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فمن قبلين بقبول الحق
فاهلل أوىل بالحق

»إجماع« سياسي يبدد »حلم« الوالية الثانية للرئاسات 
وحراك حثيث نحو »التوافق«

عصا غليظة وطالق بال رجعة

المراقب العراقي/ المحرر السياسي…
بينم�ا يتصاعد االحتق�ان الجماهريي جراء 
ما خلّفته الدورة الربملانية الس�ابقة بقيادة 
مصطف�ى  وحكوم�ة  الحلب�ويس،  محم�د 
الكاظمي التي نتجت من رحمها، عالوة عىل 
»الخروق الدس�تورية« الت�ي اُرُتكبت خالل 
»والي�ة« رئي�س الجمهورية بره�م صالح، 
يتواص�ل الح�راك الس�يايس ب�ن البيوتات 
السياسية، لبلورة قرارات ُتبدد »حلم الوالية 

الثانية« للرئاسات الثالث عىل حد سواء.
وتوال�ت اللق�اءات الفردي�ة والجماعية بن 
القادة الش�يعة والس�نة واألك�راد، كٌل عىل 
ح�دة، خالل اآلون�ة األخ�رية لتحديد مالمح 
املرحل�ة املقبل�ة، الس�يما أن العراق يش�هد 
حالة عدم اس�تقرار س�يايس غري مسبوقة، 
وس�ط تحذي�رات متصاع�دة م�ن إمكانية 
احت�دام املواق�ف الش�عبية املعرتض�ة ع�ىل 

»تزوير« نتائج االنتخابات األخرية.
ويف خضم ذلك، ُتش�ري التحليالت السياسية 
إىل أن أدن�ى مس�توى م�ن االتف�اق ال�ذي 
س�وف تخرج به تفاهمات القادة الش�يعة، 
بعد اجتم�اع اإلطار التنس�يقي األخري الذي 
احتضنه من�زل زعيم تحال�ف الفتح هادي 
العامري، س�وف يب�دد مس�اعي الكاظمي 

»الحالم« بتجديد واليته لرئاسة الحكومة.
وبم�وازاة ذل�ك ب�رز مؤخ�رًا، إجم�اع ب�ن 
الصق�ور والقي�ادات الس�نية ع�ىل رف�ض 
التجديد لرئيس مجلس النواب املنحل محمد 
الحلب�ويس، الس�يما أن تحال�ف ع�زم الذي 
يتزعمه خميس الخنجر بات منافًس�ا قوًيا 
بعد أن قّدم أكثر من مرش�ح للمنصب، وهو 
ما ُينذر ب�«خالف سني كبري«، حسبما يرى 

مراقبون.
إىل ذلك حسمت القوى الكردية عىل ما يبدو، 
موقفه�ا بعدم التجديد لرئي�س الجمهورية 

برهم صال�ح، يف ظل حراك س�يايس حثيث 
الختيار مرش�حن ب�دالء، يف الوقت الذي ما 
تزال األعن فيه ترنو صوب االتفاق املرتقب 
بن القوى الش�يعية، التي ستحس�م الجدل 

الدائر بشأن شكل الحكومة املقبلة.
ويف خضم »االنسداد السيايس« الذي يشهده 
الع�راق منذ إعالن نتائ�ج االنتخابات، جراء 
الش�د والجذب ب�ن الفرق�اء احتجاجاً عىل 
»التزوير« الذي رافق عملية االقرتاع، تنعقد 
اآلم�ال اآلن عىل حل س�يايس ق�د يفيض إىل 
انتهاء األزمة الراهنة، والذهاب نحو تشكيل 

حكومة جديدة.
والتحلي�الت ح�ول ش�كل  اآلراء  وتنش�طر 
الحكوم�ة املقبلة، ب�ن من ي�رى أن القوى 
السياسية متجهة نحو »األغلبية«، وآخرين 
يعت�ربون هذا الخيار »حلم�اً بعيد املنال« يف 
خضم الواقع الس�يايس الح�ايل، ولذلك فإن 
خي�ار »الحكوم�ة التوافقي�ة« ب�ات يقرتب 

رويداً رويداً.
بدوره يقول املحلل السيايس حيدر الربزنجي 
إن »هن�اك حديًث�ا  العراق�ي«،  ل�«املراق�ب 
مت�داواًل عن تدخل س�عودي وأردني وتركي 

يف اختيار رئيس الربمل�ان محمد الحلبويس، 
وبالتايل ف�إن اختياره لم يكن داخلًيا«، الفًتا 
إىل أن »هذه العملية معقدة وال يتم تس�ليط 
الضوء عليها، عىل غرار الرتويج الذي يجري 
عىل منصب رئيس الوزراء الذي ُيّتهم خالله 
املكون األكرب بأن�ه يخضع لفرضية إيران - 

أمريكا«.
ويضي�ف الربزنج�ي أن »هن�اك 8 قوى من 
املك�ون الس�يايس الس�ني رفض�ت تجديد 
الوالية للحلبويس، وهذا األمر سوف ينسحب 
الجمهوري�ة  رئي�ي  اختي�ار  ع�ىل  أيًض�ا 

والوزراء«.
ويؤك�د الربزنجي أن »هناك إرادة سياس�ية 
من قبل أغلب الكت�ل، ورفًضا قاطًعا إلعادة 

التجديد يف املناصب الثالثة«.
وأج�رى العراق يف العارش م�ن ترشين االول 
املايض، انتخابات برملاني�ة »مبكرة«، كانت 
نتائجه�ا صادمة للجميع، بس�بب »التزوير 
ورسقة أصوات املرش�حن الذين ينتمون إىل 

طيف سيايس محدد«.
وضجَّ الشارع العراقي وانتفض بتظاهرات 
غاضب�ة طال�ب املش�اركون فيه�ا بإع�ادة 
الع�د والف�رز اليدوي لجمي�ع املحطات، بيد 
أن مفوضي�ة االنتخاب�ات تجاهلت املطالب 
وأرصت ع�ىل موقفه�ا، وه�و أم�ر بطبيعة 
الح�ال أدى لتحول التظاه�رات إىل اعتصام 

مفتوح أمام بوابة املنطقة الخرضاء.
وعىل حن غرّة فوجئ�ت جموع املتظاهرين 
الذي�ن م�ى ع�ىل اعتصامهم املفت�وح ما 
يقارب الثالثة أسابيع، بتصعيد خطري تمّثل 
بحرق خيمهم ورضبهم واستخدام العيارات 
النارية الحية يف مواجه�ة الُعزَّل، األمر الذي 

خلّف شهداء وجرحى.
اس�تهداف  ع�ىل  س�اعات  م�يض  وبع�د 
العّزل وتصفيتهم ب�«رصاصات  املعتصمن 
غ�ادرة«، أعل�ن مكت�ب رئيس ال�وزراء عن 
تع�رض الكاظم�ي إىل »محاول�ة اغتي�ال« 
بواس�طة طائرة مسرية استهدفت منزله يف 

املنطقة الخرضاء.
ويرى مراقبون للش�أن السيايس أن خيارات 
املتظاهرين س�تبقى مفتوح�ة وفق ما أقره 
الدس�تور العراق�ي، إذ من املمك�ن أن يلجأ 
رقع�ة  وتوس�يع  التصعي�د  إىل  املحتج�ون 
التظاهرات وإغالق أبواب املنطقة الخرضاء 
بعدم�ا أعلن�ت مفوضي�ة االنتخاب�ات أْن ال 

تغيري يف النتائج.

المراقب العراقي/ بغداد...
اكدت حركة حقوق، أمس االحد، 
ان حكوم�ة الكاظم�ي تعمل عىل 
دع�م الدول »املطبعة« مثل االردن 

ومرص اقتصاديا.
وقال املتحدث باس�م الحركة عيل 
فض�ل الل�ه يف ترصي�ح صحف�ي 
العراق�ي«، ان  تابعت�ه »املراق�ب 
حكومة رئي�س الوزراء مصطفى 
الكاظم�ي تدع�م ال�دول املطبعة 
مث�ل األردن وم�رص ع�رب تقديم 

خدمات اقتصادية«.
الكي�ان  عقب�ة   « ان  وأوض�ح 
الصهيوني يف الرشق االوس�ط هو 
العراق وايران »، مبينا ان » محور 

املقاوم�ة ه�و العقب�ة الوحي�دة 
ام�ام الصهاينة يف انش�اء الرشق 

االوسط الجديد ».
تعت�رب  ام�ريكا   « ان  واض�اف 
العراق عائق�ا امام تنفيذ االجندة 
الصهيونية وهن�اك مخطط كبري 
يعد له من قبل السفرية االمريكية 
الجديدة »، موضحا ان » السفرية 

الجديدة عليها شبهات كثرية ».
وبش�أن التق�ارب الش�يعي ب�ن 
الكت�ل السياس�ية، لف�ت فض�ل 
االممي�ة  املمثل�ة   « ان  اىل  الل�ه 
جين�ن بالس�خارت تعم�ل ع�ىل 
رضب التقارب االخ�ري بن التيار 

الصدري واإلطار التنسيقي«.

المراقب العراقي/ بغداد...
حاول�ت الطائ�رات األمريكي�ة، أمس االح�د، اس�تفزاز املتظاهرين 
املرابطن عند بوابات الخرضاء ضد التزوير، عرب إطالق قنابل نارية 

يف سماء موقع التظاهر.
واظهر مقطع فيديو نرش ع�ىل مواقع التواصل االجتماعي وتابعته 
»املراقب العراقي« طائرة أمريكية نوع »ش�ينوك« وهي تلقي حزمة 

من القنابل الضوئية عىل سماء التظاهر«.
وفرس ناش�طون عىل مواقع التواصل تلك املمارس�ات بانها محاولة 

الستفزاز املتظاهرين الرافضن لعملية تزوير االنتخابات«.
وكان املتظاهرون قد أرضم�وا النريان يوم الجمعة املايض بالعلمن 
األمريك�ي والصهيون�ي عن�د بواب�ة الخ�رضاء م�ن جان�ب وزارة 
التخطيط، احتجاجا عىل التدخالت األمريكية يف االنتخابات العراقية.

المراقب العراقي/ بغداد...
طالب�ت كتلة ح�راك الجي�ل الجديد، 
املركزي�ة  الحكوم�ة  األح�د،  أم�س 

بزيارة سجون اإلقليم.
وقال�ت عض�و الكتلة وس�ن عمر يف 
ترصي�ح صحف�ي تابعت�ه »املراقب 
اإلقلي�م  “س�جون  إن  العراق�ي« 
تعان�ي أوضاعا مزرية ج�دا، نتيجة 
اإلجراءات التعسفية املتخذة بحقهم 
من قب�ل األجهزة األمنية”. وأضافت 
أن »س�جون اإلقليم ال تنطبق عليها 
أدن�ى مواصف�ات حقوق اإلنس�ان، 
وقس�وة  تعذي�ب  ح�االت  وهن�اك 

مفرطة من قبل الس�لطة خاصة يف 
دهوك وسجونها الرسية«.

يشار اىل ان السلطة الكردية أقدمت 
ع�ىل حمل�ة اعتق�االت واس�عة بعد 
التظاه�رات الطالبي�ة األخ�رية التي 
انطلق�ت للمطالب�ة بإع�ادة املنحة 

الشهرية.
حقوقي�ة  منظم�ات  وس�جلت 
انتهاكات صارخة لحقوق االنس�ان 
يف كردس�تان بس�بب اعتقال العديد 
م�ن الصحفي�ن واإلعالمي�ن الذين 
انتقدوا سياس�ات األح�زاب الكردية 

الحاكمة.

حقوق: حكومة الكاظمي 
تدعم الدول الُمطبِّعة

كتلة كردية تطالب المركز بزيارة 
سجون اإلقليم

»الشينوك« األمريكية 
تستفز المتظاهرين

الرئاسات الثالث »تشفط« الموازنة بخرطوم السفرات والمؤتمرات
المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي

كش�فت تقارير صحفي�ة وحكومية عن 
حجم الهدر املايل الكبري للرئاس�ات الثالث 
خالل العام الج�اري والتي بلغت مليارات 
الدنانري، بالرغم من إيقاف أكثر من س�تة 
آالف م�رشوع بحج�ة غي�اب التموي�ل يف 
الوقت الذي ش�هدت موازنة العراق أرقاما 
انفجارية لم يرصف منها سوى ما يخص 
بن�ود روات�ب املوظف�ن, وكذل�ك املنافع 

املالية للرئاسات الثالث.

وبلغ�ت التكالي�ف املالي�ة الضخم�ة التي 
خ�الل  م�ن  ال�وزراء  رئاس�ة  رصفته�ا 
مؤتم�رات ال قيمة لها ، حيث بلغت تكلفة 
املؤتمر الواحد ما بن )5-7( مالين دوالر 
وهدايا قدم�ت للزائري�ن قيمتها أضعاف 
مبالغ تكلفة املؤتمرات وخاصة ما يتعلق 
منه�ا باس�رتداد األم�وال التي ل�م ينجح 

العراق بها.
أم�ا إيفادات الرئاس�ات وس�فراتها فهي 
ب�اب جدي�د لله�در امل�ايل فق�د تصدره�ا 

رئي�س مجل�س النواب محم�د الحلبويس 
والت�ي أغل�ب زياراته ترفيهي�ة للحصول 
ع�ىل تأييد عرب�ي من أجل الوالي�ة الثانية 
ملجلس الن�واب , فقد بلغت عدد س�فراته 
العلنية خالل عام واحد بواس�طة الطائرة 
الرئاس�ية بصحبة عائلته وأفراد حاشيته 
25 رحل�ة اىل مختل�ف دول العال�م بع�دة 
حج�ج وقد كلفت ميزانية الدولة أكثر من 

مليار و58 مليون دينار .
ه�ذه األرق�ام تؤكد حج�م اله�در املايل يف 

اإلنفاق الحكومي والذي تميزت به موازنة 
العام الح�ايل , فقد اقرتحت موازنة 2021 
مبلغ 120 تريليون دينار كإنفاق حكومي 
وهو مبلغ يدل عىل اإلرساف يف الوقت الذي 
تفرض فيه الحكومة سياسة تقشف ضد 
املواط�ن , أما الوف�رة املالية املتحققة من 
بي�ع النفط فقد اختفت أرقامها وال يوجد 

ترصيح حكومي بشأنها.
تحال�ف  ع�ن  الس�ابق  النائ�ب  وكش�ف 
الفتح عدي ش�عالن ، ع�ن وجود حراك يف 

ال�دورة الربملاني�ة املقبل�ة  ملعرف�ة املبالغ 
الت�ي حصلت عليه�ا حكوم�ة مصطفى 

الكاظمي بارتفاع أسعار النفط.
وقال ش�عالن، إن “هناك ح�راكا من كتل 
سياس�ية مختلفة، يجري لغرض معرفة 
حكوم�ة  عليه�ا  حصل�ت  الت�ي  املبال�غ 
مصطفى الكاظمي بارتفاع أسعار النفط 
قياس�ا بما تم احتس�ابه يف موازنة العام 

الحايل”...
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المراقب العراقي/ احمد محمد...
تعيش األح�زاب الحاكمة يف إقليم كردس�تان، وباألخص 
الحزب�ن الحاكم�ن »الديمقراطي واالتح�اد الوطني« يف 
ف�رتة حرج�ة للغاية وه�ي األصع�ب منذ توليهم�ا زمام 
االمور، س�يما بعد موجة االحتجاجات التي شهدتها مدن 
اإلقلي�م بالضد م�ن السياس�ات القائمة هناك والفس�اد 
اإلداري واملايل املسترشين، فضال عن التعسف وإجراءات 
القم�ع وانع�دام حرية ال�رأي، حيث لم تفلح الس�لطات 
بإس�كات ص�وت الش�عب الكردس�تاني ع�ىل الرغم من 
ممارس�تها عملي�ات القم�ع والتغيي�ب بح�ق املواطنن 

والناشطن يف كردستان.
مقاب�ل ذلك، تحاول تلك األحزاب ضمان ديمومة وجودها 
عىل رأس الس�لطة من خالل التعكز عىل رشوط مجحفة 

ع�ىل األح�زاب السياس�ية األخ�رى ضم�ن مفاوضاته�ا 
الخاص�ة بتش�كيل الحكومة االتحادية، حيث تس�عى اىل 
ضمان حصولها عىل الحصة املالية خالل السنوات األربع 
املقبل�ة، ب�رصف النظر عن االتف�اق النفط�ي املوقع مع 

املركز.
واملراد م�ن هذه الرشوط، هو ضمان بق�اء حكم العوائل 
عىل قيد الس�لطة، وع�دم توفر األرضي�ة الخصبة الندالع 
احتجاج�ات مليونية خالل الف�رتة املقبلة يف عموم أرجاء 

اإلقليم.
وأك�دت أوس�اط سياس�ية كردي�ة، أن األوض�اع يف إقليم 
كردس�تان العراق س�يئة م�ن جمي�ع النواح�ي اإلدارية 
واالقتصادي�ة، مش�رية اىل أن رفع س�عر الوق�ود ونقص 
ساعات تجهيز الطاقة الكهربائية، ورفع معدل الرضائب 

وع�دم االهتمام بالواق�ع التعليم�ي ورصف املنحة املالية 
املخصصة للطلبة، ينذر بتظاهرات واسعة يف مدن اإلقليم.
وأض�اف مراقب�ون للش�أن الس�يايس، أن املواطن�ن يف 
اإلقليم وصلوا ملرحلة اليأس بسبب السياسة التي تتبعها 
الحكومة وأحزاب الس�لطة والرسقات والفس�اد املوجود، 
وبالتايل ستتوسع تظاهرات الطلبة لتشمل رشائح أخرى 

للمطالبة بحقوقها املغتصبة.
وتش�هد محافظ�ة الس�ليمانية وم�دن أخ�رى يف إقلي�م 
كردس�تان الع�راق تظاهرات يومي�ة لطلب�ة الجامعات، 
للمطالب�ة ب�رصف املنح�ة املالي�ة املخصصة له�م، فيما 
التح�ق مواطنون م�ن أربيل وكالر بالح�راك االحتجاجي 

القائم...
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بعد الهيجان الشعبي ..األحزاب الحاكمة في كردستان تبحث عن مخرج آمن 

المراقب العراقي/ بغداد...
االح�د،  أم�س  الصح�ة،  وزارة  دع�ت 
الحكومة اىل تشديد االجراءات يف املنافذ 
الحدودية وفح�ص الوافدين من الدول 

التي سجلت إصابات باملتحور الجديد.
وقال مدير تعزيز الصحة الدكتور هيثم 
العبي�دي يف ترصي�ح صحف�ي تابعت�ه 
»املراق�ب العراق�ي« إن�ه »ال توج�د أي 
ضمانات لعدم انتقال الفريوس املتحور 
)اوميكرون( اىل العراق، لذا يجب تشديد 

الرقاب�ة عىل الحدود وفح�ص الوافدين 
م�ن الدول التي ش�هدت إصاب�ات بهذا 
املتحور«، مش�ريا اىل أن »تس�جيل عدد 
م�ن ال�دول العربي�ة املج�اورة للعراق 
إصاب�ات باملتحور الجدي�د، مثل االردن 
»غي�اب  أن  ب�ن  فيم�ا  والكوي�ت«، 
الوقاية ينذر بخط�ورة املوجة الوبائية 

الجديدة«. 
»املضاعف�ات  أن  العبي�دي  وأوض�ح 
التي يس�ببها )اوميكرون( ال تزال غري 

معروفة، لكن هن�اك مؤرشات لتقييمه 
تتمثل بأن رسعة انتشاره ضعف رسعة 
انتش�ار متحور )الدلتا( بسبب احتوائه 
ع�ىل 3 جين�ات م�ن س�الالت أخ�رى 

سابقة« . 
اوميك�رون  »اع�راض  أن  اىل  ولف�ت 
تب�دأ بالص�داع وألم بالحنج�رة وضيق 
بالتنفس ومشكالت بالجهاز الهضمي، 
وال يمكن للشخص االعتيادي اكتشافه 

إال من خالل الفحوصات املختربية« .

الصحة تدعو لتشديد اإلجراءات على الوافدين
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المراقب العراقي/ بغداد...
أعلنت عش�ائر س�نجار، أمس االح�د، العصي�ان املدن�ي احتجاجاً عىل 

الرضبات الرتكية املتواصلة.
وافادت العشائر يف بيان تابعته »املراقب العراقي« ان »الصمت الحكومي 
املتواص�ل عىل االنتهاكات الرتكي�ة يف األرايض العراقية، يدفعنا اىل اعالن 

العصيان املدني لحن تدخل الحكومة لوقف االستهدافات املستمرة«.
وأضاف البيان ان »العصيان املدني يف س�نجار بمحافظة نينوى بس�بب 
عج�ز حكوم�ة ترصيف االعم�ال عن وق�ف الرضبات الجوي�ة الرتكية 
عىل املدينة«. وتش�هد مناطق س�نجار هجمات متكررة من قبل القوات 

الرتكية وسط صمت حكومي مطبق.
يش�ار اىل ان القوات الرتكية كانت قد أطلقت عدة عمليات عس�كرية يف 
ش�مال العراق ملواجهة حزب العمال الكردستاني ال�«PKK«، اال ان تلك 

الرضبات طالت قرى ومدنا كردية.

عصيان مدني في سنجار احتجاجًا 
على الضربات التركية

في هذا العدد
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 عشوائيات بغداد.. ازمة تعجز 
عن حلها الحكومة  
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قائد الثورة: السيدة زينب »ع« أثبتت 
عظمة القوة الروحية والفكرية للمرأة

تشيلسي ينافس ليفربول على ضم جليسون بريمير 
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املراقب العراقي/ أحمد محمد...
تعي�ش األح�زاب الحاكم�ة يف إقليم كردس�تان، 
وباألخ�ص الحزب�ن الحاكم�ن »الديمقراط�ي 
واالتح�اد الوطن�ي« يف فرتة حرج�ة للغاية وهي 
األصع�ب منذ توليهم�ا زمام االمور، س�يما بعد 
موج�ة االحتجاجات التي ش�هدتها مدن اإلقليم 
بالض�د من السياس�ات القائمة هناك والفس�اد 
اإلداري واملايل املس�ترشين، فضال عن التعس�ف 
وإج�راءات القمع وانع�دام حرية ال�رأي، حيث 
ل�م تفل�ح الس�لطات بإس�كات صوت الش�عب 
الكردس�تاني عىل الرغم من ممارستها عمليات 
القم�ع والتغييب بحق املواطنن والناش�طن يف 

كردستان.
مقاب�ل ذلك، تحاول تلك األحزاب ضمان ديمومة 
وجودها عىل رأس السلطة من خالل التعكز عىل 
رشوط مجحفة عىل األحزاب السياس�ية األخرى 
ضم�ن مفاوضاتها الخاصة بتش�كيل الحكومة 
االتحادية، حيث تس�عى اىل ضمان حصولها عىل 
الحص�ة املالي�ة خالل الس�نوات األرب�ع املقبلة، 
ب�رف النظر ع�ن االتفاق النفط�ي املوقع مع 

املركز.
واملراد من هذه ال�رشوط، هو ضمان بقاء حكم 
العوائل عىل قيد الس�لطة، وع�دم توفر األرضية 
الخصب�ة الن�دالع احتجاج�ات مليوني�ة خ�الل 

الفرتة املقبلة يف عموم أرجاء اإلقليم.
وأك�دت أوس�اط سياس�ية كردي�ة، أن األوضاع 
يف إقلي�م كردس�تان الع�راق س�يئة م�ن جميع 
اىل  مش�رة  واالقتصادي�ة،  اإلداري�ة  النواح�ي 
أن رف�ع س�عر الوق�ود ونقص س�اعات تجهيز 
الطاقة الكهربائية، ورفع معدل الرضائب وعدم 
االهتمام بالواقع التعليمي ورصف املنحة املالية 
املخصص�ة للطلب�ة، ينذر بتظاهرات واس�عة يف 

مدن اإلقليم.
وأضاف مراقبون للش�أن السيايس، أن املواطنن 
يف اإلقليم وصلوا ملرحلة اليأس بس�بب السياسة 
الس�لطة  وأح�زاب  الحكوم�ة  تتبعه�ا  الت�ي 

والرسقات والفس�اد املوجود، وبالتايل ستتوسع 
تظاهرات الطلبة لتشمل رشائح أخرى للمطالبة 

بحقوقها املغتصبة.
وتش�هد محافظة الس�ليمانية وم�دن أخرى يف 
إقليم كردس�تان العراق تظاهرات يومية لطلبة 
الجامع�ات، للمطالب�ة ب�رف املنح�ة املالي�ة 
املخصص�ة لهم، فيما التحق مواطنون من أربيل 

وكالر بالحراك االحتجاجي القائم.
بدوره، أكد املحلل الس�يايس يون�س الكعبي، أن 
»األح�زاب الكردية دأبت خالل املراحل الس�ابقة 
اىل ضم�ان حصوله�ا ع�ىل مكتس�باتها خ�الل 
تشكيل الحكومات السابقة«، مشرا اىل أن »هذه 
األحزاب الزالت تش�عر بأنها »بيض�ة القبان« يف 
املفاوضات السياس�ية وبالتايل تطرح رشوطها 

بأريحية عىل الكتل السياسية األخرى«.
وق�ال الكعبي، يف تريح ل�� »املراقب العراقي« 
إن »الحزبن الحاكم�ن يريدان ضمان الحصول 
عىل األموال الكافية لدفع رواتب املوظفن، وسد 
ِمَنِح الطلبة وذلك للتخلص من أي حراك ش�عبي 

قد يندلع  يف مدن اإلقليم خالل الفرتة املقبلة«.
»خ�رق  ع�ن  يبحث�ان  »الحزب�ن  أن  وأض�اف، 
قانون�ي« جدي�د لالتف�اق النفط�ي م�ن خ�الل 
اس�تحصال ضمانة األحزاب األخرى عىل ضمان 
ذل�ك يف الفرتة املقبلة مقابل من�ح صوتهما لهذا 

الطرف أو ذاك«.
وأش�ار اىل أن »األوضاع يف اإلقليم ليست بصالح 
تح�ركات  هن�اك  وإنم�ا  وأحزابه�ا،  الس�لطة 
للمعارضة الكردية ووجود نيابي للكتل الرافضة 
لسياس�ات »البارزان�ي« و«الطالبان�ي« وه�ذه 
العوامل كلها تهدد كيان وس�طوة الحكم القائم 

يف اإلقليم«.
وال زال�ت م�دن كردس�تان تش�هد احتجاج�ات 
مستمرة، تنديدا بالفساد اإلداري واملايل لحكومة 
اإلقليم، تزامنا مع التحركات السياسية القائمة 
لتش�كيل الحكوم�ة املقبل�ة س�واء ع�ن طريق 

األغلبية أو التوافقية السياسية.

املراقب العراقي/ بغداد...
أعلن وزي�ر التعليم الع�ايل والبحث العلم�ي نبيل كاظم 
عب�د الصاحب، امس االحد، قبول 147 ألف و606 طالب 
وطالبة يف الجامع�ات الحكومية العراقية ضمن القبول 

املركزي للسنة الدراسية 2021/2022.

وقال عب�د الصاحب خالل املؤتمر الخاص بإعالن نتائج 
القبول املركزي، والذي تابعته »املراقب العراقي« إنه »تم 
قب�ول 143 ألف و296 طالب�ا يف الكليات واملعاهد ضمن 
قناة القبول املركزي من مخرجات الدورين األول والثاني 
للدراس�ة اإلعدادية، و)4310( طالبا ضمن قناة القبول 

املبارش«.وأض�اف أن »عدد الطلبة املقبولن من خريجي 
الفرع االحيائي بل�غ )74782( طالبا وطالبة، فيما بلغ 
ع�دد املقبولن من خريجي الف�رع التطبيقي )23488( 
طالبا وطالبة، وتم قب�ول )39007( من خريجي الفرع 
األدبي، مش�را اىل قبول )6019( طالبا ضمن قناة قبول 

ذوي الشهداء يف كل التخصصات«.
واش�ار وزير التعليم إىل أن »عدد الطلبة املقبولن ضمن 
قن�اة القبول املركزي يف املجموع�ة الطبية بلغ )8055( 
طالب�ا، وقد بلغت الحدود الدنيا لكليات الطب )99,17(، 

وطب األسنان )98,33(، والصيدلة )97,83(«.

التعليم تعلن نتائج القبول المركزي.. »8055« بالمجموعة الطبية

تحالف عزم: نحن األقرب إلى اإلطار التنسيقي أكثر من غيرنا

الديمقراطي الكردستاني: ملف رئيس الجمهورية »سابق ألوانه«
املراقب العراقي/ بغداد...

أعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني، أمس االحد، 
موقف�ه م�ن االنب�اء الت�ي اش�ارت اىل ترش�يح مال 

بختيار ملنصب رئاسة الجمهورية.

وق�ال القي�ادي يف الح�زب محس�ن الس�عدون، يف 
تري�ح تابعت�ه »املراق�ب الع��راق�ي« إن »ه�ذا 
املوضوع لغاية االن لم يقرر وسابق ألوانه ألن االمور 
بالنس�بة لرئيس الربملان والوزراء والجمهورية غر 

واضحة«.
ع�ىل  تتوق�ف  املواضي�ع  »ه�����ذه  أن  وأض�اف، 
التحالف�ات القادمة والتفاهم�ات التي تحصل بهذا 

الخصوص«.

املراقب العراقي/ بغداد...
كش�ف القي�ادي بتحال�ف ع�زم قاس�م 
الفه�داوي، أمس االحد، ع�ن قرب كتلته 
لالطار التنس�يقي للقوى الش�يعية اكثر 

من غرها.
تابعت�ه  تري�ح  يف  الفه�داوي،  وق�ال 
»املراقب العراقي« إن »تحالف عزم وبعد 
اع�الن تحالفه الجديد فهو أقرب اىل قوى 

اإلطار التنسيقي من التيار الصدري ».
ان »تحال�ف ع�زم س�يتجاوز  واض�اف 
تحالف تقدم بمقعدين األسبوع املقبل »، 
مبين�ا ان » نتائج االنتخابات »مصفطة« 
قبل 3 أش�هر من اج�راء االقرتاع عىل حد 

تعبره ».
نتائ�ج  ع�ىل  »الس�كوت  ان  اىل  واش�ار 
االنتخاب�ات الحالي�ة س�يؤدي اىل انهيار 

العملية السياسية ».

دولة القانون: األمور تسير 
باتجاه الحكومة التوافقية 

املراقب العراقي/ بغداد...
أك�د املتح�دث باس�م ائت�الف دول�ة القانون 
به�اء الدين النوري، أمس االحد، ان الحكومة 
التوافقي�ة هي الح�����ل الوحيد للبالد بغية 
إنه�اء حالة االنس�داد الس�ي��ايس الحاصلة 
حالي�ا، فيما رجح ع�دم اس�تمرار الحكومة 
املقبلة أكثر من عامن يف حال تش�كيلها عىل 

مبدأ االغلبية.
وق�ال الن�وري، يف تري�ح تابعت�ه »املراقب 
العراق�ي« إن »جميع القوى السياس�ية عىل 
اس�تعداد للتن�ازل ع�ن املصال�ح الخاصة يف 
سبيل حماية املصالح العامة للعراق والشعب 
العراق�ي«، مبينا ان »جماه�ر اإلطار لديهم 
حقوق ويطالبون به�ا وهي ارجاع اصواتهم 

التي يعتقدون أنها رسقت«.
واضاف الن�وري، ان »االمور من املفرتض ان 
تس�ر باتجاه التوافق عىل اعتب�ار ان جميع 
الق�وى الس�نية والكردية تريد املش�اركة يف 
الحكوم�ة وال يوج�د من يرغ�ب بالذهاب اىل 

املعارضة«.
ولفت إىل أنه »يف حال أردنا الذهاب اىل االغلبية 
فم�ن املفرتض ان نجد بعض القوى الس�نية 
لتش�كيل  تذه�ب  والش�يعي���ة  والكردي�ة 
الحكوم�ة تقابله�ا أط�راف م�����ن نفس 
املكونات تذهب اىل خيار املعارضة التقويمية 
للحكوم�ة وه�و األم�ر ال�ذي ل�م ن�َرُه حتى 

اللحظة«.

فضيحة المتقاعدين
 القدماء والجدد

للم�رة األل�ف أرى أخي األك�رب واقفا مع حش�ود املتقاعدين 
يصطف�ون تحت لهيب ح�راراة الش�مس أو يف الربد القارص 
بواجهة دائرة التقاعد العامة يناشدون من ال يسمع وال يرى 
وال يتكل�م لتنفيذ ق�رارات صدرت بتعدي�ل رواتبهم ولم تنفذ 
ووعود س�معوها من أهل الوعد ولم يِف بها أحد . املتقاعدون 
يف الع�راق عنوان للمظلومية الكربى وما يعانونه مصداق من 

مصاديق الفساد األكرب يف العراق .
 أن�اس خدم�وا الع�راق ألكث�ر من ثالثن س�نة س�واء كانت 
خدمته�م يف الق�وات املس�لحة أو املصان�ع أو س�لك التعلي�م 
أوالصحة وغرها حيثما كان للعراق جامعات ومستش�فيات 
ومصان�ع يف زمن ما قبل الديمقراطي�ة التي دمرت مصانعنا 
ومستشفياتنا وقتلت التعليم وغرت كل مفاهيم العفة وقتلت 
مصادي�ق الحي�اء . ديمقراطية أجازت ألش�باه السياس�ين 
يف الع�راق أن يصنف�وا املتقاعدين اىل صنف�ن . متقاعد قديم 
ومتقاع�د جدي�د .  متقاعد م�ا قبل التغي�ر ومتقاعد ما بعد 
التغي�ر . متقاعد يعيش عىل القح�ط براتب ال يتعدى ال500 

دينار ورواتب باملالين ملن تقاعد بعد الديمقراطية .
  ظلم وطبقية وفس�اد واستهتار ال مثيل له . يناشدون دولة 
بال دولة وأناس بال ضمائر . مظلومية املتقاعدين يف العراق ال 
مثي�ل لها يف كل العالم . ال أريد أن أقارن العراق مع ما يحصل 
يف أوروبا م�ع رشيحة املتقاعدين  ب�ل يف دول الخليج العربي 
. ه�ل تعلم حكومة الطرش�ان يف العراق وبرمل�ان العميان أن 

رات�ب املتقاع�د يف دول الخلي�ج ويف 
أوروب�ا يتم إضافة مبل�غ عليه فوق 
أثن�اء  يس�تلمه  كان  ال�ذي  راتب�ه 
خدمته احتس�ابا ملتطلباته الصحية 
والنفس�ية واالجتماعي�ة وليس هذا 
فق�ط إنما تتكف�ل الدول�ة بإيصال 
راتبه اليه يف بيته أو إدخاله يف بطاقة 
حس�ابه املرفية . وليس هذا فقط 
إنما يتم إعفاء املتقاعد من الرضائب 

ويتم تأم�ن رعايته الصحي�ة بالكامل 
عىل حساب الدولة .

 أين أنتم أيها السياس�يون يف العراق من أش�باه الساس�ة ويا 
رئاس�ات ب�ال ضمر وبرمل�ان بال حي�اء وحكومة ب�ال نزاهة 
م�ن مظلومي�ة املتقاعدين الذين احتس�بوا أمره�م اىل الله يف 
وطن أهان كرامة مواطنيه وأس�س لطبقية اللصوص ودولة 
الس�حت الحرام وغابة الفوىض ومقربة العدالة التي تحترض 
يف كل مفاص�ل مؤسس�ات الدول�ة . أال م�ن س�يايس رشيف 
ينتخي لتعديل رواتب املتقاعدين ليكون يف حده األدنى مليون 
دينار ع�ىل األقل ليلبي حاجة عوائلهم يف س�وق الغالء وكثرة 

البالء وغياب الحقوق .
 أال م�ن رئي�س يمتل�ك ش�يئا م�ن ذم�ة أو ضمر أو ش�عور 
باملس�ؤولية أو حق للرعية  ليتحرك وينظر لهؤالء املظلومن . 
أال م�ن برملان عراقي يمتلك أدنى حاالت الوفاء ملن صوت لهم 
لينتخوا لهذا الش�عب البائس املظلوم . ال أظنهم يسمعون أو 
يقرأون وقد أمن�وا واطمأنوا أن رواتبهم باملالين قبل التقاعد 
أو بعد التقاعد وهذا هو املهم واألهم يف دولة السحت الحرام . 
 أخ�را وليس آخ�را أقول حن قابل�ت أخي قبل أي�ام وجدته 
يائس�ا ويف حالة نفسية متعبة وحن س�ألته عن السبب قال 
يل إنه لم يعد يأمل خرا من دولة تس�تقبل أرباب الفن الهابط 
والوضي�ع م�ن أرب�اب العهر والفس�اد من املتصه�ن محمد 
رمض�ان اىل إمرباط�ورة ه�ز الوس�ط فيفا عب�دة وتبذخ لهم 

باألموال دون حساب . 
ثم سكت وقال حسبنا الله ونعم الوكيل .

إصبع عىل الجرح .. 

منهل عبد األمري المرشدي 

تغريدة

اإلعالمية إسالم حسن السعدي

 أهم شيء بحفل محمد رمضان 
أثبت أن العراقيين شعب يحب 

الحياة!!
ليش هي الحياة بالرقص والغناء 

والتعري ؟ 
هو هذا مفهوم الحياة عدكم !!

يعني الحياة ماتنحب وماتنعاش 
إال بالطرب والحفالت !!.

العثور عىل معسكر و 9 
مضافات لـ »داعش« شرق دياىل

الحشد والجيش يطلقان 
عملية أمنية بجبال حمرين

املراقب العراقي/ بغداد...
عث�رت ق�وات الحش�د الش�عب����ي، امس االح�د، عىل معس�كر لفلول 
»داعش« االجرامي و9 مضافات يف سلس�لة جبال حمرين رشق محافظة 

دياىل.
وقال بيان إلعالم الحش�د الش�عبي، تلقت »املراقب العراقي« نس�خة منه 
إن »قوات الحش�د الش�عبي عثرت عىل معس�كر لداعش و9 مضافات يف 

سلسلة جبال حمرين رشق محافظة دياىل«.
وأض�اف البيان أن »املعس�كر واملضافات التس�ع ضمت اعتدة واس�لحة 
ومول�دة للطاقة وم�واد غذائية ولوجس�تية لإلرهابين، وت�م ضبط ذلك 
م�ن قبل اللواء األول ولواء نداء دياىل ومفارز مكافحة املتفجرات للحش�د 

الشعبي«.

املراقب العراقي/ بغداد...
أعلن�ت هيأة الحش�د الش�عبي، ام�س االح�����د، عن 
انط�الق عملي�ة أمني����ة مش�ت����ركة م�ع الجيش 
العراقي يف سلس���لة جب���ال حم���رين بمح��افظة 

دياىل.
وقالت الهي�أة، يف بيان تلقت »املراقب العراقي« نس�خة 
من�ه إن »عملي�ة مش�رتكة بي����ن الحش�د والجيش، 
انطلق�ت صب�اح امس االح�د ملالحقة فل�ول اإلرهاب يف 

دياىل«.
وأشار البي����ان، إىل أن »العملي����ة انطلقت من ستة 

محاور .
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ألم

ط ا
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نيران الثورة تحاصر »كراسي« السلطة
أحزاب اإلقليم تشترط دعم بغداد لـ »حكم العوائل« مقابل االنخراط بالتحالفات الجديدة



اسعار الذهب

اسعار الدينار مقارنة بالدوالراسعار النفط سعر شراء الدوالر =  147750     دينارسعر بيع الدوالر = 148750      ديناراألمريكي    68. 71    دوالرًابرنت  08. 75   دوالرًا للبرميل

غرام الفضة عيار 95،8     544،46غرام الفضة عيار99،9     567،76أسعار الذهب عيار 18     549, 65 ديناراأسعار الذهب عيار 21     76,474  دينارا اسعار الفضة

3
A l m u r a q e b  A l i r a q i  N e w s p a p e r

صحيفة-يومية-سياسية-عامة

االثنين 13 كانون االول 2021 العدد 2735 السنة الثانية عشرة

ارتفعت أس�عار رصف الدوالر األمريكي مقابل الدين�ار العراقي ، أمس 
االحد، يف البورصة الرئيس�ية بالعاصمة بغداد.وقال مصدر، إن بورصة 
الكف�اح والحارثي�ة املركزية يف بغ�داد، س�جلت 148200 دينار عراقي 
مقابل 100 دوالر أمريكي.فيما سجلت اسعار الدوالر  السبت 148100 
دينار عراقي لكل 100 دوالر امريكي.وأش�ار اىٕل أن اسعار البيع والرشاء 
ارتفع�ت يف محال الصريفة باالٔس�واق املحلية يف بغداد، حيث بلغ س�عر 
البي�ع 148750 دين�ارا عراقي�ا ل�كل 100 دوالر امريك�ي، بينما بلغت 
أس�عار ال�رشاء 147750 دين�ارا عراقيا ل�كل 100 دوالر امريكي.أما يف 
اربيل عاصمة اقليم كردستان، فقد شهدت اسعار الدوالر ارتفاعا ايضا، 
حيث بلغ سعر البيع 148400 دينار لكل 100 دوالر امريكي، وبلغ سعر 

الرشاء 148300 دينار لكل 100 دوالر امريكي.

ارتفاع أسعار صرف الدوالر
 في بغداد وأربيل

ارتفعت أسعار الذهب »االجنبي والعراقي« يف األسواق املحلية بشكل 
طفيف، امس االحد .وقال مصدر، إن أسعار الذهب يف أسواق الجملة 
ب   شارع النهر يف العاصمة   بغداد سجلت للمثقال الواحد عيار 21 من 
الذهب الخليجي والرتكي واألوربي سعر بيع 367 الف دينار، و سعر 
الرشاء 363 الفاً، فيما سجل املثقال الواحد من الذهب عيار 21 ليوم 
امس الس�بت البيع 366 الف دينار.واش�ار اىٕل أن س�عر بيع املثقال 
الواح�د عي�ار 21 من الذهب العراقي س�جل ارتفاعا ايضا عند 337 
الف دينار، يف حني بلغ س�عر الرشاء 333 ألفا.وفيما يخص أس�عار 
الذهب يف محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 
21 ي�رتاوح بني 365 الف دينار و370 ألفاً، فيما تراوح س�عر البيع 

مثقال الذهب العراقي بني 335 الفاً و340 الف دينار.

الذهب يعاود الصعود بشكل 
االقت�صاديطفيف في األسواق المحلية

أعلنت إدارة معلومات الطاقة األمريكية، امس األحد، 
ع�ن ارتفاع ص�ادرات الع�راق النفطي�ة إىل الواليات 
املتحدة لتص�ل إىل 248 ألف برميل يوميا كمتوس�ط 

خالل األسبوع املايض.
وقال�ت اإلدارة يف تقرير، ان »متوس�ط االس�تريادات 
األمريكي�ة من النف�ط الخام خالل األس�بوع املايض 

من ثمان�ي دول بلغ�ت 5.686 مالي�ني برميل يوميا 
منخفض�ة بمق�دار 183 ال�ف برمي�ل بالي�وم ع�ن 
األسبوع الذي سبقه والذي بلغ 5.869 ماليني برميل 

يوميا«.
واضاف�ت ان »امري�كا اس�توردت النف�ط الخام من 
العراق بمعدل 248 ألف برميل يوميا خالل األس�بوع 

املايض، مرتفعة عن األسبوع الذي سبقه والذي بلغت 
متوسط الصادرات فيه 221 الف برميل يوميا«.

واشارت اىل ان »اكثر اإليرادات النفطية ألمريكا خالل 
األس�بوع املايض جاءت من كندا وبمعدل بلغ 3,869 
ماليني برميل يوميا، تليها املكس�يك بمعدل 625 الف 
برميل يوميا، تلتها السعودية بمعدل 393 الف برميل 

يوميا، ثم الربازيل بمعدل 233 الف برميل يوميا«.
ووفقا ل�إدارة فان »كمي�ة االس�تريادات األمريكية 
م�ن النفط الخام من نيجريي�ا بلغت معدل 175 ألف 
برميل يوميا، تليها ترينيداد وتوباغو بمعدل 72 الف 
برمي�ل يوميا، ثم جاءت كولومبي�ا ب71 الف برميل 

يوميا«.

ديالى تفقد 10 % من ثروتها الحيوانية خالل ستة أشهر
يف  واالغن�ام  امل�وايش  تج�ار  أك�د 
دياىل،ام�س االحد، فق�دان املحافظة 
نحو 10% من ثروتها الحيوانية خالل 

6 اشهر فقط.
وقال م�وىس العبي�دي تاجر موايش 
واغن�ام ،ان” ازم�ة الجف�اف ب�دات 
تح�ارص اصح�اب حق�ول املاش�ية 
واالغنام يف اغلب مناطق دياىل وسط 
محدودية الدعم الحكومي باالضافة 
اىل صعوب�ة تام�ني املي�اه يف بع�ض 
املناط�ق ما دف�ع جزءا كب�ريا منهم 
لبي�ع نس�بة كب�رية م�ن قطعانه�م 

للتخفيف من وطاة االزمة”.
واضاف العبي�دي،ان” اغلب اصحاب 
باالس�اس  ه�م  واالغن�ام  امل�وايش 
مزارع�ون تس�بب ايق�اف الخط�ط 
الزراعية ملوس�مي الصيف والش�تاء 
يف ازمة اقتصادي�ة دفعتهم اىل زيادة 

وت�رية بيعها لتامني الس�يولة املالية 
مؤكدا بان معدالت البيع س�تزداد يف 
االش�هر القادم�ة وتتح�ول اىل ارقام 

عالية”.
ام�ا غضبان حس�ن تاج�ر اخر فقد 
الث�روة  م�ن   %10 نح�و  اىل  اش�ار 
الحيوانية س�واء للماشية او االغنام 
فقدته�ا دي�اىل يف االش�هر 6 املاضية 
بس�بب تنام�ي مع�دالت البي�ع عىل 
نح�و ج�ذب اليه�ا تج�ار م�ن بقية 

املحافظات”.
واضاف حس�ن،ان” ايق�اف الخطط 
الدع�م  وقل�ة  والجف�اف  الزراعي�ة 
يف  رئيس�ية  اس�باب   3 الحكوم�ي 
زي�ادة وت�رية البي�ع وه�ذا االم�ر له 
تداعياته س�لبية س�تؤدي اىل تقلص 
الث�روة الحيواني�ة بمس�تويات غري 

مسبوقة”.

اس�تأنفت 70 رشكة للرصافة عملها م�ن جديد يف مدينة املوصل، 
بع�د توقفها ملدة زادت عىل س�بعة أع�وام، وتم ذل�ك عقب انتهاء 
جهاز األم�ن الوطني من تدقيقها أصوليا.وق�ال قائمقام املوصل 
زه�ري االعرج�ي ، إن “إع�ادة عم�ل رشكات الصريف�ة، ستس�هم 
بتحس�ني اقتصاد املدينة، وتس�هل عمل أصح�اب املتاجر ورجال 
األعمال، إسهاما بجهود إعادة الحياة االقتصادية اىل ماكانت عليه 
قب�ل أحداث العارش من حزيران للع�ام 2014”.وأضاف االعرجي، 
أن “أكث�ر من 70 رشكة صريفة يف املدينة، كانت قد قدمت أوراقها 
إلع�ادة ترخي�ص عمله�ا، وتم�ت املوافقة ع�ىل اس�تئناف عملها 
بع�د تدقيقها أمنيا”.وأش�ار اىل “أهمية املحافظ�ة الكبرية لوجود 

منفذين حدوديني فيها مع تركيا وإقليم كردستان”. 

70 شركة للصرافة تعاود 
عملها في مدينة الموصل

 M/V ( أعلن�ت وزارة التج�ارة ام�س األح�د ع�ن وص�ول الباخ�رة
BEINDA( املحملة بالرز التايلندي املنش�أ واملخصص لصالح الس�لة 
الغذائية.وقال�ت مدير عام الرشكة العامة لتج�ارة املواد الغذائية ملى 
املوسوي يف بيان ، ان الباخرة وصلت اىل منطقة االدالء واملحملة بمادة 

الرز التايلندي املستورد وبكمية )44,000 ( طن.
وأضاف�ت أن مالكات الس�يطرة النوعية يف ام قرص بارشت بس�حب 
النم�اذج الجراء الفحوصات املختربية عليها بغية التاكد من س�المة 
املادة.وأفصح�ت املوس�وي يف ذات الوق�ت ع�ن قرب وص�ول كميات 

اخرى من مادة الرز وذلك دعما للسلة الغذائية .

العراق يتسلم قرابة 50 ألف 
طن من الرز التايلندي 

افتتاح فعاليات األسبوع 
المصرفي العراقي في 

أكسبو دبي 2020
افتت�ح محافظ البن�ك املركزي العراق�ي مصطفى 
غالب مخيف، فعاليات األس�بوع امل�رصيف العراقي 
يف جن�اح الع�راق يف أكس�بو دب�ي 2020، بحضور 
رئيس صندوق النقد العربي عبد الرحمن الحميدي.

وقال مخيف يف بيان ، إن “انطالق فعاليات أس�بوع 
املص�ارف يف جن�اح العراق، يس�هم بش�كل كبري يف 
انفتاح القطاع املرصيف العراق�ي عىل العالم العربي 
وال�دويل، مضيف�ا أن رقابة البنك املركزي أس�همت 

بشكل كبري يف تطوير القطاع املرصيف”.
وأوض�ح أن “هن�اك العدي�د من املص�ارف العراقية 
ب�دأت بالتوس�ع خ�ارج الع�راق، وه�ذا م�ا جعلها 
تحصل ع�ىل تصنيف�ات جيدة من قبل املؤسس�ات 
املالي�ة املختصة”، مبين�ا أن “الع�راق اليوم اصبح 
س�احة جاذبة لالس�تثمارات ويتطلب وجود قطاع 

مرصيف فعال ليواكب هذه االستثمارات”.
ولفت إىل أن جميع مؤرشات القطاع املرصيف العراقي 
يف تصاعد مستمر وهذا مؤرش جيد للعالم الخارجي، 
برضورة فت�ح افاق التع�اون مع القط�اع املرصيف 
العراقي.من جهة أخرى، أشاد رئيس صندوق النقد 
العرب�ي، عب�د الرحمن الحمي�دي، بسياس�ة البنك 
املرك�زي التي س�اهمت يف تطور القط�اع املرصيف.

وقال الحميدي، إن “محافظ البنك املركزي العراقي 
رئي�س مجل�س محافظي صن�دوق النق�د العربي 
مصطف�ى غال�ب، يعمل االن ع�ىل ضم�ان انفتاح 
القط�اع امل�رصيف العراق�ي ع�ىل املص�ارف العربية 
واألجنبي�ة، مش�ريا إىل أننا نش�يد باإلج�راءات التي 
يتخذها البن�ك املركزي العراقي”.م�ن جهة أخرى، 
قال رئيس رابطة املصارف الخاصة العراقية، وديع 
الحنظل، إن “فعالية أس�بوع املص�ارف العراقية يف 
اكس�بو دبي، تمثل عالمة مهمة، وبداية قوية جدا، 
لتنش�يط العالقات املرصفية مع العالم الخارجي”، 
مش�ريا إىل أن “القط�اع املرصيف يمث�ل اليوم نقطة 

كبرية يف تطوير اقتصاد البلد”.

أك�د عض�و برمل�ان إقلي�م كردس�تان أحمد 
دبان،ام�س األح�د، أن مع�دالت البطال�ة يف 
اإلقلي�م ش�هدت ارتفاعا كبريا خ�الل العام 
الحايل، مش�ريا اىل أن نسبة البطالة ارتفعت 

20% يف بعض املناطق.
وقال دب�ان ، إن “مع�دالت البطالة ارتفعت 
ملس�تويات كب�رية، وخاص�ة يف محافظ�ة 

دهوك التي سجلت النسبة األعىل”.
وأض�اف أن “مناط�ق هورام�ان وحلبج�ة 
باملرتب�ة  ج�اءت  الس�ليمانية  يف  وراني�ا 
الثاني�ة، واألس�باب عديدة أهمه�ا االعتماد 

عىل الي�د العاملة الخارجي�ة، وثانياً، األزمة 
االقتصادي�ة التي س�ببتها الحكومة نتيجة 
رف�ع س�عر الدوالر وتأخ�ر توزي�ع الرواتب 
وف�رض الرضائب، م�ا أدى النكماش حركة 

السوق”.
وأش�ار إىل أن “مع�دالت البطال�ة يف الع�ام 
ش�هدت ارتفاعا تج�اوز 10% يف ويف مناطق 

معينة، بلغ أكثر من %20”.
ويعاني إقليم كردس�تان العراق من أوضاع 
املواطن�ني  يدف�ع  م�ا  س�يئة،  اقتصادي�ة 

للتظاهر باستمرار، للمطالبة باإلصالح.

كردستان تسدل الستار على 2021 
بارتفاع قياسي في البطالة

اقتصادي يوضح أهم الطرق للتخلص 
من الديون الداخلية والخارجية

أوض�ح الخب�ري االقتص�ادي الدكتور صف�وان ق�ي، ان العراق لدي�ه إمكانية 
للتخل�ص من الدي�ون الداخلية والخارجي�ة باالعتماد ع�ىل رشكات القطاعني 
الع�ام والخ�اص وتحويل جزء م�ن الديون نح�و تلك الرشكات واالس�تثمارات 
الداخلي�ة والخارجية.وقال قي ، ان “العراق لي�س بحاجة حاليا اىل االقرتاض 
الداخ�ي او الخارجي، وينبغي ان يعمل يف الوق�ت الراهن عىل تخفيف وتصفري 
ديونه تدريجيا خالل السنوات الخمس القادمة”.وأضاف ان “الحكومة القادمة 
ويف ح�ال فك�رت بالتس�ديد فأن باس�تطاعتها تحويل قس�م م�ن املديونية اىل 
القطاع الخاص والرشكات العامة الهادفة للربح، كمس�ار لتسديد هذه الديون 
الداخلية”.وبني ان “العراق بإمكانه تس�ديد الدي�ون الخارجية من خالل اجبار 
املس�تثمر ع�ىل رشاء الديون من اجل فرص اس�تثمارية مح�ددة خصوصا عىل 
مستوى الفرص الرابحة يف صناعة البرتوكيمياويات او غريها من الصناعات”.

الواليات المتحدة تعلن ارتفاع استيراداتها من النفط العراقي

الرئاسات الثالث تهدر موازنة »2021« على السفرات والمؤتمرات!
تجاوزت مليارات الدنانير 

وبلغ�ت التكالي�ف املالي�ة الضخمة 
الت�ي رصفتها رئاس�ة ال�وزراء من 
خالل مؤتم�رات ال قيمة لها ، حيث 
بلغت تكلفة املؤتم�ر الواحد ما بني 
)5-7( مالي�ني دوالر وهدايا قدمت 
للزائري�ن قيمته�ا أضع�اف مبالغ 
تكلف�ة املؤتمرات وخاصة ما يتعلق 
منه�ا باس�رتداد األم�وال الت�ي لم 

ينجح العراق بها.
أما إيفادات الرئاس�ات وس�فراتها 
فه�ي ب�اب جدي�د للهدر امل�ايل فقد 
تصدره�ا رئي�س مجل�س الن�واب 
أغل�ب  والت�ي  الحلب�ويس  محم�د 
زيارات�ه ترفيهي�ة للحص�ول ع�ىل 

تأييد عربي م�ن أجل الوالية الثانية 
ملجل�س الن�واب , فق�د بلغ�ت عدد 
س�فراته العلني�ة خالل ع�ام واحد 
بواسطة الطائرة الرئاسية بصحبة 
عائلته وأفراد حاشيته 25 رحلة اىل 
مختلف دول العالم بعدة حجج وقد 
كلفت ميزانية الدولة أكثر من مليار 

و58 مليون دينار .
هذه األرقام تؤكد حجم الهدر املايل يف 
اإلنف�اق الحكومي والذي تميزت به 
موازنة العام الح�ايل , فقد اقرتحت 
موازن�ة 2021 مبل�غ 120 تريليون 
دين�ار كإنفاق حكوم�ي وهو مبلغ 
ي�دل ع�ىل اإلرساف يف الوق�ت الذي 

الحكوم�ة سياس�ة  في�ه  تف�رض 
تقشف ضد املواطن 
, أم�ا الوف�رة املالية 
ملتحقق��������ة  ا
النف��ط  بي�ع  م�ن 
اختف��ت  فق����د 
أرق�����امه��ا وال 
يوج�د تص����ريح 

حكومي بشأنها.
النائ�ب  وكش���ف 
الس�ابق عن تحالف 
الفتح عدي ش�عالن 
، ع�ن وج�ود حراك 
الربملانية  ال�دورة  يف 
املقبل�����ة  ملعرفة 
حصلت  التي  املبالغ 
حكومة  عليه����ا 
الكاظمي  مصطفى 
أس�عار  بارتف���اع 

النفط.
إن  ش�عالن،  وق�ال 
حراكا  “هن�����اك 
م�ن كتل سياس�ية 

مختلف�ة، يج�ري لغ�رض معرف�ة 
املبالغ الت�ي حصلت عليها حكومة 
مصطفى الكاظمي بارتفاع أسعار 

النفط قياس�ا بما تم احتس�ابه يف 
موازنة العام الحايل”.

ودعا ش�عالن “الحكومة اىل تقديم 

كش�وفات مالية بشأن االموال التي 
حصل�ت عليها ولم يتم احتس�ابها 
ضم�ن املوازن�ة، لك�ي نع�رف أين 

تذهب تلك االموال وأين ترصف”.
وحول ذلك ي�رى الخبري االقتصادي 
نبي�ل العي يف اتصال م�ع ) املراقب 

العراق�ي(: أنه »ال يخف�ى عىل أحد 
أن اإلنفاق الحكوم�ي ملوازنة العام 
الحايل كبري ج�دا وقد أرهق املوازنة 

بش�كل كبري يف ظل غياب املشاريع 
االستثمارية الخدمية , وفيما يتعلق 
بحج�ة املنجز فال يوجد منجز يذكر 
, خاصة مؤتمرات اس�رتداد األموال 
, أم�ا اإليفادات فهي عملية مرهقة 
ماليا , وبخص�وص الحلبويس الذي 
اس�تهلك أكث�ر م�ن ملياردين�ار يف 
رحالته الخارجية فهو أمر يجب أن 
يقيم من املختصني يف ديوان الرقابة 
املالي�ة , والناخ�ب العراقي والقوى 
السياس�ية وه�ل حق�ق إنج�ازات 

خالل رحالته أم ال.«
م�ن جهت�ه أك�د املختص بالش�أن 
يف  ع�الوي  حس�ني  االقتص�ادي 
اتص�ال مع ) املراق�ب العراقي(: أن 
الثالث  للرئاس�ات  املرتفع  »اإلنفاق 
أره�ق موازنة البالد يف ظل تقش�ف 
حكومي ورفع س�عر رصف الدوالر 
الذي لم يؤثر عىل إنفاق الرئاس�ات 
الث�الث , وما تم تناقل�ه ع������ن 
ع�دد الرح�الت الخارجي�ة للس�يد 
نم���������وذج  ه�و  الحلب�ويس 
لله�در امل�ايل ال�ذي كل�ف الحكومة 
أكثر من مليار دين����ار لم يحقق 
خاللها أي منجز حكومي يشار إليه 

بالَبنان« .

كش����فت تقارير صحفي����ة وحكومية ع����ن حجم اله����در المالي 
الكبير للرئاسات الثالث خالل العام الجاري والتي بلغت مليارات 
الدناني����ر، بالرغ����م م����ن إيقاف أكثر من س����تة آالف مش����روع 
بحجة غي����اب التمويل في الوقت الذي ش����هدت موازنة العراق 
أرقاما انفجارية لم يصرف منها س����وى م����ا يخص بنود رواتب 

الموظفين, وكذلك المنافع المالية للرئاسات الثالث.

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي



ودولي4 عربي 

صحيفة-يومية-سياسية-عامة
A l m u r a q e b  A l i r a q i  N e w s p a p e r

المراقب العراقي/ متابعة
وّث�ق تقري�ر حقوق�ي نرشت�ه جمعية 
»الوف�اق« البحرينية، حجم االنتهاكات 
التي تعرّض لها املواطنون البحرينيون 
يف اململكة خالل الفرتة املمتّدة منذ العام 

2011 حتى منتصف العام 2021.
ويف تقريره�ا الذي دّش�نته يف العاصمة 
اللبناني�ة ب�روت بحض�ور ع�دد م�ن 
النش�طاء واملهتم�ن، قال�ت جمعي�ة 
»الوف�اق« إنه�ا رص�دت 20 ألًف�ا و68 
حال�ة اعتق�ال تعس�في ملواطنن منذ 
الع�ام  منتص�ف  حت�ى   2011 الع�ام 

الجاري، موضحة أن من بن هؤالء كان 
1716 طفاًل وأكثر من 300 امرأة.

وأشارت إىل تعرّض اآلالف من املواطنن 
إىل التعذيب وس�وء املعاملة، فيما أُعدم 
اثن�ان م�ن ضحاي�ا التعذي�ب )أحم�د 
إىل  باإلضاف�ة  امل�اليل(،  العرب�ي وع�ي 
ص�دور 1941 حكًما قضائًيا مسّيًس�ا 
خ�الل الس�نتن األخرتن بينه�ا 198 
حكًم�ا بالس�جن املؤّب�د و309 أح�كام 
بإس�قاط الجنس�ية، بينم�ا بل�غ عدد 
الس�جون  يف  للمعتقل�ن  االنته�اكات 
1320 أبرزها التعذيب عرب الحرمان من 

العالج أو الصعق الكهربائي أو اإلخفاء 
القرسي.

التجم�ع  ح�ق  أّن  إىل  التقري�ر  ولف�ت 
يف  كام�ل  بش�كل  محظ�ور  الس�لمي 
ف�رض  وق�د   ،2014 من�ذ  البحري�ن 
قان�ون التجمعات قي�وًدا غر رضورية 
لتجريم حق التجمع السلمي، واّتسمت 
ممارسات السلطات البحرينية لتطبيق 
القان�ون بالتفس�ر التعس�في للقيود 
املنصوص عليها يف العهد الدويل الخاص 

بالحقوق املدنية والسياسية.
وقال�ت الجمعية يف بيان لها بمناس�بة 

الي�وم العاملي لحقوق االنس�ان إنه “يف 
هذا اليوم يعيش ش�عب البحرين تحت 
وط�أة حزم�ة واس�عة وفاضح�ة م�ن 
االنته�اكات والجرائ�م املاس�ة بحقوق 
االنس�ان وهي يف تصاعد وتوس�ع كلما 
امتدت االزمة السياس�ية يف البحرين”، 
وتابعت “قد تورط�ت حكومة البحرين 
خ�الل الع�رش س�نوات املاضي�ة حتى 
اليوم يف س�جل أسود ال مثيل له عىل كل 
املستويات بعد انفراط العقد االجتماعي 
دفعه�ا  مم�ا  والش�عب  النظ�ام  ب�ن 
واالنته�اكات  املحرم�ات  كل  الرت�كاب 

يف س�بيل االنتق�ام والتهمي�ش والقمع 
وتضييق الخناق عىل املطالبن بالحرية 

والعدالة والديمقراطية”.
ولفت�ت الجمعي�ة اىل ان “االنته�اكات 
ش�ملت إصدار قوانن متطرفة واتخاذ 
إجراءات قاس�ية وتش�كيل مؤسسات 
الث�الث  الس�لطات  وتقيي�د  ش�كلية 
والتحك�م املطلق فيها وبعث�رة الثروات 
واالموال الطائلة والفوىض الدبلوماسية 
وتش�كيل تحالف�ات مغام�رة وارتكاب 
تجاوزات وطنية واس�عة ج�اء كل ذلك 
يف س�بيل االنتصار لل�ذات والحرب عىل 

البحري�ن وك�رسه وتهميش�ه  ش�عب 
وإفق�اره وتجهيله وخنق�ه والتضييق 
علي�ه يف معيش�ته حت�ى ال يفكر يف أن 
أن  أو  املش�اركة  او  بالحري�ة  يطال�ب 

يكون عزيزاً وكريماً وصاحب رأي”.
“النظ�ام  ان  اىل  الجمعي�ة  وأش�ارت 
دم�ر البني�ة التحتية لحقوق االنس�ان 
بالكام�ل خ�الل العرش س�نوات عندما 
ألغ�ى الحري�ات السياس�ية والديني�ة 
والصحفي�ة والثقافي�ة وحري�ة الرأي 
الجمعيات  والتعب�ر وحري�ة تش�كيل 
واالح�زاب وحرية تش�كيل مؤسس�ات 

املجتمع املدني وحرية التظاهر وحرية 
العمل وتجاوز كل ذلك بمشاريع كارثية 

ال تليق بدولة يف القرن ال� 21”.
املح�اوالت  “كل  ان  الجمعي�ة  وأك�دت 
ورشكات  الذم�م  ورشاء  الش�كلية 
العالق�ات العام�ة والجوائ�ز الوهمي�ة 
والش�هادات مدفوعة األجر والصفقات 
املش�بوهة ل�م ولن تجدي نفع�ا إطالقاً 
واق�ع  وف�رض  الص�ورة  تصحي�ح  يف 
جدي�د دون الذهاب يف م�رشوع وطني 
س�يايس ش�امل يعيد بن�اء الدولة عىل 
تح�رتم  وس�ليمة  صحيح�ة  أس�س 
اإلنسان ويكون املواطن هو محور هذه 
السياس�ات وله كل الحقوق االنسانية 

واملواطنة املتساوية الكاملة”.
ونّب�ه التقرير الذي قدمت�ه الجمعية إىل 
فش�ل األمانة العامة للتظلمات ووحدة 
التحقي�ق الخاصة واملؤسس�ة الوطنية 
لحق�وق اإلنس�ان يف القي�ام بأدوارها، 
والحاج�ة إلح�داث تعدي�الت ترشيعية 
تكفل مبدأ االستقاللية لهذه املؤسسة، 
خصوص�ا املؤسس�ة الوطني�ة لحقوق 
اإلنسان التي أنشئت بما يخالف مبادئ 

باريس.
وختم�ت »الوف�اق« تقريره�ا بدع�وة 
أعض�اء مجل�س حق�وق اإلنس�ان إىل 
تعي�ن مق�رر أممي خ�اص بالبحرين، 
والضغ�ط ع�ىل الس�لطات البحريني�ة 
للس�ماح للمقررْي�ن األممي�ن بزي�ارة 
البحرين، ومراقبة األوضاع الداخلية، ال 
س�يما املقرر األممي الخاص بالتعذيب 
وتكوي�ن  التجم�ع  حري�ة  ومق�رر 
الجمعيات ومقرر املدافعن عن حقوق 
اإلنس�ان، ومق�رر الحري�ات الديني�ة، 
فضاًل عن تش�كيل لجنة تحقيق دولية 
يف كافة االنتهاكات الواقعة يف البحرين، 
تق�دم توصي�ات الزامي�ة إىل الحكومة 

البحرينية؛ لتحسن الحالة الحقوقية.
وأوص�ت الوف�اق كذل�ك بفت�ح مكتب 
كام�ل  الس�امية  للمفوضي�ة  قط�ري 
ع�ىل  البحري�ن  وح�ّث  الصالحي�ات، 
االنضم�ام التفاقي�ة روم�ا للمحكم�ة 
الجنائية الدولي�ة، وإطالق رساح كافة 
معتق�ي ال�رأي بم�ا فيه�م املدافع�ون 
والناش�طون  اإلنس�ان  حق�وق  ع�ن 
الدي�ن، إضاف�ة  السياس�يون ورج�ال 
إىل دع�وة الس�لطات البحريني�ة إللغاء 

عقوبة اإلعدام.
م�ن جانب�ه، ق�ال الربملان�ي البحريني 
إس�قاط  إن  ف�روز  ج�الل  الس�ابق 
الجنسية من السياسات املُمنهجة التي 
تّتبعها السلطة يف البحرين باإلضافة إىل 
اإلعدام والتعذي�ب حتى املوت واإلهمال 
الطبي املتعمد، مش�ًرا إىل أن ما تعرض 
ل�ه األم�ن الع�ام لجمعي�ة »الوف�اق« 
الشيخ عي سلمان كان نتاج قضاء غر 

مستقل، وتهم فارغة.
وتح�دث ف�روز يف مداخلة ل�ه يف حفل 
تدش�ن التقري�ر ع�ن محاكم�ة ع�دد 
كب�ر من النش�طاء الس�لمين املدنين 
يف القضاء العس�كري وزجهم يف سجن 
القري�ن، باإلضاف�ة إىل رف�ض البحرين 
ع�دًدا م�ن طلب�ات زي�ارات املقرري�ن 
الخاص�ن باألمم املتح�دة لالطالع عىل 
الواق�ع الحقوق�ي يف س�جون اململك�ة 
وممارس�ات التعذيب الشنيعة عىل حّد 

وصفه.
كما تحدث عضو جمعية الوفاق يوسف 
ربيع ع�ن قانون العزل الس�يايس الذي 
عملت م�ن خالله حكومة البحرين عىل 
بالتعدي عىل الحق السيايس للمواطنن 
وانتهج�ت سياس�ة التقيي�د األمن�ي يف 
ظل غياب الدور الحقيقي للمؤسس�ات 
الرقابية، مشدًدا عىل أن التمييز الشائع 
يف البحري�ن وب�اء خط�ر يه�ّدد أم�ن 
املواطن�ن وأن األرق�ام تكش�ف عن�ف 

السلطة.
كذل�ك تحدث مف�وض اللجن�ة الدولية 
لحقوق اإلنسان يف الرشق األوسط هيثم 
أبو سعيد خالل مؤتمر »الوفاق«، معرّبًا 
عن تفاؤله وأمله ب�أن ترتاجع حكومة 
البحرين ع�ن رفضها لزي�ارة املقررين 
تضعه�ا  ألنه�ا  موجب�ة  أس�باب  دون 
موض�ع التهم�ة، واصًفا م�ا يحدث يف 
س�جون البحري�ن بأن�ه »ُمجح�ف وال 

أخالقي ويعرفه القايص والداني«.
الحكوم�ة البحريني�ة تنته�ك حق�وق 
واملحاكم�ات  االعتق�االت  يف  االنس�ان 
املزيفة وتعيد االنتهاك مجدداً من خالل 
وض�ع الس�جون البحريني�ة املكتظ�ة 
بالسجناء والتي تعاني من ظروف غر 

صحية.
ويف هذا الس�ياق كانت جماعات حقوق 
اإلنس�ان قد دعت الحكوم�ة إىل اإلفراج 
عن املس�جونن ملجرد ممارس�ة حقهم 
يف حري�ة التعب�ر يف ظل التهدي�د الذي 
يمثله ف�روس كورونا. ولكن الحكومة 

البحرينية رفضت كل هذه املطالب.
وكثراً م�ا يتع�رض الس�جناء ملعاملة 
مهين�ة ويت�م حرمانه�م م�ن الرعاية 
الطبي�ة، وهذا بحد ذاته جريمة لحقوق 

االنسان يف البحرين.
كما أن الدول الغربية، و حتى يف مجلس 
حقوق اإلنس�ان التابع لألم�م املتحدة ، 
بصفت�ه الهيئة الدولية األكثر رس�مية 
لرصد أوضاع حقوق اإلنس�ان يف الدول 
األخ�رى ، لم يتحركوا أب�داً تجاه قضية 
قمع املعارضن والنش�طاء السياسين 
والديني�ن من قبل حكومة املنامة، كما 
أنه�م ل�م يتخ�ذوا أي إجراء حت�ى اآلن 
لتعين مبعوث خاص لحقوق اإلنس�ان 

يف البحرين 

االثنين 13 كانون االول 2021 العدد 2735 السنة الثانية عشرة

المراقب العراقي/ متابعة...
رصح سماحة قائد الثورة االس�المية »آية الله العظمى السيد 
عي الخامنئي«، أن الس�يدة زينب الكربى عليها الس�الم أثبتت 

عظمة القوة الروحية والفكرية للمرأة.
وق�ال قائ�د الث�ورة االس�المية، ل�دى اس�تقباله حش�دا م�ن 
املمرض�ات وأرس ش�هداء القط�اع الصحي صب�اح األحد )12 
كان�ون االول 2021( بمناس�بة ذك�رى والدة الس�يدة زين�ب 
الك�ربى عليها الس�الم ويوم املمرضة: إن زين�ب الكربى عليها 
السالم استطاعت أن تظهر للتاريخ وللعالم برمته كله القدرات 

الروحية والفكرية واملعنوية العظيمة للمرأة. 
وأض�اف: إّن زين�ب الك�ربى عليه�ا الس�الم نجح�ت يف بلورة 

نقطتن، االوىل ه�ي أن املرأة يمكن أن تعكس رصيداً هائالً من 
الصرب والتحّمل والثانية أنها تس�تطيع أن تكون قّمة س�امية 
للحكم�ة والعقالنية. ويف س�ياق آخ�ر حّث قائد الث�ورة وزارة 
الصح�ة عىل متابع�ة موض�وع التعرفة ]خدم�ات التمريض[ 
وعّده بمثابة مطلب مهم وحقيقي لكوادر التمريض يف البالد.

ودع�ا الفنانن لعكس صور عن تضحي�ات كوادر التمريض يف 
البالد قائال: ثّمة نقص يف ال�رسد الفني حول رواية الصعوبات 
الت�ي تواج�ه عم�ل املمرض�ات«. واضاف: ه�ذه االم�ور ذات 
مواضي�ع فني�ة ، وباملعنى الع�ام للغة الف�ن ذات موضوعات 
درامي�ة، حيث يمك�ن اس�تخدامها لعمل برامج فني�ة جذابة، 

داعياً الفنانن اىل الدخول يف هذا املضمار.

المراقب العراقي/ متابعة...
غ�رت دوري�ة أمريكي�ة طريقها، 
بعد أن اعرتضها أهايل قرية املتينية 
بريف القامش�ي الجنوبي الرشقي 
بمحافظة الحس�كة، بعد رش�قها 

بالحجارة .
وذكر املرصد الس�وري املعارض ان 
“الدوري�ة االمريكي�ة مكونة من 5 
مدرع�ات حاولت املرور من القرية 
باتجاه مدينة القامشي”. واضاف 
منع�وا  واالطف�ال  “االه�ايل  ان 

دورية أمريكية م�ن العبور، يف 22 
نوفم�رب الفائ�ت، يف قري�ة حام�و 
رشق القامشي، ورشقوا العربات 

بالحجارة”. واش�ار اىل ان “االهايل 
اعرتض�وا رت�اًل للق�وات األمريكية 
يض�م 4 عرب�ات عن�د طري�ق ت�ل 
ب�راك يف ريف القامش�ي الجنوبي، 
ومنعوه من العب�ور باتجاه مدينة 
القوات  القامش�ي، حي�ث ع�ادت 
األمريكي�ة أدراجه�ا دون حص�ول 
أي مش�احنات بن عن�ارص االمن 
للجيش الس�وري القريب والجنود 
األمري�كان الذي�ن كان�وا عىل متن 

مدرعاتهم”.

المراقب العراقي/ متابعة...
نقل�ت محطة )تي.آر.تي خ�رب( التلفزيونية الرتكية، 
ع�ن وزي�ر الصحة فخ�ر الدين قوج�ه قول�ه إنه تم 
اكتش�اف أول س�ت إصاب�ات بالس�اللة أوميك�رون 
املتح�ورة م�ن ف�روس كورون�ا يف تركي�ا. وذك�رت 
وكال�ة أنب�اء األناض�ول الحكومية، أنه تم اكتش�اف 
خم�س إصابات يف مدينة إزمر بغ�رب البالد، يف حن 
ج�رى اكتش�اف السادس�ة يف إس�طنبول. وُنقل عن 

الوزير قوله، »هذه الحاالت الس�ت لم تكن بحاجة إىل 
املستش�فى. كان�ت األعراض خفيفة ج�دا. وعولجوا 
كم�رىض بالعي�ادات الخارجي�ة ولم يك�ن لديهم أي 
مش�كالت«. وقبل أس�بوعن، أغلقت تركي�ا حدودها 
وبوتس�وانا  أفريقي�ا  القادم�ن م�ن جن�وب  أم�ام 
وموزامبيق وناميبيا وزيمبابوي ملنع انتشار املتحور 
الجديد. وبلغ عدد اإلصابات بفروس كورونا يف تركيا 

يوم السبت 19255، فضال عن 191 وفاة.

المراقب العراقي/ متابعة...
مع احتدام النقاش الداخ�ي لدى مختلف املحافل 
لالحت�الل  والسياس�ية  واألمني�ة  العس�كرية 
الن�ووي  امل�رشوع  مواجه�ة  ح�ول  الصهيون�ي 
اإليراني، ش�ككت صحيف�ة »هآرتس« العربية، يف 
قدرة »ت�ل أبيب« ع�ىل القيام بهج�وم ناجح ضد 

إيران.
ونوه�ت الصحيف�ة يف تقري�ر للخب�ر اإلرسائيي 
عام�وس هرئي�ل، إىل أن�ه من خ�الل الترصيحات 
والتقارير املختلفة التي ن�رشت يف األيام املاضية، 
»تولد انطباع مضلل، بأن محادثات فيينا ستنتهي 
بنتيجة س�يئة إلرسائيل، واألخ�رة من املؤكد أنها 
س�تهاجم املنش�آت النووية اإليراني�ة لوقف هذه 
املؤام�رة، ولكن عمليا فإن الوضع يختلف بش�كل 

واضح«.
املحادث�ات حاس�م  وأضاف�ت: »أوال، ألن وض�ع 
ولكنه غر نهائ�ي، وثانيا، أن التهديد بالهجوم لم 
يعد يثر العالم، ال سيما بعد أن كشفت الخالفات 
الداخلية الحادة التخي عن الخيار العس�كري ضد 

إيران يف السنوات األخرة«.
ولفتت إىل أن »هجوم�ا جويا إرسائيليا عىل إيران، 
أم�ر يخض�ع اآلن لنق�اش مهني ح�اد، ربما كان 

هناك احتمالية واقعية قبل عقد، واآلن بدأ الجيش 
اإلرسائي�ي بتحدي�ث الخط�ط العملياتي�ة، وكما 
يبدو، فإنها س�تنقيض بضع س�نوات قبل أن يتم 
فحص هذا األمر بجدية، وعندها س�تكون حاجة 
لفحص احتماالت النجاح أو املخاطرة، وإمكانية 
أن يقود الهجوم إىل حرب إقليمية، ستتعرض فيها 
الجبهة الداخلية يف إرسائيل لرضر غر مس�بوق.. 
بكلمات أخرى، إن إرسائيل تقريبا تلوح بمسدس 

فارغ من الذخرة يف هذه األثناء«.

المراقب العراقي/ متابعة...
أف�ادت صحيف�ة “أوبزيرفر” يف افتتاحيته�ا، أن رئيس 
الوزراء بوريس جونس�ون غر مناسب لحكم بريطانيا 
يف أس�وأ أزم�ة تمر عليه�ا منذ نهاي�ة الح�رب العاملية 

الثانية.
وقالت الصحيفة: “كل ش�هر يميض عىل وزارة بوريس 
جونس�ون، يجل�ب مع�ه تذك�را عىل ع�دم مناس�بته 
للمنص�ب، يف وقت يقف البلد عىل حاف�ة موجة جديدة 
م�ن أوميكرون التي قد تمثل تهديدا عميقا عىل الصحة 
الوطني�ة، والحكوم�ة غارق�ة يف أزم�ة سياس�ية م�ن 
صنعها. وبعد أس�بوع من الكش�ف عن مزيد من نفاق 
وفس�اد جونسون”. وأضافت أن املواطنن ضحوا كثرا 
قب�ل ع�ام بالتزامهم بالقي�ود التي فرضته�ا الحكومة 

بسبب كوفيد للحد من وفاة األفراد يف املوجة الثانية.

وكما يف املوجة األوىل من الوباء، ظل جونسون مرتددا يف 
فرض قيود التباعد االجتماعي بالخريف املايض، ما أدى 
لوفيات كان يمكن تجنبها، وتسبب برضر لالقتصاد لم 
يك�ن رضوريا. ومع ذل�ك، التزم الن�اس بالقيود عندما 
ُفرض�ت، وحاول الناس جهده�م لتخفيف الضغط عن 
الصح�ة الوطنية وإنقاذ األرواح. فلم يس�تطع األقارب 
وداع أحبائه�م املصاب�ن بكوفي�د، وافتق�د األجداد أول 
عيد للميالد، وقضت أعداد كبرة من الناس موس�م عيد 

امليالد وحدها.
وتضيف الصحيفة: “لكننا اكتش�فنا أن أفرادا يعملون 
يف الحكوم�ة نظم�وا حف�الت أعي�اد املي�الد ويف معظم 
مؤسسات “وايتهول” )أي الحكومة( بما فيها مقر 10 
دوانيننغ س�رتيت يف خرق ص�ارخ لتنظيمات الحكومة 

نفسها والتي التزم بها الكثر وبثمن باهظ”.

ح بـ »مسدس  صحيفة عبرية: إسرائيل ُتلوِّ
فارغ« لمواجهة نووي إيران

أوبزيرفر: جونسون أسوأ رئيس وزراء 
بريطاني منذ الحرب العالمية الثانية

أخبار من الصحف والمجالت

المراقب العراقي/ متابعة...
أك�د مستش�ار رئیس مجل�س الوزراء 
اليمني حميد عب�د القادر عنرت، االحد، 
الس�عودي  العم�ق  رضب  اس�تمرار 
وتوس�يع الخارط�ة الجغرافية لرضب 
كاف�ة م�دن الس�عودية، فيم�ا ه�دد 

بقصف مدينتي أبو ظبي ودبي.
مفاج�آت  “هن�اك  إن  عن�رت  وق�ال 
قادمة س�وف يتلقى العدو الس�عودي 
رضبات موجعة ومؤملة تتمثل بنس�ف 
واستهداف مواقع حيوية واسرتاتيجية 
مرصودة يف بنك االهداف تس�بب الشلل 

للنظام السعودي”.
الح�رب  بداي�ة  “يف  أن�ه  وأض�اف، 
العس�كرية ع�ىل اليم�ن كان الجي�ش 
واللجان الشعبية يف خط الدفاع و لكنه 
االن اصب�ح يف خط الهجوم واس�قاط 
املدن السعودية ونقل املعركة اىل العمق 
السعودي”، مبينا انه “بعد ستة اعوام 
من العدوان العاملي عىل اليمن لم يحقق 
الع�دو اي هدف من اهداف�ة املعلنة اال 
تدمر البنى التحتية واستهداف منازل 
س�كنية ومدني�ن وكل ه�ذه الجرائ�م 

موثق من قبل منظمات دولية وس�يتم 
ام�ام  الع�دوان  دول  ق�ادة  مالحق�ة 

املحاكم الدولية کمجرمي حرب”.
وأوض�ح عن�رت، أن “الجي�ش واللجان 
الش�عبية اكثر قوة من اي وقت مضی، 
الش�عبية  واللج�ان  الجي�ش  وحق�ق 
انتص�ارات يف مختل�ف مح�اور القتال 
ويف العمق الس�عودي”، مح�ذرا من أن 
“االم�ارات س�تكون يف مرم�ى الق�وة 
الصاروخي�ة وس�يتم اس�تهداف دبي 

وابو ظبي اذا لم تنسحب من اليمن”.

اليمن تهدد بنسف مواقع حيوية 
واستراتيجية في السعودية واإلمارات

قائد الثورة: السيدة زينب »ع« أثبتت عظمة القوة الروحية والفكرية للمرأة

قرية سورية ُتجبر دورية أميركية على تغيير مسارها

»أوميكرون« يظهر في تركيا

المراقب العراقي/ متابعة...
أعلن قائد مصانع القوة البحرية التابعة للجيش 
االيراني عن تجهيز أول س�فينة استطالع بحرية 
أطلق عليها أس�م »ش�راز«. ويف بي�ان للعالقات 
العامة لجي�ش الجمهورية االس�المية االيرانية، 
ان قائد مصان�ع القوة البحري�ة التابعة للجيش 

قال: إن س�فينة االس�تطالع »ش�راز« )مرشوع 
قيد اإلنش�اء يف مجمع طالئي�ه(، هي أول مدمرة 
إيرانية مجهزة بمهبط لطائرة مروحية ولها برج 

مختلف لرتكيب رادارات محلية الصنع.
واس�عة  مجموع�ة  اس�تخدام  ت�م  واض�اف: 
م�ن وس�ائل الح�رب اإللكرتوني�ة واالس�تطالع 

واملخاب�رات يف بناء هذه املدم�رة ، والتي اجتازت 
الخ�رباء  بجه�ود  األولي�ة  اختباراته�ا  بنج�اح 
االيراني�ن الش�باب، وحالي�ا يف املراح�ل النهائية 
من التجهيز. وس�تنضم س�فينة االس�تطالع إىل 
الق�وة البحرية للجيش االيران�ي بعد االنتهاء من 

االختبارات الفنية والتشغيلية.

تصنيع أول سفينة استطالع إيرانية

تقرير »مهم« يعرض معلومات صادمة

المعارضة البحرينية تفضح النظام الخليفي وجرائمه ضد حقوق اإلنسان



أني دوركم ..؟

إن الش�يطان وأعوانه يف هذا الزمان ، الذي يمثل عرصا ذهبيا لهم ، 
لكونهم اصبحوا مقبولني بسهولة لدى املجتمعات .

فل�م يب�َق مقدس اىل ونجس�وه ، وال بل�د طاهر اال وأفس�دوه ، وال 
اخالق اال وحرفوها عن مسارها الصحيح  .

أكد رسول الله محمد) صل الله عليه واله ( ، عىل رضورة ان ننتبه 
اىل اخ�ر الزمان ، ملا فيه  من فتن و اهوال تش�يب له الولدان ،وعىل 
الرضورة ان يحصن االنس�ان املس�لم نفس�ه من ه�ذه الفتن عرب 
البصرية واتباع نور ال البيت ) عليهم السالم ( بما يحفظ  لإلنسان 
مكانت�ه ،كم�ا بني ) ص�ىل الله عليه وال�ه ( ماذا س�يحدث يف اخر 

الزمان من مفاسد اخالقية منها:
قال رس�ول الله ) صىل الله علية واله ( : والذي نفيس بيده ال تفنى 
هذه األمة حتى يقوم الرجل إىل املرأة فيفرتش�ها يف الطريق فيكون 

خيارهم يومئذ من يقول لو واريتها وراء هذا الحائط .
وقولة )صىل الله عليه واله (: سيكون يف آخر الزمان خسف وقذف 
ومس�خ  قي�ل : ومتى ذلك يا رس�ول الله ، ق�ال إذا ظهرت املعازف 

والقينات..
وق�ال ) صىل الل�ه عليه واله( : تس�تحلن طائفة م�ن أمتي الخمر 

باسم يسمونها إياه
وقال ) صىل الله عليه واله ( : إنها ستأتي عىل الناس سنون خداعة 
يص�دق فيها الكاذب ويك�ذب فيها الصادق ويؤتم�ن فيها الخائن 
ويخ�ون فيها األمني وينطق فيها الرويبضة ، قال : الس�فيه يتكلم 

يف أمر العامة .
وقال ) صىل الله عليه واله ( : س�يكون يف آخر أمتي رجال يركبون 
عىل رسج كأش�باه الرجال ينزلون عىل أبواب املس�اجد ، نس�اؤهم 
كاس�يات عاريات رؤوس�هن كأس�نمة البخت العجاف ، العنوهن 

فإنهن ملعونات.
كل م�ا يح�دث اليوم عبارة ع�ن مخطط قديم نش�أته ، يعتمد عىل 
الظرف من اجل تس�ويق نفس�ه ،  عن طريق اهواء النفس واتباع 

الشهوات ، وعدم الركون اىل طريق الصواب
يف اي جزء تذهب االن ، س�رتى حجم الفساد والتباهي فيه ، كأنما 

هي مفخرة ال بل هي اصل دوام الحياة ؟.
اليوم ما نش�اهده يف الع�راق من انحطاط اخالق�ي مرعب ، تتبناه 
الحكوم�ة وتوفر له االرضية حتى يتس�نى له التحرك بس�هولة يف 
اوس�اط املجتمع ، ه�ذا ادى  اىل اقامة حف�الت االراذل الخلق يف بلد 
وارض االوصي�اء ، الجمي�ع بال اس�تثناء مس�ؤول ومقرص يف هذا 
املجال ، واال كيف يتجرأ هؤالء  املسخ من التجاوز عىل كل مقدس! 
، من هجمتهم عىل املقدسات اىل الشعائر اىل فرض ارادتهم يف صنع 
نظام سيايس وثقايف هجني من ملف املثليني اىل الرقص واالستهتار   
، تتحمل ذلك الطبقة السياس�ية االس�المية ، س�يقول البعض ملاذا 

تذكر الطبقة السياسية اإلسالمية بالتحديد ! ،
وال يخفى عىل احد ، السكوت عىل دور السفارات يف العراق ودورها 
الثق�ايف ال�ذي ي�يسء اىل املجتمع ، ويس�عى اىل تدم�ريه وعىل وجه 
الخصوص س�فارات امريكا وبريطانيا وفرنس�ا ، هذه الس�فارات 
توغل�ت يف اعم�اق وج�ذور الش�عب العراق�ي لكي تقلع�ه وتصدر 

ثقافتها .
 وما نش�اهده اليوم من حفالت وس�كر واىل آخره يعد جرس انذار 

للجميع ، وال عذر الحد، .
اللُّه�مَّ إِّنا َنرَْغ�ُب إِلَْيَك يف َدْولَة َكريَمة ُتِعزُّ ِبَها اإلْس�الَم َوأَْهلَُه، َوُتِذلُّ 
ِبَها النِّفاَق َوأَْهلَ�ُه، َوَتْجَعُلنا فيها ِمَن الدُّعاِة إىِل طاَعِتَك، َوالْقاَدِة إىِل 

ْنيا َواالِْخرَِة«... َسبيلَِك، َوَتْرُزُقنا ِبها َكراَمَة الدُّ

بقلم/كندي الزهيري  

Aاراء5 l m u r a q e b  A l i r a q i  N e w s p a p e r

صحيفة-يومية-سياسية-عامة
االثنين 13كانون االول 2021 العدد 2735 السنة الثانية عشرة

بقلم/زياد غصن
- توسيع مجاالت التعاون االقتصادي 
مع الع�راق يف عهد النظ�ام البائد، وال 
س�ّيما زيادة قيم�ة التب�ادل التجاري 
يف إطار مرشوع األم�م املتحدة، والذي 

حمل عنوان »النفط مقابل الغذاء«. 
تعكس الّصادرات الّس�ورية إىل العراق 
مع نهاية العقد األول، والبالغة قيمتها 
ح�واىل 2.2 مليار دوالر يف العام 2010، 
املستوى الَّذي بلغه تعاون البلدين عىل 
املس�توى التج�اري، إذ إنَّ الص�ادرات 
نحو العراق ش�ّكلت ما نس�بته حواىل 
46.5% من إجمايل الصادرات السورية 
املّتجهة يف ذلك العام إىل الدول العربية.

سياس�ياً  تركي�ا  ع�ىل  االنفت�اح   -
واقتصادياً خالل س�نوات العقد األول، 
وه�و انفت�اح أثم�ر توقي�ع مجموعة 
غ�ري  لعالق�ات  أّسس�ت  اتفاقي�ات 
مس�بوقة يف تاري�خ البلدي�ن، كان من 
أبرزها الّس�ماح بتنقل األفراد بموجب 
البطاق�ة الش�خصية فق�ط، من دون 
الحاج�ة إىل تأش�رية دخ�ول، وإقامة 
منطقة تج�ارة حرة ثنائي�ة، وإطالق 
مرشوع طموح لنزع األلغام عىل طريف 
الحدود، تمهيداً الس�تثمارها كمناطق 
األعم�ال  رج�ال  وتش�جيع  تنموي�ة، 
عىل تأس�يس مرشوعات اس�تثمارية 

مشرتكة. 
أما سياسياً، فإنَّ املستوى الذي وصلت 
إلي�ه العالقة أّهل أنقرة للمس�اهمة يف 
جه�ود نزع فتيل األزمة م�ع الغرب يف 
أعق�اب عملية اغتيال رئيس الحكومة 
الحري�ري،  الس�ابق رفي�ق  اللبناني�ة 
واألط�راف  ال�دول  بع�ض  وتحمي�ل 

املسؤولية لسوريا عن العملية.
ذل�ك  لنتائ�ج  اقتصادي�ة  ق�راءة  ويف 
عالق�ات  يف  االس�رتاتيجي  التح�ول 
البيان�ات  تظه�ر  بأنق�رة،  دمش�ق 
الرس�مية للتجارة الخارجية السورية 
أنَّ مس�توردات س�وريا م�ن تركيا يف 
الع�ام 2010 وصل�ت إىل حج�م زادت 
فيه عىل مس�توردات دمش�ق من دول 

أخرى كثرية، كالس�عودية، واإلمارات 
العربي�ة املتح�دة، وم�رص، والص�ني، 

والهند وغريها.
ل تويل ش�ابني مقاليد الحكم يف  - ش�كَّ
كلٍّ من األردن وس�وريا بفاصل زمني 
لم يتعدَّ العامني، حافزاً شجع البلدين 
ع�ىل فتح صفحة جديدة يف عالقاتهما 
ترجم�ت  واالقتصادي�ة،  السياس�ية 
ة جمعت امللك  بعالقة ش�خصية خاصَّ
عب�د الل�ه الثاني م�ع الرئيس بش�ار 

األسد. 
ورغم تباين موقف الدولتني من بعض 
القضايا وامللف�ات اإلقليمية، فإّن ذلك 
لم يكن ليعرقل جهود إرس�اء عالقات 
أثم�رت اتف�اق الحكومتني ع�ىل تنّقل 
األفراد بني الدولت�ني بموجب البطاقة 
الش�خصية، إذ اس�تحوذ معرب نصيب 

الح�دودي ع�ىل ما نس�بته 20.7% من 
إجمايل عدد السوريني املغادرين للبالد 
عرب املعاب�ر الحدودية الربي�ة، والبالغ 
آن�ذاك 16 مع�رباً، وتس�هيل  عدده�ا 
الس�يارات الش�احنة املحملة  دخ�ول 
بالبضائع وخروجها، وتحسن طفيف 
يف املب�ادالت التجاري�ة الت�ي وصل�ت 
ح�واىل  إىل   2010 الع�ام  يف  قيمته�ا 
قيم�ة  وزي�ادة  دوالر،  ملي�ون   879
االستثمارات البينية، إذ إنَّ املرشوعات 
املش�مولة بموجب قوانني االس�تثمار 
يف س�وريا، والعائ�دة إىل مس�تثمرين 
أردنيني، ج�اءت يف املرتب�ة الثالثة بني 
يف  املش�مولة  العربي�ة  االس�تثمارات 

سوريا، مشّكلًة نسبة قدرها %15.
عقد من القطيعة!

لك�ن م�ا بنته دمش�ق يف س�نوات مع 

دول الجوار، كانت األس�ابيع األوىل من 
عمر األزمة الس�ورية كفيلة بتجميده 
أو تدمريه، فالحدود التي كانت تستعّد 
ل إىل مناط�ق اقتصادي�ة  إىل أن تتح�وَّ
وتنموي�ة باتت معرباً لدخول الس�الح 
واملسلحني إىل س�وريا ورسقة ثرواتها 
وخرياتها، والدول التي كانت تس�تقبل 
السوريني بال تأشرية دخول، أصبحت 
م�ن  محروم�ني  كالجئ�ني  تعامله�م 
أبسط الحقوق اإلنس�انية واملشاركة، 
والرؤساء الذين كانوا يصّفقون لألسد 
صار ج�ّل همهم إس�قاطه وحكومته 
بأّي وس�يلة، حت�ى ل�و كان »حصان 
طروادة« هو دعم تنظيمات متطرفة، 
مثل »داع�ش« و«الن�رصة«، فكان أن 
الس�ورية-الرتكية  العالق�ة  وصل�ت 
إىل درج�ة القطيع�ة الكاملة سياس�ياً 

واقتصادي�اً، وأصاب الجم�ود والتوتر 
العالقة السياس�ية مع األردن، قبل أن 
تتوقف العالقات التجارية عىل خلفية 
سيطرة املسلّحني املدعومني من غرفة 
»املوك« عىل معرب »نصيب« الحدودي، 
يف ح�ني بقي�ت العالق�ة م�ع الع�راق 
أبرزه�ا  عدي�دة،  ملتغ�ريات  خاضع�ة 
حكوم�ة  ع�ىل  األمريكّي�ة  الّضغ�وط 
بغداد، وس�يطرة تنظيم »داعش« عىل 
املناط�ق الحدودي�ة، قاطع�اً بذلك أّي 
تواص�ل جغ�رايف لط�رق التج�ارة بني 

البلدين.
- البن�اء ع�ىل ما يجمع دمش�ق بدول 
الج�وار من نقاط ومصالح مش�رتكة 
للوصول إىل معالجة املسائل الخالفية، 
مقارب�ة  يف  س�ورية  قاع�دة  وه�ي 
عالقاته�ا م�ع ال�دول العربي�ة من�ذ 

س�نوات طويل�ة. وعىل هذا األس�اس، 
استقبلت دمشق مؤخراً وفداً حكومياً 
لبناني�اً، وأرس�لت إىل األردن ع�دداً من 
وزرائها، ولكن هذه القاعدة لن تجعل 
االقتص�اد يف خدم�ة السياس�ة، كم�ا 

حدث يف مرات سابقة.
يف  السياس�ية  الظ�روف  اس�تثمار   -
املنطق�ة لتحقيق مصال�ح اقتصادية، 
وه�ي يف النهاية محاول�ة لكرس عزلة 
أرادت اإلدارة األمريكي�ة فرضه�ا عىل 
البالد، عرب تش�ديد حصارها اقتصادياً 
مع بدايات الع�ام 2019. وما موافقة 
امل�رصي  الغ�از  دمش�ق ع�ىل عب�ور 
والكهرب�اء األردني�ة إىل لبن�ان س�وى 
تطبيق لهذا املبدأ، الذي ربما يقود الحقاً 
إىل تعاون مش�ابه م�ع الع�راق، الذي 
يواج�ه أزمة طاقة تتج�ىل يف نقطتني؛ 
األوىل أزمة تأم�ني الطاقة الكهربائية، 
رغم االحتياطي�ات الضخمة من الغاز 
الطبيع�ي، واألخ�رى عدم ق�درة البالد 
عىل رف�ع كميات اإلنت�اج الوطني من 
النفط والغاز، وتأمني منافذ تصديرية 

تساعد عىل ذلك.
كم�ا أّن الحدي�ث ع�ن ع�ودة قريب�ة 
م�ن  العربي�ة  الجامع�ة  إىل  لس�وريا 
ش�أنه أن ينعك�س يف أوىل نتائجه عىل 
القطاعات االقتصادي�ة واالجتماعية، 
س�واء ع�رب التع�اون الثنائ�ي املبارش 
مع ال�دول العربية أو عرب مؤسس�ات 

الجامعة ومرشوعاتها.
السياسة يف خدمة االقتصاد

الرأي الس�ائد اليوم مفاده أن دمش�ق 
ق�د تنىس م�ا حدث خ�الل الس�نوات 
العرش الس�ابقة ألسباب كثرية، لكنها 
س�تكون أكثر حذراً يف بن�اء عالقاتها. 
ولهذا، تب�دو »غري مس�تعجلة« حالياً 
للتوص�ل إىل تفاهم�ات رسيع�ة م�ع 
دول عربي�ة عدة، واألهم أنَّها لن تكون 
ه�ذه املرة مضط�رة إىل جعل االقتصاد 
يف خدمة السياس�ة، كما ذكر س�ابقاً، 
فمصلحتها اليوم باتت معاكس�ة لذلك 

تماماً.

سوريا والجوار .. عقد من الّتنمية ،عقد من القطيعة
انتهجت سوريا منذ بداية القرن الحالي سياسة جديدة في مقاربة عالقاتها الثنائية مع دول الجوار، وهي عالقات 

سادها لسنوات طويلة توتر سياسّي وصل أحيانًا إلى شفير االنزالق إلى مواجهة عسكرية، كما هو الحال مع تركيا 
قبل نهاية فترة التسعينيات، أو التهديد األمني المباشر، كما حدث مع العراق واألردن في فترة الثمانينيات 

وأثناء الصدام مع حركة اإلخوان المسلمين، األمر الَّذي انعكس سلبًا على التعاون االقتصادي بين دول متجاورة، 
ُيفترض أن يحقق تقاربها الجغرافي ورابطها القومي أعلى درجات الفائدة التجارية واالستثمارية القتصادها.

الجدار اإلسرائيلي مع غزة.. تراجع للعقيدة العسكرية
بقلم/شرحبيل الغريب

أعلنت »إرسائيل« انتهاءها من اس�تكمال 
بن�اء جدار إس�منتي بط�ول 65 كيلومرتاً 
عىل طول الحدود مع قطاع غزة. يتضمن 
الج�دار، وف�ق ترصيح�ات وزي�ر األم�ن 
اإلرسائي�ي بيني غانتس، 5 عنارص تكّمل 
بعضها البعض، تبدأ بحاجز تحت األرض 
بأجه�زة استش�عار، وس�ياج ذك�ي يزيد 
ارتفاع�ه ع�ىل 6 أمت�ار، وحاج�ز بحري 
يش�مل وس�ائل لكشف التس�لّل يف البحر، 
ونظام س�الح يت�ّم التحّكم في�ه عن بعد، 
ومجموع�ة م�ن ال�رادارات والكام�ريات، 
وغ�رف القي�ادة والتحّكم. وقد اس�تغرق 

بناء هذا الجدار 3 سنوات ونيف. 
ببن�اء الج�دار الخرس�اني، وم�ن نظ�رة 
إنس�انية، تطّب�ق »إرسائي�ل« حصاره�ا 
أكث�ر م�ن مليون�ي فلس�طيني يف  ع�ىل 
بقع�ة جغرافي�ة صغ�رية ُتس�مى قطاع 
حي�اة  تفاصي�ل  كل  يف  وتتحّك�م  غ�زة، 

الفلسطينيني فيها.
ومع إنشاء هذا الجدار، يصبح قطاع غزة 
أكرب س�جن يف العالم تحارصه »إرسائيل« 
م�ن كل االتجاه�ات ب�راً وج�واً وبح�راً، 
وتجسد فيه أبشع وأقذر واقع أمني جديد 
مغلّف بغالف الحص�ار، ترصد من خالله 
عرب الكامريات واملستش�عرات والرادارات 
حركة الفلسطينيني، بحجة حماية أمنها.

األه�داف اإلرسائيلي�ة م�ن بن�اء الج�دار 

به�ذه  غ�زة  قط�اع  م�ع  الخرس�اني 
قبض�ة  إح�كام  يف  تكم�ن  التجهي�زات، 
الحص�ار املف�روض من�ذ أكث�ر م�ن 15 
عاماً، بهدف إجبار املقاومة الفلس�طينية 
ع�ىل ن�زع الس�الح الثقي�ل، والح�د م�ن 
قدراتها الت�ي أحدثت تغيرياً اس�رتاتيجياً 
يف موازي�ن الق�وة خ�الل معركة »س�يف 
الق�دس« األخرية، بعد أن وصلت صواريخ 
املقاوم�ة إىل جميع األرايض الفلس�طينية 
املحتلة، وأصابت الحياة يف كيان االحتالل 
اإلرسائي�ي بش�لل ت�ام يف كّل مناحيه�ا، 
وس�جلت املقاومة الفلس�طينية انتصاراً 
ل�م يكن متوقعاً لدى بعض األطراف، رغم 

الفارق الهائل يف القدرات العسكرية.
يف  هزيمته�ا  من�ذ  »إرسائي�ل«،  تح�اول 
معركة »س�يف القدس«، ترميم صورتها 
ب�أيِّ إنجاز هنا أو هن�اك، وخصوصاً بعد 
فش�لها الذريع يف تحقيق أيٍّ من األهداف 
االس�رتاتيجية التي أعلنتها، كما فش�لت 
يف ف�رض معادلة ردع ثابت�ة طويلة األمد 
للمس�توطنني  واألم�ان  األم�ن  تحق�ق 

اإلرسائيليني. 
الّتضخي�م اإلعالم�ي اإلرسائي�ي املقصود 
وإقامة احتفالية لإلعالن عن االنتهاء من 
إنش�اء جدار خرس�اني عىل حدود قطاع 
غ�زة يهدفان يف األس�اس إىل بث رس�ائل 
الطمأن�ة املوّجه�ة إىل الجبه�ة الداخلي�ة 
اإلرسائيلي�ة بش�كل ع�ام، ومس�توطني 

م�ا يس�مى غ�الف غ�زة بش�كل خاص، 
أم�ام تراج�ع ثق�ة الجمه�ور اإلرسائيي 
ب�«جيش�ه« وقيادته، وإلدراك املستويات 
األمني�ة اإلرسائيلي�ة أن ه�ذه املناطق، يف 
أّي مواجه�ة عس�كرية قادم�ة مع قطاع 
غزة، س�تكون محّل تركي�ز وبنك أهداف 
للمقاومة الفلس�طينية، إما باالستهداف 
وإم�ا بالس�يطرة الكامل�ة ع�ىل مناط�ق 
محتلة، وهو ما تخش�اه »إرسائيل« فعالً. 
وال تع�ّد املن�اورات التي أجرته�ا مؤخراً، 
والتي تحاكي إخالء املستوطنات يف غالف 
غزة بش�كل كامل يف أّي مواجهة أو حرب 
قادم�ة مع املقاومة الفلس�طينية، بعيدة 

عن ذلك.
إّن بن�اء »إرسائي�ل« الج�دار الخرس�اني 
والتحصين�ات العس�كرية والتكنولوجية 
ع�ىل ح�دود قطاع غ�زة يعت�ربان تراجعاً 
واضحاً يف العقيدة العسكرية والهجومية 
االس�تباقية الت�ي تعترب أس�اس العقيدة 
والح�رص  اإلرسائيلي�ة  العس�كرية 
اإلرسائي�ي عىل تعزي�ز الحال�ة الدفاعية 
واإلحاطة بجدران خرس�انية عالية، كما 
يؤّكد الفش�ل اإلرسائيي يف حسم املواجهة 

مع املقاومة يف العقدين األخريين.
حال�ة االنتق�اد الواضحة من مس�ؤولني 
إرسائيليني أّكدها العقيد يويس لنغوسكي 
ال�ذي ش�غل حت�ى الع�ام 2005 منصب 
مستش�ار قائد األركان لش�ؤون األنفاق، 

وال�ذي قل�ل م�ن تأث�ري الس�ور ال�ذي تم 
تش�ييده حول قطاع غ�زة ومدى تأثريه يف 
األنف�اق الهجومي�ة القادمة من�ه، والذي 
قال بش�كل واض�ح: »س�يكون باإلمكان 
تج�اوز ه�ذا العائ�ق. الحواج�ز األرضية 
مح�دودة«.  لف�رتة  إال  ناجع�ة  ليس�ت 
االعرتاف�ات اإلرسائيلي�ة ل�م تتوق�ف عند 
ترصيحات لنغوس�كي، إذ قال وزير األمن 
اإلرسائيي الس�ابق، موش�يه يعالون، إن 
هن�اك أش�ياء لن يكون ثمة ح�ل للقضاء 

عليها. 
تجاوزت املقاومة الفلسطينية عرب سالح 
األنف�اق الكثري م�ن الصعوبات، وأظهرت 
نجاحها يف أنها قادرة عىل تجاوز العقبات 
والتكيف مع أي ظروف يفرضها االحتالل 
عس�كرية  مواجه�ة  أي  يف  اإلرسائي�ي 
أو ميداني�ة، م�ا أوج�د حال�ة قناعة لدى 
املقاوم�ة بالقدرة ع�ىل تج�اوز الصعاب 
وإيجاد البدائل التي تستطيع فيها تجاوز 
أي وقائ�ع أمني�ة أو ميداني�ة تفرضه�ا 
»إرسائي�ل« ع�ىل األرض، ونم�وذج القبة 
الحدي�دة الت�ي تفاخ�رت ب�ه »إرسائيل«، 
وقال�ت إنه�ا ق�ادرة ع�ىل صد أكث�ر من 
90% م�ن صواري�خ املقاوم�ة لي�س عنا 
ببعي�د، إذ تفاخرت قبل س�نوات بتصنيع 
القب�ة الحديدية كإحدى أه�ّم الصناعات 
الت�ي س�تتغلب ع�ىل صواري�خ املقاومة 
الفلس�طينية، إال أّن املواجهات العسكرية 

التي دارت يف الس�نوات األخرية، وال سيما 
يف معركة »س�يف القدس« األخرية، أثبتت 
فش�ل منظومة القبة الحديدة يف التصدي 
لصواري�خ املقاوم�ة الت�ي رضب�ت »ت�ل 
أبي�ت« وضواحي الق�دس املحتلة وغريها 
م�ن املناطق. يف املقاب�ل، نجحت املقاومة 
الفلس�طينية يف تج�اوز القب�ة الحديدية، 
واس�تمرت صواريخه�ا بالتط�ور، حت�ى 

أصبح�ت تطال وت�رضب كام�ل األرايض 
الفلسطينية املحتلة. 

الّنتيجة الحتمّية بعد مشهد تشييد الجدار 
الخرس�اني اإلرسائيي م�ع قطاع غزة أنَّه 
لن يس�تطيع توف�ري األمن أو االس�تقرار 
مح�اوالت  كّل  أنَّ  كم�ا  للمس�توطنني، 
خنق قطاع غزة وتحويله إىل س�جن كبري 
ستفش�ل أمام عقول املقاوم�ة وقدراتها، 

والت�ي ل�ن يمنعها أح�د م�ن الوصول إىل 
أنَّ  يوم�اً  أهدافه�ا، وسنس�مع  تحقي�ق 
املقاوم�ة حوَّل�ت الج�دار الخرس�اني إىل 
ج�دار كرتون�ي، كم�ا فعل�ت م�ع القبة 
الحديدي�ة، الت�ي أصبح�ت كرتونية أمام 
عق�ول املقاومة وصواريخها التي نجحت 
يف تجاوز رادارات منظومة القبة الحديدة 

اإلرسائيلية.

بقلم/حازم أحمد فضالة  
الع�راق م�رَّ هذه األي�ام يف مرحل�ة َرَبَكت هوية 

العراقيني َرْبًكا!
الكت�اب  ومع�ارض  واملؤتم�رات،  الحف�الت، 
بنوعه�ا  الع�راق  يف  تق�ام  الت�ي  )أكثره�ا( 

وشخوصها؛ تطفح بثالثة اتجاهات آسنة:
1- التفاهة.

فالة وضياع األخالق. 2- السَّ
3- التطبيع مع الصهاينة.

 املثق�ف واإلعالمي هنا علي�ه أن ال يتحدث بلغة 
الساذج، وال ينطلق من العفويات؛ إذ ال عفويات 
وال س�ذاجة يف السياس�ة، وليس م�ن مصلحته 
االعت�داد بظنون�ه وعن�اده وانفعاالت�ه وحت�ى 

انهزامه من الواقع!
علي�ه االنط�الق م�ن موق�ع املس�ؤولية، ومن 
الفاحص متابعًة ورص�ًدا وتحلياًل، من الواجب 
علي�ه االط�الع ع�ىل رأي اإلس�الم، ع�ىل فتاوى 
وبيان�ات وخط�ب املرجعي�ة الديني�ة يف النجف 

األرشف؛ الت�ي أك�دت ع�رشات امل�رات عىل قيم 
الش�عب العراقي وثوابته، وأكدت عىل مصالحه 
احت�الل  وأدان�ت  التطبي�ع  ورفض�ت  العلي�ا، 
فلس�طني، وهذا م�ن ثوابت مؤسس�ة املرجعية 

الدينية والحوزة العلمية.
الع�راق أك�رب م�ن أن تجتاح�ه ه�ذه التفاهات 
وامليوع�ة، ومهرجانات�ه أعظ�م م�ن أن ت�ذوب 
يف عن�وان الس�فلة واملاجن�ني ذك�وًرا وإناًث�ا، 
املفتقري�ن للقيم واإلرادة الح�رة، املهزومني من 

الداخل يف آالف املعارك.
اضواء عىل العراق:

1- الع�راق حضارة عمرها آالف الس�نني، وأوىل 
وأقدم الحضارات هي السومرية، وهو الحضارة 

البابلية واألكدية وغريها.
2- العراق يف مرم�ى مطامع الغرب املتغطرس، 
ولذل�ك ذاق�ت أم�ريكا الهزيم�ة املُ�رَّة ع�ىل ي�د 
العراقيني من املقاومة اإلسالمية، حتى طردوها 

من العراق.

3- العراق هزم اإلرهاب العاملي الذي هجم عليه 
ر امللحمة العظم�ى عىل يد  س�نة 2014، وس�طَّ
الحشد الش�عبي وفصائل املقاومة، مع خطوط 
الدع�م: اللوجس�تي، اإلعالم�ي… الت�ي تبّناها 

العراقيون ضد اإلرهاب األمريكي - الوهابي.
4- الع�راق يداف�ع دوًما ع�ن الش�عائر الدينية، 
وع�ن ِقَي�م آل محم�د )صىل الل�ه علي�ه وآله(، 
ويعمل بها ويحييها وينميها، وهو الشعب الذي 

يمتاز بالكرم األكرب والتضحية الكربى.

الديني�ة  املؤسس�ة  ع�ن  يداف�ع  الع�راق   -5
ويحتضنها ويس�تمع له�ا، املتمثل�ة باملرجعية 

الدينية والحوزة العلمية.
ِمن هن�ا نقول، هذه الهوية العراقية األس�اس، 
وعىل ضوئها نرف�ض محاوالت تمرير التطبيع، 
واالنهيار األخالقي يف حف�الت املجون والتعري، 
ه�ذه الحفالت التي تقيمها ش�خصيات منبوذة 
يف بالده�ا ب�ال كرامة، تج�يء لنفث س�مومها 

الليربالية يف عراقنا!

الهوية العراقية أشمخ من أن يرسمها التائهون
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اختتم�ت بطول�ة اندية العراق للمالكم�ة النس�وية االوىل يف صالة املركز التدريب�ي للمواهب الرياضية.واس�فرت النتائج 
الختامي�ة ع�ن إحراز فريق ن�ادي العدل الريايض املرك�ز األول والذي يقوده املدرب حس�ن جخيم ال�رع ومحمد خليل.
وجاء منتدى بعش�يقة الريايض باملركز الثاني بقيادة الكابتن منترص حسونة والكابتن ابراهيم سلمان، فيما حل باملركز 
الثالث نادي الكرار الريايض يف النجف االرشف بقيادة املدرب الكابتن س�عدون العنكويش، ونادي الجيش الريايض بالثالث 
مكرر.وجرت البطولة برعاية وزارة الشباب والرياضة وبحضور الوزيرعدنان درجال الذي شارك بتتويج الكؤوس وتقليد 

االوسمة لالعبات.

ْجَن ببطولة أندية العراق للمالكمة  نسوة العدل ُيتوَّ

6

العراق ينال ذهبيته األولى في 
بطولة العرب بالمبارزة

ش�هدت نتائج اليوم الثاني للبطول�ة العربية للمبارزة 
الس�ليمانية بقاع�ة  للنس�اء والرج�ال يف محافظ�ة 
ن�ادي املحافظة والتي ينظمها االتح�اد املركزي للعبة 
بالتع�اون مع االتحاد العربي بمش�اركة 9 دول عربية 
تحقيق العراق لوس�امه الذهب�ي األول.وحقق العراق 
وس�امه الذهب�ي األول بفعالية س�يف املب�ارزة فرقي 
للرج�ال وتعد املرة االوىل يف تاريخ�ه يحقق فيها املركز 
االول به�ذه الفئ�ة بعد أن تمكن املنتخ�ب العراقي من 
تحقي�ق فوز مث�ر جدا عىل املنتخ�ب الكويتي بنتيجة 
45-36، فيم�ا احتل املنتخب الس�وري املرك�ز الثالث.

وضي�ع العب املنتخ�ب العراق�ي عالء حس�ن فرصة 
حصد املركز األول رغم تقدمه بفارق خمس نقاط حن 
فرط بتقدمه امام الع�ب املنتخب الكويتي عبد العزيز 
الشطي الذي قلب تأخره اىل فوز مهم حصد من خالله 
املرك�ز األول تاركا للعراق املركز الثاني.ويف منافس�ات 
النساء يف فعالية السيف العربي تمكن املنتخب العراقي 
من تحقيق فوز رائع عىل املنتخب السوري بنتيجة 45 
-32 فيما حققت فتيات سوريا املركز األول يف  فعالية 
س�يف املبارزة بعد الفوز عىل املنتخب العراقي بنتيجة 

45 - 24 وحلت العبات فلسطن باملركز الثالث.

�َل مدرب نادي نفط الوس�ط عبد الغني ش�هد،  َحمَّ
العراق�ي زيليك�و  املنتخ�ب  ام�س األح�د، م�درب 
برتوفيتش مس�ؤولية النتائج الس�لبية للمنتخب يف 
بطولة كأس الع�رب، داعياً اىل إدخال تقنية »الڤار« 
يف الدوري املمت�از للتخلص من األخطاء التحكيمية 
القاتلة.وتحدث شهد عن اخفاقات املنتخب ببطولة 
كأس العرب وتصفيات كأس العالم قائالً، »ال احمل 
الالع�ب العراق�ي النتائج الس�لبية التي خ�رج بها 
منتخبن�ا ألن الالعب من صنيعة امل�درب، وكان من 
املف�رتض ان يصل بالعب منتخبنا العىل مس�تويات 
اللياقة البدني�ة والتطبيق الخطط�ي واملهاري لكن 
وجدن�ا العك�س، وبالتأكي�د ان كل تل�ك االمور من 
مسؤولية املدرب الذي لم يتمكن من التحكم بادواته 
بش�كل مقنع«.واض�اف ان »امل�درب ل�م يثبت عىل 
تش�كيلة معين�ة والس�يما يف مثل هكذا منافس�ات 
حساس�ة من تصفي�ات مؤهلة ل�كأس العالم فمن 
الغري�ب عدم اس�تقرار املدرب عىل تش�كيلة معينة 
والتغي�ر باس�تمرار ونح�ن داخ�ل منافس�ات تعد 

م�ن اه�م املنافس�ات الكروية«.ودعا ش�هد »لعدم 
جعل ضعف الدوري ش�ماعة تتعكز عليها الجهات 
املت�ررة م�ن نتائ�ج منتخبن�ا الس�لبية وتراجع 
ادائه«، مؤكدا ان »العبينا جيدون ودورينا من اقوى 
الدوري�ات، لكن يع�اب عليه ق�رارات بعض الحكام 
غ�ر املقص�ودة الت�ي تؤث�ر ع�ىل النتائج«.وطالب 
ش�هد االتحاد العراقي للعبة »ادخال تقنية »الڤار« 
يف ال�دوري حتى وإن اس�تقطعوا م�ن عقود العبي 
االندي�ة ك�ون »الڤار« س�يحل الكثر من املش�اكل 
التحكيمية التي أثرت سلباً عىل نتائج الدوري«.واكد 
بان »الدوري العراقي هو من اقوى دوريات املنطقة 
باس�تثناء الدوري الس�عودي الذي يعد االفضل عىل 
االط�الق م�ن نواح�ي تنظيمية وفنية واس�تقطاب 
محرتف�ن عىل مس�توى عال«.واضاف ش�هد »البد 
من ادخ�ال نظام »الڤار« بمالعبنا ألن الحكم يخطأ 
احيانا لكن بعض االخطاء التي يقع بها قاتلة وتؤثر 
عىل ترتيب الفرق ومصرها بالدوري فعليه البد من 

ادخال الڤار لحسم اإلشكاالت التي تحدث«.

انتقد مدرب الكرخ حسن أحمد الحكم املساعد بختيار 
حسن الذي شارك يف قيادة مباراة الكرخ وامليناء ضمن 
الجول�ة الثانية عرة من الدوري املمت�از وقال أحمد 
ان »بختيار حسن منح امليناء نقطة التعادل، بتقديره 
الخاطئ الذي جاء م�ن خالله هدف التعادل«.واضاف 

ان »فريقن�ا دف�ع ثم�ن خط�أ الحك�م املس�اعد الذي 
تعطلت رايته يف حالة تس�لل واضحة، جاء من خاللها 
ه�دف املين�اء، ليضي�ع جه�ود العبينا بعد س�يطرتنا 
الكب�رة عىل املب�اراة خالل معظ�م دقائقها«.وبن ان 
»الحال�ة مرتوك�ة للجنة الح�كام التخاذ الق�رار بحق 

الحكم املس�اعد. فقدن�ا نقطتن مهمت�ن يف ملعبنا«.
وأكمل »رغم أن دكة بدالئنا لم تكن باملستوى املطلوب 
وإصابة حس�ن عب�د الكري�م، إال أنن�ا قدمن�ا مباراة 
جي�دة، لكن أحياًنا املعالجات تك�ون محدودة وفق ما 
ه�و متوفر عىل دك�ة البدالء«.وأش�ار اىل ان »األهم أن 

الفري�ق يف تطور فن�ي واضح، ونأمل خ�الل املباريات 
املقبل�ة ترتيب أوراقنا، ونركز ع�ىل النقاط الثالث، ألن 
وض�ع الفري�ق بجدول ال�دوري ال يتناس�ب مع حجم 
طموحاتنا«.يذك�ر أن الكرخ يحتل املركز 16 برصيد 8 

نقاط فقط من 12 جولة.

خيم التعادل الس�لبي عىل مواجهة ديربي النفط بن فريقي النفط ونفط 
الب�رصة، امس األحد، عىل ملعب النفط لحس�اب الجول�ة 12 من الدوري 
العراق�ي املمتاز.وع�اد فريق النفط لعقدة التع�ادالت مجددا بعد أن عجز 
يف الوص�ول إىل ش�باك نفط الب�رصة، الذي أضاع فرصتن س�انحتن عرب 
الالعب أحمد فرحان واملحرتف جاكوب.يف املقابل، أضاع وليد كريم أخطر 
محاوالت النف�ط، لتنتهي املب�اراة بالتعادل الس�لبي.ورفع نفط البرصة 

رصي�ده إىل النقط�ة 20 يف املركز الس�ادس، فيما رفع النف�ط رصيده إىل 
النقط�ة 13 يف املركز الثاني عر.وتقدم فريق أمانة بغداد عدة مراكز إىل 
األم�ام بفوزه عىل نوروز )1-0(، مس�اء امس عىل ملعب بغداد لحس�اب 
الجول�ة الثانية عر.وتمكن فريق أمانة بغ�داد من تحقيق بداية رسيعة 
ع�ن طريق املح�رتف املوريتاني بالل بلمبارك يف الدقيق�ة 11 من املباراة.
وحافظ أمانة بغداد عىل النتيجة حتى النهاية، رغم عدة محاوالت لفريق 
نوروز أخطرها محاولة اس�و رستم، التي أبعدها حارس األمانة، لتنتهي 
املب�اراة بفوز أصحاب األرد بهدف دون رد.ورفع بغداد رصيده إىل النقطة 
16 يف املركز التاس�ع، بينم�ا تجمد رصيد نوروز ع�ن النقطة العارشة يف 
املرك�ز الخامس عر.وحقق فريق الزوراء فوزا صعبا عىل مضيفه فريق 
زاخو بهدف دون رد، يف املباراة التي جرت عىل ملعب دالل لحساب الجولة 
12 م�ن الدوري املمتاز.املباراة ش�هدت التحامات قوية وتعرض املحرتف 
الربازييل برون�و أوليفرا للطرد يف الدقيقة 35، ليعقد مهمة فريقه.ورغم 
املحاوالت من الطرفن، إال أن الش�وط األول انتهى بالتعادل الس�لبي.ويف 
الش�وط الثاني، حصل الزوراء عىل ركلة جزاء يف الدقيقة 57، سجل منها 
لهواري طويل هدف ال�زوراء الثمن، بينما أضاع زاخو عددا من الفرص، 
لتنته�ي املباراة بف�وز الزوراء به�دف دون رد.وارتفع رصي�د الزوراء إىل 
النقط�ة 28 يف املركز الثالث، بينما تجمد رصي�د زاخو عند النقطة 19 يف 

املركز السابع.

ع�رب نادي أربي�ل عن امتعاضه م�ن نر قوات 
مس�لحة يف امللعب الذي احتض�ن مباراة فريقه 
بكرة القدم أمام نادي نفط الوس�ط بمحافظة 
النجف.ونر النادي عىل حس�ابه يف فيس�بوك، 
قائال »اىل رئيس االتحاد الدويل الس�يد إنفانتينو 
ورئي�س اتح�اد االس�يوي الش�يخ س�لمان بن 
إبراهي�م آل خليف�ة: هك�ذا تجري مب�اراة كرة 
القدم يف العراق«.وأرفق النادي مع منشوره عدة 
ص�ور تظهر انتش�ار العرات م�ن أفراد األمن 
عىل مدرج�ات امللعب، وهو م�ا يعترب محظورا 
وف�ق قوانن الفيفا.وكان ن�ادي أربيل قد خرس 
اللقاء بنتيجة ثالث�ة أهداف دون مقابل، ضمن 
منافس�ات الجول�ة 12 لل�دوري املمت�از بكرة 

القدم.وق�د تؤث�ر مثل هذه املش�اهد ع�ىل قرار 
االتحاد الدويل الذي ينظر يف إمكانية رفع الحظر 
املف�روض ع�ىل املالع�ب العراقية، ج�راء عدم 
اس�تقرار األوضاع األمنية.من جانبه اكد رئيس 
نادي نفط الوس�ط، هيثم بعيوي، ان »انتش�ار 

رجال االمن يف ملع�ب النجف الدويل يأتي ضمن 
الخطة االمنية الت�ي وضعتها محافظة النجف 
بالتنس�يق م�ع االتح�اد العراق�ي لك�رة القدم 
لتأمن مباراة النادي م�ع فريق اربيل.وبن انه 
تم نر الحماي�ات االمنية عىل مدرجات امللعب 
وخارجه، مش�را اىل ان فري�ق اربيل »حر اىل 
النج�ف جواً وحطوا باملط�ار معززين مكرمن.
ولفت بعيوي اىل ان »امللع�ب مفتوح للجماهر 
وق�د تواجد باملدرجات ع�دد من جمهور النادي 
ولم يحر جمهور اربيل، كما لم نَر أي حضور 
لجمه�ور الرط�ة«، مضيف�ا أن »ادارة ن�ادي 
نفط الوسط استقبلت وفد نادي اربيل ورحبت 

بهم يف النجف«.

حسن أحمد ينتقد الطاقم التحكيمي لمباراة الكرخ والميناء

    إياد الصالحي

على ذّمة )أبو زعبل(!

من راقب حركة التعايش العميل املتوّترة ما بن سلطتي الرياضة 
واإلعالم عقب كل متغّر جديد لرئاس�ة اللجن�ة األوملبية الوطنية 
أم وزارة الش�باب أم اتح�اد لعب�ة جماهرية، ت�رز فئتان واحدة 
مناِوئ�ة واألخ�رى موالية، تتضارب�ان يف املواق�ف إىل درجة إثارة 
اللغط الس�لبي، وس�ط ُممارس�ة فئ�ة ثالث�ة »معتدل�ة« دورها 
الرقاب�ي بمس�ؤولية عالية، من دون أن تس�تّغل حرّيتها املُدعمة 

وفقاً لدستور البالد وتجلِد املسؤول حقاً وباطالً!
ل�م يقف أّح�د مّمن تعنيه�م حماية مصلحة اإلعالم عند مس�ألة 
التوّس�ع يف توفر املّظلة النقابّية لعدد كبر من العاملن يف قنوات 
التلف�زة والصحافة واملواقع اإللكرتوني�ة »الرياضّية« بال معاير 
مهنية تبدأ بمنح بطاقة املهنة برشوط مس�توفاة من خالل لجنة 
مقابل�ة ُمحايدة وأمينة تب�تُّ يف قبول أو رفض املتق�ّدم، ومروراً 
بتقيي�م األداء ع�ر وس�ائل ع�ّدة تحّدد م�دى اس�تمرار التغطية 
النقابي�ة أو رفعه�ا عنه، وال تنته�ي بمكافأة املتمّي�ز أو معاقبة 
املُ�يء بالتجميد واملالحق�ة القضائّية حينما يرتك�ب فعالً يخلُّ 
بنزاهته ومهنّيتِه وُيس�ّبب رضراً كبراً بُس�معة اإلعالم ويس�تِغلُّ 
ماّدته إلس�قاط مس�ؤول حكوم�ي أو ريايض بذريع�ة حّريته يف 
ممارس�ة النقد، متسلّحاً بمعلومات ُمرّسبة له ال يمتلك اصحابها 
الش�جاعة إلعالنه�ا باس�مائهم خوفاً م�ن العواق�ب، ويصدَّ أية 

هجمة تكذيب تفضح عبارة )عىل ذّمة مصدر(!
وم�ع إيمانن�ا ب�أن املس�ؤول النقابي يعج�ز عن إع�ادة النظر يف 
س�لوكيات بع�ض املُعتمدين لديه، وغ�ر قادر ع�ىل إيجاد حلول 
ُتشدُِّد اإللتزام بأعراف املهنة، فإننا نستغرُب سكوته طوال الوقت 
عىل ما يجري من مناوش�ات ومهات�رات وتهديدات تتصاعُد فيها 
لغ�ة الغضب والته�ّور والخروج عن أصول النقد س�واء يف قنوات 
التلفزة أم الُصحف أم مواقع )الفيس�بوك( التي تحمل صفحاتها 
اس�ماء إعالمي�ن يتس�ابقون عىل ن�رش وثائق رس�مية أو صور 
مسؤولن مسبوقة بمنش�ورات )إن صّحت( تتضّمن اتهامات لم 
يق�ل القضاء كلمت�ه فيها بعد! أو برامج تضّيف ذات االش�خاص 
يك�ّررون خطابات ُمغرضة ض�د رئيس اتح�اد أو وزير لم يجدوا 
طريقاً ل�ه يمنحهم فرصة عم�ل أو يوافق مزاجهم وُيس�ارع إىل 
تقديم االس�تقالة لع�ّل بديله يتناغ�م مع مصالحهم ب�كل تأكيد 
ولي�س الصالح ش�ؤون الرياض�ة، وحتى األخر لن ُيس�تثنى من 

هجومهم إذا ما أدار لهم وجهه!
كث�ر من املعلومات الخاّصة عن ُش�بهات الفس�اد يف عمل بعض 
مؤّسس�ات الرياض�ة يمكن ألي ش�خص ل�ه عالقة به�ا كعضو 
إدارة أو هي�أة عام�ة أو موّظ�ف أن يتعام�ل بأمان�ة وينق�ل ما 
ي�دور من عمل غ�ر قانون�ي اىل مرجعية مؤّسس�ته، لكن غياب 
الضواب�ط املهنّية جعل من بع�ض الرامج والُصح�ف واملنّصات 
أدوات فاضح�ة ملس�ؤول املؤّسس�ة بداف�ع انتق�ام ذل�ك املوظف 
من�ه وكراهيت�ه له، حتى فق�د اإلع�الم دوره يف مواكب�ة األبطال 
واأللعاب النش�يطة وتحفيز الخاملة وتناول مقرتحات أكاديمية 
تج�ّدد العمل الريايض بمفاهيم علمي�ة محرتفة تقيض عىل أمّية 

التعاطي مع الرياضة منذ تأسيس األوملبية العراقية حتى اآلن.
من الصع�ب أن تتناقل األخبار تعّرض الزميل الفالني إىل املالحقة 
القانونية من مس�ؤول يف أحد األندية أو االتحادات، وكلّنا نرفض 
التلويح بمطرقة القضاء واتباع اس�اليب الضغط السكات صوت 
ش�جاع أو محاول�ة كرس قل�م رصي�ح، ونتضامن مع املس�ؤول 
النقابي يف املجاهرة بالدفاع عن اإلعالمي مهما بلغت قوة املسؤول 
ل�دى الدول�ة أو املكان�ة التاريخية، فاإلعالم�ي ابن الدول�ة أيضاً 
وقّوته مستمّدة من أهمية السلطة الرابعة يف النظام الديمقراطي 
اىل جانب الس�لطات الثالث إن لم تكن أهم منهّن، لكن لس�نا مع 
أي إعالم�ي يتناول أخباره الحرصّية م�ن أفواه مغرضن خرسوا 
ثقتهم عند املس�ؤول ويّتخذون منّصته خّندقاً ليحاربه برشاس�ة 
ب�دالً عنه�م، مث�ل هذا وغ�ره ال خي�ار أمام�ه غ�ر أن ينّفذ أمر 

القانون.. وخطيئته عىل ذّمة )أبو زعبل(!

 في كأس العرب

ل بيتروفيتش  »شهد« ُيحمِّ
نتائج المنتخب السلبية

الزوراء يهزم زاخو والتعادل يحسم ديربي النفط

أربيل ينتقد نشر قوات أمنية لحماية العبيه !

أعل�ن االتحاد العراقي للمصارعة، امس االحد، ان وفد املنتخب 
االيراني االول يزور العراق الول مرة بالتاريخ.وقال رئيس اتحاد 
املصارع�ة العراقي ش�عالن عبد الكاظم إن »الزي�ارة تاريخية 
بهذا املس�توى والحجم كون املنتخ�ب االيراني يصنف من بن 
اوائل مصارعي العالم« ، مبينا ان »الوفد يزور العراق برئاس�ة 
رئي�س االتح�اد االيران�ي للمصارعة ع�يل رضا دب�ر، ونائب 
الرئيس حميد سوريان«.واوضح ان »عدد الوفد االيراني يصل 
اىل 30 شخصا يضم بينهم اقوى املصارعن العاملين بضمنهم 
املص�ارع املع�روف دولياً حس�ن ي�زدان الحائز عىل وس�امن 
ذهبي�ن يف االوملبي�اد )طوكيو وريو جانرو( وكذلك س�تة من 
املصارع�ن حائزي�ن عىل املركز االول يف بط�والت العالم فضال 

ع�ن حصول اغلب املصارعن عىل ذهبيات بطوالت اس�يوية«.
واض�اف عبد الكاظ�م ان »عدد العب�ي املنتخ�ب 22 العبا من 
اب�رز العبي ايران، وان الهدف م�ن الدعوة هو الجراء تدريبات 
مش�رتكة بن العبين�ا وابطال العالم وهذه فرصة لالس�تفادة 
من خ�ربات مصارعي ايران العاملين«.وبن ان »الدعوة جاءت 
م�ن قبلنا كاتحاد عراقي بهدف تطوير املس�توى«، الفتاً اىل ان 
»مكان إقامة الوفد االيراني سيكون يف احدث فنادق الكاظمية 
ببغداد وس�يكون م�كان التدريبات عىل بس�اط كلي�ة الرتبية 
البدنية وعلوم الرياضة بجامعة بغداد بالجادرية وعىل بس�اط 
املرك�ز التخص�ي الخ�اص باتح�اد اللعبة يف مجم�ع ملعب 

الشعب الدويل«.

إلجراء تدريبات مشتركة.. منتخب إيران بالمصارعة يصل بغداد



الرياضة7
صحيفة-يومية-سياسية-عامة

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

ترتقب جماه�ر يوفنت�وس، نتيجة قرعة 
ثم�ن نهائ�ي دوري أبطال أوروب�ا، املقرر 
ني�ون  بمدين�ة  اإلثن�ن،  الي�وم  إقامته�ا 

السويرسية.
يوفنتوس أنه�ى مرحل�ة دور املجموعات 
كمتصدر للمجموعة الثامنة ب�15 نقطة، 
متفوًق�ا ع�ى تش�يليس، الذي تع�ادل مع 
زينيت يف الثواني األخ�رة ليفقد الصدارة، 

ويحل ثانيا برصيد 13 نقطة.
ع�ى  أصب�ح  ملجموعت�ه،  تص�دره  وم�ع 
البيانكونري مواجه�ة الفرق التي احتلت 
األخ�رى،  باملجموع�ات  الثاني�ة  املراك�ز 

باس�تثناء إن�رت ميالن ال�ذي ح�ل ثانًيا يف 
املجموع�ة الرابع�ة، عطفا ع�ى أن قواعد 
القرعة تنص عى أنه ال يمكن لفريقن من 

نفس البلد أن يلتقيا يف هذا الدور.
وكذل�ك ل�ن يواجه اليويف، تش�يليس، حيث 
تواجدا يف نف�س املجموعة، وتمنع اللوائح 

تكرار املواجهة بينهما يف ربع النهائي.
ريد بول سالزبورج 

س�بق لفري�ق الس�يدة العج�وز أن واجه 
مرحل�ة  يف  مرت�ن،  س�الزبورج  نظ�ره 
موس�م  األوروب�ي  ال�دوري  مجموع�ات 
)2010-2011(، وتع�ادال يف اللق�اء األول 

بنتيج�ة )1-1( يف النمس�ا، كم�ا تع�ادال 
سلبيا يف اللقاء الثاني بإيطاليا.

أتلتيكو مدريد
أم�ام أتلتيك�و مدري�د، التق�ى الفريق�ان 
يف 6 مباري�ات ب�دوري أبط�ال أوروبا عرب 
تاريخهما، ففي موس�م )2015-2014(، 
التقي�ا بمرحلة املجموع�ات، وفاز أتلتيكو 
وس�ط ملعب�ه يف الذهاب بنتيج�ة )0-1(، 

فيما تعادال سلبيا يف لقاء اإلياب.
التق�ى   ،)2019-2018( موس�م  ويف 
يوفنتوس بالروخيبالنكوس يف دور ال�16، 
وحينه�ا فاز األتليتي ذهاب�ا يف ملعبه )2-

0(، لكن�ه خرس إيابا خارج ملعبه )0-3(، 
ليتأهل اليويف للدور ربع النهائي.

ويف املوس�م التايل )2019-2020(، تواجها 
يف  وتع�ادال  املجموع�ات،  دور  يف  مج�دًدا 
املب�اراة األوىل بنتيج�ة )2-2(، بينم�ا فاز 

اليويف يف اللقاء الثاني بنتيجة )0-1(.
باريس سان جرمان

كانت أوىل املواجهات بن يوفنتوس والنادي 
البارييس يف موس�م )1983-1984(، بدور 
ال�16 لكأس الك�ؤوس األوروبية، وتعادال 
ذهابا )2-2(، وإيابا )0-0(، ليتأهل اليويف 

بأفضلية تسجيله أهداف خارج األرض. 

ويف ال�دوري األوروب�ي بمس�ماه القدي�م، 
تقاب�ال يف ال�دور الثان�ي ملوس�م )1989-

1990(، وف�از اليويف ذهاب�ا وإياًبا )0-1( 
يف   )1993-1992( موس�م  ويف  و)1-2(، 
الدور نصف النهائي، كرر يوفنتوس الفوز 

ذهابا وإيابا )2-1( و)0-1(.
واس�تمرت هيمن�ة يوفنت�وس ع�ى الفري�ق 
الباري�يس يف كأس الس�وبر األوروبي موس�م 
ذهاب�ا  يوفنت�وس  وف�از   ،)1997-1996(
بنتيجة عريضة )6-1( وإياًبا بنتيجة )1-3(.

سبورتنج لشبونة
ل�م يلت�ق يوفنتوس بس�بورتنج لش�بونة 

إال يف مبارات�ن ب�دور املجموع�ات خالل 
موسم )2017-2018(، وفاز يوفنتوس 
يف الذه�اب )2-1(، بينما تعادال يف اللقاء 

الثاني )1-1(.
بنفيكا

أمام بنفيكا يمتلك اليويف سجال سيًئا، إذ 
إن الفريق�ن تواجه�ا يف  يف الدور نصف 
النهائي لدوري األبطال موس�م )1967-
1968(، وحق�ق بنفي�كا الف�وز ذهاب�ا 

وإيابا بنتائج )2-0( و)0-1(. 
اليوروبالي�ج موس�م  نهائ�ي  رب�ع  ويف 
)1992-1993(، حق�ق بنفي�كا الف�وز 

ذهابا بملعب�ه )2-1(، لكن�ه خرس عى 
لي�ودع  الع�ودة  يف   )0-3( الي�ويف  الي�د 

البطولة.
بينم�ا يف نص�ف نهائ�ي اليوروب�ا لي�ج 
الفري�ق  ف�از   )2014-2013( موس�م 
الربتغ�ايل ذهابا بملعب�ه )2-1( وتعادال 
سلبيا يف العودة، ليعرب بنفيكا إىل النهائي 

بعد إسقاط اليويف.
فياريال

ل�م يس�بق ليوفنت�وس أن واج�ه نظره 
فياريال اإلسباني من قبل يف أي مسابقة 

أوروبية.

االثنين 13كانون االول 2021
العدد 2735 السنة الثانية عشرة

أكد الربتغايل جوزي�ه مورينيو، مدرب روما، أن 
الجيال�ورويس ل�ن يقوم باس�تثمارات كبرة يف 

فرتة االنتقاالت الشتوية املقبلة.
وق�ال موريني�و، يف ترصيح�ات أبرزه�ا موقع 
»فوتب�ول إيطالي�ا«: »يعتقد الن�اس أنني كنت 
أعرف تياجو موتا يف إنرت، لكني أعرفه منذ وقت 

عميل يف برشلونة«.
وأض�اف: »يف بعض األحي�ان كنت أقوم بتدريب 
ول�دي  هن�اك  والتقين�ا  االحتياط�ي،  الفري�ق 
ذكري�ات كث�رة عن�ه، لق�د أصب�ح مدربا هو 
وس�تانكوفيتش وتش�يفو، وأريد دائًما معرفة 

نتائجهم، باستثناء اآلن«.
وبورخ�ا  أبراه�ام  تام�ي  »مش�اركة  وتاب�ع: 
مايورال؟ لقد لعبا بش�كل جيد مًعا، ليس لدينا 

الكث�ر من الخي�ارات يف املب�اراة املقبل�ة، لكن 
شومورودوف وفيليكس يمكنهما اللعب أيًضا«.

وأردف: »لس�ت س�عيدا بصفقاتن�ا يف الصيف، 
لكننا لم نتجادل بسبب أن اإلدارة لم تتعاقد مع 

العب يف خط الوسط«.
واس�تطرد: »لم نتمكن م�ن التعاقد مع العبن 
معين�ن، لقد فهم�ت الصعوب�ات التي واجهت 
الن�ادي، وأريد أفضل فريق ممكن لروما، لكنني 
أعل�م أننا ل�ن نقوم باس�تثمار كب�ر يف كانون 

الثاني املقبل، كما نفعل عادة خالل الصيف«.
واختتم: »يف الش�تاء سنصنع املزيد من التوازن 
يف الفريق، دعنا نرى إذا كنا نستطيع فعل يشء، 
اآلن لدين�ا ثالث مباري�ات ويجب أن نجمع أكرب 

عدد من النقاط«.

يرغب برشلونة يف ترميم صفوفه عن 
طري�ق التعاق�د م�ع ع�دة العبن من 

تشيليس، خالل املوسم الحايل.
ووفًق�ا لصحيفة »موندو ديبورتيفو« 
اإلس�بانية، ف�إن برش�لونة وض�ع 4 
العب�ن من تش�يليس ضم�ن أهدافه، 
وه�م أنطونيو روديجر، وكريس�تيان 
أزبيليكويت�ا،  وس�يزار  بوليس�يتش، 

وأندرياس كريستنسن.
وأشارت إىل أن بوليسيتش، ُيعدُّ خياًرا 
لربش�لونة يف املركات�و الش�توي عى 
س�بيل اإلع�ارة، ال س�يما وأن الالعب 
األمريك�ي يعان�ي للعب أساس�ًيا مع 

البلوز.
بوليس�يتش،  كريس�تيان  ويواج�ه 
منافس�ة قوية يف مركزه من الرباعي، 
زي�اش،  وحكي�م  ماون�ت،  ماس�ون 
وكاي  أودوي،  هودس�ون  وكال�وم 

هافرتيز.
وأوضح�ت »مون�دو ديبورتيف�و« أن 
بوليس�يتش  كريس�تيان  األمريك�ي 
صاحب ال�23 عاًما، س�رحب بفكرة 

اللعب مع برشلونة هذا املوسم.
وذك�رت أن أزبيليكويت�ا يعد الصفقة 
األسهل من تشيليس، ألن عقده ينتهي 

الصي�ف املقب�ل، وال ي�زال بعي�ًدا عن 
الوصول التفاق حول العقد الجديد.

وزادت: »خي�ار ض�م روديج�ر يع�د 
األكث�ر تعقي�ًدا، ألن املداف�ع األملان�ي 

يق�در  ال  ق�د  راتًب�ا مرتفًع�ا  يطل�ب 
برشلونة عى دفعه، رغم أنه سيأتي يف 

صفقة مجانية عقب انتهاء عقده«.
وأضاف�ت أن برش�لونة معج�ب أيًضا 

بكريستنس�ن ويس�عى لضم�ه، لكن 
األخ�ر يتف�اوض للتجدي�د حالًيا مع 
البل�وز، واقرتب م�ن التوقيع بش�كل 

رسمي.

سان جيرمان يستهدف ضم مارسيال

مورينيو: روما لن ُيبرم صفقات كبيرة بالميركاتو الشتوي

برشلونة يطمح لترميم صفوفه من بوابة »البلوز«

يس�عى باري�س س�ان جرم�ان للتعاق�د م�ع أحد 
الالعب�ن املميزي�ن يف صف�وف مانشس�رت يونايتد 
خالل املوس�م الحايل.  ووفًقا إلذاعة »مونت كارلو« 
الفرنس�ية، فإن س�ان جرم�ان ولي�ون يرغبان يف 
الحص�ول عى خدم�ات أنتوني مارس�يال، مهاجم 
مانشس�رت يونايت�د، يف املركات�و الش�توي املقبل. 

وأش�ارت إىل أن س�ان جرمان يعترب مارسيال أحد 
البدالء املحتمل�ن لكيليان مبابي الذي قد يرحل عن 
»حديقة األم�راء« يف الصي�ف املقبل، عق�ب انتهاء 

عقده.
وأوضح�ت »مونت كارلو« أن مارس�يال يبحث عن 
فرصة ملغادرة »أول�د ترافورد«، ورصح وكيله بذلك 

مؤخرًا لوسائل اإلعالم.
وذكرت اإلذعة الفرنس�ية أن برش�لونة ويوفنتوس 
يراقبان أيًضا التطورات الخاصة بوضع مارس�يال 
مع مانشس�رت يونايت�د. ويمتد عقد مارس�يال مع 
مانشسرت يونايتد حتى صيف 2024، مع وجود بند 

يسمح للشياطن الحمر بتمديد العقد ملوسم آخر.

نف�ى املهاج�م األملاني الش�اب كري�م أديم�ي، التكهنات املث�ارة حول 
إمكاني�ة انتقال�ه من ري�د بول س�الزبورج النمس�اوي إىل بوروس�يا 

دورتموند األملاني.
وقال اديمي لشبكة »سكاي تي يف« »كما هو الحال يف كثر من األحيان، 
لم يتم حسم أي يشء، ومثلما قلت سأتواجد يف سالزبورج العام املقبل، 
وهذا ما أركز عليه«. وجاءت ترصيحات أديمي بعد تس�جيله 3 أهداف 
)هاتري�ك(، عقب مش�اركته كبديل يف الش�وط الثاني، ليق�ود ريد بول 

الكتساح ترول )0-5(.
وعزز أديمي صدارته لقائمة هدايف الدوري النمساوي برصيد 14 هدفا، 

كما ساهم يف بلوغ فريقه دور ال�16 لدوري أبطال أوروبا.
وس�جل الالعب صاحب ال�19 عاما، ظهوره األول مع منتخب أملانيا يف 

الخريف ويمتد عقده مع سالزبورج حتى 2024.
وتاب�ع أديم�ي »مثلما قل�ت ليس لدي مي�ول، تركيزي منص�ب هنا يف 
س�الزبورج وأتطل�ع إىل دوري أبط�ال أوروبا مع س�الزبورج ، نريد أن 

نقدم كل ما يف وسعنا يف البطولة«.

دخل تش�يليس يف منافس�ة م�ع ليفرب�ول عى أح�د الالعبن 
الربازيلن الذين يتألقون يف الدوري اإليطايل هذا املوسم.

ووفًقا لصحيفة »ذا صن« الربيطانية، فإن تش�يليس يرغب يف 
ضم الربازييل جليسون بريمر، مدافع تورينو، خالل املركاتو 

الصيفي املقبل.
وأش�ارت إىل أن تش�يليس أرس�ل كشافن ملش�اهدة بريمر يف 
مباراة تورينو وإمبويل األس�بوع املايض، وقد أعجبوا باملدافع 

القوي.
وأوضح�ت »ذا صن« أن تش�يليس يريد تأم�ن بدائل محتملة، 
ألنه مهدد بخس�ارة أنطونيو روديجر وأندرياس كريستنس�ن 
وتياجو س�يلفا وس�يزار أزبيليكويتا، يف الصيف املقبل، عندما 

تنتهي عقودهم.
وذك�رت الصحيف�ة الربيطاني�ة أن املدافع الربازييل س�بق أن 
ارتب�ط باالنضم�ام إىل توتنهام ووس�ت ه�ام وليفربول، لكن 

البلوز ينوي املنافسة بقوة عى حسم الصفقة لصالحه.
وينته�ي عق�د بريمر م�ع تورين�و يف صي�ف 2023، وتزعم 
تقاري�ر أن الالعب الربازييل ال ينوي التجديد ويس�عى للرحيل 

بعد نهاية املوسم الجاري.

أديمي ينفي اقترابه 
من دورتموند

تشيلسي ينافس ليفربول 
على ضم جليسون بريمير 

ع�اد أنطوني�و كونتي، للعم�ل يف ال�دوري اإلنجليزي، م�رة أخرى 
الش�هر املايض، من بوابة توتنه�ام؛ حيث توىل قي�ادة الفريق بعد 

إقالة نونو سانتو من تدريب الفريق اللندني.
وقىض كونتي، موس�من يف تش�يليس ب�ن 2016 إىل 2018، نجح 
خاللهم�ا يف الف�وز بلق�ب ال�دوري اإلنجلي�زي، مرة واح�دة، قبل 
أن ينتق�ل بعدها إىل تدري�ب إنرت ميالن والذي ق�اده أيًضا للتتويج 

بالدوري اإليطايل، قبل رحيله الصيف املايض. 
ومنذ عودته إىل تدريب توتنهام، لم يصطدم كونتي، بأي من الفرق 
الكربى يف إنجلرتا، لذا س�تمثل مواجه�ة ليفربول، يوم األحد املقبل 
يف الربيمرلي�ج، أول تح�ٍد كبر ل�ه منذ ت�وىل اإلرشاف عى تدريب 
الفري�ق اللندني. ومنذ قدوم�ه إىل توتنهام، قاد كونتي الفريق يف 6 
مواجه�ات بجميع البطوالت، ف�از يف 4 مباريات، وتعادل يف واحدة 
وخرس يف مثلها، فيما لعب 4 مباريات أمام كلوب يف بطولة الدوري 
اإلنجلي�زي، نجح خاللها كلوب يف الفوز مرة، مقابل مرة لإليطايل، 

بينما كان التعادل سائًدا يف مواجهتن.

اقتن�ص فيالدلفيا فوزا مثرا عى ضيفه جولدن س�تيت واريورز 102 
/93، امس األحد، بدوري كرة السلة األمريكي للمحرتفن.

وس�جل فيالدلفي�ا فوزه ال�15 مقاب�ل 12 هزيمة هذا املوس�م وحقق 
انتصاره الخامس يف آخر ست مباريات.

وتلق�ى واري�ورز هزيمته الخامس�ة هذا املوس�م مقاب�ل 21 انتصارا 
ليرتاجع خلف فينكس صنز يف صدارة جدول ترتيب القسم الغربي بعد 

أن مني بالهزيمة الثالثة يف آخر 13 مباراة.
وأحرز جويل إيمبيد 26 نقطة وتسع متابعات وأربع تمريرات حاسمة 

لفيالدلفيا وأضاف توبياس هاريس 16 نقطة وتسع متابعات.
وس�يضطر س�تيفن كاري نجم واريورز لالنتظار لفرتة أطول من أجل 
تحطيم الرقم القيايس لعدد الرميات الثالثية يف تاريخ الدوري األمريكي 
للمحرتف�ن. ويحت�اج كاري لتس�جيل ثمان�ي رميات ثالثي�ة إضافية 
لتج�اوز راي الن صاحب الرق�م القيايس بإجم�ايل 2973 رمية ثالثية 
بعد أن سجل ثالث رميات ثالثية أمام فيالدلفيا لرفع رصيده إىل 2966 
رمي�ة ثالثية. ويف باق�ي املباريات فاز دنفر نجتس عى مضيفه س�ان 
أنطوني�و س�برز 127 /112 وميام�ي هيت عى ش�يكاغو بولز 118 
/92 وممفيس جريزليس عى هيوستن روكتس 113 /106 وكليفالند 
كافاليرز عى س�اكرامينتو كيجز 117/ 103 ويوتا جاز عى مضيفه 
واش�نطن وي�زاردز 123 /98 ول�وس أنجلي�س كليربز ع�ى اورالندو 

ماجيك 106 /104.

مواجهة الريدز أول تحدٍّ 
حقيقي لكونتي 

فيالدلفيا يهزم واريورز 
NBAفي الـ

يوفنتوس يخشى صفعات بنفيكا ويتفوق على باريس بدوري األبطال
القرعة تقام اليوم.. 
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و قاطرة ترمي الفضا بدخاِنها 
و تمأل األرض يف سريها رعبا 

تمشت بنا ليال , تجر وراءها
 قطارا كصف الدوح تسحبه سحبا

 فطورا كعصف الريح تجري شديدة 
وطورا رخاء , كالنسيم إذا هبا

 تساوى لديها السهل و الصعب يف الرسى
 فما استسهلت سهال و ال استصعبت صعبا 

تدك متون الحون دكا , و إنها
 لتنهب سهل األرض يف سريها نهبا 

يمر بها العايل فتعلو تسلقا 
و يتعرض الوادي , فتجتازه وثبا 

طوت باملسري األرض حتى كأنها 
تسابق قرص الشمس أن تدرك الغربا

أبيات خالدة في الذاكرة مختارات من أقوال المشاهير

شكسبري
ال�كالم ال يدفع الدي�ون. من فقد األمل فق�د الّندم. 
الّدم�وع دلي�ل املحّبة لكّنها ليس�ت الع�الج. يموت 
الجبن�اء م�رّاٍت عدي�دة قب�ل أن يأت�ي أجله�م، أّما 
الش�جعان فيذوقون املوت م�رًّة واح�دة. الّذئب ما 
كان ليك�ون ذئب�اً لو لم تك�ن الخ�راُف خرافاً. عىل 
امل�رء أن ينتظر حلول املس�اء ليعرف كم كان نهاره 
عظيماً. نحن مع مرور الوقت نكره ما نخاف. أعِط 
أّي رجٍل كّل س�معك، لكن القليل من كالمك. يمكننا 
عمل الكثري بالحّق، لكن بالحّب أكثر. ما أش�قى من 
ال ص�ر لهم. الحياة يف نظر الّطفلة الصغرية صياٌح 
وب�كاء، ويف نظر الفت�اة اعتناٌء باملظه�ر، ويف نظر 

املرأة زواٌج، ويف نظر الّزوجة تجربة قاسية.

املراقب العراقي/ متابعة...
أعلن مخ�رج فيلم “أم�رية” محمد دياب، 
وقف أي عروض للفيلم، مطالبا بتأس�يس 
لجن�ة مختصة من قبل األرسى وعائالتهم 

ملشاهدته ومناقشته.
جاء ذلك يف أول رد من املخرج محمد دياب 
بعد ما أثاره الفيل�م العربي ”أمرية“، الذي 
ُع�رض قب�ل يوم�ن يف مهرج�ان ”كرامة 
ألفالم حقوق اإلنسان“، يف دورته ال�12 يف 
العاصمة األردنية عّمان، من جدل واس�ع 
من قبل نش�طاء فلسطينين وعرب، أبدوا 

رفضهم عرض ونرش هذا الفيلم.
وق�ال دي�اب يف بي�ان ص�در ع�ن “أرسة 
الفيل�م”، ن�رشه عر حس�ابه الش�خيص 
بموق�ع التواصل االجتماعي “فيس�بوك”: 
“منذ بداية عرض الفيلم يف سبتمر 2٠21 
يف مهرج�ان فينيس�يا الذي تبع�ه عرضه 
يف العال�م العرب�ي يف مهرجان�ي الجون�ة 
وقرط�اج وش�اهده آالف م�ن الجمه�ور 
كان  والعامل�ي،  والفلس�طيني  العرب�ي 
اإلجم�اع دائًم�ا أن الفيل�م يص�ور قضية 
األرسى بش�كل إيجابي وإنس�اني وينتقد 

االحتالل بوضوح“.
وأض�اف: “كان من املفه�وم تماًما ألرسة 

الفيل�م حساس�ية قضية تهري�ب النطف 
وقدس�ية أطفال الحرية، ولهذا كان القرار 
الترصي�ح ب�أن قص�ة الفيل�م خيالية وال 
يمك�ن أن تح�دث، فالفيل�م ينتهي بجملة 
تظه�ر عىل الشاش�ة تق�ول “من�ذ 2٠12 
ولد أكثر م�ن 1٠٠ طف�ل بطريقة تهريب 
التأك�د م�ن  ت�م  األطف�ال  النط�ف”. كل 

نس�بهم. طرق التهريب تظل غامضة”.
وتابع: “لم ترتك أرسة الفيلم األمر للتأويل، 
بل أكدت بهذه الجملة أن الفيلم خيايل وأن 
طريقة التهريب الحقيقي�ة غري معروفة، 
بل إن عمر البطلة يف الفيلم 18 عاًما يتناىف 
منطقًيا مع بداية اللج�وء لتهريب النطف 

يف 2٠12.
وأردف: “اختيار الحبكة الدرامية الخاصة 
بتغيري النطف جاء ليطرح س�ؤاال وجوديا 
فلس�فيا حول جوهر معتقد اإلنسان وهل 
س�يختار نفس اختياراته لو ولد كشخص 
آخر. والفيلم مرة أخرى ينحاز لفلسطن، 
فالبطلة أمرية تختار أن تكون فلس�طينية 
وتختار أن تنحاز للقضية العادلة. والفيلم 
يش�جب ويدين ممارسات االحتالل املشار 
إليه�ا بش�كل رصي�ح يف الجريم�ة الت�ي 

يتناولها الفيلم“.

الجدل يتسبب بوقف عرض فيلم »أميرة« األردني 

رابطة تضاد للثقافة والفنون تقيم »سمبوزيوم« المدائن للرسم الحر  

املراقب العراقي / رحيم يوسف...
وبعد إقامتها ثالثة معارض تش�كيلية 
يف هذا العام ، وهي عىل التوايل )املعرض 
االول ال�ذي اقي�م ع�ىل اروق�ة القرص 
العب�ايس  واملع�رض الثاني ال�ذي اقيم 
عىل قاعة يف مدينة النارصية بمحافظة 
ذي ق�ار بالتعاون مع نقاب�ة الفنانن 
العراقي�ن / ف�رع محافظ�ة ذي ق�ار 
وتحت شعار رسائل اىل سومر  ، وكذلك 
املع�رض الثال�ث ال�ذي اقي�م يف مدينة 
العمارة بمحافظة ميسان تحت شعار 
الواني رس�م فرحا ميس�انيا  شاركت 
في�ه نخب�ة م�ن أعض�اء الرابطة من 
مختل�ف محافظات الع�راق تتقدمهم 
الفنانة الكب�رية زه�رة الربيعي( التي 
اقام�ت صب�اح ي�وم الجمع�ة املوافق 
العارش من الشهر الجاري نشاطا فنيا 

يف ناحية املدائن بمحافظة بغداد .
اقام�ة  يف  تمث�ل  ال�ذي  النش�اط 
»س�مبوزيوم« للرسم الحر عىل حدائق 
الناحي�ة وش�ارك في�ه ع�دد كبري من 
الفنان�ات والفنان�ن ق�ارب األربع�ن 
مش�اركاً، تنوعت وتوزعت اس�اليبهم 
ع�ىل مختلف املدارس الفني�ة املعروفة 

 ، الرس�م  يف  اس�لوبيته  حس�ب  كل 
»الس�ومبوزيوم« الذي حقق ما تصبو 
الي�ه الرابط�ة يف خلق تفاع�ل حقيقي 
بن الفنانن وتقاربه�م اجتماعيا عىل 
الرغ�م م�ن غي�اب الجمه�ور ، والذي 
اس�تمر لس�اعات رغ�م ب�رودة الج�و 

الشتائي القارس .
ولغ�رض تس�ليط الض�وء ع�ىل ه�ذا 
النشاط واالحاطة بمجرياته ، توجهنا 
بالس�ؤال لبعض املش�اركن فيه حول 
للنش�اط وم�دى تحقيق�ه  تقييمه�م 
لألغراض املرجوة منه ، أجابت الفنانة 
التش�كيلية بي�داء الش�يخ يف ترصي�ح 
ل�)املراقب العراقي( :ان الس�مبوزيوم 
يل  بالنس�بة  كب�رية  اهمي�ة  اكتس�ب 
ولبقية الفنانات والفنانن املش�اركن 
في�ه يف ه�ذا الوق�ت بالذات  الس�باب 
متعددة  لعل يف مقدمتها هو انه ساهم 
يف تغي�ري حال�ة امللل الت�ي يعاني منها 
الفن�ان وهو يتالحم م�ع الطبيعة االم 
بعي�دا ع�ن اجواء املش�اغل الب�اردة يف 
هذا الجو الش�تائي ، كذلك بمساهمته 
يف إعط�اء دفع�ة نفس�ية ، ناهيك عن 
حال�ة التنافس غري املعل�ن اثناء العمل 

عىل انجاز أعمالنا الفنية ، وهو فرصة 
 ، اجتماعي�ا  الفنان�ن  ب�ن  للتفاع�ل 
كان  الس�مبوزيوم  ف�ان  وباعتق�ادي 
ناجح�ا ب�كل املقايي�س ، فق�د كانت 
وتحم�ل  مع�ره  الفنان�ن  لوح�ات 
طبيعة  االجواء  التي مألت احاسيسنا 
بالس�عادة ، وال يفوتن�ي اإلش�ارة اىل 
الجه�ود الكب�رية الذي بذلته�ا الفنانة 
التشكيلية اسماء الدوري يف اقامة هذا 

النشاط الرائع
كما اجاب الفنان التشكييل اوات كريم 
ع�ىل ذات االس�ئلة بالق�ول ل�)املراقب 
التش�كييل   الفن�ان  ان   : العراق�ي( 
بطبيعت�ه يمتلك عوالم خاصة به  ومن 
خالل تل�ك العوال�م يتمكن م�ن انجاز 
نتاجات�ه  الفني�ة وبرأيي إن�ه  بحاجة 
يث�ري مخيلت�ه بمش�اهد  دائم�ة الن 
الرحل�ة  ه�ذه  ويف   ، جميل�ة  واج�واء 

حي�ث  جمي�ال  يشء  كل  كان  بال�ذات 
الخرضة واله�واء النقي والصحبة مع 
ان�اس يش�اركوننا نف�س االهتمامات 
حي�ث كان ج�وا مثاليا ل�كل فنان الن 
ي�رز موهبت�ه يف نقل ه�ذه االجواء اىل 
اعمال فنية ، ولي�س بالرضورة قيامه 
برس�م املشهد او املنظر الطبيعي املاثل 
امام�ه ولكن�ه تمك�ن م�ن ان يغ�ذي 
ذاكرته ومخيلته بعدد من االفكار التي 

ستكون عامال مس�اعدات له يف انجاز 
اعماله املستقبلية ، ولذلك  فهي تجربة 
ناجحة ومهمة لكل الفنانن املشاركن 

يف السمبوزيوم وانا منهم .
وعىل هامش الس�مبوزيوم تمت زيارة 
املناطق الس�ياحية يف الناحية ، وكذلك 
الصحاب�ي  ومرق�د  املدائ�ن  بانورام�ا 
كنش�اط  املحم�دي  س�لمان  الجلي�ل 

ترفيهي مصاحب له .

ضمن سعيها الحثيث والدؤوب للمساهمة في 
خلق حراك ثقافي فني ، تعمل رابطة تضاد 
للثقافة والفنون في بغداد مع مثيالتها من 

الروابط والنقابات والجمعيات لذلك عبر اقامة 
المعارض والملتقيات الثقافية والفنية في بغداد 

والمحافظات في عراقنا الجريح .

هاني بكري  

 ريح باردة
الريح تصفر والبقال يستعجل يف إمالء طلباته 
جمل�ة واح�دة. الليل�ة ب�اردة؛ وي�ود اإلغ�الق 

والذهاب لبيته مبكرا. 
رقائ�ق البطاطس الت�ي تحبها ابنت�ه، أكياس 
العص�ري البن�ه الصغ�����ري، الجب�ن اإليطايل، 
والخب�ز الفرنيس، والزيت�ون النابليس لزوجته، 
وعلبة الس�جائ�����ر التي بالتأكيد س�توبخه 
األي�����ام  يف  صحت������ه  العت�الل  عليه�ا 

األخرية.
 يف الخيم�ة املنصوب�ة قبال�ة ركام بيته؛ تناول 

عشاءه. أشعل سيجارته.
الع����ائلي�ة  الص�ورة  ع�ن  الغب�ار  نف�ض   
الباهتة. تم�دد ونام؛ عل لقاء يف س�ق�����ف 

الحلم يتحقق.

 فزع
رصخ يف طفلت�ه الصغ�رية ملنعه�ا من س�حب 
س�لك الكهرباء من القابس، إرصارها العفوي 

اضطره للقيام مفزوعا باتجاهها. 
س�قطت آني�ة إع�داد الطع�ام من ي�د زوجته 
الخارجة من مطبخها عىل صوت الجلبة؛ فيما 
ال ت�زال نظراتها املندهش�ة موزع�ة بينه وبن 

الكريس املتحرك.

قصيرتان جدا  قصتان

مسرحية »خبابل«.. حين »يخنق« الحلم أصحابه
املراقب العراقي/ متابعة...

تاب�ع جمهور امل�رسح يف تون�س عرض 
التونيس  مرسحي�ة ”خباب�ل“ للمخ�رج 
ظاف�ر غريس�ة، ال�ذي ش�ارك أيًض�ا يف 
التمثيل بالعمل املنتسب يف الوقت ذاته إىل 

ما يسمى ب�“مرسح العبث“.
وتفت�ح املرسحية، ناف�ذة عىل جانب من 
الواق�ع التونيس، ي�ؤدي أدوارها املمثالن 
مه�ران حم�دي وأمرية بلي�دي إىل جانب 
املخرج ظافر غريس�ة، الذي كتب النص 

أيضا.
وت�دور أح�داث املرسحي�ة ح�ول ثالث�ة 
أش�خاص ينتظ�رون أدواره�م يف مكتب 
للري�د م�ن أج�ل س�حب رواتبه�م التي 
تأخر رصفه�ا، ويف األثناء ينش�ب بينهم 
رصاع واخت�الف ح�ول قضاي�ا الحقوق 
االقتصادي�ة واالجتماعي�ة للمواط�ن يف 
تونس، وينطلق ثالثتهم يف رواية جوانب 
م�ن الواق�ع املعي�ي اليوم�ي يف تونس 

والوض�ع االجتماع�ي وقضاي�ا الفس�اد 
والرغبة يف التغيري.

ويس�تلهم العن�وان )خباب�ل( من معنى 
مت�داول يف اللهج�ة العامي�ة التونس�ية، 
يش�ري إىل معن�ى تعّقد املوق�ف وصعوبة 
الخ�روج من�ه، وهو ما يعك�س حال بلد 
برّمته ي�رى كاتب املرسحي�ة ومخرجها 
أنه يواجه تعقي�دات مرتاكمة وحالة من 
الف�وىض واالنفالت عىل امت�داد العرشية 

األخرية.
واختار املخرج غريس�ة منذ البداية كرس 
الج�دار الفاص�ل بن الجمهور وخش�بة 
امل�رسح فج�اء املش�هد األول منس�جما 
ومعّرا ع�ن هذا االلتح�ام والتقارب بن 
الجمه�ور واملمثل، الذي ي�رشع يف اللعبة 
املرسحية انطالقا م�ن مقاعد الجمهور، 
وهي تقني�ة اعتمدها املرسح�ي األملاني 
إىل إرشاك  ”برتول�ت برش�ت“، وته�دف 
الجمهور يف اللعبة املرسحية، وهي تقنية 

أحسن غريسة توظيفها ونجح املمثلون 
يف تنفيذها.

واملرسحي�ة أيضا ه�ي مزيج بن مرسح 
العب�ث م�ن ناحي�ة وم�رسح القس�وة 
والسخرية السوداء من ناحية أخرى، وال 
شّك أن لهذه املزاوجة دالالتها، فقد سبق 
أن اش�تغل غريس�ة يف أعماله املرسحية 
الس�ابقة عىل هذه التقنية إلبراز مظاهر 
الفوىض ومظاهر اغرتاب الفرد يف وطنه.
ويطرح املخرج غريس�ة، م�ن خالل هذا 
العمل، املعاناة اليومية للمواطن التونيس 
واالقتصادي�ة  االجتماعي�ة  أبعاده�ا  يف 
والسياس�ية، والرصاع القائم بن املثالية 
والواقعي�ة، واملراوح�ة م�ا ب�ن الحل�م 
والواق�ع وإبراز ”ثم�ن“ الحل�م الباهظ 
ال�ذي قد يق�ود إىل مزيد م�ن االختناق يف 
مناخ يتوق فيه الجميع إىل الحرية ولكن 
قلي�ال منه�م م�ن يمي�زون ذل�ك الخيط 

الدقيق الفاصل بن الحرية والفوىض.

 غرباء من رحم 
المقاومة..!

أرق�ى وأش�مل وأفض�ل تعري�ف ملف�ردة الغربة 
..هي الت�ي عرفها أمري القلوب عيُل العاملن عليه 
الس�الم، جميع الوجودات االس�المية _ الس�نية 
والش�يعية _ كان�ت تنظ�ر اىل باكس�تان بانه�ا 
امل�رتاس واملداف�ع االول عن االس�الم واملس�لمن 
يف اول اع�الن له�ا ع�ن امت�الك القنبل�ة النووية 
ويوم كانت االمة تعيش االنكس�ارات والهزائم يف 
الس�تينيات عىل ايدي اللقيطة ارسائيل وتنصلت 
فيما بعد باكس�تان عن حماية االسالم بل كانت 
احد اه�م االعضاء الذي عمل عىل قتل املس�لمن 
إِبَّاَن اش�رتاكها يف تاسيس القاعدة مع املخابرات 

االمريكية والسعودية
وبع�د نجاح الثورة االس�المية يف ايران تنفس�ت 
االم�ة الصع�داء وارشأب�ت اعناق ابن�اء االمة اىل 
حلم االنبياء حيث اعلن قائدها ومفجرها الس�يد 
روح الل�ه الخمين�ي _طاب ث�راه _ عن وضع كل 
قدرات ايران االس�الم لخدمة ودعم املستضعفن 
وقضاياه�م املركزية وهن�ا بدأت الغرب�ة االكثر 
خط�ورة وهي الغربة التي اك�د عليها اهل البيت 
عليهم الس�الم _ وسيعود االس�الم غريبا كما بدأ 

غريبا……..
وقد تدرجت الغربة عىل شكل مراحل بفعل فاعل 
ومخط�ط وانبط�اح بع�ض عبيد الدني�ا يميلون 
حيثم�ا َدرَّْت معايش�هم وه�ذا الت�درج كان عىل 

النحو التايل
اوال _ الغربة يف اإلطار العام

انقلبت كث�ري من انظمة االمة املقهورة واملغلوبة 
ع�ىل من ين�ري للدف�اع ع�ن االس�الم املحمدي 
الرس�ايل االصيل واخ�ذت مواقف عدائية بش�عة 
منه�ا الح�روب املب�ارشة ومنه�ا _ الح�رب التي 
فرضه�ا نظام ص�دام اللعن عىل ايران االس�الم 
بدع�م م�ن االس�تكبار والصهيوني�ة وكثري من 

االنظمة الحاكمة يف الدول العربية
ناهي�ك عن الح�روب غري املبارشة م�ن مؤامرات 

وقرارات حصار جائرة
واالح�زاب  الح�ركات  م�ن  كث�ري  كان   _ ثاني�ا 
االس�المية تنظ�ر اىل جمهوري�ة اي�ران االس�الم 
الراع�ي االول ال�رؤوف وما إن بس�طت اليد لتلك 
االحزاب حت�ى تنكرت للجمهوري�ة بل ذهبت اىل 
اكثر من ذلك ح�ن أعلنت عداءها البناء املقاومة 

يف البلدان االخرى
ثالث�ا _ ل�م يتوقف االم�ر عند ذلك ب�ل تدرج عىل 

البقعة  نحو اخط�ر يف 
الواح�دة  الجغرافي�ة 
م�ن تم�دد وانش�طار 
درج�ة  اىل  وانش�قاق 
واالف�رتاق  التم�زق 
وادع�ى  واالقتت�ال 
االح�ق  بان�ه  بعضه�ا 
واالوىل واالكث�ر رش�دا 

االخرين  وان  ووضوح�ا 
ع�ىل ض�الل ونس�ف طري�ق ومب�ادى وثواب�ت 
املقاومة املعروفة اال تلك التي تحقق له مصالحه 

عن طريق األنا الشخصية
رابع�ا _ مرحل�ة اخرى داخ�ل بيوت�ات وفصائل 
وال�رُّواِد  البنائه�ا  تنكره�ا  يف  تكم�ن  املقاوم�ة 
املضح�ن ممن كان له�م قصب الس�بق والقدح 
املع�ىل يف العط�اء والتضحي�ات والعم�ل الدؤوب 

حيث اصبحوا غرباء
ه�ذه الغربة ….. البعض منها معروف االس�باب 
والعلل تبعا لسياسة االنظمة الطاغوتية املرتبطة 
باالس�تكبار ورغ�م ذل�ك ظهر العديد م�ن احرار 
الش�عوب ليعر ع�ن موقفه خالف تل�ك االنظمة 

مع قلة العدد وخذالن النارص
ام�ا الن�وع الثان�ي وه�و ذل�ك الذي يق�ع ضمن 
البقعة الجغرافية الواحدة والتي تس�مى ) وطن 
واالقتت�ال  واالنش�قاق  واالبتع�اد  التض�اد  يف   )
فه�و م�ن اخطره�ا ويجب ع�ىل االق�الم الحرة 
والرشيف�ة والخ�رية دراس�ة ذلك دراس�ة دقيقة 
ومركزة تش�خص فيها االس�باب وتضع الحلول 
واملعالجات النها من اشد التهديدات فتكا وخطرا 
كم�ا أنها غري مكلفة للعدو ال�ذي يرتبص باالمة 

وابنائها
وام�ا النوع الثال�ث من الغرب�ة _ داخل الفصائل 
نفس�ها فان نظرة االس�تعباد او االس�تبعاد هي 
االسرتاتيجية التي جعلت كثري من ابناء املقاومة 
خصوص�ا ال�رواد منهم ان يعيش�وا تل�ك الغربة 
ناهي�ك عن املحس�وبية والش�خصنة التي تطرد 
الكف�اءات واه�ل الحرص والغ�رية وتأتي باالقل 
كف�اءة مم�ا تس�بب يف انحس�ار وتراج�ع روح 
املقاومة يف عنارص االمة وساهم يف تجهيل الكثري 

عىل حساب الوعي املطلوب
هناك من يقول…. إنهم اليجيدون لغة امللق

واليجيدون مسح االكتاف
واليجيدون اللعب عىل الحبال
واليجيدون اقتناص الفرص

لذلك تم استبعادهم
ونحن نقول .. إن املقاومة حرة

وم�ن ينتمي اىل خط املقاومة اليجيد ماتقدم ألنه 
حر اليرضخ ملطامع الدنيا وال لجروت السلطان

أنا شيعي ….
إذن أنا مقاوم

 عباس الزيدي 
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اذن ه�ي فاطمة بنت حزام ب�ن خالد بن ربيعة 
ب�ن الوحيد بن  كع�ب ب�ن ع�امر بن ك�الب بن 
رب�يعة بن ع�امر ب�ن صعصعة بن معاوية بن 
ه��وازن، وكنيتها أم البن�ن، وأمها ثمامة بنت 

سهيل بن عامر بن مالك بن جعفر بن كالب.
وف�ي رواية إن أمري املؤمنن عيل )عليه السالم( 
ق��ال ألخي�ه ع�قي�ل، وكان ع�امل�اً بأن�س�اب 
ال�ع��رب وأخباره�م : » أنظ�ر ل�ي ام�رأة ق�د 
ول�دتها ال�فحول م�ن الع�رب ألتزوجها فتلد يل 
غالماً فارس�ًا » ، فقال عقي�ل :« تزوج ف�اطمة 
بن�ت ح�زام ال�ك�البي�ة ، فأنه ل�يس يف الع�رب 
أش�جع من آبائها ». ول�م ت�ذكر ك�تب التأريخ 
س�نة والدة ه�ذه ال�س�يدة ال�مطهرة، ويمكن 
القول أن زواجها من اإلمام عيل )عليه الس�الم( 
قب�ل س�نة  26ه� ، وه�ي  س�نة والدة العباس 
)علي�ه الس�الم( ، وب�ذلك يك�ون ع�مرها ي�وم 
والدة العباس ما بن )18�� 22( س�نة ، وب�ذلك 
ت�ك�ون والدتها ال�كريمة تقع م�ا بن ) 5 �� 9 
ه��( ، وقيل إن عمرها يوم كربالء كان خمس�اً 
وخمس�ن س�نة.وما إْن بلغه�ا مقت�ل س�بط 
النبي االكرم االمام الحس�ن )عليه الس�الم( إال 
وخنقته�ا الع�رة  فكان�ت تبكي ب�كاء الثكاىل، 
وك�انت )عليها الس�الم( تخ�رج ب�ع�د واق�عة 
الُط��ف إىل ال�بقيع ت�ندب س�بط النبي االكرم 
)عليه السالم( وأوالده�ا األربعة وهم »العباس 

وجعف�ر وعثم�ان وعب�د الل�ه »، وه��ي تحمل 
حفيدها عبيد الله بن الع�باس، فيجتمع الناس 

لس��ماع رثائها فيبكون ل�ش�جي الندبة.
وهن�اك جانب كبري البد ان نأخذه بنظر االعتبار 
اال وه�و موق�ف ام البنن الس�يايس من قضية 
االس�الم، والخ�ط االصي�ل لإلس�الم، فل�م تكن 
معزولة عن حركة املجتم�ع، وكذلك عن الحياة 
السياس�ية ، وقضايا الحق والع�دل والظلم، بل 
كانت تش�ارك مشاركة حقيقية، حسب ما قدر 
له�ا، وعندما تقتيض الحاج�ة والرضورة فإنها 
)عليها السالم( تس�اهم بدرجة بحيث تتعرض 
الس�الم(  )عليه�ا  البن�ن  .وألم  واالذى  ل�آالم 
مكانة عظيمة عند املس�لمن بش�تى طوائفهم 
فاجتمع�ت االراء عىل ان لها مكانة وش�أن عند 
الل�ه ، وانه�ا الس�يدة املطه�رة وفق�ا للمنظور 
االس�المي وال يشاركها تلك املكانة سوى القليل 
من النس�اء، باإلضافة اىل ذلك تس�تمد ام البنن 
مكانته�ا عند الش�يعة م�ن انه�ا ام ألبناء امري 

املؤمنن عيل ابن ابي طالب )عليهم السالم(.
واتفق�ت الروايات التاريخية ان يف الثالث ع�رش 
من جمادى الثانية سنة 64ه� توفيت أم البنن 
)عليه�ا الس�الم( ودفن�ت يف البقي�ع، وال ينكر 
أح�د م��ن الع��رب أن ق�ومها م�ن ش�جعان 
ال�ع�رب، ف�ه�ذا ُمالع�ب األس�نة » أبو الراء« 
ع�امر ب�ن مالك بن جع�ف�ر ب�ن ك�الب ، ج�د 

ثمامة والدة أم البنن )عليها السالم( ، حيث لم 
يعرف العرب مثل ش�جاعته وفروسيته، ومنهم 
»الطفيل فارس قرزل«، وه�و والد عمرة الجدة 
األوىل ألم البن�ن )عليها الس�الم( ، وك�ان م�ن 
شجع�ان ال�ع�رب ول�ه أش��ق�اء م�ن خ�رية 
ال�ف�رس��ان م�نهم ربيعة وع�بيدة ومع�اوية 
، ويق�ال ألمه�م أم البن�ن .وكذل�ك »ع�امر بن 
الطفي�ل« ، وه��و أخو ع�مرة الج�دة األوىل ألم 
البن�ن )عليه�ا الس�الم(، وك�ان م��ن أل�م�ع 
ش��جعان ال�عرب ف�ي ش��دة ب�أس��ه ح�تى 
ذاع اس��مه ب�ن العرب ، باإلضاف�ة اىل »ع�روة 
الرجال« ب�ن ع�تبة بن جعف�ر ب�ن كالب ، والد 
ك�بش�ة الجدة الثانية الم البنن )عليها السالم( 
، وكان م�ن الش�خصيات الب�ارزة بالد الحجاز، 
وكان ي�ف��د م�ل�وك ع��ره ف�يك�رم�ون�ه 

ويج�زل�ون ل�ه ال�عطاء ويحسنون وفادته.
نستنتج من ذلك ان امري املؤمنن )عليه السالم( 
كان يعد ام البنن اعدادا رسالياً وفكرياً لتسليم 
مهام الرس�الة ، وانها قام�ت بالدور الريادي يف 
كش�ف االنحراف الحاصل بعد ثورة الطف ، كما 
انه�ا اصبحت )عليها الس�الم( الق�دوة الكاملة 
للنس�اء والرجال عىل حد س�واء مل�ا قدمته من 
تفان واخالص يف س�بيل الدعوة االس�المية وملا 
قدمته م�ن نصيح�ة وايثار وضحت ب�كل غال 

ونفيس من اجل ذلك.

ورزق�ت م�ن عيّل أم�ري املؤمن�ن عليه الّس�الم 
بأربعة من البنن:

العّباس بن عيل بن أبي طالب املولود 4 ش�عبان 
26ه�� حي�ث كان أول مول�ود لها وهو س�يدنا 
املعظ�م أبو الفض�ل, وحينما ب�رش األمام عليه 
الس�الم به�ذا املول�ود املبارك س�ارع اىل ال�ّدار , 
وأوس�عه تقبيال , وأجرى عليه مراس�يم الوالدة 
الرّشعي�ة فأذن يف أذن�ه اليمنى , وأق�ام يف أذنه 
الي�رى, لقد كان أول صوت قد اخرتق س�معه 
صوت أبيه رائد اإليمان والّتقوى يف االرض ، وقد 
س�ماه امري املؤمنن عليه السالم عباس تفاؤال 
بش�جاعته وصولت�ه يف الحروب , ف�أن العّباس 
من أسماء األسد الغضبان ، وألقابه كثرية منها 
م�ا كان يلق�ب به قبل واقعة الّط�ف » قمر بني 
هاشم » ومنها ما عرف به يوم الّطف » الّسقاء 
، ساقي العطاىش ، بطل العلقمي ، حامل اللواء 
، كبش الكتيبة » ، واستش�هد وله أربع وثالثون 
سنة.عبد الله بن عيل بن أبي طالب عليه السالم 
, عاش مع أبيه س�ت سنن , ومع أخيه الحسن 
عليه الس�الم س�ت ع�رشة س�نة , وم�ع أخيه 
الُحس�ن عليه السالم خمس�ة وعرشون سنة, 

وتلك مدة عمره يوم الّطف, وال عقب له.
عثمان بن عيل بن أبي طالب عليه الس�الم ، ولد 
بعد أخيه عبدالله بأربع سنن فعمره يوم الّطف 
إحدى وعرشون سنة, وقيل كان يوم الّطف ابن 

ثالث وعرشين سنة, وقد قتل وال عقب له.
جعف�ر بن عيل بن أبي طالب عليه الس�الم وهو 
أصغرهم يوم الّطف, ولد بعد أخيه عثمان بنحو 
س�نتن, فعمره يوم الّطف تس�ع عرشة س�نة, 
وقتل وال عقب له. أم البنن ) عليها السالم ( من 
النس�اِء الفاضالِت ، العارفات بحق أهل البيت ) 
عليهم السالم ( ، وكانت فصيحة ، بليغًة ، ورعة 
، ذات زه�ٍد وتق�ًى وعب�ادة ، ولجاللته�ا زارتها 
زين�ُب الك�رى )عليها الس�الم ( بعد منرفها 
ِمن واقعة الطف ، كما كانت تزورها أيام العيد.
وقد تمي�زت هذه امل�رأة الطاه�رة بخصائصها 
األخالقية ، وإن ِم�ن صفاتها الظاهرة املعروفة 
فيه�ا ه�و : ) الوف�اء ( ، وقد عاش�ت م�ع أمرِي 
املؤمن�ن ) علي�ه الس�الم ( يف صف�اٍء وإخالص 
، وعاش�ْت بع�د ش�هادته ) عليه الس�الم ( مّدة 
طويل�ًة ل�م تتزوج م�ن غ�ريه ، إذ خطبه�ا أبو 

الهياج بن أبي سفيان بن الحارث ، فامتنعت .
وق�د روت حديثاً عن عيل ) عليه الس�الم ( يف أن 

أزواج النبي والويص ال يتزوجن بعده .
وذكر بعض أصحاب السري أن شفقتها عىل أوالد 
الزه�راء ) عليها الس�الم ( وعنايتها بهم كانت 
أكثر من ش�فقتها وعنايته�ا بأوالدها األربعة ) 
العب�اس وأخوت�ه ) عليهم الس�الم (( ، بل هي 
الت�ي دفعتهم لنرة إمامه�م وأخيهم أبي عبد 
الله الحس�ن ) عليه السالم ( ، والتضحية دونه 

واالستشهاد بن يديه .
وبعد عمٍر طاهر قضته أم البنن ) عليها السالم 
( ب�ن عب�ادٍة لله جل وعال وأح�زاٍن طويلٍة عىل 
فق�د أولي�اء الل�ه س�بحانه ، وفجائ�ع مذهلة 
بش�هادة أربع�ة أوالٍد له�ا يف س�اعٍة واحدة مع 
حبيب الله الحسن ) عليه السالم ( ، وكذلك بعد 
ش�هادة زوجها أمري املؤمنن ) عليه السالم ( يف 

محرابه .
وبعد ذلك كله وخدمتها لس�يد األوصياء ) عليه 
الس�الم ( وولدي�ه اإلمام�ن ) عليهما الس�الم 
( س�بَطي رس�ول الل�ه ) صىل الله علي�ه وآله ( 
س�يدي ش�باب أهل الجن�ة ، وخدمته�ا لعقيلة 
بن�ي هاش�م زين�ب الك�رى ) عليها الس�الم ( 
أقبل األَج�ُل الذي الُبدَّ منه ، وحان موعُد الِحمام 
الن�ازل ع�ىل ابن آدم   ، فكان�ْت وفاُتها املؤملة يف 

الثالث عرش ِم�ن جمادى اآلخرة 
س�نة  64 ه�. فس�الٌم عىل تلك 
املرأة النجيب�ة الطاهرة ، الوفّية 
املخلصة ، التي واس�ت الزهراء 
) عليه�ا الس�الم ( يف فاجعته�ا 
بالحس�ن ) علي�ه الس�الم ( ، 
وناب�ت عنه�ا يف إقام�ة املآتم 

عليه ، فهنيئاً لها ولكل من 
اقتدت بها من املؤمنات 

الصالحات.

  ١٩٢٠  عصبة األمم تعلن تأسيس املحكمة الدامئة للعدل وذلك لتسوية النزاعات الدولية.
  ١٩٤١  املجر ورومانيا تعلنان الحرب عىل أمريكا أثناء الحرب العاملية الثانية.

  ١٩٦٢  تأسيس بنك الجزائر ليكون املرصف املركزي للبالد.
  ٢٠٠٣  إلقاء القبض عىل املقبور صدام حسني بعد سقوط نظام البعث البائد.

  ٢٠١٣  كوريا الشاملية تعدم جانغ سونغ تيك الرجل الثاين يف البالد وزوج عمة الرئيس الحايل كيم جونغ أون.
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،،

،،

مما الشك فيه أن سيرة أم البنين )عليها السالم( المطهرة هي اعادة سيرة امرأة 
جعلها اهلل بلسان زوجها االمام علي )عليه السالم(، عاشت مع اهلل وهلل وفي سبيل 
اهلل انطلقت بروحها بعيداً عن ذاتها وعاشت مع االمامة في فكرها واحساسها 
وحركتها فأصبحت دستوراً يتحرك في الحياة كأنها حاضر مستمر يزورنا ليدخل 
علينا دفئاً ونعيماً نتحرك فيه على خطى ثابتة للوصول الى الهدف المنشود في 
معرفة اهلل تعالى.

سمو المعنى وثبات 
الموقف

وقي�ل: إن العب�اس �� كاس�م �� م�ن العبوس، وإن وال�ده اإلمام 
الويص إنما س�ماه بهذا االس�م ألنه استش�ف من وراء الغيب أنه 
س�يكون بطالً من أبطال اإلسالم وس�يكون عبوساً يف وجه املنكر 

والباطل.
لك�ن هنا وجه آخر، لعل�ه أوىل وأقرب، بل لعل�ه املتعن. فإن أمري 
املؤمن�ن صل�وات الله عليه وس�المه إنما س�مى ولي�ده الحبيب 
بالعباس تس�مية له بأحد أسماء األس�د. فإن لألسد أسماء كثرية 
متداولة بن الع�رب املتقدمن، وقد نص اللغويون عىل وضع هذه 
األلفاظ لألس�د أو عىل استعمالها فيه. وهي كثرية: األسد، الليث، 

حيدرة، الضيغم، الحارث.
ومنها: العباس. ففي املنجد: العباس… من أس�ماء األس�د. بل يف 
املعجم الوس�يط: العباس: األس�د الذي تهرب منه األسود ]املعجم 

الوسيط: ص580[.
واملالحظ اس�تعمال األسماء املرتادفة التي يراد منها األسد يف هذه 
األرسة العظيمة. فجّد أمري املؤمنن صلوات الله عليه �� من طرف 
أمه ��: أس�د. وأمري املؤمنن نفس�ه له اسم آخر وهو االسم األول 
له، س�مته به أمه بع�د والدته وهو: حيدرة والحيدرة من أس�ماء 

األسد.
والعباس، من أسماء األسد بل هو �� كما يصح التعبري به �� أسد 
األس�ود، وهو األسد الذي تهرب منه األسود، أو األسد الذي صفات 

األسدّية فيه قوية جداً يعلو بها عىل أمثاله. وهذا املطلب يجرنا إىل 
مطلب آخر أوسع وهو:

والعباس من األسماء الحسنة جداً يف املجتمع يومذاك بل إىل يومنا 
ه�ذا �� خصوصاً مع مالحظة أن س�بب التس�مية ه�و كونه من 
أسماء األسد أو ألنه بمعنى أسد األسود ال أن صاحبه كثري العبوس 
والتجهم �� وازداد هذا االس�م رشفاً وعلواً القرتانه بش�خص أبي 
الفض�ل العب�اس بن ع�يل بن أبي طال�ب عليهم الس�الم فهو من 
األس�ماء املحببة جداً عند الش�يعة اإلمامية االثني عرشية والذين 
يدور حبهم وبغضهم مدار ما يحبه محمد وآل محمد ويبغضونه.
نعم ورد يف النصوص النهي عن األس�ماء القبيحة وعن التس�مية 
بأس�ماء معينة ومنها أسماء أعداء النبي وآله صىل الله عليه وآله 
وس�لم. )إّن الشيطان إذا س�مع منادياً ينادي: يا محمد أو يا عيل 
علي�ه الس�الم ذاب كما ي�ذوب الرص�اص، حتى إذا س�مع منادياً 
ينادي باس�م عدو م�ن أعدائنا اهتز واختال( ]وس�ائل الش�يعة: 

ج21، ص393، ح3[.
واشتهر العباس بن عيل بن أبي طالب عليهم السالم بكنيٍة ولقب. 

فالكنية: أبو الفضل. واللقب: قمر بني هاشم.
قالوا: كان العباس رجالً وسيماً جميالً… وكان يقال له: قمر بني 

هاشم ]بحار األنوار للعالمة املجليس: ج45، ص39[.
واش�تهر أبو الفضل العباس بن عيل بن أبي طالب عليهم الس�الم 

عند عامة الش�يعة، وعند شيعة العراق بالخصوص بأنه باب من 
أبواب الله سبحانه لقضاء الحوائج ولرفع الكروب ولدفعها.

وعن عيل بن الحس�ن عليه الس�الم إنه نظر يوماً إىل عبيد الله بن 
العب�اس بن عيل عليه الس�الم، فاس�تعر، ثم قال: »م�ا من يوم، 
أش�د عىل رس�ول الله صىل الله عليه وآله وسلم من يوم أحد، قتل 
فيه عمه حمزة بن عبد املطلب، أس�د الله وأس�د رس�وله. وبعده 
ي�وم مؤتة، قتل فيه ابن عم�ه جعفر بن أبي طالب. وال يوم كيوم 
الحسن عليه السالم، إزدلف إليه ثالثون ألف رجل، يزعمون أنهم 
م�ن هذه األم�ة، كل يتقرب إىل الله عّز وجل بدم�ه، وهو يذّكرهم 

بالله فال يتعظون، حتى قتلوه بغياً وظلماً وعدواناً«.
ثم قال عليه الس�الم: »رحم الله العباس، فلق�د آثر، وأبىل، وفدى 
أخاه بنفس�ه، حت�ى ُقطعت ي�داه، فأبدل�ه الله عّز وج�ل منهما 
جناح�ن يطري بهما م�ع املالئكة يف الجنة، كم�ا جعل لجعفر بن 
أبي طالب عليه الس�الم، وإن للعباس عند الله تبارك وتعاىل منزلة 
يغبط�ه بها جميع الش�هداء ي�وم القيامة« ]الخص�ال للصدوق: 

ص67[.
وعن اإلمام الصادق عليه السالم: »كان عمنا العباس بن عيل نافذ 
البصرية، صلب اإليمان، جاهد مع أبي عبد الله عليه السالم، وأبىل 

بالًء حسناً، ومىض شهيداً« ]إبصار العن: ص57[.
ويف زي�ارة الناحي�ة، عن موالن�ا اإلمام املهدي إمام زماننا وس�يد 
عرنا: »الس�الم ع�ىل العباس اب�ن أمري املؤمنن، امل�وايس أخاه 
بنفس�ه، اآلخذ لغده من أمس�ه، الفادي له، الواقي، الس�اعي إليه 
بمائ�ه، املقطوعة يداه، لعن الله قاتليه، يزيد بن رقاد، وحكيم بن 

طفيل الطائي« ]البحار: ج45، ص66[.
واإلمام هو الش�اهد ع�ىل الناس يوم القيام�ة، وهو الفيصل يف 

دخ�ول أح�د إىل الجن�ة أو النار، وه�و يف صف األنبي�اء عليهم 
الس�الم يف الدني�ا واآلخ�رة بل األدل�ة أكدت أفضليت�ه عليهم 
باس�تثناء النب�ي الخاتم صىل الله عليه وآله وس�لم، فكيف 
نتواه�ب الحياة ويح�رم اإلمام منها: فبئس�ت الحياة التي 
تن�ال وتعاش بموافقة ابن زياد وش�مر ويقف ابن رس�ول 
الل�ه صىل الل�ه عليه وآل�ه وس�لم ممنوعاً منه�ا. رفضها 

أب�و الفضل غ�ري مانٍّ برفض�ه بل لو 
اس�تطاع لوه�ب كل وج�وده ليحيا 
أخوه الحس�ن خليفة الله يف األرض 
وإمام األمة ووارث مقام رسول الله 

بنص الكتاب والسنة.
كان أب�و الفض�ل للحس�ن كعيل بن 
أبي طالب لرس�ول الله. كان وزيره، 
كان  جيش�ه.  وقائ�د  ومستش�اره، 

يمث�ل الس�لطة التي تأتي بع�ده إذ ال يتقدم علي�ه أحد غري ويص 
الحس�ن عليه الس�الم: أي: عيل بن الحس�ن زين العابدين وسيد 
الس�اجدين عليه الس�الم، والذي كان يف م�رض بحيث خيش عليه 

امل�وت وتوقعه ل�ه اليزيدّي�ون، ولذلك نجا م�ن القتل املحتم 
مرات يف مراحل عدة.

وكما كان أمري املؤمنن يفدي الحسنن بمحمد ولده، كان 
الحس�ن يفدي السجاد بأبي الفضل العباس ملقام خالفة 

مع الف�ارق العظيم بن الس�جاد لله سبحانه يف األرض، 
العباس وابن الحنفية.

م�ع أخيه الحس�ن لك�ن العب�اس ل�م يتعامل 
أو من منطلق ال�وزارة أو  الجي�ش  قي�ادة 

بم�ا نحوها م�ن املناصب  والعناوي�ن 
التعام�ل  ب�ه ضم�ن مناصب يتع�ارف 
كان  لق�د  جندي�اً بتمام معنى الي�وم. 
ذاهالً  ع�ن ذات�ه بالتمام يف الكلمة وفدائياً 

عليه  الحس�ن  السالم.طاعة 

أبو الفضل العباس )عليه السالم(  في الروايات الشريفة
احتلت شخصية العباس بن علي عليهما السالم اهتماماً واسعاً 
من قبل أئمة أهل البيت عليهم السالم ألهمية القضية التي 
كان العباس عليه السالم أحد اقطابها ورجاالتها البارزين، 
وكان الدور الذي يحتمله العباس عليه السالم في هذه القضية 
احدى المالحم المهمة التي دعت أئمة أهل البيت عليهم 
السالم ان يجعلوه من اهم الشخصيات البارزة في سيرتهم 
ومشروعهم الرسالي، فقد أضحت شخصية العباس من اهم 
دواعي االعتزاز التي يفتخر بها المخلصون االوفياء، الذين 
يبحثون عن قدوتهم في هذا الشأن.
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خريجو الكليات والمعاهد يتظاهرون أمام 
مديرية تربية ديالى 

 املراقب العراقي/ متابعة... 
تظاه�ر العرشات من الخريج�ني يف محافظة دياىل للمطالبة بالتعيني أس�وة بأقرانهم يف املحافظات االخرى.
وق�ال مص�در محيل يف املحافظة: إن العرشات من خريجي الكليات واملعاهد الفنية تظاهروا أمام مبنى تربية 
محافظ�ة دي�اىل للمطالبة بالتعيني.واض�اف ان خريجي الكلي�ات أغلقوا بوابة مبنى تربية املحافظة وس�ط 

بعقوبة، وهددوا بالتصعيد إذا لم تستجب الجهات املعنية ملطالبهم يف توفري فرص عمل أسوة بأقرانهم .

عني

املراقب

املراقب العراقي/ متابعة...
وج�ه مدي�ر هي�أة التقاع�د العام�ة، إي�اد محم�ود ، بانجاز 
معامالت ذوي الش�هداء والجرح�ى بالرسعة املمكنة.وذكرت 
الهي�أة يف بيان تلقته )املراقب العراقي( أن »ما تداولته مواقع 
التواص�ل االجتماعي بش�أن تجاهل رئيس�ها تظاهرات ذوي 
الشهداء والجرحى أمام مبنى الهيئة هي أنباء غري صحيحة«.

وأكدت أن »رئيس�ها اياد محمود متابع وبشكل شخيص ملف 
ذوي الش�هداء والجرح�ى ومطلع بش�كل تام ع�ى إجراءات 
الهيأة بشأن حسم ملفاتهم ومتعلقاتهم الخاصة يف الهيئة ».

وأشارت إىل أن »رئيس الهيأة أوعز إىل املديريات كافة للوقوف 
ع�ى احتياج�ات ومتطلب�ات املواطن�ني والعم�ل ع�ى إنجاز 

املعامالت بانسيابية كبرية«.

املراقب العراقي/ متابعة... 
 يس�كن محمد الخيكاني يف منطقة الحواس�م بمدينة الحرية 
شمايل بغداد، ويعتقد أن الحكومة غري جادة يف تمليك األرايض 
للمواطن�ني أو طردهم من العش�وائيات.الخيكاني الذي هجر 
قض�اء أبو غريب ع�ام 2006 ألس�باب »طائفي�ة« يقول إنه 
ال يأب�ه لق�رارات الحكوم�ة أصال يف ه�ذا اإلطار »فه�ذا بلدنا 
ولنا ح�ق العيش فيه«.وتوج�د يف أغلب مناطق بغ�داد أحياء 
عش�وائية ازدادت بعد أحداث العن�ف الطائفي عامي 2006-

2007 بعدم�ا هّجر مئات اآلالف من املدني�ني تاركني بيوتهم 
وأغراضهم وراءهم من دون أن يتمكنوا من بيع أي يشء منها.

هناك حلني ملس�ألة العش�وائيات، فإما اإلبقاء عليها وتقديم 
الخدمات لها، أو إزالتها وبناء مجمعات س�كنية للمستحقني 
من س�اكنيها إذا كانت يف أماكن حساس�ة ومهمة بالنس�بة 
للعاصمة.ويف وقت س�ابق ش�ددت أمانة بغداد -وهي الجهة 
املس�ؤولة عن امللف الخدمي يف العاصمة- عى عدم الس�ماح 
بإنشاء عشوائيات جديدة يف املناطق املسؤولة عنها.ومؤخرا، 
ذكرت هيأة املستش�ارين يف محافظة بغداد أن هناك أكثر من 
2.5 مليون يس�كنون يف العش�وائيات داخل حدود العاصمة.

الباح�ث االجتماعي س�عيد كريم يق�ول إن العش�وائيات لها 
تأثري س�لبي عى املنظومة املجتمعية يف الع�راق. وتحدث عن 
عدم استتباب األمن وازدياد األمية وكثرة الرسقات، مشريا إىل 
أن تل�ك املناطق ال تكون يف أغلب األحيان خاضعة للس�لطات 
اإلدارية واألمنية.وأكد أن الوضع الذي يعيشه العراق ال يحتمل 
وجود مناطق س�كن عشوائي، مما يشكل عبئا اجتماعيا عى 
املناطق القريبة منها التي »شكت خالل السنوات املاضية من 
ازدياد الجريمة والرسقة مع تكاثر البناء العشوائي والتهجري 

يف البالد«.

بعد تظاهرة ذويهم أمام مبنى الهيأة
مدير التقاعد يوجه بإنجاز معامالت 
ذوي الشهداء والجرحى  

 عشوائيات بغداد.. أزمة تعجز عن 
حلها الحكومة 

صورة
وتعليق

طلبة السادس اإلعدادي يف ميسان يتظاهرون للمطالبة بالدور الثالث

املراقب العراقي/ متابعة...
يف الوق�ت ال�ذي أعلنت وزارة الخارجي�ة، امس األحد، 
إج�الء أكثر م�ن 3500 م�ن العراقي�ني العالقني عى 
الحدود البيالروسية يربز س�ؤال مهم وهو :هل ينهي 
إجالء العالقني عى الحدود البيالروسية قضية الهجرة 
اىل أوروبا؟ حي�ث يمكن وصف ما يواجهه املهاجرون 
العالقون عند الحدود البيالروس�ية بأنه أزمة إنسانية 
بكل املقاييس، حيث يتك�دس مئات من املهاجرين يف 
ظروف قاس�ية ومعامل�ة غري إنس�انية بالتزامن مع 
الطقس البارد، حيث تنزل درجات الحرارة إىل ما دون 

الصفر خصوصاً أثناء الليل.
ث باس�م الوزارة أحم�د الَصّحاف ق�ال يف بيان  املُتح�دِّ
تلق�ت )املراق�ب العراق�ي( نس�خة من�ه، إن »الوزارة 
تمكن�ت من تحقي�ق )9( رحالت لإلجالء من منيس�ك 
بواق�ع )3556( مس�افراً وبالتنس�يق م�ع الخط�وط 
الجوي�ة العراقي�ة«، مبين�اً، منح )383( ج�واز مرور 
ملن فق�دوا جوازات س�فرهم، يف بيالروس�يا، ليتوانيا، 
التيفي�ا، بولندا حتى اآلن«.واض�اف أن »جهود الوزارة 
وس�فارات العراق يف موس�كو ووارسو مستمرة لدعم 
مس�ار العودة طوعاً للراغبني من املهاجرين العراقيني 
ومنح جوازات املرور«، مشرياً اىل أن »الوفود القنصلّية 
ال ت�زال تتواجد بالعاصمة البيالروس�ّية منيس�ك، ويف 
بولن�دا، وليتوانيا والتيفي�ا«. ويف الجان�ب املقابل عى 
الحدود البولندية مع بيالروس�يا، تحرك�ت العديد من 
املنظم�ات اإلنس�انية هن�اك لتقديم املس�اعدة آلالف 
العالق�ني، غ�ري أن تل�ك املس�اعي غالب�اً م�ا تصطدم 

بالعديد من العقبات وعى رأس�ها صعوبة الوصول إىل 
مناطق تواجد املهاجرين، وعدم الحصول عى ترصيح 
لتقديم املساعدة الالزمة يف تلك املناطق.وتحدث الشاب 
أحم�د القادم م�ن العراق ، وهو أح�د املهاجرين الذين 
ق�د نجح�وا يف عبور الح�دود والوص�ول إىل أملانيا، عن 
املواقف الصعب�ة التي مّر بها خالل رحلته للوصول إىل 
االتحاد األوروبي، وقال إنه لم يالحظ وجود مجموعات 
أو مؤسس�ات منظمة للمس�اعدة األشخاص العالقني 
عن�د الحدود.وم�ن جهة أخرى، أكد أحم�د، أيضاً الذي 
وص�ل إىل مدين�ة فرانكف�ورت األملانية قب�ل أيام عرب 
طري�ق بيالروس�يا » عى الظروف الصعب�ة التي تخلو 
م�ن اإلنس�انية الت�ي واجهه�ا هن�اك مش�رياً إىل عدم 
وجود جهات مختصة لتقديم املس�اعدة يف بيالروسيا، 
إىل جان�ب املعامل�ة الس�يئة م�ن قب�ل البيالروس�ني، 
يف ح�ني أش�ار إىل وج�ود جمعي�ات ومنظم�ات تقدم 

العون واملس�اعدة لطالبي اللج�وء الواصلني يف بولندا، 
حي�ث تؤم�ن لهم املالب�س والطعام واملي�اه. ويبدو أن 
مجموعات املساعدة لم تتمكن من الوصول إىل املنطقة 
الحدودية التي تخضع لقيود مشددة يف الفرتة الحالية، 
ووفقاً ملا رصحه الشاب العراقي الكردي حسن ، حيث 
قال إن املس�اعدة كان�ت متوفرة يف بولن�دا فقط.تعيد 
هذه املعاناة والظروف القاسية الذكريات املؤملة للعديد 
من الالجئني الذين وصلوا إىل أوروبا قبل عدة س�نوات، 
وكان�وا ق�د اتخ�ذوا طرق�اً محفوفة باملخاطر س�واء 
كان�ت عن طريق البحر أو الرب. وقالت س�عاد، )اس�م 
مستعار( إن الصور ومقاطع الفيديو التي تصلها من 
بيالروس�يا تعيد إليها مواقف مريرة قد واجهتها خالل 
»رحلة املوت« كما تس�ميها عن�د قدومها إىل أوروبا يف 
ع�ام 2016، وخصوصاً أنها قد وصلت يف برد الش�تاء 
القارس. وقالت »أش�عر باألىس عليهم، وأرغب بش�دة 

باملس�اعدة ولكنني ال أعلم إىل أين يجب أن أتوجه، أو 
كيف يمكنني أن أساعد«.الناش�ط الحقوقي والالجئ 
السابق طارق األوس يقول ان »استعمال أشخاص يف 
وضع إنساني سيىء كورقة ضغط سياسية، وصمة 
ع�ار للنظام الحاكم يف بيالروس�يا واالتحاد األوروبي 
أيضا«، هكذا يلخص طارق األوس، الالجئ الس�وري 
الس�ابق والناش�ط الحقوقي املقيم حالي�اً يف أملانيا، 
رأي�ه يف األزم�ة التي خلقتها بيالروس�يا، مس�تعملة 
املهاجرين والالجئني فيها سالحاً، للرد عى العقوبات 
الت�ي فرضها االتحاد األوروب�ي عليها.ويقول األوس 
أن هؤالء األش�خاص املتواجدين حالياً بني بيالروسيا 
وبولن�دا أو غريها م�ن دول االتحاد، »يش�كلون أزمة 
إنس�انية، وال يت�م التعامل معهم كب�رش، ينظر إليهم 
فق�ط عى أنه�م ورقة ضغ�ط«. وأضاف أن املش�كلة 
القانونية الخطرية عى الحدود البولندية البيالروسية، 
تتمث�ل يف »إيق�اف العمل باتفاقية جني�ف لالجئني، إذ 
ال تقب�ل طلبات لجوء من أش�خاص يف وضعية صعبة 
يتواجدون عى الحدود، وهذا مخالف لدولة املؤسسات 
ودول�ة القانون التي اعتدن�ا عليها يف أوروبا، ومخالف 
للديمقراطيات األوروبية«.يف ضوء ما تقدم نس�تطيع 
الق�ول ان املعاناة الت�ي يواجهها املهاجرون س�تبقى  
مس�تمرة ان لم تكن لها حل�ول واقعية بما يتالءم مع 
ظ�روف كل مهاجر الس�يما االك�راد الذي�ن اليريدون 
العودة اىل االقليم كونهم سئموا العيش يف ظل حكومة 
االح�زاب املتنف�ذة يف االقليم التي لم تهت�م بمواطنيها 

بعكس ما تظهره يف االعالم .

 املراقب العراقي/ متابعة...
الع�راق إىل  خ�الل الس�نوات األخ�رية أدت االمط�ار يف 
م�رصع العرشات، وأج�ربت مئات العوائل ع�ى النزوح 
م�ن مناطقها، بعدما قضت الس�يول ع�ى محاصيلهم 
ومزارعهم ويف ش�تاء العام املايض شهدت معظم أحياء 
العاصمة بغداد ومحافظات عراقية أخرى سيوالً جارفة 
بس�بب موجة األمطار  ، وأرجع مسؤول يف بلدية مدينة 

الصدر حدوث الفيضان�ات إىل »كرب حجم قطرة املطر«.
وتن�اول رواد مواق�ع التواص�ل االجتماع�ي بس�خرية، 
مقطع فيديو من برنامج »من املس�ؤول« الذي يبث عرب 
قناة النجباء الفضائية ملسؤول محطة املجاري الثانية يف 
بلدية مدينة الصدر.وخالل مقابلة قصرية قال املسؤول 
إن املحطة كانت تعمل بكامل طاقتها.وأشار إىل أن غرق 
املدين�ة وطفح املج�اري حصل ألن »املط�ر ثقيل، وُقطر 

القطرة وصل إىل 83 أي أنها كبرية جداً«.يف موسم الشتاء 
الحايل دعا رئيس ال�وزراء مصطفى الكاظمي إىل إطالق 
حملة إلعادة إعمار ح�ي »مدينة الصدر«، تكون مدخال 
إلعم�ار العاصم�ة بغداد وباق�ي املحافظ�ات لكن هذه 
الحملة وبسبب هذه الحملة اصبحت الشوارع الرئيسية 
شبه ترابية واصبح الرتاب يغطي منظومة املجاري التي 
تق�وم بترصيف مياه االمطار  وهو ما قد يهدد ش�وارع 

املدين�ة بالغرق ، جراء األمطار التي قد تهطل يف الش�تاء 
الح�ايل وهو ما يعرقل الحرك�ة يف مناطق عدة ويف أحياء 
من مدينة الصدر، رشق العاصمة حيث ان حملة »اعمار 
مدينة الصدر« بدأت تطمر مجاري الشوارع الرئيسية يف 
املدينة.من جهة اخرى أعلنت هيأة األنواء الجوية، حالة 
الطق�س يف البالد لألي�ام القادمة، فيم�ا توقعت هطول 

أمطار رعدية يوم األربعاء املقبل.

  املراقب العراقي/ متابعة...
قرابة 3 من بني كل 5 أطفال يف العراق ليس لديهم وصول إىل خدمات املاء 
اآلم�ن، كما أن أقل من نصف املدارس يف عم�وم البلد يمتلك خدمات املاء 
األساس�ية، ما يعرض صحة األطفال للخط�ر، ويهدد تغذيتهم، ونموهم 
املع�ريف، وس�بل عيش�هم املس�تقبلية.وتذكر التقاري�ر أن اقلي�م الرشق 
األوسط وش�مال افريقيا سيكون املنطقة األكثر ش�حا يف املياه بالعالم. 
إذ أن زهاء 66 مليون نس�مة ممن يسكنون االقليم املذكور يفتقرون إىل 
الرصف الصحي االس�ايس، مع نس�بة قليلة جدا وال تكاد تذكر من املياه 
العادمة )أي مياه الرصف( تتم معالجتها عى نحو مالئم، بحسب تقرير 
جديد لليونيس�ف عنوان�ه »الجفاف الداهم: أثر ن�درة املياه عى األطفال 
يف الرشق األوس�ط وش�مال أفريقيا.«ويس�لط التقرير، الذي أطلق خالل 
األس�بوع العامل�ي للم�اء، الضوء عى أبرز االس�باب وراء ش�حة املياه يف 
املنطقة والعراق، بما فيها الطلب الزراعي املتزايد، واتساع رقعة االرايض 
الزراعية املروية باس�تخدام املياه الجوفية. وبينما تش�كل الزراعة نسبة 
70% من استهالك املياه عى الصعيد العاملي، نجد أنها تبلغ أكثر من %80 
يف املنطق�ة املذكورة يف أعاله.ويف هذا الصدد، قالت الس�يدة ش�يما س�ني 
غوبتا، ممثلة اليونيس�يف يف العراق: »إن مس�توى شحة املياه يف العراق 
ينبىء بالخطر، فاالطفال ال يس�تطيعون النمو ليبلغ�وا كامل طاقاتهم 
ب�دون املاء.« وأضاف�ت قائل�ة: »آن األوان للقيام ببعض االعمال بش�أن 
التغ�ري املناخي، وضمان الوصول للماء اآلمن لكل طفل.«فالطلب املتزايد 

عى الغذاء، والنمو الحرضي، واالدارة الس�يئة للمي�اه، فضال عن التغري 
املناخ�ي، تظافرت جميعه�ا لتهدد األطف�ال والفقراء واملهمش�ني. عى 
صعيد متصل تظاهر عدد من املزارعني يف ميسان، امس االحد، للمطالبة 
بتوف�ري املي�اه، نظرا ملا تش�هده مناطقهم من ش�حة يف املي�اه وصفوها 
بالشديدة.وأفاد مصدر محيل  يف املحافظة، ان »عددا من مزارعي منطقة 
الوادي�ة جنوب�ي املحافظة تظاه�روا للمطالبة بتوفري املي�اه ملزارعهم«، 
مضيفا أن »املحتجني أمهلوا الحكومة املحلية يومني فقط لتوفري املياه«.
واش�ار املص�درإىل أن »املزارعني هددوا بقطع الطري�ق العام بني البرصة 

وميسان، يف حال لم يتم حل مشكلة شح املياه التي يعانون منها«.

أمطار رعدية يوم األربعاء المقبل
 حملة »إعمار مدينة الصدر« تطمر مجاري الشوارع الرئيسية

  بسبب معضلة شح المياه  
حون بقطع طريق ميسان – البصرة   متظاهرون ُيلوِّ

إجالء العالقين من بيالروسيا هل ينهي قضية الهجرة إلى أوروبا؟



قدم�ت Meta مجموع�ة م�ن 
ملنصاته�ا،  الجدي�دة  املي�زات 
حيث ته�دف التحديث�ات التي 
أعلنها عمالق وسائل التواصل 
االجتماعي إىل تحس�ن تجربة 
وق�د  واملجتمع�ات،  املبدع�ن 
ب�دأت يف اختب�ار مي�زة دع�م 
الدردش�ة الحية للمستخدمن 
م�ن  حظره�م  ت�م  الذي�ن 

حساباتهم. 
منش�ور  يف  الرشك�ة  وقال�ت 
له�ا: »يمكن ملنش�ئي املحتوى 
دع�م  موق�ع  إىل  الوص�ول 
املحت�وى  ملنش�ئ  مخص�ص 
ع�ر  الدخ�ول  تس�جيل  عن�د 
فيس ب�وك، وهن�اك، يمكنهم 
الدردش�ة مب�ارشة م�ع وكيل 
الدعم للحصول عىل املس�اعدة 
يف العدي�د م�ن القضاي�ا التي 
ت�راوح م�ن حال�ة الدف�ع إىل 
أس�ئلة حول ميزة جديدة مثل 

. Reels
واعتب�اًرا م�ن اآلن، تع�د امليزة 
صغ�ر،  اختب�ار  م�ن  ج�زًءا 
وسيتم توس�يعه ليشمل املزيد 
م�ن املبدع�ن حيث س�يتلقى 
املس�تخدمون دعوة عىل فيس 
ب�وك أو Instagram لالنضمام 
واستكش�اف  االختب�ار  إىل 

تجربة الدعم الجديدة.

وأضاف فيس بوك أيًضا أدوات 
أدوات  مث�ل  إضافي�ة  تعدي�ل 
الرئيس�ية  الكلم�ات  حظ�ر 
التحك�م  عن�ارص  وتعلي�ق 
يف  أق�وى  تحك�م  وعن�ارص 
الرشكة  وقدم�ت  التعليق�ات، 
ملي�زات  جدي�دة  أدوات  أيًض�ا 
فيس بوك Live، وتشمل هذه:

 - الرواب�ط املميزة: س�يتمكن 
م�ن  اآلن  املحت�وى  منش�ئو 
تطبيق�ات  رواب�ط  مش�اركة 
الجه�ات الخارجي�ة لعمليات 
الب�ث املب�ارش، وم�ن مدونات 
الجم�ال والترع�ات ، يمك�ن 
ملنش�ئي املحتوى إضافة رابط 
مميز إىل البث املبارش ، ويمكن 

ه�ذه  زي�ارة  للمش�اهدين 
الرواب�ط دون مغادرة الفيديو 

املبارش.
- اس�تطالعات ال�رأي: كان�ت 
متاح�ة  اآلن  حت����ى  األداة 
املكت�ب  س�طح  ملس�تخدمي 
فق�ط. أضاف�ت الرشك�ة اآلن 
ال�رأي  اس�تطالعات  تجرب�ة 
الهات�ف املحمول  املحدثة عىل 
يف  تعليق�ات  ع�ىل  للحص�ول 

الوقت الفعيل.
في�س  يعم�ل   :Live With  -
بوك عىل زيادة عدد األشخاص 
الذي�ن يمكن ملنش�ئ املحتوى 
معه�م  الب�ث  يف  املش�اركة 
ع�ىل   Live With باس�تخدام 

فيس بوك، وس�يتمكن منشئو 
املحتوى قريًبا من البث املبارش 
م�ع ما يص�ل إىل ثالثة ضيوف 
إضافي�ن ، مم�ا يتي�ح فرًصا 
منش�ئي  م�ع  املب�ارش  للب�ث 
محت�وى وأصدق�اء ومعجبن 

آخرين.
ته�دف   :Live in Stories  -
تس�هيل  إىل  الجدي�دة  املي�زة 
املحت�وى  منش�ئي  اكتش�اف 
يف الج�زء العل�وي م�ن موجز 
األخبار. يمكن ملنشئي املحتوى 
مش�اركة الب�ث مب�ارشة عىل 
قص�ص في�س ب�وك كطريقة 
أخرى لزي�ادة وصول املحتوى 

إىل جمهورهم.
الش�ارات: يط�رح في�س بوك 
تجربة شارات ُمعاد تصميمها 
ملس�اعدة منش�ئي املحتوى يف 
التعرف عىل أكثر املعجبن والًء 
له�م، والظهور بجوار أس�ماء 
املشاهدين يف قسم التعليقات.

-Front Row: يختر فيس بوك 
أيًض�ا تجربة الص�ف األمامي 
الت�ي تمن�ح املبدع�ن طريقة 
سهلة ملعرفة أكثر مشاهديهم 
تكريًسا يف الفيديو يف أي وقت، 
املش�اهدون  وس�يظهر هؤالء 
األمام�ي«  »الص�ف  قس�م  يف 

املخصص للبث املبارش.
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روسيا تطلق منافسا 
TikTok  لــ

كش�فت تقاري�ر أن روس�يا س�تطلق نس�ختها 
 ،Yappy ��املحلي�ة م�ن تيك توك وال�ذي يعرف ب
خاص�ة أن�ه يوج�د حالًي�ا 70 مليون مس�تخدم 

TikTok شهريا يف روسيا. 
وج�اء إط�الق ه�ذا التطبي�ق للح�د م�ن تأث�ر 
املواق�ع األجنبي�ة والتق�دم التكنولوج�ي، حيث 
أطلق�ت رشكة غازبروم ميديا، الخدمة املس�ماة 
 Apple App والت�ي يمكن تنزيلها من ،»Yappy«

..Googleو Store
 وق�د أصبح�ت روس�يا منزعج�ة م�ن تطبي�ق 
بع�ض  بس�بب  الصن�ع؛  الصين�ي   TikTok
تس�تهدف  الت�ي  املرفوض�ة  املش�اركات 
األطفال، فيما تعرض TikTok النتقادات 
ش�ديدة إىل جانب عمالق�ة التكنولوجيا 
يف الوالي�ات املتح�دة لرفضه�ا إزال�ة 
املنش�ورات وتجاهل طلب الحكومة 

الروسية.

»واتساب« ُتدِخل تعديال جديدا 
على سياسة الخصوصية

أعلنت منصة )واتس�اب(، إدخ�ال تعديل جديد عىل 
سياسة الخصوصية. 

وذك�ر موق�ع )الي�ف من�ت( التقن�ي، أن التحديث 
الجديد لن يس�مح لغر جهات االتصال برؤية آخر 
حال�ة ألي ف�رد، موضحا أن�ه تم طرح ه�ذه امليزة 
الجديدة لكل من األجهزة التي تعمل بنظام أندرويد 

..iOS وآي أو إس  Android
املس�تخدمون  يتمك�ن  ل�ن  بالت�ايل  أن�ه  وأض�اف 
املجهول�ون من رؤية آخر ظهور لك وحالة االتصال 
باإلنرنت، ما س�يؤدي إىل زي�ادة تعزيز خصوصية 
مستخدمي منصة املراسلة الفورية يف جميع أنحاء 

العالم.

عادة »رائجة« أثناء تناول الطعام تدمر الصحة

يعتق�د أطب�اء م�ن جن�وب أفريقي�ا أن 
متحور كورونا أوميكرون أقل ش�دة من 
متحور دلت�ا، وفق تقري�ر نرشته وكالة 

أسوشيتد برس.
وقال الدكتور أونبن بيالي، الذي يراجعه 
ع�رشات امل�رىض يومي�ا، إنه ل�م يضطر 
إىل أرس�ال أح�د إىل املستش�فى، بس�بب 

متح�ور أوميك�رون، حي�ث يتمك�ن 

املرىض م�ن التع�ايف يف املنزل.وأضاف أن 
معظمهم تع�اىف خالل فرة الع�زل التي 
استمرت ما بن 10 إىل 14 يوما، وهو ما 
يش�مل أيضا املرىض األكر س�نا والذين 
يعان�ون من مش�اكل صحي�ة، يمكن أن 
تجعله�م عرض�ة بش�كل أك�ر لإلصابة 
بأم�راض خطرة 
فروس  م�ن 

كورونا.وأشار بيالي الذي يرأس جمعية 
تضم 5000 طبيب ممارس، إىل أنه خالل 
موج�ة دلت�ا األخ�رة عانى امل�رىض من 
صعوبة يف التنفس وانخفاض مستويات 
بحاج�ة  كث�رون  وكان  األوكس�جن، 

لدخول املستشفى خالل أيام.
وخالل األسبوعن املاضين شارك العديد 
من األطب�اء يف جن�وب إفريقي�ا قصصا 

مماثل�ة، إال أن األم�ر قد يحت�اج إىل عدة 
أسابيع لجمع بيانات كافية.

وفقا لبيان�ات املعهد الوطن�ي لألمراض 
املعدي�ة يف جن�وب إفريقيا، ح�وايل 30 يف 
املئ�ة فقط من أولئك الذي�ن تم نقلهم إىل 
املستشفى أصيبوا بأمراض خطرة، وهو 
أق�ل من نص�ف املعدل مما ح�دث خالل 
األس�ابيع األوىل م�ن موج�ات متحورات 

مختلفة من كورونا.
يف  اإلقام�ة  ف�رات  متوس�ط  وكان 
املستش�فى أقل من 3 أيام مقارنة مع 8 
أيام خالل موجات املتحورات الس�ابقة، 
وت�ويف نح�و 3 يف املئة فقط م�ن املرىض 
ال�ذي ت�م نقله�م إىل املستش�فى مؤخرا 
مقابل ح�وايل 2- يف املئة يف ف�رات بداية 

تفيش كورونا.

ح�ذرت دراس�ة م�ن أس�وأ ع�ادة يف تن�اول 
الطع�ام، والتي تلقى رواجا يف فصل الش�تاء 

خالل الليل من أجل تدفئة الجسم.
 Science« وحظ�ر البحث املنش�ور يف موق�ع
Advances«، واملدع�وم م�ن املعاهد الوطنية 
للصحة، تناول الطعام يف املس�اء، ملا يس�ببه 
من تراكم نس�ب كب�رة من الغلوك�وز داخل 

الجسم.
بتقس�يم 19  الباحث�ون  ق�ام  الدراس�ة  ويف 
ش�خصا من الرجال والنساء إىل مجموعتن، 
مع منحهم جداول مختلفة لتناول الوجبات، 
عىل أن تتناول املجموعة األوىل طعامها خالل 
النهار، بينما تتناول الثانية طعامها يف الليل.

وكش�فت نتائج االختب�ارات أن م�ن تناولوا 
الطعام يف الليل عانوا من ارتفاع يف مستويات 
الغلوكوز بنسبة 6.4 باملئة، مما قد بنجم عنه 
مش�اكل صحية خطرة ومدمرة، مثل مرض 

السكر وأمراض القلب.
وقالت القائدة املش�اركة يف الدراس�ة، س�ارة 
إل تش�يالبا، إن »الدراس�ة تستهدف العاملن 

الليلين ألنهم عادة م�ا يتناولون طعامهم يف 
الليل أثناء املناوبة«.وقالت ليزا يونغ، أستاذة 
التغذي�ة املس�اعدة يف جامعة نيوي�ورك: »إذا 
كن�ت يف اللي�ل، فهناك بع�ض األش�ياء التي 
يمكن أن تؤثر عىل مستويات الغلوكوز لديك، 
أحدها هو تناول س�عرات حراري�ة إضافية، 
والتي تكون يف ش�كل أطعمة سهلة التحضر 
فائق�ة املعالج�ة، وعالية الس�كر وامللوحة«.

وتابع�ت يونغ أنه ال توج�د فرصة لحرق 
السعرات الحرارية أثناء النوم، 

لذل�ك من الس�هل أن يؤدي 
إىل  الطع�ام لي�ال  تن�اول 
زيادة الوزن أيضا.وأكدت 
الدراس�ة أن إعداد روتن 
نه�اري ه�و أح�د أه�م 
الخطوات األوىل عند البدء 

يف رحل�ة األكل الصح�ي، 
كما نصحت بتجن�ب أوقات 

ووض�ع  املنتظم�ة،  غ�ر  األكل 
جدول زمني ثابت مناسب.

اكتشاف مخلوق نادر شبيه بالكائنات 
الفضائية في المحيط الهادئ

تداول�ت تقارير أنباًء عن رصد س�مكة 
الفضائي�ة  الكائن�ات  غريب�ة، تش�به 
بس�بب تكوينه�ا العجي�ب، تعي�ش يف 
أعماق فسيحة بأسفل املحيط الهادئ، 
مدين�ة  كاليفورني�ا  س�واحل  قبال�ة 

األمريكية، األسبوع املايض. 
وتم رص�د املخل�وق عىل عم�ق 2000 
ق�دم، وتتمت�ع ب�رأس نصف ش�فاف 

يكشف عن عيونها املتوهجة.
ولفت معه�د أبحاث األحي�اء املائية يف 
خليج مونتري، إىل أن السمكة النادرة 
تدعى »س�مكة الرميل«، وتم رصدها 

بواسطة مركبته التي تعمل عن بعد.
وتحتوي الس�مكة املراوغة عىل اثنتن 
يف  الصغ�رة  البادئ�ة  املس�افات  م�ن 
امل�كان االعتي�ادي للعين�ن، وبدال من 
ذل�ك، تظهر عيناها كاثنن من األجرام 
الس�ماوية الخ�راء املتوهج�ة خلف 

وجهها، والتي تتجه نحو أعىل رأسها.
وبينما يتسم جس�م السمكة بالدكانة 
يف الغالب، فإن الجزء العلوي من رأسها 

شفاف وعينيها ظاهرتان بوضوح.
وت�م رصد »س�مكة الرمي�ل« خالل 

استكش�افية  رحل�ة 
بقيادة راشيل كارسون 
مونت�ري  خلي�ج  يف 

قبالة س�احل 

كاليفورني�ا األس�بوع املايض،رغ�م أن 
وصفها ألول مرة يف عام 1939.

ووفقا لعلماء األحي�اء التطورية، فقد 
ط�ورت »س�مكة الرمي�ل« إحساس�ا 
برصي�ا قويا، نتيج�ة البيئة القاس�ية 
التي تعيش فيها، حيث ال يمكن ألشعة 

الشمس الوصول إليها.

كشفت تقارير أن رشكة »سوني« 
اليابانية تخطط لنقل ألعاب الفيديو 
الخاصة بجهازها الشهر   «بالي ستيشن« 

إىل الهواتف الذكية. 
م�ن  قضائي�ة  دع�وى  وثيق�ة  يف  وج�اء 
رشك�ة  ض�د  غيم�ز«  »إيبي�ك  رشك�ة 
»آب�ل« األمريكية، والت�ي حصل عليها 
موقع »ذا ف�رج«، أن صانعة هواتف 

»آيف�ون« علمت أن رشكة »س�وني« كانت 
تخطط لتوفر ألعاب »بالي ستيش�ن« عىل 

الهاتف الذكي يف عام 2017.
وذكرت الدعوى أيضا أن�ه يتم بث أكثر من 
450 لعب�ة خاص�ة ب�«بالس ستيش�ن 3«، 
ليعقبها ألعاب خاصة ب�«بالي ستيشن 4«.

يش�ار إىل أن رشكة »سوني« مازالت ال تبث 
ألعاب »بالي ستيش�ن« ألصح�اب الهواتف 

الذكية.
لكن تقارير أخرى تزعم أنه من املقرر إصدار 
 PlayStation« هج�ن من خدم�ات تدع�ى
Now« و«PlayStation Plus« يف ربي�ع عام 
2022، بي�د أن الش�����ائعات ذات الصلة 
لم تذك�ر االنتش������ار إىل الهاتف الذكي 
تهاجم�������ه�ا م�ن الظ�الم وتبتلعه�ا 

رسيعا.

Meta  تقدم ميزات جديدة لمنصاتها 

أطباء من جنوب أفريقيا يزفون بشرى عن المتحور الجديد

نيك�والي  ال�رويس،  املناع�ة  اختص�ايص  أعل�ن 
كريوتشكوف، أن اللقاحات املعززة بعد 4 إىل 5 أشهر 
من تلقي اللقاحات األساس�ية قد تحمي من ساللة 
»أوميكرون« وقال كريوتشكوف، إنه »من الروري 
بشكل عاجل، بالتزامن مع حملة التطعيم، االنخراط 
يف إعادة التطعيم. ال س�يما أن تلقي الجرعة املعززة 
م�ن اللقاح بعد 6 أش�هر، م�ع األخذ بع�ن االعتبار 
ظه�ور متحور »أوميكرون«، بع�د فرة طويلة جدا. 
فعن�د وجود الس�الالت الس�ابقة كانت ه�ذه الفرة 

طبيعية، لكنه من األفضل اآلن تلقي الجرعة املعززة 
بع�د 5 أش�هر، وبالنس�بة لألش�خاص املعان�ن من 

األمراض املزمنة بعد 4 أشهر«.
وأوضح الخبر أن إعادة التطعيم املبكرة توفر نسبة 

جيدة من األجسام املضادة املعادلة.
وأض�اف: ّ»إذا تلقى ش�خص الجرعتن م�ن اللقاح 
والجرع�ة املع�ززة، أو إذا تعاىف من امل�رض ثم تلقى 
اللق�اح، أو إذا تلق�ى اللق�اح ثم أصي�ب بالفروس 
وتع�اىف، فتوج�د ل�دى مثل ه�ذا الش�خص »املناعة 

الهجين�ة«، أي أن هن�اك العديد من 
واملعادلة«.وق�د  املض�ادة  األجس�ام 

تم رصد متح�ور »أوميك�رون« الجديد من 
فروس كورونا يف نحو 60 دولة. وأغلقت 
العدي�د من ال�دول الرح�الت الجوية من 

يف وإىل إفريقيا وش�ددت اإلج�راءات الصحية 
أراضيه�ا. أما روس�يا فقد س�جلت حالت�ي إصابة 
بس�اللة »أوميكرون« ل�دى مس�افرين قادمن من 

جنوب إفريقيا.

خبير روسي يتحدث عن الطريقة المثلى للحماية من »أوميكرون«

سوني تخطط لنقل ألعاب »بالي ستيشن« إلى الهواتف الذكية

براءة اختراع لقناع وجه يكشف 
عن كورونا بطريقة عجيبة

ط�ور العلم�اء قن�اع وجه جديدا يس�تخدم األجس�ام 
املضادة من بيض النعام للكش�ف عن فروس كورونا 

عن طريق التوهج تحت الضوء فوق البنفسجي.
ويتمي�ز القناع غر املنس�وج بفلر مغطى بأجس�ام 
مضادة للنعام تس�تهدف ف�روس كورون�ا، بناًء عىل 
فك�رة أن األبحاث الس�ابقة أظه�رت أن الطيور لديها 
مقاوم�ة قوية لألم�راض، ومن املأم�ول أن يمّكن هذا 
االبت�كار من إجراء اختبار منخفض التكلفة للفروس 

يف املنزل.
وتم اس�تخراج هذه األجسام املضادة من بيض النعام 
الذي تم حقنه بشكل غر نشط وغر مهدد من فروس 
كورونا، حيث تنتقل األجس�ام املضادة إىل النس�ل من 
خ�الل صفار البيض، كما أنها تتش�كل برسعة أكر يف 
النعام - يف ستة أسابيع فقط مقارنة ب� 12 يف الدجاج 
- وه�ي أكر بح�وايل 24 مرة، مما يتيح لها مس�احة 

أكر لتكوينها.
ويف دراس�ة صغرة أجراها ياس�وهرو تس�وكاموتو 
وفريق�ه يف جامع�ة محافظة كيوتو يف غ�رب اليابان، 
ارتدى املشاركون األقنعة ملدة ثماني ساعات قبل إزالة 
املرشحات ورشها بمادة كيميائية تيضء تحت األشعة 
فوق البنفسجية يف حالة وجود فروس كورونا، ووجد 
الباحث�ون أن األقنع�ة الت�ي كان يرتديها األش�خاص 

املصابون بالفروس تتوهج حول األنف والفم.
وتم تقديم طلب ب�راءة اخراع ألقنعة الوجه الخاصة، 
وهناك خطط لتس�ويق مجموعات الفحص وبيعها يف 

اليابان وخارجها خالل العام املقبل.
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الذُنوِب  َكفّاراِت  قال اإلمام علي »عليه السالم«: »ِمْن 
العظاِم إِغاثةُ الملهوِف والتنفيُس عِن المكروِب.«
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االيداع يف دار الكتب والوثائق
ببغداد 1311  لسنة 2009

االيداع يف نقابة الصحفيين العراقيين )753(
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07829981455 هاتـــــــف الشكاوي

هاتـــــــف العالقـات

    مهدي الموىل

يوم النصر على اإلرهاب 
الوهابي

حقا إنه يوم عظيم يف تأريخ العراق واملنطقة والعالم يوم عظيم 
يف حماي�ة الع�راق واملنطقة والعالم كل�ه وكان كل ذلك يعود اىل 
الفت�وى الرباني�ة الت�ي أصدرته�ا املرجعي�ة الدينية الرش�يدة 
املتمثل�ة باملرجع األعىل الس�يد عيل الحس�يني )السيس�تاني(  
والتلبية الرسيعة والواس�عة من قب�ل العراقيني األحرار من كل 
الطوائ�ف والقوميات واملحافظات العراقية  فأسس�وا الحش�د 
الش�عبي املقدس فجعل من نفس�ه ظهريا قويا للقوات األمنية 
التي انه�ارت  وانهزمت  أمام فلول داعش الوهابية والصدامية  
فأع�اد الثقة بنفس�ها والتفاؤل بالنرص ع�ىل أعدائها وتوجهوا 
معا ملواجهة الوحوش الصحراوية كالب آل سعود  وتمكنوا من 
إيق�اف هجومه�م أوال ثم تحركوا معا لتطهري  أرضنا املقدس�ة 

وتحريرها من دنس ورجس أعداء الحياة واإلنسان .
 فكان�ت  الق�وى املعادي�ة للع�راق إرسائيل وأمري�كا وبقرهما 
آل س�عود وكالبها القاع�دة  وداعش ودواعش السياس�ة عبيد 
وجح�وش ص�دام فرحة مس�تبرشة بأنه�ا س�تحقق  أهدافها 
وأحالمه�ا باحتالل العراق وتقس�يمه اىل دوي�الت وهدم مراقد 
أه�ل البي�ت وذب�ح الش�يعة يف الع�راق وكل العراقي�ني األحرار 
وس�بي واغتصاب العراقيات وأخذت برقيات التهاني تتواىل من 
قب�ل دواعش السياس�ة أي عبيد وجحوش صدام اىل آل س�عود  
بع�ودة العراق كضيعة خاصة بهم وبعضهم أرس�ل طلبا اىل آل 
س�عود يدعونهم اىل تعيني أحد أفراد عائلته�م ليكون واليا عىل 
العراق كما أرس�لوا برقيات  خاص�ة اىل أبو بكر البغدادي تطلب 
من�ه اإلرساع يف القدوم اىل بغ�داد الحتالله وتطهريه من الفرس 
املج�وس ويقص�دون بهم الش�يعة الذين يمثل�ون أكثر من 70 
باملائة من نفوس الع�راق وأكثر من 95 باملائة من عرب العراق 
وكان�ت القوى املعادية ت�رى يف هذا الغزو ع�ودة عبودية الفئة 
الباغي�ة عبودي�ة معاوية الت�ي فرضها عىل العرب واملس�لمني 
كم�ا أنه�ا الخط�وة األوىل لجعل العرب واملس�لمني بق�را حلوبا 
لتغذية  أعداء الحياة واإلنس�ان وكالب حراسة لحماية إرسائيل 

ومصالحهم غري الرشعية يف املنطقة.
لكن الفتوى الربانية فتوى املرجعية الدينية كانت رصخة قوية 
وامت�دادا لرصخة الحس�ني يف كربالء )كونوا أح�رارا يف دنياكم( 
وتق�دم وليد تلك الرصخة اإلنس�انية الحش�د الش�عبي املقدس 
متصدي�ا لكالبهم الوهابية فتحطم�ت آمالهم وخابت أحالمهم   
من خالل قرب خالفتهم الوحش�ية وتحري�ر العراق أرضا وبرشا 
وع�اد حرا واح�دا موح�دا وهكذا أنق�ذت املنطق�ة والعالم من 
ظ�الم وعبودية اإلرهاب الوهابي املتوحش وأصبح بحق املرجع 
األعىل اإلمام السيس�تاني مرجعا وزعيما ومرش�دا لإلنس�انية 
كله�ا  وموض�ع ثقة كل إنس�ان حر يف ه�ذه األرض له�ذا زاره  
بابا الفات�كان معربا عن تقدي�ره واحرتامه ملواقفه اإلنس�انية 
الحضاري�ة والتي تصب يف خدمة الحياة واإلنس�ان أما الحش�د 
الش�عبي املقدس فأصبح منقذا لإلنسانية كلها وأصبح موضع 
احرتام وتقديس كل بني البرش األحرار محبي الحياة واإلنس�ان 

إال العبيد الحقراء أعداء الحياة واإلنسان.
 وم�ن ه�ذا املنطلق أنطل�ق أعداء الحي�اة واإلنس�ان يف عدائهم 
للحشد الشعبي املقدس   وقيامهم  بحملة إساءة كبرية وواسعة 
حي�ث أج�رت واش�رتت الكثري م�ن وس�ائل اإلع�الم الرخيصة 
والوضيعة املحسوبة عىل العراق والعربية والعاملية وحتى بعض 
الش�خصيات السياس�ية وزعماء بع�ض الدول غ�ري الرشعية 
وحت�ى حكومات ودعت اىل حله ومحاس�بة عنارصه وأنه وراء 
اإلرهاب وما يحدث يف العراق من تهجري وقتل ونزعات عشائرية 
وطائفية وعنرصي�ة أي رمي كل الجرائم واملوبقات التي قامت 

بها داعش  الوهابية والصدامية عىل الحشد الشعبي .
لكن الجماهري العراقي�ة والعربية وحتى العاملية الواعية املحبة 
للحياة واإلنسان ازدادت حبا واحرتاما وتقديسا للحشد الشعبي 
وسمته باملقدس وأكدت أن موقفه موقف عز واحرتام  ألنه أنفذ 
املنطقة والعالم من ظالم ووحش�ية آل سعود وكالبها الوهابية  
داع�ش الوهابية والصدامي�ة  التي كانت تن�وي احتالل العراق 
وجعل�ه قاع�دة لتجم�ع كل ال�كالب الوهابية ومرك�ز انطالق 

لتدمري املنطقة والعالم ونرش ظالمها ووحشيتها.
فأل�ف تحية لهذه املكانة الرفيعة يف قلوب أبناء العراق واملنطقة 

والعالم األحرار لحشدنا املقدس.
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بطرسبورج تسجل 21 درجة 
تحت الصفر

كتلة ذهبية تباع بـ 750 ألف 
دوالر 

حطم مستوى الصقيع ىف مدينة بطرسبورج الروسية 
الرق�م القيايس املس�جل هناك منذ ع�ام 1893، بعدما 
اقرتب�ت درج�ة ح�رارة الج�و م�ن 21 درج�ة تح�ت 
الصفر..وق�ال ميخائي�ل لي�وس كب�ري املختص�ني يف 
مركز »فوب�وس« الرويس للطقس واألرص�اد الجوية، 
إن الصقيع يف بطرس�بورج حط�م الرقم القيايس لعام 
1893؛ حيث اقرتب�ت درجة حرارة الجو من 21 درجة 
تح�ت الصفر.وأض�اف »ل�م تش�هد املدين�ة مث�ل هذا 
الصقي�ع منذ 128 عاما! تم يف بطرس�بورج تس�جيل 
رق�م قيايس يومي للحد األدنى من درجة حرارة الهواء 
انخفض�ت درجة الح�رارة يف املدين�ة إىل -20.9 درجة 
مئوي�ة، وهو أق�ل بمق�دار 0.4 درجة مم�ا كان عليه 
يف مثل ه�ذا اليوم من ع�ام 1893«.وأوضح ليوس أنه 
خالل القرن الحادي والعرشين ُس�جلت أرقام قياسية 
مفاجئة يف درجات الحرارة ببطرس�بورج مرتني فقط 

)14 يوليو 2015 و3 يناير 2002(.

الخب�ز التقليدي ه�و أحد مظاهر ثقافتنا وهويتنا يف مج�ال التغذية بقرون 
مختلف�ة، وه�و أكثر صحة م�ن الخبز املس�تورد. وبناًء عىل ذل�ك، من أجل 
تروي�ج الثقاف�ة اس�تخدام الخب�ز التقلي�دي يف ايران.هذا املتح�ف هو أحد 
املعال�م الس�ياحية يف مش�هد وه�و أول متح�ف متخصص للخب�ز يف إيران 
وال�رشق األوس�ط، ت�م افتتاح�ه يف نوفم�رب 2011.يف هذا املتحف، تش�مل 
خط�وات تحض�ري الدقيق البذر، والقم�ح الصيني، وأدوات صن�ع الخبز بما 

يف ذل�ك الحرف اليدوي�ة، وطاحونة املياه، وطاحونة اله�واء، وأنواع مختلفة 
من الخبز بما يف ذلك خبز س�نكك، وخبز الس�اج، وخب�ز التنور الفخاري.تم 
تصميم هذا املتحف، عىل أساس العمارة التقليدية وبهدف األنشطة الثقافية 
يعتم�د تصمي�م متح�ف العم�ارة اإليرانية التقليدية عىل اس�تخدام أبس�ط 
امل�واد )الطوب الفاريس والقش والخش�ب والجص( وفن الحرفيني يف رس�م 
التش�كيالت والعقد الصينية، إلخ. تصميم مس�احة املدخل للمتحف يش�مل 

عىل مس�احة الرتبة، ومس�احة املياه، ومس�احة النار، وجزءاً ملعرض صور 
الخبز، عىل التوايل.يف مس�احة الرتبة، هناك إش�ارة إىل املراحل الثالث لزراعة 
القم�ح وحمله وحصاده، والتي تظهر أيض�اً يف أرض زراعية بها العديد من 
العارضات واملعدات الزراعية الصغرية واملنازل السكنية الريفية يف الخلفية. 
ويف الفض�اء املائ�ي، ت�م تصميم طرق تقليدي�ة مختلفة إلنت�اج الدقيق من 

القمح مثل طواحني املياه وطواحني الهواء والحرف اليدوية وما إىل ذلك.

قامت موظفة يف تايالند بإرضام النار يف مس�تودع للنفط حيث تعمل، بعدما س�ئمت من مديرها بسبب 
»الضغ�وط التي يمارس�ها عليها«.وأوضح املص�در أن املوظفة رسيي�ا، التي تبلغ من العم�ر 38 عاماً، 
أش�علت النار يف قطعة من الورق وألقتها يف حاوية وقود، مما تس�بب يف حريق اجتاح مستودع نفط، يف 
محافظة ناخون باتوم. وتم التوصل إىل رسييا باالعتماد عىل كامريات املراقبة، التي أظهرت أن املوظفة، 
التي كانت تعمل كرئيسة للمستودع، تسببت يف الحريق الهائل.واعرتفت رسييا بارتكاب جريمة »الحرق 
العمد«، قائلة إنها قامت بفعلتها بس�بب الضغط الذي يمارسه عليها رب عملها، بيبات أونغرباباكورن، 
65 عاما، كل يوم.وقالت الرشطة إن الحريق خلف أرضارا مادية بقيمة 900 ألف جنيه إسرتليني، بعدما 

انترشت النريان برسعة بسبب املواد القابلة لالشتعال، التي كانت مخزنة يف املستودع.

أصدر ش�بالن جائعان من أش�بال الفه�ود صوتاً ضعيفاً، ونبش�ا الرمال 
البيض�اء بمخالبهما يف جمهورية الصوم�ال، بينما يحاول طبيب بيطري 
يعمل بالحكومة حقنهما بمحاليل تحوي عنارص غذائية.ويعاني الشبالن 

الل�ذان ال يتجاوز عمرهما خمس�ة أش�هر من الجف�اف والتقزم ونقص 
ش�ديد يف الكالس�يوم الذي كان ينبغي أن يس�تمداه من حليب أمهما مما 
س�بب لهما مشكالت يف الس�ري.. لكنهما عىل األقل ما زاال عىل قيد الحياة.
وع�ىل م�دى األعوام األربع�ة املاضية أنق�ذ صندوق الحفاظ ع�ىل الفهود 
وحكومة أرض الصومال، أش�باالً مهرب�ة يف املنطقة. وذكر االتحاد الدويل 
لحماي�ة الطبيعة أن عدد الفه�ود الباقية يف الربية يبل�غ نحو 6700 فهد 
بالغ فحسب وال يزال العدد يتناقص.وقالت لوري ماركر، مديرة صندوق 
الحفاظ عىل الفهود إن األش�بال املخطوفة تس�تخدم يف تجارة الحيوانات 
األليفة يف الرشق األوس�ط، لكن قلة من الناس تدرك ما ينطوي عليه ذلك 
من معاناة. وأضافت إن أربعة أو خمس�ة أش�بال تموت مقابل كل ش�بل 
يص�ل إىل الس�وق، وكثرياً م�ا يجري قت�ل األمهات.وذك�رت أن الصندوق 
اس�تقبل نحو 40 شبالً خالل عامه األول للعمل يف أرض الصومال وأنه لم 
يب�ق الكثري منها عىل قيد الحياة. لكنه�ا أضافت إنهم نجحوا، عن طريق 
توف�ري مالجئ آمنة ورعاية بيطري�ة، يف خفض األعداد النافقة إىل الصفر 

تقريباً. ويرعى الصندوق اآلن 67 فهداً.

تمكنت الجهات املختصة يف مرص من استخراج 
تاب�وت أث�ري ضخم م�ن باط�ن األرض بعدما 
نقب�ت عن�ه إحدى حم�الت التنقيب ع�ن اآلثار 

بمنطقة عني شمس.
وق�ام بع�ض الرجال باس�تخراج تاب�وت ثقيل 

الحج�م من حف�رة يف باطن األرض باس�تخدام 
رافعة يدوية بحضور مس�ؤويل الجهات األمنية 
املختصة وعدد كبري م�ن العاملني بوزارة اآلثار 

املرصية.
وكان رئيس قطاع اآلثار املرصية الدكتور أيمن 
عش�ماوي، قد كش�ف تفاصيل الكشف األثري 
الذي نجح�ت قوات األمن يف ضبطه بعد القبض 
عىل عصابة تقوم بالتنقيب أسفل أحد العقارات 
الس�كنية بمنطق�ة ع�ني ش�مس، مضيف�ا أن 
الكشف عثر عليه بمنطقة جبانة مدينة »أون« 
األثرية وهو عب�ارة عن مقربة تضم عدة غرف، 
وم�ن املرج�ح العثور ع�ىل املزيد م�ن التوابيت 
والقطع األثرية يف نفس املقربة طبقاً للش�واهد 

واملعاينة األولية.
ولفت إىل أن الكش�ف أس�فل عقار س�كني يتم 
التعامل معه بحذر ش�ديد، حي�ث يجري حاليا 
لنقل�ه ألق�رب  املكتش�ف  التاب�وت  اس�تخراج 
منطق�ة أثري�ة وه�ي يف تل�ك الحال�ة منطق�ة 
املطري�ة األثري�ة، مؤك�داً أن�ه فور اس�تخراج 
التابوت ستجري قراءة النص عليه ومن األغلب 
أن�ه لكاه�ن بمعب�د أون، حي�ث تش�ري الدالئل 
والن�ص الجنائزي علي�ه، موضح�اً أن التابوت 
م�ن البازلت األس�ود ويبل�غ طوله ثالث�ة أمتار 
والكش�ف مجاور ملقربة »بانح�ي الفرعونية« 
والذي عثر عليها أثناء أعمال اإلنش�اءات بأرض 
نقاب�ة املحامني، وهو ما يؤك�د أن تلك املنطقة 
غني�ة باآلثار وأنها جبانة فرعوني�ة متوقعاً أن 

تكشف األيام عن املزيد من املفاجآت.

أحـــد مظـــاهر التغذيــــة الثقــــــــافية

تحرق مستودعا 
للنفط بسبب مديرها

تجارة الحيوانات األليفة تهدد أشبال الفهود في الصومال

استخراج تابوت أثري من أسفل بيت 

متحف الخبز في مشهد المقدسة.. 

أعلن�ت دار هرييتيج للمزادات ومقرها والية تكس�اس 
األمريكي�ة أن كتلة ذهبية تزن أكثر من 9 كيلوغرامات 
جلب�ت 750 أل�ف دوالر يف م�زاد علني.وبحس�ب دار 
امل�زادات، فإن القطع�ة الذهبية هي أك�رب كتلة صلبة 
من الذهب يتم اكتش�افها عىل اإلطالق يف والية أالسكا. 
وتم اكتشاف تلك الكتلة الذهبية يف عام 1998 بالقرب 
 x 17 م�ن بلدة روبي، يف غرب أالس�كا. ويبلغ قياس�ها
5رx 14 11 سنتيمرتا وتزن 13ر9 كيلوجراما. ولم يتم 

الكشف عن أي معلومات عن املشرتي مبدئيا.

في بنغالدش.. 
إعدام 20 شخصًا 
قتلوا طالبًا بسبب 

منشور 
قض�ت محكم�ة يف بنغالدش باإلع�دام عىل 
عرشين ش�خصا، يف إطار قضية قتل طالب 
ع�ام 2019 انتق�د الحكوم�ة عرب وس�ائل 
التواص�ل االجتماع�ي ع�ىل ما أف�اد املدعي 
العام.وقال املدعي العام عبد الله أبو »حكم 
عىل عرشين ش�خصا باإلعدام وعىل خمسة 
آخرين بالس�جن مدى الحياة يف قضية قتل 
أبرار فهد«.وعثر ع�ىل جثة أبرار فهد البالغ 
21 عام�ا، يف غرفت�ه، يف مس�كن الطالب يف 
جامع�ة الهندس�ة والتكنولوجي�ا يف دكا يف 
أكتوب�ر 2019.وق�ال برك�ة الله وال�د أبرار 
فه�د للصحافيني أم�ام املحكمة بعد صدور 
الحكم: »أنا سعيد بالحكم. وأتمنى أن تنفذ 
العقوب�ات قريبا«.وقبل س�اعات عىل قتله، 
نرش الشاب عرب فيسبوك انتقادات لرئيسة 
وزراء بنغالدش ش�يخة حسينة، التي كانت 

وقعت للتو اتفاقا حول املياه مع الهند.
وتع�رض فه�د لل�رب به�راوات كريكت 
وأدوات ح�ادة أخ�رى مدة س�ت س�اعات، 
من قبل 25 من زمالئه يف رابطة ش�هاترا يف 
بنغالدش، الفرع الجامعي من حزب رابطة 

عوامي الحاكم.


