
معول المحاصصة يهدم »داري« 
ًوُيشيِّد على أنقاضها بيوتا للمسؤولين

المراقب العراقي - مشتاق الحسناوي
أث�ار قرار مجل�س الوزراء تخصي�َص أراٍض 
سكنية للقضاة والوزراء املحالني عىل التقاعد 
بمس�احة 600 م�ر وس�ط بغ�داد ، موج�ة 
س�خط كبرية بني االوس�اط الشعبية ، داعني 
الحكومة اىل الكشف عن مصري مرشوع داري 

الذي قدمت عليه رشائح الفقراء والشهداء.
 قرار املجل�س تخصيص قطع أراٍض للوزراء 
يف حكوم�ة منتهية واليته�ا وللقضاة ، إجراء 
غري منصف ، يف ظل استمرار معاناة املوظف 

واملواطن البس�يط من أزمة الس�كن الخانقة 
التي أصبح حلها مستحيال.

  آالف املتقدم�ني ع�ىل م�رشوع داري أخ�ذوا 
يقلق�ون ح�ول مص�ري امل�رشوع وأحالمهم 
يف الحص�ول ع�ىل قطعة أرض ضم�ن مدينة 

سكنية تشملها الخدمات .
 حكومة الكاظمي اس�تغلت احتياج املواطن 
ملن�زل يؤوي�ه ب�دون وج�ود تخطي�ط علمي 
أو بن�اء ،م�ا جعل توزي�ع االرايض وإن حدث 
عملي�ة فاش�لة , م�ا ل�م تش�مله الخدم�ات 

االساسية.
ال�وزراء وع�ىل الرغ�م م�ن خدمته�م الت�ي 
التتج�اوز الس�نتني، حصل�وا ع�ىل امتيازات 
كبرية , بينما املوظف العراقي الذي خدم أكثر 
م�ن 30 عاما لم يحصل عىل قطعة أرض , بل 
فق�ط عىل الوعود الحكومي�ة التي ال تقترص 
عىل حكوم�ة الكاظمي وإنما من س�بقوه يف 

الحكم.
مستش�ار رئي�س مجل�س الوزراء لش�ؤون 
االعم�ار، صب�اح عب�د اللطي�ف كش�ف عن 

تفاصيل مبادرة “داري” للس�كن، فيما أشار 
اىل أن الدفع�ة االوىل من املبادرة ستس�تهدف 
توزيع 338 الف قطعة أرض سكنية مخدومة 

مع قروض للبناء.
وذك�ر عب�د اللطي�ف ، أن “مب�ادرة الس�كن 
“داري” الت�ي أطلقه�ا رئي�س ال�وزراء ه�ي 
محاولة لتخفيف أزمة الس�كن يف البالد وهي 
سلس�لة من مبادرات تعم�ل عليها الحكومة 

لتخفيف أزمة السكن يف البالد”...
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المراقب العراقي/ بغداد...
انتق�د الس�يايس الك�ردي ريب�ني 
رئي�س  االثن�ني،  ام�س  س�الم، 
الجمهوري�ة بره�م صال�ح، فيما 
اس�تبعد عودته اىل كريس الرئاسة 

مرة أخرى.
وق�ال س�الم يف ترصي�ح صحف�ي 
إن  العراق�ي«  »املراق�ب  تابعت�ه 
»صالح فش�ل يف تحقي�ق املصالح 
وحت�ى  ب�ل  والكردي�ة،  العراقي�ة 
مصال�ح حزب�ه االتح�اد الوطن�ي 

الكردستاني«.
وأض�اف أن »صال�ح عمل لتحقيق 
مصالح�ه الش�خصية، بالرغم من 
أن رئيس الجمهورية يؤدي القسم 
باملحافظ�ة ع�ىل املصال�ح العلي�ا 
للبلد ومواد الدس�تور، لكن هذا لم 

يتحقق يف فرة صالح إطالقا«.
يش�ار اىل ان كت�ل سياس�ية ع�دة 
رفض�ت من�ح برهم صال�ح دورة 
ثانية يف الرئاس�ة بسبب مالحظات 
كث�رية س�جلت عليه خ�الل توليه 

سياسي كردي يوجه انتقادًا 
الذعًا لبرهم صالح

المراقب العراقي/ بغداد...
وجه�ت وزارة الربي�ة ، امس االثن�ني، ادارات املدارس 
باالبتع�اد عن العن�ف والعقاب البدني تج�اه التالميذ، 
فيما ش�ددت عىل ايجاد انس�ب الطرائق ملكافحة هذه 

الظاهرة.
وقالت ال�وزارة يف بيان تابعته »املراق�ب العراقي«، إن 
»اإلدارة املدرس�ية تع�د م�ن أهم الكيان�ات التي تعمل 
ع�ىل تحقيق اهداف الربية والتعليم، تخطيطا وتنفيذا 
،وخالف�ا لذل�ك تصب�ح العملي�ة الربوي�ة بعي�دة عن 
أهدافه�ا، إذ يقوم مدير املدرس�ة والعامل�ون باإلدارة 
عىل دراس�ة الواقع واتخاذ الق�رارات املهمة وتنفيذها 

بما يكفل تطوير البيئة املدرسية بمواردها كافة«.
واض�اف بي�ان الوزارة ان�ه »وفقا لذلك يج�ب االبتعاد 
عن العنف واس�تخدام العق�اب البدني تج�اه التالميذ 
واعتم�اد األس�لوب الربوي وإيج�اد أنس�ب الطرائق 

ملكافحة هذه الظاهرة التي باتت تش�كل خطورة عىل 
سلوكيات ومستقبل أبنائنا االعزاء«.

ولفت اىل ان »الوزارة جادة يف انتقاء أفضل األطر للعمل 
يف ه�ذا املي�دان املهم الذي ُيعد عام�ال محوريا وحيويا 
لكفاي�ة التدريس واألداء العام للمدرس�ة لنتجاوز كل 

االزمات التي تعصف بالعملية التعليمية«.

التربية تحظر »العقاب البدني« في المدارس

المراقب العراقي / أحمد محمد...
تح�اول مفوضي�ة االنتخاب�ات بش�تى األش�كال 
والط�رق، التهرب من اج�راء العد والف�رز اليدوي 
الش�امل، وذل�ك للحيلول�ة دون كش�ف املزي�د من 
الفضائ�ح التي منيت به�ا بعد اج�راء العد والفرز 
الجزئ�ي بعدد م�ن املحطات يف بع�ض املحافظات 

العراقية، وخوفا من الوقوع يف قفص املحاكمة. 
فالزال�ت املفوضي�ة، تغط�ي ع�ىل فش�لها يف إدارة 
االنتخاب�ات األخ�رية، رغ�م أن جميع األدل�ة التي 
ُقدمت ع�ىل طاولته�ا من الكت�ل السياس�ية التي 
رسق�ت اصواته�ا الق�ت مقبولي�ة م�ن الس�لطة 

القضائي�ة ويف الوق�ت ذاته »ادهش�ت« بعثة األمم 
املتحدة الت�ي اعرفت بحقيقة األدلة، يف وقت تؤكد 
كتال سياس�ية عىل أن اج�راء العد والف�رز اليدوي 
س�يقلب طاول�ة النتائج االنتخابية وس�يكون امر 

كفيل بفضح فشل املفوضية. 
العام�ري،  الفت�ح ه�ادي  تحال�ف  رئي�س  واك�د 
للعملي�ة  املفوضي�ة  ادارة  وس�وء  املخالف�ات  أن 
االنتخابية أس�هم يف احداث ف�وىض عارمة للوضع 
الس�يايس، مش�ريا اىل أن قرارات الهي�أة القضائية 
ببط�الن بعض املحط�ات التي لم تغلق يف الس�اعة 
السادس�ة س�تؤدي اىل بط�الن أكث�ر م�ن 6000 

محطة، كما الغيت ما يقارب 4000 محطة بسبب 
وجود بصمات متكررة، ما يعني ان 10000 محطة 
س�تلغى وهو رقم يش�كل ما نس�بته 18 باملئة من 
مجموع املحطات بالعراق التي يصل عددها اىل 55 

ألف محطة.
وب�دوره، اك�د املحلل الس�يايس ف�راس اليارس، أن 
»عملي�ات التزوي�ر ورسق�ة األصوات بات�ت امر ال 
يمك�ن االخت�الف علي�ه بني طرف�ني«، مش�ريا اىل 
أن »زي�ارة بالس�خارت اىل األم�ني الع�ام لعصائب 
وقي�ادات  الخزع�ي  قي�س  الش�يخ  الح�ق  اه�ل 
االط�ار التنس�يقي، جاءت للتس�ر ع�ىل الجريمة 

الت�ي ارتكبته�ا عدة جه�ات من الداخ�ل والخارج 
وبمشاركة مفوضية االنتخابات«.

وقال�ت اليارس، يف ترصيح ل� »املراقب العراقي« إن 
»حناجر املحتجني امام املنطقة الخرضاء الرافضة 
لنتائج االنتخابات تص�دت ملؤامرة كربى عىل إرادة 

الشعب العراقي بعد عملية رسقة األصوات«.
وأض�اف، أن »عملي�ات الفرز الجزئي�ة والتغيريات 
التي طرأت عىل نتائج االنتخابات ثبتت حق »اإلطار 
التنسيقي« يف وجود عمليات تزوير كبرية وخطرية 

رافقت االنتخابات األخرية«...
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الثبات على الفرز »اليدوي« يضع مفوضية 
االنتخابات خلف »قضبان« اإلتهام
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فمن قبلين بقبول الحق
فاهلل أوىل بالحق
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الحرس الثوري: لن نسمح لألعداء 
بانتهاك مياهنا اإلقليمية أبًدا

العراق يقدم عرضا لـ »اللوفر«
 من أجل تأهيل ُمتحف الموصل

4
اقرأ في هذا العدد

المراقب العراقي/ بغداد...
دع�ا تحالف قوى الدول�ة الوطنية، امس االثن�ني، اىل رضورة التصدي 

لكل من يحاول اإلساءة ملراجع الدين.
وق�ال عض�و التحال�ف س�تار الجاب�ري، يف تغريدة عىل موق�ع توير 
تابعته�ا »املراق�ب العراقي« ان »اإلس�اءة ملراجع الدين ليس�ت وليدة 
الس�اعة وإنما س�يناريو مع�د ابتداًء م�ن التطاول عىل مق�ام اإلمام 
السيس�تاني ومحاولة نبش قرب املرجع الحكيم واالس�اءة للش�هيدين 

الصدرين وهكذا«.
وأضاف أن »عىل الشعب ان ال يعطي فرصة ملن يحاول ذلك وعىل قوى 
السياس�ة ان ال تغ�ض الطرف كما فعل�ت عند محاولة نب�ش القبور 

آنذاك«.
يش�ار اىل ان تظاه�رات ترشي�ن افرزت حال�ة من التج�اوزات طالت 
املراجع العظام من قبل مجموعة من الناشطني املدفوعني من الخارج.

تحالف سياسي : التجاوز على 
المراجع اليمكن السكوت عنه

هل ُتطيح مطرقة العدالة بـ»الوزير االنفصالي«؟
جولة المنامة ُتغضب العراقيين

المراقب العراقي/ المحرر السياسي…
»االنته�اكات  م�ن  طويل�ة  قائم�ة 
من�ذ  العراقي�ون  س�ّجلها  الدبلوماس�ية« 
تويل فؤاد حس�ني منصب وزي�ر الخارجية، 
فالس�يايس الك�ردي املنح�در م�ن الحزب 
الديمقراطي الكردس�تاني بزعامة مسعود 
بارزان�ي، واملؤي�د بش�ّدة النفص�ال إقلي�م 
كردس�تان، ل�م ُيِج�د عىل ما يب�دو دوره يف 

الكابينة الوزارية االتحادية.
وبدأ اس�م فؤاد حس�ني يردد بكثرة عندما 
ت�وىل وزارة املالي�ة يف الكابين�ة الحكومية، 
لرئيس الوزراء الس�ابق ع�ادل عبد املهدي، 
وذلك ألس�باب عّدة لعلَّ أبرزه�ا مواقفه يف 
التعامل مع امللف املايل، و«االنحياز« لإلقليم 

يف القضايا العالقة بني بغداد وأربيل.
وع�ىل الرغ�م م�ن اس�تقالة عب�د امله�دي 
وحكومت�ه، بعد الضغ�ط الجماهريي الذي 
ولّدت�ه االحتجاجات العارم�ة، التي اندلعت 
يف ترشي�ن األول من الع�ام 2019 وطالبت 
ب�«التغي�ري الش�امل«، إال أن فؤاد حس�ني 
كان اس�تثناًء من ذلك، فقد توىل يف حكومة 
الخارجي�ة،  وزارة  الكاظم�ي  مصطف�ى 
الذي يعت�رب بطبيعة الحال منصًبا س�يادًيا 

حساًسا.
»الهف�وات«  تك�ررت  الح�ني  ذل�ك  ومن�ذ 
»االنته�اكات  ث�م  وم�ن  الدبلوماس�ية 
الصارخ�ة« حتى وصل�ت إىل مرحلة »خرق 

القانون العراقي«.
ويف الب�الط امللك�ي البحرين�ي، وقف »رأس 
ه�رم الدبلوماس�ية العراقي�ة« يف طاب�ور، 
يرق�ب دوره إللقاء التحي�ة عىل ملك البالد 
حم�د بن عي�ى آل خليف�ة، وعين�اه ترنو 
ص�وب رئي�س حكوم�ة إقلي�م كردس�تان 
مرسور بارزاني الذي كان يسبقه بخطوات.
ولم يأبه فؤاد حسني عىل ما يبدو للمنصب 
الس�يادي ال�ذي ُيمّثل�ه اآلن، حس�بما يرى 
وصف�وه  م�ا  بش�ّدة  انتق�دوا  مدون�ون 
ب�«الخ�رق الدبلوم�ايس« ال�ذي تس�بب به 

الوزير الكردي.

وأث�ارت ص�ورة وصف�ت بأنه�ا »مهينة«، 
ُنرشت عىل نطاق واس�ع يف مواقع التواصل 
االجتماع�ي، ُتظهر ف�ؤاد حس�ني واقًفا يف 
طاب�ور عندما كان م�رسور بارزاني ُيلقي 
التحية ع�ىل ملك البحري�ن يف املنامة، جداًل 
واس�ًعا يف الع�راق، وه�و م�ا ُيطل�ق عليه 
كث�ريون بأنه »تقديم للمصالح السياس�ية 

عىل حساب املصلحة الوطنية«.
ويف وقت س�ابق، ذكر رئيس حكومة إقليم 
كردس�تان مرسور بارزاني أن�ه التقى يوم 
الس�بت بمل�ك البحرين حمد ب�ن عيى آل 

خليفة يف املنامة.
جاء اللقاء عىل هامش مشاركة بارزاني يف 

منتدى حوار املنامة بالعاصمة البحرينية.
وق�ال بارزان�ي يف تغري�دة عىل توي�ر، إنه 
وجه الش�كر إىل ش�عب البحري�ن عىل كرم 

ضيافته�م خالل لقائه مل�ك البالد حمد بن 
عيى آل خليفة.

وج�راء هذه الواقعة اس�تذكر مدونون دور 
فؤاد حس�ني ال�ذي كان من أب�رز املؤيدين 
لالس�تفتاء ال�ذي أج�راه إقليم كردس�تان 
إلعالن االنفصال عن الدولة العراقية، حيث 
أدىل بترصيح عام 2018، قال فيه إن حدود 
العراق “غري مقدسة”، وإن الكرد لم يكونوا 
يوم�اً ج�زءاً من ه�ذه الدولة حت�ى يقرروا 

االنفصال عنها.
ويوم الثالثاء املايض، أدىل بارزاني بترصيح 
مث�ري للجدل، ضمن فعالي�ات منتدى األمن 
والس�الم يف ال�رشق األوس�ط الت�ي أقيمت 
يف الجامع�ة األمريكي�ة بمحافظ�ة دهوك، 
عندم�ا ق�ال »أن�ا ك�ردي« رًدا عىل س�ؤال 
مراس�ل صحيف�ة الغاردي�ان الربيطاني�ة 

لش�ؤون الرشق األوس�ط، الذي س�أله عن 
هويته ما إذا كانت عراقية أم كردية.

ول�م تنتِه القصة عند ه�ذا الحد إنما تعدته 
بكثري، حيث ُصدم الشارع العراقي بظهور 
وزير خارجيته�م، خالل مقابلة تلفزيونية 
أجراها مع قن�اة إرسائيلي�ة، ليضج الرأي 
الع�ام بهذه الواقع�ة التي م�ا زالت حديث 

الرأي العام.
وتعليًق�ا ع�ىل ذل�ك ق�ال املتح�دث باس�م 
املقاومة اإلسالمية كتائب حزب الله محمد 
مح�ي، إنه »ليس من ح�ق وزير الخارجية 
مص�ادرة رأي الش�عب العراق�ي الراف�ض 
للتطبي�ع من خالل التحدث لوس�ائل إعالم 
الكي�ان الصهيوني«، مؤك�ًدا أنه »ال يمكن 
الس�كوت عن تعمد وزي�ر الخارجية إهانة 
املنصب االتحادي وترصفه كتابع ملس�ؤويل 

إقليم كردستان يف زيارته للبحرين«.
الجه�ات  »نطال�ب  قائ�اًل:  مح�ي  وأردف 
الخارجي�ة  وزي�ر  بمحاس�بة  القضائي�ة 
النتهاك�ه الدس�تور ال�ذي يج�رم كل أنواع 

التطبيع«.
م�ن جانبه�ا ب�ررت وزارة الخارجية، لقاء 
وزيره�ا مع قن�اة ارسائيلي�ة، ب�«انتحال« 

األخرية اسم مؤسسة أخرى.
وقال املتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف 
إن  العراق�ي«،  ل�«املراق�ب  ورد  بي�ان  يف 
»موق�ف وزارة الخارجية، كما ُعرف عنها، 
موق�َف الع�راق الثاب�َت والداع�َم للقضية 
الفلس�طينية وتنفي�َذ الحق�وق املرشوع�ة 
والرف�َض  الفلس�طيني  للش�عب  الكامل�ة 
القاطَع ملس�ألة التطبيع م�ع إرسائيل،وأن 
املوق�ف الحكوم�ي العراق�ي ي�رى يف ذل�ك 

أولوية تعاطيه«.
وأف�اد الصّح�اف ب�أن »م�ا نقلته وس�يلة 
إعالمي�ة م�ن ترصيح�ات انتحل�ت صف�ة 
مؤسس�ة أخ�رى ج�رى دوَن التأك�د م�ن 
صحتها، ال س�يما بعد أن جدد وأكد الوزير 
حس�ني قوله بال للتطبيع س�واء يف مؤتمر 

املنامة أم يف مقابالت تلفزيونية متعددة«.
يف املقاب�ل يق�ول املحل�ل الس�يايس صباح 
العراق�ي«: »قلناه�ا  العكي�ي ل�«املراق�ب 
ونكرره�ا م�راًرا ب�أن العراق ل�ن يدخل إىل 
حظ�رية التطبيع م�ع الكي�ان الصهيوني، 
ع�ىل الرغم من املح�اوالت املتع�ددة لدفعه 

نحو هذا املنزلق الخطري«.
ويضيف أن »مواقف وزي�ر الخارجية فؤاد 
حس�ني املثرية للجدل، باتت محل استغراب 
واس�تهجان كبريين بني العراقيني، السيما 
فيم�ا يتعلّق بالتواجد العس�كري األمريكي 
والعالق�ة ب�ني املرك�ز واإلقليم، وأخ�رًيا ما 

جرى من حوار مع القناة اإلرسائيلية«.
وين�ص قانون العقوب�ات العراقي يف املادة 
بالروي�ج  ُي�دان  م�ن  كل  بإع�دام   ،201
للصهيونية أو تقديم أي مساعدة مادية أو 

معنوية لها لتحقيق أغراضها.

المراقب العراقي/ بغداد...
وض�ع تحال�ف الفت�ح، أم�س 
االثنني، س�قفا زمني�ا الختيار 
للحكوم�ة  ال�وزراء   رئي�س 

املقبلة.
وق�ال عض�و التحال�ف مختار 
املوس�وي، يف ترصي�ح صحفي 
العراق�ي«   »املراق�ب  تابعت�ه 
إن »ط�رح األس�ماء م�ن قب�ل 
التي�ار الص�دري وق�وى اإلطار 
ألتنسيقي سيعقد املشهد خالل 
املرحلة املقبلة وربما لن يس�فر 
عن تس�مية رئيس الحكومة إال 
بعد م�دة طويلة من الرصاعات 

قد تتجاوز الثالثة أشهر«.
املقبل�ة  »األي�ام  أن  وأض�اف 

س�تكون م�ن أصع�ب الفرات 
الت�ي يمر بها الع�راق والعملية 
السياسية عىل وجه الخصوص 
وتحت�اج إىل حكم�ة يف الق�رار 

واختيار شخصية مناسبة«.
ش�خصية  »أي  أن  إىل  وأش�ار 
تتوىل رئاس�ة الحكوم�ة املقبلة 
لن تستطيع فرض نفسها عىل 
الكت�ل واألحزاب والعمل بمعزل 
عن غايات الجهة التي رشحتها 
وبالت�ايل ل�ن يت�م االبتع�اد عن 

التوافقية كثريا«.
يش�ار اىل أن انتخاب�ات ترشين 
أفرزت انسدادا سياسيا، بسبب 
الكت�ل  م�ن  العدي�د  اع�راض 

السياسية عىل نتائجها.

المراقب العراقي/ بغداد...
قمعت قوات االمن الكردية »االس�ايش«، امس االثنني، تظاهرة طالبية 

خرجت بعد قطع منحة الطلبة البالغة »60« الف دينار.
وق�ال مص�در محي يف ترصيح خص ب�ه »املراقب العراق�ي« أن »قوات 
األمن الكردية اآلس�ايش ومكافحة الش�غب اس�تخدمت الغاز املس�يل 

للدموع لتفريق تظاهرة طالبية أمام مبنى جامعة السليمانية«.
واوضح أن »املئ�ات من الطلبة تجمعوا أمام مبنى جامعة الس�ليمانية 
والكلي�ة التقني�ة واملعهد الطب�ي يف املدينة، احتجاجاً ع�ىل قطع املنحة 

املالية«.
يشار اىل ان كردستان يعيش ظروفاً اقتصادية صعبة اثرت عىل املواطن، 

بسبب استثراء الحزبني الحاكمني يف االقليم عىل حساب الشعب.

الفتح يضع سقفا زمنيا 
الختيار رئيس الوزراء

بسبب »60« ألف دينار..
األمن الكردي يقمع تظاهرة طالبية

8 7
فيرجسون يقود المفاوضات مع بوكيتينو
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املراقب العراقي/ أحمد محمد..
بش�تى  االنتخاب�ات  مفوضي�ة  تح�اول 
األشكال والطرق، التهرب من إجراء العد 
والفرز اليدوي الش�امل، وذل�ك للحيلولة 
دون كش�ف املزي�د م�ن الفضائ�ح التي 
ُمني�ت بها بعد إجراء العد والفرز الجزئي 
لعدد م�ن املحطات يف بع�ض املحافظات 
العراقي�ة، وخوف�ا من الوق�وع يف قفص 

املحاكمة. 
فالزال�ت املفوضي�ة، تغط�ي فش�لها يف 
إدارة االنتخاب�ات األخرية، رغم أن جميع 
األدلة التي ُقدمت عىل طاولتها من الكتل 
السياس�ية الت�ي ُسق�ت أصواتها القت 
القضائي�ة ويف  الس�لطة  مقبولي�ة م�ن 
الوقت ذاته »أدهشت« بعثة األمم املتحدة 
الت�ي اعرتف�ت بحقيق�ة األدل�ة، يف وقت 

تؤك�د كتل سياس�ية عىل أن إج�راء العد 
والف�رز اليدوي س�يقلب طاول�ة النتائج 
االنتخابية وس�يكون كفيال بفضح فشل 

املفوضية. 
ه�ادي  الفت�ح  تحال�ف  رئي�س  وأك�د 
إدارة  وس�وء  املخالف�ات  أن  العام�ري، 
املفوضية للعملية االنتخابية أس�همت يف 
إحداث فوىض عارمة للوضع الس�يايس، 
مش�ريا اىل أن ق�رارات الهي�أة القضائية 
ببط�الن بعض املحط�ات التي لم تغلق يف 
الساعة السادسة ستؤدي اىل بطالن أكثر 
م�ن 6000 محطة، كما اُلغ�ي ما يقارب 
4000 محط�ة بس�بب وج�ود بصم�ات 
متك�ررة، م�ا يعن�ي أن 10000 محط�ة 
س�تلغى وهو رقم يش�كل ما نس�بته 18 
باملئة من مجموع املحطات بالعراق التي 

يصل عددها اىل 55 ألف محطة.
وب�دوره، أك�د املحل�ل الس�يايس ف�راس 
الي�اس، أن »عملي�ات التزوي�ر وسق�ة 
األص�وات باتت أم�را ال يمك�ن االختالف 
علي�ه بني طرفني«، مش�ريا اىل أن »زيارة 
بالس�خارت اىل األمني العام لعصائب أهل 
الح�ق الش�يخ قي�س الخزع�ي وقيادات 
االط�ار التنس�يقي، ج�اءت للتس�رت عىل 
الجريم�ة التي ارتكبتها ع�دة جهات من 
الداخ�ل والخ�ارج وبمش�اركة مفوضية 

االنتخابات«.
وق�ال الي�اس، يف ترصي�ح ل�� »املراقب 
العراق�ي« إن »حناج�ر املحتج�ني أم�ام 
لنتائ�ج  الرافض�ة  الخ�راء  املنطق�ة 
االنتخاب�ات تص�دت ملؤام�رة ك�رى عىل 
إرادة الش�عب العراق�ي بعد عملية سقة 

األصوات«.
وأض�اف، أن »عملي�ات الف�رز الجزئي�ة 
نتائ�ج  ع�ىل  ط�رأت  الت�ي  والتغي�ريات 
االنتخابات أثبتت حق »اإلطار التنسيقي« 
يف وج�ود عمليات تزوي�ر كبرية وخطرية 

رافقت االنتخابات األخرية«.
يف  حص�ل  »م�ا  أن  اىل  الي�اس،  وأش�ار 
االنتخابات ه�و أمر مخطط له عر ثالث 
بتمري�ر  كان�ت  األوىل  املرحل�ة  مراح�ل، 
الثاني�ة  واملرحل�ة  االنتخاب�ات  قان�ون 
بالنتائج  الس�يراني والتالع�ب  التدخ�ل 
النهائي�ة، وكذل�ك ف�أن املرحل�ة الثالث�ة 
واألخ�رية هي عمليات التزوير التي جرت 
ي�وم االنتخابات، كاالقرتاع ألكثر من مرة 
بالبصمة الواحدة وإغالق محطات معينة 
قب�ل موعد إغ�الق الصناديق واس�تمرار 

محطات أخرى خارج الوقت القانوني«.
ولف�ت اىل أن »كل ه�ذه املعطي�ات ه�ي 
ترير قانوني ورسمي الجراء العد والفرز 
اليدوي الشامل وليس الجزئي«، مبينا أن 
»املفوضية تتهرب من الشامل خشية من 

وضع أعضائها يف قفص املحاكمة«.
وق�ررت مفوضي�ة االنتخاب�ات، مس�اء 
أمس االثنني، أنها س�ترشع اليوم الثالثاء 
بإج�راء الع�د والف�رز الي�دوي ل�� 389 
محط�ة انتخابي�ة يف محافظ�ة ذي قار، 
مؤك�دة أن هن�اك تغي�ريا س�تتعرض له 

النتائج االنتخابية.
وأفرزت نتائج العد والفرز اليدوي، قبول 
طعون عدد من املرش�حني، وأسفرت عن 
تغي�ريات بنتائ�ج االنتخاب�ات النيابي�ة، 
حيث ف�از مرش�ح تيار الحكم�ة صادق 

مدلول بدال عن املستقل أمري املعموري يف 
بابل وفوز خالد العبيدي مرش�ح تحالف 
ع�زم ع�ن بغداد ب�دال عن مرش�ح العقد 

الوطني عباس حسني صالح.
كما ش�ملت التغيريات أيضا فوز مرشح 
االتحاد الوطني الكردستاني كمال آغا يف 
أربي�ل بدال عن مرش�ح الديمقراطي ليىل 
أكرم س�عيد وفوز مرشح االتحاد رونزي 
زياد س�يدو بدالً عن مرشح الديمقراطي 
عبد الس�الم ش�عبان برزنج�ي يف نينوى 
وأيضا فوز مرش�ح ائت�الف الفتح غريب 
عسكر ناجي بدال عن الرتكمانية سوسن 
عبد الواحد شاكر يف كركوك وفوز املرشح 
ع�ن الفتح رفيق هاش�م ش�ناوا بدال عن 
املرش�ح املس�تقل هيث�م عب�د الجبار يف 

البرصة.

املراقب العراقي/ بغداد...
كش�فت كتل�ة النه�ج الوطني، أم�س االثن�ني، عن عدد 
م�ن األدلة الدامغة الت�ي تم ارتكابها م�ن قبل مفوضية 
االنتخاب�ات واس�فرت ع�ن حج�ب آالف األص�وات ع�ن 

املرش�حني، مؤكدة انه ال يمكن حل االزمة اال بإعادة العد 
والف�رز اليدوي الش�امل.وقال القيادي يف الكتلة حس�ني 
العقابي، يف ترصيح تابعته »املراقب العراقي« إن »قضية 
تك�رار األصوات يف املحط�ات االنتخابية احد االعرتاضات 

الت�ي تم تقديمها للمفوضية وبالدليل حيث ان مفوضية 
االنتخابات قد ارشتها يف حينها اال انها لم تتخذ أي اجراء 
وكان األوىل ان يرتت�ب ع�ىل اثره�ا ابط�ال الصنادي�ق او 

املحطات التي حصل فيها التزوير«.

وأض�اف العقاب�ي، أن »املفوضية لم تتخ�ذ اجراء ابطال 
الصناديق او املحطات الت�ي تم فيها التزوير رغم عملية 
التكرار وتأش�ري املفوضية عليها وفيها قرار من مجلس 

املفوضني«.

»تكرار األصوات«.. دليل جديد على تزوير االنتخابات

تغريدة

المحلل السياسي حيدر البرزنجي

 عندم���ا ُتنته���ك حرم���ة الم���رأة في 
كردس���تان ويصمت الكل عن الحديث 
تظاه���رات لمجموع���ة من األس���اتذة 
بس���بب حجب مخصصاته���م الخاصة 
المعل���م تنتهك حرمته من يقف في 

عملية هدم المنظومة التعليمية.

محاضرو كربالء يجددون تظاهراتهم أمام تربية المحافظة
املراقب العراقي/ كربالء...

تظاهر العرشات م�ن املحارضين املجانني، 
ام�س االثنني، ام�ام مبن�ى مديري�ة تربية 
كربالء، للمطالبة بحقوقه�م وتثبيتهم عىل 

املالك الدائم لوزارة الرتبية.
وق�ال ممث�ل املحارضي�ن ع�ي فاض�ل، إن 
»خروجنا بتظاه�رات ردا عىل ما حصل من 
وزارت�ي الرتبي�ة واملالية وه�و التجاوز عىل 
حصة املحافظة بتقليص اعداد املحارضين، 
بع�د ان تم تش�كيل لجن�ة م�ن محافظتي 

بغداد وكربالء«.
الرتبي�ة  وزارة  “نطال�ب  فاض�ل  وأض�اف 
بتثبي�ت ه�ذه الرشيح�ة املهمة ع�ىل املالك 
الدائم لل�وزارة وبحس�ب قرار315، اس�وة 

بباقي الوزارات«.
واش�ار اىل ان »التظاه�رات س�تأخذ منحى 
آخر اذا لم يكن هناك التزام من قبل وزارتي 
املالي�ة والرتبي�ة، حي�ث س�ننظم اعتصاما 
مفتوح�ا ام�ام مبن�ى مديري�ة الرتبي�ة يف 

املحافظة لغرض انصاف هذه الرشيحة«. 

ِل  العدل تكشف قرب َتَحوُّ
»التسجيل العقاري« إلى إلكتروني

املراقب العراقي/ بغداد...
أعلن�ت وزارة الع�دل، ام�س 
االثن�ني، ع�ن ق�رب اط�الق 
برنام�ج التحول االلك�رتوني 
)األتمت�ة( ف��ي دائ�����رة 
التس�جيل العق�اري، مؤكدة 
أن ه��ذا االج�راء يقلل م�ن 

أع�ب�اء املراجعني.
وقال وزير العدل س�االر عبد 
الس�تار، يف ترصي�ح تابعت�ه 
»املراقب العراقي إن »الوزارة 
تس�تعد الب�رام اتفاقي�ة مع 
الجان�ب القط�ري بع�د عقد 
مذكرة تفاهم، بغية التعاون 
الع�دلي�ة  الج�وان�ب  ف��ي 
والتحكي�م  والق�ض�ائي�ة 
ب�ع��د  الس�يما  ال�دول��ي، 
ان�ضم�ام ال��وزارة اىل لجنة 
اس�رتداد االموال املهربة ف�ي 

هيأة النزاهة وهناك تحركات 
واسعة يف هذا الجانب«.

وأضاف عبد الس�تار، انه »تم 
االط�الع ع�ىل تجرب�ة دول�ة 
قط�ر يف التح�ول االلكرتوني 
يف دوائرها العدلية«، الفتا اىل 
ان »ال�وزارة تس�تعد الطالق 
برنام�ج التح�ول االلكرتوني 
)االتمت�ة( ف��ي دائ�����رة 
بداي�ة  العق�اري  التس�جيل 

العام املقبل«.
وأوض�ح، أن�ه “تم التنس�يق 
م�ع وزارة االتصاالت متمثلة 
لالتصاالت  العام�ة  بالرشكة 
واملعلوماتية لتنفيذ الرنامج 
العدلي�ة،  الدوائ�ر  يف جمي�ع 
وكاتب  العقاري  كالتس�جيل 
الع�دل والتنفي�ذ، فض�ال عن 

الدوائر العدلية األخرى«.

اعتقال متهمين بارتكابهم 
عدة جرائم يف بغداد

املراقب العراقي/ بغداد...
أعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الرشطة، امس االثنني، القبض عىل متهم 

بالقتل وآخرين بالرسقة والتزوير يف العاصمة بغداد.
وقال�ت الوكال�ة، يف بيان تلقت »املراقب العراقي« نس�خة منه إن�ه »تم القاء 
القبض عىل متهم الرتكابه جريمة قتل ضمن قاطع املس�ؤولية«، مش�رية اىل 
انه »تم تدوين أقوال املته�م باالعرتاف ابتدائيا وقضائيا وقرر قايض التحقيق 

توقيفه وفق أحكام املادة 406 من قانون العقوبات لينال جزاءه العادل«.
واضاف�ت :ان�ه »ت�م أيض�ا القبض عىل ع�دد من املتهم�ني لقيامه�م بتزوير 
مستمسكات رسمية وبطاقة ماسرت كارد وقسام رشعي ومعامالت تقاعدية 
وأوام�ر إداري�ة أخ�رى ضمن مكات�ب مكافحة اج�رام باب الش�يخ والتاجي 
والصالحي�ة واملحمودية حي�ث تم توقيفهم وفق امل�واد القانونية ٢98 ، ٢9٢ 

ق.ع«.

طريان الجو يدمر أوكارا 
لداعش يف جبال حمرين

املراقب العراقي/ بغداد...
أعلن�ت خلي�ة اإلع�الم األم������ن�ي، ام�س االثنني، 
أن الق�وة الجوي�ة دم�رت أوكارا لداع�ش ف��ي جبال 

حمرين.
وق�ال بيان للخلي�ة تلق�ت »املراقب العراقي« نس�خة 
من�ه إنه »وفقاً ملعلومات دقيقة من خلية االس�تهداف 
التابعة لقيادة العمليات املشرتكة، نفذت القوة الجوية 
بواسطة طائرات L159 سبع رضبات جوية يف سلسلة 

جبال حمرين ضمن قاط���ع عمليات دياىل«.
وأضاف البيان أن »الربات استهدفت أوكارا ومعدات 

لإلرهابيني حيث تم تدمريها«.
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توازن الردع الثامنة الوعد والوعيد.. 
واإلنجاز للفرض والتأكيد!!

توازن ردع ثامنة برس�الة حملها سالح الجو اليمني عر الطائرات 
ة أن�ه الطائل وال اس�تمرار وال تكرار لحدث نجعل التش�بث  املُس�ريرّ
فيه لغ�رض معادلة توزان وقياس, بل لق�د فرضت القوة وجودها 
يف تحقيق الدفاع وردع االعداء, فكانت لألحداث أس�بابها املتالحقة 
يف وضع العديد من س�يناريوهات له�ا أهدافها وفيها من األوصاف 
م�ا يجعل ملحتوى ذكرها مقايس الوص�ف والذكرى, تالزم الوقائع 
له�ا فرضي�ات لعله�ا تجع�ل األم�ور يف معانيه�ا الواضح�ة, ولها 
تحليالته�ا املفرتض ع�ىل الجميع إيضاحها ولهذا ف�إن ما تم فعله 
لعملية الردع لس�الح الجو اليمني والق�وة الصاروخية هو مقياس 
ناجح عس�كري فاق التص�ورات يف تكرار حدوثه�ا, ويف العديد من 
املسميات واملصطلحات التي تمت تسميتها من القادة العسكريني, 
فاملضامني والتفس�ريات لها جعب عدي�دة, احتوت فيها الكثري وتم 
اإليضاح لها عس�كريا: أن العدو يف مراح�ل لحظاته األخرية إلعالن 
هزيمته الوش�يكة, هنا تكون لبس�الة األموال ضخها يف جيوب من 
ساند ودعم تحالف العدوان لغرض خلق التأخري ألسباب حفظ ماء 
الوجوه ململكة الرش واإلم�ارات وأمريكا وإسائيل وكل من تحالف 
معه�م من مختلف األجناس العرب وبريطانيا وفرنس�ا واملنظمات 
وأدوارها يف التس�ليح لدعم الخونة واملرتزقه, بدال عن جلب الضمري 
اإلنساني يف توازي إنعاش وخدمة اإلنسانية املنكوبة يف اليمن بفعل 
كارثة إجرام عدواني له سبعة أعوام مازال يرتكب أبشع الجرائم يف 
تأري�خ البرشية بل العدام األسى وأمام العالم يف الس�احل الغربي 
بمحافظ�ة الُحديدة دلي�ل اإلرهاب املدعوم من أمريكا والس�عودية 

بمنظر جبان حقري يندى له جبني اإلنسانية.
س�بع عمليات ت�وازن ردع س�ابقة وثامنة حالي�ة كان لها النجاح 
يف تحديد ورس�م معالم وتغي�ري قواعد الحرب ب�ني الجيش اليمني 
واللج�ان الش�عبية وق�وى تحالف الع�دوان وبعملية ت�وازن الردع 
الثامن�ة الحالية أكدت الوع�د للتنفيذ واملفروض لل�رد الرسيع عىل 
اس�تمرار العدوان وفرضه للحصار وتوازن الردع هو مصطلح تغري 
بوقائع عملي�ة وصلت إليها قوة الجيش اليمني واللجان الش�عبية 
يف الوص�ول والت�درج التصاعدي مل�وازاة تحالف الع�دوان يف الكثري 
م�ن االس�رتاتيجيات القتالية من ناحي�ة العتاد وم�ا يملكه العدو 
م�ن ضخامة أس�لحة هي يف مجملها لم تحق�ق أهدافها بعكس ما 
وصل اليه الجيش اليمني واللجان الش�عبية يف إيجاد اسرتاتيجيات 
قتالية تصاعدية يف التكتيك الحربي والعمليات القتالية والصناعات 
املتطورة يف إنتاج صواريخ باليس�تية بعيدة املدى وطائرات مسرية 
بمختل�ف األن�واع واالحج�ام, هذا كله ش�كل ق�وة ت�وازن ردع بل 
تتصاعد هذه القدرات والتكتيكات العس�كرية وتحقيقها لالهداف 
بدقة متناهية ليظهر هذا التفوق الواضح والذي عكس املفهوم من 
الت�وازن اىل مصطلح التفوق بعد خلق الت�وازن وما القادم إال وفق 
ترتيبات مجهزة لالنطالق ووعيد لرب األهداف اىل عاصمة دويلة 
اإلم�ارات ومتى ما ج�اء االمر بالتنفيذ س�تكون كل رس�الة أقوى 

كتابة مما سبقها من رسائل.
لتتس�ابق وتتصاعد اإلنجازات العس�كرية للجيش اليمني واللجان 
الش�عبية وع�ىل مدى س�بعة أع�وام من عم�ر العدوان الس�عودي 
األمريك�ي املفروض عىل الش�عب اليمني , بفعل تط�ورت األحداث 
وم�ا ينبغي عىل القيادة الثورية والسياس�ية والعس�كرية فعلها يف 
الوقت املناسب والزمن املحدد , لتخرج العديد من املفاجآت النوعية 
التي لم تكن بحسبان قوى تحالف العدوان ولم تكن تتوقعها وبهذا 
الشكل الكبري الذي كان له قلب املوازين وتغري املعادالت وفرض قوة 
ردع عاصف�ة زلزلت كيانات تحالف العدوان وأفش�لت مخططاتهم 
وألحق�ت بهم الهزائ�م العس�كرية والخس�ائر االقتصادي�ة, لتمر 

الح�رب العبثي�ة يف س�نوات امتداده�ا 
الطويل والتى ل�م تحقق تلكم األهداف 
الت�ي تغنى بها تحال�ف العدوان املعلنة 
بإس�تعادة الرشعية املزعومة واملخفية 
يف السيطرة والتحكم بالقرار وبمقدرات 
وثروات كامل الش�عب اليمني ش�ماله 
وجنوبه , ب�ل خلفت حربه�م الحقرية 
كوارثه�ا اإلنس�انية الك�رى يف قتله�ا 
عرشات اآلالف م�ن املواطنني اليمنيني 
وج�رح املالي�ني وتدم�ري وه�دم مئات 

واملصان�ع  واملح�الت  املن�ازل  م�ن  اآلالف 
وامل�دارس واملستش�فيات حت�ى دور العبادة لم تس�لم من همجية 
وعبثي�ة تحال�ف العدوان ليرتش�د عىل إثر ه�ذه الح�رب العدوانية 
مالي�ني النازحني الذين أصحبوا بال م�أوى وال فراش يقيهم حرارة 

الشمس أو برد الشتاء القارص.
ويف خض�م كل هذه األحداث والوقائع واملعطيات : س�طر الش�عب 
اليمن�ي ملحمة أس�طورية فري�دة يف الصم�ود والص�ر والعزيمة 
والش�موخ ومقارع�ة الع�دوان يف مختل�ف االصع�دة االقتصادي�ة 
والسياس�ية والعس�كرية وغريه�ا , لتنطلق معها مراح�ل اإلنتاج 
والتصني�ع العس�كري النوع�ي واملتط�ور وبصناعة محلي�ة وأياٍد 
يمنية بحتة , ليحقق الجيش اليمن�ي واللجان االنتصارات املتتالية 
ويس�تعيدون أغلب املناطق واملدن والقرى التي كانت تحت سيطرة 
تحال�ف العدوان ومرتزقته املنافقني , ها هم يف س�باق سيع نحو 
االكتم�ال النهائي إلعالن اس�تعادة وتحرير محافظ�ة مأرب ليجن 
عىل إثرها قوى تحالف العدوان ومعهم األمم املتحدة يف تالزم واتحاد 
لخلق املكايد والحيل والذرائع واألس�باب أمال منهم يف إيقاف تحرير 
م�أرب, ومن هن�ا وهنالك خرج�ت العديد من الترصيح�ات لقوى 
رشيك�ة يف عدوانها ع�ىل اليمن كريطانيا وفرنس�ا لتنادي بإيقاف 
العمليات العسكرية يف مأرب لدواعي إنسانية جاعلني من النازحني 
ش�ماعة لذريع�ة خادمة لهم فل�م تنجح ال هذه وال س�ابق حيلهم 
الكاذب�ة ومن أبواب التصعي�دات الجبانة لتحالف الع�دوان اتخذوا 
من قصف املواطنني بطائرتهم الحربية أهدافا للضغط عىل الجيش 
واللج�ان لك�ن كان للتحذير وجوده وإطالق الوع�د يف الرد املرشوع 
عىل استمرار العدوان وفرض الحصار عىل اليمنيني, ليكون لعملية 
توازن الردع الثامنة والتى س�بقتها س�بع عملي�ات ردع قويه أتت 
ثمارها وحققت املطلوب وقصم�ت ظهر العدوان يف عقر عاصمته 
الرياض وأكر منشئاته النفطية يف عديد محافظات اململكة لرشكة 
مص�ايف أرامكو فكان لتوازن الردع الثامن�ة وعدها املنفذ ووعيدها 
ألهداف قادم�ة جديدة يف أرايض دولة اإلم�ارات إذا ما تراجعت عن 
عدوانه�ا وعزم�ت بالرحيل م�ن أرايض اليمن ليتحق�ق الوعد الذي 
ح�ذر منه الناطق الرس�مي للقوات املس�لحة اليمني�ة العميد يحي 
سيع محذرا العدوان من استمرار عدوانه وبعد ساعات كان للوعد 
تنفي�ذه الق�وي بعملية كرى وبطائرات مس�رية بع�دد 14 طائرة 
اخرتقت االجواء الس�عودية عابرة للمدن لتتخذ مسارها املحدد لها 
لرسم الهدف وتحديده ومن ثم رضبه بدقة عالية, لتتوزع الطائرات 
املس�رية اليمني�ة يف سبها لتغ�دو أربع طائرات من ن�وع صماد 3 
عاصمة بني س�عود الرياض لتس�تهدف قاعدة املل�ك خالد مخلفة 
دم�ارا كبريا ليتجه سب آخ�ر من الطائرات ملحافظ�ة جدة وبعدد 
4 طائرات مس�رية من نوع صماد ٢ مس�تهدفة أهدافا عسكرية يف 

مطار امللك عبدالله الدويل ومصايف أرامكو.
وبطائ�رة واحدة من نوع صماد 3 قصف�ت مطار أبها الدويل وب 5 
طائرات مس�رية من نوع قاصف ٢k مستهدفة أهدافا عسكرية يف 

مناطق أبها نجران وجيزان.
وعد وتأكيد تم تنفيذه ورس�الة شديدة القوة وبلغة حادة عسكرية 
أعطت املفه�وم أن القادم كبري وفوق ما يتخيله العقل البرشي من 
تعاظم القوة العس�كرية للجيش اليمني واللج�ان ضمن الخيارات 
اإلس�رتاتيجية العسكرية والتي يف حس�اباتها الكثري للخروج ومن 
األبعاد الواضحة لعملية توازن الردع الثامنة إعطاؤها لبعد التحذير 
لدويل�ة اإلمارات بأن بن�ك األهداف لدى القوة الصاروخية وس�الح 
الجو امليرس اليمني ينتظر إش�ارة البدء بالتنفيذ الس�تهداف أربعة 
أه�داف ت�م تحديده�ا والوعيد ه�و ألج�ل التحذير وإعط�اء مهلة 

لإلمارات للرحيل ومغادرة اليمن سيعا.
والله أكر وما النرص إال من عند الله.

سياسة .. 

عبد الجبار الغراب ...

العد والفرز الشامل »يرعب« لصوص الصناديق

»قفص« المحاكمة يحاصر مفوضية »التزوير« والطعون تقلب الطاولة



أثار قرار مجلس الوزراء 
تخصيَص أراٍض سكنية 

للقضاة والوزراء المحالين 
على التقاعد بمساحة 

600 متر وسط بغداد ، 
موجة سخط كبيرة بين 

االوساط الشعبية ، داعين 
الحكومة الى الكشف عن 
مصير مشروع داري الذي 

قدمت عليه شرائح الفقراء 
والشهداء.

اسعار الذهب

اسعار الدينار مقارنة بالدوالراسعار النفط سعر شراء الدوالر = 147500      دينارسعر بيع الدوالر = 148500        ديناراألمريكي   75.84    دوالرًابرنت  78.68    دوالرًا للبرميل

غرام الفضة عيار ٩5،8     544،46غرام الفضة عيار٩٩،٩     567،76اسعار الذهب عيار 18     71,80  دينارااسعار الذهب عيار 21     83,77  دينارا اسعار الفضة
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الثالثاء 23 تشرين الثاين 2021 العدد 2721 السنة الثانية عشرة

اس�تقرت أسعار الذهب »االجنبي والعراقي« يف األسواق املحلية، امس 
االثن�ن )22 ترشين الثان�ي 2021(.وقال مصدر إن أس�عار الذهب يف 
أسواق الجملة ب   شارع النهر يف العاصمة   بغداد سجلت للمثقال الواحد 
عي�ار 21 من الذهب الخليجي والرتكي واألوروبي س�عر بيع 379 الف 
دينار، و سعر الرشاء 375 الفاً، وهي نفس االسعار التي سجلت ليوم 
امس االحد.واش�ار اىٕل أن سعر بيع املثقال الواحد عيار 21 من الذهب 
العراقي س�جل اس�تقرارا ايضا عند 349 الف دينار، يف حن بلغ سعر 
ال�رشاء 345 ألفا.وفيما يخص أس�عار الذهب يف مح�ال الصاغة، فان 
س�عر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يرتاوح بن 380 الف دينار 
و385 ألفاً، فيما تراوح س�عر ال�رشاء مثقال الذهب العراقي بن 350 

الفاً و355 الف دينار.

لليوم الثاني تواليا.. استقرار أسعار 
الذهب في األسواق العراقية

ارتفع�ت مبيعات البن�ك املركزي م�ن الدوالر، ام�س االثنن، 
لتس�جل أكثر من 197 ملي�ون دوالر.وذكر مص�در، أن البنك 
املرك�زي ش�هد ا خالل مزاده لبي�ع ورشاء ال�دوالر االمريكي، 
ارتفاعا يف مبيعاته بنسبة 2.6% لتصل إىل 197 مليوناً، و 357 
الفا و 573 دوالرا أمريكيا غطاها البنك بس�عر رصف اس�اس 
بل�غ 1460 دين�اراً لكل دوالر، مقارنة بي�وم االحد، التي بلغت 
املبيع�ات في�ه 192 مليونا و 496 الف�ا و 931 دوالر أمريكي.

واش�ار اىل ان اغلب مبيع�ات البنك ذهبت لتعزي�ز األرصدة يف 
الخارج عىل شكل حواالت واعتمادات حيث بلغت 156 مليونا 
و357 ألف�اً و573 دوالرا، فيما ذهب املبل�غ املتبقي البالغ 41 

مليون دوالر بشكل نقدي.

مبيعات البنك تتجاوز 1٩7 
االقت�صاديمليون دوالر

التجار يهجرون منفذ القائم خوفا من الطيران األميركي
كشف مصدر رفيع املستوى يف حكومة االنبار املحلية 
،امس االثنن امتناع العرشات من التجار عن استخدام 
منفذ القائم الحدودي مع سوريا لشحن بضاعتهم اىل 
املناطق الغربي�ة ومنها اىل محافظات العراق األخرى، 

عازيا ذلك اىل خشيتهم من الطريان األمريكي.
وق�ال املصدر ، إن “منفذ القائم الحدودي مع س�وريا 
غربي االنبار سجل عزوفا غري مسبوق من قبل التجار 
واصحاب االم�وال نتيجة تخوفهم م�ن قيام الطريان 
االمريكي باس�تهداف ش�احنات نقل البضائع بحجة 

ان هذه البضائع تذهب اىل جهات معينة”.

واضاف املصدر، ان “عزوف التجار عن استخدام منفذ 
القائم الحدودي مع س�وريا ادى اىل انخفاض كبري يف 
واردات املنف�ذ املالي�ة”، مبينا ان “حرك�ة التجار من 
االرايض الس�ورية وبالعكس س�جلت تراجعا كبري يف 
حجم التبادل التجاري ولم يس�جل املنفذ سوى دخول 
20 ش�احنة فقط رغم اس�تقرار االوض�اع االمنية يف 
عموم مدن االنبار”.يشار اىل ان منفذ القائم الحدودي 
مع سوريا غربي االنبار شهد انخفاضا كبريا يف اعداد 
الش�احنات القادم�ة م�ن االرايض الس�ورية باتجاه 

املنفذ ومنها اىل محافظات العراق االخرى.

ارتفاع طفيف بأسعار صرف الدوالر
 في بغداد وانخفاضها في إقليم كردستان

ارتفعت أس�عار رصف ال�دوالر األمريكي مقابل الدينار 
العراق�ي بش�كل طفي�ف، ام�س االثن�ن، يف البورصة 
الرئيس�ية بالعاصمة بغ�داد، فيما انخفض�ت يف اقليم 

كردستان.
وقال مصدر، إن بورص�ة الكفاح والحارثية املركزية يف 
بغداد، سجلت 147950 ديناراً عراقياً مقابل 100 دوالر 

أمريكي.
فيما سجلت أس�عار الدوالر ليوم  االحد 147900 دينار 

عراقي مقابل 100 دوالر امريكي.

وأش�ار اىٕل أن اس�عار البيع والرشاء اس�تقرت يف محال 
الصريف�ة باألس�واق املحلي�ة يف بغداد، حيث بلغ س�عر 
البي�ع 148500 دينار عراقي ل�كل 100 دوالر امريكي، 
بينما بلغت أس�عار ال�رشاء 147500 دينار عراقي لكل 

100 دوالر امريكي.
أما يف اربيل عاصمة اقليم كردستان، فقد شهدت اسعار 
الدوالر انخفاضا، حيث بلغ س�عر البيع 148000 دينار 
ل�كل 100 دوالر امريكي، وبلغ س�عر الرشاء 147700 

دينار لكل 100 دوالر امريكي.

اقتصادي : تسديد ديون الكويت سيعيد للعراق 3 % من إيرادات النفط
االقتص�ادي،  الخب�ري  اك�د 
صف�وان قيص،امس االثنن، 
الكوي�ت  دي�ون  تس�ديد  ان 
بالكام�ل س�يعيد للع�راق 3 
باملئ�ة م�ن اي�رادات النفط، 
الفت�ا اىل ان العراق قادر عىل 
تجاوز عجز املوازنة وتسديد 
ديون�ه الخارجية بعد ارتفاع 
وتس�ديد  النفط  اس����عار 

مابذمته من ديون لجريانه.
وقال قص���ي ، ان “العراق 
س�يتمكن من تج�اوز عجز 
ديون�ه  وتس�ديد  املوازن�ة 
الخارجي�ة ف���ي ح����ال 
س�عر  ع�ىل  املوازن�ة  بن�اء 
النف�ط،  لربمي�ل  دوالرا   70
خصوصا بعد تخفيض قيمة 
الدين�ار امام ال�دوالر، والذي 
رش�د االنف�اق االس�تهالكي 

بنسبة 20 باملئة”.
واض�اف ان “الع�راق ماٍض 
الكوي�ت  دي�ون  بتس�ديد 
املقب�ل  الع�ام  يف  بالكام�ل 
بما اليق�ل ع�ن 600 مليون 
 3 س�تتحرر  وهن�ا  دوالر، 
النفط  اي�رادات  باملئ�ة م�ن 
التي تستقطع بشكل مبارش 
الكوي�ت،  لدي�ون  وتذه�ب 
وهذه املبالغ ستكون مصدرا 

او تس�تخدم  جديدا لالنفاق 
الخارجية  الدي�ون  لتس�ديد 

البالغة 20 مليار دوالر”.

تس�ديد  “عملي�ة  ان  وب�ن 
تصني�ف  س�تعيد  الدي�ون 
االئتم�ان العراق�ي وبالت�ايل 

تتح�رك بوصل�ة االس�تثمار 
ويطم���نئ املس�ت��ثمر ان 
قادر  العراقي  االقتص����اد 

ع�ىل تس�ديد الدي�ون وخلق 
ف�رص ع��م�ل م�ن ناف�ذة 

االستثمارات”.

ع�ي  القانون�ي  الخب�ري  أوض�ح   
التميم�ي ، االتفاقي�ات التي تلزم 
بحص�ة  املس�اس  بع�دم  تركي�ا 
ع�ىل  مش�ددا  املائي�ة،  الع�راق 
رضورة اس�تمرار املطالبة بتنفيذ 
االتفاقيات واملعاهدات املوقعة بن 

البلدين لضمان حصته املائية.
وقال التميم�ي يف حديث صحفي، 
ع�ىل  املش�اطئه  “ال�دول  “ان  ان 
نه�ري دجل�ة والف�رات محكومة 
بموج�ب اتفاقي�ات وبروت�وكالت 
موثق�ه م�ن قبل االط�راف املعنية 
ومنه�ا اتفاقي�ة الع�راق وتركي�ا 
)اتفاقية ل�وزان(، بتاريخ 2 تموز 
1923 الخ�اص بتنظي�م املياه بن 
ال�دول املش�اطئه وع�دم االرضار 
بهم�ا، وكذل�ك معاه�دة الصداقة 
وحسن الجوار املوقعة بن البلدين 
يف 29 أذار 1946 والربوتوكول رقم 
)1( امللحق بها حي�ث نصت املادة 
الخامس�ة عىل )تواف�ق تركيا عىل 
اط�الع العراق ع�ىل اية مش�اريع 
خاص�ة ق�د تق�رر أنش�اءها عىل 
نه�ري دجلة والف�رات او روافدها 
وذلك لغ�رض جعل االعم�ال التي 
تخدم ع�ىل قدر االم�كان مصلحة 
تخ���دم مصلح�ة  كم�ا  الع�راق 

تركيا(” .
وأضاف ان “بروتوكول عام 1989 
تعه�دت فيه تركي�ا بتمرير حصه 

لكل م�ن س�ورية والع�راق وعدم 
االرضاربالدولت�ن وق�د صدق هذا 
الربوتوكول ل�دى الجامعة العربية 
يف 2007/3/22، مبين�ا أن “تركيا 
تجاهل�ت مب�ادى القان�ون الدويل 
الت�ي تعترب النه�ر ال�دويل اذا كان 
حوضه يم�ر بأقاليم مختلفه فان 
ل�كل دول�ة تب�ارش س�يادتها عىل 
م�ا يم�ر يف اقليمها م�ن النهر مع 
بمصال�ح  االرضار  ع�دم  رضورة 
ال�دول الك�ربى وه�ذا م�ا اكدت�ه 
 1966 لع�ام  هلس�نكي  قواع�د 
وكذلك محكمة العدل الدولية وفقاً 
الختصاصها الوارد يف املادة ) 38 ( 

من نظامها الداخي”.
“تركي�ا  ان  اىل  التميم�ي  ولف�ت 
ل�م تق�م وزن�اً له�ذه االتفاقي�ات 
والربوتوك�والت ومب�ادئ القانون 
ال�دويل الت�ي تحك�م توزي�ع مياه 
االنه�ار ع�ىل ال�دول املتش�اطئة، 
كم�ا انه�ا التقب�ل باملب�دأ ال�دويل 
كون العراق لديه حقوق مكتس�بة 
وحق�وق تاريخي�ة تؤك�د حقه يف 
قس�مة  ولي�س  املي�اه  اس�تخدام 
تل�ك املي�اه، كم�ا ان املالح�ظ بأن 
الج�ارة تركيا تلج�أ اىل اطالت أمد 
املفوضات كلما طلب اليها الجانب 
العراقي أم�اًل يف تحقي�ق اهدافها 
واالس�تحواذ ع�ىل اك�رب كمية من 

املياه”.

خبير:هناك اتفاقيات ُتلزم تركيا 
بعدم المساس بحصة العراق المائية

أمانة بغداد توزع األراضي على المسؤولين وتحرم المحتاجين  
غضب شعبي من تسويف مبادرة »داري«

املراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي...
 ق�رار املجل�س تخصي�ص قط�ع أراٍض للوزراء 
يف حكوم�ة منتهي�ة واليته�ا وللقض�اة ، إجراء 
غ�ري منصف ، يف ظل اس�تمرار معان�اة املوظف 
واملواطن البسيط من أزمة السكن الخانقة التي 

أصبح حلها مستحيال.
أخ�ذوا  داري  م�رشوع  ع�ىل  املتقدم�ن  آالف    
يقلق�ون ح�ول مص�ري امل�رشوع وأحالمه�م يف 
الحصول عىل قطعة أرض ضمن مدينة س�كنية 

تشملها الخدمات .
 حكوم�ة الكاظم�ي اس�تغلت احتي�اج املواطن 
ملنزل يؤويه ب�دون وجود تخطيط علمي أو بناء 
،ما جعل توزيع االرايض وإن حدث عملية فاشلة 

, ما لم تشمله الخدمات االساسية.
الوزراء وعىل الرغ�م من خدمتهم التي التتجاوز 
الس�نتن، حصلوا ع�ىل امتيازات كب�رية , بينما 
املوظ�ف العراقي الذي خدم أكثر من 30 عاما لم 
يحص�ل عىل قطعة أرض , ب�ل فقط عىل الوعود 
الحكومية التي ال تقترص عىل حكومة الكاظمي 

وإنما من سبقوه يف الحكم.
مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون االعمار، 
صباح عبد اللطيف كش�ف ع�ن تفاصيل مبادرة 
“داري” للس�كن، فيما أش�ار اىل أن الدفعة االوىل 
من املبادرة ستس�تهدف توزيع 338 الف قطعة 

أرض سكنية مخدومة مع قروض للبناء.
وذكر عبد اللطيف ، أن “مبادرة الس�كن “داري” 

التي أطلقها رئيس الوزراء هي محاولة لتخفيف 
أزمة الس�كن يف البالد وهي سلسلة من مبادرات 
تعم�ل عليها الحكومة لتخفيف أزمة الس�كن يف 

البالد”.
فيه�ا  س�يكون  االوىل  “املرحل�ة  أن  اىل  وأش�ار 
التوزيع يف 8 مواقع ضمن 7 محافظات، س�يتم 
توزيع 338 الف قطعة أرض س�كنية وبعد شهر 
س�يتم توزيع الوجبة الثانية ليك�ون العدد 550 

الف قطعة أرض سكنية”.
وح�ول ه�ذا املوض�وع ي�رى املختص بالش�ان 
االقتصادي لطيف العكيي يف اتصال مع )املراقب 
العراق�ي(: أن »توزي�ع أراٍض يف أماك�ن جي�دة 
وبمس�احات تص�ل اىل 600 م�رت اىل ال�وزراء يف 

الحكوم�ة املنتهي�ة صالحيتها , وكذل�ك توزيع 
األرايض ع�ىل القض�اة من قبل أمان�ة بغداد أمر 
يث�ري غض�ب الش�ارع , فاالم�ر ال يتوق�ف عند 
ذلك فأم�ن بغداد اس�تعد لتوزي�ع األرايض عىل 
الحكومة الجديدة م�ن أجل أن يبقى يف منصبه، 
أم�ا مبادرة داري التي لم تش�هد توزيع األرايض 
للمواطنن لحد اآلن فهي تبدو محاولة لتسجيل 

منجز للحكومة املنتهية واليتها«.
وب�ن أن »م�ا نش�هده من وع�ود ه�و محاولة 
لتخدير املواطنن، وجعل املبادرة رهينة لحصول 

الكاظمي عىل والية ثانية«.
وتاب�ع : أن�ه »من�ذ س�نوات ونحن نس�مع عن 
حاجة البالد اىل أكثر من 3 مالين وحدة س�كنية 

إلنهاء أزمة الس�كن, ونحن نتس�اءل هل توقفن 
العراقي�ات عن االنج�اب , فهذه األرقام ليس�ت 
حقيقي�ة واملطل�وب ضع�ف العدد املذك�ور من 

الوحدات السكنية«.
م�ن جهت�ه أك�د املخت�ص بالش�أن االقتصادي 
سامي س�لمان يف اتصال مع )املراقب العراقي(: 
أن »خط�وات أمن بغداد بتوزيع األرايض الجيدة 
عىل أفراد الحكومة املنتهية واليتها والقضاة أمر 
مريب ،الس�يما أن مبادرة داري لم تحقق شيئا، 
فالحكومة اتخذتها وسيلة ضغط عىل العراقين 
م�ن أجل ع�دم إث�ارة انتباههم عىل س�وء إدارة 
الحكوم�ة، إذ ال توجد رغبة حكومية بذلك وإنما 
حالها كحال عرشات املشاريع التي لم تَر النور«.

 أظه�رت بيان�ات رس�مية ام�س االثن�ن، أن ثق�ة 
املس�تهلكن يف تركي�ا ه�وت بنس�بة 7.3 باملئة إىل 

71.1 نقطة يف نوفمرب من العام الجاري.
ويعد هذا املس�توى هو األدن�ى للمؤرش منذ البدء يف 
ن�رش البيانات عام 2004 يف انع�كاس لعمليات بيع 
رسيعة للرية الرتكية بعد بلوغها أدنى مس�توى عىل 

اإلطالق، بحسب رويرتز.
وتراجع�ت ثق�ة املس�تهلكن العام املايض بس�بب 
تداعيات جائحة كوفيد-19 قبل تحقيق انتعاش بدأ 
يف التاليش يف أكتوبر املايض. ويش�ري مستوى الثقة 
دون 100 نقطة إىل توقعات متش�ائمة، بينما تشري 

قراءة فوق ذلك املستوى إىل التفاؤل.
وأظه�رت بيانات معهد اإلحص�اء الرتكي يف أكتوبر 
2021 تراج�ع ثقة املس�تهلكن إىل 76.8 نقطة من 

79.7 نقطة يف الشهر السابق.

اعلنت مديرية زراعة النجف استمرار حملة حصاد 
محصول الشلب التي انطلقت منذ عدة ايام ، مبينة 
 14160  ( اىل  املحص�ودة وصل�ت  املس�احة  ان   »:
(دونم�ا م�ن اجم�ايل املس�احة املزروع�ة البالغ�ة 

)203909( دونما » .
واوض�ح رئيس قس�م التخطيط يف زراع�ة النجف 
اىل  املس�وقة  الكمي�ات  ان   »: الجش�عمي  م�ر 
س�ايلوهات وزارة التج�ارة م�ن املحص�ول وصلت 
اىل )2606( اطن�ان، فيما تس�تمر حملة اس�تزراع 
اىل  الت�ي وصل�ت   ، الحنط�ة والش�عري  محص�ويل 
)110(االف دونم من الحنطة من املس�احة املقررة 
)162931( دونما و)4269( دونما من الشعري من 

املساحة املقررة )4269( دونما.

النفط يسجل أكبر انخفاض 
منذ أكثر من شهر

ضربة جديدة
 لالقتصاد التركي

زراعة النجف : استمرار 
حملة حصاد محصول الشلب

تراجعت أس�عار النف�ط، امس االثن�ن، وانخفض 
مزي�ج “برن�ت” دون مس�توى 78 دوالرا للربميل، 

وذلك للمرة األوىل منذ مطلع ترشين االول املايض.
وانخفض�ت العقود اآلجلة للخ�ام األمريكي “غرب 
تكساس الوسيط” بنس�بة 0.13% إىل 75.84 دوالر 

للربميل.
فيم�ا تراجعت العقود اآلجلة لخام “برنت” بنس�بة 
لبيان�ات  للربمي�ل، وفق�ا  إىل 78.68 دوالر   %0.27
وكال�ة “بلومربغ”. وقبل ذلك س�جل الخ�ام قراءة 

دون مستوى 78 دوالرا عند 77.93 دوالر للربميل.
ويأت�ي الرتاجع يف ظل مخ�اوف اقتصادية من تأثر 
الطلب عىل الخام بس�بب اإلغالق�ات التي تفرضها 
دول أوروبي�ة ملواجه�ة تزاي�د اإلصاب�ات بفريوس 

كورونا.  
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تقرير ُيحّذر من سيطرة »األنظمة الديكتاتورية« على اإلنتربول

اندبندنت: لندن تجّرد بريطانيات بمخيمات سورية من جنسياتهن

أخبار من 
الصحف 

والمجالت

المراقب العراقي/ بغداد...
كشفت صحيفة االندبندنت الربيطانية، عن تجريد 
مواطنات من جنسياتهن دون إخطارهن بذلك من 
قبل حكومة اململكة املتحدة. ونقلت الصحيفة عن 
خرباء قانوني�ن، قولهم إن الحكوم�ة الربيطانية 
سحبت جنسية عرشات النساء يف مقر احتجازهن 
بمخي�م »روج« و«اله�ول« الذي يض�م اآلالف من 
أرس عن�ارص تنظي�م »داع�ش« اإلرهابي ش�مايل 
رشق سوريا. وأوضحت الصحيفة أن هذه الخطوة 

تهدف إىل منع أي فرص أمامهن للعودة إىل البالد.
وتأت�ي هذه التطورات يف ظل س�عي لندن إىل إقرار 
قان�ون جدي�د تس�تطيع بموجب�ه تجري�د أولئك 
النساء من جنس�يتهن دون الحاجة إىل إخطارهن 

مسبقا.
ونقلت الصحيفة عن سيدة بريطانية تدعى سارة، 
قولها إنها علمت بس�حب جنس�يتها بعد أكثر من 
عام من إقرار ذلك عن طريق الصدفة، ألن حكومة 

اململكة املتحدة »فشلت يف إبالغها«.

المراقب العراقي/ بغداد...
ن�رش موق�ع “ذي إنرتس�يبت” تقري�را أعدته 
ع�ن  هيفس�تندال  وم�ارا  س�بريي  ألي�س 
االنتخابات املقبل�ة للرشطة الدولية )إنرتبول( 
وقالت�ا إن منظم�ة ف�رض النظ�ام ومكافحة 
الجريم�ة باتت عرضة ملخاط�ر تأثري األنظمة 

الديكتاتورية.
وقالتا إن مس�ؤوال إماراتي�ا متهما باإلرشاف 
ع�ى التعذي�ب يأم�ل برئاس�ة إنرتب�ول فيما 
يحاول مس�ؤول صيني نيل عضوية يف اللجنة 
التنفيذية للمنظمة. وجاء فيه أن تينا يوهانن 
تع�رف ط�رق اإلم�ارات جي�دا. فف�ي 2018 
ساعدت يوهانن صديقتها لطيفة بنت محمد 
راش�د آل مكت�وم عى الهرب م�ن دبي متهمة 
والدها حاكم اإلمارة بتقييد حريتها األساسية 
وس�جن ش�قيقتها. وهربت�ا عى مت�ن يخت 
اعرتضته قوة كوماندو هندية يف املياه الدولية 

وأعيدت�ا إىل دبي. وع�ادت لطيف�ة إىل عائلتها 
أما يوهانن فقد اعتقلت لعدة أس�ابيع. وبعد 
أش�هر من عودته�ا إىل بلدها فنلن�دا، تقدمت 
بطلب تأشرية ألسرتاليا لزيارة صديقة هناك. 

ورفض�ت الس�فارة منحه�ا التأش�رية بحجة 
أنها مح�ل لتحقيق جنائ�ي. وعلمت الحقا أن 
اسمها ورد يف “منشور أحمر” طلبته اإلمارات 
م�ن إنرتبول، ولم يتم س�حب املنش�ور إال بعد 
تدخ�ل محاميه�ا. وقال�ت يوهان�ن للموق�ع 
“يظهر هذا السهولة التي يمكنهم فيها إساءة 
اس�تخدام النظام”. وتراق�ب يوهانن وغريها 
مم�ن اعتقل�وا يف اإلمارات االنتخاب�ات املقبلة 

لإلنرتبول.
ورش�ح اللواء أحمد إبراهيم الرييس، املسؤول 
الب�ارز يف وزارة الداخلية واملس�ؤول عن إدارة 
قوات األمن يف السجون نفسه لرئاسة املنظمة.
وس�يتم تقري�ر مص�ري الري�يس يف االجتم�اع 
ويق�وم  إس�طنبول.  يف  للمنظم�ة  الس�نوي 
الناش�طون يف حقوق اإلنسان بحملة من أجل 
منع انتخابه وانتخاب املس�ؤول الصيني الذي 

رشح نفسه أيضا .

المراقب العراقي/ متابعة...
أكد قائد القوة البحرية لحرس الثورة االس�المية االدمريال عيل رضا 
تنكس�ريي أن ح�راس الثورة عاهدوا انفس�هم عى ان ال يس�محوا 

لالعداء بانتهاك املياه االقليمية للبالد ابدا.
وقال االدمريال تنكسريي خالل لقائه مع رؤساء العشائر يف منطقة 
»اروندكنار« و«آبادان« بمحافظة خوزستان جنوب غرب ايران: ان 
القوة البحرية للحرس الث�وري وقفت خالل عمليات »ربيع« بثالثة 
زوارق امام سفينتن حربيتن امريكيتن ولم تسمح برسقة شحنة 

النفط االيرانية.
واض�اف: يف بداية العملي�ة لم تلتفت ناقلة النفط الحاملة لش�حنة 
النف�ط االيراني لتحذيرات ق�وات حرس الثورة االس�المية للدخول 
للمي�اه االقليمية االيراني�ة واعلنت بانها س�تذهب للمياه االقليمية 

لسلطنة عمان او االمارات العربية املتحدة.
وتاب�ع االدم�ريال تنكس�ريي: ان الق�وات الخاصة التابع�ة لبحرية 
الحرس الثوري دخلت الناقلة وس�يطرت عليها يف اقرص فرتة زمنية 

ممكنة.
واضاف: ان س�فينتن حربيتن امريكيتن تدخلت�ا النقاذ الناقلة اال 
انهما لم تصمدا امام 3 زوارق رسيعة )تابعة للقوة البحرية للحرس 

الثوري( واضطرتا للرتاجع امامها.
واك�د قائد بحري�ة الحرس الث�وري: اننا نراقب ع�ن كثب تحركات 
ق�وات العدو يف مياه املنطقة ولن نس�مح ابدا باالعتداء عى مصالح 

البالد وانتهاك مياهها االقليمية.

المراقب العراقي/ متابعة...
اع�رتض أهايل قري�ة حامو بري�ف القامش�يل الجنوبي رت�ل آليات 
عس�كرية تابع�ا للقوات األمريكي�ة ومنعوه من امل�رور عى أطراف 

قريتهم وطردوه من املنطقة.
وأفادت وكالة »سانا«، نقال عن مصادر محلية، بأن »رتال مؤلفا من 
ثالث مدرعات تابعة لقوات االحتالل األمريكي ترافقها سيارة تابعة 
مليليش�يا »قس�د« حاول عبور الطري�ق الدويل واملرور ق�رب القرية 
بتمام الس�اعة السادس�ة من صباح اليوم فق�ام األهايل باعرتاض 

الرتل ورشقه بالحجارة وطردوه من املنطقة«.
وكان أه�ايل قرية تل ذهب بريف القامش�يل الجنوبي، اعرتضوا منذ 
أي�ام رتل آليات للق�وات األمريكي�ة ومنعوه من امل�رور عرب القرية 

باتجاه مدينة القامشيل.

الحرس الثوري: لن نسمح لألعداء 
بانتهاك مياهنا اإلقليمية أبًدا

سوريون يطردون القوات 
األميركية من أراضيهم في 

ريف القامشلي

ما هي تفاصيل رسالة »حماس« إلى الصهاينة؟

المراقب العراقي/ متابعة
عقب قتل مس�توطن صهيون�ّي وجرح 3 
آخرين إث�ر تنفيذ عملي�ة فدائّية يف البلدة 
القديمة يف العاصمة الفلس�طينّية املحتلة 
القدس، واستش�هاد منف�ذ العملية وهو 
املواط�ن املق�ديّس، ف�ادي أب�و ش�خيدم، 
البالغ 42 عاماً من مخيم شعفاط، أوضح 
املتحدث باس�م حركة املقاومة اإلسالمّية 
»حماس«، حازم قاس�م، أّن »هذه املدينة 
املقدسة س�تظل تقاتل حتى تطرد املحتل 
الغري�ب ول�ن تستس�لم لواق�ع االحتالل 
البغي�ض«، حي�ث إّن القدس ه�ي مركز 
الرصاع مع العدو الصهيونّي القاتل، وتعد 
أكرب م�دن فلس�طن التاريخّي�ة املحتلّة، 
من حيث املساحًة وعدد السكان وأكثرها 

أهمّية دينّياً واقتصادّياً.
الكي�ان  في�ه  يغي�ب  ال�ذي  الوق�ت  ويف 
الق�رارات  كاف�ة  القات�ل  الصهيون�ّي 
الدولّي�ة بفرض�ه سياس�ة األم�ر الواقع 
لل�دم  واس�تباحته  الفلس�طينين  ع�ى 
الفلس�طينّي والعرب�ّي وخرق�ه الفاضح 
لكل القوان�ّن واملواثيق الدولّي�ة املتعلقة 
بحقوق اإلنسان، إضافة إىل مخطط الضم 

امتداداً لعملية التوسع عى حساب األرض 
والحقوق الوطنّية للش�عب الفلس�طينّي 
األعزل، يف إرصار واضح من حكومة العدو 
ع�ى قتل آخر رمق للس�الم ال�ذي يتحدث 
عن�ه البعض وباألخص الوالي�ات املتحدة 
التي أدخل�ت العديد من ال�دول الخليجّية 
والعربّي�ة يف حظرية التطبي�ع مع الكيان 
الصهيونّي رغماً عنها، بّن املتحدث باسم 
حم�اس، أّن العملي�ة البطولّي�ة عند باب 
السلس�لة، تأت�ي يف إط�ار ال�رد الطبيعّي 
ع�ى جرائم االحت�الل املتصاعدة يف مدينة 

القدس املحتلة وأحيائها.
ويف ظل الش�عبّية والق�وة الكبريين اللتان 
تحظ�ى بهم�ا الحرك�ة، خاص�ة وأّنه�ا 
استطاعت االنتصار عى الكيان اإلرهابّي 
يف عدة حروب، وانت�رصت بالقدس وغزة 
بش�عبها العظيم ومقاومتها التي تشكل 
حم�اس رأس حربته�ا، وأذل�ت ناصي�ة 
الع�دو الصهيون�ّي املعت�دي ال�ذي أثق�ب 
مس�امعنا بأّنه »ال يقهر«، شّدد أّن مدينة 
القدس املقدسة ستظل تقاتل حتى تطرد 
املحت�ل الغري�ب، ول�ن تستس�لم لواق�ع 
االحت�الل البغي�ض، مؤّك�داً أّن الش�باب 

الثائ�ر س�يواصل نضال�ه امل�رشوع حتى 
انت�زاع حريت�ه وتحرير أرضه واس�رتداد 

مقدساته.
وال يخف�ى عى أح�د أّن حماس وجناحها 
العس�كري »كتائب القس�ام« شكال رأس 
الحربة يف معركة الدفاع عن القدس وغزة 
وإذالل الع�دو الغاص�ب، رغ�م مش�اركة 
بقية قوى وفصائل املقاومة الفلسطينّية 
يف صناع�ة اإلنج�از الفلس�طينّي الكبري، 
لك�ن يف الواق�ع تبق�ى حم�اس الفصيل 
تس�ليحاً  واألكث�ر  األك�رب  الفلس�طينّي 
وتنظيماً، والذي قاد مواجهات رشسة مع 
الكيان املس�تبد بكل قوة وحكمة واقتدار، 
وبالتأكي�د ف�إّن انتصاراته�ا التاريخّي�ة 
الكبرية مع املقاومة والشعب الفلسطينّي 
أبن�اء  ذاك�رة  ُتمح�ى م�ن  أن  ال يمك�ن 
فلسطن س�يما وأّنها أذهلت قادة الكيان 
املج�رم، يف ظ�ل الواقع ال�يسء واملتدهور 
الذي تعيشه السلطة الفلسطينّية التي لم 
تمثل األغلبّية الساحقة من الفلسطينين 

يف يوم من األيام.
العلن�ّي  االس�تهداف  م�ع  وبالتزام�ن 
للهوية الفلس�طينّية املقدس�ّية وللوجود 

الفلس�طينّي يف املدين�ة املحتل�ة، إضاف�ة 
إىل الس�لوك العدوانّي العن�رصّي الخطري 
إىل  تض�اف  الت�ي  املس�تمرة  والجرائ�م 
س�جل العدو األس�ود بحق أهايل القدس، 
مع غياب املواقف الحاس�مة واملس�ؤولة 
للسلطة الفلسطينّية تجاه هذا االعتداءات 
الصهيونّية املتصاعدة، نّوه حازم قاس�م 
أّن هذه العملية تؤكد عى استمرارّية ثورة 
الش�عب الفلس�طيني ضد املحتل، وعجز 

الكان عن إخماد ثورته املتصاعدة.
وبم�ا أّن ت�ل أبي�ب تح�اول بش�كل دائم 
»اس�تعراض عضالته�ا«، خاص�ة عق�ب 
الت�ي  الهزيم�ة السياس�ّية والعس�كرّية 
لحق�ت به�ا يف الف�رتة املاضي�ة، بع�د أن 
األرايض  املقاوم�ة  صواري�خ  أمط�رت 
املُحتل�ة، ووجه�ت صفعة  الفلس�طينّية 
قوّي�ة للكي�ان ولّقنت�ه دروس�اً جديدة يف 
العس�كرة واالقتص�اد، تجدد حم�اس أّن 
» مقاومة الش�عب الفلس�طينّي س�تظل 
مرشعة بكل الوسائل واألدوات ضد املحتل 
الصهيوني حتى تحقيق أهدافه املنشودة، 
وكن�س االحتالل ع�ن مقدس�اته وكامل 
أراضيه«، وهي بالفعل جاهزة دوماً لصد 

أي مساٍع إرسائيلّية لسلب حقوق أصحاب 
األرض واملقدسات، خاصة أّن قوات العدو 
اإلجرامّي�ة  حملته�ا  يف  ماضي�ة  القات�ل 
املنظمة لتهجري ما تبقى من أبناء الشعب 
الفلس�طينّي، ونهب أرضهم وممتلكاتهم 
ومنازله�م، باإلضافة إىل اس�تماتة العدو 
لتغيري معالم املدينة املقدس�ة وتهويدها، 
بهدف بسط السيطرة الصهيونيّة الكاملة 
عى املس�جد األقىص املبارك، واملقدس�ات 

التاريخّية للشعب الفلسطينّي.
يف النهاي�ة، تبدو حركة حم�اس جادة يف 
تحذيراتها للعدو الصهيون�ّي، ألّنها ُتدرك 
جلّياً أّن سلطات العدو التي تمنع أصحاب 
األرض واملقدسات من ممارسة شعائرهم 
يف عاصم�ة بالدهم وتح�اول طردهم من 
دياره�م وترتكب بحقهم أبش�ع الجرائم، 
تس�عى بكل م�ا أوتيت من ق�وة لتحقيق 
حلم الصهاينة بأن تكون القدس عاصمة 
ملس�توطنيهم وكي�ان احتالله�م فق�ط، 
ولجعل ذل�ك ُحلماً مس�تحيل املنال، ال بد 
من ردع الكيان الصهيونّي عن ممارساته 
العنرصّية واإلجرامّية بحق الفلسطينين 

وأرضهم، من خالل كافة الوسائل.

القدس في قلب المواجهة

المراقب العراقي/ متابعة...
َمُث�َل رئي�س حكومة االحتالل الس�ابق بنيامن نتنياهو، للم�رة الرابعة، أمام 

املحكم�ة  املركزية يف القدس املحتلة، بتهم الفساد.قض�اة 
إىل املحكمة، وس�ط حراسة أمنية مشددة، ووص�ل نتنياهو 

األوىل، الت�ي يلتق�ي فيه�ا نتنياهو وجها وهذه هي املرة 
لوج�ه مع مس�اعده الس�ابق يف س�احة 

القضاء.
ويف نهاي�ة ع�ام 2018، أصب�ح ن�ري 
ض�د  دول�ة«،  »ش�اهد  حيفت�س 
نتنياهو بالقضية املعروفة إعالميا 

بامللف 4000.
رج�ل  بقي�ام  املل�ف  ويتعل�ق 

األعم�ال ش�اؤول إلوفيت�ش، مالك أكرب نس�بة من أس�هم رشك�ة االتصاالت 
»بي�زك«، بإصدار أوام�ر ملوقع »والال« اإلخب�اري، الذي يملك�ه، بمنح تغطية 

إيجابية لنتنياهو وعائلته، مقابل تقديم نتنياهو امتيازات ل�«إلوفيتش«.
ويف األش�هر املاضي�ة، ق�دم مح�ررون صحفيون س�ابقون يف موق�ع »والال« 
اإلخباري ش�هادات عن تدخل نتنياهو وأفراد عائلته، يف تغطية املوقع لألخبار 

املتعلقة به وبعائلته واملعارضن لهم.
وأبلغ نري حيفتس املحكمة، االثنن، بأن رئيس الوزراء الس�ابق نتنياهو طالب 
»بتحديثات« حول نوعية وشكل التغطية اإلعالمية له، »حتى خالل اجتماعات 

حول األمن القومي«.
وأضاف أن س�يطرته »كانت مطلقة وكاملة، دون استثناء«. وتابع بأن »وزير 
االتصاالت الس�ابق جلعاد إردان ُطرد من الوزارة، بعد استشارة رئيس الوزراء 

السابق مع زوجته، سارة ونجله يائري«.

المراقب العراقي/ متابعة...
أظهر اس�تطالع جديد اس�تياء األمريكين الكبري من 
الطريقة الت�ي يدير بها الرئيس ج�و بايدن البالد، إذ 
يعتق�د 4 % فقط أن األمور يف أمريكا تس�ري »بش�كل 

جيد«.
 »CBS News / YouGov« وقّي�م اس�تطالع وكال�ة
نس�بة الرىض عى وظيفة بايدن بالسلبية، اذ أظهرت 

النتائج أيًضا أنه حصل عى تقييمات سلبية يف تعامله 
م�ع التضخم االقتص�ادي برأي 67% من املش�اركن، 
وملف الهجرة برأي 64 %، واالقتصاد عموًما برأي 61 

%، والسياسة الخارجية برأي 58 %.
وعند س�ؤال املش�اركن عن اعتقادهم بكيفية س�ري 
األمور يف أمريكا، قال 70% »إىل حد ما سيئ« أو »سيئ 
للغاي�ة«، بينم�ا اخت�ار 30% فق�ط »جي�د« أو »جيد 

إىل ح�د ما«، بحس�ب ما ذك�رت صحيف�ة »نيويورك 
بوست« األمريكية.

ويلقي األمريكيون بأغلبية س�احقة اللوم عى بايدن 
يف االقتص�اد الباه�ت والتضخ�م وارتف�اع التكاليف، 
إىل جان�ب ارتف�اع أس�عار الغ�از ونق�ص املنتج�ات 
والخدم�ات، وعدم ع�ودة ال�رشكات إىل طبيعتها بعد 

إغالق فريوس كورونا.

نتنياهو َيمُثُل للمرة الرابعة أمام المحكمة بقضايا فساد

استطالع: األميركيون ُمستاُءون من بايدن

المراقب العراقي/ متابعة...
أف�اد ش�هود بوق�وع اش�تباكات ب�ن 
الرشطة ومحتجن يف شوارع العاصمة 
البلجيكية بروكس�ل، خ�الل تظاهرات 
عى قي�ود كوفي�د-19 الت�ي فرضتها 
الحكوم�ة. وأطلق�ت الرشط�ة الغ�از 
املس�يل للدموع ومداف�ع املياه، يف حن 
رش�قها املحتجون بالحج�ارة وقنابل 
الدخ�ان. وقالت الرشط�ة إن زهاء 35 
ألف شخص شاركوا يف املظاهرات التي 

بدأت سلمية قبل أن تتحول إىل العنف.
ولدى وصول املحتجن إىل مكان تمركز 

الرشطة، هتفوا مرددين »حرية«.
وحم�ل متظاه�ر الفت�ة ُكت�ب عليه�ا 
»عندما يصبح الطغيان قانونا، يصبح 

التم�رد واجب�ا«. وذك�رت الرشطة أن 
الوض�ع ع�اد لطبيعت�ه الحق�ا، وفقا 
لرويرتز. وشددت بلجيكا قيودها للحد 
م�ن تف�ي الف�ريوس، ي�وم األربعاء، 
إذ ألزم�ت بوض�ع الكمام�ة عى نطاق 
واس�ع وفرض�ت العمل م�ن املنزل مع 
زيادة حاالت اإلصابة يف املوجة الرابعة 

من كوفيد-19 يف البالد.
وس�جلت بلجي�كا مليون�ا و581500 
مرتبط�ة  وف�اة  و26568  إصاب�ة 
بف�ريوس كورونا يف الدول�ة التي يبلغ 
ع�دد س�كانها 11.7 ملي�ون من�ذ بدء 
الجائح�ة. وتزاي�دت اإلصاب�ات م�رة 
أخرى، إذ ُتس�جل 13826 حالة جديدة 

يف املتوسط كل يوم.

المراقب العراقي/ متابعة...
باس�م  املتح�دث  س�تانو  بي�رت  ق�ال 
لألم�ن  األوروب�ي  االتح�اد  مفوضي�ة 
والسياس�ة الخارجي�ة، إن املفوضي�ة 

بدأت مفاوضات فنية مع بيالروس.
وذك�ر املتحدث، أن الجان�ب األوروبي، 

يتفاوض بما يف ذلك مع وزارة خارجية 
بي�الروس، ح�ول إع�ادة املهاجرين إىل 

أوطانهم.
وأض�اف املتح�دث: »أقمن�ا اتص�االت 
املمث�ل  أج�رى  وق�د  بي�الروس،  م�ع 
األع�ى للسياس�ة الخارجي�ة واألمنية 
يف االتح�اد األوروب�ي جوزي�ب بوري�ل 
األي�ام  يف  مرت�ن  محادث�ات  بالفع�ل 
األخ�رية مع وزي�ر خارجي�ة بيالروس 
فالديم�ري ماك�ي، واملش�اورات جارية 

عى مستويات أخرى«.
أن  ع�ى  األوروب�ي،  املتح�دث  وش�دد 
الغ�رض الوحي�د منه�ا، ه�و تس�هيل 
الع�ودة اآلمنة ملن تقطعت بهم الس�بل 

يف بيالروس.

اشتباكات في بروكسل خالل 
احتجاجات على قيود كورونا

االتحاد األوروبي يبدأ مفاوضات فنية 
بشأن إعادة المهاجرين ألوطانهم



مناخ سيايس غري مستقر

املفوضي�ة : ص�دور قرار من الهي�أة القضائية بإعادة عد 
وفرز محطات جديدة. 

م�ا الذي يمك�ن أن يتب�ادر اىل االذهان والنتائ�ج النهائية 
لالنتخاب�ات غ�ر معلن�ة والعد والف�رز لم ينتِه وش�مول 
محطات اضافية جديدة بالعد والفرز استجابة للمعرتضني 

وقد اثبتوا صدق اعرتاضاتهم بالدليل امللموس.   
كش�فت املفوضية العليا املس�تقلة لالنتخابات عن س�بب 
إلغاء نتائج بعض محط�ات االقرتاع لالنتخابات الربملانية 
التي جرت يف العارش من شهر ترشين االول استنادا ملا راته 
الهي�أة القضائية وفق القانون، ولم تلغها بس�بب التزوير 
ك�ون العملية جرت وفق إجراءات فني�ة، »ومن يعتقد أن 

إلغاء نتائج املحطات جاء بسبب التزوير فهو مخطئ«. 
ان م�ن ابرز االخط�اء التقنية والفنية الت�ي ادت اىل إلغاء 
نتائج االنتخابات الربملانية املبكرة لبعض محطات االقرتاع  
جاءت بس�بب تكرار البصمة أو عط�ل األجهزة، بينما من 
املف�رتض ان تنهض  املفوضي�ة بواجبها يف حالة حدث أي 

خلل باألجهزة ويعالج وفق إجراءات فنية محددة . 
اما م�ا صدر من الهيئة القضائية باع�ادة النظر يف نتائج 
بع�ض املراك�ز فه�و مل�زم التطبي�ق للمفوضي�ة إلعادة 

التحقيق يف هذه النتائج.  
إن الثقة العالية بالقضاء العراقي يف هذا الظرف الحساس 
، وم�ا أثبتت�ُه اللجن�ُة القضائيُة حوَل عدِم كف�اءِة أجهزِة 
ه�م يف بعض  ترسي�ِع النتائ�ِج يف دع�وى م�ن املغبوِن حقُّ
املحط�ات كاَن موقفا مرشفاً وش�جاعاً باس�رتجاِع الحِق 
وإع�ادِة األم�وِر إىل نصاِبه�ا  والس�ؤال املط�روح : مل�اذا 
تاخر تش�خيص هذا الخلل بعد مرور اكثر من ش�هر عىل 

االنتخابات ؟. 
بعد ارس�الها جميع الطع�ون للقضاء.. اك�دت املفوضية 
بان�ه ال يوج�د أي تالعب بنتائج االنتخاب�ات والذي حصل 
هو عطل يف تقنية االجهزة واش�كالية يف احتساب النتائج 
وع�دم احتس�اب بعضها بس�بب ه�ذه االعط�ال التقنية 

ولكنها بالنتيجة غبن حاصل يف النتائج . 
 ل�ذا كان من نتائج موقف القضاء ان الهيئة القضائية قد 
اعلنت فوز ثمانية مرشحني من القوى السياسية الشيعية 
الخ�ارسة باالنتخاب�ات بع�د تدقيقها لنتائ�ج االنتخابات 
الربملاني�ة األخرة وهذا الف�وز يقابله خس�ارة فائزين يف 
االنتخابات فهل يستسلم ويثق الفائزون الخارسون امام 

هذه التغرات الجديدة باقصائهم بسب خطا فني ؟. 
ومع هذه الخطوة االخرة سيتم حسم االشكاليات واعالن 
النتائ�ج النهائي�ة عم�ا قري�ب لحس�اب ال�وزن الربملاني 
الحقيقي للكتل والش�خصيات التي ش�اركت باالنتخابات 
لينتهي فصل من فصول املناخ املتقلب يف الواقع السيايس 
العراق�ي بانتظ�ار فص�ل اخ�ر الكم�ال مس�رة التفاهم 
واالئتالف�ات لتش�كيل الكتل�ة الربملانية االك�رب وتكليفها 
بتش�كيل الحكوم�ة وحتى ذل�ك الحني لن تك�ون االجواء 

صافية واالرضية الزالت رخوة لواقعنا السيايس املتقلب.

بقلم/قاسم الغراوي  
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بقلم/ عادل الجبوري
س�واء كان ما صدر عن املرجع السيس�تاني 
فت�وى او رد عىل جواب، فأن�ه يف كل االحوال 
ينطوي ع�ىل اهمية كب�رة، ارتباطا بطبيعة 
املوضوع املث�ار، ومجمل التحركات والجهود 
واملس�اعي لجع�ل التطبي�ع خيارا الب�د منه 
وام�را واقع�ا، يف اط�ار املنظومت�ني العربية 

واالسالمية، والعراق من ضمنها.
ه�ذا املوق�ف املرجعي، اوصد باب�ا من ابواب 
التطبي�ع م�ع الكي�ان الصهيون�ي، يف وق�ت 
راحت اط�راف عربية مختلفة تهرول وتلهث 
الطبيعي�ة  العالق�ات  اقام�ة  رساب  وراء 
مع ت�ل ابيب، م�ن خ�الل اب�رام االتفاقيات 
السياسية واالمنية واالقتصادية  واملعاهدات 
والثقافي�ة، وفت�ح الس�فارات والقنصليات، 
وتبادل الزي�ارات، والضخ والرتويج االعالمي 
املتواص�ل لرتس�يخ واق�ع اليمكن ب�أي حال 
من االحوال ترسيخه، ولعل تجربة اتفاقيات 
التطبي�ع التي ابرمت بني م�ر واالردن من 

جهة والكيان الصهيوني من جهة اخرى قبل 
عقود من الزمن، خر ش�اهد ودليل، بأعتبار 
انها ل�م تفلح يف طي صفحة العداء، وتذويب 
املواق�ف املبدئي�ة حي�ال الكي�ان الغاص�ب، 
الش�عبية  والتوجه�ات  املواق�ف  وبقي�ت 
والنخبوية غر الرس�مية بعي�دة اىل حد كبر 

عن مسار التطبيع.
والن هن�اك مخطط�ا قديما-جدي�دا لجع�ل 
العراق احد ابرز بواب�ات التطبيع، العتبارات 
واس�باب ودواع مختلفة، تأريخية وسياسية 
وجغرافي�ة وديني�ة، فأن تل ابي�ب والجهات 
الداعمة لهذا االتجاه واملس�اندة له، استغلت 
الظ�روف الناش�ئة ج�راء االطاح�ة بنظ�ام 
ص�دام، واحت�الل الب�الد م�ن قب�ل الواليات 
املتحدة االمركية، لكي تفرض خيار التطبيع 
كأمر واقع، ويف هذا االطار نش�طت اوس�اط 
اعالمي�ة واكاديمي�ة وسياس�ية صهيونية، 
وراح�ت تم�د خيوطه�ا اىل داخ�ل املنظومة 
السياسية واالجتماعية العراقية، عرب قنوات 

متنوع�ة، ورغ�م ان البع�ض م�ن الجه�ات 
والش�خصيات انس�اقت وراء ذل�ك الخي�ار، 
مدفوعة بمغريات وتغري�رات، اال ان النتائج 
كان�ت  االجمالي�ة  واملخرج�ات  واملعطي�ات 
مخيب�ة لالمال، بحي�ث ان االتج�اه الرافض 
للتطبيع مع الكيان الغاصب، اكتسح االتجاه 
الداعم واملؤي�د، وقد تمثل االتج�اه الرافض، 
بمرجعيات واوس�اط ديني�ة علمائية، وقوى 
واحزاب وتيارات سياس�ية، ومحافل ثقافية 
وفكرية واكاديمية، اىل جانب الشارع املتعدد 
يف انتماءات�ه وعناوينه ومس�مياته، وقد برز 
ذل�ك واضحا وجليا اكثر م�ن اي وقت مىض، 
بالتزام�ن مع قي�ام بعض االنظم�ة العربية 
بأبرام اتفاقيات سالم مع الكيان الصهيوني 

خالل العامني االخرين.
عدم وجود س�لطة سياسية قادرة عىل اتخاذ 
قرارات مصري�ة وخطرة، م�ن قبيل اقامة 
عالق�ات م�ع الكي�ان الصهيوني، ل�ذا راحوا 
والوس�ائل  واالس�اليب  ب�األدوات  يفك�رون 

االخ�رى، ذات الطاب�ع االجتماع�ي والثق�ايف 
واالقتصادي، من خالل اس�تغالل منظومات 
التواص�ل االجتماع�ي، وعم�وم االمكاني�ات 
املعلوم�ات  ث�ورة  وفرته�ا  الت�ي  الهائل�ة 
واالتصاالت الختصار املسافات ورفع العوائق 
والحواجز امام الشعوب واالمم واملجتمعات. 
حت�ى بات�ت مواق�ع الفي�س ب�وك وتوي�رت 
وانس�تغرام وغرها م�ن منص�ات التواصل 
االجتماع�ي، بواب�ات مهم�ة لط�رح وتبادل 
االراء واالفكار، وتمهيد االرضيات للكثر من 
الربامج والخطط واملش�اريع، يف ذات الوقت، 
توظيف العامل االقتصادي، بما ينطوي عليه 
من اغ�راءات وحواف�ز ومش�جعات يف كرس 

بعض االقفال املحكمة االغالق.
ويدرك العراقي�ون ويفهمون جيدا ان تنظيم 
داع�ش االرهاب�ي، ال�ذي اس�تباح ارواحهم 
ودماءه�م، وانتهك حرماتهم ومقدس�اتهم، 
ودمر مدنهم وس�لب امالكه�م وممتلكاتهم 
ه�و صناع�ة امركي�ة صهيوني�ة، وه�و ما 

اعرتف به الصهاينة انفس�هم مرات ومرات، 
فذاك الحاخام االرسائييل بر بن ارتيس، يقول 
يف تريح له عام 2015، بعددما اس�تباحت 
عصابات داعش ارض العراق وس�وريا، “إن 
ال�رب س�لط داعش ع�ىل الدول واألم�م التي 
تريد السيطرة عىل أرض “إرسائيل” والقضاء 
علينا يف أنحاء العالم، اذ ان انتش�ار “داعش” 
يف املنطق�ة العربية وانضمام أوربيني إىل هذه 
الجماعة، بل توجيه رضبات يف أوروبا يهدف 
يف األس�اس إىل تهجر اليه�ود إىل “إرسائيل”، 

لذا تعترب داعش حامية لليهود”!.
ومما الشك فيه ان اي فتوى او رأي للمرجعية 
الدينية حيال العالق�ات والتطبيع مع الكيان 
الصهيوني، البد ان يك�ون له اثر وتأثر كبر 
يف مجتمع يك�ن الكثر من التقدير واالحرتام 
ملرجعيات�ه وزعامات�ه الديني�ة، فض�ال ع�ن 
التقيد وااللت�زام بتوجيهاتها ونصائحها، ايا 
كانت الصيغة التي تطرح فيها تلك النصائح 

والتوجيهات.

بقلم/شارل أبي نادر
يف الوقت الذي كانت تبحث فيه السعودية 
ع�ن ح�ل س�حري ُيبع�د عنها الخس�ارة 
املحتم�ة يف مأرب، ج�اءت عملي�ة توازن 
الردع الثامنة من خالل اس�تهداف عمقها 
ة يمنية  االس�رتاتيجي بأربع عرشة مس�ررّ
م�ن أنواع صماد-3 وصم�اد-2 وقاصف-

2ك، توزع�ت بني قاعدة امللك خالد ورشكة 
أرامك�و يف الرياض، ومط�ار امللك عبد الله 
يف ج�دة ومطار أبها يف الجن�وب، لتضعها 
أهمي�ة  يق�ل  ال  آخ�ر،  اس�تحقاق  أم�ام 
�ا تعاني�ه من فش�ل أصاب  وخط�ورة عمرّ
مس�ار عدوانها املستمر عىل اليمن منذ ما 
يقارب س�بعة أع�وام، فهل تخت�ار البقاء 
يف مس�تنقع الضي�اع والالت�وازن يف حرب 
غريبة، أرادتها خاطف�ة أو نزهة قصرة، 
لتجد نفس�ها تعي�ش يف دوام�ة قاتلة، قد 
تمت�د ألجيال طويلة لو بقيت تعيش حالة 
اإلنكار وعدم االعرتاف بالفشل وبالهزيمة 

وباتخاذ القرار الخاطئ؟
يف مأرب بشكل خاص، ويف كامل الجغرافيا 
الت�ي أرادته�ا مرسحاً لحربه�ا عىل اليمن 
بش�كل عام، تعيش الري�اض حالة إنكار 
وضي�اع، فاملي�دان داخ�ل اليم�ن، وال�ذي 
حاول�ت اإلمس�اك ب�ه والس�يطرة عليه، 
أُقف�ل بوجهه�ا بش�كل محك�م، وطبيعة 
االنتش�ار والجاهزي�ة لوح�دات الجي�ش 
واللجان الشعبية تثبت بما ال يقبل الجدل 
أن األم�ر انته�ى، وأن أكث�ر م�ا يمكن أن 
تكس�به يف الحرب، هو فقط إطالة الوقت 
قلي�اًل، وربما أيضاً إس�قاط عدد أكرب من 
الشهداء اليمنيني بني املدنيني أو املقاتلني، 
وإحداث مروحة أوس�ع من التدمر، وذلك 
لي�س بفض�ل قدراتها أو ق�درات املرتزقة 
واملرتهن�ني لها، بل فق�ط بفضل القصف 
الجوي غر املس�بوق الذي تنفذه قاذفاتها 
 - األمركي�ني  م�ن  مب�ارشة  املدعوم�ة 
وبش�كل ال يمكن ألحد أن ينكره أو ينفيه 

أو يخفيه – رغم االدعاءات الكاذبة بوقف 
الس�الح األمرك�ي الهجوم�ي له�ا، إال إذا 
اعتربوا أن قاذفات أف-16 وأف-15 وربما 
أيضاً أف-35، مع صواريخها املوجهة من 
مئات الكيلومرتات ومع النماذج املتطورة 
من قنابله�ا الذكية، هي أس�لحة دفاعية 

وليست هجومية.
أيض�اً، يف عالقتها م�ع األمركيني، تعيش 
الري�اض حالة إنكار بس�بب ما تمارس�ه 
معها واش�نطن من ابتزاز م�ايل ومعنوي 
ع�ىل املكش�وف، م�ن خ�الل م�ا تخلق�ه 
اإلدارة األمركية من فرص ذهبية لتوقيع 
املزي�د من عقود التس�ليح الضخمة معها 
الي�وم  يتكلم�ون  ال�دوالرات.  بملي�ارات 
عن صفق�ة ضخمة لع�رشات البطاريات 
م�ن منظوم�ة الدف�اع الج�وي األمركية 
»ث�اد« األغ�ىل عاملي�ًا، ُتض�اف إىل صفقة 
مماثلة س�بقتها م�ن الصواريخ جو- جو 
)إي�ه أي أم 120 يس( وطواف�ات القت�ال 

القانص�ة، واملؤس�ف أن ذل�ك يرتافق مع 
حملة مغطاة بغش�اء من الخ�داع بعنوان 
معارض�ة »وهمية« م�ن الكونغرس لهذه 
الصفقات، والتي تعود لتس�لك بسهولة يف 
النهاي�ة يف وقتها املطل�وب، ولتدخل هذه 
املنظوم�ات أيضاً يف دائرة الفش�ل يف منع 
ات اليمنية إىل  وص�ول الصواريخ واملس�ررّ
إلعمق الس�عودي حيث املنش�آت الحيوية 

واملطارات الحساسة.
اإلن�كار  لناحي�ة  املوض�وع  يف  الالف�ت 
الس�عودي أيض�اً، أن مروحة االس�تهداف 
األخ�رة يف عملي�ة ت�وازن ال�ردع الثامنة، 
تؤكد بما ال يقبل الش�ك أبداً عدم االعرتاف 
ة  السعودي بأنه أصبح للقوة الجوية املسررّ
اليمنية قدرة واضحة عىل التحكم يف العمق 
الس�عودي بش�كل كام�ل؛ فب�ني الرياض 
وج�دة وأبه�ا ومحيطه�ا، مثل�ث بضل�ع 
يتج�اوز 800 كل�م ب�ني الوس�ط الرشقي 
والبحر األحمر والجنوب الس�عودي، ظهر 

ات  باألم�س كأنه مرسح مفتوح للمس�ررّ
اليمني�ة م�ن دون أي إمكاني�ة لردعها أو 
عرقلته�ا أو منعه�ا من تحقي�ق أهدافها، 
فبدا األمر كأنه حني يقرر اليمنيون تنفيذ 
عملية استهداف صاروخي أو مسررّ داخل 
اململكة، ال ق�درة وال فعالية ألي منظومة 
دف�اع جوي ع�ىل منعهم، وكأن�ه ال وجود 

لهذه األسلحة بتاتاً.
هذا اإلنكار الس�عودي أيض�اً، لم ينحر 
فق�ط يف املوضوع امليدان�ي أو يف املوضوع 
املتعل�ق بفش�ل قدرته�ا الدفاعي�ة ض�د 
ات والصواريخ اليمينة، ولم ينحر  املسررّ
أيضاً باالبتزاز األمركي للرياض، بل وصل 
إىل إنكار الوضع السيايس املرتبط بالعالقة 
غ�ر املتوازن�ة أو املتوت�رة م�ع حلفائه�ا 
يف التحال�ف، م�ع اإلم�ارات أوالً، واملرتبط 
ثانياً بعالقتها م�ع املرتهنني لها من أبناء 
اليمن ومس�ؤوليه الس�ابقني، وما حصل 
ويحص�ل م�ن تن�ازع وتقات�ل يف املناطق 

الجنوبي�ة أو الجنوبية الرشقي�ة اليمنية، 
بني وحدات أو مجموعات هادي واإلصالح 
دين )والذين  واالنتق�ايل الجنوبي واملتش�درّ
لطامل�ا ش�كلوا فريق�اً أو طرف�اً أساس�ياً 
كان�ت تحررّكه الرياض أمنياً وعس�كرياً(، 
يضعه�ا يف دائ�رة فق�دان الس�يطرة عىل 
إدارة ه�ذا التحال�ف، وليأت�ي االنس�حاب 
الغامض لوح�دات التحالف م�ن الحديدة 
ومحيطها ملس�افة تج�اوزت 90 كلم عىل 
الرشي�ط الس�احيل الغربي، م�ن دون أن 
يك�ون للري�اض أي عل�م أو ق�رار أو إملام 
بحيثي�ات هذا االنس�حاب وأهدافه، ليزيد 
من دائ�رة التأكيد، حول إنكارها لفقدانها 

هذه السيطرة.
 فإىل مت�ى تبقى الس�عودية مس�تمرة يف 
حالة اإلنكار هذه؟ وهل يمكنها االستمرار 
يف سياس�ة الع�دوان الظال�م ع�ىل اليمن 
م�ن جهة، رافض�ة كل فرص التس�ويات 
والحل�ول السياس�ية الس�لمية العادل�ة؟ 

ويف الوقت نفس�ه، إىل متى هي قادرة عىل 
املتابعة يف سياس�ة عدم التقدير الصحيح 
ملا آلت إلي�ه أوضاعها املالية والسياس�ية 
واملعنوي�ة من ج�ررّاء هذا الع�دوان؟ وهل 
يمكنه�ا بعد م�رور الوقت أكث�ر فأكثر يف 
هذا االس�تنزاف الذي يصيبه�ا، أن تضمن 
خروجه�ا اآلم�ن فيم�ا لو اس�تفاقت عىل 
وضعه�ا، م�ن دون تبع�ات داخلي�ة ع�ىل 
هيكلي�ة الحك�م لديه�ا؟ وماذا ل�و تطورّر 
الوض�ع يف املواجهة وال�راع بينها وبني 
أبن�اء اليمن، ليصبح ه�ؤالء غر مقتنعني 
بالدفاع ع�ن بالدهم وردرّ الع�دوان فقط ، 
وق�رروا االنتقال إىل الهجوم داخل اململكة، 
ولديه�م الق�درة طبعاً، اس�تناداً إىل قراءة 
مس�ار امليدان واملواجه�ة الحالية، بهدف 
اس�تعادة بع�ض املحافظ�ات الجنوبية يف 
الس�عودية، والت�ي يقول�ون تاريخياً إنها 
أراض يمني�ة ت�م احتالله�ا م�ن قب�ل آل 

سعود؟

حينما تغلق المرجعية أبواب التطبيع مع تل أبيب

هل تؤدي استفزازات »الناتو« لروسيا في أوكرانيا إلى الحرب؟

متى تخرج السعودية من مستنقع اإلنكار القاتل ؟

بقلم/منذر سليمان
باي�دن مهام�ه  األمرك�ي ج�و  الرئي�س  ب�دأ  من�ذ 
الرئاس�ية، مطلع العام الحايل، تميرّزت سياسته نحو 
روس�يا بالتصعي�د والحزم، إذ وص�ف نظره الرويس 
ب�«القاتل« وبأنه »سيدفع ثمن« سياساته، ما اعتربه 
خرباء العالقات األمركية الروسية بأنه تريح جاء 
بخ�الف »إط�ار األعراف الدبلوماس�ية«، واس�تدعت 
موس�كو س�فرها يف واش�نطن إث�ر ذل�ك، وأق�ررّت 
واش�نطن حزم�ة جديدة م�ن القيود عىل مس�ؤولني 

روس ومنتجات روسية.
وقبل تدارك األمر بني رئييس البلدين، استمر منسوب 
التوت�ر يف عالقاتهم�ا ينذر بتدهور جدي�د، أكده بيان 
للسفارة الروسية يف واشنطن إذ عربرّ عن »تريحات 
مته�ورة ملس�ؤولني أمركي�ني يمك�ن أن ت�ؤدي إىل 
انهي�ار العالقات التي تش�هد خالفاً كبراً أساس�ياً«. 
ورست توقع�ات بش�أن رضورة عقد لق�اء قمة بني 
الرئيس�ني، اِلتأم يف ال�� 16 من تموز/يوليو املايض يف 
جنيف مستغرقاً 4 ساعات، »لكنهما لم يحرزا تقدماً 
ملموساً«، باس�تثناء إعادة الحرارة إىل اجتماع لجان 
مش�رتكة رفيعة املس�توى لبح�ث القضاي�ا الثنائية 
والدولية، من ضمنها أوكرانيا وبيالروس�يا، واستمر 
االحتقان الس�يايس ب�ني البلدي�ن، عربرّ عن�ه »معهد 
هدس�ون« لألبح�اث بأن »البي�ت األبيض ل�م يحقق 

شيئاً، والرابح األول كان )الرئيس( بوتني«.
يف تط�ور الفت، وقبل أقل من أس�بوع من لقاء القمة 

بني الرئيسني جو بايدن وفالديمر بوتني، »أمر البيت 
األبيض وزارة الدف�اع )البنتاغون( بتأجيل التجارب« 
الت�ي كان مخطط�اً لها عىل تقني�ة صاروخية أرسع 
د التوترات مع  م�ن الصوت بعدة مررّات، »ك�ي ال تصعرّ
موس�كو« )صحيفة »بوليتيكو«، 29 أيلول/سبتمرب 

.)2021
وتص�درّر األس�طول الس�ادس األمرك�ي، املراب�ط يف 
البحر األبيض املتوسط، تصعيد موجة العداء لروسيا 
إىل  الصاروخي�ة«،  ومدمرات�ه  »بوارج�ه  بمش�اركة 
جان�ب ترس�انات حربية تابعة ل��32 دولة من حلف 
الناتو وأعوانه، يف مناورات اس�تفزازية يف مياه البحر 
األس�ود، يف ال�13 من ترشي�ن الثاني/نوفمرب الحايل، 
بالقرب من القاعدة الرئيس�ية لألس�طول الرويس يف 
سيفاس�توبول يف ش�به جزيرة القرم، اعتربها رئيس 
أركان الجي�ش الربيطان�ي، ني�ك كارت�ر، بأنها إيذان 
»بتج�اوز منس�وب التوتر ب�ني الغرب وروس�يا منذ 
الح�رب الب�اردة«، محذرّراً م�ن »إمكان ان�دالع حرب 

بالصدفة«.
أما املواجهة املسلرّحة »االفرتاضية« مع موسكو، فقد 
أس�هبت النخ�ب األمركية يف توضيحه�ا، بأنها »قد« 
تس�تند إىل 3 احتم�االت تنطلق بالت�وازي يف مواجهة 
روس�يا: ش�به جزيرة الق�رم يف الجن�وب، ومقاطعة 
كالينينغ�راد ع�ىل بح�ر البلطي�ق يف الغ�رب، وج�زر 
كوري�ل املتنازع عليها بني روس�يا والياب�ان )دورية 
»ذي ناش�يونال انرتس�ت«، 22 ترشين األول/اكتوبر 

.)2021
وجددت مديرة االستخبارات الوطنية األمركية، آفريل 
هين�ز، قبل أيام معدودة، التهويل بقرب غزو روس�يا 
ألوكراني�ا، ورحلت عىل عجل قاصدة بروكس�ل، مقر 
قيادة حلف الناتو، لوض�ع مندوبي الحلف يف »أجواء 
املعلومات االستخبارية األمركية حول احتمال تدخل 
روسيا عسكرياً يف أوكرانيا«. ويف الوقت عينه، تحدث 
رئي�س هيئ�ة األركان األمركي�ة، م�ارك ميل�يل، مع 
القائ�د األعىل للق�وات األوكرانية، فال�ري زالوجني، 
وتبادال وجهات النظر بش�أن »أنشطة روسيا املقلقة 
يف املنطقة« )صحيف�ة »نيويورك تايمز«، 19 ترشين 

الثاني/نوفمرب 2021(.
واس�تطردت الصحيفة نقالً ع�ن مصادرها األمنية، 
بأن األجهزة االس�تخبارية يف لندن وواشنطن »لديها 
اقتناع مش�رتك بأن الرئيس ال�رويس فالديمر بوتني 
ُيعدرّ لعمل عس�كري للس�يطرة عىل مساحات واسعة 
م�ن أوكراني�ا، أو لزعزع�ة اس�تقرارها بم�ا يضمن 
قي�ام حكوم�ة موالي�ة ملوس�كو«. وعزا املس�ؤولون 
األمركيون التش�دد الرويس نحو أوكرانيا إىل انعكاس 
حالة اإلحباط املتزايدة لدى الرئيس الرويس من »تعثر 
املس�ار الس�لمي ال�ذي تتص�دره فرنس�ا وأملانيا منذ 
العام 2014«. ومع خروج املستش�ارة األملانية أنغيال 
مركل من املرسح الدويل »ترتاجع حدة الضغوط عىل 

أوكرانيا لتقديم تنازالت« لروسيا.
س�ارعت واش�نطن إىل س�د بعض الثغ�رات البنيوية 

ت عليها  يف ترس�انة »الناتو« التس�ليحية، الت�ي أرشرّ
دراس�ة »راند« وبيانات موازية أخرى، بإعادة تفعيل 
وح�دة قتال نووي�ة يف أملانيا، »دارك إيغ�ل«، مهمتها 
إط�الق نران أس�لحة أرسع من الص�وت ضد مواقع 
�م يف روس�يا، والت�ي باس�تطاعتها  القي�ادة والتحكرّ
الوص�ول إىل موس�كو يف غض�ون 21 دقيقة ونصف، 
تعزرّزه�ا وح�دات وأس�لحة أخرى متط�ورة موجهة 
ضد األرايض الروس�ية. عقدت لجنة القوات املسلرّحة 
يف مجل�س الش�يوخ، البالغة األهمي�ة ومحور صنع 

القرار االسرتاتيجي األمركي، جلسة استماع يف األول 
من ترشي�ن الثاني/نوفمرب الحايل، ش�ارك فيها إيان 
بريجينس�كي، نجل مستش�ار األمن القومي األسبق 
زبغني�و بريجينس�كي، ح�ول »أمن البحر األس�ود«، 
س�لرّط فيها الضوء عىل »طموحات روسيا العدوانية، 
وموقفه�ا الهجومي ال يزال ماثالً أمامنا اليوم ويمثرّل 
تهديداً حقيقياً ألوكرانيا وأمن منطقة البحر األسود«.

وح�ثرّ بريجينس�كي )االب�ن( الوالي�ات املتح�دة عىل 
»بل�ورة اس�رتاتيجية ش�املة يف مواجه�ة روس�يا، 

لجي�وش  املتط�ور  العس�كري  الحض�ور  وزي�ادة 
الحلف�اء والرشكاء )أوكراني�ا وجورجيا(، واالنتقال 
إلىى مرحلة الح�رب الهجينة بتس�خر عامل القوة 

االقتصادية يف املواجهة« ضد الغاز الرويس.
ال تزال توقعات املراقبني يف واش�نطن تستبعد إقدام 
بوتني عىل غزو أوكرانيا، حتى كتابة هذه الس�طور، 
وتقرأ يف التحركات الروس�ية العس�كرية ُبعداً ردعياً 
للنات�و ودعم�اً للجماع�ات »االنفصالي�ة« املؤيرّ�دة 

لروسيا.
إذا أقدمت واشنطن عىل خطوات تصعيدية، بإرسال 
املزي�د م�ن األس�لحة النوعي�ة وخاص�ة منظومات 
دف�اع جوي فعال�ة ضد س�الح الجو ال�رويس، فقد 
ه إنذاراً بخطوات  تقدم روس�يا عىل استهدافها وتوجرّ
ميداني�ة، وبالتوغل يف مناطق حدودية، وتعلن أن أي 
خطوات اس�تفزازية جدي�دة للناتو س�تكون مربراً 
لخط�وات أوس�ع.  إدارة باي�دن، املنش�غلة بامللفات 
الداخلية، ال تبدو عىل استعداد لالستجابة إىل دعوات 
الكونغ�رس املعادية لروس�يا للمغامرة يف فتح جبهة 
عس�كرية مع روس�يا، ول�و بالوكالة. لذل�ك يالَحظ 
ح�رص ش�خصيات ب�ارزة يف طاق�م باي�دن لألم�ن 
القوم�ي عىل التواص�ل املتكرر م�ع نظرائهم الروس 
وتفعيل قنوات التشاور التي انطلقت بعد قمة جنيف 
بني بوتني وبايدن يف حزي�ران/ يونيو املايض، أبرزها 
زيارة مدير وكالة االس�تخبارات املركزية، بيل برنز، 

إىل موسكو.

قبل اسابيع قالئل، افتى المرجع 
الديني الكبير اية اهلل العظمى 

السيد علي السيستاني بحرمة 
التعامل بالمنتجات االسرائيلية 

او الداعمة لها، وجاء في رد 
سماحته على سؤال وجه اليه 

مفاده، “هل يجوز البيع والشراء 
من محالت تخّصص بعضًا من 

أرباحها لدعم إسرائيل؟”، انه “ال 
ترخيص في التعامل بالمنتوجات 
اإلسرائيلية ومنتوجات الشركات 

التي يثبت بصورة مؤكدة انها 
تدعم الكيان االسرائيلي دعمًا 

مؤثرًا”.
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أكد مدرب الكهرباء لؤي صالح، أن الفوز الذي حققه 
فريق�ه امس االثنني يف الجولة العارشة عىل حس�اب 
النفط جاء يف توقيت مناس�ب، ليمث�ل دافعا معنويا 
قب�ل املواجهتني املقبلتني.وقال ص�الح أن »الكهرباء 
يقدم يف أغلب املباريات التي خاضها أداء مميزا، لكن 
ينقصنا التس�جيل إلحراز الفوز«.وأضاف ان »الفوز 

ع�ىل النفط يف الجولة العارشة جاء بتوقيت مناس�ب 
ك�ون الفريق مقبل عىل مبارات�ني ناريتني أمام نفط 
الوس�ط والقوة الجوي�ة يف الدوري«.وتابع صالح  ان 
»الف�وز أعاد ال�روح املعنوي�ة لالعبني. نع�م الفريق 
يقدم مس�توى طيبا، لكن املستوى الفني دون نتائج 

لم يكن كافيا«.

صالح يشدد على أهمية الفوز بمواجهة النفط

6

أحرز العبو منتخب العراق بالكيوكوشنگاي أربعة 
أوس�مة ملونة يف منافس�ات بطولة العالم باللعبة 
الت�ي أُختتم�ت فعالياته�ا ام�س االثن�ني بمدينة 
كاراك�وف يف بولن�دا بمش�اركة 33 منتخب�اً م�ن 
مختلف بل�دان العالم.وقال رئيس االتحاد العراقي 
للكيوكوش�نگاي عمار عدنان وهيب ان »األوسمة 
توزعت بواقع وسام ذهبي واحد، وإثنني فضيني، 
ووس�ام نح�ايس واح�د«، مش�را إىل أن »الالع�ب 
إبراهيم جاسم حقق الوسام الذهبي يف منافسات 
وزن تحت 75 كغم«. وأضاف أن »الالعب إس�حاق 
محم�د أح�رز وس�اماً فضي�اً يف منافس�ات وزن 

تحت 90 كغ�م، وكذلك زميله زي�دون أحمد حقق 
وس�اماً فضي�اً آخَر يف منافس�ات ال�وزن املفتوح 
للش�باب«.وتابع وهي�ب أن »الالعب ي�ارس عمار 
حقق الوس�ام النحايس يف منافس�ات الش�باب  يف 
وزن تحت 70 كغم«.وختم رئيس االتحاد العراقي 
للكيوكوش�نگاي حديث�ه بالقول ان »منافس�ات 
البطولة ش�ارك فيها نخبة من أب�رز الالعبني عىل 
مستوى العالم«، مشراً اىل ان »العراق شارك أيضاً 
يف ال�دورة التحكيمي�ة التي نظمه�ا االتحاد الدويل 
عىل هام�ش بطول�ة العالم وش�ارك فيه�ا أربعة 

حكام دوليني من العراق«.

حق�ق منتخ�ب الش�باب العراقي 
لك�رة الق�دم، أمس االثن�ني، فوزاً 
مس�تحقاً ع�ىل نظ�ره البحريني 
نظيف�ة ضم�ن  أه�داف  بأربع�ة 
منافس�ات بطول�ة غ�رب آس�يا.
وج�رت املباراة ع�ىل ملعب املدينة 
الرياضية يف البرصة، حيث سيطر 
ع�ىل  الش�باب  منتخبن�ا  العب�و 
مجري�ات املب�اراة من�ذ انطالقها 
واستطاعوا نقل الكرة اىل منطقة 
ج�زاء املنتخ�ب البحرين�ي ب�كل 
س�هولة وأريحي�ة ول�وال الترسع 
الستطاعوا تس�جيل هدف التقدم 
املب�اراة. رب�ع م�ن س�ر  أول  يف 
املنتخ�ب  س�يطرة  واس�تمرت 
واض�ح  تراج�ع  م�ع  العراق�ي 
للمنتخب البحريني واعتماده عىل 
الهجمات املرتدة حتى جاء الهدف 
االول ملنتخب الش�باب عن طريق 
الالع�ب إيالي فاضل بالدقيقة 38 
بع�د أن لع�ب كرة عرضي�ة داخل 
منطقة ج�زاء الفري�ق البحريني 
ارتطمت بأحد املدافعني ولم ينجح 
حارس املرمى البحريني بالتعامل 
م�ع الكرة لتس�كن الش�باك.ومن 
هجمة منس�قة اس�تطاع الالعب 
بلند عمر تس�جيل اله�دف الثاني 
يف الدقيقة 43 بع�د أن لعب الكرة 
بطريقة مهارية عىل يسار حارس 
املرمى البحريني لينتهي الش�وط 
األول بتقدم عراقي بنتيجة هدفني 
العراقي  الضغط  لصفر.واس�تمر 
عىل دفاعات املنتخب البحريني يف 
الش�وط الثاني مع انهيار واضح 
لالعب�ي البحري�ن حتى نت�ج هذا 
الضغط عن تسجيل الهدف الثالث 
يف الدقيق�ة 58 م�ن زم�ن اللق�اء 
ع�ر عبد الق�ادر أيوب، وش�هدت 
الدقائ�ق املتبقية صح�وة خجولة 

للمنتخ�ب البحرين�ي م�ع إجراء 
بع�ض التغيرات منها اضطرارية 
ومنه�ا فنية يف الجانب�ني العراقي 

والبحريني حتى ش�هدت الدقيقة 
74 تس�جيل اله�دف الراب�ع م�ن 
تس�ديدة قوية من مس�افة بعيدة 

عب�د  الفري�ق  كابت�ن  س�ددها 
الرزاق قاس�م من خ�ارج منطقة 
الج�زاء، ليس�جل أجم�ل أه�داف 

الفوز  البطولة حت�ى اآلن.وبه�ذا 
تمس�ك منتخب الش�باب بصدارة 
مجموعت�ه االوىل بج�دارة بعد أن 

رفع رصيده للنقطة السادسة من 
فوزين األول عىل املنتخب الكويتي 

والثاني عىل منتخب البحرين.

منتخب الشباب يسحق نظيره البحريني برباعية نظيفة

كيوكوشنگاي العراق يحقق أربعة أوسمة
 في بطولة العالم 

    أحمد عباس

القيادة الرياضّية 
الشاّبة

ع فتجَرح.. َفِزْن كالمك قبل أن تتكلّم كي ال تنَدم! أحياناً تترسَّ
خالل إحدى الِحصص الدراس�ية، سأل املُعلّم أّحد التالميذ »ماذا 
يعم�ل وال�دك«؟ صمَت التلمي�ُذ ولم ُيجب�ه، فس�أله املعلّم مرّة 
أخرى »م�اذا يعمل والدك يا فالن«؟ فأكتف�ى الطالب بالصمت 
ول�م ُيجْب! عندها رصخ املُعلّم بوجهه أمام التالميذ »يا غبي أال 
تعرف ماذا يعمل والدك؟ عندها رفع التلميذ رأس�ه وقال »بال .. 

أنه نائم يف قربه«!
أق�ول ملث�ل هؤالء..علي�ك أن تعرِف كي�ف تت�ّرف وال تترّسع 
بإصدار االحكام بحّق اآلخرين، فهناك حقائق وأش�ياء ال يمكن 
اصالحه�ا، وال ُتس�رَجع الكلم�ات بع�د نطقها، كم�ا ال يمكن 
إعادة الفرص�ة بعد ضياعها، ومن البديه�ي أنه ليس باالمكان 

اسرجاع الشباب أو الوقت بعد أن يميض.
ه�ذه بعض الحقائ�ق التي غالباً م�ا يتجاهلها البعض بس�بب 
الغ�رور أو العنجهي�ة التي يمارس�ها من تقلّد منصب�اً ال ُيقدِّر 
أهّميت�ه وال يدرك حساس�ّية ما يصدر عنُه من ق�وٍل أو فعٍل أو 

تّرف!
اس�تمعُت قبل أيام من أحد اإلخوة اإلعالميني يف برنامج ريايض 
قي�ام أحد املس�ؤولني يف اتح�اد الك�رة بصّب ج�ام غضبه عىل 
الالعب�ني وحّملهم مس�ؤولية الخس�ارة أمام املنتخ�ب الكوري 
الجنوب�ي يف الوقت ال�ذي كان ُيثني ع�ىل امل�دّرب )الزائر( الذي 
نش�هد بأنه مدّرب مشهور وكفوء ولكّنه يقود منتخبنا استناداً 
اىل العقد الغريب التي تم توقيعه معه يف إس�بانيا بصيغة مدرب 
زائر يح�ر قبل املباريات بأياٍم مع�دودات ونحن ال نعتب عىل 
الهولندي، ولكن عتبنا واس�تغرابنا عىل العراقي الذي وافق عىل 
ه�ذه الصيغة م�ن العقد ووّقعها مع ابتس�امة عريضة تش�به 

ابتسامة املنتر!
ال نّدع�ي هنا بأّن الالعبني قد بذلوا ما ينبغي، وخاصة يف املباراة 
االخ�رة، ولك�ن يج�ب أن نكون ُمنصف�ني ونّش�خص العوامل 
واالس�باب التي جعل�ت منتخبنا يظهر بهذه الص�ورة التي آملَت 
العراقيني، وهذه لعمري خطوة جادة يجب عىل االتحاد اتخاذها 
ف�وراً وقبل فوات األوان )إذا لم يف�ت( وذلك بدعوة الصفوة من 
األكاديمي�ني والخرباء ملناقش�ة وضع املنتخ�ب الوطني ووضع 

الحلول النتشاله من حالة الضياع التي هو عليها اآلن.
القي�ادة الرياضية الش�ابة خط�وة صحيح�ة ومطلوبة ويجب 
تفعيلها وتطويرها، ولكن ليس كل النجوم تصلح ألن تقود كما 
أن لي�س كل النجوم تنجح يف الجان�ب الفني أو التدريبي! وهذه 

حقيقه ال تحتاج اىل دليل.
أذكر يف عام 1990 تم انتخاب الكابتنني حس�ني س�عيد وعدنان 
درج�ال عضوين يف اتحاد كرة القدم، وكانا مس�تمّرين باللعب، 
وس�افرنا اىل الكويت للمش�اركة يف خليجي 10 وبعد انسحابنا 
املع�روف من ه�ذه البطولة بفرة قصرة تقّرر تس�مية درجال 
ملنصب أمني عام االتحاد ثم بعد حني صدر قرار بتسمية حسني 
س�عيد بمنصب النائ�ب الثاني لالتح�اد وكان عمرهما حينذاك 
ثالثني سنة أو أكثر بقليل، يعني قيادة رياضية شاّبة عملت مع 
رموز كروية عمالقة منهم عىل س�بيل املثال ال الحر االس�تاذ 
هش�ام عطا عجاج والدكتور عبد الق�ادر زينل والدكتور جمال 

صالح وكنت أشغل حينذاك منصب األمني املايل لالتحاد.
أرغب هنا يف التوّس�ع بالحديث عن الكابتن حس�ني سعيد الذي 
ش�غل منصب�اً قيادي�ا يف االتحاد )النائ�ب الثان�ي( فقد مارس 
واجباته بكفاءة وكياسة وقدرة عالية برغم حداثة سّنه وقتها، 
ولكن وجدنا فيه صفات القيادة التي فاقت سنوات عمره وأظن 
أن ش�هادته الدراس�ية العليا التي يحملها وثقافته الذاتية وراء 
تعامل�ه الناج�ح وامللتزم مع نماذج رائعة م�ن مدّربني تربويني 
من�ذ بدايته )داود الع�زاوي وأمثال�ه( ثم مع مدّرب�ني أكفاء يف 
ناديه أو املنتخب أمثال )عمو بابا وأنور جّس�ام وأكرم س�لمان 
وجم�ال صالح وغرهم( هذا الرجل هو مثال واقعي ونموذجي 
للقي�ادة الرياضية الش�ابة حيث اس�تطاع بعد حقب�ة أن يقود 
االتحاد بنجاح، وكذلك تسلّم مناصب مهمة يف االتحادات الدويل 

واآلسيوي والعربي وغرب آسيا بكفاءة عالية.
ه�ذه هي القي�ادة الرياضية الش�ابة التي نتمّناه�ا وهي أمنية 
يمكن تحقيقه�ا بيرس ألننا نمتلك منهم الكث�ر الذي ال يحتاج 

سوى االبتعاد عن الغرور والتجرّب والخيالء!

أقيَم أمس  االثنني، املؤتمر الصحفي 
الخاص بمدربي منتخبات املجموعة 
الثانية  )س�وريا ولبن�ان واإلمارات 
واألردن( املشاِركة يف بطولة ايرثلنك 
التحاد غرب آس�يا الثانية للش�باب. 
وقاَل مدرب املنتخب السوري، محمد 
أنيس مخلوف: إن »تدريبات فريقه 
كانت الئقًة تحض�راً لبطولة كأس 
غرب آسيا الثانية، ونتطلع للظهور 
بشكٍل جيٍد خاصة ان هناك اهتماماً 
العمري�ة«. الفئ�ات  بف�رق  جي�داً 
وأض�اَف: أن »ه�ذه البطولة مهمة 
بالنسبة لنا مع التأكيد عىل صعوبة 
مبارياتها والندية التي تملكها فرق 
املجموعة، بل ان املباريات أقرب الن 
تكون ديربيات ُمصغرة«.من جانبه، 

اإلم�ارات،  منتخ�ب  م�درب  ذك�َر 
االسباني دانيال اورتيغا: أن »هدفنا 
ه�و إعداد جي�ل جديد من الش�باب 
للمس�تقبل«.واوضح  وتطوي�ره 
ان�ه »ت�م تجهيز املنتخ�ب منذ فرتة 
جيدة للدفع بالعب�ني جدد لصفوف 
املنتخ�ب الوطن�ي اإلماراتي األول«.
وتابع اورتيغ�ا: »من خالل البطولة 
سنتمكُن من مشاهدة الالعبني عىل 
الص�ورة  الواق�ع، وس�تكون  أرض 
أوض�ح خاص�ة ان البطول�ة تض�م 
منتخبات قوي�ًة ولها ب�اٌع طويل«.
م�ن جهت�ه اعت�ر م�درب منتخب 
الذياب�ات،  اس�الم  االردن،  ش�باب 
ان »مهم�ة فريق�ه فرص�ة ممتازة 
تحضراً لبطولة آسيا املقبلة«، قائالً 

ان »هناك اهتمام�اً كبراً من اتحاد 
اللعبة بفرق الفئ�ات بدليل حصول 
منتخ�ب االردن األوملب�ي عىل كأس 
غ�رب آس�يا يف الس�عودية دون 23 
عاماً«.وابدى »شكره اىل العراق عىل 
ُحسن الضيافة واالستقبال«. مبيناً: 
ان »مشكلة جائحة كورونا كان لها 
تأثر سلبي عىل الجميع، مع التأكيد 
اننا لم نشارك يف بطولة العرب التي 
حديث�ه:  مرص«.وتاب�ع  يف  أقيم�ت 
»تحضراتن�ا للبطولة اقترصت عىل 
تدريبات يف األردن وخوض مباراتني 
أمام فلس�طني ولم نجِر أي معسكر 
خارج�ي، ومع ذلك فإن ثقتنا كبرة 
بالعبين�ا، وعلين�ا أن نعطيهم الثقة 

والحافز يف البطولة«.

حص�ل الع�راق ع�ىل ذهبية ف�ن الباغ�وت ضمن 
بطول�ة )أوراس�يا( عن طريق الالع�ب محمد عبد 
الصاحب.وق�ال عبد الصاح�ب إن »البطولة تقام 
حالي�ا يف مدين�ة بورصة الرتكية وق�د تمكنت من 
االنتص�ار ع�ىل العب ترك�ي يف املب�اراة النهائية«.

ويمثل أكثر من 40 العب�ا والعبة العراق يف بطولة 
ي�ورو آس�يا املفتوح�ة االندي�ة واملنتخب�ات بفئة 
)الراعم واالشبال والناشئني والشباب واملتقدمني 
واالس�تاذ والنس�اء( يف تركيا محافظ�ة بورصة.

وتع�د رياضة الباغوت من الع�اب الفنون القتالية 

األعزل حيث تضم مجموع�ة من حركات وقوانني 
)الج�ودو واملصارع�ة والكاراتيه( وأسس�ت هذه 
اللعبة يف تركي�ا واذربيجان وأصبح لها اتحاد دويل 
ينظ�م البطوالت العاملية والقارية بمش�اركة 120 
دول�ة من ضمنه�ا ثالث�ة منتخب�ات عربية وهي 
العراق والجزائر ولبنان. ومنح االتحاد الدويل للعبة 
كتاب اعتماد للعراق لتأس�يس اتحاد خاص بهذه 
الرياض�ة، بع�د أن نظم لجنة تحضرية ش�اركت 
يف دورات تدريبية وتحكيمي�ة يف أذربيجان ملعرفة 

قوانني وأسلوب اللعبة.

أف�اد رئيس نادي س�امراء ص�دام عزيز أم�س االثنني، بأن 
اتحاد الكرة أبلغ النادي برتخيص ملعب س�امراء بعد مرور 
عرشة أدوار من املرحلة االوىل من منافسات الدوري املمتاز 
لك�رة القدم.وق�ال عزي�ز ان »االتحاد وافق ع�ىل ان يكون 
ملعب س�امراء ارضاً لخوض فريق الن�ادي مبارياته خالل 
منافس�ات الدوري املمتاز لكرة القدم«.وب�ني أن »املوافقة 
ج�اءت بع�د زيارة لجن�ة الرتاخيص وكش�فه مرتني مللعب 
الن�ادي للتأكد من صالحي�ة امللعب واب�داء املالحظات التي 
انجزناها لتصل بعده�ا اىل قناعة تامة بامللعب الذي اصبح 
جاه�زاً م�ن كل النواحي«.واش�ار اىل ان »مباراة س�امراء 

وضيفه الرشطة املقررة بعد غد الخميس ضمن منافس�ات 
الجولة ال�11 س�تكون عىل ملعب نادي س�امراء ألول مرة 
بع�د غياب عرش ج�والت من منافس�ات ال�دوري املمتاز«.

وأضاف رئيس نادي س�امراء ان »لجنة الرتاخيص توصلت 
اىل قناعة تامة بامللعب، وانها انصفتنا بالرتخيص والسماح 
لفريقن�ا خوض مبارياته عىل ملعبه اس�وة بف�رق االندية 
البغدادي�ة واملحافظ�ات العراقي�ة«.وكان مدرب س�امراء 
احمد كاظم هدد يف وقت سابق بتقديم استقالته من تدريب 
الفري�ق يف ح�ال عدم لع�ب فريقه عىل ملعبه اس�وة بفرق 

الدوري االخرى .

بني م�درب املنتخب العراقي األس�بق يحيى 
عل�وان، أن »ع�دم تواج�د دي�ك أدف�وكات 
اس�تمراره  وأن  بغ�داد مش�كلة كب�رة،  يف 
بمهمته يف قيادة املنتخ�ب صعب جداً، فيما 
أبدى اس�تعداده ليح�ل محله.«وقال علوان، 
إن »تغي�ر  تش�كيلة املنتخ�ب يف تصفي�ات 
النهائي�ة لكأس العالم بتغي�ر من أربعة إىل 
خمس�ة العب�ني يف كل مباراة وع�دم الثبات 
عىل تش�كيلة غ�ر صحيح، ك�ون الفريق ال 
يصل إىل مرحلة االستقرار  واالنسجام وكان 
عليه الثبات عىل تش�كيلة من خليط لالعبي 
الخرة والشباب ليكون فريقاً واقعياً يسهل 
علي�ه التناف�س بش�كل جي�د يف التصفيات 

املؤهلة لكأس العالم« .
وأش�ار إىل أن »توقيت تغي�ر مدرب املنتخب 
الوطني كاتنيتش بالهولندي أدفوكات حرج 
وكان خط�أ كب�راً«، الفت�اً إىل أن »ادفوكات 

بال�غ عندم�ا ق�ال ان�ه ج�اء للصع�ود مع 
املنتخ�ب العراق�ي إىل نهائي�ات كأس العالم 
يف قط�ر 2022«.وتاب�ع عل�وان: »أدفوكات 
أخفق وعج�ز عن تحقيق ذلك من�ذ البداية، 
بس�بب ع�دم االس�تقرار وع�دم تواج�ده يف 

واختي�ار  املمت�از  ال�دوري  ملتابع�ة  بغ�داد 
الالعبني بنفس�ه وحس�ب قناعت�ه كمدرب 
أول وأن ال يعتم�د ع�ىل رؤي�ة املس�اعدين« 
.وح�ول املجموع�ة التي اختارها لتش�كيلة 
املنتخب لبطولة كأس العرب، أوضح علوان، 
أن »األس�ماء التي ت�م اختياره�ا للمنتخب 
لبطول�ة كأس العرب جيدة مع التحفظ عىل 
بعضهم، وال يوجد غرهم يف الدوري املمتاز، 
الس�يما بعد أن رفضت أندي�ة تفريغ العبي 
املنتخب« .وأضاف مدرب املنتخب الس�ابق، 
»كان م�ن األفض�ل إرشاك العب�ي األوملب�ي 
يف كأس الع�رب لالحت�كاك، لكان�ت فرص�ة 
جي�دة لتهيئتهم بش�كل جيد ليكون�وا  بدال 
من املنتخب مس�تقبال، لكنن�ا يف هذا الوقت 
بحاج�ة إىل اس�تقرار العبي املنتخ�ب األول 
بغي�ة االنس�جام وتهيئته�م بش�كل أفضل 

للتصفيات املؤهلة إىل كأس العالم« .

مدربو منتخبات المجموعة الثانية يسعون 
لنيل لقب بطولة غرب آسيا

علوان يصف ابتعاد أدفوكات عن متابعة 
الالعبين بالمشكلة

أعلن ن�ادي الرشطة امس االثنني، انس�حابه من 
املش�اركة بملح�ق دوري أبطال آس�يا.ووضعت 
القرع�ة فري�ق الرشط�ة بمواجه�ة أح�د األندية 
األوزبكي�ة، والفائ�ز س�يواجه الغراف�ة القطري 
يف امللح�ق املؤه�ل لدور املجموعات.وقال حس�ني 
الخرس�اني املنس�ق اإلعالم�ي للرشط�ة، »ق�رار 
إدارة الن�ادي ه�و عدم املش�اركة يف دوري أبطال 
آس�يا منذ البداية من أجل الرتكيز عىل مسابقتي 
ال�دوري املحيل وكأس العراق وإعداد فريق جيد«.

واض�اف ان »االتح�اد العراق�ي لك�رة القدم رفع 
اس�م نادي الرشطة لالتحاد اآلسيوي لكرة القدم 
كون�ه مرخص�ا آس�يويا، وبالت�ايل دخ�ل الفريق 
القرعة رغم قرار النادي بعدم املشاركة مسبقا«.

ولفت اىل ان »قرار عدم املشاركة جاء بعد دراسة 
مس�تفيضة خلصت إىل أن الرشط�ة يركز محليا، 
ويش�ارك يف الع�ام املقب�ل كبط�ل لل�دوري دون 
املش�اركة يف ملحق يرهق الفريق ويشتت تركيزه 

يف املنافسات املحلية«.

بخطوة مفاجئة.. الشرطة يقرر 
االنسحاب من دوري األبطال 

العراق ينال ذهبية في بطولة أوراسيا للفنون القتالية  اتحاد الكرة يمنح سامراء ترخيص خوض المباريات على ملعبه 
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فيرجسون يقود المفاوضات مع بوكيتينو

الغيابات تضرب صفوف البايرن قبل مواجهة دينامو كييف

تشافي: برشلونة يجب أن يكون مثل العائلة 

ماينان يتلقى الضوء األخضر للعودة إلى المباريات

الرياضة
صحيفة-يومية-سياسية-عامة
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فك العقدة وتصدر المجموعة أبرز مالمح قمة اليوفي وتشيلسي اليوم
يح�ل يوفنت�وس ضيف�ا عىل نظريه تش�يليس، 
يف مواجه�ة م�ن العي�ار الثقي�ل، ع�ىل ملع�ب 
س�تامفورد بريدج، الي�وم الثالث�اء، يف الجولة 
الخامس�ة من دور املجموعات ب�دوري أبطال 

أوروبا.
اليويف يتصدر ترتي�ب املجموعة الثامنة برصيد 
12 نقط�ة، بعدم�ا حقق العالم�ة الكاملة ب�4 
انتص�ارات، بينما يحتل تش�يليس املركز الثاني 
برصيد 9 نقاط، حيث فاز يف 3 مباريات وخرس 

مباراة واحدة.

عقدة اليويف
استطاع فريق السيدة العجوز أن ُيكرس عقدة 
لدى الفريق اللندني عىل مدار السنوات املاضية، 
يف ظل هيمنة وسيطرة البيانكونريي عىل نتائج 

املواجهات املبارشة. 
فخ�الل تاري�خ لق�اءات الفريقني، ل�م يتمكن 
تش�يليس من تحقيق الفوز عىل يوفنتوس منذ 
12 عاًم�ا، وتحدي�ًدا منذ الف�وز األول والوحيد 

للبلوز عىل اليويف يف 25 شباط عام 2009.
وحينها، كان تش�يليس قد لعب عىل ملعبه ضد 

يوفنتوس ونجح يف الخروج بانتصار صعب عن 
طريق هدف س�جله اإليفواري ديدييه دروجبا، 

يف ذهاب دور ال�16 بدوري أبطال أوروبا.
ومن�ذ ذل�ك التاري�خ، ل�م يحقق تش�يليس أي 
ف�وز عىل يوفنتوس، رغم أن�ه يف املباراة التالية 
»اإلياب«، تعادل خارج أرض�ه بنتيجة )2-2(، 
وحصد بطاق�ة التأهل للدور رب�ع النهائي من 

املسابقة.
3 مواجهات

والتقى الي�ويف بالبلوز يف 3 مباري�ات بعد ذلك، 

يف مرحل�ة املجموعات بدوري األبطال موس�م 
»2013/2012«، وانته�ى لقاء الذهاب يف لندن 
بالتعادل »2-2«، بينم�ا حقق يوفنتوس الفوز 
يف لقاء اإلياب بملعب�ه يف تورينو بنتيجة كبرية 

.»0-3«
وكان�ت آخر مب�اراة جمعتهما س�وية، يف لقاء 
الذهاب باملوسم الجاري، عندما التقيا يف أليانز 
س�تاديوم بتورينو، واس�تطاع اليويف أن يحقق 

الفوز بهدف دون رد، سجله فيديريكو كييزا.
بيوفنت�وس يف 5  التق�ى تش�يليس  وإجم�االً، 

مباري�ات، ف�از البل�وز يف مب�اراة، وتع�ادال يف 
مبارات�ني وكان الف�وز م�ن نصي�ب يوفنتوس 
مرتني، س�جل الفريق اللندني 5 أهداف، مقابل 

8 أهداف للبيانكونريي.
صدارة املجموعة

ويدخ�ل كل م�ن يوفنتوس وتش�يليس املباراة، 
بداف�ع الف�وز أو التعادل، فبالنس�بة للس�يدة 
العجوز الفوز يؤمن صدارة املجموعة، من أجل 

تسهيل املهمة يف دور ال�16.
الي�ويف الذي ضمن تأهله رس�مًيا ل�دور ال�16، 

يحت�اج لتحقي�ق الف�وز أو الخ�روج بنقط�ة 
ص�دارة  ضم�ان  أج�ل  م�ن  فق�ط،  التع�ادل 
املجموعة، حيث س�ريفع رصي�ده إىل 13 نقطة 
يف التع�ادل أو 15 نقطة يف حالة الفوز، وبالتايل 

سيتأهل كمتصدر.
أم�ا تش�يليس فليس أمام�ه س�وى الفوز عىل 
الي�ويف بنتيجة أكرب من ه�دف نظيف، ملحاولة 
الحص�ول عىل الصدارة، لكنه س�يكون بحاجة 
إىل خس�ارة يوفنت�وس خ�الل املب�اراة األخرية 

أيًضا، أمام ماملو السويدي.
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أسندت إدارة نادي مانشسرت يونايتد، 
إىل السري أليكس فريجسون، املدرب 
الحم�ر،  للش�ياطني  التاريخ�ي 
مهم�ة التفاوض م�ع مدير فني 
جدي�د لخالف�ة املدرب الس�ابق 

أويل جونار سولسكاير.
أق�ال  مانشس�رت  وكان 
رسمي،  بش�كل  سولس�كاير 

حي�ث يت�وىل ماي�كل كاري�ك قي�ادة الفريق يف 
الفرتة الحالية، لحني التعاقد مع مدرب جديد.

الن�ادي  أن  الحم�ر،  الش�ياطني  بي�ان  وذك�ر 
سيتعاقد مع مدرب مؤقت حتى نهاية املوسم.
وقالت ش�بكة »TalkSPORT« الربيطانية، إن 
مصادر قريبة من ماوريسيو بوكيتينو، مدرب 
باري�س س�ان جريم�ان، زعم�ت أن�ه متلهف 

للحاق بفرصة تدريب الشياطني الحمر.

وذكرت الشبكة الربيطانية، أن فريجسون من 
يق�ود املفاوضات اآلن، وأنه أج�رى االتصاالت 

األوىل بالفعل مع ممثيل بوكيتينو.
مدي�ري  أن  إىل   »TalkSPORT« وأش�ارت 
مانشس�رت يونايت�د يخطط�ون لالتف�اق م�ع 
بوكيتين�و ع�ىل الق�دوم إىل »أولد تراف�ورد« يف 
الصيف املقب�ل، لكن امل�درب األرجنتيني طلب 

تويل املهمة الفنية للشياطني الحمر اآلن.

خ�اض بايرن ميونخ مرانه األخري اس�تعدادا ملواجهة 
دينام�و كيي�ف األوكران�ي، الي�وم الثالث�اء، يف إطار 
منافس�ات الجول�ة الخامس�ة م�ن دور مجموع�ات 
بطولة دوري أبطال أوروبا. وكش�فت شبكة »سكاي 
س�بورت أملانيا« معاناة بايرن من غيابات عديدة، 
الخم�ايس جوش�وا  يتواج�د  ل�م  حي�ث 
كيميتش، س�ريجي جناب�ري، جمال 
موسياال، تش�وبو موتينج ومايكل 
الحج�ر  لدخوله�م  كويس�انيس، 
الصحي بع�د مخالطة أحد مصابي 
ف�ريوس كورونا. كما ل�م يظهر يف 

امل�ران املداف�ع األملاني نيكالس س�ويل والكرواتي جوس�يب 
ستانيس�يتش، إلصابتهم�ا بف�ريوس كورونا. ول�ن يتواجد 
ه�ؤالء الس�بعة ضم�ن قائم�ة باي�رن املس�افرة إىل كييف، 
باإلضاف�ة إىل املداف�ع الفرن�يس داي�وت أوباميكان�و، الذي 

سيغيب لإليقاف بسبب تراكم البطاقات.
وغاب الدويل الفرنيس عن املران األخري للفريق األملاني، فيما 
ع�اد مواطنه كينجس�يل كوم�ان بعدما غاب ع�ن مواجهة 
أوجسبورج املاضية يف البوندسليجا بسبب مشكلة عضلية.

ويف ظ�ل ه�ذه الغيابات، يأم�ل بايرن ميون�خ تحقيق الفوز 
الخام�س ل�ه ع�ىل الت�وايل يف دور املجموع�ات بعدما ضمن 

التأهل إىل دور ال�16 بوصوله للنقطة 12.

يعمل تش�ايف هرينانديز، املدير الفني لربشلونة، من أجل 
النجاح هذا املوسم يف مهمته مع الفريق الكتالوني.

وس�بق أن زعمت تقارير أن مدربي برش�لونة السابقني 
كيكي س�يتني ورونالد كومان لم يكسبا ثقة الالعبني يف 

غرفة املالبس.
ووفًقا لصحيفة »سبورت« اإلسبانية فإن تشايف وعقب 
املباراة األوىل فقط )الفوز عىل إسبانيول بهدف دون رد(، 

نجح يف كسب ثقة الجميع يف غرفة مالبس برشلونة.
وأش�ارت إىل أن تش�ايف نج�ح يف تطبي�ق ترصيح�ه بأن 
برش�لونة مثل العائلة، حيث بات لديه عالقة ممتازة مع 

الالعبني.
وذكرت أن تش�ايف يريد اس�تغالل هذا املكس�ب يف قيادة 
غرف�ة املالبس التي تتك�ون أغلبيتها بش�كل غريب من 

العبني تحت 23 عاًما وآخرين يتخطون 30 عاًما.
وقال أحد املصادر من غرفة مالبس برشلونة: »إن تشايف 

يتح�دث لغتنا ونح�ن نفهم بعضن�ا البعض منذ 
الي�وم األول«، مش�رًيا إىل أن هريناندي�ز يعرف 

تقالي�د برش�لونة ويعتمد بش�كل كبري عىل 
العبي »ال ماسيا«.

والتق�ى تش�ايف معظم الالعبني س�واء 
بش�كل جماعي أو فردي كي يتعرف 

عليهم جي�ًدا، وق�ال أحدهم: »إن 
حدي�ث تش�ايف يف االجتماع�ات 
الداخلي�ة ال يختل�ف كث�رًيا عما 

يقوله يف الخارج«.
ويؤك�د أح�د الالعب�ني: »أنه بس�بب 

الت�ي يتح�دث به�ا تش�ايف  الطريق�ة 
والكيفي�ة الت�ي ي�رح به�ا م�ا يريده، 

والتعليمات التي استوعبناها لفرتة طويلة، 
فإننا نثق فيه كمدرب«.

حصل نجم مي�الن عىل الض�وء األخرض للعودة 
إىل املباريات، عقب تعافيه من اإلصابة، بحسب 

تقرير صحفي إيطايل.
ويتعلق األمر بحارس مرمى الروسونريي، مايك 
ماين�ان، الذي خضع لجراحة باملنظار، الش�هر 
املايض، بسبب إصابة يف أربطة معصمه األيرس، 
بعدما تصدى لركلة جزاء املرصي محمد صالح، 

نجم ليفربول، يف دوري أبطال أوروبا.
وعاد ماينان للمش�اركة يف التدريبات الجماعية 

بقدميه مع الفريق، منذ 5 أيام.
ووفًقا لصحيفة »كوريري ديال سريا« اإليطالية، 
فإن الجراح الذي أجرى العملية للحارس، منحه 
الض�وء األخ�رض للع�ودة إىل اس�تخدام يديه يف 

اللعب، للمرة األوىل منذ تعرضه لإلصابة.
وأش�ارت الصحيف�ة إىل أن ميالن س�يعمل عىل 
تجهي�ز ماين�ان، للع�ودة إىل املباري�ات خ�الل 
أس�بوع، وق�د يدخ�ل قائم�ة الفري�ق يف مباراة 

ساسولو املقبلة بالدوري اإليطايل.

إنتر يسعى للتعاقد مع أنسيني

بيدري يفوز بجائزة الفتى الذهبي

نبأ سار للسيدة العجوز
 قبل موقعة البلوز

رفض بيبي ماروت�ا، املدير التنفيذي إلنرت ميالن، اس�تبعاد فكرة 
تعاقد ناديه مع اإليطايل لورينزو إنس�يني، نجم نابويل، يف الصيف 

املقبل.
وينته�ي عقد إنس�يني م�ع نابويل بنهاية املوس�م الج�اري، ولم 
يتوص�ل التفاق حتى اآلن بش�أن توقي�ع عقٍد جديد م�ع الفريق 
الجنوبي. وقال ماروتا يف ترصيحات لش�بكة »DAZN« اإليطالية: 
»إن األم�ر مرتوك لن�ا التخاذ أي مواقف مواتية يف الس�وق، ولكن 

ليس من العدل أن نقول أي يشء اآلن ».
وأضاف: »أن األمر يتعلق بتقييم املواقف واحًدا تلو اآلخر، ومعرفة 

كيفية تطورها«.
وع�ن مصري الكروات�ي مارس�يلو بروزوفيتش، الع�ب إنرت، علق 
ماروتا: »يجب علينا أن نعمق املفاوضات، لكن كل مس�ؤويل إنرت 

يفكرون بشكل إيجابي«.
وتاب�ع: »إن )بروزوفيت�ش( س�عيد للغاي�ة يف إنرت، لذل�ك آمل أن 
يستمر معنا، ألنه ليس من السهل العثور عىل أندية أخرى يمكنها 
أن تمن�ح بروزوفيتش ما قدمه له إنرت، ويف نفس الوقت تذكر كل 

ما قدمه إلنرت«.

ف�از بيدري، العب وس�ط برش�لونة، 
بجائ�زة الفت�ى الذهبي لع�ام 2021 
املقدمة من صحيفة »توتو س�بورت« 

اإليطالية.
وق�ال بي�دري، عق�ب حصول�ه ع�ىل 
الجائ�زة: »أش�كر توتو س�بورت عىل 
ه�ذه الجائ�زة التي تجعلن�ي فخوًرا. 
ش�كرًا أيًض�ا لجمي�ع أعض�اء لجنة 
التحكي�م واملش�جعني الذين دعموني 
دائًم�ا هذا الع�ام. إن 2021 عام رائع 

بالنسبة يل«.
جزي�اًل  ش�كرًا  »بالطب�ع،  وأض�اف: 
الوطن�ي  وللمنتخ�ب  لربش�لونة 
ولعائلتي وأصدقائ�ي، وبالتأكيد لكل 
أولئ�ك املقربني من�ي يوًما بع�د يوم، 
والذي�ن لوالهم ملا تمكن�ت من الفوز 

بجائزة الفتى الذهبي«.
هاالن�د،  إيرلين�ج  النرويج�ي  كان 

مهاجم بوروس�يا دورتموند، آخر من 
ت�وج بجائ�زة الفت�ى الذهب�ي يف عام 

.2020
يذكر أن قائمة املنافسني عىل الجائزة 
كانت تضم أيًضا كال من: كريم أديمي 
بيلينجه�ام  ج�ودي  »س�الزبورج«، 
»بوروس�يا دورتمون�د«، كامافينج�ا 
»ري�ال مدري�د«، دي كاتيالري »كلوب 

بروج«، جايف »برشلونة«.
كم�ا ضم�ت القائم�ة أيًض�ا كال من: 
مالدين�ي  »أياك�س«،  جرافنب�ريش 
»ميالن«، موس�ياال »باي�رن ميونخ«، 
نونو مينديز »باريس سان جريمان«، 
بيك�ويل »أتاالنت�ا«، بين�و »فياريال«، 
رينا »بوروسيا دورتموند«، رودريجو 
»آرس�نال«،  س�اكا  مدري�د«،  »ري�ال 
»أياك�س«،  تيم�رب  »لي�ون«،  صليب�ا 

وفريتز »باير ليفركوزن«.

تلقى اإليطايل ماسيميليانو أليجري، املدير الفني ليوفنتوس، نبًئا 
س�اًرا قبل مواجهة تش�يليس، اليوم الثالثاء، يف الجولة الخامسة 

من دور املجموعات بدروي أبطال أوروبا.
ووفًقا ملوقع »فوتب�ول إيطاليا«، فإن املهاج�م األرجنتيني باولو 
ديباال ش�ارك بش�كل طبيعي يف التدريبات الجماعية ليوفنتوس، 

أمس اإلثنني.
وكان ديب�اال تغي�ب عن مب�اراة يوفنتوس األخرية أمام التس�يو، 

بسبب تعرضه إلصابة يف الفخذ.
وأش�ار املوق�ع اإليط�ايل إىل أن ديب�اال جاهز تماًما للمش�اركة يف 

مباراة اليوم.
وذك�ر »فوتب�ول إيطالي�ا« أن أليج�ري س�يخرس أمام تش�يليس 
خدم�ات ماتيا دي تش�يليو ودانيل�و وجورجيو كيللين�ي وآرون 
رامزي وديان كولوسيفس�كي الذين ل�م يتدربوا مع بقية الفريق 

هذا الصباح.
وأوضح أن سبب غياب كولوسيفسكي عن التدريبات ال يزال غري 

واضح حتى اآلن.
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8
إيليا ابو مايضالثقافـي

أال اسلمي يا داُر من داِر
تهيج أطرابي وأذكاري

وقد أُراها فأقول اسلمي
لجمع آرابي وأوطاري

حيَّتك عنا شْمأٌَل سْهوٌة
ترسي إذا ما عرَّس الساري

تنسمْت تسحب أذيالها
خالل جنات وأنهار

كأنما ُنْشُة أنفاسها
تصدر عن حانوت عطاِر

أبيات خالدة في الذاكرة مختارات من أقوال المشاهير

اإلمام عيل »عليه السالم«
إح�ذر كل قول وفعل يؤدي إىل فس�اد اآلخرة والدين. 
ٌع  ُكْن ِف الِْفْتَنِة َكاْبِن اللَُّبوِن، الَ َظْهٌر َفُيَْكَب، َوالَ َضْ
َفُيْحلَ�َب. ث�الث يوجب�ن املحب�ة : الدي�ن، التواضع، 
َمَع، َوَريِضَ  السخاء. أَْزَرى ِبَنْفِس�ِه َمِن إْسَتْشَعَر الطَّ
َر  ُه، َوَهاَنْت َعلَْيِه َنْفُسُه َمْن أَمَّ لِّ َمْن َكَش�فَ ُضَّ ِبالذُّ
َعلَْيَها لَِس�اَنُه. ُس�وء الجوار واإلس�اءة اىل األبرار من 
أعظ�م اللؤم. الُْبْخُل َع�اٌر، َوالُْجْبُن َمْنَقَص�ٌة، َوالَفْقُر 
ِتِه، َوالُْمِق�لُّ َغِريٌب ِف َبلَْدِتِه.  ُيْخ�رُِس الَْفِطَن َعْن ُحجَّ
لَن يحص�ل األجر حتى يتج�رع الصرب. الَْعْج�ُز آَفٌة، 
رْبُ َش�َجاَعٌة، َوالزُّْهُد َثْرَوٌة، َوالْ�َوَرُع ُجنٌَّة، َوِنْعَم  َوالصَّ

الَْقِريُن الرَِّض.

»طالسم العطش« الملكة اإلبداعية في تشكيل اللغة 

املراقب العراقي/ املحرر الثقاف...
ان املجموعة الشعرية )طالسم العطش( 
للشاعرة منّور مال حسون ،منجز شعري 
يكش�ف ع�ن ملك�ة ابداعي�ة وامكانات 
عالي�ة ف تش�كيل  اللغة   الش�اعرة واحد 
م�ن كب�ار ش�عراء كرك�وك ال�ذي اغنوا 
الس�احة االدبي�ة والثقافي�ة مزي�دا من 
االسهامات ، وخصوصية لغتها الشعرية 
ف جمي�ع املس�تويات )اللغ�ة ، الجمال ، 
املوض�وع( كت�ب عنه�ا الكث�ي ، قراءات 
ودراس�ات ،ضم�ت ه�ذه املجموعة ثالثة 

وعشين نصاً شعرياً.
وأض�اف: نح�اول الوق�وف عن�د عنون�ة 
املجموع�ة الش�عرية )طالس�م العطش( 
كأس�لوب  جدي�د متف�رد  كأن�ه ملخص 
انزياحي�ة   دالل�ة  او  ملعن�ى  املجموع�ة 
موحية  يبتغيها الش�اعر فج�اء العنوان 
مركب�ا جمل�ة اس�مية مكثف�اً ومختزالً 
ينطوي عىل ابعاد عميقة يعد اوىل العتبات 

املفضي�ة اىل عالم النص بم�ا يحمله من 
مخ�زون وطاق�ة داللي�ة ويث�ي ف ذهن 
املتلقي تساؤالت عدة ال يستطيع االجابة 

عنها  مالم  يقتحم اغوار املجموعة.
وتابع :قبل سرب أغوار نصوص املجموعة  

البد من معرفة الكينونة الفكرية وطبيعة 
توجهها ، تبقى الش�اعرة متأثرة بكل ما 
يحيطه�ا، حي�اة االحب�اط ف بل�د متعب 
مثق�ل بالجراح  كفرد ف املجتمع املس�لم  
م�ن الفقد ، والفقر وامل�رض ، كل ذلك له 

االثر انعكس ف عاملها الشعري.
وواصل حدثي�ه بالقول :اخت�ارت عنونة 
لقصائده�ا متناغم م�ع نصوصها تكتب 
بتلقائي�ة وب�ال تكل�ف ترس�ل كلماته�ا 
فتخرتق القلوب، يتجىل ذلك ف:) ف عتمة 
ضي�اء ارجواني(  عنونه تحمل ف طياتها 
ثنائي�ة ضدي�ة ، عتم�ة / ضي�اء الت�ي 
تس�تعرض لنا من خالله�ا ، حبها الكبي 
ملدينته�ا )كرك�وك( ، وم�دى انش�غالها 

وس�ط  امل�زري  بواقعه�ا  واهتمامه�ا 
الخراب الذي نعيش�ه ، وتنق�ل لنا مكانة 
ه�ذه املدينة ووقعها ف قلبه�ا وروحها ،  
وهمها الكبي، وبينت مكانة هذه املدينة 
وتاريخه�ا املجي�د العتي�د ، ومجموع�ة 
االس�ماء التي اطلقت عليها  ، مثل مدينة 
الذه�ب االس�ود ، أرابخ�ا/ الترب االس�ود 
/ وبين�ت حبها العميق ، وم�ا آلت اليه ، 
تضعنا الش�اعرة ف ه�ذه الفضاء الرحب 
،  بلغ�ة وانس�يابية تدل ع�ىل صدق هذه 

املشاعر الجياشة امللتهبة املتوهجة.
وب�ن :لم يكن حزن الش�اعرة ش�خصيا 
فحس�ب وإنما لجمي�ع االنس�انية, وأن 
هموم الشاعرة متأثرة بالهم االجتماعي 
كحال�ة  موج�ود  بم�ا  واحساس�ها 

انعكاسية)سيكولوجية النص( ملا تعانيه 
وتعيش�ه هي واملجتمع الذي تنتمي اليه 
ولّ�دت لديها تل�ك االرهاصات الش�عرية  
الت�ي اضف�ت صبغتها ع�ىل النص حيث 
ولدت الش�اعرة ف ارسة تحب االدب فقد 
عاشت األدب منذ طفولتها وهي تستلهم 
الخي�ال من مكتبة عام�رة ومن حكايات 
وقص�ص االنبي�اء وبص�وت والدها وهو 
يتل�و اآلي�ات القرآني�ة ال�ذي كان غ�ذاء 

طفولتها الروحي.
وأوض�ح :أن اللغ�ة مادتها الت�ي تصوغ 
بها منتجها اإلبداع�ي .. فالبد لهذه اللغة 
أن تك�ون قادرة ع�ىل احتواء فلس�فتها 
بالش�اعرة  لصيق�ة  فه�ي  الش�عريه 
فرتس�م  كتابته�ا  هوي�ة  ع�ن  ومع�ربة 

لن�ا الش�اعرة بلغ�ة ابداعي�ة نابع�ة من 
هواجس�ها النفسية ترس�م لنا صورة او 
صور متعددة أم�ام املتلقي صورة لغوية 
تجديدية تعطي للقصي�دة دالالتها بعيدا 

عن السطحية اململة. ص20
ولفت اىل ان خصائص االسلوب الشعري، 
والقي�م الجمالي�ة ف ش�عر من�ّور تجلت 
خصوصي�ة  نصوصه�ا  ف  وانعكس�ت 
اللغ�ة ع�ىل مس�توى )اللغ�ة الش�عرية، 

وم�ن  املوض�وع(  الجم�ال،   الص�ور، 
أساليب الش�اعرة االسلوب االنشائي من 
)النداء ،االس�تفهام، التعجب ( وهي من 
االس�اليب ال�ذي يدخل ضم�ن دائرة علم 
املعاني وبهذه االس�اليب تتنامى حركية 
النص وتنشط داللته ،يا حسن/ يا سيد 
الش�هداء /ي�ا أنت / ياس�نبلة/ ي�ا ابنة 
الع�راق/ يا نورس�ًة/ يا س�اكنًة ف ثنايا 
ال�روح!/ يا أثمَن جوهرٍة// متى تخرّض 

جذور الزيت�ون؟/ أين جنيُة اللهفة/ أين 
يحارصنا الجوع/ أيها الفقراء ؟!/.

وأكم�ل: أن االس�تفهام يش�كل ظاه�رة 
اس�لوبية ف ش�عر )من�ّور( م�ن خ�الل 
أدوات مخصوص�ة ه�ي ) الهم�زة ، َمن، 
،ك�م ،كيف، أين،  مت�ى( ، وما له من دور 
ف اب�داع الن�ص وم�دى اس�هام اس�لوب 
االستفهام ف رسالة هذا الفن القويل نرى 
ذل�ك جليا م�ن خالل فلس�فة النص التي 
تتبناها الش�اعرة وطرح قضية تصورية 
ورؤيته�ا  الش�عرية  ذاته�ا  م�ن  نابع�ة 
الفلس�فية األس�ئلة الت�ي تطلقه�ا بقوة 
معرفي�ة وتعي�د صناعة املعن�ى والداللة 
ومن تس�اؤالتها ف نصوصها ص 15:مْن 

يعيُد ألواَن فجري لفجري ؟
من يجمع أوصال خارطتي ؟

وختم :حاولت  أن تضع بصمتها  كشاعرة 
تجديدي�ة  م�ن خ�الل االيق�اع الداخ�يل 
للنص�وص املتمثلة بس�يكولوجية النص 
الكامن�ة الت�ي تح�دد الحالة الش�عورية 
لكاتب�ة النص ع�رب ادراكها واحساس�ها 
فاملجموعة زاخ�رة ف املعاني واملجاز بما 
تفيض تجربتها الش�عرية عىل كم معرف 
وخلفي�ة ثقافي�ة تعي�د انتاجها ش�عريا 
يحمل أرث�اً عريقاً يمزج  امل�ايض الثقاف 
مع الحاض  مكثفاً موظفاً الرمز الديني 
واالس�ط������وري ال�ذي يعد الرمز من 
الوس�ائل الفني�ة املهم�ة ف الش�عر التي 
تعمد الش�اعره فيه اىل االيح�اء والتلميح 

بدال من اللجوء اىل اللغة املبارشة .

يرى الناقد طالب عمران المعموري أن مجموعة »طالسم 
العطش« للشاعرة منّور مال حسون هي منجز شعري 

يكشف عن ملكة إبداعية وإمكانات عالية في تشكيل  
اللغة. وقال المعموري في قراءة نقدية خص بها 

)المراقب العر اقي(:

»نازلة دار األكابر« الحياة في 
ثالثينيات القرن الماضي

املراقب العراقي/ متابعة...
تعيدنا رواية »نازلة دار األكابر« للّتونس�ية أمية غنيم، 
إىل الحي�اة ف تون�س ف ثالثيني�ات القرن امل�ايض إىل ما 
بع�د ث�ورة الياس�من 2011، لتمي�ط اللثام ع�ن أرسار 
ش�خصية املفكر اإلصالح�ي، الّطاهر ح�داد، الذي مثل 
حضوره ضم�ن الّنس�يج التخيييل للرواي�ة رمزية تعيد 
االعتبار لشخصيات وطنية مرموقة من التاريخ العربي 
الجماعي، تعرضت بس�بب مواقفه�ا الفكرية إىل القهر 
االجتماع�ي، ودفع�ت غالياً ضيبة دفاعه�ا عن الّتحرر 
ف س�ياق أيديولوجي يقّدس املحافظة والتقليد، ومنهم 
حداد، ذلك الش�اب الزيتوني، ابن الجنوب الّتونيس، الذي 
أعرض�ت عنه الحاضة، مل�ا بدا فيه م�ن طابع تنويري 
س�بق عرصه، فكاد ل�ه أصدقاء األمس وقطعوا الس�بل 
أمام�ه، كان�ت مصيبت�ه ي�وم احتفال�ه بتوقي�ع كتابه 
»المرأتن�ا ف الشيع�ة واملجتم�ع« ش�ديدة ال تتحمله�ا 
الجب�ال، فقد رف�ض مصلح�اً ومفكراً تنويري�اً، وكّفره 
املتش�ددون بعد أن ن�ال من التحصي�ل العلمي الكثي ف 
جام�ع الزيتونة، وعاد عاش�قاً ذليالً بع�د أن رفضه عيل 

الرّصاع زوجاً البنته. 
عنوان الرواي�ة الحائزة جائزة وزارة الثقافة التونس�ية 
كوم�ار لس�نة 2000، يوحي بدالالت ت�ربز هوية مكان 
أح�داث الرواية، فالنازلة ه�ي املصيبة، ودار األكابر هي 
مقر دار األعيان، حيث كتبت لنا غنيم برؤية استشافية 
ف مح�ور الق�ص ع�ن الطبقي�ة واالس�تغالل والعن�ف 
والتطرف، واحتكار املعرفة والسلطة والجهل والظالمية 
وفح�وى التنوي�ر والتحدي�ث، كم�ا كتبت ع�ن عذابات 
املقهوري�ن، معليًة ص�وت من ال صوت له�م ف مجتمع 
ال يح�ّب أن ينصت إالّ لنفس�ه، هذا املجتم�ع الذي أعدم 
الطاهر حداد من دون محاكمة، أعدمه رمزياً بأن صادر 
حّق�ه ف التفك�ي، وحكم علي�ه بالخ�رس املؤقت، حتى 

أنصفه التاريخ.
رواي�ة جريئة ف أس�لوب القص والحك�ي، باإلضافة إىل 
جرأتها ف كش�ف املس�تور عن غوايات األكاب�ر، وإبراز 
عيوبهم، مس�لّطة الض�وء عىل ما يجري خل�ف األبواب 
املغلق�ة من طبقية حتى بن الخدم، لتغدو الرواية رسداً 
تاريخي�اً يحفظ الذاك�رة الحكائية األنثوية التونس�ية. 
ولع�ل أهم م�ا ف تقنية وبنية ه�ذه الرواية، هو توظيف 
التاري�خ لجان�ب »التخيي�ل« ال�ذي كان منب�ع ال�رسد، 
فتوظيف األح�داث التاريخية جاء لخدمة الرسد، ذلك أن 
ه�دف غنيم ليس ال�رسد التاريخي، بل الحك�ي الروائي 
م�ن زاوي�ة معتم�ة ف تاري�خ تون�س الحدي�ث، حي�ث 
وظفت بذكاء الحدث الس�يايس واالجتماعي والسياقات 

الثقافية.

 أمير الحالج
خلَع الّسباُت قناَعه
ًرا  خَجاًل فقاَم محوِّ

ُسُبَل الوصوِل اىل اتِّقاِد األغنيْة
ليشعَّ مصباُح الّنقاِء

دليَل بْدِء غٍد يقوُد اىل الرّساِط
بال ارتجاِف األرِض

أو قلٍق يشّل قناعَة الرؤيا
لطيِّ الصفحِة  العمياِء

طيِّ الوجهِة  املشلولِة القسماِت
ْمِس  كِّ  نحَو الشَّ بسِط الشَّ

كي يعلو انشاٌح  ُدسَّ ف قعِر الدجنَِّة 
فارفعوا الراياِت 

حرَّاَس السكينِة  أن تدوَم
فليس من الصواِب الصوُم  قبَل أواِنه

واملشعون صدوَرهم صربًا يجّروَن انكساَر 
القلِب

محشوًرا بلبِّ األرِض
ينتظُر الهواُء زيارًة رئتيه
اه احتضاًنا  كي تمتدَّ كفَّ

كّل من عيناُه 
ف مطٍر تفتََّح  ساقًيا

ليسوَد  َمن كّفاه تنتظراِن 
َمن لهبوِب ريٍح  يستقرُّ عىل  النّشاِز املرِّ

إذ خلَع النش�اَز َمن  اْرتىض  ) صوًما (  بغِي 
أوانه

خلع الخماَر  َمن ارتىض  سيًا  ولن 
يرتاَح لياًل  أو يناْم.

خلَع الّسباُت  قناَعه 
ومىض  يعُن  الربَد  والخشَب املجّفف  

علَّها األشياُء  حازمًة  تلّم  رشوَق واجهٍة 
تروم الحلَم  ُينِزُل جْذره ف اللبِّ 

كي يعلو الغناُء 

لباِب كفِّ الوأِد يخلُع، 
حلْمه شمٌس سعْت أن  تستوي أرٌض 

كمسطرٍة  تفتُِّت سلطَة امليالِن
ُج   فاألفُق املموَّ

ِي املغرَِّر أن يعدَّ  وسيلًة  ال يودُّ نصائَح السَّ
ُتعيل انبساًطا يخلُع العثراِت  

ف بّوابِة األمِل املرّجى 
أن يدوم

فربَّما ف لحظٍة
ُة بالخرائِط  سهوًا تمرََّدِت املفاتيُح امللمَّ

فامتطى الليُل العليُل  حصاَنه 

ومىض لعنرتَة  املولَّه  ف زفٍي 
يقلُب امليزاَن

واألضواُء لم يغِر انطفاُء الكهرباِء 
س�طوَعهالتقوَم ف عيني�َك ح�ثٌّ أن يقبِّل�َك 

ْقِن ارتجاٌل  يقلُب الشَّ
فاطلْق جيادَك 

خارَج املضماِر أنَت
عىس الرغباُت تحكُم 

ف اختالِط الحاِل
كم مدَّ النقاُء العدَل 

واستشى اختالٌل ال ينام . 

العراق يقدم عرضا لـ »اللوفر« من أجل تأهيل ُمتحف الموصل

قناع السبات

املراقب العراقي/ متابعة...
ع�ن  الثقاف�ة،  وزارة  أعلن�ت 
تعاون مشرتك بن هيأة اآلثار 
ومتحف اللوفر لتقديم الخربات 
الفني�ة والتقني�ة، فيما قدَّمت 
عرض�اً لهي�أة متح�ف اللوفر 
تأهي�ل  إع�ادة  ف  للمش�اركة 
متحف املوصل الحضاري، جاء 
ذلك خالل زي�ارة وزير الثقافة 
حس�ن ناظم إىل باريس لبحث 
مجموعة من امللفات الثقافية.  
وذك�ر بي�ان ل�وزارة الثقافة، 
العراقي(:أن  )املراق�ب  تلقت�ه 
والس�ياحة  الثقاف�ة  »وزي�ر 
واآلثار حسن ناظم زار متحف 
الفرنس�ية  العاصمة  اللوفر ف 
باريس والتقى مس�ؤولة قسم 

ال�شق في�ه، أري�ان توماس، 
حي�ث اطلع خ�الل جولته عىل 
آث�ار حض�ارة ب�الد الرافدي�ن 
م�ن عصورها املبك�رة وصوالً 
يزخ�ر  إذ  اإلس�المية  للف�رتة 
املتح�ف بروائع الف�ن العراقي 

القديم«. 
ذل�ك  »ج�اء  البي�ان  وأض�اف 
ع�ىل هام�ش زيارٍة يق�وم بها 
حالياً وفٌد عراقي ثقاف يرأسه 
الوزير إىل العاصمة الفرنسية، 
امللف�ات  م�ن  ع�دٍد  لبح�ث 
الثقافية وتش�مل عقَد لقاءاٍت 
واجتماع�ات  مع ش�خصيات 
ثقافي�ة م�ن مختل�ف أرج�اء 

العالم«. 
وتاب�ع »وضم�ن الزي�ارة عقد 

العام�ة لآلثار  الهي�أة  رئي�س 
وال�رتاث لي�ث مجي�د حس�ن 
اجتماعاً مطوالً مع مس�ؤولة 
قس�م ال�شق الس�يدة أري�ان 
توماس تطرق خاللها للتعاون 
بن الهي�أة ومتحف اللوفر من 
خ�الل تقديم الخ�ربات الفنية 
والتقنية مس�تعرضاً مشاركة 
املتحف ف إعادة تأهيل متحف 

املوصل الحضاري«.
وأش�ار إىل، أن�ه »ت�م االتف�اق 
ع�ىل إيف�اد عدد م�ن موظفي 
الهيأة للتدريب واالستزادة من 
الخ�ربات العلمي�ة، لرفد كادر 
الهي�أة العامة لآلث�ار والرتاث 
بخ�ربات فاعلة لقي�ادة عملية 

التطوير اآلثاري«.

مسرحية »أنياب« تجسد إجرام الدواعش ضد اآليزيديات  »مقام الريح« سيرة اإلنسان والمكان في ظل الحرب 
املراقب العراقي/متابعة...

قدمت فرقة ”هوار“ للمرسح ف كركوك 
عرضها املرسحي املونودرامي )أنياب(.

املرسحي�ة  ه�ذه  مش�اركة  وج�اءت 
املونودرامي�ة )عرض املمثل الواحد( من 
إقليم كردستان العراق، وهي من تأليف 
عبدال�رزاق محم�د، وتنفيذ موس�يقي 
رزكار رؤوف، وديك�ور وإض�اءة برهم 
خيال، وتمثيل ليىل فارس، وسينوغرافيا 

إخراج نجاة نجم.
وتتحدث املرسحية عن املأساة اآليزيدية 
واإلنس�انية بش�كل عام واملذاب�ح التي 
تع�رض له�ا ضحاي�ا تنظي�م داع�ش، 
عرب قص�ة ام�رأة تعرض�ت لالغتصاب 
والرضب عىل يد اإلرهابين، الذين قتلوا 
أهله�ا وانتهك�وا بلدها، ف ص�ورة أبدع 
فيه�ا صانع�و العرض، ال�ذي أثار كثيا 

من األسئلة.
مناقش�ة  ضورة  املرسحي�ة  أع�ادت 
القضاي�ا الكب�ية ع�رب العم�ل الفن�ي، 
فاملنتج اإلبداعي أمام مسؤوليات ملحة 
تجاه املجتمع�ات التي تعاني العديد من 
املشاكل عىل الصعيد الثقاف واالجتماعي 
واملعييش وغي ذل�ك، وتمكن من إيصال 
صوت املرأة اآليزيدية واإلبادة الجماعية 
باللغ�ة العربية من خ�الل ممثلة عربية 

إىل العالم ككل.
فعالي�ات  ع�دة  املهرج�ان  وتضم�ن 
للمونودرام�ا  مرسحي�ة  وعروض�اً 
وحف�الت للفنان�ن م�ن مختل�ف دول 
العال�م، و ناقش�ت الن�دوات التحديات 
والف�رص ف الوس�ط الفن�ي والخروج 
بتوصيات تس�اهم ف دف�ع عجلة الفن 

من خالل تظافر الجهود والطاقات.

املراقب العراقي/ متابعة...
ص�درت ع�ن منش�ورات املتوس�ط – إيطاليا، 
رواي�ة جديدة للروائية الس�ورية س�مر يزبك، 
وج�اءت بعن�وان: »مقام الري�ح«. روايٌة تتبع 
فيها الكاتبُة سية اإلنسان واملكان وعالقتهما 

ف ظل الحرب وف قلب الجحيم.
ف ه�ذه الرواية، وع�رَب لغٍة، أبعَد ِم�ن اللحظة 
الراهن�ة للُعنف والحرب، وباعتمادها أس�لوب 
تي�ار الالوع�ي، وِمن خ�الل رسٍد فن�ي ُمركٍب 
وواس�ع ال�دالالت؛ ت�روي س�مر يزب�ك عالقَة 
اإلنس�ان بالُعن�ف، وقدرة الخيال ع�ىل إنقاذنا 
من جحي�م الواقع. إنها حكاي�ُة ُجندي جريٍح 
عىل قمة جبل، ُيعيد اكتشاف نفسه بن لحظة 
موته وحيات�ه. فالرواية تبدأ بذاك�رٍة ضبابيٍة 
لَبَطلِه�ا ع�يل، باكتش�اِفه لنفس�ه، ولس�كان 
قريٍة جبلية ساحلية نائية، غادرتهم طمأنينُة 

العيش منذ زمن بعيد. ومن خالل سية 

منّور مال حسون  طالب المعموري 
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فاخت�ر األنبياء واألوصياء يف عوالم تس�بق هذا 
العالم الناس�وتي، فرشط الله س�بحانه عليهم 
الزهد، وعلم منهم الوفاء فقبلهم وقرّبهم وقّدم 
له�م الذكر العيل والثن�اء الجيل، كما جاء ذلك يف 
دعاء الندبة.وإّنما اشرتط عليهم الزهد، ألّن حّب 
الدني�ا رأس كّل خطيئة، والنبّي والويّص ال بّد أن 
يكون معصوماً بقاعدة اللطف وغريه من األدلّة 
العقلية والنقلية.بل هي أعظم، فقّدم لها الذكر 
الع�يّل والثناء الجيّل، بع�د أن اخترها وامتحنها 
أيض�اً. إالّ أّنه�ا امتحنها بالص�ر، وإّنما وقفنا 
عىل امتحانها بالصر باعتبار ما ورد يف زيارتها 
)الس�ام عليِك يا ممتحنة ق�د امتحنِك الله قبل 
أن يخلق�ِك بالصر فوجدِك مل�ا امتحنِك صابرة(

فتجلّت العصمة اإللهية يف جمال فاطمة الزهراء 
إذ جمعت بني نوري النبوّة واإلمامة، فعصمتها 
من العصمة باملعنى األخّص، املختّصة باألربعة 

عرش معصوما )عليهم السام (.
ومّما يدّل عىل عصمتها:

اوال:اإلجم�اع القطع�ي ال�داّل ع�ىل عصمته�ا، 
كما عند املش�ايخ الص�دوق واملفي�د والطويس 

وغريهم.
ثاني�ا: آية التطهري يف قوله تعاىل: }إنََّما ُيِريُد اللُه 
رَُكْم  لُِيْذِه�َب َعْنُكُم الرِّْج�َس أْهَل الَب�ْي�ِت َوُيَطهِّ
َتْطِه�رياً{، فالله الطاهر طّهر أهل البيت)عليهم 
الس�ام( بإرادة تكوينية ومنهم فاطمة )عليها 
الس�ام( وعصمه�م بعصم�ة ذاتي�ة ومطلق�ة 
واجبة عق�ا ونقا.ثالثا:آية املباهلة، حيث قّدم 
َك ِفيِه ِمْن َبْعِد َما  النساء عىل األنفس} َفَمْن َحاجَّ
َجاَءَك ِمَن الِْعلِْم َفُقْل َتَعالَْوا َندُْع أَْبَناَءَنا َوأَْبَناَءُكْم 
َوِنَساَءَنا َوِنَساَءُكْم َوأَْنُفَسَنا َوأَْنُفَسُكْم ُثمَّ َنْبَتِهْل 
َفَنْجَع�ْل لَْعَنَة اللَِّه َعىَل الَْكاِذِب�نَي {.رابعا:إّن الله 
يرىض لرضاها ويغضب لغضبها ففي الروايات 
عن رسول الله صىل الله عليه وآله: قال لفاطمة 
عليها الس�ام: إن الله يغض�ب لغضبك ويرىض 
لرضاك.وقال رس�ول الله صىل الله عليه )واله(

وس�لم : يا عل�ّي !! أما علمت أن فاطمة بضعة 
مني أنا منها ، فمن آذاها فقد آذاني ، ومن آذاني 
فق�د آذى الله ، ومن آذاه�ا بعد موتي كان كمن 
آذاه�ا يف حياتي ، ومن آذاها يف حياتي كان كمن 

آذاها بعد موتي .
خامس�ا:إّنها مف�روض الطاع�ة ع�ىل الخل�ق 

مطلقاً،  لكونها حّجة الحجج واُس�وتهم � كما 
ورد يف األخبار الرشيف�ة وكيف تكون مفروض 
الطاع�ة ع�ىل اإلط�اق وه�ي غ�ري معصومة.
سادس�ا: انها حبل الله املمدود، فا بّد أن يكون 
معصوماً، وإالّ كيف يتمّسك عىل اإلطاق بما لم 
يكن معصوماً، )قال رس�ول الله صىل الله عليه 
وآل�ه(: فاطمة بهجة قلب�ي وحبله املمدود بينه 
وب�ني خلقه، من اعتص�م به نجا، وم�ن تخلّف 

عنه هوى .

س�ابعا: امتحانها بالصر وهو أس�اس الكمال 
واألخاق و علمها اللدّني.

وان لفاطم�ة الزه�راء عليها الس�ام الرشف و 
الرفع�ة العظيمة عند الله تعاىل و رس�وله صىل 
الل�ه علي�ه وآل�ه ملا حملت�ه م�ن الخصوصيات 
التي خصها الله تع�اىل بها من العلم و العصمة 
و الكم�ال، و ام�ا رشفيته�ا يف خلْقها فقد خلق 
الله س�بحانه آدم أبا البرش من م�اء وتراب بيد 
مائكته، فهو يف خلقته العنرصّية من العنارص 

األربع�ة املاّدي�ة، ولك�ن خل�ق فاطم�ة الزهراء 
)عليها الس�ام( يف خلقتها العنرصية إّنما كان 
من شجرة طوبى يف الجّنة التي غرسها الله بيده 
ي�د القدرة املطلقة، فه�ي من عنرص ملكوتي يف 
صورة إنسان ناس�وتي، فهي الحوراء اإلنسّية.

عن العيون وأمايل الش�يخ بسندهما، قال النبّي 
)صىل الل�ه عليه وآله(: ملا عرج بي إىل الس�ماء 
أخذ بيدي جرئيل فأدخلني الجّنة، فناولني من 
رطبه�ا، فأكلت فتح�ّول ذلك نطف�ة يف صلبي، 

فلّما هبط�ت إىل األرض واقعت خديجة فحملت 
بفاطمة حوراء إنسّية، فكلّما اشتقت إىل رائحة 
الجّنة شممت رائحة ابنتي فاطمة.وكان رسول 
الل�ه )صىل الله عليه وآل�ه( يكثر تقبيل فاطمة 
عليها السام، فأنكرت عائشة ذلك فقال رسول 
الل�ه )صىل الله علي�ه وآله(: يا عائش�ة، إّني ملّا 
ارُسي ب�ي إىل الس�ماء دخل�ت الجّن�ة فأدناني 
جرئيل من ش�جرة طوبى وناولني من ثمارها 
فأكلت�ه فح�ّول الله ذلك م�اًء يف ظه�ري، فلّما 

واقع�ت خديج�ة فحمل�ت  األرض  إىل  هبط�ت 
بفاطم�ة، فم�ا قّبلته�ا ق�ّط إالّ وج�دت رائحة 
ش�جرة طوبى منها.وعن زيد بن موىس بسنده 
عن ع�يّل )عليه الس�ام( قال: قال رس�ول الله 
)صىل الله عليه وآله(: إّن فاطمة ُخلقت حورية 
يف صورة إنس�ّية، وإّن بن�ات األنبياء ال يحضن.

ففاطمة الزهراء حوراء إنس�ّية، اش�تّق اسمها 
من اس�م الله ومس�ّماها من ش�جرة غرس�ها 
الله بي�ده، فما أحىل اس�مها ومعناها وجمالها 
الطاه�رة  الس�يدة  وجالها.ظلم�ت  وكماله�ا 
فاطم�ة الزهراء عليها الس�ام كم�ا ظلم ابوها 
و بعله�ا عليهم صل�وات الل�ه، و اول ظلم كان 
له�ا هو غصب خافة بعلها ع�يل بن ابي طالب 
بعد ش�هادة رسول الله صىل الله عليه وآله مما 
ادت التداعيات اىل التج�رؤ عىل دارها دار النبوة 
املبارك�ة و التهج�م عليها ال س�يما بالرضب و 
اس�قاط جنينها و حرق باب دارها و كانت تلك 
بدايات املمارس�ات االموية بعد ش�هادة رسول 
الله صىل الله عليه وآله، املمارس�ات التي ارادوا 
منه�ا اجب�ار االم�ام عيل ب�ن ابي طال�ب عليه 
الس�ام ع�ىل البيع�ة لخاف�ة ابن اب�ي قحافة، 
حيث جاءوا اىل دارها س�ام الله عليها و ذكرت 
الروايات فعلتهم الش�نيعة يف بضعة رسول الله 
صىل الله علي�ه وآله التي يغض�ب الله لغضبها 
كم�ا يف كتاب االمامة والسياس�ة باس�ناده عن 
عبد الرحم�ن االنصاري )من اهل الس�نة(:)… 
وأّن أب�ا بكر تفّقد قوماً تخلف�وا عن بيعته عند 
ع�يل كرّم الله وجه�ه، فبعث اليه�م عمر فجاء 
فناداه�م وه�م يف دار ع�يّل، فأب�وا أن يخرجوا، 
فدع�ا بالحطب، وقال: والذي نف�س عمر بيده، 
لتخرجّن أو )ألحرقّنه�ا( عىل من فيها !!. فقيل 
ل�ه: يا أب�ا حف�ص ! إّن فيها فاطم�ة؟! فقال : 
وإن !!…( رواه اب�ن قتيب�ة الدينوري يف االمامة 
والسياس�ة 1/ 30 .و ذك�ر يف املخترص يف أخبار 
البرش)م�ن اهل الس�نة( :…«فأقبل عمر بيشء 
م�ن نار ع�ىل أن يرضم ال�دار، فلقيت�ه فاطمة 
ريض الل�ه عنها، وقالت: إىل أين يا ابن الخطاب، 
أجئت )لتحرق دارنا(! قال : نعم، أو تدخلوا فيما 
دخلت به األمة!«. أورده أبو الفداء إس�ماعيل يف 
املخت�رص يف أخب�ار الب�رش 156/1 .و آل�ت تلك 

االحداث الشنيعة اىل مرضها و شهادتها.

  ١٨٢٤  انتصار األسطول املرصي عىل نظريه اليوناين يف »موقعة ستمباال«.
  ١٨٩٠  وفاة ملك هولندا ويليام الثالث دون وجود وريث ذكر يخلفه مام حتم إصدار ترشيع خاص لتخلفه ابنته فيلهامينا.

  ١٩٤٠  رومانيا توقع اتفاقا للتحالف مع أملانيا النازية وإيطاليا واليابان فيام عرف باسم دول املحور وذلك أثناء الحرب العاملية الثانية.
  ١٩٨٩  هدم جدار برلني بالكامل.

  ٢٠٠٣  الرئيس الجورجي إدوارد شيفردنادزه يضطر لتقديم استقالته من منصبه بعد احتجاجات واسعة عىل إثر نتائج االنتخابات فيام عرف بثورة الزهور.
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الثالثاء 23 تشرين الثاين 2021
العدد 2721 السنة الثانية عشرة

 الشهيد الثاني هو زين الدين بن نور الدين العاميل 
من أحفاد العام�ة الحيل ومن أبرز علماء وفقهاء 
اإلمامي�ة يف القرن العارش الهج�ري وله مصنفات 
كث�رية أش�هرها رشح اللمعة الدمش�قية يف الفقه 

اإلسامي.
وذاع صي�ت الش�هيد الثان�ي يف األوس�اط العلمية 
بعد اس�تقراره يف بعلب�ك وتصّديه إلدارة املدرس�ة 
البعلبكية حيث شّد الرحال إليه الكثري من الفضاء 
والعلم�اء، وأخريا استش�هد س�نة 965 للهجرة يف 

باد الروم.
وولد يف 13 شوال س�نة 911 للهجرة يف قرية ُجَبع 
من توابع جبل عامل اللبنانية، ووالده هو الش�يخ 
ن�ور الدين عيل الذي يعد م�ن أكابر عرصه، وولده 
هو الشيخ أبو منصور جمال الدين حسن املعروف 
بصاحب املعالم، أما سبطه فقد كان السيد محمد 
عيل العاميل املعروف بصاحب املدارك، ومن أحفاده 
الش�يخ عيل والشيخ زين الدين أبناء الشيخ حسن 

صاحب املعالم.
وتعود اليه – من جهة األم- عائلة آل الصدر كالسيد 
حسن الصدر صاحب كتاب تأسيس الشيعة لعلوم 
االسام، والسيد موىس الصدر، والسيد محمد باقر 

الصدر.
اش�تغل بالدراس�ة بعد أن ختم كتاب الل�ه العزيز 
وسّنه إذ ذاك تسع س�نني، مشتغا بقراءة الفنون 
العربي�ة والفقه عىل والده عيل بن أحمد العاميل إىل 
أن تويف سنة 925 ه�، وكان من جملة ما قرأه عليه 
املخترص النافع للمحقق الحيل واللمعة الدمشقية 

للشهيد األول، وغري ذلك من الكتب.

ويف الس�نة التي تويف فيها والده )925 ه�(، هاجر 
يف طلب العلم إىل قرية ميس مشتغا يف طلب العلم 
عىل زوج خالته الش�يخ الجلي�ل عيل بن عبد العايل 
املييس إىل أواخر س�نة 933 ه� وكان من جملة ما 
قرأه علي�ه مجموعة من املت�ون الفقهية كرشائع 
اإلس�ام وإرش�اد األذه�ان وأكثر قواع�د األحكام 

للعامة الحيل.
عرف ع�ن الش�هيد ولعه بطل�ب العل�م واالنتهال 
م�ن نمري علم�اء األمص�ار واملناطق التي يس�افر 
إليها منذ صباه حيث كان العلم ضالته التي يش�ّد 
الرحال إليها أينم�ا وجدها، حيث ارتحل من ميس 
إىل ك�رك ن�وح )ع( وق�رأ فيها عىل الس�يد حس�ن 
ابن الس�يد جعفر الكرك�ي )صاحب كتاب املحجة 
البيض�اء( وبعد ثاث س�نني قضاها يف ُجَبع توجه 
صوب دمش�ق مشتغا بطلب العلم عىل يد املحقق 
والفيلس�وف ش�مس الدين محمد ب�ن مكي فقرأ 
علي�ه مجموعة من كت�ب الط�ب والهيئة وبعض 

حكمة اإلرشاق للسهروردي.
وق�رأ يف تل�ك املدة بدمش�ق ع�ىل املرحوم الش�يخ 
أحم�د بن جاب�ر، الش�اطبية يَف علم الق�راءة. ويف 
دمش�ق تتلمذ عىل الشيخ شمس الدين بن طولون 
الدمش�قي الحنفي وقرأ عليه جملة من صحيحي 
البخاري ومسلم. يف سنة 943 ه� ويف نسخة 942 
ه� تّوجه صوب مرص مشتغا بها عىل ستة عرش 
ش�يخاً من ش�يوخها فقرأ عليهم العل�وم العقلية 
والعربي�ة )املعان�ي، البيان، العروض( والتفس�ري 
وغري ذلك من العلوم. ويف س�نة 944 للهجرة توجه 
نح�و الحج�از ألداء فريض�ة الح�ج، ويف 946 ه� 

س�افر إىل الع�راق لزي�ارة األئمة األطه�ار )عليهم 
الس�ام(. وتخلل تلك األس�فار العودة ب�ني الفينة 
واألخرى إىل موطنه ُجَبع. ويف س�نة 948 ه� توّجه 
لزيارة بيت املقدس واجتمع يف تلك الرحلة بالشيخ 
ش�مس الدين بن أب�ي اللطف املق�ديس وقرأ عليه 
بع�ض صحي�ح البخ�اري وبعض صحيح مس�لم 
وأجازه إج�ازة عامة ثم رج�ع إىل وطنه ُجبع. ويف 
سنة 949 ه� قرر السفر إىل القسطنطينية واصفا 

ذلك بقوله:
»ثم ب�رزت يل األوام�ر اإللهية واإلش�ارات الربانية 
)يش�ري إىل االس�تخارة( بالس�فر إىل جه�ة ال�روم 

واالجتماع بمن فيها من أهل الفضائل والعلوم«.
وكان وصوله إىل مدينة القس�طنطينية سنة 952 
ه��. كتب يف األيام األوىل من وصوله رس�الة جيدة 
تش�تمل عىل عرشة مباح�ث جليلة كل بحث يف فن 
من الفن�ون العقلية والفقهية والتفس�ري وغريها 
وأوصلها إىل قايض العس�كر وهو محمد بن قطب 
الدين بن محمد بن محم�د بن قايض زاده الرومي 
وهو رج�ل فاض�ل أديب عاق�ل لبيب من أحس�ن 
الن�اس خلق�ا وتهذيبا وأدب�ا فوقعت من�ه موقعا 
حسنا وحصل له بسبب ذلك منه حّظ عظيم وأكثر 
من تعريفه والثناء عليه لألفاضل ويف اليوم الثاني 
عرش من اجتماعه به أرس�ل إليه الدفرت املش�تمل 
ع�ىل الوظائف وامل�دارس وبذل له م�ا اختاره وأّكد 
يف ك�ون ذلك يف الش�ام أو حلب فاقت�ى الحال أن 
اختار منه املدرس�ة النورية ببعلبك. ثّم شّد الرحال 
لزي�ارة األئم�ة األطه�ار )ع( ومن هن�اك رجع إىل 
موطنه ُجَبع ملقياً فيها رحله ومشتغاً بالتدريس 

والتأليف حتى شهادته.
وبعد اس�تقراره يف بعلبك وتصّديه إلدارة املدرس�ة 
البعلبكي�ة ذاع صيت الش�هيد الثاني يف األوس�اط 
العلمي�ة، حيث ش�ّد الرح�ال صوب درس�ه الكثري 
م�ن الفض�اء والعلم�اء لينهل�وا من نم�ري علمه 
وك�رم خلقه، خاّصة وأّن الش�هيد عرف بتبّحره يف 
الدروس املقارنة عىل املذاهب الخمس�ة الجعفري، 
والحنفي، والش�افعي، واملالك�ي، والحنبيل، فكان 
يّدرس الفقه والعقائد املقارنة عىل جميع املذاهب 

الخمسة.
وترج�م ل�ه صاحب أعي�ان الش�يعة واصف�اً إياه 

بقوله:
»كان عاملاً فاضاً جليل القدر عظيم الش�أن رفيع 
املنزلة تقي�ًا نقياً ورعاً زاهداً عاب�داً حائزاً صفات 
الكم�ال متف�رداً منه�ا بم�ا ال يش�اركه فيه غريه 
مفخرة من مفاخر الكون وحس�نة من حس�نات 

الزمان أو من غلطات الدهر...«.
وق�ال عن�ه الحر العام�يل يف آمل اآلم�ال: »أمره يف 
الثق�ة والعل�م والفض�ل والزهد والعب�ادة والورع 
والتحقي�ق والتبح�ر وجالة القدر وعظم الش�أن 
وجم�ع الفضائ�ل والكماالت أش�هر م�ن أن يذكر 
ومحاس�نه وأوصافه الحميدة أكثر من أن تحىص 
وتحرص ومصنفاته كثرية مش�هورة وكان فقيهاً 
محدثاً نحوياً قارئاً متكلم�اً حكيماً جامعاً لفنون 

العلم«.
ووصفه التف�ريش يف كتابه نقد الرجال: »وجه من 
وج�وه ه�ذه الطائف�ة وثقاتها كث�ري الحفظ نقي 

الكام له تاميذ أجاء وله كتب نفيسة جيدة«.

ومضات من حياة »الشهيد الثاني« أبرز فقهاء اإلمامية 

)عليها السالم(

؟كيف ابتدأ مرض موالتنا  تحل علينا في مثل هذه األيام ذكرى ابتداء مرض موالتنا فاطمة الزهراء )عليها السالم( سنة 11هـ، على أثر 
إيذاء القوم لها.وقد اختار اهلل سبحانه وتعالى من خلقه صفوًة ليحملوا رساالته السماوية، ويبلّغونها ويهدون 
الناس سواء السبيل وإلى الصراط المستقيم، فإّنه كتب على نفسه الرحمة، فهو اللطيف الخبير، ومن لطفه اختار 
األنبياء والرسل للهداية وليقوموا الناس بالقسط، ثّم اختار األوصياء خلفاء، ثّم وّفق العلماء ورثة األنبياء.وقد 
اشترط على األنبياء الزهد في هذه الدنيا، فإّن اختيار اهلل باالختبار واالمتحان واالصطفاء عن حكمة، من دون 
الوصول إلى حّد اإللجاء، وإّن هلل الحّجة البالغة، فال بّد من اختبار لمن يقع عليه االختيار ولغيره حّتى ال تكون 
فتنة، ويكون الدين كلّه هلل.

لقد كان شهر ربيع الثاني حافاًل باألحداث 
التأريخية، ومن بينها استشهاد الفقيه 
الجليل الشيخ زين الدين الجبعي العاملي 
)ره( المعروف بـ)الشهيد الثاني( سنة 
965هـ في ساحل البحر على طريق 
القسطنطينية، وذكر أنه ترك 2000 مؤلف 
منها 200 بخطه الشريف، ومنها: الروضة 
البهية في شرح اللمعة الدمشقية، مسالك 
األفهام، منار القاصدين.
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محاضرو تربية ميسان يطالبون بتفعيل سلم 
رواتب قرار 315

املراقب العراقي/ متابعة...
تظاهر عدد من املحارضين يف تربية ميس�ان، امس االثنني، للمطالبة بتفعيل س�لم رواتب قرار 315.وذكر مصدر 
مطلع، أن “عدداً من املحارضين واإلداريني املتعاقدين يف تربية ميس�ان، خرجوا بتظاهرة للمطالبة بتفعيل س�لم 
رواتب قرار 315 وامتيازاته مع إطالق درجات الحذف واالستحداث”.وأضاف ان “املتظاهرين أكدوا رضورة تفعيل 
س�لم الرواتب لق�رار 315 وتعديله أس�وة ببقية الوزارات وإطالق درج�ات الحذف واالس�تحداث يف موازنة 2022 

وتجديد آلية التعاقد وفق التعديالت الجديدة”.

عني

املراقب

املراقب العراقي/ متابعة...
انت�ر ن�وع م�ن الجرائ�م يف 
الع�راق، خالل الف�رة األخرية، 
وهو تجارة األعض�اء البرية 
نتيج�ة  بالب�ر  واإلتج�ار 
تراكمات كثرية، والذي يعد  من 
امللفات تعقيداً وإشكالية  أكثر 

تحت عنوان براق هو التربع.
وعن دور وزارة الداخلية بشأن 
هذا امللف أوضح املتحدث باسم 
الوزارة، الل�واء خالد املحنا( أن 
»اإلتجار بالبر مشكلة تعاني 
منها أغلب دول العالم يف وقتنا 
الحايل، لكونها تعّد من الجرائم 
بنقل ش�خص  للحدود  العابرة 

من بلد إىل آخر«.
»هن�اك صعوب�ة  أن  وأض�اف 
كب�رية تواجه الق�وات األمنية، 
بش�أن هذا امللف تتمث�ل بعدم 
ه�ذه  ع�ن  األش�خاص  إب�الغ 
العصابات، لكون املوضوع يتم 
برسية ب�ني الضحية والجهات 
التي تقنعه لإلتج�ار بالبر«، 
مشرياً إىل أن »التربع باألعضاء 
البري�ة يت�م وف�ق ضواب�ط 
تضعه�ا  ورشوط  وتعليم�ات 
الدوائر الصحية، إال أن البعض 
وس�ائل  خ�الل  م�ن  يح�اول 
التزوي�ر االلتف�اف ع�ى ه�ذه 
الضواب�ط والقوان�ني ،ويق�وم 

باإلتجار بهذه األعضاء«.
وب�نّي أن »الق�وات األمني�ة يف 
الف�رة املاضية ألق�ت القبض 
عى العديد م�ن هذه املجاميع، 
التي تمتهن املتاجرة باألعضاء 

منه�ا  وقس�م  البري�ة، 
إقليم كردس�تان  امتداداتها يف 
وبالتعاون مع قوات األسايش 
يت�م إلق�اء القب�ض ع�ى هذه 

املجاميع«.
ويف س�ياق ذل�ك، ق�ال مدي�ر 
قس�م مكافحة اإلتجار بالبر 
واألعضاء البري�ة يف مديرية 
مكافحة إج�رام بغداد، العميد 
ع�ي عب�د ال�رزاق ش�الل إن�ه 
»ت�م تري�ع قانون رق�م 11 
لس�نة 2016 خ�اص بعمليات 
زرع األعض�اء البري�ة ومنع 
اإلتجار به�ا«، مبين�اً أن »هذا 
تنظي�م  إىل  يه�دف  القان�ون 
عملي�ات نق�ل وزرع األعضاء 
مصلح�ة  لتحقي�ق  البري�ة 
عالجي�ة للم�رىض ،والحصول 
البرية بجس�م  عى األعضاء 
اإلنسان الحي، من خالل تربع 
إنس�ان حي أو من جثث املوتى 
بالوصي�ة بع�د الوف�اة، ومنع 
بيع األعضاء البرية واإلتجار 

بها«. 
وتاب�ع أن »القان�ون يتضم�ن 
عقوبات تبدأ بالس�جن مدة ال 
تقل عن س�بع س�نوات وتصل 
إذا خال�ف  املؤب�د  اىل الس�جن 
أحد املواد املنصوص عليها من 
ه�ذا القان�ون«، مش�رياً إىل أن 
»القان�ون أيضاً حّدد الس�جن 
مل�دة س�بع س�نوات وتصل اىل 
الس�جن املؤب�د يف ح�ال وف�اة 
املت�ربع، وغرام�ة ال تق�ل عن 
خمس�ة ماليني دين�ار عراقي 

وال تزي�د ع�ن أربع�ني ملي�ون 
دينار عراقي لكل من استأصل 
أو زرع أح�د األعضاء البرية، 
القانوني�ة،  األح�كام  خ�الف 
أو  حي�اً  إنس�اناً  كان  س�واء 
أو  ش�ارك  أو  زرع  أو  متوفي�اً 

كان وسيطاً أو قام باإلعالن أو 
التحايل أو اإلكراه بقصد زرعه 
بجس�م آخ�ر خالف�اً ألح�كام 

القانون«.
الصح�ة  »وزارة  أن  إىل  ولف�ت 
ح�ددت ضواب�ط آلي�ة التربع، 

وزارة  يف  لج�ان  ب�إرشاف 
»لجن�ة  أن  مبين�اً  الصح�ة«، 
ش�كلت بوزارة الصح�ة بقرار 
من الوزير تسمى اللجنة العليا 
لتنظيم زرع األعضاء البرية، 
برئاس�ة وكي�ل وزارة الصحة، 

وعضوي�ة ع�دد م�ن األطب�اء 
بدرج�ة م�دراء عام�ني منهم 
مدير عام األمور الفنية ،ومدير 
عام الدائ�رة القانونية ،ومدراء 
بغ�داد  يف  ال�كى  زرع  مراك�ز 
،وحت�ى وزارة الصحة يف إقليم 

كردستان ممثالً عنها«.
وأك�د أن »اللجان تت�وىل إعداد 
لتنظي�م  العملي�ة  الخط�ط 
ع�ى  األعض�اء  زرع  عملي�ات 
أنه  إىل  املستش�فيات، إضاف�ة 
توج�د لج�ان طبي�ة يف جانبي 

،وه�ي  والرصاف�ة  الك�رخ 
متواجدة يف مستشفى الكرامة 
يف  وأخ�رى  الك�رخ،  بجان�ب 
مجمع مدينة الطب بالرصافة 
،وهي خاصة بفحص األنسجة 
للمتق�دم  بالنس�بة  الحيوي�ة 
ح�ال  يف  ،وللمري�ض  املت�ربع 
وج�ود حال�ة يت�م الت�ربع بها 

بصورة قانونية«. 
القب�ض  إلق�اء  آلي�ة  وع�ن 
املتورط�ة  العصاب�ات  ع�ى 
العمي�د  أوض�ح  املل�ف  به�ذا 
ش�الل: »لدينا مكاتب تس�مى 
مكات�ب تحقيق�ات مكافح�ة 
بالب�ر  اإلتج�ار  جرائ�م 
البري�ة، يف بغداد  واألعض�اء 
بأن�ه  منوه�اً  واملحافظ�ات«، 
»م�ن خالل ه�ذه املكات�ب يتم 
رصد الحاالت واملمارسات التي 
تتعل�ق باالتج�ار باألش�خاص 
واألعض�اء البري�ة ومالحقة 
به�ا  واملتورط�ني  مرتكبيه�ا 
س�واء كانت من خالل عمليات 
مص�ادر  خ�الل  أو  اس�تباقية 

رسية«.
ال  املواق�ع  »ه�ذه  أن  وب�ني 
رصيح�ة  أس�ماء  تتضم�ن 
وت�دار ع�رب أف�راد وجماع�ات 
تق�دم الع�روض واملغري�ات«، 
موضحاً أن�ه »تم زج عنارصنا 
واملتعاونني باستخدام الوسائل 
الفني�ة للعم�ل ع�ى الكش�ف 
ع�ن هذه املواق�ع الوهمية بعد 
استحصال موافقات القضاء«،
 وأكم�ل: إن »إجراءاتن�ا تكللت 

م�ن  أع�داد  ع�ى  بالقب�ض 
املتورط�ني وضبطه�م بالجرم 
املش�هود، وهم ممن يستغلون 
حاجة الفقراء واملس�تضعفني 
م�ن خ�الل اس�تدراجهم ع�ن 
طريق تقديم عروض مغرية أو 

زائفة ألغراض املتاجرة.
داخلية  »الجريم�ة  أن  وأوضح 
الق�ول  وباس�تطاعتنا  حالي�اً 
بأنن�ا تمكن�ا م�ن تحجيمه�ا 
والس�يطرة عليه�ا ، وحدوثها 
بغ�داد  يف  باملئ�ة   1 بنس�بة 
إقليم  باس�تثناء  واملحافظ�ات 
أن  إىل  مش�رياً  كردس�تان«، 
تتوس�ع  أخ�ذت  »املجامي�ع 
من خ�الل مواق�ع التواصل يف 
يف  لكن�ه  واملحافظ�ات  بغ�داد 
الوقت ذاته مسيطر عليها هي 
األخ�رى، ع�ى الرغم م�ن أخذ 
إقليم كردس�تان مقراً  البعض 
له«.ولف�ت إىل أن م�ا ين�ر يف 
وس�ائل التواص�ل االجتماع�ي 
األمنية،  مراقب م�ن األجه�زة 
وهذا بحاجة اىل تريع قانون 
الجرائ�م اإللكروني�ة ملراقب�ة 
وس�ائل التواص�ل االجتماع�ي 
،ألن ه�ذا يع�د جريم�ة توجب 
العقاب وف�ق هذا القانون رقم 
28«.وتابع أن »قانون مكافحة 
االتجار بالبر املرقم 28 صدر 
مك�ون  وه�و   2012 ع�ام  يف 
م�ن 14 مادة ،وق�د جمع مواد 
متفرقة من قان�ون العقوبات 
ورعاية  واملخ�درات  ومكافحة 

األحداث«.

مستشفيات كردستان »تعج« بسماسرتها

»التبرع«..عنوان براق لجرائم تجارة األعضاء البشرية   

املراقب العراقي/ متابعة...
يبدو أن مش�كلة املدارس يف ميسان لن تحل قريبا فهي بحاجة اىل 
أكث�ر من 260 مدرس�ة جديدة عى وفق ما أعلن محافظ ميس�ان 
عي دواي، امس االثنني، الذي أشار إىل أن املحافظة بحاجة إىل أكثر 

من 260 مدرسة جديدة لفّك الدوام املزدوج.
وق�ال دواي يف ترصي�ح تابعته)املراق�ب العراق�ي(: إن “موضوع 
امل�دارس الطيني�ة قد انته�ى منذ س�نوات”، مبيناً، أن�ه “ال توجد 

مدارس طينية يف املحافظة”.
وأض�اف، أنهَّ “تمَّ إنجاز 450 بناية مدرس�ية جديدة خالل األعوام 
الس�ابقة منذ الع�ام 2012 ولغاية اآلن وجميعه�ا ادخلت الخدمة 
وبمواصف�ات حديث�ة م�ع جمي�ع الخدم�ات اإلداري�ة والخدمية 
والتأثي�ث م�ع قاع�ات دراس�ية ورياضية ومس�احات خرضاء”، 
موضح�اً، أن “املحافظ�ة تحتاج إىل أكثر من 260 مدرس�ة جديدة 

لفّك الدوام املزدوج”.
وتاب�ع دواي “يف املحافظ�ة توج�د أكثر م�ن 100 بناية مدرس�ية 
متلكئ�ة ضمن املش�اريع الوزارية لوزارة الربي�ة منذ العام 2011  
حتى اآلن وهذه املش�اريع املتلكئة تشغل مساحات ومواقع مهمة 
وتحول بدون إنجاز مش�اريع فيها”، مشرياً اىل أن “مجمل االنجاز 
ضمن مش�اريع املباني املدرسية للوزارة هو 35  مدرسة فقط منذ 

العام 2011”.

محافظة جنوبية بحاجة إلى أكثر 
من 260 مدرسة 

هل تنجح وزارة العمل بإنهاء ظاهرة تسول األطفال ؟ 
املراقب العراقي/ متابعة... 

من املعروف أن التسول هو طريقة غري مروعة لكسب الرزق واستجداء 
الحس�نة، عادة ما تنتر بني األطفال الفق�راء ذوي النصيب املحدود من 
الدخل، ويعتمد األطفال يف تس�ولهم عى وس�ائل مختلفة ومتنوعة تقوم 
بمعظمها عى إثارة العواطف وتحريك مش�اعر الشفقة كالدعاء أو تمثيل 
امل�رض أو الحاجة، وتعود ظاهرة التس�ول ألس�باب عدي�دة أهمها الفقر 
وانتش�ار البطالة والتخلف االجتماعي ويف ه�ذا االطار أعلنت وزارة العمل 
والش�ؤون االجتماعي�ة، أمس االثنني، ع�ن خطة تنفيذي�ة تخص الطفل 
تس�تمر أربعة أعوام، فيما أشارت اىل تشكيل لجنة رفيعة املستوى لوضع 
الحلول لظاهرة التس�ول لكن هناك س�ؤال هل تنجح وزارة العمل بإنهاء 
ظاهرة تسول األطفال ؟.مديرة مكتب هيأة رعاية الطفولة يف الوزارة غادة 
محس�ن الرفيعي قال�ت ، إن »هيأة رعاية الطفول�ة صادقت يف اجتماعها 
األخ�ري عى الخط�ة التنفيذية لحماي�ة الطف�ل«، مبين�ًة، أن »الخطة تمَّ 

اطالقها بالتزامن مع اليوم العاملي للطفل«.واضافت، أن »سياسة حماية 
الطف�ل تتضمن 8 نتائج، بدأ العم�ل عليها منذ العام 2010 وصادق عليها 
رئيس الوزراء يف العام 2017«، مشرية إىل أنه »خالل العام 2018 – 2019 
دخل�ت حيز التنفي�ذ، وركزت يف الس�نة األوىل عى نتيجة واحدة مش�كلة 
النزوح، وتوقف العمل بها بسبب جائحة كورونا«.وأوضحت الرفيعي، أن 
»الوزارة عملت خالل العام الحايل عى مجمل السياسة ونتائجها الثمانية، 
إذ ت�مَّ تش�كيل فري�ق للعمل ع�ى الخط�ة التنفيذية، يتكون م�ن مديري 
التخطيط ومديري قس�م السياس�ات يف الوزارات املعني�ة وهم اعضاء يف 
هيئ�ة الرعاية ويمثلون وزارات )العم�ل، العدل، الربية، الصحة، الثقافة، 
الش�باب والرياضة، التخطيط، الداخلية، الخارجية(«.وتابعت، أن »العمل 
ع�ى الخطة ج�اٍر بالتع�اون مع منظم�ة اليونس�يف، إذ خصصت خبرياً 
بسياس�ة حماية الطف�ل«، مؤكدة أن »الخطة التنفيذية س�تنطلق ألربعة 

أعوام«.

من رشكة توزيع كهرباء بغداد التابعة 
ل�وزارة الكهرباء تش�كيل ف�رق جوالة 
ملتابع�ة موضوع االس�الك الكهربائية، 
واخباره�ا يف ح�ال رص�د أي خلل يؤثر 
يف حياة املواطن�ني، ألنها الجهة املعنية 
بمل�ف الطاقة الكهربائي�ة، لكن لغاية 

اآلن ل�م يصلن�ا أي رد«.ودع�ا »وزارة 
جوال�ة  ف�رق  تش�كيل  إىل  الكهرب�اء 
الكهربائية،  ملتابعة األعمدة واألس�الك 
واعطائهم خربا بكتاب رس�مي يف حال 
وجود أي خلل من قبل أس�الك املولدات 

األهلية،  من أجل معالجة ذلك الخل�ل«.

املراقب العراقي/ متابعة...
يش�كو الكثري من املواطنني من انتشار 
األس�الك الكهربائية السائبة يف معظم 
املناط�ق وخاصة يف األحياء الش�عبية، 
إذ تهدد هذه األس�الك حياة املواطنني ، 
فقد تس�ببت بالعديد من حاالت الوفاة 
نتيج�ة الصعق�ات الكهربائي�ة، األم�ر 
الذي دف�ع وزارة الكهرب�اء ومحافظة 
بغداد اىل اتخ�اذ إجراءات للحد من هذه 
الظاه�رة.ويف هذا الص�دد قال املتحدث 
أحم�د  الكهرب�اء  وزارة  يف  الرس�مي 
موىس إن »هناك جمل�ة من اإلجراءات 
الوقائية والحم�الت الدعائية التوعوية 
ع�ى  لتش�جيعهم  املواطن�ني،  ل�كل 
االبتعاد عن كل ما يقرب من الش�بكات 
الكهربائي�ة، إضاف�ة إىل اإلع�الن ع�ن 
الوزارة،  األرقام املخصصة لتش�كيالت 
الس�تقبال  مخصص�ة  مراك�ز  وفت�ح 
يخ�ص  م�ا  يف  املواطن�ني،  ش�كاوى 
أو ت�ديل األس�الك  أي حال�ة النقط�اع 
إىل  الكهربائية«.وأش�ار  األعم�دة  م�ن 
أن »أغل�ب ح�وادث الصع�ق والوف�اة 
التي س�جلت م�ن اللج�ان التحقيقية 

املش�كلة من دوائر الكهرب�اء والدوائر 
س�ببها  كان�ت  والقضائي�ة،  األمني�ة 
األس�الك الكهربائية التابع�ة للمولدات 
األهلية، املمتدة ع�ى أعمدة الكهرباء«. 
وأوض�ح أن »مل�ف املول�دات األهلي�ة 
بي�د املحافظ�ني والحكوم�ات املحلية، 
والتجاوز عى مكونات الشبكة من قبل 
مد األس�الك يقوم ب�ه بعض املواطنني، 
لذل�ك مس�ؤولية مد تلك األس�الك يقع 
عى عات�ق أصحاب املولدات واملواطنني 
لديه�ا  »ال�وزارة  أن  إىل  معاً«.ولف�ت 
تنس�يق ع�اٍل م�ع  دوائ�ر املحافظات 
والحكومات املحلية، لحماية املواطنني 
أن  مؤك�داً  الكهربائي�ة«،  والش�بكات 
»الحمالت مس�تمرة لصيانة األسالك«. 
ب�دوره أوضح مع�اون محاف�ظ بغداد 
قي�س الكالبي، أن«هناك تنس�يقاً عايل 
املستوى بني محافظة بغداد ومسؤويل 
الوحدات اإلدارية، سواء مدير ناحية أو 
قائممقام«، مبيناً أن »الوحدات االدارية 
ضمن اللجان االدارية التي تسمى لجان 
الطاق�ة، مهمتها متابعة عمل أصحاب 
املولدات«.وأضاف أن »املحافظة طلبت 

صورة
وتعليق

محارضو دياىل يتظاهرون للمطالبة بشمولهم بالقرار 315

املراقب العراقي/ متابعة...
حذرت وزارة املوارد املائية،األحد، من اس�تمرار تناقص 
الخزي�ن املائي يف العراق، وفيما أك�دت أن املياه املخزنة 
يف سد حمرين ش�ارفت عى النضوب، وقال عون ذياب 
مستش�ار وزير املوارد املائية ، إن »الخزين املائي حالياً 
يف تناقص مس�تمر يف السدود والخزانات ألن ما يسمح 
بإطالق�ه أكث�ر مم�ا يدخ�ل للعراق«.وأض�اف: »كانت 
لدين�ا توقع�ات بح�دوث منخفضات وهط�ول أمطار، 
لكن لألس�ف اغلب ما هطل كان قلي�اًل، وما يهطل من 
أمط�ار غزيرة لك�ن بتوقيت مح�دود ال يع�ول عليه«.
وتابع: »نأمل هبوط أمط�ار رشقي العراق، وخاصة يف 
محافظ�ة دياىل ألنها األكثر حاجة وس�د حمرين هناك 
ش�ارف ع�ى النضوب.وأش�ار إىل أن »هن�اك تراجعا يف 
األمطار وموس�م جف�اف يف تركيا وإيران وس�وريا ما 
تس�بب بحدوث مش�كلة عامة أثرت عى العراق أكثر«.
وبخص�وص كيفي�ة التعامل مع هذا الوض�ع والحلول 
املعم�ول به�ا أوض�ح ذي�اب: »ما يج�ري العم�ل عليه 
حاليا ه�و تطبيق خطة التكيف مع الجفاف بالنس�بة 
للمساحات الزراعية، الحلول تأتي مع هطول األمطار، 
وتقليص املساحات الزراعية أمر رضوري وال بديل عنه 
وهدفه ه�و الحفاظ عى خزين للعام املقبل ليس فقط 

للزراعة بل ملياه الرب أيضا«.

الخزين المائي في سد 
حمرين يشارف على النضوب

األسالك الكهربائية السائبة… خطر يهدد حياة المواطنين
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قال أطباء، إن إنقاص الوزن يعد سلاحا فعاال ملحاربة الكبد 
الدهني، إذ يسلهم فقدان 10% من الوزن يف عودة قيم دهون 

الكبد إىل معدالتها الطبيعية.
أن  األملانلي  الباطنيلة  األملراض  وأوضلح أخصائلي طلب 
الشلخص، اللذي يبللغ وزنله 100 كيلوغلرام، يتخلص من 
دهون الكبد بنسلبة 100% تقريبا، إذا خرس 10 كيلوغرامات 

من وزنه.
ويمكن إنقلاص الوزن من خال اتباع أسللوب حياة صحي 
يقلوم على التغذيلة الصحيلة، أي اإلكثار ملن الخرضاوات 
والفواكه والتخيل عن الوجبات الرسيعة واألطعمة الدسلمة، 
إىل جانب املواظبة عى ممارسة الرياضة واألنشطة الحركية.
وأشار فروهاوف إىل أن الكبد الدهني غالبا ما يكون مصاحبا 
الضطراب أييض شلامل مثل داء السلكري ملن النوع الثاني 

وارتفاع ضغط الدم.

روسيا تمكن إحدى مركباتها 
من االلتحام بالمحطة األمريكية

سالح فعال جديد لمحاربة 
الكبد الدهني

قد تتلاح ملركبة »أوريول« الفضائية الروسلية الواعدة 
فرصلة لالتحام بمحطلة Gateway القمريلة املدارية 

األمريكية.
أعلن ذلك  مدير عام مؤسسة »روس كوسموس« الفضائية 
الروسية، دميرتي روغوزين يف مقابلة مع قناة »سولوفيوف 

اليف« الروسية عى »يوتيوب.
وقلال:« يجلب أن تتلاح ملركبة »أوريلول« الفضائية الروسلية 
املخصصلة لتنفيذ رحلات فضائية إىل القمر فرصلة لالتحام 
بمحطلة Gateway األمريكيلة إذا قضلت اللرضورة بذلك. وقد 
بحثنلا تلك املسلألة مع األمريكيلن واتفقنا على الحفاظ عى 
مسلتوى عال للتعاون يف الفضاء مهما كان شكل عاقاتنا عى 
األرض«.يذكر أن دميرتي روغوزين كان قد بحث مع مسؤولن 
يف وكاللة »ناسلا« األمريكية إمكانية التحلام مركبة »أوريول« 
الروسلية بعد انتهلاء اختباراتها الجويلة التصميمية باملحطة 
القمرية املدارية األمريكية على هامش مؤتمر الفلك الفضائي 

الدويل الل72 يف دبي.

مايكروسوفت تضيف 76 لعبة 
متوافقة مع أكسبوكس

فلت  ضلللللا أ
 76 مايكروسللوفت 

لعبة إىل برناملج التوافق 
السلابقة من  ملع اإلصلدارات 

أكسبوكس، حسبما أعلنت الرشكة امس اإلثنن خال 
الذكرى السنوية العرشين ألكسبوكس.

وتشمل األلعاب البارزة سلسلة »ماكس رين« بأكملها 
باإلضافة إىل سكيت 2  وحرب النجوم: جيدي نايت2.

وحسلب الرشكلة فلإن األلعلاب تدعلم تلقائيلاً عى 
وحدات أكسلبوكس X وأكسلبوكس X 1 بدقة تفوق 

الدقة األصلية بأربعة أضعاف. 
يف حن سلتبلغ الدقة عى إجهزة أكسلبوكس S ثاثة 

أضعاف الدقة األصلية.
باإلضافة إىل ذلك، سلتدعم الرشكلة 11 لعبة »أف بي 
أس بوسلت«،إىل جانلب نيلو فيغاس: فلول أوت، وذا 
إلدر سلكرولز آي يف، ودراغون إيلج: أورجينز أند ديد 

سبيس.
كانلت آخر مرة أضافت فيها مايكروسلوفت عناوين 
جديدة لربنامج التوافق مع إصدارات سابقة يف 2019. 
وتقلول مايكروسلوفت إن هلذا التحديلث هو األخري 
وأنهلا وصللت إىل الحلللد األقلى ملن قدرتها عى 
جللب ألعلاب جديلدة إىل الكتالوغ بسلبب القيود عى 
الرتخيص والقيود القانونية والتقنية، وفق موقع »إن 

غادجيت«.

وافقت اململكة املتحدة عى استقبال مسافرين 
حاصللن على لقاحات ضلد كورونلا تنتجها 
الصن والهند، ما يمهد الطريق أمام السائحن 
والطلاب األجانلب املطعمن بهلا بالكامل من 

دخول الباد.
ونقللت تقاريلر علن إشلعار ملن وزارة النقل 
ووزارة الصحة والرعاية االجتماعية يف بريطانيا 
أمس اإلثنن أن لقاحات رشكة سينوفاك بيوتك 
الصينية، ورشكة سلينوفارم الصينية، ورشكة 
بهارات بيوتك الهندية، انضمت إىل القائمة التي 

تسمح بالدخول إىل اململكة املتحدة.
وبذلك سلتعرتف اململكلة املتحلدة اآلن بجميع 
اللقاحات السلبعة التي وافقت منظمة الصحة 
العامليلة عى اسلتخدامها الطلارئ، بما يف ذلك 
لقلاح كوفاكسلن الهنلدي اللذي حصلل عى 

املوافقة يف نوفمرب )ترشين الثاني( الجاري.
وسلارت اململكلة املتحدة عى خطى أسلرتاليا، 
التي وسلعت الشهر املايض عدد اللقاحات التي 
تعرتف بهلا، والواليات املتحدة التلي قالت إنها 
سلتقبل شلهادات التطعيم بجميلع اللقاحات 
التي وافقلت عليهلا منظمة الصحلة العاملية، 
عندما فتحت حدودها أمام املسافرين األجانب 

هذا الشهر.
وملن شلأن قلرار اململكلة املتحدة أن يسلمح 
لعرشات اآلالف ملن الطاب الصينين بالذهاب 

للدراسة هناك.

مين بلقاحات صينية وهندية ضد كورونا بريطانيا توافق على استقبال الُمطعَّ

الصحة العالمية تفاوض الشركات المصنعة ألدوية كورونا لتخفيض أسعارها
كشلفت منظمة الصحة العاملية، عن اسلتخدام املضادات 
الحيويلة يف عاج كورونا وأن قلدرة اللقاحات التي وافقت 
عليهلا منظملة الصحلة العاملية تفلوق اللل90%، مؤكدة 
سلعيها ملفاتحلة اللرشكات املصنعة للقاحلات لتخفيض 

أسعارها.
وقالت املنظمة، إنه »ملنلع اإلصابة بفريوس كورونا، ليس 
ملن خلال تنلاول اللقاح فقلط ولكلن باتبلاع االجراءات 

االحرتازيلة، موضحلة أن العامل تعب من هلذه اإلجراءات 
ولكلن البد من االسلتمرار عليهلا للحماية ملن الفريوس، 

ولكن حتى امللقحن ستكون إصاباتهم خفيفة«.
وأشار الدكتور جارى جريج كونيويش استشاري الطوارئ 
الصحية باملكتب اإلقليمي للرشق املتوسلط، إىل أن األدوية 
الخاصة بفريوس كورونا والتي يتم إجراء دراسلات عليها 
حالًيا، فإن منظمة الصحلة العاملية تتفاوض مع الجهات 

املصنعلة لألدويلة لتخفيلض سلعرها لكلي يتلم توزيلع 
األدوية بقلدر من العدالة واإلنصلاف بجميع الدول، وهذه 
اآلليلة وضعتها منظملة الصحة العاملية وتناشلد املنظمة 
التوسلع يف إنتلاج األدويلة التلي تعالج فلريوس كورونا، 
وإتاحة التقنية للدول األخرى لصنع أدوية مثيلة يف البلدان 

منخفضة الدخل.
وأوضحلت الدكتورة جنلان بلخي املدير العامة املسلاعدة 

باملقلر الرئيلي ملقاومة مضلادات امليكروبلات، أنه يجب 
ممارسلة أساسليات مكافحلة العلدوى يف املستشلفيات 
واتباع النظافة الشلخصية، والنظافة باملستشفيات، والبد 
من وضع قوانلن بالرعاية الصحية لاهتمام بكل املريض 
وتنظيلف وتعقيلم األدوات واألرسة، موضحلة أن املضلاد 
الحيلوي دواء سلحري، والبد ملن الحفاظ عليله لضمان 

استمرار فعاليته.

النساء الحوامل المصابات بـ »كوفيد- 19« مهددات بالخطر
كشفت بيانات جديدة أن الحوامل املصابات بل«كوفيد-19« 
يواجهلن خطلرا متزايدا باإلملاص، مقارنة بالنسلاء غري 
املصابلات، وارتفع هذا الخطر إىل أربعة أضعاف بعد ظهور 
متغلري دلتا.وفحلص باحثلو مراكلز مكافحلة األملراض 
والوقايلة 1.2 مليلون والدة يف 736 مستشلفى يف الواليات 

املتحدة من آذار 2020 حتى أيلول 2021.
وكانت حلاالت اإلجهاض )والدة طفل ميت( نادرة بشلكل 
عام، حيث بلغ مجموعها 8154 حالة بن جميع الوالدات.

املصابلات  للنسلاء  بالنسلبة  أنله  الباحثلون  ووجلد 
بل«كوفيد-19«، أدت نحو واحدة من كل 80 والدة إىل والدة 
جنلن ميت. بينملا كانت النتائج املسلجلة يف النسلاء غري 

املصابات بل«كوفيد-19«، واحدة من كل 155 والدة.
ومن بن املصابلات بل«كوفيد-19«، كانت حاالت اإلماص 
أكثر شليوعا لدى أولئلك اللواتي يعانن ملن ارتفاع ضغط 
اللدم املزمن ومضاعفات أخرى، بما يف ذلك أولئك الائي كّن 

يف العناية املركزة أو عى أجهزة التنفس.

وقاللت الباحثلة يف مراكز السليطرة عى األملراض، كارال 
ديسيسلتو، واملؤلفون املشاركون: »تؤكد هذه النتائج عى 
أهمية اسلرتاتيجيات الوقايلة من كوفيلد-19، بما يف ذلك 

التطعيم قبل أو أثناء الحمل«.
ولم يكن هناك معلومات حول عدد املشاركات الائي تلقن 
جرعات »كوفيد-19«، عى الرغم من أن املؤلفن الحظوا أن 

معدل التطعيم يف الواليات املتحدة بن الحوامل بعد 
املايض ظهلور متحلور دلتلا يف  الصيف 

كان 30% .والحوامل املصابات بل«كوفيد-19« أكثر عرضة 
من غريهم لإلصابة بمرض شلديد، بلل ومميت، ويواجهن 

مخاطر متزايدة للوالدة املبكرة ومضاعفات أخرى.
وأظهرت الدراسات السابقة حول اإلماص و«كوفيد-19«، 
نتائلج مختلطة، لكلن التقرير الحديث يعلزز املخاوف بن 

أطباء التوليد والبيانات القصصية.

د املتحدٌث باسم مصلحة الجمارك   أكَّ
املصنوعلة  السليارات  أّن  اإليرانيلة 
محليلاً تلّم تصديرهلا إىل 12 بلداً يف 
الشلهور اللل7 األوىل من السللللنة 
املاليلة الجاريلة”، أي يف الفلرتة بن 
اللل 21 من آذار واللل20 من ترشين 

األول.
وبّن أنَّه »تمَّ تصدير سياراٍت وقطع 
غياٍر يف الفرتة املذكلورة بمبلغ يزيد 
على 58 مليلون دوالر، منهلا أكثلر 

ملن 7 ماين دوالر تتعللق بتصدير 
السيارات«.

وأشلار إىل أنَّ السليارات ذات محرٍّك 
وقلد   ،cc  1500 إىل  تصلل  بسلعة 
تلمَّ تصديرهلا اىل أذربيجلان، التلي 
حلازت املرتبة األوىل بلن الدول التي 
اسلتوردت السيارات اإليرانية، تلتها 
كلٌّ ملن الصن وإسلبانيا وروسليا 
والسنغال وأوكرانيا والعراق وتركيا.

التلي  السليارات  أنَّ  إىل  كملا لفلت 

سلعة محركها من 1500 إىل 2000 
cc  تمَّ توريدها اىل العراق وإسلبانيا 

وروسليا وتايوان واإلملارات، أما 
إىل   2000 ملن  سلعتها  التلي 

cc 2500 فإىل أذربيجان.
وأضاف املتحدث أنَّ سيارات 
نقل البضائع تلمَّ توريدها 
بشكل أسلايس إىل الكويت 
وبلدان  وفلللللللنزويلا 

أخرى.

12 بلدًا يستورد أنواعًا مختلفة من السيارات اإليرانية

 2.21.24.8 التحديلث  آب  واتلس  أصلدر 
ملسلتخدمي أندرويد على القنلاة التجريبية، 
والذي يكشف أن الرشكة تعمل عى اشعارات 
رد فعل الرسلائل لنسخة أندرويد الخاص به، 
حيث يعمل واتس آب على تطوير ميزة ردود 
الفعلل عى الرسلائل منذ بضعة أشلهر حتى 
اآلن، والتلي، كمللللللا يتضح من اسلمها، 
تتيح للمسلتخدمن اللللللرد عى الرسلائل 
بنفلس الطريقلة التلي يتفاعللون بهلا مع 
املنشلورات والتعليقلللات عى تطبيق فيس 

بوك.
ويف السلابق، لم يكن لدى واتس آب أي خطط 
إلخطار املسلتخدمن بلردود فعل الرسلائل، 
لكن الرشكة بدأت الحًقلا يف تطويره لإلصدار 
التجريبي من تطبيلق iOS الخاص بها، واآلن 
تعمل أيًضا عى توفري نفس امليزة ملستخدمي 

أندرويد.
ويقلول املصلدر إن ميزة إشلعارات رد الفعل 
عى الرسلائل »مخطط إلصدارهلا يف تحديث 
مسلتقبيل«، للذا ملن املحتملل أنك للن تراها 
يف قائملة إعلدادات واتلس آب حتلى إذا كنت 
تسلتخدم أحدث إصدار تجريبلي، وإىل جانب 
ذلك، ليلس من الواضح متى سليصدر واتس 
آب ميلزة ردود الفعلل على الرسلائل لجميع 

املستخدمن.

واتس آب يعمل على ميزة ردود األفعال للرسائل 
ُطلّور العلماء كامريا ثاثية األبعاد قوية قلادرة عى اخرتاق ورؤية أي يشء 

تقريبا، بما يف ذلك الزوايا والضباب وحتى اللحم البرشي.
ويسلتخدم الجهلاز، اللذي صنعله باحثون ملن جامعة نورث وسلرتن يف 

إيفانستون، إلينوي، تقنية تسمى »الطول املوجي الرتكيبي الهولوغرايف«.
ويعمل عن طريق تشلتيت الضوء بشلكل غري مبارش عى األشياء املخفية، 
والتلي تنتلرش ملرة أخلرى وتنتقلل إىل الكاملريا، حيلث ُيسلتخدم الذكاء 

االصطناعي إلعادة بناء الكائن األصيل.
ويقول العلماء إن الكامريا عى بعد عقد من أن تكون متاحة تجاريا، ولكن 
عندملا تصل هذه التكنولوجيا يمكن اسلتخدامها يف السليارات، وكامريات 

املراقبة وحتى كماسح ضوئي طبي.
ويمكلن أن يكلون أحلد األمثلة هو اسلتبدال اسلتخدام املنظلار يف تنظري 

القوللون، وبدال من ذللك جمع موجات الضوء 
لرؤية الطيات داخل األمعاء.

وهلذا مجلال بحث جديلد نسلبيا، ُيعرف 
باسلم التصويلر ملن دون خلط البلر 

)NLoS(، ويمكلن لهذه التقنيلة أن تلتقط 
برسعلة صلورا كامللة املجلال ملناطلق كبرية. 

وتفعل ذلك بدقة دون املليمرت، وهو مستوى من 
الدقة يمكن أن تسلتخدمه الكاملريا التي تعمل 
باللذكاء االصطناعلي للرؤية من خلال الجلد، 

ورؤية حتى أصغر الشعريات الدموية تعمل
ونظرا لتناثر الضوء عى األشلياء املخفية وتناثره 

مرة أخرى إىل الكامريا، تعيد الخوارزمية بناء إشلارة 
الضوء املتناثرة.

كاميرا ثالثية األبعاد تخترق 
الضباب واللحم البشري !
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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(
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07829981455 هاتـــــــف الشكاوي

هاتـــــــف العالقـات

يعترب كهف براو أحد الكهوف األكثر غموضاً وجماالً يف إيران، وجمال هذا 
الكهف لدرجة أنه يذه�ل العيون. ُيعرف كهف براو الفريد بأنه أكرب كهف 
عمودي يف العالم. يقع هذا الكهف عىل بعد 12 كم شمال رشق كرمانشاه،
والقرب من جبل بيس�تون وقرية ش�ابة. تم إنش�اء هذا الكهف عىل قمة 
جب�ل ب�راو، والذي يعت�رب أعىل قمة يف كرمانش�اه. يعترب  كه�ف براو بني 

اإليرانيني بمثابة خزنة مغلقة ال مفتاح لفتحها. حتى عام 1991، شكلت 
جمعي�ة متس�لقي الجبال اإليراني�ة وأهايل كرمانش�اه فريقاً متماس�كاً 
وس�اروا إىل نهاية الكهف.ارتفاع الكهف 3000 مرت فوق الس�طح االرض، 
بحيث يعترب هذا الكهف أعىل مس�توى بني جميع الكهوف يف العالم. يبلغ 
عم�ق  الكهف 751 مرتاً وطوله 1454 مرتاً وفيه 26 برئاً. أعمق برئ يف هذا 

الكهف 49 مرتا. عندما رأى جان ميدلتون كهف براو، وصفه بأنه يش�به  
كهوف إيفرس�ت وأصعب كهف يف العالم.بعد ذلك  تم اكتش�اف املزيد من 
الكه�وف العمودي�ة، ولكن نظ�راً لوقوع الكهف عىل ارتف�اع 3050 مرتاً ، 
فإن�ه ال يزال ُيعرف بأعىل كهف يف العالم.محافظة كرمانش�اه هي إحدى 
أجمل املحافظات يف إيران بجبالها الشاهقة التي تعانق السحاب وأنهارها 

الجارية بني األودية الخرضاء والصخور الجميلة التي هي شواهد طبيعية 
وتأريخي�ة ع�ىل عراقة أهلها الذي�ن ورثوا أقدم الحض�ارات البرشية.وأما 
حضارتها فهي ذات جذور عريقة يف ش�تى العصور فقد تم اكتش�اف آثار 
قديمة تعود إىل ما قبل التأريخ وال سيما املساكن الحجرية والكهوف التي 

كانت مأوى لشتى الشعوب واألمم السالفة.

كشف جريمة حدثت منذ 
عام 1959 

كشفت الرشطة األمريكية، أخرياً، لغز جريمة قتل مروعة 
وقعت عام 1959، وكانت ضحيتها طفلة عمرها 9 أعوام.

وتعرف�ت الس�لطات األمني�ة يف مدين�ة س�بوكني بوالية 
واش�نطن ع�ىل الجاني، ال�ذي اغتص�ب الفت�اة وقتلها ، 
قب�ل أكثر م�ن 6 عقود.وأوضحت رشطة س�بوكني، عىل 
حس�ابها يف »توي�رت«: »توصل املحقق�ون إىل حل جريمة 
قتل باردة تعود إىل ع�ام 1959«.وكانت جريمة اغتصاب 
وقت�ل الطفلة كاندي روجرز، التي كانت تبيع النعناع، قد 
هزت مدينة س�بوكني.ويذكر أن الجاني هو بائع متجول 
كان يدعى جون راي هوف، وتويف منتحراً عام 1970 عن 
عمر ناه�ز 31 عاماً.وأض�اف أن ابنت�ه »قدمت الحمض 
النووي للمحققني يف سبوكني، مما ساعد عىل حل قضية 
مقتل روجرز«.وس�بق أن أدين هوف باالعتداء عىل امرأة، 
بعد ربطها بمابس�ها وخنقه�ا. وكان آنذاك يعمل جنديا 
قبل أن يتم ترسيحه من الجيش ويتحول إىل بائع متجول

وقارن�ت رشطة س�بوكني قضية روجرز بجبل إفرس�ت، 
قائل�ة: »الجبل الذي ال يمكننا التغل�ب عليه أبدا، ولكن يف 

نفس الوقت لم ينسه أحد عىل اإلطاق«.

أعلن�ت إثيوبي�ا ع�ودة مجموعة م�ن الكن�وز القديمة 
إىل أراضيه�ا كان ق�د نهبها جن�ود بريطانيون يف القرن 
التاس�ع عرش، م�ن اململكة املتح�دة وبلجي�كا وهولندا 
بع�د فرتة طويلة م�ن الحمل�ة الدبلوماس�ية إلعادتها.
وتتضم�ن املجموع�ة تاجا احتفاليا ودرع�ا إمرباطوريا 
ومجموعة م�ن أك�واب فضية وكتاب ص�اة مخطوط 
بخ�ط الي�د ومجوه�رات متنوعة.ونهب�ت معظ�م هذه 
القطع ع�ىل أيدي الجيش الربيطاني خال انتصاره عىل 

اإلمرباط�ور الحبيش تيودروس الثاني يف معركة ماغداال 
يف عام 1868.وكشفت الكنوز أمام الصحافة يف املتحف 
الوطني يف أديس أبابا، بعد ش�هرين عىل تسلمها رسميا 
من الس�لطات اإلثيوبية يف لندن .وقال السفري اإلثيوبي 
ل�دى بريطانيا تيف�ريي ميليس إن تس�ليم هذه القطع، 
وه�و أهم تعوي�ض تم تقديم�ه عىل اإلط�اق إلثيوبيا، 
ل�ه »أهمي�ة هائلة«.وتواص�ل إثيوبي�ا مطالب�ة لن�دن 
بإعادة العدي�د من القطع األخرى بينها ألواح مقدس�ة 

م�ن الحجر والخش�ب التي تص�ور تاب�وت العهد، وهو 
الصندوق الذي يقول الكتاب املقدس إنه يحوي الوصايا 
الع�رش التي أعطيت للنبي موىس عىل جبل س�يناء.كما 
تطال�ب أديس أبابا بإعادة رف�ات نجل تيودروس األمري 
أليمايه�و الذي نق�ل إىل إنجلرتا بعد انتح�ار والده عقب 
هزيمته يف ساحة املعركة.كما تجري إثيوبيا مفاوضات 
بشأن إعادة إنجيل وصليب من املقرر أن يكونا موضوع 

مزاد يف الواليات املتحدة.

إعادة كنوز نهبها جنود بريطانيون الى إثيوبيا 

كهف براو أحد األماكن األكثر غموضًا وجمااًل في إيران

لس�نوات عديدة، كان�ت إحدى س�اكنات بريطاني�ا مقتنعة 
ب�أن والدتها ماتت، حت�ى وجدها أحد األقارب املس�نني عىل 
ش�بكات التواص�ل االجتماع�ي.ويف قص�ة لّم ش�مل األرسة 
املؤثر، كانت كارين ميدهريست )65 عاًما(، مندهشة عندما 
تلقت رس�الة من والدتها جويس البالغة من العمر 90 عاًما، 
والت�ي اتصلت بها عىل الفور عرب »فيس�بوك« عن طريق أحد 
أف�راد األرسة اآلخرين.قالت كارين، مدي�رة الطهاة يف مأوى 
عجزة يف جيلدف�ورد: »لقد كان أمرًا رائًع�ا. نظرت إليها للتو 
وقلت: حس�ًنا، هذه أمي، وكان ذلك أمرًا ال يصدق«.تم ترتيب 
مكاملة فيديو، وصفتها كارين بأنها »رائعة«، وقالت إن األمر 
كان كما لو كنا مًعا ط�وال حياتنا. تمت دعوة كارين لزيارة 
جوي�س يف منزلها يف كينت، وقالت: »كانت هناك دموع قليلة 
لكنها سيدة رائعة وكانت س�عيدة للغاية ألننا وجدنا بعضنا 
بعضا أخريًا«.تابعت كارين: »من الواضح أن عائلتي مرسورة 
تماًما بهذا، وخصوصا بعد أن قيل لنا لس�نوات وسنوات إنها 
وافتها املنية«.باإلضافة إىل إعادة االتصال بوالدتها، اكتشفت 

كارين أن لديها أيًضا أخ غري شقيق وأخت غري شقيقة.

فيسبوك يجمع أّما بابنتها 
بعد 60 عامًا

أقدم�ت قرية تس�مى بوروت�ا يف إيطاليا، ع�ىل توفري احتياجاته�ا من الطاقة 
بش�كل ذات�ي، بفضل إنتاجها مص�ادر متجددة تتمتع به�ا القرية، لتعلن عن 
عدم حاجتها لتحصيل أموال من س�كانها مقابل الكهرباء، والسماح للسكان 
باالنتف�اع بالكهرب�اء مجانا مدى الحياة، بس�بب وجود أح�د التوربينات التي 
تعم�ل ع�ن طريق الري�اح وتنتج قدرة 850 كيل�و وات من الكهرب�اء ما يوفر 
أكث�ر من احتياج�ات القرية.القرية تقع يف بلدة بوروت�ا اإليطالية يف مقاطعة 
ساس�اري بإقلي�م رسديني�ا جنوبي الب�اد، يبلغ عدد س�كانها 300 نس�مة، 
حيث يعيش�ون جميعهم بفضل بن�اء توربينات رياح بق�درة 850 كيلو وات.

وأصبح�ت قري�ة بوروتا الصغ�رية أول مجتم�ع للطاقة املتج�ددة بالكامل يف 
رسديني�ا، حيث يمكن أن تعمل الطاقة من الش�مس وتجدي�د الطاقة، بهدف 
تبني مبدأ االس�تدامة ومحاربة التهجري الس�كاني وجعل الحياة داخل القرية 
جذاب�ة مرة أخرى لكل من أولئك الذين ولدوا هناك وملن قد يرغبون يف االنتقال 
إليه�ا.يف قري�ة بوروتا ال يدفع الس�كان فواتري للكهرباء، امليزة التي ال تش�مل 
فقط س�كان البلدة اإليطالي�ة، ولكن الوافدين أيضا، عىل أم�ل أن يؤدي غياب 
تكالي�ف املعيش�ة للكهرباء إىل جذب س�كان جدد إىل قرية رسديني�ا الجميلة.

كم�ا يتم إنتاج الكهرب�اء للمباني العامة بأنظم�ة كهروضوئية منترشة حول 
البل�دة، وبهذه الطريقة، تزود قاعة املدينة واملرافق الرياضية واملدارس وقاعة 

املؤتمرات واملكتبة ودار الراحة جميعها بالطاقة املنتجة يف استقالية تامة.

نش�ب حري�ق هائل، يف س�اعة مبك�رة من صب�اح امس االثن�ني، بوحدة 
اإلي�داع والتحفظ ع�ىل املركبات التابع�ة ملحافظة اإلس�كندرية بمنطقة 
الكيل�و 26 غربي املدينة، ما أس�فر عن احرتاق وتفحم 28 س�يارة، وذلك 
دون ح�دوث إصابات.وتلق�ى الل�واء محمود أب�و عمرة، مس�اعد الوزير 
مدير أمن اإلس�كندرية، إخطارا من مباحث قس�م رشط�ة العامرية يفيد 
بنش�وب حريق يف وحدة اإليداع والتحفظ بمنطقة أم زغيو، وفقا لوسائل 
إعام مرصية.وانتقل ضباط مباحث القسم وقوات الحماية 
املدنية برفقة سيارة إسعاف إىل موقع الباغ، وتبني 
م�ن الفح�ص أن الوح�دة مخصص�ة للتحفظ 
عىل املركب�ات املخالفة والس�يارات القديمة 
املعاين�ة  بالشوارع.وكش�فت  واملرتوك�ة 
نش�وب حريق هائل بالوحدة املشار إليها، 
ما أس�فر ع�ن تفح�م 28 من الس�يارات 
املتحفظ عليها، فيما تش�ري التحريات إىل 
نش�وب الحريق بس�بب تم�اس كهربائي 
نتيجة الطقس الس�يئ.تمت السيطرة عىل 
الن�ريان ومحارصته�ا ملنع امتداده�ا، وحرر 
املحرض ال�ازم بالواقعة.وتتعرض اإلس�كندرية 
ملوج�ة من الطقس الس�يئ، يصاحبها هطول أمطار 
رعدية غزيرة ورياح شمالية غربية وانخفاض ملحوظ يف درجات الحرارة، 

عث�ر فري�ق تنقيب عن اآلثار بوالي�ة هطاي جنوبيَّ تركيا، ع�ىل طبعة ختم أمري »حيث�ي« يقدر عمرها 
ب��3250 عاما.وجاء اكتش�اف الطبعة ضم�ن أعمال التنقي�ب يف مدينة ريحانيل التابع�ة لوالية هطاي 
برئاس�ة م�راد أكار رئيس قس�م اآلثار والتاري�خ البدائي وآث�ار الرشق األدنى بجامع�ة مصطفى كمال 
الرتكية.وق�ال أكار، إن »أعم�ال التنقي�ب تج�رى يف منطقة )آتش تش�انا( األثرية بريحان�يل، بدعم من 
رابطة التاريخ الرتكي، وتحت إرشاف وزارة الثقافة والس�ياحة«.وأوضح، أن »من بني اآلثار املكتش�فة، 
نصوص�ا مس�مارية مكتوبة باللغة األكدية عىل لوح يقدر عمره ب��3400 عام، وطبعة ختم أمري حيثي 
غري معروف اس�مه، ويقدر عمر هذه الطبعة ب�3250 عاما«.وأش�ار أكار، إىل أن »األختام األس�طوانية 
تشري إىل معلومات حول املمارسات اإلدارية للمنطقة، خاصة خال الفرتة التي كانت فيها املنطقة تحت 

حكم إمرباطورية ميتاني )1500 ق. م – 1300 ق. م(«.

اضط�ر زعيم املعارضة البولندية والرئيس الس�ابق للمجلس األوروبي دونالد توس�ك إىل تس�ليم رخصة 
قيادته ودفع غرامة تعادل 120 دوالراً بسبب تجاوزه الرسعة املقررة.وكان توسك، رئيس وزراء بولندا يف 
الفرتة من 2007 إىل 2014، قد أعلن عرب صفحته عىل تويرت أن العقوبة كانت مناسبة: »قبلتها من دون 
مناقشة«.ونقلت وكالة األنباء البولندية »باب« عن الرشطة قولها إن الضباط أوقفوا توسك )64 عاما(، 
بالقرب من بلدة ماالوا ش�مال وارس�و لقيادته برسعة 107 كيلومرتات يف الساعة داخل بلدة، يف حني أن 
الحد األقىص للرسعة هناك 50 كيلومرتًا يف الساعة.يذكر أن توسك هو زعيم حزب »املنرب املدني« الليربايل 

املحافظ وأكرب حزب معارض يف بولندا.

قرية إيطالية سكانها ال يدفعون فواتير الكهرباء

العثور على ختم ألمير »حيثي« جنوبيَّ تركياحريق يلتهم 28 سيارة في مصر

سحب رخصة قيادة 
رئيس وزراء بولندا 
األسبق


