
المراقب العراقي/ أحمد محمد...
الت�ي  الش�عبية  االحتجاج�ات  حرك�ة 
تعيش�ها العاصم�ة بغ�داد واملحافظات 
العراقي�ة، ال يمك�ن وصفه�ا ع�ى أنه�ا 
تخ�ص طرفا معين�ا أو حزب�ا بعينه، بل 
هي ب�اب للتنديد بح�االت التزوي�ر التي 
رافقت االنتخابات االخرية والتي تسببت 
برسقة أصواتهم وحقهم القانوني، فعى 
الرغ�م من ذل�ك إال أن اإلع�ام الحكومي 
املتمثل ب� »ش�بكة االعام العراقي« التي 

تعم�ل بقانون وأموال الدولة لم تخصص 
حت�ى »س�ويعات« قليل�ة من س�اعاتها 

لنقل احتجاجات الشعب.
هذا االمر أثار حفيظة االوساط االعامية 
والسياس�ية والش�عبية، معتربين أن ما 
يحص�ل يمث�ل خرق�ا واضحا للدس�تور 
والقانون الذي يلزم »الشبكة« بأن تكون 
مرآة الحقيقة ومنربا لكافة أبناء الشعب 
وقومياته�م  أطيافه�م  ب�كل  العراق�ي 

وهوياتهم.

وحذر املراقبون، من عمليات »تس�ييس« 
للوظيف�ة االعامي�ة التي تؤديها ش�بكة 
االع�ام العراق�ي بكاف�ة قنواته�ا، ع�رب 
قيامها بنقل أح�داث تتعلق بطرف معني 

دون غريه.
واتهم املراقبون، رئيس الوزراء مصطفى 
الكاظمي وأحزاب سياس�ية باالستحواذ 
عى »الش�بكة« والتعمد بعدم نقل صوت 
الجماهري العراقية املطالب بإعادة الفرز 

اليدوي لصناديق االقرتاع.

بأنه�ا  الحالي�ة،  االحتجاج�ات  وتمث�ل 
تعب�ري ح�ر عن الس�خط الش�عبي جراء 
حاالت الغ�ش والتاعب والتزوير ورسقة 
االنتخاب�ات  اكتنف�ت  الت�ي  االص�وات 
الربملاني�ة االخرية، بع�د أن أرصت جهات 
دولية وإقليمية عى رسقة أصوات الكتل 
الش�عبي  للحش�د  الداعم�ة  السياس�ية 
وأطراف سياس�ية أخ�رى، مقاب�ل رفع 

حظوظ قوائم برملانية غريها.
وحظي�ت التظاهرات الت�ي دخلت يومها 

القن�وات  م�ن  كب�ري  باهتم�ام  الثال�ث 
االعامية املحلية منها والعربية والعاملية، 
خصوص�ا أنها تس�ري بإجراءات س�لمية 
مشددة وبالشكل الذي ال يقبل عى قطع 
الط�رق العام�ة وح�رق االط�ارات وكما 
حصل يف تظاهرات ترشين 2019، إضافة 
اىل أنه�ا ص�وت عراقي يطال�ب بأصوات 
املواطنني االنتخابي�ة بعيدا عن مذاهبهم 

وقومياتهم...
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المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي...
مع بداية س�اعات النهار األوىل، اس�تيقظ 
املروري�ة،  االختناق�ات  ع�ى   العراقي�ون 
الت�ي تس�ببت بتذمر كبري ل�دى املواطنني، 
فتعط�ل املوظف�ون عن دوامه�م واملرىض 
ع�ن الوصول إىل املستش�فيات ، فضاً عن 
الح�وادث الت�ي تحص�ل بس�ببها، وه�ذه 
الظاهرة رغ�م مألوفيتها ل�دى البغداديني 

خاص�ة , إال أن أس�بابها عدي�دة , ولع�ل 
إرصار الحكوم�ة عى اس�ترياد الس�يارات 
بصورة مس�تمرة أربك الش�ارع ال�ذي بدأ 
اليس�تطيع اس�تيعاب تلك االع�داد الكبرية 
من الس�يارات دون تسقيط القديمة منها 
, فضا عن قط�ع بعض الطرق يف ناحيتي 
الك�رخ والرصافة ،ورغم رف�ع العديد من 
الس�يطرات االمني�ة إال أن الع�رشات منها 

الزالت تسبب مشكلة.
دائ�رة امل�رور العامة تح�اول دوم�ا إلقاء 
االس�باب ع�ى الدوائ�ر االخ�رى تهربا من 
املس�ؤولية , فيما تقف عاج�زة عن إيجاد 
الحل�ول الناجعة لتجاوز تلك االزمة، وعدم 
إع�ادة تإهيل االش�ارات املرورية  بس�بب 
الفس�اد، رغم رصف االموال عى صيانتها، 
وال يخف�ى ع�ى أح�د دور وزارة التج�ارة 

الس�يارات  باس�ترياد  املس�تمر  الس�لبي 
الحديث�ة واملترضرة وع�دم صيانة الطرق 
وتوس�عتها بحجة عدم وجود تخصيصات 
مالي�ة وهي التي تس�تقطع أمواال ضخمة 

من املواطنني بحجة إعمار الطرق.
وه�درت الحكوم�ات املتعاقب�ة ملي�ارات 
ال�دوالرات ع�ى إعم�ار العاصم�ة بغ�داد، 
لكن ش�وارعها الزالت عى العهد العمراني 

القدي�م من�ذ خمس�ينيات الق�رن املايض، 
والت�ي صممت آنذاك ألجل س�ري عدد قليل 
من الس�يارات وال�«حناطري« التي تجرها 

الخيول.
وكش�فت مديري�ة املرور العامة ، أس�باب 
تش�هدها  الت�ي  الخانق�ة  االزدحام�ات 

العاصمة بغداد منذ فرتة طويلة...
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شوارع بغداد ترفع الراية البيضاء أمام السيارات 
مع انطالق الدوام الحضوري

الفضائية الحكومية تتجاوز »المهنية« وتنحاز سياسيًا 
ضد التظاهرات المناهضة »للتزوير« 

المراقب العراقي/ المحرر السياسي...
ع�ى الرغم م�ن الغض�ب الجماهريي 
االنتخاب�ات  تزوي�ر  ج�راء  الع�ارم 
والتاعب بنتائجه�ا، إال أن املعتصمني 
أثبتوا حتى اآلن أنهم عى مستوى عاٍل 
من االنضباط والسلمية، التي أظهرت 
الجانب امل�رشق والحضاري لاحتجاج 
يف الع�راق، بناء ع�ى التعليقات وردود 
»املراق�ب  رصدته�ا  الت�ي  األفع�ال 

العراق�ي«.
عى النقيض من االحتجاجات السابقة 
كانت السلمية عنوناً رئيسياً، لاعتصام 
ال�ذي نّظمت�ه جماهري عراقي�ة تنديداً 
بالتزوير املفتعل يف االنتخابات النيابية 
التي ج�رت يف العارش من ترشين األول 
الح�ايل، مطالبني باس�تعادة حقوقهم 

وأصوات مرشحيهم »املرسوقة«.
وب�ني »ترشي�ن« 2019 و2021 ظه�ر 
فرق شاس�ع بني م�ن يحت�ج حفاظاً 
عى النظام والوطن، وبني من يس�عى 
إلس�قاط الدول�ة واإلخ�ال بالنظ�ام 
العام ع�رب حرق املؤسس�ات والتمثيل 

بالجثث، حسبما يرى مراقبون.
ويف ه�ذا اإلط�ار ق�ال رئي�س حرك�ة 
حقوق حسني مونس يف تغريدة اطلعت 
»أحي�ي  عليه�ا:  العراق�ي«  »املراق�ب 
الجماه�ري التي تظاه�رت واعتصمت 
يف بغ�داد وبقية املحافظ�ات للمطالبة 

باستعادة أصواتها املرسوقة«.
ودعا مونس املعتصمني إىل »املحافظة 
لتفوي�ت  والس�لمية  االنضب�اط  ع�ى 
الفرصة ع�ى املتصيدين الذين يقفون 
وراء التاع�ب بالنتائج وس�لم حقوق 

الناخبني«.
وتحول�ت التظاه�رات الت�ي انطلق�ت 
منذ أيام يف بغ�داد ومحافظات عراقية 
أخ�رى، إىل اعتصام مفت�وح عند بوابة 
املنطق�ة الخرضاء القريبة من منطقة 
الكرادة وج�رس الطابقني، وذلك بعدما 
نص�ب املحتج�ون الخيام ليب�دأوا يوم 
الثاثاء املايض، اعتصام�ًا »لن يربحوا 
أماكنه�م في�ه حت�ى ينكش�ف زي�ف 
العملي�ة االنتخابي�ة األخرية، حس�بما 

يرى مراقبون.
من جانبها أصدرت اللجنة التحضريية 
للتظاهرات الرافضة لنتائج االنتخابات 
يف بغ�داد واملحافظات أم�س األربعاء، 
بيان�اً تلقت »املراقب العراقي« نس�خة 
من�ه، ج�اء فيه: »أيه�ا األحب�ة فلنبَق 
محافظني عى الس�لمية الت�ي أبهرت 
الجميع وجعلتنا أقرب اىل نبض الشارع 
وال نك�رتث لكل االصوات النش�از التي 
تح�اول النيل م�ن مس�اعينا الوطنية 
الصادق�ة الت�ي أثبتناها بالح�ق، كما 
نرجو منك�م يف الوقت عينه اس�تمرار 
التعاون مع اللجان التنسيقية املنظمة 

للتظاهرات حتى تحقيق االهداف التي 
تريدونه�ا ع�رب إقامة الع�دل وإرجاع 
ق�ت بط�رٍق بدأت  االص�وات الت�ي رسرُ
تتكش�ف للقايص والدان�ي كما نرجو 

منك�م االس�تمرار يف التع�اون الرائ�ع 
م�ع إخوتنا يف االجه�زة االمنية البطلة 
التي أبدت مش�كورة تفهمها للمطالب 
املرشوع�ة يف موق�ف يعك�س بوضوح 

الصورة الوطنية لهذه القوات«.
املطال�ب  بيانه�ا  اللجن�ة يف  وح�ددت 
الرئيس�ية للمعتصمني والتي تتلخص 
ب�«تقدي�م رئي�س وأعض�اء مجل�س 

ليحاكم�وا  القض�اء  اىل  املفوض�ني 
وينالوا جزاءهم العادل عى املخالفات 
القانوني�ة الت�ي قام�وا به�ا، واختيار 
رئي�س وأعض�اء مفوضية مس�تقلني 
فع�ا ولي�س ش�كا قب�ل إج�راء أي 

انتخابات قادمة«.
»إج�راء  كذل�ك  املطال�ب  وتضمن�ت 
مراجع�ة ش�املة لكل امل�دراء العامني 
مجل�س  وك�وادر  االقس�ام  وم�دراء 
مهنيته�م  م�ن  للتأك�د  املفوضي�ة 
واس�تقالهم بع�د ثبوت انتم�اء العدد 
االكرب منهم اىل جهات سياسية متنفذة 
اس�تفادت منه�م يف التاع�ب بنتائ�ج 
االنتخاب�ات، وإلغ�اء آلية الع�د والفرز 
اإللكرتون�ي واعتماد آلي�ة العد والفرز 
الي�دوي يف أي انتخاب�ات قادم�ة بع�د 
ثب�وت إمكانية تزويرها عى مس�توى 
دول العالم املتط�ورة التي قامت بهذه 

الخطوة مؤخرا«.
وختمت اللجن�ة بيانها باملطلب األخري 
ال�ذي أكد ع�ى رضورة »إع�ادة النظر 
بقان�ون االنتخابات الح�ايل الذي أثبت 
فش�له وع�دم قدرت�ه ع�ى أن يعكس 
إرادة الجماه�ري وحجمه�ا الحقيق�ي 
يف النتائ�ج ب�ل إمكانية اس�تغاله من 
قبل االح�زاب والتيارات ذات الجماهري 

الخاصة«.
وتعليقاً عى ذلك يقول املحلل السيايس 

صب�اح العكييل ل�«املراق�ب العراقي«، 
إن »املعتصمني الذين خرجوا للمطالبة 
بالكش�ف عن عملي�ات التزوي�ر التي 
رافق�ت االنتخابات الربملاني�ة املبكرة، 
أثبتوا أنهم عى قدٍر عاٍل من االنضباط 
والس�لمية«، الفت�اً إىل أن »ذل�ك دف�ع 
مهاجمته�م  إىل  مش�بوهة  منص�ات 
املعتصم�ني  م�ن  للني�ل  محاول�ة  يف 

السلميني«.
ويضيف العكي�يل أن »االعتصام الحايل 
أظه�ر الجان�ب امل�رشق لاحتج�اج يف 
الع�راق، حيث غ�رّي الص�ورة النمطية 
عن االحتجاجات التي رافقتها عمليات 
العام�ة والخاصة  للممتل�كات  ح�رق 

وقتل وتمثيل بالجثث«.
وي�رى العكي�يل أن »االعتصام س�وف 
يستمر مالم تتدارك السلطة أخطاءها 
وتكش�ف عن عمليات رسقة األصوات 

التي رافقت العملية االنتخابية«.
وتس�تمر االعتصام�ات ق�رب املنطقة 
الخ�رضاء ببغ�داد بمش�اركة ش�يوخ 
األس�ايس  واملطل�ب  العش�ائر، 
الع�د  ح�ول  يتمح�ور  للمتظاهري�ن 
الي�دوي ألص�وات املقرتع�ني  والف�رز 
باالنتخاب�ات. وتأتي هذه االعتصامات 
بعد تجمعات متفرقة أخرى ش�هدتها 
األي�ام املاضي�ة يف أرج�اء مختلفة من 

العراق.

4في هذا العدد

وحدة العراق ليس خيارا تملك ان 
تختاره أو تتركه ..!

القوة الجوية اإليرانية تجري 
مناورات »فدائيو الوالية«

5
االمام الحسين »عليه السالم«

فمن قبلين بقبول الحق
فاهلل أوىل بالحق

اعتصام بغداد ُيحرج حكومة تصريف األعمال والسلمية ُتسقط الرهانات
المحتجون يرفعون خمسة مطالب رئيسية
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المراقب العراقي/بغداد...
اكد ائتاف دولة القانون ، امس االربعاء، ان دولة القانون منفتحة عى جميع 

الكيانات والكتل الفائزة بمقاعد مجلس النواب لتشكيل الحكومة املقبلة.
وقال املرشح الفائز عن االئتاف فراس املسلماوي يف ترصيح صحفي تابعته 
»املراق�ب العراقي« ان “ائتاف دولة القانون لدي�ه تواصل واتفاق مع الكتل 
الكردية والكتل الس�نية واتفاقات يف االطار التنس�يقي للبيت الشيعي، حيث 

يعمل التحالف عى التأسيس لحكومة قوية قادرة عى خدمة الباد«.
وأض�اف ان “ائتاف دولة القانون لديه رؤي�ة ثابتة بأن يكون الدور للجميع 
من خال الرشاكة الوطني�ة، وان الدكتاتورية والتفرد بالقرار انتهى بانتهاء 

حكم البعث املقبور«.
واش�ار املس�لماوي اىل »اننا اليوم يف مرحلة جديدة هي مرحلة الديمقراطية 
امللتزم�ة بالرشاكة الوطنية مع جميع املكونات، بغية نقل العراق اىل منطقة 
ب�ر االمان، من خ�ال برملان فع�ال يعمل عى ترشي�ع القوان�ني التي تخدم 

املواطن وحكومة قادرة عى تنفيذ هذه القوانني«.

المراقب العراقي/بغداد...
ام�س  الش�عبي،  الحش�د  كش�ف 
األربع�اء، ع�ن اجراء ث�اث عمليات 
تمش�يط بالطائرات املس�رية، بحثاً 
ع�ن »أه�داف مح�ددة« لعصاب�ات 

»داعش« يف محافظة دياىل.
وق�ال الناط�ق باس�م مح�ور دياىل 
للحشد، صادق الحسيني، يف ترصيح 
صحفي تابعت�ه »املراقب العراقي«، 
إن »الحش�د الش�عبي أج�رى ث�اث 
عمليات تمشيط بالطائرات املسرية، 
ألكث�ر م�ن 20 هدف�اً مح�دداً يف 6 
قواطع يف دياىل خ�ال األيام القليلة 

املاضية«.
التمش�يط  »عملي�ات  أن  وأض�اف، 

بالطائ�رات املس�رية حقق�ت نتائج 
مهمة يف األش�هر األخ�رية من خال 
كش�ف أكثر من 10 مضافات رسية 
لخايا داعش، وتعقب 4 من عنارص 
التنظي�م قبل قتله�م بقصف جوي 
م�ع تأم�ني 6 خطوط نق�ل للطاقة 
5 مح�اوالت  واحب�اط  الكهربائي�ة 
العب�وات  خ�ال  م�ن  الس�تهدافها 

الناسفة«.
وأش�ار إىل أن »تمش�يط املس�ريات 
يج�ري م�ن خ�ال غرف�ة عمليات 
علي�ا ضمن قاط�ع حمري�ن وبقية 
القواطع وهي تحق�ق نتائج مهمة 
يف العملي�ات العس�كرية خاص�ة يف 

املناطق ذات التضاريس املعقدة«.

المراقب العراقي/بغداد...
رف�ع املعتصم�ون املرابط�ون عن�د 
بواب�ات الخ�رضاء، ام�س االربعاء، 
صور الش�هداء الق�ادة عى البنايات 
املواجه�ة للمنطقة املحصنة وس�ط 

العاصمة بغداد.

واظهرت ص�ور نرشت ع�ى مواقع 
التواصل وتابعتها »املراقب العراقي« 
قي�ام املتظاهري�ن املرابط�ني عن�د 
بوابات الخرضاء عى خلفية التزوير 
الذي ط�ال نتائج االنتخاب�ات برفع 
ص�ورة جمعت ب�ني الش�هيدين ابو 

مهدي املهندس وقاسم سليماني.
واعل�ن املتظاهرون ام�س االول عن 
تحوي�ل التظاه�رات اىل اعتصامات 
مفتوح�ة بعد نصب الخيم يف محيط 

املنطقة الخرضاء.
يش�ار اىل ان اع�ان املفوضية العليا 

لانتخابات نتائج التصويت بعد 24 
س�اعة عى انته�اء عملي�ة االقرتاع 
فج�ر حال�ة م�ن الرفض الش�عبي 
وذلك بس�بب ضياع اص�وات العديد 
م�ن الكتل السياس�ية املش�اركة يف 

االنتخابات.

دولة القانون: منفتحون
 على الجميع لتشكيل الحكومة

»درون« الحشد يالحق 
أهدافه في ديالى

صور الشهداء القادة تعتلي البنايات المقابلة للخضراء

برشلونة يحدد أولى صفقاته الشتوية

المراقب العراقي/بغداد...
قلل�ت وزارة الصح�ة، امس االربع�اء، من مخاط�ر املوجة 

الرابعة لكورونا بعد زيادة اعداد امللقحني.
وقال�ت عضو الفري�ق الطبي االعامي ل�وزارة الصحة ربى 
ف�اح يف ترصيح صحفي تابعته »املراقب العراقي« إنه »مع 
وجود التحورات التي يشهدها فايروس الطفرات الجينية ال 
نس�تبعد دخول العراق بموجة جديدة من الفايروس تكون 

اقوى واشد من السابقة«.
وبني ان »زيادة عدد امللحقني سيقلل من تأثري املوجة الرابعة 

اذا تعرض لها العراق حسب مستجدات املوقف الوبائي«.
وأش�ارت اىل »رضورة اخذ اللقاح وح�ث املواطنني والتوجه 
الق�رب مركز صح�ي حي�ث يتوفر بثاث�ة ان�واع يف جميع 

املراكز«.

بسبب اللقاح ..الصحة تقلل من 
مخاطر الموجة الرابعة لكورونا 
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A l m u r a q e b  A l i r a q i  N e w s p a p e r

املراقب العراقي/ أحمد محمد...
الت�ي  الش�عبية  االحتجاج�ات  حرك�ة 
تعيش�ها العاصمة بغ�داد واملحافظات 
العراقي�ة، ال يمك�ن وصفها ع�ى أنها 
تخ�ص طرف�ا معين�ا أو حزب�ا بعينه، 
ب�ل هي ب�اب للتندي�د بح�االت التزوير 
الت�ي رافقت االنتخاب�ات االخرية والتي 
وحقه�م  أصواته�م  برسق�ة  تس�ببت 
القانون�ي، فع�ى الرغم من ذل�ك إال أن 
اإلع�ام الحكوم�ي املتمثل ب� »ش�بكة 
االع�ام العراق�ي« التي تعم�ل بقانون 
حت�ى  تخص�ص  ل�م  الدول�ة  وأم�وال 
»س�ويعات« قليلة من س�اعاتها لنقل 

احتجاجات الشعب.
االوس�اط  حفيظ�ة  أث�ار  االم�ر  ه�ذا 
والش�عبية،  والسياس�ية  االعامي�ة 
معتربي�ن أن م�ا يحص�ل يمث�ل خرقا 
واضحا للدس�تور والقان�ون الذي يلزم 
»الش�بكة« بأن تك�ون م�رآة الحقيقة 
ومنربا لكافة أبناء الشعب العراقي بكل 

أطيافهم وقومياتهم وهوياتهم.
وحذر املراقبون، من عمليات »تسييس« 
للوظيفة االعامية التي تؤديها ش�بكة 
االع�ام العراق�ي بكاف�ة قنواتها، عرب 
قيامها بنقل أحداث تتعلق بطرف معني 

دون غريه.
ال�وزراء  رئي�س  املراقب�ون،  واته�م 
مصطفى الكاظمي وأحزاب سياس�ية 
باالس�تحواذ ع�ى »الش�بكة« والتعمد 
بع�دم نقل ص�وت الجماه�ري العراقية 
املطالب بإعادة الفرز اليدوي لصناديق 

االقرتاع.

وتمث�ل االحتجاج�ات الحالي�ة، بأنه�ا 
تعبري حر عن الس�خط الش�عبي جراء 
حاالت الغش والتاعب والتزوير ورسقة 
االنتخاب�ات  اكتنف�ت  الت�ي  االص�وات 
الربملانية االخرية، بعد أن أرصت جهات 
دولية وإقليمية عى رسقة أصوات الكتل 
السياس�ية الداعم�ة للحش�د الش�عبي 
وأطراف سياس�ية أخ�رى، مقابل رفع 
حظوظ قوائ�م برملانية غريها.وحظيت 
التظاه�رات التي دخلت يومه�ا الثالث 
باهتم�ام كبري م�ن القن�وات االعامية 
والعاملي�ة،  والعربي�ة  منه�ا  املحلي�ة 
خصوصا أنها تس�ري بإجراءات سلمية 
مش�ددة وبالش�كل ال�ذي ال يقب�ل عى 
قطع الط�رق العامة وح�رق االطارات 
وكما حصل يف تظاهرات ترشين 2019، 
إضاف�ة اىل أنه�ا صوت عراق�ي يطالب 
بأصوات املواطنني االنتخابية بعيدا عن 

مذاهبهم وقومياتهم.
االط�ار  أن  بالذك�ر  الجدي�ر  وم�ن 
التنس�يقي للكتل الشيعية، وعى لسان 
العضو فيه حسن سالم، قد أشار اىل أن 
التظاهرات الحالي�ة لن تنتهي حتى ب� 
»إحقاق الحق« إش�ارة منه اىل الرشوع 
بعملي�ات الع�د والفرز اليدوي لكش�ف 
النتائ�ج الحقيقي�ة لانتخابات البعيدة 
عن جرائم التزوير والتاعب باألصوات.

وب�دوره، اعت�رب عضو حرك�ة حقوق، 
س�عود الس�اعدي، أن »موقف ش�بكة 
االع�ام العراق�ي وتجاهله�ا ألص�وات 
العراقي�ني املنددي�ن بتزوي�ر أصواتهم 
االنتخابي�ة يمثل خرقا واضحا للقانون 

وتج�اوزا للح�دود املهني�ة االعامية«، 
مش�ريا اىل أن »ش�بكة االع�ام بات�ت 
السياس�ية  للتوظيف�ات  خاضع�ة 
واالهداف الحكومية وذلك عى حس�اب 
املهني�ة والوق�وف ع�ى مس�افة م�ن 

الجميع«.
وقال الس�اعدي، وهو كاتب وإعامي، 
يف ترصي�ح ل�� »املراق�ب العراق�ي« إن 
»الذين يتظاهرون أمام بوابات املنطقة 
عراقي�ون  مواطن�ون  ه�م  الخ�راء 
الرافض�ة  إيص�ال رس�التهم  يري�دون 
للتزوي�ر ولعملي�ات رسق�ة االص�وات 
االنتخابية والس�ماح للجهات االجنبية 
واالقليمية بالتدخل بالش�أن االنتخابي 
العراقي«، مش�ددا عى أن »املس�ؤولية 
االعامي�ة والوطني�ة واملهني�ة تحت�م 
عى ش�بكة االع�ام نقل أص�وات هذه 
الجماهري ولو بشكل محدود أو جزئي، 
ال أن تس�لط ع�ى فعالي�ات ألط�راف 
سياس�ية معينة وتخصص مس�احات 
من الوقت لها مقابل تجاهل اآلخرين«.

الحالي�ة  »التظاه�رات  أن  وأض�اف، 
بالس�لمية  االلت�زام  أش�د  ملتزم�ة 
والقوان�ني والدس�تور من خ�ال عدم 
االحت�كاك م�ع الق�وات االمني�ة وعدم 
اإلقب�ال ع�ى قط�ع الطرق والش�وارع 
العام�ة  املمتل�كات  ع�ى  االعت�داء  أو 

والخاصة«.
وأش�ار اىل أن »ش�بكة اإلعام هي ملك 
للش�عب العراق�ي وصوت ل�ه، وبالتايل 
فه�ي متنصلة ع�ن دورها يف بث صوت 

املواطن املتظاهر«.

تغريدة

االعالمي مازن الزيدي

يقودها  التي     #قناة_العراقية، 
»اعالمي���ون« لالس���ف، تم���ارس 
لتظاه���رات  ممنهج���اً  حجب���اً 
على  المعترضين  واعتصام���ات 

نتائج االنتخابات.
 #العراقية تقوم بحظر مقصود 
للرؤي���ة  المعارض���ة  لألص���وات 
الحكومي���ة بتوجيه مباش���ر من 

مستشاري الكاظمي.
نبيل جاسم حّول  #العراقية الى 
متحدث رس���مي باس���م مكتب 

 #الكاظمي فقط!.

مفوضية االنتخابات..
عود ثقاب..!

أنجز العراقيون قبل أيام انتخابات مبكرة بتوقيتها، فرضت 
عليهم فرضا، وتس�املت ع�ى فرضها أطراف ع�دة، بعضها 

دويل وبعضها اآلخر داخيل تحول إىل أداة بيد الدويل..
االنتخابات فرضت ألن انتخابات 2018 كانت فاشلة %100، 
بعدم�ا أحرق�ت صنادي�ق االق�رتاع وأماكن خزنه�ا، وباتت 
انتخاب�ات فيطي، بعدما جرى إعان النتائج آنذاك باملراضاة 

، وذهب الناخبون وأصواتهم اىل قري وبئس املصري..
يف ه�ذه االنتخاب�ات لم يت�مَّ أحراق أص�وات الناخبني، بل تم 
اغتيالها من قبل مفوضي�ة االنتخابات، بتوصية من الاعب 
الخارجي نفس�ه، عرب تزوير مكش�وف، وأداء س�يِّىء جلب 
الظنون والش�كوك والطعون. وبعدما لعبت الس�يدة جينني 

باء سخارت شاطي باطي..!
الحصيل�ة املُرة ه�ذه املَ�رة؛ أن األدوات يف الحراك الس�يايس 
، تداخل�ت بش�كل مريب، فحول�ت الح�راك اىل رصاع رشس 
ب�كل الوس�ائل، و معها تتحرك ع�ى األرض وقائع، هي عى  
األغلب من جس�م تلك األدوات.. وتجمعت القوى السياس�ية 
يف النهاي�ة عى ه�دف تتقاطع فيه مختل�ف الجبهات مهما 
تع�ددت غاياتها.   وهك�ذا ال يمكن وصف ما يح�دث إال بأنه 
»الحرب«..عندم�ا يف�وق التآمر حجم بل�د بكامله؛ وترتهن 
إرادة شعبه بيد عماء، وتتحول االنتخابات اىل وسيلة اغتيال 
ش�عب بأكمله، فه�ذا يعني خيانة للثواب�ت الوطنية إلحداث 

فتنة داخلية، تنذر بقتال اإلخوة وخسارة الجميع.
ه�ي حرب لم تطلق الجهات املتحاربة نفريها .. لكنها أكدت 
حضوره�ا املعل�ن منه واملخف�ي.. لتتخ�ذ أش�كاالً ونماذج 

متباينة، وتتعدد جبهاتها..
ق�د يكون وصفه�ا بالح�رب مثرياً 
العرتاضات كثرية..إّما خوفا ورعبا 
من التس�مية، أو بحك�م أن عوامل 
ه�ذا التوصي�ف بش�كله التقليدي؛ 
ل�م تتوف�ر بع�د بالق�در ال�كايف. ..
لك�ن بالنتيج�ة ويف جوهره�ا هي 
»الح�رب«.. قبلنا به�ا أم اعرتضنا 

ع�ى  الخ�ارج  م�ن  عليها..ُتح�رَّك 
مسارات عمل؛ تكاد تكون ش�املة لكل االحتماالت.. وتعمل 
يف الداخ�ل بذات التعدد؛ وربما أحياناً تضيف عليه ماهو غري 
مت�اح يف الخارج.  .!يف الش�كل اُتِخَذت مفوضي�ة االنتخابات 
مطي�ة م�ن قبل ق�وى التآم�ر، الت�ي عم�دت اىل  التمويه يف 
ش�عاراتها؛ وس�يلة للتس�رت عى املخف�ي من ممارس�اتها، 
وتس�رتت بمضامني فضفاضة؛ سعيا لتمرير ما تود تمريره 

بعملية خلط  متعمدة..
يف جوهرها حاولت أن توقظ الس�عار كلما اس�تطاعت، ولم 
ت�رتك مس�اراً أو مجاالً؛ إال حاول�ت أن تصّدره ع�ى أنه أحد 
جوان�ب املعضلة.   عمليات االصطفاف الس�يايس التي برزت 
تباعاً؛ بدلت يف تراتبية حضورها، وكانت يف كل مرحلة تبدي 
ش�كاً مغايراً عما س�بقها، حتى اس�توطنت بعض النماذج 
ودفعت نحو مس�ار محدد لم تتج�اوزه.   حرب فرضتها قوة 
سياس�ية نكوصي�ة ول�م نخرته�ا بإرادتنا..لكنه�ا كانت يف 

التوقيت والطريقة هي ذاتها املعلنة منذ عقود.. 
الفارق اليوم أنها تخلت عن ورقة التوت األخرية التي تخفي 
غاياتها..لتك�ون بهذه الصفاقة السياس�ية غ�ري املعهودة، 
واألم�ر ذات�ه ينس�حب ع�ى األدوات الت�ي ب�دت يف كثري من 
األحيان؛ محرجة يف اإلفصاح عن نفسها، لتعلن ماهو خارج 

الحرج.. بل ما هو غري مباح أو مسموح به.   
كام قبل الس�ام: حني تتواجد يف بيت�ك أعواد ثقاب، ال تنس 

رشاء مطفأة الحريق..! 
سام....

ألواح	طينية	..	

الحكومة وأطراف سياسية »تهيمن« على عمل الشبكة

»قناة الوطن« تحتجب عن نقل صوت العراقيين المنتفضين ضد مفوضية التزوير 

املراقب العراقي/ بغداد...
اك�د ائتاف دول�ة القانون, ام�س األربعاء, أن 
عملي�ة الع�د والفرز الي�دوي ليس�ت باملعقدة 
والصعب�ة اذا كانت حا يريض جميع األطراف, 
االس�تجابة  اىل  االنتخاب�ات  مفوضي�ة  داعي�ا 
بغ�داد  يف  واملعتصم�ني  املتظاهري�ن  ملطال�ب 
واملحافظات باعادة الع�د والفرز اليدوي وغلق 

كافة أبواب االزمات .

وقال القي�ادي يف االئتاف محم�د الصيهود، يف 
ترصيح تابعته »املراقب العراقي« إن »الشكوك 
يف تغي�ري نتائ�ج االنتخاب�ات تصاع�دت اك�رب 
من الح�د املمكن م�ن قبل مرش�حي الكيانات 
السياس�ية والت�ي أدت اىل تحري�ك جمهوره�ا 
للمطالب�ة باس�تعادة اصواته�م املرسوق�ة او 

املتاعب بها«.
وأضاف، أن »عملية إع�ادة العد والفرز اليدوي 

ال تتع�ارض مع القانون والدس�تور, لذلك فان 
قرار إع�ادة الع�د والفرز ممك�ن وليس صعبا 
مادام يحقق تعزي�ز الثقة وحل مريض لجميع 

األطراف«.
االنتخاب�ات  مفوضي�ة  الصيه�ود،  وطال�ب 
املتظاهري�ن  ملطال�ب  »االس�تجابة  ب�رورة 
واملعتصم�ني يف بغداد واملحافظ�ات بأعدة العد 

والفرز اليدوي وغلق كافة أبواب االزمات«.

برلماني يكشف قانونية إعادة العد والفرز اليدوي ويدعو لتجاوز االزمات

صادقون تهاجم مراقبي األمم المتحدة.. لم 
يؤدوا دورهم بشكل صحيح في االنتخابات

املراقب العراقي/ بغداد...
اك�د عضو املكتب الس�يايس لحرك�ة صادقون 
احم�د عب�د الحس�ني، ام�س االربع������اء، 
وج�ود تخب�ط وفش�ل يف العملي�ة االنتخابية، 
فيما انتقد دور االم�م املتحدة يف عملية مراقبة 

االنتخابات.
وقال عبد الحس�ني، يف ترصيح تابعته »املراقب 
العراق�ي« إن »عملية اج�راء االقرتاع يف العارش 

من الجاري شابها الكثري من التزوير فضا عن 
تخبط مفوضية االنتخابات باعان النتائج ».

واض�اف، أن »مراقب�ي األمم املتح�دة لم يؤدوا 
دوره�م بش�كل صحيح خ�ال عملي�ة اجراء 

االنتخابات ».
الحس�ني  عب�د  ش�دد  التظاه�رات،  وبش�أن 
االحتجاج�ات  يف  االس�تمرار  »رضورة  ع�ى 

واالعتصامات لتحقيق مطالب املحتجني«.

أزمة وقود تشعل
 نار االحتجاجات في 

اقليم كردستان
املراقب العراقي/ السليمانية..

س�ائقي  م�ن  العش����رات  قط�ع 
الش�احنات وعج������ات األج�رة 
ام�س  باربي�ل،  كار  يف  الغاضب�ني 
االربع�اء، الط�����ري�ق الرابط بني 
الس�ليمانية،  ومحافظ�ة  القض�اء 
احتجاج����ا ع�ى ارتف�اع أس�عار 

الوقود .
وأف�اد مصدر مح�يل يف كردس�تان، 
أن »الع�رشات من س�ائقي املركبات 
قاموا بقط���������ع طريق ) كار 
- دربنديخان(، احتجاجا عى ارتفاع 
اسعار الوق�������ود )الب���نزين – 
الكاز( ال�����ى مستويات قياسية، 
بض���رر  تس�ب������ب  مم�����ا 

كب�������ري لهم«.
وكان العديد من س�ائقي الشاحنات 
وعج�ات االج�������رة والباصات، 
ق�د اقدم�وا أمس الثاث�اء عى قطع 
طريق ) دربنديخان - الس�ليمانية(، 
احتجاجا عى ارتفاع اسعار البنزين.

املحتج�������ون  وطال��������ب 
بتدخ�ل حكومت�ي االتح������ادية 
واقلي�م كوردس�تان بح�ل مش�كلة 
الوق������ود،  أس�ع�����ار  ارتفاع 
ه�ذه  باس�ت���مرار  مه����ددي�ن 
االحتجاج�ات لحي������ن تحقي�ق 

مطالبهم.

املراقب العراقي/ بغداد...
أف�اد مصدر أمن�ي بمحافظة ذي ق�ار، امس 
األربعاء، بأن محكمة جنايات ذي قار أصدرت 
عدة أح�كام جنائي�ة بينها اإلع�دام لجزائري 
الجنسية.وقال املصدر، إن »محكمة الجنايات 
يف منطقة استئناف ذي قار االتحادية أصدرت 
أحدهم�ا  ش�خصني  بح�ق  باإلع�دام  حكم�ا 
)جزائري( الجنسية بعد إدانتهما بقتل مواطن 
عراق�ي أثناء اقتحام مكتب الصريفة التابع له 

وسط العاصمة بغداد قبل عدة أعوام«.

واض�اف، أن »املحكم�ة اص�درت أيضا حكما 
بالس�جن املؤب�د بح�ق ش�خص تم�ت إدانته 
بارت�كاب جريم�ة قتل وحرق منازل س�كنية 
ملواطن�ني اثن�اء ن�زاع عش�ائري وق�ع مدينة 

النارصية مركز املحافظة«.
وب�ني املصدر، أن »األح�كام القضائية صدرت 
اس�تناداً إىل املادت�ني )4( من قان�ون مكافحة 
العقوب�ات  قان�ون  م�ن  و)406(  اإلره�اب، 

العراقي رقم 111 لسنة 1969 املعدل«.

اإلعدام	لجزائري	قتل	عراقيًا	يف	بغداد ين
ألم

ط	ا
شري

ال

القبض	عىل	ارهابيين	اثنين	
يف	كركوك	واالنبار

املراقب العراقي/ بغداد...
ألقت االستخبارات العسكرية، امس االربعاء، القبض 
ع�ى ارهابيني اثن�ني يف كركوك واالنب�ار احدهما عمل 

ضمن ما تسمى بفرقة املرابطة لداعش االرهابي.
وقالت خلي�ة االعام االمن�ي، يف بيان تلق�ت »املراقب 
نوعيت�ني  »بعمليت�ني  إن�ه  من�ه  نس�خة  العراق�ي« 
منفصلت�ني، وبمعلومات اس�تخبارية دقيقة ملفاصل 
الدف�اع  وزارة  يف  العس�كرية  االس�تخبارات  مديري�ة 
ش�عبتي اس�تخبارات الفرقت�ني الع�ارشة والرابع�ة 

ع�رشة، أس�فرتا ع�ن الق�اء القب�ض ع�ى إرهابي يف 
كركوك بناحي�ة الزاب - قض�اء الحويجة عمل ضمن 
ما تس�مى بفرقة املرابطة لداعش االرهابي وهرب اىل 

الخارج اثناء معارك التحرير وعاد مؤخرا للعراق«.
وتابع�ت »كما تمكنت مفارز الفرق�ة العارشة )قيادة 
عملي�ات االنب�ار( م�ن الق�اء القبض ع�ى إرهابي يف 
سيطرة التحدي اثناء محاولته دخول قضاء الفلوجة، 
وهم�ا م�ن املطلوب�ني للقضاء وف�ق أحكام امل�ادة 4 

ارهاب، حيث تم تسليمهما اىل جهة الطلب«.

قاسم العجرش ..

بالــوثيقـة

بابل تعيد الدوام الرسمي 
للدوائر الحكومية بنسبة 100 %
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الخميس 21 تشرين األول 2021 العدد 2698 السنة الثانية عشرة

اكدت حركة حقوق،امس األربعاء، ان هدفها يف موازنة العام املقبل تخفيض 
س�عر رصف الدوالر واعادت�ه اىل وضعه الطبيعي، الفت�ة اىل ان املوازنة يجب 
ان تتضمن تخفيضا لس�عر ال�رف ورفع لقيمة الدينار ام�ام الدوالر.وقال 
عض�و الحركة حس�ن العام�ري يف تريح تابعت�ه »املراق�ب العراقي«، ان 
س�عر رصف الدوالر يحظى باهمية كبرية لدى حركتن�ا، ومن اهم متطلبات 
املرحلة هو اعادته اىل س�ابق عهده خصوص�ا ان الكثري من املواطنن وكذلك 
التجار ترضروا بسبب القرار الحكومي القايض برفع سعر الرف”.وأضاف 
العام�ري، ان “موازن�ة العام املقب�ل ينبغي ان تتضمن تخفيضا يف تس�عرية 
الرف، وبخالفها فأن حقوق س�تقف ض�د تمريرها، خصوصا وانها ضمن 
اولوي�ات الربنام�ج االنتخاب�ي للحركة”.وأوضح، ان “ارتفاع اس�عار النفط 
ينبغي ان يؤخذ بالحس�بان، كونه س�يحقق ايرادات كب�رية للدولة ينبغي ان 
تواجه بتخفيض لقيمة الدوالر امام الدينار، وتحديد ذلك وتثبيته يف املوازنة”.

حقوق: تخفيض سعر صرف 
الدوالر هدفنا للمرحلة المقبلة

أعلن البن�ك املركزي العراقي،امس األربعاء، حصول مصارف عراقية 
عىل تصني�ف من ال�وكاالت الدولية.وذك�ر بيان للبن�ك، إن »يف إطار 
الجهود الت�ي يبذلها البنك املركزي العراق�ي لتطوير القطاع املريف 
العراق�ي ومواكبت�ه للمعايري الدولية، حص�ل )19( مرفاً مرخصاً 
يف الع�راق ع�ىل تصني�ف م�ن وكاالت التصني�ف الدولي�ة املعتمدة : 
 Capital Intelligence – Fitch – Moody’s – Standard & Poors(
(«.وأضاف، أن »تلك املصارف س�تحصل عىل تسهيالت مرفية عدة 
مما يعك�س تطور أداء القط�اع املريف يف العراق وم�الءة املصارف 
ويع�د دليال ع�ىل امتثالها للمعاي�ري املحلية والدولية«.وأكد، »س�عي 
البن�ك املركزي إىل زيادة قدرة املصارف العراقية عىل توس�يع ش�بكة 
عالقاته�ا باملصارف الدولية وتعزيز ثقة املواطنن واملس�تثمرين بها 

وال سيما بعد نجاحها يف الحصول عىل مثل هذه التصنيفات«

البنك المركزي : 1٩ مصرفًا عراقيًا حصلت 
االقت�صاديعلى تصنيف من الوكاالت الدولية

تنسيق عراقي سوري لتطوير  الصناعات المشتركة
أعلنت وزارة الصناعة واملعادن،امس األربعاء، عن تنسيق 
عراقي س�وري لتطوي�ر املعامل املختص�ة وتنفيذ حزمة 

مشاريع لتأهيلها وصيانتها.
وق�ال مدير عام مصنع االلبس�ة الجاه�زة يف نينوى فواز 
مفل�ح الدرك يف بي�ان اطلعت علي�ه /املراق�ب العراقي/، 
إن “وفدا رس�ميا زار س�وريا بتكليف م�ن وزير الصناعة 
واملع�ادن منهل عزيز خب�از، اذ عقد اجتماع�ات عدة مع 
املعنين، به�دف تطوير املعامل العراقية بمجال االلبس�ة 
والنس�يج”.وأضاف الدرك، ان “الهدف األس�ايس للزيارة، 

ه�و م�د الجس�ور االقتصادي�ة والصناعية ب�ن البلدين، 
ووضع سرتاتيجيات بعيدة املدى لتأسيس تنسيق مشرتك 
لبناء صناعة )عراقية – سورية( بمجال الغزل والنسيج”،
وأوض�ح، أن “صناعة الغزل والنس�يج توقف�ت يف العراق 
نتيج�ة اإلره�اب، وع�دم وج�ود مصان�ع إلنتاج ألبس�ة 
األطفال”، مش�ريا اىل أن�ه “تم االطالع ع�ىل معامل الغزل 
والنس�يج، والقطنيات والجلود وانتاج األلبس�ة بمختلف 
انواعها، والتباحث مع املستثمرين السورين حول انشاء 

وتوريد خطوط انتاج البدلة الرجالية املطورة”.

مع قرب الشتاء .. ارتفاع جنوني باسعار المحروقات في لبنان
ارتفعت أس�عار املحروقات يف لبنان،امس األربعاء، بش�كل 
»جنون�ي« كم�ا وصفه�ا اإلع�الم اللبنان�ي، وس�ط أزم�ة 
اقتصادي�ة هائلة يعيش�ها املواطنون.ويأتي ه�ذا االرتفاع 
بع�د أن بات مرف لبن�ان يؤمن دوالرات اس�ترياد الوقود 
وفق سعر رصف منصة »صريفة«، وبعد أن ارتفعت أسعار 
املحروق�ات عاملياً، بخاصة بعد رفض تكتل »أوبك +« زيادة 
اإلنت�اج بش�كل يضاهي تعايف الطلب، يف حن تش�هد اللرية 
اللبنانية هبوطا حادا يف قيمتها بالنس�بة للدوالر يف السوق 

السوداء، بعد أن فقدت أكثر من 90% من هذه القيمة.

وأصدرت وزارة الطاقة املياه- املديرية العامة للنفط جدول 
تركيب أسعار املحروقات صباح اليوم، وجاء كاآلتي:

- سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان ب�302700 لرية لبنانية 
)ارتفع 59900 لرية(.- س�عر صفيحة البنزين 98 أوكتان 

ب�312 ألفا و700 لرية لبنانية )ارتفع 62000 لرية(.
- سعر املازوت ب�270 ألفا و700 لرية )زاد 35500 لرية(.

- قارورة الغاز ب� 229600 لرية )ارتفع 9400 لرية(.
الس�وداء  الس�وق  يف  لبناني�ة،  ل�رية   20500  = دوالر   1(

املوازية(.

حددت وزارة الزراعة،امس األربعاء، ال� 25 من الشهر 
الح�ايل موع�دا لب�دء توزيع ب�ذور محاصيل املوس�م 
الش�توي بن الفالحن.وقال املتحدث الرس�مي باسم 
الوزارة حميد الناي�ف ، إن “الدعم املقدم اىل الفالحن 
واملزارع�ن يتضمن توفري 35 % من البذور، والنس�بة 
ذاتها من االس�مدة، اسهاما يف إنجاح املوسم الشتوي 

املقب�ل ووفق�ا للخط�ط املعدة س�لفا بهذا الش�أن”.
وأوض�ح الناي�ف، أن “اب�رز املش�كالت الت�ي تواجه 
القط�اع الزراعي يف البالد س�نويا تتمثل يف قلة املوارد 
املائي�ة، والتي حدت بال�وزارة اىل تقليص مس�احات 
املوسم الش�توي )2021 �� 2022( البالغة مساحتها 
مليون�ن و500 أل�ف دون�م والتي تروى م�ن االنهار 

واملشاريع، بنسبة 50 %، فضال عن استبعاد محافظة 
دي�اىل م�ن الخطة اصال”.وكش�ف عن “إع�داد خطة 
اس�تباقية من اجل تجاوز هذه املش�كلة باس�تخدام 
�ات للموس�م الحايل لتعويض  اآلبار االرتوازية واملرشَّ
نس�ب االرايض الزراعية التي تم تقليصها من املوسم 

الشتوي، وبالتنسيق مع وزارة املوارد املائية”.

 الزراعة تحدد موعد توزيع بذور المحاصيل للموسم الشتوي

النقل تناقش تطوير شركة الجسر العربي مع مؤسسيها
بحث�ت رشكة الج�ر العرب�ي املالحية، 
ام�س االربع�اء، خ�الل اجتم�اع مجلس 
ادارتها وبحضور مؤسس�يها وزراء نقل 
العراق واالردن ومر، تطوير نش�اطها 

التجاري وتفعيل االتفاقات املشرتكة.
ورشك�ة الج�ر العربي للمالح�ة، ذات 
وم�ر  األردن  ب�ن  مش�رتكة  امللكي�ة 
والعراق، تأسس�ت يف العام 1985 لتكون 
رشك�ة مالح�ة صاحب�ة امتي�از لخ�ط 
العقبة-نويب�ع وفتح خ�ط بحري يربط 
األردن بم�ر لتس�هيل عملي�ة التكامل 

االقتصادي ونقل البضائع والركاب.
وكان وزير النقل نارص حسن، قد شارك 
يف اجتماع مجل�س وزراء النقل العرب يف 
دورت�ه ال�)34( حضوريا بحضور وزراء 
النقل العرب كما عق�د اجتماع الجمعية 
للعلوم  العربي�ة  العمومي�ة لألكاديمي�ة 

والتكنولوجيا والنقل البحري .
وتضم�ن م�روع جدول أعم�ال الدورة 
ال�)34( ملجلس وزراء النقل العرب عددا 
م�ن املوضوع�ات ذات العالق�ة بقط�اع 
النق�ل العرب�ي ومنه�ا دع�م االقتص�اد 
االعت�داءات  ض�وء  يف  الفلس�طيني 
اإلرسائيلي�ة مؤخ�راً، وتقري�ر االجتماع 
األول للجن�ة الفني�ة املرفة ع�ىل تنفيذ 
االتفاقي�ة العربي�ة لتنظيم نق�ل الركاب 
عىل الط�رق بن ال�دول العربية وعربها، 
فضالً ع�ن مقرتح مر إلنش�اء منصة 
الكرتونية عربية ش�املة للنقل، لتسهيل 
نقل التجارة بن الدول العربية، اىل جانب 
تحديث دراس�ة توحيد مواصفات األبعاد 
واألوزان املحوري�ة للش�احنات العامل�ة 
بن الدول العربي�ة، واملقدمة من االتحاد 

العربي للنقل الربي. 

الكهرباء تعلن عن اتفاق مبدئي إلنشاء 
محطات في ايران لتزويد العراق بالطاقة

الكهرباء،ام�س  وزارة  أعلن�ت 
األربع�اء، عن اتف�اق مبدئي عىل 
توليدي�ة  محط�ات  تخصي�ص 
داخ�ل االرايض االيرانية مهمتها 
انتاج وتصدي�ر الكهرباء للعراق 

حراً.
وزارة  باس�م  الناط�ق  وق�ال 
إن   ، العب�ادي  احم�د  الكهرب�اء 
كري�م  ع�ادل  املكل�ف  “الوزي�ر 
ايران  استقبل س�فري جمهورية 
االس�المية يف العراق، لبحث ملف 
دعم الع�راق بالطاقة الكهربائية 
ع�ىل  املتزاي�د  الطل�ب  وس�د 
املنظومة الوطنية، اذ تم التباحث 
بتطورات الوضع اإلنتاجي الحايل 
يف العراق و العالقات بن البلدين 

الصديقن”.
واض�اف العب�ادي، ان “الس�فري 
االيران�ي اب�دى اس�تعداد ب�الده 
الثنائ�����ي يف مجال  للتع�اون 
الثغرة  الكهربائي، وس�د  التوليد 
الحاصل�ة ب�ن الع�رض والطلب 
املحيل م�ن خالل إيج�اد الحلول 
البديل�ة الناجح����ة”، مبيناً أن 
اتفاق�اً مبد����ئياً عىل  “هن�اك 
توليدي�ة  محط�ات  تخصي�ص 
للطاقة الكهربائية داخل االرايض 
االيرانية مهمته�ا انتاج وتصدير 

الكهرب�اء للعراق ح�راً بمعزل 
ت�ام ع�ن املنظوم�ة الكهربائية 
اإليرانية، وهذا س�يتطلب بدوره 
توقي�ع عق�ود واتفاق�ات، م�ع 
األخذ بنظر االعتبار رضورة عقد 
مفاوض�ات أولية حول األس�عار 
الت�ي يجب ان تص�ب يف مصلحة 
جميعه�ا  وس�تكون  الطرف�ن، 
عوامل مساعدة تعمل عىل تعزيز 

الثقة والتعاون بن البلدين”.
وأوضح، ان “الوزير املكلف رحب 
النوعي�ة،  بالس�فري وبمبادرت�ه 
حيث اعرب عن اس�تعداد العراق 
لتوقيع عقد مماثل وملدة خمسة 
اعوام فقط وذلك المتالك العراق 
خططاً إنتاجية تطويرية قصرية 
ومتوس�طة وطويلة األمد تعتمد 
مش�اريع  ع�ىل  حيثياته���ا  يف 
الطاق�ات النظيف�����ة والربط 
الكهربائي م�ع دول الجوار، مع 
التأكيد عىل رغبة الوزارة الدائمة 
يف تعزي�ز وتطوير واق�ع الطاقة 
العراق�ي م�ن خالل اس�تمرارية 
التع�اون و الدعم بامدادات الغاز 
االيران�ي م�ن خ�الل االتفاقيات 
السرتاتيجية والتي تعد رضوريًة 
محطاتنا  حيوي������ة  إلدام�ة 

التوليدية”.

أف�ادت صحيف�ة رس�مية،امس األربع�اء، بارتف�اع 
س�عر اسطوانة غاز الطهي اىل 13 ألف دينار يف إقليم 
كردستان العراق نتيجة خلل أصاب رشكة إماراتية.

وذك�رت مصادر، إن “اقليم كردس�تان يش�هد ازمة 
خانقة بتجهيز مادت�ي البنزين وغاز الطبخ، ادت اىل 

ارتفاع اسعارهما خالل االونة األخرية”.
وأضاف�ت، أن “س�عر البنزين الس�وبر اىل الف دينار 
لل�رت الواحد، اما الع�ادي فيباع ب��900 دينار، بينما 
ارتفع سعر اس�طوانة غاز الطهي اىل 13 ألف دينار، 
وبكمي�ات انت�اج محدودة”.ونقل�ت الصحيف�ة عن 
النائ�ب يف لجنة الث�روات الطبيعي�ة -النفط والغاز- 
يف برمل�ان كردس�تان ريبوار بابكي قوله، إن “س�بب 
صعود س�عر غاز الطب�خ يعود اىل وج�ود خلل فني، 
ادى اىل انخفاض انتاجه يف كردستان من قبل رشكة 
)دان�ا( غ�از، وهي بص�دد صيان�ة الخل�ل يف بعض 
الحقول مثل حق�ل )كورمور( ومن ثم بعد التصليح 
س�تزيد نس�بة االنتاج وبالتايل س�يحصل املواطنون 

عىل الغاز حسب االسعار القديمة”.

ارتفاع سعر أسطوانة 
الغاز إلى 13 الف 
دينارفي كردستان

شــوارع بغـــداد التستــوعــب السيـــارات
 ومـديرية المرور تقف عاجزة

أين ذهبت األموال »المهدورة« على إعمار العاصمة ؟

املراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي..
اس�تيقظ  األوىل،  النه�ار  س�اعات  بداي�ة  م�ع 
العراقيون عىل  االختناقات املرورية، التي تسببت 
بتذمر كبري لدى املواطنن، فتعطل املوظفون عن 
دوامهم واملرىض عن الوصول إىل املستش�فيات ، 
فض�اًل عن الحوادث التي تحصل بس�ببها، وهذه 
الظاهرة رغم مألوفيتها ل�دى البغدادين خاصة 
, إال أن أس�بابها عديدة , ولع�ل إرصار الحكومة 
عىل اس�ترياد الس�يارات بصورة مس�تمرة أربك 
الشارع الذي بدأ اليستطيع استيعاب تلك االعداد 
الكبرية من السيارات دون تسقيط القديمة منها 
, فض�ال عن قطع بعض الطرق يف ناحيتي الكرخ 
والرصاف�ة ،ورغ�م رف�ع العديد من الس�يطرات 
االمني�ة إال أن الع�رات منه�ا الزال�ت تس�بب 
مش�كلة.دائرة املرور العامة تح�اول دوما إلقاء 
االسباب عىل الدوائر االخرى تهربا من املسؤولية 
, فيم�ا تق�ف عاجزة عن إيجاد الحل�ول الناجعة 
لتجاوز تلك االزمة، وعدم إعادة تإهيل االش�ارات 
املرورية  بس�بب الفساد، رغم رصف االموال عىل 
صيانته�ا، وال يخفى عىل أحد دور وزارة التجارة 
الس�لبي املس�تمر باس�ترياد الس�يارات الحديثة 
واملت�رضرة وع�دم صيان�ة الط�رق وتوس�عتها 
بحجة عدم وجود تخصيص�ات مالية وهي التي 
تس�تقطع أمواال ضخم�ة من املواطن�ن بحجة 
املتعاقب�ة  الحكوم�ات  الطرق.وه�درت  إعم�ار 
مليارات ال�دوالرات عىل إعم�ار العاصمة بغداد، 
لك�ن ش�وارعها الزال�ت ع�ىل العه�د العمران�ي 
القدي�م من�ذ خمس�ينيات القرن امل�ايض، والتي 
صممت آنذاك ألجل س�ري عدد قليل من السيارات 

وال�«حناطري« التي تجرها الخيول.
أس�باب   ، العام�ة  امل�رور  مديري�ة  وكش�فت 
االزدحام�ات الخانق�ة التي تش�هدها العاصمة 
بغ�داد من�ذ ف�رتة طويلة.وق�ال مدي�ر العالقات 
واالعالم باملديرية العميد حيدر كريم، إن »السبب 
الرئييس لالزدحامات الخانقة يف العاصمة بغداد، 
ه�و كثاف�ة العجالت املوج�ودة يف الط�رق والتي 

تق�در ب�� )3( مالين عجل�ة، وكثاف�ة العجالت 
تأت�ي م�ع عدم تغي�ري البن�ى التحتية للش�وارع 
والتقاطعات«.وب�ن كري�م أن »معالجات الزخم 
امل�روري قدمته�ا املديرية اىل الجه�ات املختصة 
وتتعلق برفع الس�يطرات وتقليل حجم الجزرات 
الوس�طية واالرصفة وتوسعة الش�وارع وتقليل 
قط�ر الس�احات ، م�ن أج�ل خدم�ة انس�يابية 

الطريق، كما أن املعالجات املس�تقبلية تحتاج اىل 
تخصيصات مالية كبرية إلنش�اء شوارع جديدة 

وخاصة الطرق حول بغداد.
م�ن جانب�ه يؤك�د الخب�ري االقتص�ادي س�امي 
س�لمان يف اتص�ال م�ع ) املراقب العراق�ي(: أن 
االختناق�ات يف بغ�داد أصبح�ت مش�هداً يومياً , 
وتش�رتك جه�ات ع�دة يف تش�كيله يف مقدمتها 

مديري�ة املرور ورجاله�ا الذين ينظمون الس�ري 
يف الط�رق وه�م اليمتلكون خربة يف ه�ذا الجانب 
وغي�اب االش�ارات املروري�ة الخاص�ة بتنظي�م 
الس�ري , باالضافة اىل رداءة الطرق والتخس�فات 
وغريه�ا والتي تجن�ي دوائر املرور أم�واال كبرية 
من مراجعيها بحجة صيانة تلك الطرق , كما أن 
الحكومة تتحمل املس�ؤولية بعدم إنش�اء أنفاق 
جديدة.وتاب�ع : أن وزارة التج�ارة تتحمل الجزء 
االكرب بتلك االختناقات املرورية بس�بب إرصارها 
عىل اس�ترياد س�يارات جديدة ومت�رضرة والتي 
بلغت يف بغداد 3 مالين س�يارة , والطرق نفسها 
لم يح�دث عليها تطوير.من جهت�ه أكد املختص 
بالش�أن االقتص�ادي عبد الحس�ن الش�مري يف 
اتص�ال مع ) املراق�ب العراق�ي(: أن االختناقات 
املروري�ة تكل�ف الدول�ة أم�واال ضخمة بس�بب 
تأخ�ر املوظفن اىل أماكن عملهم وكذلك أصحاب 
املهن االخرى وعربات بيع املواد الغذائية وغريها 
,وأس�باب االختناق�ات أغلبها بس�بب االجراءات 
االمني�ة وغلق الش�وارع والجس�ور دون مراعاة 
مش�اعر املواطنن , فضال عن اس�تمرار استرياد 
السيارات الجديدة واملستعملة تحت ذرائع عديدة 
هدفها إرب�اك الش�وارع وعدم تنظيمها بش�كل 

يسمح بفك تلك االختناقات.
وب�ن: أنه من املف�رتض أن يتم ترحيل س�يارات 
ومودي�الت معينة حتى نس�تورد الجدي�د , لكن 
يب�دو أن�ه التوج�د آلي�ات ملعالج�ة االختناق�ات 
املروري�ة , بل تري�د وزارة التخطيط أن تضاعف 
تل�ك االختناقات من أجل تحقي�ق األرباح لبعض 

التجار املقربن من النخب السياسية.

العراق ثالثًا باستيراد 
الفواكه والخضراوات من 

تركيا منذ بداية العام

انخفاض أسعار الذهب 
في االسواق المحلية

أعلنت جمعي�ة مصدري الفواكه والخ�رضوات الطازجة 
الرتكية،ام�س األربع�اء، أن الع�راق احتل املرتب�ة الثالثة 
باس�ترياد منتجات الفواكه والخ�رضوات الرتكية بقيمة 
145 ملي�ون دوالر وخ�الل تس�عة أش�هر.وقال رئي�س 
الجمعية هارتن اوشاك، إن “صادرات تركيا من منتجات 
الفاكه�ة والخرضوات ارتفعت من ملي�ار و 198 مليون 
دوالر إىل ملي�ار و 470 ملي�ون دوالر يف الفرتة من كانون 
الثان�ي إىل أيل�ول م�ن ع�ام 2021 بزي�ادة قدره�ا 23 يف 
املائة”، مشريا اىل اننا “نسعى جاهدين للوصول إىل هدفنا 

التصديري البالغ ملياري دوالر لعام 2021”.
وأض�اف أوش�اك، أن “عصائ�ر الفاكه�ة س�جلت أك�رب 
الص�ادرات الرتكي�ة م�ن الفواك�ه والخ�رض بقيمة 267 
ملي�ون دوالر، فيما بلغ�ت قيمة ص�ادرات املخلالت 218 
مليون دوالر وحقق قطاع املروبات الغازية 194 مليون 
دوالر”.وأشار إىل أن “أملانيا احتلت املرتبة األوىل يف استرياد 
منتجات الفاكهة والخرضوات الرتكية بقيمة 200 مليون 
دوالر، فيم�ا احتلت الواليات املتحدة املرتبة الثانية بقيمة 
185 ملي�ون دوالر. وجاء العراق ثالثا باس�ترياد منتجات 
الفواكه والخرضوات الرتكية بقيمة 145 مليون دوالر “.

انخفضت أس�عار الذهب »االجنبي والعراقي« يف األسواق 
املحلية ، امس االربعاء )20 ترين االول 2021(.

وقال مصدر، إن أس�عار الذهب يف أسواق الجملة ب   شارع 
النهر يف العاصمة   بغداد س�جلت، صباح اليوم، س�عر بيع 
للمثق�ال الواحد عي�ار 21 من الذه�ب الخليجي والرتكي 
واألوربي  بلغ  364 الف ديناٍر عراقي، فيما كانت االسعار 
لي�وم امس الثالث�اء 366 الف دينار، وس�عر الراء 360 
الفاً.وب�ن , أن س�عر بي�ع املثق�ال الواحد عي�ار 21 من 
الذهب العراقي سجل انخفاضاً أيضاً عند 334 الف دينار، 

يف حن بلغ سعر الراء 330 ألفا.
وفيما يخص أس�عار الذهب يف محال الصاغة، فان سعر 
بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يرتاوح بن 365 الف 
دين�ار و370 ألفاً، فيما تراوح س�عر البيع مثقال الذهب 
العراقي بن 335 الفاً و340 الف دينار.ويس�اوي املثقال 

الواحد من الذهب )خمسة غرامات(.
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الغارديان: مجموعة حقوقية تقدم ملفًا بجرائم العدوان 
على اليمن للشرطة البريطانية

تقرير: إدارة بايدن ناقشت مع السعودية إمكانية
 التطبيع مع »إسرائيل«

أخبار من 
الصحف 

والمجالت

المراقب العراقي/ بغداد...
نقل موقع »واال« العربي عن مصادر عربية 
وأمريكية مطلعة أن إدارة الرئيس األمريكي 
جو بايدن ناقش�ت مع الس�عودية إمكانية 
تطبي�ع العالق�ات م�ع الكي�ان الصهيوني 
واالنضم�ام إىل م�ا يس�مى ب�«االتفاقي�ات 
االبراهيمي�ة«. وأفاد »واال« بأن »مستش�ار 
األم�ن القوم�ي يف البي�ت األبي�ض، جي�ك 
س�اليفان، طرح املوضوع خ�الل اجتماعه 
مع ويل العهد الس�عودي، محمد بن سلمان 

يف 27 أيلول، خالل زيارته إىل اململكة«. 

وبحس�ب املصادر، فإن�ه »خ�الل املحادثة 
مع س�اليفان، بن س�لمان لم يرفض حتى 
النهاي�ة اإلمكاني�ة لدفع تطبي�ع العالقات 
أن  إىل  املص�ادر  م�ع إرسائي�ل«. وأش�ارت 
»الس�عوديني ش�ددوا عىل أنه مع ذلك، فإن 
عملية من هذا القبيل تستغرق وقتا، وحتى 
إنه أعط�ى لس�اليفان الخط�وات املطلوب 
تنفيذه�ا قب�ل ذل�ك، وأن ع�ددا م�ن ه�ذه 
الخط�وات يتعل�ق بتحس�ني العالق�ات بني 
الوالي�ات املتحدة واململك�ة«، يف حني رفض 

البيت األبيض التعقيب عىل التقرير. 

المراقب العراقي/ بغداد...
يف  »الغاردي�ان«  صحيف�ة  قال�ت 
إن  صب�اغ،  دان  ملراس�لها  تقري�ر 
محام�ني س�يقدمون مل�ف جرائم 
ح�رب ارتكبت يف اليم�ن إىل الرشطة 

الربيطانية.
وأضاف أن جماعات حقوق اإلنسان 
مع املحامني، قدموا شكوى قانونية 
يف بريطاني�ا، اتهم�وا فيه�ا رم�وزا 
مهمة يف كل من السعودية واإلمارات 
بالت�ورط يف جرائم ح�رب يف اليمن. 

وه�م يخطط�ون لتقدي�م املل�ف إىل 
أن  واالدع�اء  الربيطاني�ة  الرشط�ة 
20 سياس�يا وعس�كريا يف البلدي�ن 
جرائ�م  يف  متورط�ون  الخليجي�ني 
ضد اإلنس�انية ودع�وا إىل اعتقالهم 

الرسيع لو دخلوا بريطانيا.
ول�م تنت�رش مجموع�ة »غورني�كا 
باألس�ماء،  الكامل�ة  القائم�ة   »37
ولكنه�ا تض�م اس�مي كل م�ن ويل 
العهد الس�عودي محمد بن سلمان، 

واإلماراتي محمد بن زايد.

والس�عودية  اإلم�ارات  وُتعت�رب 
حليفتان مهمتان لربيطانيا ولديهما 
اس�تثمارات واس�عة فيه�ا. وتمل�ك 
اإلم�ارات نادي مانشس�ر س�يتي، 
والسعودية اش�رت نادي نيوكاسل 
يونايت�د بمبل�غ 350 ملي�ون جنيه 

إسرليني.
وق�ال توبي كادم�ان، املحامي الذي 
يق�ود الش�كوى، إن�ه يأم�ل بقي�ام 
وح�دة جرائ�م الح�رب يف الرشط�ة 
بتجاه�ل الضغ�وط السياس�ية من 

الحكوم�ة الربيطاني�ة والتعامل مع 
املوض�وع بنزاه�ة. وأض�اف: »نحن 
نتح�دث عن جرائم ش�نيعة ونعتقد 
أال حصانة منها«. وقدمت غورينكا 
37 شكوى أخرى ضد أسماء األسد، 
الس�وري،  النظ�ام  رئي�س  زوج�ة 
بالنظر  الربيطانية  وتقوم الرشط�ة 
فيها. ويدرس الضب�اط توجيه تهم 
ممارس�ة اإلره�اب ونزع الجنس�ية 
منه�ا يف أعق�اب اتهامه�ا بارتكاب 

جرائم.

المراقب العراقي/ متابعة...
أكد مس�ؤول الدائرة السياس�ية يف 
حركة الجهاد اإلسالمي يف فلسطني 
محم�د الهندي األربعاء، أن األرسى 
يخوض�ون معرك�ة مفتوح�ة مع 
الذي يحاول  االحتالل »اإلرسائييل« 
عبثاً أن يردع األرسى كونها معركة 

إرادة.
وأوض�ح الهن�دي، خ�الل مؤتم�ر 
خطاب�ي ش�عبي نظمت�ه حرك�ة 
الجهاد اإلسالمي، أمام مقر اللجنة 
الدولية للصليب األحمر بغزة تحت 
عنوان »لن نرك األرسى وحدهم«، 
س�جون  يف  الدائ�رة  املعرك�ة  أن 
الع�دو ج�زء م�ن معركة الش�عب 
الفلس�طيني حيث يخوض معركة 

»مفتوحة« عىل مدار الوقت.
وأش�ار الهندي إىل أن هذه املعركة، 

تأخ�ذ أش�كاالً متع�ددة يف جبهات 
مختلفة لكنها معركة الحق والعدل 
والغطرس�ة  الظل�م  مواجه�ة  يف 

والصهيونية منذ قرن.
وأك�د: »الي�وم يف الس�جون يمل�ك 
االحتالل القوة والسالح، فيما يملك 
األرسى اإليم�ان واإلرادة واإلرصار 
واملثاب�رة«، الفت�ًا إىل أن »االحت�الل 
بس�الحه وقوت�ه احت�ل فلس�طني 
وأرضن�ا وذاكرة ح�كام مهزومني 

محسوبني عىل العرب«.
معرك�ة  أن  ع�ىل  الهن�دي  وش�دد 
صناعته�ا  تم�ت  الق�دس  س�يف 
بأي�دي املجاهدين أم�ام أرشس الة 
عس�كرية يف العال�م، فيم�ا حف�ر 
نفق الحرية لألرسى الس�تة حفرة 
العال�م  أح�رار  ذاك�رة  يف  عميق�ة 

أجمع.

المراقب العراقي/ متابعة...
أفادت الوكالة الس�ورية لألنباء »س�انا« بوقوع تفج�ر إرهابي بعبوتني 
ناسفتني أثناء مرور حافلة تابعة للجيش عند جرس الرئيس يف العاصمة 
دمش�ق. وذكرت »سانا« أن التفجر أسفر عن مقتل 14 شخصاً وإصابة 
آخرين، مش�رة إىل أن الجه�ات املختصة قامت بتفكيك عبوة ثالثة كانت 
مزروعة يف املكان الذي وقع فيه التفجر اإلرهابي الذي استهدف الحافلة.
وع�ىل خلفية التفج�ر اإلرهابي عىل جرس الرئيس، ش�دد وزير الداخلية 
الس�وري، اللواء محم�د الرحمون، ع�ىل مواصلة »مالحق�ة وبر األيدي 
اآلثمة  أينما كانت«. وقال الرحمون يف ترصيح لقناة الس�ورية: »س�تتم 
مالحقة األيادي اآلثمة وسيتم برها أينما كانت«، مشددا عىل أنه »لن يتم 
التخيل عن مالحقة اإلرهاب.. وسنالحق اإلرهابيني الذين أقدموا عىل هذه 

الجريمة النكراء أينما كانوا«.

الجهاد االسالمي: معركة 
األسرى مفتوحة

قتلى وجرحى جراء استهداف 
حافلة للجيش وسط دمشق

إحصاءات صادمة لإلعدام بحق النساء السعوديات
المراقب العراقي/ متابعة

بحس�ب بيانات للمنظمة األوروبية السعودية 
لحقوق اإلنسان فإن سلطات آل سعود أقدمت 
عىل إعدام 29 ام�رأة يف البالد خالل ال�11 عاما 
املاضي�ة. ويف ترصي�ح للمنظم�ة ع�رب تغريدة 
يف توي�ر قال�ت: “قطعت الس�عودية يف ال� 11 
سنة املاضية رأس 29 امرأة، ويحتمل أن العدد 
أكرب”، مؤكدة أن نظام العدالة يف اململكة يفتقر 
لالس�تقاللية والنزاه�ة، وإجراءات�ه ونتائج�ه 
ال تعت�رب مح�ل ثقة. وتعت�رب الس�عودية ومنذ 
س�نوات عديدة من أبرز ال�دول املنفذة لعقوبة 

اإلعدام يف العالم.
وبحس�ب املنظم�ة فقد جاءت أح�كام اإلعدام 
الت�ي قام�ت الس�لطات الس�عودية بتنفيذها 
خ�الل 11 عام�ا عىل الش�كل الت�ايل: 5 أحكام 
باإلع�دام يف ع�ام 2011 وحك�م واح�د يف عام 
2012 و حك�م آخ�ر يف ع�ام 2013 و حكم�ني 
يف ع�ام 2015 و ثالث�ة أحكام يف ع�ام 2016 و 
حكمني يف ع�ام 2017 و حكمني يف عام 2018 
و زادت أحكام اإلعدام يف عام 2019 لتصل إىل 6 
أح�كام و حكمني يف عام 2020 و حكم واحد يف 
ع�ام 2021. كما هناك احتمال ألن يكون العدد 

أكرب من ذلك بكثر.
وبش�كل عام أوضحت املنظم�ة أن عام 2020 
ا يف تنفي�ذ حكم اإلعالم يف  ش�هد انخفاًضا حادًّ
الس�عودية، لك�ن تصاع�دت العملي�ات يف عام 
2021؛ لتعدم الس�لطات 57 شخًصا حتى اآلن، 
وهو أكثر من ضعف العدد لعام 2020 بأكمله. 
وبحس�ب التقارير فق�د أعدمت الس�لطات يف 

185 شخصاً يف عام 2019 وحده.
وقد كانت منظمة “القس�ط” لحقوق اإلنسان 
ق�د طالب�ت الس�عودية بالعمل ع�ىل الحد من 
إج�راء حكم اإلع�دام بهدف العمل ع�ىل إلغائه 
عم�ا قريب، مش�رة إىل تصاعد تنفي�ذ اإلعدام 

مؤخرًا يف اململكة.
وطالبت القس�ط، يف ترصيح بمناس�بة “اليوم 
العامل�ي ملناهضة عقوبة اإلع�دام”، إىل رضورة 
تعدي�ل كلِّ الترشيعات القائم�ة لقرص تطبيق 
عقوب�ة اإلعدام ع�ىل الجرائم األكث�ر خطورة، 
وتحريم إعدام القارصين. و يف ترصيح ملنظمة 
القس�ط قالت: عىل الرغم م�ن أن لجنة حقوق 
اإلنس�ان الرسمية يف اململكة العربية السعودية 
أعلن�ت أنه: لن يتم تنفي�ذ عقوبة اإلعدام  بحق 
أي ش�خص يف الس�عودية عىل جريمة ارُتِكَبت 
عندم�ا كان ق�ارًصا، إال أن�ه يف يوني�و أعدمت 
الس�لطات السعودية  املواطن مصطفى هاشم 
الدرويش بتهم جرت أحداُثها عندما كان عمره 
17 عاًم�ا”. حي�ث تعط�ي الس�لطات األحقية 
للقضاة لتطبيق حكم اإلعدام بحسب تقديرهم 

الشخيص.
وكانت املنظمة قد نوه�ت إىل أن معتقيل الرأي 

بم�ن فيهم س�لمان الع�ودة و حس�ن فرحان 
املالك�ي ه�م يف خط�ر تنفي�ذ عقوب�ة اإلعدام 
الس�عودية  الس�لطات  طالب�ت  و  بحقه�م. 
باإلف�راج الف�وري و غر امل�رشوط عن جميع 

معتقيل الرأي املعرضني لعقوبة اإلعدام.
ويف الس�عودية تواج�ه النس�اء عموم�ا خالل 
الس�نوات األخ�رة حمل�ة اعتقاالت واس�عة. 
فالعدي�د م�ن املدافع�ات عن حقوق اإلنس�ان 
يتم اعتقالهن و مالحقتهن. وبحس�ب منظمة 
هيوم�ن رايت�س ووت�ش، تقب�ع العدي�د م�ن 
الناش�طات يف الس�جون ب�دون محاكمة ومن 
بينه�م »لج�ني الهذل�ول، وعزي�زة اليوس�ف، 
وإيم�ان النفجان، ون�وف عبد العزي�ز، ومياء 
الزهران�ي، وهت�ون الف�ايس، وس�مر ب�دوي، 

ونسيمة السادة، وأمل الحربي«.
ومن الته�م املوجهة للناش�طات »التخابر مع 
الع�دو« أو »التآم�ر ع�ىل الدولة«، وه�ي كلها 
و كم�ا تقول املنظم�ات الحقوقي�ة عبارة عن 
اتهام�ات فضفاض�ة وال يتم إثباته�ا قضائيا. 
بل تس�تعملها »هيئة التحقيق واالدعاء العام« 
إلس�كات أصوات املعارضني. وبحس�ب  لجنة 
خ�رباء تابع�ة للمفوضي�ة يف بيانه�ا: »تواجه 
املدافع�ات ع�ن حقوق اإلنس�ان وصم�ة عار 
مركب�ة، ليس بس�بب عمله�ن كمدافعات عن 
حق�وق اإلنس�ان فق�ط، ولك�ن أيضا بس�بب 

التمييز عىل أساس الجنس«.
و م�ن أبرز األمثلة عن معاناة مدافعات حقوق 
االنس�ان يف اململك�ة العربي�ة الس�عودية ه�ي 
الناشطة السعودية إرساء الغمغام التي تواجه 
عقوب�ة اإلعدام، بعد أن طالب�ت النيابة العامة 
يف الس�عودية بإلح�اق العقوب�ة القص�وى بها 
وبأربعة ناشطني ينتمون إىل املنطقة الرشقية، 
العربي�ة  اململك�ة  يف  الش�يعية  الغالبي�ة  ذات 

السعودية.
وبحس�ب منظمة هيومن رايت�س ووتش فإن 
إرساء البالغ�ة م�ن العمر 29 عام�ا تواجه مع 
رفاقها م�ن املعتقلني اتهامات »عدة ال تش�به 
الجرائ�م املتعارف عليها« وتتعلق »بنش�اطهم 

السلمي«.
وعلقت سارة ليا ويتس�ن، مديرة قسم الرشق 
األوس�ط يف املنظم�ة، عىل االتهام�ات املوجهة 
للناش�طات يف الس�عودية قائل�ة : »كل إع�دام 
مروع، لكن السعي إىل إعدام نشطاء مثل إرساء 
الغمغ�ام، وغ�ر متهمني حتى بأعم�ال عنف، 
يعتربأمر فظيع. يوما بعد يوم، يجعل اس�تبداد 
السلطات السعودية غر املحدود املهمة أصعب 
عىل رشكات العالقات العامة، يف الرويج ملقولة 
»اإلص�الح« الخرافية ب�ني حلفائها والرشكات 

الدولية«.
الناش�طة  له�ذه  املوجه�ة  التهم�ة  وتتمث�ل 

الش�ابة بالتوثيق واملش�اركة منذ ع�ام 2011 
»اإلجح�اف«  بإنه�اء  مطالب�ة  مظاه�رات  يف 
ع�ن املنطق�ة الرشقي�ة الت�ي تعت�رب القطيف 
أك�رب مدنها. وه�ذا مطل�ب تعتربه الس�لطات  
يف  الناش�طون  الس�عودية«خيانة«.ويقول 
الس�عودية  الس�لطات  إن  الرشقي�ة  املنطق�ة 
»التميي�ز« يف حقه�م  أن�واع   أس�وأ  تم�ارس 
النتمائهم إىل األقلية الش�يعية، بحسب منظمة 

هيومن رايتس ووتش.
و بما أن الس�جل الس�عودي حافل بانتهاكات 
حقوق االنسان فقد كانت صحيفة االندبندنت 
ق�د ن�رشت ع�ام 2020 تقري�راً مفص�اًل ع�ن 
املمارسات السعودية بحق النساء السعوديات 
يف الس�جون الس�عودية بعنوان« ناش�طات و 
س�جينات سياسيات تعرضوا لالعتداء الجنيس 
و التعذي�ب و اإلع�دام يف س�جون الس�عودية« 
الس�جناء  م�ن   309 أن  التقري�ر   ويق�ول 
السياسيني عانوا من انتهاكات حقوق اإلنسان 
من�ذ أن أصب�ح األمر محم�د بن س�لمان ولًيا 
للعهد يف اململكة يف عام 2017. و يشر التقرير 
إىل أن 27 م�ن الس�جناء كان�وا ناش�طات يف 
مج�ال حقوق امل�رأة و أن س�تة منهم تعرضوا 
لالعت�داءات الجنس�ية وه�و ماأك�ده أق�ارب 
الس�جينات. حي�ث تق�ول ش�قيقة الناش�طة 
الس�عودية يف مجال حقوق املرأة لجني الهذول 

أن أخته�ا تعرضت للتعذيب و االعتداء الجنيس 
يف الس�جن، و تضي�ف مطالب�ة املجتمع الدويل 
بالتح�رك » طامل�ا ال تس�تطيع النس�اء داخ�ل 
اململكة العربية السعودية التحدث بأمان، فمن 
واجب املجتمع الدويل رفع صوته نيابة عنهن«

وكانت مؤسسة غرانت ليربتي الخرية لحقوق 
اإلنس�ان التي أع�دت التقرير قال�ت«إن بعض 
السجناء واجهوا املوت بسبب جرائم ارتكبوها 

عندما كانوا يف سن التاسعة«.
وكان�ت هيوم�ن رايتس وواتش ق�د حصلت يف 
يناير 2021 عىل مجموعة من الرسائل النصية 
من شخص عرف عن نفسه بأنه حارس سجن 
سعودي، تكلمت الرسائل عن أساليب التعذيب 
و س�وء املعامل�ة الت�ي ش�هد ع�ىل ارتكابه�ا 
محققني س�عوديني بوصفه حارس للس�جن. 
و ق�د رصح ماي�كل بي�ج، نائب مدي�ر الرشق 
األوسط يف هيومن رايتس ووتش قائال: »األدلة 
الجدي�دة الت�ي تزع�م أن الس�عودية تم�ارس 
التعذي�ب الوحيش ض�د املدافع�ات عن حقوق 
امل�رأة وغرهن من املحتجزين البارزين تفضح 
ازدراء الس�عودية املطل�ق لس�يادة القان�ون، 
وع�دم التحقيق بمصداقي�ة يف هذه االدعاءات. 
ترُك املعتدين دون محاسبة يوجه رسالة بأنهم 
يس�تطيعون ممارس�ة التعذي�ب واإلفالت من 

العقاب دون أي مساءلة عىل هذه الجرائم«.

»الموت األسود« يحصد أرواح األبرياء

المراقب العراقي/ متابعة...
م�ن املق�رر أن تج�ري الق�وة الجوية 
من�اورات  الخمي�س  الي�وم  االيراني�ة 
بعن�وان  الع�ارشة  الج�وي  االقت�دار 
»فدائي�و الوالي�ة« بمش�اركة جمي�ع 

القواعد الجوية يف البالد.
للجي�ش  العام�ة  العالق�ات  واعلن�ت 
االيران�ي يف بيان اصدرته به�ذا الصدد 
أم�س االربعاء ب�ان املراحل الرئيس�ية 
واملرحلة العمالنية للمناورات العارشة 
لالقتدار الجوي »فدائيو الوالية« للقوة 
الجوية لجيش الجمهورية االس�المية 
االيرانية س�تجري غدا بمش�اركة جزء 
االوىل  للم�رة  الجوي�ة  الق�درات  م�ن 
بص�ورة غر متمركزة م�ن قبل جميع 
قواع�د الق�وة الجوي�ة يف الب�الد حول 
مح�ور القواع�د الجوي�ة التالية وهي 
»الش�هيد بابائي« يف اصفهان )وسط( 
و«الش�هيد فكوري« يف تربيز )ش�مال 
غ�رب( و«وحدتي« يف دزف�ول )جنوب 

عبدالكريم�ي«  »والش�هيد  غ�رب( 
و«الش�هيد  )جن�وب(  بندرعب�اس  يف 

ياسيني« يف بوشهر )جنوب(.
وق�ال قائ�د الق�وة الجوي�ة للجي�ش 
االيراني العمي�د طيار حميد واحدي يف 
ترصيح ل�ه اليوم االربعاء بهذا الصدد: 
ستش�ارك العرشات من مختلف انواع 

الطائ�رات املقاتل�ة واملقاتل�ة قاذف�ة 
القناب�ل والنقل الثقيلة وش�به الثقيلة 
واملقاتل�ة االعراضي�ة واالس�تطالعية 
ات يف تنفيذ  والدوري�ة الجوية واملس�ررّ
املرحل�ة الرئيس�ية والعمالني�ة له�ذه 

املناورات التي تجري ليوم واحد.
واض�اف: ان هذه املناورات ستش�ارك 

فيها عىل نطاق واس�ع انواع الطائرات 
بطي�ار ومن دون طيار، والتي تش�مل 
قاذفات القنابل االس�راتيجية الثقيلة 
و«اف5«  و«اف4«   »24 »س�وخوي 
و«اف7« و«آر اف4« و«ميغ 29« و«اف 
14« و«صاعق�ة« وطائ�رات التزوي�د 
بالوق�ود »بوينغ 707« و«بوينغ 747« 
وطائرات النقل واالس�ناد اللوجيستية 
 »3F-P« وطائ�رات الدوري�ة البحري�ة
مع ان�واع الطائ�رات املس�رة »كرار« 
و«كيان« و«ابابيل« و«آرش« و«كمان 
وصواري�خ  بقذائ�ف  بامل�زودة   ،»12
بعي�دة  ذكي�ة  وقناب�ل  الدق�ة  بالغ�ة 
املدى واملشوش�ات عىل ال�رادار، والتي 
انترشت خالل االيام املاضية يف القواعد 
الجوية »الش�هيد بابائ�ي« يف اصفهان 
و«الشهيد فكوري« يف تربيز و«الشهيد 
عبدالكريمي« يف بندرعباس و«الشهيد 
ياس�يني« يف بوش�هر و«وحدت�ي« يف 

دزفول.

المراقب العراقي/ متابعة...
أه�ايل قري�ة حام�و يف ري�ف  من�ع 
القامش�يل الجنوبي دوري�ًة أمركية 
من دخ�ول قريتهم الواقع�ة بالقرب 
من الطريق ال�دويل M4، والذي يربط 

مدينة القامشيل بالحدود العراقية. 
�د مص�در أه�يل أن أه�ايل القرية  وأكرّ
اعرضوا طريق دورية أمركية مؤلَّفة 
م�ن 4 آلي�ات، من ط�راز »هامفي«، 
حاولت دخ�ول قريتهم الواقعة تحت 
سيطرة الجيش الس�وري، ومنعوها 

من دخول املنطقة. 
ولفت املص�در إىل أن األهايل اعرضوا 
طريق الدوري�ة وأجربوها عىل تغير 
دخ�ول  م�ن  ومنعوه�ا  مس�ارها، 
مناطق س�يطرة الجيش الس�وري يف 

ريف القامشيل.
وس�ائل  أف�ادت  آخ�ر،  س�ياق  ويف 

إعالم قب�ل أي�ام باس�تهداف مواقع 
الجماعات املس�لَّحة التابعة ل�«هيئة 
رسم�دا  مدين�ة  يف  الش�ام«  تحري�ر 
يف ري�ف إدل�ب، ع�رب قصٍف مش�رك 

سوري رويس.
ويف 8 أيلول/سبتمرب املايض، شهدت 
جبهات التماس بني الجيش السوري 
وهيئ�ة تحرير الش�ام تصاع�داً الفتاً 
يف التوت�ر، يف ظ�ل تب�ادل القصف يف 
جبه�ات ريف حماه الش�مايل وإدلب 

وصوالً إىل ريف حلب الغربي.
نقل�ت  امل�ايض،  الش�هر  ومنتص�ف 
القوات األمركية يف سوريا العرشات 
»داع�ش«  تنظي�م  عن�ارص  م�ن 
املحتجزين يف س�جون »قوات سوريا 
الديمقراطي�ة« )»قس�د«( يف منطقة 
يف  قواعده�ا  إح�دى  إىل  القامش�يل 

الشدادي، جنوبيرّ الحسكة.

المراقب العراقي/ متابعة...
كش�ف تقري�ر لصحيفة نيوي�ورك تايم�ز، االربع�اء، ان رشك�ة الرئيس 
االمريكي الس�ابق دونالد ترامب والتي هي بالفعل قيد االتهام يف مانهاتن 
، تخض�ع لتحقي�ق جنائ�ي آخر م�ن قبل مكت�ب مدع آخر ب�دأ يف فحص 
املعامالت املالية يف ملعب للغولف تمتلكه الرشكة  وفًقا ملصادر عىل اطالع 

باملوضوع.
وذك�ر التقرير أن »مكتب املدعي العام يف مقاطعة ويستشس�ر  نيويورك 
استدعى سجالت ملعب نادي ترامب الوطني للغولف بشأن  الرضائب عىل 
املمتل�كات ع�ىل امللعب حيث اوضحت املحامية  ميم�ي إي روكا ان رشكة 
ترامب قد ضللت املسؤولني املحليني بشأن قيمة العقار لتقليل الرضائب”.

واضاف ان ”تحقيق ويستشس�ر يكثف تدقيق إنفاذ القانون عىل ترامب 
وأعم�ال عائلته. فقد كان كالهما موضوع تحقيق جنائي طويل األمد من 
قب�ل مكتب املدع�ي العام ملنطقة مانهاتن ، وال�ذي يفحص مجموعة من 

املخالفات املالية والرضيبية املحتملة”.
واوض�ح التقري�ر ان ”التحقيقات ترك�ز عىل تالعب رشك�ة ترامب بقيم 
املمتلكات للحصول عىل قروض ومزايا رضيبية حيث هناك ش�كوك  حول 
قيمة ملعب ويستشس�ر للغولف ، حس�بما قال أحد األشخاص املطلعني 

عىل األمر”.

القوة الجوية اإليرانية تجري مناورات »فدائيو الوالية«

أهالي ريف القامشلي يقطعون 
الطريق على رتل أميركي

ترامب يخضع لتحقيق جنائي
 آخر بسبب التهرب الضريبي
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وحدة العراق ليس خيارا تملك ان تختاره أو تتركه ..!
بقم/الشيخ محمد الربيعي  

 إّن وح�دة البل�د املق�دس مثل الع�راق الذي يمث�ل عقائديا 
عاصمة دولة العدل اإللهي تلك الدولة العادلة التي س�تقود 

العالم بأكمله ، ليس خياراً تملك أن تختاره أو ترتكه .
 بل ان وحدة العراق يجب ان تكون اساس�ا لعقيدة صالحة 
وايم�ان متكامل  يدرس�ها و يفهمها ال�كل جيال بعد جيل ، 
و تع�رف عىل انه�ا املنهٌج الذي يجب ان ترتك�ز عليه الّروح 
اإليجابّي�ة الت�ي اراده�ا الله لإلنس�ان املس�لم أن يبني من 
خاللها الحياة سواء عىل صعيد البلد او الدين مع اآلخر ، من 
حيث رصد كّل النقاط املش�رتكة  بني كل االطراف ، لينطلق 
التن�ّوع يف خ�ّط تعزي�ز عنارص الق�ّوة يف املجتم�ع العراقي 

اإلسالمّي .
 و ه�و ما م�ن ش�أنه أن يش�ّد أوارص العراقيني املس�لمني 

فيم�ا بينه�م ، ألّننا نعيش يف عالٍم هو ض�ّد القيم و األخالق 
، و ينطل�ق م�ع املصال�ح الذاتّي�ة و املنافع الش�خصّية ، و 
ان العراقيني باس�المهم ودينهم و عقيدتهم اإلس�المية  قد 
تحرروا من العبودية ، لريتقي من موقع الحّرية أمام العالم 

كلّه .
ان وحدة عراق االسالم الحقيقي مستهدفة من زاويتني:

األوىل : ما تخّطط له محاور االس�تكبار العاملّي عىل مستوى 
اس�تكمال مرشوعها للّس�يطرة عىل املواقع االس�رتاتيجّية 
يف األّم�ة ، و التحّك�م من خالله�ا بثرواته�ا و مقّدراتها ، و 

الّضغط عىل حركتها السياسّية .
الّثاني�ة : الحرب اإلعالمّية و الّنفس�ّية التي تس�تهدف إثارة 
هذا الّطرف يف األّمة ضّد اآلخر ، من خالل إيهام البعض بأّنه 
مه�ّدد من قبل البعض اآلخر ، كما ترم�ي إىل تعزيز عنارص 

اإلثارة املذهبّية التي تخرج الواقع اإلسالمّي عن عقالنّيته إىل 
انفعال الغريزة العصبّي�ة التي قال فيها النبّي محّمد)ص(: 
] لي�س مّنا من دع�ا إىل عصبّية ، و ليس مّن�ا من قاتل عىل 
عصبّي�ة ، و ليس مّنا م�ن مات عىل عصبّية [ ، و قال: ] من 

تعّصب أو ُتعّصب له فقد خلع ربقة اإليمان من عنقه [.
علين�ا بوحدتن�ا و تكاتفنا ان نلتف�ت اىل موضوع مهم جدا 
�ة ، و هو  اال و ه�و ال ب�دَّ م�ن مواجهِة فك�ر التَّكفري يف األمَّ
وصيَّة رس�ول الله)ص( يف آخر حياِته، ح�ني قال: ]... فإنَّ 
الله تبارَك و تعاىل قد حرَّم دماءكم و أموالكم و أعراضكم إال 
ها كحرمة يومكم هذا ، يف بلدكم هذا ، يف شهركم هذا...  بحقِّ
ويلكم ال ترجعّن بعدي كّفاراً يرضب بعضكم رقاب بعض [ 
وُه  ٍء َفُردُّ ، و الله تعاىل يخاطبنا جميعاً: ] َفإِن َتَناَزْعُتْم يِف َشْ
إىَِل اللِّه َوالرَُّسوِل [، ليكون الحوار أساساً يف إدارة اختالفاتنا 

، و لنرج�ع إىل كت�اب الل�ه و س�ّنة نبّيه فيم�ا نختلف فيه ، 
ليفهم أحدنا اآلخر ، أو ليعذر بعضنا بعضاً فيما نختلف فيه 

من اجتهاداٍت يف فهم القرآن و السّنة .
اّن عىل املس�ؤولني عن االدارة امللف السيايس و الحكومي يف 
العراق املس�لم ، أن ينطلقوا بعيداً عن السياسات التي تجعل 
األّمة مزقاً متناثرًة و عرضًة لنهب الّطامعني و املس�تكربين 
، و ان ال يعمل�وا ع�ىل تحويل وجهة ال�ّ�اع من رصاٍع مع 
الع�دّو الصهيون�ي إىل رصاٍع ب�ني اإلخ�وة، تح�ت دعاي�ات 
إعالمّية و نفسّية يعّززها االستكبار العاملي يف جسم األّمة .

عليك�م ان تجع�وا م�ن عدوك�م وح�دة لك�م ، و ال يجب ان 
تجعلوا من عدوكم سببا ليمزق و حدتكم.

اسال الله وحدة االسالم و اهله
اسال الله وحدة العراق و شعبه

اتفاق التعاون االستراتيجي الروسي اإليراني 
خطوة لتكريس نظام متعّدد األقطاب

بقلم/وسام إسماعيل
ل�م تك�ن خالص�ة اللق�اءات الت�ي جمع�ت 
وزي�ر الخارجية اإليران�ي بنظريه الرويس يف 
موس�كو عادية لناحية التشديد عىل تطوير 
العالقات الثنائية أو التحضري لقمة رئاس�ية 
تجمع قادة البلدين فقط، إنما تخّطت أيضاً 
حدود األثر الثنائي، لتعكس تعاوناً يف امللفات 
والقضاي�ا اإلقليمية املرتبط�ة بعملية إعادة 
هيكل�ة التوازنات الدولية، بم�ا يضمن بقاء 
املج�ال الحيوّي لدول املنطق�ة خارج النفوذ 

األمريكي. 
إّن طبيع�ة امللّفات الت�ي طرحت عىل طاولة 
البحث تؤّس�س ملا يمكن اعتباره خطة عمل 
متكامل�ة هدفه�ا توس�يع امل�دى أو املجال 
الحيوّي ملحور ال�رشق املرتكز عىل العالقات 
االسرتاتيجية التي تربط روسيا بالجمهورية 

اإلسالمية والّصني.
وحي�ث إنَّ أهم األه�داف التي يتفق األطراف 
الثالث�ة عىل رضورة تحقيقها يتمحور حول 
حتمية خروج الق�وات األجنبية، وخصوصاً 
األمريكية، من املنطقة، إضافًة إىل إيجاد حل 
لألزم�ة األفغانية بجه�ود إقليمي�ة، تصبح 
امللفات املعقدة بينهما س�هلة الحّل، فضمن 
املواضي�ع التي جري االتف�اق عليها يف لقاء 
الوزيري�ن اإليراني وال�رويس األخري، إضافة 
إىل العم�ل عىل ترسيع املصادقة عىل اتفاقية 

خاصة بالوضع القانوني لبحر قزوين تمنع 
تواجد القوات األجنبي�ة فيه، وضع الصيغة 
النهائي�ة التف�اق تحال�ف اس�رتاتيجي بني 
موس�كو وطه�ران يف املج�االت السياس�ية 
إىل  اإلش�ارة  م�ع  والثقافي�ة،  والعس�كرية 
ت�ي�ح الوزي�ر اإليراني ح�ول تكامل هذا 
االتفاق م�ع معاه�دة التع�اون االقتصادي 
وّقعته�ا  أن  س�بق  الت�ي  واالس�رتاتيجي 
الجمهورية اإلسالمية مع الجانب الصيني يف 

آذار/مارس املايض.
وبما أنَّ التوافق الذي طغى عىل لقاء وزيري 
الخارجي�ة الرويس واإليراني ط�ال عدداً من 
لت عرب س�نوات طويلة  املواضي�ع التي ش�كَّ
س�احة للتجاذب مع الواليات املتحدة، إذ إنَّ 
اختالف�ًا يف وجهات النظر ق�د حكم رؤيتهم 
لكيفية مقارب�ة األمن الجماع�ي اإلقليمي، 
بس�بب اإلرصار األمريكي عىل تثبيت الوجود 
العس�كري يف املنطق�ة والرغب�ة يف تثبي�ت 
األمن الجماعي اإلقليمي عىل أس�س تحفظ 
الق�راءة  ف�إنَّ  االس�رتاتيجية،  مصالحه�ا 
املتأنية لصيغ�ة التحالف االس�رتاتيجي بني 
موس�كو وطه�ران، ضمن نق�اط أخرى تم 
االتف�اق عليه�ا، تؤك�د اإلرصار ع�ىل ح� 
آلي�ة إدارة املنطقة بدوله�ا ووفق مصالحها 
االسرتاتيجية، والتي يش�ّكل بناء نظام أمن 

جماعي إقليمي عمودها الفقري.

 وإذا كان م�ن الّطبيع�ي أن نش�هد تط�وراً 
للعالق�ات الصينية الروس�ية، إذ إنَّ التوافق 
بعوام�ل  محكوم�اً  يك�ون  ق�د  بينهم�ا 
الج�وار اإلقليم�ي، وحتمي�ة توفي�ق الرؤى 
االسرتاتيجية ملواجهة التهديدات، إضافة إىل 
تعزيز أس�س بناء نظام عاملي جديد، يوافق 
رؤيتيهما، ف�إنَّ قرار هاتني القوتني بتعميق 
سبل التعاون وتنسيق األهداف االسرتاتيجية 
البعيدة املدى م�ع دولة ذات طموح إقليمي، 
وتخض�ع لعقوب�ات أمريكي�ة معق�دة، يعد 
خروج�اً ع�ىل الفلس�فة التي حكم�ت واقع 
العالق�ات الدولية، ويؤّكد اإلرصار عىل إعالن 

أفول ع� األحادية األمريكية. 
إنَّ مس�ار تطور العالقات اإلقليمية يف وسط 
آس�يا ورشقها، والذي بدأت خطواته العملية 
م�ع توقيع الص�ني والجمهورية اإلس�المية 
اتفاقية تعاون االقتصادي واالس�رتاتيجي يف 
آذار/مارس املايض، وم�ن ثم قبول عضوية 
الجمهورية اإلس�المية يف منظمة ش�نغهاي 
الش�هر امل�ايض، وبعدهما إع�الن الطرفني، 
ال�رويس واإليران�ي، نّيتهما توقي�ع اتفاقية 
اسرتاتيجية تتوافق مع املسار االسرتاتيجي 
لالتف�اق الصين�ي اإليران�ي، يؤك�د انطالقة 
إنَّ  إذ  تع�ددي،  دويل  نظ�ام  بن�اء  م�رشوع 
الدولت�ني العظمي�ني يف عالقاتهما مع الدول 
املتح�دة، كالجمهوري�ة  للوالي�ات  املناوئ�ة 

اإلسالمية عىل سبيل املثال، خرجتا من دائرة 
الحذر التي حكمت املس�ار الذي تم اعتماده 

منذ انتهاء الحرب الباردة. 
إنَّ محاولة فهم األطر التي حكمت االندفاعة 
الجمهوري�ة  تج�اه  والروس�ية  الصيني�ة 
اإلس�المية، تجعل عملية التق�ارب مع هذه 
األخ�رية، ح�ّد االنغم�اس، أم�راً مفهوم�اً، 
م�ن  املش�رتك  الصين�ي  ال�رويس  فالح�ذر 
العدائية  الخارجي�ة األمريكي�ة  السياس�ات 
تج�اه الجمهوري�ة اإلس�المية تقاط�ع مع 
إع�الن البنتاغ�ون ع�ن خطط لش�ّن هجوم 
عىل الجمهورية اإلس�المية خالل 24 ساعة 
من تلق�ي األوام�ر م�ن اإلدارة السياس�ية، 
إضافًة إىل أنَّ األهمية الجيوسرتاتيجية ملوقع 
الجمهورية اإلسالمية عىل الحدود الجنوبية 
ل�دول الج�وار ال�رويس، وع�ىل تم�اس م�ع 
الحدود الرتكية، تجعل من هذه الدولة موقعاً 
متقدم�اً يخ�دم مصال�ح الدول�ة الروس�ية 
املرتابة من التحركات األصولية النشطة عىل 
حدوده�ا، ويضمن توازن�اً إقليمياً من خالل 
موقعها كحاج�ز طبيعي أم�ام الطموحات 

الرتكية النشطة يف دول الجوار.
ويف م�ا يتعلّق بموازي�ن الق�وى العاملية، إّن 
االنس�حاب األح�ادي األمريك�ي م�ن خّط�ة 
العم�ل املش�رتكة، املكرس�ة بق�رار أمم�ي، 
معطوفاً عىل كيفية الخروج العش�وائي من 

أفغانس�تان، والقرار األمريكي باالنكفاء من 
الرشق األوس�ط والتوجه نح�و بحر الصني، 
إضافًة إىل الرفض األمريكي لالنفتاح الرويس 
عىل أوروبا عرب خط الس�يل الشمايل، شّكلت 
دالئ�ل ع�ىل قلق الوالي�ات املتحدة م�ن تأكل 
النظ�ام العامل�ي القائ�م، وأظه�رت عجزها 
عن مج�اراة التغ�ريات الدولية املتس�ارعة، 
فالتكتالت اآلسيوية عرب شنغهاي، والدولية 
االتفاقي�ات  إىل  إضاف�ًة  الربيك�س،  ع�رب 
املقل�ب  الثنائي�ة، قابله�ا يف  االس�رتاتيجية 
اآلخ�ر انقس�ام، إذ إنَّ بع�ض ق�ادة أوروب�ا 
باتوا يتحدثون عالنية عن كيفية استخالص 
العرب م�ن الخيارات االس�رتاتيجية األحادية 
األمريكية، من أجل تعزيز سياس�ة خارجية 
أوروبية مس�تقلة، إضافًة إىل توجيه السهام 
إىل حلف شمال األطليس عرب حديث ماكرون 

عن موته الدماغي.
وعليه، يمك�ن إدراج زيارة وزي�ر الخارجية 
اإليرانية حس�ني أمري عبد اللهيان إىل روسيا 
ضمن إطار الس�ياق املكمل ملرشوع آسيوي، 
اف�رتض انهي�ار منظومة الق�وة األمريكية، 
وتبّنى اس�رتاتيجية ترتكز عىل رضورة ملء 
الف�راغ عرب آلي�ة دائمة تخرج م�ن إطار رّد 
الفعل املرح�ي، لتكرس مرحل�ة جديدة من 
التوازن ال�دويل املتعدد األقطاب، خارج إطار 

املثل الغربية والرغبة األمريكية.

 

ما حدث من حدث يف خطاب األمني العام للمقاومة اللبنانية 
وكش�ف عن عديد القوى العسكرية النخبوية الجاهزة من 
غ�ري كل التش�كيالت الكث�رية يف مؤسس�ة املقاوم�ة، جند 
مدربون مسلحون عىل أنواع األسلحة والبالغ عددهم مائة 
ألف مقات�ل مدجج يحم�ل عقيدة وقضية، وهذا الكش�ف 
ليس بال تخطيط من ِقبل السيد األمني العام للمقاومة، بل 
م�دروس وهو ي�ؤرش اىل مرحلة ذات أبع�اد مهمة يف تغيري 

املعادلة عىل املستوى املحي واإلقليمي والدويل!  
يف الوق�ت الذي يكش�ف لنا نح�ن إتباع مح�ور املقاومة يف 
كل أبن�اء املح�ور أننا أمام قي�ادة تمثلت بس�ماحة األمني 
الع�ام الس�يد حس�ن ن� الل�ه قي�ادة تس�تحق أن تقود 
املح�ور وينتمي لها كل املحور ويرتش�ف من نمري القيادة 
النموذج املتفرد ونقفز ع�ىل الحدود املصطنعة والجغرافيا 
املرشذمة لتالقي القوى املقاومة من كل من آمن باملقاومة 
ضد االس�تكبار وعىل رأس�هم أمريكا والكي�ان الصهيوني 

الغاصب ومن يمثل مصالح االستكبار!  
ب�ل أبعد م�ن ذلك علينا رفع املس�توى التوع�وي والفكري 
والعقائ�دي والروحي يف مثل قي�ادة وخاصة يف مثل العراق 
واليمن وإيران وس�وريا وهكذا، بدل هذا االنكفاء املقصود 
عىل بعضه ومحاوالت إبعاد الش�باب عن مثل قيادة املحور 
ال�ذي تمثل�ه مقاومة املائ�ة الف التي ُكش�ف النقاب عنها 

بعزة وهيبة.  
 البصرية ان ال تصبح سهماً بيد قاتل الحسني ومنه يسدده 

عىل دولة الفقيه . 

قنبلــة بحجـــم 
مائـــة ألــف !

بقلم/ مازن البعيجي 

تركوا ابناءنا يرابطون على السواتر وتآمروا عليهم وعلى انصارهم بالداخل !
ان سلسلة المخططات التي نفذتها قوى الشر على العراق بدأت منذ احتالل العراق ،وحين ادركت ان العراقيين لن يرضخوا للضيم 

واالحتالل وقاتلوهم حتى اخرجوهم مذلين مهانين ،جلبوا غربان الشر من مختلف دول العالم ووفروا لهم سبل الوصول الى ارض 
العراق عام 2014 تحت مسمى )الدواعش( فاستباحوا االرض والعرض والمال واالرواح لتكون المنازلة الكبرى يوم جاءت الفتوى من 

المرجعية الرشيدة وتناخى الرجال واصطفوا كالبنيان المرصوص وجعلوهم شتاتا بين مقتول واسير وقد ضاقت عليهم االرض بما 
وسعت  ليطهروا االرض من دنسهم وذلك وعد اهلل . 

بقلم/ محمود الهاشمي 
ان الق�رار االمريكي باغتي�ال )ابطال الن� ( ج�اء رده رسيعا 
)اخ�راج القوات االجنبية من العراق ( وتش�كلت فصائل جديدة 
للمقاوم�ة تالح�ق تواجد الق�وات االجنبية اينما حط�وا وكانوا 
حتى فقدوا صوابهم وراحوا يتوس�لون اطالة امد وجودهم ولو 
لس�اعة . اس�تطاعت االدارة االمريكية وبالتنسيق مع سفارتها 
وقنصلياته�ا وعمالئها ان تصنع )ترشين�ا ( امريكيا يوم غفلت 
العي�ون عنهم وفتية الع�راق يرابطون عىل الس�واتر دفاعا عن 
رشف االمة وس�يادتها ،فاشعلوا الشارع وحرقوا املدن واشاعوا 
التجاوز عىل قيم الدين وعىل مؤسس�ات الدولة واالمالك العامة 
والخاص�ة ليقيل�وا حكوم�ة عبد امله�دي ويأت�وا بحكومة وفق 
مقاساتهم ،وبستغلون انش�غال االحزاب املقاومة باملنازلة مع 

االرهاب والصهيونية ومؤامراتها .
وان يفرض�وا االنتخاب�ات املبك�رة وقانون�ا جدي�دا لالنتخابات 
وتغيريا ش�امال للمفوضي�ة واملحكمة االتحادي�ة وان يخططوا 
لنتائ�ج االنتخاب�ات بالتعاون مع 2000 مراق�ب دويل من االمم 
املتحدة تقودهم )بالسخارت (  وجهات اخرى ،وكما قال الحاج 
العامري )نتائج مفربكة( اي انها معدة مس�بقا ،كانت الحصة 

الكربى فيها العداء الحشد الشعبي واملقاومة. 
ان الجهات التي خططت ليوم االنتخابات قد اس�تغلت انش�غال 
ابنائن�ا يف البع�د العس�كري فارسائي�ل تصول وتج�ول يف اربيل  
وتنعقد فيها املؤتمرات الداعية للتطبيع ،والقوات الرتكية تدخل 
150 كيل�و يف ارايض الش�مال وبس�بعة االف عس�كري ومئات 
االليات مع قواعد ومطارات ومعارك ،يف ذات الوقت فان الواليات 
املتحدة تدخل زرافات من الدواعش عن طريق الحدود الس�ورية 
إىل االرايض العراقي�ة وتوفر لهم ف�رص العمليات االرهابية عىل 
قطعاتنا العس�كرية وخاصة باملناط�ق القريبة من حزام بغداد 

وذلك الشغال الراي العام عن اي مخطط اتجاه االنتخابات . 
لم تستفد الكتل املناهضة للتواجد االمريكي من هزيمة ارسائيل 
يف معركة )س�يف الق�دس ( ومن هزيمة امريكا يف افغانس�تان 
وس�حب  قواعدها من قطر   وجزء م�ن قواتها بالعراق باتجاه 
الكوي�ت وكذل�ك بطاري�ات الباتري�وت م�ن خم�س دول بينها 
الع�راق ،انما ابق�ت اعالمها بعيدا عن الرتكي�ز  والتنظيم ،فيما 
لم تتحرك باتجاه انصارها بقدر استخدام ذات االدوات القديمة 
باالتجاه اىل العش�رية واالقارب ،فيما فشلت ايضا بالتعاون مع 
القانون االنتخابي الحديد . التدخالت الدولية هذه املرة فاقت اي 
تدخالت سابقة ،فاذا كانت انتخابات 2018 قد شهدت خروقات 
وتجاوزات م�ن التيار وم�ن اعضاء املفوضية ف�ان االنتخابات 
املبك�رة اعتمدت )الضب�ط الخارجي ( حيث ارس�لت املفوضية 

العلي�ا لالنتخاب�ات ث�الث رس�ائل اىل  مجل�س االم�ن ملراقب�ة 
االنتخاب�ات والبت برشعيتها وعدم رشعيتها فيما تضاعف عدد 
موظفي االم�م املتحدة خمس م�رات عن االنتخابات الس�ابقة 
وكذلك مش�اركة واس�عة لالتحاد االورب�ي والجامع�ة العربية 

ومنظمات اخرى ليصل العدد الكثر من الفي مراقب اجنبي . 
استس�لمت الكتل املن�ارصة للمقاومة لضغ�وط )حراك ترشين 
( ع�ام 2019 حي�ث تم ف�رض موعد انتخابات مبك�رة وقانون 
انتخابي جديد واس�تقالة حكومة عب�د املهدي ومجيء حكومة 
الكاظمي وتغيري موظف�ي املفوضية العليا واملحكمة االتحادية 
ليب�دو كل شء جاه�زا لنتائ�ج انتخابات )معدة ( مس�بقا بعد 

فرض رشكات اجنبية واماراتية يف التجهيز واالستالم . 
الخروق�ات والتجاوزات والتزوير يف ه�ذه االنتخابات )املبكرة (
فاق جميع الدورات الس�ابقة واملش�اركة الدولية كانت تديرها 
بمهارة س�واء بالداخل او عرب )التقنية (وانتهوا اىل نتائج اشبه 
ماتك�ون ب)الفتن�ة( ! ف�ان وافقت الكت�ل الس�نية والكوردية 
االئتالف مع التيار  فهذا يعني ش�به اس�تقالل للمناطق الغربية 
والش�مالية وسيكون التيار حاكما عىل املناطق الشيعية فقط . 
اذا ما اجتمعت الكتل املخالفة للتيار باالئتالف مع بعضها )دولة 
القانون الفتح ،،،الخ( ثم االئتالف التقليدي مع االكراد والس�نة 
فس�يكون التي�ار عن��ا مناهضا له�ذا التش�كيل يف جغرافيا 

الشيعة ايضا ويرتفع منسوب الخالف اىل حرب اهلية !! املجتمع 
العراقي يعيش ازمة نفسية صعبة ،حيث يصعب تفهم ان يقود 
التي�ار البلد يف ظل تجربته الطويلة معهم س�واء يف ادارة الحكم 
او الس�لوك العام ، وس�وف يتدخلون بالصغرية والكبرية سواء 
ب�ني صفوف املجتم�ع او مفاصل الدول�ة وينتقمون من جميع 
خصومهم ! اذا إئتلفت  الكتل الش�يعية مع التيار وشكلوا الرقم 
املناس�ب وتوزعت املناصب وفق املبدأ السابق سواء يف املناصب 
الرئاسية او الحكومية فنكون قد عدنا ل)ذات الطاسة والحمام 
( !! وسيعود التقاسم والرشاكة بالويل عىل الشعب الذي مّل من 

الفساد واملفسدين . 

ارسائي�ل س�عيدة بنتائ�ج االنتخاب�ات وامري�كا ودول الخليج 
ايضا ،وركزوا يف اعالمهم )وداعا الحش�د الش�عبي (! االيرانيون 
ل�م يعلق�وا عىل نتائج االنتخاب�ات انما اعت�ربوا ذلك امر يخص 
العراقي�ني . ام�ريكا تراه�ن ع�ىل امرين قب�ل انس�حابها االول 
نص�ادم الش�يعة فيما بينه�م واوراق هذه املحرق�ة جاهزة بني 
فائ�ز  خطاب�ه واض�ح بح�ل الحش�د او دمجه وب�ني الرتحيب 
بكل الس�فارات والوقوف ضد )املقاوم�ة ( وبني خارس يرى ان 
نتائ�ج هذه االنتخاب�ات كتبت يف لوح امريكا قب�ل بدئها وبخط 
)بالس�خارت( ! ق�د يتأخ�ر تش�كيل الحكومة ويف ه�ذا فرصة 
لحكومة الكاظمي ان تصدر اخطر  القرارات ولصانعي حكومة 
الكاظم�ي ان يضغط�وا ع�ىل حكوم�ة الكاظم�ي ان تح�ارص 
خصومه�م حتى ع�ىل اقل املناصب وربما ع�ىل اماكن مكاتبهم 
. التظاه�رات الت�ي خرجت يف مناطق عديدة من العراق ليس�ت 
بطرا وانما شعور املواطن بان حقه قد بخس وصوته رسق ،اما 
مديات استمرارها ،فاعتقد س�وف تتواصل وسيتكاثر  العدد يف 

ظل قيادة املقاومة وتوجيهها . 
ق�د تب�دو التظاهرات غ�ري منطمة ولك�ن تواصله�ا مهم النها 
ستفرز اسماء وعناوين لها تأثري يف مستقبل العملية السياسية 
واالمنية ،وس�وف تت�م عملية تواصل بني املحافظ�ات . القوات 
االمنية س�وف لن ترتكب اي خطأ اتجاه املتظاهرين النهم ايضا 
رسق�ت اصواتهم ،وه�م معلومو التوج�ه وال�والء ،وان هيمنة 
التي�ار تعني مزاحم�ة عملهم بجيش مواز عك�س املالكي الذي 

اليميل اىل الجيوش املوازية . 
رس�الة الحزب الديمقراطي وصلت اليوم بان�ه اقرب اىل )التيار 
الصدري ( وان لم يتفاهموا واعتقد ان الضغط االمريكي سيدفع 
بذل�ك لس�ببني االول ان الديمقراطي اليس�تطيع ان يرد المريكا 
طلبا والثاني ان الديمقراطي نفس�ه يرى يف  ان التيار س�يدخل 
الف�وىض بالجنوب والوس�ط ،وبذا س�يكون الطريق بالنس�بة 
للديمقراطي س�الكا نحو )شبه االستقالل (. تفرد التيار بادارة 
مناطق الوس�ط والجنوب س�تصطدم بارادة االحزاب الش�يعية 
)الخ�ارسة ( واملنزعجة من تزوي�ر االنتخابات ،مدعومة بغطاء 
اعالمي كبري ،ويقع بني مش�كلتني بني مطال�ب الجمهور الذي 
انتخب او لم ينتخب وينتظر )االصالح( وبني ال�اع مع االحزاب 

الشيعية املنارصة للمقاومة والحشد ومعهم جمهورهم . 
الشك هناك تحريض سيتحرك مبارشة من قبل االعالم الخليجي 
نحو حرب )ش�يعية ش�يعية ( يقابله عقول غابت عنها الحلول 
وترى احيانا يف  الخصومة اس�هل الحلول بدل الس�الم واملحبة . 
مايم�ر به العراق يش�به جدا ماتمر ب�ه ،  املنطقة من فوىض او 

)عمالة( وكالهما مرُّ ،!



محلية6 Aرياضة  l m u r a q e b  A l i r a q i  N e w s p a p e r

صحيفة-يومية-سياسية-عامة
الخميس 21 تشرين االول 2021 العدد 2698 السنة الثانية عشرة

عن�د أي انتكاس�ة تتعرّض له�ا الك�رة العراقية، ترتّك�ز االصوات 
الس�اخطة مطالب�ة بإيجاد الحلول م�ن خال إقالة امل�اك الفني 
أو ض�ّخ دم�اء جدي�دة للمنتخب وغريه�ا من إجراءات تس�تهدف 
تهدئة الش�ارع الك�روي، إال أن املاحظ يف الس�نوات األخرية برزت 
حالة جدبدة وهي تس�ليط األضواء عىل الاعبني املُغرتبني من أصل 
عراق�ي، والدف�ع باتجاه االس�تعانة بهم كأحد الحلول الس�حرية 

النتشال الكرة العراقية من محنتها الحالية!
األم�ر يب�دو طبيعياً طامل�ا أن من ح�ق أي العب يحمل الجنس�ية 
العراقي�ة س�واء يف الداخل أو الخارج أن ين�ال رشف تمثيل بلده يف 
املحاف�ل الخارجية حني يكون جديراً بذل�ك، إال أن الغريب يف األمر 
هو تلك الحملة غري املسبوقة يف إبراز مواهب املغرتبني وانجازاتهم 
يف املاع�ب األجنبية حت�ى إمت�أت املواقع اإللكرتوني�ة والصحف 
ألخبارهم واس�تعداداتهم لوضع امكانياتهم يف سبيل تطوير الكرة 

العراقي�ة.
لم يش�عر بع�ض املرّوج�ني بأي ح�دود لتقيي�م مس�توى الاعب 
الحقيق�ي س�واء من خال امكانات�ه الفنية الفردي�ة أو دوره مع 
األندي�ة الت�ي يلعب فيها ليك�ون التقييم موضوعي�اً يمنح الاعب 
حّق�ه ويحقق اله�دف املنش�ود، وبالتايل يحرتم عق�ول الجماهري 
الرياضي�ة املتابعة لكل م�ا يكتب أماً منها يف رؤي�ة كل ما يحقق 
طموحها يف تجهيز املنتخب الوطني بكل مقوّمات القّوة لعودته اىل 

نغمة االنتصارات!
وبن�اء ع�ىل ذل�ك، ف�إن هن�اك الكثري من 
االس�ماء جرت املفاضل�ة بينها والخوض 
بامكاناته�ا العالي�ة الت�ي تش�دُّ املتاب�ع 
وتحلّق به اىل عالم الخيال الواسع لتقرتب 
به من مل�س كأس العالم لو تّم اس�تدعاء 
ه�ذا الاع�ب أو ذاك اىل صف�وف املنتخب، 
ووس�ط هذه االحام ُيتجاَهل السؤال عن 
اسم ومستوى النادي الذي يلعب له، وهل 

هو أسايس أم ال، وعمره الكروي وخربته، واألهم انجازاته الفعلية 
التي يجب أن ترتقي اىل مستوى إرتدائه فانيلة الوطن!

أم�ا أن يكون تواجده مع أي ناٍد أجنبي حتى وإن كان ش�عبياً هو 
شهادة عىل ُرقّي مستواه، يمنحُه األفضلية عىل الاعب املحّل فتلك 
نظ�رة تحمل الكثري من الس�لبيات ألن هناك عديد الاعبني يلعبون 
يف دوري�ات الدرجة الثاني�ة والثالثة أو حتى يمثل�ون مقاطعة ما 
وه�ي بالتأكيد ال يمكن أن تكون أفضل م�ن الدوري العراقي فنياً! 
مع رضورة وضع أكثر من عامة اس�تفهام لعدم االستفادة منهم 
يف منتخبات البل�دان التي يلعبون فيها طاملا تتوفر بهم مواصفات 
الاع�ب املتكامل، ونح�ن نعرف أن هن�اك عيون تراق�ب ونادر ما 

تخطئ يف احتضان وإغراء املواهب الحقيقية!
األم�ر األكثر خط�ورة هي محاوالت البع�ض دّق ركائز الفتنة عرب 
نرش ثقافة الع�داء واإليحاء بوجود توّجه عدائي من الاعب املحّل 
نح�و الاعب�ني املغرتب�ني يف هجمة تس�قيطية غري مس�بوقة وال 
تتناسب وقيمة االنس�ان العراقي وجذوره األصيلة التي إن أهتزّت 
عند شخص معنّي لسبب ما فهي ال تمّثل تعميماً عىل الجميع كما 
هو الح�ال عند الاعبني املغرتبني، فا يش�رتط أن تك�ون أفعالهم 
وترّصفاتهم بعيدة عن الوقوع بخطأ الترّصف، وبالتايل ال يمكن أن 
نطل�ق االحكام بإتهام من هو مح�ل وُننزّه باملُطلق جانب الاعب 
املغرتب، وإنما ننظر للجميع بمقياس واحد وفقاً للفعل والترّصف.
باختصار عىل اتحاد الكرة برئاس�ة عدنان درجال واملاك التدريبي 
بقي�ادة الهولندي دي�ك أدف�وكات أن يكون تعاملهم�ا مع ملفات 
الاعب�ني املغرتب�ني أكث�ر دّق�ة وعلمية لتحقي�ق الفائ�دة املرجّوة 
وتستقطب من يثبت امتاكه اإلمكانيات الفنية الحقيقية من دون 
التاثر بما يتم طرحه من تهويات مبالغ بها وأن ال يكون اختيارهم 
هو أسلوب جديد هدفه كس�ب التأييد تحت عنوان تحقيق العدالة 
أو اس�تجابة لضغوط مواق�ع التواصل االجتماع�ي، وقبل كل هذا 
ف�إن م�ن األهمية بمكان أن نج�د أرضية صالح�ة لتحقيق الوئام 
والتعاي�ش بني جميع الاعبني العراقي�ني با أوصاف، وإزالة حالة 
التوّج�س واالحتقان التي أوجده�ا البعض وفرضها كورقة ضغط 
لتس�قيط الاع�ب املح�ّل وحرص املنتخ�ب بمن ه�و تحت وصف 

املغرتب.
ليكن شعارنا.. املنتخب للجميع وملن هو أصلح فقط.

العبون بال �أو�صاف!

رعد العراقي

أجم�ع مدرب�ان عامان يف مجال كرة القدم، عىل ان مب�اراة منتخبنا الوطني 
املقبل�ة ام�ام س�وريا تمث�ل مف�رتق ط�رق الس�ود الرافدي�ن يف التصفيات 
املونديالية، وان تحقيق الفوز فيها س�يمنح الاعب�ني زخما معنوياً من اجل 
املنافس�ة عىل املقعد الثالث املؤهل اىل كاس العالم، التي ستقام يف قطر نهاية 
العام 2022، مطالبني يف الوقت نفسه املدرب ادفوكات بالثبات عىل التشكيل 
ونظ�ام اللعب وطريق�ة األداء والتكتيك الجماعي يف املباري�ات املقبلة، برغم 
قناعته�م بأن تغيري املدربني يرض بنس�ق العمل التدريب�ي، وان عامل الوقت 
يلع�ب دورا كبريا لهضم تلك األفكار والواجبات التكتيكية بغية الحصول عىل 

اقىص جهد ممكن.
املدرب جبار هاش�م ش�دد عىل أهمية »التغل�ب يف املباراتني املقبلتني برس�م 
الجولتني الخامس�ة والسادسة من تصفيات كأس العالم 2022، امام سوريا 
وكوري�ا الجنوبية يف الحادي عرش والس�ابع عرش من الش�هر املقبل، بمعزل 
ع�ن األداء، والرتكيز عىل الظف�ر بنقاط هاتني املواجهت�ني برغم صعوبتهما 

وارتفاع حدة املنافسة بني منتخبات هذه املجموعة«.
وأض�اف أن »الخ�روج من مواجهة س�وريا بالنق�اط الكاملة يمث�ل العودة 
الرسيعة اىل س�كة التأه�ل، ويعطي الاعب�ني روحاً ايجابية ويعي�د الثقة يف 
أنفس�هم ثانية، ويؤكد أن لديهم القدرة عىل تحقيق االنتصارات التي تس�هل 
من مهمة املنافسة مع بقية منتخبات املجموعة، من دون ان نغفل الظروف 

املحيطة بإعداد كتيبة اسود الرافدين«. 
واردف قائا: »ألقى تغيري املدرب الس�ابق الس�لوفيني سرتيشكو كاتانيتش 
بظال�ه عىل الاعبني الذي�ن تراجع اداؤه�م خال جائحة كورونا، وش�كلوا 
عامات اس�تفهام كبرية بش�أن فعالي�ة ادوارهم خال املباريات الس�ابقة، 
بس�بب ان الس�واد األعظم منه�م ال يمتلك الخزي�ن الخطط�ي الذهني الذي 
يس�عفه يف قراءة الحالة واالتيان بحلول أخرى سلس�ة، بل ان جلهم قد ينىس 
نوعية التدريبات الخططية التي تس�بق املب�اراة لحظة اطاق الحكم صافرة 
البداي�ة، وهناك من يلجأ اىل االجتهادات الفردية لحظة الترصف بالكرة بعيدا 

عن طبيعة الواجبات الخططية املرسومة له«.
 وبش�أن األداء الفني ملنتخبنا خال املواجهات األربع املاضية، اوضح هاش�م 
ان »املب�اراة األخ�رية امام االمارات كان�ت األفضل، برغم األخط�اء الدفاعية 
الت�ي برزت يف الش�وط الثاني، لكن ب�ات لزاما عىل الطاق�م التدريبي ان يجد 
توليفة مثالية من الاعبني، فضا عن طريقة لعب تؤمن لهم النتيجة املرجوة 

واالحتفاظ بخيط االمل الذي يقود كرة العراق اىل الواجهة املونديالية«.
ب�دوره، عزا املدرب املس�اعد يف الطاقم الفن�ي ملنتخبنا األوملب�ي عباس عبيد 
أس�باب تراج�ع املس�توى الفن�ي لكتيب�ة اس�ود الرافدي�ن اىل مجموعة من 
األسباب، لعل من ابرزها »تدني املستوى الفني للدوري املمتاز الذي لم ينجح 
يف ضخ اس�ماء واع�دة اىل املنتخبات الوطني�ة، عىل غرار حق�ب الثمانينيات 
والتس�عينيات وبداية االلفية الثانية، التي ش�كلت ارثا كرويا وقيمة معنوية 
آن�ذاك، برغ�م الظ�روف الصعب�ة ويف مقدمته�ا الحص�ار االقتص�ادي وقلة 

املشاركات الخارجية«.  
وم�ى بالق�ول »بدأنا نتندر عىل اي العب يتس�لم الكرة تح�ت الضغط او يف 
املناطق الس�اخنة الت�ي تصنع الف�ارق، واقولها بحرسة كب�رية، من املعيب 
حق�ا انك ت�رى اغلب صناع اللع�ب يف الدوري العراقي واملنتخبات يتس�لمون 
الك�رات ويبادلونه�ا يف مناطق غري مؤثرة بعيدة عن الخط�ورة، وبالتايل فإن 
هذه الس�لبية قد انس�حبت ع�ىل منتخباتنا الوطنية التي ت�ؤدي بأقل جودة، 
برغ�م قيمة التدريبات والتغذية الراجعة التي يحصل عليها الاعب قبل وبعد 
كل مباراة، وان تلك االمور الخططية اثرت بش�كل واضح يف طريقة التحضري 

وبناء اللعب والترصف بالكرة، من حيث الحيازة ونوع التمريرات التي تعتمد 
عىل براعة الاعبني وجودتهم يف تطبيق الواجبات«.

ونوه بأن »تغيري املدربني أيضا كان له أثره السلبي يف املنتخب، وان كل مدرب 
لديه اهداف يس�عى اىل تحقيقها وف�ق املتاح من الاعبني والق�درات البدنية 
واملهاري�ة، وان ه�ذا الفهم يأتي عن طري�ق التكرار يف التدريب�ات، مع وفرة 

زمني�ة يف الوق�ت ملعرفة املزاي�ا الفنية لكل الع�ب، وبالحصيل�ة مهما كانت 
التربيرات ف�إن العبي منتخبنا الوطني مطالبون بتحقيق الفوز امام سوريا 
بالدرج�ة االوىل، ألنها االنطاقة الحقيقية يف التصفيات والرهان عىل البطاقة 
الثالثة، واملهمة تقع عىل عاتق الجهاز الفني يف اختيار العنارص املناسبة لهذه 
املواجهة، عىل الرغم  من ان الفوارق الفنية واملهارية بني الاعبني متقاربة«.

مدربان: الفوز على سوريا سيمثل الخطوة االولى لمنتخبنا في طريق المونديال

  نظ�م االتح�اد املرك�زي للتجديف بطول�ة الجمهوري�ة، بمش�اركة ثمانية 
منتخب�ات مثلت ثماني محافظات، هي البرصة، ذي قار، الديوانية، النجف، 
بابل، بغداد، نينوى، الس�ليمانية، واستمرت املنافسات ملدة يومني، يف املركز 

التدريبي لاتحاد عىل نهر دجلة مقابل القشلة يف العاصمة بغداد.
وتناف�س الجذاف�ون بقوارب الف�ردي والزوجي لفئتي املتقدمني والش�باب 

ملسافة 2000 مرت. 
  وقال رئيس اتحاد اللعبة عبد السام خلف ان منافسات البطولة أسفرت عن 
فوز منتخ�ب بغداد باملركز األول برصيد 28 نقط�ة، وحّل منتخب الديوانية 

ثانياً برصيد 16 نقطة، ثم منتخب ذي قار ثالثاً برصيد 13 نقطة.

واف�ق االتحاد العراقي لك�رة اليد، عىل 
مش�اركة نادي�ي« النج�ف والخلي�ج 
العربي« يف منافس�ات ال�دوري املمتاز 

اللموسم الحايل 2021 - 2022 .
وقال رئيس االتحاد محمد االعرجي إن 
»االتحاد العراقي لك�رة اليد وافق عىل 
اضافة نادي�ي النجف والخليج الغربي 
للمش�اركة يف ال�دوري املمت�از املقرر 
انطاقه يوم الجمعة املقبل بمش�اركة 

ثاثة عرش نادياً بعد االضافة«.

وأوضح أن »الف�رق التي تم اعتمادها 
رسمياً هي الجيش والرشطة وكرباء 
واملسيب والسليمانية والنجف وبلدية 
الب�رصة والكوف�ة ودي�اىل والتع�اون 
والخلي�ج العرب�ي والحش�د الش�عبي 
والك�وت«. وكان فريق ن�ادي الجيش 
لك�رة اليد ت�وج بطاً لكأس الس�وبر 
للموسم 2021-2022 وذلك بعد الفوز 
ع�ىل فريق نادي كرب�اء بنتيجة 30 - 

24 هدف.

فّند رئي�س الهيئة اإلدارية لنادي املين�اء الريايض محمد 
جاب�ر، الحديث الذي ذهب باتج�اه أن اإلدارة قد وضعت 
للُم�درب قيص من�ري )ُمهل�ة( زمنية لتصحيح املس�ار، 
وبخاف ذلك س�يجري االس�تغناء ع�ن خدماته، واضعا 
الكام بهذا الش�أن يف خانة )الش�ائعة(، التي ال ُيمكن أن 

ترتقي اىل الواقعية.
وب�نّي جاب�ر أن »جملة م�ن املُعرقات أس�همت يف تعثر 
الفري�ق يف املحط�ات األوىل من املُس�ابقة املُمتازة، لعل يف 
طليعتها العرس املايل، ال�ذي ُيرافقنا كناد، وهو ما جعلنا 
بالنتيجة إزاء هجرة ش�به جماعي�ة لاعبينا الذين كانوا 
ُمتواجدين معنا يف املوسم املايض، فضا عن عدم تمكننا 
من اختيار األس�ماء الكبرية لذات الس�بب«، مشريا اىل أن 
»وصول الاعبني املُحرتفني سُيقدم فريقنا بصورة أفضل 
يف املباري�ات املقبل�ة«، ُمرجحا أن »تأتي ثمار ُمش�اركة 
املحرتفني، نتائج ايجابية الس�يما مع تواصل حضورهم 

وبلوغهم مرحلة االنسجام«.

ول�م يخ�ف رئي�س ن�ادي املين�اء أمر ع�دم رضا 
اإلدارة ع�ىل نتائ�ج الفري�ق غري املُنس�جمة مع 

مكانة ُممثل الكرة البرصية وتأريخها، قائا: 
»ه�و موض�وع جعلن�ا نتكاش�ف بصدده 

م�ع املدرب قيص من�ري، وكانت له وجهة 
نظ�ر منطقية بش�أن مجم�ل الحواجز 
الت�ي كان لتواجده�ا دور س�لبي، ويف 
النهاي�ة لم نجد س�وى االتف�اق معه، 
نظ�ري منطقيت�ه يف تن�اول األس�باب« 
مضيف�ا »س�نواصل تمس�كنا بامل�اك 
التدريبي الن االستقرار الفني خطوة ال 

ُتدانيها خطوة، طاملا أننا ننشد تصحيح 
املس�ار«، الفتا اىل أن »اإلدارة لم تتخّل عن 

مسؤوليتها يف ُمجمل األسباب التي أسهمت 
يف تعثر مس�رية الفريق، لكنها اجتهدت ولم 

تتعمد الوقوع يف رشك اإلخفاق.

ق�ال مدرب فري�ق غاز الجن�وب للكرة الطائ�رة عاء خل�ف »إن هدفنا كان 
التتوي�ج بلق�ب بطول�ة االندية االس�يوية بنس�ختها الحادية ع�رشة، التي 
اس�تضافتها العاصمة التايلندية بانك�وك، وان الحصول عىل املركز الخامس 

ليس طموحنا وال طموح اي شخص داخل البعثة«. 
وأك�د خلف »هن�اك جزئيات بس�يطة تبعدك ع�ن اللقب أو عن املنافس�ة يف 
البطول�ة، وهذا م�ا حصل معنا يف االخف�اق امام ممثل تايلن�د، او حتى عند 
فوزن�ا عىل كاظم�ة الكويتي بنتيج�ة 2/3، الذي كان س�ببا مبارشا يف عدم 

التأهل اىل دور االربعة بفارق النقاط بعد تساوي أكثر من فريق.
واض�اف »كنا نأمل اس�تغال الفرص، ولكن لم يحالفن�ا الحظ بالوصول اىل 
هدفنا الذي رسمنا الطريق من اجله، وحصولنا عىل املركز الخامس برغم انه 

انجاز، لكنه ليس مفرحا ألن الهدف يتمثل باعتاء منصة التتويج«.
واض�اف خلف »ان االمر االيجاب�ي يف البطولة هو عدم انت�كاس الفريق بعد 
عدم التأهل اىل دور االربعة، وبقي العبونا بنفس الرتكيز بالرغم من الصدمة 
الكبرية الس�يما بعد املس�توى الجيد، وهذه املش�اركة هي الوحي�دة لأندية 
العراقي�ة يف البطوالت االس�يوية التي لم يخرس فيها الفريق العراقي س�وى 

مباراة واحدة فقط مع فوز بخمس مباريات«.

انطلقت يف بغداد ال�دورة التدريبية 
بالجودو،  واالداري�ة  والتحكيمي�ة 
ب�إرشاف االتح�اد العرب�ي للعب�ة، 
وبالتع�اون والتنس�يق م�ع وزارة 
بمش�اركة  والرياض�ة،  الش�باب 
60 عن�رصا م�ن الرجال والنس�اء، 
احم�د  الدكت�ور  فيه�ا  ويح�ارض 
واالردن�ي  الع�راق،  م�ن  فرح�ان 
توفيق الس�عدي مدي�ر التدريب يف 
االتحادي�ن العربي واالردني، فضا 
ع�ن املغربي اب�و بكر ب�ادة رئيس 
لجنة الح�كام العرب، والليبي نبيل 

الدراويل رئيس اللجنة الفنية.
املرك�زي  االتح�اد  رئي�س  وق�ال 
للج�ودو س�مري صادق املوس�وي: 
ان جميع ابناء اللعبة تعاهدوا عىل 
بدء صفحة جديدة بالعمل املشرتك 
والبن�اء لخدم�ة اللعب�ة، من خال 
العمل الجاد والربنامج الذي وضعه 
م�ع  بالتش�اور  االدارة  مجل�س 

اللج�ان الفاعلة، مبين�ا ان االتحاد 
س�يبدأ برنامج�ه الذي ت�م اعداده 
من خال دورة تدريبية وتحكيمية 
واداري�ة بإرشاف االتح�اد العربي، 
ال�ذي س�مى املحارضي�ن لل�دورة 
الت�ي تش�هد مش�اركة 60 عنرصاً 

وت�م  االختصاص�ات،  بمختل�ف 
تحديد املنهاج بالتنسيق مع وزارة 

الشباب. 
واشار املوسوي اىل ان االتحاد شكل 
لجنة عليا لتنظيم الدورة برئاس�ة 
الدكت�ور  االتح�اد  رئي�س  نائ�ب 

ع�دي الربيعي، الذي بدوره ش�كل 
فريقا الكم�ال االج�راءات االدارية 
لتحقي�ق  والفني�ة،  واللوجس�تية 
متطلب�ات النجاح الذي نصبو اليه، 
لعودة اللعبة للنشاط الفعال وطي 
صفحة التعثرات الس�ابقة، بعد ان 
وجدنا ان اللعبة ل�ن تتقدم خطوة 
لام�ام ان ل�م يك�ن هن�اك تفاهم 
وانسجام بني جميع عائلة الجودو. 
م�ن جانبه اكد نائب رئيس االتحاد 
عدي الربيعي ان »اللجان املش�كلة 
حرص�ت ع�ىل تطبي�ق الواجب�ات 
املناط�ة به�ا بالش�كل الصحي�ح، 
م�ن اج�ل نج�اح ال�دورة وعكس 
يف  اللعب�ة  ع�ن  ايجابي�ة  ص�ورة 
العراق، موضح�ا ان املنهاج انطلق 
بمح�ارضة يف الجان�ب االداري، ثم 
تليها  النظري،  بالتدريب  محارضة 
محارضة بالتحكيم، وحدد يوم غد 

الخميس للختام. 

بغداد يتوج بطاًل
 للجمهورية بالتجديف

خلف: غاز الجنوب كان يطمح
 للتتويج باللقب 

انطالق دورة تدريبية وتحكيمية بالجودو

اتحاد اليد يوافق على مشاركة ناديين في الدوري الممتاز

الميناء يؤكد بقاء قصي منير مع الفريق
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A l m u r a q e b  A l i r a q i  N e w s p a p e r

رصح املدي�ر الفني لنادي بوروس�يا دورتموند األملاني لكرة 
الق�دم، ماركو روزه، بأنه لم يفقد األمل بعد يف بقاء مهاجم 

الفريق إيريلينج هاالند.
وقال روزه إنه يعتقد أن بقاء هاالند »ليس أمرا غري واقعي«.

وأض�اف روزه: »ينبغي أن نس�تغل كل فرصة«، مش�ريا إىل 
أن هاالن�د يش�عر بارتي�اح يف الن�ادي وداخ�ل الفريق ومع 

الجماهري.
وتاب�ع: »ملاذا ال يطور فت�ى ذكي مثله هذا الش�عور عندما 
تتط�ور األمور عىل نحو جيد ليبق�ى يف دورتموند؟ وأنا أرى 

أن هناك فرصة بالتأكيد«.
يذكر أن هناك تكهنات مثارة منذ فرتة طويلة حول مستقبل 
النرويجي الدويل، وتربط هذه التكهنات بني هاالند وبني كل 

األندية الكبرية يف أوروبا تقريبا.
وحس�ب تقارير إعالمي�ة، فإن هناك رشط�ا جزائيا يف عقد 
هاالند املس�تمر حت�ى 2024، وترددت أق�وال حول إمكانية 
رحي�ل هاالند عن النادي يف صي�ف 2022 مقابل 75 مليون 

يورو.
كان هاالند انتقل إىل دورتموند قادما من سالزبورج يف بداية 

عام 2020

أك�د تقرير صحف�ي إس�باني، غي�اب نجم برش�لونة، عن 
لقاء الكالس�يكو، األحد املقبل، ع�ىل ملعب كامب نو، ضمن 

مباريات الجولة العارشة لليجا.
وبحس�ب صحيف�ة »س�بورت« الكتالوني�ة، ف�إن امل�درب 
الهولن�دي رونال�د كوم�ان، أخ�رج الع�ب الوس�ط بي�دري 
جونزاليس، من حس�اباته يف مباراة الكالسيكو املقبلة أمام 

ريال مدريد، بسبب اإلصابة.
وأضاف�ت الصحيف�ة، أن بي�دري ل�م يش�ارك حت�ى اآلن يف 
تدريبات برشلونة، ولم يالمس الكرة قبل املواجهة املرتقبة، 

ما يزيد من فرص غيابه عن املباراة.
وأش�ارت الصحيف�ة، إىل أن موعد ع�ودة بي�دري لتدريبات 
برش�لونة ل�م يتح�دد حت�ى اآلن، يف الوقت الذي تس�ري فيه 

عملية تعايف الالعب ببطء.
وأوضح�ت الصحيفة، أنه حتى ل�و تمكن بيدري من التعايف 
واللحاق بتدريبات الفري�ق، فلن يترسع كومان يف الدفع به 

أمام ريال مدريد، خوًفا من تجدد اإلصابة.
وق�د يمتد غي�اب بي�دري حتى مب�اراة راي�و فايكانو، يوم 
األربع�اء املقبل، عىل أن يع�ود بداية من مب�اراة ديبورتيفو 

أالفيس يوم 30 ترشين األول الجاري.

ستيف بروس يرحل
 عن تدريب نيوكاسل

جوارديوال 
يشيد بموهبة بالمر

ماركو روزه: لم نفقد 
األمل في بقاء هاالند

تأكيد  غياب بيدري
 عن الكالسيكو

أعل�ن نيوكاس�ل يونايتد املناف�س يف ال�دوري االنجليزي 
املمت�از لك�رة الق�دم أن امل�درب س�تيف ب�روس ت�رك 
منصبه بالرتايض بعد أس�بوعني عىل استحواذ مجموعة 
استثمارية بقيادة صندوق االستثمارات العامة السعودي 

عىل النادي.
 وتابع: »يتقدم النادي بخالص الش�كر واالمتنان لستيف 
ع�ىل جه�وده م�ع الن�ادي ويتمن�ى ل�ه كل التوفي�ق يف 

املستقبل«.
 وكان بروس قال بعد االس�تحواذ الس�عودي مبارشة إنه 

سيتفهم تماما قرار املالك الجدد إذا أرادوا تغيريه. 
لك�ن النادي س�مح ل�ه بقي�ادة الفري�ق أم�ام توتنهام 
هوتس�بري يوم األحد املايض ليحتفل بمباراته رقم ألف يف 

مسريته التدريبية. 
وقال بروس يف بيان »أشكر كل مسؤويل نيوكاسل يونايتد 

ملنحي الفرصة لقيادة هذا النادي العظيم«. 
وتابع »أتوجه بالش�كر للطاقم الفن�ي املعاون والالعبني 
والعامل�ني عىل جهوده�م املخلصة. كان�ت هناك فرتات 
نجاح وإخفاقات لكنهم بذلوا قصارى جهدهم خاصة يف 

األوقات الصعبة ويجب أن يفخروا بجهودهم«. 
وقال نيوكاس�ل إن جراي�م جونز س�يقود الفريق مؤقتا 

اعتبارا من مواجهة يوم السبت أمام كريستال باالس.

أعل�ن كول باملر العب مانشس�رت س�يتي الواعد، عن نفس�ه عىل 
الصعيد األوروبي، حيث سجل هدفا برباعة ما أثار إعجاب مدربه 

بيب جوارديوال، وجعله يشيد بإمكاناته.
وش�ارك الالعب البالغ عمره 19 عاما، يف آخر 25 دقيقة، وسجل 
اله�دف الرابع خالل الف�وز 5-1 لحامل لقب ال�دوري اإلنجليزي 
املمتاز، ضد كلوب بروج البلجيكي صاحب األرض، ليعود الفريق 

إىل الطري�ق الصحي�ح.
وشارك باملر، الذي بدأ مسريته يف فريق تحت 8 سنوات يف سيتي، 
يف مبارات�ني كبدي�ل يف ال�دوري املمتاز هذا املوس�م، وهز ش�باك 
ويكوم�ب واندرارز يف كأس الرابطة الش�هر امل�ايض، لكن هدفه 

بقدمه اليرسى ضد بروج أكد أنه يملك مستقبال واعدا.
وق�ال جواردي�وال بع�د الف�وز الكب�ري »ك�ول صاح�ب إمكانات 
اس�تثنائية داخ�ل املنطق�ة، وهو موه�وب من الصع�ب أن تجد 
مثل�ه«. وأض�اف »عندما يس�تحوذ ع�ىل الكرة، تنته�ي الهجمة 

بهدف يف أغلب األحيان. من الصعب أن نجد ذلك«.
لك�ن مدرب س�يتي كان واضح�ا يف أنه س�يمنح الفرصة لالعب 

بالتدريج.
وق�ال املدرب اإلس�باني »أعرف كيف تس�ري األمور م�ع الالعبني 
الشبان. يجب أن نتحىل بالهدوء والصرب. مكانه يف الفريق الثاني 

لكن يف الوقت ذاته فإنه يتدرب معنا ويعمل وفقا ألسلوبنا«.
وأصبح باملر ثالث العب مراهق يس�جل هدفا مع سيتي يف دوري 
األبط�ال، بعد فيل ف�ودن وكليتيش إيهيناتش�و، وعمره 19 عاما 
و166 يوم�ا، وه�و عارش أصغر الع�ب إنجليزي يهز الش�باك يف 

املسابقة.

تهديدات أوروبية بمقاطعة كأس العالم واالنسحاب من الفيفا

كشفت مصادر لوكالة األنباء األملانية أن عدة 
اتح�ادات كرة ق�دم يف دول أوروبي�ة قد تلغي 
عضويته�ا يف االتح�اد ال�دويل للعب�ة )فيفا(، 
كمالذ أخري، وسط النزاع حول إمكانية إقامة 

كأس العالم كل عامني.
وذكرت املصادر أن أكثر من 12 اتحادا أشاروا 
إىل إمكانية اتخاذ مثل هذه الخطوة الحاسمة، 
يف حال قرر الفيفا امليض قدما يف خطط إقامة 

كأس العالم كل عامني اعتبارا من 2026.
وأب�دى اتحادا ك�رة القدم يف أوروب�ا )يويفا( 
الل�ذان  )كونميب�ول(،  الجنوبي�ة  وأمري�كا 
وأفض�ل  الالعب�ني  أفض�ل  أغل�ب  يضم�ان 

مس�ابقات ال�دوري يف العال�م، اعرتاضا عىل 
الخط�ط الت�ي ج�رى اإلعالن عنه�ا ألول مرة 
ضمن دراس�ة جدوى أجراها الفرنيس آرسني 
فينج�ر امل�درب الس�ابق آلرس�نال، والرئيس 

الحايل لهيئة التطوير الريايض لدى الفيفا.
كذل�ك أب�دت اللجن�ة األوملبية الدولي�ة قلقها 
م�ن أن إقامة كأس العالم كل عامني قد ترض 

بالرياضات األخرى.

وه�دد أليكس�ندر س�يفرين رئي�س اليويف�ا 
بمقاطع�ة كأس العال�م، كم�ا أش�ار االتحاد 
الدنمارك�ي للعب�ة إىل إمكاني�ة الخ�روج من 
عضوي�ة الفيف�ا يف بي�ان أص�دره، وذلك بعد 
انضم�ام اتح�ادات دول الش�مال إىل جبه�ة 

املعارضة واسعة النطاق.
وقال يس�رب مولر رئيس االتح�اد الدنماركي: 
»يف أس�وأ الح�االت وكم�الذ أخ�ري، ال يمك�ن 
اس�تبعاد أن ي�ؤدي ذلك إىل خ�روج االتحادات 
م�ن الفيف�ا لالحتجاج وإبداء ع�دم الرغبة يف 

تطبيق النظام الجديد«.
ويعقد الفيفا اجتماعا ملجلسه يتضمن جدول 

أعماله مناقشة هذه القضية.
وت�ردد أن جيان�ي إنفانتين�و رئي�س الفيف�ا 
أجرى محادثات مع اتحادات أوروبية بش�أن 
تغي�ريات عىل ج�دول املنافس�ات اعتبارا من 

.2024
وطبق�ا للوائ�ح الفيف�ا، يمك�ن لالتح�ادات 
األعض�اء الخ�روج من االتحاد ال�دويل بنهاية 
السنة التقويمية بعد ستة أشهر من اإلخطار 

بذلك.
ويف ه�ذه الحال�ة، يمك�ن له�م االس�تمرار يف 
املش�اركة ببط�والت اليويفا لك�ن ال يمكنهم 
املش�اركة يف بط�والت الفيف�ا ومنه�ا كأس 

العالم.
ويؤكد الفيفا أنه يهدف إىل جعل اللعبة عاملية 
بشكل أكرب، لكن خافيري تيباس رئيس رابطة 
ال�دوري اإلس�باني ق�ال يف ترصيح�ات ملجلة 
»ش�بورت بيل�د« األملاني�ة نرشته�ا إن إقامة 
كأس العال�م كل عام�ني، س�يدمر نظام كرة 

القدم بأكمله.
وأض�اف: »يج�ب رؤي�ة ك�رة الق�دم ككيان 
عاملي، والفيفا يجعل كرة القدم أكثر نخبوية 

بدال من أن تكون أكثر عاملية«.

أفاد تقرير صحفي أملاني، بأن برش�لونة اس�تقر عىل 
أوىل صفقاته يف املريكاتو الشتوي املقبل.

الفري�ق،  صف�وف  تعزي�ز  ع�ن  برش�لونة  ويبح�ث 
وخصوًص�ا يف الجان�ب الهجوم�ي، بعد رحي�ل ليونيل 
مي�يس وأنط�وان جريزم�ان، وإصابة عثم�ان ديمبيل 
ومارتن برايثوايت، وعودة سريجو أجويرو من إصابة 

طويلة.
وبحسب صحيفة »بيلد« األملانية، فإن برشلونة يرغب 
يف التعاقد مع العبه الس�ابق، اإلسباني داني أوملو )23 

عاًما(، العب اليبزيج الحايل، كانون الثاني املقبل.
وأضاف�ت الصحيف�ة، أن برش�لونة يس�عى لحس�م 
الصفق�ة يف املريكات�و املقب�ل، خاص�ة يف ظ�ل رغب�ة 
التعاق�د  مانشس�رت س�يتي ومانشس�رت يونايت�د يف 
م�ع الالعب. وحاول برش�لونة ضم أومل�و يف املريكاتو 
الصيف�ي املايض، لكن األزم�ة االقتصادية التي يعاني 

منها النادي، حالت دون إتمام الصفقة.

وختمت الصحيفة، بأن الصفقة تعتمد يف قدرة 
برش�لونة عىل توفيق أوضاعه املالية، وتوفري 
60 مليون يورو لحس�م الصفق�ة لصالحه. 
وانض�م أومل�و إىل اليبزيج يف صي�ف 2021، 
قادًم�ا من دينامو زغ�رب، بعقد يمتد حتى 

صي�ف 2024، مقاب�ل 
22 مليون يورو.

أومل�و  أن  يذك�ر 
انض�م إىل دينام�و 

مجاًن�ا،  زغ�رب 
رح�ل  أن  بع�د 

ع�ن أكاديمية 
 ) س�يا الما (
بع�ة  لتا ا
لربش�لونة يف 
صيف 2014.

ش�دد إيدي�ن دجيك�و، مهاجم إنرت مي�الن، أن 
فري�ق ش�رييف ترياس�بول، ق�وي وخط�ري يف 
الهجم�ات املرت�دة، مؤك�ًدا يف الوق�ت ذات�ه أن 
العبي النريات�زوري كانوا أقوي�اء وقدموا أداء 

مميزًا.
وس�اهم دجيك�و يف ف�وز فريقه عىل ش�رييف 
بنتيج�ة »3-1«، بعدما س�جل هدًفا، يف املباراة 
دور  الثالث�ة م�ن  بالجول�ة  الت�ي جمعتهم�ا 

املجموعات بدوري أبطال أوروبا.  

وقال دجيكو يف ترصيحات أبرزها موقع »توتو 
مريكاتو«: »قدمنا أداًء جيًدا وس�جلنا 3 أهداف 
وكان باإلمكان تس�جيل املزيد، يف الشوط األول 
تعرضن�ا لهجمتني أو 3 هجم�ات مرتدة، األمر 

الذي أظهر لنا سبب أدائهم القوي«.
وأض�اف »الفوز يف مدريد وضد ش�اختار ليس 
باألمر السهل، لديهم 6 نقاط، فهم خطريين يف 
الهجمات املرت�دة، لكننا كنا أقوياء ويف النهاية 

فزنا بالنقاط املهمة«.

وعن هدفه، علق دجيكو »سجلت هدفا جميالً، 
أحياًن�ا ال تس�جيل األه�داف الس�هلة وتض�ع 
األصع�ب منها، لكن يمكن أن يكون هذا راجعا 
للرتكيز، الش�ئ املهم أنني ساعدت الفريق عىل 

الفوز«.
واختت�م »مواجهة يوفنت�وس؟ علينا أن نرتاح 
جيًدا ونكون مس�تعدين ملواجهة اليويف، ديربي 
إيطاليا هو دائًما الديربي، نأمل أن نقدم مباراة 

رائعة«.

أق�ر ماوريس�يو بوكيتين�و، م�درب باريس س�ان 
جريمان أن الفوز عىل اليبزيج 3-2، يف دوري أبطال 

أوروبا، لم يتحقق بأداء مميز. 
ق�ال بوكيتين�و يف املؤتم�ر الصحف�ي عق�ب اللقاء 
»كان�ت مباراة صعبة، لكنني راض عن الش�خصية 
الت�ي أظهرها الفري�ق، وقدرته عىل قل�ب تأخره يف 
النتيج�ة 1-2«.  وأضاف امل�درب األرجنتيني »علينا 
تصحيح الس�لبيات، خرسنا الكرة كثريا يف الش�وط 
األول تح�ت ضغ�ط الفريق األملان�ي، وتراجع العبو 
الوس�ط كثريا للوراء، مما أظهر مشكلة يف التواصل 
مع خط الهجوم، كما استقبلنا هدفني من هجمات 

مرتدة رغم أن الزيادة العددية كانت يف صالحنا«. 

وأوض�ح »نريد تحس�ني االس�تحواذ أم�ام مناطق 
املنافس�ني، نح�ن بحاجة للوقت، نح�ن فريق تحت 
اإلنشاء، لكن أظهرنا أيضا بعض الجوانب الهجومية 

الجيدة، التي تحتاج التطوير مع مرور الوقت«. 
وأش�ار »عندما نفتق�د الحلول الجماعي�ة، يمكننا 
االعتم�اد عىل العبني مثل مييس ومبابي، لقد نجحنا 

يف استغالل موهبتهما«. 
كما رصح املدير الفني لس�ان جريمان عرب ش�بكة 
راديو مونت كارلو »انطلقنا بش�كل جيد يف املباراة، 
وس�جلنا هدفا مبك�را ث�م واجهنا صعوب�ات أمام 
اليبزي�ج، فه�و فريق خط�ري، يجيد خل�ق الفرص، 

وسجل 3 أهداف يف مانشسرت سيتي«. 

برشلونة يحدد أولى صفقاته الشتوية

بوكيتينو: فزنا على اليبزيج بفضل ميسي ومبابي

دجيكو: شيريف فريق خطير في الهجمات المرتدة

الخميس 21 تشرين األول 2021
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أحمد شوقيالثقافـي

ُولِـَد الـُهـدى َفـالكاِئناُت ِضياُء
ـٌم َوَثناُء َوَفـُم الـزَمـاِن َتـَبـسُّ

الـروُح َوالـَمـَلُ الـَمالِئُك َحولَُه
لِـلـديـِن َوالـُدنـيـا ِبِه ُبَشاُء

َوالـَعـرُش َيزهو َوالَحظريَُة َتزَدهي
َوالـُمـنـَتـهى َوالِسدَرُة الَعصماُء

َوَحـديـَقـُة الُفرقاِن ضاِحَكُة الُربا
ِبـالـُتـرُجـمـاِن َشـِذيٌَّة َغّناُء

َوالـوَحُي َيقُطُر َسلَسالً ِمن َسلَسٍل
َوالـلَـوُح َوالـَقـلَـُم الَبديُع ُرواُء

ُنـِظَمت أَسامي الُرسِل َفهَي َصحيَفٌة
ٍد ُطَغراُء فـي الـلَـوِح َواِسُم ُمَحمَّ

اِسـُم الـَجـاللَِة يف َبديِع ُحروِفِه
أَلِـٌف ُهـنـالِـَك َواِسُم َطَه الباُء

أبيات خالدة في الذاكرة مختارات من أقوال المشاهير

ابن خلدون
حينمـا ينعـم الحاكـم يف أي دولـة بالـرف والنعمـة، تلك 
األمور تسـتقطب إليه ثلة من املرتزقـني والوصوليني الذين 
يحجبونـه عن الشـعب، ويحجبون الشـعب عنه، فيصلون 
لـه من األخبار أكذبها، ويصدون عنه األخبار الصادقة التي 
يعاني منه الشعب. يقلب الحاكم توجسه وغريته من شعبه 
إىل خوف عـى ملكه، فيأخذهم بالقتـل واإلهانة.إن النفس 
إذا كانـت عى حال االعتـدال يف قبول الخرب أعطته حقه من 
التمحيص والنظر حتى تبني صدقه من كذبه، وإذا خامرها 
تشـيع لـرأي أو نحلـة قبلت مـا يوافقها مـن األخبار ألول 
وهلة، وكان ذلك امليل والتشيع غطاء عى عني بصريتها عن 

االنتقاد والتمحيص، فتقع يف قبول الكذب ونقله.

املراقب العراقي/ املحرر الثقايف...
لـم يمنـع الوضـع الصحـي الخاص 
للشابة العراقية فرح الرك ومعاناتها 
التشـنجي  الدماغـي  الشـلل  مـن 
األوىل  أشـهرها  منـذ  رافقهـا  الـذي 
مـن ممارسـة هوايـة الرسـم، التي 
بـدأت معهـا منذ نحو عشيـن عاما 
مستخدمة قدمها فقط لعدم قدرتها 

عى تحريك يديها بشكل كيل.
املحـدودة  فـرح  قـدرة  وسـاهمت 
القلـم  إلمسـاك  قدمهـا  باسـتخدام 
بإخـراج موهبتها إىل العلـن، متفننة 
برسـم لوحات الفتة بالرغم من األلم 
الذي تصاب به قدمها، إال أنها أرصت 
وبتشـجيع من عائلتها عى مواصلة 
طريقهـا بالرسـم الذي تطـور معها 
شيئا فشيئا، لتدخل خانة ذوي اإلبداع 

والطموح، وفقا لوصف متابعيها.
وقالـت فـرح وهـي يف بدايـة عقدها 
الثالث وتقيـم يف العاصمـة العراقية 
بغـداد، إنهـا لـم تتمكن مـن دخول 
الصحـي  بسـبب وضعهـا  املدرسـة 
وعـدم قدرتهـا عـى الكتابـة بيديها 
ونطقهـا غري الواضح لغـري عائلتها، 
لعدم وجـود مدارس خاصـة ملن هم 
بمثـل حالتهـا، إال أن عائلتها تكفلت 
بتعليمهـا داخـل املنـزل حتـى صار 
بإمكانهـا الكتابـة بقدمهـا، إضافة 
إىل اسـتعمال ”آيباد“ وإدارة حسابها 

بمواقع التواصل.

وعـن بدايتها مع الرسـم واكتشـاف 
موهبتهـا، ذكـرت فـرح أنهـا بـدأت 
بالرسـم منـذ نحـو عشيـن عامـا، 
 My( ويعـود الفضـل بذلـك إىل فيلـم
آنـذاك  شـاهدته  الـذي   )Left Foot
برفقـة أرستهـا، وهـو فيلـم يـروي 
قصـة حقيقية لشـخص ولـد معاقا 
ويعانـي من شـلل دماغي وال يتحرك 
فيه سـوى قدمه التي ساعدته بشق 
طريقه يف الفـن والوصول إىل العاملية 

عرب رسوماته.
وكان هذا الفيلم نقطة البداية لوضع 
فـرح عـى طريـق التحـدي والفـن، 
وسـط تشـجيع عائيل وتحديـدا من 
والدهـا املهتم بالرسـم وفـن الخط، 
والـذي أرشف عـى تعليمهـا القواعد 
األساسـية بالرسـم، لتبـدأ منـذ ذلك 
الحني بممارسـة هوايتهـا التي بدأت 
متواضعـة قبـل أن تتطـور وتصـل 
ملرحلة الفتـة واضحة عـى اللوحات 
التي ترسـمها وتنشها عرب حسابها 

يف ”إنستغرام“.
ولـم تتوقف فـرح عند الرسـم فقط 
بل سـعت -وبتشـجيع من شقيقتها 
الصغرى- إىل طباعة هذه الرسومات 
عـى أكواب ومالبـس كخطوة جديدة 
لجأت إليها أخـريا لتطوير موهبتها، 
والسعي لجعل هذه املوهبة تدّر دْخال 
يسـاندها بتأمـني تكاليـف عالجهـا 

املستمر. 

فرح الترك.. رسامة تهزم الشلل 
الدماغي وتبدع بأصابع القدم 

 32 فلما عن حياة الفلسطينيين في الضفة الغربية و غزة
املراقب العراقي/ متابعة

عرّب املخرج الفلسطيني أمني نايفة، عن فخره بعدما نجح 
يف تجسيد معاناته الشخصية عند نقطة تفتيش إرسائيلية 
لزيـارة جدته قبيل وفاتها يف فيلم، لكنه لم يتوقع أن يكون 

لفيلمه القصري جمهور عريض.
كل هذا تغري عندما بثت منصة »نتفليكس« مجموعة أفالم 
فلسـطينية، تعـد األوىل من نوعهـا عرب خدمة بـث كبرية، 
تشـمل فيلم نايفة القصري )العبور( »ذا كروسنج« الحائز 
عـى جائزة.وقال نايفة )33 سـنة(«، »لهذا نصنع األفالم، 

ألننا نريد لقصصنا أن تسافر، وأن يعرفنا الناس«.
وأضـاف، »اآلن عندمـا تكتـب فلسـطني يف مربـع البحث 
عى نتفليكس، سـيظهر لك العديد مـن العناوين املختلفة 
للمشاهدة. قبل ذلك عندما كنت أكتب فلسطني كانت تظهر 
يل عناوين إرسائيلية«.وقالت »نتفليكس«، يف بيان صحايف، 
إن مجموعـة األفـالم الفلسـطينية الجديـدة تحمل عنوان 
»قصص فلسـطينية«، وتضم 32 فيلماً حائـزاً عى جوائز 

من إخراج فلسطينيني أو تدور حول قصص فلسطينية.
وتـروي الكثـري من األفـالم قصص حياة الفلسـطينيني يف 

الضفة الغربية وقطاع غزة، وهي من األرايض التي احتلتها 
إرسائيل يف حرب 1967.

وسـبق املوسـيقيون صناع األفالم يف االسـتفادة من مزايا 
البـث لجمهور عاملـي بعدما أطلقت خدمة »سـبوتيفاي« 
خدمة بث موسـيقي يف الشق األوسـط وشمال أفريقيا يف 

.2018

»مع الحياة« أربع إجابات عن الخلق اإللهي
 مجدي دعيبس

يأخذنا سـامر حيدر املجايل يف كتابه»مع الحياة«  الصادر 
حديًثا عن »اآلن نارشون وموزعون« يف رحلة عرب الحياة، 
فقد كشـف املؤلـف من السـطور األوىل أّن نّيتـه من هذا 
الطرح تقديـم أفكار ورؤى متعددة حـول ماهّية الحياة 
ودالئلهـا، والخـروج باسـتقراء يلقي مزيدا مـن الضوء 
عى دربنـا نحو فهم أفضل لحياتنا. ولم يكن من قصدية 
الكاتب كشـف أرسار الحياة التي نقـف أمامها صاغرين 
حائريـن، وال نملك منها إاّل أقـلَّ القليل، فارتأى أن يكون 
كتابه اجتهادا يف اإلجابة عن أربعة أسـئلة: ما هي الحياة 
علمّيا؟ ما هي الحياة فلسـفّيا؟ ما هي الحياة قرآنّيا؟ ما 
هي الحياة عرفانّيا؟ وتلك وجهات نظر متفاوتة يكشـف 

كلٌّ منها جزءا صغريا من مفهوم الحياة الالمتناهي.
أفرد الكاتب لكل سـؤال من األسـئلة األربعة املشار إليها 
أعاله فصاًل من الفصول الالحقة لإلجابة عليه والّتوسـع 
بالـشح والتعليل واملقابلة واالسـتنتاج. عى أن اإلحاطة 
بجميـع الفصـول يف مقالـة واحـدة هـو أمر أعـّده من 
الّتجّني وسـوء التدبري، فرأيـت أن النظر يف إحدى املقاالت 

دون غريها أوىل وأوجه، واخرت أن أخوض يف الحياة كما 
ظهـرت عنـد الصوفيني، وهـو يف ترتيب الكتـاب الفصل 
الرابـع وحمل عنـوان: »كماالت حيوية بـني الجييل وابن 

عربي«.

املراقب العراقي/ متابعة...
واملرسحيـة، التـي التقى فيهـا املمثلون يحيى 
الفايدي، ونادر بلعيد، ومروان امليساوي، وأنس 
الهمامي، وصالح الظاهري، ورامي الشـارني، 
مّثلـت فضـاًء رحًبـا لهـذه األجيـال املختلفـة 
للتعبـري عـن تطلعاتهـا والتحرر مـن مكبالت 

املجتمع وعوائق السياسة وتناقضات األرسة.
وتتمحـور املرسحيـة حـول عائلة تضـم عددا 
من األفـراد ال تجمعهم روابط مشـركة بقدر 
مـا تفرق بينهم االختالفـات يف الفكر وطريقة 
إىل  والنظـرة  الجماعيـة  واملعتقـدات  العيـش 
الحيـاة، هذا االختـالف عرّب عنـه املمثلون من 
خـالل مشـهد االفتتـاح، الـذي يبـدأ برقصات 
جنونية، كل يعرب بطريقته ويتفاعل مع دقات 
الطبـل والديكور الخافت، الـذي يحيل إىل كثري 

من الغموض والرتابة.
وتنقـل املرسحيـة يف ظاهرهـا وقائـع حيـاة 
عائلـة ”جربيـل“ متكونـة مـن األب وزوجته 
وأبنائه وشقيقه، ويف باطنها حكايات متعددة 

لشخصيات لها ما يشبهها كثريا يف الواقع.

وجربيـل هو مثـال الرجـل، الذي يظهـر عليه 
الثـراء، وقـد اتخـذ يف ذلـك طرقا غـري رشعية 
مطوّعـا القانـون وأصدقـاءه مـن النافذيـن 
لخدمـة مصالحـه الذاتية وأطماعـه ومنتهجا 
أحـد أكثر الطـرق املؤدية إىل الثـراء الرسيع يف 

تونـس وهو مجال التهريب، بل إنه يسـعى إىل 
جـّر كامل أفـراد العائلة إىل هـذا النهج املُربح، 

لكن اختالف الرؤى يمنعه من ذلك.
والـرؤى  األسـاليب  يف  االختـالف  ذلـك  لكـن 
يخفي تقاربا يف طريقة التفكري ويكشـف عن 

نقطـة التقاء بني هذا األب وابنه وهو السـعي 
إىل الكسـب الرسيـع، فاملمثـل الشـاب صالح 
الظاهـري يجسـد شـخصية العب كـرة قدم، 
وينقـل جزءا مـن همـوم الكثري من الشـباب 
التونـي الحالـم بالثروة والشـهرة عن طريق 
هذه اللعبة الشـعبية، التي ُتعّد الطريق األسهل 

للنجاح عند الكثريين.
وصنـع الظاهـري بـدوره عواملـه املرسحيـة 
املتمردة، التي تشبه شخصية كثري من الشباب 
الحالم بالشـهرة واملـال يف مجتمـع تدنت فيه 
قيمـة العمل واالجتهـاد والسـعي املشوع إىل 
تحقيـق الطموحـات دون االبتعـاد كثـريا عن 

الواقعية.
دون  الغايـات  يف  التقـارب  هـذا  مقابـل  ويف 
األسـاليب، تصل العالقة بني جربيل املقبل عى 
الحيـاة ”بحاللهـا وحرامهـا“ وشـقيقه الذي 
يجسد الفكر السلفي املتشدد، الذي يؤمن فقط 
بتطبيـق الشيعة وال يميـل إىل األلوان الزاهية 
ويسـعى إىل فرض اللون األسـود عـى العائلة 

األمر الذي يقابله الجميع بالرفض والتذّمر.

مسرحية »دوالب النار الباردة« .. صرخة انعتاق من تناقضات المجتمع

لفتت مسرحية 
”دوالب النار الباردة“ 

للكاتب والمخرج 
التونسي حمادي 

المزي، األنظار خالل 
تظاهرة ”مسارات 

المسرح“، التي 
احتضنتها مدينة 
المهدية الساحلية 

التونسية، في 
افتتاح الموسم 
الثقافي للعام 

الجاري.
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شاكر االنباري: »بالد سعيدة« وثقت قتل االمريكان لعائلتي
       للكاتب العراقي شاكر األنباري مكانة هامة داخل األدب العراقي 
المعاصر، لكونه من األدباء العراقيين الذين راكموا متنا متعددا بين 

القصة والرواية والترجمة والكتابة المفتوحة ذات البعد السردي واليومي 
وفعل الكتابة األدبية لدى األنباري »ال يستقيم إال بتصحيح تخلفنا 

التاريخي« وهو مفهوم قائم باألساس على نظرة تاريخانية إلى الواقع 
بوصفه مختبرا لتعاقب األحداث وهذا األمر ينعكس بشكل نوعي على 

كتاباته األدبية المعنية أكثر بوصف األحداث والشخوص واألماكن.

,,

املراقب العراقي /أرشف الحساني...
)املراقـب  التقـت  األدب،  الثقـايف يف  عـن مشوعـه 

العراقي( بالكاتب االنباري، وكان هذا الحوار:
*الكتابـة وقلق الوجود هل تعتقـد أن الكتابة األدبية 
اليـوم قادرة عى تخليص الكائن من شـقائه وحزنه 

وأمله داخل أوطاننا املنكوبة؟
- شـعوبنا تدفع ثمـن تخلفها التاريخـي، والتخلف 
التاريخي ال ينفـع معه األدب لتجـاوزه كونه نتيجة 
والتقاليـد،  الفكـر،  يف  طويـل  حضـاري  النحـدار 
واملعتقـدات، والرؤية إىل الحياة. منطـق العالم اليوم 
علمـي، واملنطق العلمي يتطلب الدراسـة، والتثقيف، 
والتعليم، واالكتشـاف، والتجريب. نحن نمتلك عقلية 

قدرية تتناىف مع منطق الحضارة املعارصة.
*لكـن األدب عمومـا يفتح كـوى يف العقـل الخرايف، 
ويصل الفـرد بالخيـال واملنجز القادم لنـا من بعيد، 
وهـو عى العمـوم متحرر من الغيبيـات والخرافات. 
ويمكـن للثقافـة أن تخلـف تواصـال حضاريـا مـع 
الشـعوب املتقدمة، وهو ما نحن بحاجة إليه، فاألدب 
يوّسـع التجربة، ويشـحذ خيال الحلم نحو مستقبل 

أفضل.
- ليسـت هنـاك ثـورة عى واقـع بائـس دون ثقافة 
وتعليـم وتمـرد وأفـق حـر، ودون التحديـق يف واقع 
البؤس والبشـاعة. ويعتـرب الفن، والثقافـة، والعمل 
الفكري العميق، وسائل ملعرفة الذات، ومعرفة حجم 
بلداننـا، وتاريخنا، ومصادر قوتنـا يف تلمس موضع 

ثابت لنا يف هذا العالم.
*ككاتب عراقي عاش لسنوات مآيس الحرب والدمار 

والتهميش. ما الصورة التي ترسـمها ثقافيا للعراق؟ 
وإىل أي حد اسـتطاعت مظاهر الحرب رسـم مالمح 
أفـق ثقـايف جديد قـادر عـى التأثـري يف خصوصيات 

املنجز األدبي العربي؟
- العـراق يعيـش فـرة مخـاض عسـري السـرداد 
شـخصيته الحضارية وخصوصيته، بعد 4 عقود من 
حروب دمرت البنيـة التحتية، وأتلفت الروح الفردية 
األصيلـة والذكية والحاملة ولقد وجد الشـعب نفسـه 
فجأة يف عالم متطور، ومتغري برسعة، وبدأت الثقافة 
تعـي ذلـك وتبحث لهـا عن مسـار يعيد الشـخصية 
العراقية كشـخصية مبدعة، متسـائلة، ال تسـتكني 
إىل الظلـم والرؤية املتكلسـة للواقع ،يكفـي للثقافة 
العراقيـة ريـادة وإبداعـا عـى الصعيد العربـي أنها 
اسـتطاعت تكثيف، ورصد، ومعالجة ما عاشـه البلد 
مـن تهميش، وانغـالق، ومآس يومية، واسـتخالص 
الـدرس والحكمة منهـا لكي تقـدم مقاربات جديدة 
يكفـي للثقافـة العراقية ريادة وإبداعـا عى الصعيد 
العربي أنها اسـتطاعت تكثيف، ورصد، ومعالجة ما 
عاشـه البلد مـن تهميـش، وانغالق، ومـآس يومية، 
واسـتخالص الـدرس والحكمـة منهـا لكـي تقـدم 

مقاربات جديدة.
*كتابك »مثل برٍق خبا: سـرية ثقافية لكاتب جّوال« 
تتناول فيه سريتك األدبية يف عالقتها بالكتب والناس 
واملدن التـي أثرت يف مخيالك األدبـي ككاتب مغرب. 
هل تتفـق معي بوجـود خصوصية وقيمـة معرفية 

مضافة للكّتاب الذين عاشوا النفي والتهميش؟
- هذا الكتـاب يلخص، إىل حد ما، تجربتي يف الكتابة، 

ومـا رافقها من انتقاالت حياتيـة يف الزمان واملكان، 
ومـا أنتجـت تلـك التجربـة مـن روايـات، وقصص، 
ومقاالت، وعمـل تحريري وإعالمـي، ووجهات نظر 
يف األحداث التي عارصتها، أو كنت شـاهدا عليها، أو 
مشاركا فيها عى امتداد 40 سنة تقريبا. وهو سرية 
مثقـف عراقي جـّوال عـاش يف أكثر من بلـد، وتمّثل 
أكثر من لغة وثقافة، وظل الكتاب رفيقا دائما يف تلك 

الرحلة الشـاقة، رحلـة الحياة، قـراءة وتأليفا ونقدا 
وترجمة.

*يمثـل األدب العراقـي ركيـزة أساسـية يف صناعـة 
الحداثـة األدبيـة شـعرا وروايـة وقصة داخـل البالد 
العربيـة مقارنـة ببلـدان أخـرى تبلـورت حداثتهـا 
بشكل متأخر ألسباب تاريخية. كيف استثمر العراق 
مشوعـه النهضوي يف اجراح أفـق ثقايف يوازي بني 

عمق الحضارة وفتنة الحداثة؟
-أسـتطيع القـول إن املـشوع النهضـوي العراقـي 
توقـف تقريبا منـذ بداية الحـرب العراقيـة اإليرانية 
عام 1980 التي تسـبب بها الطاغيـة املقبور صدام، 
إذ دخلـت البالد يف عقود طويلة من الحروب املتعاقبة 
توجـت بحـرب شـبه أهليـة واصطفافـات طائفية 
ومناطقية تسـبب بهـا االحتالل األمريكـي قادت إىل 

تهميش املنجز الحضاري السابق.
وأصبحت فيه الثقافة سـلعة زائدة يف املجتمع، وهنا 
نتحدث عن سـنوات من تهديم املدن وقطع الطرقات 
واألسـوار الطائفية والتفجريات اإلرهابية والبطالة، 
بعد تعطل املعامل والزراعة وانعدام الكهرباء وخراب 
الطـرق وتهالـك املؤسسـات التعليميـة والصحيـة. 
انشغل املثقف، مثلما املواطن البسيط، بلقمة العيش 

يف جو غري مستقر ال يدفع للتأمل والكتابة.
والكتابة عموما بحاجة لفسـحة من االستقرار لكي 
تنمـو. وثمة فوىض عارمة غري مسـبوقة عى الصعد 
كافـة، تشـمل الحداثة ومـا بعـد الحداثـة، والراث 
وإعادة قراءة التاريخ، والتسامح والتعصب، والقديم 
والجديد، إذ يمكن للفرد أن يجدها يف روحه متجاورة، 

مثلما يجدها يف الشـارع واملدينة والبلد، وهي فوىض 
عجيبة لم تقع عى وصلتها لحد اآلن.

*مـا مـدى تأثـري االجتيـاح األمريكـي عـى العراق 
ومنجزه األدبي؟ وكيف تقيم طبيعة الكتابات النقدية 
واألدبية التي تصدت له بالدرس والتخييل باالسـتناد 

إىل التجربة اإلبداعية؟
-أحـدث االجتيـاح األمريكـي زلـزاال هائـال يف بنيـة 
املجتمـع العراقـي، وأطلـق بـركان الـشور كلهـا. 
تفجرت املكبوتـات الطائفية والقومية يف ظل انفالت 
هائل بعد انهيار الدولة التام. وأصبح السـالح عنوانا 

ملرحلة سوداء من تاريخ العراق الحديث.
ومثلمـا خلخل البنية االجتماعية بأبشـع ممارسـة، 
جـرى األمر ذاتـه عـى النشـاطات األدبيـة والفنية 
والثقافيـة، ألن الحياة باتت مشـلولة، ولم يعد هناك 
سينما ومرسح ومهرجانات وفعاالت مدنية طبيعية. 
ورافق ذلك صعود التطرف والقتل عى الهوية، وعنف 
االحتـالل. لقد أدى عنف االحتالل إىل قتل 11 فردا من 
عائلتـي بصاروخـني أمريكيني اسـتهدفا بيت عمي، 
وكان مـن بـني القتـى أبي وعمـي واثنان مـن أبناء 
أخوّي و7 من أبنـاء عمومتي بينهم أطفال أصغرهم 
ال يتجاوز عمره السـنتني. تلـك التجربة الخاصة مع 
االحتـالل وعنفـه، حولتهـا إىل رواية عنوانهـا »بالد 
سـعيدة« وصدرت عن دار التكوين عـام 2008. عى 
صعيد الثقافة ال يذكر املواطن العراقي أي فعل ثقايف 
قدمه االحتالل، كان حارضا عرب البندقية والعنجهية 
االسـتعمارية فقـط. كان السـالح االمريكـي، وعى 
امتداد الحقبة املاضية، هو الحاكم الفعيل يف الشارع.

العراق العظيم 

ِقف للعراِق إذا  أتيت ُمسلِّماً

وانصت لبوِح العاشقنَي لتسأله 

قاً بغداُد وابتسم الزَّماُن ُمصفِّ

ملا مىش فوَق الُفراِت وقبَّله

بغداُد حارضُة املدائِن ُكلِّها 

ومناُر عٍز بالجالِل ُمكلَّله

بغداُد يأرُسني الحننُي لجرسها

فتذوُب يف روِح العراِق األسئلة 

مابني كرخك والرصافِة أعنٌي

يسُلبن من عقِل الحليِم تأُمله

اآلَن تنتفُض املشاعُر ُحرًة 

لة لتجوب يف أرِض العراق ُمبجَّ

لتنادم النَّخالِت طال ُشموخها 

ولتقطف الرُّطَب الجنَِّى وتحمله 

تتزيَُّن الكلماُت أرقُب دفئها 

تنساُب من ماِء الحياة ُمبلَّلة

يل يف العراِق أحبٌَّة أزهو بهم

وآلِل سعدوٍن  ُتشرُي البوصلة 

وهُج الُشعور عى ُترابك نبضٌة

 جعلت مصابيَح الفؤاِد ُمدللة

الشاعر اليمني أكرم عطيف

ي.
بار

الن
ر ا

اك
ش



أسبوع الوحدة االسالمية .. فرصة لتوحيد القلوب ورّص الصفوف

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

الخميس 21 تشرين األول 2021 العدد 2698 السنة الثانية عشرة 9

 ١٨٧٩ - توماس اديسون يعرض المصباح الكهربائي ألول مرة في عرض خاص.
 ١٩١٤ - تعيين أنور باشا وزيراً للحرب في الدولة العثمانية أثناء الحرب العالمية األولى.

 ١٩١٨ - ألمانيا توقف حرب الغواصات في الحرب العالمية األولى.
 ١٩٣١ - وقوع حادثة أكتوبر في اليابان وهي محاولة انقالبية داخل صفوف الجيش اإلمبراطوري.

 ١٩٦٧ - إغراق المدمرة اإلسرائيلية إيالت على يد القوات البحرية المصرية.

من ذاكرة االيام

21
تشرين االول

يزيد بن معاوية .. المجرم الذي شّوهت مخازيه صحائف التأريخ

معت�راً أّن »البع�ض يعي�ش هذا األم�ل بكّل 
وج�وده، والبع�ض يّتخ�ذه ش�عاراً فحس�ب 
دون أن يك�ون جاّداً يف تحقيق�ه«. وتابع مّد 
ظلّه الع�ايل قائالً: »وعندما نفك�ر يف اآلليات 
واألساليب العملية لتحقيق هذا األمل نجد أّن 
شخصية الرس�ول األكرم )ص( والتي تعتر 
أفض�ل وأعظ�م ش�خصية يف اإلس�الم، هذه 
الش�خصية الفّذة هي املحور األس�اس الذي 
تتمح�ور حول�ه عواط�ف وعقائد املس�لمني 
كافة. وقلّما تجد مفردة من مفردات اإلسالم 
أو حقيقة إسالمية تكون مورد اتفاق جميع 
املسلمني وقادرة عىل اس�تقطابهم وتستأثر 
ب�كل عواطفهم كم�ا هو الحال بالنس�بة إىل 
شخصية الرس�ول محّمد )ص(.. نظراً لدور 
وتأث�ر العواطف البالغ األهمي�ة، بحيث إننا 
إذا استثنينا بعض الفرق الشاّذة التي ال تهتم 
بالجانب العاطفي والوالء القلبي وال بمسألة 
تش�ّدهم  املس�لمني  عم�وم  ف�إّن  التوّس�ل، 
بالرس�ول )ص( عواطف وأوارص حّب قوية. 
وبن�اءاً عىل ذلك يمك�ن لهذا الوج�ود املبارك 
وهذه الش�خصية العظيم�ة أن تكون محور 

الوحدة التي نحن بصدد تحقيقها«.
وقد ش�اعت ب�ني املصلح�ني ودع�اة الوحدة 
كلم�ات مثل: الوح�دة اإلس�المية أو االتحاد 
أو  اإلس�المية  الواح�دة  واألم�ة  اإلس�المي 
الجماع�ة اإلس�المية، واألخوَّة اإلس�المية أو 
التآلف بني املس�لمني والتقري�ب بني املذاهب 
اإلس�المية، وه�ذه الكلم�ات والتعابر - مع 
االعراف باش�راكها يف املغ�زى والهدف وهو 
تقارب املس�لمني وتآلفه�م - إذا تأملنا فيها، 

وأعطيناه�ا حقها من الدق�ة واالعتبار فلكل 
منها مفهوم خاص يختل�ف عن غره بقليل 

أو كثر.
فالوح�دة اإلس�المية، أو االتح�اد اإلس�المي 
عب�ارة عن وحدة كلمة األم�ة تجاه قضاياها 
األساسية وأهدافها املشركة ووقوفها صّفاً 
واح�داً أمام األع�داء، وهي الغاي�ة القصوى 
والغرض األقىص م�ن كل املحاوالت الجارية، 
والجهود الجبارة، والدعاي�ات الوحدوية من 

قبل املصلحني يف العالم اإلسالمي.
أما األمة الواحدة – أو الجماعة اإلس�المية – 
فتحمل يف جوهره�ا عالوة عىل وحدة الكلمة 
والصم�ود أم�ام األع�داء وح�دة جماعية إىل 
جان�ب األم�م األخرى يحس�ن التعب�ر عنها 
بالقومية اإلسالمية، فاملسلمون لهم جنسية 
إس�المية، قوامه�ا اإليم�ان بالل�ه ورس�وله 
والتس�ليم لهما، ولهم وطن واحد، وس�لطان 
قائ�م بذاته تحت قيادة واح�دة، ولهم ثقافة 
مصدره�ا  مرس�ومة،  وتقالي�د  ملموس�ة، 
اآلي�ات  الكت�اب والس�نة، وس�يتىل عليك�م 

الشواهد عىل هذه القومية اإلسالمية.
وأم�ا األخ�وة اإلس�المية، فه�ي تعب�ر ع�ن 
الجان�ب العاطف�ي والتعاط�ف الروحي بني 
املس�لمني باعتب�اره تش�ديداً للعالق�ة بينهم 
وتبادالً للمحب�ة بني قلوبهم محبة األخ لألخ. 
وقد ق�ام النبي )ص( يف بداي�ة الهجرة- بعد 
أن أعلن أن املسلمني أمة واحدة- بعقد األخوة 
بني املهاجري�ن واألنصار، قال ابن إس�حاق: 
وآخ�ى رس�ول الل�ه )ص( ب�ني أصحابه من 
املهاجري�ن واألنص�ار فقال له�م: )تآخوا يف 

الله أخوين أخوي�ن(، ثم أخذ بيد عيل بن أبي 
طال�ب )ع(، فقال: )هذا أخ�ي(، ثم ذكر ابن 

إسحاق مؤاخاة اآلخرين.
واالئت�الف ب�ني املس�لمني فه�و تعب�ر ع�ن 
الجان�ب العاطفي فحس�ب ال يثبت بمجرده 

حّقاً فال مسؤولية بينهم.
والتقريب بني املذاهب اإلس�المية فتعبر عن 
ب�ذل الجهود العلمية يف س�بيل إزالة الفوارق 
الت�ي باعدت بني املذاهب اإلس�المية وأئمتها 
وأتباعها فينكر بعضهم بعضاً، وينظرون إىل 
املذاه�ب كأنها أديان مختلف�ة وكأن أتباعها 
أتباع أديان وأمم ش�تى وليس�وا أمة واحدة، 
وكذلك تحس�ني العالق�ة بني األئم�ة وعلماء 
املذاه�ب وتكوي�ن الج�و اله�ادئ والتعارف 
بينهم عىل أساس املشركات بني املذاهب التي 
تشكل تس�عني باملائة أو أكثر ليتبادلوا اآلراء 
فيما اختلفوا فيه – وهي أقل من املش�ركات 
بكثر – وال سيما املسائل الفقهية واألصولية 

وغره�ا. ويف رأينا أن اآليات 102 إىل 103 من 
س�ورة آل عمران تشمل جميع هذه املفاهيم 
التي ذكرناها لتلك الكلمات وهي قوله تعاىل: 
»ي�ا أَيَها الَِّذي�َن آَمُنواْ اتَُّق�واْ اللَه َح�قَّ ُتَقاِتِه 
ْس�ِلُموَن، َواْعَتِصُمواْ  َوالَ َتُموُت�نَّ إاِلَّ َوأَنُت�م مُّ
ِبَحْبِل اللِه َجِميعاً َوالَ َتَفرَُّق�واْ َواْذكُرواْ ِنْعَمَت 
الل�ِه َعلَيكْم إِْذ كنُتْم أَْع�َداء َفأَلََّف َبنَي ُقُلوِبكْم 
إِْخوَان�اً....(. فالخطاب:  ِبِنْعَمِتِه  َفأَْصَبْحُت�م 
»ي�ا أيه�ا الذي�ن آمن�وا« إش�ارة إىل القومية 
اإلس�المية إىل جانب أقوام اليهود والنصارى 
والصابئني واملرشكني، قوامه�ا اإليمان بالله 
ورسوله والتسليم لهما مع تقوى الله – كما 
ق�ال: »اتَُّقواْ الل�َه َح�قَّ ُتَقاِت�ِه َوالَ َتُموُتنَّ إاِلَّ 
ْس�ِلُموَن«. واإلعتص�ام بحبل الله هو  َوأَنُتم مُّ
الوحدة املنشودة بني املسلمني ووقوفهم أمام 
األعداء واالجتناب ع�ن التفرقة واملعاملة مع 
املس�ائل التي اختلفوا فيها برف�ق وبالركيز 
عىل املش�ركات – وهي حبل الل�ه – والحذر 

ع�ن جعلها فرقاً ومذاه�ب، وفيها إعالن بأن 
التألي�ف بني القل�وب واألخوة بني املس�لمني 

نعمة من الله تبارك وتعاىل.
وفيم�ا يتعلق باألمة اإلس�المية الواحدة فقد 
أكد اإلس�الم بأن املس�لمني أم�ة واحدة يجب 
عليه�م أن يحتفظ�وا بتماس�كهم وبقوتهم 
وباستعدادهم للوقوف أمام أعدائهم وللدفاع 
عن أنفس�هم، وهذه املهم�ة بالذات هي التي 
تهت�م به�ا الطريق�ة العزمية. ونح�ن ندعوا 
والتمس�ك  توحي�د صفوفه�م  إىل  املس�لمني 
بدينه�م، وندعوا العلماء والق�ادة باالجتماع 
حول مائ�دة الكتاب والس�نة، فرك�زوا عىل 
املش�ركات، وه�ي أكثر من خم�س وثمانني 
باملائة، س�واء عىل صعيد الس�نة، أو يف حقل 
الرشيع�ة والعقي�دة، وأم�ا الكت�اب الكري�م 
فه�م متفقون علي�ه بحمد الله تمام�اً. وأما 
فيم�ا اختلف�وا فيه م�ن املذاه�ب فليعرفوا 
جميعاً بمذاهبهم، ويجعلوها مدارس فقهية 

وكالمية، ويجعلوا دعوتهم باس�م اإلس�الم، 
أي: ال س�نة وال شيعة، ويتبادلوا اآلراء بينهم 
 ْ فيأخذوا بأحسنها عمالً بقوله تعاىل: »َفَبرشرِّ
ِعَب�اِد، الَِّذي�َن يْس�َتِمُعوَن الَْق�ْوَل َفيتَِّبُع�وَن 
أَْحَس�َنُه أُْولَِئك الَِّذيَن َهَداُهُم الل�ُه َوأُْولَِئك ُهْم 

أُْوُلوا األَلَْباِب«.
واملس�لمون أم�ة واح�دة ورس�ولهم واحد، 
اخت�الف  ع�ىل  جميع�اً  املس�لمون  ويتف�ق 
مذاهبهم أن الله هو خالق الكون وأنه أرسل 
رس�وله بالرشيع�ة التي أكمل�ت الدين الحق 
الخاتم، وأن اإلسالم هو التسليم لله والسالم 
للناس، كما يتفق املسلمون أن الرسول )ص( 
كان أسوة يف تطبيق الدين املكتوب بالكلمات 
يف حياته، وكان الناس عندما يسمعون اآلية 
من�ه يب�ادرون إىل تطبيقها جهد املس�تطاع، 
وله�ذا أرادن�ا الله تع�اىل أن نقت�دي به يف كل 
م�ا قال�ه ويف كل ما فعله؛ ألن أقواله رس�الة 
وأفعاله رس�الة، فهو املعص�وم بعصمة الله 

تع�اىل له، الذي ال يخطئ يف قول وال فعل، وقد 
ق�ال الل�ه تعاىل لن�ا مخاطباً الن�اس جميعاً: 
»لََقْد كاَن لَكْم يِف َرُس�وِل اللِه أُْس�وٌَة َحَس�َنٌة 
لرَِّمن كاَن يرُْجو اللَه َوالْيوَْم اآلِخَر« )األحزاب/ 
21(، وق�ال تعاىل عن رس�وله وه�و يصفه: 
»َوإِنَّك لََعىَل ُخُل�ٍق َعِظيٍم« )القلم/ 4(، فال بد 
أن يك�ون للمس�لمني جميعاً الخل�ق العظيم 
يف  ويتعم�ق  يتح�رك يف ش�خصياتنا،  ال�ذي 
كياننا، أن يكون اإلنس�ان املس�لم هو إنسان 
األخالق يف نفسه ويف بيته واملجتمع كله، يرى 
ويلمس الناس من�ه الخر والرحمة واملحبة، 
وقد قال الله تعاىل وهو يتحدث عن رس�وله: 
ْن أَنُفِسكْم َعِزيٌز َعلَيِه  »لََقْد َجاَءكْم َرُس�وٌل مرِّ
َم�ا َعِنتُّْم َحِري�ٌص َعلَيكم ِبالُْمْؤِمِن�نَي َرُءوٌف 
رَِّحي�ٌم« )التوب�ة/ 128(. لقد كان الرس�ول 
)ص( رس�ول اإلنس�انية، يعيش إنسانيته يف 
إنس�انية اآلخرين، فكونوا مثله، وتأس�وا به، 
ليحم�ل كل واح�د هم�وم الناس م�ن حوله، 
َن اللِه لِنَت لَُهْم َولَْو  قال تعاىل: »َفِبَما َرْحَمٍة مرِّ
وا ِمْن َحْولِك«  كن�َت َفّظاً َغلِيَظ الَقلْ�ِب النَفضُّ
)آل عم�ران/ 159(، وق�د ع�ر ع�ن أهمي�ة 
إحس�اس املس�لمني بعضهم ببع�ض فقال: 
»مث�ل املؤمن�ني يف تواده�م وتراحمهم كمثل 
الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر 
األعض�اء بالحمى والس�هر«، ذلك هو رشط 
أن نكون مسلمني كما هو اإلسالم، فاإلسالم 
ق�ول وفكر وعمل وإحس�اس وش�عور بكل 
ما تعيش�ه األمة اإلس�المية من آالم وأحزان. 
وذل�ك حتى ال ينالها س�وء، أو تس�قط أمام 

التحديات.
أس�باب الوحدة: يجمع املسلمون جميعاً عىل 
اإلقرار بأركان خمس�ة والعم�ل بمقتضاها، 
وه�ذه األركان هي: ش�هادة أن ال إله إال الله 
وأن س�يدنا محمداً رس�ول الله )ص(، وإقام 
الص�الة، وإيت�اء ال�زكاة، وص�وم رمض�ان، 
وحج البيت الحرام ملن استطاع سبيالً. وهذه 
األركان الخمس�ة هي التي وردت يف الحديث 
الصحيح عن رسول الله )ص( أنه قال: )ُبني 
اإلس�الم عىل خمس: ش�هادة أن ال إله إال الله 
وأن محمداً رسول الله )ص(، وإقام الصالة، 
وإيت�اء الزكاة، وصوم رمض�ان، وحج البيت 

ملن استطاع إليه سبيالً«.
إن التعاون بني املس�لمني واجب بموجب هذا 
األم�ر اإلله�ي الرصي�ح »َوَتَعاَوُنوا َع�ىَل الِررِّ 
َوالتَّْقَوى«، فكيف به إذا أضاف املسلم إليه ما 
يعمله ويعلمه غره من أن مكانة املس�لمني، 
بل منزلة اإلس�الم يف نفوس اآلخرين ستضار 
جّداً إذا لم يتعاون املس�لمون ويعملوا معاً ملا 
فيه خدمة دينهم، ألن الجميع مسلمون، لهم 

رب واحد ودين ونبي واحد وقبلة واحدة.

،،
بدأ أسبوع الوحدة اإلسالمية ونحن على أعتاب ذكرى 

والدة الرسول األكرم )ص(، وحفيده اإلمام جعفر الصادق 
)ع( والذي دعا اإلمام الخميني )رض( فيها إلى الوحدة 
بين المسلمين منطلقاً من تاريَخي الوالدة المشهوَرين 

عند المسلمين أهل السنة والشيعة وهما 12 و17 ربيع 
األول، فأعلن بينهما أسبوع الوحدة اإلسالمية.وفي إحدى 
كلمات اإلمام الخامنئي اعتبر »أّن إحدى الصدقات الجارية 

للثورة اإلسالمية والتي تحّققت ببركة عبقرية اإلمام 
الراحل رضوان اهلل عليه هي تخصيص أيام ذكرى والدة 

الرسول األعظم )ص( بالوحدة اإلسالمية«

تمر علين�ا يف مثل هذا اليوم ذك�رى هالك يزيد بن 
معاوية س�نة 64ه� يف دمشق، بسبب إدمانه عىل 
الخم�ر، حيث دفن يف حواري�ن قرب حمص، وهي 

اآلن مزبلة.
ويأنف القلم من ذكر اسم هذا املجرم الذي شّوهت 
مخازي�ه وبوائق�ه صحائ�ف التاريخ واش�مأزت 
األجيال من س�رته البش�عة التي ين�دى لها جبني 
اإلنس�انية ويقش�عر لها الضمر اإلنساني الحي، 
فه�ذا املنح�رف الذي نش�أ جانحاً نح�و كل رذيلة 
مي�االً إىل كل موبقة لم يرك كب�رة أو صغرة من 
اآلثام والجرائم إال وجاء بها فكان خليعاً مستهراً 
مدمن�اً عىل الخم�ور والله�و والعبث م�ع الكالب 
والقردة، ملح�داً حاقداً عىل اإلس�الم والنبي وأهل 

بيته.
وورث ه�ذا الحق�د ع�ن أبي�ه وج�ده رأيس الكفر 
والنف�اق، أن�ه يزيد ب�ن معاوية س�ليل الش�جرة 
امللعون�ة يف الق�رآن، الذي ت�وىل الخالفة بع�د أبيه 
معاوية ملدة ثالث س�نوات أرتكب فيها من الجرائم 
البش�عة واملج�ازر الرهيب�ة والفظائ�ع املهول�ة، 
ما ل�م ترتكبه طواغي�ت العصور، فل�وّث التاريخ 
بصحائفه البش�عة وجرائم�ه املنكرة، التي جعلته 

يف الحضيض األدنى من الغي والظالل والطغيان.
يف الس�نة األوىل لخالفته املشؤومة قتل سيد شباب 
أهل الجنة وس�بط الرس�ول اإلمام الحسني )عليه 
الس�الم( وأهل بيته وأصحابه يف كربالء، ولم يسلم 
م�ن القت�ل حت�ى الطفل الرضيع، وس�بى نس�اء 
آل بيت النبوة من كربالء إىل الش�ام, أما يف الس�نة 
الثانية فقد أرسل جيش�اً أستباح به مدينة رسول 
الل�ه )ص( املدين�ة املن�ورة ثالثة أيام، ويف الس�نة 
الثالث�ة رمى الكعبة املرشف�ة باملنجنيق، ويف أثناء 
ذلك عجل الله بروحه إىل النار. ولرب س�ائل يسأل 
م�ا ال�ذي يدع�و إىل الكتابة ع�ن هذه الش�خصية 
املنحرفة التي امتألت جوانبها باملخازي والوحشية 

والس�ادية، وأي جان�ب م�ن جوانبه�ا يس�تحق 
الكتاب�ة؟ ربما يجد القارئ ج�واب ذلك يف القنوات 
الفضائي�ة املرتزق�ة واألقالم املأج�ورة التي تنعق 
باألباطيل واألراجيف لي�ل نهار فعىل الرغم من أن 
كت�ب التاريخ لدى الفريقني امت�ألت بمخازي هذا 
املنحرف، وقد ذكر املؤلفون واملؤرخون واملحققون 
عىل مر العصور كفره وزندقته وفسقه ووحشيته 
م�ا ال مج�ال لح�رصه، إال أنك تجد م�ن تحّدر من 
تل�ك الش�جرة امللعون�ة وأرشأب يف قلب�ه نزعاتها 
اإلجرامية وراقت له قس�وتها ووحشيتها وُجبلت 
نفس�ه عىل شاكلتها فراح يرئ ساحة هذا املجرم 
وي�رر أعمال�ه الوحش�ية، أليس م�ن العجيب أن 
تجد من يقول: )أن الحس�ني قتل بسيف جده ألنه 

خ�رج عىل إمام زمانه يزيد بع�د أن تمت البيعة له 
وكملت رشوط الخالف�ة بإجماع أهل الحل والعقد 
ولم يظهر منه ما يشينه ويزري به(! والله أن هذا 
الكالم له�و العجب العجاب واألعج�ب من هذا أن 
هذه الكلمات املس�مومة التي أطلقها أبن عربي يف 
العواص�م والقواصم لم تكن الوحيدة، فقد نس�ج 
ع�ىل منواله�ا الضال ع�دد من املنحرف�ني ووعاظ 
السالطني، من هم عىل شاكلة رشيح القايض وأبي 
هريرة وس�مرة بن جندب، فحذا حذو ابن عربي يف 
غي�ه وضاللته عب�د املغيث بن زه�ر الحربي الذي 
ألف كتاباً يف فضائل يزيد بن معاوية! وال أدري هل 
جع�ل رشب الخم�ر والعربدة مع الق�رود والكالب 
والكفر فضيلة وقتل س�يد ش�باب أه�ل الجنة من 

أفضل الفضائل!!!
وجرى يف هذا الضالل واإلس�فاف أيضاً الحفناوي، 
يف كتابه أبو سفيان ش�يخ األموين وتبعه يف زمرة 
الضاللة واالنحراف محمد الخرضي، الذي ش�جب 
جمي�ع الث�ورات التي قامت ضد الس�لطة األموية 
وأعتره�ا خروج�اً عىل الدولة اإلس�المية!!! وكأن 
اب�ن عربي وم�ن جرى مجراه من هؤالء قد نس�وا 
أو تناس�وا األحادي�ث الرشيفة الكث�رة، يف وجوب 
مقارعة الظلم واالس�تبداد والث�ورة عىل الظاملني، 
ووج�وب الدع�وة إىل األم�ر باملع�روف والنهي عن 
املنكر، وكأن يف أذانهم وقراً، ولم يس�معوا الحديث 
الرشي�ف: )أفض�ل الجهاد عند الل�ه كلمة الحق يف 
وجه س�لطان جائر( والحديث الرشيف: )من رأى 

منك�م س�لطاناً جائراً مس�تحالً لحرم الل�ه ناكثاً 
لعهده مخالفاً لس�نة رس�ول الل�ه )ص( يعمل يف 
عباد الله باإلثم و العدوان فلم يغر عليه بفعل وال 

قول كان حقاً عىل الله أن يدخله مدخله(.
وه�ذا ما دع�ا اإلمام الحس�ني )ع( للخ�روج عىل 
يزي�د ورفع راية الرف�ض ضده وقد رصح هو )ع( 
به�ذا الهدف الس�امي ال�ذي قصده عن�د خروجه 
قائ�اًل: )أني لم أخ�رج أرشاً و ال بطراً وال مفس�داً 
وال ظامل�ًا أنما خرجت لطل�ب االصالح يف أمة جدي 
رس�ول الله )ص( أريد أن آمر باملعروف وأنهى عن 
املنكر واس�ر بسرة جدي )ص( وأبي عيل بن أبي 
طالب(.  كال أنهم لم ينس�وا هذه األحاديث ولكنها 
ال تعنيه�م كم�ا كان�ت ه�ذه األحادي�ث الرشيفة 

ال تعن�ي أب�ا هري�رة و س�مرة بن جن�دب، فالذي 
يعنيه�م ما تدر أحاديثه�م املنحرفة واملختلقة من 
أرب�اح م�ن قب�ل الس�لطة.  فالتاريخ يش�هد عىل 
جرائم يزيد البش�عة وأعماله الق�ذرة وهي كافية 
لفضح هؤالء املرتزقة من وعاظ الس�الطني، ومن 
ح�ذا حذوهم, فهذا الش�وكاني ينتفض عىل هؤالء 
وغرهم من أه�ل الضالالت فيق�ول: )ولقد أفرط 
البع�ض فحكموا بأن الحس�ني الس�بط ريض الله 
عنه وأرضاه باٍغ عىل الخمر السكر الهاتك لحرمة 
الرشيع�ة املطهرة يزي�د بن معاوية لعن�ه الله فيا 
للعجب من مقاالت تقش�عر منها الجلود ويتصدع 

من سماعها كل جلمود(.
من يتح�رّى حقائق التاريخ يجد هذه الش�خصية 
الش�اذة ع�ىل حقيقته�ا البش�عة الدموي�ة نقطة 
س�وداء وبؤرة رجس ووصمة ع�ار، كانت والدته 
املش�ؤومة عام )26ه��( حينما كان أب�وه عامالً 
ع�ىل الش�ام من قب�ل عثم�ان، أمه ميس�ون بنت 
بج�دل الكلبية, أب�وه معاوي�ة من الطلق�اء ومن 
الذي�ن أس�لموا كرهاً بع�د عدائه الطويل لإلس�الم 
والرسول )ص(، ثم تزّعم الفئة الباغية التي قاتلت 
أم�ر املؤمنني )ع( يف صف�ني, عمه حنظلة بن أبي 
س�فيان من رؤوس الكفر قتل�ه أمر املؤمنني عيل 
ب�ن أبي طال�ب )ع( يوم بدر، جده أبو س�فيان ألد 
أعداء الرس�ول محم�د )ص( وه�و القائل: )أحب 
الناس ألين�ا من أعاننا عىل ع�داوة محمد(. جدته 
هند بنت عتبة شقت بطن الحمزة )ع( عم الرسول 
)ص( وأخرج�ت كب�ده بعد استش�هاده يف معركة 
أحد!!!  هذا هو نسب يزيد املوغل يف عدائه لإلسالم، 
والعري�ق يف محاربته الرس�ول )ص( فكيف يكون 
من ينش�أ يف هذه االج�واء؟  لقد نش�أ متمرداً عىل 
اإلس�الم حاق�داً ع�ىل املس�لمني وخاص�ة عىل آل 
الرس�ول )ص( منحرف�اً ع�ن املبادىء اإلنس�انية 

شاذاً عن القيم األخالقية والدينية.
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كابسات النفايات ترفض دخول محلة ٤٢٧ 
في الكاظمية 

اش�تكى عدد من س�كنة منطقة 
محلة ٤٢٧ يف  الكاظمية املقدسة 
من عدم دخول الكابسة  الخاصة 
ش�وارع  اىل  النفاي�ات   برف�ع 
املنطقة والنفايات مألت الشوارع 

حت�ى  اصب�ح املنظ�ر ال يط�اق 
وكلم�ا دخل�ت س�يارة الكابس�ة 
يقول س�ائقها لن ارفع النفايات 
اال أن  بع�د دفع اش�راك ش�هري 
واملواطنون يتسائلون  هل أصبح 

رفع النفايات مقابل 
ه�ذا  ان  ام  أم�وال 

ف�ردي  الت�رف 
م�ن قب�ل س�ائق 

الكابسة !!؟؟

قب
مرا

ن ال
عي

صورة
وتعليق

حذرت أمانة بغداد عرب يافطات ُعلقت يف عدد من مناطق العاصمة من غسل السيارات 
يف الشوارع العامة وان ذلك  يعرضهم لغرامة )1000000(، مليون دينار.  

املراقب العراقي/ متابعة...
خالل السنوات املاضية أصبحت محافظتا دياىل 
والبرة األكثر ترضرا من مخاطر التلوث البيئي  
نتيج�ة ع�دم وج�ود وعي بيئ�ي يضم�ن التزام 
الجميع بمبادئ تحس�ن البيئة وعدم التس�بب 
بإيج�اد بؤر ومناخ مناس�ب النتش�ار األمراض 
واألوبئ�ة ع�رب التج�اوز ع�ى األنه�ر والجداول 
لذل�ك عى املركزية  و الحكوم�ات املحلية اتخاذ 
إجراءات رسيعة لتخليص املواطنن من مختلف 

امللوثات.
وكش�فت مديرية بيئة دي�اىل عن تلوث 90% من 
أنه�ر املحافظ�ة، محمل�ة الدوائر واملؤسس�ات 
الحكومية مسؤولية ذلك، فيما حذر أكاديميون 
بجامعة البرة من مخاطر التلوث البيئي الذي 
تعاني منه املحافظة، مطالبن باتخاذ إجراءات 
رسيع�ة للحد من ذلك.وقال مدير بيئة دياىل عبد 
الله الش�مري : إن »مل�ف البيئة يف دياىل يعد من 
امللفات الخطرية التي يجب أن ينظر إليها بعناية 
واهتمام من قبل جميع املؤسس�ات الحكومية، 
العامة«.وأض�اف أن  كون�ه مرتب�ط بالصح�ة 
»ملف البيئة أش�به بنظام دفاع�ي يمنع وقوع 
الك�وارث البيئي�ة الت�ي يمك�ن أن يدف�ع ثمنها 
الجميع من دون اس�تثناء«، محمال املؤسس�ات 
الحكومية يف دياىل وخاصة الخدمية »مسؤولية 
تلوث 90% م�ن أنهر وجداول املحافظة بس�بب 
رم�ي نفايات فيها رغم املناش�دات والتحذيرات 
املتكررة«.وأكد الش�مري أن مديريته تس�عى إىل 
خل�ق وعي بيئي يضمن الت�زام الجميع بمبادئ 
تحسن البيئة وعدم التسبب بإيجاد بؤر ومناخ 
مناسب النتشار األمراض واألوبئة عرب التجاوز 
ع�ى األنهر والجداول«، مش�ددا عى أن ذلك »لن 
ينجح إال بمشاركة الجميع والتزامهم باألنظمة 

والتعليمات البيئية«.

وعى الصعيد نفسه، حذر أكاديميون يف جامعة 
البرة من مخاطر التل�وث البيئي الذي تعانيه 
املحافظة، وطالبوا الحكوم�ة االتحادية باتخاذ 
إجراءات رسيعة لتخليص املواطنن من مختلف 

امللوثات.
وق�ال الباح�ث ش�كري إبراهي�م الحس�ن: إن 
البرة من أكثر مناطق العراق تلوثاً، مؤكداً أن 
الدراس�ات التي قامت بها الجامعة تشري إىل أن 
هناك مستويات مرتفعة بمختلف أنواع امللوثات 
تتجاوز املعايري الصحية املسموح بها.وأشار إىل 
أن هذه امللوثات تؤثر بش�كل مبارش عى صحة 
املواطنن.بدوره أفاد رئيس قس�م الدراس�ات يف 
مرك�ز الخليج العربي بجامع�ة البرة الباحث 
عب�د الجبار الحلفي ب�أن اإلحصائية املتوفرة يف 
األمم املتحدة تكش�ف عن أن م�ا بن كل 1000 
طفل عراقي يولد هناك 30 طفالً مصاباً بفتحة 
القل�ب، فض�اًل عّما يس�مى بالطف�ل الضفدع، 
إضافة إىل حاالت اإلجهاض لدى األمهات يف سن 
30 عاماً، ووجود حاالت إصابة بأكثر من مرض 
رسطاني يف ش�خص واحد، وهي حاالت لم تكن 

موجودة يف العراق من قبل.
م�ن جانبه�ا ذك�رت الباحثة يف مركز دراس�ات 
البرة تغريد قاسم أبو تراب، أن التلوث البيئي 
يؤثر عى االقتصاد بشكل مبارش، وأن مخلفاته 
ت�ؤدي إىل تراج�ع الكف�اءة اإلنتاجية لإلنس�ان 
كمح�ور أس�اس للنش�اط االقتص�ادي، فضالً 
عن تدهور معدالت اإلنت�اج الزراعي والصناعي 
وإنتاج الثروة الحيوانية داخل محافظة البرة.
وعى صعيد متصل حذر الخبري الزراعي تحسن 
املوس�وي، األربعاء، من خطر تسمم املياه خالل 

الفرات املقبلة يف محافظات الوسط والجنوب.
وق�ال املوسوي«س�نواجه صعوب�ة يف مناط�ق 
اس�فل بغداد املناطق الجنوبية والفرات األوسط 

س�تواجه خالل الف�رة املقبلة ظروف�ا صعبة، 
خصوص�ا اذا م�ا ت�م التج�اوز ع�ى الحصص 
املائية من املمكن ان نشهد حاالت تسمم وتلوث 

كبرية«.
وأضاف، أن »املعطيات األولية ان السنة ستكون 
جافة ومعدل االمطار اقل من مس�توى املطلوب 

م�ع تراكمات تدهور توفري املياه من املنبع، مما 
ينذر بوضع مائي خطر«.

وأش�ار املوس�وي، إىل أن »لو ترك االمر اىل وزارة 

امل�وارد املائي�ة للمحافظة ع�ى الخزين املوجود 
لكان لجأت اىل الغاء الخطة الش�توية واالكتفاء 

بتوفري مياه الرشب وري البساتن«.

تسمم يهدد مياه الوسط والجنوب 

ديالى والبصرة األكثر تضررا من مخاطر التلوث البيئي 

املراقب العراقي/ متابعة...
يب�دو ان تركيا تمنع املي�اه عن العراق 
لتجعله مس�توردا لفواكهها وخرضها 
ولي�س م�ن اج�ل تنظيم حص�ة املياه 
ب�ن  بالتس�اوي  تقس�يمها  ورضورة 
الدول املتشاطئة كما تدعي حيث أعلنت 
جمعية مصدري الفواكه والخرضوات 
الطازج�ة الركية ، ام�س االربعاء ، ان 
العراق احت�ل املرتبة الثالثة باس�ترياد 

منتجات الفواكه والخرضوات الركية 
بقيمة 1٤5 مليون دوالر وخالل تسعة 

أشهر.
 وقال رئيس الجمعية هارتن اوش�اك 
منتج�ات  م�ن  تركي�ا  »ص�ادرات  ان 
الفاكه�ة والخ�رضوات ارتفع�ت م�ن 
ملي�ار و 198 ملي�ون دوالر إىل ملي�ار 
م�ن  الف�رة  يف  دوالر  ملي�ون   ٤٧0 و 
/ كان�ون الثان�ي إىل س�بتمرب/ أيل�ول 

م�ن ع�ام ٢0٢1 بزيادة قدره�ا ٢3 يف 
املائة«، مشريا اىل اننا »نسعى جاهدين 
للوص�ول إىل هدفن�ا التصدي�ري البالغ 
ملي�اري دوالر لع�ام ٢0٢1«. وأض�اف 
أن »عصائ�ر الفاكه�ة س�جلت أك�رب 
الصادرات الركية من الفواكه والخرض 
بقيم�ة ٢6٧ ملي�ون دوالر، فيما بلغت 
قيمة ص�ادرات املخل�الت ٢18 مليون 
دوالر وحق�ق قطاع املرشوبات الغازية 

أن  إىل  وأش�ار  دوالر«.  ملي�ون   19٤
»أملانيا احتلت املرتبة األوىل يف اس�ترياد 
منتجات الفاكهة والخرضوات الركية 
بقيم�ة ٢00 مليون دوالر، فيما احتلت 
الواليات املتحدة املرتب�ة الثانية بقيمة 

185 مليون دوالر.
 وج�اء العراق ثالثا باس�ترياد منتجات 
الفواك�ه والخ�رضوات الركية بقيمة 

1٤5 مليون دوالر.

املراقب العراقي/ متابعة...
إقليم كردستان سيعيش اوضاعا صعبة خالل هذه 
االيام نتيجة ارتفاع س�عر اسطوانة غاز الطهي اىل 
13 ألف دينار يف إقليم كردس�تان العراق نتيجة خلل 
أص�اب رشك�ة إماراتية وهو ماقد يس�بب تصادما 
ب�ن الحكوم�ة واملواطنن االك�راد الذي�ن أصبحوا 
متذمرين من وصول س�عر أس�طوانة الغاز إىل هذا 

السعر املرتفع كثريا عن مستوياته االعتيادية . 

وذكرت  مصادر محلية” إن “اقليم كردستان يشهد 
ازم�ة خانقة بتجهيز مادتي البنزي�ن وغاز الطبخ، 
ادت اىل ارتف�اع اس�عارهما خالل االون�ة األخرية”. 
وأضافت، أن “س�عر البنزين الس�وبر اىل الف دينار 
لل�ر الواحد، اما العادي فيباع ب��900 دينار، بينما 
ارتفع سعر اسطوانة غاز الطهي اىل 13 ألف دينار، 

وبكميات انتاج محدودة”. 
ونقلت املصادر عن النائب يف لجنة الثروات الطبيعية 

-النف�ط والغاز- يف برملان كردس�تان ريبوار بابكي 
قول�ه، إن “س�بب صعود س�عر غ�از الطب�خ يعود 
اىل وج�ود خل�ل فن�ي، ادى اىل انخف�اض انتاجه يف 
كردس�تان من قبل رشكة )دانا( غ�از، وهي بصدد 
صيانة الخلل يف بعض الحقول مثل حقل )كورمور( 
ومن ثم بعد التصليح س�تزيد نسبة االنتاج وبالتايل 
س�يحصل املواطن�ون ع�ى الغاز حس�ب االس�عار 

القديمة.

1٤5 مليون دوالر خالل تسعة أشهر

تركيا تمنع المياه عن العراق لتجعله مستوردا لفواكهها وخضرها !

األكراد متذمرون من وصول سعر أسطوانة الغاز إلى 13 ألف دينار 

فالحو العراق يهددون الحكومة بتظاهرات 
وعصيان مدني بسبب نقص البذور

انعدام »شروط الصحة والسالمة« يتسبب بإصابة مئات العاملين 

املراقب العراقي/ متابعة...
اص�در االتح�اد الع�ام للجمعي�ات الفالحي�ة 
التعاوني�ة يف العراق بياناً صحفي�اً القاه نائب 
رئي�س االتحاد العام، عبد مس�لم العيس�اوي 
وق�ال »يف الوقت ال�ذي مر به الع�راق بحروب 
رشس�ه ضد االرهاب الذي اس�تباح مساحات 
كب�رية م�ن اآلرايض الزراعية الش�مالية وقف 
الف�الح العراق�ي وقف�ه مرشفة ع�ى جبهتن 
فأرس�ل أبنائه لس�وح القتال بينما استمر هو 
بزراعة أرضه وقام بتأمن سلة غذائية عراقية 

متكاملة بأجود االنواع وارخص األسعار« .
 واض�اف« بع�د التحري�ر اس�تمرت الس�واعد 
الفالحي�ة الش�جاعة بزراع�ة اراضيه�ا رغ�م 
معاناته�م م�ن مش�اكل كث�رية أهمه�ا ع�دم 
االلت�زام بالرزنام�ة الزراعي�ة وضب�ط املنافذ 
الحدودي�ة وتدن�ي اس�عار املنتج املح�ي وقلة 
الدع�م الحكوم�ي وقوانن االيج�ار والقروض 
والتهميش وغريها من التحديات« . واستغرب 
م�ن ترف�ات حكوم�ة الكاظم�ي اذ قام�ت 
الحكومة برفع اسعار البذور والسماد وفرضت 
طريق�ة الدفع النقدي املب�ارش رغم انها تؤخر 

مستحقات الفالحن يف كل موسم زراعي . 
وتس�أل« كي�ف س�يقوم الف�الح بالب�ذار لهذا 
املوس�م وانتم ترفعون اس�عار البذور والسماد 
وهو لم يس�تلم مستحقاته اصالً ؟وماذا يعني 
هذا الت�رف املمنه�ج الذي يه�دف اىل تدمري 

الزراع�ة وتدم�ري املس�توى املع�ايش للف�الح 
وزعزعة االمن الغذائي الوطني العراقي ؟«.

 وح�ث العيس�اوي، رئي�س حكوم�ة تريف 
االعم�ال مصطف�ى الكاظم�ي ان يق�ف ع�ى 
حال الف�الح العراقي ويثم�ن جهوده ويضمن 
حقوق�ه ويوعز للجهات املعنية والوزارات ذات 
العالق�ة بالنظر اىل ملف مس�تحقات الفالحن 
بنظرة جادة وايجاد الحلول الناجعة والقطعية 
لهذه االش�كالية التي يعاني منها الفالح يف كل 
موس�م زراعي وان يوعز لوزارة املالية بتسليم 
مستحقات الفالحن كاملة باالضافة اىل مبلغ 

الخمسن الف دينار املضافة لكل طن . وطالب 
»وزارة التجارة بتوفري مخازن ملحصول الشلب 
للموسم القادم وتجنب خسارة عرشات االالف 
م�ن االطنان من ه�ذا املحصول االس�راتيجي 

والتسبب بخسائر مالية فادحة للفالحن« .
 واعلن نائ�ب رئيس اإلتحاد الع�ام للجمعيات 
الفالحية ان يف حالة عدم االس�تجابة الرسيعة 
خ�الل اس�بوع واحد من ه�ذا البيان س�نتجه 
نح�و املظاهرات الس�لمية واالعتص�ام وحتى 
العصيان املدني يف عموم العراق ان تطلب االمر 

فال يضيع حق وراءه مطالب.

املراقب العراقي/ متابعة...
تس�بب انع�دام »رشوط الصحة والس�المة« بإصابة مئ�ات العاملن يف 
املحافظ�ات العراقي�ة ويف مقاب�ل ذل�ك ح�ذرت وزارة العمل والش�ؤون 
االجتماعي�ة، من افتقار اغلب االنش�طة االقتصادية للقطاعن الخاص 
والعام رشوط الصحة والسالمة، فيما اكدت ان ذلك يهدد حياة العاملن 

فيها.
وق�ال معاون مدي�ر املركز الوطني للصحة والس�المة املهني�ة بالوزارة 
م�رشق عبدالخال�ق، “ف�رق التفتيش التابع�ة للمركز رص�دت حوادث 
وإصاب�ات نتيج�ة افتقار بيئة العم�ل بالقطاعن الخ�اص والعام، اىل 

رشوط الصحة والس�المة وقلة الوع�ي بأهمية توفرها حفاظا عى 
حياة العاملن فيها”.

وأض�اف عب�د الخال�ق، ان “رص�د وتس�جيل اصاب�ات العمل يف 
مختل�ف القطاع�ات واالنش�طة االقتصادي�ة، يت�م م�ن خالل 

التعاون مع الجهات الصحية املخولة بموجب قانون العمل”
وذك�ر عبد الخال�ق ان “نرش ثقافة الصحة والس�المة املهنية، 
م�ن ش�أنه تقليل االصاب�ات للحفاظ عى عن�ارص االنتاج ويف 

مقدمته�ا العنر البرشي، بيد ان اغلب املش�اريع ال تعري لهذا 
الجانب االهمية املطلوبة، ما يعرض حياة العاملن اىل الخطر”.

وأوض�ح، أن “محافظ�ة بابل س�جلت اعى نس�ب اصابات بواقع 

199 خالل النصف األول من العام الحايل، تليها بغداد بواقع 1٧9 إصابة 
منه�ا 10٤ يف الكرخ، و٧5 يف الرصافة”، مش�ريا اىل أنه “تم تس�جيل 56 
إصابة بمحافظة واس�ط، و٤8 إصابة يف دياىل، فيما سجلت ميسان 5٤ 

إصابة، وبلغت يف نينوى 33 إصابة، وكانت يف كربالء املقدسة 13
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قال باحثون بريطانيون إن ارتداء 
خوذة تقدم العالج باألشعة تحت 
الحم�راء يمكن أن يحس�ن حياة 

مرىض الخرف.
ووج�دت دراس�ة تجريبي�ة عىل 
األصح�اء  املتطوع�ن  أدمغ�ة 
تحس�ينات ملحوظ�ة يف الذاكرة 
والوظائ�ف الحركي�ة يف الدم�اغ 

ومه�ارات املعالج�ة.
ويق�ول فري�ق الباحث�ن بقيادة 
الدكتور بول شازوت من جامعة 
ج�وردون  والدكت�ور  دوره�ام 
دوجال إن هذا الن�وع من العالج 

قد يفيد أيًضا املصابن بالخرف.
وش�ددوا عىل أن هن�اك حاجة إىل 
مزي�د م�ن البح�ث ح�ول العالج 
الضوئي عرب الجمجمة، لكن 

نتائجهم كانت إيجابية.
وق�ال الدكت�ور ش�ازوت 
»هن�اك م�ؤرشات واعدة 
عىل أن العالج باستخدام 
تح�ت  األش�عة  ض�وء 
الحمراء قد يكون 
مفي���ًدا أيًض�ا 
ص  لألش�خ���ا
ب�ن  ملص����ا ا
بالخ�رف وه�ذا 
يس�تحق  أم�ر 

االستكشاف«.
هذه  وتأت����ي 
األبحاث تكملة لدراسة 
إىل  أش�ارت  أمريكي�ة 
أن الع�الج باألش�عة تح�ت 
الحم�راء كان ل�ه تأث�ر إيجابي 

عىل األشخاص املصابن بالخرف 
الخفي�ف إىل املتوس�ط. وأوض�ح 
األط�وال  أن  ش�ازوت  الدكت�ور 
املوجي�ة املعين�ة لألش�عة تح�ت 
الحم�راء معروفة بأنها تس�اعد 
يف التخفي�ف م�ن تل�ف الخالي�ا 

العصبية.

وابتك�ر الدكت�ور دوج�ال، وه�و 
طبيب ع�ام يف مقاطعة دورهام، 
خوذة من ط�راز PBM-T بقيمة 
7250 جني�ه إس�رليني )9000 
 Maculume دوالر( لصالح رشكة
تح�ت  األش�عة  ض�وء  وتوف�ر 
الحم�راء م�ن 14 مصفوف�ة من 

مصابي�ح ليد امل�ربدة باملروحة يف 
عمق الدماغ.

وق�ال الدكت�ور دوج�ال إن ه�ذه 
الخوذة »قد تس�اعد خاليا الدماغ 
املحترضة عىل التجدد إىل وحدات 

عاملة مرة أخرى«.
ويف اختبار داخل اململكة املتحدة، 

يتمتع�ون  ش�خًصا   14 تلق�ى 
بصحة جي�دة ت�راوح أعمارهم 
ب�ن 45 عاًما وأكثر س�ت دقائق 
من الع�الج بالخوذة مرتن يومًيا 
ملدة شهر. واستخدمت مجموعة 
املقارن�ة املكونة من 13 ش�خًصا 

خوذة وهمية.

خــوذة تعــزز الــذاكــرة ووظـــائف الــدمــاغ
بددت خب�رة التغذية والطبيبة الروس�ية، 
يكاترينا بورلييفا، األساطر الشعبية حول 

مخاطر وفوائد منتجات األلبان.
وأك�دت الطبيب�ة ب�أن األس�طورة القائلة 
إن تن�اول الحليب الدس�م والجبن والجبن 
مس�تويات  زي�ادة  إىل  ي�ؤدي  القري�ش 
الكوليس�رول يف ال�دم، ويزي�د م�ن خطر 
اإلصابة بتصلب الرشاين، ليست صحيحة.

وفًقا لها، أجرى العلماء السويديون دراسة 
وتوصلوا إىل استنتاجات معاكسة. وبالتايل، 
ف�إن اتب�اع نظ�ام غذائ�ي غن�ي بده�ون 
الحليب يس�اعد يف تقلي�ل مخاطر اإلصابة 

بأمراض القلب واألوعي�ة الدموية. وفًقا 
للعلماء، يمكن للحليب والزبادي والجبن 

حماية القلب، وفًق�ا لتقرير صحيفة 
بورلييفا  آيف.كم�ا دحض�ت 

ب�أن  القائل�ة  األس�طورة 
ال�وزن  يكتس�بون  الن�اس 
بس�بب األطعم�ة الدهني�ة. 
وزارة  أص�درت  له�ا،  وفًق�ا 

الصح�ة الربيطاني�ة مؤخ�رًا 
منتج�ات  أن  مف�اده  بياًن�ا 

الدس�م  املعتدل�ة  األلب�ان 
تس�اعد يف تقلي�ل مخاط�ر 
الطبيبة  الس�منة.ونصحت 
بتجنب األطعمة التي تحمل 

الدس�م«  »قليلة  عالمات 
و«قليل�ة  و«خفيف�ة« 
إىل  مش�رة  الدس�م«، 
أنه�ا غالًب�ا م�ا تحتوي 
ع�ىل مل�ح وس�كر ضار.

كم�ا ب�ددت خب�رة التغذية 
األس�طورة القائل�ة إن الحلي�ب 

صحي إذا كان قليل الدسم، مضيفة أنه 

يف الحلي�ب الذي يحتوي عىل نس�بة دهون 
تبلغ 3.2%، هناك سعرات حرارية تزيد 1.5 
مرة عن يف الحلي�ب بدهون 1.5% ، ويمكن 
أن يكون هذا األمر إيجابي أو سلبي، حسب 
الوض�ع. ع�ىل س�بيل املث�ال، م�ن األفضل 
للش�خص الذي لديه فائض من األنس�جة 
الدهني�ة أن ي�رشب حليب بكمي�ة أقل من 

الدهون، وأكثر إذا كان يوجد نقص. 

طبيبة روسية تبدد أساطير 
شهيرة حول األلبان

مؤسسة »الرئة« االلمانية تحذر: بدانة 
الطفل ترفع خطر إصابته بالربو

عالج للضغط يسبب مرضا
 ال يمكن الشفاء منه !

حذرت مؤسس�ة الرئ�ة األملانية 
خط�ر  ترف�ع  البدان�ة  أن  م�ن 
إصاب�ة األطف�ال بالرب�و، حيث 
الدراس�ات الطبية وجود  أثبتت 
صلة مبارشة بن ارتفاع مؤرش 
كتل�ة الجس�م وخط�ر اإلصابة 

بالربو لدى األطفال.
وأوضح�ت املؤسس�ة أن مؤرش 
كتلة الجس�م يكون مرتفعاً إذا 
كان يزيد عىل 25، مشرة إىل أنه 
مع ارتفاع مؤرش كتلة الجس�م 
ترتف�ع أيض�اً نس�بة النس�يج 
م�ن  ُيكّث�ف  وال�ذي  الدهن�ي، 
عمليات االلتهاب داخل الجس�م 
ويزي�د م�ن الحم�ل الواقع عىل 
الشعب الهوائية، وبالتايل يرتفع 

خطر اإلصابة بالربو.
وللحيلول�ة دون ح�دوث ذل�ك، 
ش�ددت املؤسس�ة ع�ىل أهمية 
محارب�ة البدان�ة ل�دى الطف�ل 

نظام�ه  تعدي�ل  خ�الل  م�ن 
م�ن  اإلكث�ار  أي  الغذائ�ي، 
الفواكه والخرضوات ومنتجات 
الحب�وب الكامل�ة واإلقالل من 
الدهون والس�كريات والوجبات 
الجاهزة، مع ممارسة رياضات 
ق�وة التحمل باعتدال مثل امليش 
الدراج�ات  ورك�وب  والج�ري 

الهوائية والسباحة.

التلفزيوني  الطبيب واملقدم  قام 
الرويس، ألكس�ندر مياسنيكوف 
بتع�داد األدوي�ة الت�ي يمكن أن 
تؤدي إىل تطور مرض جلدي غر 

قابل للشفاء، وهو الصدفية.
وأش�ار إىل أن الصدفية تظهر 
غالًب�ا بع�د تن�اول حارصات 
بيتا والتي توصف عادة لعالج 
عدم انتظ�ام رضب�����ات 
ضغ�ط  وارتف�اع  القل�ب 
ال�دم، باإلضافة إىل ذلك، 
ملايس�نيكوف،  وفًق�ا 
ف�إن مس�تحرضات 
الت���ي  الليثي�وم 
له������ا  و يتنا
ص  ألش�خ���ا ا
ن  ب����و ملصا ا
باالضط����راب 

ثنائ�ي القط�ب ومثبطات عامل 
نخ�ر الورم تعت�رب خطرة.وقال 
مياس�نيكوف، »إنه�ا ممتازة يف 
ع�الج الصدفي�ة. لك�ن يف بعض 
األطب�اء  أعطاه�ا  إذا  األحي�ان، 
ألس�باب  آخري�ن  ألش�خاص 
أخ�رى، فقد تتس�بب يف اإلصابة 

بالصدفية«.
م�رىض  مياس�نيكوف  ونص�ح 
لفح�ص  بالخض�وع  الصدفي�ة 
كان  إذا  م�ا  ملعرف�ة  خ�اص 
يوج�د لديه�م الته�اب املفاصل 
الروماتوي�دي م�ن أج�ل تجنب 

املشاكل يف املستقبل.
م�ن  أن�ه  مياس�نيكوف،  وأك�د 
الرضوري رؤي�ة طبيب مختص 
يف أقرب وقت ممكن حتى يكون 

مسار العالج أكثر فاعلية.

أظهرت دراس�ة جدي�دة أجراها علماء 
م�ن جامع�ة كورني�ل )الواليات 
ثف�ل  أن  األمريكي�ة(  املتح�دة 
العن�ب )منتج ثان�وي(، والذي 
غالًبا م�ا يتم التخل�ص منه، 
ل�ه يف الواق�ع العدي�د م�ن 
املفي�دة  الخصائ�ص 

لجسمنا.
ويقول إي�الد تاكو »هذا 

املنتج الثانوي لدي�ه إمكانات كبرة، إذا 
تمكنا من استخراج العديد من املركبات 
الرئيس�ية من ثفل العنب واس�تخدامها 
كمكمالت غذائية، فسوف يصبح مصدًرا 

مهًما للعنارص الغذائية الصحية«.
ويحت�وي ثف�ل العن�ب ع�ىل س�تيلبن 
 - عضوي�ة(  نباتي�ة  )مركب�ات 
ريس�فراترول وبروس�تيلبن. لتحدي�د 
القيم�ة الغذائي�ة ل�ه، أج�رى الخ�رباء 

الدج�اج  ع�ىل  اختب�ارات  األمريكي�ون 
قام�وا  الح�ي(.  الجس�م  يف  )كنم�وذج 
بحقن مس�تخلص الس�تيلبن يف السائل 
الس�ابع  الي�وم  يف  للبي�ض  األمني�ويس 
ع�رش من التطور الجنيني. بحلول اليوم 
التاس�ع عرش م�ن الحضانة، اس�تهلك 
الجنن الس�ائل الذي يحيط به واملحلول 
املغذي املض�اف إليه، ويف الي�وم الحادي 

والعرشين فقست البيضة.

ألول مرة.. جراحون ينجحون بزراعة كلية خنزير في جسم إنسان
نج�ح جراح�ون أمركي�ون، وألول م�رة، يف زرع 
كلية خنزير يف جس�م إنسان دون أن يرفض جهاز 
املناعة يف جسم املتلقي العضو املزروع، وهو تقدم 
كب�ر يحتمل أن ي�ؤدي يف نهاية املط�اف للتخفيف 
من النق�ص الح�اد يف األعضاء البرشي�ة الجاهزة 

للزراعة.
وتضمن�ت العملية الجراحية، التي أُجريت يف مركز 
النجون الطبي التابع لجامعة نيويورك، اس�تخدام 

خنزير ت�م تعديل جينات�ه بحيث لم 
تعد أنس�جته تحتوي عىل جزيء 
معروف بأنه س�يؤدي يف األغلب 

لرفض الجسم للعضو املزروع عىل الفور.
وقال باحث�ون لرويرز إن متلقي�ة الكلية مريضة 
متوف�اة دماغيا ظه�رت عليها عالم�ات ضعف يف 
وظائف الكىل ووافقت أرستها عىل التجربة قبل أن 

يتم رفعها من عىل أجهزة اإلبقاء عىل قيد الحياة.
وعىل مدار 3 أيام، تم ربط الكلية الجديدة باألوعية 
الدموي�ة للمريض�ة وت�م الحف�اظ عليه�ا خارج 
جسدها، مما أتاح للباحثن التعامل معها مبارشة.

روب�رت  الزراع�ة  ع�ن  املس�ؤول  الج�راح  وق�ال 
مونتغوم�ري، ال�ذي ق�اد الدراس�ة إن نتائج 
اختب�ار وظائف الكىل املزروعة »بدت طبيعية 

إىل حد كبر«.
وأض�اف أن الكلي�ة أدرت »كمية الب�ول التي يمكن 
أن تتوقعه�ا« م�ن كلية برشية مزروع�ة، ولم يكن 
هن�اك دليل عىل الرفض القوي املبكر الذي نراه عند 
زرع كىل خنازير غر معدلة يف كائنات رئيسية غر 

برشية.
وق�ال مونتجوم�ري، إن مس�توى الكرياتينن غر 
الطبيع�ي ل�دى املتلقي�ة، وهو مؤرش ع�ىل ضعف 
وظائف الكىل، ع�اد إىل طبيعته بع�د عملية الزرع، 

بحسب رويرز.
وينتظر ما يقرب من 107 آالف شخص يف الواليات 

املتحدة حاليا عمليات لزرع أعضاء بما يف ذلك أكثر 
م�ن 90 ألف�ا يف انتظار زراع�ة كىل وفقا للش�بكة 
املتحدة للتشارك يف األعضاء. ويبلغ متوسط فرات 
االنتظار للحصول عىل كلية ما بن 3 إىل 5 سنوات.

ويعمل الباحثون منذ عقود عىل إمكانية اس�تخدام 
أعض�اء حيواني�ة يف عملي�ات الزرع، لك�ن تمثلت 
الحيلول�ة دون رف�ض جس�م  العقب�ة يف كيفي�ة 

اإلنسان الفوري للعضو املزروع.
واف�رض فريق مونتغوم�ري أن التخلص من جن 
الخنزي�ر الخ�اص بالحص�ول ع�ىل الكربوهيدرات 

والذي يسبب الرفض سيمنع حدوث املشكلة.

كيف تكتشف ان مرض السكري 
اصبح مهددا للبصر؟

تح�دث الطبي�ب الربيطان�ي جايل�ز إدمون�دز، ع�ن عدة 
أعراض ملرض السكري يف مراحله املبكرة.

وق�ال الطبي�ب إن حالت�ن للعي�ون تتطلب�ان العالج 
الف�وري يف املستش�فى يتط�ور اعت�الل الش�بكية 

السكري يف 50% من مرىض السكري.
ووفًق�ا للطبيب، إذا كان مس�توى الجلوكوز يف الدم 
مرتفًعا باستمرار، فس�وف تترضر األوعية الدموية 
بش�كل خطر يف النهاية. يمك�ن أن »تضعف أو تربز 
أو تت�رب إىل ش�بكية العن«.ووفًق�ا إلدموندز، إذا 

اس�تمر الوض�ع يف التط�ور، فق�د تتلف بعض 
األوعي�ة، مم�ا س�يؤدي إىل نم�و 

أو تطوي�ر أوعي�ة جديدة عىل 
ه�ذه  يف  الش�بكية.  س�طح 
الحالة، قد يصاب الش�خص 
إن  الطبي�ب  بالعمى.وق�ال 
الشبكية  أوىل عالمات تلف 
ه�ي ظه�ور بقع تش�به 

الع�ن،  يف  العنكب�وت 
وعادة ما تكون سوداء 

الرؤي�ة  رمادي�ة.  أو 
الواضح�ة  غ�ر 
ه�ي ع�رض آخر. 
ه�ذا بس�بب تلف 
الدموية  األوعي�ة 
العن  منطق�ة  يف 
تس�تق��بل  الت�ي 

الضوء.

مشكلة شائعة في الفم تزيد 
خطر اإلصابة بالسرطان

تؤكد الدراس�ات عىل إمكانية الوقاية من مرض 
الرط�ان بدرج�ة كب�رة، وق�د تش�ر إح�دى 
العالمات يف الفم إىل أنك معرض لإلصابة باملرض 

الخبيث.
ووفًقا للباحثن يف كلية تي إتش تش�ان للصحة 
العامة بجامعة هارفارد، فإن األش�خاص الذين 
لديه�م تاري�خ من أم�راض اللث�ة لديه�م أيًضا 

مخاطر أعىل لإلصابة برطان املعدة واملريء.
وباالعتماد عىل دراستن كبرتن، وجد الباحثون 
أن األش�خاص الذي�ن يعانون من أم�راض اللثة 
لديه�م خطر أعىل بنس�بة 43 يف املائ�ة لإلصابة 
برط�ان امل�ريء، و52 يف املائ�ة فرص�ة أك�رب 

لإلصابة برطان املعدة.
وفح�ص الباحث�ون العالق�ة بن أم�راض اللثة 
وخط�ر اإلصاب�ة بنوع�ن م�ن الرط�ان لدى 
ما يق�رب من 150 ألف ش�خص من دراس�تن 
منفصلت�ن، وتم تقييم مقاييس طب األس�نان 
والركيبة الس�كانية وأنماط الحي�اة والوجبات 

الغذائية من خالل مجموعة من االستبيانات.
وبع�د مراجعة الس�جالت الطبية، وج�د الفريق 
199 حالة إصابة برط�ان املريء و238 حالة 
إصاب�ة برط�ان املع�دة خ�الل ف�رة متابعة 
الدراس�ة. ومن بن أولئك الذين لديهم تاريخ من 
أمراض اللث�ة، ارتبط فقدان س�ن واحد أو أكثر 
بزي�ادة خط�ر اإلصابة برطان املريء بنس�بة 
59%، مقارن�ًة بأولئك الذين لي�س لديهم تاريخ 

لإلصابة باملرض.

واف�رض الباحث�ون أن التع�رض لبكتريا الفم 
وامل�واد املش�تقة م�ن تل�ك البكتريا ق�د يكون 
مس�ؤوالً عن زيادة املخاطر. وخلص الباحثون 
دور  تدع�م  مجتمع�ة  البيان�ات  ه�ذه  أن  إىل 

امليكروبيوم الفموي يف رسطان املريء واملعدة.
وهن�اك م�ا ي�ربر إج�راء مزي�د من الدراس�ات 
املستقبلية التي تقيم امليكروبيوم الفموي بشكل 
مبارش لتحديد بكتريا فموية معينة مس�ؤولة 
عن ه�ذه العالقة. وقد تك�ون النتائج اإلضافية 
بمثاب�ة مؤرشات حيوية يس�هل الوصول إليها، 
وتس�اعد ع�ىل تحدي�د األفراد املعرض�ن لخطر 

اإلصابة بهذه الرطانات.

فوائد غير متوقعة لمنتج »ثانوي« من العنب
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االيداع يف دار الكتب والوثائق
ببغداد 1311  لسنة 2009

االيداع يف نقابة الصحفيين العراقيين )753(
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07829981455 هاتـــــــف الشكاوي

هاتـــــــف العالقـات

هن�اك بع�ض املعالم الس�ياحية الت�ي تلفت أنظ�ار الزوار 
من كل تج�اه وصوب، ولعل الجزائر ترتب�ع عىل عرش تلك 

القائمة ألنها تضم العديد من األماكن والجزر الخالبة.
تحتض�ن الصح�راء الجزائري�ة هضب�ة شاس�عة تس�مى 
»طاس�ييل ناجر« أي »هضبة األنه�ار« يف اللغة األمازيغية، 

وتقع والية »إليزي« عىل مساحة 7200 كيلومرت مربع.
يف قل�ب ه�ذه الهضبة الخالب�ة، منظر »بانورام�ي« يتمثل 
يف غابة من الصخور تكس�و بالل�ون األصفر الرميل املتآكل 
والبن�ي يف الصب�اح ولها رون�ق خاص عىل ض�وء القمر يف 

املساء.
تع�ود هذه الغاب�ة إىل عصور ما قبل التاري�خ، ُيطلق عليها 
البعض مدينة »س�يفار« الجزائري�ة التي تعترب أكرب مدينة 

متحجرة يف العالم واألعجوبة الثامنة يف العالم.
عىل النقيض اآلخر ُتس�مى »سيفار« باس�م »بوابة الجن« 
ألنه�ا أك�رب مدينة كه�وف يف العال�م، تح�وي جدرانها عىل 

العديد من الرسومات من العرص الحجري.
ل�م يتجرأ أحد حتى اآلن دخول ه�ذه املدينة كاملة، واكتفوا 
باكتش�اف أجزاء منها فقط، ألنها تش�به متاهة ويف حالة 

دخول أي شخص فيها لم يستطع الخروج إطالًقا.
وتع�ددت أس�ماء تل�ك املدين�ة، وأطل�ق عليها أك�رب تجمع 
للس�حرة والش�ياطني، ومع البحث وجدوا فيها رس�ومات 

لفضائيني.
وتحت�وي تل�ك املدين�ة الجزائري�ة ع�ىل تاري�خ العديد من 
الحض�ارات العريق�ة واملتط�ورة ج�دا، ألنه�م يعتق�دون 
أنه�ا تحتوي ع�ىل كنوز امللوك الس�بعة للج�ن ويعتربونها 
ثان�ي أخط�ر مكان بع�د مثلث برمودا بس�بب وج�ود قوة 

مغناطيسية كبرية.
تمتل�ك مدين�ة بوابة الجن، مناظ�ر أثرية مذهل�ة ومناظر 
طبيعية خالبة يعود تاريخه�ا إىل حوايل 10000 عام، ُينظر 
إليها البعض عىل أنها أكرب متحف يف الهواء الطلق يف العالم، 

كم�ا أنها تعت�رب أكرب مدين�ة كهفية يف العال�م- مدرجة يف 
قائمة الرتاث العاملي منذ عام 1982.

وتم اكتشاف نقوش عىل جدرانها لإلنسان والحيوان، تعود 
تاريخه�ا إىل أكث�ر م�ن 20 ألف ع�ام، وفًقا ملا ج�اء يف أحد 

املواقع األجنبية.
يف هذا الفن الصخري الذي يعود إىل عصور ما قبل التاريخ، 
تكون الرؤوس البرشية املنقوش�ة عىل ج�دران تلك املدينة 
دائرية بش�كل منهجي وبس�يطة ومزينة بأنماط هندسية 
ومطلية باللون األحمر وُمع�ززة باألبيض واألزرق الرمادي 

واألصفر.
تحمل العديد من الش�خصيات والرم�وز املذهلة، بها تراث 
ثقايف عظيم يشهد عىل العالقة القوية بني اإلنسان وبيئته، 
ويص�ور الفن الصخ�ري ثقافات ما قب�ل التاريخ القديمة 

وتطور الحضارات يف املنطقة.
كما يصور الس�لوكيات الثقافية املتكيفة مع قسوة املناخ، 

والتغ�ريات املناخي�ة، والتغ�ريات يف الحيوان�ات والنباتات، 
وهج�رات الحياة الربية وتطور الحي�اة البرشية عىل حدود 

الصحراء.
والرس�ومات والنقوش املوجودة عىل الج�دران، من فرتات 
مختلف�ة عىل رأس�ها رصد للس�كان الذين عاش�وا يف هذه 

املنطقة والذين تركوا وراءهم العديد من اآلثار األثرية.
 كم�ا يمثل�ون ممارس�اتهم الديني�ة وحياته�م اليومي�ة 
واالجتماعية، تظهر الصخور األخرى صوًرا لتدجني الخيول 
واإلب�ل وتظهر األنواع التي تعتمد عىل املاء، مثل فرس النهر 

واألنواع املنقرضة يف املنطقة لعدة آالف من السنني.
مدين�ة »س�يفار« الغامضة هي قيمة عاملي�ة بارزة تجمع 
ب�ني األن�واع الحيواني�ة والنباتي�ة م�ن الن�وع الصحراوي 
واالس�توائي واملتوس�طي، والتي تتكيف مع املناخ القايس، 
وم�ع ذلك فهي أكث�ر عرضة للتدهور الناج�م عن الظروف 

املناخية بسبب قسوة الصحراء.

مقبرة سلطان أحمد.. أحد 
المعالم التأريخية في مازندران

غرف خاصة للبكاء
 في مدريد

محاكمة زوجين عرضا 
طفلتهما للبيع 

مق�ربة س�لطان احم�د بلده ه�و أح�د اآلث�ار التأريخية ملدين�ة بلدة 
الصغ�رية ويقع عىل س�فح جب�ل، وثاني مبنى مرتف�ع يف مدينة نور 

بمحافظة مازندران.
قبة املقربة مخروطية الش�كل ومواد البناء املس�تعملة فيه هي اآلجر 
املغط�ى بالجص. وهناك بني القب�ة والبناء تحتها مناور واطواق عىل 
اطرافه�ا. وداخ�ل القبة لونه اس�ود ويحتوي ايضاً ع�ىل اعمال فنية 

جميلة من الجص.
وتوجد لوحة عىل املقربة عليها اس�م شيخ احمد نوري والسنة 1102 
ه�.ق.من االماكن الس�ياحية واالس�تجمامية يف بلدة، يمكن األشارة 
اىل وادي ب�والد تنكه، الذي تكثري فيه عيون املاء واألش�جار والصخور 
هائلة الحجم. وهناك وادي صفركال يضم العديد من الوديان املتداخلة 
م�ع بعضها وال�ذي يمتد عرب املرتفع�ات خلف قرية نيت�ل يف منطقة 

كجور، ويعترب من أجمل األماكن السياحية بمدينة بلدة.
وهن�اك يوجد بس�تان يورباغ أو رسابرده، الذي بقي�ت آثاره من فرتة 
حكم مص�دق خواجه ن�وري، والذي يق�ع يف القس�م الجنوبي للنهر 
وبج�وار مدين�ة بلدة، وهذا البس�تان رس�مه كمال امللك الذي س�افر 
بمعية نارص الدين ش�اه قاجار اىل بلدة، وهذا الرسم موجود حالياً يف 

املتحف الوطني.
يذك�ر ان نه�ر نور يحص�ل عىل مياهه م�ن مرتفعات جب�ل الوش يف 
القس�م الش�مايل ملنطقة اليكا وأيض�ا من جداول قرى نس�ن، ميناك 
اوزكال وبالرود، وبعد طيه مس�افة نحو 100 كيلومرت يدخل منطقة 

اسمها دوآب )نهرين( ثم يصب يف نهر الر وهراز.
املقربة يبعد مس�افة 145 كيلومرتا عن مدينة نور وسبعة كيلومرتات 
عن قرية يوش. وهذه القرية تحتوي عىل دار الشاعر املازندراني نيما 

يوشيج.
وبع�د قرية يوش، هناك الطريق الجميل املليىء باالش�جار والنباتات 

والزهور التي يقل نظري والتي تؤدي اىل مدينة بلده.

ظهرت يف أحد شوارع مدينة مدريد اإلسبانية شقة تحتوي عىل 
غ�رف خاصة للبكاء، حيث يهدف املرشوع إىل مس�اعدة الناس 
للتخلص من الضغوط االجتماعية اليومية، ويش�جع عىل كبح 

الكآبة والضغوطات النفسية وطلب املساعدة.
وذك�ر موق�ع أمريك�ي متخص�ص بأخب�ار التس�لية أن غرف 
الب�كاء ت�م إعدادها ألن الب�كاء يف األماك�ن العامة يف إس�بانيا 
يعت�رب ممنوعا، م�ا جعل البعض يفكر بفتح مش�اريع تحتوي 
ع�ىل غرف بكاء خاصة للتخفيف عن الناس ومعالجة مش�اكل 
الصحة النفسية.وبحسب املعلومات، فإن الالفتات املعلقة عىل 
الغرف�ة املذكورة تدعو إىل »الدخ�ول والبكاء«، يف حني ُكتب عىل 
إحداه�ا »أنا أيضاً أعاني من القلق«، ملس�اعدة األش�خاص عىل 

إطالق العنان لحزنهم وبكائهم.

أجلت محكمة جنايات القاهرة، محاكمة زوجني يف اتهامهما 
بعرض طفلتهما للبيع عرب موقع التواصل االجتماعي »فيس 
بوك« مقابل مبلغ مايل  قدره 700 ألف جنيه باملطرية لجلسة 

14 نوفمرب املقبل، لحني حضور املتهمني من محبسهما. 
وبحس�ب صحيفة األه�رام املرصية فقد كش�فت تحقيقات 
النياب�ة قي�ام عامل توصي�ل طلبات بمطعم، باالش�رتاك مع 
زوجت�ه بالتعامل يف ش�خص طبيع�ي وهى ابنتهم�ا الطفلة 
بعرضه�ا للبي�ع، ب�أن قام�ت املتهمة باس�تخدام حس�ابها 
الش�خيص ع�رب موق�ع التواص�ل االجتماعي » في�س بوك«، 
بع�رض طفلتها بزعم التبني متخلية عنها ألي مش�رٍت عقب 
دفع ثمناً مقبول لديها، مس�تخدمة يف ذل�ك الهاتف املحمول 
الخاص باملتهم األول وتحت برصه وبصريته مشًدا من أزرها، 
وذلك كله بقصد اس�تغاللها للحصول عىل منفعة مادية حال 

كونهما والديها واملسؤولني عنها.

سلّم متحف »ألته ناش�ونال غالريي« يف برلني، لوحة للرسام 
االنطباع�ي الفرن�ي كامي�ل بيس�ارو، نهبه�ا النازيون من 
مجموعة خاصة ملحام يهودي خ�الل الحرب العاملية الثانية، 
ث�ّم أع�اد رشاءها.ووّقع ممثلون ع�ن ورثة املحام�ي أرمان 
دورفي�ل اتفاقاً مع املتحف يقيض بإعادت�ه ثم رشائه مجدداً 
لوح�ة بعن�وان »س�احة يف ال روش غويون«، وه�ي جزء من 

املجموعة الدائمة للمتحف يف العاصمة األملانية.
وُرس�مت لوح�ة »س�احة يف ال روش غوي�ون« ع�ام 1867، 

واستحوذ عليها أرمان دورفيل يف باريس عام 1928.
وبع�د انتقاله إىل جنوب فرنس�ا، تويف دورفي�ل يف عام 1941 
وت�م توزي�ع مجموعت�ه عىل املتاح�ف وهواة جم�ع التحف. 
ولقي الكثري من أقارب شارل ش�قيق أرمان دورفيل حتفهم 

يف معسكر أوشفيتز.

متحف ألماني يستعيد لوحة 
شهيرة سرقها النازيون

طعنت س�يدة مرصية زوجها بس�كني 
أثناء مش�اجرة حدثت بينهم�ا، ما أدى 
إلصابته بج�رح طعني ناف�ذ يف البطن، 
وذلك بعد أن اختلفا عىل غسيل مالبسه 

بمحافظة الدقهلية.
وروى ال�زوج تفاصيل الح�ادث، حيث 
ق�ال إنه مت�زوج منذ 9 أع�وام ولديه 3 
أبن�اء، مش�ريا إىل أنهم كانوا يعيش�ون 
يف س�عادة حتى قيامه بتس�جيل مليكة 
املن�زل باس�م الزوج�ة وم�ن هن�ا ب�دأ 

الخالف.

وق�ال الزوج إن الزوج�ة قامت بتهديده 
بالقت�ل أكثر م�ن مرة كلم�ا طلب منها 
يشء حت�ي نف�ذت تهديده�ا وطعنت�ه 

بالسكني أمام أبنائه.
وتاب�ع ال�زوج أنه ي�وم الواقع�ة قامت 
الزوجة بوضع مالبسه بالكامل يف املياه 
وتركتها، ليس�تيقظ يف اليوم التايل ليجد 
جمي�ع مالبي يف املياه، مش�ريا أنه قام 
بمعاتبتها لعدم وجود مالبس يخرج بها 

إىل عمله.
وأض�اف أنه حدث�ت مش�اجرة عىل إثر 

ذلك، وفوجئ بأنها تستل سكني املطبخ 
وقام�ت بطعنه وتركته غرق�ا يف دمائه 
حتى جاء أح�د أصدقائه فقام بنقله إىل 

املستشفى يف حالة خطرة.
وألق�ت الرشط�ة القبض ع�ىل الزوجة، 
والتي أنكرت التهم املوجهة إليها وادعت 
أن زوجها يتهمها بذلك بسبب رغبته يف 

استعادة املنزل الذي كتبه باسمها.
من جانبها، أمرت النيابة العامة بإخالء 
س�بيل املتهمة حتى ظهور تقرير الطب 

الرشعي.

عاتب زوجته.. فتلقى طعنة في بطنه

تش�تهر قري�ة، تس�وفكرا -1، وه�ي قري�ة 
صغ�رية تقع يف جب�ال جمهورية داغس�تان 
الروس�ية ذات الحك�م الذات�ي بكونها املكان 
الوحي�د يف العال�م التي يعلم جميع س�كانها 
القادري�ن جس�دياً كيفية الس�ري ع�ىل حبل 
مش�دود.لكن كيف بدأ هذا التقليد يف القرية، 
فال أحد يعرف، ولكن هناك يشء واحد مؤكد، 
وه�و أنه طوال املائة ع�ام املاضية، كل رجل 
وامرأة وطفل قادر جس�دياً يف القرية الس�ري 
عىل حب�ل مش�دود، وذه�ب كث�ريون منهم 
ليصبحوا فنانني يف الس�ريك، وأنه عىل الرغم 
م�ن انخفاض عدد س�كان القرية من حوايل 
3 آالف نس�مة يف الثمانينات إىل أقل من 400 
حالياً، إال أن جمي�ع الذين بقوا مدربون عىل 

فن الحبل املشدود. 
وتفيد الحكايات أن رجال القرية تعلموا هذا 
الفن املحف�وف باملخاطر كطريقة مخترصة 
للوصول إىل عشيقاتهم يف القرى الواقعة عىل 
الجب�ال املجاورة، فيما يفيد بعض الس�كان 
املحليني أنها كانت مجرد وسيلة فّعالة لعبور 
األنه�ار والص�دوع عندم�ا تنهار الجس�ور، 
ويدعي آخرون أنها ش�كلت طريقة لكس�ب 

املال يف أرض حيث الزراعة غري ممكنة.
وع�ن ذلك، قال نوخ ايس�اييف يف القرية: »ال 
توج�د أرض زراعي�ة يف األنح�اء، وم�ن أجل 
إطع�ام عائالته�م ب�دأ الرجال يف الس�ري عىل 
الحبال، وقد أدوا يف روس�يا وآس�يا الوسطى، 

وقدم�ت فرق�ة القرية عروضاً ملج�د االتحاد 
السوفيتي«.

لك�ن هذا التقليد يمتد إىل أبعد مما يمكن ألي 
ش�خص أن يتذك�ره، وبحلول الق�رن ال�19 
كان الداغستانيون مش�هورين بهذا التقليد. 
وكانت مدرسة القرية تدرب األطفال الصغار 
ليصبح�وا فنان�ني يف الس�ريك، وق�د ذهب�وا 
لألداء يف جميع أنحاء اإلمرباطورية الروسية 

والفوز بجوائز يف املسابقات الدولية.
لك�ن أي�ام ه�ذا الف�ن ول�ت اآلن، ويحتفظ 
الس�كان بممارس�ة تقاليد قريتهم كهواية. 
ووفقاً للمعلم يف القرية، رمضان جادجييف، 
ال يستطيع أي ش�خص ممارسة الحيل عىل 
الحب�ل، وبعض كبار الس�ن توقفوا عن فعل 
ذل�ك ألنه صعب للغاية، وتقليد القرية الفريد 

هذا عىل وشك أن يصبح ذكرى.  

قرية جميع سكانها يتقنون السير على الحبال 

مدينة سيفار.. متاهة الكهوف األعجوبة الثامنة في العالم


