 
رسائل من جهة مجهولة، حذروا فيها من »سيطرة 

املس�لمني«، ووصفت اإلس�الم بأنه دي�ن »خطري«. 
وخصت الرسالة زعيم املحافظني السابق يف املدينة 
نديم أحمد، بالذكر، والشجب الكبري. وجاء يف إحدى 
الرسائل: »كمسيحيني ملتزمني، علينا عدم السماح 
ووصل�ت  املدين�ة.  ع�ىل  بالس�يطرة«  للمس�لمني 
الرس�ائل إىل األعضاء العماليني ستيف تايل ومايكل 
غراهام وبيت�ي رودس وأوليفيا راويل، وكلها وقعت 
بتوقي�ع »زميل محافظ«، م�ع أن الحزب قال إن أيا 

من أفراده ليس مسؤوال عنها.

المراقب العراقي/ متابعة...
تحت عنوان “ماكرون يف مواجهة فخ الذاكرة”، قالت 
صحيف�ة “لوفيغارو” الفرنس�ية، يف تقري�ر بعددها 
الصادر االثنني، إن مشاركة الرئيس الفرنيس إيمانويل 
ماكرون الس�بت يف مراس�م رس�مية إلحي�اء الذكرى 
الس�نوية ال�60 لقتل متظاهرين جزائريني يف باريس 
واس�تنكاره “لجرائم” ال مربر لها، هي مبادرة تندرج 
يف إط�ار الس�عي وراء امل�روع “العظي�م” للرئي�س 
الفرن�يس حول الذاكرة، الذي يريد أن يجعل من فرتته 
الرئاس�ية فرتة بناء عالقة طبيعية م�ع الجزائر. ويف 
ه�ذا اإلط�ار، كلف ماك�رون املؤرخ بنجامني س�تورا 
بكتاب�ة تقري�ر وصياغة توصي�ات إلقام�ة مبادرات 

حول الذاكرة املش�رتكة مع الجزائر.
غ�ري أن الجزائ�ر تنظر من بعيد، إن ل�م يكن بازدراء، 
إىل تح�ركات الرئي�س الفرن�يس ه�ذه، كم�ا تق�ول 
“لوفيغ�ارو”. كما أن تقرير س�تورا اس�تقبل بربودة 
م�ن قبل الجزائري�ني. كما أن باريس تس�ببت مؤخرًا 

يف أزمة دبلوماسية مع الجزائر، عىل خلفية تشديدها 
منح التأشريات وخفضها إىل النصف كتدبري انتقامي، 
واتهام انتقاد ماكرون ل�”النظام السيايس العسكري” 
الجزائ�ري، ث�م تش�كيكه يف وجود أم�ة جزائرية قبل 
االس�تعمار الفرنيس. وهي ترصيحات قررت الجزائر 
عقبه�ا إغالق مجاله�ا الجوي أم�ام الجيش الفرنيس 

واستدعت سفريها لدى باريس للتشاور.
واعت�ربت “لوفيغ�ارو” أن إيمانويل ماك�رون يواجه 
تحدًي�ا مزدوًج�ا يف املل�ف الجزائ�ري. فم�ن ناحي�ة، 
يج�ب أن يتصالح مع الس�لطات املحلية، التي ترفض 
ممارس�ة لعبة الراك�ة وتغذي بدالً م�ن ذلك انعدام 
الثق�ة “املصطن�ع” مع فرنس�ا. ومن ناحي�ة أخرى، 
عىل ماكرون أن يأخذ يف االعتبار مواقف الفرنس�يني، 
الس�يما املقرب�ون من�ه، الذي�ن تنق�ل “لوفيغ�ارو” 
ع�ن بعضه�م “اس�تبعادهم ألي خط�وة إيجابية من 
الجزائ�ر” يف إط�ار “مصالحة الذاكرة” املش�رتكة مع 

فرنسا.

إندبندنت: رسائل معادية للمسلمين وصلت 
أعضاء مجلس بريطاني

لوفيغارو: ماكرون في مواجهة
 فخ الذاكرة الجزائرية

أخبار من الصحف والمجالت
المراقب العراقي/ متابعة...

أك�د املتحدث باس�م الخارجية االيرانية س�عيد خطي�ب زادة بان 
طهران ابلغت جريانها بص�ورة ودية وعرب مختلف القنوات بانها 
لن تتحمل تواجد الكيان الصهيوني قرب حدودها وال تجامل احدا 

يف هذا الصدد.
وم�ن جان�ب آخر اعل�ن خطي�ب زادة عن اج�راء 4 ج�والت من 
املفاوض�ات لغاي�ة االن ب�ني الجمهوري�ة االس�المية االيراني�ة 

والسعودية يف اجواء ايجابية وودية.
وقال خطيب زادة يف مؤتمره الصحفي االسبوعي االثنني، رداً عىل 

ترصيحات وزير الخارجية السعودي بان املفاوضات مع ايران لم 
تحقق تقدما ملموس�ا يف حني تحدث وزير الخارجية االيراني عن 
توافقات يف هذا املجال: الجوالت االربع للمفاوضات جرت يف اجواء 
ايجابية وودية حیث تم فيها متابعة القضايا الثنائية واالقليمية.
واضاف: لقد بّينا سلس�لة من النقاط )يف املفاوضات( باعتبارها 
نقاطا ذات اهمية واالتصاالت مازالت مس�تمرة. اعتقد ان الكلمة 
التي يمك�ن وصف اجواء املفاوضات بها بص�ورة جيدة هي انها 
محرتم�ة وبطبيعة الح�ال فانها ب�ذات القدر كان�ت جدية ايضا 

ونامل بان تصل اىل نتيجة.

المراقب العراقي/ متابعة...
أكد األمني العام التحاد علماء املقاومة 
أن  حم�ود  ماه�ر  الش�يخ  لبن�ان  يف 
األحداث األخ�رية من مؤامرات األعداء 
كان�ت ضد بالده، موضح�ا أن التدخل 

األمريكي لن يكون ملصلحة لبنان.
واعترب الش�يخ حمود األحداث األخرية 
التي وقعت يف لبنان أنها من مؤامرات 
األع�داء، مبين�ا أن »ه�ذه الفتنة التي 
حاكته�ا املخابرات األمریکية والعمیل 
س�میر جعج�ع إلثارة ه�ذه الفوضی 
الت�ي حصلت ه�ي جزء م�ن املؤامرة 

التي بدأت طبعا منذ فرتة طویلة«.
وتاب�ع الش�يخ ماه�ر حم�ود قائال: 
»ولك�ن َفلْنق�ْل تك�ررت كث�ريا من�ذ 
مقت�ل الرئي�س الحري�ري ث�م عدوان 
تموز 2006 ثم أح�داث كانون الثاني 
2007  ث�م فتنة أيار 2008 ثم فتنة يف 
س�وريا ثم الدواع�ش والنرصة 2016 
ْت حزب  ثم كث�ري من املح�اوالت َج�ررَّ
الل�ه واملقاومة اىل معرك�ة داخلية او 
خالفات داخلية كمحاولة تغطية ،من 
هن�ا يتهم حزب الل�ه أو فتنة هنالك.. 

وما اىل ذلك«.
وم�ى األم�ني الع�ام التح�اد علماء 
املقاوم�ة قائ�ال: »الب�د م�ن الوع�ي 
ووحدة الصف والتأكيد عىل أن التدخل 
األمريك�ي لن يك�ون ملصلح�ة لبنان، 
وأن الصهاين�ة أعداء جميع اللبنانيني 
وليس ضد فريق واح�د، والتأكيد عىل 
أن استقالل لبنان ووحدة الشعب أمر 
رضوري ولألسف هذا ليس بسيطا يف 

ظروف اللبنانيني«.

المراقب العراقي/ متابعة...
أعل�ن متح�دث مصلح�ة الجمارك 
االيراني�ة ع�ن انط�الق العالق�ات 
االقتصادية مع السعودية بتصدير 

سلع بقيمة 39 الف دوالر.
يف  لطيف�ي«  الل�ه  »روح  واعت�رب 

ترصيح للتلفزيون االيراني االثنني، 
أن�ه بع�د ع�ام ونص�ف الع�ام من 
انقط�اع العالق�ات، ف�ان تصدي�ر 
الس�لع للس�عودية بالتزام�ن م�ع 

املفاوضات الثنائية، يعد نبأ جيدا.
الس�عودية  الص�ادرات  أن  وب�نّي 
شملت 6 االف دوالر بالط و33 الف 

دوالر الزج�اج املدور املس�تخدم يف 
عالمات املرور.

الص�ادرات  ب�دء  أن  إىل  وأش�ار 
الحكوم�ة  عه�د  يف  للس�عودية 
االيراني�ة الجديدة، يدل عىل انفتاح 
س�يايس واقتص�ادي وثق�ايف ب�ني 

البلدين.

المراقب العراقي/ متابعة...
قال مس�ؤول يف كيان االحتالل، األحد، إن »إرسائيل« 
تتوق�ع أن ُتس�تهدف بألفي ص�اروخ يف الي�وم حال 

اندالع نزاع مسلح مع »حزب الله« اللبناني.
وأوض�ح الجنرال يف جي�ش االحت�الل أوري غوردين 
يف مقابل�ة مع »فرانس ب�رس«، أن مدنا عىل غرار تل 
أبيب وأشدود يف الجنوب اسُتهدفت يف الحرب األخرية 

م�ع قطاع غزة بأكرب عدد من الصواريخ عىل اإلطالق 
منذ قيام الكيان الصهيوني الغاصب.

وتاب�ع غوردين، وهو قائد الجبه�ة الداخلية يف كيان 
االحت�الل »يف حال اندالع نزاع أو حرب مع حزب الله، 
نح�ن نتوق�ع أن يتم يومي�ا إطالق خمس�ة أضعاف 
هذا العدد م�ن الصواريخ عىل األقل من لبنان باتجاه 

»إرسائيل«.

الخارجية اإليرانية: لن نتحمل تواجد الكيان الصهيوني قرب حدودنا

اتحاد علماء المقاومة: التدخل 
األمريكي لن يكون لمصلحة لبنان

طهران تعلن انطالق 
»العالقات االقتصادية« مع الرياض

كيان االحتالل: نتوقع استهدافنا بألفي صاروخ 
إذا اندلع نزاع مع حزب اهلل

المراقب العراقي/ متابعة...
أعلن�ت حركة طالبان، ليلة االثنني، عن اعتق�ال »وايل داعش« يف والية 

ننغرهار رشقي أفغانستان، التي تعد معقال للتنظيم االرهابي.
ولج�أ املئ�ات من عنارص تنظي�م داعش إىل والية ننغره�ار، وأصبحت 
معق�ال له�م، خصوص�ا عقب إخ�الء حرك�ة طالب�ان الس�جون بعد 

سيطرتها عىل العاصمة األفغانية كابل منتصف آب املايض.
وكانت والية ننغرهار يف الس�ابق مالذا لتنظيم القاعدة عقب هجمات 

11 أيلول، وقبلها نشأ فيها تنظيم القاعدة، وتحديا يف جبال تورا بورا.
ولج�أ املئات من عن�ارص تنظيم داع�ش االرهابي إىل والي�ة ننغرهار، 
وأصبح�ت معقال لهم، خصوصا عقب إخالء حركة طالبان الس�جون 
بعد سيطرتها عىل العاصمة األفغانية كابل منتصف أغسطس املايض.
ويف 4 تري�ن االول الجاري، أعلنت حكومة طالبان عن مداهمة أمنية 
استهدفت إحدى خاليا تنظيم »داعش خراسان« يف املنطقة األمنية 17 

بالعاصمة األفغانية كابل.

طالبان تعلن اإلطاحة بـ »والي داعش« في ننغرهار



تحالفات أم تخالفات؟ !

أن الدع�وة اىل األنتخاب�ات املبك�رة أت�ت بع�د األحتجاجات 
الواسعة التي شهدها الشارع العراقي يف عام 2019 ونقمته 
عىل الطبقة السياس�ية ، وكان خيار الذهاب اىل األنتخابات 
املبك�رة كواحدة من الحلول للخ�روج من تلك األزمة لتغيري 
الخارط�ة السياس�ية واألتي�ان بحكوم�ة تلب�ي طموحات 

ورغبات الشارع العراقي والنهوض بواقع البلد.
ولك�ن املش�كلة يف أن قان�ون األنتخاب�ات الجدي�د وأج�راء 
األنتخاب�ات وف�ق ه�ذا القان�ون م�ر ع�رب بواب�ة الربمل�ان 
والحكوم�ة الحاليان اللذان هما مص�در األزمات ولم يقدم 
ال الربمل�ان وال الحكومة حل�ول حقيقية للمش�اكل املزمنة 
، وم�ن جراء هذه السياس�ات لالحزاب املش�اركة بالعملية 
السياس�ية نتجت هذه الفوىض والنقمة الش�عبية عىل هذه 
السياس�ات ، مما أدى اىل تغيري يف نفس�ية املواطن العراقي 
ومزاجه وجعله يش�عر أنه يف واد أخر غري وادي السياسيني 

الحاليني.
وأتت األنتخابات برياح ال تناسب أرشعة املحتجني والراغبني 
بالتغي�ري ، ألن الكتل السياس�ية خ�ربت اللعب�ة األنتخابية 
وعرف�ت كيف توظ�ف القان�ون الجديد يف أنت�زاع األصوات 
وتحشيد املاكنة األنتخابية لصالحها مدعومة بأموال طائلة 

ونفوذ حكومي واسع أثر عىل نفسية الناخب العراقي.
وبع�د األعالن عن نتائ�ج األنتخابات أنطلق�ت الترصيحات 
الناري�ة للكتل السياس�ية الفائزة باألنتخاب�ات يف محاولة 
لك�ر عظم الطرف املقابل ، وأصبح هناك طرفان يف البيت 
الش�يعي يس�عى كل منهما اىل جذب اآلخري�ن يف تحالفات 
للف�وز برئاس�ة ال�وزراء واملناص�ب الس�يادية األخ�رى ، 
متناسني أن األختالف قد يؤدي اىل تنازالت كبرية من حقوق 
ناخبيهم يف الوس�ط والجنوب الذين وضعوا ثقتهم يف هؤالء 
الن�واب م�ن أج�ل تغي�ري الواقع ال�يء الذي تعيش�ه هذه 
املحافظات ال من أجل تغيري املواقع وتبديل شخوص الدولة 
العميق�ة التي أثقلت كاهل الدول�ة العراقية والتي أصبحت 
عرجاء وعاجزة عن تحقيق أي منجز بسبب هذه التدخالت 
الحزبي�ة والهيمنة عىل املناصب التنفيذي�ة ، للحصول عىل 
أك�رب أمتي�ازات وأم�وال ودرج�ات خاصة من أج�ل خدمة 

املصالح الحزبية .
هذا األخت�الف قد يؤدي اىل ما يحمد عقباه أذا خرج الرصاع 
السيايس أو التنافس األنتخابي اىل الشارع العراقي املحتقن 
أصال من العملية السياس�ية وينتظر بصيص أمل للخروج 

من النفق املظلم الذي وضعه فيه السياسيون.
أن الح�ل يكمن يف العودة اىل الصف الواحد وتغليب املصلحة 
الوطنية العليا عىل املصالح الشخصية والحزبية ، ألن تقديم 
تنازالت كبرية س�يؤدي اىل أنفجار يف الش�ارع العراقي الذي 
ذه�ب اىل األنتخابات املبكرة من أجل تغيري الواقع اليء اىل 
واقع أفضل ، ويف حال ش�عر هذا الش�ارع أن الرصاع الدائر 
حاليا هو رصاع املصالح واملناصب فبالتأكيد سيكون هناك 

موقف آخر لهذا الشارع.

يونس الكعبي  
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بقلم/مهدي المولى  
 املف�روض بكل حزب كتل�ة تيار بكل 
من رش�ح نفسه  ان يكون له برنامج 
ل�ه خطة    خ�اص  به   ومن الطبيعي  
ال يمك�ن ألي ح�زب او كتل�ة ان تأتي  
بالنص�ف زائد واحد يف الربمل�ان   لهذا 
يجب ع�ىل القوى  السياس�ية الفائزة 
ان تق�رب م�ع بعضه�ا وف�ق القرب 
م�ن الربنامج  والكتلة األكرب هي التي 
تش�كل  الحكوم�ة  واألخ�رى تش�كل 
املعارض�ة   لألس�ف هذا غ�ري موجود 
ل�دى الطبقة السياس�ية ف�كل همها 
الحص�ول عىل امل�ال وامل�ال ال يحصل 
عليه إال بالحص�ول عىل الكريس الذي 
يدر أكث�ر ذهبا أم�ا الربامج والخطط  
ف�ال يملك�ون م�ن ذل�ك يش يف بن�اء 
الع�راق يف س�عادة العراقي�ني  له�ذا 
فكلهم يريدون الس�لطة  ويرغبون  يف 
االش�راك بها من أج�ل الحصول عىل 
املناف�ع الش�خصية له�ذا  ال تجد من 
يفك�ر  باملعارضة بل ي�رى املعارضة 
سبة  ألنه ال يحصل عىل يش مادي من 

ورائها.
وقيل ان الحكوم�ة الناجحة هي التي  
لديها معارضة ناجحة لهذا يطلق عىل 
املعارض�ة حكوم�ة املعارض�ة مقابل 
الحكوم�ة  التنفيذية ومن هذا يمكننا 
الق�ول ان  حكوم�ة املعارض�ة أكث�ر 
خدمة للش�عب والوطن من الحكومة 
التنفيذي�ة ألنها تراق�ب أدائها  وتثني 

عىل الجيد  وتنتقد السيئ.
اثب�ت بم�ا ال يقب�ل أدنى ش�ك ان أي 
حكومة بدون معارضة حكومة ظاملة 

مس�تبدة هدفها تدم�ري الوطن وذبح 
الش�عب والدلي�ل حك�م ص�دام حكم 
آل س�عود حكم س�تالني حك�م هتلر 
وحك�م كل الحكام العرب ألنهم يرون 
يف  املعارض�ة عم�الء وخون�ة ويجب 

كم�ا  أجس�ادهم  وتقطي�ع  ذبحه�م 
يفعل آل س�عود باملعارضني لحكمهم 
وكما يفع�ل الكثري من ح�كام العرب 
وغريه�م م�ن الحكام الغ�ري رشعيني 
الحك�م  رأس  ع�ىل  وصل�وا  والذي�ن 

بالق�وة  بانق�الب عس�كري وفرضوا 
أنفسهم وعوائلهم بقوة الحديد والنار 

واستمروا عىل ذلك.
اما ال�كل تحكم  فهذا دلي�ل عىل إنهم 
جميعا لصوص هدفهم  الحصول عىل  

الحص�ة األكرب  إنه�م جميعا عنارص 
فاس�دة م�ن املمكن ان تك�ون عميلة 
وخائن�ة  والش�عب   الوط�ن  ألع�داء 
منه�م  فالكث�ري  والوط�ن   للش�عب 
خضع لألم�وال الت�ي  ترميها مهلكة 

آل س�عود عليهم ورأين�ا الكثري منهم 
رحب�وا بالكالب الوهابي�ة والصدامية 
التي غ�زت العراق حت�ى إنهم تمكنوا 
م�ن رشاء الكث�ري من ساس�ة العراق 
م�ن س�نة وش�يعة وك�رد وغريه�م 
انتخابي�ة  حي�ث  وش�كلوا  قائم�ة  
زوقتها بش�يوخ وعبيد صدام الشيعة 
تض�م  وكان�ت  االنتخاب�ات  ودخل�وا 
يف داخله�ا عن�ارص داع�ش الوهابية 
يف  الش�يعة  قت�ل  تس�تهدف  وكان�ت 
الع�راق وتهدي�م مراق�د أه�ل البي�ت 
ومن�ع زي�ارة مراقد أه�ل البيت  لكن 
ش�عبنا أدرك الحقيقة فأرسع اىل منع 
وصول هذه القائمة  بعد إن انكشفت  
وانقسمت اىل شظايا ولم يبق منها إال 
رئيس�ها  وهكذا أفلست ماليا وشعبيا 

وسياس�يا.
لهذا ن�رى أع�داء الع�راق وخاصة آل 
س�عود وكالبهم الوهابية والصدامية 
يرون يف العراق الديمقراطي  التعددي 
أي حكم الش�عب يشكل خطرا عليهم 
كما يعتربون هذا التوجه  سببه وجود 
الش�يعة يف العراق  لهذا  أعلنوا حربهم 
الوحشية عىل الشيعة ورفعوا شعار ال 

شيعة بعد اليوم.
وم�ن ه�ذا يمكنن�ا الق�ول ان س�بب 
الفس�اد واإلره�اب وس�وء الخدمات 
والفوىض وع�دم تطبيق القانون التي 
تج�ري يف الع�راق  ه�و ع�دم وج�ود 
معارض�ة وإذا أردنا فعال القضاء عىل 
الفس�اد واإلره�اب وس�وء الخدمات 
والف�وىض وعدم تطبي�ق القانون هو 

األغلبية تحكم واألقلية تعارض.

األغلبية لها الحكم واألقلية لها المعارضة
 الوسيلة الوحيدة إلنقاذ العراق

 نعم  الوسيلة الوحيدة  لبناء العراق وتحقيق السالم واالستقرار في العراق  وحماية وحدة العراق والعراقيين 
ومنعه من التقسيم والتجزئة وحماية وحدة العراقيين من الصراعات العشائرية والطائفية والعنصرية  والقضاء 
على الفساد والفاسدين  واإلرهاب واإلرهابيين هو تقسيم الطبقة السياسية الفائزة بالنتخابات الى قسمين قسم 

ذات األغلبية وهو الذي يحكم  وقسم ذات األقلية وهو الذي يعارض.

نوالند من موسكو الى بيروت .. الروس ينتظرون تسليم اوكرانيا فماذا عن لبنان ؟

بقلم/حسني محلي
يف عامه العرشين يف الس�لطة التي اس�تلمها بعد 
انتخابات 3 ترشين الثاني/نوفمرب 2002، بحيث 
س�يطر حزبه عىل 65 ٪ من مقاعد الربملان، عرب 
حصوله ع�ىل 36 ٪ من أصوات الناخبني )أصبح 
رئيس�اً لبلدية إس�طنبول ع�ام 1994 بحصوله 
ع�ىل 25 ٪ من األصوات(، يجد إردوغان نفس�ه، 
رّبما ألول مرة، يف وضع يهّدد مستقبله السيايس 

بأكمله. 
فع�ىل الرَّغم م�ن اتفاق 6 من أح�زاب املعارضة، 
فيم�ا بينه�ا، ع�ىل الح�د األدن�ى من القواس�م 
املش�ركة، وأهمها التخلُّص من حك�م »العدالة 
والتنمي�ة« والع�ودة إىل النظ�ام الربملان�ي، فإّن 
استطالعات الرأي تستبعد أن تهزم هذه األحزاب 
إردوغان. والسبب يف ذلك هو خالفها بشأن إطار 
التحال�ف مع حزب الش�عوب الديمقراطي، الذي 
يّتهم�ه إردوغ�ان باإلره�اب، ألنه امت�داد لحزب 

العمال الكردستاني.

وتبنّي كل استطالعات الرأي أنه، من دون ضمان 
تأيي�د هذا الحزب، الذي تصل ش�عبيته إىل 12 ٪، 
ال يمك�ن ألح�زاب املعارضة أن ته�زم إردوغان. 
وه�و م�ا أثبتت�ه االنتخاب�ات البلدي�ة يف آذار/
�حو املعارضة  م�ارس 2019، عندم�ا ف�از مرشَّ
مقدمته�ا  ويف  الرئيس�ية،  الوالي�ات  معظ�م  يف 
إس�طنبول وأنق�رة وأنطالي�ا ومرس�ني وإزمري، 
بفضل دعم الح�زب املذكور. وهذا األمر يعني أّن 
فش�ل املعارضة يف كس�ب تضامن هذا الحزب يف 
مقابل وع�ود صادقة بمعالجة القضية الكردية، 
س�يزيد يف حظوظ إردوغان يف البقاء يف السلطة، 
يف حال إجراء االنتخابات يف موعدها املحدَّد، وهو 
حزيران/يونيو 2023، أي قبل االحتفال بالذكرى 

املئوية لقيام الجمهورية الركية العلمانية. 
وتقول املعارض�ة إن إردوغان، قبل هذا التاريخ، 
يس�عى للتخلُّ�ص م�ن إرث ه�ذه الجمهوري�ة 
ع�ىل  لُيقي�م  وفكري�اً،  سياس�ياً  األتاتوركي�ة، 
أنقاضها دولة إس�المية تتغّن�ى بأمجاد الخالفة 

والس�لطنة العثمانيت�ني. فإردوغ�ان، ال�ذي فاز 
انتخاب�ات   5 يف  والتنمي�ة«،  »العدال�ة  حزب�ه، 
برملاني�ة، و3 انتخاب�ات بلدية، و3 اس�تفتاءات 
تتعل�ق بتغي�ري الدس�تور، وت�ّم انتخابه رئيس�اً 
للجمهوري�ة يف حزيران/يوني�و 2018، يواج�ه 
ألّول مرة احتماالت الهزيمة، ليس بسبب تحالف 
خصومه، بل بسبب الظروف املالية الخطرية التي 
باتت تهدِّد مس�تقبله الس�يايس. فما فشلت فيه 
أحزاب املعارضة طوال األعوام العرشين املاضية، 
ع أن ينجح فيه الدوالر األمريكي، الذي  م�ن املتوقَّ
ق املعجزات يف  س�يزعزع س�معة إردوغان »محقِّ

التنمية االقتصادية«! 
وه�ي الس�معة الت�ي كس�بها إردوغ�ان بفضل 
الدع�م الكبري، اقتصادي�اً ومالياً، وال�ذي قدَّمته 
ال�دول والقوى الغربية إىل تركيا، عندما أرادت أن 
تسّوق للدول العربية واإلسالمية تجربَة »العدالة 
والتنمي�ة« يف بلد ديمقراطي وعلماني ومس�لم. 
ويفّر ذلك زيادة الدي�ون الخارجية من 124.9 

يف  ملي�اراً   475 إىل   ،2002 نهاي�ة  دوالر  ملي�ار 
أيلول/سبتمرب املايض. 

وع�ىل الرَّغم من أن م�ردود عمليات الخصخصة 
زاد عىل 70 ملي�ار دوالر، فإن حكومات »العدالة 
والتنمية« قامت، خالل األعوام العرشين املاضية، 
ببيع أكثر من 280 مؤسس�ة حكومية، بما فيها 
املوان�ئ ومص�ايف النفط والس�دود ومؤسس�ات 
الكهرباء والطرقات واألحراج واملطارات ومعامل 

الشاي واإلسمنت والنسيج.
الفس�اد  قضاي�ا  أّن  املعارض�ة  أح�زاب  وت�رى 
الخط�رية، والتي ت�وّرط فيها إردوغ�ان وأوالده 
ووزراؤه واملقرّبون إليه، وزاد حجمها عىل مئات 
امللي�ارات من ال�دوالرات، ه�ي الس�بب األهم يف 
أزم�ات تركي�ا االقتصادية واملالي�ة، والتي تقول 
املعارضة إنها عىل وشك أن ُتوصل البالد إىل حافة 
اإلف�الس. وأثقلت ه�ذه األزمات كاه�ل املواطن 
الرك�ي، ال�ذي ل�م يع�د يتحّم�ل أعب�اء الديون، 
وخصوص�اً نتيج�ة انعكاس�اتها ع�ىل الرضائب 

واألس�عار والغالء والتضّخم والبطالة واإلفالس 
واالنهيار، اجتماعياً ونفسياً. 

وترى املعارضة أّن مغامرات إردوغان الخارجية 
هي الس�بب اآلخر يف االنهي�ار، اقتصادياً ومالياً، 
بدليل النجاحات التي حّققتها أنقرة يف عالقاتها 
االقتصادي�ة بجمي�ع دول العال�م، ويف مقّدمتها 
ال�دول العربية، والتي دخله�ا األتراك عرب البوابة 
الس�ورية اعتب�اراً من ع�ام 2003، كما دخلوها 
بع�د ع�ام 2011 وف�ق صيغ�ة أخ�رى، كان�ت 
كافية لراجع كل املعطي�ات االقتصادية واملالية 
ل العسكري، بنكهة  بس�بب مصاريف هذا التدخُّ
عقائدي�ة دينية وقومية. وكاد هذا التدخل يخلق 
لركيا أزم�ات مالية أخط�ر كثرياً ل�وال التمويل 
القط�ري ملعظم الفعاليات العس�كرية واألمنية، 
وم�ا يرت�ب عليها من أنش�طة أخ�رى، إن كان 
يف س�وريا وليبي�ا، أو يف »أّي م�كان وطئته أقدام 
العثماني�ني«، عىل حّد قول إردوغان الذي يعتقد، 
بل يؤمن ب�«أن هذه األنش�طة جعلت تركيا دولة 

يهابه�ا الجمي�ع، ويحس�ب ال�كل له�ا أكثر من 
حساب، إقليمياً كان أو دولياً«!

وتتوّقع أوس�اط مالية تركي�ة وغربية مزيداً من 
االنهيار يف قيمة اللرية، بعد أن رفضت املؤسسات 
املالي�ة العاملي�ة منح أنق�رة أيَّ ق�روض جديدة. 
والس�بب يف ذلك هو مق�والُت الرئي�س إردوغان 
ونهجه وسلوكه السياسيان، بحيث يتهمه الغرب 
بالقضاء عىل الديمقراطية، والس�يطرة املطلقة 
ع�ىل جميع أجه�زة الدول�ة ومرافقه�ا، وأهمها 
القضاء، الذي يس�تخدمه إردوغان سالحاً فّعاالً 
ضد كل َمن يزعجه يف الداخل والخارج، ويستغّل 
موقف الدول والقوى الغربية ضده يف حمالته من 
أجل ش�حن الش�عور، قومياً وديني�اً، ليس فقط 
لدى أتباع�ه وأنصاره، بل لدى قطاعات واس�عة 
م�ن املجتمع الركي الذي يريد ل�ه إردوغان، من 
خالل األفالم واملسلسالت التاريخية، أن يستذكر 
ذكري�ات أجداده، ويتغّنى به�ا، من دون أن يبايل 

بما فعله وسيفعله الدوالر األخرض به وبركيا.

بقلم/د. علي دربج 
قلة هم م�ن تعلم�وا دروس التاري�خ، وحفظوا 
ع�ربه، ووعوا جي�دا، أن االرتهان لل�دول الكربى 
كالواليات املتحدة، س�يجعل منهم مجرد أدوات، 
ال رأي له�م وال ق�رار، حت�ى وإن صنفته�م من 
أقرب حلفائه�ا وأصدقائها، س�واء كانوا ملوًكا 
أو رؤس�اء أو ق�ادة. ففي لحظة م�ا، يتحولون 
ب�ني ليل�ة وضحاه�ا، إىل كبش فداء ع�ىل مذبح 
سياس�تها التي تضع مصالحها فوق أي اعتبار، 
حتى ل�و تطلب األم�ر التضحية به�م وطرحهم 
كأوراق مس�اومة مع الدول األخرى. وهل نسينا 

شعار »امريكا أوال«؟
 هك�ذا هو حال بعض ساس�ة لبن�ان وأوكرانيا 
��� الذي�ن فاته�م أن�ه يف السياس�ة لي�س ثمة 
أصدق�اء أو أع�داء دائم�ون ��� الدولت�ني اللتني 
تقع�ان يف دائ�رة نف�وذ واش�نطن، وكانت�ا عىل 
ال�دوام موضع اهتمام امريك�ي يظهر من خالل 
الحضور الدائم والفاعل ملس�ؤوليها وسياسّييها 
ودبلوماس�ييها الذين ي�رددون دائًما عىل هذين 
البلدي�ن، كمرش�دين وناصح�ني وآمري�ن )كما 
دلت االح�داث(، وآخرهم وكيلة وزارة الخارجية 
األمريكية للشؤون السياس�ية فيكتوريا نوالند، 
الت�ي زارت االس�بوع املايض بريوت وموس�كو، 
وأمض�ت يف األخ�رية يومني، اجتمع�ت خاللهما 
مع كبار مس�ؤويل السياسة الخارجية الروسية، 

يف لحظ�ة محورية يف العالق�ات الثنائية، إذ يبدو 
أن الس�الم والح�رب )بني روس�يا واكرانيا( باتا 
يف كفت�ي املي�زان، بانتظ�ار رجح�ان احدهم�ا 
ع�ىل اآلخر، فيما ناقش�ت يف العاصم�ة اللبنانية 
مل�ف الدع�م االمريك�ي للبن�ان واملحافظة عىل 

»سيادته«.
لنستعرض أهداف الزيارتني:   

الخميس املايض 14 ترشين االول الجاري، حّطت 
نوالن�د يف مطار ب�ريوت يف زيارة رس�مية، َحِفل 
ج�دول أعمالها بع�دد من اللقاءات م�ع قيادات 
الدولة العلي�ا، إضافة اىل ممث�ي املجتمع املدني 
)الذي�ن أصبح�وا يف اآلون�ة األخ�رية، يف ص�دارة 

رزنامة املوفدين الغربيني اىل بريوت(.
املس�ؤولني  ب�ني  تنقالته�ا  ف�إن  وللمصادف�ة، 
اللبناني�ني تزامن�ت م�ع ان�دالع رشارة أح�داث 
الطيون�ة، بعدم�ا وّج�ه القناص�ون التابع�ون 
ل�«حزب القوات اللبنانية«، رصاصاتهم الغادرة 
عىل رؤوس وصدور املدني�ني العّزل، الذين كانوا 
يحتجون ع�ىل أداء املحقق العديل يف قضية املرفأ 

طارق بيطار.
وعىل وقع أزيز الرصاص، ومشاهد الدماء املراقة 
ظلًم�ا، أكمل�ت نوالن�د جوالته�ا وصوالتها بني 
املناطق اللبنانية، دون أن تتأثر بأحداث الطيونة، 
وأعلن�ت أن »الوالي�ات املتح�دة س�تقدم دعًم�ا 
إضافًيا ق�دره 67 مليون دوالر للجيش اللبناني« 

دون أن تح�دد طبيع�ة الدعم أو ش�كله أو موعد 
تقديمه. ووفًقا لشخصيات لبنانية تربطها عىل 
وثيقة باألمريكيني، فإن زيارة نوالند كان هدفها 
استطالعيًّا بشكل أسايس، وستتّم معها متابعة 
ملّفات عدة، منها املس�اعدات اإلنس�انية ودعم 
لبن�ان يف كّل املج�االت املمكنة، فض�الً عن دعم 
استقراره وسيادته )وهنا السؤال، املحافظة عىل 
الس�يادة بوجه من؟ وواش�نطن تتدخل باصغر 

تفصيل لبناني(.
 اآلن وقب�ل االس�تدارة نح�و روس�يا، والتع�رف 

عىل ش�خصية نوالند، ومهمته�ا هناك، ال بد من 
االط�الع عىل جملة م�ن التطورات التي س�بقت 

وجودها بموسكو.
أما ع�ىل أرض الواق�ع، فاألخطار تحيط بش�به 
جزيرة القرم وجنوب روسيا من كل جانب، فيما 
االس�تعدادات الحربية مس�تمرة، وم�ا يؤخر أي 
تحرك، هو أمطار الخريف التي وصلت إىل روسيا 
وأوكراني�ا، محولة الطرق والحق�ول الرابية إىل 
بح�ر من الطني الرطب الذي يجعل الحرب اآللية 
الهجومي�ة واس�عة النطاق مس�تحيلة بش�كل 

أس�ايس حتى يجمد الصقيع الش�توي األرض يف 
كانون الثاني املقبل.

ملاذا نوالند بالتحديد هي من توجه اىل موسكو؟
تعترب نوالند مسؤواًل رئيسًيا يف الواليات املتحدة، 
عن ملف األزم�ة األوكرانية من 2013 إىل 2017، 
بصفته�ا مس�اعدة وزي�ر الخارجية للش�ؤون 
األوروبية واألوروبية اآلس�يوية آنذاك، ومنذ ذلك 
الحني ُينظر إليها يف موس�كو عىل أنها عدو لدود 
أو مذن�ب بنظ�ر ال�روس، لدوره�ا يف التخطيط 
لإلطاح�ة بالرئي�س األوكران�ي املوايل لروس�يا، 

فيكتور يانوكوفيتش يف شباط 2014.
 ونتيج�ة لدوره�ا ه�ذا، أدرجت نوالن�د يف العام 
2019، عىل القائمة الس�وداء من قبل السلطات 
الروس�ية، وُمنع�ت م�ن دخ�ول روس�يا، ولهذا 
اعُت�رب التخطيط لزيارة نوالند إىل موس�كو عمالً 
محفوًفا باملخاطر، لم يخُل من تنازالت متبادلة.
 تحّفظ موس�كو عىل ش�خص نوالن�د، لم يمنع 
الحكومة الروس�ية يف النهاية م�ن املوافقة عىل 
إصدار تأشرية دخول لها، كونها، اليوم، مسؤولة 
يف وزارة الخارجي�ة )ال مفر من التعامل معها(، 

لكن القبول الرويس لم يمر دون ثمن.
ع�ىل امللقب اآلخ�ر، منعت الخارجي�ة األمريكية 
والدبلوماس�يني  املوظف�ني  تأش�ريات  تجدي�د 
ال�روس املعتمدي�ن ل�دى واش�نطن، ورفض�ت 
كذل�ك اس�تبدالهم، وإطال�ة أم�د بقائه�م ع�ىل 

األرايض األمريكية. وبس�بب هذه االجراءات، من 
املتوق�ع ان ينخفض عدد الدبلوماس�يني الروس 
يف الوالي�ات املتحدة بش�كل كبري بحل�ول كانون 

الثاني 2022.  
يف العل�ن، يق�ول الجانب�ان إنهما يري�دان ايجاد 
حل متوازن وعادل للمش�كلة، بيد انهما فشال يف 
ايجاد صيغة مقبولة للطرفني، إذ لم تسفر زيارة 
نوالن�د عن اخ�راق يف ه�ذا املل�ف، حيث وصف 
ريابكوف املحادث�ات بانها رصيحة. وبذلك تبدو 
العالقات األمريكية �� الروس�ية س�يئة، ويمكن 
ان ت�زداد س�وءا، وقد يغلق التمثي�ل الدبلومايس 

أساًسا.
وليس بعيدا عن هذه الحماس�ة الروسية، هناك 
يف لبن�ان كذلك، م�ن يدعو حلف�اء نوالند يف هذا 
البل�د، اىل أخذ العرب من مش�اهد هرولة االفغان 
��� الذي تعامل�وا مع ام�ريكا ��� وراء طائرات 
النقل التابعة له�ا، وهي تقلع من مطار كابول، 
وقبلها سايغون، ويؤمن ان هذا الصور ستتكرر 
يف بريوت، وان نوالند أو من س�يخلفها س�يأتون 
يوم�ا لي�س ببعي�د، ويفاوض�ون ع�ىل رؤوس 
حلفائهم يف لبنان، ويجعلونهم أوراق مس�اومة 
عرضة للبيع والرشاء )والحكومة االفغانية خري 
دليل(. وعليه يطرح الس�ؤال اآلتي: هل ستطلق 
اليوم )الثامنة والنصف مس�اًء( اش�ارة معركة 
اخراج النفوذ االمريكي من لبنان، فلننتظر ونَر.

أردوغان انتصر في السياسة .. فهل يهزمه الدوالر ؟



6صحيفة-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 الثالثاء 19تشرين االول 2021 
6 العدد 2696 السنة الثانية عشرة

م�ن  الرابع�ة  الجول�ة  ش�هدت 
ال�دوري املمتاز، متغ�ريات كثرية 
ع�ى وضع بعض األندي�ة ونتائج 

مخيبة للبعض اآلخر.
وبدأت اإلثارة واملنافس�ة تشتعل 
ب�ن األندي�ة ع�ى املراك�ز األوىل 
ومع�دل التهديف ب�دى أفضل من 

الجوالت السابقة. 
كما أن مستوى األداء بدأ يتصاعد 
واألندية باتت تبحث عن نفس�ها 

يف الئحة الرتتيب.

ك�رس النح�س
الف�وز الذي حققه فري�ق الطلبة 
ع�ى ال�زوراء يع�د ف�وزا مهم�ا 
ومؤث�را ألن�ه ج�اء بع�د صي�ام 
ع�ن االنتص�ارات ملدة 5 مواس�م 

ماضية.
وبالت�ايل قدم الطلبة مباراة كبرية 
لكرس هيمنة الزوراء يف الس�نوات 
الطلب�ة  رضب  كم�ا  امل�ايض، 
عصفوري�ن بحج�ر واح�د، األول 
إلحاق الهزيم�ة األوىل بالزوراء يف 
املوسم الحايل، ثانيا كرس النحس 
وخطف 3 نقاط من الفريق الذي 
مثل له عقدة حقيقية يف املواس�م 

املاضية.

�صيام تهديفي
صيام�ه  النف�ط  فري�ق  واص�ل 
التهديفي وكذلك استمر بالحفاظ 
للمب�اراة  ش�باكه  نظاف�ة  ع�ى 
الرابع�ة ع�ى التوايل، حي�ث أنهى 
املباراة الرابعة له يف املوسم الحايل 

بالتعادل السلبي.
ورغ�م ع�ودة العبي�ه املصابن يف 
الخ�ط األمام�ي أمثال ع�ودة كل 
من م�وىس س�تار وولي�د كريم، 
إال أن النف�ط م�ا زال صائم�ا عن 

التهديف.

نظاف�ة  ع�ى  الحف�اظ  ورغ�م 
ش�باكه إال أن الفريق ما زال غري 
مقنع ولم يس�جل، وهو ما يضع 
الفن�ي تحت  الالعب�ن والجه�از 
الضغط قبل مواجهة أمانة بغداد.

دخول اجلماهري
تس�بب دخول جماه�ري نوروز يف 
إلغاء مباراة فريقه�م أمام القوة 
املوق�ع  ن�ر  أن  بع�د  الجوي�ة، 
الرس�مي لالتحاد ترصيحا باسم 
رئيس االتح�اد بإمكاني�ة دخول 
%30 م�ن الجمهور اعتب�ارا من 

الجولة الرابعة.
وبالت�ايل إدارة نادي نوروز وزعت 
تذاك�ر املب�اراة، وف�ق م�ا ن�ر 
وتفاجئ�وا بقرار م�رف املباراة 
بامتناع الحكام عن بدء املباراة إال 
بإخراج الجمهور حسب تعليمات 

االتحاد.
وه�و ما تس�بب يف إلغ�اء املباراة 
بمصريه�ا،  اآلن  إىل  الب�ت  دون 
ه�ل اعت�رت املب�اراة مؤجل�ة أم 
يعد فري�ق نوروز خ�ارسا، حيث 
تضارب�ت اآلراء دون أي توضي�ح 

من قبل االتحاد.

معدل الأهداف
تعد الجولة الحالية وافرة األهداف 
مقارن�ة بالج�والت املاضية، بعد 
أن س�جل من خالل منافس�اتها 
17هدف�ا رغم أن الجولة ش�هدت 
إقام�ة 9 مباري�ات فق�ط وإلغاء 

مباراة نوروز والقوة الجوية.
يف  تن�وع  املباري�ات  وش�هدت 
ج�زاء  ركالت  م�ن  األه�داف 
ورأس�يات وركالت ح�رة وجم�ل 
تكتيكي�ة، م�ا يؤكد أن اس�تقرار 
الف�رق وارتف�اع الجان�ب البدني 
أثمر عن زيادة يف معدل التهديف.

يس�عى ن�ادي القاس�م إىل تصحيح مس�اره بعد 
خسارتن وتعادله مع الصناعة من خالل تدعيم 
صفوف�ه بثالث�ة محرتف�ن.  وقال م�درب نادي 
القاس�م س�امي بحت: إن تدريباتنا س�ارية عى 
ق�دم وس�اق محاولن تصحي�ح مس�ار فريقنا 

الس�يما بع�د وص�ول املحرتف�ن الثالث�ة الذي�ن 
س�يضيفون ق�وة هجومي�ة ودفاعي�ة للفري�ق 
وستكون االنطالقة  الحقيقية للنادي يف املباريات 
املقبلة. واضاف أن كل الجوانب التي تم التخطيط 
له�ا اكتملت ولعبنا مباريات ودية لدخول الفريق 

يف جو املنافس�ة واالنس�جام وتطبي�ق الواجبات 
املنوط�ة بالالعبن. بدورهم أكد الالعبون عزمهم 
ع�ى بدء صفحة جدي�دة وتجاوز الهف�وات التي 
وقع�وا به�ا يف املباري�ات الس�ابقة والرتكيز عى 
املباري�ات املقبلة لتحقيق نتائج جيدة، معاهدين 

جمهورهم عى ان يكونوا رقما صعبا يف الدوري. 
يذكر ان نادي القاس�م يعاني ازم�ة مالية كبرية 
القت بظالله�ا عى النتائج الس�لبية التي لحقت 
بالفريق لكن الالعب�ن واملالك التدريبي مرصون 

عى تقديم نتائج جيدة تريض الجماهري.

مع التحاق محترفيه.. نادي القاسم يسعى لتصحيح المسار

صيام النفط عن التسجيل وازمة نوروز ابرز 
معطيات الجولة الرابعة

اس�تحصل االتح�اد العراق�ي لك�رة 
القدم موافقة اللجن�ُة العلّيا للصحِة 
الس�ماح  الوطني�ة ع�ى  والس�المة 
بع�ودِة الجمهور الكري�م إىل املالعب 
وفق�اً ل�روٍط مح�ددةٍ ، وذل�ك بعد 
غي�اٍب طاَل أكث�ر من س�نٍة ونصف 
ف�ريوس  جائح�ة  بس�بب  الس�نة 

كورونا.
وثمَن رئي�ُس االتح�اد العراقّي لكرة 
موافق�َة  درج�ال،  عدن�ان  الق�دم، 
والس�المة  للصح�ِة  العلي�ا  اللجن�ة 
الوطنية بالس�ماح بع�ودة الجمهور 
للمالعب العراقية، مع تطبيق رشوط 

السالمة.
لالتح�اد  اإلعالم�ي  الناط�ُق  وق�اَل 
العراقّي لكرِة القدم، أحمد املوسوي: 
إن اللجنة العليا وافقت عى الس�ماِح 
بع�ودة الجمه�ور للمالعب ب�دءاً من 
الجول�ة الخامس�ِة لل�دوري املمت�از 
وبنس�بة  % 30 بع�د جه�ود كب�رية 
بذلها وزير الشباب والرياضة رئيس 
اإلتح�اد العراقي لك�رة القدم عدنان 
درجال الذي انهى تواصله مع اللجنة 

العليا باقرار املوافقة.
جوال�ًة  فرق�اً  هن�اك  أن  وأض�اَف: 
ث�الث  قب�ل  املالع�ب  يف  س�تتواجد 

س�اعاٍت من انطالِق املباراة، لتطعيم 
الجماه�ري بلق�اح كوفي�د 19، بينما 
سيتُم الس�ماح بالدخول للذين تلقوا 
اللق�اح يف وقٍت س�ابٍق، برط جلب 
كارت التلقيح أثناء حضور املباريات.

الناطُق اإلعالم�ي لالتحاد،  وأوض�َح 
تطبي�ُق  س�يتم  املوس�وي:  أحم�د 
والتباع�د  االحرتازي�ة  اإلج�راءات 
االجتماعي أثناء حضوِر الجمهور إىل 
مبارياِت ال�دوري املمتاز، ويف جميع 
املالع�ب الت�ي ع�ى إداراته�ا تهيئ�ة 
مس�تلزمات نج�اح عملي�ة التباعد، 

لضمان سالمِة املشجعن .

أك�د عض�و االتح�اد العراقي 
لك�رة الق�دم ف�راس بح�ر 
العلوم، ان االتحاد من حقه 
بلجان�ه  تغي�ريات  إج�راء 

وكوادره الفنية واإلدارية.
ان  العل�وم  بح�ر  وق�ال 
طرح�ت  كث�رية  تس�اؤالت 
بش�أن تغي�ري املدي�ر االداري 
الكابتن باسل كوركيس 
م�ن  اعفائ�ه  بع�د 
مهمت�ه، وان االتحاد 
ي�رى يف الوقت الحايل 
بانه حان الوقت لهذا 

القرار علماً ان الكابتن باسل يف هذا املنصب منذ 
8 سنوات.

واض�اف ان مجل�س ادارة االتح�اد تغ�رّي وان 
التغي�ري وارد يف أغل�ب مفاص�ل االتح�اد وق�د 
تمخ�ض اجتم�اع االتح�اد األخ�ري ع�ن اتخاذ 
عدة ق�رارات من ضمنها إعفاء الكابتن باس�ل 
كوركيس وتس�مية مدير إداري جديد للمنتخب 

وهو غيث املهنا.
وكان رئي�س اتح�اد الكرة عدن�ان درجال وعد 
بتغيريات س�تجرى ع�ى املنتخ�ب الوطني بعد 
تعادل منتخبنا الوطني يف مباراته أمام منتخب 
لبنان ضمن منافسات الجولة الثالثة للتصفيات 

املؤهلة لكأس العالم.

لك�رة  العراق�ي  االتح�اد  طال�ب 
القدم، أعضاءه بحس�م إزدواجية 
املناصب، فيما حدد الثالثاء املقبل 

آخر موعد لالستقالة.

وأك�د عضو اتح�اد الك�رة فراس 
أعض�اء  إب�الغ  العل�وم،  بح�ر 
االتحاد مزدوج�ي املناصب تقديم 
استقاالتهم من مناصبهم األخرى 

وحس�م أمرهم حتى ي�وم الثالثاء 
املقبل كموعد أخري، أو االس�تقالة 
م�ن منصبه�م يف اتح�اد الك�رة. 
وأوض�ح بح�ر العل�وم، أن »وزارة 
الش�باب حجبت األموال عن اتحاد 
كرة القدم لحن استقالة األعضاء 
جميعا من مناصب رياضية أخرى 
يش�غلونها يف أندية غري مناصبهم 

يف االتحاد«.
يف  أبل�غ  االتح�اد  أن  إىل  واش�ار 
اجتماع�ه األخ�ري األعض�اء الذين 
لم يس�تقيلوا أن يحس�موا أمرهم 
بأرسع وق�ت بغية ع�دم الخروج 

عن القانون الريايض«.

اللجنة العليا للصحة توافق على دخول الجماهير 

المهنا بديال لكوركيس في المنتخب الوطني

اتحاد الكرة يطالب اعضاءه بحسم إزدواجية المناصب

االن وبع�د ان اتضح�ت الرؤية بش�أن منتخبنا الوطن�ي لكرة القدم 
والتعثرات املتتالية التي خيبت امالنا نقول: ان الخطأ الجس�يم الذي 
وق�ع فيه االتح�اد الكروي بترسي�ح كاتانيت�ش كان رضبة قاضية 

للكرة العراقية.
 نحن النش�كك بقدرات الهولندي ادفوكات وه�و مدرب من الدرجة 
االوىل ومن الطراز العايل كما اننا النحمله وحده مس�ؤولية ما حدث، 
لكن خطأ االتحاد ينصب بش�قن، االول انه لم يس�ع مطلقا العادة 
بناء املدرس�ة الكروي�ة العراقية، وثاني�ا فرط باملدرب الس�لوفيني 
كاتانيت�ش ال�ذي ع�رف كل خبايا املنتخ�ب وامكانات�ه، وعليه فان 
نتائ�ج كاتانيتش يف الجولة االوىل من التصفيات كانت مش�جعة بل 
ه�ي االفضل الن منتخبن�ا حقق انتصارات عى الفرق نفس�ها التي 

لعبت معه يف الجولة الثانية ولم يستطع تجاوزها.
الش�ك ان الس�لوفيني كان ذكيا ج�دا يف التعامل م�ع العبينا، ونجح 
يف وضع االس�لوب والتكتيك الذي يخدم طريق�ة لعبنا، لكن النعرف 
مل�اذا تخ�ى عنه االتح�اد يف وقت ح�رج، فبطبيعة الح�ال اليملك اي 
م�درب يف العالم عصا س�حرية، وبالتايل فان طبيع�ة لعب منتخبنا 
وامزجة الالعبن هي املفتاح للنرص وقد وجد كاتانيتش هذا املفتاح 
واس�تطاع ان يكيف املنتخب باس�لوب لعب ادى يف النهاية اىل نتائج 

مرضية.
نحن لس�نا ضد فكرة ادفوكات ولكن ه�ذه الفكرة اليمكن تطبيقها 
عى واقع كرتنا يف ظرف ش�هر او شهرين بل عى العكس فان نبوغ 
ادفوكات كان سببا يف االخفاق يف مبارياته االربع االخرية، فاملنتخب 
العراق�ي اليتقب�ل التغي�ري الرسيع علم�ا ان معظم العبين�ا باعمار 
متقدمة واليمكن ان يمتلكوا املوهبة التي تجعلهم يعطون اكثر مما 

يعرفون.
كان ع�ى االتحاد اس�تقدام ادف�وكات ملرحلة مابع�د التاهل ومنحه 
الوق�ت ال�كايف لتش�كيل منتخب جديد بعنارص ش�ابة ي�زج بهم يف 
مع�رتك املونديال، ال ان نطرد كاتانيتش ونحن يف املرحلة الحساس�ة 
ونأتي بالكبري ادفوكات كي يغري ما نحن عليه من واقع كروي مرير.
ان اف�كار ادفوكات تحتاج قطعا اىل وقت طويل واىل توفري امكانيات 
كب�رية مع وج�ود نوايا حقيقي�ة يف التغي�ري، لكن ال�ذي حصل اننا 
خرسن�ا كاتانيتش الناجح ولم نس�تفد من عبقري�ة ادفوكات وهذا 
س�ببه س�وء تخطيط االتحاد والرصاعات املدم�رة التي ادت اىل هذه 

الخيبة املريرة.
النعتق�د ان الع�راق س�ينجح يف الوص�ول اىل املوندي�ال فقد خرسنا 
الفرصة وتضاءلت حظوظنا بنس�بة كبرية يف مباراة االمارات، فهنا 
اليجب علين�ا التعلق مرة ثانية باالمل وعلينا التفكري بمنتخب جديد 

يصنعه ادفوكات بكل اريحية وننتظر مونديال 2026.

بعد الخيبة

علي الباوي

اعلن االتحاد املركزي لبناء االجس�ام اس�ماء العبي املنتخبات الوطنية التي 
تنتظره�ا مش�اركة يف بطولتي اس�يا والعالم وتحتضنهما لبنان واس�بانيا 

شهر ترين الثاني املقبل.
وق�ال رئيس اتح�اد اللعبة فائز عبد الحس�ن إن »اتحاده أج�رى اختبارات 
الفئ�ات بدي بلدنك والفيزيك واملس�كلر والكالس�ك فيزيك والكالس�يك بدي 
بلدنك للمتقدمن والشباب واملاسرت«، مبينا انه »تم الرتكيز عى عوامل عدة 
يف اختيار الالعبن وقد س�جلنا حضور عدد متميز بامكانهم حصد االوسمة 

االوىل«.
واض�اف ان »قائم�ة منتخب فئ�ة املتقدمن لوزن 60 كغ�م ضمت الالعبن 
يوس�ف محمد ورضغ�ام نض�ال ويف وزن 65 كغ�م رحمن حمي�د ومؤمن 
باس�م وب�وزن 70 كغ�م منذر س�مري وكرار كري�م ول�وزن 75 كغم محمد 
جب�ار وريج�ان فؤاد بوزن 80 كغ�م مالك عيل وعثمان عدن�ان، وبوزن 85 
كغم فرهاد عثمان ومحمد محسن اسماعيل وحاجي ريكان وحيدر مازن، 

وب�وزن 90 كغم خالد وليد ولؤي عامر، وبوزن 95 كغم حس�ن نجيب، ويف 
وزن 100 كغم عيل سالم واحمد عيل، ويف 100+كغم عيل جليل«.

ونوه بان »تش�كيلة منتخب فئة الش�باب تألفت من مصطفى س�الم وعيل 
مالك وحس�ن عالوي وعبد اللطيف س�امي، بينما ضمت فئة املاس�رت لبناء 
االجس�ام من 40-44 س�نة الالعبن لؤي س�عد وفؤاد ش�اوي وعيل حسن 
ومشتاق يونس وضمن فئة 45-49 سنة احمد هاشم تحت 80 كغم واحمد 
جمي�ل ف�وق 80 كغم، وضمن فئة فوق 50 س�نة س�عد ن�ادي وحيدر عبد 

الرزاق«.
واوضح عبد الحسن »حرصنا عى ان تكون املشاركة يف جميع الفئات بفرق 
كامل�ة بغية الحصول ع�ى النقاط يف املجم�وع العام وقد تألفت تش�كيلة 
فئة كالس�يك فيزيك من الالعبن كرار كريم 168 س�م وفؤاد اياد 168 س�م 
وشيفان مهدي واحمد وليد ل�171 سم ومصطفى سلمان  175 سم  وريدار 
هاشم ومحمد جمال 180 سم واحمد حميد وارشف صبحي ل� 180+سم«.

بناء األجسام يعلن تشكيلة المنتخبات الوطنية
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اليوم.. صراع جديد بين أتلتيكو وليفربول والريال يسعى الستعادة هيبته

تعود منافس�ات دوري أبطال أوروبا هذا األس�بوع، عقب فرتة 
التوق�ف الدولية بلق�اءات الجولة الثالثة م�ن دور املجموعات، 
املرحلة الت�ي تواجهها عدة فرق بهامش خط�أ محدود للغاية، 

عقب ما تحصلت عليه يف أول جولتني.

ورطة إسبانية
هذا هو حال غالبية الفرق اإلس�بانية، ال س�يما برشلونة الذي 
تخل�و جعبته من النق�اط، وفياريال الذي حق�ق تعادال وحيدا، 
وباملث�ل ال يمك�ن إلش�بيلية الذي لم ي�ذق طعم االنتص�ار بعد 
وحقق تعادل�ني، وكذلك ريال مدريد الذي ف�از يف مباراة واحدة 

فقط، أن يسمحا لنفسهما بارتكاب خطأ جديد.
أم�ا أتلتيكو مدريد، الذي جم�ع 4 نقاط ويخوض أبرز مواجهة 

يف الجول�ة الثالثة، أم�ام ليفربول، حيث يلتق�ي األوروجواياني 
لويس س�واريز بفريقه الس�ابق، فهو الفريق اإلسباني الوحيد 

الذي يواجه اللقاء بمزيد من االرتياح.
وكتيبة املدرب يورجن كلوب هي واحدة من الفرق الس�تة التي 
حقق�ت الف�وز يف املباراتني الس�ابقتني، وباملثل حص�د النقاط 
الس�ت كل من أياكس وبوروسيا دورتموند وشرييف ترياسبول 

وبايرن ميونخ ويوفنتوس.
ويس�تضيف وان�دا مرتوبوليتانو الي�وم الثالثاء، مباراة تتس�م 
بالعديد م�ن جوانب اإلث�ارة، فعالوة عىل لقاء س�واريز مجددا 
بالنادي الذي لعب معه 133 مباراة وس�جل 82 هدفا بقميصه، 
فإن املواجهة بني أتلتيكو مدريد وليفربول هي مبارزة لتصفية 

الحسابات.
ويناف�س الفريقان خالل اللقاء املرتق�ب عىل صدارة املجموعة 
الثاني�ة، إذ أن »الري�دز« فاز عىل بورتو ومي�الن، يف حني تعادل 
»الروخيبالنكوس« أمام الفري�ق الربتغايل ولكنه فاز يف مباراته 

األخرية أمام الخصم اإليطايل.

الريال واستعادة هيبته
ويف املجموع�ة الرابع�ة، ش�وه ري�ال مدري�د رحلت�ه األوروبية 
بهزيمة غري متوقعة عىل ملعب سانتياجو برنابيو أمام شرييف 

املولدويف الذي يخوض البطولة األوروبية العريقة للمرة األوىل.
انتكاس�ة ال يمك�ن تصورها، قللت م�ن نجاح الريال يف س�ان 

سريو أمام إنرت اإليطايل يف الجولة األوىل.

وهذا األس�بوع يزور امللكي كييف ملواجهة ش�اختار دونيتسك 
األوكراني الذي خرس أمامه مرتني يف املوسم السابق.

وس�يكون عىل أبناء املدرب اإليطايل كارلو أنشيلوتي التعلم من 
تلك الخسارة وإنعاش وضعهم يف البطولة األوروبية.

اختبار السييت
وع�ىل ملعب ج�ان برايدال يس�تقبل كل�وب ب�روج البلجيكي، 

ضيفه الثقيل مانشسرت سيتي اإلنجليزي.
وتخوض كتيبة املدرب اإلس�باني بيب جوارديوال التش�امبيونز 
ليج بمس�توى من الثب�ات أدنى من املتوقع، فبع�د فوزها عىل 
اليبزيج األملاني يف املواجهة األوىل، س�قطت يف فخ الهزيمة أمام 

باريس سان جريمان.

بينما يس�تقبل الفريق الفرن�ي، متصدر املجموعة األوىل فقط 
بف�ارق النقاط أم�ام بروج بعد تعادله أم�ام الخصم البلجيكي 
وف�وزه عىل املان س�يتي، عىل ملع�ب حديقة األم�راء اليبزيج، 

املتذيل دون أي رصيد يف جعبته.
يف حني يتنافس أياكس الهولندي وبروس�يا دورتموند األملاني يف 

يوهان كرويف أرينا عىل صدارة املجموعة الثالثة.
الفريق�ان حققا بداية ال تش�وبها ش�ائبة يف أوروبا بحصدهما 
النقاط الست يف الجولتني السابقتني، وقد أظهر البطل الهولندي 

قوة كبرية ليعادل مستوى املنافس األملاني.
ويف إس�طنبول، يلتقي بش�يكتاش الرتكي وسبورتنج الربتغايل، 

وكل منهما يسعى لحصد نقاطه األوىل يف البطولة.
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ب�دأ ن�ادي تش�يلي، مفاوض�ات التعاقد م�ع أحد 
الالعبني البارزين يف خط الدفاع بصفوف يوفنتوس.

وينته�ي عقد ماتي�اس دي ليخت م�ع يوفنتوس يف 
صيف 2024، علًما بوجود رشط جزائي بقيمة 125 

مليون إسرتليني.
ووفًقا لصحيفة »ذا صن«، فإن مس�ؤويل تش�يلي 
ب�دأوا املفاوض�ات مع اإليط�ايل مينو راي�وال، وكيل 
دي ليخت، ح�ول إمكانية إبرام الصفقة يف املريكاتو 

الصيفي املقبل.
وكان راي�وال ق�د رصح لإلع�الم، ب�أن ماتي�اس دي 
ليخ�ت قد يرحل ع�ن صفوف يوفنت�وس يف الصيف 
املقب�ل. وأش�ارت الصحيف�ة إىل أن تش�يلي أب�رز 

فري�ق تحدث مع�ه رايوال بش�أن 
صفق�ة دي ليخ�ت، لكن�ه ع�رض 

املدافع الهولندي أيًضا عىل برش�لونة 
ومانشسرت سيتي.

وأوضح�ت أن رحيل ماتي�اس دي ليخت عن 
يوفنتوس لن يكون س�هاًل، 

اإليط�ايل  الن�ادي  ألن 
ال يخط�ط ملن�ح أي 
قيمة  عىل  تخفيض 

الرشط الجزائي.

كش�ف تقرير صحفي بريطاني، عن موقف اإليطايل 
أنطونيو كونتي، املدير الفني السابق إلنرت ميالن، من 

تدريب مانشسرت يونايتد هذا املوسم.
ووفًقا لصحيفة »مريور« الربيطانية، فإن النرويجي 
أويل جون�ار سولس�كاير، املدي�ر الفن�ي ملانشس�رت 
يونايت�د، يتعرض لضغوط كب�رية، بعد الهزيمة أمام 
ليس�رت س�يتي بنتيجة )2-4( يف ال�دوري اإلنجليزي 

املمتاز.
وأش�ارت إىل أن سولس�كاير، يتمتع حت�ى اآلن بدعم 
إدارة مانشس�رت يونايت�د، لكن املوق�ف قد يتغري مع 
خوض الفريق سلسلة من املباريات الصعبة املقبلة.

وأوضح�ت أن كونتي يعد االس�م األبرز حالًيا لخالفة 
سولس�كاير، بس�بب خربات�ه يف الف�وز بالبطوالت، 
باإلضافة إىل كونه ال يعمل منذ الرحيل عن إنرت ميالن 

يف الصيف املايض.
وذكرت أن كونتي نفس�ه سيكون منفتًحا عىل قيادة 
الش�ياطني الحم�ر، ألن األخري يتمت�ع باملعايري التي 

يبحث عنها املدرب اإليطايل.

وقال�ت الصحيفة الربيطانية، إن كونتي يريد تدريب 
فريق لديه القدرة عىل املنافسة، ولهذا السبب رفض 
قيادة توتنهام، بينما لن يعاني من هذه املشكلة مع 

الشياطني الحمر.

خرس يوفنت�وس، جهود أحد العبي�ه البارزين 
يف خ�ط الهجوم حتى نهاية ش�هر ترشين أول 
الجاري. ووفًقا لش�بكة »سبورت ميدياست«، 
فإن يوفنتوس حصل عىل نبأ غري س�ار بش�أن 
اإلصاب�ات، بعد تأكد اس�تمرار غياب مهاجمه 
األرجنتين�ي باول�و ديب�اال حتى نهاية الش�هر 
الج�اري. وكان ماس�يمليانو أليج�ري م�درب 
الي�ويف، ق�د رصح قبل يومني ب�أن باولو ديباال 
س�يعود خالل ف�رتة ترتاوح م�ن 7 إىل 10 أيام. 
وأش�ارت الصحيف�ة إىل أن م�دة غي�اب ديباال 
زادت قلياًل بشكل مفاجئ، ليبتعد عن مباريات 
حاس�مة لفريقه هذا الش�هر، أبرزها ضد إنرت 
ميالن. وأوضح�ت أن وضع ماتياس دي ليخت 
ليس خط�رًيا، بعد غيابه عن اللق�اء ضد روما 
بس�بب إجهاد عض�ي. وس�يخضع دي ليخت 
الختب�ارات طبي�ة، وق�د يش�ارك مع الس�يدة 

العج�وز أمام زيني�ت، غدا األربعاء 
يف دوري أبطال أوروبا.

وذكرت أن العب الوس�ط 
أدريان رابيو لم يتعاف 

اإلصابة  م�ن  بع�د 
بفريوس كورونا 

لكنه  املستجد، 
س�يعود ع�ىل 
أمام  األرج�ح 

ميالن،  إنرت 
ع  ألس�بو ا

املقبل.

قال أويل جونار سولسكاير، 
م�درب مانشس�رت يونايتد، 
إنَّ�ه ربم�ا يضط�ر إلج�راء 
لتحس�ني  خططي�ة  تغي�ريات 
توازن فريقه ووضع حد للمستوى 

السيئ بعد الهزيمة )2-4( أمام ليسرت سيتي، 
يف ال�دوري اإلنجلي�زي املمت�از، ي�وم الس�بت 

املايض.
ووضع�ت خس�ارة يونايت�د يف ليس�رت، ح�ًدا 
ملس�ريته الخالي�ة م�ن الهزائ�م يف 29 مباراة 
خارج الدي�ار يف ال�دوري، وزادت من الضغط 
ع�ىل سولس�كاير الذي ق�اد الفري�ق لتعادل، 

وهزيمتني يف مبارياته الثالث األخرية.
وعىل الرغم م�ن امتالكه العدي�د من الالعبني 
الكبار يف تشكيلته، بينهم كريستيانو رونالدو، 
ه مش�جعون ومحلل�ون انتق�ادات للمان  وجَّ

يونايتد يف األسابيع األخرية الفتقاره للهوية.
وأبلغ سولس�كاير، هيئة اإلذاع�ة الربيطانية: 
»خالل فرتة التوقف الدويل، ألقينا نظرة جيدة 
ملعرف�ة الخطأ ال�ذي حدث يف اآلون�ة األخرية. 
لكنن�ا نحت�اج إىل النظ�ر يف التكوي�ن الكامل 
للفريق، وتوازنه، ربم�ا يتعني علينا التضحية 

بيشء ما«.
ون�وه »يف اآلونة األخرية لم نكن يف حالة جيدة. 
فقدنا الكثري م�ن النقاط، وهذا يشء يجب أن 

ندرسه. قد نضطر للتغيري«.
ويلتقي يونايتد يف مبارات�ه التالية مع أتاالنتا 

يف دوري أبطال أوروبا 
يوم غد األربعاء، وأبدى 

امل�درب ثقت�ه يف ق�درة 
العبي�ه ع�ىل ال�رد بقوة 

رغ�م أنه ال يتوق�ع مباراة 
سهلة.

وأض�اف امل�درب النرويج�ي: 
»كل مب�اراة مهم�ة يف ال�دوري 

ودوري األبط�ال. كله�ا مباري�ات 
كبرية. ليس�رت خارج الدي�ار اختبار 

كبري مثل أتاالنتا عىل أرضنا«.

تشيلسي يبدأ التفاوض مع دي ليخت

االصابة تبعد ديباال عن يوفنتوسكونتي يرحب بفكرة تدريب اليونايتد
 في مباريات مهمة

سولسكاير: مواجهة اتالنتا ستكون صعبة 

خرج الس�ويرسي روجر في�درر من قائمة 
أفض�ل 10 العب�ني يف العال�م بالتصني�ف 
العاملي الجديد لالعبي التنس املحرتفني 
وذلك للمرة األوىل يف الس�نوات الخمس 

األخرية.
وحل فيدرر يف التصني�ف الحادي عرش، 
بع�د تراجع�ه مركزي�ن، نظ�رًا البتعاده 
خالل األش�هر املاضي�ة عن املنافس�ات 

لإلصابة.
نوف�اك  الرصب�ي  الج�دول،  ويتص�در 
ديوكوفيت�ش، وخلفه ال�رويس دانييل 

ميدفيدي�ف ثم اليوناني س�تيفانوس تسيتس�يباس، ثم 
األملان�ي ألكس�ندر زفرييف، واإلس�باني رافائي�ل نادال 

خامًسا.
وُيكمل القائمة، الرويس أندري روبليف سادًسا، واإليطايل 
ماتيو برييتيني س�ابًعا، والنمساوي دومينيك ثيم ثامًنا، 
والدنماركي كاسرب رود تاسًعا، وأخريا البولندي هوبرت 

هوركاتش عارًشا بعد صعوده مركزين.
أما الربيطاني كامريون نوري ال�ذي توج الليلة املاضية 
ببطولة إنديان ويلز لألساتذة، ارتقى للمركز 15 عاملًيا.

نيكول�وز  الجورج�ي  البط�ل،  وصي�ف  صع�د  بينم�ا 
باسيالشفيي، 9 مراكز ليحل يف التصنيف 27 عاملًيا.

فيدرر خارج قائمة العشرة االوائل
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محمود درويشالثقافـي

-نلتقي بعد قليل بعد عاٍم بعد عامني و جيْل.

. و َرَمْت يف آلة التصوير عرشين حديقْه

 وعصافرَي الجليل. ومضْت تبحث، خلف البحر، 

عن معنى جديد للحقيقة.

 - وطني حبل غسيل ملناديل الدم املسفوك يف كل 

دقيقْه

أبيات خالدة في الذاكرة
مختارات من أقوال المشاهير

اإلمام عيل ابن أبي طالب »عليه السالم«
صدر العاقل صندوق رسه. ما أضمر أحد ش�يئاً 
إال ظهر يف فلتات لس�انه وصفح�ات وجهه. ال 
تفرح بس�قوط غريك، فإنك ال ت�دري ما تضمر 
ل�ك األي�ام. عق�ول الن�اس مدون�ة يف أط�راف 
أقالمهم. واح�ذر ذوي الخلق اللئ�ام فإنهم.. يف 
النائبات عليك ممن يخطب.. يسعون حول املرء 
ما طعم�وا ب�ه.. وإذا نبا دهر جف�ول وتغيبوا. 
الرغب�ة إىل الكريم تحركه إىل الب�ذل، وإىل اللئيم 
تغري�ه بالطم�ع. وألق عدوك بالتحي�ة ال تكن.. 
منه زمان�ك خائفا ترتقب. أج�زر امليسء بثواب 

املحسن.

 لطفي خلف

زهراء ناجي

قصة قصيرة

المعلم  
 قصائد

املراقب العراقي/ املحرر الثقايف...
مبينا إن جابر ظ�ل يالحق مواجعه 
الكث�ري  اختزن�ت  الت�ي  النفس�ية 
مش�هديا،بفعل  بتدوينه�ا  ليق�وم 
يف  من�ه  اإلف�ادة  ممك�ن  توثيق�ي 
ارشن�ا  املهم�ة  األيام،تل�ك  قاب�ل 
اليه�ا كثريا،وه�ي قصدي�ات تحول 
الرسدية العراقية،اىل مهمة التوثيق 

التاريخي.
وقال حسن يف قراءة نقدية خص بها 
)املراقب العراقي(: خالل الس�نوات 
املاضي�ة اختلطت األجن�اس األدبية 
والفني�ة بعضه�ا ببعض،محاول�ة 
تقدي�م ما يتفق ومفاهي�م التجديد 
س�واء كان ه�ذا التجدي�د مبتك�را 
حقيقي�ا يضي�ف لتاري�خ الرسد ما 
يدف�ع باملتلق�ي متابعت�ه واإليمان 
به،كإرث إنس�اني يؤثر يف منظومة 

الحي�اة الجمعي�ة،أو ذاك الذي وجد 
ثم�ة طريق س�هل لنق�ل البنى من 
تجارب أخرى،فراح ينقلها بحرفية 
تقليدي�ة متقن�ة،او إح�داث بعض 
التعدي�الت غ�ري املهمة،ولكنها كما 
يعتقد هو،خوف ان ال يتهم ويش�ار 
إلي�ه بما ال يري�د وال يرغب،تلك هي 
العراقية،من�ذ  الرسدي�ات  محن�ة 
بداياتها االوىل،لكنه�ا ازدادت خرابا 

وسوء.
وأض�اف: بع�د االحت�الل األمريكي 
للعراق أو ما يس�مى تغيريا،وظهور 
الس�اردين،اطلقت عىل  طبقة م�ن 
والتهمي�ش  املهمش�ون،  وجوده�ا 
هنا بحس�ب ما يعلنون هو االبتعاد 
ح�دث  ال�ذي  الق�رسي  او  اإلداري 
تح�ت ارشاف النظ�ام الدكتات�وري 
وإرادته،لك�ن أولئ�ك الذي�ن فاضت 

يس�تطيعوا  رسادا،ل�م  قرائحه�م 
تقدي�م رسديات خ�ارج املألوف،بل 
نج�د ان ثمة الكثري م�ن الرتاجعات 
النرش.،مس�تثنني  ف�وىض  داخ�ل 
أوج�دت  الت�ي  األس�ماء  بع�ض 
له�ا مكان�ا واضح�ا ومهم�ا داخل 
مس�احة الرسدي�ات العراقية،تل�ك 
اإلش�كالية أوقع�ت البع�ض يف هم 
واالاس�تمرارية،وتقديم  الوج�ود 
حضوره�م  ي�ؤرش  ان  يمك�ن  م�ا 

الش�اعر  ه�ؤالء  اإلبداعي،وم�ن 
الس�ارد جابر محمد جابر،الذي بدأ 
من�ذ منتص�ف الثمانينيات ش�اعرا 
وس�ط ضجي�ج الش�عرية العراقية 
آنذاك،واختالط  مفاهيمها بني اكثر 
من اتجاه،ولكنها يف عمومها،كانت 
تس�ري وتوج�ه م�ن خ�الل االتجاه 
السيايس الذي وجد يف الشعر وسيلة 

قتالية،فاعلة.
وتابع: كانت خط�وات جابر بطيئة 

وتحت�اج اىل تأمل وتدقي�ق واختيار 
اللحظة املناسبة من اجل ولوج قادر 
ع�ىل الثبات،وهذا ما فعله الش�اعر 
فعال،حي�ث اس�تطاع بعد س�نوات 
تأكي�د وج�وده الش�عري، واتضاح 
تجربته،م�ع االبق�اء ع�ىل خصل�ة 
مهم�ة ال يمك�ن ان يكون الش�اعر 
منتجا مهم�ا دونها،وهي التأمل،لم 
يجد الش�اعر ان مس�احات الشعر 
كافية ملا يختل�ج يف أعماقه وازدياد 
تجارب�ه حدة،ب�ل وقس�وة يف مرات 
كثرية،له�ذا اراد تجري�ب الرسدي�ة 

الروائية من خالل رسديته  ) ساللم 
حض�ورا  س�جلت  الصحو(الت�ي 
ضم�ن  واق�ع  ضم�ن  طيبا،لكن�ه 
منظومة االعتياد الش�عري،وهاهو 
تجرب�ة  تقدي�م  ثاني�ة،اىل  يع�ود 
مغاي�رة اذ يقدم ملتلقي�ه مجموعة 
م�ن القصص القص�رية جدا حملت 
عتب�ة عنواني�ة مث�رية للتأمل) برئ 
برهوت(ولك�ن هذا الن�وع الكتابي 
الصع�ب ج�دا يج�ب يتوافر رشوط 
عدة اهمها وأولها اإليجاز والتكثيف 
مكاني�ا وزمانيا،مع لغ�ة مقتصده 

وخواتي�م مغاي�رة تحم�ل رضب�ة 
رسدي�ة إيقاظي�ة.  وواص�ل: والن 
الشاعر جاء منطقة اشتغال رسدية 
دقيقة،طل�ت رسديات�ه حائرة بني 
ش�عريته،ورشوط ال�رسد القص�ري 
جدا،وهذا م�ا جعله يبتعد بقدر من 
يس�تطيع عن ذاته الشعرية،مرتديا 
كان�ت  وان  الرسد،حت�ى  مفاهي�م 
الفعل  املفاهيم بس�يطة،وهذا  هذه 
منحه قوة فاعلة يف ولوج البساطة 
يف اللغ�ة والثي�م الت�ي م�ا خرج�ت 
ع�ن الواق�ع املع�اش واش�كالياته 

السياسية واالجتماعية.
وأكمل :ظل الس�ارد يالحق مواجعه 
الكث�ري  اختزن�ت  الت�ي  النفس�ية 
مش�هديا،بفعل  بتدوينه�ا  ليق�وم 
يف  من�ه  اإلف�ادة  ممك�ن  توثيق�ي 
ارشن�ا  املهم�ة  األيام،تل�ك  قاب�ل 
اليه�ا كثريا،وه�ي قصدي�ات تحول 
الرسدية العراقية،اىل مهمة التوثيق 
التاريخي،وه�و دور ومهم�ة بدأت 
تتض�ح منذ س�نوات،وتظل قصص 
االع�م  ضم�ن  فاعل�ة  برئبره�وم 
الس�ائد لكنها ال تخلو من رسديات 
قص�رية متمي�زة) محاول�ة رسقة 
امرأة، الل�ص الثمل، اح�الم مؤملة( 
وسواها،وثمة سؤال يراود مخيلتي 
يدف�ع  طويل،مال�ذي  زم�ن  من�ذ 
بالكاتب سواء كان ساردا او شاعرا 
اىل   اش�تغال  م�كان  م�ن  االنتق�ال 
آخ�ر هل هي محاول�ة تحدي الذات 
ودف�ع اىل خط�اب مع�ريف مغاير،ام 
هو إلحاح التج�ارب التي تعاظمت 
حت�ى ف�اض كيله�ا فاحتاج�ت اىل 
امكنة رصاخ  جديده تسهم يف تبديد 

االحزان وتوثيقها ايضا؟.
وخت�م :يف مجموع�ة  ب�رئ برهوت، 
محم�د  جاب�ر  عم�ل  القصصي�ة 
جابر،ع�ىل توثيق تجارب ذاته، التي 
ازدادت زحم�ة ، فاوج�د لها س�بال 

للتدوين الذي يراه مناسبا.

إشكالية التجنيس األدبي في »بئر برهوت«
يرى الكاتب الكبيـــــر شوقي كريم 

حسن أنَّ القاص والشاعــــــــر جابر محمد 
جابر عمل في مجموعته القصصية » بئر 

برهوت« على توثيق تجارب ذاتــــــه التي 
ازدادت زحمة  فاوجد لها سبال للتدوين 

الــذي يراه مناسبا. 

 فيلم »كباتن الزعتري« يفجر صرخة الالجئين السوريين

متحف »غوغنهايم« يكرس عالميا مسيرة إيتل عدنان التشكيلية

نجالء أبو النجا 
ُع�رض فيل�م »كبات�ن الزع�رتي« الذي 
ش�اركت فيه مفوضي�ة األم�م املتحدة 
لش�ؤون الالجئني، تحت شعار »سينما 
من أجل اإلنس�انية«يف الدورة الخامسة 
الس�ينمائي  الجون�ة  مهرج�ان  م�ن 
لتس�ليط الضوء عىل الالجئني عرب الفن 

وأعمال مختلفة.
وأوضح�ت املفوضي�ة يف بي�ان له�ا أن 
الفيل�م مدع�وم م�ن املفوضي�ة وه�و 
وثائقي مرصي، ُيعرض ضمن مسابقة 
للمخ�رج  الطويل�ة  الوثائقي�ة  األف�الم 
املرصي عيل العربي، الذي شارك سابقاً 
يف منص�ة الجون�ة الس�ينمائية التابعة 

للمهرجان.
»فرايت�ي«  مجل�ة  موق�ع  واخت�ار 
فيل�م  الس�ينما  عال�م  يف  املتخصص�ة 
»كباتن الزعرتي« يف املركز الثاني ضمن 
قائمة ألفض�ل 15 فيلماً عرضت ضمن 

فعاليات مهرجان صندانس.
تدور قصة وأحداث الفيلم حول محمود 
مخي�م  يف  يعيش�ان  اللذي�ن  وف�وزي، 
الزعرتي لالجئني يف األردن منذ خمس�ة 
أعوام وهما ش�ابان س�وريان ف�رّا من 
القص�ف يف مدينة درعا جنوب س�وريا 
ع�ام 2013 إىل مخيم الزعرتي يف األردن. 
وعىل الرغم م�ن معاناتهما وظروفهما 
الصعب�ة، يجمعهم�ا ح�ب ك�رة القدم، 
ويحلمان باالحرتاف، فيحصل الش�ابان 
ع�ىل الفرص�ة الحقيقي�ة عندم�ا تأتي 
بعث�ة إىل املخيم الختي�ار العبني لبطولة 

دولية.
ويق�ول العرب�ي » إن�ه عىل مدار س�تة 
أعوام »تتبعت خطوات ش�ابني سوريني 
فرّا م�ن القصف يف مدين�ة درعا جنوب 

س�وريا إىل مخي�م الزع�رتي، وأب�رز ما 
جذبني إىل املوض�وع هو أنهما يتمردان 
عىل الواقع األليم ويحلمان بأن يصبحا 

نجمني يف عالم كرة القدم«.
ويضي�ف »ال أنك�ر أن املوض�وع كان يف 
امل�ايض بالنس�بة يل مج�رد إحص�اءات 
الجئ�ني  م�ع  تعامل�ت  حت�ى  وأرق�ام 
ونازح�ني ومهاجرين ومصابني. تغريت 
وجه�ة نظ�ري، بخاص�ة ع�ام 2013، 
وق�ررت أن اتجاه�ي وزاوي�ة اهتمامي 

س�تكون بالتع�رّف إىل تفاصي�ل حي�اة 
الالجئ�ني يف األماك�ن التي لج�أوا إليها، 
وأتاحت يل جامعة ال�دول العربية زيارة 

19 مخيماً من بينها مخيم الزعرتي«.
ويواصل املخرج املرصي »وجدت الحياة 
يف املخي�م صعب�ة جداً والظ�روف مؤملة 
واملجتمع فيه منغلق ومحافظ... ولفت 
وأحببتهم�ا  وف�وزي  محم�ود  نظ�ري 
وتوح�دت م�ع أحالمهم�ا وم�ع الوقت 
اقرتب�ت منهما وأسس�ت عالقة صداقة 

م�ع الش�ابني وامل�كان واإلدارة، وأردت 
تقديم الحلم واألمل الذي يخلق من رحم 

املعاناة«.
ويوض�ح العرب�ي »ص�ورت تقريباً ملدة 
ع�ام يف املخي�م للحص�ول ع�ىل م�ادة 
للفيلم وعرضت منه�ا عرش دقائق عىل 
املفوضي�ة الدولية لش�ؤون الالجئني يف 
األردن الت�ي وافق�ت ع�ىل دع�م العمل 
وأعطته مساحة أكرب للحركة. أنا سعيد 
جداً بعرض الفيل�م يف مرص بعد عرضه 

املحاف�ل واملهرجان�ات  الكث�ري م�ن  يف 
الجمه�ور  ي�رى  أن  يهمن�ي  الدولي�ة. 
امل�رصي والعرب�ي زاوي�ة جدي�دة م�ن 
الناحي�ة اإلنس�انية، م�ن وجهة نظري 
بخاص�ة أن الفيل�م ي�دور ح�ول قصة 
األبط�ال  ه�م  املمثل�ني  وأن  حقيقي�ة 
الحقيقي�ون. كما أن أب�رز هدف للفيلم 
تقديم�ه لحياة الالجئ�ني عىل أنهم جزء 
من العالم. فه�م مثل غريهم من الناس 

لديهم آمال وأحالم«.

 مصطفى العارف 
يف الس�تينيات ع�ني احم�د معلما يف قضاء س�وق 
الشيوخ , كان شابا وسيما ومثقفا من عائلة أدبية 
وعلمية مرموقة , دخل املدرس�ة اس�تقبله مديرها 
األس�تاذ فاه�م, - س�أله املدي�ر : - م�ا تخصصك 
الدقي�ق أس�تاذ احم�د ؟ 0 - : أجابه اللغ�ة العربية 
, وأجي�د الرياضي�ات أيضا,-:  ن�ادى بصوت عال , 
أس�تاذ مناف  خرج من الغرفة املقابلة كان يرتدي 
قميصا ضيقا تربز قس�مات كرش�ه بشكل واضح 
, وبي�ده س�جل كبري , أم�ره بتس�جيل مبارشته يف 
املدرس�ة ,وه�و ي�وم م�ا زال يتذكره يوم الس�بت 

 0 1960/10/1
انتب�ه أس�تاذ احم�د إىل لوح�ة كب�رية خل�ف مدير 
املدرس�ة مرس�ومة بألوان زاهية , معلم يقف أمام 
الصبورة ويش�ري بيده إىل العبارة اآلتية  ) العلم نور 
والجه�ل ظ�الم( , يحيط�ه  الطلبة م�ن كل جانب,  
يفرتش�ون األرض , ويكتب�ون عليه�ا , تذكر معلم 
اللغة العربية محمد حسن كيف كان يعامل الطلبة 
بوحش�ية وقس�وة , حتى يهرب اغل�ب الطلبة من 
الدرس, ويف يوم من األيام -:طلب املعلم املتغطرس 
م�ن الطال�ب املجد احم�د أع�راب الجمل�ة اآلتية : 
)الع�راق وط�ن الجميع( 0 - : قال احم�د ؟ العراق 
عظي�م, وكب�ري مبت�دأ يف كل يشء مرف�وع بعيون 
محبي�ه , وطن يض�م جميع أطيافه خ�رب مرفوع 
لحب الوطن ,وهو مض�اف , والجميع مضاف إليه 
يف معاركه وإحزانه ودموعه الحزينة عىل ضياعه 0 
فبهت األس�تاذ , وانتبه إىل الطالب الذكي الذي أجاد 
الكالم يف وصف وطن�ه , تأمل اللوحة بحزن عميق 
,واطرق برأس�ه إىل األرض وهو يتحرس عىل س�نني 

عمره التي قضاها يف سجنه  االنفرادي 0    
ويف اليوم التايل اس�تيقظ باكرا , دخل صفه ودرس 
موضوع الفع�ل املايض , كان يحم�ل ثقافة عالية 
س�اعدته ع�ىل إيص�ال امل�ادة العلمي�ة بس�هولة , 
ولدي�ه خزين مع�ريف من قراءة الدواوين الش�عرية 
, والرواي�ات , والقص�ص , والحكايات الش�عبية , 

واألساطري 0   
تع�رف عىل معلمة الرتبية اإلس�المية الس�ت فاتن 
التي  كانت تعمل معه يف املدرسة تزوجها , وأنجبت 
له فتاة جميلة س�ماها ش�مس , وب�دأت رحلتهما 

العلمية سنوات عدة يف مدرسة املبدأ 0  
- زاره صديق�ه املعلم حكيم , وطل�ب منه الذهاب 
إىل مس�جد القري�ة ألداء فريض�ة ص�الة املغ�رب , 
وأثن�اء عودته إىل البي�ت تم اعتقاله وحس�به مدة 
زمنية طويلة ,  واتهامه باالنتماء إىل جهة سياسية 
معادية , بعدها أطلق رساحه  بعد تحطيم نفسيته 
وترك عاهة دائمية يف جس�ده , ق�رر ترك الوظيفة 
والس�فر خارج البل�د , وافقت ال�وزارة عىل إحالته 

للتقاعد بعد إصابته بعاهة مستديمة 0  
عمل يف الصحاف�ة التي وجدها الس�بيل الوحيد إىل 
لقمة عيش رشيف�ة له , ولعائلت�ه الكريمة تعرف 
عىل كبار النق�اد, والروائيني, وأصبح من الروائيني 
املربزين ,وطبع�ت رواياته, وقصصه , وترجمت إىل 
لغ�ات عدة 0  قرر العودة إىل بلده الذي تركه مرغما 
, حم�ل مع�ه األماني يف تحقي�ق ال�ذات , والتطور 

الحاصل يف البالد املجاورة 0 
وصل�ت الطائ�رة  التي تقله إىل مط�ار بغداد الدويل 

يوم الخميس 2006/7/15 0 
صدم بالواقع املزري , وقرر اعتزال الحياة 0  

                                                                                                                                                             

ريح..
هلك الجسْد

فلقد تحّمل عبَء أحمال ِالبلْد
والطافحنَي عىل سفوح الجلد

دون عدد
وكّل أخطاء الولْد

سقطت خيوط الخيمة العظمى
عىل وجه الرتاب

وخلخلت ريح التآمر قاَع أطراف الوتد ْ

إلى زكريا الزبيدي
انهض يا زكريا

ارفع صخر الهم عن القلب املجروْح
ما لم تنهض يوما

من سريد لهذا الشعب الروْح؟
يسمع هذا الشعب دبيب النمل وراء خطاك

يقرأ سورة مجدك
يا أسطورة هذا الزمن األسود..

ما أبهاك

هرم = شيخوخة
هرمت أخشاب كرايس العرش
ولم يهرم عزم الشعب العربي

سياج/ إلى البطل األسطوري المقاوم

ادعس عىل جسد السياْج
وال تمت مثل النعاْج

غرّي تضاريَس الروتني
وال تداري االعوجاْج

غرّي مساَر رصاصهم
وافرض مساَر إرادتْك

وارسم تفاصيل انقضاضك
قبل طحن فريستْك

املراقب العراقي/ متابعة...
معظمنا يع�رف اللبنانية إيتل عدنان ش�اعرة 
وروائي�ة مهم�ة له�ا بالفرنس�ية واإلنجليزية 
أكث�ر م�ن عرشي�ن ديوان�اً، ورواي�ة تجريبية 
لك�ن   .)1977( روز«  بعن�وان »س�ّت م�اري 
عدن�ان هي أيض�اً فنان�ة تش�كيلية باألهمية 
نفس�ها ُعرض�ت لوحاته�ا ورس�ومها يف أبرز 
املتاحف واملؤسس�ات الفنية ع�رب العالم. هذا 
الوج�ه يفرس قيمته التش�كيلية املعرض الذي 
ينّظم�ه له�ا حالي�اً متح�ف »غوغنهاي�م« يف 
نيوي�ورك تحت عن�وان »«إيتل عدن�ان، قياس 
جديد للضوء«، ويش�ّكل بأهميت�ه ومضمونه 

تكريس�اً مس�تحقاً ملس�ريتها اإلبداعية.قيمة 
هذا املعرض، ال�ذي يحتل الطابقني األولني من 
ال�رصح الحلزوني للمتح�ف، تكمن يف تغطيته 
عم�ل عدن�ان التش�كييل منذ منتص�ف القرن 
امل�ايض، وتضّمنه بالت�ايل أعماالً م�ن مختلف 
الوس�ائط التي اعتمدته�ا يف فنها. تكمن أيضاً 
يف مقابل�ة منّظمي�ه األعم�ال الح�ارضة فيه 
بأعم�ال للفن�ان فاس�ييل كاندينس�كي تحتل 
الطابقني العلويني م�ن املتحف. مقابلة مثرية 
وغ�ري مجاني�ة ألن عدن�ان درس�ت وتأّملت يف 
ف�ن ه�ذا العم�الق ط�وال حياته�ا، ووصفت 
رسمه التجريدي ب� »فولكلور أعيد عيشه عىل 

مستوى كوني«.
بداي�ات عدن�ان يف فن الرس�م تع�ود إىل نهاية 
الخمسينيات، حني كانت تدّرس مادة الفلسفة 
يف كاليفورني�ا. حقبة توقفت فيها عن الكتابة 
باللغ�ة الفرنس�ية احتجاج�اً ع�ىل اس�تعمار 
فرنسا للجزائر، ورّصحت بأنها ستبدأ »الرسم 
باللغة العربية«. وبينما اتسمت كتاباتها آنذاك 
بنقٍد محكم للحرب والجور االجتماعي، ش�ّكل 
رس�مها ��� وال ي�زال �� تقطرياً جد ش�خيص 
إليمانها باإلنس�ان وبجمال العال�م. ومن هذا 
املنطلق نفهم قولها: »يبدو أنني أكتب ما أرى، 

وأرسم ما أنا عليه«.

شوقي كريم حسن جابر محمد جابر



بعد دخول النبي »ص« إلى المدينة 
كيف هاجر اإلمام علي »ع« من مّكة على وقع مؤامرات المشركين؟
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تشرين األول

قبل 13 قرناً كاملة
سقوط حكم بني أمية واستحواذ 

العباسيين على السلطة

وم�ا من ش�ك يف أّن الث�ورة الحس�ينّية املباركة بحجمها 
الكبر، وبنتائجها الخط�رة، لم تكن أمراً ارتجالياً ناتجاً 
ع�ن انفعال آني غر مدروس، وإّنما كانت نتيجة مواقف 
مسبقٍة، وتراكمات عديدٍة، وقرار مدروٍس؛ كانت نتيجته 
تل�ك الثورة العظيم�ة، ومن دون مالحظ�ة تلك الظروف 
واملواقف الس�ابقة، وقراءة األحداث التي س�بقت الثورة، 
يبق�ى تقييمها � أو إعطاء حكم موضوعي بش�أنها، بل 

حتى فهمها فهماً كامالً � أمراً غر ميسور.
وه�ذا ه�و الخطأ الذي وق�ع فيه بعض الدارس�ن لثورة 
اإلمام الحس�ن عليه الس�الم؛ حيث حاولوا أن يدرسوها 
مجتزأة عن س�ياقاتها الدينّية والسياسّية، واالجتماعّية 
والتاريخّي�ة، وحّدق�وا فق�ط فيم�ا ج�رى يف كربالء، ويف 
أحس�ن األح�وال حاولوا دراس�ة الث�ورة، من ح�ن بدء 
س�لطان يزيد ب�ن معاوية وخروج اإلمام الحس�ن عليه 
الس�الم من املدين�ة، وحتى استش�هاده يف كرب�الء، مّما 
جعلهم يصدرون أحكاماً خاطئًة تجايف الحقيقة، وتبتعد 

عن الواقع بمسافات طويلة.
من هنا؛ نجد من الرضوري ونحن نحاول أن ندرس ثورة 
كرب�الء أن نمرَّ عىل خلفّياتها واألحداث الس�ابقة عليها؛ 
لنتعرف عىل س�ياقاتها التي قام�ت فيها. وال يخفى عىل 
املتتبع مل�رح األحداث، أّن اإلحاطة بالظروف الس�ابقة 
عىل الث�ورة ومالحقته�ا م�ن جذورها األُوىل، يس�تدعي 

وقف�ًة طويلًة، وإس�هاباً كثراً هو خارج ع�ن إطار هذا 
البحث، ولكننا سنقوم بقراءة رسيعة نحاول من خاللها 

إعطاء صورة مقتضبة لتلك الظروف والخلفّيات.
وشهدت الفرتة التي عايشها اإلمام الحسن عليه السالم، 
َمهم بمصر األُّمة، فما  حكومة الطلقاء واألدعياء، وَتَحكُّ
الذي حصل حتى يتمّكن الطلقاء واألدعياء من االستيالء 
عىل الس�لطة يف األُّمة والتحكم بمصرها؟ وكيف وصلوا 
إىل ذلك؟ ليست قضيًة بسيطة أن يستويل الطلقاء � الذين 
حاربوا الرس�ول صىل الله عليه وآله والرس�الة، وحاربوا 
األُّم�ة طويالً، ولم َيدخلوا يف اإلس�الم إال ُكرهاً� عىل زمام 

األُمور فيها.
ُث�ّم أّي داهي�ٍة دهت األُّم�ة؟! وأّي عوام�ل أدت بها إىل أن 
تصل إىل هذا املنحدر الخطر؟! بحيث تقتل ابن بنت نبيها 
وس�بطه، وريحانته وس�يد ش�باب أهل الجنة، وتس�بي 
عياله كس�بي الرتك والديلم، هذا ليس سؤاالً بسيطاً فما 
ال�ذي ح�دث؟!ال نريد أن نرج�ع بعيداً وإىل م�ا جرى بعد 
النب�ي ص�ىل الله علي�ه وآله من ن�زاع عىل الس�لطة بكل 
جدلياتها وإش�كالياتها، وإن كان النزاع عىل الس�لطة � 
وما أفرزه من نتائج � يرتبط ارتباطاً وثيقاً بفهم مس�ار 
األُمور، وكيف وصل األمر إىل الطلقاء؟! إذ من الواضح لو 
أّن مسرة اإلسالم جرت كما قد خطط لها النبيُّ صىل الله 
عليه وآله من قبل، واس�تمرت التجربة اإلسالمّية بقيادة 

اإلمام عيل عليه الس�الم� تلك القيادة اإللهّية املعصومة� 
ملا وصل األمر إىل الطلقاء وأبناء الطلقاء.

فَتس�لُّط الطلق�اء وتَغلُغله�م يف الجس�د اإلس�المي جاء 
نتيج�ة األحداث الت�ي أعقبت وفاة النبي ص�ىل الله عليه 
وآله، والقيادات التي حكمت بعده تتحمل املس�ؤولّية عن 
وصول الطلقاء إىل حكم املسلمن، ولكننا ال نريد الخوض 
يف ذلك فعالً؛ ألّنه يحتاج إىل بحث، بل بحوث مستقلٍة هي 
أوس�ع مما نحن بص�دده، وإّنما كّل ما نح�اول أن نرّكز 
علي�ه، ه�و بدايات امل�روع األُم�وّي، الذي اس�تطاع أن 
يس�تويل عىل مقالي�د الحك�م يف الدولة اإلس�المّية بفرتة 
قياسّية.والش�خصّية األُموّي�ة نفعّية مصلحّي�ة، بعيدة 
ع�ن االلتزام باملب�ادئ والثب�ات عليها، ولع�ّل ذلك يرجع 
� بحس�ب نظ�ر بع�ض الباحث�ن � إىل طبيع�ة عمله�م 
يف األس�واق والصفق�ات التجارّي�ة، الت�ي جعل�ت م�ن 
ش�خصّياتهم ش�خصّيات نفعّية ال تؤمن إاّل بمبدأ الربح 
والخس�ارة، ووهبته�م صبغة براغماتي�ة يف التعامل مع 

األشخاص واألحداث.
وعندما بزغ نور الرسالة يف مّكة املكرّمة، شعر األُمويون 
بأّن ذلك يش�ّكل تهديداً كب�راً ملصالحهم يف مكة املكرّمة، 
ومنافس�يهم  خصومه�م  م�ن  ظه�ر  وأّن�ه  خصوص�اً 
التقليدي�ن بني هاش�م؛ فتص�دوا لقيادة جبه�ة العداء 
للقض�اء عىل الرس�ول ص�ىل الله علي�ه وآله والرس�الة، 

وجيشوا الجيوش وقادوا املعارك يف سبيل اجتثاث شجرة 
الرسالة الباس�قة، واستئصال ش�أفتها، وإطفاء نورها 
الوّقاد. ولكّن الله تعاىل نرص نبيَّه وأفش�ل كلَّ محاوالتهم 
للني�ل من رس�وله، حت�ى أتى أم�ر الله وه�م كارهون؛ 
فدخل�وا يف الدي�ن الجدي�د تح�ت طائل�ة الس�يف، ول�م 
يدخلوه بقناعة منهم أب�داً، وعىل حدِّ تعبر أمر املؤمنن 
عليه الس�الم: »ما أس�لموا ولك�ن استس�لموا«. ويقول 
عليه الس�الم يف كت�اب ملعاوية: »وأّما قول�ك: إنا بنو عبد 
من�اف، فكذلك نحن، ولكن ليس أُمّية كهاش�م، وال حرب 
كعب�د املطلب، وال أبو س�فيان كأبي طال�ب، وال املهاجر 
كالطلي�ق، وال الرصيح كاللصيق، وال املحق كاملبطل، وال 
املؤم�ن كاملُدِغل، ولبئ�س الَخلف خلف َيتَبع س�لفاً هوى 
ة التي أذللنا بها  يف ن�ار جهّنم، ويف أيدينا بعُد فضُل النب�وَّ
العزيز، ونعش�نا بها الذَّليل، وملَّا أدخل الله العرب يف دينه 
ة طوعاً أو كرهاً، كنتم مّمن  أفواجاً، وأسلمت له هذه األمَّ
دخ�ل يف الدي�ن إّما رغب�ًة وإّما رهبًة، عىل ح�ن فاز أهل 
الس�بق بس�بقهم، وذهب املهاجرون األولون بفضلهم«. 
وق�ال أيضاً متحدث�اً عن معاوية: »لم يزل لله ولرس�وله 
وللمسلمن عدواً هو وأبوه، حتى دخال يف اإلسالم كارهن 
مكرهن«.لق�د رأوا أّن الدين الجدي�د أصبح واقعاً ال مفّر 
منه، وال بدَّ من التعامل معه بأُس�لوب جديد؛ ألّن الوقوف 
بوجه�ه لن يج�دي نفعاً، وقد علّمتهم الس�نوات املاضية 

ذلك جيداً. والش�خصّية الرباغماتية ُتحِس�ن التعامل مع 
متغ�رات الواق�ع وتوظيفه�ا لصالحها، فم�ن الغباء أن 
تواج�ه هكذا موجة بحر عاتية تك�ر أضالعها، يف حال 
أّن بإمكانها أن ترتقيها لتوصلها إىل الش�اطئ، إذا كانت 
من ركاب األمواج الجيدين.لقد رأى األُمويون أن ال فائدة 
يف مواجهة املّد اإلس�المي، فلم�اذا اإلرصار عىل مواجهته 
وهو قد ُيتيح لهم فرصة استثنائية لم تكن تتوفر لهم يف 
أيام الجاهلية إن أحسنوا استغاللها؟! فهذا الدين الجديد 
اكتس�ح الجزيرة العربية، وأّس�س له س�لطاناً مكيناً يف 
ربوعه�ا، ومن املمكن أن تتس�ع ُرقعته إىل ما لم يتصوره 
أحد منهم، فلماذا ال ينزعون جلدهم ويلبسون جلداً ثانياً 

يتغلغلون من خالله إىل االستيالء عليه؟
إّن بن�ي أُمّية كانوا يعلمون جي�داً أّن فرصتهم قليلة جداً 
يف حي�اة رس�ول الله صىل الل�ه عليه وآل�ه، ولكن عليهم 
أن ينظ�روا نظرًة بعيدًة، وأن ُيخططوا للمس�تقبل اآلتي، 
وهك�ذا كان!كان أبو س�فيان َيعرف جي�داً أّنه ال فرصة 
لدي�ه لتب�وّء منصب مهّم يف حياة رس�ول الل�ه صىل الله 
عليه وآله، وكذلك سوف لن تكون حظوظه كثرًة يف سلب 
س�لطان محّمد ص�ىل الله عليه وآله، ال�ذي كان يحلم به 
بع�َد وفاته مبارشًة، فهو عدو املس�لمن باألمس، وليس 
ل�ه يف األمر َقدم وال ِقَدم، ولكن بإمكانه أن يتس�لل تحت 

عباءة الالعبن الرئيسن يف املرح.

لقد ح�اول أن ُيجرِّب حّظ�ه يف البداية م�ع أمر املؤمنن 
عيل عليه الس�الم، مس�تغالً حنق اإلمام عيل عليه السالم 
مّما جرى يف الس�قيفة من جهة، وقلّة نارصيه من جهة 
أُخ�رى. فج�اء إىل أم�ر املؤمنن عليه الس�الم وحاول أن 
يستثره، وأن يتالعب بمش�اعره تجاه اختطاف بني تيم 
وعدّي لخالفة رس�ول الله ص�ىل الله عليه وآله، وهم غر 
الئق�ن بها يف جاهلّية أو إس�الم � كما كان يرى � وكذلك 
ح�اول أن يجعله يث�ور عليهم ويناجزهم القت�ال، واعداً 

إّياه بأّنه سيملؤها عليهم خيالً ورجاالً إن شاء.
وهنا تربز قّمة الرباغماتية السياسّية يف موقفه هذا، فهو 
ال يمانع أن يتحالف مع عيل عليه الس�الم خصم األمس، 
م�ا دام أّن�ه يوّفر ل�ه مصالح�ه، فالقاع�دة الرباغماتية 
تقول: ليس لنا أصدقاء دائمون، وال أعداء دائمون، ولكن 

لنا مصالح دائمة.
وأدت حال�ة الضع�ف الت�ي م�رت به�ا الدول�ة األموي�ة 
الحقاً بسبب االضطرابات السياس�ية والثورات املسلحة 
والهزائ�م املتالحق�ة إىل تف�كك تل�ك الدولة وب�زوغ نجم 
العباس�ين.وبعد نح�و 3 أش�هر م�ن هزيم�ة األموي�ن 
أم�ام العباس�ين يف معركة الزاب ش�مال الع�راق تمكن 
العباس�يون يف ١٢ ربيع األول ١3٢ ه� من اقتحام أسوار 
عاصم�ة الدولة األموية دمش�ق وإع�الن انتهاء نحو 90 

عاما من الحكم األموي.

ما من شك في أّن الثورة الحسينية المباركة شّكلت حدثاً تاريخياً كبيراً في حياة اأُلّمة اإلسالمّية، بل في 
مسار اإلنسانّية بصورٍة عامٍة. ولم تكن هذه الثورة محض حدٍث تأريخي عابٍر طواه الزمان فيما طوى من 

لت عنصراً حاضراً في فكر ووجدان وحركة الناس إلى يومنا هذا.وحدث بهذا الحجم  أحداث كثيرة، وإّنما َمثَّ
ال بّد أن ُيدرس دراسًة علميًة شاملًة، تغطي جميع أبعاده وآثاره. ومن الواضح أّن َفهم أّي حدٍث ما ـ فهماً 

حقيقاً كاماًل ـ يتوقف على فهم خلفّياته ومنطلقاته؛ ألنَّ معرفة الخلفّيات ُتلقي لنا أضواًء كاشفًة على 
طبيعة الحدث وُأسسه ومنطلقاته، وبدون التعّرف على خلفّيات أّي حدٍث أو موقٍف ما ودراسته مقتطعاً 

عن سياقه التاريخي سوف ينتج نتائج مغلوطة ـ وفي أحسن التقادير ـ ناقصة وغير مكتملٍة، خصوصاً تلك 
األحداث الكبرى التي هي ليست ثمرة صدفٍة عابرٍة، أو موقٍف ارتجالي مفاجئ، أو قراٍر متسّرع.

يف مث�ل هذا اليوم من س�نة ١ للهجرة، دخل النب�ي األكرم محمد )صىل 
الله عليه وآله وس�لم( إىل املدينة املن�ورة مهاجراً من مكة املكرمة، لتبدأ 

صفحة جديدة من التأريخ اإلسالمي ابتدأت بقيام الدولة املحمدية.
ويف هذا الس�ياق فإن من أروع صور الش�جاعة العلوي�ة الخالدة تمثلت 
يف بقائ�ه )عليه الس�الم( عىل ف�راش النبي )صىل الله علي�ه وآله( أثناء 

هجرته إىل املدينة املنورة.
وق�ال اإلرب�يل: فأوحى الله إىل نبّي�ه )صىل الله عليه وآل�ه( بما كان من 
كيده�م )كيد قريش(، وتال عليه جربئيل )عليه الس�الم(: )َوإِْذ َيْمُكُر ِبَك 
الَِّذيَن َكَفُروا(، وأمره بالهجرة، فدعا علّيا )عليه الس�الم( لوقته فأخربه 
بما أوحى الله إليه وما أمر به، وأّنه أمرني أن آمرك باملبيت عىل فرايش أو 
ع�ىل مضجعي؛ ليخفى  بمبيتك عليه أمري، فما أنت قائل وصانع؟ فقال 
عيّل )عليه السالم(: أو تسلم بمبيتي هناك يا نبي الله؟ قال: نعم، فتبّسم 
عيلٌّ )عليه الس�الم( ضاحكاً وأهوى إىل األرض س�اجداً شكراً ملا أنبأه به 
رسول الله )صىّل الله عليه وآله وسلّم( من سالمته، وكان أّول من سجد 

شكرا، وأّول من وضع وجهه عىل األرض بعد سجدته من هذه االّمة بعد 
رس�ول الله )صىّل الله عليه وآله وس�لّم( ثّم رفع رأس�ه وقال: امض ملا 
أمرت به فداك سمعي وبرصي وسويداء قلبي، ومرني بما شئت أكن فيه 

كمرتك، وأقع منه بحيث مرادك، وإن توفيقي إاّل بالله.
قال: إّني أخربك يا عيّل إّن الله يخترب أولياءه عىل قدر إيمانهم ومنازلهم 
من دينه، فأش�ّد الناس بالء األنبياء، ثّم األمثل فاألمثل، وقد امتحنك الله 
ي�ا اب�ن أم امتحنني فيك بمثل ما امتحن الله ب�ه خليله إبراهيم والذبيح 
إس�ماعيل، فصرباً ص�رباً فإّن رحمة الله قريب من املحس�نن، ثّم ضّمه 
النبي )صىّل الله عليه وآله وس�ّلم( إىل ص�دره وبكى وجدا به وبكى عيّل 

)عليه السالم( حزناً لفراق رسول الله )صىّل الله عليه وآله وسلّم(.
هك�ذا كان املوقف البطويل العظيم ألمر املوحدين والوصين عيل بن أبي 
طالب )عليه السالم(، وهو موقف حفظ رسول اإلسالم )صىل الله عليه 

وآله( من أمر كاد يأتي عليه وعىل رسالة السماء.
ث�م بعد ذلك وص�ل كتاب النبي )ص�ىل الله عليه وآل�ه( إىل أمر املؤمنن 

)علي�ه الس�الم( يأم�ره بالخروج والهج�رة، فأَْعلَ�َم َم�ْن كان معه من 
ضعفاء املؤمنن، وأمرهم أن يتس�للوا، ويتخفوا تحت جنح الليل إىل ذي 
طوى، وخرج )عليه الس�الم( بفاطمة بنت الرس�ول، وأمه فاطمة بنت 
أس�د بن هاش�م، وفاطمة بنت الزبر بن عبد املطل�ب، وتبعهم أيمن ابن 
أم أيمن موىل رسول الله )صىل الله عليه وآله(، وأبو واقد، فجعل يسوق 
بالرواحل فأعنف بهم، فأمره )عليه السالم( بالرفق، فاعتذر بخوفه من 
الطلب.فقال أمر املؤمنن )عليه الس�الم(: أربع عليك، فإن رس�ول الله 
)صىل الله عليه وآله( قال يل: )أي حن سفره من الغار كما تقدم( يا عيّل 

أما إنهم لن يصلوا من اآلن إليك بأمر تكرهه.
وأدركه الطلب قرب ضجنان، وهم سبع فوارس متلثمون، وثامنهم موىل 

للحارث بن أمية، يدعى جناحاً.
فأنزل عيّل )عليه الس�الم( النس�وة، وأقبل عىل القوم منتضياً الس�يف، 

فأمروه بالرجوع، فقال: فإن لم أفعل؟!
قالوا: لرتجعن راغماً، أو لنرجعن بأكثرك شعراً، وأهون بك من هالك.

ودنا الف�وارس من املطاي�ا ليثوروها، فحال عيّل )عليه الس�الم( بينهم 
وبينه�ا، فأهوى جناح بس�يفه، ف�راغ عيّل )عليه الس�الم( عن رضبته، 
وتختله عيّل )عليه الس�الم( فرضبه عىل عاتقه، فأرسع الس�يف مضياً 

فيه، حتى مس كاثبة فرسه، وشد عليهم بسيفه.
فتصدع القوم عنه، وقالوا: أغن عنا نفسك يا ابن أبي طالب.

ق�ال: فإني منطلق إىل ابن عمي رس�ول الله بيث�رب، فمن رّسه أن أفري 
لحم�ه، وأريق دم�ه، فليتبعني، أو فلي�دن مني، ثم أقب�ل عىل صاحبيه، 

فقال لهما: أطلقا مطاياكما.
ثم سار ظاهراً حتى نزل بضجنان، فتلوم بها قدر يومه وليلته، ولحق به 
نفر من املس�تضعفن من املؤمنن، وفيهم أم أيمن موالة الرسول )صىل 
الله عليه وآله( فعبدوا الل�ه تلك الليلة قياماً وقعوداً وعىل جنوبهم حتى 
طلع الفجر، فصىل بهم عيّل )عليه الس�الم( صالة الفجر ثم س�ار بهم، 
فجعل�وا يصنعون ذلك يف كل من�زل، حتى قدم املدين�ة، وقد نزل الوحي 
بم�ا كان من ش�أنهم قبل قدومهم. )الَِّذي�َن َيْذُكُروَن الل�َه ِقَياماً َوُقُعوداً 

�َماَواِت َواألَْرِض َربََّنا َما َخلَْقَت َهذا  ُروَن يِف َخلِْق السَّ وََعىَلَ ُجُنوِبِهْم َوَيَتَفكَّ
ُهْم أَنِّي الَ أُِضيُع َعَمَل َعاِمٍل ِمنُكم  َباِطالً..( إىل قوله: )َفاْس�َتَجاَب لَُهْم َربُّ

ن َذَكٍر أَْو أُنَثى..(. مِّ
ومل�ا بلغ النبي )صىل الله عليه وآله( قدومه )عليه الس�الم(، قال: ادعوا 

يل علّياً.
قيل: يا رسول الله، ال يقدر أن يميش.

فأت�اه )صىل الله عليه وآله( بنفس�ه، فلما رآه اعتنق�ه، وبكى رحمة ملا 
بقدميه من الورم، وكانتا تقطران دماً.

وق�ال )صىل الله عليه وآله( لعيّل )عليه الس�الم(: )يا عيّل، أنت أول هذه 
األمة إيماناً بالله ورسوله، وأولهم هجرة إىل الله ورسوله، وآخرهم عهداً 
برسوله، ال يحبك - والذي نفيس بيده - إال مؤمن قد امتحن قلبه لإليمان 

وال يبغضك إال منافق أو كافر(.
وه�ذه الرواية تضع عالمة اس�تفهام عىل من هاج�ر قبله إىل املدينة مع 

الرسول )صىل الله عليه وآله(.

،،
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حملة للمطالبة بعودة دوام المدارس حضوريا في ميسان
املراقب العراقي / متابعة...

طالب عدد من املواطنني يف ميس�ان عرب مواقع 
ومنص�ات التواص�ل االجتماع�ي بع�ودة دوام 
املدارس بش�كل حضوري ، مؤكدين ان التعليم 
االلكرتون�ي اث�ر س�لباً ع�ى املس�توى العلمي 
للطلبة«. وتصدر »هاش�تاك« بعنوان )#الدوام 
الحضوري مطلبنا( مواقع التواصل االجتماعي 

للمطالب�ة بع�ودة ال�دوام بش�كل حضوري يف 
املدارس من اجل الوصول اىل املس�توى العلمي 
املطلوب لكامل ايام االس�بوع وليس حضورياً 

ألربعة أيام مع تعليق عطلة يوم السبت.
يذك�ر ان وزارة الرتبية ح�ددت موعد بدء العام 
ال�درايس الجدي�د، يف األول م�ن ش�هر ترشين 
الطلب�ة  دوام  ويك�ون   ،  2021 لع�ام  الثان�ي 

حضوري�اً ألربعة أيام يف األس�بوع ، مع تعليق 
عطلة يوم السبت«.

وأضاف�ت, أن »املديري�ة العام�ة للتعليم العام 
واأله�ي واألجنب�ي واملديرية العام�ة لألرشاف 
الرتبوي ، فضالً عن املديريات العامة للرتبية يف 
املحافظات كافة عليه�ا أن تقوم بوضع آليات 

الدوام الرسمي«.

عني الرقيب

صورة
وتعليق

متظاهرون في بابل يتهمون المفوضية بتزوير نتائج االنتخابات ويطالبون باعادتها

املراقب العراقي/ متابعة...
ظهرت خالل الس�نوات املاضي�ة أزمة مياه يف العديد 
من املحافظ�ات العراقية نتيجة انخفاض مس�توى 
املي�اه يف األنهار واالهوار العراقية بس�بب عدم تدفق 
تاكمي�ات الالزمة ملن�ع جفافها ولذل�ك كان التحرك 
اليجاد بدائل تنق�ذ البالد من الجفاف ويف هذا االطار 
كش�ف مص�ادر إعالمية وج�ود منافس�ة قوية بني 

مجموعة رشكات بينها رشكة صينية وأخرى تركية 
للف�وز بعقد لبناء خط أنابي�ب يمثل »رشيان حياة« 

بالنسبة للعراق.
وبحس�ب املص�ادر، تعد رشكت�ا »تش�اينا برتوليوم 
بايبالي�ن« الهندس�ية الصيني�ة ورشك�ة »تيكف�ن« 
الرتكي�ة، يف طليعة الف�وز بعقد خط أنابيب مرشوع 
إم�دادات مياه البحر املش�رتكة يف الع�راق الذي تبلغ 

تكلف�ة قيمت�ه اإلجمالي�ة نح�و 4 ملي�ارات دوالر 
أمريكي.

offshore-« صحيف�ة  يف  املنش�ور  املق�ال  وأش�ار 
technology«، إىل وجود منافسة كبرية بني الرشكات 
للفوز بهذه املناقصة الكبرية، وبحسب املصدر »تعد 
الرشك�ة الصيني�ة اململوك�ة للدولة ورشك�ة تيكفن 
الرتكي�ة م�ن أب�رز املرش�حني للف�وز« بعق�د خط 

األنابي�ب هذا كج�زء من مرشوع توري�د مياه البحر 
املشرتك يف العراق.

ونوهت املص�ادر إىل أن القيم�ة اإلجمالية للمرشوع 
تبل�غ نح�و 4 ملي�ارات دوالر، نقال ع�ن تقرير آخر 
صادر ع�ن خدمة »اس�تخبارات األعم�ال يف الرشق 

األوسط«.
ونوه�ت املص�ادر إىل أن ال�رشكات الت�ي تتناف�س 

حالي�ا عى الفوز بعق�د بناء ومد خط املي�اه، والتي 
قدم�ت عروض�ا أولية لألعمال الفني�ة، هي رشكات  
»برتوفاك« اململوكة لكل من بريطانيا وميناء الصني، 
و«هيونداي« للهندس�ة واملق�اوالت اململوكة لكوريا 
الجنوبية و«س�ايبم« اإليطالي�ة، والرشكة الصينية 
لهندس�ة خطوط أنابي�ب الب�رتول )CPP( اململوكة 

للحكومة الصينية، ورشكة »تيكفن« الرتكية.

وتطرق�ت املصادر إىل وجود مش�اريع أخ�رى والتي 
تعت�رب أج�زاء رئيس�ية أخرى س�يتم العم�ل عليها 
مس�تقبال لتش�كل جزءا من مرشوع إمدادات البحر 

املشرتكة، مثل محطات معالجة املياه.
وبينت املصادر أن املرش�ح األول للفوز ببناء محطة 
املي�اه هي رشكة »هيون�داي« للهندس�ة واملقاوالت 
الكوري�ة الجنوبية والتي تعترب املرش�ح األوفر حظا 

لربح عقد بناء محطة معالجة املياه.
يف املقاب�ل فقراب�ة 3 من بني كل 5 أطف�ال يف العراق 
لي�س لديهم وص�ول إىل خدمات املاء اآلم�ن، كما أن 
أقل من نص�ف املدارس يف عموم البلد تمتلك خدمات 
املاء األساس�ية، مما يعرض صحة األطفال للخطر، 
ويه�دد تغذيتهم، ونموهم املعريف، وس�بل عيش�هم 

املستقبلية.
ويس�لط تقري�ر لليونيس�يف ، ال�ذي أطل�ق خ�الل 
األس�بوع العامل�ي للم�اء، الضوء عى أبرز االس�باب 
وراء شحة املياه يف املنطقة والعراق، بما فيها الطلب 
الزراع�ي املتزاي�د، واتس�اع رقع�ة االرايض الزراعية 
املروي�ة باس�تخدام املي�اه الجوفية. وبينما تش�كل 
الزراعة نس�بة 70% من اس�تهالك املياه عى الصعيد 
العامل�ي، نج�د أنه�ا تبلغ أكث�ر م�ن 80% يف املنطقة 

املذكورة يف أعاله.
ويف ه�ذا الصدد، قالت الس�يدة ش�يما س�ني غوبتا، 
ممثل�ة اليونيس�يف يف العراق: »إن مس�توى ش�حة 
املياه يف العراق تنبأ بالخطر، فاالطفال ال يستطيعون 
النمو ليبلغوا كامل طاقاته�م بدون املاء.« وأضافت 
قائلة: »آن األوان للقيام ببعض االعمال بشأن التغري 

املناخي، وضمان الوصول للماء اآلمن لكل طفل.«
وأضاف�ت: يف الع�راق، كان موس�م االمطار 2020-

2021 هو املوس�م األكث�ر جفاف�ا يف األربعني عاما 
األخ�رية، مما تس�بب يف تناقص ح�اد تدفق املياه يف 
نهري دجلة والفرات بلغت نس�بته 29% و 73% عى 

التوايل.
شح املياه يف الجنوب وصل اىل مرحلة الجفاف حيث 
أعلن�ت مديري�ة زراعة ذي قار، االثن�ني، ان وزارتي 
امل�وارد املائي�ة والزراع�ة اقرت�ا الخط�ة الزراعي�ة 

للموسم 2021-2022 باستخدام منظومات الري.
وبين�ت الدائ�رة يف بي�ان تلق�ت )املراق�ب العراقي( 
نس�خة منه، ان »الخطة التي ت�م اقرارها خفضت 
حص�ة ذي قار اىل نص�ف خطتها من الع�ام املايض 

إسوة ببقية املحافظات ».
ولفت�ت اىل ان »ق�رار التخفيض جاء بس�بب ش�حة 
املياه وانخفاض االيرادات املائية«، داعية املزارعني يف 
ذي قار اىل »استخدام منظومات الري لتقنني عملية 

السقي«

الروتين يؤخر عودة المفسوخة عقودهم من أبناء الحشد الشعبي 

العتبة العلوية تنجح في تصنيع مواد للتعقيم والتعفير

املراقب العراقي/ متابعة...
بعد أن بارشت اللجنة العليا العادة 
بالحش�د  عقوده�م،  املفس�وخة 
الش�عبي ، مس�اء االح�د، مهامها 
للوق�وف ع�ى اب�رز النتائ�ج التي 
تحققت خالل االي�ام املاضية تبني 
ان االج�راءات الروتيني�ة الخاص�ة 
باملفس�وخة عقوده�م م�ن ابن�اء 
الحش�د الش�عبي مس�تمرة حت�ى 
نهاي�ة ش�هر ترشي�ن االول الحايل 

والشهر املقبل .
ان   »: بي�ان  يف  اللجن�ة  واعلن�ت 
الع�دد االجم�ايل للذين قدم�وا عى 
االس�تمارة االلكرتوني�ة بعد انتهاء 
امل�دة املقررة بل�غ 142 الفا و 589 
اكم�ال عملي�ة  ، وبع�د  اس�تمارة 
الفرز االوىل انج�زت اللجنة 59 الفا 
و248 اس�تمارة مطابقة للرشوط 
بل�غ  ح�ني  يف   ، واملالي�ة  االداري�ة 
عدد االس�تمارات التي لم تس�توف 
ال�رشوط االولي�ة 78 الف�ا و 494 
اس�تمارة وع�دد االس�تمارات غري 
الصالحة 4 االف و 811 استمارة ».
بل�غ ع�دد  ان�ه   »: ان�ه  واضاف�ت 
الجرحى الذين قدموا للعودة ٦ االف 
و 141 جريحا، حيث قررت اللجنة 

ش�مول الجرح�ى الذي�ن انج�زت 
وتطابق�ت  بالكام�ل  معامالته�م 
بياناته�م م�ع البيان�ات االداري�ة 
والطبية ، يف حني ستتم مقابلة من 
ل�م تتم مطابق�ة اوراق�ه الصحية 
الثبوتي�ة. كما قررت ش�مول 448 
من ذوي الشهداء من الدرجة االوىل 

.«
واوضحت اللجن�ة :« ان االجراءات 
الخاصة باملفس�وخة عقودهم من 
ابناء الحشد الشعبي مستمرة حتى 
نهاي�ة ش�هر ترشي�ن االول الحايل 
والش�هر املقبل نظرا لكثرة االعداد 
البيان�ات  يف  املس�تمر  والتدقي�ق 

ال�واردة حتى ال يت�م اهمال اي من 
حق�وق ابنائن�ا املظلوم�ني، اذ من 
املق�رر املب�ارشة بالدوام الرس�مي 
بحس�ب ما تم االتفاق عليه مطلع 
الشهر الثاني عرش من العام الحايل 
وسيتم اس�تدعاء املقبولني بحسب 

االسماء يف االيام القادمة.

املراقب العراقي/ متابعة...
أعلن قسم الفحص االلكرتوني يف العتبة العلوية املقدسة عن 
نجاح كوادره التخصصي�ة يف تصنيع مواد تختص بالتعقيم 
والتعفري والتطهري لتكون يف خدمة أقس�ام العتبة املقدس�ة 
وجميع املواطنني والدوائر الرسمية واملذاخر الطبية واملزارع 
املختصة برتبية الحيوانات، يف مختلف املحافظات العراقية.

وعن طبيعة املواد املصنعة مختربياً قال املس�ؤول يف القس�م 
عب�د عي الجش�عمي » مع تف�ي فايروس كورون�ا بادرت 
كوادرنا التخصصية يف قس�م الفح�ص االلكرتوني بتصنيع 
م�واد كيمياوي�ة تخت�ص بالتعقي�م والتعف�ري والتطه�ري 
باالعتماد عى اجهزة حديثة ومتطورة وذلك لالسهام يف الحّد 

من انتشار فايروس كورونا .
وأضاف » من تل�ك املواد الكيمياوية م�ادة االيثانول بنوعيه 
)الجل والس�ائل(، وكذلك الديتول ، والفاركون أس ، بنوعيه 
الباودر والس�ائل، وقد تمكنا بنجاح من س�ّد حاجة أقس�ام 
العتب�ة العلوي�ة املقدس�ة م�ن املعمق�ات وم�واد التعفري، 
والتوج�ه لتجهيز جمي�ع محافظات الع�راق، ودوائر الدولة 
واملذاخر ،وكذلك املزارع والحقول املختصة برتبية الحيوانات 

بهذه املواد الناجحة مختربيا وعمليا».

وأكد الجش�عمي :« ان التجربة نجحت يف االسهام الفاعل يف 
محاربة جائحة كورونا ونطم�ح بانتاج مواد تعقيم جديدة 
بحس�ب الحاجة لها ، وقد ت�م عملنا بالتعاون واس�ناد من 
مختل�ف األقس�ام والش�عب ذات العالق�ة بالخص�وص دار 
أبي طالب للطباعة ، وقس�م اآلليات ، وغريها من األقس�ام 

الساندة يف العتبة املقدسة ».

الشح  في الجنوب وصل الى مرحلة الجفاف 

هل ينجح مشروع »شريان الحياة«  بحل أزمة المياه في العراق ؟

املراقب العراقي/ متابعة...
يف كل ي�وم تطالعنا االخب�ار ان هيأة 
املناف�ذ الحدودي�ة تضب�ط حاوي�ات 
تحت�وي م�واد مخالف�ة يف مين�اء أم 
ق�ر األوس�ط تحت�وي ع�ى م�واد 
مخالفة لرشوط وضوابط االس�ترياد 
لك�ن يف هناك س�ؤال من يق�ف وراء 
حاويات امل�واد املخالفة يف أم قر ؟ 
إذ البد من التأكيد عى أهمية مكافحة 
التهريب بجميع أشكاله، ومنع الهدر 
باملال العام، وب�ذل املزيد من الجهود 
املتابع�ة  وتكثي�ف  البل�د،  لخدم�ة 
امليدانية وجمع املعلومات والتنس�يق 

بني الدوائر.
الهي�أة يف اخر بي�ان تلق�ت )املراقب 
تق�ول  من�ه  نس�خة  العراق�ي( 
انها«تمكنت بجه�ود ومتابعة دقيقة 
يف منفذ ميناء أم قر األوسط وبناًء 
عى املعلوم�ات الواردة من مصادرها 
الخاص�ة من ضب�ط ثالث�ة حاويات 
مخالفة لرشوط وضوابط االسترياد«.

واضاف�ت، انه«م�ن خ�الل الكش�ف 
والتدقي�ق تبني وجود م�واد ممنوعة 
م�ن االس�ترياد مع�دة للتهري�ب وتم 
تش�كيل لجنة وتنظيم محرض ضبط 
أص�ويل واإلحال�ة إىل القض�اء التخاذ 

اإلجراءات القانونية بحق املخالفني«.
يف املقابل يجب التأكيد رضورة إحكام 
السيطرة عى املنافذ الحدودية كافة، 
للح�د من حاالت الفس�اد ويجب عى 
الجميع من منتسبي املنافذ الحدودية  
من�ع أي حاوي�ة تحت�وي ع�ى مواد 
ممنوعة من االسترياد معده للتهريب، 
ومنع ضعفاء النفوس من إدخالها اىل 
البالد واإلرضار بصحة املواطنني عرب 
تكثيف الدور الرقابي والعمل امليداني 
واإلرشاف املب�ارش ع�ى منع عمليات 
التهري�ب وهدر امل�ال الع�ام، واتخاذ 
اإلج�راءات القانوني�ة الالزم�ة بحق 

املخالفني. 

من يقف وراء حاويات المواد 
المخالفة في أم قصر ؟

وصلتنا رس�الة من لفيف من االهايل  تقول محلة 801 دون تبليط 
منذ أكثر 35 سنة 

الرس�الة تقول :من العجائب التي نراها يف العراق ان هناك محالت 
تبل�ط ع�دة مرات ويعاد تبليطها وقش�ط الطبق�ات التي بلطت يف 
السابق ومحالت لم ترى التبليط منذ أكثر 35 سنة انها حي العامل 
محلة 801 حيث تم إهمالها وتهميشها من قبل أمانة بغداد  ودائرة 

بلدية الرشيد ودائرة املشاريع من ينصف أهايل املحلة املنكوبة.

وج�ه ع�دد من اه�ايل منطق�ة الرش�يد رس�الة يذك�رون فيها ان 
الس�كراب املوج�ود يف املنطق�ة ح�ول محل�ة 8٦1  اىل مقر للكالب 

السائبة والحيوانات الزاحفة
وقالوا يف الرسالة: اىل دائرة بلدية الرشيد /مدير عام بلدية الرشيد

 للمرة الخامس�ة نناشد ونستغيث بش�ان اكوام السكراب الكثرية 
املوجودة مقابل محلة 8٦1 زقاق 5٦ 58 54  يا بلدية الرش�يد ملاذا 
هذا املماطلة والتس�ويف وانتم ابلغتم من قدم الشكاوى لكم  بانه 
س�يتم اجراء الالزم بش�ان ازالة هذا التج�اوز ولكن بدون اي عمل 
يذكر واملنطقة أصبحت مكانا للكالب السائبة والحيوانات الزاحفة 

اىل متى تبقى االمور عى هذه الحالة بدون اي حل لديكم.

محلة ٨٠١ دون تبليط 
منذ أكثر من ٣٥ سنة !

السكراب يحول محلة ٨٦١
  إلى مقر للكالب السائبة
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يع�د ارتفاع ضغط الدم حالة ش�ائعة يمك�ن معالجتها بتغيري 
نم�ط الحياة مثل النظام الغذائ�ي، ولكن ما هو الطعام الوحيد 
الذي يجب علي�ك تجنبه لخفض ضغ�ط الدم؟.يمكن أن يكون 
ارتفاع ضغط الدم خطريا جدا ألنه حالة صامتة، ما يعني عدم 
وجود أعراض يف كثري من األحيان.وقد يعاني بعض األشخاص 
م�ن أعراض مثل الصداع ونزيف األن�ف أو ضيق التنفس، ومع 
ذلك، س�تحتاج إىل اختبار لتشخيص ارتفاع ضغط الدم.وعندما 
تك�ون مصابا بارتفاع ضغط ال�دم، تكون قوة الدم عىل جدران 
الرشاي�ن عالي�ة وقد يؤدي ذلك إىل مش�اكل صحي�ة.وإذا كنت 
تعان�ي م�ن ارتفاع ضغط ال�دم، فهن�اك تغيريات أساس�ية يف 
نمط الحياة يمكنك إجراؤها لعكس�ه. وتشمل هذه اتباع نظام 
غذائ�ي متوازن، وممارس�ة الرياضة بش�كل أك�ر، والحد من 
الكح�ول واإلق�اع ع�ن التدخن.ولكن، هناك طع�ام واحد عىل 
وج�ه التحدي�د يجب عليك تجنب�ه عندما يتعلق األم�ر بارتفاع 
ضغ�ط الدم.وتق�ول NHS إن البالغن يج�ب أال يأكلوا أكثر من 
6 غرام�ات م�ن امللح يومي�ا )2.4 غرام صودي�وم( – أي حوايل 

ملعقة صغرية واحدة.

طرق إلبطاء شيخوخة
 دماغ اإلنسان

نصيحة طبية تحث على 
تجنب مكّون غذائي

كشف الخبري الرويس يف علم النفس الفسيولوجي، رئيس مركز 
»نريوفيتنيس«، فياتشيساف ليبيديف، أن دماغ اإلنسان يمكن 
أن يشيخ قبل األوان بحلول سن الثاثن، مشريا إىل وجود طرق 
ملن�ع ذلك.وقال الخب�ري، إن ق�درة الناس عىل تذك�ر املعلومات 
الجدي�دة ينخفض مع مرور الس�نن، ويواجه�ون صعوبات يف 
العمل يف نظام تعدد املهام. وعر عن اعتقاده بأن سبب ذلك قد 
يعود إىل ضعف اإلدراك املرتبط بش�يخوخة الدماغ، مشريا إىل أن 
األعراض مثل ضعف الذاكرة وانخفاض األداء تحدث يف الشباب 
إىل حد ما.وأضاف: »هناك حاالت عندما تظهر هذه املش�اكل ال 
يف س�ن الشيخوخة بل يف س�ن مبكرة. مثا كان رجل يف سن ال 
يزي�د عن 30 عام�ا يتمكن من تنفيذ كمية مح�ددة من املهام، 
وكان يرد عىل كمية كبرية من رسائل العمل وينفذ كمية كبرية 
من املهام وف�ق واجباته، لكن بعد وقت ما بدأ يواجه صعوبات 
يف تنفي�ذ هذا العمل«.وي�رى الخبري أن أنم�اط الحياة الصحية 

يمكن أن تساعد يف إبطاء تطور الضعف اإلدراكي.

تعرف على أحدث المعلومات حول تطعيم االطفال بلقاح كوفيد - 19 
كش�ف تقري�ر عن اخ�ر املس�تجدات ح�ول الرشوع 
بتطعي�م لق�اح كورون�ا اىل االطف�ال، مؤكدي�ن انها 

ستسهم يف الوصول إىل مناعة القطيع. 
وق�ال التقرير، أنه »مبدئيا، هناك رشكات أدوية عدة 
تعمل ع�ىل قدم وس�اق إلنت�اج لق�اح »كوفيد-19« 
للفئ�ة العمري�ة األقل م�ن 12 عام�ا، وأغلبها يجري 
حالي�ا تج�ارب رسيري�ة يف مراح�ل متقدم�ة، م�ع 
توقع�ات بق�رب عرض نتائجه�ا عىل هيئ�ات الغذاء 

وال�دواء العاملية ملنحها 
ي�������ح  ترص

»االس�تخدام الطارئ«.ورشك�ة فاي�زر ش�ذت ع�ن 
القاعدة الس�ابقة وقدمت يف س�بتمر 2021 إىل إدارة 
هيئة الغذاء والدواء األمريكية البيانات األولية بش�أن 
تجارب اللقاح لألطفال الذين ترتاوح أعمارهم بن 5 

.)EUA( و11 عاًما، للحصول عىل ترخيص
وقدم�ت رشك�ة فاي�زر Pfizer بياناته�ا التجريبي�ة 
إدارة الغ�ذاء والدواء األمريكية إىل FDA يوم 28 ايلول 
للفئة العمرية من 5 إىل 11 عاًما، وأعلنت األخرية عن 
اجتم�اع للجنة االستش�ارية ملراجعة هذه البيانات يف 
 ،healthline 26 ترشي�ن االول الجاري.وفق�ا ملوق�ع

فإنه من غ�ري الواضح حتى اآلن عدد األس�ابيع التي 
تس�تغرقها لجنة الغذاء لبحث األم�ر ومنح ترخيص 
»االس�تخدام الط�ارئ« EUA ال�ذي يس�مح بتوزيع 
اللق�اح ع�ىل األطفال الذي�ن ت�رتاوح أعمارهم بن 5 

و11 عاًما.
لك�ن بع�ض الخ�راء يتوقع�ون أن يبدأ أطف�ال هذه 
الفئة العمري�ة يف الحصول عىل جرعات اللقاح خال 
الفرتة بن الهالوين )31 ترشين االول( وعيد الش�كر 
)25 ترشي�ن الثاني(.صحي�ح أن فاي�زر ه�و الخيار 
الوحي�د الوش�يك يف الوالي�ات املتح�دة ألطف�ال هذه 

الفئة العمري�ة، لكن رشكات أخرى تج�ري تجاربها 
الرسيرية يف هذا اإلطار.

وموديرن�ا األمريكية تجري تج�ارب إكلينيكية ضمن 
تلك الفئ�ة العمرية، لكنها تعم�ل وفًقا لجدول زمني 
مختل�ف وال ُيتوق�ع الحص�ول ع�ىل بياناته�ا إال يف 

الخريف أو حتى أوائل الشتاء.
 Johnson وبحس�ب ما ورد، تخطط رشكة جونسون
Johnson & أيًض�ا إلج�راء تج�ارب ع�ىل أطفال تقل 
أعماره�م عن 18 عاًما، لكنهم ل�م يقدموا أي جدول 

زمني ملوعد حدوث ذلك.

قال�ت الجمعي�ة األملاني�ة للط�ب والع�اج النف�ي، وط�ب األعص�اب، إن 
الكتئ�اب الرجل أس�باب ع�دة تتمثل يف التق�دم يف العمر، واإلحس�اس بدنو 
األج�ل، والوحدة، وفقدان عزيز، مثل رشيك الحي�اة، أو أحد األبناء، وفقدان 
مصدر الدخ�ل املادي.وأوضحت الجمعية أن عام�ات مميزة، تنذر باكتئاب 

الرج�ل منها االس�تغراق يف العمل، أو اإلف�راط يف ممارس�ة الرياضة، أو 
إدم�ان املخ�درات واملرشوبات الكحولي�ة، إضافة إىل الس�لوك املتهور، 

والترصفات العدوانية، أو املحفوفة باملخاطر.
وأضاف�ت الجمعي�ة أن�ه إىل جانب ه�ذه العامات هن�اك أعراض 

أخرى عامة تنقس�م إىل جس�دية تتمثل يف الصداع املستمر وآالم 
العضات، وآالم الظهر، والدوار املستمر واضطرابات النوم.

وتتمث�ل األع�راض النفس�ية املصاحب�ة يف الح�زن، والكآبة، 
النف�س،  الثق�ة يف  الدواف�ع، وتراج�ع  والقل�ق، وفق�دان 

واالنهزامية واليأس.
وأوص�ت الجمعي�ة املحيط�ن باملكتئب، تش�جيعه عىل 

استش�ارة الطبيب النفي يف أقرب وقت ممكن للعاج 
النفي قبل ف�وات األوان وتفاقم الحالة أواإلقدام عىل 

إيذاء النفس أو االنتحار.
وأش�ارت الجمعي�ة إىل أن أوىل خط�وات الع�اج هي 
تحديد س�بب االكتئ�اب.وإىل جانب الع�اج الدوائي 

يلعب العاج الس�لوكي املع�ريف دوراً مهماً يف 
مواجه�ة االكتئ�اب، إذ يس�اعد املريض 

ع�ىل التغل�ب ع�ىل املوق�ف ال�ذي أدى 
إىل االكتئ�اب، للع�ودة 

الحي�اة بش�كل  إىل 
طبيعي.

اطباء في االمراض النفسية يحددون عالمات الكتئاب الرجل

تح�دث الس�كتة الدماغي�ة عندم�ا يتوق�ف أو 
يتعرق�ل تدفق ال�دم إىل أحد أج�زاء الدماغ مما 

يعرض خايا املخ للموت خال دقائق قليلة.
الس�كتة  لع�اج  األملاني�ة  الجمعي�ة  وقال�ت 
الدماغي�ة إن�ه ينبغ�ي أخ�ذ االضطرابات 
)التنمي�ل(  الخ�در  مث�ل  العصبي�ة 
وصعوب�ات  الش�لل  ومظاه�ر 
الرؤية والكام والتشوش 
الذهني عىل محمل الجد؛ 

حي�ث إنها تش�ري إىل اضطرابات رسيان ال�دم يف الدماغ، 
والتي تنذر بحدوث سكتة دماغية.

وأضاف�ت الجمعي�ة أن األعراض األخرى للس�كتة 
الدماغية تش�مل الصداع الش�ديد والدوار والغثيان 
والقيء، مش�ددة عىل رضورة اس�تدعاء اإلسعاف 
فور ماحظة هذه األعراض للحصول عىل املساعدة 
الطبي�ة ع�ىل وج�ه الرسع�ة؛ نظ�را ألن كل دقيقة 
له�ا ثمنها من أجل تجنب العواق�ب الوخيمة، التي 
ق�د ترتتب عىل اإلصابة بس�كتة دماغي�ة كإعاقات 

خطرية تدوم مدى الحياة.
وأش�ارت الجمعية إىل أن عوامل الخط�ورة املؤدية 
لإلصاب�ة بس�كتة دماغي�ة تتمث�ل يف الش�يخوخة 
وارتف�اع ضغط ال�دم وداء الس�كري واضطرابات 
األي�ض مثل ارتفاع نس�بة الكوليس�رتول الضار يف 
الدم ومشاكل القلب واألوعية الدموية مثل الرجفان 
االذين�ي وضي�ق الرشي�ان الس�باتي، باإلضافة إىل 

البدان�ة وقل�ة الحرك�ة والتدخن 
ورشب الخمر.

أعراض تنذر بالسكتة الدماغية

الكشف عن دواء روسي
 فعال ضد »كوفيد - 19« 

تشوتش�الن،  ألكس�ندر  ال�رويس،  األكاديم�ي  اخ�رتع 
تكنولوجيا اس�تعادة العم�ل الطبيعي للرئت�ننْ بعد إصابة 
اإلنسان بأشكال خطرية ل�«كوفيد – 19«.األمر الذي يؤدي 
إىل ارتفاع نس�بة تشبيع األنسجة باألكسجن خال دقائق.
وقال ناطق باس�م مجلس الس�ياحة املركزي الرويس حيث 
جرت تجربة طرق اس�تخدام مزيج الهيدروجن والهيليوم 
للتنفس إنه يمكن اس�تعادة العمل الطبيعي لرئتي اإلنسان 
بع�د أصابته ب��« كوفيد – 19« وعىل وج�ه الخصوص بعد 
إصابته بأش�كال خطرية منه خال أسبوعن أو 3 أسابيع.

وحس�ب األكاديمي، ألكس�ندر تشوتش�الن، ف�إن عواقب 
امل�رض ترتب�ط بالدرج�ة األوىل بتكوي�ن الجلط�ات وتلف 
األعض�اء املتورطة يف امل�رض، ومن بينه�ا األوعية الدموية 
والدم�اغ والقلب والرئتان.وتس�تخدم يف تكنولوجيا العاج 
الجديدة 3 غازات وهي مزيج الهيليوم واألكسجن 
النيرتوج�ن  وأكس�يد  درج�ة   80 إىل  املس�ّخن 
أن  الناط�ق  وأوض�ح  ال�ذري.  والهيدروج�ن 
الهيليوم ينقل األكسجن إىل الرئتن. أما 
استنش�اق الهيدروجن الذري فله 
تأثري مضاد لألكس�دة، ما يس�مح 
ك�����ام�ن  نق�ص  بإزال�ة 
لألكسجن.وفيما يتعلق 
بأكس�يد النيرتوجن 
ع�ىل  ق�ادر  فإن�ه 
ضب�ط الضغط يف 
الرئوي  الرشي�ان 
م�ن  والتقلي�ل 
مخاطر تجلط الدم. 

عصير التوت البرى يخفض خطر اإلصابة بعدوى المسالك البولية

س�لطت دراس�ة جدي�دة الضوء ع�ىل الفوائ�د الصحية 
والبدني�ة لرشب الش�اي قب�ل التمرين وبع�ده، بدالً من 

تناول املاء.
وتقليدًيا، كان املاء هو املرشوب املفضل لرتطيب الجسم 

قبل التمرين وبعده، لكن ورقة بحثية جديدة بعنوان:
»Tea for Sport and Fitness: A Scoping Review«

أبرزت حقيقة أن الش�اي يمكن أن يقدم أيًضا مجموعة 
من الفوائد.

وتجمع الورقة البحثية مجموعة دراسات مختلفة تشري 
جميعها إىل أن الش�اي يمكن أن يك�ون إضافة رائعة إىل 
النظ�ام الغذائ�ي اليومي، ويظه�ر البحث أن�ه من أجل 
اس�تخاص الفوائ�د الصحية للش�اي، يجب اس�تهاك 

أربعة أكواب بشكل يومي.
ويف الس�ابق، كان ُيفرتض أن محتوى الكافين يف الشاي 
يعن�ي أن امل�رشوب يعم�ل كمجف�ف، لك�ن الدراس�ات 
أظه�رت أن الش�اي يمك�ن أن يق�دم نفس مس�تويات 
الرتطيب مثل املاء. واس�تندت هذه النتيجة إىل اختبارات 
ال�دم وعينات البول املأخوذة من متطوعن رشبوا أكواب 
شاي مصنوعة من أكياس الش�اي و20 مل من الحليب 

شبه منزوع الدسم.
وم�ن املثري لاهتم�ام، أن التمارين الرياضي�ة يمكن أن 
تعطل توازن املاء يف الجسم، حيث يمكن أن يؤدي فقدان 
2% فقط من كتلة الجس�م من املاء إىل إعاقة األداء، مما 
يجعل الحفاظ عىل رطوبة الجس�م أكثر أهمية. وكشف 
البحث أن الرجال الذين تم إعطاؤهم 200 مل من الشاي 
ث�اث م�رات يف اليوم عىل م�دار ثمانية أيام، قد تحس�ن 

نشاطهم يف غضون 24 ساعة بعد التمرين.

شرب الشاي بعد التمارين الرياضية يساعد على خسارة الوزن

كش�فت دراس�ة ُن�رشت يف موق�ع Healthline، عن 
فعالية التوت الرى يف عاج التهابات املسالك البولية، 
ألنها عدوى بكتريية خاصة بن النس�اء، حيث تنترش 
بن 50% من النساء، مقارنة ب� 12% من الرجال، وأن 
م�ا يص�ل إىل 30% من الفتي�ات يعانن م�ن التهابات 
املس�الك البولية املتكررة، والتي يمكن أن تؤثر بشكل 

كبري عىل صحتهن، لذا قد يلجأ العديد من األش�خاص 
للعاجات الطبيعية للوقاية من عدوى املسالك البولية 
وعاجها.وأوض�ح مكمات عصري الت�وت الري أكثر 
العاجات الطبيعية ش�يوًعا لعدوى املس�الك البولية، 
حي�ث يحتوى عىل مركبات مث�ل األحماض الفينولية 
والفافونوي�د، والت�ي قد تس�اعد يف ع�اج التهابات 

املس�الك البولي�ة والوقاي�ة منه�ا، وق�د تتداخ�ل تلك 
املركبات م�ع ق�درة البكترييا عىل االلتص�اق ببطانة 
املس�الك البولية، وتقلي�ل االلتهاب، وتعدي�ل بكترييا 
األمع�اء، وتقلي�ل البكتريي�ا املوج�ودة يف »الخزانات« 
يف املثان�ة والجه�از الهضم�ي والتي يمك�ن أن تؤدي 
إىل التهاب�ات املس�الك البولية.ويش�ري التقري�ر إىل أن 

مكم�ات عص�ري التوت الري ق�د تقلل من  
خطر تكرار التهاب املس�الك البولية بنسبة 
26%، حي�ث أش�ارت النتائج من دراس�ات 
أخ�رى أيًض�ا إىل أن منتجات الت�وت الري، 
بم�ا يف ذلك عصري التوت الري، قد تس�اعد 

يف منع عدوى املسالك البولية.

أعلن عالم فريوس�ات أملاني توقعاته بتسارع انتشار عدوى فريوس كورونا 
املس�تجد خال الشهور القادمة، بعد اقتصارها عىل زيادة طفيفة حتى اآلن 
يف فص�ل الخريف.وقال أوليفر كلر، رئيس قس�م علم الفريوس�ات بجامعة 
لودفيج-ماكس�يمالن بمدين�ة ميون�خ، يف ترصيح�ات إن�ه »يتع�ن علينا 
اف�رتاض تراجع ح�االت اإلصاب�ة بالعدوى يف الف�رتة املتبقية م�ن الخريف 
وخ�ال فصل الش�تاء«.ولكن عالم الفريوس�ات األملاني لم ينصح بتش�ديد 
جديد إلجراءات مواجهة كورونا، وقال: »بش�كل أسايس يتعن علينا يف هذه 
املرحلة من الوب�اء أن نجرب تخفيف اإلجراءات يف مختلف املجاالت كي نرى 
ما يكون مقبوال بش�كل جيد ونرى املواضع التي يجب فيها مواصلة االلتزام 
بإج�راءات النظاف�ة والرعاي�ة الصحي�ة أو بإج�راء اختبارات الكش�ف عن 
الفريوس للتأمن«.وأضاف كلر: »لدينا بش�كل إجم�ايل معدل تطعيم جيد- 
يعد ذلك الركيزة األساس�ية- ولدينا كثري من املتعاف�ن وبنية تحتية إلجراء 

اختبارات عالية الكفاءة ، ولدينا أيضا فهم جيد لطرق انتقال الفريوس«.
وع�ىل عكس بعض املخاوف، رصح عالم الفريوس�ات بأنه يرى أن أملانيا لن 
تواجه هذا الش�تاء موجة كبرية من اإلنفلون�زا تزامنا مع كورونا، وقال: »ال 
أتوقع موس�م أنفلون�زا خطرياً«، الفتا إىل أنه تم صد فريوس�ات األنفلونزا يف 
جمي�ع أنحاء العالم من خ�ال إجراءات الرعاية الصحي�ة ملواجهة كورونا، 

وأكد أنه يجب مواصلة الرتكيز هذا الشتاء عىل فريوس كورونا املستجد.

عالم ألماني يحذر من زيادة إصابات 
الفيروس التاجي خالل الشتاء
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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

تحاذي مدينة بهشهر الجميلة سلسلة جبال ألبرز من الجهة الشرقية، وما يزيد من أهميتها 
أنها كانت مستوطنة منذ حقبة ما قبل التأريخ لذلك توالى على استيطانها العديد من الناس.

ما أوجد تنوعاً في تسمياتها على مر العصور، فقد سميت بأسماء مختلفة، منها: تميشه، ناميه، 
خرجوران، بنج هزاره، آسيا بستر. وفي العهد الصفوي سميت بـ»أشرف البالد«. أعار الملك 

عباس الصفوي أهمية كبيرة لهذه المدينة الجميلة لذلك بادر إلى تطويرها وإيجاد تغييرات 
جذرية فيها، حيث تم تشييد العديد من المعالم التاريخية في عهده مثل مبنى »دلکشا« 

واسعة والعديد من الحمامات المعروف بعمارته الفذة، كما أوجد فيها شوارع 
التي يستفيد منها العامة وأحواض الماء الجميلة ومخازن المياه 

األهالي لتخزين مياه األمطار والينابيع.

نظ�راً لجمال طبيعة ه�ذه املدين�ة وامتالكها أجواء منعش�ة 
يف ش�تى فص�ول الع�ام وال س�يما يف فصيل الربي�ع والصيف، 
إضافة إىل معاملها األثرية الفريدة من نوعها، فهي تس�تقطب 
الس�ائحني من الجمهورية اإلس�المية وش�تى أرج�اء العالم 

طوال السنة.
اآلث�ار القديمة يف أرشف البالد كث�رة أبرزها قرص صفي آباد 
ومبن�ى جهل س�تون وينبوع »رسجش�مه«، عم�ارة وبحرة 
عباس آباد، إضافة إىل العديد من الكهوف املنترشة عىل سفوح 

الجبال الخرضاء املحيطة بها.

يبع�د مبنى عب�اس آباد التأريخ�ي عن مركز املدين�ة ب�9 كم 
ويقع عىل س�فوح سلس�لة جبال ألربز بني الغاب�ات الجميلة 
املكتظة باألش�جار الخرضاء طوال أيام العام، وهذا املبنى يعد 
واحداً من أهم املباني التي تم تشييدها يف العرص الصفوي وال 
س�يما يف عهد امللك عباس الصفوي حيث يش�تمل عىل حوض 
وحم�ام وب�رج مراقب�ة وعدة حدائ�ق تحيط ب�ه وممر مبلط 

بالحجر الجبيل، وتأريخ تشييده يرجع إىل سنة 1021 ه�.
وتش�تمل ه�ذه املنطق�ة عىل بح�رة جميلة وأماك�ن رفاهية 
عدي�دة وآثار قديم�ة يرجع أكثرها إىل العه�د الصفوي، فضالً 

ع�ن األجواء العذب�ة التي تميزها عن س�ائر مناطق محافظة 
مازندران وإيران بأرسها.

البحرة املوجودة يف قرية عباس آباد تبلغ سعتها 10 هكتارات 
تقريب�اً وتق�ع يف قل�ب غاب�ة مكتظ�ة باألش�جار الخ�رضاء 
الش�اهقة، وه�ي يف الحقيق�ة عب�ارة ع�ن س�د تم تش�ييده 
لتخزين املي�اه حيث يقع بني جبلني ش�اهقني وذلك قبل 370 
عام�اً، حي�ث تجمع فيه أي�ام املطر يف فصل الش�تاء لتخزيها 
واالس�تفادة منه�ا يف فصل الصيف حيث يت�م ترصيف مياهه 
م�ن األس�فل، والجميل فيه ه�و وجود مبنى قديم يف وس�طه 

تغمره املياه بالكامل يف بعض فصول الش�تاء لكنه يظهر مرة 
أخرى يف فصول الصيف.

قرص صفي آباد
ومن املعالم األخرى يف مدينة بهش�هر قرص صفي آباد الواقع 
يف الناحية الجنوب غربية منها وعىل مرتفعات محاذية لسهل 
أخرض شاس�ع املساحة، وقد تم توس�يع نطاقه يف زمان امللك 
صف�ي حفي�د امللك عباس الصف�وي، ويقع يف وس�ط حديقة 
خرضاء جميلة مس�احتها مربعة الشكل طول كل ضلع منها 

25 مرتا، وهو مكون من طابقني.

مدخ�ل القرص يقع يف الناحية الش�مالية، ويف عتبته خمس�ة 
مدرجات يتم من خاللها الدخول إىل الطابق األول الذي يشتمل 

عىل العديد من الغرف وممر كبر.
وأما املواد اإلنشائية التي استخدمت يف تشييد هذا القرص فهي 
تتكون بشكل أسايس من األحجار الجبلية والطابوق الجبس.

وحينم�ا يرد الس�ائح أرشف البالد فهو يجد نفس�ه أمام أحد 
املراق�د الطاهرة ألحفاد أه�ل البيت )عليهم الس�الم( أال وهو 
مرق�د الس�يد عب�اس )ع( الذي يحظى بقدس�ية كب�رة لدى 

السكنة املحليني.

مدينة بهشهر.. تضرب بجذورها في مختلف الحقب التأريخية

الذكاء االصطناعي يعيد 
رسم لوحة لبيكاسو

ألول مرة.. تصوير فيلم 
سينمائي في الفضاء

قبل ذيوع شهرته، لم يكن الرسام اإلسباني الشهر بابلو بيكاسو 
يملك املال الكايف لرشاء مس�تلزمات الرس�م، ولذل�ك فقد كان مثل 
الفنان�ني الفق�راء اآلخرين، يعيد الرس�م عىل اللوحات القماش�ية 
التي لديهم، بعد طمس الرس�وم الس�ابقة.يف عام 2010 كش�فت 
أش�عة إكس ع�ن لوحة رس�مها بيكاس�و عىل قطعة قم�اش، ثم 
طمس�ها لكي يرسم عليها لوحته الشهرة »إفطار الرجل األعمى« 
ع�ام 1903 والت�ي تعد واح�داً من أش�هر أعمال الفن�ان يف فرتته 
التعبري�ة أو ما تعرف باس�م الفرتة الزرقاء م�ن 1901 إىل 1904. 
وكان�ت اللوحة األوىل املخفي�ة المرأة.ونجح باحث�ون من جامعة 
لن�دن كوليدج يف إعادة رس�م لوحة املرأة باس�تخدام لوغاريتمات 
أو خوارزمي�ات أصلية تم وضعها من خالل دراس�ة العرشات من 

لوحات بيكاسو والتدريب عىل أسلوب الفنان اإلسباني.

أنه�ى طاقم س�ينمائي رويس، تصوير مش�اهد أول فيلم س�ينمائي 
رويس يف الفض�اء ال�ذي يحمل عنوان » التحدي« يف مهمة اس�تغرقت 

12 يوماً.
ويتكون أفراد الطاقم الس�ينمائي من املمثلة يوليا بريسيلد واملخرج 
كليم ش�يبينكو وكذلك رائد الفضاء أوليغ نوفيتس�كي، وتدور أحداث 
الفيلم الذي تم تصويره من داخل محطة الفضاء الدولية حول طبيبة 
تقوم بدورها املمثلة الروسية يوليا بريسيلد، تم استدعاؤها للصعود 

إىل محطة الفضاء بهدف إنقاذ أحد أفراد الطاقم.

كش�ف مدير معهد علوم البحار يف الغردقة، الدكتور 
محمود عبد الرايض عن تفاصيل عثور غواصني أملان 
عىل كائن بحري غريب يف الغردقة، الفًتا أنهم وجدوا 
هذا الكائن عىل عمق 40 مرتاً يف املياه املفتوحة، حيث 

رصدوا حيوانا بشكل مخروطي ليس له عني.
وأوض�ح مدير معهد علوم البحار أن عدم وجود عني 
له�ذا الحيوان، تؤكد أنه ليس من حيوانات الس�طح، 
مش�ًرا إىل أن عل�م املحيط�ات ين�ص ع�ىل وجود ما 
يسمى باملحيط الضوئي، حيث تيضء أشعة الشمس 

حتى عمق 200 مرت تحت سطح املياه، وبعد ال�200 
م�رت تكون املياه مظلمة عاتمة، وأن كائنات األعماق 
زوده�ا الله بحواس أخرى غر العني مثل املجس�ات 
والحساس�ات تش�به الخصائص الرداري�ة، تمكنها 
من الحصول عىل غذائها. وأش�ار عبد الرايض إىل أنه 
يت�م للمرة األوىل رص�ده، وال يعرف أحد ه�ذا الكائن 
باعتب�اره كائنا من كائنات األعم�اق، وأنه خرج من 
األعماق لقرب السطح لخلل جيني أو خلل يف تركيبه، 

حيث فقد قدرته عىل االتزان وترك بيئته الطبيعية.

وأك�د مدي�ر معهد عل�وم البحار، أن دراس�ة كائنات 
األعم�اق دراس�ة مكلف�ة للغاي�ة وتحت�اج ألجهزة 
عالية الحساس�ية وغر متاح�ة إال يف بعض األماكن 
املحدودة، مش�ًرا إىل أن الغطاس�ني يمكنهم الغوص 
ل�50 م�رتا، نظرًا ألن الضغط الج�وي يزيد بمعدل 1 
بار كل 10 أمتار، وأن اإلنس�ان حينما ينزل لألعماق 
يكون وقت بقائه أقل، وأن دراس�ات األعماق صعبة 
ومكلفة، مش�ًرا إىل أن 90% من كائنات األعماق غر 

معروفة.

شوكوالتة مستوحاة من طريقة تجارة التوابل
هن�اك ما يدعون�ا للنظر ملا وراء النواف�ذ الزجاجية ملتاجر 
الشوكوالتة يف دبي، واالس�تمتاع بمشهد ومذاق مشتقات 
ال�كاكاو املعروض�ة كتح�ف فني�ة، وربما احتس�اء كوب 
م�ن الرشاب الس�اخن، م�ع التل�ذذ بطعم أح�دث نكهات 
الش�وكوالتة التي تم مزجها بالقه�وة أو الهيل أو الورد أو 
الحلوى أو الفلفل الكشمري أو زهر الربتقال أو الزعفران 

أو الشمر أو دزينة أخرى من النكهات.
تلك االبتكارات الجديدة للنكهات تلقى رواجاً يف دبي حالياً، 
وهي تستلهم من طريق »التوابل البحرية«، وفقاً ملا أفادت 
به مديرة أحد أش�هر مصانع الش�وكوالتة يف املدينة والذي 
ينتج من حبوب الكاكاو أحادية املنش�أ الواردة من فيتنام 
وإندونيس�يا وبابوا ني�و غينيا والهند ومدغش�قر، أنواعاً 
جديدة من الش�وكوالتة بنكهات مصقول�ة ال يوجد مثيل 

لها يف أي مكان آخر. 
ترى مديرة مصنع »مرزام«، كاثي جونس�تون، يف مقابلة 
م�ع مجل�ة » فورب�س« األمريكي�ة، أن مكون�ات املتج�ر 

الطبيعية ش�كلت انعكاس�اً للنكهات والوصف�ات املحلية 
للغاي�ة، مضيف�ة إنه�ا ذهل�ت باالس�تقبال، وكي�ف كان 
املجتمع يس�تمتع بالشوكوالتة ذات األصل الفردي الداكن 

والنكهات اإلقليمية.
وإىل جان�ب مكون�ات الش�وكوالتة، ما يث�ر االهتمام هو 
تأثر طري�ق التواب�ل البحرية عىل التصميم�ات واألعمال 
الفنية التي تزين الش�وكوالتة أيضاً، حيث يجري تس�ليط 
الضوء ع�ىل القص�ص التاريخية لتل�ك التواب�ل اإلقليمية 
الغني�ة التي نمت يف الرشق وت�م تداولها ونقلها إىل الرشق 
األوس�ط من ثم بيعها واس�تخدامها يف أوروبا مما تسبب 

بتغير املأكوالت. 
قالت جونس�تون ملحل�ة » فوربس«: »يس�ود االعتقاد أن 
كاس�رتد الفانيال هو يف جوهره فرنيس، لكن الفانيال تأتي 
م�ن عىل بع�د آالف األمي�ال. كيف وصل�ت إىل هناك وكيف 
ت�م تداولها ومن تداولها واملع�ارك والقصص، يوجد هناك 
بالفعل إلهام ال نهاية له لوصفات الشوكوالتة والتغليف«. 

صنع رجل صين�ي دواًء منزليا، إلنقاذ حياة 
ابن�ه الصغر البال�غ عاماً واح�داً من عمره  

املصاب بمرض خطر ونادر جداً.
ش�و وي، صاحب متجر يعم�ل عرب اإلنرتنت 
م�ن مدين�ة كونمين�غ يف محافظ�ة يون�ان 
الصيني�ة، واجه مأس�اة حقيقية عندما قيل 
له إن ابن�ه، مصاب بم�رض مينكيس، وهو 
مرض وراثي يس�بب باضط�راب عملية نقل 

النحاس يف خاليا الجسم.
ويصي�ب هذا املرض النادر ج�داً حوايل واحد 
م�ن كل 100 أل�ف إىل 200 ألف م�ن حديثي 
ال�والدة، والذي�ن ال ت�دوم حياته�م يف أغلب 

األحيان أكثر من 3 سنوات.

وبع�د أن تبني أن أس�اليب ع�الج تجريبية يف 
املستش�فى ال تفيد ابنه ع�ىل اإلطالق، صمم 
الرج�ل ع�ىل الحصول عىل مادة هيس�تيدين 
النح�اس الرضوري�ة للعالج، لك�ن الوصول 
إلي�ه يف الص�ني كان خ�ارج إمكانيات�ه، إىل 
جانب اس�تحالة الحصول عليها من الخارج 

يف ظل قيود كورونا.
وأش�ارت أن ش�و وي توج�ه يف البداي�ة إىل 
رشكات كيميائية لرشاء هيستيدين النحاس 
منها، لكن س�عرها كان مرتفعا جدا، فضال 
عن أن عملية الحصول عىل موافقة الجهات 
الرس�مية ع�ىل رشائه�ا كان�ت ستس�تغرق 

سنوات.

اس�تخرج أطب�اء يف والي�ة دي�ار بكر الرتكي�ة 40 جس�ما غريبا، 
سكاكني ووالعات وأنابيب بالستيكية ومسامر، من بطن نعامة 
عرب عملية جراحية أجروها لها بعد االش�تباه بابتالعها س�كينا.
وجاء املواط�ن الرتكي، عيل أوغراك، بنعامته إىل مستش�فى كلية 
البيط�رة بجامعة دجلة بوالية ديار بكر، بعد اش�تباهه بابتالعها 
س�كينا.وأثناء الفحص، تبني لدى األطباء م�واد معدنية يف جوف 
النعام�ة التي يبلغ عمرها عامني، ليق�رروا إجراء عملية جراحية 
الستخراج تلك املعادن.وقال أوغراك، يف ترصيح إنه شغوف برتبية 
الطي�ور كالحم�ام والعصاف�ر والنعام، بمس�قط رأس�ه بوالية 
رشناق بجنوب رشقي البالد.ولفت إىل أن جرانه حذروه بس�قوط 
س�كني بني األعشاب التي تتغذى عليها النعامة.وأضاف: »شعرت 
بالقلق الحتمال ابتالع النعامة السكني، وأتيت بها إىل ديار بكر من 
رشناق، حيث أجروا لها عملية جراحية، واس�تخرجوا من جوفها 

40 جسما غريبا بدال من سكني واحدة.

أطباء يستخرجون سكاكين 
وبالستيك من بطن نعامة 

يصنع الدواء إلنقاذ ابنه من الموت

ليس له عين..غواصون يكتشفون كائنًا غريبًا بالغردقة 


