
أزمة المشتقات النفطية تزحف من 
كردستان إلى بغداد وتبتلع »نينوى«

المراقب العراقي - مشتاق الحسناوي
محم�د كاظم يمتلك س�يارة حديث�ة ويحرص 
عىل تعبئتها بالبنزين املحسن , لكنه هذه األيام 
يعيش معاناة جراء اختفاء البنزين املحس�ن يف 
أغل�ب محطات الوق�ود يف بغداد , أم�ا تربيرات 
عمال املحطات فيؤك�دون عىل قلة هذا املنتوج 
يف مخ�ازن وزارة النف�ط , وه�ذا ح�ال الكث�ر 
من أصح�اب املركبات التي تعان�ي من قرارات 
وزارة النف�ط غر املربرة , فأزم�ة الوقود بدأت 
يف كردس�تان لتش�مل نين�وى وكرك�وك لتحط 

الرح�ال يف بغ�داد , ويب�دو أن العاصمة مقبلة 
ع�ىل أزمة بنزين بس�بب ق�رارات ارتجالية من 
قبل هيأة توزيع املش�تقات النفطية , والقايض 
بمنع املحطات االهلية من استالم تلك املنتجات 
لح�ن جل�ب كتاب حج�ز ملك ما يع�ادل قيمة 

املحطة .
ق�رارات وزارة النفط تس�عى لتفعيل أزمة من 
أجل إش�غال العراقين ع�ن النقص الحاصل يف 
مخازنه�ا ,لذلك جاء قرار إيقاف املحطات الذي 
س�يؤدي اىل تعطي�ل آالف العم�ال وع�دم دفع 

أجورهم .
املث�ر يف االمر هو التوقيت الحايل لقرارات هيأة 
توزيع املش�تقات النفطية وإرصارها عىل خلق 
أزم�ة يف العاصمة بغداد تره�ق كاهل أصحاب 

املركبات.
رئيس رابطة القط�اع النفطي الخاص مصلح 
عزي�ز مغر ح�ذر من أزم�ة وقود ق�د ترضب 
محافظة بغداد بس�بب ق�رارات لم تدرس جيدا 
من قبل رشكة توزيع املنتجات النفطية املنطقة 
الوسطى ، مشرا اىل أن مدير مستودعات بغداد 

من�ع املحطات االهلية بحس�ب توجيه الرشكة 
من استالم تلك املنتجات لحن جلب كتاب حجز 

ملك ما يعادل قيمة املحطة .
وق�ال مغ�ر، إن »أصح�اب املحط�ات االهلية 
للقطاع الخاص تفاجأوا دون إنذار سابق بمنع 
تزويدهم بمنتجات البنزي�ن والكاز والنفط إال 
بعد جلب كتاب حج�ز مللك يعادل قيمة املحطة 
وتنفي�ذ ه�ذا االم�ر سيس�تغرق وقت�ا طوي�ال 

وبالتايل ستحدث أزمة يف بغداد«...
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المراقب العراقي/ بغداد...
اتهم�ت وزارة الهج�رة واملهجري�ن، 
أمس االثن�ن، القنصل البيالرويس يف 
بغداد بأزمة املهاجرين، فيما كشفت 
عن تحرك حكومي لكش�ف شبكات 

التهريب.
وق�ال وكيل الوزارة كري�م النوري يف 
حوار تابعت�ه »املراقب العراقي«، انه 
»ال يمك�ن تحمي�ل حكومت�ي بغداد 
واربيل مسؤولية هجرة املواطن وقد 
ش�كلنا لجن�ة لحل ازم�ة املهاجرين 
ع�ىل حدود أوروب�ا، فضال عن وجود 
تح�رك حكومي لكش�ف الش�بكات 

الخاصة بتهريب املهاجرين ».
واضاف ان »بيالروس�يا ه�ي الدولة 
الت�ي منح�ت املهاجري�ن  الوحي�دة 
تأشرة الدخول”، مبينا أن »القنصل 

البي�الرويس يف بغ�داد يعم�ل ضم�ن 
املافيات املتورطة بازمة املهاجرين«.

الرح�الت  »ايق�اف  ان  اىل  واش�ار 
اىل بيالروس�يا كب�د العراق خس�ائر 
مالي�ة«، مؤكدا »انن�ا نعمل عىل بذل 
جهود استثنائية لحل ازمة العالقن 
عىل الحدود الذين تعرضوا ألس�اليب 

وحشية«.

إتهامات تطال السفير البيالروسي 
في بغداد بأزمة المهاجرين

المراقب العراقي/ بغداد...
َحّمل االتحاد الوطني الكردستاني، أمس االثنن، الحكومتن 
املركزية واالقليم مس�ؤولية استمرار التجاوزات الرتكية عىل 

قرى كردستان.
وق�ال عضو االتحاد عباس عزي�ز يف ترصيح صحفي تابعته 
»املراقب العراقي« إن »صمت اإلقليم وبغداد تجاه االعتداءات 
والتجاوزات واالنتهاكات الصارخة للقوات الرتكية يف ارايض 
اقليم كردس�تان بش�كل خاص والعراق بشكل عام هو الذي 

ادى استمرار التمادي الرتكي«.
وأوضح ان » تركيا تتحجج بوجود حزب العمال الكردستاني 
يف كل رضبة وخرق للسيادة تقوم به، لكن يف الحقيقة لديها 
طموح�ات واطم�اع داخل املنطق�ة عامة والع�راق واالقليم 
خاصة وهي تحاول اعادة امجاد الدولة العثمانية والسيطرة 

عىل اجزاء من الدولة العراقية«.

واوضح عزيز انهم » يف االقليم يدينون اي اعتداء س�واء كان 
ع�ىل االقليم او ع�ىل الع�راق او حتى عىل ال�دول املجاورة«، 
الفتا اىل ان » اي حزب او جهة سياس�ية تعمل يف االقليم هي 
مطالب�ة بالتعام�ل مع دول الج�وار بالتف�اوض وبعيدا عن 

العنف وعدم القبول باي اعتداء سافر عىل اراضيهم«.

صمت المركز واإلقليم يشرع األبواب أمام 
االنتهاكات التركية

المراقب العراقي / أحمد محمد...
ة«  املُس�ررَّ أي�ام مض�ت ع�ىل »مرسحي�ة  ع�رشة 
املزعومة والتي اِّدعى فيها رئيس الوزراء مصطفى 
الكاظم�ي ع�ن اس�تهداف منزله بواس�طة طائرة 
مس�رة أثارت ج�دال سياس�يا وش�عبيا، لكن من 
دون أن يك�ون هن�اك كش�ف عن نتائ�ج التحقيق 
التي ادعى الكاظم�ي أنه يعرف جيدا الجهات التي 
تقف خل�ف العملية، باإلضاف�ة اىل ترصيحات من 
مكتب�ه التي توعدت بالكش�ف عن الجه�ة املنفذة 
للحادثة يف أقرب وقت، يف وقت تكشف فيه مصادر 
سياس�ية عن عدم مبارشة فريق التحقيق ألعماله 

وعدم وصول أيٍّ من الجهات املختصة اىل »مرسح« 
الجريمة.

وقرر مكتب الكاظمي عىل خلفية الحادثة املزعومة 
تش�كيل لجنة تحقيقي�ة تض�م يف عضويتها قادة 
أمنين كبارا حس�ب بيان الكاظمي، لكشف الجهة 

املتورطة بها.
وأث�ارت العملي�ة الت�ي وقعت فجر االح�د املايض، 
آراًء متباينة من قبل الطيف الس�يايس واألوس�اط 
الش�عبية، اللذين أجمعا عىل أن العملية »مرسحية 
مزعوم�ة« يحاول من خالله�ا الكاظمي بالتعاون 
مع أطراف خارجية إثارة فتنة داخل البلد من جهة 

والحصول عىل دع�م دويل من جهة أخرى، وبالتايل 
تعزي�ز حظوظ�ه يف الحصول ع�ىل الوالي�ة الثانية 
ملنص�ب رئاس�ة ال�وزراء، الس�يما بع�د »مؤامرة« 
تزوي�ر االنتخابات ورسقة أص�وات الكتل الوطنية 
الداعمة للحش�د الش�عبي، ومحاولت�ه التقرب من 
الكتل الفائزة للحصول عىل »حلم« العودة اىل كريس 
الرئاس�ة ويف الوقت ذاته للتغطية عىل جريمة قتل 
املتظاهري�ن واملعتصم�ن أمام املنطق�ة الخرضاء 

املطالبن بإعادة األصوات املرسوقة.
واعترب اإلطار التنس�يقي للقوى الشيعية، العملية 
بأنها »مفربكة« ويراد منه�ا خلق »بلبلة« يف البلد، 

وه�ي محاولة لخل�ط األوراق خصوص�ا بالتزامن 
مع االعتصام�ات القائمة أم�ام املنطقة الخرضاء 

واملطالبة بإعادة العد والفرز اليدوي.
وبعد أيام من الحادثة، أجمع اإلطار التنس�يقي يف 
بيان له، عىل رفض التجدي�د للكاظمي، االمر الذي 
فرسه مراقبون للش�أن الس�يايس بأن هذا اإلجماع 
الس�يايس والش�عبي، ج�اء عق�ب كش�ف حقيقة 
الحادث�ة املزعومة، والهدف منها هو الحصول عىل 
كريس الرئاس�ة تزامنا مع بيانات االس�تنكار التي 

أدانت الحادثة...
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بعد أيام على ظهورها .. »ُمسّيرة« الكاظمي
 تختفي بظروف غامضة!
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فمن قبلين بقبول الحق
فاهلل أوىل بالحق

الثالثاء 16تشرين الثاين 2021 العدد 2716 السنة الثانية عشرة صحيفة-يومية-سياسية-عامة Almuraqeb Aliraqi news paper

قائد البحرية اإليرانية: مؤتمر »آيونز« 
يركز على األمن في المحيط الهندي

الدور السعودي في غالسكو 
تخريبي وقادة معنيون بالمناخ...

4
اقرأ في هذا العدد

المراقب العراقي/ بغداد...
ابدى املرشح الفائز، باسم خشان، أمس االثنن، خشيته من تقاسم 

مناصب الدولة بن الكتل الفائزة وفق مبدأ املحاصصة.
وق�ال خش�ان، يف ترصي�ح صحفي تابعت�ه »املراق�ب العراقي«، إن 
»رئي�س الحكوم�ة املقب�ل يتحم�ل وزر األنظمة التي س�بقته وهو 
مطال�ب بالتوجه إىل امللف االقتص�ادي كأول وأهم ملفات الحكومة 

الجديدة«.
ولفت إىل أننا »نخىش تقاس�م الدولة بن الكتل وفق مبدأ املحاصصة 
الت�ي لم تجل�ب إىل الب�الد غر االنكم�اش االقتصادي وس�وء الحال 

للشعب العراقي«.
واوضح أن »الف�رتة املقبلة بحاجة إىل رئيس حكومة مس�تقل وفق 
املعاي�ر املنطقي�ة وليس ال�رشوط والضوابط الت�ي تطرحها الكتل 

واألحزاب السياسية وتكون نقطة العودة الجديدة إىل الوراء«.

الكتل الفائزة تسعى لتقاسم 
المناصب وفقًا للمحاصصة

بغداد تحتضن االجتماع األول لَِلجنة التحقيق 
بواقعة اغتيال القادة

جريمة المطار على طاولة عراقية - إيرانية

المراقب العراقي/ المحرر السياسي…
تحتضن العاصمة بغداد األس�بوع املقبل، 
االجتم�اع األول لِلَجنة التحقيق املش�رتكة 
يف قضية اغتيال الش�هيد قاسم سليماني، 
قائ�د فيل�ق الق�دس يف الح�رس الث�وري، 
جراء حادثة املطار الش�هرة التي جوبهت 
برفض ش�عبي وس�يايس يف الع�راق وعدد 

كبر من بلدان العالم.
جاء ذلك عىل لس�ان األم�ن للجنة حقوق 
اإلنس�ان يف الس�لطة القضائي�ة اإليراني�ة 
كاظ�م غريب آبادي، الذي قال إن االجتماع 
س�يعقد يوم�ي 24 و25 ترشي�ن الثان�ي 

الحايل يف العراق.
ويف الخام�س م�ن كان�ون الثان�ي 2020، 
جلس�ة  خ�الل  الن�واب  مجل�س  ص�وت 
استثنائية، عىل قرار ُيلزم الحكومة بالعمل 
ع�ىل جدولة إخ�راج الق�وات األجنبية من 
العراق، ومنعها من اس�تخدام أرض البالد 
وس�مائها ومياهه�ا، لتنفي�ذ أي�ة أعمال 

عدائية تجاه دول الجوار الجغرايف.
وجاء القرار يف أعق�اب تظاهرات مليونية 
غاضبة، طالبت ب�”طرد االحتالل” السيما 
بع�د عملية االغتي�ال الغ�ادرة التي طالت 
قادة النرص قرب مطار بغداد. وقد تجددت 
االحتجاج�ات العارم�ة، بع�د م�رور عام 
عىل الفق�د الكبر الذي أحدثت�ه الجريمة، 
إذ نّظ�م العراقي�ون بمختل�ف مذاهبه�م 
وقومياته�م، تظاه�رة مليونية غّصت بها 
س�احة التحري�ر ومحيطه�ا يف الثالث من 
كانون الثاني 2021، لتعلن بش�كل رسمي 
أن الش�هيدين س�ليماني واملهن�دس هما 
رمزان ق�د ُخلِّدا يف ضمائ�ر العراقين رغم 

أنف الراقصن عىل دمائهما.
وبعد جوالت م�ن املفاوض�ات »العقيمة« 
الت�ي خاضته�ا الحكوم�ة م�ع الوالي�ات 
املتح�دة، ل�م تفِض حت�ى اآلن ع�ن نتائج 

ملموس�ة، إذ يس�تمر التواجد العس�كري 
األمرك�ي داخ�ل األرايض العراقي�ة، تحت 

عناوين عّدة أبرزها الدور االستشاري.
وتعليق�اً عىل ذل�ك يقول املحلل الس�يايس 
صب�اح العكي�ي ل�«املراق�ب العراقي«، إن 
»الجريم�ة النك�راء الت�ي ارتكبته�ا أيادي 
الغدر األمركية، وأدت إىل استش�هاد قادة 
املقاوم�ة ال ينبغ�ي أن تم�ر دون عقاب«، 
الفت�ًا إىل أن »التح�رك القضائ�ي اإليران�ي 
ينبغ�ي أن يوازيه تحرك عراقي، لكي نصل 
إىل الجناة س�واء عىل مستوى التخطيط أو 

التنفيذ أو الوشاية«.

ويضيف العكيي أن »حادثة املطار تتطلب 
م�ن العراق تدوي�ل القضية، الس�يما أنها 
عراق�ي  عس�كري  قائ�د  اغتي�ال  إىل  أدت 
هو الش�هيد الح�اج أبو مه�دي املهندس، 
فض�اًل ع�ن ضيف العراق الش�هيد قاس�م 

سليماني«.
ويؤك�د العكي�ي »رضورة محاكمة جميع 
املتورطن يف هذه الجريمة وجعلهم عربة«، 
محذًرا يف الوقت ذاته من محاوالت تسويف 
ه�ذا املل�ف كم�ا حصل م�ع مل�ف إخراج 

القوات األجنبية من األرايض العراقية«.
وأث�ارت ه�ذه الجريم�ة التي نف�ذت بأمر 

مب�ارش من ترام�ب، ردود أفع�ال غاضبة 
نظراً للمكانة الخاصة التي كان الشهيدان 
يحظيان بها بن العراقين، الس�يما أنهما 
ق�ادا معرك�ة وجودي�ة كادت أن ُتس�قط 
ب�الد الرافدين بيد جماعة إرهابية بربرية، 
عملت عىل س�فك دم�اء أبنائها عىل مرأى 
ومسمع املجتمع الدويل الذي بقي متفرجاً 

فرتة طويلة.
جدي�ر بالذكر أن املدعي الع�ام يف طهران، 
ع�ي القايص مه�ر، اتهم يف وقت س�ابق، 
رشكة G4S الربيطانية املس�ؤولة عن أمن 
الطران يف مطار بغداد بالتورط يف جريمة 

املطار.
وق�ال املدعي الع�ام خالل جلس�ة متابعة 
قانوني�ة وقضائي�ة ملل�ف اغتيال الش�هيد 
س�ليماني والوف�د املرافق ل�ه، إن الرشكة 
األمريك�ي يف  الجي�ش  الربيطاني�ة زودت 
العراق بموع�د وصول الطائرة، التي كانت 

تقل الشهيد سليماني.
وبينم�ا تعم�ل الس�لطات اإليراني�ة ع�ىل 
مالحق�ة الرشك�ة الربيطاني�ة املس�ؤولة 
عن أمن مط�ار بغداد، يؤك�د املدعي العام 
اإليران�ي أن�ه ت�م التع�رف ع�ىل هوية 45 
ش�خصية أمريكية مس�ؤولة ع�ن اغتيال 
الشهيد سليماني و«قدمنا أمر استدعائهم 

إىل الرشطة الدولية اإلنرتبول«.
وأش�ار إىل أن إي�ران »منح�ت 6 دول ه�ي 
الع�راق وس�وريا وقطر والكوي�ت ولبنان 
واألردن، تمثيال قضائيا للتحقيق يف اغتيال 
س�ليماني، وتسلمنا مؤخراً نتيجة التمثيل 

القضائي من العراق«.
وقب�ل أش�هر أعلن مجلس القض�اء األعىل 
يف الع�راق، أن »محكمة التحقيق املختصة 
التحقي�ق  يف  متقدم�ة  مراح�ل  قطع�ت 
واس�تكملت جوانب�ه كاف�ة، إذ ت�م جمع 
األدل�ة م�ن خ�الل تدوي�ن أق�وال املدعن 
بالحق الش�خيص واالس�تماع اىل شهادات 
ش�هود الحادث من موظف�ي مطار بغداد 

الدويل ومنتسبي األجهزة األمنية فيه«.
وأض�اف أنه »ت�م تدوين أقوال املس�ؤولن 
 G4S يف املط�ار وبع�ض منتس�بي رشك�ة
بتأري�خ  الح�ادث  موق�ع  يف  املتواجدي�ن 
حدوثه، وأق�وال املمث�ل القانون�ي ل وزارة 
القانون�ي  واملمث�ل  العراقي�ة  الخارجي�ة 
لس�فارة الجمهوري�ة االس�المية االيرانية 
يف بغداد الذي طلب الش�كوى بحق كل من 
يثب�ت ارتكاب�ه للجريمة أو تورط�ه فيها 

نيابة عن ذوي الشهداء«.

المراقب العراقي/ بغداد...
أك�د تحال�ف الفت�ح، أمس االثن�ن، التزامه بق�رار اخ�راج القوات 
االمريكي�ة م�ن الع�راق، فيم�ا ب�ن ان املطل�ب من اه�م الرشوط 

املفروضة عىل رئيس الوزراء القادم.
وقال القيادي يف التحالف فاضل الفتالوي، بترصيح صحفي تابعته 
»املراقب العراقي« إنه »ال يمكن الرتاجع عن املطلب االسايس للقوى 
السياس�ية والجماهر الش�عبية بإخراج كامل القوات االجنبية من 
العراق وعىل راس�ها الق�وات االمريكي�ة، وهذا األمر س�يكون اهم 

الرشوط املفروضة عىل رئيس الوزراء الجديد«.
وأضاف انه »ال يمكن القبول باي مرش�ح لرئاسة الوزراء، يعارض 
هذا املطلب وال يس�عى اىل تنفيذه، فال يمكن استقرار العراق بكافة 
االصع�دة، مع وجود ق�وات محتلة اجنبية، وله�ذا يجب العمل عىل 

اخراجها خالل املرحلة املقبلة«.
يش�ار اىل ان الرئي�س األمريكي جو بايدن كان ق�د تعهد منذ توليه 
منصب الرئاس�ة بس�حب القوات األمركية من العراق نهاية العام 

الجاري.

المراقب العراقي/ بغداد...
ح�ذرت مديرية الرشط�ة املجتمعية يف دائ�رة العالقات واإلع�الم لوزارة 
الداخلية، أمس األثنن، املواطنن الس�يما النس�اء والفتيات من التعامل 

مع الصفحات التي تدعي محاربتها لالبتزاز االلكرتوني.
وق�ال مدير الرشط�ة العميد غال�ب العطية يف ترصيح صحف�ي تابعته 
»املراق�ب العراق�ي« إن »الرشطة املجتمعية رصدت خ�الل عملها وجود 
صفح�ات تدعي محاربتها لالبتزاز وكش�فها للمبتزين، وهي بالحقيقة 
تقوم بعمليات االبتزاز بعد حصولها عىل املعلومات الش�خصية والصور 

من الضحايا«.
وأوضح أن »تلك الصفحات تقوم بإيهام واس�تدراج املواطنن والضحايا 
عرب نرشه�ا أخبارا أمنية لتضفي عليها طابعا رس�ميا وتعطي انطباعا 
بأنها عىل صل�ة باألجهزة األمنية التي تعمل يف مج�ال مكافحة الجرائم 
اإللكرتونية«. ولفت اىل أن »تلك الصفحات ستكون تحت طائلة القانون، 

وتحت نظر ومتابعة األجهزة األمنية املختصة«.

الفتح يؤكد التزامه بقرار إخراج 
القوات األميركية

الشرطة المجتمعية تحذر من 
صفحات تحارب »االبتزاز«

75
برشلونة يطالب سترلينج بالتضحية 
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املراقب العراقي/ أحمد محمد...
»مرسحي�ة  ع�ى  مض�ت  أي�ام  ع�رة 
ة« املزعوم�ة والت�ي اِّدع�ى فيها  املُس��رَّ
رئيس ال�وزراء مصطف�ى الكاظمي عن 
اس�تهداف منزله بواسطة طائرة مس�ة 
أثارت جدال سياس�يا وش�عبيا، لكن من 
دون أن يك�ون هناك كش�ف ع�ن نتائج 
التحقي�ق التي ادعى الكاظمي أنه يعرف 
جي�دا الجهات التي تقف خل�ف العملية، 
باإلضاف�ة اىل ترصيحات من مكتبه التي 
توع�دت بالكش�ف ع�ن الجه�ة املنف�ذة 
للحادث�ة يف أقرب وقت، يف وقت تكش�ف 
فيه مصادر سياس�ية ع�ن عدم مبارشة 
فري�ق التحقي�ق ألعماله وع�دم وصول 
أيٍّ م�ن الجه�ات املختص�ة اىل »مرسح« 

الجريمة.
الكاظم�ي ع�ى خلفي�ة  وق�رر مكت�ب 
الحادثة املزعومة تشكيل لجنة تحقيقية 
تض�م يف عضويته�ا ق�ادة أمني�ن كبارا 
حس�ب بي�ان الكاظمي، لكش�ف الجهة 

املتورطة بها.
وأث�ارت العملية التي وقع�ت فجر االحد 
امل�ايض، آراًء متباين�ة م�ن قب�ل الطيف 
الس�يايس واألوس�اط الش�عبية، اللذي�ن 
»مرسحي�ة  العملي�ة  أن  ع�ى  أجمع�ا 
مزعوم�ة« يحاول م�ن خاللها الكاظمي 
بالتع�اون م�ع أط�راف خارجي�ة إث�ارة 
فتن�ة داخ�ل البلد م�ن جه�ة والحصول 
عى دع�م دويل من جهة أخ�رى، وبالتايل 
تعزي�ز حظوظه يف الحص�ول عى الوالية 
الثاني�ة ملنصب رئاس�ة الوزراء، الس�يما 
بع�د »مؤامرة« تزوير االنتخابات ورسقة 
أص�وات الكتل الوطنية الداعمة للحش�د 
الش�عبي، ومحاولت�ه التقرب م�ن الكتل 
الفائ�زة للحصول عى »حل�م« العودة اىل 
كريس الرئاس�ة ويف الوقت ذاته للتغطية 
عى جريمة قتل املتظاهرين واملعتصمن 
أمام املنطق�ة الخرضاء املطالبن بإعادة 

األص�وات املرسوق�ة.
واعترب اإلطار التنسيقي للقوى الشيعية، 
العملي�ة بأنه�ا »مفربك�ة« وي�راد منها 
خل�ق »بلبل�ة« يف البل�د، وه�ي محاول�ة 
لخل�ط األوراق خصوص�ا بالتزام�ن مع 
املنطق�ة  أم�ام  القائم�ة  االعتصام�ات 
الخ�رضاء واملطالبة بإع�ادة العد والفرز 
اليدوي.وبع�د أي�ام من الحادث�ة، أجمع 
ع�ى  ل�ه،  بي�ان  يف  التنس�يقي  اإلط�ار 

رف�ض التجدي�د للكاظم�ي، االم�ر الذي 
ف�رسه مراقب�ون للش�أن الس�يايس بأن 
ه�ذا اإلجماع الس�يايس والش�عبي، جاء 
عقب كش�ف حقيقة الحادثة املزعومة، 
واله�دف منها هو الحص�ول عى كريس 
الرئاس�ة تزامنا م�ع بيانات االس�تنكار 

التي أدان�ت الحادثة. ب�دوره، أكد املحلل 
الي�ارس، أن »عملي�ة  الس�يايس ف�راس 
اس�تهداف منزل الكاظمي مفتعلة وهذا 
بشهادة األوس�اط السياس�ية جميعها، 
واله�دف منها التغطية ع�ى جريمة قتل 
املتظاهري�ن الرافض�ن لتزوي�ر نتائ�ج 

االنتخاب�ات األخ�ة وإيق�اع الصدام بن 
املحتجن والقوات االمنية«.

وق�ال الي�ارس، يف ترصي�ح ل�� »املراقب 
العراقي« إن »جمهور املقاومة والحش�د 
سلك طريق الحكمة وضبط النفس وعدم 
االنج�رار وراء الفتن�ة الت�ي كان يريدها 

الكاظمي وفريقه من املستشارين«.
وأض�اف، أن »ما جرى بع�د الحادثة هو 
ثب�وت وق�وف جه�ات دولية م�ن خارج 
الع�راق وراءه�ا«، مش��ا اىل أن »ه�ذه 
الحادثة قض�ت عى حظوظ الكاظمي يف 
الع�ودة اىل منصب رئاس�ة الوزراء لوالية 

ثانية«.
وأشار اىل أن »الكاظمي وخالل االجتماع 
ال�ذي أعق�ب الحادث�ة »طلب« بلس�انه 
كان  لك�ن  الس�لطة  اىل ك�ريس  الع�ودة 
ال�رد هو أن الجلس�ة لم تك�ن مخصصة 
ملناقش�ة ملف الرئاسة برمته، وكذلك أن 

العودة اىل املنصب هي شبه مستحيلة«.
وب�ن أن »س�ذاجة الحكوم�ة وفريقه�ا 
االستش�اري دفعه�ا اىل تل�ك املرسحي�ة 
للحص�ول عى رض�ا الخارج للع�ودة اىل 
منصب رئاس�ة الحكوم�ة، ولكن هذا لن 

يحصل بتاتا«.

املراقب العراقي/ بغداد...
كشف عضو تحالف الفتح محمود الحياني أمس االثنن، 
ع�ن وجود قوى سياس�ية غ�� املعتصمة حالي�ا، تنتظر 
إع�الن النتائ�ج النهائي�ة لالنتخاب�ات، داعي�ا مفوضية 
االنتخاب�ات اىل مراجعة قراراتها واخذ مطالب املعتصمن 

يف االعتبار.
وقال الحيان�ي، يف ترصيح تابعته »املراق�ب العراقي« إن 
»هناك ترسعا بإعالن نتائج االنتخابات واملباركة االممية 
له�ا، يف وقت رفض�ت بعض ال�دول املراقب�ة للوضع هذا 

الترسع الحاصل بعمل املفوضية«.

واضاف ان »التهور بالقرارات لن يكون يف صالح الش�عب 
العراقي، لذا من املهم ضب�ط النفس وحقن الدماء، وعى 
املفوضية مراجعة القرارات واالخذ بمطالبات املعتصمن 

والكتل الرافضة ملا قامت به املفوضية«.
وب�ن ان »االي�ام املقبل�ة ويف ح�ال ل�م ُتل�بِّ مفوضي�ة 

االنتخابات مطال�ب املعتصمن، فأنها ستش�هد تصعيدا 
كب�اً، وقد تظهر قوى اخرى غ� مشاركة باالعتصامات، 
لتكون اىل جان�ب التظاهرات واالحتجاج�ات عند بوابات 
الخ�رضاء، حي�ث مازال الكث�� من الق�وى تنتظر اعالن 

النتائج النهائية لتقول كلمتها وتتخذ موقفها«.

الفتح: على المفوضية مراجعة قراراتها وأخذ مطالب المعتصمين في االعتبار

تغريدة

المحلل السياسي محمود الربيعي

 الناش���ط والصحف���ي العراقي الكردي 
المع�������ارض ال يج���د دعم���اً خليجياً 
وال أمريكي���اً فت���زداد معانات���ه في 
العراق���ي  المع���ارض  أم���ا  الغرب���ة، 
العربي فتحتضنه واش���نطن وأنقرة 
وَعّم���ان وأربي���ل لمج���رد أنه يس���ب 
المرجعية الدينية والحشد الشعب������ي 

والمق��اومة اإلسالمية.  #حظوظ

ل الكاظمي مسؤولية التصعيد بينها جريمة قتل المتظاهرين.. نائب سابق ُيحمِّ
 املراقب العراقي/ بغداد...

�َل عضو مجلس النواب الس�ابق، مختار  َحمرَّ
املوس�وي، ام�س االثن�ن، رئي�س مجل�س 
الوزراء املنتهية واليته، مصطفى الكاظمي، 
مس�ؤولية جمي�ع األح�داث الت�ي تتكرر يف 
الع�راق، بينه�ا جريم�ة قت�ل املتظاهري�ن 

السلمين.
وقال املوس�وي، يف ترصي�ح تابعته »املراقب 
الب�الد  إن�ه »م�ع كل حادث�ة يف  العراق�ي« 
تتش�كل لج�ان تحقيقية وكش�فية، إال أنها 
ل�م تأِت ب�يء، وما حصل م�ع املتظاهرين 
س�ابقا حصل مع املتظاهري�ن االن املنددين 
بنتائج االنتخابات، ال سيما أن القتل والعنف 
اس�تخدم ضد املواطنن، ولغاي�ة اآلن لم يتم 

الكشف عن القتلة«.
وب�ن »أن الكاظم�ي هو املس�ؤول األول عن 
ذلك، خصوصا ان القتل والعنف قرارات تأتي 
من الحكومة«، مش�ا إىل أن »لجانا تحقيقية 

عديدة ُشكلت لكن دون اعالن النتائج«.

كردستان تسجل »3107« 
حوادث سير خالل 10 أشهر !

 املراقب العراقي/ بغداد...
اقلي�م  يف  العام�ة  امل�رور  مديري�ة  أعلن�ت 
كردستان، امس االثنن، عن حصيلة الحوادث 
املروري�ة خالل ال��10 أش�ه�����ر املاضية، 
مش��ة إىل أنها بلغ���ت )3107( ح���وادث 

مرورية.
وقال�ت املديري�ة، يف بي�ان تابعت�ه »املراق�ب 
العراق�ي« إن »ال��)10( أش�هر املاضي�ة من 
العام الحايل ش�هدت تسجيل )3107( حوادث 
مرورية راح ضحيتها )476( قتيال و)5384( 

جريحا«.
يذك�ر أن ي�وم ال��)17( تري�ن الثان�ي من 
كل ع�ام هو الي�وم العاملي لضحاي�ا الحوادث 
املروري�ة ويتم االحتف�اء بهذا الي�وم يف أغلب 

دول العالم بفعاليات عديدة.
وذكرت منظمة الصحة العاملية أن نحو 1.25 
مليون ش�خص س�نوياً ح�ول العال�م يلقون 

حتفهم نتيجة للحوادث املرورية.

دياىل.. الحشد الشعيب ُيحبط 3 
مخططات إرهابية خالل عمليات حمرين

املراقب العراقي/ دياىل...
أعلن الحشد الشعبي/ محور دياىل، امس االثنن، عن احباط ثالث هجمات جاهزة 

للتنفيذ يف عدد من قواطع املحافظة وذلك خالل عملية »حمرين« العسكرية.  
وق�ال الناطق باس�م محور دياىل صادق الحس�يني، يف ترصي�ح تابعته »املراقب 
العراقي« إن »عملية حمرين العس�كرية التي اس�تمرت يوم�ن متتالين يف دياىل 
حقق�ت نتائج مهم�ة عى الصعيد االمني من خالل ضب�ط مضافات رسية تضم 
متفجرات واعتدة باالضافة اىل دعم لوجس�يتي من اغذية وادوية وتفكيك عبوات 
ناس�فة«.واضاف الحس�يني، أن »عملي�ة حمري�ن العس�كرية احبطت هجمات 
ارهابي�ة كان�ت جاه�زة للتنفي�ذ يف 3 قواطع بدياىل«، مش��ا اىل »رسع�ة تنفيذ 
االهداف وتعدد املحاور اسهمت يف ضبط املضافات بعد هروب االرهابن مؤكدا أن 

ما ضبط يُدُل عى تنامي دعم الخاليا اإلرهابية«.

اإلطاحة بقيادي يف داعش  
املراقب العراقي/ بغداد...

أعلن�ت خلي�ة االعالم األمن�ي، أم�س االثنن، ع�ن القاء 
القب�ض عى ما ُيس�مى »رشعي كتيبة الف�اروق« والذي 

قام بأعمال إرهابية ضد القوات األمنية واملواطنن.
وقالت الخلي�ة، يف بيان تلقت »املراقب العراقي« نس�خة 
منه، إنه »استكماال للعمليات االستباقية، تمكنت مفارز 
وكال�ة االس�تخبارات والتحقيق�ات االتحادي�ة يف وزارة 
الداخلية وبعملية أمنية من إلقاء القبض عى ما ُيس�مى 
»رشع�ي كتيبة الف�اروق« وال�ذي قام بأعم�ال إرهابية 
ض�د الق�وات األمني�ة واملواطن�ن، كان�ت أبرزها رضب 
الصهاري�ج املحملة بم�ادة البنزين والكاز ع�ى الطريق 

الرابط بن الحصوة املحمودية وحرق 7 صهاريج«.
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العيداني يسحب يد مدير تربية 
البصرة وُيحيله إلى التحقيق

كتلة المستقبل الكردية: العائلة 
البارزانية تتحمل هجرة الشباب

املراقب العراقي/ البرصة...
أعلنت الحكومة املحلي�ة يف البرصة، امس االثنن عن 
االتف�اق م�ع وزارة الرتبية عى س�حب ي�د مدير عام 
الرتبي�ة يف املحافظ�ة عبد الحس�ن س�لمان واحالته 
للتحقي�ق عى خلفية منحه صالحية لش�خصية غ� 

مسؤولة بمتابعة ملف املدارس.
وق�ال املحافظ اس�عد العيدان�ي، يف ترصي�ح تابعته 
»املراق�ب العراق�ي« إن »الحكومة املحلية ال تس�مح 
بالتجاوز عى املؤسسة التعليمية من قبل اي شخص 
وس�يتم اتخ�اذ كافة االج�راءات القانوني�ة بحق كل 
م�ن يتجاوز«.واضاف ان�ه »اتفق م�ع وزارة الرتبية 
عى س�حب ي�د مدير ع�ام الرتبية واحالت�ه للتحقيق 
عى خلفية منحه صالحية لش�خصية غ� مس�ؤولة 

بمتابعة ملف املدارس يف املحافظة«.

املراقب العراقي/ بغداد...
أكد عض�و كتلة املس�تقبل الكردية رسكوت ش�مس 
الدي�ن، أمس االثن�ن، ان العائل�ة البارزانية هي التي 
تتحمل هجرة الش�باب من اقليم كردس�تان اىل الدول 

الغربية.
وق�ال ش�مس الدي�ن، يف ترصي�ح تابعت�ه »املراق�ب 
العراق�ي« إن »العائل�ة البارزاني�ة هي الت�ي تتحمل 
هجرة الش�باب من اقليم كردستان اىل الدول الغربية، 
بس�بب السياس�يات القمعي�ة الت�ي تفرضه�ا م�ن 
مص�ادرة حرية التعب� وكذل�ك الوضع االقتصادي يف 

اإلقليم«.
وب�ن ان »العائل�ة البارزاني�ة، تريد جع�ل االقليم لها 
فقط، لهذا تدفع الشباب للهجرة من خالل سياساتها 
االتحادي�ة  الحكوم�ة  وع�ى  والوحش�ية،  القمعي�ة 
واملجتم�ع ال�دويل التدخ�ل الرسي�ع النق�اذ االوضاع 

االنسانية للشباب يف االقليم«.

»مسرحية الُمسيَّرة« تقصم ظهر الوالية الثانية للكاظمي   
10 أيام على الحادثة والتحقيقات غائبة!
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الثالثاء 16 تشرين الثاين 2021 العدد 2716 السنة الثانية عشرة

أك�د عضو مجل�س النواب املنح�ل عن محافظ�ة املثنى عدي الش�عالن ابو 
الجون،امس االثنني، أن القطاع الزراعي يف املحافظة يتجه إىل مأزق حقيقي 
يمكن أن يؤدي هذا القطاع الرئييس والحيوي إىل االنكماش.وقال أبو الجون 
، إن “هن�اك غياب�ا للربامج والسياس�ات الحكومي�ة ازاء القط�اع الزراعي 
خصوص�ا يف محافظ�ة املثن�ى”، مبين�ا أن “الزراع�ة تعترب اه�م املقومات 
الرئيسية التي يقوم عليها االقتصاد الوطني لذلك من الواجب عىل الحكومة 
أن تعطي أهمية لهذا القطاع املهم”.وأضاف أبو الجون، أن “القطاع الزراعي 
يف املثنى يش�كو اإلهمال والتقصري الحكومي بس�بب غياب الربامج والرؤية 
املس�تقبلية لتطوير الزراعة يف العراق عموما واملثنى خصوصا”.وكان عضو 
مجل�س محافظة الديواني�ة املنحل غانم الجبوري حذر يف وقت س�ابق، من 

انهيار قطاع الزراعة يف املحافظة نتيجة الفساد واالهمال.

أبو الجون: قطاع الزراعة في 
المثنى يتجه إلى مأزق حقيقي

 انخفض�ت أس�عار رصف ال�دوالر األمريك�ي مقاب�ل الدينار 
العراقي، امس االثنني، يف البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، 

ويف اقليم كردستان.
وق�ال مصدر، إن بورصة الكفاح والحارثية املركزية يف بغداد، 

سجلت 148075 ديناراً عراقياً مقابل 100 دوالر أمريكي.
فيما س�جلت اس�عار ال�دوالر االح�د 148200 دين�ار عراقي 
مقابل 100 دوالر امريكي.وأش�ار  اىٕل أن اسعار البيع والرشاء 
انخفض�ت يف مح�ال الصريف�ة باالٔس�واق املحلي�ة يف بغ�داد، 
حيث بلغ س�عر البي�ع  148500 دينار عراقي لكل 100 دوالر 
امريك�ي، بينما بلغت أس�عار ال�رشاء 147500 دينار عراقي 

لكل 100 دوالر امريكي.

انخفاض أسعار صرف الدوالر 
االقت�صاديفي بغداد وإقليم كردستان

الموانئ: االنتهاء من ثالثة مشاريع حيوية في ميناء الفاو
كشفت الهيأة العامة ملوانئ العراق،أمس االثنني، عن االنتهاء 
من ثالثة مش�اريع حيوي�ة يف ميناء الفاو وص�وال اىل نهاية 
العام الحايل، مؤكدة اس�تمرار أعمال انجازه بحس�ب العقود 

املتفق عليها مع الرشكة الكورية.
وق�ال مدي�ر اعالم الرشكة انم�ار الصايف يف بي�ان ، إن “هذه 
املش�اريع تنفذ وفق عقود مس�تمرة منذ العام 2019، حيث 
وصلت اىل نس�ب انج�از متقدمة، منها النف�ق املغمور تحت 
املاء يف اعماق خ�ور الزبري بعمق 30 مرتا ويطلق عليه )نفق 
الحري�ر( الذي يعد اكرب نفق بحري يف الرشق االوس�ط، حيث 
يرب�ط بني ميناء الف�او الكبري والطريق ال�دويل الرسيع املار 

بميناء ام قرص، وقد وصل اىل نس�بة تجاوزت 70%”.وأضاف 
الصايف، ان “هذا املرشوع تنفذه رشكة دايو الكورية، واسهم 
بتوف�ري آالف فرص العمل للعاطلني من ابناء البرصة وتقليل 
نس�بة البطالة”، مبينا أن “املش�اريع االخرى تش�مل انشاء 
الس�داد الصخري�ة ملحط�ة الحاوي�ات مليناء الف�او، وتعمل 
ع�ىل حماية ضفتي البحر واملوانئ م�ن االمواج العاتية، وقد 
وصلت اىل مراحل انج�از متقدمة، فضال عن مرشوع تأهيل 
وإدام�ة الطري�ق الرابط ب�ني ميناء الفاو و مين�اء ام قرص، 
وتسلك هذا الطريق الرسيع البضائع القادمة من رشق آسيا 

من الهند باتجاه أوروبا”.

»أمور فنية« تعيق بدء تشغيل مطار كركوك الدولي
أف�ادت ادارة مطار كركوك الدويل، ام�س االثنني، بأن 
»ام�وراً فني�ة« حالت دون ب�دء تش�غ����يل املطار، 
مش�رية إىل قرب إق�الع وهب�وط أوىل الط���ائرات يف 

املطار.
وق�ال مدير مطار كرك�وك الدويل زي�اد الجبوري ، إن 
املوافقة التش�غيلية ملطار كركوك قد استحصلت منذ 
22 ايل�ول املايض، لكن اموراً فني�ة ال تخص الطريان 

حالت دون البدء بتشغيله.
وأض�اف الجبوري أن »الدوائر امللحقة مثل الجنس�ية 
وأم�ن املط�ار ودوائر اخرى أخ�رت البت بالتش�غيل، 

وهي دوائ�ر حكومية التخص املس�تثمر ال�ذي اكمل 
جميع متطلبات التش�غيل«، مبيناً أنه »مع استكمال 
االم�ور الفنية واالدارية س�يفتتح املط�ار وملدة ثالثة 

اشهر كمرحلة اوىل«.
وع�ن إقبال ال�رشكات االجنبي�ة عىل مط�ار كركوك، 
أوض�ح الجب�وري، أن »هن�اك رشكات كثرية تس�عى 
للتعاق�د م�ع إدارة املطار«، مش�رياً إىل أن »التش�غيل 

االويل سيكون دولياً ومحلياً«.
وأك�د الجب�وري »أنه قريب�اً جداً س�تهبط اول طائرة 

وتقلع أخرى من مطار كركوك الدويل«.

 بح�ث وزراء خارجي�ة العراق واالردن ومرص، مس�تجدات 
املوقف التنفيذي للمرشوعات املش�رتكة بني البلدان الثالثة، 

رات األوضاع يف املنطقة. وتطوُّ
وذكر بي�ان ل�وزارة الخارجي�ة ،أن “وزي�ر الخارجيَّة فؤاد 
حسني، التقى مع نظرييه األردنّي أيمن الصفدّي، واملرصّي 
س�امح ش�كرّي، عىل هامش ُمنتدى صري بني ياس يف دبي، 

وجرى خالل اللقاء بحث ُس�ُبل تعزيز التش�اور والتنس�يق 
يف إط�ار آلية التع�اون الثالثّي، فضاًل عن بحث ُمس�تجدات 
املُوق�ف التنفيذّي للمرشوعات املُش�رَتكة ب�ني الدول الثالث 
الش�قيقة، وبحث اللقاء آخر املُستجدات اإلقليميَّة والدوليَّة 
رات األوضاع يف  الت�ي تحظ�ى باالهتم�ام املُش�رَتك، وتط�وُّ

املنطقة”.

وق�دم الوزي�ر خ�الل اللقاء، بحس�ب البي�ان، إيج�ازاً عن 
التط�ورات والح�راك الس�يايّس ال�ذي يش�هده الع�راق بعد 
إجراء االنتخابات”. م�ن جانبيهما أطمأن الوزيران األردنّي 
واملرصي عىل س�المة رئيس الوزراء بع�د محاولة االغتيال 
التي تع�رض له�ا، وأعربا ع�ن ش�جبهما وإداناتهما لهذه 

العملية، وجددا دعمهما الستقرار العراق وأمنه.

 الخارجية: دول العراق واألردن ومصر أكدت تنفيذ المشاريع المشتركة فيما بينها 

العراقيون في المرتبة الثانية بشراء العقارات التركية خالل الشهر الماضي
أعلنت هياة اإلحصاء الرتكية، امس االثنني، 
ان العراقي�ني جاءوا يف املرتبة الثانية كأكثر 
الش�عوب رشاًء للعق�ارات يف تركي�ا خ�الل 

شهر ترشين األول املايض.
وقال�ت الهي�أة يف تقرير له�ا ، ان »مبيعات 
املن�ازل يف تركي�ا لألجانب ارتفعت بنس�بة 
 2021 امل�ايض  األول  ترشي�ن  يف   %12.1
مقارنة بالش�هر نفس�ه من العام الس�ابق 
لتص�ل اىل 5893 منزاًل، حصلت اس�طنبول 
عىل أع�ىل حصة بواق�ع 2464 من مبيعات 
املن�ازل، وج�اءت انطاليا يف املرتب�ة الثانية 
بمبيعات 385 منزاًل، ث�م انقرة بواقع 359 

منزال«.
واضاف�ت ان »تركي�ا باع�ت خ�الل الفرتة 
م�ن كانون الثاني ولغاي�ة ترشين األول 43 
ألف�ا و372 منزال لألجانب وبنس�بة ارتفاع 

بلغت 38%، مقارنة بنفس الفرتة من العام 
السابق«.

واش�ارت إىل ان »االيراني�ني تص�دروا باقي 
ال�دول يف األكث�ر رشاء للعق�ارات يف تركي�ا 
خ�الل ترشين األول وبع�دد 1.265 منزال »، 
وج�اء العراق باملرتبة الثانية حيث اش�رتوا 
926 من�زالً، وروس�يا ج�اءت ثالث�ا وبعدد 
ب�� 543 من�زال، واملاني�ا رابع�ا 256 منزال 

وكازخستان خامسا ب� 191«.
ويتص�در العراقيون يف قائم�ة رشاء املنازل 
يف تركي�ا من�ذ الع�ام 2015، إال أن�ه تراجع 
للمرك�ز الثاني بع�د إيران مع بداي�ة العام 
الح�ايل 2021، يف حني أعلن وزي�ر الداخلية 
الرتكي سليمان صويلو يف 13 ترشين الثاني 
2020، أن أكثر من 114 ألف شخص عراقي 

يتواجدون اآلن عىل أرايض بالده.

أعلن�ت وزارة املالي�ة ام�س االثنني، ع�ن نجاح 
البن�اء  لس�ندات  األوىل  اإلصداري�ة  خط�وات 
بمبيعات حققت تريلي�ون دينار عراقي.وقالت 
ال�وزارة، يف بي�ان له�ا، إن�ه خالل ف�رتة وجيزة 
ل�م تتجاوز ش�هرا ونصف الش�هر حققت هذه 
الخط�وة نجاحا كبريا يف الس�وق العراقية، جاء 
ذل�ك من خالل الطلب الكبري م�ن قبل املواطنني 
واملصارف عىل تلك الس�ندات ونفاذ التخصيص 
امل�ايل املرصود لها والت�ي بلغت تريلي�ون دينار 

عراقي.
وأضافت املالية، أن هذه الس�ندات س�تعمل عىل 
توس�ع دور الدول�ة يف اقتص�اد ح�ر ومتن�وع، 

واإلسهام يف تنمية القطاعات الحيوية األخرى.
وأكدت املالي�ة، أن الوزارة ماضية بتنفيذ برامج 
اإلص�الح املايل ضم�ن مبنيات الورق�ة البيضاء؛ 
لغ�رض معالجة العجز امل�ايل يف املوازنة العامة، 
باإلضاف�ة إىل رس�م مس�ار صحي�ح لالقتصاد 
واملوازن�ة العام�ة يضمن من خالله االس�تدامة 

ليتخذ العراق قراره باتجاه االقتصاد الصحيح.

المالية: نجاح أول 
إصدار لسندات البناء 

بمبيعات تريليون دينار

هبطت أس�عار الذهب، يف تعامالت امس االثنني، وبذلك 
تراجع املعدن النفيس عن أعىل مستوى له منذ أكثر من 

خمسة أشهر، والذي تم تسجيله يف الجلسة السابقة.
وانخف�ض الذهب يف املعامالت الفوري�ة 0.3 يف املئة إىل 
1858.73 دوالر لألونص�ة ، يف ح�ني تراجع�ت العق�ود 
األمريكي�ة اآلجل�ة للذه�ب 0.5 يف املئ�ة إىل 1859.30 
دوالر.وبالنس�بة للمع�ادن النفيس�ة األخ�رى، هبطت 
الفضة يف املعامالت الفورية 1.3 يف املئة إىل 24.97 دوالر 
لألونصة.وهبط البالتني 1.2 يف املئة إىل 1069.54 دوالر 
لألونص�ة. وتراجع البالدي�وم 1.2 يف املئة إىل 2084.50 

دوالر لألونصة.

أعلن مس�ؤول حكوم�ي يف محافظة دياىل،ام�س االثنني، 
ع�ن انطالق املرحلة الثالثة ملكافح�ة زهرة النيل يف جداول 
املحافظة.وق�ال قائّمق�ام قضاء بعقوب�ة عبدالله الحيايل  
ان “كوادر وزارة املوارد املائي�ة اطلقت املرحلة الثالثة من 
خط�ة مكافحة زه�رة الني�ل يف الجداول واملب�ازل واالنهر 

الفرعية يف بعقوبة وبقية املناطق املحيطة بها”.
واضاف الحي�ايل، ان “زهرة النيل تعد من النباتات الضارة 
الت�ي لها مخاط�ر بيئية ع�ىل االنهر والج�داول من خالل 
تلويث املياه واس�تهالكها العايل باإلضافة اىل اعاقة مجرى 
االنه�ر والج�داول”، مبينا أن “املش�كلة ب�رزت بعد 2003 
بش�كل الفت يف بعقوبة ما استدعى جهود ملكافحتها عرب 
كري وتطهري االنهر والجداول”.واش�ار اىل ان “زهرة النيل 
جلبت للعراق يف ثمانينيات القرن املايض كنوع من نباتات 
الزينة قبل ان تنترش يف االنهر والجداول بش�كل رسيع جدا 
وتتحول اىل مش�كلة معقدة دفعت اىل تنظيم حمالت كبرية 

الزالتها تكلف خزينة الحكومة العراقية ماليني الدنانري”.

انخفاض أسعار النفط 
في األسواق العالمية

تراجع أسعار الذهب
 في األسواق العالمية

انطالق المرحلة الثالثة لمكافحة 
»زهرة االنيل« في ديالى

هبطت أسعار النفط الخام، امس االثنني، نتيجة توقعات 
بزيادة املعروض وضعف الطلب.وانخفضت العقود اآلجلة 
لخ�ام مزيج برنت 58 س�نتا أو0.7 باملئة إىل 81.59 دوالر 
للربميل.وهب�ط خام غرب تكس�اس الوس�يط األمريكي 
58 س�نتا أو 0.7% إىل 80.21 دوالرا للربميل.وش�هد كال 
الس�وقني هبوطا خالل األس�ابيع الثالث�ة املاضية نتيجة 
التأث�ر بارتف�اع ال�دوالر والتكهن�ات ب�أن إدارة الرئيس 
ج�و بايدن قد تف�رج عن نفط م�ن االحتياط�ي البرتويل 
االس�رتاتيجي األمريك�ي لخف�ض األس�عار.وقال محللو 
)إي�ه.أن.زد( يف تقري�ر إن “البيت األبي�ض يناقش كيفية 
معالجة ارتف�اع التضخم مع مطالبة بعض املس�ؤولني، 
باس�تخدام االحتياطي االس�رتاتيجي أو وقف الصادرات 
ه�ذا  األمريكي�ة  الطاق�ة  رشكات  األمريكي�ة”.وزادت 
األس�بوع عدد حفارات النفط والغاز الطبيعي لألس�بوع 
الثالث عىل التوايل يف الوقت الذي حومت فيه أسعار النفط 
الخام قرب من أعىل مس�توى لها منذ سبع سنوات، مما 

دفع بعض الرشكات إىل العودة إىل عمليات التنقيب.

محمد كاظم يمتلك سيارة 
حديثة ويحرص على 

تعبئتها بالبنزين المحسن 
, لكنه هذه األيام يعيش 

معاناة جراء اختفاء البنزين 
المحسن في أغلب محطات 

الوقود في بغداد , أما 
تبريرات عمال المحطات 
فيؤكدون على قلة هذا 

المنتوج في مخازن وزارة 
النفط .

النفط ُتغطي إرسال »الوقود« لإلقليم بقرارات »غريبة«
أزمة »المشتقات« تتجه صوب بغداد 

املراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي...
 وهذا ح�ال الكثري من أصح�اب املركبات التي 
تعان�ي من ق�رارات وزارة النفط غ�ري املربرة , 
فأزمة الوقود بدأت يف كردستان لتشمل نينوى 
وكرك�وك لتح�ط الرح�ال يف بغ�داد , ويبدو أن 
العاصمة مقبلة عىل أزمة بنزين بسبب قرارات 
ارتجالي�ة م�ن قب�ل هي�أة توزي�ع املش�تقات 
النفطية , والقايض بمنع املحطات االهلية من 
اس�تالم تلك املنتجات لحني جل�ب كتاب حجز 

ملك ما يعادل قيمة املحطة .
ق�رارات وزارة النفط تس�عى لتفعيل أزمة من 
أجل إش�غال العراقيني ع�ن النقص الحاصل يف 
مخازنها ,لذلك جاء قرار إيقاف املحطات الذي 

س�يؤدي اىل تعطي�ل آالف العم�ال وع�دم دفع 
أجورهم .

املث�ري يف االم�ر ه�و التوقي�ت الحايل لق�رارات 
هي�أة توزي�ع املش�تقات النفطي�ة وإرصارها 
ع�ىل خل�ق أزم�ة يف العاصم�ة بغ�داد تره�ق 
كاهل أصح�اب املركبات.رئيس رابطة القطاع 
النفط�ي الخاص مصلح عزي�ز مغري حذر من 
أزمة وق�ود قد ترضب محافظة بغداد بس�بب 
ق�رارات لم تدرس جيدا م�ن قبل رشكة توزيع 
املنتجات النفطية املنطقة الوس�طى ، مش�ريا 
اىل أن مدير مس�تودعات بغ�داد منع املحطات 
االهلية بحس�ب توجيه الرشكة من استالم تلك 
املنتجات لحني جلب كتاب حجز ملك ما يعادل 

قيمة املحطة .
وق�ال مغ�ري، إن »أصح�اب املحط�ات االهلية 
للقطاع الخاص تفاجأوا دون إنذار سابق بمنع 
تزويدهم بمنتج�ات البنزين والكاز والنفط إال 
بعد جل�ب كتاب حجز مللك يعادل قيمة املحطة 
وتنفي�ذ ه�ذا االم�ر سيس�تغرق وقت�ا طويال 

وبالتايل ستحدث أزمة يف بغداد«.
وأض�اف أن »مدي�ر مس�تودعات بغ�داد من�ع 
تزويد محطات القطاع الخاص من استالم تلك 

املنتجات لحني تنفيذ أمر الرشكة«.
بالش�أن  املخت�ص  ي�رى  الجان�ب  ه�ذا  ويف 
االقتص�ادي جاس�م الطائ�ي يف اتص�ال م�ع 
)املراق�ب العراقي(: أن »االزم�ات املفتعلة هي 

نت�اج بع�ض ال�وزارات للتغطية عىل الفس�اد 
فيه�ا، ويبدو أن أزمة الوق�ود بدأت تزحف من 
كردس�تان اىل نين�وى وكركوك لتح�ط رحالها 
يف بغ�داد، فالق�رارات الخاطئة ل�وزارة النفط 
تح�اول خل�ق أزم�ة جدي�دة يف مج�ال توزيع 
البنزي�ن وال�كاز والنف�ط األبي�ض , وقد تبنت 
هيأة توزيع املشتقات النفطية هذه االزمة من 
خ�الل كتاب يمنع تزويد املحطات االهلية بتلك 
امل�واد مالم تجل�ب كتاب حجز مل�ك ما يعادل 

قيمة املحطة«.
م�ن جهت�ه أكد املخت�ص بالش�أن االقتصادي 
عبد الحس�ني الش�مري يف اتصال مع )املراقب 
العراق�ي(: أن أزم�ة الوقود يف كردس�تان هي 

الس�بب الرئييس ملا ح�دث يف محافظات نينوى 
وكركوك وحتى صالح الدين ، فمعظم أصحاب 
العجالت يف اإلقليم يفضلون التزود بالوقود من 
املحافظ�ات القريبة , ما س�بب أزمة حقيقية 
يف م�ادة البنزين , رغ�م تزويد بغ�داد بكميات 

ضخمة من البنزين ».
وبني أن »االزمة قائمة والسبب هو أن حكومة 
اإلقليم قام�ت ببيع البنزي�ن اىل تركيا بموجب 
اتفاقي�ات خاص�ة، وترك�ت املواط�ن الكردي 
يعان�ي، لكن الخطورة انتق�ال االزمة اىل بغداد 
بموجب ق�رارات ارتجالية هدفها التغطية عىل 
النقص الحاصل يف تلك املادة بسبب إرسالها اىل 

اإلقليم«.
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صحيفة أميركية ترهن انتهاء حرب اليمن بإيقاف دعم واشنطن للرياض

واشنطن بوست: انخفاض نسبة التأييد لبايدن وسط انتقاد سياسته االقتصادية

أخبار من 
الصحف 

والمجالت

المراقب العراقي/ بغداد...
أظهر اس�تطالع جديد للرأي، انخفاض نس�بة 
التأيي�د للرئي�س األمريك�ي جو باي�دن، داخل 
قاعدت�ه، وس�ط انتق�ادات كب�رة لسياس�ته 

االقتصادية.
وبحس�ب اس�تطالع لل�رأي نرشته »واش�نطن 
باملائ�ة   41 ف�إن   ،»ABC News»و بوس�ت« 
فقط من األمريكي�ن يوافقون عىل أداء بايدن، 

بانخفاض 11 نقطة منذ الربيع املايض.

م�ن  املائ�ة  يف   80 أن  االس�تطالع  ووج�د 
الديمقراطي�ن الي�وم يؤي�دون زعي�م حزبهم، 
مقارنة ب� 94 يف املائة كانوا يؤيدونه يف حزيران 

املايض.
وواف�ق 4 م�ن كل 10 ديمقراطي�ن بقوة عىل 
سياسة بايدن يف االستطالع الجديد، بانخفاض 

من حوايل 7 من كل 10 فعلوا ذلك يف حزيران.
ويأتي هذا االنخفاض وس�ط انتق�ادات كبرة 
لتعامل�ه م�ع االقتصاد األمريك�ي، حيث وصل 

التضخم يف الواليات املتحدة إىل أعىل مستوى له 
يف 30 عاما، يف ترشين األول.

وأجري االس�تطالع الذي ش�مل 1001 مواطن 
أمريك�ي، م�ن بينه�م 882 ناخبا مس�جال، يف 
الف�رة من 7 حتى 10 ترشي�ن الثاني الجاري، 
ع�ر الهوات�ف األرضي�ة واملحمول�ة، وق�ال ما 
أن  املس�تجيبن  باملائ�ة م�ن  يق�رب م�ن 70 
االقتص�اد يف حالة س�يئة، بما يف ذلك 38 باملائة 

وصفوا الدولة بأنها »فقرة«.

المراقب العراقي/ بغداد...
أكد تقرير لصحيفة »ريسبونس�بل 
ستيت كرافت« االمريكية، ان إنهاء 
الدعم االمريكي للسعودية سينهي 
الح�رب العدواني�ة املس�تمرة من�ذ 

ست سنوات يف اليمن.
وذكر التقرير ان�ه ”وبعد ما يقرب 
م�ن ث�الث س�نوات م�ن تصوي�ت 
إلنه�اء   2019 لع�ام  الكونغ�رس 
املش�اركة األمريكي�ة يف العملي�ات 
الس�عودية يف اليم�ن، وبع�د ع�ام 
تقريًب�ا م�ن ت�ويل الرئي�س بايدن 
الح�رب،  بإنه�اء  واع�ًدا  منصب�ه 
يس�تمر الرصاع يف اليم�ن والكارثة 

اإلنسانية املصاحبة له”.
واضاف ان ”هن�اك مرشوع قانون 
تقدم به الس�يناتور برني ساندرز 
والنائ�ب ادوارد ماركي والنائب رو 
خانا يريدون قطع كل املس�اعدات 
عن الس�عودية، فيما يقدم النقاش 
الح�ايل حول قانون تفويض الدفاع 
الوطن�ي للكونغ�رس فرصة مهمة 
إلنهاء تواط�ؤ الوالي�ات املتحدة يف 

هذه الحرب”.
الس�عودي  ”الهج�وم  أن  وتاب�ع 
املس�تمر ع�ىل اليم�ن ال يمك�ن ان 
يس�تمر بش�كل فع�ال حت�ى ه�ذا 
اليوم ل�وال الدع�م االمريكي والذي 

كان محورًي�ا يف املجه�ود الحرب�ي 
أن  يمك�ن  ال  كم�ا  البداي�ة،  من�ذ 
تس�تمر حملة القصف الس�عودية 
الوق�ود  ع�ىل  املدم�ر  وحصاره�ا 
املس�اعدة  دون  لليم�ن  والغ�ذاء 
للق�وات  األمريكي�ة  اللوجس�تية 
فان�ه  ول�ذا  الس�عودية  الجوي�ة 
واعراًفا بتواطؤ الواليات املتحدة يف 
الح�رب والتكلفة البرشية الفادحة 
لها عمل الكونجرس يف السابق عدة 
مرات ع�ىل تقيي�د أو إنه�اء الدعم 
لألنش�طة العس�كرية السعودية يف 
اليم�ن، لكنه ووج�ه بمعارضة من 
الرئي�س االمريكي الس�ابق دونالد 

ترامب“.
وواص�ل ان�ه ”وع�ىل الرغ�م م�ن 
اع�الن ادارة باي�دن نيته�ا ايق�اف 
دع�م الس�عودية يف عدوانها املدمر 
عىل اليمن يف ش�باط امل�ايض، لكن 
يف  الس�عودية  الجوي�ة  الرضب�ات 
اليم�ن اس�تمرت بوت�رة رسيعة. 
وفًق�ا ملرشوع بيانات اليمن، نفذت 
بالفعل  الس�عودية  الجوية  القوات 
أكثر من 1000 غارة قصف يف اليمن 
حت�ى اآلن ه�ذا العام. كما اس�تمر 
الحظر الذي تفرضه السعودية عىل 
إم�دادات الوقود والغذاء الرضورية 
عر موانئ البحر األحمر اليمنية”.

المراقب العراقي/ متابعة...
ق�ال قائد بحري�ة الجي�ش االيراني االدمرال ش�هرام ايران�ي ان مؤتمر 

»آيونز« يركز عىل األمن يف املحيط الهندي ومكافحة القرصنة.
واض�اف ايران�ي، يف ترصيحه حول زيارته لفرنس�ا التي تمت بدعوة من 
نظ�ره الفرنيس للمش�اركة يف مؤتمر قادة س�الح البحري�ة )آيونز(، إن 
قادة بحرية البلدان املطلة عىل املحيط الهندي س�يبحثون يف املؤتمر حول 
مكافحة القرصنة واالمن املالحي وايصال املساعدات للسفن التي تواجه 

حاالت طارئة.
وتاب�ع: إن اي�ران ترأس�ت املؤتمر عىل م�دى عامن كم�ا تضطلع حاليا 
برئاس�ة اللجنة االمنية ونش�ارك يف هذا املؤتمر به�دف تقديم تقرير عن 
نشاطات اللجنة االمنية والخطط املقبلة ومنها الرمجة الجراء مناورات 
بحري�ة يف اطار البلدان املطلة عىل املحي�ط الهندي اىل جانب تأليف كتاب 

يتضمن اللغة املشركة حول تنفيذ عمليات بحرية.
وتاب�ع: أعدت الجمهورية االس�المية االيرانية وثيق�ة لتقديمها اىل قادة 
بحري�ات البل�دان املطلة ع�ىل املحيط الهن�دي والتي تركز ع�ىل االمن يف 

املنطقة.
ولف�ت اىل ان الوف�د االيراني س�ركز ايضا ع�ىل عقد اجتماع�ات ثنائية 

وثالثية ومتعددة االطراف مع منح االولوية لتوطيد العالقات البحرية.
وعّد لغة البحر بمثابة لغة مش�ركة لجميع البلدان، عاّداً االمن والس�الم 
هدية البحر اىل العالم وتستطيع جميع البلدان ان تكون اىل جانب بعضها 
دون واس�طة. ووصف الجمهورية االس�المية االيرانية بأنها أكدت للعام 
قدراته�ا ونجحت يف ارس�اء االمن يف ش�مال املحيط الهندي بش�كل جيد 
واقتدار. ونوه اىل ان نشاطات بحرية الجيش االيراني االسراتيجية حازت 

عىل اهتمام املنظمات الدولية وهي من ثمار توجيهات قائد الثورة.

المراقب العراقي/ متابعة...
أعلنت مفوضية االنتخابات الليبية، االثنن، رفضها ترش�ح س�يف 

اإلسالم القذايف للرئاسة.
وجاء إعالن رفض ترشح نجل الزعيم الليبي السابق، معمر القذايف، 
يف منشور عىل صفحة املفوضية الرسمية عىل »فيسبوك«، غر أنها 

حذفت اإلعالن يف وقت الحق.
وكان رئيس قس�م العمليات الرئيس�ية باملفوضية، سعيد القصبي، 
ق�ال يف وقت س�ابق م�ن الي�وم إن مفوضية االنتخاب�ات تقف عىل 
مس�افة واحدة من املرش�حن كافة، س�واء لالنتخابات الرئاس�ية 

والترشيعية.
يذك�ر أن املفوضية أش�ارت يوم األحد إىل أن س�يف اإلس�الم القذايف 
تقدم بمس�تندات ترشحه »مس�تكمال جميع املصوغات القانونية« 
املنصوص عليها بموجب القانون رقم 1 الصادر عن مجلس النواب 

بشأن انتخاب رئيس الدولة.

قائد البحرية اإليرانية:
 مؤتمر »آيونز« يركز على األمن 

في المحيط الهندي

مفوضية االنتخابات الليبية 
ترفض ترشح سيف اإلسالم 

القذافي للرئاسة

تقدم كبير ألنصار اهلل في الساحل الغربي

المراقب العراقي/ متابعة
بينم�ا تتج�ه األنظ�ار يف اليم�ن إىل مرسح 
الحرب يف مأرب، حدثت يف األسابيع واأليام 
األخرة تغيرات يف محافظة الُحديدة، مما 
يغر ظ�روف الحرب لصال�ح صنعاء أكثر 

فأكثر.
ويف ه�ذا الص�دد، نقلت قن�اة الجزيرة عن 
مصادر محلية قولها إن حرکة أنصار الله 
نجحت يف السيطرة عىل مناطق واسعة من 
املحافظة، بعد االنسحاب املفاجئ للقوات 
املدعوم�ة إماراتياً من محافظ�ة الحديدة 

غربي اليمن.
وبحس�ب هذه املصادر املحلية، س�يطرت 
»أنصار الله« عىل مناطق قريبة من مدينة 
الحدي�دة، وفتح�ت الطري�ق الرئييس الذي 

يربط الحديدة بصنعاء.
عىل صعيد متصل، أعرب املئات من املدنين 
يف مدينة الحديدة عن سعادتهم بانسحاب 
الق�وات املش�ركة وإع�ادة فت�ح طري�ق 
»كيلو 16«، وهو املين�اء الرئييس للمدينة، 
ألن املدين�ة كان�ت تحت الحص�ار قرابة 3 

سنوات.
جدي�ر بالذك�ر أن الق�وات املش�ركة هي 
مؤسسة عس�كرية عىل الس�احل الغربي، 

تأسست منتصف عام 2019 بقيادة ضابط 
إمارات�ي ُيدعى أبو عمر، قبل تس�ليمها إىل 
الل�واء هيثم قاس�م طاهر، ومؤخ�راً ظهر 
طارق صالح - ابن شقيق الرئيس السابق 
ع�ي عب�د الل�ه صال�ح وزعيم ما يس�مى 

باملقاومة الوطنية - كقائد عملياتها.
يعّد الس�احل الغرب�ي لليم�ن يف محافظة 
الحديدة، وخاصًة ميناء الحديدة، ذا أهمية 
اسراتيجية وحيوية بالنسبة إىل صنعاء يف 
الحرب، حيث تأتي أكثر من 80 يف املائة من 
واردات اليمن من هذا امليناء وحده وس�ط 

عقوبات وحصار شديدين.
م�ن ناحي�ة أخرى، ف�إن الس�احل الغربي 
لليم�ن، بس�بب إطالل�ه ع�ىل مي�اه البحر 
األحم�ر ومضي�ق باب املن�دب، ل�ه أهمية 
اس�راتيجية يف الحرب لزيادة الضغط عىل 
املعتدي�ن، الذي�ن يقومون بج�زء مهم من 
تجارة النفط الخاصة بهم بهذه الطريقة.

ولهذه األس�باب، ش�ّكل املعتدون عىل مدار 
الس�نوات املاضية دائًما جبه�ًة ثقيلًة عىل 
الس�احل الغربي لليمن، وخاصًة الحديدة، 
من أجل االس�تمرار يف من�ع أنصار الله من 

الوص�ول إىل ه�ذه املحافظ�ة.
وبالت�ايل، ف�إن تحري�ر أج�زاء مهم�ة من 

محافظة الحديدة يف األيام األخرة سيكون 
انتص�اًرا كبرًا آخر للقوات اليمنية يف حرب 
ال� 7 س�نوات، والذي يع�د بتحقيق النرص 

الكامل يف الحرب.
م�ع اإلع�الن ع�ن تق�دم أنص�ار الل�ه يف 
محافظة الحديدة، ع�اد الخالف بن قوات 
التحالف الس�عودي املفكك للظهور، حيث 
اته�م كل منهما اآلخ�ر بالخيانة والراجع 

مع سبق اإلرصار.
إماراتي�اً  املدعوم�ة  الق�وات  قال�ت  و 
املنس�حبة من الحديدة يف بيان، إنها أخلت 
مناط�ق الرصاع يف املحافظ�ة وفقاً التفاق 
ستوكهولم. وبحس�ب قناة الجزيرة، قالت 
الجماع�ة يف بيانه�ا إن »ه�ذا الق�رار اتخذ 
وفق خطة إعادة التوطن املنصوص عليها 
يف االتف�اق، والتي تلتزم الحكومة الرشعية 

بتنفيذها«.
ويف ه�ذا الص�دد، ق�ال س�مر اليوس�في، 
رئي�س املركز اإلعالمي ملا يس�مى بجماعة 
املقاومة الوطنية بقيادة طارق صالح، ابن 
شقيق الرئيس اليمني السابق عي عبد الله 
صالح، واملقرب م�ن اإلمارات، إن ما حدث 
يف الحديدة ل�م يکن تراجًعا، بل هو انتقال. 
وأضاف يف حدي�ث للجزيرة أن ذلك يتماىش 

مع تنفيذ اتفاق ستوكهولم.
كم�ا ضاعف�ت حكوم�ة منص�ور ه�ادي 
املس�تقيلة والهاربة هذه الش�بهة بقولها 
إنها تجهل س�بب انس�حاب ق�وات طارق 
صال�ح. وق�ال فري�ق الحكوم�ة اليمني�ة 
املس�تقيلة يف لجنة تنس�يق إعادة التوطن 
الت�ي تش�كلت بعد اتف�اق س�توكهولم يف 
بيان، إن ما يجري حالياً يف الساحل الغربي 
يتم دون علم الفريق الحكومي وأي تنسيق 

مسبق معه.
يف الس�ياق نفس�ه، ق�ال عبد الل�ه العجم 
أح�د ق�ادة كتائ�ب الزرانيق للجزي�رة، إن 
م�ا حدث كان مؤامرة كرى لتس�ليم مدن 
وبلدات الساحل الغربي. وأضاف أن حديث 
القوات املش�ركة عن االنتقال كان »كذبًة 
فاضح�ًة وخداع�اً للمس�لحن أس�فر عن 
مقتل أش�خاص؛ الع�رشات من الش�هداء 

واألرسى«.
وبحسب قوله فإن »الحوثين سيطروا عىل 
منطق�ة »كيلو 16« بمنطقة »الدريهمي«. 
وبعد انس�حاب القوات املشركة، سيطرت 
»الدريهم�ي  مناط�ق  عل�ی  الل�ه  أنص�ار 
والط�ور  والجبلي�ة  والف�ازة  والتحيت�ا 

والجاح« بشکل کامل.

وشدد العجم عىل أن قرار التنازل عن جميع 
الس�واحل الغربية للحوثين قرار إماراتي، 
وأن املفاوض�ات جارية للتن�ازل عن بلدتي 
حيس والخوخا حتی منطقة مش�اج)آخر 

منطقة إدارية يف محافظة الحديدة(.
تش�ر أدلة أخرى أثارها مصممو سيناريو 
االنس�حاب، إىل تح�ركات مماثل�ة من قبل 

القوات السعودية يف جزء آخر من اليمن.
حي�ث أفادت وكال�ة أنباء األناض�ول، نقالً 
ع�ن مصدر يف مکت�ب محاف�ظ املدينة، أن 
القوات الس�عودية غادرت مطار محافظة 
ش�بوة رشقي اليم�ن يف 1 نوفمر/ترشين 
الثان�ي 2021، بالتنس�يق م�ع الس�لطات 

املحلية.
الس�عودية  »الق�وات  إن  املص�در  وق�ال 
املتمركزة يف مط�ار عطق توجهت إىل معر 
الوداع�ة الحدودي)عىل الحدود الس�عودية 
التفاصي�ل،  الخ�وض يف  اليمني�ة(«، دون 
إىل أن »عملي�ة االنس�حاب تم�ت  مش�راً 
يف  املحلي�ن  املس�ؤولن  م�ع  بالتنس�يق 

املحافظة«.
وبحس�ب األناض�ول، يف التاس�ع م�ن ذلك 
الش�هر أيًضا، غ�ادرت القوات الس�عودية 
مدين�ة عدن جن�وب اليمن، حي�ث هبطت 
طائرة شحن س�عودية يف مطار عدن لنقل 

املعدات والقوات.
الق�وات  أن  إعالمي�ة  مص�ادر  وأف�ادت 
الس�عودية املتمرك�زة يف معس�كر قي�ادة 
ق�وات التحالف بمنطقة الش�عب بمنطقة 
الريقة غربي عدن، كانت قد نقلت س�ابقاً 
مركباته�ا ودروعه�ا ومعداتها إىل س�فينة 
»درة جدة« يف امليناء، وغادرت املدينة وسط 
إجراءات أمنية مش�ددة، بم�ا يف ذلك إغالق 

عدد من الطرق.
لك�ن التحال�ف قال يف وقت الح�ق يف بيان: 
إن »نب�أ انس�حاب القوات الس�عودية من 
اليم�ن كاذب«، وإن »نقل القوات يف الحرب 
ممارسة شائعة يف جميع جيوش العالم«.

يف غض�ون ذلك، وعىل الرغ�م من الغموض 
ال�ذي يكتنف الدافع الس�عودي واإلماراتي 
لنق�ل قواتهما، يمكن النظر يف ثالثة دوافع 

وأسباب.
الدافع األول يتعلق باالتفاق مع صنعاء عىل 
منح تن�ازالت ألنصار الل�ه مقابل الراجع 
ع�ن حصار م�أرب أو تعز. يب�دو أن حرب 
م�أرب تق�رب م�ن نهايتها، والس�عودية 
تدرك جيًدا أن السيطرة علی مأرب ستكون 
رضب�ًة قاتل�ًة لبقاي�ا التحال�ف املفكك يف 
الحرب ومصداقي�ة حكومة منصور هادي 

املستقيلة.
ويق�ال أيًضا إن�ه يف األيام األخرة، س�افر 
ط�ارق صالح إىل مدينة تعز املحارصة ألول 

مرة مع ممثل األمم املتحدة.

سيناريوهات انتصار خاٍل من المتاعب

المراقب العراقي/ متابعة...
وص�ف وزي�ر خارجي�ة تركي�ا مول�ود جاويش 
اوغلو الحظر عىل ايران بالجائر وأعرب عن امله 
بان تتمخض الجولة املقبلة ملفاوضات فيينا عن 

نتائج.
وأعرب جاويش اوغلو، يف مؤتمر صحفي مشرك 
م�ع نظ�ره االيران�ي حس�ن ام�ر عبداللهيان 
عق�ب محادثات اجراها الوزي�ران أمس االثنن، 
عن ارتياح�ه لزيارة طه�ران واش�اد بالضيافة 

واالستقبال الحار.
كما أعرب عن مواس�اته اليران حكومة وش�عباً 
الزل�زال االخ�ر ال�ذي رضب محافظ�ة  ج�راء 
هرمزكان جنوب البالد يوم أمس وعّد تركيا تقف 

اىل جانب اشقائها لتقديم اي خدمات ممكنة.
وق�ال اوغل�و: إنه كم�ا رصح ام�ر عبداللهيان 
حول اس�تعراض تنمية التعاون بن البلدين عىل 
جميع الصعد كما تحدثت مع ش�قيقي حس�ن 
ح�ول التمهي�د الجتماع املجلس االع�ىل للتعاون 

ب�ن البلدين كما ان خارط�ة طريق طويلة االمد 
بن البلدين يتم صياغتها بحسب مقرح الجانب 
االيران�ي وس�يتم التوقي�ع عليه�ا ع�ىل هامش 

انعقاد اجتماع املجلس.
ولف�ت اىل التباح�ث ح�ول العدي�د م�ن الوثائق 
بينها الهجرة غر الرشعية والتهريب والش�ؤون 

الحدودية االخرى.
ووصف طه�ران بأنها بيت االصدقاء، »وأش�عر 

أنني يف منزيل«.

المراقب العراقي/ متابعة...
يف  اإلس�المي  الجه�اد  حرك�ة  أك�دت 
امل�وت  زق�اق  عملي�ة  أن  فلس�طن، 
البطولي�ة، ُتعدُّ من ك�رى العمليات يف 
تاريخ املقاومة الفلس�طينية، وشددت 
عىل أن االعت�داءات الصهيونية لن َتمرَّ 

دون أن يدفع االحتالل ثمنها.
وقال ط�ارق عز الدين املتحدث باس�م 
حرك�ة الجه�اد االس�المي يف الضف�ة 
الغربي�ة يف بيان صحف�ي :«تمر اليوم 

الذكرى التاس�عة عرشة لعملية »زقاق 
املوت« النوعية، الت�ي نفذها ثالثٌة من 
مجاهديه�ا األطه�ار يف الع�ارش م�ن 
رمضان عام 1423ه، قرب مستوطنة 
»كريات أرب�ع«، وأدت ملقتل اثني عرش 
جندي�اً وضابطاً صهيوني�اً بينهم قائد 

منطقة الخليل«.
العملي�ة  ه�ذه  أن  عزالدي�ن،  وأك�د 
املباركة يف ش�هر مبارك، جاءت لَرسم 
لن�ا معان�ي الن�رص والتمك�ن، وهي 

ُتعي�د زم�ن االنتص�ارات والبط�والت، 
لنس�تحرض الذك�رى، وتكتمل خارطة 
الوطن، وتتواصل الرحلة، إيماناً ووعياً 

وثورة.
وأف�اد ع�ز الدي�ن، أن ذك�رى عملي�ة 
»زق�اق املوت«، تأتي يف ظ�ل املؤامرات 
التصفوي�ة التي تتع�رض لها قضيتنا، 
من خالل مش�اريع التسوية والتطبيع 
يف املنطقة العربية، ومحاوالِت الحصار 
والتش�ويه،  واالعتق�االت  والتضيي�ق 

لتؤك�د ع�ىل رضورة التمس�ك بخي�ار 
املقاوم�ة حتى تحرير أرضن�ا وأرسانا 

ومرسانا من دنس الغاصبن.
وأك�دت حركة الجهاد اإلس�المي، عىل 
أن االعتداءات الصهيونية التي تنفذها 
ق�وات االحتالل ض�د أهلنا وش�عبنا يف 
الخلي�ل والق�دس وم�دن الضف�ة، لن 
َتم�رَّ دون أن يدف�ع االحتالل ثمن ذلك، 
فاملقاوم�ة جاهزة رغم كل ما تتعرض 

له من مالحقات وتضييقات.

أنقرة: طهران »بيت األصدقاء« والحظر المفروض عليها جائر

الجهاد اإلسالمي: االعتداءات الصهيونية لن َتمرَّ دون
 أن يدفع االحتالل ثمنها

المراقب العراقي/ متابعة...
تلق�ى الكي�ان الصهيوني صفعة س�ايرية مؤملة 
بالحصول عىل خرائط وصور عن منشآته الحيوية 
بدقة تبلغ 5 سم بواسطة مجموعة »عصا موىس« 

التي نفذت العملية.
ونجح�ت مجموع�ة »عص�ا م�وىس« للهجم�ات 
الس�ايرية عىل معلوم�ات حساس�ة ودقيقة عن 
منش�آت الكي�ان الصهيون�ي الحيوي�ة، معلنة أن 
حج�م امللف�ات والص�ور والخرائط ثالثي�ة األبعاد 
التي حصل�ت عليها من فلس�طن املحتلة بلغ 22 

ترابايت.
ذاع  الت�ي   ،»Moses_Staff« مجموع�ة  وفاج�أت 
صيتها مؤخرًا بس�بب الهجوم الس�يراني الناجح 
عىل مراكز ومنشآت حساسة وحيوية يف فلسطن 
املحتلة ، الكي�ان الصهيوني بإصدار رشيط فيديو 

جديد.
وقال�ت املجموع�ة إنه�ا حصلت ع�ىل »معلومات 
حكومية« إرسائيلية بما يف ذلك صور ثالثية األبعاد 
لفلسطن املحتلة. واستطاعت االلتفاف عىل حظر 
دويل يمنع الوصول إىل صور جوية دقيقة لألرايض 

الفلسطينية املحتلة.
وعرض الفيديو صورا وخرائط للمنشآت الحيوية 
االرسائيلية، وهو ماش�كل نماذج لصور دقيقة تم 
الحصول عليها مؤخ�رًا بعد اخراق البنية التحتية 
الس�ايرية للكيان الصهيوني ؛ وهو ماشكل فشال 

لألمن السايري يف تل أبيب.
وتبلغ دقة الصور ثالثية األبعاد املنش�ورة خمسة 
س�نتيمرات وقد أعدها الصهاينة أنفس�هم، فيما 
يبلغ حجم امللفات والصور والخرائط التي حصلت 

عليها مجموعة الهاكرز 22 ترابايت.

صفعة سايبرية مؤلمة يتلقاها الكيان الصهيوني 
من مجموعة »عصا موسى«



البعد العائيل
 يف حياة الزهراء"ع"

أحد أبعاد حياة س�يدة نس�اء العاملني فاطمة بنت الخاتم محمد 
) ص ( والذي عاشته بتكامل بجميع جهاته هو البعد العائيّل.

 لم يكن البيت مش�كلًة لها ، ولم يكن س�جناً يف إحساس�ها بهذا 
البي�ت ، ولم تك�ن األمومة أو الّزوجّي�ة عبئاً ، ألّنن�ا ربما نلتقي 
بنماذج يف املجتمع قد يشعرن أمام العنوان الفضفاض للحرّية ، 
ما إذا تحركت لتقسو  بأّن البيت أو الزوجّية أو األمومة ، وال س�يَّ
ع�ىل املرأة بكثري من األعباء و املش�اكل و اآلالم ، عبء ثقيل عىل 
أكتافهّن ، أو يشعرن بالّضغط الّروحّي عىل أرواحهّن ، فيعشن ، 

و األمومة هي رّس امتداد اإلنسانّية يف الحياة .
 ف�إذا كان بع�ض الناس ينظر إىل البيت عىل أّنه س�جن ، فيمكن 
أن ينظ�ر إىل الجانب الثاني من الّص�ورة ، أّن البيت هو املحضن 
ال�ذي انطلق منه عندم�ا كان طفالً ، ليحتض�ن اآلخرين بعد أن 
صار كبرياً، ألّن قضّية إحساس�نا باألش�ياء م�ن حولنا ، يختلف 

باختالف طبيعة نظرتنا إىل األشياء .
لذلك ، قّصة أن تكون املرأة زوجة ، كقّصة أن يكون الرّجل زوجاً 
، و قّص�ة أن تكون املرأة أّماً ، كقّص�ة أن يكون الرّجل أباً ، و إذا 
كانت األمومة تضغط عىل املرأة باعتبارها ش�يئاً يعيش يف داخل 
جسدها ، فإّن األبوَّة تضغط عىل الرّجل عندما يتحّمل مسؤولّية 
البيت الزوجّي ، ليعاني و يهاجر و يترّشد و يس�قط تحت تأثري 

القضايا .
�كل ، فإنها تّتفق يف  و إذا كان�ت القضّي�ة تختل�ف يف طبيعة الشَّ
طبيعة الجوهر فيما هو الّضغط ، و فيما هي اآلالم و املشاكل ، 

إذا أردنا أن ننظر إىل الّصورة من جانبيها يف هذا املجال .
لذل�ك ، كانت أّماً تعاني كّل قس�وة األمومة يف متاعبها ، و كانت 

زوجة تعيش كّل مسؤولية الزوجة ، و كانت ربة بيت .
و م�ن الّطرائ�ف أّن علّي�اً و فاطمة )ع( تقاضيا إىل رس�ول الله 
لتقس�يم األدوار فيما بينهما ، فجعل للزهراء أن تطحن و تعجن 

و تخبز ، و جعل لعيّل أن يكنس البيت و يستقي و يحتطب...
و هك�ذا كانت املس�ألة ، و أحس عيّل )ع( بثقل املس�ؤولّية عىل 
الزه�راء )ع( ، ألنها كان�ت ضعيفة البدن ، فقال لها : هاّل ذهبنا 
إىل رسول الله لنطلب منه خادماً ، فقد أثقلك عبء األوالد و عبء 
البي�ت ؟! و جاءا إىل رس�ول الله ، و كان رس�ول الل�ه ال يريد أن 
يمّيز ابنته عن بقّية املس�لمني و املس�لمات ، و لذلك قال لهما: ) 
أف�ال أعلّمكما ما هو خرٌي لكما من الخادم ؟ إذا أخذتما منامكما 
ا أربعاً  ، فس�برِّحا ثالثاً و ثالث�ني ، و احمدا ثالثاً و ثالث�ني ، و كبرِّ

وثالثني ( .
و بقي هذا الّذكر يحمل اسم تسبيح الزّهراء )ع( .

و ربم�ا نج�د البعض يقول�ون إّن هذا دليل ع�ىل أّن الّدين أفيون 
الّشعوب ، باعتبار أّن االنسان يتخّدر .

ق  و لكّننا نقول إنَّ اإلنس�ان يقوى ، ألّنه يمّثل الحقيقة التي تعمرِّ
اإليمان يف نفس اإلنسان .

و نحن نعرف أنَّ اإلنسان كلّما كان قوّي اإليمان أكثر ، كان قوّي 
املوقف أكثر ، و كان صلباً يف مواجهة التحّديات أكثر .

 و قّص�ة الّنضال و الجهاد والكفاح و الّش�هداء و األحرار ، هي 
قّص�ة إيم�ان تحّول اإلنس�ان إىل طاق�ة حديدّية تس�تعيص عن 

االنحناء و الّسقوط .

الشيخ محمد الربيعي 

خ���ال المؤتمر الصحافي الذي عقده الخمي���س في أنقرة مع صديقه المقرَّب، رئيس الوزراء المجري، فيكت���ور أوربان، الذي يقول إنه من أصول 
عثمانية، تطرَّق الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى موضوع القاعدة التي تبنيها أميركا قرب مدينة ألكس���ندرا بولي اليونانية، على بعد 54 
كم من الحدود مع تركيا، وقال إن هناك قواعد أميركية »ليس فقط في ألكس���ندرا بولي، بل في عدد من مناطق اليونان، إلى درجة أن اليونان 

لت إلى قاعدة أميركية. برمتها تحوَّ
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بقلم/قاسم سلمان العبودي
م�ا إن يخرج الع�راق من أزم�ة ، حتى يقع يف 
أخ�رى وكأن هن�اك ي�دا ترتب ه�ذه األزمات ، 
لجعل الش�عب العراقي يف دوامة الالاستقرار . 
قبل ش�هر م�ن اآلن وتحديداً يف ي�وم ١٠ / ١٠ 
/  ٢٠٢١ ، وضع�ت العملية االنتخابية أوزارها 
ع�ىل أك�ب فضيح�ة تزوي�ر يف تأري�خ العراق 
الجديد بع�د عام ٢٠٠٣ اىل اليوم . لقد تفاجأت 
والسياس�ية واإلعالمي�ة  الش�عبية  األوس�اط 
بنتائ�ج االنتخابات البملاني�ة التي وصلت لحد 
الذه�ول حتى ملن ف�از من تلك األح�زاب ، فما 

الذي حصل يف هذه االنتخابات ؟؟
نعتق�د أن هن�اك من أس�تغل مس�ألة االنغالق 
الس�يايس ب�ني الفرق�اء السياس�يني  ، وعدم 
اي�الء كثري م�ن األح�زاب االهتم�ام بقواعدها 
الش�عبية ، وبالت�ايل انع�دام الخدم�ات الت�ي 
تالمس احتي�اج املواطن فضالً عن رفع رصف 
العم�الت األجنبية أمام العمل�ة الوطنية ، مما 
أثق�ل املواطن�ني بكل رشائحهم م�ن  موظفني 
أو متقاعدين ، أو رشيحة الكس�بة التي تعتب 

رشيحة واس�عة جدا . طبعاً هذا جزء مهم  من 
أس�باب عزوف بعض املواطنني عن الذهاب اىل 
صندوق االقرتاع ، باعتبار أن الشعب فقد الثقة 

بالعملية السياسية برمتها .
لك�ن عدم تقدي�م الخدم�ات ، وع�دم االنتقال 
باملواط�ن م�ن ح�ال اىل أخ�رى ، ال تتحمل�ه 
الجهات السياس�ية وحده�ا ، بل هناك احتالل 
أمريكي واضح قد تدخل بكل ش�ارده وواردة ، 
فض�ال عن اختالق أزمات أمنية من قبل املحتل 
بدع�م اإلرهاب الداعيش من خالل تقديم الدعم 
اللوجستي والتسليحي له ، وخلق ممرات آمنه 
يس�تطيع الوصول من خالله�ا اىل مدن العراق 

كافة وبأريحية تامة .
لذلك عمدت بعض األحزاب السياس�ية اىل تبني 
قرار وطني وش�جاع باخ�راج القوات األجنبية 
بكل مس�مياتها فض�اًل عن اإلمريكي�ة ، تحت 
قبة البملان الس�ابق وال�ذي تخلف عن حضور 
جلس�ة التصويت املكونني الرئيسني يف العملية 
السياسية وهم املكون السني والكردي ، والكل 
يعل�م ملاذا لم يحرض هؤالء للتصويت . لذا نرى 

اليوم ومن خ�الل العملية االنتخابية البائس�ة 
، ت�م اس�تبعاد الق�وى الوطنية التي أسس�ت 
مل�رشوع الق�رار البملان�ي الق�ايض بإخ�راج 
الق�وات األجنبي�ة ، وصعود أجنحة سياس�ية 
امل�رشوع  م�ع  وأخ�رى  بطريق�ة  متناغم�ة 

األمريكي .
لقد ت�م تزوي�ر اإلنتخابات س�بانياً من خالل 
التدخ�ل الرقم�ي ع�ب الس�ريفرات الت�ي ت�م 
أخراجه�ا اىل دول�ة اإلم�ارات املتح�دة لربطها 
بالقم�ر الصناع�ي األقليم�ي يف أب�و ظب�ي ، 
للتحك�م باألص�وات األنتخابي�ة ، والت�ي ترص 
الق�وى الرافض�ة وجمهورها  ع�ىل إعادة العد 
والفرز اليدوي لتبيان الحقيقة وذلك من خالل 
التظاه�رات واألعتص�ام أم�ام أب�وب املنطقة 

الخرضاء .
 لكن الذي حدث أن األوامر صدرت من س�فارة 
االحت�الل بقم�ع التظاه�ر ومن�ع املعتصمني 
من املطالبة بأس�رتداد أصواته�م التي رسقت 
يف عملي�ة التزوير الكبى الت�ي حصلت خارج 
العراق وداخله . ال بل تعدي األمر اىل أس�تخدام 

الق�وة املفرطة والرصاص الحي والذي س�قط 
يف ذلك القمع أربعة ش�هداء م�ن املتظاهرين ، 
والذين لم يحركوا الضمري اإلنساني يف الشارع 
العربي أو الغربي ، مثلما تعودنا يف التظاهرات 
الس�ابقة الترشينية والتي يتسابق الغرب قبل 

العرب باإلدانه واإلستنكار للدم العراقي .
 أذن األزدواجي�ة بالتعامل حارضة وخصوصاً 
لدى ممثلة ) األمني العام ( جينني بالس�خارت 
الت�ي ملئ�ت بغ�داد ضجيج�اً يف التظاه�رات 
الترشينية السابقة ، وهي تتنقل عب ) التكتوك 
(  وس�ط الجمه�ور املس�ري من قبل الس�فارة 
اإلمريكي�ة ، كان واضحا جداً مما جعل املتابع 
للش�أن الس�يايس العراقي ، يج�زم بخرق تلك 
اإلنتخاب�ات البائس�ة والتي ه�ي ) األبأس ( يف 
تأري�خ االنتخابات بأكملها من�ذ تغيري النظام 

البعث�ي املقب�ور .
ومم�ا زاد م�ن األعتق�اد بنظري�ة املؤام�رة ، 
الس�يناريو الهزي�ل بأس�تهداف من�زل رئيس 
دور  تمثي�ل  ح�اول  ال�ذي  العراق�ي  ال�وزراء 
الضحي�ة ، والغم�ز بأتج�اه فصائ�ل املقاومة 

وأتهامه�ا بالج�رم ، للتغطي�ة عىل أس�تهداف 
املتظاهري�ن وقتله�م ، وأيض�اً لخل�ط اإلوراق 
وأيهام الرأي الع�ام العراقي بأن ما يحدث هو 
رصاع عىل السلطة واملقاعد البملانية ، لتفويت 

مسألة التزوير التي جرت يف العراق .
يف�رتض اليوم بالقوى السياس�ية الوطنية أن 
تذع�ن ملنطق الح�ق والصب باحت�واء الفرقاء 
أنفس�هم  يس�مون  الذي�ن  م�ن  السياس�يني 
الفائزين ، ومحاول�ة التفاهم معهم حول آلية 
تش�كيل الحكوم�ة القادم�ة بعي�داً ع�ن تأثري 
 ، األقليمي�ة  ، وأدواته�ا  األمريكي�ة  الس�فارة 
ألفش�ال املرشوع اإلمريكي يف الداخل العراقي 
، ع�ب تغليب املصلحة الوطني�ة ، عىل املصالح 
األخ�رى ، ومحاول�ة بن�اء برملان ق�وي ألنتاج 
حكومة قوية قادرة ع�ىل أخراج املحتل وأبعاد 
شبح الحرب األهلية أيضاً عب تثقيف الجماهري 
الغاضبة ع�ىل نتائج االنتخابات . وهذا اليكون 
إال عب التثقيف املس�تمر للجمهور الناقم عىل 
النتائ�ج الت�ي أفرزته�ا عملي�ات التزوير التي 

تمت بأحرتافية فائقة عب األدوات الخارجية.

د. علي دربج
الطبيع�ة ل�م تس�لم م�ن رشور  حت�ى 
الس�عودية وعبثه�ا. اينم�ا حل�ّت عاثت 
فس�ادا وتخريب�ا. بصماته�ا التدمريي�ة 
ح�ارضة يف كل مكان، بدءا م�ن العراق، 
مرورا بسوريا، ثم ليبيا، وصوال اىل اليمن 
وانته�اء بلبنان، وحالي�ا تتفرغ لخوض 

معركة افشال جهود انقاذ املناخ.
نعم ص�ّدق ان »مملكة الخ�ري«، ترتبص 
رشا بحي�اة البرشي�ة، وتس�ري بعك�س 
االتجاه الدويل املستنفر هذه االيام يف قمة 
»غالس�كو« للمن�اخ باس�كتلندا، لتذليل 
العقب�ات واالتفاق عىل الحّد من اس�باب 
االحتباس الحراري، الذي ينذر باملزيد من 
الكوارث عىل مختلف الصعد االقتصادية 

والبيئي�ة والزراعي�ة.
دور  بلع�ب  الس�عودية  اُتهم�ت  لطامل�ا 

املفس�د يف محادث�ات املناخ، وه�ذا العام 
خّصه�ا  الت�ي  الرئيس�ية  الدول�ة  ه�ي 
املفاوض�ون، الذين يتحدث�ون عنها عىل 
يجاه�رون  املراقب�ون،  فيم�ا  انف�راد،  
باالش�ارة اىل م�ا تفعله، يص�ب يف خانة 
التخري�ب. وم�ع ان روس�يا وأس�رتاليا 
املحادث�ات،  يف  بالس�عودية  مرتبطت�ان 
كدولت�ني تعت�بان مس�تقبلهما معتمدا 
ع�ىل الفحم أو الغ�از الطبيعي أو النفط، 
غ�ري انهما تعمالن عىل التوصل إىل اتفاق 

مناخي يف »غالسكو« ال يهدد ذلك.
وعىل الرغم من الجه�ود املبذولة لتنويع 
االقتص�اد، يمثل النفط أكث�ر من نصف 
عائ�دات الس�عودية، مما يبق�ي اململكة 
والعائل�ة املالك�ة واقف�ة ع�ىل قدميه�ا 
واستقرارها. كما انه ال يزال حوايل نصف 
املوظفني الس�عوديني يعملون يف القطاع 

العام ، والنسبة االكب من رواتبهم تدفع 
من عائدات النفط.

وحتى يك�ون كالمنا مس�تندا اىل وقائع،  
فلنس�تعرض اجواء مؤتمر »غالس�كو«، 
هن�اك  الس�عودية  ممث�ل  وترصف�ات 
واضط�راره اىل مواجه�ة الهجم�ة ع�ىل 
اململك�ة )وهذا يعني حتم�ا انه ال دخان 

ب�دون ن�ار(.. واليك�م التفاصي�ل:
وجه�ه  تعل�و  مصطعن�ة  بابتس�امة 
وهو يس�ري يف مم�ر القاع�ة املخصصة، 
ملحادث�ات األم�م املتح�دة بش�أن املناخ، 
اعرب وزير الطاقة الس�عودي األمري عبد 
العزيز بن سلمان آل سعود، عن صدمته 
من الش�كاوى املتكررة من أن أكب منتج 
للنف�ط يف العال�م )اي الري�اض( تعم�ل 
خلف الكواليس للتخريب عىل املفاوضات 

الجارية هناك.

قال عبد العزيز: »ما تسمعونه هو ادعاء 
كاذب وخداع وكذبة كبرية«. وكان يجيب 
عىل اس�ئلة الصحفي�ني الذين يضغطون 
عليه، من أجل تقدي�م اجوبة مقنعة ردا 
عىل اتهامات بأن املفاوضني الس�عوديني 
يعملون عىل عرقلة التدابري املناخية التي 

من شأنها تهديد الطلب عىل النفط.
واضاف: »لقد كنا نعمل بشكل جيد« مع 
رئي�س محادثات املن�اخ يف األمم املتحدة 

وآخرين«. 
للعل�م، ف�إن املفاوضني من ح�وايل ٢٠٠ 
دولة عىل موعد نهائي يف نهاية األس�بوع 
الحايل، للتوصل إىل إجماع حول الخطوات 
الوق�ود  انبعاث�ات  لخف�ض  املق�ررة 
العال�م ومكافح�ة تغ�رّي  األحف�وري يف 

املناخ.
لك�ن ما ه�و الدور ال�ذي تلعب�ه اململكة 

لتوّج�ه اليه�ا تهم�ة التخريب ه�ذه؟ .. 
فلنكتشف االجابة.

ي�رى ح�ارضون يف القمة، ان مش�اركة 
الس�عودية يف محادث�ات املناخ نفس�ها، 
تب�دو غ�ري مالئم�ة. اململك�ة أصبح�ت 
غني�ة وقوية بس�بب النفط املش�ارك يف 
املفاوض�ات حي�ث القضي�ة األساس�ية 
هي الحد من اس�تهالك النف�ط والوقود 

األحفوري.
 ليس هذا فحس�ب، قدم فريق السعودية 
يف »غالس�كو«، مقرتح�ات ت�رتاوح بني 
دع�وة إلنه�اء املفاوض�ات � غالًب�ا م�ا 
تمت�د حت�ى س�اعات الصب�اح الباكر � 
عند  الس�اعة 6 مساًء من كل يوم )وفقا 
السوش�يتد برس(، وهو م�ا عّده قدامى 
خباء التفاوض بشأن املناخ »أنها جهود 
معق�دة للع�ب الفصائ�ل القطري�ة ضد 

بعضها البعض بهدف منعها من االتفاق 
ع�ىل خطوات صعب�ة النت�زاع العالم من 

الفحم والغاز والنفط«.
وتعليقا ع�ىل ذلك، قال�ت جنيفر توملان، 
مؤسس�ة  وه�ي   ،»E٣G« يف  املحلل�ة 
أوروبي�ة لألبح�اث املناخي�ة، »ه�ذا هو 
اقرتاح الس�عوديني، باملناسبة إنهم مثل: 
دعون�ا ال نعمل يف اللي�ايل ونقبل فقط أن 
هذا لن يكون طموحا، عندما يتعلق األمر 
بالتخفيض�ات الرسيعة يف تل�وث الوقود 
األحف�وري الذي يدمر املن�اخ«. واضافت 
توملان إن�ه »إذا أرادت دول أخرى االتفاق 
مع السعودية، فيمكن عندها إلقاء اللوم 

عىل اململكة«.
ال�دور الس�عودي يف غالس�كو تخريب�ي 
وقادة معنيون باملناخ... اململكة تمارس 

العاباً قذرة!

محتجون يرفعون شعار العدالة من أجل 
املناخ االن

عند التدقيق يف التوجه السعودي يف القمة، 
نجد انه، ليس ولي�د اللحظة، بل اتى عن 
س�ابق تصمي�م وارصار، وخصوص�ا ان 
القادة السعوديني كانوا تعهدوا لسنوات، 
بضخ آخر نقطة من النفط من مملكتهم 
قبل أن ينتهي الطلب العاملي � وهو هدف 
قد يحبط�ه التحول العامل�ي الرسيع من 
الوقود األحفوري � وهنا نستحرض املثل 

التايل: اذا ُعرف السبب بطل العجب«.
وعلي�ه لي�س م�ن املس�تغرب، أن الدول 
الجزرية التي س�تختفي تحت املحيطات 
املرتفعة عند مس�توى أعىل من االحرتار، 
ه�ي الكتل�ة يف »غالس�كو« التي تضغط 
بش�دة من أجل الصفق�ة األكثر رصامة 

من هذه القمة.

أزمة.. َتلُد أخرى..!

أردوغان يهاجم اليونان.. ويتوعد أميركا !

الدور السعودي في غاسكو تخريبي وقادة معنيون بالمناخ .. المملكة تمارس ألعابًا قذرة!

بقلم/حسني محلي
وأنا ال أس�تطيع أن أُحيص لكم عدد هذه القواعد، 
وبحث�ت يف ه�ذا املوض�وع م�ع الرئي�س بايدن، 
لكن�ه تهرّب من ال�رّد، حاله حال وزي�ري الدفاع 
والخارجية، ومواقفهم جميعاً غري أخالقية. قلنا 
لهم إن اليونان ليست جارة جيدة بالنسبة إليهم، 
فاتها يف بحر إيج�ه، كما هي الحال  كم�ا أن ترصُّ
يف موض�وع القواعد، ليس�ت صائب�ة، ألن تركيا 
واليون�ان وأمريكا أعضاء يف الحلف األطليس، كما 
أن تركي�ا ُتَعّد الدولة الثانية بعد الواليات املتحدة، 
من حيث املس�اهمة املالية والقوة العس�كرية يف 

الحلف«. 
حدي�ث إردوغان عن القواعد األمريكية يف اليونان 
يحمل يف طياته أيضاً القلق الرتكي من احتماالت 
تط�ور التوتر مع واش�نطن، التي ل�م َتُعْد ُتخفي 
قلقه�ا من مق�والت الرئيس إردوغ�ان ومواقفه 
وترصفات�ه، والتي ت�رى فيها العواص�م الغربية 
ره�ا بصفحات  طابع�اً اس�تفزازياً وعدائي�اً يذكرِّ
»التاريخ العثماني األس�ود« بالنسبة إىل عدد من 

شعوبها.
ل�م يكن انضم�ام العدّوي�ن التقليديَّ�ني، اليونان 

)١949( وتركي�ا )١95٢(، إىل الحل�ف األطل�يس، 
كافي�اً إلنه�اء الخالف�ات ب�ني البلدي�ن، وما زاال 
يف حال�ة ح�رب غ�ري معلَن�ة بس�بب الخالف�ات 
املس�تمرة بش�أن حدود املجاالت الجوي�ة واملياه 
اإلقليمية والجرف الق�اري واملناطق االقتصادية 
الخالص�ة، يف بح�ر إيج�ه وجنوبي غرب�ي البحر 
األبيض املتوسط. والسبب يف ذلك هو قرب الُجزر 
اليوناني�ة م�ن الش�واطئ الرتكي�ة، وخصوص�اً 
مضي�ق الدردني�ل االس�رتاتيجي. وتم�ّر منه كل 
الس�فن املدنية والعس�كرية، وهي يف طريقها إىل 
البح�ر األس�ود، م�روراً بمضيق البوس�فور. وال 
تتجاوز املس�افة بني الُجزر اليونانية والشواطئ 
الرتكية أحياناً ثالثة أميال، وهو أمر شّجع مئات 
اآلالف م�ن الالجئ�ني الس�وريني وغريه�م ع�ىل 
اللجوء إليها عب بحر إيجه. وتتَّهم أثينا وعواصُم 
االتح�اد األوروب�ي أنق�رة بالعمل عىل اس�تخدام 
ال�دوَل  الالجئ�ني ورق�ًة يف مس�اوماتها  ه�ؤالء 
األوروبية، وتهديداتها لها. وهذا ما كّرره الرئيس 
إردوغ�ان، الخميس املايض، عندم�ا اتَّهم اليونان 
بعرقلة وص�ول الالجئ�ني إىل ُجزره�ا، وقال »إن 
رئي�س الوزراء ميتجوتاكي�س يكذب يف موضوع 

الالجئني، وإنني أتس�اءل، يا ُترى، ماذا س�تفعل 
اليونان إذا فتحنا حدودن�ا معها أمام املاليني من 

الالجئني«.
»عملي�ة الس�الم«، كما يس�ّميها األت�راك، والتي 
س�يطر الجي�ش الرتك�ي خاللها ع�ىل ٣6 % من 
مس�احة ق�بص يف تموز/يولي�و ١974، ه�ي 
أيض�اً من أهم عن�ارص الخالف والفت�ور والتوتر 
يف العالق�ة بني الجارتني، تركي�ا واليونان، بعد أن 
فشلت واشنطن واألمم املتحدة واالتحاد األوروبي 
يف ح�ّل املش�كلة القبصي�ة. ويب�دو واضح�اً أن 
الرئي�س إردوغ�ان ال ول�ن يتخ�ىّل عنه�ا بغياب 
جدية املواقف األوروبية واألمريكية، بحيث س�بق 
للرئيس بايدن، عندم�ا كان نائباً للرئيس، أن زار 
ش�طري العاصمة نيقوس�يا عام ٢٠١4، والتقى 
قي�ادات القبارصة األت�راك واليونانيني، من دون 
أن يساهم ذلك يف تحقيق املصالحة بني الطرفني. 
راته،  ويفرّس ذلك ما كتبه الوزير كيسنجر يف مذكرِّ
ل الرتكي  عندما قال »إننا كنا نعلم مسّبقا بالتدخُّ
يف الجزي�رة يف تموز/يوليو ١974، لكننا تجاهلنا 
ذلك ألننا أردنا أن نس�تفيد من الخالف بني تركيا 

واليونان، لسنوات طويلة«. 

ق لكيسنجر بعد أن تهرَّبت واشنطن  وهذا ما تحقَّ
من الضغ�ط عىل الحليفني، تركي�ا واليونان، من 
أجل إجبارهما عىل حّل املش�كلة القبصية طوال 
األع�وام ال�� 47 املاضي�ة، يف الوق�ت ال�ذي فتح 
االتح�اد األوروب�ي أبوابه لليون�ان وقبص، التي 
يمّثله�ا القبارصة اليونانيون، م�ع انتظار تركيا 

عند أبوابه منذ أكثر من خمسني عاماً.
وم�ن دون أن نتجاه�ل أهمية الجزيرة بالنس�بة 
إىل »إرسائي�ل« وامل�رشوع الصهيون�ي الذي كان 
له أطماع كبرية يف قبص، واش�رتى اليهود فيها 
)جنوباً وش�ماالً( خالل السنوات القليلة املاضية 
مساحات واسعة من األرايض، باعتبار أنها بوابة 
اليه�ود الوحي�دة للخ�روج من فلس�طني عندما 
يزحف املاليني من العرب واملسلمني صوب القدس 

املحتلة، بحسب الرؤية الصهيونية العقائدية!
ول�ن يحميه�م حينه�ا م�ن الفن�اء إالّ اللجوء إىل 
الجزي�رة بحراً، وتح�ت حماية القواع�د البحرية 
والجوي�ة لبيطاني�ا، صانع�ة الكي�ان الع�بي. 
وكان�ت أم�ريكا معه�ا من�ذ البداية، فه�ي التي 
تكتب الس�يناريو، وتوّزع األدوار عىل عمالئها يف 

املنطقة!
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ق�ررت لجنة املس�ابقات يف االتحاد العراقي لك�رِة القدم تغيري موعد 
مب�اراة الق�وة الجوية والنجف املق�رر إقامتها الي�وم الثالثاء ضمن 
الجولة التاسعة اىل الساعة التاسعة والنصف مساًء بدالً من الثامنة 
والنص�ف مس�اًء.ويأتي هذا الق�رار وفق بيان اتح�اد الكرة، إلتاحة 
الفرص�ة للجمه�ور متابع�ة مب�اراة املنتخ�ب الوطني أم�ام كوريا 
الجنوبية ضمن التصفيات اآلسيوية املؤهلة لكأس العالم.كما قررت 

اللجنة ايضاً إقامَة مباراة الصناعات الكهربائية وغاز الشمال ضمن 
الجولِة الخامس�ة من منافس�اِت دوري الدرج�ة األوىل يوم الجمعة 
املقبل يف تمام الساعة الثانية والنصف يف ملعب التاجي.ويحني موعد 
مباراة العراق وكوريا الجنوبية يف تصفيات كأس العالم 2022 اليوم 
الثالثاء عىل اس�تاد ثاني بن جاس�م بنادي الغرافة، وتنطلق صفارة 

بداية املواجهة يف تمام الساعة السادسة مساًء بتوقيت بغداد.

المسابقات تغير موعد مواجهة الجوية والنجف

6

املراقب العراقي/ القسم الريايض
اكد مدرب القوة الجوية الكابتن رايض شنيشل 
جاهزي�ة فريق�ه لخ�وض مب�اراة الي�وم امام 
النج�ف ضم�ن مباري�ات الجولة التاس�عة من 
ال�دوري املمتاز.وأضاف »ان فري�ق النجف من 
الفرق املحرتمة ونتائج الفريق بدأت بالتحس�ن 
يف الفرتة املاضية وسنخوض لقاء اليوم يف ملعبه 
وب�ني جماهريه ولكن الصق�ور فريق جاهز ولن 
يرىض بغري نتيجة الفوز« مش�ريا اىل ان »الدوري 
مازال طوي�اًل وكثري من األمور س�تتغري يف الفرتة 
املقبلة«.ون�وه »اىل ان الفري�ق الجوي سيس�عى اىل 
تعويض الغيابات الحاصة يف الفريق جراء االلتحاق 
بصف�وف املنتخب الوطن�ي او اإلصاب�ات التي لحق 
بالفري�ق وثقتن�ا كب�رية بالالعبني يف تحقي�ق نتيجة 
إيجابي�ة واالس�تمرار يف التواج�د يف مقدم�ة ترتي�ب 

الدوري املمتاز«.

عاد الطلبة إىل س�كة االنتصارات، بالفوز عىل النفط 
)3-1( يف ملع�ب أمان�ة بغداد، ام�س االثنني، ضمن 
الجولة التاس�عة من الدوري املمت�از. وتقدم الطلبة 
به�دف مبكر، عن طريق محرتفه س�تيفن باكور، يف 
الدقيقة الثامنة، مس�تغال س�وء التغطي�ة الدفاعية 
للخص�م، قبل أن يتعادل جاس�م محم�د يف الدقيقة 
14.وأع�اد حم�ود مش�عان الطلب�ة إىل املقدمة مرة 
أخرى، بحل�ول الدقيق�ة 25. وغ�ادر امللعب حارس 
الطلب�ة، دلوفان مه�دي، قبل نهاية الش�وط األول، 
إلصابته يف س�اقه الي�رى، ليحل عيل عب�د الكريم 
بدال منه. وعم�ق الطلبة جراحات النفط بتس�جيله 
اله�دف الثالث، قب�ل نهاي�ة اللقاء بخم�س دقائق، 
ع�ن طري�ق املداف�ع زيد تحس�ني، م�ن ك�رة ثابتة.

ورفع الطلبة غلته م�ن النقاط بهذا الفوز إىل 19، يف 
املركز الخامس، مقابل تجم�د رصيد النفط عند 11 
نقط�ة، يف املركز التاس�ع. ويف مب�اراة أخرى، تعادل 
س�امراء وضيفه املين�اء )1-1(، عىل ملعب التاجي، 
بعدما تقدم يوس�ف عاش�ور لألول، يف الدقيقة 51، 

قب�ل أن يتعادل عبد الله وصف�ي للميناء، يف الدقيقة 
75.ورفع امليناء رصيده بذلك إىل النقطة الخامس�ة، 
يف املركز ال�18، بينما أصبح رصيد سامراء 3 نقاط، 
يف املركز ال��20 واألخري.وواصل الرشطة تربعه عىل 
ص�دارة الدوري املمتاز، بفوزه عىل الصناعة )0-1(، 
حي�ث رفع رصي�ده إىل 25 نقطة، فيم�ا بقي رصيد 
الصناعة 12 نقطة، يف املركز الثامن. ويدين الرشطة 
بالفضل يف هذا االنتص�ار، لالعبه محمد جفال الذي 
أنق�ذ فريقه من الح�رج، عندما أح�رز هدف فريقه 
الثمني يف الدقيقة 86. ولحساب نفس الجولة، صالح 
نفط الوس�ط جمهوره وعاد إىل س�كة االنتصارات، 
بتحقيقه االنتص�ار خارج ميدانه عىل الديوانية )2-
0(، لريف�ع رصي�ده إىل 21 نقط�ة يف املرك�ز الثاني، 
مقابل بق�اء الديوانية بنقاطه األربع يف املركز ال�19 
)قبل األخري(. وس�جل محرتفا نفط الوسط، املغربي 
عم�ر املنص�وري يف الدقيق�ة 50، وفلورن�ت ديدر يف 
الدقيقة 94 م�ن ركلة جزاء، هديف الفوز للفريق بعد 

خسارتني متتاليتني أمام الرشطة والنجف.

املراقب العراقي/ صفاء الخفاجي
يخ�وض املنتخ�ب العراق�ي اليوم 
الثالث�اء مب�اراة الفرص�ة األخرية 
ام�ام نظ�ريه الك�وري الجنوب�ي 
س�باق  يف  السادس�ة  الجول�ة  يف 
التصفيات النهائية املؤهلة لكأس 
حق�ق  منتخبن�ا   ،2022 العال�م 
ارب�ع نق�اط فق�ط م�ن الجوالت 
الخمس�ة التي خاضه�ا حتى االن 
بع�د ان تع�ادل يف ارب�ع مباريات 
وخ�ر واحدة كانت امام املنتخب 
الرافدين  اإليراني.يخ�وض اس�ود 
مب�اراة الي�وم وه�و يعل�م ان أي 
نتيجة غري الفوز تبعده عن املركز 
الثال�ث وبطاق�ة امللحق..املراق�ب 
الق�وة  م�درب  التق�ت  العراق�ي 
الجوية رايض شنيشل حيث تحدث 
قائالً: ان ادفوكات علم بامكانيات 
العب�ي املنتخ�ب العراق�ي وكذلك 
من املف�روض ان تكون إمكانيات 
جميع فرق املجموع�ة األخرى قد 
أصبحت واضحة له لذلك اعتقد ان 
املنتخب سيلعب بأسلوب متحفظ 
نوعا ما يف الشوط األول وقد يكون 
مش�ابه لالس�لوب الذي خاض به 
س�وريا  ملواجه�ة  األول  الش�وط 
محاوالً الخروج من الش�وط األول 
بنتيجة التعادل ملا خطف هدفا عن 
طريق ك�رة ثابت�ة او حالة فردية 
الح�د العبينا«.وأض�اف شنيش�ل 
بالطريق�ة  الفري�ق  »س�يلعب 
املعت�ادة بأرب�ع مدافع�ني والعبي 
ارت�كاز م�ع إعط�اء حري�ة اكثر 
لألطراف لعم�ل الزيادة الهجومية 
ومساندة الخط الهجومي«.وتابع 
»واذا م�ا س�جل املنتخ�ب هدفا يف 
الشوط األول س�يدفع ادفوكات يف 
الش�وط الثاني بخمس�ة مدافعني 
للحف�اظ ع�ىل النتيج�ة واللعب يف 
حال�ة الدف�اع 5-4-1« مش�ريا اىل 
ان الفريق الكوري يمتاز بالرعة 
الك�رة  نق�ل  يف 

وكذل�ك رسع�ة العبي�ه ويبح�ث 
تقلي�ل  فيج�ب  املس�احات  ع�ن 
املس�احات بني الالعبني«.ونوه اىل 
ان »املجازف�ة من�ذ بداي�ة املباراة 
باللعب باس�لوب هجوم�ي والزج 
بأكث�ر من الع�ب يميل�ون للخط 
الهجوم�ي اعت�ره ام�را خاطئ�ا، 
فالفريق الكوري اذا ماسجل هدفا 
عن طري�ق احد الهجم�ات املرتدة 

املنتخ�ب  مهم�ة  م�ن  س�يصعب 
العراقي يف الش�وط الثاني«.وختم 
شنيش�ل حديثه بالقول »يجب ان 
يلع�ب ادفوكات ع�ىل عامل الوقت 
فالفري�ق الكوري هو االخر يبحث 
عن تحقي�ق الف�وز واالقرتاب من 
حس�م تأهل�ه اىل موندي�ال قط�ر 
لذلك يج�ب علي�ه التأن�ي واللعب 
عىل أخطاء الفري�ق الكوري مبينا 

»ان الفريق العراقي اذا لم يستطع 
تحقيق الفوز عىل الفريق الكوري 
فيج�ب ان ال يخ�ر ويحافظ عىل 
بصي�ص االم�ل املتبقي ل�ه يف نيل 
بطاقة امللحق«.اىل ذلك أكد الطبيب 
الطب�ي  الجه�از  ع�ن  املس�ؤول 
الكري�م  عب�د  الوطن�ي  ملنتخبن�ا 
الصف�ار، جاهزي�ة الالعب محمد 
ع�يل عبود ملباراة كوري�ا الجنوبية 

بعد تعرضه لش�د عض�يل بمباراة 
مصابا.وق�ال  وخروج�ه  س�وريا 
الصف�ار إن »الالع�ب محم�د عيل 
عب�ود ع�اد للتدريب�ات الجماعية 
وم�ن املمكن مش�اركته أساس�يا 
الك�وري«. الشمش�ون  بمب�اراة 
ولفت إىل »عدم مش�اركة عيل فائز 
باملب�اراة بع�د تعرض�ه إىل التهاب 
حاد بالقصب�ات الهوائية كما هو 

الحال لش�ريكو كريم الذي تعرض 
بالص�در وتأك�د ع�دم  إىل كدم�ة 
مشاركته لفرتة طويلة باملبارايات 
املقبلة«.وب�ني طبي�ب املنتخب أن 
»بقية العبي املنتخب بحالة بدنية 
جيدة والكل متاح للمشاركة امام 
الجه�از الفن�ي بمب�اراة منتخبنا 
املقبلة امام كوريا الجنوبية اليوم 

الثالثاء«.

شنيشل: أدفوكات سيلعب بأسلوبين مختلفين في مواجهة 
كوريا الجنوبية اليوم 

    رعد العراقي

منتخب المحترفين

اليوم س�يدخل منتخبنا الوطني اختباراً عسرياً لتأكيد هويته 
الجدي�دة الت�ي ظهر عليه�ا يف مباراته االخرية أم�ام املنتخب 
الس�وري ويحاول من خاللها القبض عىل آخر فرصة للبقاء 
ضمن دائرة املنافس�ة للظفر بالبطاقة الثالثة عىل أقل تقدير 
عندم�ا يواج�ه املنتخ�ب الك�وري الجنوبي املكت�وي بجمرة 
نتيج�ة التعادل التي خرج بها أم�ام منتخبنا يف املرحلة األوىل 
ع�ىل أرضه وبني جماهريه التي كانت تس�انده خارج أس�وار 
امللعب وتس�ّببت عىل إثرها يف تراجع�ِه خلف املنتخب اإليراني 

متصّدر املجموعة.
)الشمش�ون( الكوري س�يدخل اللقاء، وهو يتطلّع اىل حسم 
النتيجة وضمان بطاقة التأّهل تجّنباً ألي حس�ابات مفاِجئة 
وه�و ما ظهر جلّياً من خالل بعض الترصيحات التي صدرت 
من كادره التدريبي والالعبني، والتي كانت تحمل رسالة تحدٍّ 
بتصحيح األخطاء التي ظهرت عىل أدائه أمام أسود الرافدين 
يف لق�اء املرحلة األوىل، وهو ما س�يجعل املب�اراة تأخذ جانب 
اإلثارة والق�ّوة البدنية والتكتيك الع�ايل داخل امليدان وعنرص 

املفاجأة التي تحرض يف مطابخ هولندا والربتغال!
الحدي�ث عن أوراق املباراة، واس�تعداد منتخبنا لها س�تكون 
محص�ورة ب�ني فك�ر وذكاء الهولن�دي أدف�وكات وخربت�ه 
الطويل�ة، وبني منط�ق األداء الفنّي الذي ظه�ر عليه الفريق 
بعن�ارصه املحرتفة الجدي�دة والتي أكدت بما ال يقبل الش�ّك 
صّحة ما ذهبت اليه الكث�ري من األصوات التي طالبت بتغيري 
شكل املنتخب عرب ضّخ أسماء شابة محرتفة تمتلك مقّومات 
التأس�يس الفك�ري والبدن�ي الصحيح والتي يمك�ن أن تعيد 
الروح وتصّحح فلس�فة اللعب العقيم غ�ري املؤّثر الذي ظهر 

فيها منتخبنا يف كل جوالت املنافسة السابقة.
أمام أدفوكات فرص�ة قد ال تعّوض لرضب أكثر من عصفور 
بحج�ر واحد ب�دءاً من املحافظة ع�ىل تاريخه وم�روراً خلق 
منتخب بروح جدي�دة وانتهاًء بتحقيق نتيجة تطيح بالُبعُبع 
الك�وري وتخل�ط أوراق املجموع�ة وتح�ّذر بقّي�ة منتخبات 
املجموع�ة الت�ي ق�د تفّك�ر باستس�هال طريق امل�رور نحو 
املنافس�ة ع�ىل املراكز الثال�ث األوىل يف املجموع�ة عرب اجتياز 

األسود.
املنط�ق يذه�ب نح�و رضورة أن يمتل�ك الهولن�دي الج�رأة 
والتصميم باملحافظ�ة عىل مجموعة الالعبني املحرتفني مّمن 
أثبتوا جدارتهم وأرتفع لديهم مقياس الرغبة والجرأة والثقة 
بالنفس م�ن دون أن ينصاع لهمس�ات ونصائ�ح املُرتجفني 
واملش�ّككني تحت ذرائع الخربة وقّوة الكوريني وينشغل بدالً 
م�ن ذلك يف منحهم مس�احة كبرية من الوق�ت الطالق خزين 
املوهب�ة والثبات يف امليدان م�ع تصحيح األخطاء التي ظهرت 
يف الش�وط األول من لقاءنا األخري باملنتخب السوري والتأّني 
يف تطعيم تلك التوليف�ة بالعبني محلّيني مّمن يمتلكون نزعة 
هجومية وأداء رسيع وروح ش�بابية تتطلّع نحو إثبات الذات 

والتمّسك بفرصة انضمامهم للمنتخب.
قد يك�ون من املفيد التذكري بمس�ألة مهّم�ة تتعلّق بمفهوم 
املوازن�ة ب�ني امتالك املبادرة والس�يطرة ع�ىل مفاتيح اللعب 
الك�وري والح�ّد من خطورت�ه وبني مباغتته ب�أداء هجومي 
ُيرب�ك أوراق مدّرب�ه الربتغ�ايل ويحّقق املفاجأة الت�ي تحّدثنا 
عنها ع�رب تغيري هوي�ة املنتخب بالكامل باالس�ماء الجديدة 
التي ستش�ّكل عامل ضغط تجرب ال�كادر التدريبي للمنافس 
عىل إعادة حس�اباته وتس�تنزّف الوقت للبح�ث عن املعالجة 
وهو ما س�يتيح ملنتخبنا امتالك زم�ام املبادرة والتحرّك بثقة 
أكرب لتطبي�ق ُخطط وأفكار الجهاز الفن�ي وصوالً القتناص 

نقاط الفوز.
باختص�ار.. أن جمي�ع منتخب�ات مجموعتن�ا تبح�ث ع�ن 
وس�ائل القتناص نقاط املرحلة الثاني�ة وهي تدرك جّيداً أنها 
تمثل جوالت الحس�م وصوالً اىل نهائي�ات كأس العالم 2022 
وبالتأكي�د فإن لقاء كوريا س�يكون نقط�ة انطالق حقيقية 
ملنتخبن�ا يف حال�ة تحقيق�ه نتيج�ة إيجابية تدفع�ه للتفكري 
بشكل جدّي نحو إعادة تحشيد خطوطه والوصول للجاهزية 
القص�وى يف حصد نقاط ما تبّقى م�ن مباريات له يف املرحلة 
الثانية من خالل اس�تغالل ف�رتة تقريباً الس�بعني يوماً التي 
تفصل�ه ع�ن لقاء الجول�ة الثانية أم�ام منتخب إي�ران الذي 

سيكون يف حالة اطمئنان وقد ضمن تأّهله بنسبة كبرية..
وأخرياً الثبات يا أدفوكات!

مدرب الجوية
ُيشيد بفريق النجف 

الشرطة يعزز صدارته والطلبة يهزم النفط بثالثية

دخل منتخب الشباب لكرة القدم معسكرًا تدريبياً يف البرصة استعداداً 
للمشاركة يف منافساِت بطولة غرب آسيا الثانية التي ُيضيفها العراق 
يف مدينت�ي البرصة وأربي�ل، وتنطلق يف العرشين من الش�هر الحايل.

وضَم وفد منتخب الش�باب )20( العباً، إضاف�ة إىل املالكني التدريبي 
واإلداري، وس�يلتحُق ثالثة العبني آخرين يف وقٍت الحٍق، وهم كٌل من: 
عبد الرزاق قاسم، العب الرشطة، وبلند ازاد عمر، املحرتف يف الدوري 
الهولن�دي، وآالي فاضل ع�يل، املحرتف يف الدوري الس�ويدي.وأجرى 
منتخب الشباب أوىل وحداته التدريبّية يف أحد مالعب املدينة الرياضية 

يف الب�رصة، واقترصت ع�ىل التدريب�اِت الجماعيِة الخفيف�ة املنوعة 
المتصاص تعِب الس�فر.ويرشُف عىل املنتخب املالك التدريبي املؤلف 
من عماد محمد مدرباً، يس�اعده حس�ان ترك�ي وأحمد وايل، ومدرب 
حراس املرم�ى نوري عبد زيد، ومدرب اللياق�ة وليد جمعة، ومنتظر 
كويل محلالً فنياً. وس�يواصُل منتخب الش�باب لك�رة القدم تدريباته 
اليومية يف البرصة، وسيخوُض مباراًة وديًة أمام أحد أندية املحافظة 
ُقبيل الدخول يف معرتِك البطولة، حيُث س�يلتقي يف افتتاحها املنتخب 

الكويتي يوم السبت املقبل املوافق العرشين من الشهر الحايل.

حقق 
ملنتخ�ب  ا
األجس�ام  ببناء  الوطن�ي 
٦٩ وس�اماً ملون�اً بواق�ع ٣٣ وس�اماً 
ذهبي�اً و١٩ وس�اماً فضي�اً و١٧ وس�اماً نحاس�ياً 
يف منافس�ات بطولة آس�يا الت�ي أُختتم�ت أحداثها يف 
العاصمة اللبنانية بريوت.وقال رئيس االتحاد العراقي 
املرك�زي لبناء االجس�ام الس�يد فائز عبد الحس�ن إن 
»املنتخ�ب العراقي ش�ارك يف البطولة بنح�و ٨٥ العباً 
بثالث فئات للمتقدمني والش�باب واملاسرتز نافسوا يف 
خمس فعاليات هي الفيزيك، واملاس�كلر، والكالس�يك، 
والكالس�يك بدي بلدنك، وبدي بلدنك. ولفت اىل »أن عدداً 
م�ن الالعبني إش�رتكوا  بأكث�ر من فعالية ع�ىل وفق ما 
تجيزه لوائح اللجنة املنظمة ويس�مح به القانون الدويل 
للعب�ة«. وختم عبد الحس�ن حديث�ه بالق�ول »إن العب 
املنتخ�ب الوطن�ي البطل عيل جلي�ل الزرگاني حصل عىل 
لق�ب أفضل العب يف البطولة القارّي�ة متفوّقاً عىل جميع 
منافس�يه م�ن بقية املنتخبات اآلس�يوية مش�رياً اىل »أن 
املتكل�م  حصل ع�ىل جائزة أفض�ل رئيس إتح�اد وطني 

للعبة عىل مستوى قارة آسيا«.

الزرگاني ينال جائزة األفضل في 
بطولة آسيا ببناء األجسام

منتخب الشباب يعسكر في البصرة استعدادًا لبطولة غرب آسيا
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إبراهام: مورينيو جعلني أكثر عدوانية

برشلونة يطالب سترلينج بالتضحية 

جيرارد: سأحاول هزيمة ليفربول في األنفيلد

الرياضة
صحيفة-يومية-سياسية-عامة

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

مدرب فيدرر يستبعد مشاركته في بطولة أستراليا للتنس
قال إيفان ليوبيتشيتش، مدرب روجر فيدرر، 
إن الالعيب السيويرسي من غير املرجح أن 
يشيارك يف بطولة أسيراليا املفتوحة للتنس، 
مطلع العام املقبل، لكنه ال يزال يملك اإلرصار 

عىل العودة للمسابقات يف وقت الحق.
وليم يظهير الالعيب الحاصيل عيىل 20 لقبا 

يف البطيوالت الكيرى، منذ خسيارته يف دور 
الثمانيية ببطولية ويمبليدون، خيالل يوليو 
تميوز امليايض، وخضيع لجراحية جديدة يف 

الركبة.
وردا عىل سيؤال حول إمكانية ظهور فيدرر، 
يف أوىل البطيوالت الكرى يف العام الجديد، قال 

ليوبيتشيتش املصنف الثالث عامليا سابقا إن 
املؤرشات غر واعدة.

وأضياف امليدرب الكرواتيي ملوقع »سيتاتس 
برفيورم«، قائيال »أعتقيد أنيه يمليك فرصة 
ضئيلة جدا، إنه ال يزال يتعاىف.. ومن معرفتي 
بشخصيته، هو يحب التأكد من أنه يستطيع 

اللعب يف البطولة بقوة %100.
وتابيع »ليذا أعتقد أنيه من غير املمكن اآلن 
لكنيه  املفتوحية..  أسيراليا  يف  املشياركة 
سييقطع خطوة تلو األخيرى، ألن عمره 40 
عاميا اآلن، ويحتياج إىل التحيي بالصير.. ال 

يستطيع التعايف بنفس رسعته املعتادة«.

ويتقاسيم روجر ميع رفائيل نيادال ونوفاك 
ديوكوفيتيش قائمية األكثر فيوزا باأللقاب، 
يف البطيوالت األربيع الكيرى، ويبيدو أن من 

الصعب ظهور الثالثي يف ملبورن.
وكان نيادال، الذي يعاني أيضيا من إصابات 
عديدة، قال إنه سيلعب يف أسراليا املفتوحة، 

بينميا رفيض ديوكوفيتيش تأكييد موقفه، 
بعدميا قاليت السيلطات املحلية يف أسيراليا 
إنيه يجيب الحصيول عيىل جرعتيي اللقياح 
ضيد كوفيد-19، مين أجل املشياركة يف هذه 

املسابقة.
وأكيد مدرب فيدرر أن الالعب السيويرسي ال 

يفكر حاليا يف االعتزال.
معيا،  تحدثنيا  »لقيد  ليوبيتشييتش  وقيال 
وأسيتطيع تأكييد أنه يرييد العيودة إىل لعب 
التنس.. عندما يقرر التوقف فإنه سييعتزل، 
بشيكل  سييحدث  هيذا  أن  أعتقيد  ال  لكين 

مفاجئ«.

الثالثاء 16تشرين الثاين 2021
العدد 2716 السنة الثانية عشرة

لوكا يوفيتش يدخل دائرة 
اهتمام األرسنال 

اإلصابة تبعد  توريه 
عن صفوف ميالن

رسميًا.. دين سميث مدربا 
لنورويتش سيتي

كونتي يقّرب توتنهام من 
التعاقد مع فالهوفيتش

يسيعى آرسينال للتعاقد مع مهاجم جديد، يف ظيل انتهاء عقد 
العبيه الفرنيي ألكسيندر الكازيت، الصييف املقبيل، ويرغب 

الجانرز يف تعويضه بالعب آخر.
ووفًقيا لصحيفية »ذا صين« الريطانيية، فإن آرسينال يتابع 
الرصبي لوكا يوفيتيش، مهاجم ريال مدريد، ويرغب يف التعاقد 

معه.
وأشيارت إىل أن اختيار الجانرز األول كان دوسان فالهوفيتش، 
مهاجيم فيورنتينيا، لكنه رفض اللعب للنيادي اللندني، لذا قرر 

األخر مطاردة زميله يف منتخب رصبيا. 
وأوضحيت الصحيفة أن يوفيتش ال يمانيع يف الرحيل عن ريال 
مدريد، ال سييما أنه ال يشيارك معه بانتظام، هذا املوسم، تحت 

قيادة املدرب اإليطايل كارلو أنشيلوتي.
وذكرت »ذا صن« أن آرسينال قد يضم يوفيتش، خالل املركاتو 
الشيتوي املقبل، لكنه يواجه منافسية عىل الصفقة من جانب 

إنر ميالن.

تعرض أحد الالعبني يف خط دفاع ميالن إلصابة خالل التواجد مع 
منتخب بالده خالل التوقف الدويل الحايل.

ووفًقا لصحيفة »توتو سيبورت« اإليطالية، فإن السينغايل فودي 
باليو توريه، مدافع ميالن، تغيب عين مباراتي منتخب بالده ضد 
توجو والكونغيو ضمن تصفيات إفريقيا املؤهلة إىل كأس العالم، 

بسبب معاناته من إصابة عضلية.
وأشيارت الصحيفة اإليطالية إىل أن توريه سيخضع لتقييم طبي 

عقب عودته إىل ميالن، لتحديد فرة غيابه عن املالعب.
ويستعد ميالن ألسبوع صعب عقب التوقف الدويل، حيث سيواجه 
فيورنتينيا عىل ملعب أرتيميو فرانكي بالدوري اإليطايل، وأتلتيكو 

مدريد عىل ملعب واندا ميروبوليتانو بدوري أبطال أوروبا.
يذكر أن ميالن يتقاسيم صدارة جدول ترتيب الدوري اإليطايل مع 
نابويل برصيد 32 نقطة، بينما يحتل الروسونري املركز األخر يف 
مجموعتيه بدوري أبطال أوروبا برصيد نقطة واحدة من التعادل 

األخر مع بورتو.

أعلن نادي نورويتش سييتي اإلنجليزي، تعاقده مع دين سميث 
مدرب أستون فيال السابق، لقيادته خلفا لدانييل فاركه.

وأضاف نورويتش يف بيان »وقع سميث عقدا ملدة عامني ونصف 
العام وسينضم إليه املدرب املساعد كريج شكسبر«.

واسيتغنى نورويتش عن خدمات فاركه هذا الشهر، بينما أقال 
أستون فيال املدرب سميث، بعد 5 هزائم متتالية يف الدوري.

وانضم سيميث إىل أسيتون فيال يف 2018، بعد فرة قضاها مع 
برينتفورد اشتهر خاللها بتقديم كرة قدم هجومية جميلة.

وقاد أسيتون فيال للعيودة لدوري األضواء يف أول مواسيمه مع 
النادي.

وقيال سيميث يف بيان »كانت 7 أييام متقلبة، لكن السيعادة ال 
تسيعني بالعودة والعمل مع نادي نورويتش سييتي يف الدوري 

املمتاز«.
وأضياف »مين الواضيح أن النادي شيهد عمال رائعيا عىل مدى 
السينوات األربع والنصف املاضية. من واجبيي اآلن أنا واملدرب 
املسياعد كريج شكسيبر مواصلة هذا العمل وتحسينه بهدف 

البقاء يف الدوري اإلنجليزي املمتاز«.
وعني أستون فيال العب وسط ليفربول وإنجلرا السابق ستيفن 
جرارد )41 عاما( مدربا جديدا للفريق املتعثر بالدوري املمتاز، 
لينهي فرة استمرت 3 سنوات ونصف يف رينجرز االسكتلندي.

قرّب اإليطيايل أنطونيو كونتي، املدير الفنيي لتوتنهام، ناديه من 
حسم صفقة مهمة يف فرة االنتقاالت الشتوية املقبلة.

وبحسيب صحيفية »كورييري ديلو سيبورت« اإليطاليية، فإن 
توتنهام بات املرشيح األوفير حًظا للتعاقد مع الرصبي دوسيان 

فالهوفيتش، مهاجم فيورنتينا. 
وأوضحيت الصحيفية أن الالعيب يحظيى باهتميام يوفنتيوس 

ومانشسر سيتي وآرسنال، لكن توتنهام األقرب لضمه حاليا.
وينتهيي عقد فالهوفيتش ميع فيورنتينا بنهاية املوسيم املقبل، 
لذلك فمن املرجح أن يرحل يف كانون الثاني املقبل، أو الصيف عىل 

أقىص تقدير.
وأضافيت: »كان مين املتوقيع أن ينضم الالعيب ليوفنتوس، لكن 
الصعوبيات التيي يواجههيا البيانكونيري يف بييع العبيه لجمع 

األموال، تحول دون إتمام الصفقة«.
وأشيارت الصحيفة إىل أن توتنهام ينوي فتيح ميزانيته، وبالتايل 

يعيد األقيرب لضميه.
وتابعيت: »تويل كونتيي قيادة توتنهيام، ووجيود مواطنه فابيو 
باراتيتي كمدير ريايض، فتح خط اتصال مبارش مع فيورنتينا«.
ويفضل فيورنتينا بيع فالهوفيتش ألحيد األندية الخارجية، بدال 
من تدعييم صفوف يوفنتيوس، وخاصة بعد خسيارة فيديريكو 

كييزا لصالح البيانكونري.

كشيف تامي إبراهام، مهاجم روما، عن األمور 
التي تعلمها من مدربه الرتغايل جوزيه مورينيو 

خالل املوسم الحايل.
وقال أبراهيام، »ماذا تعلمت من مورينيو؟ كان 

يقول يل فقط كن وحًشا حقيقًيا«.
وأضياف »مين األشيياء التيي قالها إننيي كنت 
العًبيا لطيًفا جيًدا، وأنه يجب إظهيار العدوانية 
كمهاجيم ميع تقدميي يف السين«. وتابيع »ال 

يتعليق األمير دائًما بأن تكيون لطيًفا عىل أرض 
امللعيب. أنت بحاجة إىل تلك الشيخصية، تحتاج 
إىل تخوييف املدافعني، أعتقد أن هذا يشء أتعلمه 
وأتحسين فيه«. ونيوه »هل ترغيب يف أن تكون 
املهاجم األسيايس إلنجلرا بداًل من هاري كني؟ 
نعم بالطبع، أنا شخص يدعم نفسه ويؤمن بها 
وعليك أن تكون مسيتعًدا، ألن أي يشء يمكن أن 
يحدث يف كرة القدم«. وزاد »بالنسيبة يل، يتعلق 

األمر بأن أكون مسيتعًدا بشيكل دائيم. بالطبع 
يتعرض الالعبون إلصابات وفرات سييئة، لكن 
كالعب يجب أن تكون مستعًدا كلما حصلت عىل 

االستدعاء وفرصة للمشاركة«.
وأتم »كني العيب مذهل. الجميع سيعيد للغاية 
من أجله، خاصة من يتواجد عىل مقاعد البدالء. 
إنيه يظهير أن لديه جودة من طيراز رفيع كلما 

سجل هدًفا«.

طليب نيادي برشيلونة مين اإلنجلييزي رحييم 
سرلينج، نجم مانشسر سيتي، تقديم تضحية 
لالنتقال إىل »كامب نو« خالل املركاتو الشتوي 

املقبل.
برشيلونة  أن  التقاريير  مين  العدييد  وزعميت 
يتفاوض مع مانشسير سييتي لضم سرلينج 
يف الشتاء املقبل، عىل سيبيل اإلعارة مع إلزامية 
الرشاء. ووفًقا لصحيفة »سيبورت« اإلسبانية، 

فيإن التعاقد مع سيرلينج سييحرم برشيلونة 
مين ضم أي العب آخر خالل املركاتو الشيتوي 

املقبل، بسبب الراتب الكبر لالعب اإلنجليزي.
وأشيارت إىل أن سرلينج يحصل عىل 18 مليون 
ييورو يف املوسيم مع مانشسير سييتي، حيث 
سييدفع النادي اإلنجلييزي نصف هيذا الراتب، 
بينما سييتكفل برشيلونة بتسيعة ماليني يورو 

حتى نهاية املوسم.

وأوضحت أن هذا الرقم كبر بالنسبة لرشلونة، 
لذا طلب البارسيا من الالعيب اإلنجليزي خفض 

راتبه إذا أراد القدوم إىل »كامب نو«.
وذكيرت أن برشيلونة أبليغ سيرلينج أن هيذه 
التضحية سيتكون مرشوطة، حيث سييضحي 
الالعيب بجيزء مين راتبيه الثابت، وسييعوضه 
النيادي الكتالونيي مسيتقباًل من خيالل بعض 

املتغرات.

اعيرف سيتيفن جيرارد، بيأن فرصية تويل 
تدريب أستون فيال، كانت كبرة للغاية مشرًا 
إىل أنه سيحاول تقديم أفضل ما لديه لتخطي 
الصخيب الذي سييصاحب عودتيه إىل ملعب 

األنفيلد الشيهر املقبل.
وأقال أسيتون فييال مدربه دين سيميث، بعد 
مسيرة من 5 هزائيم، ليرك جيرارد تدريب 
رينجيرز ويتويل املهمة الفنيية للفيالنز ملدة 3 

أعوام ونصف العام.
وقال جرارد ملحطة أسيتون فييال: »الفيالنز 
رميز يف كرة القيدم، أعرفه جييًدا من الخارج 
وأشعر باإلثارة للتعامل معه من الداخل وبدء 

بناء العالقات«.
وأضياف: »أحب املغاميرة والتحيدي وأتطلع 
للبيدء، هذا الفريق يناسيبني ملعرفتي الجيدة 

بشيغف جماهيره، وهناك الضغيط لتحقيق 
الفوز، هذا ما عشيت فييه منذ أن كان عمري 

17 عاًما«.
وتابيع: »كنيت أعليم باهتميام أسيتون فيال 
بخدماتيي، تلقيت مكاملة مين املمثل الخاص 
بيي، وعندميا انتهيت تليك املكاملية، أردت أن 
تحيدث األميور برسعة، فتليك الفرصة كبرة 

للغاية«.
وعن مواجهة فريقه السيابق ليفربول الشهر 
املقبيل: »ال أعتقيد أننيي أو أي شيخص آخر 
سيسييطر عىل الصخب الذي سيصاحب ذلك 
اللقياء، هذا ليس مهما بالنسيبة يل، املهم هو 
فرصية الذهاب إىل ملعيب األنفيليد وتحقيق 
الفيوز، هيذا هو النهيج الذي سينتبعه يف كل 

مباراة، أرغب يف الفوز بكل اللقاءات«.
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ولم أَر كاألجداِث منظَر َوْحشٍة 

 وال واعظي ُجالّسهم كاملقابِر

 ، لقد دّبَر الدنيا حكيٌم مدّبٌر 

 لطيٌف خبرٌي عالٌم بالرسائِر 

، إذا أبقت الدنيا عىل املرِء ديَنُه 

 فما فاَتُه منها فليَس بضائِر 

، إذا أنت لم ُتؤثْر رىض الله وحده 

 عىل كّل ما تهوى فلسَت بصابِر 

، إذا كنَت بالدنيا بصرياً فإّنما 

 بالُغك منها مثُل زاِد املُسافِر.

أبيات خالدة في الذاكرة مختارات من أقوال المشاهير

اإلمام الحسني عليه السالم
)أَْي ُبَني، إِيَّ�اَك َوُظلم َمن ال َيِجُد َعليك نارصاً إالّ الله 

.) َعزَّ َوجلَّ
 )َم�ا أخَذ الل�ُه َطاَقة أََحٍد إاِلّ َوض�ع َعنه َطاَعته، وال 

أَخَذ ُقدرَته إاِلَّ َوَضَع عنه ُكلَفَته(
 )إِيَّاك وما َتعَتِذُر ِمنه، فإِنَّ املُؤمَن ال ُييسُء وال َيعَتِذر، 
َواملَُناف�ق ُكل ي�وم ُييسُء َويعت�ذر(. )دَْع َما ُيريُبَك إىل 
َم�ا ال ُيريبك، فإنَّ الكذَب ِريَب�ٌة، َوالصدُق ُطَمأنيَنة(.
)اللَُّهمَّ ال َتسَتدِرجِني باإلحسان، وال ُتؤَدِّبني ِبالَبالء(.
)َخمٌس َمن لَم َتُكن ِفيه لَم َيُكن ِفيه كثري: ُمس�تمتع 
العق�ل، والِدي�ن، واألََدب، والَحَياء، َوُحس�ُن الُخلق(. 

)الَبخيُل َمن َبخَل بالَسالم(.

وليد حسين

»أيام فلسطين السينمائية«.. المهرجان كفاعل في المجتمع المدني

معرض فني في غزة يبرز طموحات المرأة ومعاناتها 

ال لسَت مثلي ..

أحتاُج  ُعمراً  َهادئاً ..دوَن  احتداٍم
بيننا  بقضّيِة  األدياِن

ال أستقلُّ  مناسكاً  يف  طبِعها
تحتلُّ  أقبيًةً  من  الكتماِن 

وتعوُم  بني  البوِح ُتمسُك  لحظًة
ممتّدًة  من  َثورِة  الطوفاِن

وتغيُب  بني  اآلِه ..ُتدرك  فطرًة
ُمستلًّة  من  آخر  األزماِن

الرأُي عندي  أن  تفيَض  رجولًة
كي  ال تساوَم  سطوَة  املعداِن

وتعيُش  منكفًئا  إذا  غاَر  الندى
 لك  وجهتان ..بحالِة  الذوباِن

أبدو  غريباً  ..هل  تمارس   ضحكًة ..؟
مثيل  لعلَّك  باذُخ  األثماِن

وأطوُف  حوَل  طوائِف  اإلقصاِء
يف  بلٍد  هوى  .. يكتُظ  بالهذياِن

أحالُمنا  وقُت  انتظاِر  الغيِث
يقطفها  دنيٌء  من  سما  األوطاِن  

وتضجُّ  أزمنُة  الرشوِد  فمن  توّخى ..
باَت  يلحُقها  بغرِي  ِعَناِن

مسرتخياً  فوَق  الجحيِم  يطلُّ 
 من  عدِم  انتفاِع  الناِس باأللواِن

ال  لسَت  مثيل ..يل  َمجّساٌت
أباحْت  من  عظيِم  الشكِّ  يف الَحَدِثاِن

ويكاُد  يخذلني  الحننُي  ُمطوِّقاً
كّفاً  وأخرى  عن  َنِعي  األحزاِن 

وأقيُم ..  يف  األسفاِر أرصُد  وجهًة
لرحيِق  سنبلٍة  من  األغصاِن 

هل  تسرتدُّ  مالمَح  املايض 
وتنسُجها  عىل  َمرأى من  الجرياِن

وكأّن  عرَص  ابِن  العميِد  قد  انتهى 
متأّثرا  بالشحِّ  منُذ  هواِن

حّتى  َغدا   ثمالً  يناوئ   سامقاً
متذرعاً  بالويِل  والنكراِن 

فإذا  بهم  يتقاسمون  ضوارًيا 
وأنا  أُحّل  مؤنَة  البلداِن

ولنئ  أغواُر   الحياِة   قضيُضها
تنثاُل  من  رؤيا  أبي  حّياِن

ولكم  شكوت  لُه  مواجَع  دهرِنا
حتى  أباَح  لنا  فَم  العصياِن

َم  العقَل  الدخيَل  بجرعٍة لريمَّ
تستلُّ  من  أيقونِة  الحرماِن

لم  يعشِق  الطفَل  الصغرَي  وإِن انَتمى 
 لليتِم يف   مهٍد  خال  الصبياِن

ويشيُد  من  َسغِب الحياِة  طفولًة 
ويعيدها  مكفولَة  اإلخواِن

فأرّص  أن  يميض  عصّياً  بيننا
وتكاُد  .. تلمُس  مشيَة  الشجعاِن

لم  ينَحِن   إاّل  بفيِض  ُمروءٍة
يبدو  كبحٍر  شاسِع  اإلدماِن

لكّنه  أرخى  دعائَم  مجِدِه
من  دوِن  مأوًى  عاَش  يف  األذهاِن

ويمطُّ  يف  جوٍر  مناطَق  وعرٍة
كانت  تثرُي  ) املدَّ (يف  الغثياِن

أزرى  به  ذاك  الوجوُم  ُمصاِحباً
عن  رغبِة  اإلنساِن  يف  النسياِن

يانهَر  دجلَة  كيف  تسقي  شارباً  ..!
وتشحُّ  عن  ُقدٍس  من  األعيان

وكأّن  قلَباً  قد  أناَخ  بثغرها
عن  ظاميٍء  محبوسِة  الجريان

وهناك .. من  يرتْع  بمائك محرزاً
أطروحَة ) الغّماِن( والعمياِن

كمزّيٍة  ُتميض  نضوَب  املاِء
تمنحُه  .. بال  قيٍد  إىل  الرعياِن

طوبى  لوغٍد  يستبيُح  نبوءًة  
ويمّدنا  بساللِة  الُبكماِن

 االنفجار
بع�د االنفجار، عث�رْت عىل حقيبته 
وفردة حذاء، خمس�ة أعوام مضت 
وأم�ه م�ا زال�����ت تبح�ث ع�ن 
عتب������ة  ع�ىل  تق�ف  الثاني�ة، 
الباب و تق�ول: أخىش أن يلعب مع 

األطفال، حايف القدمني.

تسلل
أتعبني ك�����ات�ب الرواية، يف كل 
م�رة، أتع�رض ملح�����اول�ة حب 
فاش�ل����ة، الب����ارحة تس�للت 
م�ن النص، ك�رست قلم�ه و قتلت 

نفيس.

املراقب العراقي/ متابعة...
الس�وري  املخ�رج  يخ�وض 
زهري قنوع يف قضايا الجرائم 
عمل�ه  ع����ر  اإللكرتوني�ة 
املرسحي الجديد ”أدرينالني“، 
الذي بدأت بروفاته بمشاركة 
أبط�ال العم�ل ع�ىل خش�بة 

مرسح القباني بدمشق.
املرسحي�ة  إن  قن�وع  وق�ال 
تتحدث عن قضية حساس�ة 
الجريم�ة  وه������ي  ج�دا 
والبش�اعة  اإللكرتوني����ة، 
يف شبك����ة  املوج�����ودة 

اإلنرتنت.
يج�ري  م�ا  قن�وع  ووص�ف 
الرقمي�ة  الش�بكة  يف فض�اء 
الس�وداء“،  ب�“املمارس�ات 
املس����رحية  أن  إىل  مش�ريا 
”تكش�ف حال بع�ض املواقع 
املوجودة عىل شبكة اإلنرتنت، 

بعيدا عن الرقاب�ة، والتي يتم 
فيه�ا الكثري من املمارس�ات 

الشاذة والعنيفة“
مرسحي�ة  أن  إىل  يش�����ار 
عرضها  س�يتم  ”أدرينال�ني“ 
عىل خش�بة م�رسح الحمراء 
يف دمش�ق قريب�ا، وه�ي من 
تألي�ف وإخراج قن�وع، بينما 
تعمل رب�اب كنعان كمخرجة 

مساعدة يف املرسحية.
أن  العم�ل  بطاق�ة  وتظه�ر 
لي�ارا  ه�ي  الدراماتورجي�ا 
جروج، واملوس�يقى لسيمون 
مري�ش، فيم�������ا يلع�ب 
يف  البط����������ول�ة  دور 
املرسحي�ة كل م�ن الفنان�ني 
يحي�ى بيازي، ري�ام كفارنة، 
جابر جوخ�دار، رامي أحمر، 
خالد ش�باط، س�ليمان رزق، 

أوس وفائي.

املراقب العراقي/ متابعة...
يفت�ح املرك�ز الفرن�يس يف غ�زة 
أبواب�ه للزائري�ن بش�كل يومي، 
وملدة أسبوعني، محتضًنا معرض 
”خ������ارج  التش�كييل  الف�ن 

الدائرة“.
وينظ�م املع�رض مجموع�ة من 
الفنانات الفلسطينيات املقيمات 
يف قطاع غزة، الالتي انطلقن من 
تجمع ثقايف فني أنشأنه يف بداية 
ه�ذا الع�ام تحت مس�����مى “ 

أتيليه“.
”خارج  مع������رض  ويحتوي 
الدائ�رة“ عىل أكث�ر من 30 لوحة 
ل�� 5 فنانات ع�ارصن األلم الذي 
يتع�رض ل�ه الوج�ود اإلنس�اني 
م�ن  عاًم�ا   12 ومل�دة  غ�زة،  يف 
الضغوط�ات املادي�ة والذهني�ة، 
تتخلله�ا 3 ح�روب، باإلضافة إىل 
صعوبة السفر غالًبا، واستحالته 

يف أوقات كثرية.
والفنان�ات دالي�ا عب�د الرحم�ن 
جري�ل،  عب�ري  صق�ر،  م�رام   ،
ميساء يوس�ف، إيمان األشهب، 

بتقدي�م  املع�رض  خ�الل  قم�ن 
أف�كار حداثية تتس�م بالرمزية، 
والتجري�د والتلمي�ح ليصل�ن إىل 

املعنى البعيد من فكرة اللوحة.

»أدرينالين«.. مسرحية سورية عن »الجرائم اإللكترونية« 

»لقلق النبي يونس« صور الحياة االجتماعية والتأريخية للكوفة

املراقب العراقي/ املحرر الثقايف ...
 تبدو رواية »لقلق النبي يونس ومخطوطة 
التأري�خ اآلخ�ر« للروائ�ي محمود جاس�م 
الص�ادرة ع�ام 2020،  النعيم�ي،  عثم�ان 
وكأنه�ا مجرد رواي�ة عن امل�كان، وتحديداً 
عن مدينة الكوفة، كما يشري الغالف »رواية 
ع�ن الكوفة وعك�د اللوي«. لك�ن الرواية يف 
واق�ع األمر، أوس�ع من ذلك بكث�ري. وحتى 
لو نظرن�ا له�ا بوصفها رواية ع�ن املكان، 
فه�ي كناي�ة عن مكان أش�مل ه�و العراق 
وليس مجرد تلك الرقعة الجغرافية املحددة، 
عىل الرغ�م من س�مو مكانته�ا وعراقتها. 
فالرواية هي رواي�ة جيل كامل، ربما يمثله 
بطلها الالمس�مى األستاذ الجامعي، املؤرخ 
واملفكر، والذي وجد نفس�ه مشلوالً وقعيداً 
بفع�ل إطالق�ات إرهابية غ�ادرة أصابته يف 
س�نوات االقتت�ال الطائف�ي بع�د االحتالل، 
وتحدي�داً بعد ع�ام 2006، حبي�س مقعده 
ال�ذي يتلصص في�ه وعر الناف�ذة الوحيدة 
يف الغرف�ة عىل العالم الخارج�ي، الذي ُحرم 

منه لألبد.
وأض�اف :ه�ي أيض�اً رواية ش�خصية، عن 

بطله�ا املرك�زي وراويه�ا امل�ؤرخ واملفكر 
املنش�غل بهم�وم عرصه ومجتمع�ه، والتي 
تتحول، بفعل انشغاالتها الفكرية، وبشكل 
خاص ع�ر »املخطوطة« إىل رواية أطروحة 
تح�اول أن تزح�زح الكث�ري م�ن الثواب�ت 
العصية ع�ىل التغيري، والت�ي جّمدت العقل 
التنويري لصالح عق�ل نقيل متقوقع داخل 

قوقعة املايض.
وتابع: يبدو بطل الرواية الال مس�مى والذي 
يتماهى إىل حد كبري مع مؤلف الرواية نفسه 
من خالل إس�قاطات متبادل�ة، موزعاً بني 
هموم وانش�غاالت يومية وحياتية، وأخرى 
فكري�ة وفلس�فية. فه�و منش�غل بهموم 
وطن�ه ومدينته وأرسته، وي�أرسه حبٌّ من 
طرف واحد، مثل أبط�ال بيكيت »يف انتظار 
غ�ودو«. لك�ن انش�غاالته األساس�ية تظل 
متمثل�ة يف رصاعه ض�د العقل الس�كوني، 
االمتثايل املتصلب، من خالل موقف تنويري 
وعقيل رافض ملا هو نقيل ومتحفي من قيم 

وأفكار بالية .
تاريخي�اً  الرواي�ة  تتموض�ع   : واوض�ح 
وكرونولوجي�اً وزمكانياً، يف الزمن املعارص، 

وتتزام�ن م�ع انتفاضة ترشي�ن، وجائحة 
كورون�ا، لكنها غالباً ما تعود إىل املايض من 
خالل تنشيط فعل »الذاكرة« لردم الفجوات 
التاريخية التي تعيد تش�كيل صورة املدينة 
تاريخي�اً وفكرياً، وتس�هم يف خل�ق »هوية 
رسدية للمدينة« بمفهوم بول ريكور، وهو 
ما حققه س�ابقاً الروائي زهري الجزائري يف 
رواي�ة »باب الفرج« الت�ي كانت عن مدينة 
النجف أيضاً، وكذلك س�بق الروائيني محمد 
خضري ومهدي عيىس الصقر بكتابه »هوية 

رسدية« ملدينة البرصة.
وبني : أن الرسد يكش�ف ع�ن توظيف بنية 
املش�هد الروائ�ي والص�ورة الفوتوغرافية، 
كم�ا فعل ذلك عن�د تدقيق�ه يف عرش صور 
تمث�ل مراح�ل مختلف�ة من حيات�ه وحياة 
مدينته: وهو يرى أن الصورة وثيقة ناطقة 
ال لبس فيها، وهي أصدق إنباًء من الرواية، 
ولكن م�ا يجمعهم�ا، أنهم�ا أصبحا طيف 
ذك�رى«. )ص 240 – 243(.والرواي�ة، مع 

ذل�ك، ال تخلو من مقاط�ع رسدية مبارشة 
تنتمي إىل رسد الراوي العليم، لكنها ال تؤثر 
عىل فنية الرواية واتجاهها السائد يف التبئري 
الرسدي الداخيل أو الذاتي. ثمة دائماً تناوب 
ب�ني الرسد الب�رصي الكرونولوجي الخطي 
املتصاع�د م�ع حرك�ة األح�داث املعارصة 
وفع�ل الذاكرة الذي يس�تغور صور املايض 

املندرسة.
وأش�ار اىل إن توظي�ف الناف�ذة، بوصفه�ا 
مرقاب�اً يطل عىل الخارج، عتبة رسدية لجأ 
إليه�ا عدد كبري م�ن الروائيني والقصاصني 
األجانب والعرب والعراقي�ني. وربما يتذكر 
الق�ارئ بطل�ة قص�ة »ايفل�ني« للروائ�ي 
اآليرلن�دي جيم�ز جوي�س م�ن مجموعته 
القصصية »أه�ل دبلن« والت�ي كانت فيها 
بطلة الرواية تطل عىل العالم الخارجي من 
خ�الل ناف�ذة غرفتها وتق�رر فيه مصريها 
ومس�تقبلها. كم�ا نج�د توظيف�اً واس�عاً 
للنافذة يف أقاصيص محم�ود عبد الوهاب، 

ومحمد خضري، ولؤي حمزة عباس، وأحمد 
خلف، وغريهم. وربما يمثل ش�باك محمود 
عبد الوهاب يف قصة »الش�باك والس�احة« 
املكتوبة ع�ام 1969 عالمة ممي�زة ترتبط 
إىل ح�د كبري بعالم بط�ل رواية »لقلق النبي 
يون�س«، حي�ث نجد بط�ل الرواي�ة املقعد، 
واملصاب بالش�لل، يطل أيض�اً وهو جالس 
يف كرس�يه املدول�ب ع�ىل العال�م الخارجي 
م�ن خالل نافذة غرفته ع�ر ثنائية الداخل 

- والخارج.
ولف�ت اىل ان»لقل�ق النب�ي يون�س« رواية 
تحتش�د بحياة خصب�ة وموّارة، وتكش�ف 

والعالق�ات  الرم�وز  م�ن  مجموع�ة  ع�ن 
الس�يميائية الت�ي تتطل�ب تأوي�اًل خاص�اً 
منه�ا رمزية عنوان الرواية املركب. ورمزية 
»اللقلق« يف الرواية تش�كل إش�كالية كبرية 
ومهم�ة ترتب�ط بالح�وار الفك�ري بني ما 
يسميه الروائي بالوعي األسطوري والوعي 
العقالني )ص 121(. فقد بدا اللقلق للوهلة 
األوىل بوصف�ه أح�د الرموز الدال�ة تاريخياً 
عىل مدين�ة الكوفة، لكننا نكتش�ف أن هذا 
الرمز كان يرتبط بالوعي األسطوري، وذلك 
من خ�الل قيام الناس بتوجي�ه النذور لهذا 
اللقل�ق. ول�ذا؛ يصبح إس�قاط ه�ذا الرمز 
املمثل لغلبة العقل األس�طوري أم�راً مهماً 
لفت�ح الطريق أم�ام التنوير ون�رش الوعي 
العق�يل، وهو م�ا حص�ل فعالً عندم�ا قام 
عدد من مرب�ي الطيور »املطريجية« بإيقاع 
اللقلق يف كمني محكم وإسقاطه عن عرشه 
وإنهاء س�طوته الرمزية عىل فضاء املدينة 
والت�ي كانت تمن�ع طيورهم م�ن التحليق 

بحرية.
وواص�ل :من األهداف الفكرية والفلس�فية 
للرواية، التأكيد ع�ىل تواصل األجيال، حيث 
تتحمل األجيال الجديدة مس�ؤولية مواصلة 
رس�الة التنوي�ر العق�يل وتحطي�م األصنام 

املعرقلة للوعي والتفكري والحياة.
وختم :يمكن الق�ول، إن رواية »لقلق النبي 
يونس« رواية محتشدة بالحموالت الفكرية 
واآليديولوجي�ة، فض�اًل ع�ن ص�ور الحياة 
الكوف�ة  ملدين�ة  والتأريخي�ة  االجتماعي�ة 
العريقة، وأنها تشكل إضافة مهمة يف خلق 
الهوي�ة الرسدية لهذه املدينة وأناس�ها عر 

تأريخها الطويل.

يرى الناقد فاضل ثامر أن رواية »لقلق النبي يونس« 
للروائي محمود جاسم عثمان محتشدة بالحموالت 

الفكرية واآليديولوجية فضاًل عن صور الحياة 
االجتماعية والتأريخية لمدينة الكوفة العريقة. وقال 

ثامر في قراءة نقدية خص بها )المراقب العراقي(:

فاضل ثامرمحمود جاسم عثمان

قصيرتان جدا قصتان

سليم البيك
قب�ل أي�ام، صنف�ت إرسائي�ُل س�ت 
مؤسسات فلسطينية تعمل يف مجال 
األرسى  ورعاي�ة  اإلنس�ان  حق�وق 
إرهابي�ة«.  »منظم�اٍت  والتنمي�ة، 
ممه�دًة إلغالقه�ا أوالً، والس�تباحة 
الس�لمي  والنض�ال  األه�يل  العم�ل 
الفلس�طيني ثانياً، ولرضب املجتمع 
املدني الفلس�طيني ثالث�اً، ولتبعاٍت 
يمك�ن أن تص�ل إىل ع�ارش وأكث�ر. 
قس�ٌم أس�ايس من املجتمع املدني يف 
فلس�طني هو املؤسس�ات الثقافية، 
الت�ي ال تتلقى دعم�اً مادياً، كما هو 
حال مؤسس�ات حقوقي�ة، والتي ال 
تلق�ى الدعم األه�يل كما تلق�اه تلك 
املؤسس�ات، وال غراب�ة يف ذل�ك أخذاً 
الس�يايس  الظ�رف  االعتب�ار  بع�ني 
ال�ذي  واالجتماع�ي،  واالقتص�ادي 
يعيش�ه الفلس�طينيون هن�اك، ويف 
ظرف كهذا ال تكون الثقافة، هموماً 
األولوي�ات،  ضم�ن  ومؤسس�ات، 
خاصة مع الس�بات العجيب لوزارة 

الثقافة يف رام الله.
املؤسس�ات  تبق�ى  األح�وال،  يف كل 
األكث�َر  م�كان،  كل  يف  الثقافي�ة 

هشاش�ة واألش�د تأثراً بأي ظروف 
خاصة )الظ�روف الخاصة يف العالم 
ه�ي الظ�روف العامة يف فلس�طني( 
كح�االت اإلغ�الق الجزئ�ي أو التام، 
واملس�ارح  الس�ينما  دور  ولع�ل 
واملكتب�ات، يف ظل أزم�ة الجائحة يف 

السنَتني األخريَتني، مثال بني.
ما يس�تدعي هذه االس�تعادة أو هذا 
التذك�ري بم�ا هو مع�روف وُمعاش، 
هو من ناحية، عودة مهرجان »أيام 
فلس�طني الس�ينمائية« )من 3 إىل 8 
لعروضه  الثاني/نوفم�ر(  ترشي�ن 
»العادية« يف ظل الظرف الفلسطيني 
الدائ�م. واملهرج�ان، ألهمي�ة مثالِه 
رضورٌة  الفلس�طينية،  الحال�ة  يف 
تمس عم�وم الصناعة الس�ينمائية 
الس�ينما،  يمن�ح  إذ  الفلس�طينية، 
كصناع�ة وكفن، وكذلك كممارس�ة 
مس�احَتها  مديني�ة،  جماهريي�ة 
الالزمة املوِصلة بني طرَفيها: الُصناع 

ومجتمعهم املحيل.
ه�و، م�ن ناحي�ة ثانية، الس�تدعاء 
التذكري بالحالة الفلسطينية العامة، 
وباإلحالة إىل انقضاض إرسائيل عىل 
املجتمع املدني الفلس�طيني، هو ما 

الثقايف،  بالتكاف�ل  يمك�ن تس�ميته 
وه�و جديُد هذه ال�دورة الثامنة من 
املهرج�ان، إذ س�يذهب ريع عروض 
األف�الم يف مدينة الق�دس إىل مرسح 
»الحكواتي« كمس�اهمة رمزية من 
للمهرجان، »فيلم  املنظمة  املؤسسة 
الب فلس�طني« لدعم صمود املرسح 
ك�رصٍح ثقايف مهم يف القدس، يف ظل 
الظروف املالية الصعبة التي يعيشها 
والت�ي باتت تهدد اس�تمراريته، كما 
رصح مدير املهرجان حنا عطا الله، 
الذي دعا املؤسسات الثقافية املحلية 
والعربية والدولية كافة، إىل مساندة 
امل�رسح ك�ي يتمك�ن م�ن تج�اوز 
األزمة.ه�ذه املب�ادرة م�ن املهرجان 
الفت�ي تج�اه امل�رسح العري�ق الذي 
يشكل حالة ثقافية تتخطى موقعه 
مجتم�ٍع  كمؤسس�ِة  أو  كم�رسح، 
مدن�ي تس�عى إرسائي�ل إىل حصاره 
وإلغائه، تمن�ح املهرجان، بعروضه 
وبرامجه كافة، معنى يتخطى حالَة 
الفاع�ل  إىل  الس�ينمائي  املهرج�ان 
الثق�ايف امللتح�م بالجمه�ور املح�يل 
ومجتمع�ه املدني، معطياً للس�ينما 

معناها النضايل إىل جانب الفني، 
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واإلملام الرِّضلا )عليه السلام( ثامن 
األئّملة اإلثنلي علر الذيلن ال تخللو 
األرض ملن ُحّجة للله تعاىل عىل الّناس 
بهلم. وقلد نلّص علىل إمامتله واللده 
اإلمام موىس الكاظم عليه الّسلام من 
بلن أوالده العريلن، وُلّقلب: بالرضا 
والصابلر واللويف والصلادق والفاضل 
وغيظ امللحدين وغري ذلك.  وكانت مّدة 
إمامته بعد شلهادة والده عليه الّسام 

كانت عرين سنة.
بللغ )عليله السلام( عند الّنلاس من 
الرِّفعة واملكانة العظيمة شلأناً بعيداً، 
وملن اإلقلرار ِبِعلمه ملا أَذهل القايص 
والدَّانلي يف علٍر احَتَدم فيله النِّقاش 
حول حّق اإلمام )عليه السلام( يف توّل 
الخافلة، وشلهد انفتاحاً واسلعاً عىل 
الثَّقافلات التي أََتت بهلا األَُمم واألقوام 
الواِفدة إىل اإلسلام إْثلر الُفتوحات، أو 
تلك التلي احَتكَّ بها املسللمون يف أثناء 
أسلفارهم وتجاراتهم. وقد َشلهد هذا 
العر َفْورة كبلرية يف تعريب مؤلّفات 

تلك األَُمم الفكرّية والعلمّية.
لم َيلدَع اإلملام الرِّضا )عليه السلام( 
باباً من أبلواب املعرفة إالَّ وَطرَقه، كما 

َتطّرق إىل مشلكات علره الفكرّية، 
وحاجَّ اآلخرين باللُّغات الّشائعة آنذاك، 
وبقوَّة الِفكر وسلَعة معرفته يف شلّتى 
ألوان العلوم والفنلون، فكان ال ُيكلِّمه 
َخْصلم من اليهود والّنصارى واملَجوس 
واملُلحديلن  والرباهملة  ابئلن  والصَّ
والّدهرّية، وال َخْصم من ِفرق املسلمن 
ة،  املخالفلن إالَّ َقطعلُه وألزملُه الُحجَّ
وكان الّنلاس يقولون: »واللله إّنه أْوىل 

بالخافة من املأمون”.
وجلاء علن اإلملام ملوىس بلن جعفر 
)عليله الّسلام( أّنه كان يقلول لبنيه: 
» هلذا أخوكم عيل ابن ملوىس عالم آل 
محمد، فاسلألوه عن دينكم واحفظوا 
ما يقول لكم، فإني سمعت أبي جعفَر 
بن محمد عليه الّسلام أكثلر من مرّة 
يقلول: إن عالِم آل محملد لَفي صلبك، 
أملري  أدركتله، فانله َسلميُّ  وليتنلي 

املؤمنن عيل ابن أبي طالب )ع(.
وقد اسُتشلهد اإلملام مسلموماً فلي 
اهلر إىل  طلوس، فُحِملل الجثملان الطَّ
قرية سناباد )مشهد الحالّية( وُدفن يف 
جانب القبلة من قلرب هارون العبايس 
وكان املأملون ُيريد بذللك أن يبقى أثر 

قرب أبيه ثابتلًا ال ُيمحى، ويف ذلك يقول 
دعبل الخزاعي:

ر لإلملام الرَِضا  وُیعتلرَبُ الحلرُم املطهَّ
املقّدسلة ملن أشلَهِر  )ع( يف مشلَهد 
إیلران؛  يف  َدة  املشلیَّ الدینیَّلة  األبنَیلِة 
الِبنلاء اللذي یتمَتُع بأغَنلى َخصائص 
اإلیرانیة-اإلسلامَیة  العَمارة  وَعناِص 
َحیُث یستقِبُل سلنویاً َمایین الزائرین 
والسّیاح وقد َتمَّ َترمیمُه وتجدیدُه عدَّة 

َمرات َحتى اآلن.
وكان امللكان اللذي أُقيم فيله الّضيح 
الّطاهلر، قبلل وفاة اإلمام، بنلاًء يعود 
إىل حميد بلن قطبة الّطائلي أحد قادة 
أبي مسللم الخراسلاني، وعندما مات 
هارون العبلايس عام 193 هجرّية ُقرِب 
فيله، وحينما اسُتشلهد اإلملام الرّضا 
املوضلع  يف  ُدفلن  ه،   203 سلنة  )ع( 
نفسله، وكان عليله قّبة، غلري أنَّ هذه 
لرت علام 380 هجرّيلة عىل  القّبلة ُدمِّ
للطان  يلد األملري سلبكتكن، لكن السُّ
محملود بن سلبكتكن جدَّد بنلاء تلك 
الرَّوضلة ثّم قام ابنه مسلعود بإضافة 

بعض األبنية.
وقد جلّدد بناء املقام أبو طاهر، سلعد 

بلن عليّل القّملي )ت 515 ه(، وزيلر 
)ت  سلنجر  السللجوقي  للطان  السُّ
552ه( الذي حكم خراسان وغزنة وما 

وراء الّنهر.
ثلّم ُهدِّم املقام مرّة أخرى أثناء حمات 
املَغلول حيث للم يبلَق منله إالَّ القّبة، 
للطان  وأُعيلد بناؤه هذه املرّة بأمر السُّ
محّملد  اسلتبر-  -اللذي  املَغلول 
خدابنلده أولجايتلو )ت 716 ه( علىل 
النمط اللذي َيصفه الرَّحاللة املعروف 
ابلن بطوطة بعدما زار املشلهد سلنة 
734 هجرّية حيث يقول: “وهناك قّبة 
رائعة ضخمة، ومدرسة ومسجد كبري، 
وكانلت أرض هلذه املبانلي وجدرانها 
تزدان بالقاشلاني البديع، وكان يقوم 
فوق القرب رضيلح من الفّضة، وكانت 
ضلة، والقناديل الّذهبّية  األبواب املُفضَّ
تائر  قوف والسَّ والفّضّية املُداّلة من السُّ
الحريرّية املُسلدلة عىل جوانب املكان، 

تزيد الوضع أبَّهًة وجاالً”.
ومنذ ذللك الحن لم ُيواجله هذا املرقد 
خطراً، بل ازدادت عناية األمراء وامللوك 
فويِّن، ال سلّيما الّشلاه  به خاّصة الصَّ
عّبلاس الكبري، الذي أمر برتصيع القّبة 

بالذهب سلنة 1010 هجرّية، وازدادت 
هدايا الزّوار واألعيان.

أّول  وُيعلّد املشلهد الرضلوّي املبلارك 
ملن  أّنله  شلّك  وال  إيلران،  يف  ملزار 
التلي  املقّدسلة  اإلسلامّية  املشلاهد 
ُيجلّهلا املسللمون يف مشلارق األرض 
ومغاربها، وهو سابع مشهد يف العالم 
اإلسلامّي كلّله بعلد: مّكلة واملدينلة، 
والعتبلات املقّدسلة األربلع يف العلراق 
املعلّاة،  وكربلاء  األرشف،  ]النجلف 
والكاظمّيلة املّرفة، وسلامرّاء حيث 
مرقد اإلمامن: الهادي والعسكرّي )ع( 
عىل أّن هناك من يرى أّن مشلهد اإلمام 
الرضلا )ع( يكلون سلادس املشلاهد 

الريفة، قبل املشهد العسكرّي.
ويمكلن أن ُتعترب مدينة مشلهد إىل حدٍّ 
ما وريثَة »طوس« التي كانت موجودة 
هنلاك قبلل اإلسلام، والتي كثلرياً ما 
ُيعرّب بها عن املدينة )مشلهد املقّدسلة 
.)وقديماً، كان قرب اإلملام الرضا)ع(، 
وليلس قرب هلارون، هلو اللذي جعل 
يف  تشلتهر  )ُنوقلان(  أو  “سلناباذ” 
طول العالم الشليعّي وعرضله، فَنَمت 
وتوّسلعت بملرور الزملن ملن قريلة 

صغلرية إىل مدينة ُتسلّمى بل 
“املشهد”.

فقبلل أن یسلافر اإلملام الرضلا)ع( 
إىل “ملرو” أبلغ أتباعله أّن هذا املكان 
سیكون مدفنه، وبعد إستشهاد اإلمام 
يف طلوس تم دفلن جسلده الطاهر يف 
تلك البقعة لیتغّیر إسلمها إىل »مشلهد 
حتلى  هلارون  قلرب  كان  الرضلا«. 
عر ظهلور حكومة “الرسبلداران” 
یمكلن رؤیته أسلفل قرب اإلملام، لكن 

الرسبداران قاموا بمحو قرب هارون.
إّن الحلرم امللكوتلي عتبلة مفتوحلة 
علىل الحقیقلة وهلي ملجأ للكّل من 
یرسع برّسه وحاجتله نحوه، واإلمام 
الرضلا)ع( فاتح ذراعلي رأفته بوجه 
محّبیه واملشلتاقین له، ویعطف بعطر 
وجلوده عىل دیلار طوس وعلىل أرواح 
زواره ومجاوریله. ولكلن لیس باألمر 
البسلیط اسلتضافة هلؤالء الزائریلن 
وقبول املسلؤولیة وإیجاد أجواء الئقة 
بمنزلة هلذا اإلمام العظیم حیث یعترب 
أمر خطیر تقوم به وتتحمله مؤسسة 

العتبة الرضویة املقّدسة.
والعتبلة الرضویة املقّدسلة لغویاً هي 

حلرم 
اإلصطلاح  ويف  )ع(،  الرضلا  اإلملام 
وبشلكل عام ُتطللق عىل املؤسسلات 
واملراكلز واإلدارات الثقافیة والزراعیة 
والصناعیة والصحیلة التابعة للمقام 

الطاهر.
املسلؤولة  هلي  املقّدسلة  العتبلة  إّن 
بشلكل رسمي عن إدارة كافة األوقاف 
الحلرم  علىل  املوقوفلة  ومتعلّقاتهلا 
املطهلر، وتقوم عىل إحیائها بالشلكل 
لِنّیلة الواقفین. وهي  الصحیح وفقلاً 
تبلذل كافة جهودها لتقلّدم الخدمات 
املطلوبلة للزائریلن واملجاورین لإلمام 
الرضا)ع( وتؤمن ذلك لهم من األوقاف 

والنذورات التي یقّدمها الزائرون.
إّن ترمیم وتجدید املزار الدیني وحفظه 
السلتضافة  وتجهیلزه  وصیانتله 
ظلروف  وإیجلاد  اللزوار  واسلتقبال 
مواتیلة لقیام الزوار بزیلارة مطمئنة 
ومریحة مرتافقة مع املعرفة وإرشلاد 
اللزوار وملن الخدملات التلی تقدمها 
العتبلة للزائریلن بشلكٍل علام، ولكن 

ت  طا نشا
الرضویلة  العتبلة 
املقلام  موقلع  تتجلاوز  أبعلاد  لهلا 
باملتاحف واملكتبات  وتتمّثلل  جغرافياً 
والجامعات واملدارس واملراكز الصحّیة 
الصناعیلة  واملراكلز  واملستشلفیات 

خارجه.
تؤّدي العتبة الرضویة املقّدسلة أدواراً 
بالغَة األهمیلة والتأثیلر يف الكثیر من 
املجلاالت؛ وقلد تطلّورت نشلاطاتها 
وفعالیاتها كماً ونوعاً فی العقود التي 
َتلَت انتصار الثورة اإلسلامیة؛ بحیُث 
یمكن القول أّن حجم عملها ونشاطها 
يف هلذه الفلرتة یزید عّما شلهدته من 

نشاط يف جمیع تاریخها قبل الثورة.
املقّدسلة  الرضویلة  العتبلة  تقلوم 
بنشلاطات وفعالیات واسعة يف سبیل 
صلون املوقوفلات وإحیائهلا بشلكٍل 
یتطابلق بدّقلة ملع نّیلات الواقفیلن 
ومقاصدهم وملع االحتیاجات العامة 
للمجتملع؛ وعلىل الخصلوص زائلري 
هلذا املرقد املقلّدس؛ ملع التأكید عىل 

الشؤون الدینیة والثقافیة.

  ١٨٦٩  الخديوي إسامعيل يفتتح قناة السويس يف احتفال مهيب مبدينة اإلسامعيلية بحضور عدد كبري من ملوك أوروبا وأمرائها.
  ١٩١٨  إعالن الجمهورية الطرابلسية يف ليبيا.

  ١٩٤٥  تأسيس منظمة األمم املتحدة للرتبية والتعليم والثقافة »يونسكو«.
  ١٩٤٥  أمريكا تستقدم 88 عاملًا من أملانيًا للمساعدة بإنتاج تكنولوجيا الصواريخ، وكان أغلبهم يعملون تحت إمرة النظام النازي.

  ٢٠١٨  اللجنة الدولية لألوزان واملقاييس تعيد تعريف وحدات الكيلوجرام واألمبري والكلفون واملول.

من ذاكرة االيام
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اإلمام الرضا )عليه السالم( هو أبو الحسن علي بن موسى بن جعفر الصادق ابن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن 
أبي طالب)عليهم السالم(، ثامن أئّمة أهل البيت عليهم الّسالم، ُولِد )عليه السالم( في المدينة المنّورة عام       هجرّي، 
وتوّفي بطوس في بالد خراسان عام 203 هجرّي، بعدما أشخصه إليها المأمون إثر تولِّيه الُحكم عام       هجرّية.

من ذاكرة األيام:

 -  * -  * -  * -  * -  *

تملر علينا يف مثل هذا اليلوم ذكرى وفاة كريمة أهل البيت )ع( السليدة فاطمة 
املعصومة بنت اإلمام الكاظم )ع( سنة 201هل يف مدينة قم املقدسة.

وللسيدة فاطمة بنت االمام موىس بن جعفر )ع(، مكانة مرموقة بن اقرانها من 
سيدات بيت النبوة، الذين يمّثلون املستوى األعىل يف البرية، يف كلِّ معاني الطهر 
والعصمة واإلنسلانية والرسلالة واالنفتاح علىل كل املحرومن واملسلتضعفن 

واملظلومن، واملواجهة لكل الظاملن واملستكربين.
وهلذه اإلنسلانة العظيمة التي لم تقتلر عظمتها عىل أنها ابنلة االمام موىس 
بن جعفر الكاظم »عليه السلام«، والتي عاشلت يف قلبله وروحه، وامتزجت به 
منذ طفولتها حتى اندمجت به اندماجاً جعلها تعيش كل مشلاعره وأحاسيسه، 
للم تكن العاقلة بينها وبلن االمام موىس بن جعفلر عاقة بنلت وأب، ولكنها 
كانت عاقًة تمتزج فيها املحبة بالرسلالة، والتي ورثت عنه الكثري من الصفات 
والشلمائل وهذا ما قد يكون سلبباً يف ان تحتل هذه السليدة الجليلة تلك املكانة 

الرفيعة.
وان عراقة نسلب السليدة فاطملة الكربى لسليد الكائنات النبلي االكرم محمد 
»صىل الله عليه وآله«، حيث قال :« كل سبب ونسب ينقطع يوم القيامة، ما خا 
سلببي ونسبي، كل قوم فان عصبتهم ألبيهم ما خا ولد فاطمة فاني انا أبوهم 
وعصبتهلم«، وهو الرف العظيم والفخر الكبري خاصة اذا ما اقرتن بها اضافة  

البيها االمام موىس بن جعفر الكاظم »عليه السام« من مزايا وخصائص.
تشلري الروايلات التأريخيلة، ان السليدة فاطملة املعصومة قد احتللت من بن 
اخواتهلا املكانلة العاليلة واملنزلة الرفيعة، وقلد كانت السليدة املعصومة عاملة 
جليللة القلدر حتى انها لقبلت بألقاب كثرية منها عىل سلبيل املثلال ال الحر 
»الطاهلرة« ، و«محدثة اهل البيت« »عليهم السلام«، فضا عن انها كانت من 

رواة الحديث النبوي .
وكانلت فاطملة املعصومة اإلنسلانة العامليلة العلمية، فهي فقيله منذ نعومة 
أظافرها وهذا ليس بالغريب، ألنها عاشلت وترعرعت يف بيت العصمة، ونشلأت 
وتتلمذت عىل يد االمام عيل بن موىس الرضا »عليه السام«، حيث تبن الروايات 
التاريخية، ان جمعاً من الشليعة وردوا املدينة وجاءوا برسلالة تحوي عدداً من 
االسلئلة اىل االملام موىس بن جعفر الكاظم »عليه السلام« فوجدوه مسلافراً، 
فقلرر هؤالء العودة اىل وطنهلم يف حالة من الحزن والغم ألنهم لم يحظوا برؤية 
االمام فتأثرت السليدة فاطمة املعصومة فأخذت الرسالة واجابت عن اسئلتهم 
فلرتك هؤالء الشليعة املدينة مرسورين والتقوا االمام ملوىس بن جعفر الكاظم 
خلارج املدينلة، فقّصوا علىل اإلمام »عليه السلام« ما جرى معهلم وأروه خط 

السيدة فاطمة ففرح االمام بذلك وقال »عليه السام »: »فداها أبوها »
وتشلري املصلادر التاريخيلة، أن السليدة فاطملة املعصوملة اشلتهرت بأنهلا 
محدثلة آل طله ، وهلو ما يدل علىل حفظها ونقلهلا للحديلث الريف بصورة 
مسلتفيضة، فحرصت عليه اشلد الحرص يف حفظه وتعليمه، غلري ان التاريخ 
ظلمهلا فللم يحفظ لنلا اال القليل من تللك االحاديث ، التي وثقهلا لها اصحاب 
السلنن واالثار واكد بصحتها الفريقن الخاص والعلام، اذ قالوا :« ان احاديثها 
يف مرتبة الصحلاح املوجبة والجديرة بالقبول واالعتماد والتوثيق والعمل، وعدم 
مخالفة نصوصها ومضامينها ألنهلا تروي عن صالحاً بعد صالح وصادقاً بعد 

صادق والخرية بعد الخرية ».ومن ابرز تلك االحاديث التي روتها السليدة فاطمة 
املعصومة »عليها السلام« »حديلث الغدير« ، تبن الروايلات ان هذا الحديث قد 
ورد بسلنده علن فاطمة بنت االملام موىس بن جعفلر الكاظم »عليه السلام«  
عن طريق شلمس الدين محمد الجزري الشلافعي بقوله:« ما حدثنا به شليخنا 
خاتمة الحفاظ أبو بكر محمد بن عبد الله بن املحب املقديس مشلافهة، أخربتنا 
الشليخة أم محمد زينلب ابنة أحمد بن عبد الرحيم املقدسلية، علن أبي املظفر 
محمد بن فتيلان بن املثنى، أخربنا أبو موىس محمد بن أبي بكر الحافظ، أخربنا 
ابن عمة والدي القايض أبو القاسلم عبد الواحلد بن محمد بن عبد الواحد املدني 
بقرائتي عليه، أخربنا ظفر بن داعي العلوي باسلرتاباد، أخربنا والدي وأبو أحمد 
ابن مطرف املطريف قاال: حدثنا أبو سلعيد اإلدرييس: إجازة فيما أخرجه يف تاريخ 
اسلرتآباد، حدثنلي محمد بن محمد بن الحسلن أبلو العباس الرشليدي من ولد 
هارون الرشليد بسمرقند وما كتبناه إال عنه، حدثنا أبو الحسن محمد بن جعفر 
الحلواني، حدثنا عيل بن محمد بن جعفر األهوازي موىل الرشليد، حدثنا بكر بن 
أحملد القري، حدثتنا فاطمة وزينب وأم كلثلوم بنات موىس بن جعفر »عليه 
السلام« قلن حدثتنا فاطمة بنت جعفر بن محمد الصادق حدثتني فاطمة بنت 
محمد بن عيل، حدثتني فاطمة بنت عيل بن الحسلن. حدثتني فاطمة وسلكينة 
ابنتا الحسن بن عيل عن أم كلثوم بنت فاطمة بنت النبي عن فاطمة بنت رسول 
الله »صىل الله عليه واله«   قالت: أنسليتم قول رسلول الله يوم غدير خم، »من 

كنلت مواله فعليل مواله«وتؤكد مصادر عديدة، ان لشليعة املري املؤمنن »عليه 
السلام« ، نصيب من روايات السليدة فاطمة املعصومة »عليه السام« فقد ورد 
عن محمد بن عيل بن الحسن قال: حدثني أحمد بن زياد بن جعفر قال: حدثني 
أبلو القاسلم جعفر بن محمد العللوي العرييض قال: قال أبو عبلد الله أحمد بن 
محملد بن خليل: قال: أخربني عليل بن محمد بن جعفر األهلوازي قال: حدثني 
بكلر بلن أحنف قال: حدثتنا فاطملة بنت عيل بن موىس الرضلا: قالت: حدثتني 
فاطمة وزينب وأم كلثوم بنات موىس بن جعفر: قلن حدثتنا فاطمة بنت جعفر 
بن محملد: قالت: حدثتني فاطملة بنت محمد بن عيل: قاللت: حدثتني فاطمة 
بنت عيل بن الحسلن: قالت: حدثتني فاطمة وسكينة ابنتا الحسن بن عيل: عن 
أم كلثوم بنت عيل »عليهما السلام« عن فاطمة بنت رسول الله »صىل الله عليه 
وآله« قالت: سلمعت رسلول الله »صىل اللله عليه وآله« يقول: مللا أرسي بي إىل 
السلماء دخللت الجنة فإذا انا بقر من درة بيضلاء مجوفة، وعليها باب مكلل 
بالدر والياقوت، وعىل الباب سلرت فرفعت رأيس فإذا مكتوب عىل الباب »ال إله إال 
اللله محمد رسلول الله عليل ول القوم« وإذا مكتوب عىل السلرت بخ بخ من مثل 
شيعة عيل! فدخلته فإذا أنا بقر من عقيق احمر مجوف، وعليه باب من فضة 
مكللل بالزبرجلد األخض، وإذا عىل الباب سلرت، فرفعت رأيس فلإذا مكتوب عىل 
الباب »محمد رسلول الله عليل ويص املصطفى« وإذا عىل السلرت مكتوب »بر 
شليعة عيل بطيلب املولد«.فدخلته فإذا أنا بقر من زملرد اخض مجوف لم أر 

أحسن منه، وعليه باب من ياقوتة حمراء مكللة باللؤلؤ وعىل الباب سرت فرفعت 
رأيس فإذا مكتوب عىل السلرت شليعة عيل هم الفائزون، فقللت: حبيبي جربئيل 
مللن هلذا؟ فقال: يا محمد البلن عمك ووصيك عيل بن أبي طالب »عليه السلام« 
يحر الناس كلهم يوم القيامة حفاة عراة اال شيعة عيل ويدعى الناس بأسماء 
أمهاتهم ما خا شليعة عيل »عليه السام« فإنهم يدعون بأسماء آبائهم فقلت: 
حبيبي جربئيل وكيف ذاك؟ قال: »ألنهم أحبوا عليا فطاب مولدهم«. ويتضح من 
الرواية، ان السليدة فاطمة املعصومة نقلت برى بأمانة عن سلند الفاطميات 

عن الصادق االمن ملن كان من شيعة امري املؤمنن ومن سلك طريقهم .
وتؤكد الروايات اىل ان السيدة فاطمة املعصومة قد روت حديث اخر حول مكانة 
بيت النبوة أهل بيت النبوة ومعدن الرسلالة ، وملا ملهم من فضل عىل العباد، فقد 
ورد : عن فاطمة بنت الحسلن الرضوي، عن فاطملة بنت محمد الرضوي، عن 
فاطملة بنت إبراهيم الرضوي ، عن فاطمة بنت الحسلن الرضوي ، عن فاطمة 
بنت محمد املوسلوي، عن فاطمة بنت عبدالله العلوي، عن فاطمة بنت الحسلن 
الحسليني، عن فاطمة بنت أبي هاشلم الحسليني، عن فاطملة بنت محمد بن 
أحمد بن موىس املربقع، عن فاطمة بنت أحمد بن موىس املربقع، عن فاطمة بنت 
ملوىس املربقع، عن فاطمة بنت اإلمام أبي الحسلن الرضا »عليه السلام »، عن 
فاطمة بنت موىس بن جعفر »عليهما السلام«،عن فاطمة بنت الصادق جعفر 
بن محمد »عليه السلام »، عن فاطمة بنت الباقر محمد بن عيل »عليه السلام 
»،عن فاطمة بنت السلّجاد عيل بن الحسلن زين العابدين »عليه السلام »، عن 
فاطمة بنت أبي عبدالله الحسلن »عليه السلام »، عن زينب بنت أمري املؤمنن 
»عليه السلام »، عن فاطمة بنت رسلول الله »صىل الله عليله وآله« قالت: قال 
رسول الله » صىل الله عليه وآله » :« أال من مات عىل حب آل محمد مات شهيداً«.
وذكر بعض الباحثن، ان اسلم السليدة فاطمة املعصومة »عليها السام« ورد يف 
سند االحاديث التي تربي االنسان عىل االخاق الحميدة وحسن املعارشة وهو ما 
دأب عليه اهل بيت النبوة يف تعليمهم لشيعتهم، كان من ابرز هذه االحاديث عىل 

سبيل املثال ال الحر هو »ترويع املسلم« .
فقد روى محمد بن أحمد بن الحسلن بن يوسلف البغلدادي قال: حدثنا عيل بن 
محمد بن عيينة قال: حدثني أبو الحسلن بكر بن أحمد بن محمد بن إبراهيم بن 
زياد بن موىس بن مالك األشلج العري قال: حدثتنا فاطمة بنت عيل بن موىس 
»عليه السلام« قالت سلمعت أبي عليا يحدث عن أبيه عن جعفر بن محمد عن 
أبيه وعمه زيد عن أبيهما عيل بن الحسلن عن أبيه وعمه عن عيل بن أبي طالب 

»عليهم السام« قال : »ال يحل ملسلم أن يروع مسلما«.
ونستنتج من ذلك، ان السيدة فاطمة املعصومة »عليها السام« تمثل الّشخصّية 
الّنسلائّية املقدَّسة يف اإلسام لدى املسللمن كلّهم، فإّننا إذا قرأنا ما كتبه علماء 
املسللمن من السلّنة والّشليعة، نجد أنهم يتحدَّثون عنها بلكّل تعظيم واحرتام 

ومحّبة، من خال عناص شخصّيتها املمّيزة.
ومن هنا، فإّننا نستطيع أن نقدِّمها إىل املسلمن جميعاً كامرأٍة يلتقي املسلمون 
عليها، بالرّغم من اختاف مذاهبهم، ال ألنها ابنة االمام موىس بن جعفر الكاظم 
»عليه السام« ، ولكن ألّنها عاشت يف شخصيَّتها شخصّية االمام »عليه السام« 

يف كثرٍي من عناصها املميَّزة املستلهمة من عناص شخصّيته املمّيزة

شخصية السيدة فاطمة المعصومة )عليها السالم( ورساليتها

العتبة الرضوية المقّدسة .. منارة الِعلم وملجأ النفوس
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البصرة
مهددة بالغرق بعد 9 سنوات !

املراقب العراقي/ متابعة...
قدم خرباء املناخ، تقريرا متش�ائما بخصوص تأثريات التغريات املناخية عىل املدن حول العالم يف املستقبل القريب والبعيد.
ويق�ول الخ�رباء أن مدينة البرصة الواقعة جنوب العراق، عىل ش�واطئ ش�ط الع�رب مهددة بالغرق، ويق�دم خرباء املناخ 
توقعات متش�ائمة حيالها.واملدينة قد تغرق باملياه كليا او جزئيا يف غضون 2030 أي بغضون تس�ع س�نوات.واضافة اىل 
مدين�ة الب�رصة فأنهم يحذرون من مدينة اإلس�كندرية املرصية التي يع�ود تاريخها اىل أكثر من ألف�ي عام، وهي منطقة 

ساحلية منخفضة عن مستوى سطح البحر املتوسط تواجه خطر االختفاء والغرق ايضا جراء ارتفاع منسوب املياه.

عني

املراقب

صورة
وتعليق

أصحاب املخابز يف النجف يتظاهرون احتجاجا عىل ارتفاع سعر الطحني

بشبكة الكهرباء الرسمية معرتفا 
بكافة تفاصيل هذه الجريمة”.

الجه�ات املختصة وعن�د التوجه 
إىل امل�كان املح�دد إلجراء كش�ف 
الدالل�ة وج�دت أن التجاوز تمثل 
املته�م  املول�دة  بقي�ام صاح�ب 
م�ن  الكهرب�اء  بس�حب  )ح.ج( 
الخط الرئييس لش�بكة الكهرباء 

بواس�طة )كيبل نح�ايس( قياس 
70 مل�م م�ن األملني�وم وإدخاله 
إىل داخ�ل املولدة.بدوره�ا لجن�ة 
التج�اوزات قام�ت بقطع  رف�ع 
التجاوز وضب�ط الكيبل والرباط 
ب�ني الكهرباء الرئيس�ية واملولدة 
العائ�دة ل�ه وتس�ديد م�ا بذمته 
لدائرة الكهرباء من مبالغ مرتتبة 

بذمت�ه ع�ن كلف�ة األرضار التي 
لحق�ت بالدائ�رة املش�ار إليه�ا.

ل�دى تدوين أق�وال املتهم أعرتف 
واق�ر رصاح�ة بالفعل املنس�وب 
الي�ه وحي�ث أن املحكم�ة تج�د 
القضي�ة  يف  املتحصل�ة  االدل�ة 
تمثل�ت باق�وال املته�م وإق�راره 
ويف  اعرتاف�ا رصيح�ا  واعرتاف�ه 

جمي�ع ادوار التحقيق واملحاكمة 
وبوج�ود الضمان�ات القانوني�ة 
م�ن قيامه بالتجاوز عىل ش�بكة 
الرئييس للكهرباء وربطها  الخط 
باملولدة االهلية العائدة له وتعزز 
)لجن�ة  الش�هود  باق�وال  ايض�ا 
ومح�ر  التج�اوزات(  رف�ع 
ضب�ط الكيبل ومحر الكش�ف 

واملخط�ط عىل محل الحادث فان 
املحكمة تجدها ادلة كافية لبناء 
قناع�ات املحكمة م�ن ان املتهم 
ارتكب فعال ينطبق واحكام املادة 
444 / ح�ادي ع�ر م�ن قانون 
العقوبات رقم 111 لس�نة 1969 
وتعديالته لتحك�م عليه بالحبس 

البسيط ملدة ستة اشهر.

املراقب العراقي/ متابعة...
تمأل مواقع التواص�ل االجتماعي صور ومقاطع 
ملعلم�ني وهم »يعاقب�ون« تالميذهم باس�تخدام 
ال�رب والعن�ف اللفظ�ي ، ويف املقاب�ل ين�ر 
أولي�اء األمور محتوي�ات مماثلة إلصابات لحقت 
بأبنائه�م نتيجة »العن�ف« الذي تمارس�ه بعض 
الك�وادر التدريس�ية، وآخ�ر م�ا ح�دث يف األي�ام 
املاضية هو أن أحد التالميذ تعرض إىل الرب من 

قبل املعلم، مما أدى إىل إصابته بكرس باألنف.
ويتساءل خرباء ومراقبون فيما إذا كان »العنف« 
ال�ذي تس�تخدمه الك�وادر التدريس�ية ه�و فعال 
وس�يلة فعال�ة لتأديب األطف�ال.يف ه�ذا الصدد، 
يق�ول الخب�ري الرتب�وي قاس�م فري�ق إن »املعلم 
ه�و أح�د الركائ�ز الت�ي تس�تند عليه�ا العملية 
الرتبوي�ة، وعالق�ة املعل�م م�ع التالمي�ذ تخضع 
لجملة مؤثرات ت�ؤدي بالنتيجة إىل عملية تربوية 
نموذجية أو أخرى يش�وبها نوع من الخشونة«.
ويعتق�د فري�ق، أن »أحد أه�م اس�باب العنف يف 
امل�دارس هو ضع�ف الوضع االقتص�ادي للمعلم 
والطالب، ألنه ينعكس بش�كل س�لبي وكبري عىل 
االس�تقرار النفيس للمعلم، بس�بب كثرة املشاكل 
العائلي�ة الت�ي تؤثر س�لباً عىل تعام�ل املعلم مع 
الن�اس بش�كل عام وم�ع التلميذ بش�كل خاص، 
األمر الذي يصل إىل حد العنف والرب«.ويضيف 
»كذل�ك الحال فيما يخ�ص التلميذ الذي يعيش يف 
بيئة فقرية ومحرومة، تكون ذات مس�توى ثقايف 
بسيط أو ضعيف، وتكون األرسة منشغلة يف أمور 
الحياة االقتصادية وبعيدة عن احتياجات التلميذ 
التعليمي�ة، فيتحم�ل املعل�م أعباء ومس�ؤوليات 
األبوين تجاه التالميذ م�ن جانب الرتبية والتعليم 

ومس�اعدة الطال�ب يف ح�ل الواجب�ات البيتي�ة، 
 وه�ذا العامل يزي�د الضغط عىل املعل�م باإلضافة 
إىل العوامل األخ�رى التي ذكرناه�ا فتصبح بذلك 
املس�ؤولية أكرب وبالتايل تنعكس سلباً عىل تعامل 
املعلم مع التلميذ«.ويعتقد أنه »من أس�باب زيادة 
استخدام املعلم للشدة يف العملية الرتبوية  هو عدد 
التالمي�ذ الكبري يف الصف والذي يصل إىل 60 طالباً 
يف صفوف تقل مساحتها عن 20 مرتاً مربعاً، وهذا 
بالتايل ولد ازدحاماً لعدد كبري يف مساحة صغرية، 
ما يشكل ضغطاً كبرياً  عىل املعلم الذي يحاول قدر 
املس�تطاع احتواء ه�ذا الوضع، لك�ن بال جدوى، 
ألن مس�توى الضغط أك�رب من طاقت�ه، وبالتايل 
ينعكس سلباً عىل أسلوبه يف التعامل مع التالميذ، 
 والتي تؤدي بالنتيجة إىل تصاعد )العنف( من قبل 
املعلم مع الطالب.ويقرتح قاس�م فريق، عدداً من 
النقاط التي م�ن املمكن أن تعالج أو تقلل حاالت 
»العن�ف« ض�د الطال�ب، منها »تحس�ني الوضع 
االقتصادي واملعايش للمعل�م، باإلضافة إىل توفري 
البيئ�ة الرتبوي�ة الصحيح�ة يف املدرس�ة متمثلة 
بتوف�ري غرف�ة معلمني مناس�بة ووجود مرش�د 
تربوي يعمل باس�تمرار عىل حل مشاكل الطالب، 
فض�اًل ع�ن أن يكون حلق�ة وصل ما ب�ني املعلم 
وأولي�اء األمور يف تخطي كل العقبات التي تواجه 
التعلي�م، إضاف�ة إىل التع�اون ب�ني وزارة الرتبية 
ومؤسس�ات املجتمع املدني وجميع املؤسس�ات 
التي تختص بالتنمية البرية ورعاية الطفل عن 
طري�ق  إقامة الورش والدورات التثقيفية للمعلم، 
وزج أولي�اء األم�ور يف فعالي�ات تثقيفية تختص 
بش�ؤون أولي�اء األم�ور والتالمي�ذ، كذل�ك توفري 
الدعم االقتصادي واالجتماعي للعوائل يف املناطق 

املحرومة والفق�رية، وأخرياً، االهتم�ام باملدارس 
بش�كل أكرب وتوفري بيئة آمنة للطالب واملعلمني«.
ويرى الخبري الرتب�وي، أن »هناك قوانني كثرية يف 
حال تم تطبيقها س�تحمي الطالب من ممارس�ة 
)العن�ف( بحقهم من قبل أي جهة كانت، س�واء 
كان معلما أو كادر اإلدارة وغريهم، كما أن هناك 
دوائر معنية بهذه األم�ور تابعة ملديريات الرتبية 
تس�تقبل الش�كاوى التي  تقدمها أي جهة كانت، 
مث�ل أولياء أم�ور الطلب�ة أو املؤسس�ات املعنية 
بالطفل«.ولطامل�ا أعلنت وزارة الرتبي�ة العراقية 
عن تش�كيلها لجاناً تحقيقي�ة يف حوادث »عنف« 
يتع�رض لها التالميذ من قبل الكوادر التدريس�ية 
ويف مختلف املراحل الدراسية، ونتائج التحقيقات 
دوما تفيض بتوجيه عقوبات متفاوتة إىل الكوادر 
التدريس�ية، ووضع حلول ش�كلية أو مؤقتة.من 
جان�ب آخر تقول الناش�طة املدنية هيمان رمزي 
إن »حوادث العنف ض�د األطفال الصغار من قبل 
الكوادر التعليمية تتكرر باستمرار، وتأتي بسبب 
جه�ل الكثري من الك�وادر التعليمية والتدريس�ية 
بواجباتهم املحددة، مما يجعلهم يرتكبون أفعاال 
)ش�نيعة(، وقد تصل يف بعض الحاالت إىل ارتكاب 
جريمة بح�ق الطفل«، حس�ب تعبريها.وتضيف 
رم�زي، إن »امل�دارس العراقي�ة تحت�اج إىل إعادة 
نظر يف أسلوب تعاملها مع التالميذ، وإن هذه هي 
مس�ؤولية الربملان لتريع القوانني الالزمة، كما 
أنها تعترب مس�ؤولية املنظم�ات الدولية واملحلية 
لن�ر الوع�ي وتثقي�ف األرسة التعليمي�ة لع�دم 
اس�تخدام )العنف( ضد التالميذ يف املدارس والتي 
يف بع�ض األحيان قد تؤدي إىل عاهات مس�تديمة 

للطفل أو حتى وفاته«.

يجب إدخالهم دورات في حقوق اإلنسان 
تعنيف األطفال من قبل المعلمين.. ظاهرة مرفوضة

املراقب العراقي/ متابعة...
طلبة ماجستري ودكتوراه يدرسون يف جامعات روسية وإيرانية وماليزية 
طالب�وا رئيس ال�وزراء مصطفى الكاظمي بالتدخ�ل العاجل وااليعاز اىل 
دائ�رة البعث�ات بالرتي�ث بقرارها املفاج�ىء بفرض دراس�ة الحضوري 
واجبارنا عىل السفر برغم ان الدراسة يف عدد من هذه الجامعات مازالت 
اىل االن ع�ن طريق االون الين والبعض منا لم يبق له س�وى /3/ اش�هر 
ويكم�ل دراس�ته بالكامل.وقالوا يف رس�الة اىل رئيس ال�وزراء مصطفى 
الكاظمي :لقد تقطعت بنا الس�بل وضاقت علينا ولم نجد غريك ينصفنا 
يف محنتنا هذه حيث اننا رتبنا امورنا واس�تقطعنا الرسوم املرتتبة علينا 
من قوت عوائلنا ودفعناها للجامعات يف س�بيل تكملة دراستنا وحيث ان 
الدراسة وكما اخربنا وحسب الكتب الصادرة من دائرة البعثات هو ) اون 
الي�ن ( فوجئنا اليوم بل ُفِجْعنا بان ال�دوام حضوري ولو كان هذا القرار 
يف بداية التس�جيل لكنا قد حس�منا امرنا فالذي لديه االس�تعداد يواصل 
الدراس�ة وال�ذي حكمته الظ�روف بعائل�ة وعمل لم يقدم عىل الدراس�ة 
وانته�ى األمر لك�ن يف هذا التوقيت ونحن قد دفعنا الرس�وم واس�تحالة 
اس�رتجاع املبالغ م�ن الجامعات ..وبدون مراعاة لظ�روف الطلبة نعتقد 
فيه حيف كب�ري لهذه الريحه.وتابعوا.. نحن اآلن بني امرين كالهما مر 

اما االنس�حاب ونكون قد خرسنا الدراس�ة ونقودنا أو ترك عوائلنا بدون 
معي�ل والتوجه الكمال الدراس�ة حضوريا وهذا أق�رب للخيال.وخاطبوا 
الكاظمي بالقول نتوسم فيكم خريا بانكم مستمعون لصوتنا ومقدرون 
لظروفن�ا ب�ان يكون هناك تري�ث يف تطبيق هذا القرار اىل الس�نة املقبلة 
لك�ي يكون هناك متس�ع م�ن الوقت يف اتخ�اذ القرار للطلبة املس�جلني 
حديثا . علما أن أغلب الجامعات وخصوصا االيرانية التزال تعمل بالدوام 
االلكرتون�ي ) On Line ( فماهي الفائدة من تواجدنا والدوام اليزال اون 

الين هناك.

طلبة الدراسات العليا في الخارج يطالبون الحكومة بإنصافهم

املراقب العراقي/ متابعة...
تش�كل األدوي�ة املهرب�ة وجه�اً آخ�ر 
ملافي�ات القط�اع الصح�ي العراق�ي، 
فتج�ارة العالج تس�يطر عليها جهات 
مدعومة تخت�ص بإدخالها من املنافذ 
الحدودي�ة، وكث�ري منه�ا يدخ�ل ع�ن 
طريق التهري�ب، وال يخض�ع للرقابة 
والفح�وص الدوائي�ة. وق�ال مص�در 
أمني مطلع، إن هيأة املنافذ الحدودية 
تمكن�ت خالل يوم�ني فقط من ضبط 
عجلت�ني محملت�ني بأدوي�ة منتهي�ة 
الصالحي�ة، كم�ا جرى ضب�ط عجلة 
محملة باملالبس، تحوي أدوية برية 
مع�دة للتهريب، وغالب�اً ما تكون هذه 
لالس�تعمال. صالح�ة  غ�ري  األدوي�ة 

ويوض�ح نقي�ب األطب�اء عب�د االمري 
الش�مري، أن مافي�ات األدوية ترتبط 
بش�بكات مع الدول املصنع�ة للعالج، 
امل�ادة  نس�بة  يف  تتالع�ب  م�ا  غالب�اً 
لتض�ع  أغلفته�ا  تغ�ري  أو  الدوائي�ة، 
تغ�ري  أو  عاملي�ة،  رشكات  م�اركات 
صالحيتها لتباع بأس�عار تنافس التي 

تخض�ع للضواب�ط الرقابية.من جهة 
أخرى، باءت بالفش�ل محاوالت نقابة 
الصيادلة ومس�توردي األدوية ووزارة 
الصح�ة، لتحدي�د كمية األدوي�ة التي 
تس�لم إىل الصيدلي�ات وم�ن بعدها إىل 
املواطن بما يكفي لس�د حاجة ش�هر 
واح�د. ويب�دو واضح�اً أن الحل ليس 
يف املداهم�ات الت�ي تق�وم به�ا وزارة 
الصح�ة، إنم�ا يف »توصي�ات تصدرها 
وإجراءات تعمل ع�ىل تنفيذها بحزم، 
منع�اً لعملي�ات التهري�ب، فتلتزم بها 
ال�ركات والصيادل�ة، ويت�م التحقق 
من وجهة األدوية، علماً أن معظم تلك 
الت�ي تهرب ه�ي الخاص�ة باألمراض 
املزمن�ة، مث�ل أدوية الضغ�ط والقلب 
التهريب لطاملا  واألعصاب«. عملي�ات 
كان�ت موجودة، لكنها زادت يف ش�هر 
يف  خ�اص  بش�كل  امل�ايض  )أيل�ول( 
ظل ش�ح األدوي�ة، فهي لم تت�م يوماً 
به�ذه األع�داد الكب�رية. لك�ن بالرغم 
من حجمه�ا ال�ذي يبدو كب�رياً، فهي 
ناتجة ع�ن عملي�ات يقوم به�ا أفراد 

ُيعرفون ب� »تج�ار صغار«. ولم تصل 
إىل حد عمليات التهريب الكربى.  .هذا 
الغزو م�ن عصابات اإلج�رام للقطاع 
الصحي، يدفعنا للتساؤل عن سيطرة 
تل�ك »املافي�ات« ع�ىل س�وق األدوية 
الش�خصية  العناي�ة  ومس�تلزمات 
دع�م  اس�تغلت  وه�ل  والوقائي�ة، 

الحكوم�ات املادي للدواء يف نش�اطها 
العصاب�ات  دف�ع  مم�ا  التهريب�ي، 
اإلجرامي�ة إىل انته�از فرص�ة اإلقبال 
الكبري عىل األدوي�ة والخدمات الطبية 
واملواد الوقائية ض�د »كوفيد-19«، يف 
محاولة الخرتاق سوق الصحة العاملية 

والعربية.

األدوية الُمهرَّبة.. وجه آخر للفساد 

املراقب العراقي/ متابعة...

الس�ياحة  رشكات  األخ�رية  اآلون�ة  يف  انت�رت 
العالجي�ة الت�ي تنامت م�ع وجود مستش�فيات 
استثمارية، همها األول إرسال املريض من العراق 
للعالج يف إيران أو تركيا أو الهند، وغالباً ما يجري 
استغالل املريض من طريق وكالء هذه الركات، 
التي تكس�ب عمولة تق�ارب 3 آالف دوالر عن كل 
مريض.من جهت�ه قال نقيب األطب�اء عبد االمري 
الش�مري أن 80 باملئ�ة م�ن الح�االت التي تذهب 
للسياحة العالجية يمكن معالجتها داخل العراق، 
بل إن بعض من أرس�لوا عن طريق وزارة الصحة 
أجري�ت لهم عمليات أخرى غ�ري املقصودة، وهذا 
مؤرش إىل اس�تغالل املريض يف الع�راق. ويبدو من 
الصعب اإلملام بتفاصيل املافيات الطبية يف العراق، 
فه�ي متع�ددة األوج�ه، ويدفع ثمن هذا الفس�اد 
الطبي�ب واملري�ض عىل حد س�واء، كم�ا تغيب يف 
الب�الد الصناع�ة الدوائي�ة، ولن تس�مح املافيات 
بتنامي هذه الصناعة التي ستر بأرباح الجهات 

املتنفذة من األدوية املهربة.

السياحة العالجية .. فخ جديد

املراقب العراقي/ متابعة...
جناي�ات  محكم�ة  أص�درت 
القادس�ية حكما عىل املتهم )ح. 
ج( بالحبس البس�يط ملدة س�تة 
امل�ادة  اس�تنادا ألح�كام  أش�هر 
444 / ح�ادي ع�ر م�ن قانون 
العقوبات رقم 111 لس�نة 1969 
وذل�ك ع�ن جريم�ة  وتعديالت�ه 

تجاوزه عىل منظومة الكهرباء.
ول�دى الدخ�ول يف تفصيالت هذه 
الجريم�ة، فق�د قدمت ش�كوى 
م�ن قب�ل ف�رع توزي�ع كهرب�اء 
الديواني�ة ض�د املته�م بجريم�ة 
الكهرباء  التجاوز عىل منظوم�ة 
وبع�د ع�رض األوراق عىل قايض 
املخت�ص  التحقي�ق  محكم�ة 
لغ�رض تدوي�ن أقوال�ه، اع�رتف 
أمام الجهات التحقيقية بجريمة 
التجاوز عىل الش�بكة الكهربائية 
وقيام�ه بتغذية الدور الس�كنية 
م�ن الش�بكة الكهربائي�ة وليس 
من املول�دة العائدة ل�ه وبصورة 
مب�ارشة م�ع تس�ببه يف عط�ل 
املحول�ة الكهربائي�ة ألكث�ر م�ن 
م�رة، ورغم قط�ع التج�اوز من 
قبل املسؤولني وأهايل املنطقة إال 
أنه يق�وم بربطها م�رة أخرى”.
وأض�اف املتهم لدى تدوين اقواله 
بأنه “ت�م ضبط كيب�ل كهربائي 
بطول )عرة أمتار( وكيبل آخر 
بطول )أربعة أمتار( واملستخدمة 
من قبله برب�ط املولدة العائدة له 

صاحب مولدة ُيغذي بيوت مشتركيه من “الوطنية” بالتجاوز!

املراقب العراقي/ متابعة...
تظاهر العرات من املزارعني يف ناحية 
كميت بميس�ان للمطالب�ة بتوفري مياه 
ال�ري ملزارعهم.وق�ال مص�در مح�ي : 
إن الع�رات م�ن املزارع�ني يف ناحي�ة 
كميت بميس�ان تظاه�روا امس االثنني  
للمطالب�ة بتوف�ري مياه ال�ري ملزارعهم 
واع�ادة املضخ�ات الزراعي�ة الت�ي ت�م 
رفعها من قبل مديرية الري يف املحافظة 
ذات  والجه�ات  الحكوم�ة  .وطالب�وا 
العالق�ة ب�اإلرساع يف تلبي�ة مطالبهم ، 
ملوحني بخط�وات تصعيدية يف حال لم 

تتم االستجابة لهم.

مزارعو ميسان 
يتظاهرون للمطالبة 

بتوفير الحصص المائية 
لمزارعهم
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ذكر املركز االتحادي األملاني للتوعية 
على  الزرقلاء  البقلع  أن  الصحيلة 
الجسم لها أسباب عدة، منها ما هو 

بسيط ومنها ما هو خطري.
وأوضح املركز أن األسباب البسيطة 
للبقع الزرقاء عى الجسلم تتمثل يف 
االصطدام، وتناول أدوية سيولة الدم 
مثلل األدويلة املحتويلة عى حمض 
والتوتلر  الساليسليليك،  أسليتيل 

النفيس.
أما األسلباب الخطرية للبقع الزرقاء 
العلدوى  يف  فتتمثلل  الجسلم  على 
البكترييلة أو الفريوسلية، ونقلص 
تخثلر  واضطرابلات   ،K فيتاملن  
الدم مثلل الهيموفيليا، وقرص الغدة 
الدرقية أو فرط نشلاطها. ويف أسوأ 
الحاالت قد تشلري البقع الزرقاء عى 
الجسلم إىل اإلصابلة برسطلان الدم 

)اللوكيميا(.
لذا يجلب استشلارة الطبيب يف حال 
اسلتمرار ظهور البقلع الزرقاء عى 
الجسلم مللدة طويللة ملع املعانلاة 
ملن أعلراض أخلرى مثلل األلم غري 
املربر والغثيان والحملى والتورمات 

)خاصة يف الرأس واملفاصل(.

يؤكد العلماء الذين يطورون لقاحا ضد 
أنهم »متحمسلون  الزهايمر،  ملرض 
للغاية« للنتائج التي تشري إىل أنه يمكن 
أن يعكس الخرف لدى الفرئان.وتوصل 
الباحثون يف جامعة »ليسلر« إىل عالج 
أن يوقلف تطلور  »تحويلي« يمكلن 
املرض - أو حتى يمنعه.ويعمل العالج 
الرائد عن طريق منع تكوين رواسلب 
ضارة من الربوتلن يف الدماغ مرتبطة 
بفقلدان الذاكلرة. وقلال الخلرباء إن 
اللقاح الجديد يمكن أن يدخل التجارب 
الرسيرية عى البرش يف غضون عامن.

الزهايمر  أن ملرض  وُيعتقد 
تتجملع  عندملا  يحلدث 
الربوتينلات التلي تحدث 
بشلكل طبيعلي، والتي 
بيتلا،  أميلويلد  تسلمى 
معلا لتكويلن لويحلات 
يف الدماغ.وتحلدث هلذه 
ُتقرصرّ  عندملا  اللويحات 
جزيئات بروتن بيتا أميلويد 
املنفصللة، ثلم تتحلد معا لتشلكل 

مجموعلات تتداخلل ملع عملل خاليا 
الدماغ.ولكلن العلملاء حددوا جسلما 
مضادا - يسمى TAP01-04 - يرتبط 
بالشلكل السلام القصري من األميلويد 
بيتلا، ما يمنلع الجزيئات ملن التكتل 
معلا لتشلكيل لويحات.ويشلكل هذا 
الجسلم املضاد أسلاس العالج الجديد 

الواعد. 
ووجلدت التجلارب التلي أُجريت عى 
الفلرئان املصابلة بملرض الزهايملر 
أن الجسلم املضاد سلاعد يف استعادة 
وظيفة خاليا الدماغ، حيث يتم تكوين 
علدد أقلل ملن اللويحات، ما يحسلن 
العلملاء على لقلاح  الذاكرة.ويعملل 
يحفلز الجسلم على إنتاج األجسلام 
املضادة TAP01-04، ويمكن تقديمه 
قريبلا لألشلخاص املعرضلن لخطلر 
اإلصابة بمرض الزهايمر.وقال الفريق 
إن نهجله الثلوري ُيظهلر أنله يمكن 
الوقايلة من ملرض الزهايمر يف املقام 
األول، بدال من مجلرد عالج اللويحات 

التي تكونت بالفعل.

أكلد خلرباء يف التغذيلة، أن بعلض 
التوابلل تسلاعد عى تقليلل تطور 
وأملراض  والسلكري  الرسطلان 
أخلرى، وهي بذللك »تطيل العمر«، 

حسب قولهم.
ويشلري الخلرباء، إىل أن هناك ثالثة 
توابلل طبيعية، تتميلز بخصائص 
على  وتسلاعد  للجسلم  مفيلدة 
حمايتله ملن األملراض الخطرية، 

وهلذه التوابلل هلي »الكركلم« أو 
)ملادة الكركملن( اللذي يسلاعد 
على الوقايلة من خطلر الرسطان 

وأمراض الشيخوخة.
وأكلدوا أنه »يمكن مللادة الكركمن 
إطاللة العملر ملن خلالل تثبيلط 
أكسلدة الدهون، وعن طريق زيادة 

نشاط مضادات األكسدة«.
وقد اتضح خالل إحدى الدراسلات، 

أن املرىض الذين تناولوا يوميًّا أربعة 
جراملات ملن الكركلم على مدى 
شلهر، انخفلض خطلر إصابتهلم 
برسطان القولون بنسبة 40 باملئة.
وأشلار التقريلر، اىل أن »القرفة« يف 
املرتبلة الثانية؛ حيث إنها تسلاعد 
على تخفيض مسلتوى السلكر يف 
الدم لدى املصابن بالنوع الثاني من 
مرض السكري، وتقليل االلتهابات.

و بينلوا »أن نتائج إحدى 
أظهرت  الدراسات، 
مسلتخلللص  أن 

يمكنله  القرفللللة 
تكاثلر  ملن  التقليلل 

انتشلار الخاليلا الرسطانيلة، ملا 
يسبب موتها«.

ويؤكلد الخرباء، أن »زيلت القرفة« 
فعال جدًّا يف مكافحة األورام.

توابل معينة تمنع تفاقم أمراض خطيرة 

دراسة تكشف عن عالقة الزنك بعالج نزالت البرد

الصين تكشف نسب إصاباتها بكورونا خالل شهر كامل

بحث جديد يمنح األمل لمرضى الزهايمر !

كشلفت دراسلة جديدة عن فاعلية الزنك ضد 
التهابلات الجهلاز التنفليس الفريوسلية مثل 

نزالت الربد.
ووفقا ملوقع »ويب ميد« الطبي، فإن الدراسة، 
عبارة عن تحليل شلامل للدراسلات السابقة 
حول هذا املوضوع، مؤكدا أن الباحثة جينيفر 
هانلر، الحاصلة على درجة الدكتلوراه، من 
معهلد األبحلاث الصحيلة بجامعة ويسلرن 
سيدني يف أسراليا، تطرقت مع فريقها إىل 28 
تجربة.وشلملت التجارب 5446 بالغا تناولوا 
الزنلك إما عن طريق الفم أو تحت اللسلان أو 
كلرذاذ أنفي، وحلل الباحثون بشلكل منفصل 
ملا إذا كان الزنلك يمنلع أو يعاللج التهابات 

الجهاز التنفيس.
وأشلارت النتائج إىل أن الزنك الفموي أو داخل 
األنف منلع خمس عدوى يف الجهلاز التنفيس 
للكل 100 شلخص. وكان هناك خطر نسلبي 
أقل بنسلبة 32% لإلصابة بأعراض خفيفة إىل 

متوسطة.
وأشلارت الدراسلة إىل أن الزنلك ارتبلط أيضا 
بانخفلاض خطلر اإلصابة بأعلراض معتدلة 

الشدة بنسلبة 87% وانخفاض خطر اإلصابة 
بأعراض أكثر اعتداال بنسبة %28.

إذا تلم اسلتخدامه يف وقلت مبكر من مسلار 
املرض، فإن املشاركن الذين استخدموا الزنك 
تحلت لسلانهم أو كلرذاذ لألنف أكثلر عرضة 
للتعلايف بمقلدار 1.8 ملرة قبلل أولئلك الذين 

استخدموا العالج الوهمي. 
وقال أسلتاذ مساعد طبيب األطفال يف جامعة 
والية نيويلورك العليا الطبيلة الدكتور إمداد، 
للدراسلات  للغايلة  »إنهلا مراجعلة شلاملة 

املتعلقة بالزنك لدى البالغن«.
وأضاف أن الزنك ثبت »بشكل مطلق« فعاليته 
يف األطفال املصابن باإلسلهال. وقد أوصت به 

منظمة الصحة العاملية منذ عام 2004.
وأثار سلؤاال عما إذا كان يمكن أن يعمل باملثل 
يف الجهلاز التنفليس. للدى إمداد طويلل األمد 
باستخدام الزنك ضد االلتهابات عند األطفال. 
أما بالنسبة لهذه الدراسة فيقول :«أعتقد أننا 
ما زلنا بحاجة إىل معرفة الصواميل واملسامري 
لهلذا التدخلل قبل أن نلويص به بشلكل أكثر 

تحديًدا.«

تواجله الصن أكرب تفشٍّ على أراضيها 
ملرض كوفيد-19 بفعل انتشلار سلاللة 
دلتا شلديدة العدوى من فريوس كورونا 

املستجد.
ودفلع ذللك بعلض املناطلق إىل تقييلد 
دخول القادمن من مدينة بشمال رشق 
البلالد تزايلد بها معلدل اإلصابلات عى 
نحلو أرسع ملن أي مكان آخلر يف البالد 

األسبوع املايض.
وأظهلرت إحصلاءات لرويلرز تسلتند 
إىل بيانات رسلمية أن الصن سلجلت يف 

املجملل 1308 إصابات مؤكلدة انتقلت 
محليلا يف اللرب الرئييس بلن 17 ترشين 
األول و14 ترشيلن الثانلي، وهلو رقلم 
يتجلاوز علدد اإلصابلات الناجملة عن 
تفيش سلاللة دلتلا يف الصيف والذي بلغ 

1280 إصابة.
انتشلارا  األوسلع  التفليش  وهلذا هلو 
للسلاللة دلتا يف الصن حيث أثر عى 21 

إقليما ومنطقة وبلدية.
وعلى الرغم أنه ال يزال أصغر نطاقا من 
العديد من حاالت التفيش التي شلهدتها 

بلدان أخرى، تسلعى السلطات الصينية 
جاهلدة ملنلع انتقلال العلدوى بموجب 
سياسلة الحكومة التي تقلوم عى عدم 

التهاون يف مكافحة املرض.
مسلتوى  على  منطقلة   12 واحتلوت 
األقاليم حلاالت التفيش لديها يف غضون 
أسلابيع، وذللك بفضل التنفيلذ الرسيع 
ملجموعلة شلاملة ملن القيلود، بملا يف 
ذلك التتبلع الوثيلق للمخالطن وإغالق 
األماكلن الرفيهيلة والثقافيلة وفرض 

قيود عى السياحة والنقل العام.

وملع ذللك، قلال ووليانغيلو املسلؤول 
إفلادة  يف  الوطنيلة  الصحلة  لجنلة  يف 
صحفيلة يوم السلبت إن مدينلة داليان 
بشلمال رشق البالد تخوض رصاعا مع 

الفريوس.
ومنذ اإلعالن عن رصد أول إصابة ظهرت 
عليهلا األعلراض يف داليلان يف 4 ترشين 
الثاني، سجلت املدينة التي يقطنها 7.5 
مالين ونصلف املليون نسلمة نحو 24 
إصابة انتقلت محليا يوميا يف املتوسلط، 

أي أكثر من أي مدينة صينية أخرى.

3 سيناريوهات
 لِتغيُِّر كوفيد - 19

أسباب بسيطة 
وخطيرة تؤدي لإلصابة

 بالبقع الزرقاء

الصين تحجب لعبة 
»فورتنايت« نهائيًا

فالديسلالف  اللرويس،  املناعلة  عاللم  كشلف 
العلدوى  حلاالت  يف  املتخصلص  جمتشلوغوف 
الخطلرية، عن ثالثلة سليناريوهات لتغري فريوس 

 .2-SARS-CoV كورونا
وقلال جمتشلوغوف إن فلريوس كورونلا يتغلري 
باستمرار ويمكن حساب مسارات التطور اإلضايف 
لل SARS-CoV-2 بناء عى املعرفة السلابقة حول 

تطور فريوسات أخرى.
وقلال:” الخيلار األول هلو أن الفلريوس التاجلي 
SARS-CoV-2 يمكنله أن يجلد صاحبلا جديلدا 
له وسليتم التوصلل معه إىل ما يسلمى بل” توافق 
مناعلي. والخيلار الثاني هو أنه يمكلن أن يختفي 
الفلريوس كملا اختفى مثلال السلارس ومتالزمة 
الرشق األوسلط التنفسلية. والخيلار الثالث، وهو 
األسلوأ للبرشيلة، عندما يتطفل على البرش دائما، 

مثل فريوس اإلنفلونزا الثاني«.
هذا وكان رئيس مركز “غاماليا” الرويس للوبائيات 
والبيولوجيا املجهرية، ألكسلندر غينسلبورغ ، قد 
قلدم يف وقت سلابق معلوملات جديدة علن كمية 
األجسام املضادة التي تظهر عند الخضوع أكثر من 

مرة لعمليات إعادة التطعيم ضد فريوس كورونا.
وتابع: “كانت هناك حاالت للتطعيم املتكرر، وقمنا 
بمراقبلة مدى تغلري كمية األجسلام املضادة، وكل 
يشء صار عى ما يرام”. وأضاف أنه لم يتم تسجيل 

أي عواقب سلبية لإلنسان«.

 ُحجبت لعبة »فورتنايت« الشهرية التي يستخدمها 
املاليلن حول العاللم، نهائيلًا عن املسلتخدمن يف 
الصلن ملع انتهلاء املهلة التلي حددتهلا الرشكة 

األمريكية املطورّرة لها.
وكانلت رشكة »إبيك غايمز« أعلنت مطلع الشلهر 
الجلاري أنهلا سلتوقف نسلختها »فورتنايلت« يف 
الصن، عى وقع القيود التي تفرضها بكن لتشديد 

قبضتها عى القطاع الرقمي.
ولم تسلتثن هذه القيود قطاع ألعاب الفيديو الذي 
يلدررّ إيرادات كبرية يف البالد، لكنله يواجه انتقادات 
بسلبب إدملان الكثري ملن الالعبلن اليافعن عى 

ألعاب الفيديو.
ويف آب فرضلت السللطات قيوداً مشلددة حرصت 
بموجبها الفرة املسموح باستخدام ألعاب الفيديو 
خاللها بثالث سلاعات أسلبوعياً لألشلخاص دون 
سلن 18 عاملاً، فيما كان بعلض األطفال يمضون 

ساعات طويلة يوميا يف اللعب أمام الشاشة.
وكانلت »فورتنايلت« تضلم منلذ 2018 نسلخة 
تجريبية مخصصة للصن، حيث تخضع املحتويات 
العنيفة واملبتذلة والحساسلة سياسلياً إىل مراقبة 

مشددة.
ومنذ مطلع الشلهر الجاري، توقفلت »فورتنايت« 
عن قبول العبن جدد يف الصن، بحسلب ما أعلنت 
»إبيك غايمز« التي تضم بن مستثمريها مجموعة 
»تنسلنت« الصينيلة العمالقة يف مجلال اإلنرنت. 
وللم يخف العبو »فورتنايت« يف الصن حزنهم عى 

نهاية هذه اللعبة يف البالد.
وُتصنلف »فورتنايلت« ملن أكثلر ألعلاب الفيديو 
شعبية يف العالم، إذ يزيد عدد مستخدميها عن 350 

مليونا، أي أكثر من سكان الواليات املتحدة.

املختلص  أوغلور،  هنريلك  الرس  أعللن 
أن  العلميلة  بالشلؤون  الدنماركلي 
الرباكن العمالقة، هي الخطر 
اللذي يهلدد  الطبيعلي 
على  الحيلاة 

األرض.ويشلري أوغلور يف كتابله اللذي صدر 
حديثلا بعنوان »كتاب الرش الكبري للكوارث«، 
الذي تنقل عنله الصحيفة بعض املقتطفات، 
إىل أنله نتيجة ثوران الربكان قبل 75 ألف عام 
يف جزيرة سومطرة »غطت طبقة سميكة من 
الحمم الربكانية والسلخام والرماد الربكاني 
مسلاحات كبرية، دفنت تحتهلا الحيوانات 
والنباتلات يف دائرة نصف 

قطرها مئات الكيلومرات حول الربكان.
ويضيلف، أن قذف اللربكان كتللة هائلة من 
لت سلحابة  الرملاد الربكانلي والغازات شلكرّ
كبرية غطت معظم مسلاحة آسليا وحرمتها 
من ضوء الشلمس. أي عاشلت هذه املناطق 
يف الظلالم. وأدت هلذه الكارثلة الطبيعية إىل 
ظاهلرة الشلتاء الربكانلي، حيث بللغ معدل 
انخفلاض درجات الحرارة 10 درجات مئوية 

عى مدى عدة أعوام.
ويقلول، »ريملا يمكننلا تخملن كيلف أثلر 
ثوران هلذا الربكان يف أسلالفنا«. مشلريا إىل 
أنله بعد ميض بضع سلنوات علادت درجات 
الحرارة إىل مسلتواها الطبيعي، ولم يكن عى 
األرض حينها سلوى بضعلة آالف من البرش. 
اي أصبحلت البرشيلة ملن األنلواع املهلددة 

باالنقراض.

البراكين أكبر تهديد للبشرية.. كتاب جديد يتنبأ بالخطر
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قال الحسين عليه السالم: »َلْن أْطِعَم أخاً لي ُمسِلماً أحبُّ 
إلّي ِمن أْن أعتق أفُقاً من الناس«. قيل وكم الفق؟ قال: 

»عشرة آالف«.
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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

قرن من الصحة الجيدة، ذلك ما احتفلت به السيدة دولوريس 
جريل خ�الل يوم ميالده�ا التأريخي الذي يوث�ق ذكرى 100 
ع�ام من الحياة ع�ى هذا األرض بصحة وعافي�ة، تماماً كما 
األمني�ات التي تلقته�ا يف أعوامه�ا الس�ابقة.ومحاطًة بعدد 
م�ن األحب�اء الذين يع�دون عى أصاب�ع اليد الواح�دة، قالت 
دولوريس املقيم�ة بمدينة روكفورد األمريكي�ة إنها بعزيمة 
ال تثبطه�ا الجب�ال وال تخط�ط للتواني أب�داً يف إكمال عامها 
الجدي�د حتى ال��101 عاماً، مجن�دًة روحه�ا وحيوتها برس 
الحياة املديدة والس�عيدة، الذي أفصحت عنه بكونه يكمن يف 
اختيار »املواقف اإليجابية« دائماً وأبداً خالل مس�رية الحياة، 
والحف�اظ عى هذه العزيمة اإليجابية ما اس�تطاعت، قائلًة: 
»إنه ش�عور رائع وإني أتطلع لدخول ال�101، فقط حاول أن 
تحظى بيوم جيد للغاية ما اس�تطعت.. تقبل اليوم كما يأتيك 

واستفد من دروسه عى أكمل وجه«.

س�جلت مدينة هوب�ارت األس�رالية أدنى درج�ات حرارة يف 
ش�هر ترشي�ن الثان�ي من�ذ 68 عاما،  حس�بما أف�اد مكتب 
األرص�اد الجوي�ة األس�رالية.وقال املكتب يف تغري�دة له إنه 
وفًقا للبيانات األولية تم كرس »بعضا« من األرقام القياس�ية 
املتعلقة بدرجات الحرارة الدنيا يف ش�هر ترشين الثاني، وذلك 
قبل ما يزيد قليالً عن أس�بوعني ع�ى بداية فصل الصيف )يف 
نصف الك�رة الجنوبي(.وأض�اف مكتب األرصاد: »بالنس�بة 
ملدينة هوبارت، س�جلت 9ر2 )درجة مئوية( الس�اعة 5:39 
صباًح�ا وه�ي أدنى درج�ة حرارة تس�جل يف ش�هر نوفمرب 
من�ذ عام 1953. أي قب�ل 68 عاًما«.يذكر أن فصل الصيف يف 

أسراليا يبدأ يف أول ديسمرب من كل عام.

ُمسّنة تحتفل بميالدها 
الـ100 

مدينة هوبارت تسجل أدنى 
درجات حرارة منذ 68 عامًا

أعل�ن املعهد القومي امل�ري للبحوث الفلكية 
والجيوفيزيقي�ة، أن األرض ستش�هد ظاه�رة 
فلكية بحدوث أطول خس�وف جزئي للقمر لن 
يتك�رر خالل ال�1600 ع�ام قادم.وقال املعهد، 
إن الخس�وف ل�ن يكون مرئيا م�ن مر حيث 
س�يكون القمر ق�د غ�رب تحت األف�ق يف ذلك 
الوقت. وس�وف يرى الخس�وف الجزئي للقمر 
من أمريكا الش�مالية ورشق آس�يا وأجزاء من 
ش�مال قارة أوروبا وإندونيس�يا. وأشار إىل أنه 
يعترب الخس�وف الجزئي للقم�ر يف 19 ترشين 
الثان�ي أط�ول خس�وف خ�الل ال��1000 عام 
القادم�ة وقد ح�دث الخس�وف الجزئي األخري 

للقم�ر ال�ذي امتد لف�رة أطول يف 18 ش�باط 
1440، وتابع: ستكون املدة اإلجمالية لخسوف 
نوفم�رب 2021- من اللحظة الت�ي يدخل فيها 
القمر منطقة ظل األرض حتى لحظة خروجه- 
س�اعات   6 )ح�وايل  ثاني�ة   21،693 ح�وايل 
ودقيقتان(.بالنسبة للخسوف غري الكيل للقمر 
فه�ذه تعترب م�ده طويلة وغري معت�ادة. ويعد 
الخس�وف الجزئي يف نوفم�رب 2021 أطول من 
العديد من الخسوفات الكلية للقمر.عى سبيل 
املث�ال، كانت امل�دة اإلجمالية للخس�وف الكيل 
للقم�ر يوم 26 مايو 2021 ه�ي 18127 ثانية 
)حوايل 5 س�اعات 2 دقيقة 7 ثانية تقريبا( أي 

أقل بس�اعة واحدة تقريًبا.وأوض�ح املعهد، أن 
خس�وف نوفمرب أطول خس�وف جزئي للقمر 
من�ذ زم�ن.. ألن دخ�ول قم�ر نوفم�رب يف ظ�ل 
األرض يتزامن مع وجوده عند أبعد مس�افة له 
من األرض )األوج( مما يس�بب نس�بيا تباطؤاً 
يف رسعة دوران القمر حول األرض. وس�يحدث 
الخس�وف الجزئ�ي للقمر بني الس�اعة 06:02 
و12:03 )بالتوقي�ت العامل�ي( يف 19 نوفم�رب، 
وستصبح الش�مس واألرض والقمر يف محاذاة 
ش�به مثالي�ة وه�و أق�رب ج�دا هندس�يا من 
الخسوف الكيل حيث سيغطى ظل األرض ٪99 

من مساحة القمر.

لن يتكرر بعد 1600 عام.. 
الجمعة المقبل يشهد أطول خسوف 

جزئي للقمر

تداول رواد وس�ائل التواصل االجتماع�ي مقطعا طريفا لقيام 
حيوان كنغر بمحاولة إغراء فتاة من خالل تنفيذ عرض كمال 
أجسام لعضالته.ويظهر يف الفيديو قيام كنغر بمحاولة إبراز 
عضالت�ه عند مش�اهدته لفتاة خل�ف الش�باك، حيث قامت 
األخ�رية بتصوي�ر الحادثة.ويبدو الكنغر للوهل�ة األوىل، كما 
لو أن�ه يحاول إبراز مفاتن�ه الجميلة، وتقدي�م عرض كمال 
أجسام فريد أمام الفتاة للفت نظرها، لكن الحقيقة قد تكون 
مختلف�ة تماما، حيث م�ن املمكن أن الكنغر يح�اول توجيه 
رسالة مفادها؛)احذر االقراب من منطقتي(.الجدير بالذكر 
أن بع�ض أصن�اف الكنغر، مث�ل الكنغر األحمر األس�رايل، 

يصل طول�ه إىل مرين تقريب�ا، وتتمتع الكناغر بأجس�ام 
قوي�ة جدا وذيل طوي�ل هام للحفاظ عى الت�وازن أثناء 

القف�ز الطويل، حيث تتطلب طبيع�ة حياتها عضالت 
استثنائية تمكنها من الدفاع عن نفسها يف الحياة 

الربية القاسية.

كنغر يحاول إبراز عضالته

يق�ول خ�رباء التغذية إن الحليب املش�تق من 
البطاطس س�يصبح أكثر أنواع الغذاء شيوعاً 
يف عام 2022.ويؤكد توماس أوالندر، الرئيس 
التنفيذي لرشكة »فيج أوف لوند الس�ويدية« 
أن حليب البطاطس، البديل النباتي، قد حظي 
باالهتمام بعد أن أطلقته الرشكة تحت االسم 
التجاري »دوج«.وبحس�ب أوالن�د فإن إنتاج 
حلي�ب البطاط�س يتطل�ب نص�ف مس�احة 
األرض الت�ي يتطلبه�ا إنتاج حليب الش�وفان 
وحلي�ب اللوز.وقال تقرير جدي�د: »حان اآلن 
دور حليب البطاطس الذي يحتوي عى نسبة 
منخفضة من السكر والدهون املشبعة، ومن 
املقرر أن يهيمن عى قوائم املقاهي يف األشهر 
».وبحس�ب موق�ع »كاليمتاري�ان«  املقبل�ة 
املختص بالبيئ�ة واملناخ، فإن النظام الغذائي 
الذي يعتمد عى بدائل صديقة للبيئة، يمكن أن 
يقلل من خطر اإلصاب�ة بالرسطان وأمراض 
القل�ب والس�كتة الدماغية.وي�ويص خ�رباء 
التغذية باس�تبدال اللحوم الحمراء واملعالجة، 
بربوت�ني نباتي ع�ايل الجودة مث�ل املكرسات 
والبذور والحم�ص والعدس والتوفو، وفق ما 

إندي�ان  صحيف�ة  نقل�ت 
إكسربس.

حليب البطاطس..
 الغذاء الجديد في عام 

2022

يقدم برنامج األطفال التلفزيوني الشهري »شارع سمسم« أول دمية آسيوية مستوحاة 
م�ن الرغب�ة يف نرش التس�امح ومواجهة الكراهي�ة والعنرية.وتأتي ش�خصية »جي 
يون�غ« كأول دمي�ة أمريكية كورية تمارس هواية التزلج عى األلواح، ليقدم املسلس�ل 
الذي تم بثه ألول مرة قبل 52 عاماً، الش�خصية األخرية بش�كل رس�مي هذا الشهر عرب 
برنامج خاص.ومن املعتزم أيضاً أن تظهر نجمة التنس نعومي أوساكا، واملمثل واملؤلف 
الكندي س�يمو ليو، من بني املشاهري الذين سيظهرون يف الربنامج التلفزيوني الخاص 
بحيث يعرض يف »إتش بي أو ماكس« ومنصات التواصل االجتماعي ومحطات أخرى يف 
موسم العطالت بالواليات املتحدة.وبالعودة للشخصية املناهضة للعنرية، فإن وجود 
»جي يونغ« جاء تتويجاً ملناقش�ات املنتجني بعد تصاعد الكراهية يف مناطق من العالم 
العام املايض.ويف السياق ذاته، تمت االستعانة لتحريك دمية الشخصية الجديدة بكاثلني 
كي�م )41 عاماً( وهي أمريكي�ة كورية دخلت عالم الدمى ألول م�رة يف الثالثينيات من 
عمرها، وتم قبولها يف ورشة عمل لشارع سمسم عام 2014. موضحًة كيم »بأن يكون 
املرء محركاً للدمى يف عرض ش�اهده وهو يك�رب كان بمثابة حلم يتحقق«، لكنها تدرك 

املسؤوليات التي ينطوي عليها األمر أيضاً.

موس�يقي  أل�ف   12 نح�و  أدى 
فنزوييل، مقطوعة »مارش سالف« 
لتشايكوفسكي، سعياً لتحقيق رقم 
قي�ايس عاملي ل�»أكرب أوركس�را يف 
العال�م«، ع�ى أن تعل�ن النتيجة يف 
األي�ام املقبل�ة. وتجّمع موس�يقيو 
الوطني لفرق األوركس�را  النظ�ام 
الش�بابية يف فنزويال، القادمون من 
كل أنحاء البالد، يف باحة األكاديمية 
العس�كرية الفنزويلية يف كراكاس، 
مع حل�ول الظ�الم ع�ى العاصمة.

وأطل�ق املايس�رو الراحل خوس�يه 
أنطوني�و أبرو، ه�ذا الربنامج العام 
املسمى »إل سيستيما« سنة 1975، 
املوس�يقية  الربي�ة  جع�ل  به�دف 
متاحة آلالف األطفال املنحدرين من 
الشعبية، وتم استنساخه  الطبقات 
يف ع�رشات البلدان. وخّرج الربنامج 
خصوصاً غوس�تامو دوداميل املدير 
املوسيقي ألوبرا باريس واألوركسرا 
آنجلي�س. ل�وس  يف  الفيلهرموني�ة 
وكان�ت املقطوعة الت�ي ألفها بيوتر 
إيليتش تشايكوفسكي سنة 1876، 
كنش�يد ي�راد من�ه إله�ام الجن�ود 
الروس والرب خ�الل الحرب ضد 
تركيا، الثالثة من ثماني مقطوعات 
تم�ت تأديته�ا خ�الل الحفلة.وقاد 
أندريس دافيد أس�كانيو )34 عاماً( 
الحفلة املوس�يقية، التي امتدت عى 

اثنتي عرشة دقيقة.

12 ألف فنزويلي 
يعزفون 

لتشايكوفسكي 

»شارع سمسم« ُيطلق دمية لمواجهة 
العنصرية

صنعت بريطانية املئات من زهور الخش�خاش من القوارير البالس�تيكية 
املع�اد تدويرها وزينت بها جزءا كب�ريا من أحد جدران منزلها.بدأت كانت 
فيونا من دورتشيسر، جمع العبوات البالستيكية من األصدقاء والجريان 
يف عي�د امليالد املايض، لصناعة أزهار الخش�خاش االصطناعية منها، قبل 
تلوينها باألحمر واألس�ود وربطها باألسالك.واس�توحت فيونا التي تعمل 
يف متج�ر الفن�ون والحرف اليدوي�ة، الفكرة من عرض أقي�م يف برج لندن 
يف 2014 لجم�ع التربع�ات لألعم�ال الخريية.وقالت فيونا ع�ن تجربتها: 
)ساعدني بعض األصدقاء بجمع القوارير البالستيكية، وتمكنت من جمع 
1000 عبوة قطعت قيعانها عى ش�كل أزهار، ولونتها بألوان األكريليك(.
يذك�ر أن فك�رة فيونا كانت ته�دف لجمع التربعات ملس�اعدة املحتاجني. 
ونجحت يف جمع أموال عرب صفح�ة لجمع التربعات، وفق موقع)ميرو( 

اإللكروني.

بع�ض االمور رغ�م بس�اطتها اال انها 
تحم�ل معاني كبرية وهذا حال مس�ن 
ايران�ي ح�اول الحف�اظ ع�ى البيئ�ة 
بطريقته الخاصة والبس�يطة فاصبح 
ق�دوة لغ�ريه م�ن اه�ايل قريته.هناك 
من�زل ريف�ي قدي�م وبس�يط يبعث يف 
النف�س الطمانين�ة والراح�ة، خاصة 
عندما يكون يف استقبال الضيوف رجل 
مس�ن، الذي كان يوما ما صيادا يغزو 
الطبيع�ة ببندقيت�ه لكن�ه االن يحافظ 
عليها.وقال أصغ�ر أصالني، وهو أحد 
عش�اق الحفاظ عى البيئة: »ما يقرب 
من ستني عاما مضت كنت احمل هذه 
البندقي�ة متصورا انها يشء جيد ولكن 
من�ذ اربعني عام�ا وضعتها يف صندوق 

ولم اعد استعملها منذ ذلك الحني«.
اح�د س�كان قري�ة  اصغ�ر اصالن�ي 
تش�وغيورت يف مدين�ة فريدون ش�هر 
غرب محافظة اصفهان وس�ط ايران، 
يف الوق�ت الراهن يعش�ق التجوال بني 
احضان الطبيعة، ويقوم بعمل بسيط 
يف النظ�ر البع�ض منا لكن�ه ذو معنى 
كب�ري، فه�و يعم�ل ع�ى توف�ري املياه 
للحيوان�ات يف الرباري.ويقول اصالني: 
»يف الوقت الحايل نظرا للجفاف وش�ح 

املياه فكرت يف ان اض�ع املياه يف مكان 
مناس�ب فيه ظل حتى التجف برسعة 
والحيوان�ات  الطي�ور  من�ه  وت�رشب 
الربية«.الرجل يقول اذا تم القضاء عى 
الطبيعة فان كل يشء سيكون مصريه 
الفناء ليصبح ق�دوة الهايل قريته فهم 
يقومون طواعية بايصال املياه للرباري 

من أجل سقي الكائنات الحية هناك.

وق�ال أح�د أه�ايل القري�ة: »كل ي�وم 
ييتن�اوب اه�ايل القري�ة ع�ى توف�ري 
املي�اه للحيوان�ات الربية«.رغ�م تقدم 
اصغ�ر اصالني يف العمر اال انه يش�عر 
باملس�ؤولية تج�اه البيئ�ة ول�م يق�ف 
صامت�ا ام�ام م�ا ح�ل به�ا م�ن اثار 
الجف�اف، ليصبح مثاال يحت�ذى به يف 

العناية بالبيئة.

عث�ر علماء آثار عى مق�ربة جماعية قديمة تحوي نحو 
25 هي�كالً عظمي�اً م�ن حقبة م�ا قب�ل كولومبوس ال 
ت�زال بحالتها ش�به األصلي�ة وتعود خصوصاً إىل نس�اء 
وأطفال، يف قلعة تش�ان تشان ش�مال البريو.وقال عالم 
اآلثار خورخي مينيس�يس لوكالة الصحافة الفرنس�ية 

إن أعم�ال التنقيب األث�ري أفضت أيض�اً إىل العثور عى 
ع�رشات الخزفيات والقطع بينها إبر كانت ُتس�تخدم يف 
حياكة املالبس. واكُتشف املدفن قبل حوايل ثالثة أسابيع 
يف تش�ان تش�ان ع�ى بع�د نح�و 500 كيلومر ش�مال 

العاصمة ليما.

تصنع الزهور من )قوارير بالستيكية(

إيراني يحافظ على البيئة بطريقة بسيطة

في بيرو.. اكتشاف مقبرة من حقبة ما قبل كولومبوس


