
المراقب العراقي/ المحرر السياسي...
تتس�ارع األح�داث السياس�ية يف العراق عىل 
نطاق واس�ع، بالتزامن مع حراك التحالفات 
الذي يجري داخل البيوتات السياسية، ليحدد 
مالمح الحكومة املقبلة س�واء رجحت الكفة 

نحو األغلبية أم التوافقية.
ويف م�وازاة ذلك، ألهب الحديث عن مس�اعي 
تشكيل حكومة أغلبية »سوق بيع املناصب« 
يف العراق، ب�دًءا من املناص�ب التنفيذية التي 
كان�ت وزارة النف�ط تتص�در فيه�ا »قائم�ة 

األسعار«.
وكش�ف وزي�ر الش�باب والرياض�ة األس�بق 
جاسم محمد جعفر، أن “الحديث عن تشكيل 
حكومة أغلبية سياس�ية س�رفع من أسعار 
ال�وزارات م�ن قب�ل العرابني املس�ؤولني عن 

تقييم االسعار وفقا ملا تجري املفاوضات”.
وأضاف جعفر، أن “بيان تحالفي عزم وتقدم  
مس�تفز ويتحدث عن تحقيق أغلبية ومصر 
الرشاك�ة وتجاهل الق�وى الش�يعية رغم أن 
التحالفات الشيعية س�تحقق االغلبية بأكثر 
م�ن 160 نائب�ا”، مؤك�دا أن “ع�دم تحقيق 
االغلبي�ة الش�يعية سيش�عل س�وق أس�عار 
الوزارات وأن ل�كل وزارة عرابا فيها وهو من 

يقيم الوزارة بحسب قيمتها”.
واش�ار اىل ان “وزارة النف�ط ه�ي االعىل من 
ناحية االس�عار وتليه�ا وزارة التجارة كونها 

تش�هد حركة اموال وعق�ود كبرة فيما تاتي 
الدفاع ثالثا وتتدرج الوزارات بحسب أهميتها 
وعقوده�ا وتتذي�ل القائم�ة وزارة الش�باب 

والرياضة بنحو 5 ماليني دوالر”.
وأوضح جعفر، أن “املش�ري لل�وزارة بمبلغ 
100 ملي�ون دوالر ال يطم�ح للخدم�ة بق�در 
سعيه للحصول عىل 500 مليون دوالر ضمن 
عق�ود ال�وزارة لصالح�ه الخ�اص أو اكث�ر 

لصالح القوى السياسية الداعمة له”.
وتس�لط ه�ذه املزاع�م الض�وء ع�ىل الفجوة 
الواس�عة ب�ني الق�ادة السياس�يني ومطالب 
املواطن�ني يف البل�د الغني بالنف�ط املصنف يف 
املرتبة 16 عىل الئحة الدول األكثر فسادا عىل 

مستوى العالم.
ويف ش�باط م�ن العام املايض، بدأت الس�لطة 
القضائي�ة تحقيًق�ا يف مزاع�م قي�ام أطراف 
بدفع مبالغ طائلة لقاء »بيع ورشاء« وزارات 

ومناصب يف الحكومة.
وأبلغ سياس�يون عن صفقات مماثلة خالل 
تش�كيل الحكومات الس�ابقة، لكن »البازار« 
يعود إىل الواجهة اليوم بينما يرقب الش�ارع 
والدة حكوم�ة جديدة، ُتلّبي طموح الش�ارع 

العراقي.
وكانت التحقيقات ب�دأت إثر تغريدة للمحلل 
الس�يايس إبراهيم الصميدعي، ق�ال فيها إن 
30 ملي�ون دوالر عرضت عليه من أجل حجز 

وزارة »لجهة معينة«.
والصميدعي ليس الوحيد الذي ذكر ذلك، فقد 
نرش عضو النائب الس�ابق كاظ�م الصيادي 
تغري�دة يف ذات الص�دد قال فيه�ا إن وزارات 

العراق »للبيع«.
وكت�ب »وزارة النف�ط ب�10 ملي�ارات دينار 

)حواىل 8.4 ماليني دوالر(، من يشري؟«.
وع�ن املفاوضات السياس�ية وملف تش�كيل 
الس�يايس مؤي�د  املحل�ل  الحكوم�ة، يق�ول 
الع�ي ل�«املراقب العراق�ي«، إن »االنتخابات 
الربملاني�ة التي ج�رت يف الع�ارش من ترشين 
األول امل�ايض، أف�رزت أزم�ة سياس�ية ق�د 

تتس�بب بإدخال العراق يف نفق مظلم«، الفًتا 
إىل أن »تزوي�ر االنتخابات وعدم األخذ باألدلة 
التي قدمتها القوى السياس�ية املعرضة عىل 
النتائ�ج، فت�ح الباب أمام خ�الف محتدم قد 

يتطور خالل املرحلة املقبلة«.
ويضيف الع�ي أن »املفاوض�ات الجارية بني 

الق�وى السياس�ية وتوح�د البيت�ني الكردي 
والس�ني، لم يبِق خياًرا أمام القوى الش�يعية 
س�وى الجل�وس إىل طاول�ة الح�وار، وإنتاج 
تفاهمات سياس�ية للحفاظ عىل مكتس�بات 

املكون األكرب«.
وفيم�ا يتعلّق بأنب�اء »بازار بيع ال�وزارات«، 
ي�رى العي أن الوقت مازال مبكرًا عىل اختيار 
ال�وزارات، معل�اًل ذلك بوجود أزم�ة حقيقية 
يف الوق�ت الراه�ن تتمثل بنتائ�ج االنتخابات 

والدعوى املقدمة لدى املحكمة االتحادية.
وأكمل املحتّجون الرافضون ل�«تزوير« نتائج 
االنتخاب�ات، قراب�ة ش�هرين م�ن االعتصام 
الش�عبي أم�ام املنطقة الخ�راء، للمطالبة 
ب�«إع�ادة أص�وات مرش�حيهم املس�لوبة«، 
يف الوق�ت ال�ذي ما ت�زال فيه دع�وى الطعن 

بالنتائج معروضة أمام املحكمة االتحادية.
ويف التاس�ع ع�رش من ترشي�ن األول املايض، 
البواب�ة  أم�ام  املتظاهري�ن  مئ�ات  توج�ه 
الرئيس�ية للمنطق�ة الخ�راء يف العاصمة 
بغ�داد، وذل�ك يف احتجاجات رافض�ة لنتائج 

االنتخابات وسط تعزيزات أمنية مكثفة.
واقت�ر االعتص�ام املركزي يف ب�ادئ األمر، 
عىل س�احة الحس�نني والجرس املعلق، إال أن 
رقع�ة االحتجاج�ات اتس�عت الحًق�ا ليقوم 
املتظاهرون بنصب خيام االعتصام عند بوابة 
املنطق�ة الخراء من جهة وزارة التخطيط، 

ملطالبه�م  االس�تجابة  ع�دم  بس�بب  وذل�ك 
و«تزّم�ت« مفوضي�ة االنتخاب�ات بموقفها 

الرافض إلجراء العد والفرز اليدوي.
بيد أن جموع املتظاهرين فوجئت وعىل حني 
غ�رّة، بتصعيد خط�ر تمّثل بح�رق خيامهم 
ورضبهم واس�تخدام العيارات النارية الحية 
يف مواجه�ة الع�زل، األمر الذي خلّف ش�هداء 

وجرحى.
وبعد ميض ساعات عىل استهداف املعتصمني 
الع�ّزل وتصفيته�م ب�«رصاصات غ�ادرة«، 
أعل�ن مكت�ب رئي�س ال�وزراء ع�ن تع�رض 
الكاظم�ي إىل »محاول�ة اغتي�ال« بواس�طة 
طائرة مس�رة اس�تهدفت منزل�ه يف املنطقة 

الخراء.
وي�رى مراقب�ون للش�أن الس�يايس أن 
خي�ارات املتظاهرين س�تبقى مفتوحة 
وف�ق ما أقره الدس�تور العراق�ي، إذ من 
املمك�ن أن يلجأ املحتج�ون إىل التصعيد 
وتوسيع رقعة التظاهرات وإغالق أبواب 
املنطقة الخراء بعدما أعلنت مفوضية 

االنتخابات أْن ال تغير يف النتائج.
وأّجلت املحكم�ة االتحادية العليا، النظر 
بالش�كاوى والطع�ون الخاص�ة بنتائج 
االنتخابات إىل 22 من الش�هر الحايل. ويف 
حال ُعقدت املحكمة املرة املقبلة، ُيتوقع 
أن يت�م تأجيل النظ�ر بالقضية والنطق 

بالحكم مرة أخرى.

المواطن هو المتضرر الوحيد من 
ارتفاع أسعار المواد اإلنشائية !

الدفاع الجـــوي اإليرانـــي: نجحنـــا
 في صنع منظومات حديثة
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االمام الحسين »عليه السالم«

فمن قبلين بقبول الحق
فاهلل أوىل بالحق

التحالفــات ُتلهــب »بـــازار« بيـــع الــــــوزارات 
و»السلّة االقتصادية« تتصدر القائمة
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المراقب العراقي/بغداد...
أك�د رئيس مجل�س انقاذ محافظة االنبار حمي�د الهايس، أمس 
األربعاء، ان هناك نش�اطا لعصابات داع�ش االجرامية بالتزامن 

مع االنسحاب األمركي. 
وقال الهاي�س يف تريح صحفي تابعت�ه »املراقب العراقي« ان 
»عنارص عصابات داعش االجرامية نش�طت وبشكل ملحوظ يف 
محافظ�ات دياىل وصالح الدي�ن ونينوى وكرك�وك بالتزامن مع 
قرب انس�حاب الق�وات االمريكية يف مؤرش ع�ىل وجود عمليات 

تحريك لتلك العنارص من جهات باتت معروفة لدى الجميع ».
واض�اف ان »جميع املحافظات التي ش�هدت عملي�ات ارهابية 
كان�ت امن�ة ومس�تقرة اال ان�ه رسعان م�ا ازدادت وت�رة هذه 
العملي�ات م�ع اقراب انس�حاب الق�وات االمريكي�ة القتالية يف 
مخط�ط بات واضحا ام�ام الجميع م�ن ان تحري�ك الجماعات 
االرهابي�ة مرتبط بأجندات خارجية تبغي االس�تفادة من وضع 

أمني غر مستقر«.
وأوض�ح الهاي�س ان »املحافظ�ات املح�ررة ل�ن تس�مح بعودة 
الجماع�ات االرهابي�ة اىل مناطقها ك�ون س�كانها ذاقوا مآيس 

التهجر والقتل والتدمر«.
ولفت اىل ان »عمليات انس�حاب القوات االمريكية نهاية الش�هر 

الحايل سوف ترافقها عمليات ارهابية«.

المراقب العراقي/بغداد...
 حدد تحالف الفتح، أمس األربعاء، السبيل الوحيد النهاء اإلرهاب 

يف العراق، فيما بني ان ذلك يكمن يف اخراج القوات األمركية.
وقال عضو التحالف جب�ار املعموري يف تريح صحفي تابعته 
»املراق�ب العراق�ي« ان »امري�كا لديها من 5-7 اقم�ار صناعية 
لتمش�يط كل ش�اردة وواردة فوق العراق لك�ن ادعاءها بتزويد 
االجه�زة االمني�ة العراقي�ة بمعلوم�ات ع�ن تح�ركات داع�ش 

االرهابي كذبة اخرى يروجها االعالم املقرب منها«.
وأض�اف، أن »كل االه�داف التي تقصف من قب�ل طران الجيش 
والقوة الجوية تأتي من مصادر اس�تخبارية عراقية نصفها من 

الحشد الشعبي«.
وأوض�ح أن »تح�ركات داع�ش االرهاب�ي م�ن خ�الل عمليات�ه 
االجرامي�ة واختفائه قب�ل انطالق العمليات كله�ا مؤرشات تدل 
عىل امتالكه معلومات تصل من جهات داعمة له ومنها دولية«.

واش�ار اىل ان »املعركة مع االرهاب يقودها أبناء العراق وحدهم 
واخ�راج الق�وات االمريكية ه�و بداي�ة نهاية داع�ش االرهابي 
الذي يتلق�ى دعما من جهات عدة من اج�ل ادامة زخم عملياته 

االجرامية«.

المراقب العراقي/بغداد...
عاودت الطائ�رات الركية، أمس األربعاء، اس�تهدافها ملحافظة 

دهوك بذريعة مالحقة عنارص حزب العمال الكردستاني. 
واف�اد مصدر أمن�ى يف تري�ح تابعت�ه »املراق�ب العراقي« ان 
»مناطق مطل�ة عىل ناحية ديرلوك بقضاء العمادية يف محافظة 
دهوك تعرضت لقصف جوي من قبل الطائرات الحربية الركية«.
وأضاف أن »الطائرات قصفت، منطقة جله سور يف سلسلة جبل 

متني يف حدود ناحية ديرلوك بقضاء العمادية شمايل دهوك«.
وأضاف ان »القصف عىل ما يبدو استهدف عنارص لحزب العمال 

الكردستاني دون معرفة االرضار الناجمة عنه«.
يش�ار اىل ان الق�وات الركي�ة كانت قد أعلنت عن ع�دة عمليات 
عس�كرية يف ش�مال العراق أطلق�ت عليها أس�ماء مخلب النمر 
ومخل�ب النرس ملالحقة عنارص ال�«pkk« عىل الحدود املش�ركة 
بني العراق وتركي�ا، اال انها رسعان ما تمادت اىل عمق محافظة 

دهوك.

المراقب العراقي/بغداد...
 أك�د عضو تحال�ف الفتح محم�ود الحياني، أم�س االربعاء، ان 

اإلطار التنسيقي يتبع ثالث طرق حول نتائج االنتخابات.
وق�ال الحياني يف تريح صحفي تابعت�ه »املراقب العراقي« ان 
»اإلط�ار التنس�يقي ومنذ اللحظ�ة االوىل إلعالن النتائ�ج االولية 
والتخب�ط ال�ذي يرافقه�ا يق�وم بثالثة تح�ركات اوله�ا اللجوء 
اىل القض�اء والتظاه�ر للمطالب�ة بالحقوق املرشوع�ة واخرها 
اللق�اءات والحوارات الت�ي يجريها حول االلية التي سيس�رون 

فيها حال املصادقة عىل نتائج هذه االنتخابات«.
واض�اف الحياني ان »هن�اك ثالث دعاوى قضائي�ة مقدمة ضد 
املفوضي�ة، اولها التي قدمها اإلطار التنس�يقي برئاس�ة هادي 

العامري الذي قدم ادلة وبراهني تثبت التزوير يف االنتخابات«.
ولف�ت اىل ان » هنال�ك حراكات وحوارات سياس�ية جارية حول 
قضية تش�كيل حكومة توافقية او حكومة االغلبية التي يطالب 

بها اعضاء التيار الصدري او يختارون الذهاب اىل املعارضة«.

نشاط داعشي مع قرب 
االنسحاب األميركي

الفتح: إخراج القوات 
األميركية السبيل الوحيد 

إلنهاء اإلرهاب

الطائرات التركية تعاود 
استهدافها لـ »دهوك«

اإلطار يتحرك بثالث طرق 
حول نتائج االنتخابات

المراقب العراقي/بغداد...
وضعت هيأة الحّج والعمرة، امس األربعاء، رشطا ألداء 
مناس�ك العمرة، بينما أشارت إىل أنها تنتظر قرارات من 

الجانب السعودي بشأن موسم الحّج املقبل.
وق�ال مدي�ر إع�الم الهي�أة جم�ال الب�دري، يف تريح 
صحف�ي تابعته »املراق�ب العراقي« إنَّ »الع�راق ملتزم 
بال�رشوط الصّحّي�ة والتعليمات الصادرة م�ن الجانب 
السعودي بش�أن الحّج والعمرة«، مبّيناً، أنَّ »من يمتلك 
البطاق�ة الصّحّي�ة الدوليَّة يمك�ن له أْن ي�ؤّدي العمرة 

بشكل طبيعي«.
وتاب�ع الب�دري، أنَّ »الهي�أة بانتظ�ار ق�رارات الجانب 
الس�عودي بش�أن تحديد عدد العراقيني املس�موح لهم 

بأداء مناسك الحج يف املوسم املقبل«.

هيأة الحج تضع شرطا 
ألداء العمرة 

المراقب العراقي/ أحمد محمد...
وأخرا، اُس�دَل الس�تار عن »مرسحية 
االغتي�ال« ومزاع�م اس�تهداف من�زل 
رئيس الوزراء املنتهية واليته مصطفى 
محاولت�ه  وتبخ�رت  الكاظم�ي، 
اىل  الع�ودة  الس�تجداء  املفضوح�ة 
كريس الس�لطة، فال تحقيق�ات أثبتت 
الحادث�ة وال ش�هود وال أدل�ة وال حتى 
متهمون اُدينوا بها بشكل فعي، سيما 
بع�د االفراج ع�ن الضباط واملنتس�بني 
األمني�ني الذين زع�م الفريق الكاظمي 

ظلوعهم بالحادثة.
كم�ا و«انقلب الس�حر عىل الس�احر« 

فالكاظم�ي ال�ذي كان يراه�ن عىل أن 
ه�ذه الحادث�ة س�تفتح ل�ه أبوابا عدة 
لتحقيق حل�م الوالية الثانية، س�جلت 
حظوظ�ه تراجع�ا غ�ر مس�بوق بعد 
الحادث�ة املزعوم�ة الت�ي رفع�ت م�ن 
»الفيت�و« الداخي وس�حبت البس�اط 
وبالت�ايل جعل�ت  ال�دويل م�ن تحت�ه، 
مغادرته باب الرئاسة »حتما مقضيا«. 
وكش�فت مص�ادر حكومي�ة مطلعة، 
عن إطالق رساح مسؤولني أمنيني بعد 
اعتقاله�م عىل خلفي�ة محاولة اغتيال 
رئي�س الحكوم�ة العراقي�ة مصطفى 

الكاظمي.

وقالت املصادر، إن الس�لطات العراقية 
أطلق�ت رساح مدي�ر مديرية مكافحة 
الل�واء  الداخلي�ة  املتفج�رات يف وزارة 

صباح الشبي.
وأضاف�ت، أن عملي�ة إط�الق ال�رساح 
ش�ملت أيضا ضب�اط األدل�ة الجنائية 
الذي�ن اعتقل�وا ع�ىل خلفي�ة محاولة 

اغتيال الكاظمي.
والجدير بالذك�ر أن نتائج التحقيقات 
الت�ي كش�ف عنه�ا مستش�ار االم�ن 
الوطن�ي قاس�م االعرجي، ل�م تفصح 
ع�ن الجهة الت�ي نفذت العملي�ة التي 
وقع�ت يف صبيح�ة ي�وم الس�ابع من 

ترشي�ن الثاني امل�ايض، والتي أجمعت 
فيه�ا أوس�اط سياس�ية ع�ن وق�وف 
جه�ات خارجي�ة بالتعاون م�ع فريق 
الكاظم�ي الذي ش�غل منص�ب رئيس 
جهاز االس�تخبارات قبل توليه منصب 

رئاسة الحكومة.
كما أن أوس�اط سياس�ية ق�د اعتربت 
حادثة اس�تهداف منزل رئيس الوزراء 
ب�أن الهدف منها هو إث�ارة الفتنة بني 
أبن�اء الش�عب العراق�ي وخل�ق حالة 
م�ن الف�وىض، متهم�ة االس�تخبارات 

االمريكية وراء هذا الحادث...
تفاصيل اوسع صفحة 2

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي...
رغم تس�ديد الع�راق مبالغ م�ن التعويضات الخاصة 
بالكويت حس�ب ق�رارات مجلس االم�ن لعام 1991، 
واقراب�ه من إغالق امللف نهاي�ة العام الجاري، إال أنه 
م�ازال تحت الوصاية االممية وحس�ب بن�ود الفصل 
الس�ابع التي تفرضها أمريكا والتي ما زالت لحد اآلن 
تم�ارس دور الوصاية ع�ىل عائدات النف�ط العراقية 
وع�ىل حري�ة االس�تراد وإج�راء  املعام�الت املالي�ة 
والنقدي�ة واللج�ان واملؤسس�ات املالي�ة واملرفي�ة 
, وال تقابله�ا مطالب�ات عراقي�ة رس�مية برفعه من 
طائلة تلك العقوب�ات، رغم إيفائه بكافة التعويضات 

الت�ي فرضت علي�ه وما زالت قائم�ة, فهناك تدخالت 
أمريكية للهيمنة االقتصادية، وإبقاء متعلقاته املالية 
رهينة  لس�يطرة الفدرايل االمريك�ي فضال عن أموال 
مبيعات النفط يف صندوق خاص بالفيدرايل االمريكي 
واس�تثمارات ضخم�ة فرض�ت ع�ىل الع�راق داخ�ل 

الواليات املتحدة .
أمريكا تتذرع بحجج كبرة يف مقدمتها عبارة » تهديد 
الع�راق لألمن والس�لم العاملي�ني » لتعطي�ل خروجه 
تماماً من الفصل الس�ابع، واس�تمرار ممارس�ة دور 

الوصاية والتدخل بغطاء القرار االممي.
مجل�س االم�ن تج�اوز ح�دود س�لطاته وصالحيته 

املنص�وص عليها يف ميثاق االم�م املتحدة، بعد دعوته 
لرس�يم الح�دود ب�ني الكوي�ت  والع�راق، وكان من 
املمكن لالخ�ر ، وبعد خروجه من بعض بنود الفصل 
الس�ابع ،أن يقيم دعوى أمام محكم�ة العدل الدولية 
يف اله�اي ،لغرض إلغاء نتائج و تبعات لجنة ترس�يم 

الحدود بني العراق والكويت .
 وي�رى مراقب�ون أن الحكوم�ة املنتهي�ة واليتها ذات 
الهوى االمريكي تخضع لرغبات واشنطن للبقاء فرة 
طويلة لرسقة ثروات العراق وكذلك تبقى ُمهدِّدة لكل 

حركات التحرر يف العالم...
تفاصيل اوسع صفحة 3

الكاظمي »يطمطم« فضيحة 
اغتياله تحت بساط »اإلفراج« 

تسديد ديون الكويت.. هل يحرر 
االقتصاد العراقي من القيود األميركية ؟

»عّرابون« و»سماسرة« يحددون التسعيرات!

في هذا العدد

4

7
هاالند يضع التأهل لدوري األبطال شرطا 

لالنتقال إلى برشلونة
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ما هو مصير القوانين التي طواها البرلمان المنحل في الدورة المقبلة ؟

املراقب العراقي/ بغداد...
أكد النائب الس�ابق جم�ال فاخر، أمس 
األربع�اء، أن الربمل�ان بدورت�ه الرابع�ة 
طوى املئات من ملفات الفساد املنظورة 
من قبل اللجان النيابية املختلفة، مشريا 
إىل أن الربمل�ان املقب�ل سيس�تأنف عمله 
بالتحقيق يف بعض امللفات التي لم ُتحل.

وقال فاخر، يف ترصي�ح تابعته »املراقب 
العراق�ي« إن »مئ�ات ملف�ات الفس�اد 
املنظ�ورة أم�ام اللج�ان املعني�ة احيلت 
إىل هيئ�ة النزاه�ة«، مبين�ا أن »ال�دورة 
الرابعة ش�هدت حسم الكثري من ملفات 

الفساد«.
ينتظ�ر  املقب�ل  »الربمل�ان  أن  وأض�اف 

دوره يف ترشي�ع مجموعة م�ن القوانني 
الش�ائكة والهام�ة والتي تمث�ل أولوية 

كبرية لدى الشعب العراقي«.
وأشار فاخر اىل ان »عىل املرشعني الجدد 
ممارس�ة مهامه�م ع�ىل أكم�ل وجه يف 
حس�م ملفات الفساد فضال عن ترشيع 

القوانني املرحلة«.

تغريدة

اإلعالمي الدكتور عالء مصطفى

 مع أن  الخنجر و  الحلبوس���ي 
المكون  قضاي���ا  على  اتفقا 
السني إال أنهما تركا عقبة 
اختيار رئي���س مجلس نواب 
دون نق���اش، وه���ي عقبة 
س���تحبط الع���زم وتعي���ق 
تحقي���ق  نح�����و  التق���دم 
أهداف المكون السني التي 

اتفقا عليها اليوم.

حزب صالح يعمق الخالفات 
في البيت الكردي 

تحركات سياسية لـ »تعريب« 
وزارة الخارجية

بيارق الخير: فيتو سياسي يقف 
بوجه عودة الرئاسات الثالث

املراقب العراقي/ بغداد...
كش�ف مصدر س�يايس مطلع، أمس األربعاء، عن 
توس�ع الخالفات ب�ني الحزبني الكردي�ني عىل إثر 
إرصار االتحاد الوطني الكردستاني عىل تويل برهم 

صالح رئاسة الجمهورية لوالية ثانية.
وقال املصدر، إن »الحزب الديمقراطي الكردستاني 
)برئاسة مس�عود البارزاني( أبلغ االتحاد الوطني 
الكردس�تاني بأن التجديد لربهم صال�ح يعد أمرا 

مستحيال«.
وأضاف أن »الح�زب الديمقراطي ذهب للتفاوض 
بمفرده يف العاصمة بغداد مع األطراف السياس�ية 
األخ�رى، يف خط�وة ته�دف للضغط ع�ىل االتحاد 

الوطني للقبول بتقديم التنازالت«.
ويتواج�د وفد الح�زب الديمقراطي الكردس�تاني 
برئاس�ة القي�ادي بالح�زب هوش�يار زيب�اري يف 

العاصمة بغداد للتفاوض عىل تشكيل الحكومة.

املراقب العراقي/ بغداد...
أك�د قيادي يف تحال�ف عزم صب�اح الكربويل، امس 
األربع�اء، وجود تحركات لتعري�ب وزارة الخارجية 

واملناصب املهمة خالل تشكيل الحكومة املقبلة.
وقال الكربويل، يف ترصيح تابعته »املراقب العراقي« 
إنه »سنطرح شخصا يحظى بقبول داخيل سيايس 
ملنص�ب رئاس�ة الربمل�ان«، مبين�ا ان »تحالف عزم 
يس�عى لجع�ل منص�ب محاف�ظ كرك�وك ووزي�ر 

الخارجية من حصة العرب«.
وأض�اف، أن »تحالفي عزم وتق�دم اتفقا عىل عدة 
نق�اط مش�ركة وش�كال وف�دا للتف�اوض لتعزيز 
الرشاكة الوطنية«، مش�ريا اىل انه »من الصعوبة ان 

يكون هناك فهم ملبدأ املعارضة يف الوقت الحايل ».
ولف�ت الكرب�ويل، اىل ان »املفاوض�ات الج�ادة ب�ني 
القوى السياس�ية س�تكون بعد مصادقة املحكمة 

االتحادية«.

املراقب العراقي/ أحمد محمد...
وأخ�ريا، اُس�دَل الس�تار ع�ن »مرسحية 
من�زل  اس�تهداف  ومزاع�م  االغتي�ال« 
رئي�س الوزراء املنتهي�ة واليته مصطفى 
الكاظمي، وتبخ�رت محاولته املفضوحة 
الس�تجداء العودة اىل كريس السلطة، فال 
تحقيق�ات أثبتت الحادثة وال ش�هود وال 
أدلة وال حتى متهمون اُدينوا بها بش�كل 
فع�يل، س�يما بعد االف�راج ع�ن الضباط 
واملنتس�بني األمني�ني الذين زع�م الفريق 

الكاظمي ظلوعهم بالحادثة.
كم�ا و«انقل�ب الس�حر ع�ىل الس�احر« 
فالكاظمي ال�ذي كان يراهن عىل أن هذه 
الحادثة س�تفتح له أبوابا ع�دة لتحقيق 
حل�م الوالي�ة الثاني�ة، س�جلت حظوظه 
تراجعا غري مسبوق بعد الحادثة املزعومة 

التي رفعت من »الفيتو« الداخيل وسحبت 
البس�اط الدويل من تحته، وبالتايل جعلت 

مغادرته باب الرئاسة »حتما مقضيا«. 
مطلع�ة،  حكومي�ة  مص�ادر  وكش�فت 
عن إط�الق رساح مس�ؤولني أمنيني بعد 
اعتقاله�م ع�ىل خلفي�ة محاول�ة اغتيال 
مصطف�ى  العراقي�ة  الحكوم�ة  رئي�س 

الكاظمي.
وقال�ت املص�ادر، إن الس�لطات العراقية 
أطلق�ت رساح مدي�ر مديري�ة مكافح�ة 
املتفجرات يف وزارة الداخلية اللواء صباح 

الشبيل.
وأضافت، أن عملية إطالق الرساح شملت 
أيضا ضباط األدلة الجنائية الذين اعتقلوا 

عىل خلفية محاولة اغتيال الكاظمي.
والجدي�ر بالذك�ر أن نتائ�ج التحقيق�ات 

التي كشف عنها مستشار االمن الوطني 
قاس�م االعرج�ي، لم تفصح ع�ن الجهة 
التي نفذت العملية التي وقعت يف صبيحة 
يوم الس�ابع م�ن ترشين الثان�ي املايض، 
والت�ي أجمع�ت فيها أوس�اط سياس�ية 
عن وقوف جه�ات خارجية بالتعاون مع 
فريق الكاظمي الذي شغل منصب رئيس 
جه�از االس�تخبارات قبل تولي�ه منصب 

رئاسة الحكومة.
كم�ا أن أوس�اط سياس�ية ق�د اعت�ربت 
حادثة استهداف منزل رئيس الوزراء بأن 
اله�دف منها هو إث�ارة الفتنة ب�ني أبناء 
الشعب العراقي وخلق حالة من الفوىض، 
متهمة االس�تخبارات االمريكية وراء هذا 

الحادث.
وتزامن�ت الحادثة مع جريمة اس�تهداف 

املتظاهري�ن املطالبني بإعادة العد والفرز 
وجه�ت  اته�ام  أصاب�ع  ف�إن  الي�دوي، 
للكاظم�ي للمحاول�ة دون الكش�ف عن 
قتل�ة املحتج�ني وللتغطية ع�ىل املطالبة 

بدمائهم.
ول�م يس�تطع الكاظمي، الحص�ول عىل 
الجريم�ة  خلفي�ة  ع�ىل  ال�دويل  الدع�م 
املفتعلة، وأن بيانات االستنكار والشجب، 
لم ُتِعْد نفسها بعد التحقيقات األخرية، ما 
اعتربه مراقبون للشأن السيايس العراقي 
بأن�ه دليل عىل تغري قناعة املجتمع الدويل 

إزاء الحادثة.
بدوره، أكد املحلل السيايس كامل الكناني، 
أن »أص�ل حادث�ة اغتيال رئي�س الوزراء 
مشكوك فيه منذ يومه األول وال يوجد ما 
يثبت ب�أن العملية وقعت بش�كل فعيل«، 

مش�ريا اىل أن املتهم�ني بالقضية ال يوجد 
ما يثبت ظلوعهم أو تقصريهم بالحادثة، 
كما أن نوع اإلجراءات الحكومية ال تثبت 

وقوع جريمة تريد الحكومة كشفها ».
وق�ال الكنان�ي، يف ترصي�ح ل�� »املراقب 
يومه�ا  ومن�ذ  »العملي�ة  إن  العراق�ي« 
إعالم�ي  تس�ويق  به�ا  ي�راد  كان  األول 
للكاظم�ي وكذل�ك التغطية ع�ىل جريمة 
قت�ل املتظاهري�ن ض�د رسق�ة األصوات 

االنتخابية«.
وأض�اف، أن »العملية املزعومة، أس�اءت 
لضب�اط ومرات�ب عليا يف الس�لك األمني، 
يف س�بيل تحقيق »الطش�ة« عىل حساب 
ه�ؤالء«، مبينا أن »ه�ؤالء الضباط يحق 
له�م مقاضاة الحكومة بس�بب اتهامهم 

وإلحاق رضر معنوي بهم«.

بعد إساءتها لسمعة ضباط كبار  
الكاظمي ُيسدل ستار مسرحية االغتيال »بنتيجة اإلفراج« 

إلى سماحة الشيخ جعفر 
اإلبراهيمي مع التحية

ج�اءت اس�تضافة املبتذل الداع�ر )الفن�ان( املرصي محمد 
رمضان يف العراق بدعوة من وزارة ثقافة ترشين يف حكومة 
مصطف�ى الكاظمي الترشيني بكل ما يعنيه محمد رمضان 
من ش�ذوذ أخالقي وانحط�اط قيمي وانحدارعىل مس�توى 
ال�ذوق واألعراف وكل م�ا يمت بصلة للمنظوم�ة األخالقية 
الت�ي يتمي�ز بها الش�عب العراقي م�ن الثوابت العش�ائرية 

والثقافة الحسينية بما تبقى فيه من عّفة وحياء . 
ج�اءت لتحرك املياه الراكدة وتفص�ح عما هو مخفي تحت 
أرجلن�ا وما يخطط لنا وما يريده أعداء العراق لهذا الش�عب 
الذي س�لبوا منه كل يشء ولم يتبقَّ إال تلك الثوابت الس�امية 
التي يرفع األباة والرشفاء عن تجاوزها وقبول تفاهات هذا 

الزمن الرديء أو التعايش معها .
 محم�د رمضان ه�ذا الوضيع خلق�ة وأخالق�ا املطرود من 
نقابة الفنانني يف بالده األس�ود يف كل يشء , أسود يف تأريخه 
وأس�ود يف حارضه وأس�ود يف س�فالته وأس�ود يف جمهوره  
وأس�ود يف وجه�ه يف الدنيا واآلخرة ولس�ت قاصدا يف س�واد 
ب�رشة الوج�ه فكلن�ا خلق الل�ه إنما س�واد املُحّيا والش�كل 
واملضم�ون . الغريب واملس�تغرب والعجيب واملس�تعجب أن 
مهزلة هذا الس�افل بعرضه السخيف وتعري جسده النجس 
ومفردات غنائ�ه النابية الهابطة لم تج�د أصواتا تعارضها 
أو تنتقده�ا أو ترفضه�ا من أولئ�ك الناصحني والراش�دين 
والواعظ�ني والقائمني والقاعدين والوطنيني واملس�توطنني 
ب�ل التزم�وا الصم�ت املطب�ق وكأن ع�ىل رؤوس�هم الط�ري 
فيم�ا راحت أفواج املس�تثقفني 
والترشيني�ني  واملس�تفتحني 
م�ن  يتس�ابقون  واملتعلمن�ني 
كال الجنس�ني يف حضور الحفل 
باذخني الكثري م�ن ماء الوجوه 
وأطالل م�ا تبقى من حياء  مع 
الهدايا تحت أقدام ذاك الوضيع 
ناهيك عن س�عر البطاقة بمئة 
مهرج�ان  هك�ذا  إزاء   !! دوالر 
مسخ ورذيلة وإزاء هكذا صمت 
وتدليس الب�د للمرجعية الدينية أن 
تتصدى ولو من خالل أذرعها الرشيفة فكان صوت سماحة 
الش�يخ جعف�ر اإلبراهيمي مع�ربا عن أص�وات كل الرشفاء  
والنبالء ولس�ان حال كل من يتقي الله ويحرم ذاته ويخىش 

عىل عرضه ورشفه . 
ج�اء صوت الش�يخ جعف�ر اإلبراهيمي ليض�ع النقاط عىل 
الح�روف وهو يص�ف ذلك العمل املش�ني برمضان�ه الداعر 
وجمهوره الرخيص ومن دعا اليه ومن روج له بما يستحقه 
من وصف قدر ما س�مح له مجال املنرب الحس�يني وأنا عىل 
ثق�ة لو كان الش�يخ جعفر خارج ذلك املن�رب الرشيف لكان 
كالمه أقىس وأشد وأكثر فصاحة للتعبري عن إدانته وإهانته 
لش�لة األنج�اس الذي�ن أس�اءوا إلرث الع�راق ومجتمع�ه 

ومقدساته . 
لق�د انتخى أدعي�اء )الحري�ة( بالدفاع عن الحري�ة الزائفة 
وتنمروا عىل الش�يخ جعفر ألنه وصف ل�ون الداعر املرصي 
باألس�ود املس�خ وهو هنا ال ينتقص من خل�ق الله يف اللون 
فكلن�ا عبيد الله بل كانت مفردة معربة عن ذات غاضب عىل 
كلب وضيع شاذ تمهيدا لكالب سوف تأتي الحقا وأنا أقولها 
وعىل مسؤوليتي الشخصية وبكامل قواي العقلية سّود الله 
وج�ه محمد رمض�ان يف الدنيا واآلخرة وس�ّود الله وجه من 
حرض حفلته وسوّد الله وجه من دعاه ومن استضافه وسوّد 
الله وجه كل من يريد بالعراق وش�عبه سوًءا . وتحية إجالل 
وإكبار واحرام وتقدير لس�ماحة الش�يخ جعفر اإلبراهمي 

ولكل صوت حسيني رشيف يف زمن قّل به الرشفاء .

إصبع عىل الجرح .. 

منهل عبد األمري المرشدي ..

املراقب العراقي/ بغداد...
أعلن الحشد الشعبي، أمس األربعاء، عن الرشوع بعملية امنية يف ناحية يثرب 

بمحافظة صالح الدين.
وق�ال بيان إلعالم الحش�د الش�عبي، تلقت »املراقب العراقي« نس�خة منه إن 
»ق�وة م�ن اللواء ٤١ يف الحش�د الش�عبي والق�وات األمنية انطلق�ت، بعملية 
تفتي�ش وتطه�ري ملنطقة زور البو حش�مة و البو حش�مة املتاخمة لضفاف 
نه�ر دجلة«. وأض�اف البيان، أن “العملية تهدف ملالحق�ة فلول داعش يف تلك 

املنطقة، وإدامة زخم األمن فيها«.

الحشد الشعيب يطلق عملية 
أمنية بناحية يرثب يف صالح الدين

السجن 6 سنوات لمتهم ُضبطت 
بحوزته أختام مزورة تعود للقضاء

املراقب العراقي/ بغداد...
اصدرت محكمة جنايات الرصافة يف رئاس�ة محكمة 
اس�تئناف بغ�داد الرصافة االتحادية، أم�س األربعاء، 
حكماً بالس�جن ملدة س�ت س�نوات بحق مج�رم قام 
باس�تعمال اختام مزورة تع�ود ملجلس القضاء االعىل 
ووزارات ودوائ�ر الدول�ة الرس�مية يف منطق�ة س�بع 

قصور يف بغداد.
وق�ال بيان للمرك�ز االعالمي ملجلس القض�اء األعىل، 
تلق�ت »املراقب العراقي« نس�خة منه إن�ه »تم ضبط 

عدد م�ن الباجات والقس�امات الرشعية وصور قيود 
وعق�ود زواج داخ�ل دار املج�رم اثن�اء عملية تفتيش 
قام�ت بها إحدى املفارز يف عملي�ات بغداد للبحث عن 

املطلوبني واالسلحة غري املرخصة«.
واضاف البيان، ان »املجرم اعرف بقيامه باس�تعمال 
اخت�ام م�زورة وعلي�ه وج�دت املحكم�ة ان االدل�ة 
املتحصل�ة كافية ومقنع�ة الدانته وفق اح�كام املادة 
276/ الش�ق االول من قانون العقوبات وبداللة مواد 

االشراك ٤7و ٤8و ٤9 منه«.

ين
ألم

ط ا
شري

ال

املراقب العراقي/ بغداد...
أكد رئيس كتلة بيارق الخري محمد الخالدي، 
ام�س االربع�اء، أن عودة محم�د الحلبويس 
لرئاسة مجلس النواب باتت شبه مستحيلة 
نظ�را للفيت�و الس�يايس ال�ذي يواجهه من 

اطراف متعددة اس�وة بباقي الرئاس�ات.
وق�ال الخالدي، يف ترصي�ح تابعته »املراقب 
العراقي« إن »الجو الس�يايس العام ال يدعم 
تجدي�د الوالي�ة الثانية للحلبويس الس�باب 
مؤك�دا  الس�ني  املك�ون  خاص�ة  متع�ددة 
ب�ان عودت�ه لرئاس�ة مجلس النواب ش�به 

مستحيلة«.
واض�اف الخال�دي، أن »االي�ام املاضية برز 
فيه�ا فيت�و س�يايس تدعمه ق�وى متعددة 
بينها س�نية ضد عودة الحلبويس مؤكدا أن 
حظوظ�ه انحرست بنس�بة عالي�ة جدا هو 
والكاظم�ي يف تجديد واليتهم�ا يف الحكومة 

القادمة«.
واشار اىل ان »الحلبويس بدأ يدرك بان تجديد 
الوالي�ة له صعب جدا من خالل مش�اوراته 
االخرية مع بعض القوى«، متوقعا أن »قرار 
تجدي�د الوالية للرئاس�ات الثالث صعب جدا 
مع تباين نس�ب الرفض ل�كل منها من قبل 

القوى والتيارات السياسية«.
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الخميس 16 كانون االول 2021 العدد 2738 السنة الثانية عشرة

انخفضت أس�عار رصف ال�دوالر األمريكي مقابل الدين�ار العراقي امس 
االربعاء، يف البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، ويف اقليم كردستان.

وق�ال مص�در، إن بورصة الكف�اح والحارثية املركزية يف بغداد، س�جلت 
148050 دين�اراً عراقياً مقابل 100 دوالر أمريكي.فيما س�جلت أس�عار 
الدوالر الثالثاء 148150 ديناراً عراقياً لكل 100 دوالر امريكي.وأش�ار اىٕل 
أن اس�عار البيع وال�راء انخفضت يف محال الصريفة باألس�واق املحلية 
يف بغ�داد، حيث بلغ س�عر البي�ع 148500 دينار عراقي ل�كل 100 دوالر 
امريكي، بينما بلغت أسعار الراء 147500 دينار عراقي لكل 100 دوالر 
امريكي.أما يف اربيل عاصمة اقليم كردس�تان، فقد شهدت اسعار الدوالر 
انخفاض�ا ايضا، حيث بلغ س�عر البي�ع 148150 ديناراً ل�كل 100 دوالر 

امريكي، وبلغ سعر الراء 148000 دينار لكل 100 دوالر امريكي.

انخفاض أسعار صرف الدوالر 
في بغداد وإقليم كردستان

أعل�ن رئيس الحكوم�ة املحلي�ة يف محافظ�ة نينوى نجم 
الجبوري ام�س األربعاء ع�ن رصف الحكوم�ة االتحادية 
أكث�ر م�ن 100 مليار دين�ار عراقي ضمن تنمي�ة األقاليم 

للمحافظة.
وذك�ر بي�ان صادر ع�ن املكت�ب اإلعالمي للمحاف�ظ بأنه 
بتنس�يق مش�رك من الجبوري مع وزارة املالية ومتابعة 
من مدير املكتب التنفيذي للجنة العليا العمار املوصل عبد 
الق�ادر الدخي�ل , تم�ت املوافقة ع�ى رصف مبالغ تكملة 
برنام�ج )تنمي�ة االقاليم( للع�ام 2021 والبالغة اكثر من 
106 ملي�ارات لتمويل املش�اريع والنفقات االس�تثمارية 

التي تنفذ يف املحافظة .

الحكومة  تطلق أكثر من 100 
االقت�صاديمليار دينار لنينوى 

أسعار النفط تنخفض بفعل توقعات اقتصادية
تراجع�ت أس�عار النفط، ام�س االربعاء، بفع�ل توقعات 
متزايدة بأن نمو املعروض س�يفوق نمو الطلب يف 2022، 
ع�ى الرغم من أن “أوميكرون” ل�م يفض إىل قيود بنفس 
الشدة التي فرضت عند ظهور سالالت أخرى من كورونا.
وانخفض�ت العقود اآلجلة لخام “برنت” القيايس بنس�بة 
0.6% إىل 73.27 دوالر للربمي�ل، وذل�ك بع�د أن فقدت 69 

سنتا.
فيم�ا تراجع�ت العق�ود اآلجل�ة لخ�ام “غرب تكس�اس 
األمريكي” بنس�بة 0.7% إىل 70.21 دوالر للربميل. وكانت 

قد انخفضت 56 سنتا يف الجلسة السابقة.
وقال�ت وكالة الطاقة الدولية إن زي�ادة يف حاالت اإلصابة 

بكوفي�د-19 مع ظهور أوميكرون س�يضعف الطلب عى 
النف�ط يف وق�ت من املنتظ�ر أن يزيد في�ه اإلنتاج، خاصة 
يف الواليات املتحدة، بما يش�ري إىل أن املعروض س�يتجاوز 

الطلب حتى نهاية العام املقبل عى أقل تقدير.
ومع ذلك، رفعت منظمة أوبك يوم االثنني املايض توقعاتها 
للطل�ب العاملي عى النفط يف الرب�ع األول من عام 2022، 
والتزم�ت بجدولها الزمن�ي للعودة إىل مس�تويات ما قبل 
الجائح�ة، قائلة إن أوميكرون س�يكون ل�ه تأثري طفيف 
وقصري.ومن العوامل التي تؤثر عى الس�وق أيضا ارتفاع 
الدوالر، مما يجعل الس�لع املقومة به أكثر كلفة بالنس�بة 

للبلدان األخرى.

السكك تبرم عقدًا إلعداد تصاميم خط الفاو – تركيا
تربم الركة العامة للس�كك الحدي�د قريبا عقدا إلعداد 
الرب�ط الس�ككي ب�ني  دراس�ات وتصامي�م م�روع 
الف�او وتركي�ا )القناة الجاف�ة(، اىل جان�ب التعاقد مع 
رشك�ة عاملية لربط الش�بكة الداخلية م�ع دول الجوار.
وق�ال مدير الرك�ة طالب جواد كاظم الحس�يني ، إن 
“الركة أعدت خططا تش�مل املبارشة بمروع الربط 
السككي الفاو – تركيا، )القناة الجافة(، إذ سيتم خالل 
االيام املقبل�ة توقيع عقد إلعداد الدراس�ات والتصاميم 
للمروع”.وأضاف الحس�يني، أنه “س�يتم االعالن عن 
مروع الفاو – تركيا كفرصة استثمارية بطول 1220 

كم بعد االنتهاء من الدراس�ات، ويعد جزءاً من مروع 
نف�ق الحري�ر، إذ من املزم�ع تنفيذه خالل الع�ام املقبل 
2022، مبين�ا ان “الركة تس�تعد لتوقيع عقد آخر مع 
رشك�ة عاملية لربط الش�بكة الداخلية م�ع دول الجوار، 
منها )بغداد – تركيا(، وتسيري قطارات بخطوط أسالك 
كهربائية”.وأوض�ح، أن “العمل يج�ري أيضا للمبارشة 
بتنفيذ القطار املعلق بعد االنتهاء من التصاميم الخاصة 
باملروع من قبل رشكت�ي )الخطيب وعلمي(، وتقديم 
الدراس�ات من قبل ائتالف رشكتي )ألستوم( الفرنسية 

و)هونداي( الكورية”.

أف�ادت وزارة الخزان�ة االمريكي�ة ب�ان حيازة الع�راق من 
الس�ندات االمريكية انخفضت اىل اكث�ر من 60 باملئة خالل 
ع�ر س�نوات لتص�ل اىل 17.954 مليار دوالر خالل ش�هر 

ايلول املايض.
وقالت الخزانة يف جدول لها , ان حيازة العراق من السندات 
انخفضت خالل عر س�نوات وبنسبة 61.34%«، مبينة ان 

»العراق اش�رى الس�ندات االمريكية يف عام 2012 وبمعدل 
سنوي بلغ 46.316 مليار دوالر، لتنخفض يف عام 2013 اىل 
42.1 مليار دوالر كمعدل س�نوي، فيما بلغت يف عام 2014 

كمعدل 28.2 مليار دوالر«.
واضاف�ت ان »الس�ندات التي اش�راها الع�راق لعام 2015 
بلغ�ت كمع�دل س�نوي 25.6 ملي�ار دوالر، لتصب�ح ه�ذه 

الس�ندات يف ع�ام 2016 كمعدل س�نوي 15.3 مليار دوالر، 
لرتف�ع قليال يف ع�ام 2017 كمعدل س�نوي اىل 16.6 مليار 

دوالر«.
وتابعت بالقول، ان »املعدل الس�نوي للس�ندات املشراة من 
قبل العراق لعام 2018 بلغت 27 مليار دوالر، ولتبلغ يف عام 

2019 كمعدل سنوي 34 مليار دوالر«.

تراجع حيازة العراق من السندات األمريكية أكثر من ٦0 %

العراق ثالث أكبر مستورد للفواكه والخضراوات الطازجة من تركيا
الفواك�ه  مص�دري  جمعي�ة  أعلن�ت 
االبي�ض  البح�ر  يف  والخ�راوات 
ام�س   )AKİB( الركي�ة  املتوس�ط 
االربعاء، ان العراق جاء باملرتبة الثالثة 
كأك�رب مس�تورد للفواك�ه والخ�ر 
الطازجة خالل ش�هر تري�ن الثاني 

املايض.
وق�ال رئيس الجمعية نجدت س�ني يف 
تقري�ر ان »تركي�ا ص�درت م�ا قيمته 
الفاكه�ة  م�ن  دوالر  ملي�ون   367.9
والخ�راوات الطازج�ة يف نوفم�رب/ 
تري�ن الثاني«، مبين�ا ان »64 باملئة 
م�ن ه�ذه الفواك�ه والخ�ر ذهب�ت 

لألسواق الرئيسية الخمسة االوىل«.
الرئيس�ية  »األس�واق  أن  واض�اف 
الفواك�ه  م�ن  تركي�ا  لص�ادرات 
االتحاد  الطازجة ه�ي  والخ�راوات 

ال�دول املس�تقلة  األوروب�ي ورابط�ة 
وال�رق األوس�ط«، مبين�ا أن »هناك 
جهودا جديدة إلدخال أسواق جديدة يف 

شمال إفريقيا و جنوب آسيا«.
وأش�ار س�ني اىل أن »روس�يا احتل�ت 
املرتب�ة األوىل يف قائم�ة ال�دول الت�ي 
ص�ّدروا إليها يف تري�ن الثاني بقيمة 
137.6 ملي�ون دوالر ، تليه�ا أوكرانيا 
ثانيا بقيمة 39.5 مليون دوالر والعراق 

ثالثا بقيمة 31 مليون دوالر«.
ولف�ت س�ني ان�ه »ع�ى الرغ�م م�ن 
التده�ور يف سلس�لة التوري�د وزيادة 
تكاليف اإلنتاج والخدمات اللوجستية، 
فإننا نواصل بذل جهود كبرية لتحقيق 
أق�ى اس�تفادة م�ن العم�ل الج�اد 
والجه�ود التي يبذلها املنتجون األتراك 

يف األسواق العاملية«.

أعلن�ت رشك�ة »تويوتا« امس األربع�اء عزمها 
إنت�اج 800 ألف س�يارة عى مس�توى العالم يف 
كان�ون الثاني/يناير الق�ادم، وهو رقم قيايس 
بالنس�بة له�ذا الش�هر، فيما تكث�ف جهودها 
لتعوي�ض توق�ف اإلنتاج بس�بب نق�ص قطع 

الغيار.
وقال�ت الرك�ة يف بي�ان »سنس�عى للوف�اء 
بتوقعاتنا لإلنتاج عند مس�توى تس�عة ماليني 

وحدة للعام املنتهي يف 31 مارس«.
وتمثل خطة اإلنتاج لش�هر يناي�ر زيادة بواقع 
60 ألف س�يارة مقارنة بالعام السابق، حسبما 

ذكرت »رويرز«.
وتأثرت أكرب رشكة لصناعة السيارات يف العالم 
من حي�ث حجم اإلنت�اج، بنقص قط�ع الغيار 
التي تنتجها مصانع يف ماليزيا وفيتنام، بسبب 

جائحة كورونا.
وذكرت »تويوتا« هذا األس�بوع، أن هذا النقص 
يجربه�ا عى وق�ف بعض عملي�ات التصنيع يف 
اليابان يف ديس�مرب، مم�ا يعني خس�ارة إنتاج 

14000 سيارة يف الشهر.

»تويوتا« تكشف عن الرقم 
القياسي إلنتاجها في  كانون الثاني

 املراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي
رغم تس�ديد العراق مبالغ من التعويضات الخاصة 
بالكويت حس�ب قرارات مجلس االمن لعام 1991، 
واقراب�ه من إغ�الق امللف نهاية الع�ام الجاري، إال 
أنه م�ازال تح�ت الوصاي�ة االممية وحس�ب بنود 
الفصل السابع التي تفرضها أمريكا والتي ما زالت 
لحد اآلن تم�ارس دور الوصاية عى عائدات النفط 
العراقية وعى حرية االس�ترياد وإج�راء  املعامالت 
املالي�ة  واملؤسس�ات  واللج�ان  والنقدي�ة  املالي�ة 
واملرصفي�ة , وال تقابلها مطالبات عراقية رس�مية 
برفعه من طائلة تلك العقوبات، رغم إيفائه بكافة 
التعويض�ات التي فرض�ت عليه وما زال�ت قائمة, 
فهن�اك تدخ�الت أمريكي�ة للهيمن�ة االقتصادي�ة، 
وإبق�اء متعلقاته املالية رهينة  لس�يطرة الفدرايل 
االمريك�ي فض�ال ع�ن أم�وال مبيع�ات النف�ط يف 
صندوق خ�اص بالفيدرايل االمريكي واس�تثمارات 
ضخمة فرضت عى العراق داخل الواليات املتحدة .

أمري�كا تتذرع بحج�ج كبرية يف مقدمته�ا عبارة » 
تهدي�د الع�راق لألمن والس�لم العاملي�ني » لتعطيل 
خروج�ه تمام�اً م�ن الفصل الس�ابع، واس�تمرار 
ممارس�ة دور الوصاي�ة والتدخ�ل بغط�اء الق�رار 

االممي.
مجلس االم�ن تجاوز ح�دود س�لطاته وصالحيته 
املنص�وص عليه�ا يف ميث�اق االم�م املتح�دة، بع�د 
دعوته لرس�يم الحدود بني الكويت  والعراق، وكان 
م�ن املمكن لالخري ، وبعد خروج�ه من بعض بنود 
الفصل السابع ،أن يقيم دعوى أمام محكمة العدل 
الدولية يف الهاي ،لغرض إلغاء نتائج و تبعات لجنة 

ترسيم الحدود بني العراق والكويت .
 وي�رى مراقبون أن الحكوم�ة املنتهية واليتها ذات 
اله�وى االمريكي تخضع لرغبات واش�نطن للبقاء 
ف�رة طويل�ة لرسقة ث�روات العراق وكذل�ك تبقى 

ُمهدِّدة لكل حركات التحرر يف العالم.
عبد الباس�ط تركي ،رئي�س لجنة الخ�رباء املاليني 

يف الع�راق ،أك�د رضورة إصدار ق�رار ملجلس االمن 
بإخ�راج الع�راق من الفص�ل الس�ابع ، وأن ينص 
ه�ذا الق�رار عى حماية الع�راق من أّي�ة مطالبات 
تعويضية أخرى سواء لالفراد أو للمؤوسسات .       

م�ن جانب�ه أك�د الباح�ث يف الش�أن االقتص�ادي 
والس�يايس جاس�م الطائي يف اتصال م�ع )املراقب 
العراق�ي(: أن�ه رغم تس�ديد الع�راق كاف�ة مبالغ 
تعويضات حرب الخليج , لكن هناك رغبة أمريكية 

يف  بقائه تحت طائلة البند السابع والسادس إلبقاء 
قواتها يف العراق التي مارست دورا بشعا من خالل 

جرائمها يف رسقة تراثه وآثاره وثروته النفطية«.
وأوض�ح أن »الع�راق أنه�ى كافة التزامات�ه املالية 
تج�اه الكوي�ت، وع�ى مجل�س االمن إص�دار قرار 
بإخراج العراق كلياً من بنود الفصل السابع وإنهاء 
عمل كافة اللجان واملؤسس�ات املالي�ة واملرصفية 
الت�ي تم�ارس دور الوصاي�ة ع�ى عائ�دات النفط 

وع�ى حري�ة االس�ترياد وإج�راء املعام�الت املالية 
والنقدي�ة، وهو أمر ترفضه الوالي�ات املتحدة ألنها 
س�تدفع للعراق أمواله وكذل�ك يف حال رغبته إعادة 

استثمارته يف الفيدرايل االمريكي .
من جهته أكد املختص بالش�أن االقتصادي س�الم 
عباس يف اتصال مع ) املراق�ب العراقي(:أن العراق 
أدى ُمرغم�اً كافة التزاماته القانونية والسياس�ية 
و املالي�ة ،املفروضة عليه بموج�ب قرارات مجلس 

االم�ن و االمم املتحدة ، عى إث�ر قيام النظام البائد 
بغ�زو الكويت , واألهم قبوَل الع�راق باإلكراه قرار 
مجل�س االم�ن املرق�م 687 لع�ام 1991 والقايض 
بتش�كيل لجنة ترسيم حدوده مع الكويت , لذا من 
حق العراق املطالبة بإعادة ترس�يم حدوده قانونيا 
وإعادة ما تم سلبه بموجب قرارات االمم املتحدة , 
وهي فرصة تأريخية الس�تعادة ما رسقته الكويت 

من أرايض العراق ومياهه.

اعلن�ت رشكة نف�ط البرصة،ام�س األربعاء، عن 
بل�وغ املرحل�ة النهائية إلنجاز م�روع محطة 
مكمن اليمام�ة ذي النفط الخفي�ف عايل الطلب 

عاملياً.
وذك�ر بيان لوزارة النفط ، أن “نس�بة االنجاز يف 
مستودع مكمن اليمامة النفطي بلغت 99% وذلك 
تمهيداً ملرحلة التش�غيل التجريب�ي”، منوها بأن 
“الطاق�ة التصميمية للمروع تق�ارب 50 ألف 

برميل يف اليوم”.
وأض�اف البي�ان، أن “نفط حق�ل اليمامة يمتاز 
بكون�ه من النوع الخفيف الجيد واملرغوب عاملياً، 
وم�ن املتوق�ع ان تنت�ج املحطة الغ�از املصاحب 

للنفط والكربيت الصلب”.

اس�تقرت أس�عار الذه�ب ام�س األربع�اء، بعد 
انخف�اض حاد يف الجلس�ة الس�ابقة مع انتظار 
املس�تثمرين ملعرف�ة م�ا إذا كان البن�ك املركزي 
األمريك�ي س�يرسع تراجع�ه يف نهاي�ة اجتماع 

استمر يومني.
لم يتغري سعر الذهب الفوري كثريًا عند 1769.92 
دوالًرا لألوقي�ة بع�د انخفاض ما يق�رب من %1 
الثالثاء ، بينم�ا تراجعت عقود الذهب األمريكية 

اآلجلة 0.1% إىل 1769.90 دوالًرا لألوقية.
يراق�ب التج�ار مجل�س االحتياط�ي الفي�درايل 
األمريك�ي ملعرفة م�ا إذا كان يحف�ز من ترسيع 
برنامج رشاء الس�ندات ويقدم توقعاته الرتفاع 

أسعار الفائدة.
وبالنسبة الس�عار املعادن االخرى فقد تراجعت 
لألوقي�ة  دوالراً   21.88 إىل  باملئ�ة   0.2 الفض�ة 
وتراج�ع البالت�ني 0.2 باملئ�ة إىل 917.98 دوالراً 
بينم�ا ارتف�ع البالديوم 0.7 باملئ�ة إىل 1633.14 

دوالراً.

مدير سد دوكان: الوضع 
ما يزال تحت السيطرة

شركة نفط البصرة تقترب من 
إنجاز مشروع محطة مكمن اليمامة

الذهب يستقر مع تراجع 
العقود األمريكية

أكد مدير سد دوكان يف محافظة السليمانية كوجر 
جمال،ام�س األربع�اء، أن الخزي�ن املائي يف الس�د 

مايزال جيدا.
وق�ال جمال ، إنه “حتى اآلن لم نصل ملرحلة الخطر 
الحقيق�ي، وبانتظ�ار موس�م األمط�ار لتحس�ني 

الخزين”.
وأض�اف، أن “مي������اه ال�رب للمواطن�ني لن 
تتأث�ر، وماي�زال لدي�����ن�ا خزي�ن جيد، ونس�بة 
االنخف����اض يومي�ا تق����در بواحد س�نتمنر 

فقط”.
وتش�تكي عدد م�ن املحافظات من الجف�اف، فيما 
أكدت وس�ائل إع�الم محلية بدء العراق باس�تخدام 

الخزين املائي.

العراق يقترب من إنهاء التزاماته المالية تجاه الكويت 
واشنطن تعرقل تحريره من القيود 



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 rالخميس 16 كانون االول 2021 العدد 2738 السنة الثانية عشرة

لوفيغارو: قيس سعّيد نحو انجراف استبدادي أكثر فأكثر

فايننشال تايمز: هل أميركا جاهزة للحرب بوقت واحد مع الصين وروسيا وإيران؟

أخبار من 
الصحف 

والمجالت

المراقب العراقي/ بغداد...
ن�رت صحيف�ة »فايننش�ال تايم�ز« مق�ال رأي 
للمعلق جيدون رتش�مان، تحدث فيه عن املخاطر 
الت�ي تواجه الهيمن�ة األمريكية م�ن منظور ثالث 

حروب.
وق�ال في�ه إن التخطيط العس�كري األمريكي ظل 
يق�وم خالل العقود املاضية ع�ى فكرة أن الواليات 
املتحدة تس�تطيع خوض حربني يف وقت واحد، ويف 

مكانني مختلفني يف العالم.
لكن املخططني االس�راتيجيني األكثر تش�اؤما لم 
يخطط�وا أبدا لح�روب ث�الث متتابع�ة ويف أماكن 

مختلفة من العالم. 
إال أن إدارة جو بايدن تواجه أزمات قابلة للعسكرة 
يف أوروبا، آس�يا والرق األوسط، وتشكل معا أكرب 
تح�د للق�وة العاملي�ة األمريكية منذ نهاي�ة الحرب 
الب�اردة.  وحص�ل املس�ؤولون األمريكي�ون ع�ى 

إيجازات تتحدث عن خطط روس�ية لغزو أوكرانيا 
يف »أقرب وقت من عام 2022«.

ويف الوقت نفسه، حذر وزير الدفاع األمريكي، لويد 
أوس�تن، من أن املناورات العسكرية الصينية قرب 
تايوان تبدو كأنها تدريب عى غزو عسكري شامل. 
وتبدو إيران ليست بعيدة عن إنتاج مواد انشطارية 
كافية لتصنيع السالح النووي، وهي نتيجة أنفقت 

الواليات املتحدة عقودا ملنع حدوثها.

المراقب العراقي/ بغداد...
تحت عنوان “قيس سعّيد نحو انجراف استبدادي 
أكث�ر فأكث�ر”؛ توقف�ت صحيف�ة “لوفيغ�ارو” 
الفرنس�ية عن�د إع�الن الرئي�س التون�ي ع�ن 
إصالح�ات دس�تورية وانتخاب�ات تريعي�ة مع 
تمديد تجميد الربملان لحني إجراء هذه االنتخابات؛ 
قائلًة إن قيس س�عيد لم يخف أبدا تحفظاته عى 
القان�ون األس�مى يف البل�د الص�ادر ع�ام 2014، 
وال�ذي أوجد نظاما هجين�ا ذا توجه برملاني، مما 
من�ع أي أغلبي�ة تقريب�ا م�ن الحك�م بمفردها، 
وبالت�ايل الدفع باتج�اه التوافق�ات والتفاهمات. 
ويحلم، يف املقابل، بنظام ال مركزي بفضل اللجان 
اإلقليمي�ة ذات الصالحي�ات الواس�عة، القريب�ة 
م�ن نم�وذج الجماهريية ال�ذي أراد معمر القذايف 

تأسيسه يف ليبيا.
وأكدت “لوفيغارو” أن إعالنات قيس س�عّيد هذه 
ل�م تولد حماس�ة يف تون�س، بما يف ذلك بالنس�بة 
للش�ابة الثالثينية عايدة التي تقول إنها لم ترغب 
ه�ذه املرة يف االس�تماع الرئيس بع�د أن كانت قد 
أش�ادت يف شهر يوليو بإقالته الحكومة وتجميده 
عم�ل الربمل�ان. والي�وم تق�ول عاي�دة: “النقاش 
يف النص�وص األساس�ية ال يهمني.. م�ا نحتاجه 
ه�و إج�راءات ضد ارتف�اع تكلفة املعيش�ة وضد 

البطالة”.
وعى الش�بكات االجتماعية، س�خر مس�تخدمو 
اإلنرن�ت م�ن املنص�ة الرقمي�ة متحدث�ني ع�ن 
“انتخاب�ات ع�ى ش�بكة اإلنرن�ت املظلم�ة” أو 
اس�تفتاء من النوع “اضغط ع�ى الزر 1 من أجل 

الربملان والزر 2 للرئي�س”، عى غرار التصويت يف 
برامج تلفزيون الواقع.

فقد يكون اختيار املنص�ة الرقمية مفاجئا يف بلد 
ما تزال الشبكة فيه متخلفة، وال يمتلك جزء كبري 
من مواطنيه الوس�ائل الالزمة لتجهيز أنفس�هم 
بأجه�زة الكمبيوت�ر، توضح “لوفيغ�ارو”، الفتًة 
إىل أن قيس س�عيد أش�ار إىل املشاورات اإلقليمية، 
لك�ن دون أن يرحها بالتفصي�ل، وإىل أنه يمكن 
للمنص�ة الرقمية أن تجد نفس�ها بس�هولة تحت 
س�يطرة مؤي�دي الرئي�س الذي�ن أتقن�وا العم�ل 
الرقم�ي. فف�ي الواقع، ت�م حمل أس�تاذ القانون 
الس�ابق إىل ق�ر قرط�اج يف ع�ام 2019 جزئيا 
بفضل ع�دد كبري م�ن الصفحات -الت�ي ما تزال 

نشطة- عى الشبكات االجتماعية.

الروح السعودية ال تسير على هوى الجسد الحاكم
المراقب العراقي/ متابعة

أظه�ر اس�تطالع رأي جديد أع�ده معهد 
واشنطن، موقف الس�عوديني من قضايا 
دولي�ة مختلف�ة، بينه�ا مس�ألة تطبيع 

اململكة مع االحتالل الصهيوني.
وأفاد االس�تطالع بأن 16 باملئة فقط من 
الس�عوديني يرون يف التطبيع العربي مع 
الكيان خطوة إيجابي�ة، مقابل 77 باملئة 

يرونه سلبيا
ل�م تح�ظ  إنش�ائها ع�ام 1948  ومن�ذ 
دول�ة االحتالل باعراف رس�مي من قبل 
السعودية، إذ إنها يف نظر السعوديني دولة 
عدوة، ما تس�بب يف إح�داث القطيعة بني 
الدولت�ني طوال الس�نوات التالية الحتالل 
األرايض الفلسطينية، حيث كانت اململكة 
م�ن تلك ال�دول التي دعمت فلس�طني يف 
مواجهتها ضد املحتل ومساعيها للسيادة 

واالستقاللية.
كم�ا كانت الري�اض من ال�دول الرافضة 
تمام�اً ألي اتفاقي�ات س�الم م�ع الكيان 
اإلرسائييل وهو ما تجس�د يف موقفها من 
اتفاقية كامب ديفي�د، حيث قادت حملة 
للتنديد بهذه االتفاقية ودعت إىل مقاطعة 
مر بس�ببها وهو م�ا كان بالفعل، قبل 
أن تعود العالقات بني البلدين عام 1987.
وظل�ت العالقات بني الس�عودية والكيان 
الصهيون�ي ما بني الش�د والج�ذب، حتى 
فارق�ة  عالم�ة  يع�د  ال�ذي   2002 ع�ام 
يف تاري�خ العالق�ات، ح�ني اق�رح املل�ك 
الس�عودي الراح�ل امللك عب�د الله بن عبد 
العزي�ز، مب�ادرة الس�الم العربي�ة، التي 
اشرطت إنش�اء دولة فلسطينية معرف 
به�ا دولي�اً، ع�ى ح�دود 1967، وع�ودة 
الالجئني، وانس�حاب الكي�ان الصهيوني 
م�ن هضب�ة الج�والن الس�ورية املحتلة، 
مقابل تطبيع عالق�ات الدول العربية مع 

الكي�ان اإلرسائي�يل واالع�راف ب�ه، ومن 
هنا بدأت مرحل�ة جديدة يف العالقات بني 

الجانبني.
العالق�ات  دخل�ت  الح�ني  ذل�ك  ومن�ذ 
الس�عودية اإلرسائيلي�ة مرحل�ة جدي�دة 
م�ن الرباجماتية حيث س�عت الرياض إىل 
فت�ح قنوات تواصل مع تل أبيب معظمها 
كان يف إط�ار الرسي�ة والخف�اء، أم�ا يف 
العل�ن فق�د تراجع�ت ح�دة التريحات 
العدائية بني الجانب�ني بصورة ملحوظة، 
وقد جس�دت بعض اللقاءات التي جمعت 
بني مس�ؤويل البلدي�ن رغب�ة الطرفني يف 
فتح صفح�ة جديدة م�ن العالقات تقوم 
ع�ى مب�دأ املصالح املش�ركة بعي�ًدا عن 
األيديولوجيات الثابتة، لكن ظلت مس�ألة 
االنتق�ال يف العالق�ات م�ن مرحل�ة الرس 
إىل العل�ن معضل�ة تواجه الدي�وان امللكي 
الس�عودي لس�نوات طويل�ة إىل أن ج�اء 
محمد بن س�لمان ليعيد رس�م الخارطة 

وفق رؤى جديدة.
طموح محمد بن سلمان يف الجلوس عى 
ع�رش اململكة من جان�ب ورغبة العاهل 
الس�عودي س�لمان بن عب�د العزيز يف أن 
يخلفه نجله يف قيادة البالد دفع إىل تخطي 
الخطوط الحم�راء كافة التي كانت تمثل 
عقيدة سياس�ية لدى العقلية الس�عودية 
حيث س�يطرت النظرة »امليكافيلية« عى 
مقادي�ر األم�ور، وب�ات تحقي�ق طموح 

االبن غاية أًيا كانت الوسائل.
التغ�ريات الت�ي ش�هدتها اململك�ة خالل 
األيام املاضية من تنصيب ابن سلمان ولًيا 
للعهد بعد أي�ام قليلة من زي�ارة الرئيس 
األمريك�ي دونالد ترامب للس�عودية تيش 
بمبارك�ة واضحة من قب�ل البيت األبيض 
له�ذا الق�رار، لكون�ه خط�وة محورية يف 
تنفي�ذ »صفق�ة الق�رن« التي ج�اء بها 

الرئيس األمريكي إلعادة رس�م الخارطة 
السياسية يف منطقة الرق األوسط.

وكش�فت وثائق نرها موقع »أمريكان 
هريال�د تريبيون«،ع�ن أس�ماء ق�ادة يف 
الجي�ش الس�عودي ش�اركوا يف تدريبات 
رسية م�ع جي�ش االحت�الل اإلرسائييل، 
إلدارة قوات عس�كرية مشركة يف البحر 

األحمر
الصفق�ة التاريخية كما يصفونها تهدف 
يف املق�ام األول إىل ترس�يخ أركان دول�ة 
الكي�ان الصيهون�ي ع�رب زي�ادة رقع�ة 

التطبي�ع م�ع دول الج�وار العرب�ي م�ن 
جانب، والتمهي�د نحو مزيد من الحضور 
اإلقليمي - اقتصادًيا وسياسًيا وعسكرًيا 
- م�ن جانب آخر، والتخلص من املقاومة 
الفلسطينية وكل موارد دعمها من جانب 

ثالث.
ال�دور الس�عودي الجدي�د بع�د والية ابن 
س�لمان للعه�د ومبارك�ة ترام�ب له يعد 
م�ن  ع�دد  ض�وء  يف  املنطق�ة  يف  األب�رز 
املستجدات الراهنة والتي ال يمكن أن يتم 
تفس�ريها بمعزل ع�ن املخطط األمريكي 

السعودي اإلرسائييل لتمرير صفقة القرن 
يف أرسع وقت كإحدى املبادرات األمريكية 
إلنه�اء الراع العربي اإلرسائييل. كما أن 
أبرز محاور صفقة القرن يتمثل يف اتساع 
رقعة التطبيع مع الكيان اإلرسائييل وهو 
ما س�عى إليه ابن سلمان بصور متعددة، 
لعل أبرزها محاولة تحس�ني وجه »دولة 
االحت�الل« وكرس حال�ة العداء الش�عبي 
مع الس�عوديني من خالل التمهيد لفكرة 
تقبلها يف ضوء حزمة املصالح املش�ركة 

ضد إيران.

وملواجهة كل املحاوالت السابقة من أزالم 
النظام الس�عودي لتحقي�ق التقارب مع 
الكيان الصهيوني كان الشعب السعودي 
دائم�اً يق�ف يف موقف املخال�ف للتطبيع 
وش�هدت منص�ات التواص�ل االجتماعي 
عن�وان  تح�ت  حم�الت  وتك�راراً  م�راراً 
س�عوديني ض�د التطبيع ملواج�ه األفكار 
التطبيعية س�واء عى املستوى الثقايف أو 
الس�يايس أو أي محاول�ة أخ�رى من قبل 

النظام السعودي.
الس�عوديون، مّم�ن هّب�ت به�م الحمّية، 
م�ن  وكان  التطبي�ع،  دع�وات  رفض�وا 
أبرزهم الناش�طة السعودّية نهى البلوي، 
والت�ي رفض�ت بدوره�ا فك�رة التطبيع 
م�ع االحت�الل، واعتربته م�ن البديهيات، 
كما ف�رّست معنى التطبي�ع، و أّكدت أن 
إرسائي�ل دولٌة ُمحتلٌّة، وعدوة، وس�تبقى 

كذلك.
املُعارض�ة الس�عودّية مضاوي الرش�يد، 
ش�اركت هي األخرى بالحمل�ة الرافضة 
للتطبي�ع، وعلّق�ت بالق�ول إن محمد بن 
س�لمان وامرباطورّيته، بحاجة ملُحاوالت 
صعبة جّداً، من أج�ل التغلّب عى الُجذور 
الشعبّية السعودّية املُعارضة للتطبيع مع 
إرسائيل، وهي دولة احتالل ُمفرس�ة من 

عر استعماري مىض.
أما نجل الداعية س�لمان العودة، املُعتقل 
لدى الس�لطات السعودّية، فاستغرب هذا 
التس�امح الرومني م�ع االحتالل، بينما 

تكون القس�وة عى املُس�الم الغريب.
وال يمكن أن نقول غ�اب العلماء والدعاة 
واملثقفون السعوديون كما غاب رأيهم يف 
القضايا العام�ة داخل اململكة وخارجها، 
بل ت�م تغيبهم عمداً من�ذ الحملة األمنية 
التي ش�نها وىل العهد محمد بن س�لمان، 
عقب تسلمه الحكم يف 2017م، وأسفرت 

عن اعتقال أجهزته األمنية ملئات املعتقلني 
وتغيبهم داخل السجون العلنية والرسية.
وعم�د اب�ن س�لمان ع�ى بن�اء التطبيع 
الس�عودي مع الكي�ان اإلرسائي�يل، وفق 
خطة ممهنجة أبرمها منذ زيارة الرئيس 
األمريك�ي دونالد ترام�ب إىل الرياض عام 

.2017
وبع�د إع�الن اإلم�ارات اتف�اق التطبي�ع 
م�ع الكي�ان اإلرسائييل، ب�ات الحديث يف 
الصحافة األمريكي�ة واإلرسائيلية عن أن 
الس�عودية قريبة ج�داً من إع�الن اتفاق 

التطبيع رسمياً.
وليس باألمر الغريب أن يحذو ابن سلمان 
حذو نظريه وىل عهد أب�و ظبي محمد بن 
زاي�د، وه�و الذي قت�ل معارضي�ه، وزج 
املئ�ات منهم داخل الس�جون، وألغي دور 
هيئ�ة األمر باملع�روف والنهي عن املنكر، 
كما جعل منظمة التعاون اإلس�المي أداة 

سعودية لتحقيق التطبيع مع إرسائيل.
وهن�اك العرات م�ن الدع�اة واملثقفني 
الذين يقبعون يف سجون بالدهم، لرفضهم 
التطبيع السعودي مع الكيان اإلرسائييل. 
ومنه�م س�لمان الع�ودة والداعية عوض 
و  ف�اريس  جمي�ل  الناش�ط  و  القرن�ي 
األكاديمي عبد الله املالكي و الناشط عبد 
العزيز ع�ودة و الحقوقي محمد البجادي 
و اإلعالمي مس�اعد الكث�ريي و اإلعالمي 
عب�د الل�ه الدحي�الن وأخ�ريا الصحف�ي 

الراحل جمال خاشقجي.
الجمي�ع يعلم الني�ة املوج�ودة يف صدور 
ح�كام آل س�عود للتطبي�ع م�ع الكي�ان 
الصهيون�ي وه�م يلهث�ون لتحقي�ق هذا 
اله�دف ولك�ن الش�عوب العربية بش�كل 
عام والش�عب الس�عودي بش�كل خاص 
ال يزالون يخالف�ون التطبيع ويرون فيه 

خيانة لقضية األمة وشهدائها.

الشعب يرفض االحتالل اعتراًفا وتطبيًعا

المراقب العراقي/ متابعة...
مس�اعد  أوش�اكوف،  ي�وري  أعل�ن 
الرئيس ال�رويس، أن الرئيس فالديمري 
بوت�ني، اتف�ق م�ع نظ�ريه الصين�ي 
يش ج�ني بين�غ، خ�الل محادث�ة عرب 
الفيديو بينهما، عى إنشاء بنية مالية 
مس�تقلة، من ش�أنها أال تتأثر بالدول 

األخرى.

وقال أوش�اكوف للصحفي�ني إنه »تم 
الركيز ع�ى رضورة تكثي�ف الجهود 
إلنش�اء بني�ة تحتي�ة مالية مس�تقلة 
لخدمة العمليات التجارية بني روس�يا 
والص�ني. أعني إنش�اء مث�ل هيكل ال 

يتأثر بالدول األخرى«.
كما أكد أوشاكوف، أن الرئيس الصيني 
يش جني بين�غ مطلع تماما عى فكرة 

الضمان األمن�ي املتقرح من روس�يا، 
كما أنه ويتفهم مخاوف روسيا، قائال: 
»بما أن الرئي�س )الصيني( رصح أنه 
يدعم مطالب روسيا بالضمانات، فمن 
الطبيعي إذا أنه مطلع عليها جيًدا كما 
أنه يدرك قلق روس�يا مما يحصل عند 

حدودها الغربية«.
وتاب�ع يف س�ياق آخ�ر ح�ول اتفاقية 

»أوكوس« أنه »تم اإلع�راب عن القلق 
بش�أن نش�اط األمريكي�ني يف إع�ادة 
هيكلة الوضع الحايل يف منطقة آس�يا 
واملحي�ط الهادئ. ويف هذا الصدد ، قيم 
الجانب�ان الصين�ي وال�رويس بش�كل 
س�لبي إنش�اء تحالفات جدي�دة مثل 
الرباع�ي(  األمن�ي  )الح�وار  »ك�واد« 

و«أوكوس«.

المراقب العراقي/ متابعة...
عربي�ة،  إع�الم  وس�ائل  أف�ادت 
الس�جون  مصلح�ة  إدارة  ب�أن 
تبع�ات  أط�ار  ويف  »اإلرسائيلي�ة« 
عملية »نفق الحري�ة« التي نفذها 
أرسى سجن جلبوع، أصدرت قراًرا 

بعزل أحد املسؤولني يف السجن.
أن  االع�الم،  وس�ائل  وأوضح�ت 
مصلح�ة الس�جون ق�ررت ع�زل 
ضاب�ط املخاب�رات املس�ؤول ع�ن 
س�جن جلب�وع؛ بع�د فش�له أمام 
أرسى »نف�ق الحري�ة«، باإلضافة 

الرتكابه ممارسات ال أخالقية.
ويف الس�ادس م�ن أيل�ول امل�ايض، 

االحت�الل  س�جون  إدارة  أعلن�ت 
»اإلرسائي�يل« عن تمك�ن 6 أرسى 
فلسطينيني من التحرر، من سجن 
املحتلة،  »جلبوع« شمال فلسطني 
ع�ن طريق نف�ق حف�روه يف غرف 
الس�جن، لتعلن فيما بعد اعتقالهم 
يف أماك�ن مختلف�ة كان أخره�ا يف 
مدينة جن�ني، أعل�ن بعدها جيش 
االحت�الل اعتقاله�ا كاف�ة األرسى 
الس�تة وه�م :« محم�ود العارضة 
ومحمد العارضة وأيهم كمامجي، 
ويعق�وب قادري، زكري�ا الزبيدي، 
مناض�ل نفيع�ات«، وجميعهم من 

سكان مدينة جنني.

المراقب العراقي/ متابعة...
رصح النائ�ب األول ملن�دوب روس�يا 
الدائ�م لدى األم�م املتح�دة دميري 
بوليانس�كي بأنه لم يعد من املمكن 
امليض قدما بالتس�وية يف اليمن عى 
أساس قرار مجلس األمن الدويل رقم 

.2216
جلس�ة  خ�الل  بوليانس�كي  وق�ال 
»ع�ى  إن  ال�دويل،  األم�ن  ملجل�س 
املجتم�ع الدويل أن يع�رف بالواقع، 
حي�ث وصل�ت األط�راف إىل نقط�ة 
الجمود وباتت غري مس�تعدة إلعادة 
املب�ارشة برعاية  املفاوضات  إطالق 

األمم املتحدة«.
وتابع: »ويف هذا السياق تكون جهود 
الوس�اطة من قب�ل املبعوث الخاص 
لألمم املتحدة إلجالس أطراف النزاع 
اليمني إىل طاولة الحوار، وس�تبقى 
غري ناجح�ة... ويصبح من الواضح 
أن امل�يض قدم�ا إىل األم�ام يف إط�ار 
األس�س القائمة للتس�وية اليمنية، 
أي ق�رار مجل�س األمن ال�دويل رقم 

2216، لم يعد ممكنا«.
وأش�ار إىل أن »الواقع الجديد هو أن 
املش�هد الس�يايس وميزان القوى يف 

الجمهورية شهدا تغريات ملموسة، 
ول�م يع�د ق�رار مجلس األم�ن رقم 

2216 متوافقا معها«.
وأك�د: »ن�رى رضورة ليعيد مجلس 
األمن الدويل النظر يف أسس التسوية 
السياس�ية م�ع الحفاظ ع�ى الدور 
املتحدة واملس�اهمة  املركزي لألم�م 

البناءة من قبل دول املنطقة«.
وقال بوليانس�كي إن الدول الغربية 
ترفض إيجاد الحلول لألزمة اليمنية، 
مش�ريا إىل أنه�ا »تظهر االس�تعداد 
األم�ن  للتضحي�ة بوح�دة مجل�س 
الدويل عى االتجاه اليمني، وانطالقا 
من مصالحها الضيقة تقوم بتفعيل 
لغ�ة العقوبات، مع رف�ض إمكانية 

إيجاد أي حلول«.

روسيا والصين تتفقان على إنشاء هيكل مالي مستقل 
ال يتأثر بالدول األخرى

عزل ضابط مخابرات سجن »جلبوع« 
بعد فشله أمام أسرى »نفق الحرية«

دعوات دولية إلعادة النظر 
في أسس »تسوية« اليمن

المراقب العراقي/ متابعة...
أعل�ن وزي�ر الخارجي�ة اإليران�ي، أمري عبد 
اللهي�ان، األربع�اء، ع�ن توصل طه�ران إىل 
»اتف�اق جي�د مع الوكال�ة الدولي�ة للطاقة 

الذرية«.
وق�ال عبد اللهيان: »توصلن�ا الليلة املاضية 
إىل اتفاق جي�د مع الوكال�ة الدولية للطاقة 
الذرية من ش�أنها معالج�ة بعض املخاوف 
املزعوم�ة بش�أن برنام�ج إي�ران الن�ووي 
الس�لمي وتس�اعد يف اس�تمرار التعاون مع 

الوكالة وتعزيزه«.
وأضاف عبد اللهيان: »نحن متفائلون بشأن 

إحراز تقدم يف هذه الجولة من املحادثات إذا 
ترف الطرف اآلخر بواقعية«.

م�ن جانبه ق�ال املتحدث باس�م الخارجية 
االيرانية س�عيد خطيب زادة، إن املحادثات 
ب�ني املدير الع�ام للوكال�ة الدولي�ة للطاقة 
الذري�ة رافائيل غ�رويس، ورئي�س منظمة 
الطاقة الذرية االيراني محمد اسالمي، أدت 
إىل اح�راز تقدم وتضييق الفجوات يف العديد 

من القضايا ذات االهتمام املشرك.
واضاف خطي�ب زادة: »ال أري�د الخوض يف 
التفاصيل لكن يمكنني أن أتوقع أن يتوصل 

الجانبان إىل تفاهم قريبا«.

المراقب العراقي/ متابعة...
أعلن قائد ق�وة الدفاع الجوي التابع لجيش 
الجمهورية االس�المية االيرانية العميد عيل 
رض�ا صباح�ي ف�رد ع�ن النج�اح يف صنع 

منظومات حديثة يف مجال الدفاع الجوي.
ج�اء ذلك يف تريح ادىل به العميد صباحي 
ف�رد صب�اح االربع�اء خ�الل حض�وره يف 
منطق�ة الدف�اع الج�وي يف جن�وب الب�الد 
)مجموعة ش�رياز( وتفقده ملختلف اقسام 

هذه املجموعة.
وق�ال العمي�د صباح�ي فرد خ�الل زيارته 
التفقدي�ة لجهاد االكتف�اء الذاتي بمنطقة 

الدف�اع الج�وي جن�وب الب�الد: ان جه�اد 
االكتف�اء الذات�ي تبل�ور وتط�ور عى مدى 
اعوام الح�رب املفروضة )م�ن قبل النظام 
العراقي السابق ضد الجمهورية االسالمية 
االيرانية خالل الفرة 1980-1988( وعمل 
بحول الله وقوته بمسؤوليته بصورة جيدة 

لغاية االن.  
واض�اف قائد ق�وة الدفاع الج�وي للجيش 
االيراني: لقد عربن�ا من مرحلة صنع قطع 
الغي�ار ونجحنا يف صن�ع منظومات حديثة 
وان جه�اد االكتفاء الذاتي يعد االن قس�ما 

بحثيا ناهضا يف قوة الدفاع الجوي.

الدفاع الجوي اإليراني: نجحنا في صنع منظومات حديثةإيران تعلن التوصل لـ»اتفاق جيد« مع وكالة الطاقة الذرية
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بقلم/محمود الهاشمي 
كانت االس�تفهامات كث�رة ،بش�أن الحفالت 
الت�ي اُقيم�ت يف بغ�داد أخ�را وغن�ى ورق�ص 
فيه�ا مطربون عرب ،وحرضه�ا عدد كبر من 
الش�باب العراق�ي تج�اوز  ال)20( ش�ابا لكل 
حفل�ة ،وتعمدت فضائي�ات بعينها نقل وقائع 
الحفالت والتعريف به�ا وبأثمان البطاقة التي  

بلغت من)100-300( دوالر .
االس�تفهامات واالحتجاجات م�أت صفحات 
التواص�ل االجتماع�ي وال�وكاالت واملجامي�ع 
وغرها ،ويف ثالثة أمور األول: أن الش�خصيات 
الفنية التي حرضت م�ن الدعاة اىل )التطبيع ( 
مع الصهاينة ،والثان�ي: أن املبالغ التي اُنفقت 
ع�ى الحف�الت كان من املف�روض أن ُتبنى بها 
للفق�راء  ومعون�ات  وخدم�ات  مستش�فيات 
،والثال�ث: أن يف حاالت الُعري واملجون ماييسء 

اىل قيم الدين واملجتمع .
الش�باب املن�ارصون لتظاه�رات ترشين كانوا 
األكث�ر حض�ورا وتفاعال مع الحف�الت وكأنها 

وسيلة بالضد من خصومهم )اإلسالميني(!
إن هذا الفصل بني نوعني من املجتمع )منارص 
للط�رب والرق�ص وآخ�ر راف�ض ( َتمّث�َل  أن 
أح�د املعممني صى أمام مدخ�ل صالة الحفلة 

ركعتني احتجاجا عى الحفل .!
يف ذات الوقت كان هناك معرض للكتاب ببغداد 
أقامت�ه )دار امل�دى ( وصاحبها فخ�ري كريم 
ال�ذي اس�تدعى  ش�خصية  فكري�ة )جدلية ( 
طاملا أثنى ع�ى التطبيع مع )الصهاينة ( ونال 
من الرتاث االسالمي وشكك بالقدس واألقىص .

موع�د إقامة ه�ذه الحفالت ومع�رض الكتاب 
جاء م�ع مواعيد متقاطعة معه�ا يف املضمون 
واله�دف حي�ث ش�باب يرقص�ون ويحتفلون 
وآخرون  يرابطون عى بوابة املنطقة الخرضاء 
مطالب�ني بحقه�م بس�بب ضي�اع أصواتهم يف 
االنتخاب�ات االخ�رة وماش�ابها م�ن تزوي�ر 
ويتحملون وزر الربد وقس�وة الظروف. كما أن 

هناك انتظارا  وتهديدا وقلقا بشأن قرب موعد 
جالء القوات االمركية ،

ومراسيم ذكرى استشهاد )أبطال النرص (.
الش�باب الذين حرضوا الحف�الت دفعوا مبالغ 
عالي�ة نس�بة مع الش�كاوى التي يت�م اإلعالن 
عنه�ا من قبله�م عندما يظهرون عى وس�ائل 
االع�الم وهم يش�كون ف�رص العم�ل والفاقة 

وغرها .
ال أري�د أن أعلق كثرا عى ه�ذا املوضوع ألنني 
أرى جمي�ع الش�باب الذين ح�رضوا الحفالت 
والذين انتقدوهم هم أبن�اء هذا الوطن ،وليس 
ألحد أن يعتقد غر ذلك ،وإذا ما انحرف أحد عن 
مسار قيم االمة ،مثلما فعل الجناة الذين قتلوا 
وعلقوا الفتى )ميثم البطاط ( فيما كان هنالك 
الع�رشات ص�وروا الجث�ة املعلق�ة دون أدن�ى 
حالة انزعاج ع�ى وجوههم وكأنهم يصورون 

مشهدا عابرا الغر !
إن هذه الفوىض يف تبنيات الشباب ذكورا وإناثا 
التغره�ا االعرتاضات واالحتجاج�ات ،فالذين 
حرضوا الحفالت تواصل�وا فيما بينهم وعملوا 
بكل وسعهم ليحرضوا كي يغيضوا )خصومهم 
( ،فهو تجمع ) مناكدة  ( أكثر مماهو )فني (!

وهنا نسأل ؛-من رسق أبناءنا منا ؟
عندم�ا يتم إهم�ال رشيحة الش�باب ،من قبل 
املتعاقب�ة  والحكوم�ات  السياس�ية  االح�زاب 
،بحي�ث التجد يف الكتل السياس�ية جيال جديدا 
يعوض اله�رم الذي اجتاحها ،فأصبحت مجرد 

عناوين الغر .
كما أن االحزاب والكتل السياسية والحكومات 
املتعاقبة تحاصصت مؤسسات الدولة وجاءت 
باألميني عى حساب أهل الفكر والعلم والرشاد 

،فمات عصب الحياة يف مؤسساتنا 
ولم تعد فاعلة .

كان العراق من الدول املتميزة يف مجال املرسح 
وخاصة )الجاد ( بحيث ُتدّرُس التجربة العراقية 
يف املعاه�د الفنية بهذا املعن�ى ،وإنتاج االعمال 

الفنية م�ن تمثيلي�ات ودراما ومسلس�الت ما 
ُيغن�ي العائلة العراقية ع�ن الكثر من االعمال 

والحفالت البعيدة عن قيمها .
قب�ل أكثر م�ن عام�ني دخ�ل املمث�ل واملخرج 
العراقي املعروف حم�ودي الحارثي )عبويس ( 

اىل باحة املركز الثقايف العراقي بشارع املتنبي 
فكان أن احتش�د حول�ه أغل�ب الحضور حتى 

التكاد تراه وهو يرد التحايا عى الحشود .
الحارث�ي لم ُيعرف س�وى بعم�ل واحد )تحت 
م�وس الحالق ( ت�م إنتاجه ع�ام 1962 وليس 
بني الحشود من هو يف هذه املواليد ،لكن العمل 
الناجح االصيل يبق�ى يف ذاكرة االمة ،ومازالت 
رس�الة )حج�ي رايض ( لحظة إب�داع يف تأريخ 

الفن العراقي .
من�ذ عام 2003 وحت�ى )اآلن( ليس هنالك من 
اهت�م بالف�ن والفنان�ني ،ومس�ارحنا ،مع�دة 
أدن�ى  ،دون  السياس�ية  االح�زاب  الحتف�االت 
عم�ل فني يذك�ر ،أم�ا فنانونا فأغلبه�م غادر 

البل�د وريض بأرخص االعم�ال الكوميدية مثل 
)البزونة كليش عدها (وماشاكل ذلك ،وآخرون 

)Mbc( ابتلعتهم
وأحده�م )جواد الش�كرچي (بط�ل مرسحية 

)الجنة تفتح أبوابها متأخرة(وغرها .
ال أع�رف س�ببا إلهم�ال املؤسس�ات الثقافية 

وكأنها يف دائرة )التهمة (!
أمامك�م تجربة إي�ران بالفن حي�ث اليمر عام 

دون أن تحصد جائزة يف السينما أو الدراما 
أما االعمال التأريخية فلها فيها الُحظوة االوىل 
ويكفين�ا ش�اهدا مسلسل)يوسف(ومسلس�ل 

املختار  والعرشات من أمثالها .
مدير أكاديمية الفن يف إيران  )معمم (وحاصل 
ع�ى ش�هادة الدكت�وراه م�ن أملاني�ا باملرسح 
الفني�ة ،مس�احة مؤسس�اتها  ،واالكاديمي�ة 
تتس�ع ملس�احة محافظ�ة كامل�ة تض�م كل 
الفنون يف املرسح واملوس�يقى والدراما والرسم 

والنحت وبقية الفنون األخرى !!

ال أع�رف نحن عى أية جهة يمكن أن ُنحس�ب 
فق�د أضعن�ا هويتنا وأضعن�ا أجيالن�ا ومثلما 
فش�لنا يف إدارة امللف السيايس فشلنا يف احتواء 
ش�بابنا ،الذي�ن فض�ل منه�م الكث�ر أن يلقي 

بنفسه يف مخاطر  البحار مهاجرا .
ربما يسأل البعض ؛-هل أوصلتم هذه الرسالة 
اىل االح�زاب الحاكم�ة ؟ أق�ول نعم وبش�هادة 

الشهود فوجدنا أننا نكلم جدرانا .
أق�ول أيها الش�باب إن األوطان تق�اس بإبداع 

شعوبها وإن صناعة الغد يصنعها أمثالكم 
وإن لكم آباًء بنوا تجارب فنية باملرسح والرسم 
والدرام�ا يف وقت كانت األمية تصل اىل  % 90 بني 
وا نس�تِفْد من صربهم  صفوف الش�عب ،فهلمُّ
وتجربته�م وهناك مؤسس�ات ثقافي�ة وفنية 
مازال�ت تحتاج اىل التفعيل وبانتظار  س�عيكم 
،فإن أكثر األعمال إبداع�ا هي التي تراعي قيم 
األمة وأصالتها وتأريخها ،وليس الُعري س�بيال 

لإلبداع بل سبياًل للضياع .

 

املنطق�ة  الع�راق  يف  البق�اء  املتح�دة  الوالي�ات  ع�ى  كت�ب 
االسرتاتيجية غر املستقرة .

لك�ن الرؤيا تختلف يف الحجم والنوع حيث تعتقد إدارة بايدن 
ان تقلي�ل الوجود العس�كري مقابل تكثي�ف األهتمام األمني 

والسيايس هو الحل األفضل.
حي�ث ان تغي�ر العنوان فق�ط لتغير املهام م�ن القتالية اىل 
األستش�ارية والتدري�ب يف عملي�ة تحاي�ل دبلوماس�ية ه�و 
األفضل مع الحف�اظ عى القنوات األس�تخبارية التي تجمع 
املعلومات ع�ن إي�ران والفصائل الش�يعية وتراقب عن كثب 
م�ع اإلرسائيليني وبع�ض املتعاونيني من القي�ادات العراقية 
املتعاون�ة مع واش�نطن يف كب�ح الجم�اح اإليران�ي بالتمدد 
والنفوذ وبالتزامن مع مفاوضات فيينا حول عودة واشنطن 

اىل طاولة املفاوضات املبارشة مع طهران ،،!
إن الوالي�ات املتحدة ال تظهر أي اس�تعداد للتخيل عن العراق 
بسبب مصالحها الجيوسياسية واالقتصادية واألمنية املهمة 

خاصة يف اطار حربها الباردة مع إيران ومحور املقاومة ،،!
لكن العقبة املهمة التي س�تواجهها واش�نطن يف العراق هي 
فصائ�ل املقاوم�ة التي تش�كك بجدية األنس�حاب األمريكي 
وتعت�رب اع�الن الحكوم�ة العراقي�ة عب�ارة ع�ن مرسحي�ة 
دبلوماسية فاشلة خاصة بعد ترصيحات ماكنزي الذي اعلن 
اْن ال أنس�حاب م�ن العراق وه�و رأي البنتاغ�ون املجرد من 

الدبلوماسية ،،!
يف ظ�ل سياس�ة الغم�وض ال يس�تبعد أن يس�تغل ترصي�ح 
ماكن�زي ض�د الوجود األمريك�ي من قبل الفصائ�ل ،،؛ حيث 
بالفع�ل ذهب�ت  بعضها إلع�الن التعبئة لقواعده�ا والتأهب 

ملواجهة األحتالل .
وارسلت واشنطن من طرفها رسالة اىل الفصائل مفادها انها 
تراق�ب الوضع عن كثب وهي مس�تعدة لل�رد عى اي هجوم 

متوقع عى قواتها ،،!
وتخىش ايضا من ان انس�حابها تح�ت الرضبات الصاروخية 
لفصائل املقاومة س�يعترب إنجازاً اسرتاتيجياً بالنسبة إليهم، 
وس�تكون الي�د العلي�ا إلي�ران ومح�ور املقاومة ع�ى طريق 
تحقيق الهدف األوس�ع املتمّثل يف انسحاب القوات األمريكية 

من غرب آسيا«.
يف ض�وء ه�ذا التج�اذب ب�ني الدبلوماس�ية والعس�كرتارية 
األمريكي�ة املتمثلة بالجنرال ماكنزي وترصيحاته املس�تفزة 

ستبقى يد املقاومة العراقية وفصائلها عى الزناد ،،!

فصائل المقاومة يد على الزناد

حسام الحاج حسين  

بقلم/ د. عصام نعمان 
أب�رُز الالعب�ني دول خمس ك�ربى � الواليات املتحدة، روس�يا، 
الص�ني، فرنس�ا، وبريطاني�ا � الت�ي وّقعت مع إي�ران االتفاق 
الن�ووي للع�ام 2015. أب�رز الالعبني اإلقليمي�ني، باإلضافة اىل 
إي�ران، تركيا و«إرسائيل« املش�اركتان يف ال�رصاع املحتدم عى 
مدى غرب آسيا املمتّد من سواحل البحر األبيض املتوسط غرباً 
اىل س�واحل بحر قزوين رشقاً. هذا الرصاع ينعكس بالرضورة 
عى العراق وس�ورية ولبنان، ال س�يما عى األزمات املستفحلة 

يف كلٍّ منها.
يتفاوض الخمس�ة الكبار مع إي�ران يف فيينا يف محاولٍة إلحياء 
االتف�اق الن�ووي املش�لول بفع�ل الرئي�س األمركي الس�ابق 
دونال�د ترام�ب ال�ذي أخ�رج ب�الده من�ه وف�رض ع�ى إيران 
عقوب�ات اقتصادية قاس�ية. م�ا من أح�د اآلن بإمكانه الجزم 
بما س�تنتهي إليه املفاوضات املتعثرة. لكن بإمكان اّي مراقب 
متابع وحصي�ف ان يرصد ما يرافق املفاوض�ات من تحركات 
ومناورات وسيناريوهات يف ساحات الرصاع، ال سيما يف العراق 

وسورية ولبنان.
 يف الع�راق، ثمة موقف مس�تجّد للواليات املتح�دة: غداة إعالن 
بغ�داد انتهاء الدور القتايل لقوات التحالف الدويل رس�مياً وبدء 
انس�حابها من الع�راق ليتح�ّول دورها استش�ارياً، أعلن قائد 
القيادة املركزية األمركية الجنرال فرانك ماكنزي اّن واش�نطن 
س�ُتبقي القوات األمركية الحالية البال�غ عددها 2500 جندي 
يف الع�راق، محذراً من زي�ادة ما وصفه »هجمات امليليش�يات 

العراقية املوالية إليران عى األمركيني والعراقيني«.
 املوقف األمركي املس�تجّد يتعارض مع ق�رار الربملان العراقي 
بوجوب انسحاب كّل القوات األجنبية من البالد قبل نهاية العام 
الحايل. واش�نطن أحرجت بموقفها مختلف القوى السياس�ية 
العراقي�ة وإْن كان حلفاؤه�ا هم األقّل حرجاً. ذلك س�يؤدي اىل 
ازدي�اد األزم�ة السياس�ية احتدام�اً اىل ان تعود واش�نطن عن 

قراره�ا، وهل تعود قبل ان تنتهي مفاوضات فيينا اىل تس�وية 
متوازنة تستجيب املصالح األساسية لأطراف املتصارعة؟

بم�وازاة اس�تبقاء قواته�ا يف الع�راق، تقوم واش�نطن بتعزيز 
قواته�ا املتموضع�ة يف ش�مال س�ورية )محافظتي الحس�كة 
والرق�ة( ويف رشقها )محافظة دير الزور( ويف رشقها الجنوبي 
موقع التنف الحدودي بني سورية والعراق واألردن. وال تكتفي 
واش�نطن بتعزيز قواتها بل تضاعف رفد حلفائها املحليني من 

قوات »قسد« الكردية املتمرّدة عى الحكومة املركزية يف دمشق 
واملس�يطرة، بالتعاون مع األمركيني، عى جملة آبار للنفط يف 

شمال سورية ورشقها.
أكث�ر من ذل�ك، تأمل أمركا بس�يطرتها املرتج�اة عى مجلس 
النواب وبالتايل عى الحكومة املنبثقة منه، تعزيز نفوذ خصوم 
حزب الله السياس�يني وترفيع قدراتهم ع�ى نحٍو يمّكنهم من 
الدف�ع بإتجاه تنفي�ذ قرار مجلس األمن ال�دويل 1559 القايض 

بتجري�د الفصائ�ل اللبنانية املس�لحة من س�الحها األمر الذي 
ينال، يف ظنها، من قوى املقاومة وخصوصاً حزب الله.

بإختصار، تترصف الواليات املتحدة يف العراق وس�ورية ولبنان 
عى نحٍو يخدم مصالحها بالدرجة األوىل من حيث الضغط عى 
إيران وحلفائها املحليني لرتجمتها ثماراً سياسية يف مفاوضات 
فيين�ا، كذلك لتهدئة مخاوف »إرسائي�ل« من تعاظم قوة إيران 
وحلفائها يف محور املقاومة ما يمّكن واشنطن من التوّصل مع 
طه�ران اىل اتفاق نووي مقب�ول يف الكونغرس األمركي كما يف 

»إرسائيل«.
يف مواجهة أمركا، تترصف إيران كما روس�يا وس�ورية وقوى 
املقاوم�ة املتحالفة معه�ا عى نحٍو ي�ؤّدي اىل تطويق وتعطيل 
مناوراته�ا وضغوطه�ا يف العراق وس�ورية ولبن�ان، ويبدو اّن 
طه�ران أفلح�ت يف دع�م حلفائه�ا اإلقليميني والح�ؤول دون 
تراجعه�م أم�ام خصومه�م داخ�ل بالده�م م�ن جه�ة، ومن 
جه�ة أخرى عدم التصلّب سياس�ياً لدرجة تدفع واش�نطن اىل 

االنسحاب من مفاوضات فيينا.
كّل ه�ذه الواقع�ات والتط�ورات تحم�ل املراق�ب املتاب�ع عى 
االستنتاج بأّن أزمات العراق وسورية ولبنان املحتدمة ستبقى 
تس�ويتها او عدم تس�ويتها رهن نج�اح مفاوض�ات فيينا أو 
فش�لها. لك�ن يبقى س�ؤاالن يصع�ب إعطاء ج�واب عنهما يف 

الوقت الحارض:
األول: ه�ل تمن�ح الوالي�ات املتح�دة »إرسائيل« ض�وءاً أخرض 
وتدعمه�ا، دونم�ا مش�اركة مب�ارشة م�ن جانبه�ا، ملهاجمة 
منش�آت إيران النووية وصناعتها الصاروخية املتقدمة يف حال 

فشل مفاوضات فيينا؟
الثاني: هل تكتفي إيران بالرّد ع�ى »إرسائيل« بقواها الذاتية، 
وهي ضخم�ة وفاعلة، ام تغتنم قيادتها، وس�ائر قيادات دول 
محور املقاومة، الفرصة املتاحة فرّدون جميعاً عى »إرسائيل« 

بشكل متكامل وصاعق ويف كّل الجبهات؟

بقلم/شرحبيل الغريب
اس�تقبلت دولة اإلمارات العربي�ة املتحدة نفتايل 
بيني�ت كأول رئيس وزراء إرسائي�يل منذ توقيع 
اتفاقي�ات التطبيع بني »إرسائي�ل« واإلمارات يف 
منتصف أيلول/س�بتمرب 2020، يف عهد الرئيس 
األمركي الس�ابق دونالد ترام�ب، والتقى بينيت 
خ�الل زيارته كالً من وزي�ر الخارجية اإلماراتي 
عب�د الله ب�ن زايد وويل عهد أب�و ظبي محمد بن 

زايد.
اإلع�الن اإلرسائييل تح�دث عن أه�داف الزيارة، 
وق�ال إنَّها جاءت اس�تناداً إىل س�عي »إرسائيل« 
لبحث سبل التعاون املشرتك بينها وبني اإلمارات 
يف املجال�ني االقتصادي والتجاري، بينما كش�ف 
السفر اإلرسائييل يف اإلمارات أمر حايك لوسائل 
إع�الم إرسائيلية يف وقت الح�ق أنَّ امللف اإليراني 

يتصدَّر مباحثات بينيت وابن زايد. 
وقال�ت صحيفة »إرسائي�ل هيوم« أيض�اً، نقالً 
ع�ن مس�ؤولني إرسائيليني لم تذكر أس�ماءهم، 
إن بينيت س�يطلع ابن زايد عى معلومات رسية 
اس�تخباراتية فيم�ا يتعل�ق بفصائ�ل مس�لّحة 

تدعمه�ا إي�ران وطائرات مس�ّرة تزودها بها يف 
املنطقة.

زي�ارة بيني�ت لإلم�ارات تأت�ي يف وق�ت تج�ري 
مباحثات فيينا بني إيران وقوى عاملية، يف محاولة 
لت منه  إلحياء االتفاق النووي اإليراني الذي تنصَّ
إدارة الرئي�س األمركي الس�ابق دونالد ترامب. 
ورغم م�ا قيل عن الزيارة وأهدافها، فإنَّها، وفق 
الترسيب�ات، أخذت طابعاً جيوسياس�ياً بامتياز 
يف ظّل س�عي إرسائييل محم�وم منذ فرتة إلرباك 
محادث�ات فيين�ا وقط�ع الطريق أم�ام طهران 

للعودة إىل االتفاق النووي. 
ثم�ة أهداف ودوافع نابعة م�ن تحركات كلٍّ من 
»إرسائيل« واإلمارات األخرة يف املنطقة، إذ تأتي 
زي�ارة رئيس الوزراء اإلرسائي�يل يف هذا التوقيت 
تعب�راً عن حالة القل�ق الكب�رة واملتزايدة التي 
أصبحت تنت�اب »إرسائيل« من عالق�ة اإلمارات 
وطهران األخ�رة، وهو ما ع�ربت عنه صحيفة 
»يديع�وت أحرون�وت« اإلرسائيلي�ة، حني نقلت 
عن مس�ؤول أمني إرسائي�يل وصفته بأنه رفيع 
جداً، قوله: »إّن التقارب بش�كل متواٍز من إيران 

واإلم�ارات ليس مقبوالً. إذا ت�ّم فتح األبواب بني 
إي�ران واإلمارات، فإّن هذه القصة كلّها قد تتغّر 

إىل األسوأ«.
حال�ة القلق اإلرسائيلية ه�ذه ترجمت إىل خطوة 
عملي�ة، وج�اءت تعب�راً ع�ن حال�ة االنزع�اج 
الكبرة تج�اه الزيارة التي ق�ام بها طحنون بن 
زاي�د لطه�ران، والتي أدت إىل رف�ض »إرسائيل« 
طل�ب اإلم�ارات بيعه�ا منظومات دف�اع جوي، 
من بينه�ا القّب�ة الحديدي�ة والعصا الّس�حرية 
العرتاض القذائ�ف الّصاروخية. وقالت صحيفة 
»إرسائيل هيوم« يف هذا السياق، وبشكل واضح، 
إّن »إرسائي�ل« رفضت بيع دفاع�ات صاروخية 

لإلمارات بسبب صلتها بإيران. 
اله�دف اآلخر م�ن زيارة بينيت لإلم�ارات يكمن 
يف تعطي�ل التق�ارب اإليراني اإلمارات�ي أو وقفه 
بشكل نهائي، يف ظل حالة التحول السيايس التي 
تشهدها اإلمارات يف التقارب واالنفتاح عى عدد 
من الدول، وال س�يما إيران وسوريا وتركيا. هذا 
التعطيل يصّب يف خدمة السياسة اإلرسائيلية يف 
املنطقة يف مجال التعاون االستخباري يف الدرجة 

األوىل، إذ أعلنت »إرسائيل« أنها ستقدم لإلمارات 
معلوم�ات رسي�ة اس�تخباراتية تحريضّية ضد 
إي�ران، بأنها أصبحت دولة عى مش�ارف العتبة 
النووي�ة، ويجب الح�ذر ووقف العالق�ات معها 

فوراً.
أم�ام هذي�ن الهدف�ني اإلرسائيلي�ني، ال ب�د من 
التأكيد عى مسألتني يف غاية األهمية، توضع من 

خاللهما األمور يف نصابها الصحيح:
األوىل، إن »إرسائي�ل« ومرشوعها يمثالن الخطر 
االس�رتاتيجي الكب�ر، ويش�كالن تهدي�داً، ليس 
للش�عب الفلس�طيني وحده باحتالله�ا األرض 
الفلس�طينية، إنما تش�ّكل أيضاً خط�راً وتهديداً 
وكل  وش�عوبها،  العربي�ة  املنطق�ة  دول  ل�كل 
مح�اوالت تغيي�ب القضي�ة الفلس�طينية ع�ن 
الخارطة لن يكتب لها النجاح، وستبوء بالفشل، 
أمام اس�تمرار دعم محور املقاومة الذي ترتأسه 
إيران وإس�ناده، دفاعاً عن القضية الفلسطينية 

وحقوق املستضعفني من الشعب الفلسطيني. 
الثاني�ة، إنَّ ال�دول التي طّبعت م�ع »إرسائيل«، 
وه�ي تندف�ع أكث�ر يف مس�تنقع التطبي�ع م�ن 

خ�الل توقيع االتفاقي�ات يف كل املجاالت، تخلّت 
الق�دس  وقضي�ة  الفلس�طينية  القضي�ة  ع�ن 
الدع�م  أش�كال  كّل  وأوقف�ت  واض�ح،  بش�كل 
للش�عب الفلس�طيني. يف املقاب�ل، تأت�ي زي�ارة 
بيني�ت لإلم�ارات مع إع�الن إرسائييل ع�ن بناء 
املزي�د من البؤر االس�تيطانية وتهجر املزيد من 

الفلسطينيني من منازلهم يف مدينة القدس. 
اإلم�ارات ذهب�ت بعي�داً يف تطبي�ع عالقاتها مع 
»إرسائي�ل« يف مجاالت عدة، وه�ذا يؤخذ عليها، 
بما يش�كل من خط�ورة حقيقية ع�ى القضية 
الفلس�طينية وعمقها العربي واإلسالمي بشكل 
خ�اص، واملش�هد العربي بش�كل ع�ام، لكن يف 
املقل�ب اآلخ�ر، وبس�لوك جديد، كي�ف يمكن أن 
نق�رأ التح�والت اإلماراتية األخرة يف السياس�ة 
الخارجي�ة تج�اه دول يف املنطق�ة، أبرزها إيران 

وسوريا وتركيا؟
ثمة أس�باب واضحة وضوح الش�مس يف وضح 
النهار، ه�ي التي جعلت دولة اإلم�ارات تلجأ إىل 
مثل هذا التحول املفاجئ والواضح يف سياساتها 
الخارجية مع تلك الدول، أولها تورطها يف الرصاع 

يف اليمن وليبيا، ما تس�بب بإلحاق أرضار مالية 
ودبلوماس�ية كبرة بسمعتها يف املنطقة، ناهيك 
عن حالة ع�دم اليقني التي توصل إليها حكامها 
بش�أن دور أمركا يف املنطقة، وإحساسهم بأنه 
ل�ن يأتي أحد إلنقاذها إذا توّرطت أكثر يف قضايا 

أكثر سخونة. 
أه�داف  لتحقي�ق  »إرسائي�ل«  س�عي  وأم�ام 
مكش�وفة م�ن وراء تحركاتها السياس�ية، من 
املنطق�ة  يف  إي�ران  ص�ورة  ش�يطنة  اس�تمرار 
ودورها ومكانته�ا، تحاول بالتوازي إدامة حالة 
التأث�ر املبارش يف الدول املطبع�ة، لتحييدها من 
إقامة أي عالقات مؤثرة م�ع طهران، خوفاً من 
االنعكاس�ات املضادة عى مس�ار العالقات التي 
بنته�ا خالل الس�نوات األخ�رة، وضم�ان عدم 

انهيارها بأي شكل من األشكال.
إذاً، إّن الح�ّد الذي س�تحافظ عليه »إرسائيل« يف 
عالقاته�ا مع تل�ك الدول هو اس�تمرار الرتهيب 
بالخط�ر اإليران�ي، لضم�ان اس�تمرار التطبيع 
وتغلغلها أكث�ر، بما يضمن اس�تمرارية تحقيق 

مصالحها يف منطقة الرشق األوسط ككل.

بين استفهامات »احتفاالت الغناء والرقص«
 وبين إهمال الشباب .. مساحة من الحديث والجدل

أزمات العراق وسوريا ولبنان محتدمة ومترابطة 

بينيت في اإلمارات .. ماذا تريد »إسرائيل«؟

رهن نجاح مفاوضات فيينا النووية 

تحتدم األزمات 
السياسية واالقتصادية 

واالجتماعية في العراق 
وسورية ولبنان. ظاهر 

الحال يشي بأن لكلٍّ 
منها خصوصيتها، 

لكنها في الواقع 
مترابطة. ذلك ألّن لها 
أسباباً وعوامل ودوافع 
مشتركة، وألّن العبين 

إقليميين ودوليين 
يشاركون في تعقيدها 

أو حلحلتها بحسب ما 
تقتضيه مصالحهم 
وتسمح به موازين 

القوى المتطورة.
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العدد 2738 السنة الثانية عشرة

َل نائب رئيس االتحاد العراقي بكرة القدم يونس محمود، وسائل االعالم العراقية، مسؤولية تراجع أداء املنتخب  َحمَّ
الوطني.وقال محمود إن »80 باملئة من مش�كالت املنتخب الوطني، س�ببها االعالم وانتقاده الالذع لالعبني والكادر 
التدريبي«.واوض�ح ان »بع�ض الالعبني، أدع�وا اإلصابة كي ال يمثل�وا املنتخب الوطني يف كأس الع�رب تخوفاً من 
االخفاق الذي قد يؤجج الش�ارع ضدهم«.يذكر ان مس�توى املنتخب الوطني تراجع كثرياً، كونه لم يحقق الفوز يف 

10 مباراة متتالية.

محمود: 
بعض العبي المنتخب تظاهروا باإلصابة 

     طالل العامري6

التفاف حول قانون 
الِمنح!

حني س�اهمنا بظهور قان�ون الرّواد واألبطال م�ن الرياضيني 
توقعن�ا صادق�ني أن تض�اف إليه�م رشيحة مهّمة س�اهمت 
باإلنج�ازات املتحّقق�ة للبلد ونقص�د الصحفي�ني واإلعالميني 
ال�رّواد مّمن ال يس�تطيع أي جاه�ل أن يتغاف�ل عنهم، فكيف 

بالعقالء والراشدين من أويل األمر؟
ال نعل�م ما ينتظرون كي ينصفوا رشيحة ليس�ت بذات الحجم 
أو الع�دد ال�ذي ُيخىش منه للتأثري عىل املس�تحّقني م�ن الرّواد 
وُهم األهم إضافة لألبطال صغارهم وكبارهم كأشبال وناشئة 
وش�ّبان ومتقّدم�ني لعديد االتحادات التي تتس�ابق فيما بينها 
لض�ّم أعداد كب�رية من رياضييه�ا واملوالني له�ا تحت مختلف 
التسميات حتى أضحى قانون الرّواد واألبطال الذي تم ترشيعه 
ال ُيلب�ى الغاي�ة التي ُوِجد من أجلها وهم رشيح�ة الرّواد الذين 
اعتقدن�ا أنهم س�يتّم انصافهم ليعيش�وا يف بحبوب�ة حكومية 

أواخر أعمارهم وهذا ال يصّح وال يكون!
م�ا دفعنا لكتابة ه�ذا املوضوع، ما ش�اهدناه يحصل بالزيادة 
غري املعقولة واملقبولة التي حصلت يف عدد األبطال بعد انحسار 
الرشيحة األهم التي قيل بأنها لم تعد تس�تطيع اس�تيعاب أحد 
مّمن تجاوزوا س�ّن الخمسني سنة، والدليل تجاهل الصحفيني 
عمداً، مع أنهم رُشكاء الرياضة مثلما يتحّدث عديد مسؤوليها 
يف أثن�اء مقابالته�م الصحفّية أو ع�ر التلفاز، لك�ن أّياً منهم 
ل�م يدعم حق�وق الصحفيني الرياضي�ني املرشوعة منذ صدور 

القانون عام 2013 حتى يومنا هذا!
والغريب تتهّي�أ مجموعة كبرية لتنال حّصتها من منحة الرّواد 
واألبطال التي هي من األساس تحتاج إىل تصفية وتنقية بسبب 
من تّم زرعهم بني الس�طور ليحصدوا مكاسب ال يستحقونها 
ش�هرياً مع بعض املي�زات بالرغم من قلّتها، وت�م التأكيد عىل 
هذه املعلومة يف وس�ائل إعالمية كثرية وعىل لس�ان شخصيات 
منتمي�ة لالتح�ادات الرياضية وجدت أن بينها من ال يس�تحقُّ 

مساواتهم مع رّواد أفنوا حياتهم من أجل رقّي ألعابهم!
ل�م نفاجأ ح�ني طالعنا حصد أحد وف�ود العراق مل�ا قيل عنها 
بطولة آس�يوية عن فّعالية فردّية وبع�دد مهول من امليداليات 
امللّونة حتى شعرنا لوهلة وبعد رؤية تهويل اإلنجاز بأّن العراق 
بات )س�ّيد الكون( لكل ما له ش�أن بتنمي�ة العضالت! يف ذات 
الوقت تنامت مشاركات العراق يف البطوالت اإلقليمية مثل غرب 
آس�يا وغريها الدولية للفّعاليات األوملبية َوغري األوملبية، وألنها 
بط�والت للصفوف الثالث�ة وهم األغلب األعّم الذين يش�اركون 
فيها بإس�تثناء العراق طبع�اً الذي يجّند له�ا صفوته املختارة 
لتتنافس عىل املراكز الثالثة األوىل، يف أحيان تغادر بُخفي حنني 
برغم ُضعف من يتنافس�ون معنا من الذين يش�اركون بهدف 

بناء فرقهم أو إعداد أجيال جديدة.
ندع�و املعني�ني باملوض�وع إىل فت�ح ملّف�ات وس�جالّت منحة 
األبطال والرّواد التي ما عادت تحتمل الزج بأس�ماء جديدة من 
الصغ�ار والش�باب وُمّدعي االنجازات الذين َوجدوا من ُيس�ّهل 
لهم األم�ور طاملا هناك كتاب مختوم من ه�ذا االتحاد أو غريه 
يؤّيد االس�تحقاق غري املس�تحق رشعاً وُعرف�ًا وقانوناً نتيجة 
عمليات االلتفاف حول القانون ذاته الذي ال نس�تغرب يوماً أن 
ُيطالب هو اآلخر بمستحّقات كالتي شمل بها من ال يستحقها 

وُه�م ُكث�ر!
إن َمن�ح الصحف�ي الريايض حقوق�ه املتأّخرة ُيعد مس�ؤولية 
قانوني�ة ينبغي ُمراعاته�ا وعدم قبول الس�كوت عنها، فاألمر 
ال يتعلّق بمس�ألة مادية بقدر اس�تحقاق ُنخب�ة قّدمت الكثري 
لرياضة العراق عر س�نني طويلة، ودعمت األبطال، وس�اندت 
األندية واالتحادات واملؤّسس�ات القيادّية حس�ب االس�تحقاق 
عندم�ا تنج�ز واجباته�ا، ووّجهت انتق�ادات تقوي�م أعمالها 

للمصلحة العامة، وآن األوان أن ُتشمل بمواد القانون.
عّدل�وا القان�ون املذك�ور أو ع�ىل األقل عّطل�وا الفق�رات التي 
تس�تنزفه وهي من جعل�ت الصغار واألح�داث يتقاعدون قبل 
أوانهم من حيث الراتب أو ترّقب وصولهم إىل سّن الخمسني ألن 
القانون ش�ملهم بمفردة أبطال.. فخذوا أبطاالً وأرصفوا ِمنحاً 

)طاملا خالكم طّيب(!

ح�ددت لجنة املس�ابقات يف االتحاد العراقي 
لكرة القدم، اليوم الخميس وبعد غد الجمعة 
موع�داً النط�الق منافس�ات الجول�ة الثالثة 
عرشة م�ن الدوري املمتاز.وبين�ت اللجنة يف 
بي�ان حصلت املراق�ب العراقي عىل نس�خة 
من�ه ان�ه »تنطل�ق الي�وم مباري�ات الجولة 
الثالثة عرشة من الدوري املمتاز بإقامة أربع 
مواجه�ات، اثنت�ان منها يف الس�اعة الثانية 
ظهراً حيث س�يلتقي يف املب�اراة االوىل فريقا 
نادي امانة بغداد مع ضيفه نادي الكرخ عىل 
ملع�ب االول، امانة بغداد ال�ذي يحتل املركز 
التاس�ع برصيد س�ت عرشة نقطة يس�عى 
يف مب�اراة الي�وم اىل تأكيد صحوت�ه االخرية 
حي�ث حقق الفوز يف الجوالت الثالث املاضية 
عىل فرق س�امراء ونف�ط ميس�ان ونوروز 

ويطم�ح الي�وم اىل إضاف�ة فري�ق الكرخ اىل 
قائمة ضحاي�اه واالرتقاء يف س�لم الرتتيب، 
م�ن جانب�ه الك�رخ س�يواجه امان�ة بغداد 
بطم�وح تحقيق الف�وز األول ل�ه يف الدوري 
املمتاز بع�د اثنتا عرشة جولة حيث تعادل يف 
ثماني مباريات فيم�ا تلقى الهزيمة يف اربع 
مباريات.ويف املباراة الثانية يس�تضيف نادي 
اربيل ضيفه الق�ادم من بغداد القوة الجوية 
عىل ملعب دهوك املف�رتض القامة مباريات 
أربي�ل، أربي�ل صاح�ب املركز الس�ابع عرش 
برضي�د ثماني نقاط فقط وهو مركز يطيح 
بصاحبه اىل دوري الدرجة األوىل يسعى اليوم 
اىل تحقي�ق ف�وزه الثان�ي يف ال�دوري املمتاز 
حي�ث حقق الفوز يف مواجه�ة وحدية كانت 
ام�ام الطلبة فيما تع�ادل يف خمس مباريات 

وتلقى س�تة هزائم. فيما يطم�ح الجوية يف 
مواجهة اليوم اىل االرتقاء اىل وصافة الرتتيب 
وه�و الذي يحت�ل املرك�ز الراب�ع يف الجدول 
برصيد خمس�ة وعرشين نقط�ة مع انتظار 
نتيجت�ي مبارات�ي ال�زوراء ونفط الوس�ط.
ويف املباراة الثالثة التي س�تقام عند الساعة 
الرابع�ة ع�را ع�ىل ملع�ب كرب�الء الدويل 
والت�ي س�تجمع الفريق�ان صاحب�ا املركز 
الع�ارش والح�ادي ع�رش يف ج�دول الرتتبي 
وهما الكهرباء والصناعة، الكهررباء يرغب 
بتحقي�ق الف�وز ورضب عصفوري�ن بحجر 
واح�د فالف�وز ع�ىل الصناعة س�يقدمه اىل 
املركز التاسع من جهة وسيطيح بالصناعة 
اىل مركز ادنى يف الجدول، من جانبه الصناعة 
يفك�ر يف خطف النق�اط الث�الث يف مواجهة  

اليوم وتحقيق الف�وز الخامس له يف الدوري 
املمتاز والوص�ول اىل النقطة الثامنة عرشة.

أم�ا املباراة الرابعة التي س�تقام يف الس�اعة 
السادس�ة مس�اًء عىل ملعب الش�عب الدويل 
س�تجمع فريق�ي الطلبة وضيفه القاس�م، 
االني�ق صاحب املركز الخام�س والذي يقدم 
مس�تويات متميزة هذا املوس�م خاصة بعد 
أن كان قريب�ا من الهب�وط اىل الدرجة األوىل 
يف املوس�م املايض يس�عى الي�وم الوصول اىل 
النقطة السادس�ة والعرشين وملا ال الدخول 
اىل مرب�ع الكب�ار وانتظ�ار خس�ارة الجوية 
والتش�بث باملرك�ز الراب�ع والذي س�يقوده 
اىل املنافس�ة ع�ىل لقب ال�دوري املمتاز فيما 
سيطمح فريق القاسم صاحب املركز الرابع 
عرش اىل اإلطاح�ة بمضيفه الطلبة والدخول 

اىل منطق�ة األمان يف جدول الرتتيب وتحقيق 
ف�وزه الثاني بعد ان أط�اح بفريق النجف يف 
الجول�ة التاس�عة.وتتواصل املنافس�ات غدا 
الجمعة باقامة ست مواجهات، أربع منها يف 
الس�اعة الثانية ظه�راً اذ يضيف فريق نادي 
النف�ط عىل ملعبه فريق نادي زاخو، ويالقي 
نفط ميسان عىل ملعبه فريق النجف، بينما 
يواجه نوروز عىل ملعب الس�ليمانية ضيفه 
فريق الرشطة، ويضيف فريق س�امراء عىل 
ملعبه فريق الديوانية.وتق�ام مباراة واحدة 
ع�ىل ملع�ب الفيحاء تجم�ع فريق�ّي امليناء 
بضيف�ه فريق ال�زوراء، وعىل نف�س امللعب 
تق�ام آخر مب�اراة ضمن الجول�ة 13 تجمع 
نف�ط  ن�ادي  والجمه�ور  االرض  اصح�اب 

البرة وضيفه فريق نفط الوسط.

اليوم.. الطلبة يواجه القاسم في انطالق الجولة 13 
من الدوري الممتاز

أعل�ن االتح�اد املركزي لكرة الس�لة تس�مية الجورج�ي جورج كازاني�ان مدربا 
ملنتخبنا الشبابي الذي يستعد للمشاركة يف االستحقاقات املقبلة وأبرزها نهائيات 
أمم آس�يا .وأكد املكتب اإلعالمي لالتحاد أن »املكتب التنفيذي التحاد اللعبة ارتأى 
تس�مية كازانيان مدربا ملنتخب الشباب بعد أن كان مرشفا عىل منتخبات الفئات 

العمرية، بينما تمت تسمية املدرب السابق أيرس عبد الرزاق مديرا للمنتخب«. 
ووج�ه االتحاد الدع�وة إىل 17 العبا لالنخراط باملعس�كر الداخيل الذي س�ينطلق 
اليوم الخميس ويس�تمر لغاية يوم الس�بت املقبل ع�ىل ان يجلب جميع الالعبني 
مستمس�كاتهم الرس�مية.«وتألفت قائمة الالعبني املدعوين للمعس�كر الداخيل 
من: دياري أركان وبوالن من نادي الس�ليمانية وعبد الحس�ني وعبد الله مرتىض 
من البرة وحيدر أحمد وعيل س�امر ومؤمل حس�ني من النج�ف ومحمد جبار 

من صالح الدين وأكرم محمد من نينوى وعيل عالء وحس�نني عالء وأحمد وهران 
وأحم�د كاظم من نادي الحلة وزين وليد وأمري رعد من الديوانية ويوس�ف حقي 
من دياىل وأبو الحسن كريم سالم وعيل رعد جمعة من ميسان.ولفت اتحاد السلة 
اىل ان »قائم�ة الالعبني الحالية أولية وس�تعقبها دعوات أخرى لعدد من الالعبني 
املتميزين بغية تكوين منتخب ش�بابي قادر عىل املنافسة وتحقيق أفضل النتائج 
عىل الصعيدين العربي والقاري، إضافة إىل أعداد هذا الفريق وتهيئة سبل النجاح 
املمكن�ة ليكون النواة للمنتخب الوطني مس�تقبال.«ونوه اىل ان »القائمة الحالية 
تم اس�تدعاؤها بناء عىل املس�تويات التي قدمها الالعبون يف بطولة الجمهورية، 
اضافة اىل بطولة الحكم الدويل املرحوم كاظم عيل والتي توج الس�ليمانية بلقبها 

عىل حساب منتخب بغداد.«

ذك�ر عضو اتح�اد الكرة نائب رئيس ن�ادي الرشطة غالب 
الزاميل، أمس األربعاء، أن االحداث التي رافقت مباراة اربيل 
والرشطة انتهت وس�يتم حلها بالكامل خالل زيارة مقبلة 
لوف�د نادي اربي�ل لبغداد.وقال الزام�يل ان »ادارة الرشطة 
اتفقت مع ادارة اربيل عىل زيارة األخرية لألوىل لعقد جلسة 
ودي�ة بني جميع االطراف لفض الخالف بينها«.واضاف ان 
»ادارة اربي�ل املتمثلة برئيس الن�ادي وليد عارب، محرتمة 
جدا وكان موقفها مع وفد الرشطة ايجابي جدا وال خالف 

معه�ا ع�ىل اي يشء اال ان بعض املحس�وبني عىل جمهور 
اربي�ل هم من قاموا بفعلتهم والبد من وضع حد ملثل هكذا 
تجاوزات«.واش�ار الزام�يل اىل ان »اتص�االت ج�رت مابني 
االدارت�ني وقد آثر رئيس الن�ادي عارب وممثلني من االدارة 
لزي�ارة نادينا م�ن أجل تقدي�م االعتذار ل�إدارة وجمهور 
الرشط�ة ملا ب�در من عدد م�ن جمهور اربي�ل حفاظاً عىل 
العالقة الطيب�ة بني الناديني ول�وأد الفتنة«.وأكد أن »عدم 
وج�ود أي خالف مع ادارة نادي أربيل، بل عىل العكس كان 

موقفه�ا مرشفا تجاه ماح�دث، وقد اس�تضافني يف مقر 
الن�ادي يف غرفته الخاصة، وكان علم عراقي كبري قد وضع 
يف اح�د اركان الن�ادي بكل احرتام واعت�زاز وهذا يدل مدى 
احرتامه�م للعلم العراقي«.واش�ار اىل ان »املوضوع انتهى 
والبد من حس�مه نهائياً وبصفتنا كمس�ؤولني سنس�عى 
ل�زرع املحب�ة واالخ�وة ب�ني اطي�اف ومكون�ات الش�عب 
العراق�ي، وان ش�اء الله تع�ود العالقات الفض�ل حال وان 

يكون االحرتام املتبادل بني جماهري الفرق العراقية«.

مختص�ان  كوبي�ان  مدرب�ان  وص�ل 
بفعاليتي الرمي والسباقات املركبة، إىل 
العاصمة بغداد امس األربعاء، لإرشاف 
عىل تدري�ب عدد من العب�ي املنتخبات 
الوطنية أللعاب القوى. واستقبل املدير 
التنفيذي التح�اد العاب القوى الدكتور 
زيدون جواد واألمني العام التحاد ألعاب 
القوى الدكتور ع�يل صادق، املدربني يف 
مطار بغداد فور وصولهما. وقال املدير 
التنفي�ذي لالتح�اد، الدكت�ور زي�دون 

ج�واد أن »املدرب�ني الكوبي�ني ألك�ي 
املتخص�ص  بروماي�ر  فرانسيس�كو 
يف الرم�ي بانواع�ه، وجريس�ني لويس 
املركب�ة  الس�باقات  م�درب  كاس�رتو 
عش�اري للرجال والس�باعي للنس�اء، 
وص�ال ام�س إىل بغ�داد، وس�يبارشان 
العم�ل اعتبارا م�ن األس�بوع املقبل«. 
وب�ني أن »االتحاد ينتظ�ر خالل يومني 
لفعالي�ات  جزائ�ري  م�درب  وص�ول 
ركض املسافات املتوس�طة والطويلة، 

وفعالي�ات الرسعة والحواجز«.وأش�ار 
إىل أن »االتحاد اتخذ خطوة التعاقد مع 
املدرب�ني األجان�ب، ألنه مؤم�ن بوجود 
مواهب كثرية بالعراق، وأن االس�تعانة 
بمدرب�ني أكف�اء س�يطور كث�ريا م�ن 
إنج�ازات الرياضيني«.يذك�ر أن العراق 
احت�ل املرك�ز الراب�ع يف آخر مش�اركة 
أللع�اب القوى يف البطولة العربية لفئة 
الناش�ئني بتون�س، بعدم�ا جم�ع 11 

ميدالية متنوعة.

الجورجي كازانيان مدربا لمنتخب الشباب بكرة السلة

إدارة أربيل تزور الشرطة لطي صفحة »مباراة الشغب«

ألعاب القوى يتعاقد مع مدرِّبين كوبيين وآخر جزائري 

يغادرنا اليوم الخميس وفد االتحاد العراقي للغولف اىل 
مر للمشاركة يف البطولة العربية التي ستقام هناك 
للفرتة من الس�ادس ع�رش ولغاية الثال�ث والعرشين 
من كان�ون األول الحايل.وقال رئي�س االتحاد العراقي 
للغول�ف حام�د حن�ون إن »مش�اركة الع�راق يف هذه 
البطولة س�تقتر ع�ىل الالعبني عام�ر رايض ونمري 
داود الس�يما انهم�ا ش�اركا مس�بقا يف ع�دة بطوالت 
عربية وآس�يوية منها منافس�ات آس�يا التي ضيفتها 
االم�ارات حيث حص�ل من خاللها العبون�ا عىل نتائج 
جي�دة، كم�ا ان العبنا عامر رايض ن�ال مركزا جيدا يف 
بطول�ة الس�عودية الدولي�ة املفتوحة والت�ي اختتمت 
مؤخ�را يف مدين�ة الرياض فمن ب�ني 85 العبا محرتفا 
وهاوي�ا م�ن مختل�ف دول العالم جاء العبن�ا باملركز 
العارش ضمن التصنيف العام«.وبني رئيس االتحاد أن 
»الوفد س�يكون برئاس�ته وعضوية أمني رس االتحاد 
وصف�ي الكناني الذي سيش�ارك ايض�ا يف اجتماعات 
الجمعية العمومية لالتحاد العربي للعبة والتي ستعقد 
عىل هامش البطولة الجراء انتخابات املكتب التنفيذي 

لالتحاد العربي بدورته الجديدة.«

منتخب الغولف
 يشارك في البطولة 

العربية بمصر

اتحاد الكرة يقرر هبوط أربعة 
أندية للدرجة األولى

تشكيل فريق رديف لنادي 
النجف 

ق�رر االتحاد العراق�ي لكرة الق�دم، إقامة ال�دوري املمتاز من 
18 فريق�اً ب�دالً من 20، ابت�داًء من املوس�م املقبل.وقال عضو 
االتحاد العراقي لكرة القدم أحمد املوسوي يف املؤتمر الصحفي 
االس�بوعي التحاد الكرة وال�ذي تابعته /املراق�ب العراقي/ إن 
»االتح�اد العراقي لكرة القدم قرر رس�مياً هب�وط 4 أندية من 
ال�دوري املمت�از إىل دوري الدرج�ة األوىل«.واوض�ح ان »القرار 
س�يطبق مع نهاية املوس�م الحايل، حيث س�يتأهل فريقان من 
دوري الدرج�ة االوىل، ليصب�ح العدد االجمايل لألندي�ة 18 نادياً 
بدالً من 20«، مش�رياً إىل إن »هذه الخطوة تأتي ضمن إجراءات 
تطوي�ر الك�رة العراقية«.وتابع ان »االتحاد ق�رر تعيني مدرب 
لياقة ومحلل لكل فريق يف دوري الكرة املمتاز يف املوسم املقبل«.

ونوه اىل ان »هذا االجراء يأتي لرفع مس�توى الالعبني ولياقتهم 
البدنية بعد تراجع ادائهم مع املنتخب الوطني يف االونة االخرية، 
ال س�يما وان اغلبهم ال يستطيع اكمال مباراة كاملة«.يذكر ان 
ال�دوري املمت�از كان يقام م�ن 20 نادياً، حي�ث يهبط فريقان 

ويتأهل فريقان من دوري الدرجة األوىل.

اعل�ن نادي النجف الريايض، تش�كيل فريق ردي�ف بكرة القدم 
وتس�مية مالك�ه التدريبي.وق�ال عض�و ادارة الن�ادي قاس�م 
كيل�ون ان »ادارة نادي النجف، قررت تش�كيل فريق كرة القدم 
الرديف اس�تعدادا لالس�تحقاقات املقبلة وم�ن ضمنها بطولة 
الجمهورية«.واوض�ح ان »االدارة ق�ررت تس�مية املالك الفني 
للفري�ق والذي يتألف م�ن الكابتن عيل محم�د مدربا والكابتن 
عيل حسني مدرب مس�اعد والكابتن حيدر صباح مدربا للياقة 
البدنية والكابتن طارق رهيف كشكول مدربا لحماة األهداف«.
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جوارديوال يشيد بمستوى دي بروين بعد الفوز على ليدز يونايتد 
الخميس 16 كانون االول 2021
العدد 2738 السنة الثانية عشرة

أثنتى بيتب جوارديتوال املديتر الفني ملانشستر 
ستيتي، عىل عودة النجتم البلجيكتي كيفن دي 
برويتن إىل مستتواه، وذلك بعد أن ستجل الالعب 
ثنائيتة يف املباراة التتي انتهت بالفتوز عىل ليدز 
يونايتتد 7 / صفتر يف املرحلتة 17 متن الدوري 

اإلنجليزي.
وقدم دي بروين بداية متواضعة يف مشتواره هذا 

املوستم بعد أن عانى مشكالت اإلصابة، ثم غاب 
لفرة بسبب عدوى فريوس كورونا املستجد.

وعتاد دي برويتن إىل مستتوياته املعهودة خالل 
املباراة التي حقق فيها مانشسر سيتي االنتصار 

السابع له عىل التوايل يف الدوري اإلنجليزي.
وسجل دي بروين الهدف الثالث ملانشسر سيتي 
خالل الشتوط األول، ثم أضاف الهدف الثاني له 

والخامس للفريق خالل الشوط الثاني.
وقتال جوارديتوال يف ترصيحات نرشتهتا وكالة 
األنبتاء الربيطانيتة: »كيفتن تدرب جيتدا خالل 
اليومتن املاضيتن، افتقتد اإليقتاع يف مواجهتة 
وولفرهامبتون، لكن العودة ليستت سهلة )بعد 

عدوى كوفيد 19(«.
وأضتاف: »يف هتذا النوع متن املباريتات، يكون 

اللعب مفتوحا بشتكل أكترب، ويهاجم عدد كبري 
من الالعبن، وكيفن هو األفضل يف هذا املجال«.

وتابع: »نحن سعداء حقا بأنه عاد، ألننا بحاجة 
إليه، عانى يف بداية املوستم، لكن نأمل اآلن يف أن 

يستعيد إيقاعه«.
وافتتح مانشستر ستيتي التستجيل عن طريق 
فيل فودين بعد ثماني دقائتق فقط من البداية، 

وكان كان الهدف هو الت500 ملانشستر ستيتي 
يف التدوري املمتتاز تحت قيتادة جوارديوال وذلك 
يف املباراة رقم 207 ملانشستر سيتي مع املدرب 

اإلسباني، وهو رقم قيايس جديد يف املسابقة.
وستجل األهداف األخرى ملانشسر سيتي، جاك 
جريليتش ورياض محرز وجون ستتونز وناثان 

آكي.

وأكمتل جوارديتوال: »قدمنا مبتاراة جيدة حقا، 
أهدرنا خمس نقاط أمام ليدز يف املوسم املايض، 
وخضنتا هذه املباراة بنفس الالعبن، باستتثناء 

جريليش«.
وأضتاف: »كانت مباراة جيدة لكن االستتاد كان 
استتثنائيا. كان مكتمتل العدد وشتعر الالعبون 

بهذا، أشكركم كثريا«.

روديجر يقترب من االنتقال 
للدوري اإلسباني

ميسي: لقب دوري األبطال 
هدف سان جريمان األساسي

ديلي آلي على أعتاب
 مغادرة توتنهام

إنتر يتفق مع إريكسن
 على فسخ التعاقد

األندية األوروبية ترفض إرسال العبيها إلى أمم أفريقيا

الريال يعلن إصابة مارسيلو ومودريتش بفيروس كورونا

هاالند يضع التأهل لدوري األبطال 
شرطا لالنتقال إلى برشلونة

اقرب ريال مدريد من حستم التعاقد مع األملانتي أنطونيو روديجر، 
مدافتع تشتيليس، يف صفقة مجانية بالصيف املقبل، بحستب تقرير 

صحفي إنجليزي.
وينتهتي تعاقتد روديجتر )28 عاًما( يف ستتامفورد بريتدج بنهاية 
املوسم الجاري، وتشري التوقعات إىل صعوبة التوقيع عىل عقٍد جديد.
وبحستب صحيفتة »الجارديتان« الربيطانيتة، فتإن املحادثات بن 
تشتيليس وروديجتر لم تستفر عتن جديتد، ألن كل طرف متمستك 
برشوطته، مع بقاء أستبوعن فقط عىل الفترة القانونية لتفاوض 

الالعب مع أي ناٍد آخر.
وأوضحتت الصحيفتة، أن روديجر يشترط الحصول عتىل 234 ألف 
يتورو أستبوعًيا، بفتارق 71 ألف يورو عتن عرض تشتيليس »163 
ألف يورو أستبوعيا«، يف حن يتقاىض الالعتب حاليا 105 آالف يورو 

أسبوعيا.
وأشتارت الصحيفتة، إىل أن ريال مدريد تواصتل بالفعل مع املقربن 
من الالعب، ملعرفة موقفه بشأن االنضمام للمرينجي يف الصيف، مع 

االستعداد لتنفيذ رشوطه املالية.
ويسعى ريال مدريد لتكرار صيغة صفقة النمساوي دافيد أالبا، الذي 

انضم من صفوف بايرن ميونخ يف انتقال حر، الصيف املايض.
وختمت الصحيفة، أن ريال مدريد يتقدم عىل بايرن ميونخ وباريس 
ستان جريمان يف سباق ضم روديجر، ووصفت املحادثات بن النادي 

اإلسباني والالعب بت«املشجعة«.

قال النجم األرجنتيني ليونيل مييس، العب باريس ستان جريمان، 
إن هدف فريقه هو الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد أن 

أوقعته قرعة دور الت16 للبطولة يف مواجهة ريال مدريد.
وأثارت حالة من االرتباك وأعيدت يف اليوم نفسه بسبب خطأ فني 

وقع لدى سحبها يف املرة األوىل.
ويف املترة األوىل، كانتت القرعة قد وضعت باريس ستان جريمان، 
وصيف البطل يف موسم 2019 / 2020 والذي لم يسبق له التتويج 

بدوري األبطال، يف مواجهة مانشسر يونايتد اإلنجليزي.
لكتن إعتادة القرعة حتددت مواجهتة بن باريس ستان جريمان 
وريال مدريد، وستيلتقي الفريقان ذهابا يف 15 شباط املقبل، وقد 
أكتد مييس املتوج مؤخترا بجائزة الكرة الذهبيتة كأفضل العب يف 

العالم، رغبة فريقه يف التتويج باللقب األوروبي هذا املوسم.
وقال مييس يف ترصيحات بعتد القرعة، نرشتها صحيفة »ماركا« 
اإلسبانية: »هدف باريس سان جريمان األسايس هو الفوز بدوري 

أبطال أوروبا، هذا هو هدف الجميع«.
وأضتاف: »أن الفريتق اقترب كثريا متن هذا يف وقت ستابق، هي 

بطولة أساسية بالنسبة لكل الفرق، سنحاول الفوز بها«.
وسجل مييس هدفا واحدا خالل 10 مباريات شارك بها يف الدوري 
الفرنيس هذا املوسم، بينما أحرز 5 أهداف خالل 5 مباريات شارك 

بها يف دوري أبطال أوروبا.

كشتف تقرير صحفي إنجليزي، امتس األربعاء، عن اقراب نجم توتنهام 
من الرحيل خالل املريكاتو الشتوي املقبل.

 وتراجع مستتوى دييل آيل )25 عاًما( منذ رحيل ماوريسيو بوكيتينو عن 
تدريب السبريز، ما أفقده مكانه يف التشكيل األسايس. 

وبحستب صحيفتة »ذا أتلتيك« الربيطانيتة، فإن آيل بعيد عن حستابات 
املتدرب اإليطايل أنطونيتو كونتي، وال يمكن استتبعاد رحيله عن صفوف 

السبريز مع بدء االنتقاالت الشتوية.
وأضافت الصحيفة، أن توتنهام لن يقف إطالًقا أمام رحيل آيل الذي يمتلك 
عقًدا حتى صيف 2024، لكتن خروجه معاًرا هو الخيار األقرب، ومن ثم 
العودة يف نهاية املوستم.  ويأمتل توتنهام يف نجاح املراهنة عىل خروج آيل 
معارا، وحصوله عىل فرصة اللعب واستتعادة مستواه املميز، قبل العودة 

مجددا مع نهاية املوسم الجاري الستكمال عقده.
ولم يشتارك آيل هذا املوسم، سوى يف 8 مباريات فقط بجميع املسابقات، 

سواء تحت قيادة املدرب السابق نونو سانتو أو الحايل أنطونيو كونتي.

كشتف تقرير صحفي إيطايل، أمس األربعاء، عن آخر املستتجدات 
املتعلقة بمستتقبل النجم الدنماركي كريستتيان إريكسن، العب 

وسط إنر ميالن.
وتعترض إريكستن لنوبة قلبية ختالل مباراة منتختب بالده أمام 
فنلندا، ضمن منافستات )يتورو 2020( الصيتف املايض، وأكدت 

العديد من التقارير أنه لن يمارس كرة القدم مرة أخرى.
وبحستب صحيفة »ال جازيتا ديلو ستبورت« اإليطالية، فإن إنر 

سيفسخ تعاقده مع إريكسن باالتفاق بن الطرفن.
وأشتارت الصحيفة، إىل أن إنر يدعم ويحرم إريكسن، لكن لوائح 
بطولة الكالتشتيو تمنع االستتعانة بالعب يستخدم جهاز تنظيم 

رضبات القلب.
وعتاد إريكستن مؤخترًا للتدريتب متع ناديته الستابق أودنتس 
الدنماركتي، يف ظتل عتدم ستماح إيطاليا لته باللعتب أو التدرب 

باستخدام األجهزة املزروعة.

أرستلت رابطتة األنديتة األوروبيتة خطاًبتا إىل 
االتحتاد التدويل لكترة القتدم »الفيفا«، بشتأن 
استدعاء الالعبن املحرفن للمشاركة يف بطولة 
كأس األمتم األفريقيتة املقتررة مطلتع العتام 

الجديد يف الكامريون.
وأكتدت الرابطة أن فريوس كورونا آثار مخاوف 
األنديتة، مطالبتة بتوضيتح الجوانتب الطبيتة 

الخاصة بالتعامل مع الفريوس يف الكامريون.

وأبدت تخوفها من اإلهمال الذي سيطر عىل عدة 
اتحتادات أهلية يف التعامل مع هتذا الجانب بما 

يهدد سالمة الالعبن.
 وتترى الرابطتة أنته ال يوجتد تطبيتق واضتح 
للربوتوكتوالت الصحية يف الكامتريون، وهو ما 
يدفتع األنديتة لعدم تترك الالعبتن للمنتخبات 
املشتاركة يف كأس األمتم األفريقيتة. الخطتاب 
أكتد أيًضا أن األندية األوروبيتة ليس لديها النية 

للستماح لالعبيهتا باملشتاركة يف بطولتة كأس 
األمتم املقبلة، وعىل مستؤويل »فيفتا« و«كاف« 

اتخاذ قرار جذري يف مواجهة الوباء.
 وتواجته بطولتة كأس األمتم األفريقيتة عتدة 
أزمتات ما يثري الغموض حتول مصري البطولة، 
ومتدى إمكانية إقامتها يف موعدها املحدد خالل 
الفرة من 9 كانون الثاني املقبل وحتى 6 شباط 

.2022

أعلتن ريتال مدريتد رستمياٍ، امتس األربعتاء، 
اكتشتاف حالتتي إصابتة بكورونا بتن العبي 

الفريق، قبل مباراة قادش.
ويستقبل الريال نظريه قادش، يوم األحد املقبل، 
عىل ملعب ستانتياجو برنابيو، ضمن مباريات 

الجولتة 18 لليجتا. وأصتدر ريتال مدريتد بياًنا 
عرب موقعه الرستمي، قال فيه: »اختبار العبينا 
مارستيلو ولتوكا مودريتتش أثبتت إصابتهمتا 
بفريوس كورونا«. ومن املقرر أن يغيب الالعبان 
عتن مواجهة قادش املقبلتة يف الليجا، علًما بأن 

مودريتتش متن العنتارص األساستية يف كتيبة 
املدرب اإليطايل كارلو أنشتيلوتي، بينما يشتارك 
مارستيلو عتىل فترات. ويتصتدر ريتال مدريد 
جدول ترتيب الليجا، بفارق 8 نقاط عن إشبيلية 

صاحب املركز الثاني، والذي لعب مباراة أقل.

كشتف تقرير صحفي إستباني، أمس األربعاء، 
عتن رشطتن وضعهمتا النرويجتي إيرلينتج 
هاالند، مهاجم بوروستيا دورتموند، من أجل 
املوافقتة عىل االنتقتال لربشتلونة، يف الصيف 

املقبل.
رتبتط  استم هاالنتد )21 عاًما( عىل وا

متدار الستاعات املاضيتة 
برشتلونة،  إىل  بالرحيتل 
وتحديتًدا بعتد االجتمتاع 
الذي جمع بن وكيله مينو 
رايتوال وختوان البورتتا رئيس 

البارسا، يف تورينو، يوم اإلثنن املايض.
وبحسب صحيفة »ستبورت« الكتالونية، فإن هاالند لن 
يمانع اللعب يف صفوف برشتلونة املوسم املقبل، خاصة 

وأنه سيصبح النجم األول للفريق.
ومتع ذلك، أضافت الصحيفة، أن املهاجم النرويجي حدد 
رشطن لقبول االنتقال لكامب نو، بخالف راتبه، الرشط 
األول هو التأهتل لدوري أبطال أوروبتا، والرشط الثاني 

هو تحسن تشكيلة الفريق بالعبن مميزين.
ويمتلك هاالند رشًطتا جزائًيا يف عقده دورتموند، بقيمة 
75 مليون يورو، يحق تفعيله يف الصيف، وهو ما يجعله 

عىل رادار معظم عمالقة أوروبا.
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نصيب المتأملين

عنرتة بن شداد
إِذا كاَن َدمعي شاِهدي َكيَف أَجَحُد

ُد َوناُر اِشِتياقي يف الَحشا َتَتوَقَّ
َوَهيهاَت َيخفى ما أُِكنُّ ِمَن الَهوى

َوَثوُب ِسقامي ُكلَّ َيوٍم ُيَجدَُّد
أُقاِتُل أَشواقي ِبَصربي َتَجلُّد

َوَقلِبَي يف َقيِد الَغراِم ُمَقيَُّد
إىِل اللَِه أَشكو َجوَر َقومي َوُظلَمُهم

ً َعىل الُبعِد َيعُضُد إِذا لَم أَِجد ِخلاّ
َخلييَلَّ أَمىس ُحبُّ َعبلََة قاِتيل

َوَبأيس َشديٌد َوالُحساُم ُمَهنَُّد
َحراٌم َعيَلَّ الَنوُم يا اِبَنَة مالٍِك

َوِمن َفرُشُه َجمُر الَغضا َكيَف َيرُقُد
َسأَنُدُب َحتاّى َيعلََم الَطرُي أَنَّني

َحزيٌن َوَيرثي يل الَحماُم املَُغرُِّد

أبيات خالدة في الذاكرة مختارات من أقوال المشاهير

جربان خليل جربان
 ليس�ت حقيقة اإلنس�ان بم�ا يظهره لك، ب�ل بما ال 
يستطيع أن يظهره، لذلك إذا أردت أن تعرفه فل تصغ 
إىل م�ا يقول. الحب ال يعطي إال ذاته، وال يأخذ إال من 
ذاته، وهو ال َيملِك وال ُيملًك، فحسبه أناّه الحب. الحق 
يحت�اج إىل رجل�ن: رجل ينطق به ورج�ل يفهمه. إن 
لم يج�ر بينكم التبادل بالح�ب والعدل، رشهت فيكم 
نفوس وجاعت أخرى. حن يغمرك الحزن تأمل قلبك 
من جديد، فس�رتى أن�ك يف الحقيقة تبك�ي مما كان 
يوماً مصدر بهجتك. أي�ن تبحثون عن الجمال وكيف 

تجدونه إن لم يكن هو الطريق والدليل؟

املراقب العراقي/ متابعة...
س�اهم العراق  بتس�جيل الخط العرب�ي يف قائمة 
اليونسكو للرتاث الثقايف حيث ضمت منظمة األمم 
املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة )اليونسكو( ملف 
”الخ�ط العربي: املعارف واملهارات واملمارس�ات“ 
للقائم�ة التمثيلي�ة لل�رتاث الثق�ايف غ�ري امل�ادي 
الس�ادس  االجتم�اع  خ�لل  ذل�ك  للبرشية.ج�اء 
ع�رش للجن�ة الدولي�ة الحكومي�ة لص�ون الرتاث 
الثق�ايف غ�ري املادي املنعق�د عرب اإلنرتن�ت من 13 
إىل 18 ديس�مرب كانون األول برئاسة بونيش نيلم 
ميجاس�وات من رسيلنكا.وقال من�دوب الكويت 
الدائم لدى اليونس�كو آدم املل ”هو ملف مش�رتك 
تاريخي بن 16 دولة عربية هي العراق وفلسطن 
واليمن والس�عودية والكويت واإلمارات والبحرين 
وموريتاني�ا  واألردن  وم�ر  عم�ان  وس�لطنة 
واملغرب والس�ودان وتونس ولبنان والجزائرحيث 
إن�ه يعترب ملفا متميزا نظرا لتقديمه من أكرب عدد 
دول يف الوق�ت نفس�ه.وأضاف ”ت�م تقدي�م امللف 
يف م�ارس 2020 بع�د العم�ل عليه لف�رتة طويلة 
من قبل املنس�قن املعنين بامللف“، مش�ريا إىل أن 
الدول العربية اختارت اململكة الس�عودية منس�قا 

عاما للملف تح�ت إرشاف املنظمة العربية للرتبية 
والثقافة والعلوم )ألكسو(.وذكرت املنظمة يف بيان 
لها ع�ىل موقعها الرس�مي، أن »الخط العربي هو 
املمارس�ة الفنية للكتابة العربية اليدوية بطريقة 
سلس�ة للتعبري عن التناس�ق والنغمة والجمال«.

وأضافت أن »هذه املمارسة، التي يمكن نقلها من 
خلل التعليم الرس�مي وغري الرس�مي، تس�تخدم 
الحروف الثماني�ة والعرشين من األبجدية العربية 
املكتوب�ة بخ�ط متصل، م�ن اليمن إىل اليس�ار«.

وتابعت املنظمة: »كان الغرض منه يف األصل جعل 
الكتاب�ة واضح�ة ومقروءة، وأصب�ح تدريجيا فنا 

عربيا إسلميا لألعمال التقليدية والحديثة«.
وأش�ارت إىل أن »مرون�ة الكتاب�ة العربي�ة توف�ر 
إمكاني�ات غ�ري مح�دودة، حتى يف كلم�ة واحدة، 
حيث يمكن تمديد الح�روف وتحويلها بعدة طرق 
إلنشاء أشكال مختلفة«.إن تسجيل الخط العربي 
يف قائمة اليونس�كو يأتي متسقا مع توجه وزارة 
الثقاف�ة لخدمة ه�ذا الفن ع�رب مب�ادرات عديدة 
وهذه الخطوة تس�هم بشكل فعال يف تعزيز الرتاث 
الثقايف غري املادي، وبش�كل خاص فنون الخط، يف 

املجتمعات املحلية .

العراق يساهم بتسجيل الخط العربي في قائمة اليونسكو للتراث الثقافي 

الهوية األنثوية في مجموعة »حياة أخرى لعمر مضى«
 ه�دى الهرم�ي

صدرت مؤخرا ع�ن دار الكتاب يف تونس، مجموعة قصصية للش�اعرة 
والقاص�ة ري�م القمري بعنوان »حي�اة أخرى لعمر م�ى« وتضم بن 
دفتيها 15 قصة طويلة وقص�رية. وتتأباّط القصص يف مجملها، حزمة 
م�ن القضاي�ا االجتماعية، لينتهي به�ا املطاف إىل تس�ليط الضوء عىل 
العط�ب األخلقي واالنح�راف الفكري، ويف كثري م�ن الحاالت تتحيز إىل 
املرأة بشداّة، لرتوي معاناتها، وترتكز عىل الحكايات األنثوية ذات األبعاد 
املختلفة، وتلك التشويهات املتعمدة من قبل املجتمع الذكوري واملنغلق. 
�ت بجرأة إىل ما يس�مى جه�اد النكاح وانتق�دت من خلله  فق�د تطرقاّ
الدواعش يف »الجس�د املاخور« والهجرة غري الرشعية عرب »س�باحة يف 
البياض«. وما تزال تصيب العلل وتتحسس�ها باقتدار، مثل انعكاس�ات 
الش�بكة العنكبوتي�ة، والعواقب الوخيمة للعلقات املش�بوهة يف العالم 

االفرتايض، واختارت لها نموذجا قصة »واغلق امللف نهائيا«.
إذ يمك�ن الق�ول إن زم�ن األحداث يف مجم�ل القصص ه�و زمننا بكل 
مكوناته الفكرية وهمومه اإلنس�انية، بم�ا يجري من رصاع وتهميش 
وانته�اكات يف املجتم�ع. كم�ا اعتمدت القاصة يف أغل�ب نصوصها عىل 
ال�رد الوجدان�ي، فالصيغة التي تخريها يف خطابه�ا، تنتمي إىل البوح 
الش�اعري املتسم بالش�جن واملش�حون بالعاطفة، كما هو ظاهر عىل 
ظه�ر الغ�لف، لتندلع حي�اة أخرى ت�رتدد أصداؤها يف املخيل�ة، بعد أن 
تتج�اوز صل�ب الحكاية، لتس�لك الوجهة الردية املوارب�ة، بما يحقق 
م�آرب الذات، ب�ن الواقع والتخيي�ل، برصد أحزان وأعباء متش�عبة يف 
الذاك�رة، وهو ما اختزلت�ه يف صيغة اإلهداء »الذي�ن تربت حكاياتهم 
إىل روح�ي، كتبته�ا ألتخفف من أعب�اء الذكريات. ج�دي، أبي وآخرون 
مروا من هنا« فل أحد ينجو من الحنن مثلما رسمته يف عنوان قصتها 
الثاني�ة عرشة. من هنا، اس�تندت الكاتبة إىل الضم�ري الردي األنثوي 
�ق ويثري  يف اس�تحضار أغل�ب النص�وص، واذا كان البع�د الذاتي يعماّ

ش�خصياتها، ك�رب م�ن الرؤية الت�ي ت�وداّ ايصالها للق�ارئ. ولعلاّ 
القمري كش�فت عن واجهة رسدية، خاصيتها توليد مفارقات زمنية، 
ل معناها  واحتماالت مفتوحة أيضا عىل املنظور السوسيولوجي، لتشكاّ
وترابطها فيم�ا بينها، رغم اختلف الش�خوص، كمجامع من رضوب 
االس�رتجاعات واالستباقات، للتلويح بما تنشده من تعرية للواقع دون 

ترتيب مسبق.

 

ال ت�زال الطبيعة الفني�ة الصامتة رغم صمتها 
الظاه�ري، تتح�رك يف الوجدان وتم�أل الحياة 
حرك�ة وتحتل مركزه�ا األول يف الحضور، عىل 
الرغ�م من ظهور م�دارس فنية كث�رية وتغري 
الذائق�ة، فأغلب املطابخ، وصاالت االس�تقبال 
وقاع�ات الجل�وس، منذ زم�ن، وحت�ى اليوم، 
ال تخل�و منه�ا.إن وجوده�ا، ال يق�ف عىل تلك 
اللحظ�ة التي رأيتها فيه�ا، إنما عىل التفاصيل 
الدقيقة التي تضمنها نسيج اللوحة، من خلل 
تدرج�ات األل�وان الباه�رة وتقني�ات اإلضاءة 
املميزة وحجم األش�ياء الت�ي حملتها وعددها 
كذلك. فالبع�د الفني الذي يس�كن تلك اللوحة 
ليس أم�راً عادياً، إنها تحمل نوع�ا من الهدوء 
والرون�ق يف الوق�ت ذات�ه، فعندما ق�ام الفنان 
الفرنيس جان ش�اردان، برس�م هذا النوع من 
املواضيع بألوانه الزيتية وطباش�ريه الصغرية، 
فإنه كان يتعمد اختيار هذه الصور من الحياة 
املتواضعة الساكنة، التي تمثل رشيحة واسعة 
يف تل�ك الف�رتة، مقاب�ل الحي�اة البورجوازي�ة 

املتكلف�ة.إىل ذلك، فإن ألع�اب الصبية يف الفناء 
الخارج�ي، إىل حكاي�ا الج�دات وه�ن يخط�ن 
برباع�ة عجيب�ة الدانتي�ل يف ياقات الفس�اتن 
تغنيه�ا  دافئ�ة  أغني�ات  تتخلله�ا  الصغ�رية، 
األمه�ات يف أقىص درجات ال�ربودة، كانت هي 
املحور األس�ايس ل�كل اللوحات، ب�ل دعامتها. 
ه�ذا الحضور الذي كان وم�ا زال جاداً إىل اآلن، 
أك�ده متحف اللوف�ر الذي تع�رض فيه معظم 
ه�ذه األعم�ال، التي يتهاف�ت األثري�اء عليها، 
ل�رشاء أغلبه�ا بملي�ن األرق�ام، مقابل زخم 
وضج�ة األعمال األخ�رى التي تع�رض هناك، 
فاإلحس�اس ال�ذي نقله ش�اردان وغ�ريه من 
الفنان�ن يف تلك الحقبة يف لوحاتهم، كفيل بأن 
يقدم لنا قصيدة ش�عرية أنيق�ة أو أغنية ذات 
س�حر بهي.فمن يتوقع أن الفق�ر يصنع هذه 
الفتنة اآلرسة، التي تفتح عيوننا أمام الدهشة، 
وتقودنا نحو جوهرية األشياء، وتقدير مسألة 
الجم�ال يف الفن ب�كل ص�وره وتمثيلته، التي 
حتًما تعكس جزءاً من إنسانية الفرد وتكوينه، 
ب�ل تاريخ�ه وحضارت�ه. وكما يق�ول جربان 

خليل: »إن الجمال نصيب املتأملن«.

»آخر مرة«.. مسرحية عن الصراع األزلي بين الرجل والمرأة 
املراقب العراقي/ متابعة...

تط�رح مرحي�ة ”آخر م�رة“، الفائ�زة بجائ�زة العمل 
املتكام�ل يف الدورة 22 أليام قرط�اج املرحية يف تونس، 
إش�كالية الراع ب�ن الرجل وامل�رأة، القائم من�ذ األزل، 
وال�ذي تتعدد أبعاده وتعقيداته ليش�مل نس�ًقا مجتمعًيا 
بأكمله.تمت�د املرحي�ة الت�ي كتب�ت نصه�ا وأخرجتها 
وف�اء الطبوب�ي، ع�ىل م�دى 70 دقيقة م�ن الحركة عىل 
خش�بة املرح، يقداّم بطلها مريم بن حميدة، وأس�امة 
كشكار، صوًرا متعداّدة لهذا الراع، فيطوعان جسديهما 
إلضف�اء مزيد م�ن الرمزية ع�ىل النص املنط�وق املفعم 
بالنقد لظواهر اجتماعية شتى، والقائم عىل ثنائية األمل 
واأللم، التي عىل أساس�ها ُبنيت العلقات بن آدم وحواء، 
من�ذ األزل.ولعلاّ ما دفع لجنة تحكي�م املهرجان، إىل منح 
جائ�زة العمل املتكامل لهذه املرحية، هو هذا اإلتقان يف 
، وبراعة املمثلننْ يف األداء بكثري من الصدق  صياغة النصاّ
والعمق والتلقائية، ومعايش�ة الش�خصية التي تقمصها 
كل منهما يف كل مشهد، رغم تعقيدات األدوار، حيث لعب 
كل منهما ثلث ش�خصيات، لكل ش�خصية خصوصيتها 
وعواملها ووجعها، األمر الذي اس�تدعى كثريًا من الرتكيز 
واالنفع�االت، حتى تصل الصورة كما هي والرس�الة كما 

حددها الناّص، وتنفذ مبارشة إىل الجمهور.
من خ�لل ه�ذه الغ�زارة يف العطاء عىل خش�بة املرح، 
نق�ل املمث�لن، وم�ن ورائهم�ا كاتب�ة الن�ص واملخرجة 
وفاء الطبوب�ي، خصوصيات العلقة ب�ن الرجل واملرأة، 
والراع املندل�ع بينهما منذ األزل، فحواّلوا هذه املس�ألة 

الفلس�فية إىل ط�رح درام�ي، فيه كثري من اإلش�ارات إىل 
م�ا أص�اب املجتمع التونيس م�ن هزاّات يف علق�ة أفراده 
م�ع بعضه�م، ويف علقة املجتم�ع عام�ة بالدولة، حتى 
كادت املرحية ترتقي إىل دراس�ة سوسيولوجية نفسية 
له�ذا املجتمع ومتغرياته وس�ياقاته التي ُتنتج الراع يف 
كل مرة بش�كل ما.وتنطلق املرحية م�ن أمثلة متعددة 
للعلقة بن الرجل واملرأة، بن مدير العمل والس�كرترية، 
ب�ن الزوج وزوجته، ب�ن األم وابنه�ا، ويف كل صنف من 
ه�ذه العلق�ات يب�وح الناّ�ص بمواضع الق�وة والضعف 

يف كل علق�ة، ويتخذ منه�ا منطلًقا لق�راءة العلقة بن 
فئ�ات بأكمله�ا.ويف املش�هد الثاني، رصاع أجي�ال بن أم 
ترغب يف الس�يطرة، وتملاّ�ك القرار، وت�رى أناّ من حقها 
”صناعة“ ابنها ليكون نسخة منها، وبن هذا االبن الذي 
يرن�و إىل االنعت�اق والتحرر من س�لطة العائل�ة ويعيش 
ثورت�ه الداخلية، فينعكس هذا الراع عىل حال كثري من 
التونس�ين الذين اش�تداّ عودهم، ووجدوا أنفس�هم أمام 
ر لهم  حتمية مغ�ادرة حض�ن األم/ الوطن الذي ل�م يوفاّ

الوظيفة والحياة الكريمة.

 اليوم انطالق مهرجان الجواهري الشعري الرابع عشر بمشاركة 200 أديب 

املراقب العراقي/ املحرر الثقايف ...
وقال الناطق الرس�مي باس�م االتحاد العام 
للدب�اء العراقي�ن عمر ال�راي يف تريح 
خص ب�ه )املراق�ب العراق�ي(: ان فعاليات 
مهرج�ان الجواه�ري 1٤ / دورة الش�اعرة 
الرائ�دة مليع�ة عب�اس عم�ارة س�تنطلق يف 
بغ�داد للم�دة 16 - 18 كان�ون األول 2021 
والدع�وة عام�ة ألدب�اء العاصم�ة الحبيبة، 
كون املهرجان يعقد يف مدينة سكنهم، وهذا 

هو دأب كل املهرجانات.
وأض�اف :إن لجنة النقد )ناج�ح املعموري، 
ت عملها  عيل الفواز، د.س�مري الخلي�ل( أتماّ
باإلع�لن ع�ن محاور مح�ددة، واس�تقبال 
الدراس�ات وترجي�ح املش�ارك منه�ا، وت�م 
نرشه�ا يف كتاب خاص من قبل منش�ورات 
االتحاد، واإلشارة لها يف مطوياّة خاصة فيما 
س�تقوم لجنة الش�عر )جبار الك�واز، منذر 
عب�د الحر، د.عم�ار املس�عودي، رافد عزيز 
القرييش( باختيار املش�اركن يف الجلس�ات 
الش�عرية، من مدعواّي املحافظات العزيزة، 
وأدباء بغداد وإبلغهم بتوقيت مش�اركتهم 

تباعاً.
وتابع: تستقبل لجنة اإلسكان )عادل فارس 
النقش�بندي، د.علء كريم، عيل شبيب ورد، 
يوس�ف الزبيدي( مدعواّي املحافظات ابتداًء 
م�ن عر ي�وم األربع�اء 15 / 12 / 2021 
وصب�اح ي�وم الخمي�س 16 / 12 / 2021 
فمرحباً بقدومكم إىل فندقي )قر السدير، 
أوس�كار( املتجاورين يف ش�ارع السعدون، 
وش�كراً اللتزامكم بعدم جلب املرافقن من 
غري املدعواّين، وااللتزام بالدعوة الرس�مية، 
وش�كراً لتعاونك�م م�ع اللجن�ة م�ن أج�ل 
انس�يابية مريحة وسيتس�لاّم األديب املدعواّ 
م�ن املحافظات أجور نقله بعد س�كنه، مع 
مبل�غ مقطوع لوجبات الطع�ام، من مكان 

إقامته. 
 وأوض�ح :س�تقوم إدارة املهرج�ان بنق�ل 
املدعواّي�ن املقيم�ن بحاف�لت يومي�ًا، م�ن 
الفندق إىل مكان انعقاد الجلس�ات الشعرية 
وحس�ب  الكت�اب(  )مع�رض  والنقدي�ة 
الربنام�ج املعل�ن، إذ س�تنطلق الحافلت يف 
الس�اعة التاسعة صباح كل يوم من الفندق 

ذهاباً، لتؤوب يف الس�اعة الثامنة مساًء من 
املع�رض إىل الفندق، كما س�نبلغكم يف حال 
وج�ود برام�ج يف أماك�ن أخرى، وس�يتابع 
نقل األدباء العزي�زان )ماجد الربيعي، علء 

املسعودي(.

 وب�ن :س�تحرص لج�ان املتابع�ة واللجان 
الفني�ة )د.راوي�ة الش�اعر، حس�ن البحار، 
عبد الس�ادة البري، د.نص�ري حيدر الزم، 
ع�يل اإلم�ارة، مع�ن غال�ب س�باح، د.حمد 
الدوخ�ي، د.جاس�م محم�د جس�ام، أنمار 

مردان، أس�عد الزام�يل، فؤاد عب�د الحمزة، 
س�يف عبد الحم�زة، ه�ادي الن�ارص( عىل 
متابع�ة ش�ؤونكم وتوفري األج�واء امللئمة 
إلبداعكم و ستجتهد اللجنة اإلعلمية )حذام 
يوس�ف طاهر، فه�د الصكر، ع�لء املاجد، 

طه رش�يد، داود الفريح، ابراهيم الكبييس، 
د.عيل لعيبي، بس�ام عبد الرزاق، عمار عبد 
الخال�ق، س�عد محمد، موج يوس�ف، كريم 
متابع�ة  يف  املخزوم�ي(  حس�ن  القي�يس، 
جمالكم والتعب�ري عن مكنونات ابتكاراتكم 

األدبي�ة بالصورة والفيديو والكلمة املكتوبة 
واملش�اركن  املدعوي�ن  جمي�ع  وس�يمنح 
ش�هادات مش�اركة تعب�رياً ع�ن موقعه�م 

األدبي املرموق يف خدمة الثقافة والوطن.
 وواصل :يس�تهدف هذا املهرجان الش�عري 
الكب�ري يف دورته هذه دعوة م�ا يقارب 200 
أديب من مدن الوطن األكرب املمتدة بعليائها 
العرب�ي،  الوط�ن  خ�ارج  وم�ن  الفك�ري، 
وأكاديمي�ون  �اد  نقاّ املح�اور  يف  ويش�ارك 
للمهرج�ان  حري�ة  بدراس�ات  ب�ارزون 
ويق�رأ املهرج�ان يف جانبه النق�دي محاور 
مهمة هي: الش�عر والتح�والت االجتماعية 
والثقافي�ة و املع�روف واملأل�وف.. وحضور 
الدهشة يف شعر السياب والتجربة الشعرية 
النق�د  و  مليع�ة عب�اس عم�ارة  للش�اعرة 

العراقي املعارص بن الثقايف والنيص.
وخت�م :إن ه�ذا املهرج�ان بنس�خته الت�ي 
ستحمل اسم الشاعرة الرائدة )مليعة عباس 
عم�ارة( ، لتمتلئ األيام بعبق القائد واألدب، 
ولتقديم مائدة ش�عرية ونقدية، إذ ستشهد 
قاعات مع�رض الكتاب جلس�ات املهرجان 
الش�عرية والنقدي�ة، فض�ًل ع�ن جلس�ات 
متزامن�ة أخ�رى يف ش�ارع املتنب�ي، واتحاد 
األدباء، وأماكن ثقافية أخرى، وبذلك سوف 
يك�ون هذا املهرجان الش�عري ال�ذي يحمل 
اسم الشاعر الكبري محمد مهدي الجواهري 
أك�رب تظاهرة ثقافية وأدبي�ة يف بغداد املجد 
التلي�د، إضافة إىل ما أقيم فيها من مهرجان 
املرب�د الش�عري، ومهرج�ان باب�ل الفن�ي 
والثقايف، وكل أيام بغداد ترفل بالزهو والعلم 
والف�ن والش�عر، ألن تاريخ بغ�داد ال ينتهي 

عند ألف ليلة وليلة.

تنطلق في بغداد اليوم الخميس فعاليات مهرجان 
الجواهري الشعري الرابع عشر وسط أجواء ثقافية 

تسودها روح الجمال واإلبداع حيث تمت دعوة ما يقارب 
200 أديب من مدن الوطن األكبر الممتدة بعليائها 

الفكري ومن خارج الوطن العربي.

دورة الشاعرة الرائدة لميعة عباس عمارة

 علياء الموسوي
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عن أب�ي عيّل األش�عرّي عن محّمد 
ب�ن عبد الجّب�ار، و ع�ن محّمد بن 
اس�ماعيل عن الفضل بن ش�اذان 
ع�ن صف�وان ب�ن يحيى ع�ن عبد 
الرحم�ان بن الحّجاج قال: بعث إيلَّ 
أبو الحس�ن موىس )عليه السالم( 
)علي�ه  املؤمن�ن  أم�ر  بوصيَّ�ة 
الس�الم( وكان�ت الوصي�ة األخرى 

مع األوىل وهي:
»ه�ذا م�ا أوىص ب�ه علی ب�ن أبی 
طالب ، أوىص أّنه یشهد أن ل إله إّل 
الله وحده ل رشیك له ، وأّن محّمداً 
عب�ده ورس�وله ، أرس�له باله�دى 
ودی�ن الح�ق لیظه�ره ع�ى الدین 
كلّه ول�و كره املرشكون ، صّى الله 
علی�ه وآله، ثّم إّن صالتي ونس�كي 
ومحیاي ومماتي لل�ه رّب العاملین 
ل رشیك ل�ه وبذلك أُم�رت وأنا من 

املسلمین «
»  ثّم إّني أوصیك یا حس�ن وجمیع 
أهل بیت�ي وولدي ومن بلغه كتابي 
: بتق�وى الل�ه رّبك�م ول تموت�ّن 
واعتصم�وا  مس�لمون،  وأنت�م  إّل 
بحب�ل الل�ه جمیع�اً ول تفرّق�وا } 
واذكروا نعمة الل�ه عليكم إذ كنتم 
أع�داًء فألّف بن قلوبك�م{ )رواية 
الط�ويس( ، فإّني س�معت رس�ول 
الله ص�ّى الل�ه علیه وآل�ه یقول : 
صالح ذات البی�ن أفضل من عاّمة 
الص�الة والصی�ام ، و } إّن الِبغَضَة 
حالق�ة الدين { أّن املبی�رة الحالقة 
للّدی�ن }و{ فس�اد ذات البی�ن ، ول 
قوة إّل بالله العلی العظیم ، انظروا 
ذوي أرحامكم فصلوهم یهّون الله 

علیكم الحساب «.
» الل�ه الله ف�ی األیتام، ف�ال ُتِغبُّوا 
یضیع�وا  ول  أفواهه�م،   } َتِع�رَّ   {
بحرضتكم ، فقد س�معت رس�ول 
الله صّى الله علیه وآله یقول : من 
ع�ال یتیم�اً حتى یس�تغني أوجب 
الل�ه عّز وج�ل له بذل�ك الجّنة كما 

أوجب آلكل مال الیتیم النار«.
» الله الله فی القرآن ، فال یسبقكم 

إىل العمل ب�ه أحٌد غیركم. الله الله 
ف�ی جیرانك�م ف�إّن النب�ي صّى 
الل�ه علی�ه وآله أوىص به�م ، وما 
زال رس�ول الل�ه ص�ّى الل�ه علیه 
وآل�ه یويص به�م حتى ظنّن�ا أّنه 

سیوّرثهم«.
» الله الله فی بیت رّبكم، فال یخلو 
منك�م ما بقیتم ، فإّن�ه إن ُترِك لم 
تناظروا ، وأدن�ى ما یرجع به من 
ُه أن یغفر له ما سلف. الله الله  أَمَّ
فی الص�الة ، فإّنها خیر العمل ، } 
و { إّنه�ا عم�ود دینك�م . الله الله 
ف�ی الزكاة ، فإّنه�ا تطفئ غضب 
رّبكم. الله الله فی ش�هر رمضان 
، ف�إّن صیام�ه ُجنَّ�ٌة م�ن الّنار . 
الله الله فی الفقراء واملس�اكین ، 
فش�اركوهم فی معایش�كم. الله 
الل�ه فی الجهاد } يف س�بيل الله { 
بأموالك�م وأنفس�كم وألس�نتكم 
، فإّنم�ا یجاه�د } يف س�بيل الله { 
رجالن : إَماُم ُه�َدى ، أو ُمطیٌع له 

ُمقَتٍد بُهَداُه«.
وهنا نجد أّنه )عليه الس�الم( حّث 
ووىّص بالجه�اد يف س�بيل امل�وىل 
تع�اىل ، وكذلك ب�ّن املراتب الثالثة 
العام�ة للجهاد ، وهي الجهاد من 
خ�الل تقديم امل�ال وكل ما يدخل 
تحت ملك الفرد ، والجهاد بالنفس 
 ، وأَْولََه�ا  املرات�ب  أفض�ل  وه�و 
والجه�اد باللس�ان وكلم�ة الحق 
يف وج�وه الظامل�ن واملس�تكربين 

واملفسدين يف األرض .
ث�ّم بع�د ذل�ك يب�ّن لن�ا مصاديق 
املجاهدي�ن ، والذي�ن إذا ماقتل�وا 
م�ن  تع�اىل  امل�وىل  عن�د  اعت�ربوا 
الش�هداء ، فيح�ر املجاهدين يف 
سبيل الله يف قسمن ، إّما أن يكون 
ه�ذا املجاه�د إم�ام ه�دى ُيْقَتدَى 
ب�ه ، وإّم�ا أن يكون ف�رًدا مطيًعا 
ومقت�د بإمام ُه�دى . وغر هذين 
الصنفن هم مجاهدون يف س�بيل 
آخر غر س�بيل املوىل تع�اىل .» الله 
الل�ه فی ذریة نبّیك�م ، فال ُیظلمّن 

بحرضتكم وبین ظهرانیكم ، وأنتم 
تقدرون عى الدفع عنهم «.

وك�م هي الوصايا الت�ي وردت من 
الرس�ول )ص�ى الل�ه علي�ه واله( 
البي�ت )علي�ه  ح�ول ش�أن أه�ل 
الس�الم( ول�زوم نرته�م ودف�ع 
املظال�م عنه�م ، ولك�ن أي�ن األّمة 
م�ن ذلك ، ولع�ّل من أس�باب الذلّة 
والهوان الذي تعيش�ه األّمة اليوم ، 
هو تخلّيها عن أبرز تكاليفها التي 
أوىص بها النب�ي محمد )صى الله 

عليه واله( ، ومنها التمسك والدفاع 
عن أهل البيت )عليه السالم( .

فاإلمام )عليه السالم( ويف وصّيته 
ح�ول ذّرية النبي )ص�ى الله عليه 
وال�ه( ، ينه�ى ع�ن الس�كوت عن 
تحق�ق املظلمة أله�ل البيت )عليه 
السالم( بدون الدفاع عنهم ، وُيَقّيد 
الدف�اع وع�دم الس�كوت بالق�درة 
ع�ى ذل�ك .» الله الله ف�ی أصحاب 
نبّیك�م الذین لم ُیْحِدُث�وا َحَدثاً ولم 
ُی�ْؤُووا ُمحِدًث�ا، ف�إّن رس�ول الله 

ص�ّى الل�ه علیه وآل�ه أوىص بهم ، 
ولعن املُحِدَث منهم ومن غیرهم و 

املُْؤِوي للُمْحِدث «
لق�د أوىص أيضا اإلم�ام بأصحاب 
رس�ول الله )صى الل�ه عليه واله( 
الذي�ن لم يحدث�وا بعد رس�ول الله 
م�ا يلزم منه غضب امل�وىل تعاىل أو 
لعنت�ه ، وأيض�ا أوىص باألصحاب 
الذين ل�م ُيؤُووا الذي�ن انقلبوا عى 
أعقابهم بعد رحيل الرسول األكرم 

)صى الله عليه واله( .

وأوض�ح أّن الذين أحدث�وا وانقلبوا 
انتق�ل  أن  بع�د  األصح�اب  م�ن 
الرس�ول )صى الله علي�ه وآله( إىل 
الرفيق األع�ى ، وكذل�ك الذين آَوْو 
املحدث�ن قد جاؤوا بأم�ر عظيم و 
لعنه�م الرس�ول األكرم ص�ى الله 
عليه وآله وسلم. الله الله يف النساء 
وفیما ملك�ت أیمانكم ، ف�إّن آخر 
م�ا تكلّ�م به نبیك�م علیه الس�الم 
أن ق�ال : أوصیك�م بالضعیفی�ن ، 
النساء وما ملكت أیمانكم .وأخرا 

يلتف�ت )عليه الس�الم( إىل الجهة 
اإلجتماعي�ة  البني�ة  يف  األضع�ف 
لإلنس�ان ، ويويص بها خ�َرا ، ملا 
لها م�ن أهمّي�ة ودور حّس�اس ، 
وخاصة يف ما يتعلّق ببناء األجيال 
التي سيتش�كل منها يف املستقبل 

املُجتمع .
ففس�اد اللُّْحمة األَُسية ، وبالتايل 
تده�ور العالقات بن أفراد األُسة 
األم  امل�رأة  إىل  باألس�اس  يع�ود   ،
، الت�ي ه�ي يف واقع األم�ر عبارة 
ع�ن الُعنر الذي يجم�ع ويربط 
كل أف�راد األسة الواحدة بعضهم 
ببع�ض ، ومت�ى م�ا تع�رّض هذا 
العن�ر ملا هو س�لبي، يب�دأ العد 
العك�ي لذهاب اللّحم�ة األسية 
العالق�ات  يف  تده�ور  وبالتب�ع 
األسية ، التي ق�د تصل يف األخر 
إىل درجة النهيار والتفكك األسي 

.
وألج�ل م�ا تتصف ب�ه امل�رأة من 
ضعف إذا ما قرن�ت بالرجل ، وما 
تمّثله من أهمية لألسة واملجتمع 
، أوىص بها اإلمام)عليه الس�الم( 
وقبل�ه الرس�ول )صى الل�ه عليه 

واله(
فاملرأة عموما، وبس�بب اتصافها 
بالضعف ، والزوجة خصوصا لها 
أهمية بالغة يف واقع املجتمع ، بل 

هي ركن أسايس فيه .
ل   ، الص�الة  الص�الة  الص�الة   «
تخافوا فی الله لومة لئم ، یكفكم 
الله َمن آذاكم وبغى علیكم ، قولوا 
للناس ُحس�ناً كما أمرك�م الله عّز 
وج�ل ، ول ترتكوا األم�ر باملعروف 
والنه�ی ع�ن املنك�ر ، َفُی�َويّل الله 
اَرك�م ، ث�ّم تدعون فال  أَْمرَك�م رِشَ
یس�تجاب لكم علیهم ، وعلیكم یا 
بن�ّي بالتواص�ل والتب�اذل والَتَبار 
التداب�ر  و  والتقاط�ع  وإّیاك�م   ،
ال�رب  ، وتعاون�وا ع�ى  التف�ّرق  و 
والتق�وى ول تعاونوا ع�ى اإلثّم و 
العدوان ، واّتقوا الله إّن الله ش�دید 

العقاب ، حفظكم الله من أَْهِل بیٍت 
، وحفظ فیكم نبّیكم ، أس�تودعكم 
الله ، وأقرأ علیكم الس�الم ورحمة 

الله وبركاته«
ث�م أخرا وبعد التأكي�د مجّددا عى 
الصالة ملا لها م�ن أهمية يف عملية 
التواص�ل ب�ن العب�د ورّب�ه ، يبدأ 
اإلم�ام )علي�ه الس�الم( ، بتوجيه 
جملة م�ن النصائ�ح والتوجيهات 
املهمة ج�ّدا يف املحافظة عى الُبنى 

الجماعية .
ومنه�ا : ع�دم مخاف�ة املالََمة من 
الَخالئ�ق ، وخاص�ة إذا كان رىض 
امل�وىل تع�اىل يكمن يف الفع�ل املالم 
علي�ه ، وكذل�ك ع�دم الخ�وف من 
بغي الباغن نتيجة القيام بما فيه 
تكلي�ف الل�ه عّز وج�ل ألّن الله هو 
الكايف واملتكفل للعب�د املؤمن الذي 
يتأذى يف س�بيل طاعت�ه عّز وجل ، 
ثم يقّرر اإلمام )عليه السالم( لزوم 
قول الكلم�ة الحس�نة للّناس وإن 

كانوا ممن ظلمونا وآذونا .
وف�وق كل ذلك ينه�ى اإلمام )عليه 
الس�الم( ت�رك التخ�يّل ع�ن األم�ر 
باملع�روف والنهي ع�ن املنكر ، ألن 
يف ذلك نتيجة حتمية وهو أن يتوىل 
ع�ى الق�وم الذي�ن يرتك�ون األمر 
باملع�روف والنه�ي ع�ن املنكر من 
هو أرشهم ، ثم وإن دعوتم الله أن 
يفرج عنكم م�ن خالل ازالة هؤلء 

األرشار منكم ، لن يستجيب لكم .
ومنها : أّنه )عليه الس�الم( ينصح 
ويأمر بالتواصل بن العباد ، وكذلك 
التب�اذل يف املس�اعدة والعم�ل عى 
إيج�اد الروابط بن العب�اد ، وترك 
التقاط�ع والتدابر بحي�ث يويّل كل 
فرد ُدُبره إىل أخي�ه وكذلك التفرقة 
والتباع�د .وأخرا يأم�ر بالجتماع 
والتعاون عى الرب والتقوى وينهى 
عن التع�اون عن اإلث�م والعدوان ، 
ويخت�م )عليه الس�الم( بالتوصية 
بالتق�وى يف العم�ل والحرك�ة ، ثّم 
يدعوا ألهل بيته بالحفظ والرعاية.

  ١٨٩٩  تأسيس نادي إيه يس ميالن اإليطايل عىل يد اإلنجليزي هريبرت كيلنب.
  ١٩٣٨  اشتباك بني تاجر وأحد حراس املجلس الترشيعي الكويتي أدى إىل حله بعد عدة أيام.

  ١٩٦٩  الربملان الربيطاين يصوت باألغلبية عىل إلغاء عقوبة اإلعدام الخاصة بجرائم القتل.
  ١٩٩٨  بدء عملية »ثعلب الصحراء« التي نفذتها أمريكا وبريطانيا ضد العراق بقصف أهداف ومنشآت حساسة.
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موجز عن حياة الفقيه الكبير علي البالدي أحد أعالم القطيف
ه�و عيل بن حس�ن ب�ن عيل بن س�ليمان 
بن محمد ب�ن أحمد بن عبد الله بن جمال 
الدين بن عيل بن حسن بن يوسف بن عيل 
بن حس�ن بن س�ليمان بن أحم�د البالدي 
البحراني القديح�ي، صاحب كتاب )أنوار 
البدرين(، عالم وفقيه كبر وشاعر وأديب 

ومؤرخ، ولد يف قرية البالد بالبحرين.
مات والده عند رجوع�ه من الحج وخلّفه 
صغ�راً وكان�ت البحري�ن آن�ذاك تعي�ش 
تس�ودها  متوت�رة  سياس�ية  أوضاع�اً 
الضطراب�ات واألحداث والفت�ن التي أدت 
إىل قت�ل حاكمها عيل بن خليف�ة، فهاجر 
الب�الدي وأّمه م�ع كثر من أه�ل بلده إىل 
القطيف وفيها درس البالدي عى يد خاله 
الش�يخ أحمد بن صالح آل طع�ان العلوم 
آل طع�ان ق�د  الديني�ة والعربي�ة، وكان 
س�بق البالدي وأمه بالهج�رة إىل القطيف 
واس�تقبلهم فيها وقد ت�زوج البالدي بنت 

خاله صالح آل طعان.
يقول البالدي وهو يصف سفره مع أمه إىل 
القطيف: )حتى وقع�ت الواقعة العظيمة 
ع�ى بالدنا البحرين س�نة 1284 ه� التي 
قتل فيها حاكمها )عيل بن خليفة( وغره 
فتفرق�ت أهله�ا يف األقط�ار وتش�تتوا يف 
الديار فكنت ممن رمته مناجيق األقضية 

واألق�دار وقذفته نون اآلون�ة واألخطار يف 
بالد القطيف مع الوالدة املقدسة(.

ولم تمض س�نتان عى إقامته يف القطيف 
حتى ماتت أمه فهاجر إىل النجف األرشف 
وفيها وجد ضالته يف مجالس العلم واألدب 
يق�ول البالدي وهو يتحدث عن نفس�ه يف 

تلك الفرتة:
)تويف والدي الش�يخ حس�ن عن�د رجوعه 
من الحج باملكان املعروف ب  )رابغ( س�نة 
)1281 ه��( ويل من العمر حينذاك ثماني 
س�نوات، وكان مولدي سنة )12٧4 ه�( . 
فدرس�ت مب�ادئ العلوم يف ب�الد القطيف 
م�ن نح�و ورصف وبالغة ث�م هاجرت إىل 
النج�ف لتحصي�ل العل�وم ودرس�ت ع�ى 
املرحوم الش�يخ محمد حس�ن الكاظمي، 
والش�يخ  الكش�مري،  والس�يد مرت�ى 
محمود ذهب، وقد أجازني أستاذي الورع 
الزاهد التقي الس�يد مرتى الكش�مري 
إج�ازة رواية الكتب األربع�ة وكتب جميع 
األصح�اب بل كتب جميع علماء اإلس�الم 

من الخاص والعام(.
األع�الم فق�د درس  إىل ه�ؤلء  وإضاف�ة 
البالدي أيضاً عى يد الش�يخ محمد طه آل 

نجف، وحسن بن مطر الجزائري.
وبع�د أن أنه�ى دراس�ته ع�اد إىل ب�الده 

فتبوأ بها مكانة س�امية وتصدى للفتوى 
والتدريس، وتشر إجازة له عى أنه تصدر 
الفتوى وهو يف النجف حيث يقول الس�يد 
ج�واد ش�رب يف ترجمته: )وق�د عثرت عى 
إجازة كتبه�ا بخطه لجدي الس�يد محمد 
بن عيل ش�ربّ قدس الله سه سنة )1٣2٧ 

ه�( .
وق�ال عن�ه حفي�ده األدي�ب الش�يخ عيل 
ب�ن حس�ن القديح�ي: )كان رحم�ه الله 
مطاع�اً يف قوم�ه مهاب�اً عن�د كاف�ة أهل 
ب�الده، محرتماً عزي�زاً يرون في�ه الحجة 
ال�ورع والزعيم املصل�ح يأتمرون بأوامره 
وينكص�ون عن ارت�كاب ما نه�ى عنه إذ 
عرف�وه عاملاً رباني�اً ل يغض�ب إل لله ول 
يأمر إل بما أمر الله ول ينهي إل عما نهى 
الل�ه عنه.. يمتاز بن أقرانه بس�عة الحلم 

وقوة الذاكرة ورجاحة العقل(.
وقال عنه الشيخ جعفر سبحاني: )الفقيه 

اإلمامي، املشارك يف الفنون ...(
وقال عنه الس�يد محم�د مهدي بن محمد 
املوس�وي األصفهاني الكاظمي: )الوحيد 
العل�م الس�ديد البحاث�ة الخب�ر واملتتبع 

النحرير الشيخ عيل البحراني(.
وق�ال عنه الش�يخ آغ�ا ب�زرك الطهراني: 

)الشيخ املحدث املاهر(.

وق�ال عنه الزركيل: )أدي�ب إمامي مؤرخ، 
من أبناء الخليج(.

وقال عن�ه رضا كحالة: )م�ؤرخ، متكلم، 
ناظم(.

وترجم له الش�يخ ع�يل املره�ون ترجمة 
وافية ق�ال فيه�ا: )كان رحمه الل�ه عاملاً 
فاضالً، تقي�ًا ورعاً، تلقى مب�ادئ علومه 
يف القطيف عى يد العالّمة الٔوحد الش�يخ 
أحمد آل طعان املتقّدم ذكره، ثم هاجر إىل 
النجف األرشف، وتتلمذ فيها عى فطاحلها 
كالنجف�ي  الٔف�ذاذ،  وعباقرته�ا  الٔع�الم 
والجزائ�ري  والكش�مري  والكاظم�ي 
وغرهم )قدس اللّ�ه أرواحهم(، حتى فاز 
بكل ما يفوز به املجد يف طلب العلم. فكان 
عاملاً أديباً، ش�اعراً مؤّرخاً، ق�ام بواجبه، 
وأدى رس�الته، فقد ألّف ونظم فيما يتعلّق 
بأح�كام الدي�ن والدفاع عنه ش�يئاً كثراً، 
ومنها كتاب�ه التاريخي الش�هر املعروف 
ب� )أنوار البدرين يف تراجم علماء القطيف 
واألحس�اء والبحري�ن( ذلك الكت�اب الذي 
ضّم ب�ن دفتيه أعالم�ًا أهمله�م التاريخ 
ل�وله لكنه بجهوده قد حف�ظ لهذه الٔطر 
الثالثة ما يج�ب أن يحفظ، فكان يف صف 
مصادر )أعيان الشيعة( لألميني املرحوم، 

وكذلك كل من جاء بعده….(.

لإلمام الحسن )عليهما السالم(

تنشر »المراقب العراقي« نص وصية أمير المؤمنين اإلمام علي بن أبي طالب )عليه السالم( لولده اإلمام الحسن )عليه السالم(، والتي أوصى 
بها بعد أن غدر به أشقى األشقياء ابن ملجم المرادي من خالل ضربته له بالسيف، وهو يهمُّ بالقيام من سجوده في مسجد الكوفة.ونقل 
الشيخ الكليني في كتابه »الكافي«، نّص وصية اإلمام علي )عليه السالم( البنه اإلمام الحسن )عليه السالم( مجموعة مع بعض الوصايا األخرى 

في رواية واحدة، ونحن في المقام سنذكر منها مقدار الحاجة فقط..

نفحات من وصية 
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تظاهرة لقراء مقاييس كهرباء ميسان  للمطالبة  
بتعديل رواتبهم  

املراقب العراقي/ متابعة...
ج�دد الع�رشات من املتعاقدين بش�بكات كهرباء الجنوب الرشقي يف ميس�ان، امس األربعاء، تظاهراتهم أمام مبن�ى رشكة توزيع كهرباء 
املحافظ�ة للمطالبة بالعودة إىل الس�لم القديم ألجورهم، وش�مولهم بالعق�ود الوزارية.وقال مصدر محيل إن »الع�رشات من املتعاقدين يف 
شبكات كهرباء الجنوب الرشقي يف ميسان، جددوا  تظاهراتهم أمام مبنى رشكة توزيع كهرباء ميسان«.وأضاف، أن »املتظاهرين طالبوا 
الجهات املعنية بالعودة إىل السلم القديم ألجورهم وشمولهم بالعقود الوزارية، فضالً عن استالم رواتبهم باملوعد املحدد دون تأخري«.وأشار 

إىل أن »املتظاهرين حذروا من اتخاذ خطوات تصعيدية، يف حال استمر تهميش مطالبهم، قد تصل إىل اإلرضاب عن العمل«.

عني

املراقب

صورة
وتعليق

خريجو املعاهد يغلقون مبنى محافظة دياىل

    الدكتور عبد الرضا البهاديل 

دعوة
 لتخطيط الشوارع 

إن الظواه�ر الحضاري�ة بمثاب�ة  البصم�ات الت�ي تميز 
بعض االمم والش�عوب ع�ر التاريخ ع�ن البعض االخر، 
وتعد عالمات املرور من الظواهر املميزة التي وصلتنا من 
بعض األمم يف العرص الحديث، بس�بب التطور الرسيع يف 
وسائل النقل، االمر الذي حتم ابتكارها ووجودها لتأمني 
انسيابية النقل من جهة، وسالمة السائقني والسابلة من 

جهة أخرى. 
وبالنس�بة ملنطقتن�ا كان لبلدنا العراق قصب الس�بق يف 
الفعاليات املرورية التي تحث عىل االلتزام بقوانني السري 
واملحافظ�ة عىل النظام، فضال عن التفاعل مع احداثيات 
الط�رق ومقرتحات امل�رور اآلني�ة، يف حني نعان�ي اليوم 
بش�دة م�ن غياب ه�ذه العالم�ات او ندرته�ا، فضال عن 
عدم اس�تيعاب الطرق العداد الس�يارات املتزايدة بش�كل 
رسيع، ما اثر س�لبا يف الص�ورة الجمالية للعاصمة بغداد 
وش�وارعها الت�ي كان�ت تتميز بوج�ود خط�وط العبور 
والعالمات االرش�ادية والكثري من اللمس�ات الفنية، عىل 
اننا ال نلغي الجهود التي تقوم بها بعض الدوائر مشكورة 
لتزيني العديد من الش�وارع، لكنها تبدو خطوات خجولة 
ال تلبي طم�وح املواطن البغدادي ال�ذي يتوق للمزيد من 

الخدمات والخصوصية.
 ويطم�ح املواطن بمنح عاصمة بالده املزيد من االهتمام 
والخصوصي�ة، مس�تعيدا رمزيتها التاريخي�ة وريادتها 
العال�م لقرون طويلة، اذ كانت حارضة العالم االس�المي 
والعلمي، ي�وم كانت عاصمة لدولة حكم�ت ثلثي العالم 

املأهول.
املؤل�م أن ه�ذه املدين�ة ذات التاريخ العري�ق، باتت اليوم 
مثل عجوز منهكة تفتقر للكثري من األمور، ومع بساطة 
بعض هذه االمور التي تس�تطيع حتى منظمات املجتمع 
املدني او الف�رق التطوعية توفريه�ا، إال اننا ال نجدها يف 
الواقع او نجد من يعمل عىل تحقيقها، وعىل س�بيل املثال 
ال الح�رص )خط�وط عبور املش�اة البيض�اء( التي كانت 
تزي�ن ش�وارعنا فيم�ا ما م�ى، والتي اتمن�ى أن نراها 
مجددا أم�ام مداخل املؤسس�ات الرس�مية والجامعات، 
عىل اعتبار أن هذه التجمع�ات هي االوىل بتطبيق النظام 
والعم�ل باالرش�ادات املرورية مث�ل العبور م�ن االماكن 

املخصصة او استخدام مجرسات املشاة.
م�ن هنا ادع�و منظم�ات املجتم�ع املدني وف�رق العمل 
التطوع�ي باعتباره�ا طاقات داعم�ة للدول�ة، اىل العمل 
والتنسيق مع دوائر املرور العادة تلوين شوارعنا بخطوط 
العبور البيضاء ونرش العالمات االرشادية لقوانني املرور.
وليك�ن انط�الق ه�ذا العم�ل م�ن ام�ام بواب�ة الجامعة 
املس�تنرصية، كبداي�ة للنه�وض م�ن جدي�د بعاصمتنا 

الحبيبة وجعلها اجمل مما كانت.

عمود خديم

املراقب العراقي/ متابعة...
تتمظه�ر جريم�ة االتج�ار بالبرش 
بوجوه متعددة يف الش�ارع، إذ ذكر 
قض�اة أن الكث�ري م�ن مرتكبيه�ا 
تش�غيل  رشكات  م�ن  يتخ�ذون 
االي�دي العاملة غطاء له�ا، وكذلك 
املتس�ولني  إدارة مجاميع لألطفال 
وغريه�ا من الصور.وق�ال القايض 
األول ملحكمة تحقيق الكرخ محمد 
سلمان حسب بيان ملجلس القضاء 
)املراق�ب  علي�ه  اطلع�ت  االع�ىل 
العراق�ي (: إن »امل�ادة ) 1 / أوال ( 
منه عرفت باالتجار بالبرش: تجنيد 
إيوائه�م  أو  نقله�م  أو  أش�خاص 
التهدي�د  أو اس�تقبالهم بواس�طة 
بالق�وة أو اس�تعمالها أو غري ذلك 
م�ن أش�كال الق�رس أو االختطاف 
أو االحتي�ال أو الخ�داع واس�تغالل 
الس�لطة أو بإعطاء أو تلقي مبالغ 
مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص 
ل�ه س�لطة أو والي�ة عىل ش�خص 
آخ�ر به�دف بيعهم أو اس�تغاللهم 
االس�تغالل  أو  الدع�ارة  أعم�ال  يف 
العم�ل  أو  الس�خرة  أو  الجن�ي 
القرسي أو االس�رتقاق أو التس�ول 
أو املتاج�رة بأعضائه�م البرشي�ة 
الطبي�ة«.  التج�ارب  ألغ�راض  أو 
وأضاف س�لمان: »يف هذا التعريف 
نجد أن امل�رشع العراقي قد وس�ع 
ص�ور اس�تغالل الضحاي�ا ملعاقبة 
ومحاس�بة املجرمني، بل إن املرشع 
العراق�ي ذه�ب إىل ابع�د مم�ا جاء 
يف االتفاقي�ة الدولي�ة حيث أضاف 
ص�وراً لم يت�م ذكره�ا يف االتفاقية 
وه�ي االس�تغالل لغرض التس�ول 

أو التج�ارب الطبي�ة، وذل�ك لغاية 
التوسع يف تعريف الجريمة وشمول 
ع�دة حاالت للحد من هذه الجريمة 
رغم كل هذه الجهود املبذولة سواء 
ع�ىل الصعيد ال�دويل أو املحيل للحد 
من جريمة االتجار باألش�خاص إال 
أنها مازالت تجارة نشطة وتديرها 

شبكات واسعة«.
وأش�ار اىل أن »القب�ض ع�ىل ع�دة 
شبكات وأش�خاص يقومون بهذه 
الجرائم مع اإلش�ارة إىل أن القضاء 
العراقي قد اص�در عدة أحكام ضد 
ع�دة متهم�ني يف االتج�ار بالب�رش 
كما ت�م القبض عىل عدة ش�بكات 
متخصص�ة له�ذا الغرض الس�يما 
أن ه�ذه الش�بكات ب�دأت تكث�ر يف 
الع�راق ومنه�ا م�ن يح�اول اتخاذ 
مس�ميات أخ�رى لغ�رض إخف�اء 
نش�اطه مثل إنشاء رشكة لتشغيل 
األي�دي العاملة كظاهر األمر إال أنه 
يف حقيق�ة نش�اطها ه�ي االتجار 
بالبرش يف عدة مجاالت منها الدعارة 
الق�رسي  العم�ل  أو  الس�خرة  أو 
وغريه�ا م�ن ص�ور االس�تغالل«.
وتابع سلمان أن »هذه الجريمة قد 
ازدادت واتس�عت يف الع�راق نتيجة 
للتطور التكنولوجي وتطور وسائل 
النق�ل واالتص�ال، لذل�ك فق�د ت�م 
إنش�اء مكاتب متخصصة ملكافحة 
الجريم�ة يف كل محافظة يف العراق 
ومارس�ت نش�اطها منذ تشكيلها 
لغ�رض الح�د م�ن ه�ذه الجريمة 
والواق�ع إن الظ�روف االقتصادي�ة 
واالجتماعي�ة والثقافي�ة كانت لها 
األثر األكر يف ش�يوع هذه الجريمة 

 ( ع�ام  بع�د  الس�يما  الع��راق  يف 
2003 ( وكذل�ك نتيج�ة للح�روب 
التي حصل�ت والنتائج االجتماعية 
املرتتبة عليها بعد ذلك كان لها األثر 
األك�ر يف انتش�ار ه�ذه الجريمة«.
واوضح أن »امل�رشع العراقي نظم 
قان�ون مكافح�ة االتج�ار بالبرش 
رق�م /28 لس�نة 2012 وقد ش�دد 
عقوب�ة مرتكب�ي ه�ذه الجريم�ة 
لبش�اعتها الس�يما إذا م�ا ارتكبت 
ضم�ن إط�ار مؤسس�ة أو جماعة 
إجرامي�ة منظم�ة حي�ث إن املادة 
)6( م�ن قان�ون مكافح�ة االتجار 
بالب�رش فرض�ت عقوب�ة الس�جن 
املؤب�د وبغرام�ة مالي�ة ال تق���ل 
ع�ن ) 15000000( خمس�ة عرش 
ملي�ون دينار عراق�ي عىل مرتكبي 
الجريم�ة وق�د تص�ل العقوب�ة إىل 
اإلعدام يف حالة وف�اة الضحية.من 
جانب�ه، أوضح الق�ايض مصطفى 
عبد القادر فالح النجدي قايض أول 
محكمة تحقي�ق تكريت أن املرشع 
العراقي أصدر قانون�اً خاصاً لهذه 
الجريم�ة وه�و قان�ون مكافح�ة 
بالب�رش رق�م 28 لس�نة  االتج�ار 
2012«.وب�ني النج�دي أن »املجنى 
عليه يف هذه الجرائم هو الش�خص 
ال�ذي تع�رض إىل رضر  الطبيع�ي 
م�ادي أو معنوي نات�ج عن جرائم 
االتج�ار بالب�رش، وت�رد القضاي�ا 
الخاص�ة بجريمة االتج�ار بالبرش 
يف أغلبه�ا عىل ص�ورة االس�تغالل 
الجني يف قضايا البغاء وكذلك عىل 
صورة استغالل األطفال القارصين 
من قب�ل ذويهم يف جرائم التس�ول 

الت�ي تعد االتج�ار بالب�رش عندما 
يك�ون الجان�ي من أص�ول املجني 
عليه أو من فروعه أو من له الوالية 
علي�ه أو م�ن زوج ل�ه حس�ب ما 
نص علي�ه قانون االتج�ار بالبرش 
املش�ار إلي�ه أعاله«.وأك�د النجدي 

أن »أع�داد ه�ذه القضاي�ا يف تزايد 
األمني�ة  الجه�ات  أن  إال  مس�تمر 
والتحقيقية تسعى جاهدة للكشف 
عنها وإحالتها إىل املحاكم املختصة 
»جريم�ة  أن  الق�ايض  ».وأوض�ح 
االتج�ار بالب�رش لي�س له�ا مكان 

محدد أو مدين�ة ومحافظة تنترش 
فيها أكثر من أخرى وإنما تنش�ط 
عند وج�ود فاعليها والتخطيط لها 
كبقي�ة الجرائ�م ولكن م�ن املمكن 
القول إنها تكثر بنسبة اكر يف املدن 
واملحافظات الكبرية وتقل نسبيا يف 

امل�دن واملحافظات الصغ�رية وذلك 
لصعوبة اكتشافها يف املدن الكبرية 
متع�ددة  ش�بكات  توج�د  حي�ث 
لالتج�ار بالبرش وتتعدد أس�اليبها 
يف تحقي�ق الجرائم«. ولف�ت اىل أن 
»ملواق�ع التواص�ل االجتماعي دوراً 

كب�رياً يف انتش�ار جرائ�م االتج�ار 
بالب�رش فمن خاللها أصبح س�هال 
عىل شبكات الجرائم املنظمة إدارة 
بالش�كل  وتوجيهه�م  ضحاياه�ا 
الذي يصعب معه كشف شبكاتهم 

اإلجرامية«.

لمواقع التواصل االجتماعي دور كبير في انتشارها ..

عصابات االتجار بالبشر تتخذ من شركات تشغيل األيدي العاملة غطاًء لها

املراقب العراقي/ متابعة... 
س�جلت أس�عار املواد االنشائية 
املس�توردة واملحلية قفزة كبرية 
الثان�ي  ترشي�ن  ش�هر  خ�الل 
امل�ايض، مقارنة مع اس�عارها 
يف ش�هر ترشين الثاني من عام 
ه�و  الوحي�د  واملت�رر   2020
املتحدث باس�م  املواط�ن .وقال 
عبدالزه�رة  التخطي�ط  وزارة 
الهنداوي يف بيان تلقته )املراقب 
العراقي(: ان«الجه�از  املركزي 
لالحصاء، اعد تقريره الش�هري 
الخ�اص بمتابعة اس�عار املواد 
االنش�ائية املس�توردة م�ن قبل 
املنتج�ة  او  الخ�اص  القط�اع 
ان«أس�عار  مبين�ا  محلي�ا«، 
الطاب�وق العادي بلغ�ت )183( 
الف دين�ار   لكل ال�ف طابوقة، 
الثان�ي  ترشي�ن  ش�هر  خ�الل 
املايض، مس�جال ارتفاعا بنسبة 
)31٪ ( عن معدل نفس الش�هر 
من العام املايض 2020 حيث كان 
الس�عر )1٤0( ال�ف دين�ار لكل 
الف طابوقة«.واضاف، ان«سعر 

الطابوق الجمهوري، فقد وصل 
اىل )1٩٤( ال�ف دين�ار لكل الف 
طابوق، مسجال ارتفاعا بنسبة 
( ع�ن مع�دل س�عره يف   ٪20(
ش�هر ترشين الثاني م�ن العام 
املايض حيث كان س�عره )161( 
الف دين�ار لكل ال�ف طابوقة«.

وفيما يخص اس�عار االسمنت، 
ان«الس�عر  ال�وزارة،  اوضح�ت 
بل�غ )103( االف دين�ار للط�ن 
الواحد ، مسجال ارتفاعا بنسبة 
)1٤٪ ( عن معدل س�عر ترشين 
الثاني من عام 2020، فيما بلغ 
س�عر الطن من السمنت املقاوم 
مرتفع�ا   ، دين�ار  ال�ف   )121(
بنس�بة)6٪ (، عن اسعار نفس 
الش�هر م�ن العام امل�ايض وبلغ 
مع�دل سعراالس�منت األبيض ) 
1٩5( ال�ف دينار للط�ن الواحد 
مس�جالً ارتفاعا بنس�بة )٪5 ( 
ع�ن معدل س�عر ش�هر ترشين 
الثان�ي 2020، فيم�ا بلغ معدل 
ذو  )الش�يش(  الحدي�د  س�عر 
املنش�أ االجنب�ي لش�هر ترشين 

ملي�ون   )1( امل�ايض  الثان�ي 
)303( االف دين�ار للطن الواحد 
مس�جال ارتفاعا بنسبة )٪6٧( 
ع�ن معدل س�عر ش�هر ترشين 
الثاني 2020 حيث كان  )٧٧٩( 
ال�ف دينار للط�ن الواحد، و بلغ 
معدل س�عر الحديد ) ش�يلمان 
( )22( الف دين�ار للمرت الواحد 
مس�جال ارتفاعا بنسبة )٤٧٪( 
ع�ن معدل س�عر ش�هر ترشين 
 )15( البال�غ   2020 الثان�ي 
الواح�د«. للم�رت  دين�ار  ال�ف 
واش�ار الهن�داوي اىل ان«معدل 
س�عر طابوق الثرمس�تون بلغ  
)1٩62( ال�ف دين�ار ل�كل الف 
طابوقة مسجال ارتفاعا بنسبة 
)6٪ ) ع�ن مع�دل س�عر ش�هر 
ترشي�ن الثان�ي بل�غ  ) 1852 ( 
ال�ف دين�ار ل�كل ال�ف طابوقة 
، فيم�ا س�جلت اس�عار الجص 
بنس�بة)٪11  ارتفاع�ا  الفن�ي 
( خ�الل ش�هر ترشي�ن الثان�ي 
املايض مقارنة مع نفس الشهر 

من عام 2020«.

املراقب العراقي/ متابعة...
الفواكه  اعلنت جمعية مص�دري 
والخ�راوات يف البح�ر االبي�ض 
املتوس�ط الرتكية )AKİB( امس 
االربع�اء، ان العراق ج�اء باملرتبة 
الثالث�ة كأكر مس�تورد للفواكه 
والخ�ر الطازج�ة خالل ش�هر 
ترشي�ن الثان�ي امل�ايض حيث إن 
منح�ت  والخ�روات  الفواك�ه  
تركيا31 ملي�ون دوالر من جيوب 
العراقيني وأصبح�ت تقطع املياه 
لتنمي زراعتها وتصدر منتجاتها 
للدول واولها العراق. وقال رئيس 
الجمعي�ة نج�دت س�ني يف تقرير 
ان »تركي�ا ص�درت بم�ا قيمت�ه 
36٧.٩ ملي�ون دوالر من الفاكهة 
والخراوات الطازجة يف ترشين 
الثاني«، مبين�ا ان »6٤ باملئة من 
ه�ذه الفواك�ه والخ�ر ذهب�ت 
الخمس�ة  الرئيس�ية  لألس�واق 
»األس�واق  أن  االوىل«.واض�اف 
الرئيس�ية لص�ادرات تركي�ا م�ن 

الفواك�ه والخ�راوات الطازجة 
ه�ي االتح�اد األوروب�ي ورابط�ة 
الدول املستقلة والرشق األوسط«، 
مبين�ا أن »هن�اك جه�ودا جديدة 
إلدخال أس�واق جديدة يف ش�مال 
إفريقي�ا و جن�وب آسيا«.وأش�ار 
احتل�ت  »روس�يا  أن  اىل  س�ني 
املرتب�ة األوىل يف قائمة الدول التي 
ص�ّدروا إليه�ا يف ترشي�ن الثان�ي 
 ، دوالر  ملي�ون   13٧.6 بقيم�ة 

تليه�ا أوكرانيا ثاني�ا بقيمة 5.3٩ 
ملي�ون دوالر والعراق ثالثا بقيمة 
31 مليون دوالر«.ولفت س�ني انه 
»عىل الرغم من التدهور يف سلسلة 
التوري�د وزي�ادة تكالي�ف اإلنتاج 
فإنن�ا  اللوجس�تية،  والخدم�ات 
نواصل ب�ذل جهود كبرية لتحقيق 
أقىص اس�تفادة م�ن العمل الجاد 
والجه�ود الت�ي يبذله�ا املنتجون 

األتراك يف األسواق العاملية«.

املراقب العراقي/ متابعة...
اك�د تقرير لصحيفة ش�ارلوت اوبزرف�ر االمريكية ، ام�س االربعاء، ان 
ش�بح البطالة يط�ارد الطالب واملدرس�ني يف جامعات إقليم كردس�تان 
الع�راق، فيما يتحدث الكثريون عن أعداد متزايدة من املقاعد الفارغة يف 
الفصول الدراسية يف جميع أنحاء االقليم وهي املقاعد التي كان يشغلها 

يف السابق الطالب الكرد الذين غادروا إىل أوروبا.
وذك�ر التقري�ر إن ” الذين بقوا مث�ل طالب القان�ون زوار كرزان البالغ 
م�ن العمر 21 عاًم�ا ، يخططون للمغادرة، حيث ال يرون أي مس�تقبل 
له�م يف وطنهم حيث يقول إن: الش�هادة الجامعي�ة ال تضمن الحصول 
عىل وظيفة ، ويكاف�ح والديه لدفع الفواتري. مع حلول الربيع ، يخطط 
ك�رزان لتجربة حظ�ه واملغادرة م�ع مهاجرين آخري�ن متفائلني نحو 
اوروبا”.واض�اف التقرير انه ” وعىل الرغم من ع�دم وجود احصائيات 
مؤك�دة يعتق�د أن عدًدا كبريًا م�ن األكراد العراقيني الش�باب قد غادروا 
، وال ي�رون أي أم�ل يف بلده�م ويف الوقت نفس�ه يكافح الط�الب الذين 
بق�وا للحصول عىل الدافع ألن الحصول عىل التعليم لم يعد طريًقا أكيًدا 

للحصول عىل وظيفة”.
وتابع التقرير ان ” االقتصادات املتعثرة يف منطقة الرشق االوسط فشلت 
يف مواكب�ة النمو الس�كاني،ففي املحافظات الكردي�ة العراقية الثالث ، 
س�يتعني خلق ما بني ٤3 الف إىل 5٤ الف فرصة عمل كل عام الستيعاب 
موج�ات جديدة من الش�باب الذين ينضمون إىل الق�وى العاملة ، وفًقا 
لتقديرات األمم املتحدة”، مبينا أن ” الفجوة بني النمو االقتصادي الفاتر 
و “تضخم اعداد الشباب” ادت اىل استمرار ارتفاع معدالت البطالة. بني 
أك�راد العراق الذين ترتاوح أعمارهم ب�ني 15 و 2٩ عاًما ، 2٤٪ رجال و 

6٩٪ نساء وفقا للمنظمة الدولية”.
واوض�ح عدد من الش�باب وخصوصا الذي�ن يش�اركون يف التظاهرات 
االحتجاجي�ة يف االقلي�م ض�د منظومة االحزاب الفاس�دة يف كردس�تان  
ان” املؤسس�ات الحكومية ملوثة باملحسوبية وتسيطر عليها القيادات 
السياس�ية بش�كل مبارش أو غري مبارش من خالل التعيينات والتمويل، 
ام�ا داخل قاعات الجامعات املزينة بصور الق�ادة األكراد فاصبح حتى 
املدرس�ون غري قادري�ن عىل تحمل ضغوط املس�ؤولني حي�ث قال أحد 
األساتذة الجامعيني يف السليمانية إنه تلقى يف كثري من األحيان مكاملات 
من رؤسائه يحثونه عىل منح درجات النجاح ألبناء املسؤولني األقوياء”.

المواطن هو المتضرر الوحيد  من ارتفاع 
أسعار المواد اإلنشائية !

تقطع المياه لتنمي زراعتها

 الفواكه والخضراوات تمنح تركيا 31 مليون دوالر 
من جيوب العراقيين !

نتيجة هجرة الشباب

جامعات كردستان شبه فارغة 
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منحت إدارة الغذاء والدواء األمريكية )FDA( املوافقة ألول 
قطرات للعني تعالج طول النظر الشيخوخي.

وقامت جريدة » sciencealert« بنرش موافقة »FDA« عىل 
هذه القطرة، مؤك�دة أن هذه القطرات قد أتيحت للجميع، 
وأنه�ا يمكن أن تس�اعد املاليني م�ن الن�اس للتخلص من 

نظارات القراءة.
وأوض�ح التقري�ر، أن اإلصاب�ة بقرص النظر الش�يخوخي 
يتس�بب يف أن  تصبح عدسة العني أكثر صالبة وأقل مرونة 
مع تقدم العمر ، وتفقد عضالت العني قوتها بمرور الوقت، 
وبالتايل ، يصبح الرتكيز عىل األش�ياء القريبة أكثر صعوبة 

، خاصة عندما تكون صغرية.
البرصيات س�يلينا  وتق�ول طبيب�ة 
ماكجي، م�ن األكاديمية األمريكية 
العدي�د  يتعام�ل  أن�ه  للبرصي�ات، 
م�ن األمريكي�ني م�ع ط�ول النظر 
الش�يخوخي، الذي يبدأ عادًة يف سن 
األربع�ني، من خ�الل االعتم�اد عىل 
نظ�ارات القراءة أو اللجوء إىل حلول 
بديلة مثل تكب�ري أجهزتهم الرقمية 

للرؤية عن قرب.
ونظ�رًا أن ه�ذه العالجات تس�اهم 
يف انكم�اش حدق�ة الع�ني فتصبح 
أكثر قدرة عىل الرتكيز، مما يحس�ن 
الرؤي�ة يف امل�دى القري�ب، بينم�ا ال 
تتأث�ر الرؤي�ة ع�ن بع�د، وبمج�رد 
املوافقة عىل الع�الج من قبل طبيب 
العي�ون، تك�ون القطرات بس�يطة 
وآمنة للتطبيق: يمكن أن يكون لها 
تأثري يف أق�ل من 15 دقيقة، ويمكن 
أن تس�تمر يف العم�ل مل�دة تصل إىل 

ست ساعات.

طرق جديدة لمعالجة 
نفايات استخراج النفط 
اق�رتح علم�اء جامعة تومس�ك للعلوم 
التقنية طرقا رش�يدة ملعالج�ة نفايات 
اس�تخراج وتكرير النفط للحصول عىل 

أنواع جديدة من الوقود.
وتش�ري مجلة  Fuel، إىل أن هذه الطرق 
تسمح باستخدام موارد جديدة يف قطاع 
الطاقة، باإلضافة إىل تحس�ني األوضاع 
البيئي�ة يف مناط�ق اس�تخراج وتكري�ر 
النفط.ونفاي�ات تكري�ر النف�ط، ه�ي 
نوات�ج ثانوية من عمليات االس�تخراج 
والتكري�ر ، الت�ي ينت�ج منه�ا س�نويا 
مالي�ني األطنان يف جمي�ع أنحاء العالم. 
وهذه النفايات تش�كل خط�ورة كبرية 
ع�ىل البيئة حت�ى عند دفنه�ا يف أماكن 
معالجته�ا  وإن  حرقه�ا،  أو  خاص�ة 
بالط�رق الكيميائية مكلف�ة جدا وغري 
مجدية من الناحي�ة االقتصادية.ووفقا 
الط�رق فعالي�ة  أكث�ر  للعلم�اء، ف�إن 
لتدوي�ر ه�ذه النفاي�ات، ه�ي حرقه�ا 
م�ع مكون�ات الوق�ود األخ�رى، حي�ث 
يمك�ن عند خلطها م�ع أنواع أخرى من 
النفايات واملركب�ات املختلفة، الحصول 
ع�ىل م�ؤرشات طاق�ة عالي�ة نس�بيا، 
وكذلك تقليل االنبعاثات الضارة مقارنة 
لوحده�ا. النفطي�ة  النفاي�ات  بح�رق 
ويقول الباحثون، »بعد دراس�ة العوامل 
البيئية األساسية الحرتاق الخليط املعلق 
للنفاي�ات واملركب�ات، أثبتن�ا أن إضافة 
املاء إىل الوقود، يخفض كثريا من تركيز 
أكاسيد الكربون والكربيت والنرتوجني، 
الت�ي تلح�ق أرضارا كبرية بالوس�ط 
املحيط«.ويضيف الباحثون، يسمح 
تحلي�ل نتائ�ج عملي�ة االح�رتاق، 
بتقييم الكفاءة والسالمة البيئية 
لخلطات الوقود املعلق املختلفة، 
م�ع األخ�ذ باالعتب�ار درج�ة 
ح�رارة االحرتاق وكتلة الوقود 
الطاق�ة  وكمي�ة  والوق�ت 
وعوامل  املتول�دة  الحراري�ة 

أخرى.

الت�ي  الش�ائعة  العقاق�ري  تس�بب 
تضيق األوعية املستخدمة يف نزالت 
ال�ربد اإلدم�ان ومش�اكل يف القلب، 
حس�ب صحيفة »الكونفيدنسيال« 

اإلسبانية.
وكت�ب أطب�اء يف ام�راض وجراحة 
»يف  أن  والحنج�رة،  واألذن  األن�ف 
األي�ام األوىل، يعم�ل الدواء بش�كل 
املخاط�ي  الغش�اء  يضي�ق  رائ�ع، 
لألنف، مما يحرر املساحة ويسمح 
بالتنفس بش�كل أفضل. ومع ذلك، 
رسع�ان م�ا يتس�بب يف متالزم�ة 
االرتداد. بمعنى آخر، عندما يضعف 
الغش�اء  يتضخ�م  ال�دواء،  تأث�ري 

املخاطي بش�كل أك�رب. لذلك، يجب 
إعادة اس�تخدام ال�دواء. هذا يخلق 

حلقة مفرغة«.
باإلضافة إىل ذلك، تعاطي مثل هذه 

املواد يمكن أن يتس�بب يف زيادة 
الحاج�ز  وانثق�اب  الضغ�ط، 
األنف�ي، والس�كتة الدماغية، 
وكذل�ك إث�ارة مخاط�ر ع�ىل 

القلب واألوعية  نظام 
الدموية.

فق�ط  اإلرادة  وق�وة 
هي التي تس�اعد عىل 
التخلص من االعتماد 

عىل بخاخات األنف.

خطر مميت لبخاخات األنف

يستعد مراقبو الطقس الفضائي ملتابعة اصطدام 
تيار م�ن الجزيئات الشمس�ية بكوكبنا، وحذروا 
م�ن نش�اط عاصف�ة شمس�ية محتمل�ة ه�ذا 
األسبوع.واكتش�ف العلماء التيار املتحرك »رسيع 
الحرك�ة« بعد ظهور ثقب عم�الق يف نصف الكرة 
الجنوب�ي . وهذه الثق�وب اإلكليلي�ة هي مناطق 
يف هالة الش�مس )الغالف الج�وي العلوي( حيث 
تكون البالزما أكثر برودة وأقل كثافة من املناطق 
املحيطة بها.وبحس�ب وكالة الفض�اء األمريكية 
ناس�ا، تصل رسعة الرياح الشمس�ية عادة إىل ما 

بني مليون ومليوني ميل يف الساعة.
ومن املتوقع أن يرضب التيار من الرياح الشمسية 
املتجه نحونا الكوكب. وفقا لعلماء الفلك يف موقع 
ف�إن  ه�ذا،  ح�دث  SpaceWeather.com..وإذا 
التفاع�الت بني املج�ال املغناطييس لألرض واملواد 
القادمة من الشمس يمكن أن تؤدي إىل مجموعة 
من النشاط الشميس واالضطرابات املغناطيسية 

األرضية )العواصف الشمسية(.
وأوض�ح موق�ع SpaceWeather.com، يف بي�ان 
أن�ه »يمكن أن يرضب تيار من الرياح الشمس�ية 
رسيعة الحركة املج�ال املغناطييس لألرض يف 16 

ديس�مرب. واملواد الغازية تتدفق من ثقب جنوبي 
يف الغالف الجوي للشمس.

 ويتوقع حدوث اضطرابات مغناطيس�ية أرضية 
قطبي�ة والش�فق القطب�ي يف القط�ب الش�مايل، 
عندما تهب الرياح«.واعتمادا عىل ش�دتها، يمكن 
أن يكون للعواصف الشمس�ية مجموعة واس�عة 
من التأثريات عىل الكوكب.وبحسب مركز طقس 
الفض�اء األمريكي )SWPC(، تصن�ف العواصف 
الشمس�ية ع�ىل مقياس م�ن فئ�ةG1  الصغرى 
إىل فئ�ة G5 األك�رب، مع كون األخ�رية هي األكثر 
خطورة.ويمك�ن أن تؤدي العواصف الضعيفة إىل 
»تقلبات ضعيفة يف ش�بكة الطاق�ة« ويكون لها 
»تأث�ري طفيف عىل عمليات األقم�ار الصناعية«. 
كما أن العواصف الضعيفة تربك بعض الحيوانات 
املهاج�رة ويمك�ن أن تنتج الش�فق القطبي عند 
خطوط العرض العالية. ولكن مع زيادة ش�دتها، 
يزداد تأثريها املحتمل ع�ىل التكنولوجيا األرضية 

واملدارية.

عاصفة شمسية سريعة الحركة في طريقها إلى األرض

َتَعرَّْف على الدول التي شهدت انتشار سيارات كيا »سبورتج« الجديدة 
 Sportage أعل�ن وكالء رشك�ة كي�ا أنه�ا تعتزم ط�رح نم�اذج
الجديدة يف روس�يا وعدة أس�واق عاملية أخرى.وتختلف السيارة 
الجدي�دة بش�كل كليّ عن نم�اذج Sportage الت�ي ظهرت العام 
امل�ايض، إذ حصل�ت ع�ىل تصمي�م مميز ج�دا وأش�كال فريدة 
للمصابيح األمامية والخلفية وكذلك شباك غطاء املربد األمامي 
وأق�راص العجالت.وتأت�ي نم�اذج Sportage التي س�تطرح يف 
روسيا والواليات املتحدة وبعض األسواق األخرى بهياكل بطول 
4 أمتار و66 س�نتيمرتا، بعرض 186 س�م، وارتفاع 166 س�م، 
ومجه�زة بعج�الت مقاس�اتها ما ب�ني 17 و19 إنش�ا.وتتميز 
هذه الس�يارات بقم�رة أنيقة ومتطورة بش�كل كبري، ومجهزة 
بواجهة قيادة حديثة عليها شاش�ات ملس�ية متطورة تمتد عىل 
كام�ل طولها تقريبا، كما زودت هذه الس�يارات بأحدث أنظمة 
املولتيميدي�ا والصوتي�ات، وأنظم�ة تدفئ�ة وتربي�د للمقاع�د، 

ووسادات هوائية لحماية جميع الركاب أثناء الحوادث.
وجهزتها كيا بنظام النقط�ة العمياء لتفادي الحوادث، 
الس�فر،  أثن�اء  الرسع�ة  تثبي�ت  ونظ�ام 
وحساسات للضوء واملطر، وحساسات 
مسافات وكامريات أمامية وخلفية، 

ونظامي دفع أمامي ورباعي.
وس�تطرح ه�ذه الس�يارات بعدة 
منه�ا  املح�ركات  م�ن  أن�واع 
مح�ركات بنزي�ن بس�عة لرتين 
وعزم 149 حصان�ا، ومحركات 
GDI  بسعة 1.6 ليرت وعزم 180 
حصانا، وستعمل هذه املحركات 
م�ع عل�ب رسع�ة أوتوماتيكي�ة 

بسبع رسعات.

نقص فيتامين ب12 يزيد من خطر اإلصابة باالكتئاب 
 »medicalxpress « نرش موقع
دراس�ة أيرلندي�ة ت�دور ح�ول  
الف�والت  العالق�ة ب�ني حال�ة 
وفيتام�ني ب 12 وارتباطاته�ا 

باإلكتئاب.
وأظهرت الدراسة، التي نرشت 
يف املجل�ة الربيطاني�ة للتغذية، 
ب12  فيتام�ني  انخف�اض  أن 
االكتئ�اب،  بأع�راض  مرتب�ط 
وتكشف النتائج عن معلومات 
ذات صلة لكبار السن والصحة 
السياس�ات  وواضعي  العام�ة 
م�ن أجل فه�م أفض�ل لكيفية 
واعتم�اد  املخاط�ر  تحدي�د 
تداب�ري وقائية لتعزي�ز النتائج 
الصحية لألشخاص الذين تبلغ 

أعمارهم 50 عاًما وأكثر.
فنقص وانخف�اض فيتامينات 
الفولي�ك  حم�ض  مث�ل   B
موج�ودة   12  B وفيتام�ني 
بشكل كبري يف كبار السن، وتم 
اإلبالغ عن واحد من كل ثمانية 
بالغني كبار الس�ن لديهم حالة 

منخفضة م�ن فيتامني ب 12، 
يف حني تم اإلبالغ عن انخفاض 
املدخ�ول الغذائ�ي وانخف�اض 
حال�ة ال�دم يف جمي�ع الفئات 

العمرية املختلفة.
الس�لبية  اآلث�ار  فبع�����ض 
يمك�ن   B12 النخف���اض 
أن تش�مل فق�ر الدم  الش�ديد 

وظائ�ف  واخت�الل  وال�ورم، 
األلي�اف  تل�ف يف  أو  إدراكي�ة، 

العصبية يف الدماغ واالكتئاب.
بع�ض  الدراس�ة  وتس�تخدم 
البيان�ات وتفحص املش�اركني 
الذين ترتاوح أعمارهم بني 50 
عاًما وأكثر والذين تم تقييمهم 
الدراس�ة  م�ن   1 املوج�ة  يف 
والذي�ن قدم�وا قي�اس حمض 
الفوليك والبالزما B12 وفحص 
الباحث�ون  الح�ظ  االكتئ�اب، 
أن أولئ�ك الذي�ن يعان�ون م�ن 
نق�ص يف  فيتامني ب12 لديهم 
احتمالية متزايدة بنس�بة ٪51 
لإلصابة بأعراض االكتئاب عىل 

مدى 4 سنوات.
أن  إىل  الدراس�ة  وتوصل�ت 
انخفاض مس�توى فيتامني ب 
12 يرتبط بخطر أكرب لإلصابة 
بأع�راض االكتئ�اب ع�ىل مدى 
أرب�ع س�نوات، ولك�ن ل�م يتم 
مالحظة مثل ه�ذه االرتباطات 

فيما يتعلق بحمض الفوليك.

الصحة العالمية: 77 دولة أبلغت 
عن اكتشاف متحور »أوميكرون«

أكدت منظمة الصحة العاملية أن 77 دولة أبلغت حالًيا عن اكتش�اف 
ح�االت إصاب�ة بمتحور »أوميك�رون«، مش�رية إىل أن املتحور ربما 

يكون منترشا يف معظم الدول، حتى لو لم يتم التحقق منه.
وبحس�ب مركز إعالم األمم املتحدة، ق�ال مدير عام منظمة الصحة 
العاملي�ة الدكتور تي�دروس أدهان�وم جيربييس�وس، إن أوميكرون 
ينت�رش بمعدل لم نش�هده مع أي متغري س�ابق، موضح�ا أنه حتى 
ل�و لم يتس�بب أوميكرون بم�رض أكثر خطورة، ف�إن العدد الهائل 
م�ن الحاالت يمكن أن يطغى مرة أخرى ع�ىل األنظمة الصحية غري 

املجهزة.
وأش�ار إىل أن اللقاحات ه�ي األدوات التي يكون له�ا أكرب األثر عند 
اس�تخدامها لحماية األش�خاص األكث�ر عرضة للخط�ر، يف جميع 
البل�دان، مؤك�دا أن مجموعة صغ�رية من الدول تواج�ه تحديات يف 
طرح اللقاحات والتوس�ع برسعة، وتعمل منظم�ة الصحة العاملية 

والرشكاء بشكل وثيق مع تلك البلدان للتغلب عىل الضائقة.

»إل جي« تكشف عن أول 
تلفاز ذكي يعمل بالبطارية

كش�فت رشك�ة إل ج�ي الكوري�ة املصنع�ة للتقني�ات تفاصيل أول 
تلفزيون الس�لكي ذك�ي، يعم�ل بالبطارية.ونقل موق�ع »ذا فريج« 
املختص بأخب�ار التكنولوجيا، اللقط�ات األوىل للجهاز املقرر طرحه 
 StanbyME الجدي�د  StanbyME..والتلف�از  باس�م  املقب�ل  الع�ام 
 2022 CES ستكشف عنه إل جي ضمن مشاركتها بفعاليات مؤتمر
التقن�ي ال�ذي يق�ام يف مدينة الس فيجاس س�نويا.ويأتي بشاش�ة 
بقي�اس 27 بوص�ة، OLED، ويق�ف عىل س�اق ذات قاع�دة دائرية، 
تجع�ل من الس�هل نقله من غرف�ة ألخرى.ويتمتع بوصالت تش�مل 
وثل�ة USB، ووصلة HDMI، م�ع فتحات صوتية بقوة 80 وات.ومن 
املقرر أن تعلن إل جي عن التكلفة الرس�مية للتلفاز الجديد بالتزامن 
مع طرحه للعرض رس�ميا.وضمن أحدث أجهزتها الجديدة، أطلقت 
رشكة إل جي الحاس�وب 34CN650N  الجديد من فئة الكل يف واحد، 
ال�ذي يهدف لتلبي�ة متطلبات موظف�ي الرشكات، الذي�ن يحتاجون 

ملساحات عمل كبرية.

لقاح ياباني يكافح الشيخوخة !
ق�ال فريق بحث�ي يابان�ي، إنيّه ط�ور لقاحا 
إلزال�ة الخالي�ا الت�ي ترتاكم مع تق�دم العمر 
وتتلف الخاليا املجاورة، ما يتسبب يف أمراض 
ت�ورو  اليابان�ي  العال�م  الش�يخوخة.وأكد 
مينامينو بجامعة جونتيندو، أن الفرئان التي 
تناول�ت اللق�اح أظهرت انخفاض�ا يف »خاليا 
الزومب�ي«، واملعروف�ة طبي�ا باس�م الخاليا 
الش�ائخة، يف املناط�ق املترضرة م�ن تصلب 
أن  »يمكنن�ا  مينامين�و:  الرشايني.وأض�اف 
نتوقع أن )اللقاح( س�يتم تطبيقه عىل عالج 
تصلب الرشايني والسكري واألمراض األخرى 
املرتبطة بالش�يخوخة«.وُنرشت نتائج بحث 
الفري�ق يف النس�خة اإللكرتوني�ة م�ن مجلة 

كان�ون   10 الجمع�ة  ي�وم    Nature Aging
 The« صحيف�ة  الجاري.وبحس�ب  الثان�ي 
Japan Times« تشري الخاليا الشائخة إىل تلك 
التي توقف�ت عن االنقس�ام ولكنها ال تموت 
بل تدمر الخاليا الس�ليمة املجاورة عن طريق 
إطالق مواد كيميائية تس�بب االلتهاب.وحدد 
الفري�ق بروتينا موجودا يف الخاليا الش�ائخة 
يف البرش والف�رئان وصنعوا لقاحا يعتمد عىل 
ن اللقاح  حمض أميني يشكل الربوتني.ويمكيّ
الجس�م من تكوين أجس�ام مض�ادة تلتصق 
بالخاليا الشائخة، والتي يتم إزالتها بواسطة 
خالي�ا ال�دم البيضاء التي تلتصق باألجس�ام 

املضادة.

الموافقة على أول قطرة عين 
لعالج طول النظر
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قال اإلمام علي »عليه السالم«: » ما أضمَر أحٌد شيئاً 
إلاّ ظهَر في فَلَتاِت لسانِِه وَصفَحاِت وجِهِه«.
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ببغداد 1311  لسنة 2009
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07829981455 هاتـــــــف الشكاوي

هاتـــــــف العالقـات

     ماجد الشوييل

فجرك

ب�دأت رياح الصب�ا تدغدغ أغصان الش�جر وتصفع خ�دود األوراق 
معلنة قرب الفجر واحمرار بزوغ الش�مس التي كس�اها الليل رداء 
الح�داد، ولون الحزن والس�واد، فجر لثاني ذك�رى مؤملة عىل قلوب 
املجاهدين والرشفاء، وهم يستقبلون الثالث من كانون الثاني عام 
٢٠٢٠م، يوم أقرحت به عيون العاش�قني وذرف�ت الدموع عىل من 
نق�ش تقواه وال�ورع يف قلوب تناثرت يف شاس�ع مس�افات األرض 

وعىل مدى أبصار الناظرين يف صحراء ال حد لها.
فج�ر يحم�ل م�ن وش�اح الحزن بق�در أل�م الفق�د والحاج�ة ملثل 
ش�خوصهم الن�ادر »قاس�م وجم�ال« م�ن أروع م�ا ع�رف اإلخاء 
والوفاء، بعد أيام س�يضعنا االستكبار والطواغيت وعمالء السفارة 
تحت مجهر الوالء والوفاء للدم�اء، وكيف يكون حضورنا واإلحياء 
ملثل ق�ادة غدروا ألنهم جنود كربالء، والس�ؤال؛ كي�ف يكون إحياء 
الذك�رى وكم ع�دد من يحرضون؟! ونحن نوض�ع بمقارنة قد مهد 

لها كل الساكتني عن كل هذا العهر واملجون!
غدا س�نعرف من يبقى عىل العهد أو من يت�رب يف ظالم ليل بهيم 

ليلتحق بموج من سفن السفارة والفاسدين!
»البصرية هي أن ال تصبح س�هًما بيد قاتل الحسني ُيَسدَّد عىل دولة 

الفقيه«
مقال آخر دمتم بنرص..
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مقر رئيس الوزراء الياباني 
مسكون باألشباح

أعل�ن رئي�س ال�وزراء اليابان�ي فومي�و كيش�يدا أنه 
ين�ام نوم�اً عميق�اً بعدم�ا أصبح أول ش�خص يف هذا 
املنصب يقطن املقر الرس�مي لرئاس�ة الحكومة الذي 
ُيش�اع بأنه مس�كون باالش�باح.وبقي املق�ّر املوجود 
يف وس�ط طوكيو ش�اغراً خالل واليات رئييس الوزراء 
الس�ابقني يوش�يهيدي س�وغا وش�ينزو آبي.يف العام 
1936، كان املق�ّر مرح�ًا ملحاولة انق�الب اغتيل عىل 
إثره�ا مس�ؤولون كبار م�ن بينهم وزير م�ال، عىل يد 
ضباط ش�باب يف الجيش اإلمرباطوري الياباني.ورست 
ش�ائعات بأن أش�باح أش�خاص متوّرطني يف العملية 
س�كنت يف مم�رات املقّر، لكن كيش�يدا أعل�ن أنه كان 
يشعر باالرتياح بعد أوىل الليايل التي أمضاها يف املبنى.

وق�ال كيش�يدا لصحافيني س�ألوه عما إذا مل�ح أياً من 
األش�باح الت�ي ُيش�اع عنه�ا يف املبن�ى »نمت جّي�داً«، 

مضيفا »لم أرها بعد«.

سوري يتسبب بإقالة وزيرة 
دنماركية

أص�درت محكم�ة دنماركي�ة قراره�ا بإدان�ة وزي�رة 
الهجرة الس�ابقة، إنغر ستويربغ، يف قضية اتخاذ قرار 
غري قانوني يقيض بفص�ل األزواج الصغار من طالبي 
اللجوء.وكان الالجئ الس�وري »الن�ور علوان« وعمره 
٢6 س�نة، قد تقدم بش�كوى بعد أن فصلته الوزارة يف 
٢٠16 ع�ن زوجت�ه »ريماز الكي�ال« البالغة وقتها 17 
عام�ا، ووضعتهما يف مركزين مختلفني لالجئني طوال 
4 أش�هر، م�ع أنه�ا كان�ت حامال.وحك�م القضاة، يف 
محاكمة عزل وصفت بالتاريخية، بأن قرار س�تويربغ 
لفص�ل األزواج، الذي اتخذت�ه ع�ام ٢٠16، كان قرارا 
غري قانوني وحكموا عليها بالس�جن 6٠ يوما. وقالت 
س�تويربغ إنها فوجئت بالُحكم، وأضاف�ت أن قرارها 
كان يه�دف إىل مكافح�ة زواج األطفال.وتعد القضية 
أول محاكم�ة ع�زل يف الدنم�ارك من�ذ ثالث�ة عق�ود 
والسادس�ة فقط يف تاريخها. وقالت س�تويربغ خالل 
مؤتم�ر صحفي خ�ارج املحكمة: »لس�ت أنا فقط من 
خ�ر، بل القي�م الدنماركية خ�رت أيضا«، مضيفة 

أنها ستتقبل العقوبة.

هندية تتعلم القراءة في عمر الـ104!

احتف�ت منص�ات التواص�ل يف م�رص، بالطالب�ة هاجر س�عد 
الس�عيد، بعدما اس�تطاعت تالوة القرآن الكريم كامال يف 1٠ 

س�اعات، وذلك دون خطأ واحد.ونرش شيخ الطالبة، حسن 
عثمان األزهري، صوراً عرب حس�ابه عىل فيس�بوك، والتي 

أظه�رت عدم وقوع هاج�ر يف أي خطأ، وإق�رارا بجودة 
حفظه�ا للقرآن الكري�م، والتي حرصت ع�ىل تالوته يف 
مجلس واحد.وقال الش�يخ يف منش�ور ل�ه تعليقا عىل 
الص�ور )أمة فيها أمثال هاج�ر ال تموت أبداً، بل تحيا 
وتس�عد.. وأضاف )الطالبة هاجر س�عد من الدقهلية 
س�ّمعت الق�رآن الكريم كامال يف مجل�س واحد يف 1٠ 
س�اعات ولم ُتخطئ خطأ واحداً، فبارك الله س�عيها 
وجعله�ا م�ن املصلح�ات القانتات(.وأوض�ح أنه�ا 
)الطالبة الخامسة التي س�ّمعت القرآن كامالً عيّل يف 
يوم واحد(، مش�رياً يف الوقت نفس�ه إىل أنها األوىل عىل 
كليتها الدراس�ات اإلسالمية يف قس�م التفسري وعلوم 

القرآن.وحظي املنش�ور بإعجاب اآلالف عرب فيس�بوك، 
وت�م مش�اركته م�ن قب�ل 4 آالف مس�تخدم، إىل جانب 

تداوله عرب مختلف منصات التواصل.وعرّب املس�تخدمون 
عن فخرهم بهاجر، مش�ريين إىل أن تل�ك النماذج يجب أن 

يتم تصديرها يف املجتمع، ومؤكدين عىل كونها قدوة حسنة، 
يقتدى بها األطفال والطالب.

فتاة تتلو القرآن الكريم كاماًل خالل 10 ساعات

س�لطت صحيفة »األوبزرف�ر« الربيطاني�ة الضوء عىل 
تمكن عج�وز هندية من تحقيق حلمه�ا بتعلم القراءة 
وهي يف عم�ر ال�1٠4 أعوام.وقالت الصحيفة: إن قراءة 
الجري�دة ملدة س�اعتني يومي�ا هي أكثر م�ا تتطلع إليه 
كوتياما كل صباح.وقالت إنه منذ حوايل قرن من الزمان، 
كان روتني كوتياما اليومي هو نفسه إىل حد كبري، حيث 
تنهض يف وقت مبكر ىف منزلها يف قرية ثريوفانتش�ور يف 

والية ك�رياال، وتبدأ عملها اليوم�ي يف الطهي والتنظيف 
وإطعام األبق�ار والدجاج.ولك�ن اآلن كل صباح، هناك 
يشء جدي�د تس�تيقظ م�ن أجل�ه، حيث تنتظ�ر بفارغ 
الصرب تس�ليم صحيفة ماالياال مانورام�ا املحلية، التي 
تس�تطيع قراءتها بعد تلقيها الدروس ملدة عام من قبل 
جارتها.وقال�ت الصحيفة إن كوتيام�ا تقرأ األخبار ملدة 
س�اعتني وتبقي نفسها عىل اطالع بما يجري يف العالم. 

لكن يف األش�هر األخرية فقط تمكنت من تحقيق حلمها 
ه�ذا، حيث بدأت يف أبريل أخ�رياً يف تعلم القراءة.وقالت: 
كن�ت دائماً أش�عر بالفضول بش�أن م�ا كان يحدث يف 
جميع أنحاء العالم. يف مناسبات عديدة ندمت عىل عدم 
قدرتي عىل قراءة الصحف وكنت أحث األجيال الشابة يف 
املنزل عىل ق�راءة الصحف يل. كنت أرغب دائماً يف كتابة 
اسمي وعنواني.بعد شهور من الدروس املسائية، قررت 

إجراء امتحان محو األمية األسايس بوالية كرياال الشهر 
املايض، وكانت أكرب امرأة سناً تقوم بذلك. وحصلت عىل 
درج�ة 89٪ يف القراءة والكتاب�ة و1٠٠٪ يف الرياضيات. 
وكان�ت النتيج�ة الت�ي نال�ت الثناء م�ن وزي�ر التعليم 
بالوالي�ة، الذي غرد: العمر لي�س عائقا أمام املعرفة مع 
أقىص درجات االحرتام والحب، أتمنى لكوتياما ولجميع 

املتعلمني الجدد األفضل.

يحج�م كث�ريون عن تلق�ي اللقاح 
املض�اد لكورونا، خش�ية أعراضه 
الجانبي�ة، ويفض�ل آخ�رون أخذه 
درءاً ل�رش الوب�اء، لك�ن ش�خصا 
ذه�ب أبعد م�ن ذلك بكث�ري عندما 

تن�اول اللقاح م�رات عدة.ووقعت 
الحادث�ة يف نيوزيلن�دا، لكن لم يتم 
الكش�ف عن هوي�ة الرج�ل، الذي 
تظاهر بأنه شخص مختلف يف كل 
م�رة زار فيها مراكز طبية متعددة 

لتلقي اللقاح.
ويبدو أن هذا الرجل ذهب إىل خيار 
تلق�ي اللق�اح 1٠ م�رات بناء عىل 
طل�ب عدد م�ن مناه�يض اللقاح، 
تداعيات�ه  م�ن  يخش�ون  الذي�ن 
عليه�م، ودف�ع هؤالء مبلغ�ا ماليا 
أن  الس�لطات  ذلك.وتعتق�د  لق�اء 
ه�ؤالء األش�خاص دفع�وا الرج�ل 
النتحال شخصياتهم حتى يتمتعوا 
لألش�خاص  املتاح�ة  بالحري�ات 
امللقح�ني يف نيوزيلن�دا، إذ تف�رض 
الس�لطات يف البالد ع�ىل مواطنيها 
إب�راز ش�هادة التطعي�م يف أماكن 
كثرية.ويف حني أن البيانات محدودة 
بشأن تأثري اللقاحات املتعددة عىل 
جسم اإلنسان، إال أن خرباء توقعوا 
أن يكون له تداعيات سيئة.وتقول 
املتخصص�ة يف اللقاح�ات بجامعة 
أوكالند، هيلني بيتوسيس -هاريس 
إنه من املتوقع أن يشعر الرجل بألم 
شديد بعد هذه الجرعات.ولن تعزز 
الجرع�ات اإلضافية نظ�ام املناعة 
لهذا الشخص ضد فريوس كورونا، 
أكث�ر م�ن اآلخري�ن الذي�ن تلق�وا 
جرعتني حسب التوصيات الطبية، 
ألن نظام االستجابة املناعية سوف 

يستقر بعدهما.

منعت السلطات يف لندن ال�«سكوتر 
وس�ائل  جمي�ع  م�ن  الكهربائ�ي« 
النق�ل باملدينة وس�ط مخ�اوف من 
ان�دالع حرائق.ج�اء ذلك الق�رار بعد 
»س�كوتر«  يف  الن�ريان  اش�تعلت  أن 
كهربائي يف محطة بارس�ونز جرين 
الش�هر املايض«.وكش�فت مراجع�ة 
للس�كوتر الكهربائي م�ن قبل هيأة 
النق�ل يف لندن أن بطاري�ات الليثيوم 
املعيبة يمكن أن تتس�بب يف اش�تعال 
النار يف تل�ك املركبات.وحذرت الهيأة 
م�ن أن حريقا يف منطقة مغلقة مثل 
حافل�ة يمك�ن أن ي�ؤدي إىل »رضر 
والعمال.ويش�مل  لل�ركاب  كب�ري« 
الحظر جميع الخدمات التي تقدمها 
هيأة النقل بم�ا يف ذلك عربات املرتو 

والحافالت والرتام.

تبح�ث الرشط�ة الربيطانية ع�ن 15 ثعبان�ا من نوع 
األصل�ة امللكي�ة رسقه�ا لص خ�الل عملية س�طو يف 
وس�ط إنجل�رتا.وكان اللص قد اقتح�م ضيعة بالقرب 
من رجبي يف وركش�ري وفتش عم�ا يمكن رسقته قبل 
أن يضع الثعابني ذات اللونني الذهبي والبني يف حقيبة 
ويه�رب ع�رب مقربة.قالت رشط�ة وركش�ري »اقتحم 

مج�رم الضيعة وبح�ث عن أش�ياء لرقته�ا قبل ان 
يس�طو عىل الثعابني وحقيبة وبعض املال واملفاتيح«.
وأك�دت الرشط�ة أن الثعاب�ني لديه�ا عالم�ات مميزة 

ويس�هل التع�رف عليها.ع�ادة م�ا تعي�ش ثعابني 
األصلة امللكية يف غابات وسط أفريقيا وغربها 

ويصل طولها إىل 1.٢ مرت.

ينظر عال�م الفنون باهتم�ام إىل مرشوع 
يف  بوينغ�ن«  ف�ان  »بويمان�ز  مس�تودع 
روت�ردام بهولندا، الذي قام�ت بتصميمه 
رشكة الهندسة املعمارية »أم يف آر دي يف«. 
فهذا املبنى الذي ُوصف بأنه أول مس�تودع 
فني مت�اح للجمه�ور يف العالم س�يخزن 
151 ألف قطعة من متحف »بويمانز فان 
بونيغن« القريب ال�ذي يضم أعماالً لكبار 

الرسامني.
ووفق�اً ملوقع مجل�ة »ماي م�ودرن مت« 
الفني�ة، تعن�ي تل�ك املحطة الجدي�دة أنه 
ع�ىل عكس معظ�م املتاحف الت�ي ال يزال 
ج�زء كب�ري م�ن مجموعاته�ا يف املخازن 
واملستودعات، يمكن للجمهور االستمتاع 
باملجموع�ة الكامل�ة من األعم�ال الفنية 
بونيغ�ن«. ف�ان  »بويمان�ز  مس�تودع  يف 
ويبل�غ ارتفاع املبنى 39.5 م�رتاً، وقد قام 
ب��1664  الهي�كل  بتغطي�ة  املصمم�ون 
لوحاً زجاجياً عاكس�اً، يف س�بيل دمجه يف 
األف�ق، وقد أفيد أن حديق�ة مورقة مليئة 
باألشجار س�تعلوه ومطعماً عىل السطح. 
وقال الرشيك املؤس�س لرشكة الهندس�ة 
املعماري�ة، ويني م�اس: »كان�ت مهمتنا 
الس�ماح لتجرب�ة فني�ة خاصة أن تس�ري 
جنباً إىل جنب مع مبنى يتخذ شكالً خاصاً 

بالقدر نفسه«.

آالف القطع 
الفنية في 
»مستودع« 

هولندي

في لندن.. حظر »السكوتر« بجميع وسائل النقل يتلقى لقاح كورونا 10 مرات في يوم واحد

لص يسرق 15 ثعبانا ملكية

فري�ق  ق�ام 
م�ن ثالثة أعضاء من الش�باب اإليراني 

»مرج�ان ح�اج رحيمي« و«محم�ود رضا قرجي« و«س�االر 
بص�ريي« وبه�دف حماية القط�ع التاريخي�ة وإزالة أوج�ه القصور، يف 
الحف�اظ عىل اآلث�ار التاريخية يف متاحف البالد، من خالل اقرتاح تش�ييد 
جه�از يتحك�م يف الرطوبة، والض�وء ودرجة الحرارة ووج�ود الحرشات، 
وكذل�ك التحك�م يف تخري�ب مبان�ي املتاحف.وق�د اخرتع الفري�ق جهازاً 
يس�مى »نظام اذكاء املتاحف املتكامل« وقاموا بتثبيته يف املتحف األرمني 
يف طهران.حص�ل ه�ذا االخرتاع ع�ىل ميدالية ذهبية يف الجول�ة األوىل من 
مس�ابقة املخرتعني العاملية ألعضاء IFIA يف سويرا والجولة السادسة 
م�ن معرض االخ�رتاع الرتكي ع�ام ٢٠٢1.وقد تم تركيب نظ�ام املتاحف 
الذك�ي املتكام�ل يف املتح�ف األرمن�ي بكنيس�ة رئي�س األس�اقفة أرداك 

مانوكيان يف طهران كرائد ملتاحف البالد. إيرانيون 
يصممون 
جهازا 
ذكيا 
يتحكم 
في 
المتاحف


