
حون بالتصعيد المعتصمون يتوعدون منفذي »االنقالب االنتخابي« وُيلوِّ
رين« مهلة الـ72 ساعة ُتربك »الُمزوِّ

المراقب العراقي/ المحرر السياسي…
س�اعات قليلة وتنتهي املهلة التي منحتها 
اللجن�ة التنظيمي�ة للتظاه�رات الرافضة 
لنتائ�ج االنتخابات يف بغ�داد واملحافظات، 
التزوي�ر«،  »مخط�ط  يف  املش�اركني  إىل 
بع�د اعتصام مفت�وح أطلقت�ه الجماهري 
العراقي�ة من�ذ خمس�ة أي�ام أم�ام بوابة 

املنطقة الخرضاء وسط بغداد.
ويف منتص�ف نه�ار ي�وم الجمع�ة املايض، 
بيان�اً مط�والً حصل�ت  اللجن�ة  أص�درت 
»املراقب العراقي« عىل نسخة منه، منحت 
في�ه مفوضية االنتخابات وكل من ش�ارك 
بتغي�ري النتائ�ج، مهلة ملدة 72 س�اعة من 
املق�رر أن تنتهي اليوم األحد، إلعادة األمور 
إىل نصابها وإرج�اع األصوات املرسوقة إىل 
أصحابه�ا، مه�ددة يف الوقت ذات�ه باتخاذ 

»منهج آخر« يف التصعيد االحتجاجي.
وجاء يف بيان اللجنة: »يف الوقت الذي نؤكد 
في�ه تجدي�د رفضن�ا لنتائ�ج االنتخابات، 
نطالب كذلك بمحاكم�ة أعضاء املفوضية 
العليا لالنتخابات كونها شاركت بمخطط 
التالعب بمصري االصوات وباتت أداة طيعة 
بأيدي أولئك الذين يخططون لخلط األوراق 
والدفع بالعراق نحو املخططات األمريكية 
من صفق�ة القرن إىل )التطبيع( مع العدو 

الصهيوني الغاشم«.
وطالبت اللجنة املمثلة للمعتصمني، األمني 
العام لألمم املتحدة، ب�«اس�تبدال رئيس�ة 
البعثة يف العراق )جينني بالسخارت( النها 
مارست دورا بعيدا عن املهمة التي أوكلتها 
لها االمم املتحدة ومارس�ت دورا مشبوها 
ناهي�ك  االنتخاب�ات،  بنتائ�ج  التدخ�ل  يف 
ع�ن تدخلها بش�ؤون البلد األخ�رى والتي 
أث�ارت انزع�اج العراقي�ني«، داعي�ة األمم 
املتح�دة أيضاً، إىل »إع�ادة التحقيق بنتائج 
االنتخاب�ات األخ�رية يف بلدنا واالس�تعانة 
بالتقاري�ر التي كتبها مراقبوهم وتضمنت 

العرشات من الخروق واألخطاء«.
وأكد بي�ان اللجن�ة أنه »يف حال اس�تمرار 
املفوضي�ة العلي�ا لالنتخاب�ات بنهجها يف 
تجاهل املطالب الحقة للشعب، ورضوخها 
ل�إرادات الداخلية والخارجي�ة وجر البالد 
إىل مواط�ن الخط�ر، س�يتخذ اإلج�راءات 
الكفيلة بمحاس�بة جميع من ش�ارك بهذا 
املخطط من أعضاء املفوضية وفقا للطرق 

املناسبة«.
واختتم�ت اللجن�ة بيانها بالق�ول: »نؤكد 
س�واء للمفوضي�ة العلي�ا لالنتخاب�ات أو 
مل�ن ش�ارك به�ذا املخط�ط بتغي�ري نتائج 
االنتخاب�ات أننا نمنحهم مهل�ة ملدة )72( 
ساعة بدًءا من توزيع البيان العادة االمور 
اىل نصابها وإرج�اع االصوات املرسوقة اىل 

أصحابها ،وإنصاف املظلومني وإالاّ سيأخذ 
احتجاجنا واعتصامنا منهجا آخر  وتطورا 
يضم�ن ع�ودة الحق ألهله ومحاس�بة من 
اقرتف جريمة التالعب باالصوات وش�ارك 
بهذه املؤامرة الكربى، وقد أعذر من أنذر«.

وتعليق�اً عىل ذل�ك يقول املحلل الس�يايس 
حي�در الربزنجي ل�«املراق�ب العراقي«، إن 
»املهل�ة املح�ددة للمفوضي�ة ج�اءت لكي 
تعدل عن بع�ض القرارت التعس�فية التي 
اتخذتها وتنظر للطعون بطريقة ش�فافة 
بعي�داً ع�ن املزاج الس�يايس«، الفت�اً إىل أن 
»املؤام�رة عىل االنتخابات تؤس�س ملرحلة 
أخرى يراد منها قلب املش�هد الس�يايس يف 

انتخابات 2٠2٥«.
وي�رى الربزنج�ي أنها »مرحلة تأسيس�ية 

خط�رية تحاول إع�ادة نظ�ام ديكتاتوري 
ع�ىل  انقالب�اً  ُتمثاّ�ل  أنه�ا  كم�ا  ف�ايش، 
الديمقراطي�ة«، مح�ذراً م�ن »مح�اوالت 
اإلرادة الصهيو-أمريكي�ة لتغي�ري الواق�ع 

السيايس الحايل يف العراق«.
ويضي�ف أن »املفوضية تنظر للمعتصمني 
بأنه�م مجموع�ة م�ن مؤي�دي األح�زاب، 
لك�ن الحقيقة هي أن هن�اك جماهري غري 
متحزب�ة اتض�ح لديه�ا بالدلي�ل القاط�ع 
أن ه�ذا التزوي�ر ض�د إرادته�ا«، مبيناً أن 
»التظاهرات ليست من لون وقد انتقلت إىل 

الفضاء الوطني«.
وع�ىل الرغ�م م�ن الغض�ب الجماه�ريي 
العارم ج�راء تزوير االنتخاب�ات والتالعب 
بنتائجه�ا، إال أن املعتصم�ني أثبت�وا حتى 

اآلن أنهم عىل مس�توى عاٍل من االنضباط 
والس�لمية، الت�ي أظه�رت الجانب املرشق 
والحضاري لالحتج�اج يف العراق، بناء عىل 
التعليق�ات وردود األفع�ال الت�ي رصدتها 

»املراقب العراقي«.
وع�ىل النقيض من االحتجاجات الس�ابقة 
كانت الس�لمية عنواناً رئيس�ياً، لالعتصام 
تندي�داً  مت�ه جماه�ري عراقي�ة  ال�ذي نظاّ
بالتزوي�ر املفتع�ل يف االنتخاب�ات النيابية 
الت�ي ج�رت يف الع�ارش من ترشي�ن األول 
حقوقه�م  باس�تعادة  مطالب�ني  الح�ايل، 

وأصوات مرشحيهم »املرسوقة«.
ظه�ر  و2٠2١   2٠١٩ »ترشي�ن«  وب�ني 
فرق شاس�ع بني م�ن يحت�ج حفاظاً عىل 
النظام والوطن، وبني من يس�عى إلسقاط 
الدول�ة واإلخالل بالنظ�ام العام عرب حرق 
املؤسسات والتمثيل بالجثث، حسبما يرى 

مراقبون.
ويف ه�ذا اإلط�ار قال رئي�س حركة حقوق 
حس�ني مونس يف تغريدة اطلعت »املراقب 
العراق�ي« عليه�ا: »أحي�ي الجماهري التي 
وبقي�ة  بغ�داد  يف  واعتصم�ت  تظاه�رت 
املحافظ�ات للمطالبة باس�تعادة أصواتها 

املرسوقة«.
ودع�ا مون�س املعتصم�ني إىل »املحافظ�ة 
عىل االنضباط والس�لمية لتفويت الفرصة 
ع�ىل املتصيدين الذين يقفون وراء التالعب 

بالنتائج وسلم حقوق الناخبني«.
وتحول�ت التظاه�رات الت�ي انطلقت منذ 
أي�ام يف بغداد ومحافظ�ات عراقية أخرى، 
إىل اعتص�ام مفت�وح عن�د بواب�ة املنطقة 
الخ�رضاء القريب�ة م�ن منطق�ة الكرادة 
وج�رس الطابق�ني، وذل�ك بعدم�ا نص�ب 
املحتج�ون الخي�ام وب�دأوا ي�وم الثالث�اء 
امل�ايض، اعتصام�ًا »ل�ن يربح�وا أماكنهم 
فيه حتى ينكشف زيف العملية االنتخابية 

األخرية، حسبما يرى مراقبون.

في أيامها األخيرة الحكومة تصر على محاربة 
المواطن »اقتصاديًا«

المراقب العراقي/ خاص...
تزامنا مع االرتفاع الكبري الذي تشهده أسعار 
النفط العاملية، ت�ر الحكومة العراقية عىل 
احتس�اب س�عر 6٠ دوالرا للربميل يف موازنة 
2٠2١، فيما تتعكز عىل ه�ذا االجراء، بحجة 

سد العجز.
وبمقاب�ل ذل�ك، فأن أس�عار ال�دوالر الزالت 
عن�د ال�� ١48 الفا، وهذا األم�ر زاد من عبء 
املواط�ن العراق�ي ع�ىل الرغ�م م�ن انتعاش 

أسعار النفط.
فمن جهت�ه، دعا مستش�ار رئي�س الوزراء 
للش�ؤون االقتصاديَّة مظه�ر محمد صالح، 

الحكوم�ة إىل االس�تفادة من ارتفاع أس�عار 
النف�ط، الذي قد يصل إىل ١٠٠ دوالر للربميل، 
إىل أن يك�ون هناك احتياطي للموازنة وس�د 

العجز والقضاء عليه.
وق�ال صال�ح، يف تري�ح تابعت�ه »املراقب 
العراق�ي« إن�ه »بن�اء املوازن�ة املقبل�ة عىل 
س�عر 6٠ دوالرا يعد معقوالً ج�داً، وبه رؤية 
مس�تقرة وهو يقل�ل العجز بنس�بة 7٥ %«، 
موضحاً أنَّ »العراق بهذه األسعار سيسد كل 

العجز يف املوازنة حتى لو كان تخطيطياً«.
وأض�اف أنَّ »هن�اك مش�كلتني األوىل تتمث�ل 
بإي�رادات العراق غري النفطي�ة التي ال تصل 

إىل أهدافها وال تغطي تكاليفها، وبالتايل هذه 
تسبب عجزا فعليا أيضاً، وهذه املشكلة تعود 
أصالً لوجود خلل يف التخطيط املايل لإيرادات 
غري النفطية من خالل وجود خلل مؤسساتي 
فيها وتقني وكذلك الفساد املسترشي فيها«.
وتاب�ع صال�ح، »أما املش�كلة الثاني�ة فهي 
أنه كلم�ا زادت أس�عار النفط يج�ب أن يتم 
تشغيل املش�اريع املتلكئة، إذ إنَّ لدينا 6 آالف 
مرشوع قسم منها تم البدء بها وقسم وصل 
إىل النص�ف، وهذه تحت�اج إىل إعادة تنفيذها 
من قب�ل متعهدين ومقاولني أي أنها بحاجة 
إىل كلف�ة إلع�ادة البن�اء وهي م�ن مخلفات 

تعط�ل االقتصاد، ولك�ن بص�ورة عامة تعد 
أمرا إيجابيا كون االستثمارات سوف تتوسع 

ويفرتض أن تقلل البطالة«.
وع�ن ارتف�اع أس�عار النف�ط إىل ١٠٠ دوالر 
للربمي�ل أو أكث�ر، أوضح صال�ح أن “ارتفاع 
أسعار النفط أكثر من الحايل يمكن الحكومة 
من االس�تفادة منه بمختل�ف الجهات، منها 
أنَّ الحكومة يج�ب أن يكون لديها احتياطي 
يس�مى اس�تقرار املوازن�ة، أي أن�ه يف ح�ال 
تعرض املوازنة لهب�وط وعجز ال تذهب نحو 
االقرتاض وإنما نحو االحتياطي الذي لديها، 
تفاصيل اوسع صفحة 3

المراقب العراقي/ بغداد...
أطل�ق رئيس هيأة الحش�د الش�عبي فالح الفياض، امس الس�بت، 
حملة »الش�اعر س�مري صبي�ح« الخدمية إلس�ناد الجه�ة املنفذة 

لطريق بغداد – الكوت بعد تزايد الحوادث املرورية .
وقال الفياض خالل كلمة له يف مجلس عزاء الشاعر الراحل تابعتها 
»املراق�ب العراقي« انه »من هذا املوقع وتأثرا بهذه املصيبة الكبرية 
فان هيأة الحش�د الش�عبي س�تقوم منذ ي�وم غد بتعزي�ز جهدها 
الهنديس إلسناد الجهة املنفذة لهذا الطريق )طريق بغداد – الكوت( 

الذي فقدنا فيه الكثري من االحبة واالعزة«.
وأضاف، أن »الجهد الهنديس س�يبارش باملتابعة واالس�ناد والقيام 
بكل ما يستطيع القيام به بخصوص الطريق املذكور اكراما لذكرى 

فقيدنا الكبري املرحوم الشاعر سمري صبيح«.

المراقب العراقي/ بغداد...
اك�دت عض�و كتل�ة صادق�ون 
زينب املوس�وي، أمس الس�بت، 
واضح�ا  اس�تهدافا  هن�اك  أن 
للقوى الوطني�ة، فيما لفتت اىل 
ان انتخابات ترشين لم تعرب عن 

إرادة الشعب العراقي.
 وقال�ت املوس�وي يف تري�ح 
»املراق�ب  تابعت�ه  صحف�ي 
العملي�ة  »س�ري  إن  العراق�ي« 
االنتخابي�ة ليس نزيها وش�ابه 
الق�وى  الس�تبعاد  التزوي�ر 

الوطنية التي صوتت عىل إخراج 
املحتل من البالد .«

»االنتخاب�ات  أن  وأضاف�ت 
ل�م تك�ن باإلج�راءات النزيه�ة 
والش�فافة وش�عبها مص�ادرة 
أص�وات الناخب�ني، ولفت�ت إىل 
أن اس�تمرار االعتصامات لحني 
إتم�ام عملية إجراء العد والفرز 

اليدوي«. 
»انتخاب�ات  أن  إىل  وأش�ارت 
مجلس النواب الح�ايل لن تمثل 

إرادة الشعب العراقي ».

المراقب العراقي/ بغداد...
اك�د عضو تحالف قوى الدولة حس�ن 
فدع�م، ام�س الس�بت ، ان مفوضي�ة 
النهائ�ي  ال�رد  االنتخاب�ات ال تمتل�ك 
بالطع�ون والقض�اء ه�و الفيص�ل ، 
فيما بني ان بعث�ة االمم املتحدة كانت 

مراقبتها لالنتخابات شكلية فقط.
صحف�ي  تري�ح  يف  فدع�م  وق�ال 
تابعته »املراق�ب العراقي«، ان » هناك 
تدخالت خارجي�ة يف نتائج االنتخابات 
واملفوضي�ة ترفض االع�رتاف بتهكري 
الس�ريفرات »، مبينا ان » كل الكيانات 
السياس�ية تمتل�ك االدلة ع�ىل التدخل 

الخارجي باالنتخابات ».
مفوضي�ة  ارصار   « ان  واض�اف 
الحالي�ة  النتائ�ج  ع�ىل  االنتخاب�ات 

بالتزوي�ر والتالعب  يجعله�ا متهم�ة 
بنتائ�ج االنتخابات واض�ح وال يحتاج 

اىل دليل».
وتاب�ع فدع�م بالق�ول : » قدمنا كافة 
االدل�ة بش�أن تزوي�ر االنتخاب�ات اىل 
القض�اء وتزوير االنتخاب�ات هو الذي 

يهدد امن واستقرار البلد«.
واش�ار اىل انه » نتمنى م�ن مفوضية 
حقيقي�ة  حل�ول  ايج�اد  االنتخاب�ات 
وع�ىل  إلصحابه�ا  الحق�وق  إلعط�اء 
املفوضية اقناع املرش�حني واملحتجني 

بنتائج االنتخابات ».
ولف�ت اىل أن » أي ح�ل ينق�ذ البلد من 
االزمة الحالية نرحب به ، مس�تبعدا » 
وجود جهات سياس�ية محلية تضغط 

عىل مفوضية االنتخابات ».

بعثة األمم المتحدة راقبت 
االنتخابات شكليا !

المراقب العراقي/ بغداد...
أك�د القي�ادي يف تحالف الفت�ح عدي الخ�دران، أمس 
السبت، ان العراق بلد ضعيف يف ملف االمن السيرباني.
وق�ال الخ�دران يف تريح صحف�ي تابعت�ه »املراقب 
العراق�ي«، إن »امريكا وهي بل�د متطور يف ملف االمن 
الس�يرباني ومواجهة الهجم�ات االلكرتونية، وتحدث 
قادتها بش�كل واضح ع�ن وجود خروق�ات وتدخالت 
من قب�ل بعض القوى املخابراتية يف انتخاباتها العامة 

ألكثر من مرة«.
وأضاف، »عندما نقول ان االنتخابات النيابية يف العراق 
ج�رى اخرتاقها خاصة انه يعان�ي من ضعف يف االمن 
الس�يرباني قياس�ا بال�دول الك�ربى املتط�ورة يف هذا 
االط�ار، يقابلنا البعض بالتش�كيك رغ�م ان الحقيقة 
واضحة بان اخرتاق االنتخابات االلكرتونية ليس بدعة 

بل حقيقة يجب االنتباه لها وهذا االمر حصل«.
واش�ار اىل ان »اخرتاق االنتخابات حقيقة بالنسبة لنا 

ودعوتنا إلج�راء تحقيقات معمقة لم يأت من فراغ يف 
ظ�ل تأكيد الكث�ري من املختصني عىل وج�ود ثغرات يف 
االنظم�ة االلكرتوني�ة”، مبينا أن »البع�ض منهم قدم 
تس�اؤالت مرشوعة تحتاج اىل اجابات مقنعة من قبل 
فني�ي املفوضية حيال ملف نقل النتائج والس�ريفرات 

وبقية املسارات الفنية األخرى«.

الحشد الشعبي يطلق حملة 
»الشاعر سمير صبيح«

صادقون: انتخابات تشرين لم 
تعبر عن إرادة الشعب العراقي

دعوة إلى تفعيل األمن السيبراني 
في العراق 

المراقب العراقي / أحمد محمد...
بشتى الطرق واالشكال، تحاول مفوضية االنتخابات 
اله�روب من »فضيحة« مدوية بس�بب اإلش�كاليات 
الكبرية التي رافقت عملها يف االنتخابات األخرية التي 
ش�ابها الكثري من حاالت التزوي�ر والتالعب بالنتائج 
واملقاع�د النيابي�ة، وذل�ك بع�د أن أقبل�ت وبش�كل 
مس�تغرب ع�ىل رد أكث�ر م�ن مئتي حال�ة طعن بني 
ليلة وضحاها ومقدم من مختلف الكتل السياس�ية، 
وهي محاولة وصفها سياسيون ومرشحون فائزون 

وخارسون بأنها محاولة من املفوضية.
املرش�حون، أكدوا أنهم سيس�لكون املزيد من الطرق 

الدس�تورية والقانوني�ة الت�ي م�ن ش�أنها مواجهة 
اىل  إضاف�ة  األخ�رية،  االنتخاب�ات  إدارة  يف  الفش�ل 
االعتص�ام الذي تق�وم به جماهري الكتل السياس�ية 
املترضرة، وهما أم�ران كفيالن بإعادة الحق اىل أهله 

حسب قولهم.
العلي�ا املس�تقلة لالنتخاب�ات  املفوضي�ة   وأعلن�ت 
الخمي�س، ع�ن رداّ 2٩4 طعن�اً من أص�ل 2٩٥ طعناً 
مقدماً للمفوضية حول عملية االنتخابات ونتائجها، 
مضيف�ة أنها س�تقوم بإع�ادة العد والف�رز اليدوي 
لبع�ض املحط�ات االنتخابية املطعون به�ا بناًء عىل 

طعن أحد املرشحني يف محافظة كركوك.

وتأت�ي عملية رد الطعون، بالتزامن مع االعتصامات 
املس�تمرة يف بغداد واملحافظات، م�ن قبل الجماهري 
العراقي�ة، رفض�ا لنتائ�ج االنتخاب�ات التي ش�ابها 
التزوي�ر والتدخ�ل العلن�ي م�ن قب�ل دول أجنبي�ة 

وإقليمية.
وزادت عملي�ة رد الطع�ون من قب�ل املفوضية، عىل 
الرغ�م من كونه�ا لم يمض ع�ىل تقديمه�ا من قبل 
الكتل املحتجة أكثر من 28 س�اعة، من حدة الغضب 
من تل�ك الكتل وجماهريها، فضال ع�ن كونها إقرارا 
بالتزوي�ر وكذل�ك ش�كل ش�بهة جدي�دة ع�ىل عمل 
املفوضية خصوصا بظل تلك القرارات املصريية التي 

تخص املشهد االنتخابي.
وأكدت أوس�اط سياس�ية بأن قبول الطعون بنتائج 
االنتخابات سيفضح املفوضية، مشرية اىل أن عملية 
التزوي�ر ثابتة وباألدلة، وبالتايل فأنه بالتأكيد س�رتد 
الطعون ألن قبولها يعني كش�ف الحقيقة وستظهر 
فضائ�ح املفوضي�ة ومن ق�ام بمس�اعدتها وتزوير 

النتائج.
وأضاف�ت أن قب�ول الطع�ون يعن�ي اللج�وء اىل العد 
والفرز اليدوي والذي س�تتضح في�ه نتائج مختلفة 

تماما عما تم إعالنه.
تفاصيل اوسع صفحة 2

المفوضية تفضح نفسها بقضية رد الطعون 
وكتل تلتجئ إلى القانون

w w w . a l m u r a q e b - a l i r a q i . c o m االمام الحسين »عليه السالم«

فمن قبلين بقبول الحق
فاهلل أوىل بالحق
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رئيسي: مستقبل إيران سيكون 
مشرقًا جدًا

حزب اهلل سينشأ في الرياض 
وأبو ظبي رغم أنفك

باريس يؤكد قرب مشاركة نيمار 
امام مرسيليا
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المراقب العراقي/ بغداد...
برََّر عضو تحالف النهج الوطني مهند العتابي، امس السبت، 
بع�ض املطالب�ات السياس�ية بإع�ادة الع�د والف�رز لنتائج 

االنتخابات النيابية املبكرة، فيما لفت اىل انه ليس بدعة.
وق�ال العتابي يف تريح صحفي تابعته »املراقب العراقي«، 
ان »الع�د والف�رز اليدوي ليس بدعة وإنم�ا هو للخروج من 
إش�كالية التزوير التي يتحدث بها الكثريون والتي خرج من 

اجلها املحتجون يف بغداد واملحافظات«.
نتائ�ج  رف�ض  ع�ىل  سياس�يا  إجماع�ا  »هن�اك  واض�اف 
االنتخاب�ات، مؤك�د ان أخطاء املفوضية ي�وم االقرتاع كانت 

كثرية وال تغتفر«.
وتابع العتابي، أن »بعثة االتحاد األوروبي شخصت ٩ أخطاء 

جوهرية ارتكبتها املفوضية.« .

تحالف سياسي: العد والفرز 
اليدوي ليس بدعة
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املراقب العراقي/ بغداد...
علق املتحدث باس�م تحالف الفتح احمد االسدي، أمس 
الس�بت، ع�ى ما صدر م�ن مجلس األمن الدويل بش�أن 

االنتخابات العراقية.
وق�ال األس�دي، يف ترصيح تابعت�ه »املراق�ب العراقي« 
إن »القض�اء العراق�ي أكثر ثق�ة وأحرص ع�ى العراق 

ومصلحته م�ن بيانات أطراف دولية ل�م تحمل لبلداننا 
خ�را«.وكان مجل�س األم�ن ال�دويل قد »رح�ب بنتائج 
االنتخاب�ات وأثن�ى ع�ى املفوضي�ة العلي�ا املس�تقلة 

إلجرائها انتخابات س�ليمة من الناحي�ة الفنية«، وذلك 
رغم الش�وائب الكثرة التي رافق�ت العملية االنتخابية 

والتالعب بنتائجها.

الفتح معلقا على بيان مجلس األمن: القضاء العراقي أحرص من أطراف ال تريد خيرا للعراق

تغريدة

عضو تحالف الفتح عبد األمير تعيبان

مايحص���لمنتأييدمن#األمم_
نتائ���جإص���دارقب���لالمتح���دة
أصبحالمفوضيةقبلمنالطعون
تدخالهناكأنالظنيقبلالم���ا
علىكتللصالحالهي���أةتلكمن
يعتبروهذاأخ���رىكتلحس���اب
السياس���ي الق���رار ف���ي تدخ���ال
لزاماالتصعيدوأصب���حالعراق���ي
المخططإلفشال.استحباباوليس
فيالصهيونيةلذي���ولالعدواني

المنطقة.

محاضرو السليمانية يواصلون مقاطعة قاعات الدراسة لألسبوع الثاني
املراقب العراقي/ بغداد...

واصل املعلم�ون املح�ارضون يف محافظة الس�ليمانية، 
امس الس�بت، تظاهراتهم ومقاطعتهم للدوام يف مدارس 
املحافظة، مطالبني حكومة االقلي�م بتثبيتهم عى املالك 

الدائم.
إن  عم�ر،  س�روان  ويدع�ى  املتظاهري�ن  اح�د  وق�ال 
»تظاهرات املحارضي�ن ومقاطعتهم لل�دوام يف املدارس 
دخلت االسبوع الثاني يف محافظة السليمانية«، مبينا أنه 
»حتى اآلن لم تس�تجب الجهات املعنية ملطالبنا بالتثبيت 

عى املالك الدائم«.
وأض�اف ان »م�ن ح�ق املحارضي�ن تثبيتهم ع�ى املالك 
الدائم باعتبارهم حاليا العمود الفقري الستمرار العملية 
الرتبوي�ة يف االقلي�م«، مؤكدا أن »التظاه�رات واملقاطعة 

ستستمر لحني االستجابة ملطالبهم«.

حركة حقوق: بيان مجلس األمن 
بشأن االنتخابات »مؤامرة دولية«

بالــوثيقـة

يتعلقتوجيهاتصدرالمالية
315قرارعقودبرواتب

املراقب العراقي/ بغداد...
أفادت خلية االعالم االمني، أمس الس�بت، بإلقاء 
القبض ع�ى متهمني اثن�ني باإلره�اب، جنوبي 

بغداد.
وقال�ت الخلية، يف بيان تلق�ت »املراقب العراقي« 
الجه�ود  لتكثي�ف  إن�ه »نتيج�ة  نس�خة من�ه، 
االستخبارية، وبتنس�يق عال املستوى مع قسم 
اس�تخبارات وأمن عمليات بغ�داد وجهاز األمن 

الوطن�ي، تمكن�ت ق�وة م�ن الل�واء )23( فرقة 
املشاة السابعة عرش ومفرزة من األمن الوطني، 
م�ن إلقاء القبض عى متهم�ني اثنني وفق املادة 

)1/4( إرهاب«.
وأضاف�ت، أن »ذل�ك جاء بع�د متابعتهما ورصد 
تحركاتهم�ا يف منطق�ة الدورة جنوب�ي بغداد«، 
الفت�ة إىل »إحالتهم�ا إىل الجه�ات املختصة وفق 

القانون«.

املراقب العراقي/ بغداد...
ضبط�ت قوة من اللواء 41 يف الحش�د الش�عبي، 
امس الس�بت، عجلة حم�ل نوع »كي�ا« محملة 
ب�الدجاج املجمد منتهي الصالحية ضمن قاطع 

املسؤولية يف صالح الدين. 
وق�ال إع�الم الحش�د، يف بي�ان تلق�ت »املراق�ب 
العراقي« نس�خة منه، إن »القوة أوقفت العجلة 

الت�ي كان�ت محمل�ة 34٠ كارتون�ة دج�اج غر 
صالح�ة لالس�تهالك الب�رشي مع�دة للتوزيع يف 

منطقة الطارمية شمايل بغداد«.
وأض�اف ان�ه »تم�ت مصادرته�ا وتس�ليمها اىل 
الجه�ات املختص�ة وف�ق األص�ول واإلج�راءات 
القانوني�ة التخ�اذ م�ا يلزم حفاظا عى س�المة 

املواطنني«.

اإلطاحة بإرهابيين جنويبَّ بغداد الحشد الشعيب يضبط سيارة محملة 
بـ »الدجاج المجمد« غري صالح لالستهالك
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النجف تصادق على توزيع 4 آالف قطعة أرض للجيش األبيض
املراقب العراقي/ بغداد...

ص�ادق محاف�ظ النجف ل�ؤي الي�ارسي، امس 
الس�بت، يف مكتب�ه وبحض�ور مدي�ر التخطيط 
العمراني املهندس ضياء الفتالوي عى التصميم 
القطاع�ي لدائ�رة صحة النجف بمس�احة تزيد 

عن 5٠٠ دونم.
وق�ال املحافظ، يف بيان تلقت »املراقب العراقي« 
نس�خة منه، إن الحكوم�ة املحلية صادقت عى 
التصمي�م القطاع�ي لقط�ع االرايض الس�كنية 
ملنتسبي مديرية صحة النجف أبطال خط الصد 

االول الجي�ش االبي�ض مش�را اىل ان املصادقة 
ش�ملت اكثر م�ن 4٠٠٠ قطعة ارض بمس�احة 

اجمالية تزيد عن 5٠٠ دونم«.
واض�اف الي�ارسي، ان »االرايض تقع يف ش�مال 
املحافظ�ة يف منطقة النقابات ويش�مل املجمع 
مختلف املرافق الخدمية وهناك متابعة مستمرة 
الس�تكمال باقي االجراءات مع دائ�رة عقارات 

الدولة ووزارة املالية الكمالها بشكل رسيع«.
وب�نينّ املحافظ، ان »ه�ذه االرايض ه�ي لجيش 
كب�ر بتضحيات�ه وبطوالته الت�ي قدمها خالل 

املرحل�ة الس�ابقة يف مواجهة فاي�روس كورونا 
وحماية املجتمع من االخطار وهذا استحقاقهم 
املحلي�ة  والحكوم�ة  والدس�توري  الوظيف�ي 
عمل�ت خالل املرحلة الس�ابقة عى توزيعه كما 

تعهدت«.
وتاب�ع الي�ارسي، أن »العمل مس�تمر لش�مول 
بقية رشائ�ح املجتم�ع من موظف�ني بمختلف 
الدوائ�ر والنقاب�ات واملواطنني وس�يكون هناك 
عملية توزيع بعد استكمال االجراءات القانونية 

واالدارية االتحادية واملحلية«.

املراقب العراقي/ أحمد حمد...
مفوضي�ة  تح�اول  واالش�كال،  الط�رق  بش�تى 
مدوي�ة  »فضيح�ة«  م�ن  اله�روب  االنتخاب�ات 
بس�بب اإلش�كاليات الكبرة التي رافقت عملها يف 
االنتخاب�ات األخرة التي ش�ابها الكثر من حاالت 
التزوير والتالعب بالنتائج واملقاعد النيابية، وذلك 
بعد أن أقبلت وبش�كل مس�تغرب عى رد أكثر من 
مئت�ي حالة طع�ن بني ليلة وضحاه�ا ومقدم من 
مختلف الكتل السياس�ية، وه�ي محاولة وصفها 
سياس�يون ومرش�حون فائزون وخارسون بأنها 

محاولة من املفوضية.
املرشحون، أكدوا أنهم سيسلكون املزيد من الطرق 
الدس�تورية والقانوني�ة التي من ش�أنها مواجهة 
الفش�ل يف إدارة االنتخاب�ات األخ�رة، إضاف�ة اىل 
االعتصام الذي تقوم به جماهر الكتل السياس�ية 
املت�ررة، وهما أم�ران كفيالن بإع�ادة الحق اىل 

أهله حسب قولهم.
 وأعلن�ت املفوضي�ة العلي�ا املس�تقلة لالنتخابات 
الخمي�س، ع�ن ردنّ 294 طعن�اً م�ن أص�ل 295 
طعن�اً مقدماً للمفوضية ح�ول عملية االنتخابات 
ونتائجها، مضيفة أنها ستقوم بإعادة العد والفرز 
الي�دوي لبعض املحطات االنتخابي�ة املطعون بها 
بناًء ع�ى طعن أح�د املرش�حني يف محافظ����ة 

كركوك.
م�ع  بالتزام�ن  الطع�ون،  رد  عملي�ة  وتأت�ي 
االعتصامات املس�تمرة يف بغداد واملحافظات، من 
قبل الجماه�ر العراقية، رفضا لنتائج االنتخابات 
التي ش�ابها التزوير والتدخل العلني من قبل دول 

أجنبية وإقليمية.
وزادت عملي�ة رد الطع�ون م�ن قب�ل املفوضي�ة، 
عى الرغ�م من كونها لم يمض ع�ى تقديمها من 
قب�ل الكتل املحتجة أكثر من 28 س�اعة، من حدة 
الغض�ب م�ن تلك الكت�ل وجماهره�ا، فضال عن 
كونها إقرارا بالتزوير وكذلك ش�كل شبهة جديدة 
عى عم�ل املفوضية خصوصا بظ�ل تلك القرارات 

املصرية التي تخص املشهد االنتخابي.
وأك�دت أوس�اط سياس�ية ب�أن قب�ول الطع�ون 
بنتائ�ج االنتخابات س�يفضح املفوضية، مش�رة 
اىل أن عملية التزوي�ر ثابتة وباألدلة، وبالتايل فأنه 
بالتأكيد س�رتد الطع�ون ألن قبولها يعني كش�ف 
الحقيق�ة وس�تظهر فضائح املفوضي�ة ومن قام 

بمساعدتها وتزوير النتائج.
وأضاف�ت أن قب�ول الطعون يعني اللج�وء اىل العد 
والفرز اليدوي والذي ستتضح فيه نتائج مختلفة 

تماما عما تم إعالنه.
وبدوره، اعترب عضو تحالف الفتح حس�ن ش�اكر 
الكعب�ي، أنه »وعى إث�ر رد الطع�ون املقدمة عى 
نتائ�ج االنتخاب�ات، من حي�ث التوقي�ت او اآللية 
الت�ي ردت به�������ا بات يقين�ا أن مف��وضية 
االنتخاب�ات لج�أت اىل ه�ذا الخي�ار لله�روب من 
»فضيحة« مدوية ربما تتعرض لها يف حال قبولها 

بتلك الطعون«.
وق�ال الكعبي، يف ترصي�ح ل� »املراق�ب العراقي« 
إن »املل�ف االنتخابي ب�ات يدار بش�كل أكرب حتى 
من مفوضي�ة االنتخابات، خصوصا أن هناك دوال 
عدة تتدخل يف الشأن االنتخابي وإدارة االنتخابات 

وكذلك حتى عملية الطعون وردها«.
وأض�اف، أن »جمي�ع الكت�ل واملرش�حني س�واء 
الفائزون أو الخاسون شككوا بنزاهة االنتخابات، 
الع�د  ألن  الي�دوي،  والف�رز  بالع�د  ويطالب�ون 
االلكرتون�ي ل�م يع�د موثوقا ب�ه من قب�ل جميع 

االطراف«.
وأش�ار اىل أن »هناك إرصارا ع�ى حرص الخيارات 
االنتخابي�ة بخ��������ياري�ن وهم�ا إم�ا الع�د 
والفرز الي�دوي وإما إع�ادة االنتخابات وبإرشاف 

دويل«.
وأك�د أن »رد الطع�ون األخ�رة بهذا الك�م وبهذه 
الس��������رعة، س�يدفعنا اىل خي�ارات قانونية 
جدي�دة، تض�اف اىل الح�راك الش�عبي القائ�م يف 

الشارع«.

كتل خاسرة وفائزة »تنزع« ثقتها باالنتخابات

المفوضية تتهرب من »فضحية« مدوية وترد أكثر من 200 طعن خالل 24 ساعة

املراقب العراقي/ بغداد...
رفض�ت حركة حقوق، بيان مجلس االمن الدويل الذي أش�اد بجهود 
حكوم�ة ترصي�ف االعمال ونجاحه�ا يف اجراء االنتخاب�ات املبكرة، 

واصفة البيان بأنه »مؤامرة دولية«، إلخفاء قوى وطنية بعينها.
وقال املتحدث باس�م حركة حقوق عيل فضل الله يف ترصيح تابعته 
»املراق�ب العراقي« إن »بي�ان مجلس االمن ال�دويل ازاء االنتخابات 
واش�ادته بجه�ود املفوضية ام�ر متوقع كون موق�ف ممثلة االمم 
املتح�دة يف العراق لم يكن حياديا وم�ن املؤكد انها نقلت لهم صورة 
انتخابات نزيهة وش�فافة لكن الحقيقة ان ما حصل يف االنتخابات 
ه�و مؤام�رة دولية كبرة ج�دا الغرض منه�ا إخفاء ق�وى وطنية 
بعينها«، مضيفا، أن »هذا املوضوع س�رد عليه بموقف رسمي من 
االط�ار التنس�يقي«.وتابع، »حركتن�ا تعرتض عى ه�ذا البيان غر 
املحاي�د وكان من املف�رتض انتظار النتائج النهائي�ة بعد املصادقة 
عليه�ا من قب�ل املحكمة االتحادية«، الفت�ا اىل ان »اعرتاض الطبقة 
السياس�ية والش�ارع يؤك�د ان هن�اك خرق�ا كبرا وتالعب�ا بنتائج 
االنتخاب�ات«.ورأى فض�ل الل�ه »البي�ان االممي اس�تفزازياً اذ تقرأ 
الرس�الة االممية عى ان نتائج االنتخابات حسمت وبالتايل هو بيان 
إط�اري اراد ان يضع القوى السياس�ية الوطنية ام�ام االمر الواقع 
لك�ن نؤك�د مرة اخرى هن�اك ردود وطني�ة وقانونية وش�عبية الن 

توقيت البيان استفزازي يف وقت ننتظر فيها حسم الطعون«.
وكان مجل�س االم�ن ال�دويل اص�در بيان�ا صحفي�ا بش�أن نج�اح 
االنتخاب�ات املبكرة يف الع�راق، واعرب عن تهانيه للش�عب العراقي 
والحكوم�ة العراقي�ة بمناس�بة االنتخابات االخ�رة التي أجريت يف 

العارش من شهر اكتوبر الجاري.
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االحد 24 تشرين األول 2021 العدد 2699 السنة الثانية عشرة

املراقب العراقي/ بغداد...
تحدث وزير االتصاالت االسبق واملكلف السابق بتشكيل الحكومة 
محمد توفيق عالوي، عن خطر يداهم العراقيني، فيما اشار اىل ان 

سعر رصف الدوالر من املمكن ان يتم رفعه اىل 3000 دينار.
وقال ع�الوي، يف ترصيح تابعت�ه »املراقب العراق�ي« ان »وضعنا 
اشبه بانسان مريض بمرض خطري قد يودي بحياته فيرتك موعد 
الطبيب واملستش�فى ليصلح  تلفزيونه املعطل عىل سبيل املثال ان 
االنتخاب�ات وتبعاته�ا وتطوراتها هي اش�به بالتلفزيون املعطل، 
ولك�ن املرض الخطري والحقيقي الذي قد يؤدي اىل  انهيار اقتصاد 
البلد والذي س�وف نواجهه يف حال اس�تمر وضع الحكومة عىل ما 
كان علي�ه م�ن  ع�ام 2003 اىل اآلن وبضمنها حكوم�ة الكاظمي 

الحالية«.

وزير سابق يحذر من خطر يداهم 
العراقيين بسبب سعر الدوالر

املراقب العراقي/ بغداد...
أعلن مصدر حكومي يف دياىل، أمس الس�بت، ارتفاع معدل التبادل التجاري 
يف منف�ذ من�ديل الح�دودي مع ايران اىل 200%، مش�ريا يف الوقت نفس�ه اىل 
استمرار الخروقات وغياب السيطرة عىل عمليات التبادل.وقال املصدر، إن 
»مع�دل توافد وخروج الش�احنات واملركبات من منف�ذ منديل رشقي دياىل 
ارتفع من 50 ش�احنة كما كان عليه اىل 150 ش�احنة يوميا وس�ط غياب 
للس�يطرة الرقابي�ة من قب�ل الجه�ات املختصة«.وبني أن »املنف�ذ عاد اىل 
اوضاع ما قبل زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اواس�ط عام 2020 
اىل االنف�الت وضعف االجراءات الكمركية«.وتض�م محافظة دياىل منفذين 
حدودي�ني للتب�ادل التجاري م�ع اي�ران االول يف املنذرية رشق�ي خانقني، 
والثان�ي رشق�ي ناحي�ة منديل 95 ك�م رشق بعقوب�ة، واغلق�ت الحكومة 

العراقية املنفذين خالل جائحة كورونا من اذار لغاية تموز2020.

ارتفاع التبادل التجاري في
االقت�صادي منفذ مندلي إلى 200 %

الحكومة تواصل دفاعها عن قرار رفع سعر الدوالر وتخفيض قيمة البرميل بالموازنة
عبر االصرار على افقار المواطن

املراقب العراقي/ بغداد...
فمن جهته، دعا مستش�ار رئيس 
االقتصاديَّ�ة  للش�ؤون  ال�وزراء 
مظه�ر محم�د صال�ح، الحكومة 
إىل االس�تفادة م�ن ارتفاع أس�عار 
النف�ط، ال�ذي ق�د يص�ل إىل 100 
دوالر للربمي�ل، إىل أن يك�ون هناك 
احتياط�ي للموازن�ة وس�د العجز 

والقضاء عليه.
وق�ال صال�ح، يف ترصي�ح تابعته 
»بن�اء  إن�ه  العراق�ي«  »املراق�ب 
 60 س�عر  ع�ىل  املقبل�ة  املوازن�ة 
دوالرا يعد معق�والً جداً، وبه رؤية 

مس�تقرة وهو يقلل العجز بنسبة 
75 %«، موضح�اً أنَّ »العراق بهذه 
يف  العج�ز  كل  سيس�د  األس�عار 

املوازنة حتى لو كان تخطيطياً«.
مش�كلتني  »هن�اك  أنَّ  وأض�اف 
األوىل تتمث�ل بإي�رادات العراق غري 
النفطية التي ال تص�ل إىل أهدافها 
وال تغط�ي تكاليفها، وبالتايل هذه 
تس�بب عج�زا فعليا أيض�اً، وهذه 
املش�كلة تع�ود أصالً لوج�ود خلل 
يف التخطي�ط امل�ايل لإلي�رادات غري 
النفطي�ة م�ن خ�الل وج�ود خلل 
مؤسس�اتي فيه�ا وتقن�ي وكذلك 

الفساد املسترشي فيها«.
وتابع صالح، »أما املشكلة الثانية 
فهي أنه كلما زادت أس�عار النفط 

يج�ب أن يت�م تش�غيل املش�اريع 
املتلكئة، إذ إنَّ لدينا 6 آالف مرشوع 
قس�م منه�ا ت�م البدء بها وقس�م 

وص�ل إىل النصف، وهذه تحتاج إىل 
إعادة تنفيذها م�ن قبل متعهدين 
إىل  بحاج�ة  أنه�ا  أي  ومقاول�ني 

كلف�ة إلع�ادة البن�اء وه�ي م�ن 
مخلف�ات تعطل االقتص�اد، ولكن 
بص�ورة عامة تع�د أم�را إيجابيا 

كون االس�تثمارات س�وف تتوسع 
ويفرتض أن تقلل البطالة«.

وعن ارتفاع أس�عار النفط إىل 100 
أوض�ح  أكث�ر،  أو  للربمي�ل  دوالر 
صال�ح أن “ارتفاع أس�عار النفط 
أكث�ر من الح�ايل يمك�ن الحكومة 
بمختل�ف  من�ه  االس�تفادة  م�ن 
الجهات، منه�ا أنَّ الحكومة يجب 
أن يك�ون لديها احتياطي يس�مى 
اس�تقرار املوازنة، أي أن�ه يف حال 
تع�رض املوازنة لهب�وط وعجز ال 
تذهب نحو االق�رتاض وإنما نحو 
االحتياطي ال�ذي لديها، لذلك هذه 
األموال يجب أن تكون يف احتياطي 
املوازن�ة وفيه�ا أوج�ه تخصيص 
منه�ا  الس�حب  وتب�دأ  مختلف�ة 
لالستثمار ألنه هو من يوفر فرص 
عمل ويرفع النم�و ويقلل البطالة 

والفقر«.
س�وق  بيان�ات  أف�ادت  بدوره�ا، 
النف�ط العاملية، يوم الس�بت، بأن 
س�عر نفط البرصة الخفيف حقق 
ارباح�ا بلغ�ت 81 س�نتا للربمي�ل 
الواحد خالل األس�بوع املايض، مع 
ارتف�اع خامات النفط بعد النقص 

ال�ذي حص�ل يف الطل�ب، وارتفاع 
أس�عار الغ�از والفح�م، مما جعل 

اسعار النفط اقل تكلفة.
وارتفع خام البرصة يف اخر جلسة 
ل�ه قب�ل إغالق�ه الجمع�ة بمقدار 
70 س�نتا ليصل اىل 84.59 دوالرا، 
وحقق مكاسب اسبوعية بلغت 81 

سنتاً او ما يعادل نسبة %97.
الب�رصة  انخف�اض خ�ام  ورغ�م 
الثقي�ل يف اخر جلس�ة ل�ه بمقدار 
1.26 دوالرا ليصل اىل 78.47 دوالرا 
اال انه س�جل مكاس�ب اس�بوعية 
ايض�ا بلغت 21 س�نتا او ما يعادل 

.%0.27
وارتف�ع ايض�ا خام برن�ت يف اخر 
جلس�ة ل�ه بنس�بة 1.09% ليصل 
اىل 85.53 دوالرا، وحق�ق ارباح�ا 
اس�بوعية بلغ�ت 67 س�نتا او م�ا 

يعادل نسبة 0.79% يف اسبوع.
وجرت تسوية خام غرب تكساس 
الوس�يط األمريك�ي ع�ىل ارتف�اع 
اىل  ليص�ل   %1.53 بنس�بة  ايض�ا 
ليس�جل  للربمي�ل  دوالرا   83.76
ارباحا اسبوعية بلغت 1.48 دوالر 

او ما يعادل نسبتها %1.8.

تزامن���ا مع االرتفاع الكبير الذي تش���هده أس���عار النفط 
العالمية، تصر الحكومة العراقية على احتس���اب سعر 60 
دوالرا للبرمي���ل في موازنة 2021، فيما تتعكز على هذا 
االجراء، بحجة س���د العج���ز. وبمقابل ذلك، فأن أس���عار 
الدوالر الزالت عند ال���� 148 الفا، وهذا األمر زاد من عبء 

المواطن العراقي على الرغم من انتعاش أسعار النفط.

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي

املراقب العراقي/ بغداد...
أعلن�ت وزارة التخطي�ط، ام�س الس�بت، عن انخف�اض معدل 
التضخم الش�هري لش�هر ايل�ول املايض بنس�بة 0.7% وارتفاع 

السنوي بنسبة %7.3..
وق�ال الجهاز املركزي لإلحص�اء التابع لل�وزارة، يف بيان تلقت 

»املراق�ب العراق�ي« نس�خة من�ه، إن »معدل التضخم لش�هر 
ايلول املايض انخفض بنس�بة )0.7%(، مقارنة بش�هر آب الذي 
س�بقه«، مبينا أن »معدل التضخم الس�نوي باملقارنة مع شهر 

أيلول من العام املايض 2020، شهد ارتفاعا بنسبة )%7.3(«..
واض�اف، أن »الجه�از املرك�زي لالحصاء، يقوم بإع�داد تقرير 

االرق�ام القياس�ية الس�عار املس�تهلك، ش�هريا، والتي تش�مل 
املتابع�ة امليداني�ة ملتغريات االس�عار، الكثر من )333( س�لعة 
وخدم�ة يف جميع املحافظات، تمث�ل )88%(، من حجم االنفاق 

الكيل لالرسة العراقية عىل السلع والخدمات«.
واش�ار الجهاز املرك�زي، اىل أن »املجاميع الس�لعية التي كانت 

االكثر ارتفاعا لشهر ايلول عن آب من العام 2021، هي املطاعم 
والفنادق التي سجلت ارتفاعا قدره 0.2 باملئة، كما سجل قسم 
التجهيزات واملعدات املنزلية والصيانة ارتفاعا بنسبة 0.3 باملئة 
يف معدل التغيري الش�هري، فيما س�جل قس�م املالبس واالحذية 

والرتفيه والثقافة ارتفاعا بنسبة %0.1«.

التخطيط تعلن عن انخفاض معدل التضخم الشهري وارتفاع السنوي في العراق

بزراعة أكثر من 52 ألف دونم.. البصرة تستعد للموسم الشتوي
املراقب العراقي/ بغداد...

أعلنت مديري�ة زراعة البرصة، عن وضع خطة 
جديدة اس�تعداداً للموس�م الش�توي املتضمنة 

أكثر من 52 ألف دونم يف املحافظة.
وقال مدير زراعة البرصة، هادي حسني قاسم، 
يف بيان تلقت »املراقب العراقي« نس�خة منه إن 
»املس�احات املتوقع زراعته�ا يف املحافظة لهذا 
املوس�م بلغت 52 ألفاً و278 دونم، للمحاصيل 
اإلروائي�ة االس�رتاتيجية، التي تش�مل الحنطة 

والشعري والطماطم«.
وبني أن »عدد املس�احات التي تزرع إروائياً هي 
130 ألف�اً و178 دونم�اً، وعرشي�ن أل�ف دونم 
بواسطة اآلبار”، الفتاً إىل أن “املديرية استنفرت 
كامل كوادرها ملتابعة زراعة املوسم الشتوي«.

ولف�ت إىل أن »هن�اك زيارة اس�تباقية من قبل 
الكوادر يف املديرية ملعرفة املشكالت التي تواجه 

املزارعني يف املحافظة«.
وأش�ار قاس�م، إىل أن »مديري�ة زراعة البرصة 
وضعت خطة استباقية للمزارعني، حيث قامت 
بتشغيل مرشوعني هما مرشوع تصليح اآلالت 
واملكائ�ن الزراعي�ة ل�دى الفالح�ني حي�ث يتم 

تصليحها مجاناً«.
وأوضح أن املرشوع الثاني هو »مجمع اآلليات 
التي وضعته املديرية خطة تش�غيلية من خالل 
اختي�ار مزارعني يف قاطع ناحي�ة اإلمام القائم 

وقضاء القرنة«.
ون�وه قاس�م، إىل أن “امل�رشوع ب�دأ باختي�ار 
مزارع�ني من عائ�الت الش�هداء لتقديم حراثة 
وب�ذار مجان�ي”، مبين�اً أن “اله�دف من�ُه هو 
مس�اعدة ه�ذه العائ�الت ع�ىل املعيش�ة، وأن 
األس�بوع املقب�ل يكون توزي�ع الب�ذور واملواد 

الكيميائية عىل املزارعني«.

الشروع باطالق دفعة جديدة من 
مستحقات الفالحين والمزارعين

املراقب العراقي/ بغداد...
أعلن وزير التجارة، عالء الجبوري، امس الس�بت 
، وص�ول 149.800 ملي�ار دين�ار دفع�ة جديدة 
من مس�تحقات الفالح�ني واملزارعني املس�وقني 

ملحصول الحنطة خالل العام الحايل 2021.
وقال الجبوري، يف بي�ان تلقت »املراقب العراقي« 
نس�خة منه إن »وزارة املالية خصصت 149.800 
للفالح�ني  جدي�دة  كمس�تحقات  دين�ار  ملي�ار 
واملزارعني من مس�وقي محصول الحنطة ضمن 

املوسم التسويقي 2021«.
وأضاف، أن »التنس�يق مس�تمر مع وزارة املالية 
لغ�رض لتحويل املبلغ لحس�اب الرشك�ة العامة 
لتج�ارة الحب�وب حيث س�تقوم الرشك�ة بعدها 
باجراءاته�ا بتقس�يم املبال�غ للمواق�ع وحس�ب 
به�ا  املعم�ول  والض������واب�ط  التعليم�ات 

بالرشكة«.

الكهرباء تعلن اعداد 
خطة خمسيَّة إلنتاج 

50 ألف ميغاواط
املراقب العراقي/ بغداد...

أعلنت وزارة الكهرباء، امس الس�بت، عن اعداد 
خط�ة خمس�يَّة بمدي�ات قص�رية ومتوس�طة 
وطويل�ة للوص�ول إىل قرابة 50 ال�ف ميغاواط، 
بينم�ا طالب�ت الحكوم�ة بتوف�ري حصته�ا من 

املوازنة.
وق�ال الناط�ق الرس�مي لل�وزارة، أحمد موىس 
العبادي، يف بيان تلقت »املراقب العراقي« نسخة 
من�ه إن “الوزارة تعمل عىل إضافة ما بني 5 إىل 6 
آالف ميغاواط يف السنة املقبلة عىل املدى القريب 
بحس�ب الخط�ة، وإنش�اء خطوط نق�ل طاقة 
رئيس�ة والعمل عىل تدعيم شبكات التوزيع التي 

تواكب الطلب عىل الطاقة”.
وأض�اف العبادي، أن “ال�وزارة تطالب الحكومة 
بتوف�ري مبال�غ اس�تثمارية تخص�ص إلنش�اء 
محطات كهربائية وبنى تحتية جديدة”, منوهاً 
ب�أنَّ “ال�وزارة أع�دت خط�ة خمس�ية بمديات 
متوسطة إلضافة 12 الف ميغاواط واملدى البعيد 

تصل إىل قرابة 50 الف ميغاواط”.
وأوض�ح، “ال�وزارة ماضي�ة بمش�اريع الطاقة 
النظيف�ة والرب�ط الكهربائ�ي وامل�ي بإع�داد 
دراس�ة متكامل�ة ع�ن الجباي�ة االلكرتوني�ة”, 
مش�رياً إىل أنَّ “الوزارة ماضية بقرارات حكومية 
بش�أن الطاقة النظيفة لتوف�ري طاقة كهربائية 

بحجم 7.5 آالف ميغاواط”.

مطالبات بإلزام الشركات األجنبية بدفع 
الضرائب على عملها في العراق

املراقب العراقي/ بغداد...
جامع�ة  يف  االقتصادي�ة  االزم�ات  ادارة  يف  املخت�ص  اك�د 
هارف�ارد االمريكية عيل جبار الفريج�ي، عىل رضورة الزام 
ال�رشكات االجنبي�ة بدفع الرضائ�ب عىل عمله�ا يف العراق.

وق�ال الفريج�ي، يف ترصي�ح تابعت�ه »املراقب الع�راق« إنه 
»كان�ت هناك فرصة العادة صياغ�ة تفاصيل عقود الخدمة 
)ج�والت الرتاخيص 2009(, وذل�ك يف عامي 2016 و 2017 
م�ن خ�الل قانون املوازن�ة لع�ام 2016، وامل�ادة 38 واملادة 
48 يف قان�ون موازن�ة 2017 الت�ي تلزم ال�رشكات االجنبية 
بدف�ع رضيبة للعراق«، مش�ريا اىل اختفاء ه�ذه الفقرات يف 
املوازن�ات لالعوام التي تلتها ، وان اعداد املوازنات للس�نوات 
االخ�رية كان خاليا من الزام الرشكات االجنبية من اجراءات 
اس�تحصال قيم الرضائب عىل الرشكات العاملة يف العراق«.

وأض�اف، ان »الع�راق س�دد ما قيمت�ه 20 ملي�ار دوالر من 
ديون واس�تحقاقات الرشكات النفطي�ة االجنبية العاملة يف 
هذه العقود«.واوضح الفريجي، أنه »كما هو متعارف عليه 

فال�رشكات االجنبية ال تق�دم بياناتها للحكوم�ة العراقية، 
والحكومات العراقية ال تراق�ب معدالت االرباح وخصومات 
ال�رشكاء، وااله�م اس�تيفاء مع�دالت الرضيب�ة م�ن ارباح 
ال�رشكات االجنبية بحج�ة قان�ون االس�تثمار واالعفاءات 
مرة وحج�ج اخرى مرة ثانية، والتي من املفروض ان تكون 

بمعدالت متفاوتة حسب كلف االنتاج ونسبة الحصص«.

البيئة تؤكد السيطرة على أزمة 
نفوق األسماك في بابل

املراقب العراقي/ بغداد...
أكد وزير البيئة وكالة جاس�م عبد العزيز حمادي، امس 
الس�بت، الس�يطرة ع�ىل ازم�ة نفوق االس�ماك ش�مال 
محافظ�ة بابل.وق�ال حم�ادي، يف بيان تلق�ت »املراقب 

العراقي« نسخة منه، إن »ازمة نفوق االسماك يف شمال 
محافظ�ة باب�ل تمت الس�يطرة عليه�ا نتيج�ة التحرك 
العاج�ل لف�رق وك�وادر وزارة البيئ�ة والزراع�ة ودائرة 
البيط�رة ومديرية بيئة بابل«.ج�اء ذلك من خالل تقرير 
الفري�ق التوعوي والفني الذي ش�كله وزير البيئة وكالة 
ال�ذي تاب�ع االزم�ة موقعياً ويتضم�ن مدير ع�ام دائرة 
التوعي�ة واالع�الم البيئي امري عيل الحس�ون ومدير عام 
دائرة حماية وتحس�ني البيئة يف منطقة الفرات األوسط 
كري�م عس�كر ومدير بيئة باب�ل وممث�يل وزارة الزراعة 
و ممث�يل امل�وارد املائية.وأكد مدي�ر عام دائ�رة التوعية 
واالعالم البيئي امري عيل الحسون، ان االزمة تم السيطرة 
عليها من خالل تكثيف االجراءات مع الجهات القطاعية 
الحيوي�ة للحيلول�ة دون انتش�ار االصابات الفريوس�ية 
لالس�ماك يف هذه املنطقة، مشريا اىل هناك عمال مشرتكا 
م�ع وزارة الزراعة ودائ�رة البيطرة ومديري�ة بيئة بابل 
واضافة اىل املوارد املائية اثمرت تقليص االصابات خالل 

هل ستؤثر االوضاع السياسية
 على ملف االستثمار؟

املراقب العراقي/ بغداد...
استبعد الخبري االقتصادي مفيد الحلفي، امس السبت ، تأثر الوضع 
االقتصادي العراقي وخاصة املس�تثمر االجنبي، بالوضع الس�يايس 
الح�ايل، الفتا إىل ان الوضع الس�يايس يتجه نح�و األفضل وبعيد عن 

تأثري االحزاب املتشددة.
وق�ال الحلفي، يف ترصيح تابعت�ه »املراقب العراقي« إن »الدس�تور 
العراق�ي يضم�ن االس�تقرار الس�يايس، والبلد س�يتمكن من عبور 
االضطرابات السياسية قريبا وال يوجد تأثري عىل الوضع االقتصادي، 

وقطاع االستثمار بشكل خاص«.
وبني ان »حقوق املس�تثم�����ر االجنبي مضمون�ه بثروات العراق 
والدس�تور واالتفاقي�ات الت�ي ت�ربم م�ع املس�تثمرين تضمن لهم 
حقوقهم مهما اشت�����دت االزمات السياسية، لذلك ل يوجد تأثري 
س�لبي ع�ىل االقتص�������اد العراق�ي يف ظل االوضاع السياس�ية 

الحالية«.
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المراقب العراقي/ متابعة
كان�ت حكومة اإلمارات متورطة يف العدوان ضد 
اليمن من خالل مش�اركتها يف تحال�ف العدوان 
منذ البداية ولقد أرس�لت أكرب الق�وات واملعدات 
العس�كرية إىل اليم�ن بعد الس�عوديني. واختتم 
الق�ادة اإلماراتيون، الذين اعتق�دوا يف البداية أن 
اإلنفاق العسكري الهائل الذي أنفقوه عىل حرب 
اليمن سيحقق أهدافه االسرتاتيجية يف هذا البلد 
الفق�ر، ومنذ بداي�ة العدوان ع�ىل اليمن، كانت 
اس�رتاتيجية اإلمارات مختلفة عن االسرتاتيجية 

السعودية.
الرئي�س للس�عوديني ه�و  حي�ث كان اله�دف 
إضعاف حركة »أنصار الله« حتى تعود السلطة 
مرة أخ�رى إىل الرئي�س اليمني املس�تقيل »عبد 
رب�ه منص�ور هادي«، وتوس�يع نف�وذ الرياض 
يف اليم�ن، وتعزي�ز الوض�ع األمني ع�ىل الحدود 
اليمنية السعودية. لكن اإلمارات حاولت توسيع 
نفوذه�ا يف املناط�ق الس�احلية وجن�وب اليمن 
لتس�تخدمه يف تعزي�ز وجوده�ا ع�ىل الخطوط 
البحري�ة يف خلي�ج ع�دن ومضي�ق ب�اب املندب 
وأجزاء م�ن القرن األفريق�ي وحاولت اإلمارات 
بش�كل أس�ايس التأثر ع�ىل مج�رى األحداث يف 
جنوب اليمن من أجل إضعاف حكومة »عبد ربه 
منصور هادي« املس�تقيلة ومنعها من مواجهة 

أهداف اإلمارات يف املنطقة.
لقد كانت اإلمارات تتوسع تدريجياً خالل األشهر 
القليلة املاضية، وبعد أن زعمت حكومة الرئيس 
األمريك�ي »جو باي�دن« أنها تري�د إنهاء الحرب 
اليمني�ة، ومع تصارع الس�عوديني مع العواقب 
العس�كرية واالقتصادي�ة والسياس�ية للح�رب 
اليمني�ة، زادت اإلم�ارات من نفوذه�ا يف اليمن. 
وحت�ى وق�ت قريب، كان�ت االطم�اع اإلماراتية 
يف اليم�ن تتنامى، وخاصة يف جزيرة س�قطرى، 
ولق�د زادت رغبته�ا يف توس�يع نفوذه�ا يف تلك 
املنطقة، ويف بداية األمر سعت أبوظبي إىل إنشاء 
قواعد عس�كرية يف الجزيرة لقواتها العس�كرية 
وللتجس�س وجم�ع املعلومات، ولك�ن عدد من 
الخ�رباء كش�فوا أن اإلم�ارات تعت�زم احت�الل 
جزي�رة س�قطرى واعطائها ألصدقائه�ا الجدد 
املتمثل�ني بالصهاين�ة. ولق�د وصل�ت املحاوالت 
الصهيوني�ة اإلماراتي�ة لالس�تيالء ع�ىل جزيرة 
س�قطرى االس�رتاتيجية إىل نقطة أسكتت فيها 
أصوات املس�ؤولني اليمنيني يف الحكومة اليمنية 
املس�تقيلة والقابع�ة يف فن�ادق الري�اض. وكما 
أفادت مصادر إخبارية ب�أن الكيان الصهيوني، 
قام بالتعاون مع اإلم�ارات، بالدخول مؤخرًا إىل 
جزيرة س�قطرى جنوبي اليمن بس�فينة تحمل 
عتاًدا عسكرًيا، وتخطط إلنشاء مطار عسكري 
له�ا هن�اك. وتم الكش�ف ع�ن الت�ورط العلني 
للقوات والوكالء اإلرسائيليني يف قضية اليمن بعد 
اتف�اق تطبيع العالقات ب�ني أبو ظبي وتل أبيب، 
وتحاول اإلم�ارات تحقيق األه�داف الصهيونية 

واحتالل جزيرة سقطرى االسرتاتيجية.
وح�ول ه�ذا الس�ياق، ذك�رت وكال�ة الصحافة 

اليمنية نقاًل عن مصادر مطلعة قبل عدة أيام أن 
اإلمارات تعمل عىل تسير رحالت سياحية داخل 
األرايض اليمني�ة الت�ي تحتله�ا أبرزه�ا جزيرة 
س�قطرى. ووفق التوجه اإلماراتي، فإن 4 آالف 
س�ائح معظمهم من االرسائيليني س�يتوجهون 
إىل س�قطرى وبتأش�رات إماراتي�ة يف تج�اوز 
واضح لحلف�اء اإلمارات م�ن اليمنيني وأبرزهم 
حكوم�ة الرئيس املس�تقيل »عبد رب�ه منصور 
ه�ادي«. ويأتي ذل�ك بعد أن جلب�ت اإلمارات ما 
يق�ارب 150 مرتزًق�ا من العمال�ة األجنبية من 
بنغالدش، أفغانس�تان، مرص، اوغندا، ووزعتهم 
ع�ىل ع�دد م�ن املواق�ع العس�كرية اإلماراتي�ة 
يف جزي�رة س�قطرى اليمني�ة. ورفع�ت القوات 
اإلماراتية أعالم دولتها يف املؤسس�ات الرس�مية 
اليمنية، باإلضافة إىل النقاط العسكرية واألمنية 
الواقعة يف جزيرة سقطرى. ومن جهتها، حذرت 
وزارة الس�ياحة اليمنية من خطورة ممارسات 
وانتهاكات قوى الع�دوان واالحتالل األمريكي - 

السعودي - اإلماراتي، يف سقطرى.
ومن�ذ آذار 2015، تتمركز الق�وات اإلماراتية يف 
جن�وب اليمن. وبع�د وجودهم يف تل�ك املناطق، 
قاموا بتدريب وتسليح قوات تابعة لهم يف جنوب 
اليم�ن. وكان هدفهم هو ضم�ان تعزيز الوجود 
اإلماراتي الدائم يف املنطقة للسيطرة عىل مضيق 

باب املن�دب. وكان هذا هدفاً اس�رتاتيجياً لدولة 
اإلم�ارات، ولق�د تعاون�ت أبو ظب�ي ليس فقط 
مع الس�عودية ولكن أيضاً م�ع مرص لتحقيقه. 
وحت�ى أنه�ا حصلت ع�ىل الض�وء األخرض من 
الواليات املتح�دة يف هذا الصدد وأنش�أت قاعدة 
لوجس�تية وعس�كرية لها يف الصومال وإريرتيا 
لضمان وجودها عىل جانبي مضيق باب املندب. 
ولق�د احتاجت اإلمارات إىل نفوذ يف جنوب اليمن 
لتنفيذ اس�رتاتيجيتها بالكام�ل. ولتحقيق ذلك، 
دعمت اإلمارات السياس�يني اليمنيني يف الجنوب 
ورفع�ت جاهزي�ة مقات�ي »الح�زام األمني« يف 
الجن�وب. ولقد دعم الق�ادة اإلماراتيون املجلس 
االنتق�ايل الجنوبي، أح�د الح�ركات االنفصالية 
الرئيس�ة يف جن�وب اليم�ن. وأيًضا وبع�د مقتل 
الرئيس اليمني الس�ابق »عي عب�د الله صالح« 
يف ديس�مرب 2017، دعم�ت اإلم�ارات اب�ن أخيه 
عس�كري  تنظي�م  لتش�كيل  صال�ح«  »ط�ارق 
عىل الس�احل الغرب�ي لليمن. ويواص�ل املجلس 
االنتق�ايل الجنوبي والق�وات التابع�ة ل�«طارق 
صال�ح« معارضة حركة »أنصار الله« رس�مياً، 
لكنهم يعارضون أيضا رشعية الرئيس املستقيل 

»عبد ربه منصور هادي«.
اإلماراتي�ة  الصهيوني�ة  املح�اوالت  ووصل�ت 
لالستيالء عىل جزيرة سقطرى االسرتاتيجية إىل 

نقطة أس�كتت فيها أصوات املسؤولني اليمنيني 
يف الحكومة اليمنية املستقيلة والقابعة يف فنادق 
الري�اض. وكم�ا أف�ادت مص�ادر إخباري�ة بأن 
الكيان الصهيوني، ق�ام بالتعاون مع اإلمارات، 
بالدخ�ول مؤخ�رًا إىل جزي�رة س�قطرى جنوبي 
اليمن بس�فينة تحمل عتاًدا عس�كرًيا، وتخطط 
إلنش�اء مطار عس�كري لها هناك. وتم الكشف 
عن التورط العلني للقوات والوكالء اإلرسائيليني 
يف قضي�ة اليمن بعد اتف�اق تطبيع العالقات بني 
أب�و ظبي وتل أبي�ب، وتحاول اإلم�ارات تحقيق 
األه�داف الصهيونية واحتالل جزيرة س�قطرى 
االس�رتاتيجية. ويف هذا الصدد، وبحسب تقارير 
غر رس�مية، فقد درب جيش الكيان الصهيوني 
وجهاز املخابرات العس�كرية التاب�ع للصهاينة 
املس�مى »أم�ان« بمس�اعدة الجي�ش اإلماراتي 
بع�ض املرتزق�ة اليمنيني يف جزيرة س�قطرى يف 
الع�ام املايض. ومنذ منتصف عام 2020 ، وطأت 
أقدام الصهاينة بش�كل علني جزيرة س�قطرى 
بمساعدة من قبل اإلمارات، واآلن يمكن للسياح 
الصهاينة السفر بسهولة إىل تلك املنطقة؛ بينما 

اإلمارات تمنع اليمنيني من دخول سقطرى!
إن رؤي�ة اإلم�ارات لجزيرة س�قطرى من خالل 
العي�ون الصهيوني�ة يعن�ي فص�ل الجزيرة عن 
اليم�ن وتغير موقعه�ا الجغ�رايف، بحيث يمكن 

يراقب�وا  أن  الصهيون�ي  والكي�ان  ألبوظب�ي 
بش�كل اس�رتاتيجي املناط�ق والط�رق البحرية 
االس�رتاتيجية مثل بحر عم�ان واملحيط الهندي 
وبح�ر الع�رب إىل باب املن�دب والتجس�س عىل 
املنطق�ة بش�كل كام�ل. وقب�ل بضع�ة أش�هر، 
أعلن�ت اإلم�ارات أيًض�ا أن أب�و ظب�ي نف�ذت 
مؤخرًا حزمة جديدة م�ن اإلجراءات، بما يف ذلك 
ش�بكات االتصال، لتغير طبيعة وثقافة سكان 
س�قطرى والس�يطرة عىل هذه الجزي�رة املهمة 
واالس�رتاتيجية يف املحيط الهن�دي. وكذلك وبعد 
االتف�اق األخر مع الكي�ان الصهيون�ي، قامت 
أب�و ظبي بإنش�اء وتطوير ش�بكات االتصاالت 
اإلنرتنت يف الجزيرة وتجهيزها باملعدات وخطوط 
االتص�ال اإلماراتية. وإضافة إىل هذه األنش�طة، 
وضع�ت دولة اإلمارات تداب�ر أخرى عىل جدول 
أعماله�ا لتغي�ر الهوي�ة اليمنية للجزي�رة، بما 
يف ذل�ك تغي�ر تقالي�د س�كان الج�زر يف مجال 
الزواج واملالبس التقليدية النس�ائية وغرها من 
القضاي�ا؛ كما يقدمون دورات تعليمية وخاصة 
ألطف�ال س�قطرى ويعلمونهم تاري�خ اإلمارات 
ويعتقد س�كان س�قطرى أن ترصفات اإلمارات 
تهدف إىل إجبارهم ع�ىل مغادرة الجزيرة وقبول 
ع�روض خادع�ة لبي�ع أراضيه�م الس�تبدالهم 

باألجانب.

المراقب العراقي/ متابعة
رحبت حركة املقاومة اإلس�المية »حماس« 
بالتقرير الصادر عن مجلس حقوق اإلنسان، 
ال�ذي اعتربت في�ه مجموعة العم�ل التابعة 
للمجلس أن اس�تمرار الس�لطات السعودية 
يف حرم�ان د. محمد صال�ح الخرضي وابنه 
هاني محم�د الخرضي م�ن الحري�ة إجراًء 
تعس�فًيا، داعي�ة اململك�ة لإلف�راج ع�ن كل 

املعتقلني الفلسطينيني.
يف  أك�دت  اللجن�ة  أن  الحرك�ة  وأوضح�ت 
تقريره�ا الذي رفعته للمجل�س، أن حالة د. 
الخ�رضي وابنه هاني تنطب�ق عليها وصف 
»االحتجاز التعس�في«، كما وثقت تعرضهم 
للتعذي�ب وحرمانه�م م�ن رشوط املحاكمة 

العادلة.
وش�ددت املجموع�ة يف تقري�ر له�ا صدر يف 

أعقاب دورة مجلس حقوق اإلنس�ان التابع 
لألمم املتحدة 91، املنعقدة يف أيلول/سبتمرب 
امل�ايض، أن الحق�وق اإلنس�انية األساس�ية 
الس�جون  يف  الفلس�طينيني  للمعتقل�ني 
الس�عودية قد انتهكت، وأن العالج املناس�ب 
هو اإلفراج عنهم فوراً، ومنحهم حقا واجب 

النفاذ يف التعويض والتعويضات األخرى.
وجددت حم�اس دعوتها لقيادة الس�عودية 
التخ�اذ ق�رار ف�وري بط�ي ه�ذه الصفحة 

واإلفراج عن كل املعتقلني الفلسطينيني.
وقالت إن تعرض الخرضي وإخوانه املعتقلني 
وعائالتهم للظلم واملعاناة الشديدة يتعارض 
م�ع مواق�ف اململك�ة التاريخي�ة املتضامنة 
مع الش�عب الفلس�طيني، وموقف الش�عب 
السعودي الداعم للقضية الفلسطينية وحقه 

يف النضال من أجل الحرية واالستقالل.

حماس تنصح السعودية باإلفراج الفوري 
عن المعتقلين الفلسطينيين

أخبار من الصحف والمجالت

المراقب العراقي/ متابعة...
ن�رت مجلة “بوليتيكو” مق�اال للصحايف جاك 
ش�افر معلق�ا ع�ىل منص�ة الرئي�س األمركي 
الس�ابق دونال�د ترام�ب االجتماعي�ة. وقال إن 
أحدا ال يش�ك يف قدرة ترامب عىل جذب الجمهور 

واالحتفاظ به.
وقبل تعليق حس�ابه عىل تويرت نهائيا يف كانون 
الثان�ي/ يناير، كان بإمكان�ه التباهي بأن لديه 

88.7 مليون متابع.
كما اشرتك ما ال يقل عن 35.4 مليون شخص يف 
حسابه عىل فيسبوك قبل إغالقه. واحتلت العديد 
من كتبه قائمة أفضل الكتب مبيعا يف “نيويورك 
تايم�ز”، وحتى بعد هزيمت�ه يف ترين الثاني/ 

نوفمرب 2020، ال يزال بإمكانه أن يمأل س�احات 
ك�رة الس�لة وقاع�ات البلدي�ات. فأينم�ا ذهب 
ترام�ب، يتوافد أنص�اره للمش�اركة يف جاذبيته 

الغريبة.
ويتس�اءل الكاتب إن كان هذا الوالء سيرتجم إىل 
مش�اركة حقيقية يف رشكة جدي�دة، أُعلن عنها 
ليلة األربع�اء – وهي رشكة وعد بأنها س�تقدم 
منصات تواص�ل اجتماعي تتحدى تويرت وأطلق 
عليها “سوشيال تروث” )Truth Social(. ووعد 
ببث فيديوه�ات األخبار والرتفي�ه “الحقيقية” 
للتناف�س م�ع يس إن إن وديزني والبودكاس�ت 
ملنافس�ة  الس�حابية  والخدم�ات  والربام�ج 

مايكروسوفت وغوغل وأمازون؟

المراقب العراقي/ متابعة ...
ن�ر وكالة »بلومب�رغ« األمريك�ي، مقال رأي 
للمعل�ق إيي ليك، تح�دث فيه عن جه�ود إيران 
يف تحقي�ق املس�اواة بمعركة الطائرات املس�رة 
مع واش�نطن وأش�ار إىل أن هجوم�ا عىل موقع 
أمريك�ي يف س�وريا، كش�ف عن كيفي�ة تراجع 
التمي�ز للوالي�ات املتح�دة يف معرك�ة الطائرات 
املس�رة. وق�ال؛ إن أمري�كا يف الس�نوات ال�15 
املاضي�ة كان لديه�ا تميز عظيم، وه�و الطائرة 
ب�دون طيار القاتلة. وبأس�ماء مث�ل »بريدتر« 
)املف�رتس( و«ري�رب« )الحص�ادة( كان�ت هذه 
الطائ�رات بدون طيار أو املراك�ب الجوية بدون 
طي�ار، تق�وم بغ�ارات قاتل�ة، وب�دون مخاطر 

تعرض الطيار لخطر إسقاط طائرته.
الع�ام األخ�ر  وب�دأت األم�ور بالتغ�ر خ�الل 
من رئاس�ة ب�اراك أوبام�ا، فقد بدأ أنص�ار الله 
باستخدام طائرات بدون طيار غر متقدمة ضد 
الس�عودية، حيث اعتمدوا يف تجميعها عىل قطع 

حصلوا عليها من إيران.
وع�ىل خ�الف املس�رات األمريكية الت�ي تحتاج 
صناعتها مليزانية كبرة، فكلفة مسرة الحوثيني 
تشبه كلفة طائرات الكاميكاز اليابانية، يف أثناء 
الح�رب العاملية الثانية، الت�ي كانت تتحطم عىل 
أهدافه�ا. لكن املس�رات هذه التي ت�م تحميلها 
بصواري�خ أدت لدم�ار كب�ر يف منش�آت النفط 

السعودية عام 2019.
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المراقب العراقي/ متابعة...
استهدف الطران الحربي الرويس والسوري 
بغاراٍت جوي�ٍة مكثفة مقار ومس�تودعات 
ل�«هيأة تحرير الشام« ضمن تالل صخرية 
يف محي�ط ق�رى البارحة وكنصف�رة وابلني 

بجبل الزاوية جنوبي إدلب.
»غ�ارات  ب�أن  إع�الم  وس�ائل  وأف�ادت 
روس�ية وس�ورية مكثفة اس�تهدفت مقار 
ومس�تودعات لهيأة تحرير الش�ام جنوبي 

إدلب«.
ُيش�ار إىل أّن ه�ذه الغ�ارات أتت بع�د توّقف 
املقات�الت الروس�ية عن اس�تهداف منطقة 

»خفض التصعيد« لنحو 3 أيام.
الجدي�ر ذكره، أن روس�يا وتركي�ا اتفقتا يف 
آذار/م�ارس 2020 ع�ىل إج�راءات لوق�ف 

التصعيد يف محافظة إدلب السورية.

المراقب العراقي/ متابعة...
اس�تعرض مق�ّررو األم�م املتح�دة يف 
تقريٍر له�م مؤخراً املش�اكل الناجمة 
ع�ن إج�راءات الحظ�ر األمركية عىل 
بعض امل�رىض يف إي�ران، معتربين أن 
»انته�اك لحقوق  الخط�وة األمركية 

اإلنسان«.
وأّك�د عدد م�ن مقرري األم�م املتحدة 
الخاص�ني املعنيني بحقوق اإلنس�ان، 
يف إش�ارة إىل املش�كالت التي يواجهها 
بع�ض امل�رىض يف إي�ران يف الحصول 
ع�ىل األدوي�ة واملع�دات الطبي�ة التي 
إج�راءات  نتيج�ة  إليه�ا  يحتاج�ون 
الحظر األمركية، أّن إجراءات الحظر 

ه�ذه تمنع هؤالء املرىض من االس�تمتاع بحقوق اإلنس�ان، وخاصة 
الحق يف الصحة.

ويستش�هد التقري�ر بق�رار رشك�ة أدوي�ة س�ويدية بإلغاء ش�حن 
العصابات الطبية إىل إيران بس�بب إجراءات الحظر األمركية، والتي 

ُتس�تخدم لرعاي�ة م�رىض اإلرشيكية 
القولونية او مرض الفراشة أو مرض 
انحالل البرة الفقاعي )مرض جلدي 
نادر(، واملنتج الوحي�د لهذا النوع من 
األحزمة هو نفس الركة الس�ويدية 
الت�ي توقفت يف الس�ابق ع�ن تصدير 

منتجاتها إىل إيران بسبب الحظر .
وذكر التقرير أّن »العقوبات األمركية 
منعت األطف�ال وغرهم من املصابني 
بامل�رض م�ن الحص�ول ع�ىل الرعاية 

الصحية يف إيران«.
وال تقترص إجراءات الحظر األمركية 
عىل إي�ران عىل بي�ع النف�ط واملعدات 
واملنشآت، بل تستهدف املعدات الطبية 
والدوائية يف البالد، وتتجىل آثارها السلبية يف حياة العديد من أصحاب 
األمراض الخاصة واملس�تعصية والرسطان. وُيعّد حرمان األشخاص 
من الوصول إىل املعدات الطبية انتهاكاً لحق اإلنسان يف الصحة، حتى 

لو كان غر مقصود، إذا أدى إىل مزيد من املعاناة.

بوليتكو: منصة التواصل الجديدة لترامب
 هي »عدة« نصب!

بلومبيرغ: الحوثيون أصبحوا قادرين 
على مواجهة المسيرات األميركية

اإلمارات ُتمّهد األرضية لالحتالل

المخالب الصهيونية تنغمس في ظهر الجزر اليمنية

المراقب العراقي/ متابعة...
اك�د رئيس الجمهوري�ة االس�المية االيرانية آي�ة الل�ه ابراهيم رئييس 
رضورة احياء الطاقات يف البالد، معتربا مس�تقبل البالد بانه س�يكون 

مرقا جدا.
ويف ترصيح�ه خالل اجتم�اع املجلس االداري بمحافظة اردبيل ش�مال 
غرب ايران اكد آية الله رئييس رضورة خفض النفقات وزيادة العائدات 
يف الب�الد وق�ال: ان مجموعة املتابع�ات واالجراءات يج�ب ان تؤدي اىل 
ايجاد تحول اس�ايس نح�ن اليوم بحاجة الي�ه يف البالد، يب�دا بالتحول 

املعريف ومن ثم يف الرؤى.
واض�اف: هنالك يف بع�ض االحيان نق�ص يف امليزاني�ة واالعتمادات لذا 
يتوج�ب اوال ان ناخ�ذ االولوي�ات بنظ�ر االعتبار وان نس�عى من اجل 
تحقيق العائ�دات للحكومة. خلق العائدات للحكوم�ة امر مهم وعلينا 

خفض النفقات وزيادة العائدات.
وتابع رئي�س الجمهورية: يجب احياء الطاقات يف البالد ومن املؤكد ان 

مستقبل البالد سيكون مرقا جدا.
واكد رضورة ان تؤدي عملية الخصخصة اىل ازدهار االنتاج وخلق املزيد 
من فرص العمل ورفع املش�اكل وقال: نح�ن بحاجة اىل الخصخصة يف 
البالد والتي تعد ضمن الخطط التنموية الخمس�ية الرابعة والخامس�ة 

والسادسة.

المراقب العراقي/ متابعة...
حّذر املقرر األممي لحقوق اإلنسان يف بورما، من خطر وقوع »فضائع« 
بعد حش�د املجلس العس�كري »ع�رات اآلالف من القوات واألس�لحة 

الثقيلة« يف شمال البالد.
وخ�الل إفادته أم�ام الجمعية العام�ة لألمم املتح�دة يف نيويورك، قال 
الدبلوم�ايس األمركي والربملاني الس�ابق، توم أن�دروز، إن »مزيداً من 
الفظائ�ع الجماعية« س�رتتكب مضيفاً ب�أن »هذه التكتي�كات« تذكر 

»باإلبادة الجماعية ضد الروهينغا يف والية راخني يف 2016 و2017«.
واتهم مقرر األمم املتحدة لحقوق اإلنس�ان يف بورما املجلس العسكري 
البورم�ي ب�«حش�د عرات اآلالف م�ن القوات واألس�لحة الثقيلة« يف 

شمال البالد، معرباً عن خشيته من وقوع »فظائع«. 
ويف الس�ياق، قال ت�وم أندروز أم�ام الجمعية العامة لألم�م املتحدة يف 
نيوي�ورك: »يج�ب أن نكون جميعاً مس�تعدين، كما ه�م الناس يف هذا 
الج�زء من بورم�ا، ملزيد من الفظائ�ع الجماعية«. مضيف�اً بأن »هذه 
التكتيكات« تذكر بش�كل »قاتم بتلك التي استخدمتها القوات املسلحة 
قب�ل هجمات اإلبادة الجماعية ض�ّد الروهينغا يف والية راخني يف 2016 
و2017«، مش�راً إىل تلقي�ه معلوم�ات تفيد بأن أع�داداً كبرة جداً من 

القوات تتحرك يف املناطق النائية يف شمال بورما وشمال غربها.

المراقب العراقي/ متابعة...
يف الوق�ت ال�ذي تهرع فيه ع�دة أنظم�ة عربية لتقدي�م أوراقه�ا للتطبيع مع 
العدو الصهيوني، يس�تمر آخرون بمقاومة التطبيع ع�ىل طريقتهم، كالنواب 
الجزائري�ني املش�اركني يف املؤتم�ر األوروب�ي لربملاني�ي 47 بلداً يف أثين�ا، الذين 

رفضوا الجلوس خلف أعضاء وفد كيان االحتالل اإلرسائيي.
ونقل�ت وكالة األنباء الجزائري�ة، »واج«، وموقع »ال�روق أونالين«، أّن الوفد 
الجزائ�ري الذي يمّث�ل مجلس األمة، »رف�ض الجلوس يف امل�كان املخصص له 

والقريب من وفد الكيان الصهيوني، وطالب بتغير مكانه، وهذا ما تم«.
وكان بيان ملجلس األمة أّكد أن »وفداً برملانياً شارك يف املؤتمر األوروبي لرئيسات 
الربملان�ات ورؤس�ائها، واملنظم من جان�ب الجمعية الربملاني�ة ملجلس أوروبا، 
وذلك يومي 21 و 22 ترين األول/ أكتوبر 2021، يف العاصمة اليونانية أثينا«.

وتش�ّكل الوف�د الربملان�ي الجزائري »م�ن ممثي مجل�س األمة ل�دى الجمعية 
الربملانية ملجلس أوروبا، ويتكّون من مجلس رئيس لجنة الش�ؤون االقتصادية 

واملالية رشيد عاشور، كرئيس للوفد، ومليك خديري، عضواً«.
ويش�ارك يف املؤتم�ر »أكثر م�ن 34 رئيس برملان، و300 مش�ارك، من 47 دولة 
عض�واً يف مجل�س أوروب�ا، باإلضافة إىل األعض�اء املالحظني وال�دول الريكة 

واملدعوة من ضفتي املتوسط«.

رئيسي: مستقبل إيران سيكون 
مشرقًا جدًا

ميانمار: خبير أممي يحّذر من 
»فظائع« مماثلة لما وقع 

للروهينغا

نواب جزائريون يرفضون الجلوس 
خلف وفد »إسرائيلي« بمؤتمر 

في أثينا
األمم المتحدة: حظر الدواء عن إيران انتهاك لحقوق اإلنسان غارات روسية - سورية تستهدف مقار 

»تحرير الشام« في إدلب
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بقلم / سالم دليل ضمد
كلن�ا س�مع باالندم�اج الب�ارد و الح�رب الباردة 
لكني هن�ا اتحدث عن انق�اب للحكومة الحالية 
عىل مجموعة من االح�زاب لصالح أحزاب اخرى 
وهذا يعني ان الحكوم�ة ومن يقف خلفها كانت 
تخط�ط لألنق�اب ع�ىل جزء كب�ر من الش�عب 
واالن ويف ه�ذه املرحلة نف�ذت الحكومة جزء من 
مخططه�ا االنقاب�ي بأيدي نفس االح�زاب التي 
اطاح�ت حكوم�ة الكاظمي فه�ذا رئيس مجلس 
الوزراء األس�بق حيدر العبادي الذي قاتل من أجل 

صعود الكاظمي لس�دة الحك�م واليوم الكاظمي 
ه�و من اطاح به وكذلك عمار الحكيم وكل هؤالء 
ليسوا اال وقش�ا )صغار الحطب ( ألشعال التنور 
)االطاحة بالحشد الشعبي ( وتغير املوازين فعىل 
قادة الحشد الشعبي قلب الطاولة بطريقة باردة 
ع�ىل الحكومة الحالي�ة بتوأمة من ح�زب الله يف 

. ٢٠٠٦
فقبي�ل حرب تموز كان عىل ام�ن عام حزب الله 
الس�يد ن�ر الل�ه ان يتخ�ذ ق�رارا مفصليا لكي 
يثب�ت أقدام الح�زب عىل رؤوس دول االس�تكبار 

واملحي�ط العربي وعماء الداخل او ان يتاىش هذا 
االسم ليصبح كغره قابل للفوز او الخسارة لذلك 
اعتمد حزب الله الرضبات الرسيعة بعد انسحاب 
الكيان الغاصب ففي االس�بوع االول لألنس�حاب 
االرسائييل م�ن األرايض اللبنانية قامت مجموعة 
م�ن املجاهدين بخط�ف العقيد احتي�اط )حانانا 
( وتوال�ت الرضب�ات املوجعة من قب�ل حزب الله 
والتي كان ي�رف عليها الحاج رض�وان ميدانيا 
وكانوا يعرف�ون جيدا انهم س�يصلون يف النهاية 
اىل مواجه�ة مع ارسائيل لذل�ك كان محمد فنيش 

الوزير الوحيد للحزب يف حكومة س�نيورة يجتمع 
مع الحكومة بأس�تمرار ويجد املربرات للحكومة 
حت�ى ال تك�ون الحرب ب�ن لبن�ان وإرسائيل بل 
م�ع ح�زب الل�ه وبالنتيج�ة دارت رح�ى الحرب 
وكان�ت الغلب�ة إلرسائي�ل يف البداية لك�ن ارصار 
الس�يد أبو هادي وم�ن معه وثباتهم وتش�ددهم 
قل�ب املوازي�ن فأصبحت اآللي�ات االرسائيلة تفر 
من أمامهم)كحمر مس�تنفرة فرت من قس�ورة 
( واصب�ح قول�ه انظ�روا إليه�ا تح�رق ايقون�ه 
للمجاهدين وكان يتحدث عن) س�اعر 5( واليوم 

وبعد ١5 سنة فقط تحول الحزب املشاغب اىل قوة 
قاهرة ترهب العالم الذي يسر عىل خط الشيطان 
ال اري�د ان أطيل يف رسد األح�داث واذكر بما فعله 
الحوث�ي وانص�اره وال بن�زول الس�يد روح الل�ه 
بقل�ب مطمنئ ولم يكن) خائف�ا يرقب ( بل كان 
ممن ذكره�م القرأن الكريم )اش�داء عىل الكفار 
رحم�اء بينهم ( واليوم يوما مفصليا فعىل محور 
املقاوم�ة ان يعمل عىل تطوي�ق مداخل الخرضاء 
س�لميا وقطع طريق املطار ملن�ع وصول البعثات 
الدبلوماس�ية وقط�ع الطري�ق ال�دويل ومطالبة 

الحكوم�ة باالس�تقالة خ�ال يوم واح�د ووضع 
رئي�س حكوم�ة مؤقت كل هذا با ح�رق او غلق 
اال ان رفض�ت الحكومة وقررت املواجهة فعليكم 
استخدام قوتكم قبل ان تصدأ عليكم أيها السادة 
نظم أمركم والعزم عىل اتخاذ موقف يجعل منكم 
قوة مستقبلية ال يستهان بها عىل املستوى الدويل 

ال عىل اساس حساب املقاعد واملغانم
العاملي�ة  املح�اوالت  ان  جي�دا  تعلم�ون  وانت�م 
واالقليمي�ة والداخلي�ة تعمل عىل رضب الحش�د 

ألنها تخىش ان يكون حزب الله ثاني يف املنطقة.

االنقالب البارد

لم تمِض بضعة أيام على بيان غرفة العمليات المشتركة 
لحلفاء سوريا بالرد القاسي على سلسلة الرسائل النارية 
األميركية اإلسرائيلية في مطار 4T، وبعدها بأسبوع 

رسالة مزدوجة لثنائي االحتالل واالعتداء، في هجومين 
غادرين على قاعدة حلفاء سوريا في تدمر، ومجزرة 

الطّيونة، حتى جاء الرد التفاوضي بخطوة أولى في 
قاعدة التنف، وبانتظار الخطوة الثانية في الجوالن.

احمد الدرزي
تمّثل قاعدة التنف أخطر قاعدة أمركية يف رشق 
املتوسط، وقد تفوق بقدراتها االستخبارية الدور 
ال�ذي تلعب�ه القواعد العس�كرية االس�تخبارية 
الربيطانية يف ق�ربص، إضافة إىل قطعها الطريق 
األقر بن العراق وس�وريا، واإلطالة عىل املمر 
الوحي�د يف منطقة القائ�م، الذي يتي�ح الفرصة 

لربط رشق املتوسط ببكن.
تحول�ت هذه القاعدة إىل هاج�س مقلق للمحور 
املمت�د م�ن طه�ران إىل دمش�ق، وال س�يما بعد 
انكش�اف ال�دور الجديد له�ا يف حماي�ة عنارص 
تنظي�م داع�ش، الذي�ن ت�مَّ نقلهم من س�جون 
الق�وى  ع�ىل  بالهجم�ات  ليقوم�وا  الحس�كة، 
العسكرية الس�ورية يف البادية، واستمرار عرقلة 

فتح الحدود السورية العراقية بشكل آمن.
لم يكن اس�تهداف ه�ذه القاعدة عبثي�اً، بل جاء 
يحم�ل جملة من الرس�ائل الواضحة بتفاصيلها 
التي ُنّفذت بها، وأوىل هذه الرسائل أن هذا املحور 
انتقل علناً وبشكل واضح ورصيح إىل اإلعان عن 
تغير اس�راتيجيته الدفاعية الصامتة بعدم الرد 
والتعوي�ل ع�ىل تغير املوقف الرويس التنس�يقي 
للهجم�ات اإلرسائيلي�ة لتخفي�ف اإلصابات بن 
ق�وى الحلف�اء، إىل اإلع�ان الواض�ح والريح 
بالرد القايس عىل قوى العدوان وتنفيذه واإلعان 

عنه، ليق�ول إننا انتقلنا إىل املواجهة املبارشة مع 
األمركي، بدل التعاط�ي معه عرب أدواته التي ما 

زال يعمل عليها وبها.
تأتي الرسالة الثانية بما حملته الطائرات املسّرة 
م�ن حيث موق�ع االنط�اق يف العراق وس�وريا، 
ليؤكد أننا ذاهبون إىل املواجهة املش�ركة للبلدين 
م�ع الذين م�ا زالوا يعمل�ون عىل من�ع التواصل 
بينن�ا، وأن األمر مصرّي لغرب آس�يا بأكمله، ال 
للبلدين فق�ط، وال يمكن لهذه املنطقة أن تتبلور 

بشكل جديد إال بقرار أهلها مجتمعن.
والرس�الة الثالثة الت�ي أّدتها ه�ذه العملية، هي 
يف عج�ز الجي�ش األمرك�ي عن إس�قاط أّي من 
الطائرات الخمس، لتدلِّل عىل مس�توى التقنيات 
العالي�ة الت�ي وص�ل إليه�ا املحور باس�تخدامه 

لطائرات مسّرة قليلة الكلفة وعالية األداء.
والجانب اآلخر من العجز كان بإخاء األمركين 
وأدواته�م ألماك�ن إقامته�م وانتش�ارهم بعيداً 
عنه�ا، ليقينهم بأن بيان الغرف�ة الذي صدر عن 
غرفة العملي�ات هو واجب التنفيذ، ما جعلهم يف 

د. قلق عايل املستوى بانتظار الرد املؤكَّ
أت�ى الرّد بعد يوم واحد م�ن املجزرة التي تعرّض 
له�ا موظف�ون مدني�ون، يعمل�ون يف مؤسس�ة 
اإلس�كان العس�كري، بتفجر حافلتهم يف مركز 
العاصمة دمشق، وبالرغم من أن أصابع االتهام 

موجه�ة إىل أنقرة التي تمتل�ك جملة من الدوافع 
للقيام بهذا العمل، ف�إن القائد الحقيقي للحرب 

عىل سوريا والسورين هو الواليات املتحدة.
م�ن هن�ا تأتي أهمي�ة الرس�الة الرابع�ة لتقول 
له�م، إنهم هم م�ن يقفون خل�ف كل العمليات 
املس�تمرة، بأمر أو غ�ر ذلك، خاص�ًة أن تنظيم 
جبه�ة النرة )فتح الش�ام بعد تغير االس�م( 
الت�ي تحظ�ى بالرعاي�ة والحماي�ة األمركّيتن، 
رغ�م وضعه�ا يف قائم�ة اإلرهاب، ث�م املحاوالت 
لتعويمها كجهة سياس�ية، ه�ي املتهمة بتنفيذ 
العملي�ة، رداً ع�ىل م�رع أربعة م�ن قادتها يف 
الغ�ارة الجوي�ة عىل رسم�دا، التي تعت�رب مركز 

النشاط االقتصادي يف إدلب.

لم يقتر الرد عىل قاعدة التنف، بل امتد يف اليوم 
التايل إىل اليمن، حيث أطبق أنصار الله عىل مأرب 
بإش�ارات واضحة ع�ىل قرب تحريره�ا، إضافة 
إىل الهج�وم الجوي الصاروخ�ي املؤلم عىل مطار 
جيزان العس�كري، ومرع عدد من العسكرين 
وطي�ارون  ضب�اط  فيه�م  بم�ن  الس�عودين، 
لحوامات األباتيش، إضافة إىل قصف مستودعات 

الذخرة شمال الرياض.
اعتمدت غرفة العمليات املش�ركة اس�راتيجية 
التوس�ع الدفاعي، التي تس�تند إىل عجز الواليات 
املتح�دة ع�ن تحقي�ق أهدافه�ا الت�ي وضعتها، 
والكلفة العالية البرية واملالية الستمرارها، بما 
أقدم�ت عليه من حروب، م�ا يدفعها إىل االنكفاء 

والراج�ع والتس�ّبب يف الفراغ ال�ذي تملؤه قوى 
املحور، من هنا تأت�ي أهمية الهجوم عىل قاعدة 
التنف، ليؤّكد أنن�ا أمام معادالت جديدة باالتجاه 
نح�و التوازن، برس�م حدود ألّي عمل عس�كري 
أمركّي إرسائييل مبارش، وأن الرد يأتي من جنس 
الفعل وبمس�تواه، وعدم االعتم�اد عىل الضغوط 
إليق�اف  موس�كو  تمارس�ها  الت�ي  السياس�ية 
هجمات الطائرات اإلرسائيلية التي تقوم بها عىل 
املواقع واملنشآت العسكرية، والتي أثبتت فشلها 

يف منع تل أبيب عن شّن املزيد من الهجمات.
تسر املفاوضات بالنار، بالتوازي مع املفاوضات 
االقتصادية والسياس�ية يف غرب آس�يا بأكملها، 
وال يمك�ن الفصل ب�ن كل امللفات املتش�ابكة يف 

إيران والعراق وسوريا ولبنان وفلسطن واليمن 
وبقي�ة دول الخليج، واملنطق�ة دخلت يف مرحلة 
برزخي�ة ب�ن عامل�ن مختلف�ن، تتطل�ب صرباً 

وحكمة وإرادة وقوة يف إدارتها.
وينتظر الس�وريون، األكثر ت�رّضراً من الحرب، 
تح�ّوالً إيجابياً بتوّقف الح�رب عليهم، واالنتقال 
إىل مرحل�ة جديدة مختلفة ع�ن كل العقود التي 
م�ّروا به�ا، فه�م يس�تحقون األفضل ب�اإلدارة 
واالقتص�اد واالجتماع، ويحتاجون إىل اس�تقرار 
إيجاب�ّي إلعادة بناء بلدهم ال�ذي يتطلّب تضافر 
جهود كل الس�ورين املؤمنن برضورة الوصول 
إىل نهضة س�ورية ش�املة يف إقليم متعاون غر 

متصارع.

من التنف معادالت جديدة

الحوادث المرورية .. خطر كبري 
يقلق العالم

سامي التميمي

كل ٢4 ثانية يقتل انس�ان بسبب الحوادث املرورية . اليس هذا اخطر من 
االره�اب ، الي�س هذا اخطر من ف�روس كرونا وغره . مل�اذا !؟ االهتمام 
باالرهاب وفروس كرونا اخذ بعدا اعاميا ً وسياسيا ً وصحيا ً واقتصاديا 

وامنيا كبرا ، ولم تاخذ الحوادث املرورية نفس االهتمام . 
يف بلداننا العربية لم يحظ قطاع الطرق والجس�ور اهتماما كبرا ً، وايضا 
قط�اع امل�رور واجهزته ظل فق�را تماما ، ق�د يمتلكون بع�ض االجهزة 
والسيارات والدراجات الناربة الحديثة للتباهي فقط ويف مناطق محددة ، 
ولك�ن كنظام وقواتن وضوابط عىل ارض الواقع فهي تكاد تكون معدمة 

او بنسب ضئيلة جدا . 
ح�ذرت منظمةالصحة العاملية يف مناس�بات عديدة م�ن خطورة الوضع 
واش�ارت له باالرق�ام ب�ان ١.35 مليون قتي�ل س�نويا ، ويف ازدياد جراء 
الح�وادث املروري�ة. بس�بب االهمال بانش�اء الطرق والجس�ور وصيانة 
الط�رق القديم�ة واملتهالكة ، وبس�بب عدم وض�ع اللوحات واالش�ارات 
الضوئية واالعانات واالع�ام والتنبيه والتخطيط امللون والواضح للطرق 
الرئيس�ية والفرعي�ة ، وع�دم وج�ود ارصفة للمش�اة وط�رق للدراجات 
الهوائية والنارية وعدم االلتزام بروط وقواعد الس�امة املرورية ومنها 
الرسع�ة وح�زام االم�ان واملقاعد املخصص�ة لاطفال وس�امة وفحص 
املركبات وضمانها قبل خروجها للش�ارع ، ففي ال�دول املتقدمة اليمكن 
الي مركبة اس�تعمال الطرق الرسيعة والجس�ور والشوارع العامة بدون 
ش�هادة فحص سامة وضمان نافذة ملدة س�نتان . وهذه الشهادة معدة 
من قبل ورش خاصة بالسيارات وموثوقة ومزكاة ومراقبة من قبل دوائر 
املرور وال يمكن اس�تعمال الطرق الرسيعة والجس�ور ب�دون قطع تذاكر 
واجب�اري عرب بوابات الكرونية ومحصنة ، والطرق مراقبة عرب كامرات 
ورادارات عالي�ة الدق�ة تصور الس�يارة ورقمها وقائده�ا يف حال تجاوز 
الرسع�ة الح�د املقرر ، يخالف بفاتورة تص�ل اىل 5٠٠ يورو . وايضا هناك 
كن�رول قد تفاجئ به عىل الطرقات البعي�دة والفرعية واملزارع والخالية 
من الحركة املرورية ، وعند بدء املدارس واعياد راس السنة امليادية تكون 
هناك حم�ات قوية للمراقب�ة والفحص والتدقيق للس�يارات والدراجات 
النارية . وللعلم الدراجات النارية ال يمكن قيادتها بدون رخصة وامتحان 
مثله�ا مث�ل رخصة قيادة الس�يارة . وكاهما قد تأخذ من�ك وقتا وامواال 
كب�رة ، وتحتاج لجهد وتركيز عال يف القراءة والتحضر ) نظري وعميل ( 
. وعند املخالفة يف الطرق قد تسحب الرخصة وتعيد الدراسة من جديد او 
تلغى الرخصة بعدم قيادتك الس�يارة او الدراجة بس�بب نوع الخطر الذي 

تسببه لاخرين . 
علينا التفكر جديا ً بفرض قوانن وقواعد ورشوط للحصول عىل رخصة 
القيادة . وعلينا ايضا تنظيم وتاهيل طرقنا وجس�ورنا لكي التكون خطر 
ممي�ت يداه�م الجمي�ع يف اي لحظة . وف�رض الغرام�ات والرضائب هو 
ردع لغ�ر املؤهلن للقي�ادة واحرام الطرق وارواح الن�اس ، ودخل اضايف 
مليزانية الدولة . يف تاهيل الطرق ، مع الرضورة بتوجية االعام واملنظمات 
والوزارات واملؤسسات والتثقيف ايضا من خال رياض االطفال واملدارس 

وحتى املعاهد والجامعات صعودا من اجل السامة واألمان.

حزب اهلل سينشأ في الرياض وأبو ظبي رغم أنفك

بقلم / مهدي المولى ...
ويضي�ف هذا العبد  الن  وجود حزب الله س�يدمر   إرسائيل 
وعدوانه�ا  وينه�ي عدوان أمريكا وبقره�ا  وعبيدها  أمثال 
أل س�عود وآل نهي�ان وآل خليف�ة ويخلق نهضة  إس�امية  
حضاري�ة إنس�انية   وبناء مجتمع إنس�اني يس�وده الحب 
والع�دل واملس�اواة تنه�ي اىل األب�د حال�ة الظل�م والحروب  

والنزعات العنرية  والطائفية.
اثبت بما ال يقبل أدنى ش�ك ان ح�زب الله هو صمام األمان 
للش�عوب الحرة هو الذي يحميها ويدافع عنها  فحزب الله 
حما لبنان من الدمار والخراب وحما  شعب لبنان من الذبح 
وحما نس�اء لبن�ان م�ن األرس واالغتصاب والذب�ح عىل يد 
مرتزقة آل س�عود الوهابية وذل�ك من خال  تدخله لحماية 
الش�عب الس�وري وحماية سوريا من الس�قوط  بن أنياب 
الدواع�ش الوهابي�ة اإلرهابي�ة ولوال هذا التدخل لس�قطت 
سوريا بن أنياب هؤالء الوحوش وأصبح لبنان لغمة سائغة 
بن أنيابهم ولحل بسوريا ولبنان كما حل يف سنجار العراق 

عىل  يد  كاب آل سعود الوهابية الداعشية.
أما حزب الله يف العراق واملقصود به الحشد الشعبي املقدس  
فه�و حامي العراق وحامي ومح�رر ومطهر أرضه وعرضه 
ومقدس�اته  ولوال الحشد الشعبي  لكان العراق يف خرب كان  
أرض�ا وش�عبا   اما حزب الله يف اليم�ن  واملقصود به أنصار 
الله   فكان قوة ربانية  قاد الشعب اليمني  يف ظرف تكالبت 
علي�ه قوى ال�ر والظ�ام ويف املقدمة بق�ر وكاب أمريكا 
وإرسائي�ل  حي�ث تكونت تحالف�ات  أطلق عليه�ا التحالف 
اإلقليمي التحالف العربي التحالف اإلسامي التحالف الدويل 
وأعلنت الحرب عىل ش�عب اليمن  وكان ش�عارها ال ش�يعة 
بعد اليوم  ولكن الش�عب اليمني بقيادة حزب الله اي أنصار 
الل�ه  تصدى لهذه   التحالفات املأجورة التي باعت نفس�ها 
ورشفه�ا وإنس�انيتها لق�اء مبل�غ م�ن ال�دوالرات  وكانت 
النتيجة هزيم�ة هؤالء وانتصار الش�عب اليمني وهاهم آل 
س�عود  يطلب�ون النجدة من أس�يادهم يف البيت األبيض ويف 

الكنيست اإلرسائييل.
 ويحاول ان يربط بن اإلسام السني وبن الصحوة اإلسامية 
بقيادة اإلمام الخميني    فكانت مقارنة ظاملة انه  يربط بن 
الظام والوحش�ية  أي اإلسام السني إس�ام الفئة الباغية 
الوهابي�ة  وب�ن الن�ور والحض�ارة والقيم اإلنس�انية التي  
تمثلها الصحوة اإلس�امية بقيادة الجمهورية اإلسامية يف 
إي�ران   املعروف كل املنظمات اإلرهابية الوهابية من أخوان 
املس�لمن اىل القاعدة اىل داع�ش الوهابية واىل أكثر من ٢5٠ 
منظمة إرهابية وهابية  منترة يف العالم وخاصة يف العالم 
العربي واإلس�امي كلها ولدت من رحم آل سعود ونشأت يف 

حضنه�ا وتح�ت رعايتها  هل يف ذلك من ش�ك   لهذا يدعون 
اىل القض�اء عىل الصحوة اإلس�امية كم�ا قضت تونس عىل 
اإلرهاب الوهابي  الذي تغطى باإلس�ام وهذا هو املستحيل  
فالصحوة اإلس�امية بدأت تحارص آل سعود وآل نهيان وآل 
خليفة  لهذا ليس أمامهم من وس�يلة إلنقاذ أنفسهم  إال أن 
يس�تمروا  يف الخض�وع  ألعداء العرب واملس�لمن  وتحقيق 
رغباته�م    فل�م يكتف�وا  بم�ا يدرونه عليهم  م�ن دوالرات 
بغر حس�اب بل جعلوا من  أنفسهم كاب حراسة  الفراس 

العرب واملسلمن بالنيابة عن إرسائيل.
 ويح�اول ان يخفي خوف�ه ورعبه من الصحوة اإلس�امية 

اإلنس�انية الحضارية وانتش�ار نورها التي بدأت تبدد ظام 
الفئ�ة الباغي�ة والوهابية وتق�رب دعاتها كم�ا قربت صدام 
وعيل عبد الله صالح  وحس�ني مب�ارك وغرهم من الخونة 

والعماء  ال شك ستقرب آل سعود وآل نهيان وآل خليفة .
نعم  س�اح حزب الله ال يس�تخدم ضد أي إنسان حر محب 
للحي�اة واإلنس�ان ب�ل يس�تخدم ض�د العبيد أع�داء الحياة 
واإلنس�ان أمثال جعجع وقواته املرتزقة وضد آل نهيان وآل 
س�عود ومرتزقتهم الوهابية الذين جعلوا من أنفسهم  بقر 
حل�وب وكاب حراس�ة الفراس العرب واملس�لمن بالنيابة 

عن إرسائيل.

 قال أحد مرتزقة وبقر) أمريكا وإسرائيل( عبد اهلل بن زايد وزير خارجية األمارات   أمام سادته وزير خارجية أمريكا  ووزير خارجية  
إسرائيل  ) ال نريد حزب اهلل على  حدود  مهلكة  آل سعود   ويقصد بحزب اهلل  طليعة الشعب اليمني أنصار اهلل  ممثل الشعب 
اليمني بكامله   معلنا بخضوع واستسالم بأنه ال يريد حزب اهلل جديد وال نقبل بحزب اهلل    لكن هذا العبد المعتوه ال يدري ان 
حزب اهلل بدأ  الرياض   أبو ظبي   دبي  وسينطلق من كل الدول العربية واإلسالمية كما أنطلق من لبنان ومن العراق ومن 
اليمن ومن البحرين ومن دول أخرى   سواء قبلت أم لم تقبل أيها العبد  الذليل  طبعا يقصد بحزب اهلل  الصحوة اإلسالمية  

النهضة الشعبية التي بدأت برفض هذه العوائل المحتلة للخليج والجزيرة  برفض العبودية



6صحيفة-يومية-سياسية-عامة A l m u r a q e b  A l i r a q i  N e w s p a p e r االحد 24 تشرين االول 2021 
6 العدد 2699 السنة الثانية عشرة

الميناء ينهي تعاقده مع منير

النفط ينفي تسمية شنيشل مدربا للفريق 

المسابقات تؤكد عدم توقف الدوري »ميمي« يؤكد نجاح عمليته الجراحية

عباس وقاسم أبرز العبي تشكيلة الجولة 
الخامسةفي الدوري الممتاز

اختتمت الجولة الخامسة من الدوري املمتاز 
مسجلة أعىل معدل تهديف يف املوسم الجاري 

منذ انطالقه. 
ورغ�م أن الجول�ة ل�م تش�هد أي مفاج�آت 
ك�رى، فقد انتهت بتس�جيل 26 هدفا يف 10 

مباريات. 
حارس عمالق

حي�در جمال: ح�ارس مرمى نف�ط البرصة 
استبس�ل أم�ام النج�ف، وكان س�ببا بفوز 

فريقه 4-0، من خالل تصدياته الحاسمة.
دفاع متماسك

عباس قاسم: قلب دفاع الزوراء العب فدائي 
م�ن املؤثرين دائما، ويتميز يف الكرات الثابتة 
والهوائي�ة، كما يجي�د املس�اندة الهجومية 

خالل الهجمات املرتدة.
مصطفى ناظم: قلب دفاع الديوانية صاحب 
الخرة، تألق بش�دة أمام أربيل، وأفسد كثري 

من هجمات املنافس. 
صالح حس�ن: الظه�ري األيم�ن لفريق نفط 

البرصة، أح�د رجال مباراتهم ض�د النجف، 
كان مص�در ق�وة يف الخط الخلف�ي، وكذلك 

أزعجت انطالقاته دفاع النجف.
حس�ن رائ�د: الظهري األي�ر لفري�ق القوة 
الجوية، أجاد يف التغطية الدفاعية، واملساندة 

الهجومية، وكان متألقا ضد الكرخ.
عقل مدبر

عيل حام�د: ارت�كاز فري�ق الديواني�ة، كان 

الفري�ق، وتكف�ل  املدب�ر لهجم�ات  العق�ل 
بافتتاح الثالثية التي سجلها فريقه يف أربيل.
محمد قاس�م: العب وس�ط الرشطة املميز، 
أح�د نج�وم الفري�ق ويمث�ل الح�ل الدائ�م 
هجومي�ا. س�جل اله�دف الثان�ي يف ش�باك 
زاخو بتسديدة صاروخية من خارج منطقة 

الجزاء.
م�راد محم�د: الجن�اح األيمن لفري�ق نفط 

الوسط، كان أحد مفاتيح اللعب املؤثرة، 
وقدم مباراة ممي�زة أمام امليناء، وتكفل 

بافتتاح النتيجة بفضل تمركزه الجيد.
منتظ�ر محمد: الجن�اح األي�ر لفريق 
ال�زوراء. لع�ب دورا حيوي�ا يف صناع�ة 
اللعب والتمريرات الحاسمة، وكان املنقذ 
أم�ام س�امراء بتس�جيل ه�دف املباراة 

الوحيد.

مهاجم منقذ
مهيمن س�ليم: مهاجم الكهرب�اء يقدم أداء 
مميزا منذ بداية املوسم، وتمكن من تسجيل 
ثنائية ضد الطلب�ة، أدرك بها التعادل مرتني 
لفريق�ه. عالء عب�اس: العائد م�ن اإلصابة 
رغم اش�راكه يف الش�وط الثاني إال أنه لعب 
دور املنقذ وسجل هدفا قاتال يف شباك الكرخ 

من ملسة فنية رائعة »عىل الطائر«.

كش�ف عضو االتح�اد العراق�ي لك�رة القدم، 
فراس بح�ر العلوم، عن حرم�ان نادي النجف 
من املشاركة يف بطولة امللحق اآلسيوي ألسباب 

إدارية.
وق�ال بح�ر العل�وم ان »س�بب ق�رار االتحاد 

االس�يوي بإبعاد النجف عن البطولة جاء لعدم 
اكمال متعلقات الراخيص االسيوية التي كان 

اخر موعد لها منتصف الشهر الجاري«.
وب�ني ان »النج�ف كان من املف�رض ان يمثل 
االندية العراقية يف امللحق االس�يوي كونه جاء 

ثالثاً يف املوس�م امل�ايض للدوري املمت�از اال ان 
مشاركته اصطدمت بعائق الراخيص«.

بدوره اكد رئيس نادي النجف رضوان الكندي، 
صحة ما ذكره عضو اتح�اد الكرة فراس بحر 

العلوم، دون اي تعليق عىل املوضوع.

يذك�ر ان س�بب من�ع النج�ف م�ن املش�اركة 
االس�يوية هو لعدم تسديد املس�تحقات املالية 
املرتبة بذمته للمش�تكني من العبني وغريهم، 
وه�ذا االمر عرض النادي للمنع من املش�اركة 

االس�يوية.

بسبب المستحقات .. حرمان النجف من المشاركة اآلسيوية

فج�أة أصبح موضوع اختي�ار لجنة اإلعالم التي ي�روم اتحاد كرة 
الق�دم املُنتخب بتش�كيلها للب�دء بكتابة صفح�ة تأريخية جديدة 
من تاريخ اللعبة، أصبحت الش�غل الش�اغل لدى الوسط الريايض، 
وباتت األس�ماء املُرّش�حة من قبل أعضاء االتحاد لَِش�غِل موقع يف 
اللجنة اإلعالمية، تش�هد حركة غري مس�بوقة من خالل االشاعات 
التي تظهر هناك أو املصادر التي تتحّدث عن اختيار فالن وحظوظ 

فالن واقع حاٍل مؤلم!
ما يؤِس�ف له أن يتم الطرح بأس�لوب غري حضاري وطريقة أقرب 
ألن تك�ون )إرضاء لخواط�ر البعض( الس�كاتهم أو اجبارهم عىل 
االنصياع اىل ما يرغب يف أن يعمل به اتحاد الكرة وفقاً ملا خّطط له 
أعض�اء مجلس إدارته.. ولذلك فإن ما يح�دث هو أقرب ألن يكون 
)تهريج�اً( ممنهج�اً ع�ىل اعتبار أن االتح�اد العراقي لك�رة القدم 
يرغب يف أن ُيس�كت االصوات التي تعالت ووقفت بالضد من عمله 
حت�ى يف تلك الفرة التي س�بقت العملي�ة االنتخابية، ال بل حتى يف 

الُحقبة التي عملت فيه الهيئة التطبيعية!
ويف رأين�ا أن اتحاد الكرة غرّيَ من سياس�تِه تجاه الوقائع، وتناىس 
أن هن�اك من هاجمهم يف برام�ج رياضية عر الشاش�ة الصغرية 
ومواق�ع إلكروني�ة منها صفح�ات وكروبات، بل أن�ه � أي اتحاد 
الك�رة الحايل � اُجَر عىل االنصياع اىل طلبات البعض من املهاجمني 
بحّج�ة أن االتحاد اُنُتِخ�َب وإن عملية التقاطع�ات معه لن ُتجدي 
نفعاً، فراح من يعتر نفس�ه مس�ؤوالً عن إعالمنا الريايض يتنازل 
بحّج�ة خدمة الوطن، به�دف التوّصل التفاقي�ات تضمن حقوقه 

وحقوق من معه!
لألس�ف ما يحدث مثالً هو أش�به ب�)املهزلة( ألن االختيارات ُكلّها 
تخض�ع لقانون )أفيون( الذي اُستنس�خُه البعض من )املُهرّجني( 
يف هكذا زمن أغر بهدف اس�كات بعض االصوات النشاز من أولئك 
الذي�ن يملكون أدوات يضغطون فيها متى ما ش�اءوا عىل الركائز 
املهّمة من صفحات يعترها املس�ؤول الريايض أنها مهّمة ومؤثرة 
وتلعب دوراً رئيسياً يف دعمه ودعم مسريته وتؤّيد خططه البّناءة، 
ف�راه يعتم�د ع�ىل البعض م�ن الذين يش�غلون الوس�ط الكروي 

ويحرّكون الجمهورالذي ُيهيمن عىل رأي الشارع ككل!
ويف تصّورنا املنطقي أن تدّخل البعض من املحس�وبني عىل الوسط 
الريايض يف التس�ميات اىل جانب الوس�طات الفّعالة، باتت من بني 
الركائ�ز األه�ّم يف دعم تش�كيل املكت�ب اإلعالمي لالتح�اد، كونها 
ال تعتم�د ع�ىل التاريخ الصحف�ي أو ما يملك�ه اإلعالمي من خرة 
س�نوات طويل�ة، ومهني�ة تش�تمل عىل الس�رية الحس�نة والقلم 
النظي�ف والصوت املعتدل، وبدالً من كل ذلك، فإن ما حصل هو أن 
االتحاد انصاع اىل األكثرية من أولئك الذين يمتلكون ألُس�ن سليطة 

وأقالم غري مهنية!
لق�د كتبت قبل ع�ام من اآلن مقال�ة يف زاويتي ه�ذه تحت عنوان 
»القيادي والتمّس�ك باملنص�ب«! وتطرّقُت فيه�ا اىل فوبيا املنصب 
وم�رض الك�ريس، وكنُت ع�ىل يقني تام ب�أن القادم س�يكون أمّر 
وأتعس، ألننا نعيش يف زمن عش�ق املواقع وتناس�ينا نظرية البقاء 
لألفضل كونها الس�بيل األمثل واألنجع لتحقي�ق التفّوق، أضف اىل 
ذلك الطريقة نكران الذات الذي يفرض أن يطغي عىل كل مفاصل 
العم�ل الري�ايض لتحقي�ق النجاحات الت�ي ينش�دها الجميع، أما 
أن يحاول املس�ؤول الري�ايض اختيار من يراه�م حلقة تدعمه وال 
تضمن نجاح العمل، أو اس�ماء يعطيها )حقن التخدير( إليقافهم 
عن انتقاده أو الكتابة عنه س�لباً، فه�ذا األمر هو الذي يفرض أن 
نقف عنده رشيطة أن ال يمّر بالشكل الذي يبغيه القيادي الريايض!
أعتقد أن ما حدث من رشخ يف قضية دعم )متنّفذين( للبعض عىل 
حس�اب البعض، تركت آثاراً س�لبية عىل الواقع الذي نعيشه، ال بل 
أنه�ا أوصلتنا اىل مرحلة التخّبط بني مدافعني عن املس�ؤول وأولئك 
املهاجمني ض�ّده، دون النظر يف كيفية معالج�ة األخطاء وتوجيه 
النقد الَبّناء تجاه تصحيح املس�ار، وقبل ذل�ك فإن العمل الخاطئ 
أصب�ح صحيحاً لدى الكثريي�ن، مثلما أضحت الدّق�ة واملوضوعية 
خطأ فادحاً لدى البعض اآلخر، وبقي املس�ؤول الريايض بعيداً عن 

الحكمة واملوضوعية وتراه يرّنح بني هذه الجهة وتلك!

»أفيون« إعالمّية الكرة !

قررت إدارة امليناء، خالل اجتماعها 
الط�ارئ إنهاء التعاق�د مع املدرب 
املس�اعد  وكادره  من�ري،  ق�ي 

بالرايض.
وج�اء ق�رار إدارة املين�اء، بإنهاء 
التعاق�د مع ق�ي من�ري وجهازه 
املخيب�ة  النتائ�ج  بع�د  املس�اعد، 
يف الف�رة األخ�رية، حي�ث حص�د 
نقطت�ني م�ن 5 جوالت ه�ي عمر 
ال�دوري العراقي، يحتل بهم املركز 
ال��18، كأقرب املهددي�ن بالهبوط 

باملسابقة.
ش�كرها  ع�ن  اإلدارة  وأعرب�ت 
قيادت�ه  ف�رة  خ�الل  للم�درب، 

للفري�ق، متمني�ة له�م التوفيق يف 
مس�ريتهم التدريبي�ة، حي�ث بذل 
املدرب كل ما بوسعه لكن التوفيق 

لم يحالفهم.
يف س�ياق متص�ل، كلف�ت اإلدارة، 
امل�درب املس�اعد إحس�ان ه�ادي 
بقيادة الفريق لحني تسمية مدرب 
جديد حيث تناقش اإلدارة عدًدا من 
الس�ري الذاتية للتعاق�د مع مدرب 

جديد.
وسيكون أول تحد إلحسان هادي، 
عندم�ا يواجه يوم الثالث�اء، القوة 
الجوي�ة يف الجول�ة السادس�ة من 

الدوري املمتاز.

أكد العب املنتخب مهند عيل »ميمي«، أن عمليته الجراحية 
األخرية التي أجريت له يف النمس�ا لرباطه الصليبي، تكللت 

بالنجاح.
وق�ال ميم�ي إن »العملي�ة الت�ي أجري�ت له قبل أس�بوع 
ب�إرشاف أمهر األطب�اء يف أوروبا، تكلل�ت بالنجاح  التام«، 

مشرياً إىل أنه بات يشعر بالتحسن التدريجي«.
وثم�ن نجم املنتخ�ب العراق�ي، دور إدارتي ن�ادي الدحيل 
القطري ونادي أريس س�الونيكا اليونان�ي، ل�«الوقوف إىل 

جانب�ه مادي�اً ومعنوي�اً يف ه�ذه 
إىل  مش�رياً  الظروف«، 

أن�ه »ُع�رض ع�ىل 
أطب�اء ع�ر رحلة 

ث�م  لن�دن،  إىل 
إيطالي�ا،  إىل 
أجريت  وأخريا 
يف  العملية  ل�ه 

بإرشاف  النمسا 
أفضل طبيب«.

ب�ني  و

ميمي، أنه حالياً يخضع للعالج الطبيعي بإجراء »3 وحدات 
تدريبي�ة بحركات بس�يطة لتأهي�ل اإلصابة«، الفت�اً إىل أن 
»الطبيب املعالج أكد أن االصابة ليست خطرة كون عضالته 

قوية والشفاء سيكون رسيعاً«.
ووفق�اً مليمي، فإنه س�يتمكن م�ن العودة ملالمس�ة الكرة 
بش�كل متكامل بعد خمسة أشهر لخدمة املنتخب الوطني، 
موضحاً أنه سيعود إىل قطر وسيكمل عملية تأهيله هناك«.

حس�مت لجن�ة املس�ابقات يف اتح�اد 
الك�رة العراق�ي لك�رة الق�دم، الجدل 
بشأن توقفات الدوري املمتاز، وقررت 
ع�دم توقف البطولة حتى وإن ش�ارك 

املنتخب يف بطوالت ومباريات دولية.
وق�ال عضو لجن�ة املس�ابقات، نجم 

األويس، إن »اللجن�ة حازمة يف قرارها 
بشأن عدم التأجيل السيما بعد اتفاقها 
مع رئيس االتحاد عدنان درجال بعدم 
تأجيل ال�دوري مهما كانت األس�باب 
الرابع�ة  الجول�ة  يف  بتأجيله�ا  وكان 
لسبب اس�تثنائي هو مش�اركة ثالثة 

منتخبات يف استحقاقات مختلفة«.
كان�ت  »اللجن�ة  أن  األويس،  وأض�اف 
قد وافقت ع�ىل تأجيل الدور الس�ابق 
يف  دور  اي  تأجي�ل  ع�دم  واش�رطت 
الج�والت املقبل�ة بع�د ذل�ك ليتس�نى 
للدوري الس�ري بشكل صحيح وانتهاء 

مدته حسب ما خطط له«.
وأوضح أن »االتف�اق جرى بني اللجنة 
م�ن جه�ة ورئي�س االتح�اد عدن�ان 
درج�ال من جه�ة أخرى«، مؤك�داً أن 
»الدوري سيس�تمر حت�ى وإن خاض 
املنتخ�ب الوطني لق�اءه املرتقب امام 

سوريا وبعده مع كوريا الجنوبية«.
ومن املؤمل أن يستضيف ملعب املدينة 
الرياضي�ة بالب�رصة، لقائ�ي منتخب 
العراق مع سوريا وكوريا الجنوبية يف 
شهر ترشين الثاني املقبل يف الجولتني 
الخامس�ة والسادس�ة م�ن تصفيات 

كأس العالم.

نف�ت إدارة نادي النف�ط، االنباء 
التي تحدث�ت عن اتفاق النادي 
م�ع رايض شنيش�ل لتدريب 
لفريق خلفا للمدرب باس�م 

قاسم.
وقال املكت�ب االعالمي لن�ادي النفط 
ان »االنب�اء التي تحدثت عن تس�مية 
رايض شنيش�ل مدربا للفريق الكروي 

خلف�ا للم�درب باس�م قاس�م غ�ري 
صحيحة«.

واض�اف، ان »اإلدارة منح�ت الثق�ة 
ملدربها باسم قاسم يف مسرية الفريق 

بدوري الكرة املمتاز«.
وكان نادي النفط قد تعادل يف خمس 
مرات يف الجوالت الخمسة االخرية من 

دوري الكرة املمتاز.

عمار ساطع

ُت�وج فري�ق الحش�د بط�ال ملنافس�ات الع�راق 
والش�باب  للمتقدم�ني  الكان�وي  بتجدي�ف 
والناش�ئني يف الس�باقات الت�ي ج�رت يف بحرية 

نصب الشهيد وبمشاركة 18 نادًيا.
وق�ال رئيس اتحاد اللعبة ماج�د صالح يف بيان 
تابعت�ه /املراق�ب العراق�ي/ ان فريق الحش�د 
جمع 29 نقطة ليت�وج باملركز األول يليه فريق 
الش�باب ثانيا برصيد 24 نقطة فيما حل فريق 

االثوري ثالثا بعد ان جمع 16 نقطة .
واش�ار إىل أن املنافسات ش�هدت إثارة واضحة 
ب�ني الالعب�ني ونت�ج عنه�ا ب�روز العدي�د من 

الالعبني وبمختل�ف الفئات يمكن ان يكون لهم 
دور كب�ري يف تحقيق االنج�ازات الرياضية أثناء 

االستحقاقات الخارجية املقبلة.
يذك�ر ان 18 نادي�ا تنافس�وا يف بطول�ة العراق 
وه�م )ن�ادي الس�ماوة- ن�ادي العمارة-نادي 
القرن�ة - نادي البح�ري -نادي الحش�د -نادي 
الكاظمي�ة -نادي الوفاء -ن�ادي االثوري-نادي 
امليث�اق - نادي الش�باب -نادي النج�دة - نادي 
الحس�ني - نادي الصناعات الكهربائية - نادي 
آليات الرشطة -نادي غاز الشمال -نادي دوكان 

-نادي السليمانية -نادي سريوان(.

الحشد ينال لقب بطولة
 األندية بالتجديف
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ب�ات الفرن�ي عثمان ديمب�ي قريًبا م�ن الع�ودة إىل صفوف 
برشلونة، حيث من املتوقع عودته إىل قائمة العمالق الكتالوني، 

يف مباراة يوم األربعاء املقبل أمام رايوفايكانو.
ويعاني ديمبي من اإلصابة منذ يوم 19 حزيران املايض، عندما 
أصي�ب يف ركبت�ه أثن�اء مواجهة املج�ر يف الي�ورو، ليغيب عن 

املالعب بسبب تلك اإلصابة ملدة 4 شهور.
وبحس�ب »س�بورت« اإلس�بانية، أجرى ديمب�ي فحوصات يف 
فنلن�دا م�ع األطباء، الذي�ن يتعامل�ون مع إصابته منذ ش�هر 
حزيران املايض، ليحصل عىل الضوء األخرض للعودة للمشاركة 

يف املباريات من جديد.
وكما كان الوضع مع أنسو فاتي وحالًيا مع سريجيو أجويرو، 
س�يعود ديمبي بشكل تدريجي، حيث يفضل النادي الكتالوني 

االبتعاد عن أي مخاطرة يف تعجل عودته إىل املالعب من جيدد.
يذكر أن ديمبي وبرش�لونة يف مفاوضات بش�أن تجديد عقده، 

وبإمكانه الرحيل مجاًنا الصيف املقبل.

االتحاد اإلنجليزي
 يعاقب هازنهوتل

رونالدو ينتقد تصريحات
 بونوتشيو كيليني

الثالثي اإلفريقي يخلط أوراق ليفربول 

سيناريو قريب يعيد هازارد إلى تشيلسي

رايوفايكانو بوابة عودة 
ديمبلي إلى المالعب

باريس يؤكد قرب مشاركة نيمار امام مرسيليا

أعل�ن االتحاد اإلنجلي�زي لكرة القدم، تغري�م رالف هازنهوتل 
م�درب س�اوثهامبتون 20 أل�ف جنيه إس�رليني )ح�وايل 27 
ألف دوالر(، بس�بب تعليقات ضد حكم الفيديو املساعد خالل 
الخسارة أمام تشيلي هذا الشهر.وتلقى جيمس وارد-براوس 
قائ�د س�اوثهامبتون بطاقة حم�راء مبارشة خ�الل مواجهة 
تش�يلي يف الدوري اإلنجليزي املمتاز، رغم أنه كان قد حصل 
ع�ىل بطاقة صفراء يف البداية بعد تدخل قوي ضد جورجينيو. 
ولم يكن هازنهوتل سعيدا بذهاب الحكم مارتن أتكينسون إىل 

شاش�ة جانبية يف أرض امللعب، ملراجعة اللقطة واتخاذ قرار 
الط�رد. وكتب االتحاد اإلنجليزي ع�ىل توير: »تغريم 

رال�ف هازنهوت�ل م�ن س�اوثهامبتون 20 أل�ف 
جنيه إسرليني بسبب مخالفة الئحة )ئي3( 

ضمن لوائح االتح�اد واملتعلقة بمباراة ضد 
تش�يلي يف الدوري ي�وم 2 أكتوبر/ترشين 

أول 2021«.

اليوم... برشلونة يضيف ريال مدريد في كالسيكو الدوري االسباني

ال ص�وت يعل�و يف إس�بانيا حالًي�ا ع�ىل ص�وت 
برش�لونة  يس�تقبل  حي�ث  األرض،  كالس�يكو 
غريمه ريال مدريد، غًدا األحد، عىل ملعب كامب 

نو، يف قمة الجولة العارشة من الليجا.
ويحت�ل ري�ال مدريد املرك�ز الثال�ث برصيد 17 
نقط�ة، بف�ارق 3 نق�اط ع�ن ريال سوس�يداد 
املتص�در، بينم�ا يتواج�د برش�لونة يف املرك�ز 

السابع، برصيد 15 نقطة.
وسيكون كالس�يكواليوم هو األول، الذي يشهد 
عدم تواجد الثنائي س�ريجيو رام�وس وليونيل 
مي�ي يف ري�ال مدري�د وبرش�لونة، يف آخر 15 

عاًما، إذ يتقاسم الالعبان حالًيا غرفة املالبس يف 
باريس سان جريمان.

وهذه ه�ي املواجهة رقم 247 ب�ني الفريقني يف 
جميع املس�ابقات، وقد حقق الريال يف اللقاءات 
الس�ابقة 98 انتص�ارا، مقاب�ل 96 لربش�لونة، 

بينما انتهت 52 مباراة بالتعادل.
وبالنظ�ر إىل مباري�ات الفريق�ني يف كام�ب نو 
بالدوري اإلسباني، حقق برشلونة 50 انتصارا، 
وتعادل يف 20 لق�اًء، وخرس 21 مواجهة أخرى، 
وس�جل العمالق الكتالوني يف تلك اللقاءات 179 

هدًفا، مقابل 108 أهداف لريال مدريد.

وهذه أول م�رة يتواجه فيها كارلو أنش�يلوتي، 
مدرب ري�ال مدري�د، ورونال�د كوم�ان، مدرب 
برشلونة، يف الكالسيكو، والخامسة بشكل عام 
بينهم�ا، حي�ث تواجها 4 مرات م�ن قبل عندما 
كان أنش�يلوتي مدرًب�ا ملي�الن، وكوم�ان مدرًبا 

ألياكس.
وحق�ق اإليط�ايل 3 انتص�ارات وتع�ادل يف لقاء 
وحيد، وأتت جميع هذه املباريات يف دوري أبطال 
أوروبا، بني عامي 2002 و2004، وبالتايل يبحث 
كومان عن إنهاء عقدة أنش�يلوتي وتحقيق أول 

انتصار عليه.

وط�وال مس�ريته التدريبي�ة، واجه أنش�يلوتي 
 3 خالله�ا  حق�ق  مب�اراة،   11 يف  برش�لونة 
انتص�ارات و3 تعادالت وخرس 5 مواجهات، أما 
كوم�ان فالتقى ري�ال مدريد 3 م�رات من قبل، 
حقق خاللها انتصارا وحيدا وتعرض لهزيمتني.
ومن بني الالعبني الحاليني يف صفوف الفريقني، 
يبق�ى س�ريجيو بوس�كيتس أكث�ر م�ن خاض 
الكالسيكو، بواقع 40 مباراة مقابل 37 لجريارد 
بيكي�ه و36 لكريم بنزيم�ا، بينما يعترب راموس 
ومي�ي أكث�ر املش�اركني يف الكالس�يكو طوال 

تاريخه، برصيد 45 مباراة.

كما يتصدر بنزيما قائمة هدايف الكالسيكو، من 
بني الالعب�ني الحاليني يف الفريق�ني، برصيد 10 
أه�داف، بينم�ا يربع ميي عىل قم�ة الهدافني 
التاريخيني للكالسيكو بش�كل عام، برصيد 26 

هدًفا.
ويمل�ك برش�لونة حالًي�ا ثال�ث أصغ�ر فريق يف 
الدوري اإلسباني، من حيث معدل األعمار، الذي 
يص�ل إىل 26 عاًم�ا و174 يوًم�ا، بينم�ا يتواجد 
ريال مدري�د يف املركز الخامس، بمعدل 28 عاًما 

و20 يوًما.
كما يمل�ك البلوجران�ا 8 العبني ُول�دوا بعد عام 

2000 )الرقم األعي يف الدوري(، مقابل 6 العبني 
للفريق امللكي.

ومن�ذ موس�م )2005 - 2006(، حظ�ي ري�ال 
مدريد بأصغر معدل أعمار يف الكالسيكو، وكان 
ذل�ك تح�ت قي�ادة مانوي�ل بيليجرين�ي يف عام 

2010، بمعدل 25 عاًما و72 يوًما.
ويع�ول املريينجي ع�ىل خدمات نجم�ه بنزيما، 
ال�ذي يع�د أكثر الالعبني مس�اهمة يف تس�جيل 
الخمس�ة  األوروبي�ة  الدوري�ات  يف  األه�داف، 
الكربى، هذا املوس�م، بواقع 19 هدًفا مقابل 17 

لروبرت ليفاندوفسكي، صاحب املركز الثاني.
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يتطل�ع بي�ب جواردي�وال، م�درب مانشس�ر س�يتي، لتعزيز 
صفوف فريقه املدجج بالنج�وم، بعنرص هجومي جديد خالل 

الفرة املقبلة.
فقد كشف موقع »كالتش�يو مريكاتو« اإليطايل، عن استهداف 
املدرب اإلس�باني للمهاجم الش�اب، ش�ارل دي كيتيلري، العب 

كلوب بروج البلجيكي، الذي يبلغ من العمر 20 عاما فقط.
ويتمي�ز الالع�ب البلجيكي الش�اب بقدرته عىل اللع�ب يف أكثر 
من مركز بخط الهجوم، وهو م�ا أقنع جوارديوال به، ووضعه 

ضمن قائمة خيارات األخري يف سوق االنتقاالت.
وال يقت�رص االهتم�ام بدي كيتيلري عىل املان س�يتي فحس�ب، 

ب�ل أن ثنائيا إنجليزيا آخ�ر حاول الظف�ر بتوقيع الالعب، 
الصي�ف املايض، يتمثل يف إيفرتون ووس�ت ه�ام يونايتد، 
لك�ن وصول س�عره إىل 25 مليون يورو ح�ال دون رحيله 

عن كلوب بروج.
ولن يمثل هذا املبلغ أي مشكلة بالنسبة ملانشسر سيتي، 

بينما سينتهي عقد املهاجم البلجيكي يف صيف 2024.
ويتواجد الس�يتي مع بروج يف مجموع�ة واحدة بدوري 
أبط�ال أوروب�ا، وق�د تواجها مؤخ�را لحس�اب الجولة 
الثالث�ة، وحق�ق الفريق اإلنجلي�زي فوًزا كاس�ًحا عىل 

مضيفه )1-5(.

أص�در نادي باريس س�ان جريم�ان، بيانا 
جديدا عن العبيه املصابني قبل مواجهة 
يف  األح�د،  الي�وم  مارس�يليا،  أوملبي�ك 

كالسيكو الدوري الفرني.
إىل  الباري�ي  الن�ادي  بي�ان  وأش�ار 
املخ�رضم،  اإلس�باني  مدافع�ه  أن 
أداء  يواص�ل  رام�وس،  س�ريجيو 
تدريبات منفردة تحت إرشاف 
أطباء الفريق وأخصائي 
لتجهيزه  التأهيل، 
ركة  للمش�ا

يف املران الجماعي.
بالقمي�ص  ول�م يش�ارك رام�وس يف أي مب�اراة 
الباري�ي من�ذ انضمام�ه للفري�ق صي�ف العام 
الجاري، قادما من ري�ال مدريد يف صفقة انتقال 

حر.
وأضاف أن حارس املرمى سريجيو ريكو، أصيب 
بالت�واء يف إصبع اإلبهام خالل املران، وس�يغيب 

عن التدريبات ملدة أسبوع.
أما العب الوس�ط األرجنتيني، لياندروباريديس، 
فيتع�اىف م�ن إصابة يف عض�الت الفخ�ذ األيمن، 

وس�يعود للتدريب�ات بع�د ف�رة التوق�ف ال�دويل 
القادمة يف ترشين الثاني.

يف املقاب�ل، لم يش�مل التقري�ر الطبي، 
نيم�ار جوني�ور، ال�ذي غ�اب ع�ن 
املباراة األخ�رية ضد اليبزيج األملاني 

يف دوري األبط�ال، م�ا يؤك�د جاهزي�ة 
الالعب الربازيي للكالسيكو.

رد الربتغ�ايل كريس�تيانو رونال�دو، نج�م 
مانشس�ر يونايت�د ع�ىل االتهام�ات التي 
وجهت له من زميليه السابقني يف يوفنتوس 

ليوناردو بونوتشيوجورجيوكيليني.
وانض�م رونال�دو إىل مانشس�ر يونايتد يف 
آخ�ر أيام املريكاتو الصيف�ي املايض قادًما 
م�ن يوفنت�وس، نظ�ري 15 ملي�ون ي�ورو 

ثابت�ة،  إىل كقيم�ة  باإلضاف�ة 
تصل  متغ�ريات 
مالي�ني   8 إىل 

يورو.
موقع  وقال 
لتشيو  كا «

مريكاتو« اإليط�ايل، إن بونوتش�يوكيليني 
هاجم�ا رونالدو يف األيام األخرية، بس�بب 

توقيت رحيله عن السيدة العجوز.
ورصح كيلين�ي: »كان م�ن األفضل لنا أن 
يغ�ادر رونالدو مبكرًا كي يس�تعد الفريق 
لهذا األمر. إنه يشء نحن من ندفع ثمنه«، 
بينم�ا قال بونوت�ي: »اآلن نلعب كفريق، 
بينم�ا قب�ل كذلك كن�ا نخدم كريس�تيانو 

رونالدو«.
ووفًق�ا للموق�ع اإليط�ايل ف�إن رونال�دو 
رد ع�ىل ه�ذه االتهام�ات، قائ�اًل: »أض�ع 
املجموعة أوالً. إن الفوز كفريق أسهل من 

حصد األلقاب بشكل فردي«.
الجمي�ع  يع�رف  أن  »يج�ب  وأض�اف: 
أدواره�م. أع�رف متى يحت�اج فريقي إيل، 
وأعرف دوري يف النادي: أنا أسجل وأساعد 
الفري�ق بخربات�ي ومعرفت�ي لكي�ف 

تسري املباريات«.
وختم: »إذا كان الجميع يفكر 
عىل هذا النحو، ويضحون 
أج�ل  م�ن  بأنفس�هم 
أننا  أعتقد  الفريق، 
فريًقا  سنكون 

أفضل«.

كش�فت تقارير صحفية بريطانية، أن نادي ليفربول منزعج بشدة 
م�ن غياب 3 من أه�م نجوم الفري�ق، يف مطلع ع�ام 2022 املقبل، 

بسبب مشاركتهم يف بطولة كأس األمم األفريقية.
وذكرت صحيف�ة »مريور« الربيطانية، أن ليفرب�ول يريد أن يبدأ يف 
محادثات مع املنتخبات األفريقية، بشأن إطالق رساح العبيه الذين 

سيشاركوا يف كأس األمم األفريقية يف شهر كانون الثاني املقبل.
وم�ن املق�رر أن يفق�د ليفربول 3 العب�ني سيش�اركون يف البطولة 

األفريقية وهم محمد صالح، ساديو ماني ونابي كيتا.
وأضاف�ت أن الري�دز يأمل�ون يف تقليل الوقت ال�ذي يقضيه الثالثي 

عن  إنجل�را، من خالل إلغاء أو عىل األقل بعي�ًدا 
تأجي�ل رحلته�م وأن يش�اركوا يف 
األدوار النهائي�ة م�ن البطولة، كي 
ال يخرسه�م الليفر مل�دة تصل إىل 

شهر.
يش�ار إىل أن كأس أم�م أفريقي�ا من املقرر أن يق�ام يف الفرة من 9 

كانوالثاني حتى 6 شباط املقبل.

قال تقرير صحف�ي، إن البلجيكي إيدين هازارد، 
نج�م ري�ال مدريد، يقرب من مغ�ادرة امللكي يف 
الفرة املقبلة، وس�ط أنب�اء تربط�ه بالعودة إىل 

صفوف نادي تشيلي اإلنجليزي.
وبحس�ب صحيف�ة الناس�يونال، ف�إن ه�ازارد 
يمك�ن أن يغادر ريال مدريد ويعود إىل تش�يلي 
يف الصي�ف املقب�ل، يف ظ�ل ع�دم اقتن�اع النادي 

اإلسباني بقدرته عىل حمل القميص امللكي.
وأضاف�ت أن ه�ازارد ال�ذي عذبت�ه اإلصابات يف 
العامني املاضيني، لم يتمكن حتى اآلن من إثبات 
جدارته يف إسبانيا، مشرية إىل أن سوق االنتقاالت 

يمكن أن ُيفتح أمامه.
ولفت�ت الصحيفة إىل أن ه�ازارد مرتبط بالعودة 
إىل تش�يلي، مؤك�دة أن البلوز س�ريحبون بكل 

رسور بع�ودة الالع�ب الذي تألق بش�دة وأصبح 
نجًما بني صفوفهم.

جدي�ر بالذك�ر أن ه�ازارد ش�ارك يف 8 مباريات 
مع ريال مدريد هذا املوس�م بالدوري اإلس�باني 
ودوري أبطال أوروبا، بمجموع دقائق بلغ »382 
دقيق�ة«، لم يس�جل فيه�م أي ه�دف حتى اآلن 

بينما قدم تمريرة واحدة حاسمة.

جوارديوال يستهدف التعاقد مع دي كيتيلير
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8
املتنبيالثقافـي

كفىبَكداًءأنترىاملوَتشافيا
أمانيا وَحسُباملناياأنيكنَّ

تمنَّيتهاملاتمنيَتأنترى
صديقاًفأعَياأوعدواًُمداجياً

َحببتَكقلبيقبَلُحّبَكمننأى
وقدكانغداراًفُكنأنَتوافيا

وأعلمأنالبنييشكيكَبعدُه
فلسَتفؤاديإنرأيتَكشاكيا

إذاالجوُدلمُيرزْقخالصاًمناألذى
فالالحمدمكسوباًوالاملاُلباقيا

عىلالفتى وللنفسأخالقتدلُّ
أكاَنسخاًءماأتىأمتساخيا

أبيات خالدة في الذاكرة
مختارات من أقوال المشاهير

عباسمحمودالعقاد
ظنواأنالنبياليحزن،كماظنقوٌمأنالش�جاعاليخاف
واليحبالحياة،وأنالكريماليعرفقيمةاملال.ولكنالقلب
ال�ذياليعرفقيمةاملالالفضلل�هيفالكرم،والقلبالذي
اليخ�افالفضللهيفالش�جاعة،والقل�بالذياليحزنال
فضللهيفالص�ر..إنماالفضليفالحزنوالغلبةعليه،ويف
 الخوفوالس�موعلي�ه،ويفمعرفةاملالواإليث�ارعليه.ُربَّ
رجلوس�يممحبوبغري رجٌلوس�يٌمغ�ريمحب�وب،وُربَّ
رجلوس�يميحب�هالناسويهابون�هوهوال مهي�ب،وُربَّ
يحبالناسواليعطفعليهمواليبادلهمالوفاء،أمامحمد
عليهوعىلالهالصالةوالسالمفقداستوىفشمائلالوسامة
واملحبةوالعطفعىلالناس..فكانعىلمايختارهواصفوه
ومحبوه،وكاننعماملس�مىباملختار.وكانأش�دحياءمن

العذراءيفخدرها..وأصرالناسعىلأقدارالناس.

المركز الثقافي العراقي يحتفي بالشاعر والقاص جابر محمد جابر
املراقبالعراقي/خاص...

ضيفاملركزالثقايفالعراقييفش�ارع
املتنبيالش�اعروالقاصجابرمحمد
بمنج�زه احتف�اء جلس�ة يف جاب�ر
الروائ�ي بدأه�ا وال�ردي الش�عري
ص�ادقالجم�لمديرالجلس�ةبكلمة
وع�رضلس�ريةاملحتف�ىب�هواب�رز
اصداراتهثمعرجع�ىلاخراصداراته
برئبرهوتمس�تعرضاع�دداملقاالت
والدراس�اتالتيكتبهابع�ضالنقاد
والباحث�ني والدارس�ني االكاديمي�ني
عنها،بعدذلكتحدثالضيفعنأبرز
محطات�هالثقافي�ةوبدايات�هاملبكرة
اول األدبواص�داره عال�م ول�وج يف
مجموع�ةش�عريةلهتحتعن�وان،،
قصائدملعونة،،وهوابنتسعةعرش
ربيع�ا،ثمتواصلتاإلص�داراتلينتج
سبعةمجاميعش�عريةومجموعتان
قصصيتانوروايةويقولمازلتعىل
قيداإلبداعوسأصدرمجموعةشعرية
جدي�دةوهن�اككتابنق�ديقدصدر
قب�لأي�امع�نتجربتيحم�لعنوان
،،زواي�ااملفارق�اتالح�ادةيفاملنج�ز
الش�عريوال�رديلجاب�رمحم�د

جاب�ر،،ملؤلفهالناقدحم�ديمخلف
الحديثي.

كاناولاملتحدثنيالشاعروالصحفي
احم�دالبيات�يال�ذياش�ادبتجرب�ة
املحتف�ىبهكون�هعارصهقب�لأكثر
م�نثالثنيس�نهوقالعرفتهش�اعرا
مبدعاوقاصاواعياوصحفيامجتهدا
،مثاب�راحريصاعىلانض�اجتجربته
األدبي�ةبع�دذل�كاذنمديرالجلس�ة
للدكت�ورن�زارعب�دالغف�اريفط�رح
ورقتهالنقديةالتيخصبهاالجلسة
منوه�اإىلمعرفتهاملس�بقةواطالعه
ع�ىلتجرب�ةاملحتفىبهمن�ذبدايتها
األوىلكونهم�اينتمي�انملدينةواحدة
،بع�دذلكتحدثالناق�دمحمديونس
مشرياإىلإمكانياتجابرمحمدجابر
يفكتابةالقصةالقصريةجداوهيمن
أصعبالفنونالكتابيةكونهاتتطلب

معرفةتامةباساليبالردقائال
اناالش�تعالال�رديالقصرييحتاج
مهارةفائقةيفااللتزاماللغويإىلحد
م�اوهذامايتطلبالش�عريةالفائقة
الناق�د. رأي ع�ىل بالرمزيةوالدالل�ة

والباحثعباسعجاج

ثمجاءدورالناقدطالبالدراجيالذي
تحدثعنتجربت�هيفالكتابةالنقدية
عنمنجزاملحتفىب�هوبالتحديدعن
رواي�ةس�اللمالصح�وومجموعت�ه
القصصي�ةالقص�ريةج�دامطرعىل
رصيفالذاك�رة،واخراملتحدثنيكان
الدكتورمحمدونانجاسمالذياشاد
بتجربةاملحتفىبهمس�تعرضابعض
قصائدهالتيتدرساالنيفالجامعات
العراقي�ةكأنم�وذجلقصي�دةالنث�ر
الحديث�ةوطال�بالجامعاتبدراس�ة
األدبالعراق�يوباالخ�صاملعارصين
منه�مملايمتلكونمنتجاربمكتنزه
تيشبق�دراتإبداعيةتضاهيالبعض
منهاتج�اربكبارالش�عراءوالكتاب
الع�رب،وقب�لنهاي�ةالجلس�ةت�م
توقي�ععددمننس�خ،،برئبرهوت،،
وتوزيعهاعىلالحضور،لألمانةكانت
جلس�ةنوعيةبمحتواهاوطروحاتها
ادهش�تالجمه�ورالذياس�تصاغها
وتقبله�ابمرون�ةعاليةبعدهاش�كر
املحتف�ىب�هالروائ�يص�ادقالجمل
مديرالجلس�ةوكلمنحرضوشارك

بفقراتها.

كابوسية الواقع في »غيمة 
يتدلى منها حبل سميك«

املراقبالعراقي/متابعة...
قص�صمجموع�ة»غيم�ةيت�دىلمنها
حب�لس�ميك«لألردنيةأمانيس�ليمان
داودمتعب�ةومقلق�ةومربكة،وتحتاج
للتوص�ل الق�راءةوالرتكي�ز إىلإع�ادة
إىلتأوي�لمقن�عللن�ص،وربم�االيتم
ذل�ك،وه�يقص�صموجه�ةلق�ارئ
مع�ني؛ق�ارئيقب�لالتح�ديوالغوص
والره�ان.تق�ولالكاتبةيفلق�اءمعها
ن�رشيفصحيف�ة»الغ�د«األردني�ةعن
مجموعته�ا:»التصل�حفيهاالقصص
للق�راءةالواحدة؛إذتب�دوالقراءةاألوىل
صادم�ةومخلخل�ةللع�اديواملتعارف
عليه،وتبدأالستارةباالنزياحعندتقبُّل
الق�ارئالتعاقَدمعالقص�ةومقاربتها
ِبَرِوّي�ةوعرإقامةمقايضةبنيالقارئ
والنص؛فإذامنحالقارُئالقصَةصره
منحْتهاملتعةالرديةوكش�فْتلهعن

املغلّقواملستور«.
تتكوناملجموعةمنثالثعرشةقصة،
ه�ي:غيمةيت�دىلمنه�احبلس�ميك،
ن�ايالقح�ط،س�اللمالب�وح،أرغف�ة
الخ�وف،ذراعتحفبه�االغيوم،مقص
الش�جر،نافذةوحي�دةعالية،ش�جرة
الزين�ةالش�وكية،ع�نيالج�رذ..ع�ني
الطائر،بيوفيليا،فطريةس�وداءوامرأة
مب�رة،فت�ىاللوح�ة،تمائ�مخابية.
وت�رتاوحالقصصبنيالواق�عوالخيال
والغرائبي�ةوالفانتازيا،تتناولتفاصيل
حياتيةبشكلمغايرومختلفوصادم،
مايرب�كالقارئويس�تفزه،ويدخلهيف
أتوناألحداث،ليشعربمعاناةشخوص
القص�صوآالمه�اوجنونه�اوغربته�ا
وأس�ئلتها ورصاعاته�ا وكوابيس�ها
الوجودي�ة.وتتن�اولهذهاملقال�ةأربع
قص�صمتقارب�ةيفعوامله�االجنونية
والغرائبي�ة»إن�همجنونوم�ارقوغري

قابلللتأويلهذاالعالم«.
عىلالرغمم�نغرائبيةالقصةوخيالها
املجن�ح،إالأنه�اواقعي�ةيفحقيقتها،
لكنه�االواقعيةالصادمة،التيتس�لط
الض�وءبقوةعىلاألوجاعوالس�لوكيات
وتعام�لالن�اسم�عبعضه�مبعض�ا؛
يخ�رالرج�لأكث�رم�نش�خصأنهم
»س�يقطعونرأيسبع�دثالث�ةأي�ام«،
ولك�نالعجيبأنالأحديهتمأويلتفت
أوحتىيس�تغربأويس�تهجن،ولكأن
األمرعاديتماما،مألوفحدالالمباالة،
ولكن،أيمحكومباإلعدامهذاوهوحر
طليق؟يحيلناهذاالتس�اؤلإىلحقيقة

مفجعة؛أنالفرقبنيالسجنني.

فيلم  »كوستا برافا، 
لبنان« اهتمام نادر بالبيئة 

في السينما العربية

املراقبالعراقي/متابعة...
منب�نيمش�كالتكث�ريةتصاعدتيف
لبنانخ�اللاألع�وامالقليل�ةاملاضية،
اخت�ارتاملخرج�ةمنيةعقلمش�كلة
النفاي�اتللتعب�ريعنغضبه�امماآل

إليهحالبلدها.
وبصيغ�ةفني�ةرقيقةوالذع�ةيفذات
الوقت،يتن�اولفيلمها)كوس�تابرافا،
لبنان(قصةوليد،الذيقررتركبريوت
م�عزوجت�هوابنتيهوأم�ه،والعيشيف
الجب�ل،حي�ثالطبيع�ةالبك�ر،والبعد
ع�نالضوض�اءوالتلوث،لك�نبنييوم
وليل�ةفوجئ�تالعائل�ةبعم�الوآالت
حفرتؤس�سملطمرنفاياتجديدأمام
منزله�امبارشة.يحاولولي�دمقاومة
الوض�عالجدي�دبتوثيقم�ايحدثمن
إزال�ةلألش�جاروتلويثللبيئ�ة،بهدف
رف�عدع�وىقضائيةلوق�فاملرشوع،
لك�نالزوج�ةت�دركيفق�رارةنفس�ها
أنه�ذهاملس�اعيلنتس�فرعنيشء،
وتدع�وهإىلالع�ودةللمدين�ة،حيثلم
يع�دهن�اكمف�رم�نالتلوث.وروي�دا
رويدات�دبالخالفاتيفالعائلة،خاصة
م�عانضم�امأمولي�دإىلص�فزوجة
ابنه�ا،وتدعمرغبته�ايفالعودةللحياة
الس�ابقة،بينم�اتؤازراالبن�ةالصغرى
أباها،وتظلترش�قالعم�البالحجارة
كلماظه�رأحدهمأم�امالبيت.وبينما
تعص�فالخالف�اتباس�تقراراألرسة،
تتوىفأموليد،وتأتيأختهمنكولومبيا
لحض�ورالجن�ازة،لكنهاتع�ودرسيعا
لعدمقدرته�اعىلتحملأوض�اعالبلد.
وتزداداألمورتعقيداحنيتقررالزوجة
حزمحقائبهاوالعودةإىلبريوتويبقى
وليدوح�دهباملنزلمعابنت�هالصغرى
اعتق�ادامن�هأنه�ذهاألزم�ةس�تمر،
وس�تعودزوجت�هوابنت�هالكب�ريةمرة
أخ�رى،لك�نزم�اماملب�ادرةيأتيمن
الطفل�ةالصغ�ريةالتيتنطلقخلس�ة
لالنضم�امإىلأمهاوأختها،فيهرعاألب

للحاقبهن.

املراقبالعراقي/متابعة...
تطرحمرحية”ذئ�ابمنفردة“ملخرجهاالتونيس
وليدالدغس�نيقضايااجتماعيةفلس�فيةبأسلوب
الكوميدياالسوداء،وتغوصيفخباياالذاتوتفاصيل
الش�خصيةالتونس�يةوم�نورائهااإلنس�انيةبكل
تناقضاته�اوالضغ�وطالتيتواجهه�اوالقلقالذي

تعيشهفيدفعهاإىلاالغرتابوحتىالتشدد.
واملرحي�ةالت�يأنتجه�امرك�زالفن�ونالدرامية
والركحي�ةبال�كافنهايةع�ام2019بدأتتخطف
األضواءم�عع�ودةالنش�اطالثقايفومش�اركاتها
يفمهرجان�اتومس�ابقاتعربية،حيثاس�تأثرت
بمعظ�مالجوائزالخاص�ةبالدورةال��19ملهرجان
صي�فالزرق�اءاملرحيب�األردنوتّوج�ت”ذئاب
منفردة“بجوائزأفضلممث�لأول)منريالعماري(
وأفضلممثلثان)وليدالخرضاوي(وأفضلممثلة
أوىل)ش�ريازالعي�اري(،وكذلكأفضلس�ينوغرافيا

التيآلتملحمدالهاديبالخري.
ويفه�ذهاملرحيةيش�تغلاملخرجوليدالدغس�ني
عىلجملةمناملتناقضاتويمس�كبتالبيباإلنسان
املع�ارصليهزتفك�ريهويّرجكيانهويكش�فزيفه

ونفاقهويعرّيقبحهووحش�يتهيفمالحقهغرائزه
الحقيق�ي التواص�ل أّنع�ر رغ�م ومصالح�ه،
واالف�رتايضبنيالن�اسيفظلالث�ورةالتكنولوجية
والرقمي�ةيتي�حللبرشاالقرتابم�نبعضهمبعضا

ظاهريا.
ولك�نالحقيق�ةالت�ييس�عىاملخرجإىلكش�فها
أّنهخالف�الهذااملظهرالزائففقدنمتيفاإلنس�ان
النزع�ةالفرداني�ةوتفاقمتيفطبع�هاألنانيةحتى
صاراإلنس�انأق�ربإىلالذئبال�ذييبطشبأخيه
اإلنسانإنهواختلفمعهيفالفكرأوكانعقبةيف

طريقمصلحتهالذاتية.
واملرحي�ةالتخلومنطرحفلس�في،فهيتعالج
تلكالنفس�يةالقلقةواملضطربةواملتوجسةإلنسان
يعي�شيفعال�مظاه�رهاليعكسباطن�هويفزمن
طغ�تفيهاألناني�ةواملصالحالذاتي�ةوتفوقتعىل
فانح�رف والرتاح�م، والتضام�ن اإلنس�انية قي�م
اإلنس�انفيهاعنطبيعتهالخ�رّيةإذاافرتضناأنها
كذلكلينترلرؤيةالفيلس�وفاإلنجليزيالش�هري

توماسهوبز”اإلنسانذئبألخيهاإلنسان“.
ومنهذااملنطلقتتوّغلاملرحيةيفتعريةاإلنس�ان

املع�ارصبطريق�ةأق�ربإىلالكوميدي�االس�وداء،
وتصّورمايحدثيفالحياةالعامةمننفاقوتحايل
وت�رّدأخالقييبدأمنالطبقةالسياس�يةوصوالإىل
عامةالناس،ماخلقحياةمجتمعيةقلقةومرتددة
تنعدمفيهاثقةكلفردباآلخر،وتتجذرفيهاالطباع
املتوحشةالتيتدفعباإلنسانإىلالتعصبوالتمسك
برأيهورؤيتهلألش�ياءوإىلالتط�ّرفوالعيشداخل

عاملهالفرديمنغلقاعىلذاتهوأفكاره.
واملرحي�ة،التكتفيبنقلهذاالقلقوكش�فه،بل
إنمخرجهاس�عىأوالإىلالتعبريعنأملهوهويرى
ه�ذااالنهيارالقيمياملجتمعي،وثانياإىلترميمهذا
الواقعاملتداع�يومحاولةإعادةإنتاجإنس�انأكثر

توازناوقدرةعىلتقبلاآلخر.
وتمثل”ذئ�ابمنفردة“التجربةالثامنةيفمس�رية
املخرجوليدالدغس�ني،الذيقالإّنهذاالعمليمثل
ثراءيفجانبهالفنيواالجتماعي،تاركاللمتلقيدور
تفكيكالش�فراتالتيتضمنته�ااملرحيةوإعادة
بنائهامجددايفذهنهبالطريقةالتيفهمهاوأضاف
أنهقدممقاربةفنيةجماليةويبقىالدورللمتفرج

للقيامبقراءتهالذاتيةوالتفاعلمعهذاالعمل.

مسرحية  »ذئاب منفردة«.. تعرية الزيف بالكوميديا السوداء

وجع  االغتراب في »امرأة من كرٍز وعسل«

املراقبالعراقي/املحررالثقايف...
انالتجرب�ةالذاتي�ةالت�يتنطل�قمن
صدقأحاس�يسالوجدان,بدونش�ك
انه�اتلعبدوراًهام�اًيفصياغةالنص
الش�عري,بم�ايكش�فع�نمعان�اة
املكن�ونالداخ�يللروح,منمش�اعر
وانفعاالتعاطفي�ةوكذلكرداتالفعل
املضادأواملقابل.واملجموعةالش�عرية
غطتمساحاتواسعةعىلسيميائية
الثيماتاملتناولة)بالداللةواإلش�ارة(
ع�نمعاناةاالنث�ى,أوبالتعبريالدقيق
معاناةاملرأةالعراقيةبش�كلهاالخاص
والع�ام,ألن)األن�ا(الش�عريةالذاتية
تمزجهمومه�اواحزانهايفخصوصية
املرأةبشكلعام,يفالواقعاالجتماعي,
الذييحملتجاهاملرأةالظلمواالجحاف
والحي�ف,ممايخل�قمعان�اةمتعددة
االط�رافكاط�رافاالخطب�وط,حتى
تخلقطع�ماملرارةاملري�رة,بمايخص
االنته�اك نح�و وانس�انيتها كيانه�ا

الصارخ.
وأضاف:انالش�اعرة)ذكرىلعيبي(
ترب�ط)االنا(الحس�يةأوالذاتيةمع)
االن�ا(العامةللمرأةالعراقية,ايتربط
الخ�اصبالعام,يفتس�ليطالضوءعىل
واقعاالنتهاكاتبحقاملرأة,وتحاولأن
تكشفجدارالواقعاالجتماعيالصعب
واملعق�د,الذييحس�بأنف�اساملرأة,
ويح�اولأنيجدثغرةحتىلوبس�يطة
حت�ىيتوغ�لم�نخالله�اويوظفه�ا
يفحال�ةالتهوي�لاكث�رم�نحجمه�ا
املنطق�يواملعقول,منأجلهدمكيان
امل�رأةليجعل�همرتعاالح�زانوالخيبة

واالنكسار.
وتابع:منهذاالواقعنجداملرأةتصارع
يفوجوده�ا:الظروفوالزمنالقايس)
يكتبنيالق�درقصيدة(,لكنهاتحاول
ع�دماالستس�المرغ�معلقمامل�رارة,
وتح�اولأنتجدلنفس�هامكاناًضمن
الرقع�ةاالجتماعية.تح�اولأنتكون

مث�لاالس�فنجةيفامتص�اصاألجواء
امللب�دةبالغي�وم,املش�حونةيفتهدي�د
كيانه�اوإنس�انيتها.وتحاولأنترتب
ايامهاوزمانها)ارتبأياميالباقيات(
وتحاولأنتخلقلنفسهاالحلموتطرزه
كماتطرزضفائره�اباالرشطةامللونة
الحاملةباالماني,,لكيتنطلقكيمامة
.تنطل�ق الرافدي�ن س�ومريةيفأرض
كيمام�ةمنمدين�ةالوالدةميس�ان)
العم�ارة(اىلكلالع�راق.وت�رىاملرأة
والوطنجس�دواح�دالينفصل,فحني
يق�عالظل�مواملظلومي�ةع�ىلأحدهما
يتأثرمبارشةبنف�سالظلمواالجحاف
واالش�جانالطرفاآلخر)كالناوطن
(,ه�ذااالرتب�اطالروح�يب�نيامل�رأة
والوط�ن,ه�ورصاعمنأج�لالوجود
والبقاء,ه�ذاالزخمالع�ايل,فأنوجع
االغرتابالروحييقععىلالوطنواملرأة
مع�اً.وكالالطرفنييحلمباالملوالنور

يفرحابه�االعايل,وكلم�ايكونالوطن
زاهياًبالنورينعكسمبارشةعىلواقع
امل�رأة,بهذاالش�كلتح�رثالنصوص
الش�عريةللمجموع�ة)إم�رأةمنكرٍز
وعس�ل(.ولكننجدمساحاتواسعة

للحباملفقوديفمدلوالتهالبليغة.
وواصل:ع�ىلالرغمم�نأنقلباملرأة
يحت�لمكان�اًواس�عاًللح�بوالعش�ق
والوف�اءيفاغص�انالحن�ني.رغمأنها
تك�ونيمام�ةعش�تارية ان تتطل�ع
س�ومريةتط�ريب�الانتهاء,م�ناجل
انتج�دالع�شأوالكتفلك�يتتكئ,
لتج�دالقلبلكيتتدف�ئفيه,لتذويب
ح�زناالغرتابالداخ�ي.حتىاليكون
قام�وسالحبعبارة:الح�اء:حزن.

والباء:بكاء.
وأكم�ل:ل�ونطقالحزنلكش�فحجم
املعاناةاملتكلس�ةيفاإلحساسالداخي
يفعذاباتالروح,لتجعلهاإمرأةالدمع

واالح�زان.أمالصرتحي�اوتموتعىل
محبةالله,فهيس�يدةالوردوالصباح
,تحاولانتصم�تأمامالدهر,كيال
يرح�لقلبه�ااىلاألم�سالحزين.فهي

أحالمهاصغريةجداً.
وأوض�ح:انه�ذاالحن�نياملره�فيف
ش�غافهيفالش�وقوالحن�نياىلمرحلة
كالزه�رة كان�ت النه�ا . الطفول�ة
الياسمنييفرشائطهاالحريرية.عكس
مراح�لالعم�راالخ�رىتتزاح�مفيها
االحزانواالشجان,ويدفعهااىلالخناق
وم�أزقالضيقوالش�دةوالكدر.تتذكر

أي�امالطفولةبحالوتهاوبرائتهاوطيبة
س�ذاجتها.ل�متتج�رعكأسالحنظل
بالح�باملزيفاملش�بعبغ�رور)االنا(
املتكرة,ولهذاتتمنىلوترجعاىلايام
الطفولة,لكيتلقيرسمهيفاملاءعله
يش�فىويتطهر,لوعادتاىلطفولتها
لجمعتس�جائرهاملبلل�ةونثرتعليها
مطره�اعله�اتج�فوتح�رتق،غريبة
ال�روحتعانيهموماالغ�رتابالداخي
والخارج�يوالتبعثر,أنتنزعذاكرتها
عن�درسابالح�دودوالغرب�ة,وتقرتب
منوهمالحكايات,لتغسليديهابرتاب
املحب�ة.لتضعبصماتهاف�وقاألبواب
باس�ماللهوتقول:ي�االلهودعتكقلبي

وأحبتي..يااللهودعتكوجودي.
وخت�م:يبقىالع�راقاله�ماالكرفهو
الحبي�بوالصديقوليسس�واه.يبقى
الع�راقرياحالش�وقوالحن�نيتداعب
نبض�اتالقل�ب.يبق�ىالع�راقاالمل,
حتىلوخرجمنرمادهوكفنهولحده,
يبقىترابهنقياً,رغماالحزانوجريان
انه�ارالدم�اء,رغ�مالج�واملش�حون
بالرص�اصالطائ�ش,الب�دأنيصحو
العراقويضحكعىلاملوتوالدهراللعني
.يبقىشهداءالعراقازهاراالملالقادم
,يبق�ىالعراقحياًرغمالغدرواالمهات
تنوحعىلفلذاتاكبادهاالشهداء,ليس
لناس�وىعراقاليم�وت،يبقىالعراق
وس�ادةالغريبعنالوطنوعىلرصيف
املنفى,والش�وقيهزالقلببالحننياىل
الوط�ناىلمدنهالس�اكنةيفالقلبمن

ميسانوزاخووكربالء.

يرى الناقد جمعة عبداهلل إن  وجع  االغتراب 
يظهر بشكل جلي  في المجموعة الشعرية “إمرأة 

من كرٍز وعسل” للشاعرة ذكرى لعيبي لكونها  
تعيش بعيدا عن وطنها العراق ومدينتها 

العمارة منذ سنوات طوال. وقال عبداهلل في 
قراءة نقدية خص بها )المراقب العراقي(:

ذكرى لعيبيجمعة عبدالله



في ذكرى المولد النبوي المبارك
إطاللة تأريخية على حياة سيد 

الكائنات في نهج البالغة

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
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والنبوة سلسلُة هدايٍة رّبانّيٍة، وشعلة 
نورانّي�ة أن�ارت درب البرشي�ة، من�ذ 
أن س�كن اإلنس�ان ه�ذه املعم�ورة، 
وستس�تمر إىل نهاية املط�اف عىل يد 

أمناء وأوصياء خاتم النبوة.
قال أم�ر املؤمن�ن )ع(: »ولَ�ْم ُيْخِل 
الله ُس�ْبَحاَنُه َخلَْقُه ِمْن َنِبيٍّ ُمرَْس�ٍل، 
�ٍة الِزَمٍة، أَْو  أَْو ِكَت�اٍب ُمْن�َزٍل، أَْو ُحجَّ
ُ ِبِهْم ِقلَُّة  ٍة َقاِئَمٍة، ُرُسٌل ال ُتَقصرِّ َمَحجَّ
َعَدِدِه�ْم، وال َكْث�رَُة الْ�ُمَكذرِِّبَن لَ�ُهْم، 
َي لَ�ُه َمْن َبْع�َدُه، أَْو  ِمْن َس�اِبٍق ُس�مرِّ
َغاِبٍر َعرََّفُه َمْن َقْبلَُه، َعىَل َذلَِك َنَس�َلِت 
الْ�ُق�ُروُن وَمَض�ِت الدُُّهوُر وَس�لََفِت 

اآلَباُء وَخلََفِت األْبَناُء«.
لقديم�اً م�ا س�معنا ش�بهة منكري 
النب�وة م�ن اّن النب�ي إم�ا يأت�ي بما 
يوافق العقل فال فائدة فيه وال حاجة 
إلي�ه، وإما يأت�ي بما يخال�ف العقل 
فيجب رّده، وعليه ال حاجة لألنبياء.

ويف الجواب نقول:
اّن العق�ل ال يتمك�ن أن يحي�ط علماً 
بجمي�ع األم�ور، إذ ل�ه نط�اق عم�ل 

محدود، باإلضاف�ة إىل اّن ضوء العقل 
ق�د يخب�و بس�بب اق�راف الذن�وب 
وس�يطرة األهواء، ويف ذلك يقول أمر 
املؤمن�ن )ع(: »َك�ْم ِم�ْن َعْقٍل أَِس�ٍر 

َتْحَت َهَوى أَِمٍر«)]3[(.
ويف كتاب�ه )ع( إىل رشي�ح القايض ملا 
اش�رى داراً بثمان�ن دين�اراً، وعظه 
اإلم�ام بموعظة بليغة جاء يف آخرها: 
»َش�ِهَد َعىَل َذلَِك الْ�َعْق�ُل إَِذا َخَرَج ِمْن 
ْنَيا«. أَْسِ الْ�َهَوى، وَسلَِم ِمْن َعالِئِق الدُّ
إذاً العقل لوحده � ومن دون استعانة 
بالوحي � ال يتمكن من س�لوك طريق 
الهداي�ة للمخاط�ر الت�ي تحي�ط به، 
حتى لو س�لّمنا اّن بع�ض ما جاء به 
الوحي وصل إليه العقل وأدركه قبله، 
فحينئ�ٍذ يك�ون دلي�ل الوح�ي مؤكداً 

لدليل العقل وهذا ال ضر فيه.
واّن الله تعاىل لم يخلق اإلنسان عبثاً، 
�ماَء  وه�و القائ�ل: )َوم�ا َخلَْقَنا السَّ
َواألَْرَض َوم�ا َبْيَنُهما باِط�اًل ذلَِك َظنُّ 
الَِّذيَن َكَف�ُروا َفَوْيٌل لِلَِّذي�َن َكَفُروا ِمَن 
النَّاِر()]5[(، وقال تع�اىل أيضاً: )َوَما 

َخلَْق�ُت الْ�ِجنَّ َواإلِْن�سَ إاِلَّ لَِيْعُبُدوِن(
)ع(:  أمراملؤمن�ن  وق�ال   ،)]6[(
»َواْعلَُم�وا ِعَب�اَد الله أَنَُّه لَ�ْم َيْخُلْقُكْم 

َعَبثاً ولَْم ُيرِْسلُْكْم َهَمالً«.
ول�زوم  الخلق�ة،  يف  العبثي�ة  فع�دم 
املعرف�ة والعب�ادة، تقت�ي وص�ول 
أوامر الخالق ونواهيه إىل الناس، وهذا 
ال يتحقق إاّل عرب األنبياء والرسل، بعد 
عج�ز اإلنس�ان عن االتص�ال املبارش 
بالخالق، وكذل�ك باملخلوقات الغيبّية 

كاملالئكة.
ومن الرباهن األخ�رى، إتمام الحجة 
وتعلي�م العباد، فقد قال أمر املؤمنن 
)ع(: »واْصَطَف�ى ُس�ْبَحاَنُه ِمْن َولَِدِه 
أَْنِبَي�اَء أََخ�َذ َع�ىَل الْ�وَْح�ي ِميَثاَقُهْم، 
ا َبدََّل  وَعىَل َتْبلِيِغ الررَِّسالَِة أََماَنَتُهْم، لَ�مَّ
أَْكَثُر َخلِْق�ِه َعْهَد الله إِلَْيِه�ْم، َفَجِهُلوا 
ُه، واتََّخُذوا األْنَداَد َمَعُه، واْجَتالَْتُهُم  َحقَّ
�َياِطُن َعْن َمْعرَِفِتِه، واْقَتَطَعْتُهْم  الشَّ
َعْن ِعَباَدِتِه، َفَبَعَث ِفيِهْم ُرُسلَُه، وَواَتَر 
إِلَْيِه�ْم أَْنِبَي�اَءُه، لَِيْس�َتأُْدوُهْم ِميَثاَق 
ُروُه�ْم َمْن�ِ�َّ ِنْعَمِتِه،  ِفْطرَِت�ِه، وُيَذكرِّ

�وا َعلَْيِه�ْم ِبالتَّْبلِي�ِغ، وُيِثرُوا  وَيْحَتجُّ
لَ�ُهْم َدَفاِئَن الْ�ُعُق�وِل، وُيُروُهْم آَياِت 
الْ�َمْقِدَرِة: ِمْن َسْقٍف َفوَْقُهْم َمرُْفوٍع، 
وِمَه�اٍد َتْحَتُه�ْم َموُْض�وٍع، وَمَعاِيَش 
ُتْحِييِه�ْم، وآَج�اٍل ُتْفِنيِه�ْم، وأَْوَصاٍب 

ُتْهرُِمُهْم، وأَْحَداٍث َتَتاَبُع َعلَْيِهْم«.
َة ِبِه  وق�ال )ع( أيضاً: »ولُِيِقيَم الْ�ُحجَّ
]أي آدم)ع([ َعىَل ِعَباِدِه، ولَْم ُيْخلِِهْم 
َة  ُد َعلَْيِهْم ُحجَّ ا ُيؤَكرِّ َبْع�َد أَْن َقَبَضُه ِممَّ
ُرُبوِبيَِّتِه، وَيِصُل َبْيَنُهْم وَبْنَ َمْعرَِفِتِه، 
َب�ْل َتَعاَهَدُهْم ِبالْ�ُحَجج َعىَل ألْ�ُس�ِن 
ِل َوَداِئِع  الْ�ِخَرَِة ِم�ْن أَْنِبَياِئِه، وُمَتَحمرِّ

ِرَساالِتِه، َقرْناً َفَقرْناً«.
وق�ال )ع(: »َبَع�َث الل�ه ُرُس�لَُه ِبَم�ا 
ًة  ُه�ْم ِبِه ِمْن َوْحِيِه، وَجَعلَُهْم ُحجَّ َخصَّ
ُة لَ�ُهْم  لَُه َعىَل َخلِْقِه، لَِئال َتِجَب الْ�ُحجَّ
ِك االْعَذاِر إِلَْيِهْم، َفَدَعاُهْم ِبلَِس�اِن  ِب�َرْ

.» ْدِق إىَِل َسِبيِل الْ�َحقرِّ الصرِّ
إّن الله س�بحانه وتعاىل بعث أنبياءه، 
وطلب من عب�اده اإليمان بهم واألخذ 
بقولهم، مع ما خّص األنبياء بصفات 

روحانية عظيمة.

وقد امتاز األنبي�اء أيضاً بالفقر وقلّة 
ذات اليد عموم�اً، وفيه حكمة ربانية 
دقيق�ة، وهي أن يك�ون اإليمان بالله 
خالصاً لوجهه الكريم اليشوبه طمع 
أو خ�وف دني�وي كم�ا ه�و الحال يف 

االستسالم للملوك والسالطن.
وبه�ذا الص�دد يق�ول أم�ر املؤمنن 
)ع( بع�د م�ا يذكر اس�تهزاء فرعون 
بموىس وهارون ملا دخال عليه بمدارع 
الص�وف، فاس�تحقرهما وق�ال: هاّل 
ألقي عليهما اساورة من ذهب، وهنا 

يقول اإلمام )ع(:
ألَْنِبَياِئ�ِه  ُس�ْبَحاَنُه  الل�ه  أََراَد  »ولَ�ْو 
َحْي�ُث َبَعَثُه�ْم أَْن َيْفَت�َح لَ�ُه�ْم ُكُنوَز 
الْ�ِعْقَي�اِن،  وَمَع�اِدَن  الذرِّْهَب�اِن، 
َيْح�رُشَ  وأَْن  الْ�ِجَن�اِن،  وَمَغ�اِرَس 
وُوُح�وَش  �َماِء،  السَّ ُطُي�وَر  َمَعُه�ْم 
األَرِض�َن لََفَع�َل، ولَ�ْو َفَع�َل لََس�َقَط 
الْ�َب�الُء، وَبَطَل الْ�َج�زَاُء، َواْضَمَحلَِّت 
األْنَب�اُء، ولََم�ا َوَج�َب لِلَْقاِبلِ�َن أُُجوُر 
، وال اْس�َتَحقَّ الْ�ُمْؤِمُن�وَن  الْ�ُمْبَتلَ�ْنَ
َثوَاَب الْ�ُمْحِسِنَن، وال لَزَِمِت األْسَماُء 

َمَعاِنَيَه�ا، ولَِك�نَّ الله ُس�ْبَحاَنُه َجَعَل 
ُرُس�لَُه أُوِل ُقوٍَّة يِف َعزَاِئِمِهْم، وَضَعَفًة 
ِفيَم�ا َترَى األْع�ُنُ ِم�ْن َحاالِتِهْم، َمَع 
َقَناَعٍة َتْم�أل الْ�ُقُلوَب والْ�ُعُيوَن ِغًنى، 
األْبَصاَر واألْس�َماَع  َتْم�أل  وَخَصاَصٍة 
أًَذى. ولَ�ْو َكاَن�ِت األْنِبَي�اُء أَْه�َل ُق�وٍَّة 
ال ُت�َراُم، وِع�زٍَّة ال ُتَض�اُم، وُملْ�ٍك ُتَمدُّ 
َنْحوَُه أَْعَناُق الررَِّجاِل، وُتَش�دُّ إِلَْيِه ُعَقُد 
الررَِّحاِل، لَ�َكاَن َذلَِك أَْهَوَن َعىَل الْ�َخلِْق 
يِف االْعِتَباِر، وأَْبَعَد لَ�ُهْم يِف االْس�ِتْكَباِر، 
وآَلَمُن�وا َع�ْن َرْهَبٍة َقاِه�رٍَة لَُه�ْم، أَْو 
َرْغَب�ٍة َماِئلَ�ٍة ِبِه�ْم، َفَكاَن�ِت النرِّيَّ�اُت 
ُمْقَتَس�َمًة.  والْ�َحَس�َناُت  َكًة،  ُمْش�َرَ
ولَِك�نَّ الل�ه ُس�ْبَحاَنُه أََراَد أَْن َيُك�وَن 
االترَِّب�اُع لُِرُس�ِلِه، والتَّْصِدي�ُق ِبُكُتِب�ِه، 
واالْس�ِتَكاَنُة  لِوَْجِه�ِه،  والْ�ُخُش�وُع 
ألَْمرِِه، واالْسِتْسالُم لَِطاَعِتِه، أُُموراً لَُه 
ًة ال َتُش�وُبَها ِمْن َغْرَِها َشاِئَبٌة،  َخاصَّ
وُكلََّما َكاَنِت الْ�َبلَْوى واالْخِتَباُر أَْعَظَم 

َكاَنِت الْ�َمُثوَبُة والْ�َجزَاُء أَْجَزَل«.
ويف خطب�ة أخرى يش�ر أمراملؤمنن 
)ع( إىل زه�د بعض األنبي�اء وفقرهم 

ويق�ول: »َوإِْن ِش�ْئَت َثنَّْي�ُت ِبُموىَس 
َكلِيِم الله إذ يقول: »َربرِّ إِنرِّي لِما أَْنزَلَْت 
ٍ َفِق�ٌر« والله َما َس�َألَُه  إَِلَّ ِم�ْن َخ�رْ
إاِل ُخْب�زاً َيأُْكُلُه، ألَنَُّه َكاَن َي�ْأُكُل َبْقلََة 
ُة الْ�َبْقِل  األْرِض، ولََق�ْد َكاَن�ْت ُخ�ْ�َ
ُترَى ِمْن َش�ِفيِف ِصَفاِق َبْطِنِه لُِهزَالِِه 
َثلَّْث�ُت  ِش�ْئَت  َوإِْن  لَْحِم�ِه.  ِب  وَتَش�ذُّ
ِب�َداُوَد َصاِحِب الْ�َمزَاِمِر، وَقاِرِئ أَْهِل 
الْ�َجنَّ�ِة، َفلََق�ْد َكاَن َيْعَم�ُل َس�َفاِئَف 
الْ�ُخ�وِص ِبَي�ِدِه، وَيُقوُل لُِجلََس�اِئِه: 
ُك�ْم َيْكِفيِن�ي َبْيَعَها، وَي�أُْكُل ُقرَْص  أَيُّ

ِعِر ِمْن َثَمِنَها.  الشَّ
ب�ِن  ِعي�َ�  يِف  ُقلْ�ُت  ِش�ْئَت  َوإِْن 
ُد الْ�َحَجَر،  َمْرَيَم،)ع(، َفلََقْد َكاَن َيَتوَسَّ
وَيلَْبُس الْ�َخِش�َن، وَيأُْكُل الْ�َجِش�َب، 
اُجُه ِباللَّْيِل  وَكاَن إَِداُم�ُه الْ�ُجوَع، وِسَ
�َتاِء َمَش�اِرَق  الْ�َقَم�َر، وِظالُلُه يِف الشرِّ
األْرِض وَمَغاِرَبَها، وَفاِكَهُتُه وَرْيَحاُنُه 
َما ُتْنِب�ُت األْرُض لِلَْبَهاِئِم، ولَْم َتُكْن لَُه 
َزْوَج�ٌة َتْفِتُنُه، وال َولٌَد َيْحُزُنُه، وال َماٌل 
َيلِْفُت�ُه، وال َطَمٌع ُيِذلُّ�ُه، َدابَُّتُه ِرْجالُه، 

وَخاِدُمُه َيَداُه«.

 ١١٤٧ - الصليبيون يحتلون مدينة لشبونة.
 ١٢٦٠ - مقتل القائد المملوكي السلطان سيف الدين قطز، وتولي الظاهر بيبرس الحكم بعده.

 ١٦٤٨ - الدول األوروبية تعترف باستقالل هولندا.
 ١٩٢٩ - انهيار مؤشر وول ستريت، واعتبر ذلك كأول خطوة لألزمة االقتصادية العالمية في ثالثينيات القرن 

العشرين.
 ٢٠٠٣ - آخر رحلة لطائرة كونكورد، الطائرة الوحيدة فوق الصوتية من نيويورك نحو فرنسا.

من ذاكرة االيام
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تشرين األول

«

ع�ارص إمامنا الصادق )ع( عرشة م�ن حكام بني أمّية 
وكان أوله�م عب�د امللك بن م�روان حي�ث تزامنت والدة 
اإلمام عليه السالم أواخر حكمه, أما بقية من عارصهم 
)ع( فه�م الولي�د بن عبد امللك، وس�لمان ب�ن عبد امللك، 
وعم�ر بن عب�د العزيز، ويزيد بن عبد امللك، وهش�ام بن 
عب�د امللك، والولي�د بن يزيد، ويزيد ب�ن الوليد، وابراهيم 
ب�ن الوليد، وم�روان الحمار، كما ع�ارص )ع( اثنن من 
خلف�اء بن�ي العباس هما اب�و العباس الس�فاح وأخوه 
أب�و جعفر املنصور ، وكانت م�دة إمامة إمامنا الصادق 
)عليه السالم( أربعا وثالثن سنة وهي املدة التي عاشها 

بعد أبيه اإلمام الباقر )ع(.
عاش الصادق )عليه السالم( مع أبيه وجده إثنتي عرش 
س�نة ومع أبيه بعد جدرِّه تس�ع عرشة س�نة وبعد أبيه 
أربعا وثالثن س�نة وحن ت�ويف )ع( كان عمره الرشيف 

خمس وستن سنة.
ش�هد اإلمام عليه الس�الم يف العهد األموي الظلم والقتل 
يمارس�ه  كان  ال�ذي  والتعذي�ب  والس�جن  والترشي�د 
األموي�ون ضّد خصومهم بصورة عام�ة وضدَّ العلوين 
بص�ورة خاصة، فض�ال عن التعذيب النف�� الذي كان 
يق�وم به الوالة واملتزلفون للحكام حيث كانوا يجمعون 
كل من يمت بصلة ألمر املؤمنن اإلمام عل عليه السالم 
ويضعونهم قريباً من املنرب يوم الجمعة ويقوم الخطيب 
بس�ب اإلمام عل عليه الس�الم, واس�تمر ه�ذا األمر إىل 

حكم عمر بن عبد العزيز الذي منع السب.
وقد عارص إمامنا عليه السالم ثورة زيد بن عل بالكوفة 
أيام هش�ام بن عبد امللك وما رافق هذه الثورة من قمع 
أدى إىل استش�هاد زيد ومطاردة العلوين بأشد مما كان 

من ذي قبل.
كما ش�هد إمامنا الصادق )ع( يف العه�د اإلنتقال تحرّك 
أبي س�لمة الخ�الل وأبي مس�لم الخرس�اني واإلطاحة 
بحك�م بني أمية ف�كان موقفه )ع( تج�اه هذه الحركة 

موقف الرافض؛ لعلمه بعاقبة األمر.
ويف العه�د العب�ايس ق�ام الس�فاح بإش�خاص إمامن�ا 
الصادق عليه الس�الم من املدينة إىل الهاش�مية وإلزامه 
باإلقام�ة الجربي�ة يف الكوفة ملدة قصرة ث�م أرجعه إىل 
املدينة, فالس�فاح لم يعلن العداء لولد عل عليه الس�الم 
عند وصوله للس�لطة, ب�ل كان يتظاهر بال�والء لهم إذ 
أن�ه يعل�م أن الثورة ض�د األموي�ن إّنم�ا نجحت تحت 
لواء ش�عار الوالء آلل محمد وعّل – صلوات الله عليهم 

أجمعن - وكان ذلك س�بباً يف إش�خاصه اإلمام الصادق 
عليه السالم وإلزامه باألقامة الجربية.

ل�م ت�ُدم أّي�ام الس�فاح إاّل نحو أربع س�نوات ث�م جاء 
املنصور واش�تّد األمر عىل العلوي�ن فاُخذوا واُبعدوا عن 
الكوفة وس�جنوا يف سجن مظلم حتى مات بعضهم فيه 
وبقيت جثثهم يف الس�جن حتى مرض بعضهم من ذلك 

فعمد املنصور إىل هدم السجن عىل باقيهم.
شهد اإلمام ذلك كله والقى من املنصور أذًى كثراً وكان 
الوش�اة يحيطون به من كل جانب وينقلون إىل املنصور 
من التهم ما هو بريء منها, فيزداد الطاغي بذلك غيظاً 
عىل اإلمام )ع( ومن نماذج ما القاه إمامنا الصادق عليه 

الس�الم من أنواع الظل�م، ما رواه الش�يخ املفيد وغره: 
)من أن داود بن عل بن عبد الله بن عباس قتل املُعىّل بن 
خنيس موىل اإلمام )ع( وأخذ ماله فدخل عليه )ع( وهو 
يجه�ر وراءه فق�ال له: قتل�ت موالي وأخ�ذت مال، أما 
علمت أن الرجل ينام عىل الثكل وال ينام عىل الحرب، أما 
والله ألدعونَّ عليك الله، فقال له داود: أتهدرُِّدنا بدعائك.. 
كاملس�تهزئ بقول�ه، فرج�ع أبو عب�د الل�ه إىل داره فلم 
�حر ُس�ِمع  يزل ليله كله قائماً وقاعداً حتى إذا كان السَّ
وه�و يقول بمناجاته: ي�ا ذا القوة القوي�ة، يا ذا املحال 
الشديد، ويا ذا العزة التي كل خلقك لها دليل، إكفني هذا 
الطاغية وانتقم ل منه، فما كان إال ساعة حتى ارتفعت 

األصوات بالصياح وقيل قد مات داود بن عل الساعة.
ومن ذلك – أيضا - ما رواه الكليني باسناده عن املفّضل 
ب�ن عمر قال: وّجه أبو جعفر املنصور الحس�ن بن زيد 
وهو واليه عىل الحرمن: أن احرق عىل جعفر بن محمد 
داره فألق�ى الن�ار يف دار أب�ي عبد الله فأخ�ذت النار يف 
الب�اب والدهلي�ز فخرج أبو عبد الل�ه )ع( يتخّطى النار 
فيه�ا ويقول: أنا ابن أعراق الثرى، أنا ابن إبراهيم خليل 

الله.
هذا وقد اتّس�عت الحركة العلمية يف أيام اإلمام الصادق 
عليه الس�الم حيث تزّعَم الحركة الفكرية والعلمية مع 
ما القاه من األذى وما شاهده من الظلم تجاه أهل بيته 

وس�ائر العلوين فكان )عليه الس�الم( ال�ذروة العليا يف 
عل�م الفقه حي�ث أتيحت له بعض الف�رص إلظهار هذا 
العلم لم يق�در مثلها لغره من االئمة )عليهم الس�الم( 
فرّبى عىل يديه جمع غفر من الفقهاء اإلمامين فضالً 
عن فقهاء املذاهب اإلس�المية األربعة أمثال أبي حنيفة, 
ومالك بن أنس, وس�فيان الثوري, وس�فيان بن عيينة, 
وحف�ص بن غياث, وش�عبة بن الحج�اج, وابن جريج, 
وروح ابن القاس�م, وس�ليمان بن بالل, وإسماعيل بن 
جاب�ر, وحاتم بن إس�ماعيل, وعبد العزيز ب�ن املختار, 
ووه�ب ب�ن خال�د, وإبراهيم ب�ن طهمان, وأش�خاص 

آخرين ال يسعنا ذكرهم يف هذه العجالة.
وترّب�ى عىل ي�دي إمامنا الص�ادق )ع( جماع�ة امتازوا 
وتمّي�زوا يف علم الكالم وتفّوقوا عىل من س�واهم أمثال: 
مؤمن الطاق, وهش�ام بن الحكم, وهش�ام بن س�الم, 

وحمران بن أعن, والطيار, وغره..
هذا ول�م ينحص الدور القي�ادي لألمام الص�ادق عليه 
الس�الم يف علمي الفقه والكالم بل شمل مختلف العلوم 
أيضاً كالتفس�ر والس�رة وآداب اللغة والعلوم الغريبة, 

وكان له تالميذ مختصون بهذه العلوم.
تويف إمامنا الصادق عليه الس�الم يف الخامس والعرشين 
من ش�وال س�نة مائة وثم�ان وأربعن ودف�ن بالبقيع 
بجوار أبيه وجده الحس�ن صل�وات الله عليهم أجمعن. 
وروى املسعودي يف مروج الذهب: أن اإلمام عليه السالم 
قد ُدّس إليه سماً, كما ورد يف الصواعق املحرقة ومناقب 

آل أبي طالب.
وختاماً نش�ر إىل فطنة اإلمام عليه السالم وحكمته بما 
سيجري من بعده عىل وصيه اإلمام موىس الكاظم عليه 
السالم, فقد روى ثقة اإلسالم الشيخ الكليني رحمه الله 
وغره عن أبي أيوب النحوي أنه قال: بعث إلَّ أبو جعفر 
املنص�ور يف جوِف الليل فأتيته فدخلت عليه وهو جالس 
عىل كريس وبن يديه ش�معة ويف يده كتاب فلما سلمت 
علي�ه رمى الكت�اب إلّ وه�و يبكي فق�ال ل: هذا كتاب 
محمد بن س�لمان يخربنا أّن جعفر بن محمد مات, فاِنا 
لله وإنا إليه راجعون – ثالثاً - وأين مثل جعفر؟ ثم قال: 
اكت�ب, قال: فكتبت صدر الكتاب, ثم قال: اكتب إْن كان 
أوىص إىل رجل واح�د بعينه فقّدمه وارضب عنقه, قال: 
فرجع إليه الجواب: إنه قد أوىص إىل خمسٍة وأحدهم أبو 
جعفر املنصور, ومحمد بن سليمان, وعبد الله, وموىس, 

وحميدة.

اإلمام الصادق »عليه السالم« سيرة ومسيرة

تمر علينا في مثل هذا اليوم المبارك، ذكرى مولد سيد الكائنات وأشرف األنبياء 
والمرسلين منقذ البشرية من الضاللة النبي محمد بن عبد اهلل )صلى اهلل عليه وآله 

وسلم( فجر يوم الجمعة في عام الفيل في )5٣ قبل الهجرة، و40 قبل البعثة(، الموافق 
5٧٠/5/١٩م، و٧٩٠٠ سنة و4 أشهر و7 أيام من وفاة نبي اهلل آدم )ع( في عهد السلطان 

أنوشيروان.
كما أن هناك ذكرى ثانية في نفس اليوم لياًل، حيث ُأسري بالنبي )صلى اهلل عليه وآله 

،،وسلم( من المسجد الحرام إلى المسجد األقصى ومن ثم ُعرج به إلى السماء.
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مزارعو ديالى يطالبون بتعويضات ويلوحون باعتصام سلمي

املراقب العراقي/ متابعة...
طالب مزارعو دياىل الحكومة املركزية 
بمنحة ط�وارئ او تعويضات لتفادي 

كارثة انسانية تهدد االالف منهم .
وقال امل�زارع عبد الكريم حس�ن:« ان 
الغاء خطة االستزراع الشتوية يعني ، 

ان املزارعني امام كارثة انس�انية بعد 
تأخ�ر الحكوم�ة يف دفع مس�تحقات 
الفالح�ني املالية عن تس�ويق الحنطة 
للموسم الزراعي املايض ، رغم الوعود 

الحكومية والتعهدات برصفها ».
واضاف :« ان املزارعني يمرون بمرحلة 

اقتصادي�ة صعب�ة بعد تراك�م الديون 
مس�تحقاتهم  رصف  تاخ�ر  بس�بب 
املالية ، مما يدفعنا اىل تنظيم اعتصام 
س�لمي يف االي�ام املقبل�ة وط�رق كل 
االبواب من اجل الحصول عىل حقوقنا 

املرشوعة .

االعتداء على المستشفيات كارثة بكل معنى الكلمة، ال يوجد في التعبير مبالغة أو 
تهويل، وهى كارثة تهدد حياة األطباء والمرضى بالخطر، كما إنها كارثة غير مسبوقة 

على مستوى العالم كله بل في العراق فقط .

تقرير أممي : التدهور البيئي ألحق أضرارا بالغة بالزراعة العراقية

البطاقة التموينية االلكترونية ... هل ستقضي على الفساد ؟

املراقب العراقي/ متابعة...
ح�ني تس�تكمل املش�اجرات التي تب�دأ خارج 
املستشفى داخلها، ليذبح مواطن، ويجهز عىل 
آخر طعنا بالسكاكني، وتفتح بطن ثالث، دون 
أن يس�تطيع أحد التدخل إلنقاذ املصاب.. فهذه 

كارثة غري مسبوقة.
وحني يتم تكس�ري املستش�فى واالعت�داء عىل 
أطبائ�ه كلما أعلنوا عن وف�اة مريض، حتى لو 
كان املريض متوىف قبل وصوله للمستش�فى.. 
فه�ذه كارثة ليس لها  ح�ني يتم إجبار الطبيب 
تح�ت تهدي�د الس�الح، عىل ت�رك ع�الج حالة 
خط�رة، لعالج حال�ة أخرى أقل خط�ورة، ألن 
هذا هو رأى من بيده السالح.. فهذه كارثة غري 

مسبوقة.
حني يت�م االعتداء عىل الطبي�ب إذا قرر تحويل 
مريض تس�تلزم حالته التحويل الفوري، ويتم 
االعت�داء ع�ىل طبي�ب آخ�ر إذا رف�ض تحويل 
التحوي�ل خط�ر ع�ىل حيات�ه..  مري�ض، ألن 
فه�ذا فقدان للثق�ة غري مس�بوق وكارثة غري 

مسبوقة.
وح�ني نبحث ع�ىل س�بيل محاول�ة الفهم عن 
مثيل للمش�كلة التي نعان�ي منها، فال نجد لها 
مثي�ال يف العالم، حتى أثناء الحروب أو الحروب 
األهلي�ة.. فنحن وب�كل تأكيد أم�ام كارثة غري 

مسبوقة.
كمحاول�ة للفه�م  س�أحاول أن أناق�ش جذر 
املش�كلة م�ن وجهة نظري، وال�ذي ينحرص يف 
سببني أساس�يني، أولهما عدم رضاء املواطنني 
عن مس�توى الخدمة الصحي�ة، وفقدان الثقة 
تمام�ا يف املستش�فيات الحكومي�ة والفري�ق 
الطب�ي وبذل�ك أصبح�ت املستش�فيات تواجه 
لي�س فق�ط غض�ب املواط�ن ال�ذي  يعرب عن 
ع�دم رضائه وانع�دام ثقته، ب�ل وأيضا تواجه 
استكمال املعارك، التي تبدأ بالخارج لتستكمل 
الس�كاكني  باس�تخدام  املستش�فيات  داخ�ل 

والرشاشات.

حت�ى قوة األم�ن التي ينجح األطب�اء أحيانا يف 
إجبارها عىل الحضور للمستش�فى، رسيعا ما 
تنسحب، أو تستمر يف املستشفى دون أن تبذل 
أي جه�د يف التدخ�ل يف أي اش�تباكات، أو منع 

التعدي عىل املستشفى والفريق الطبي.
نتيجة ل�كل ذلك تتكرر وتتزايد حوادث االعتداء 
ع�ىل املستش�فيات، ويضط�ر األطب�اء إلغالق 
امل�كان عندم�ا يصب�ح العم�ل ب�ه غ�ري آمن، 
واس�تجابة لضغطهم يتوفر األم�ن، فيعودون 
وتتك�رر  لالنس�حاب،  األم�ن  ليع�ود  للعم�ل، 

االعتداءات ليتكرر اإلغالق.. وتستمر املهزلة.
يقول أح�د االطباء املقيمني : إن االس�تقبال أو 

الطوارئ هو املكان الذي يقدم الخدمات الطبية 
الحرجة والتي ال يمكنها االنتظار، ولكن نفس 
ه�ذه الخدمة الحرجة ال يمكن أن تقدم وس�ط 
اجتياح االس�تقبال بالرشاش�ات، وال يستطيع 
أن يقدمها أطباء يعملون تحت تهديد السالح.. 
الخدمة يفرتض أن تقدم يف مستشفى مؤمنة، 
لذلك فقد كان واجب املس�ئولني أن يعملوا عىل 
توفري قوة أمن بس�يطة عىل أبواب اس�تقباالت 
املستش�فيات، تمنع دخول املسلحني، وتسمح 
بدخ�ول املري�ض م�ع مراف�ق واح�د، حت�ى 
يتحول املستش�فى من س�احة للمعارك، ملكان 
يمك�ن له تقدي�م الخدمة الطبية، ب�دال من أن 

تنحرص جهودهم ىف تهديد األطباء أو تحريض 
املواطنني ضدهم.

م�ن جهتها أوضحت دائرة صحة النجف، أمس 
الس�بت، مالبس�ات مش�اجرة وقع�ت بإحدى 

املستشفيات باملحافظة.
وذكرت الدائرة، يف بي�ان اطلعت عليه )املراقب 
العراق�ي( : »ن�ود أن نوض�ح للمواطن�ني م�ن 
أبن�اء محافظتنا املقدس�ة وجميع املتابعني إن 
الصور والفيديو الذي تداولته وس�ائل التواصل 
لي�وم الجمعة يع�ود لحالة ش�جار حدثت يوم 
الخميس عىل إثر مشادة كالمية بني عائلتني يف 
صالة االنتظار  والدخل للمركز فيها من قريب 

أو بعيد«.
وأضاف�ت: »أنن�ا ويف الوق�ت ال�ذي قمن�ا فيه 
قام�ت  والت�ي  األمني�ة  الجه�ات  بإس�تدعاء 
بدوره�ا مش�كورة  بأيداع من تس�بب يف إرباك 
س�ري العم�ل داخ�ل املركز وإث�ار الرع�ب لدى 
امل�رىض واملراجعني بإيداعهم التوقيف بإنتظار 
عرضهم عىل الجه�ات القضائية، فإننا نرفض 
جملة وتفصيال هذه املمارس�ات املسيئة والتي 
تنعك�س عيل س�ري العم�ل داخل مؤسس�اتنا 
الصحية«. وع�ربت الدائرة، عن أملها يف »اتخاذ 
اإلجراءات الرادعة بحق من  تس�ول له نفس�ه 

التجاوز داخل مؤسسة تقدم خدمة عامة«.

االعتداء على المستشفيات .. كارثة تهدد
 حياة األطباء والمرضى

كمواط�ن عراقي من الجنوب ، ال أغ�ايل إذا قلت إن كل الحكومات 
التي تولت الحكم يف العراق من العام 1921 وإىل اآلن مقرصة معه 
، ولع�ل م�ا يثري الغراب�ة أن وضع الجنوب لم يتحس�ن من ناحية 
اإلعم�ار والخدم�ات حت�ى بع�د الع�ام 2003  ، إذ نجد أن نس�ب 
اإلعم�ار وتطوير الخدمات والبنى التحتي�ة يف الجنوب خالل هذه 
املدة أقل من نس�بها يف املحافظات األخرى األمر الذي يثري تساؤالً 

عن أسباب ذلك .
وبالطب�ع ح�اول البعض انطالقاً م�ن دوافع مختلف�ة تربير ذلك 
بكث�رة التحديات الت�ي واجهها الع�راق بعد الع�ام 2003 ، وهي 
تحديات كلفت البلد أمواالً طائلة ، من بينها أموال تم رصفها عىل 
إع�داد وتدريب الق�وات العراقية وتجهيزها بأنواع األس�لحة التي 
تحتاجه�ا ملقارعة اإلره�اب الذي أغرق البلد بالدماء وش�كل أكرب 
تحدي�اً أمام الحكومات التي جاءت بعد العام 2003  ، فيما حاول 
البعض رب�ط إهمال الحكوم�ة لهذه املحافظات بكارثة الفس�اد 
ال�ذي كبد البالد خس�ائر كب�رية تج�اوزت عرشات امللي�ارات من 
الدوالرات ، معظمه�ا جرى تهريبها إىل خارج البالد يف أكرب عملية 

غسيل أموال شهدها التاريخ .
لك�ن ال يمك�ن تقب�ل ه�ذه التربي�رات ، ألن�ه ل�و كان الس�بب يف 
اإلرهاب والفس�اد لتأثرت بذلك كل محافظات الع�راق ، فيما أننا 
نجد أن وضع محافظات كردس�تان أفض�ل بكثري من وضع بقية 
املحافظ�ات األخ�رى ، وهذا م�ا يصح أيضاً ع�ىل محافظة األنبار 
التي ش�هدت عملية إعم�ار مثرية لإلعجاب ، ففي ظرف س�نتني 
بع�د تحريرها من داعش ، نفضت م�دن األنبار عنها رداء الخراب 
والدم�ار واس�تبدلته بحل�ة البن�اء واإلعم�ار التي ش�ملت البنى 
التحتية من طرق وجس�ور وش�بكات الرصف الصحي وساحات 

عامة ومشايف ومدارس .. الخ ، فباتت األنبار بحلة جديدة .
وبالطبع نحن فرحون جداً بما تش�هده هذه املحافظات العراقية 
العزي�زة م�ن حمالت 5بن�اء وتطوير ، لك�ن من حقنا أن نس�أل 
حكومتنا املركزية وحكوماتنا املحلية عن سبب تخلف محافظات 
الجنوب عن رك�وب موجة البناء واإلعمار هذه ، وملاذا تمتلك هذه 
املحافظات أكرب نسبة من املشاريع املتلكئة والوهمية وأكرب نسبة 
من املدارس الطينية واملشتملة عىل نواقص ، فضالً عن سوء حالة 
املش�ايف واملراكز الصحية مع رداءة حالة الطرق والجسور وأمور 

أخرى كثرية .
فواق�ع حال هذه املحافظات ال يحتمل س�وى أمرين ال ثالث لهما 
: أما أن األم�ر نابع من إهمال الحكومة املركزية لهذه املحافظات 
وتجاهله�ا لحاجاتها انطالق�ا من رؤيتها لألولوي�ات ، أو أن ذلك 
ناتج من تقصري مس�ؤويل ه�ذه املحافظ�ات وممثليها يف الربملان 
الذي�ن لم يكونوا بمس�توى ما وضع يف عهدتهم من مس�ؤوليات 
، وإذا م�ا علمن�ا أن الحكوم�ة املركزية مكونة م�ن أفراد عديدين 
أصوله�م م�ن هذه املحافظ�ات ، ألدركن�ا عظ�م تقصريهم الذي 
يتطلب وقفة منا لكي نفهم أس�بابه ومربراته حتى يمكننا تغيري 

األمور بما يضمن عدم تكرار مثل هذا التقصري مستقبالً .

الجنوب .. كل الحكومات 
مقصرة معه

املراقب العراقي/ متابعة...
:كش�ف وزير النقل الس�ابق عام�ر عبد الجبار، ع�ن انخفاض كبري يف 
ايرادات تاكيس املطار يف البرصة، بعد منحها للمستثمر، مقارنة بحجم 

االيرادات الكبرية عندما كانت تدار من قبل وزارة النقل العراقية.
وق�ال عب�د الجب�ار يف تغريدة عىل توي�رت، ان  ايرادات تاك�يس املطار يف 
الب�رصة عندما كان�ت تدار م�ن قب�ل وزارة النقل/رشكة املس�افرين 

والوفود ترتاوح من خمسة اىل ستة مليار دينار سنويا.
واض�اف: بعد فصل س�لطة الطريان ع�ن وزارة النقل تم منح نش�اط 

تاكيس املطار اىل مستثمر بمبلغ قدره 28 مليون دينار سنويا !!.
وكانت لجنة الخدمات النيابية، قد طالبت يف وقت س�ابق، وزارة النقل 
بعدم تمديد عقود الرشاكة مع تكيس بغداد والبرصة، فيما دعت اللجنة 
اىل فت�ح املجال امام املواطنني للدخول اىل املطار اس�وة بباقي مطارات 

العالم.

شهدت محافظة واسط امس مرصع/6/ مواطنني يف حوادث مرورية 
نتيجة عدم صالحية الطرق الخارجية يف اغلب املناطق اىل سري املركبات، 
وقد ش�هدت املحافظة احتجاجات ش�عبية تطالب باعمار الطرق التي 
تربط واسط باملحافظات املجاورة، فيما اعلنت دائرة الطرق والجسور 

عدم مسؤوليتها عن مشاريع تاهيل الطرق الخارجية .
وقال�ت يف بي�ان اعالم�ي:« ان مديري�ة ط�رق وجس�ور واس�ط تتابع 
الح�وادث اليومية التي تتس�بب يف ازهاق ارواح املواطن�ني، فيما تكرر 
املديرية موقفها املس�ؤول بمطالبة وزارة االعمار واالس�كان برضورة 

تحويل ادارة الطرق الخارجية للمحافظات«.
واض�اف :« ان بق�اء الط�رق الخارجي�ة تح�ت ادارة وزارة االعم�ار 
واالس�كان وكذلك محطات ال�وزن والتي عجزت ال�وزارة عن تفعيلها 
يدعونا ملصارحة املواطنني بان مهام املديرية حاليا تتعلق فقط بالطرق 
الريفية ، حيث ان القانون اليس�مح لنا ب�أدارة او التدخل بعمل الهيئة 
العام�ة للط�رق والجس�ور ، لذا نؤكد ع�ىل جاهزية مهن�ديس املديرية 
ألدارة ملف الطرق الخارجية برشط نقل كافة تخصيصاتها للمحافظة 
وكذلك ادارة محطات الوزن التي من خاللها يتم محاس�بة الش�احنات 

ذات االحمال الكبرية التي اصبحت املسبب االول يف تدمري الطرق«.
يذكر ان واس�ط شهدت امس السبت مرصع اربعة مواطنني من عائلة 
واح�دة ق�رب تقاطع الصوي�رة اضافة اىل مرصع ش�اب بع�د انقالب 
مركبته قرب الزبيدية وكذلك مرصع الشاعر سمري صبيح قرب ناحية 

الدبوني.

تاكسي المطار ..من ستة مليار 
إلى 28 مليون دينار سنويا !

طرق واسط الخارجية 
تقتل المواطنين  !

املراقب العراقي/ متابعة...
كش�فت دراس�ة أجرته�ا املنظمة الدولي�ة للهج�رة مكتب الس�كان والالجئني 

والهجرة )PRM(، حقائق عن الهجرة يف مدن جنوب العراق.
وذكرت الدراس�ة التي اطلعت عليها )املراقب العراقي (أن »التدهور البيئي عىل 
مدى الس�نوات العرش املاضي�ة أدى إىل إلح�اق أرضار بالغة بالقط�اع الزراعي 
يف الع�راق، وأدى تفاق�م ندرة املي�اه ونوعيتها اىل عدم ق�درة القطاع عىل توفري 
س�بل العيش الكافية واملستدامة ال س�يما يف املناطق الريفية حيث كان القطاع 

الزراعي لفرتات طويلة مصدر العمل الرئيس للقوى العاملة«.
وأضافت، أن »ذلك س�اهم بشكل مبارش يف هجرة سكان الريف بحثا عن فرص 
أخ�رى، غري أن املهاجرين بس�بب املن�اخ يحاولون االس�تقرار يف بيئات جديدة 
ذات موارد مالية واجتماعية محدودة ومتش�عبة والذي قد يؤثر عىل قدرتهم يف 

الحصول عىل الخدمات والحقوق«.
  )IOM( وتابعت: »يف ش�هري تموز وآب 2021، أجرت املنظم�ة الدولية للهجرة
ومنظمة البحث االجتماعي دراس�ة استقصائية ل� )802( من السكان املحليني 
واملهاجرين يف مدينة البرصة الجنوبية لتحديد القضايا الرئيسة التي تعيق قدرة 
املهاجرين عىل االندماج يف البيئات الحرضية الهشة بالفعل بسبب املناخ. حيث 
تعاني مدن جنوب العراق بالفعل من األمن االقتصادي والحوكمة، وقد ال تكون 

مستعدة جيداً الستيعاب تدفقات املهاجرين«.
ووفقا للدراسة، أفادت أكثر من نصف األرس املهاجرة بأنها »ال تستطيع تحمل 
تكاليف الغذاء أو املواد األساس�ية وأن 53% منهم ليس لديهم امكانية للوصول 

اىل شبكة األمان املايل«.
وأكملت الدراسة، أن »ذلك يتناقض مع وضع األرس املحلية التي تعتمد معظمها 
عىل الوظائف الحكومية وتحس�ني قدرتهم عىل تحم�ل التكاليف ووصولهم اىل 
ش�بكات األمان املايل، غري أن هشاش�ة القطاع الخ�اص املقرتنة بتضاؤل قدرة 
الدولة عىل توسيع فرص التعيني يف الوظائف العامة يحد من اآلفاق االقتصادية 

لكافة املقيمني ويزيد من خطر وقوعهم يف براثن الفقر«.
واس�تنادا إىل البيانات املس�تقاة من مصفوف�ة تتبع الن�زوح التابعة للمنظمة 
الدولي�ة للهجرة، فإن معظم املهاجرين ه�م يف األصل من املحافظات واألقضية 

املجاورة تفيد املؤرشات الرئيسة بأن التحركات ليست موسمية بل دائمة«.
وأك�دت، أن »عواق�ب التحدي�ات املناخية الت�ي يواجهها العراق، ال س�يما تلك 
املتعلق�ة بن�درة املياه له�ا آثار بعي�دة املدى وعاجل�ة وتتطلب اتخ�اذ إجراءات 
منس�قة لتخفيف االحتياج�ات وتجنب املزيد من النزوح ومنع تفاقم املش�اكل 

االجتماعية القائمة«.
وقالت مديرة قس�م العودة واالنتعاش، كليمنتني فافيري، إن »التقرير يش�ري اىل 
رضورة اتباع نهج ذي ش�قني لتعزيز قدرة املناطق التي تش�هد تدفقا س�كانيا 
عىل التكيف ويف الوقت نفسه تقديم الدعم اىل األقضية الريفية التي تهاجر منها 

األرس بسبب التدهور البيئي الشديد وانعدام الفرص االقتصادية املتنوعة«.

املراقب العراقي/ متابعة...
حس�نا فعلت وزارة التجارة عندم�ا أعلنت عن 
اس�تكمال إجراءاتها للمب�ارشة بطبع البطاقة 
بش�بكة  للمش�مولني  االلكرتوني�ة  التمويني�ة 
الحماية وهي  تجربة جيدة ان تم تطبيقها عىل 
النطاق العام لكن  هناك سؤال هو هل ستقيض 
ه�ذه البطاقة ع�ىل الفس�اد مثلما اش�ار بيان 

الوزارة ؟ ذلك ما نأمله  .
 بي�ان للوزارة اطلعت علي�ه )املراقب العراقب( 
ذكر  أنها »استكملت إجراءاتها للمبارشة بطبع 
البطاق�ة التمويني�ة االلكرتوني�ة للمش�مولني 
بش�بكة الحماي�ة االجتماعي�ة بغي�ة اس�تالم 

مفردات السلة الغذائية والطحني« .
وأوضح البيان أن »الوزارة بارشت عىل املرشوع 
مع برنامج األغذية العاملي التابع لألمم املتحدة 
وب�إرشاف األمانة العامة ملجل�س الوزراء  ومن 
خ�الل دائ�رة التخطي�ط واملتابع�ة حي�ث ت�م 
اختي�ار عدد م�ن املراك�ز التمويني�ة بعدد من 

املحافظات لغرض تطبيقه عىل فئة املش�مولني 
بش�بكة الحماية االجتماعية الس�تالم املفردات 

التموينية« .
وأشار اىل أن »العمل بهذه البطاقة املزودة برقم 
رسي )ك�ود( يك�ون من خ�الل تثبي�ت تطبيق 
قارئ عىل الهواتف املحمولة للوكالء حيث يقوم 
الوكيل وعرب ه�ذا التطبيق يتم ق�راءة البطاقة 
والتحقق عن طري�ق ادخال الرقم الرسي حيث 
تظهر كمي�ات املف�ردات وعدد األف�راد لغرض 
تجهيز العائلة وبنفس الوقت س�يصل إش�عار 
اىل الحاس�بة املركزي�ة واملراك�ز التموينية بعد 

استالم املواطن للمفردات«.
وتاب�ع أن »امل�رشوع ج�اء لتس�هيل اإلجراءات 
وتبس�يطها ع�ىل املواطنني يف اس�تالم املفردات 
الغذائي�ة وال�ذي يأت�ي تماش�ياً م�ع متطلبات 
املرحلة الحالية التي تشهد طفرة نوعية يف عالم 
التكنولوجيا ،فضالً عن كونه يقيض عىل حاالت 

التالعب والفساد يف هذا الجانب« .

الباح�ث يف األمن الغذائي عىل ع�ودة من جهته 
اته�م وزارة التجارة بالفش�ل يف تأمني مفردات 
وتف�ي  اإلدارة  وس�وء  التمويني�ة  البطاق�ة 
الفس�اد. قاِئالً: إن األم�وال املخصصة للبطاقة 
التمويني�ة يف موازنة العام امل�ايض 2019 تقدر 
برتليون و٧00 مليون دينار عراقي، وهذا الرقم 
باس�تطاعته تأمني مفردات البطاقة التموينية 
بصورة جي�دة ومنتظم�ة للمواطن�ني، يف حال 

التعامل معه بصورة شفافة ونزيهة.
من جهته طالَب رئي�س اتحاد الغرف التجارية 
الزه�ريي يف ترصي�ح  ال�رزاق  عب�د  العراقي�ة 
صحفي، ان يكون هنالك ضغطاً شعبياً من أجل 
تنظي�م ملف مف�ردات البطاق�ة التموينية، الن 
اإلعتماد عىل املس�ؤول اليوم يعد أمراً ال جدوى 
منه، كما يجب أن يكون هنالك دور للمحافظني 
يف جميع املحافظات العراقية من خالل الضغط 
ع�ىل ان تكون كل محافظة مس�ؤولة ومرشفة 

عىل ملف توزيع الحصة التموينية.

ام�ا الخبري االقتصادي ص�الح الزيدي فكان له 
رأٌي آخ�ر، قائ�ال: بحس�ب احصائي�ات بحثية 
رس�مية فإن العراق رصف أكثر م�ن 82 مليار 
دوالر عىل ملف البطاق�ة التموينية منذ 2003، 

وال أعلم اين رصفت هذه االموال، ألن املواطن ال 
يش�عر بوجودها اصال، بل بالعكس الحكومات 
املتعاقب�ة دائما ما عملت عىل تقليصها بدال من 

زيادتها.

باسم محمد حبيب
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بس�بب حرشة حذرت الواليات املتحدة األمريكية م�ن تفيش داء »اليم«، 
ال�ذي يش�به يف بع�ض أعراضه م�رض »كوفي�د-19« الذي يتس�بب به 

فريوس كورونا.
وم�رض »اليم« هو عدوى بكتريي�ة حيوانية تنق�ل إىل البرش عن طريق 
لدغ�ة ح�رشة القراد ذات األرجل الس�وداء تعتاش عىل م�ص الدماء من 
جسم البرش.وبالعادة تلتصق هذه الحرشات بأجساد البرش والحيوانات 

وتتغذى عىل دمائهم، وعن طريق الدم تنقل العدوى إىل اإلنسان.
وتس�بب العدوى يف أع�راض فورية مثل الحمى والته�اب الحلق وآالم يف 

العضالت والعظام، واضطرابات يف النوم،
بينم�ا يعاني آخرون من ظهور تدريجي باألع�راض، ويف بعض الحاالت 

تظهر األعراض بعد شهر من اللدغة .

4 فحوصات أساسية لتشخيص 
مشاكل صمامات القلب

حدد تقرير علمي مجموعة الفحوص الطبية 
لتش�خيص مش�اكل صمام�ات القلب، حيث 
إن القل�ب من أهم أعضاء الجس�م، ويحتوي 
القل�ب ع�ىل أربع�ة صمام�ات ه�ي )األبهر، 
التاجي ، ثالثي الرشف�ات، والرئوي( وتتمثل 
وظيفة كل صم�ام يف الفتح، بحيث يمكن أن 

يتدفق الدم خارج حجرات القلب. 
ويت�م اكتش�اف العدي�د من مش�اكل صمام 
القل�ب ألول م�رة عندم�ا يالح�ظ الطبي�ب 
وج�ود خل�ل يف النب�ض أو ال�دورة الدموية، 
وم�ن املحتم�ل أن يطل�ب بع�ض االختبارات 
للمس�اعدة يف تحديد م�ا إذا كانت عالمة عىل 
وجود مشكلة يف صمام القلب، سيتم فحصك 
بحًث�ا عن مش�اكل قلبية أخ�رى، مثل مرض 
الرشيان التاجي أو قصور القلب، أو ألمراض 
أخ�رى يمك�ن أن تح�دث جنًب�ا إىل جنب مع 
مش�اكل صمام القلب، مثل مرض الس�كري 
أو مش�اكل الكب�د أو ال�كىل أو ارتفاع ضغط 
الدم.ويقيس هذا االختبار البس�يط النش�اط 
الكهربائي لقلبك باستخدام أسالك موضوعة 
عىل الصدر وأجزاء أخرى من الجسم.ويمكن 
أن يكش�ف مخطط كهربية القل�ب عن عدم 

انتظام رضبات القل�ب، وعالمات نوبة قلبية 
س�ابقة، وما إذا كانت غ�رف قلبك متضخمة 
يمك�ن أن تك�ون ه�ذه التغي�ريات عالم�ات 
عىل وجود مش�اكل يف صم�ام القلب.وُتظهر 
األش�عة الس�ينية للصدر حجم وشكل القلب 
والرئت�ن واألوعية الدموي�ة الكبرية ال يمكن 
أن تظهر األش�عة الس�ينية للص�در الهياكل 
القل�ب،  الداخلي�ة للقل�ب، مث�ل صمام�ات 
ولكنه�ا يمك�ن أن تظهر م�ا إذا كانت أجزاء 
من قلبك متضخمة، أو إذا كان هناك رواسب 
الكالس�يوم يف قلب�ك، أو تراك�م الس�وائل يف 
رئتي�ك يمكن أن تكون كل ه�ذه عالمات عىل 

وجود مشكلة يف صمام القلب.

يرتب�ط ش�هر ترشي�ن األول م�ن كل عام 
بمكافح�ة رسط�ان الث�دي، ومع�ه تظهر 
األرشط�ة وردية الل�ون، فمن أي�ن جاءت 
هذه الفكرة؟ وما ه�ي داللة ارتباط اللون 
ال�وردي بمكافح�ة رسط�ان الث�دي؟ مع 
اإلش�ارة إىل أن كل ن�وع م�ن الرسطان له 

شهر مخصص.
ويف البدء البد أن نعرف أن أنظمة األرشطة 

واأللوان مستخدمة مع عدد من األمراض، 
وه�ي تعطي معن�ى التضام�ن مع قضية 
معين�ة ودعمه�ا، ولعل األكثر ش�هرة هو 
الرشي�ط األحمر الذي يرمز إىل دعم مرىض 
اإليدز. هن�اك أيضا األرجوان�ي للزهايمر، 
واألخ�ر لله�وس االكتئاب�ي، والف�ي 

الضط�راب الدم�اغ أو العجز.وتاريخي�اً، 
ف�إن هذا الن�وع من األرشط�ة ارتبط 

بالطق�وس العس�كرية، فالرشائط 
يف  تس�تخدم  كان�ت  الصف�راء 

أن  إلظه�ار  املتح�دة  الوالي�ات 
أح�د أف�راد العائل�ة يف الخدم�ة 

العس�كرية، أم�ا يف روس�يا فه�ي 
ترمز لالتحاد الس�وفياتي الس�ابق 
واالحتف�ال بانتص�ار الحلف�اء يف 

الحرب العاملية الثانية.

األعلى منذ أيار.. ألمانيا تسجل حصيلة 
قياسية إلصابات كوفيد - 19

»أكتوبر الوردي«.. لماذا ارتبط الشريط 
الوردي بمكافحة سرطان الثدي؟

س�جلت أملاني�ا أعىل ع�دد م�ن اإلصابات 
بف�ريوس كورون�ا من�ذ منتص�ف أي�ار، 
متج�اوزة 100 إصاب�ة ل�كل 100 ألف يف 

األيام السبعة املاضية. 
لكن وزي�ر الصحة األملاني، ينس س�بان، 
أش�ار إىل أن أملانيا يمكنه�ا التعايش عىل 
نحو أفضل بفضل التطعيم، وإن كان ذكر 
أن قيوداً مث�ل وضع الكمامات والحد من 
النش�اط يف األماكن املغلقة لغري املطعمن 

ستظل سارية حتى الربيع املقبل.
ملكافح�ة  ك�وخ  روب�رت  معه�د  وذك�ر 
األمراض أن أملانيا سجلت 15145 إصابة 
جدي�دة، الس�بت، وه�و م�ا يزي�د 4196 
إصابة مقارنة بالسبت املايض، فضالً عن 
تس�جيل 86 وفاة جديدة لرتتفع حصيلة 

الوفيات إىل 95077.
وتلقى نحو 66% من س�كان أملانيا جرعة 
التطعي�م ضد املرض كامل�ة، مقارنة مع 
63.3% من السكان يف بقية أنحاء االتحاد 

األوروبي.

تعرف على الطريقة المثالية 
لتناول البيض بأكثر فائدة

بسبب حشرة تمص الدماء.. 
جائحة جديدة قد تهدد العالم

يويص خرباء التغذية بأن نجعل البيض جزًءا من نظامنا الغذائي املعتاد، لكن 
ه�ذا ال يعني أنه يمكنك تحضريها بالطريقة التي تريدها وتتوقع أن توفر لك 
تغذية صحي�ة، فطريقة تحضري البيض مهمة جًدا م�ن حيث كمية الربوتن 

الذي يقدمه وكميته.
ويق�ول خ�رباء التغذية إن معظ�م العن�ارص الغذائية يف البي�ض موجودة يف 
الصف�ار، كم�ا أن تن�اول بياض وصف�ار البيض مًع�ا يف بيض�ة كاملة يوفر 

التوازن الصحيح للربوتن والدهون والسعرات الحرارية.
وأض�اف خ�رباء التغذية أن املزيج بي�اض مع صفار البيض، يمنحنا ش�عوًرا 

بالشبع واالمتالء ويحقق الفوائد الصحية املرجوة من تناول البيض.
ووج�دت دراس�ة حديثة يف جامع�ة هارف�ارد أن البيض يمك�ن أن يقلل من 
خطر اإلصابة برسطان الثدي، ويعمل أكثر عندما يتم اس�تهالك البيض خالل 
ف�رتة املراهقة، ووجد أيًضا أن النس�اء الالئي تناولن س�ت بيضات عىل األقل 
كل أس�بوع كان لديهن خطر أقل بنس�بة 44 يف املائة لإلصابة برسطان الثدي 

مقارنة بالنساء الالئي تناولن عدًدا أقل من البيض أو ال يأكلن عىل اإلطالق.

موجة رابعة مرتقبة من الفيروس التاجي 

تحذير من وجود الفطريات في المنزل.. ُتعرُِّض صغار السن للحساسية

تتوقع منظمة الصحة العاملية أن تصبح متحورة دلتا 
مهيمنة يف األشهر املقبلة وهي معدية جدا بحيث باتت 
وراء 75 يف املائ�ة م�ن الحاالت الجدي�دة من اإلصابات 
بكوفيد-19 يف عدد من البلدان. ويف ظل هذه التطورات 
زاد الضغط عىل الدول لترسيع معدل التطعيم وتطبيق 
إج�راءات صارمة تحس�با للموج�ة الرابعة قبل فصل 

الشتاء.
وفيم�ا يأتي آخر التطورات املتعلقة بانتش�ار فريوس 
كورونا يف بعض الدول األوروبية يف ضوء أحدث األرقام 

والتدابري الجديدة والوقائع.
وبدت أملانيا بل�داً نموذجياً يف التعامل مع وباء كورونا 
العام املايض لكن حملة التطعيم لم تس�تمر عىل نفس 

الوترية وتباطأت اآلن حيث لم يتم تطعيم س�وى 66 يف 
املائة فقط من املواطنن بش�كل كام�ل. مما يعني أن 
أملانيا تراجعت خلف فرنسا وإسبانيا وإيطاليا وغريها 
من الدول املجاورة. فيما تسجل الواليات الرشقية أقل 

نسبة من حيث عدد امللقحن يف البالد.
وباملقارن�ة م�ع ال�دول األوروبي�ة األخ�رى ال تع�رف 

أملانيا، حس�ب اإلحصاءات الرسمية، تسجيل إصابات 
أسبوعية جديدة كبرية. لكن معدل التطعيم املنخفض 
يث�ري قلق املس�ؤولن مع اق�رتاب فصل الش�تاء. كما 
يتم التعامل مع تداب�ري الحماية بدرجات مختلفة من 
الرصام�ة يف الوالي�ات الفيدرالي�ة، ما يزي�د من خطر 

اإلصابة بالوباء. 

أم�راض الحساس�ية من األمراض األكثر ش�يوًعا ب�ن األطفال يف 
الشتاء، بس�بب األصواف وانخفاض درجات الحرارة التي تضعف 
مناع�ة الصغ�ار وتؤثر بالس�لب ع�ىل الجهاز التنفيس ما يس�بب 
أم�راض حساس�ية الص�در واألنف.ويق�ول الدكتور أس�امة عبد 
اللطيف، استش�اري الحساس�ية واملناعة إن الفطريات أحد أشهر 
أس�باب حساسية الصدر واألنف والجلد، والفطريات من الكائنات 
امليكروس�كوبية، وهي قادرة عىل تكوي�ن جراثيم تحمل يف الهواء 
من أجل االنتشار والتكاثر، وهذه الجراثيم تكون أحد أهم مسببات 
الحساسية املسئولة عن حدوث حساسية الصدر أو األنف أو الجلد يف 
نسبة كبرية من املرىض.وأضاف »عبد اللطيف«: تتواجد الفطريات 
داخ�ل املن�زل وخارجه، يف داخل املنزل تنمو ع�ىل الحوائط الرطبة 

ووص�الت املياه والرصف الصحي وىف دورات املياه وقبو املنزل، وىف 
املجمل تحتاج إىل مكان رطب لتنمو وتتكاثر، أما خارج املنزل فهي 
موج�ودة يف الحقول حيث يصيب بعضها النباتات كمرض فطري، 
وتنم�و أيًضا يف تجمعات القمامة ومنه�ا من هو موجود يف الرتبة 
الزراعي�ة وغري الزراعية، وىف املجمل تعت�رب الفطريات وجراثيمها 
موج�ودة يف الهواء حولنا جميًعا ربما معظم أيام العام.وتابع، أنه 
يج�ب عىل كل ربة منزل أن تتخلص من الفطريات املوجودة داخل 
املن�زل، وذلك من خالل النصائ�ح اآلتية:النظافة الدائمة للمطابخ 
ودورات املي�اه وقب�و املن�زل مع الح�رص عىل تجفي�ف األماكن.
إص�الح وصالت املي�اه والرصف الصحي للتخل�ص من أي ترسيب 
للمياه.الحرص عىل التهوية الجي�دة للمطابخ ودورات املياه وقبو 

املنزل.اس�تخدام أمص�ال الحساس�ية الخاص�ة بالفطريات وهي 
طريق�ة فعالة يف ع�الج حساس�ية الفطريات.ويجب ع�ىل كل أم 
م�ع انخفاض حرارة الطق�س أن تلبس أبناءها املالبس املناس�بة 
للطق�س، مع مراعاة أن تكون الطبقة املالمس�ة لجلدهم مصنعة 
من القطن الخالص، مع الحفاظ عىل تغذيتهم الس�ليمة والحفاظ 
عىل نظاف�ة وتهوية املن�زل وتعقيم األس�طح واألرضي�ات، وذلك 
لحمايتهم من األمراض املعدي�ة، كما يجب الحفاظ عىل إعطائهم 
األمصال املوس�مية الت�ي تحميهم م�ن أمراض الجه�از التنفيس 
كتطعيم األنفلونزا املوس�مية، خاصة أن أم�راض الربد واألنفلونزا 
تزيد من فرص اإلصابة بحساس�ية الصدر واألنف، وبالتايل تطعيم 

األطفال يعد أمر رضوري حفاًظا عىل صحتهم.

تع�د الدهون الحش�وية مصدر قلق خ�اص ألنها 
تقع يف عمق تجويف البط�ن، ما يبطن الفراغ بن 

أعضاء الجسم الحيوية.
وتتمث�ل الطريقة األكثر فعالي�ة للحرق من خالل 
النظ�ام الغذائي والتماري�ن الرياضية. وقد تكون 
لفاكه�ة واح�دة، عن�د تناوله�ا بش�كل منتظ�م، 
تأث�ريات ح�رق قوية للده�ون الحش�وية. وغالبا 
م�ا يتم تجاهل ه�ذه الحال�ة باعتبارها حقيقة ال 

مفر منها تتعلق بالش�يخوخة، ولكنها تلعب دورا 
رئيسيا يف مجموعة متنوعة من املشكالت الصحية 
الت�ي ته�دد الحياة.وتظه�ر األبح�اث املتزايدة أن 
الفوائد الغذائية للتوت الربي تس�اعد عىل تحسن 
ال�دورة الدموية وتقوية جهاز املناعة واملس�اعدة 
يف الحفاظ عىل مستويات السكر يف الدم الصحية.

ويف إحدى الدراس�ات الت�ي أجريت ع�ىل الفرئان، 
وجد الباحث�ون أن التوت الربي يمكن أن يس�اعد 

أيض�ا يف ح�رق الده�ون الخط�رة 
املوج�ودة ح�ول الجزء األوس�ط 

من الجسم.
ق�ام  تجربته�م،  أج�ل  وم�ن 

الق�وارض قبل  الباحث�ون بملء 
إطعامها بالتوت ملدة 90 يوما.

وفق�دت الق�وارض الت�ي تناول�ت التوت 
الربي كمية كبرية من دهون البطن.

»التوت« يحرق الدهون الخطيرة بشرط

ق�ال علماء يف إدارة األغذية 
األمريكي�ة  والعقاق�ري 
لق�اح  إعط�اء  فوائ�د  إن 
 » نتي�ك بيو » - » ر يز فا «
ت�رتاوح  الذي�ن  لألطف�ال 
أعمارهم بن 5 و 11 عاما 
الح�االت  مخاط�ر  تف�وق 
بالته�اب  لإلصاب�ة  الن�ادرة 
القلب.وق�ال مصنع�و اللقاح، 
اللقاح أظهر فعالية  إن 
 90.7 بنس�بة 
ض�د  املئ�ة  يف 
س  و ف�ري

كورونا 

يف تجرب�ة رسيري�ة لألطف�ال م�ن 
س�ن 5 إىل 11 عام�ا.ووردت ه�ذه 
التفاصي�ل يف وثائ�ق موجزة نرشت 
قبل اجتماع تعقده لجنة تضم خرباء 
خارجين م�ن املقرر أن تصوت يوم 
الثالث�اء ع�ىل ما إذا كانت س�تويص 
إدارة األغذي�ة والعقاق�ري برتخيص 
العمرية الصغرية.وإذا  اللقاح للفئة 
س�محت إدارة األغذي�ة والعقاق�ري 
األمريكي�ة بتطعي�م األطف�ال م�ن 
س�ن 5 إىل 11 عاما بلقاح »فايزر«-

لق�اح  أول  فس�يكون  «بيونتي�ك« 
لكوفي�د-19 له�ذه الفئ�ة العمري�ة 
ويمكن أن يكون اللقاح متاحا 
يف  املتح�دة  الوالي�ات  يف 

أوائل كانون االول.

علماء يعلقون على أحد لقاحات كورونا 
لألطفال: فوائده تفوق مخاطره
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زوروا موقعنا عىل شبكة االنرتنت

بريدنا االلكرتوين

االيداع يف دار الكتب والوثائق
ببغداد 1311  لسنة 2009

االيداع يف نقابة الصحفيين العراقيين )753(

07722299319
07829981455 هاتـــــــف الشكاوي

هاتـــــــف العالقـات

اكتشاف كنز من العمالت 
الفضية عمرها ألفا عام بألمانيا

أزاح علماء اآلثار األملان يف مدينة أوغس�بورغ الس�تار عن 
اكتش�اف مذهل لكن�ز تاريخي يح�وي 15 كيلوغراماً من 
العمالت الفضية التي تعود لحقبة اإلمرباطورية الرومانية.
ووص�ف خ�رباء أملان االكتش�اف، وه�و الثاني م�ن نوعه 
باملنطق�ة خالل أش�هر، بأن�ه واحد من أهم االكتش�افات 

األثرية يف أملانيا.
وتع�ود أقدم تل�ك العمالت إىل عه�د اإلمرباط�ور الروماني 
نريون، ما يجعل عمرها يتخطى 1950 عاماً. وتعادل قيمة 
ه�ذا الكن�ز 11 ضعف الراتب الس�نوي للجن�دي الروماني 

خالل هذا العرص.
وتم العثور عىل هذا الكنز، الذي يحتوي عىل 5.700 قطعة 
فضي�ة، تحت أنق�اض موقع احتضن مصنعاً يف الس�ابق، 
وه�و نف�س املوق�ع ال�ذي كان مق�راً لقاع�دة عس�كرية 

رومانية«.
وقال عالم اآلثار األملاني سيباستيان غريهوس: »ما يجعل 
ه�ذا الكنز يتس�م بأهمي�ة خاصة هو أنه دنان�ري تعود إىل 
القرن�ن األول والثاني ميالدي، وال زالت تحتوي عىل كمية 

كبرية جدا من الفضة«.
وت�م العث�ور ع�ىل أس�لحة وأدوات ومجوه�رات وأطب�اق 
رومانية تزن حوايل 400 كيلوغرام يف نفس املوقع يف يونيو 

املايض.
وأكد غريهوس أن االكتش�اف الجدي�د هو األكرب من نوعه 
لكن�ز رومان�ي يف مقاطعة بافاري�ا التي تحتض�ن مدينة 

أوغسبورغ.

طلقة بندقية 
داخل بطن سجين 

بدال من وضع�ه خلف القضب�ان، انتهى 
األم�ر برجل كان من املف�رض احتجازه 
بس�جن يف والي�ة أالبام�ا األمريكي�ة، إىل 
مستش�فى بعد أن كش�ف مسح لجسده 

عن وجود طلقة بندقية يف بطنه.
ويخضع الس�جناء الذين يدخلون سجن 
مقاطعة مورغان بش�كل دوري لفحص 
جس�دي عند دخولهم، وأظه�رت صورة 
حديثة م�ا يبدو أنه�ا طلقة م�ن بندقية 
عي�ار 0.410 ت�م ابتالعه�ا داخل جس�د 
ش�خص، حس�بما ق�ال املتحدث باس�م 

السجن مايك سوافورد الخميس.
وأض�اف س�وافورد: »ل�م يت�م احتجازه 
مطلق�ا. عندما رأى طاقمن�ا الطبي ذلك، 

قالوا إنه يجب أن يذهب إىل املستشفى«.
ال�ذي  الرج�ل،  أن  س�وافورد  وأوض�ح 
اعتقلت�ه وكالة أخرى إلنف�اذ القانون يف 
املقاطع�ة، أطلق رساح�ه الحقا بناء عىل 
تعه�ده الخ�اص، ول�م يتضح م�ا حدث 
للطلقة.لم تكش�ف الس�لطات عن اس�م 

الشخص وال سبب االعتقال.
وأش�ار س�وافورد إىل أن إدارة الرشط�ة 
ن�رشت صورة املس�ح عىل حس�ابها عىل 
وسائل التواصل االجتماعي إلعالم الناس 

بعملية املسح يف السجن.

ذك�ر تقري�ر إخب�اري أن الص�ن ترق�ب 
ظاه�رة »ال نين�ا« ت�راوح ب�ن ضعيف�ة 
ومتوس�طة ه�ذا الش�تاء، يف الوق�ت الذي 
تكاف�ح في�ه الب�الد مواجه�ة النق�ص يف 

مصادر الطاقة.
الجدي�دة  الص�ن  أنب�اء  وكال�ة  ونقل�ت 
)ش�ينخوا( عن املرك�ز الوطن�ي لألرصاد 
توقعاته بأن الصن ستدخل يف ظاهرة »ال 
نينا« خالل الشهر الجاري، بسبب الراجع 
املس�تمر يف درجات حرارة املي�اه بمنطقة 

وسط رشق املحيط الهادئ، االستوائية.

وظاه�رة »ال نين�ا« ه�ي الظه�ري الب�ارد 
لظاهرة »النينو« الت�ي تدفئ مياه املحيط 
الهادئ، ويش�كل كالهما ظاهرة التذبذب 

املناخي الجنوبي املعروفة باسم »إنسو«.
وبحس�ب التقري�ر ال�ذي أوردت�ه وكال�ة 
بلوم�ربغ لألنب�اء، يتوق�ع أن تتس�بب »ال 
نين�ا« انفج�ارات هوائية ش�ديدة الربودة 
عىل نحو متكرر خالل ذروة فصل الشتاء.

وهناك ف�رص متزايدة أيض�ا إىل تراجع يف 
درج�ات الحرارة ع�ن املع�دل الطبيعي يف 

مناطق وسط رشق البالد.

الصين تترقب ظاهرة »ال نينا« 
وشتاء أكثر برودة

تس�بب خ�الف ع�ىل اس�م املول�ود ب�ن زوج�ن 
يف  يتواجه�ان  وجعلهم�ا  الط�الق  إىل  مرصي�ن 

املحاكم منذ 9 سنوات.
بداي�ة القضي�ة، عندما ت�زوج موظف م�ن فتاة 
ش�ابة لم تتجاوز الثامن�ة والعرشين من عمرها 
واكتش�ف االثن�ان بعد ال�زواج اختالف�ا كبريا يف 
ال�رأي، وتركت الزوجة مس�كن الزوجي�ة بعد 3 
أش�هر م�ن ال�زواج لع�دم تحملها املعيش�ة مع 
زوجها الذي وصفته بأنه ش�خص سليط وآراؤه 
كله�ا خاطئة، تدخ�ل األقارب م�ن الطرفن وتم 
الصلح بينهما بعد أن علموا أنها حامل يف شهرها 
األول.عادت الزوجة إىل مس�كن الزوجية وتابعت 
الحم�ل مع طبيب أمراض نس�اء وتوليد، وعلمت 
خ�الل املتابعة نوع الجنن بأن�ه »بنت«، ووقعت 
مش�ادة كالمي�ة بينها وبن زوجها عىل تس�مية 
الجن�ن، فكان�ت األم تري�د تس�ميتها »همس«، 
تس�ميتها  وق�رر  االس�م  ع�ىل  اع�رض  واألب 

»فاطمة«.

خمس�ة أش�هر واملش�اكل لم تنته بينهما بسبب 
اس�م املولود فرك�ت الزوجة مرة ثانية مس�كن 
الزوجية وأقامت عند والدتها حتى ش�عرت بآالم 
الوالدة وتوجهت إىل املستش�فى بصحبه والديها 
وش�قيقها وأنجبت طفلتها، وعلم الزوج بوالدته 
فتوج�ه إىل املستش�فى وطل�ب م�ن املس�ؤولن 
إخط�ار الوالدة لكي يتوجه ب�ه إىل مكتب الصحة 

وتسجيل ابنته باالسم الذي يريده.
إال إن املس�ؤولن يف املستش�فى رفض�وا لع�دم 
حض�وره معه�ا أو م�ا يفي�د أن املول�ودة ابنته، 
فتوجه إىل قس�م الرشطة وطل�ب تحرير محرض 
ض�د املستش�فى، لك�ن املش�كلة تم حله�ا وديا 
وتمكن م�ن الحصول ع�ىل اإلخطار وتس�ميتها 
»فاطمة«.غ�ادرت الزوج�ة املستش�فى بصحبه 
طفلتها وتدخل األقارب وتمت إعادتها إىل مسكن 
الزوجية لم تس�تكمل ش�هورا وع�ادت إىل منزل 
والدها وانتهت العالقة الزوجية بينهما بالطالق، 

وكان السبب األسايس اسم املولود.

ش�هدت والية أريزون�ا األمريكية 
ظاه�رة غريب�ة ج�دا بع�د ظهور 
املئات من املخلوقات الغريبة التي 
تش�به مخلوقات عص�ور ما قبل 

التاريخ.
أح�د  ع�ن  املس�ؤولن  وبحس�ب 
النصب التذكاري�ة القريبة، الذين 
رص�دوا ه�ذه الظاه�رة الفريدة، 
املئ�ات م�ن ه�ذه  فق�د ظه�رت 
ري�اح  بع�د  الغريب�ة  املخلوق�ات 

وأمطار موسمية يف املنطقة.
وقالت مسؤولة الرجمة الفورية 
ترصيح�ات  يف  كارت�ر،  لوري�ن 
 »Live Science« أدلت بها ملجل�ة
ه�ذه  إن  الش�هرية،  العلمي�ة 
الرشغ�وف،  بحج�م  املخلوق�ات 
ح�دوة  س�لطعون  مث�ل  »تب�دو 

حصان صغري بثالث عيون«.
»س�نرال  جامع�ة  وبحس�ب 

ميش�يغان«، إن ه�ذه املخلوق�ات 
الفريدة التي حريت البعض، يطلق 
عليها اس�م »Triops«، ويمكن أن 
تبقى بيوضها يف حالة ثبات لعقود 

يف الصح�راء حتى تهط�ل األمطار 
الكافية إلنشاء بحريات توفر مالذا 
جيدا ومالئما لها لتفقس صغارها 

وتضع بيوضها لألجيال القادمة.

ونوهت املجل�ة العلمية يف مقالها 
الذي نرشته ع�ن الحادثة بعنوان 
روبي�ان  م�ن  مئ�ات  »ظه�ور 
العي�ون بعد  ديناص�ورات ثالثية 
الرياح املوسمية يف والية أريزونا«، 
إن ظه�ور ه�ذه املخلوق�ات غري 
ش�ائع، لدرج�ة أن�ه عندم�ا أبلغ 
الس�ائحون عن رؤيتهم يف بحرية 
مؤقتة مليئة باملطر داخل س�احة 
مخصصة لالحتف�االت يف منطقة 
يعل�م  ل�م  الت�ذكاري،  النص�ب 
املوظف�ون م�ا ه�ذه املخلوق�ات 
ووقعوا بحرية من أمرهم حول ما 

يجب القيام به.
ويأخ�ذ ش�كل ه�ذه املخلوق�ات 
الت�ي يطل�ق عليه�ا علمي�ا اس�م 
)dinosaur shrimp( أي روبي�ان 
الديناص�ورات، الهي�كل الدائ�ري 

املحاط برس

طائرة تقطع المسافة من لندن إلى نيويورك في 90 دقيقة

ظهور مخلوقات غريبة من عصور ما قبل التاريخ!

سنوات في المحاكم.. بسبب خالف على اسم المولود

وس�ط اهتمام رشكات الطريان بتوفري طائرات 
تف�وق رسعتها رسعة الصوت تم الكش�ف عن 
طائرات فائق�ة الرسعة قيد التطوير ورسعتها 

تفوق رسعة الصوت بخمسة أضعاف.
وذكرت شبكة »يس أن أن« األمريكية، أن هناك 
العديد من طائرات فائقة الرسعة قيد التطوير، 
وس�ط اهتمام رشكات الطريان بتوفري طائرات 
تف�وق رسعتها رسعة الص�وت، الختصار مدة 
الس�فر، كما يف حالة رشك�ة »يونايتد إيرالينز« 
الت�ي تعهدت توفري مثل ه�ذه الطائرات بحلول 

عام 2029.
وقالت الشبكة إن هناك َمن يطور طائرة تفوق 
رسعة الصوت بكثري، بخمسة أضعاف تقريبا، 
مم�ا يجعل م�دة الرحلة ب�ن لن�دن ونيويورك 
نحو 90 دقيقة فقط، بينما تستغرق الطائرات 

التجارية التقليدية نحو 7 ساعات.
وكان�ت طائرة »الكونك�ورد« التي كانت تعدت 
فائقة الرسعة يف حينها تقطع املحيط األطليس، 

الذي يفصل بن املدينتن، يف نحو 3 ساعات.
وتعكف ع�ىل إنت�اج الطائرة الفائق�ة الرسعة 
رشك�ة »هريميوس« الناش�ئة ومقره�ا مدينة 
أتالنتا األمريكية. ويقول مس�ؤولون يف الرشكة 
إنه�ا ب�دأت تخترب نوع�ا جديدا م�ن املحركات، 
يعتقد أنها ستزيد رسعة الطائرة إىل 5 ماخ )أي 

ما يزيد عىل 4828 كيلومرا يف الساعة(.
وصمم املح�رك لطائرة صغرية وغ�ري مأهولة، 
ويج�ري حالي�ا صن�ع ه�ذه الطائ�رة للقوات 
الجوي�ة األمريكي�ة، لك�ن مع زي�ادة حجمها، 
ركاب  طائ�رة  تك�ون  أن  بوس�عها  س�يكون 

تجارية.
وتأم�ل الرشك�ة األمريكية ب�أن ت�رى الطائرة 
املرتقبة النور خالل عقد من الزمان، ومرد هذه 
املدة الطويلة نسبيا أن تكنولوجيا هذه الطائرة 

يجب أن تبنى من الصفر.
ويف البداية، س�تكون الطائ�رة أصغر بكثري من 
الطائ�رات الحالي�ة وحتى »الكونك�ورد«، التي 

كانت تتسع لنحو 100 شخص.
ويق�ول الرئي�س التنفي�ذي للرشك�ة، إي جي 
بيبليكا، إن الرشكة بنت نموذج طائرة تجارية، 
مش�ريا إىل أنه�ا ترك�ز حاليا عىل درج�ة رجال 

األعمال واملسافرين من الدرجة األوىل.
وأضاف أن الرشكة أجرت تعديالت عىل الرسعة 
وتكالي�ف التش�غيل، لتظهر يف النهاي�ة طائرة 

تتسع لنحو 20 راكبا.
وق�ال إن الطائ�رة س�تكون مربح�ة يف البداية 
اعتمادا عىل أس�عار درجة رج�ال األعمال هذه 
األيام.وتتوق�ع الرشكة أن تتس�ع الطائرة لعدد 

أكرب من الركاب يف وقت الحق

عرض منزل 
»ابن خلدون« للبيع

ضجت مواق�ع التواصل االجتماعي يف املغ�رب، وعدد من الدول 
العربية التي تفاعلت مع الحدث، بأخبار تزعم أن منزل مؤسس 

علم االجتماع ابن خلدون، يف مدينة فاس، معروض للبيع.
وتداول ناش�طو مواقع التواصل االجتماع�ي خرب عرض املنزل 
للبيع، مع صور للبيت، ما دفع وزارة الثقافة املغربية إىل التدخل 

وفتح تحقيق يف األمر.
وأصدر وزير الثقافة املغربي تعليماته برضورة التدخل العاجل 
إلنق�اذ البيت وتدعي�م جدران�ه أوال، ثم إدراجه ضم�ن برنامج 

ترميم البيوت اآليلة للسقوط باملدينة العتيقة بفاس.
وأوضح�ت وزارة الثقاف�ة أنه »م�ن الصعب الج�زم بصحة ما 
يت�داول ح�ول ه�ذا البي�ت، يف ظ�ل غي�اب الوثائ�ق املكتوبة أو 
الش�واهد املادي�ة التي تؤكد أن هذا املس�كن كان فعال مس�كنا 

للعالمة ابن خلدون، بما يف ذلك كتابات ابن خلدون«.

حصاد أول محصول عنب 
بموقع للطاقة النووية

ش�هد موقع محط�ة دوكوفان�ي للطاق�ة النووي�ة يف جمهورية 
التش�يك أول حصاد ملحصول العنب. وقال�ت الرشكة القائمة عىل 
تش�غيل الحق�ل إنه تم جن�ي نح�و 700 كيلومر م�ن عنب راين 

ريسلينج وساوفيجنون بالنك.
ويق�ع الحقل أس�فل أبراج التربيد مبارشة، ولك�ن خارج املنطقة 
األمني�ة للمفاعل، واملحاطة بالس�ياج جنوب غرب�ي مدينة برنو، 
ويمك�ن للس�ياح زيارتها.وقال املتحدث باس�م محط�ة الطاقة، 
ج�ريي بيزديك إن العنب س�يخضع للفحص داخ�ل املخترب للتأكد 

من خلوه من أي نشاط إشعاعي.

أجرب مليونري صيني موظفي بنك عىل س�حب 5 مالين يوان 
وعدها ورقة ورقة يف واقعة فريدة شهدها بنك »شنغهاي«.

وب�رر املليون�ري ترصف�ه ه�ذا ب�أن موظف�ي البنك أس�اءوا 
معاملت�ه، لذا قرر أن يس�حب نق�وده إليداعه�ا يف بنك آخر، 
وتوع�د موظفي البنك بأنه س�يأتيهم مرة أخرى الس�تكمال 
س�حب باقي أمواله.من جهتهم، ذكر املوظفون، أن املليونري 
ترصف بهذه الطريقة بعدما طل�ب منه حارس األمن ارتداء 

الكمامة أثناء وجوده يف البنك.
وأضاف�وا أن املليون�ري اعت�رب ذلك إس�اءة ل�ه، وأجربهم عىل 
س�حب أمواله وعد مبلغ كبري وص�ل إىل 5 مالين يوان ورقة 

ورقة.

مليونير يعاقب موظفي بنك بـ »عّد« 5 ماليين يوان


