
اخلامنئي،  علي  السيد  اإلم��ام  العظمى  اهلل  آية  االسالمية  الثورة  قائد  زار 
مفجر  )رض(  اخلميين  االم��ام  مرقد  االثنني،  أمس  من  الباكر  الصباح  يف 
الثورة االسالمية وقرأ سورة الفاحتة على روحه الطاهرة، وذلك على أعتاب 
الذكرى السنوية الثالثة واالربعني النتصار الثورة اإلسالمية وعودة اإلمام 

اخلميين الراحل إىل الوطن.
كما زار قائد الثورة اإلسالمية أضرحة شهداء السابع من تري )28 حزيران/ 
ألرواحهم  وأه��دى  ال��زه��راء«  »جنة  مقربة  يف  الشهداء  وباقي   )1981 يونيو 

الطيبة ثواب سورة الفاحتة، سائاًل هلم من املوىل القدير علّو الدرجات.
واالرب��ع��ني  الثالثة  ال��ذك��رى  احتفاالت  ب��دء  ال��زي��ارة مبناسبة  ه��ذه  وت��أت��ي 
النتصار الثورة االسالمية يف ايران )عشرة الفجر املباركة( وذكرى العودة 
عاما  عشر  مخسة  بعد  البالد  ارض  اىل  )رض(  اخلميين  لالمام  التارخيية 
أيام على  بعد عشرة  البائد  امللكي  النظام  املنفى ومن ثم سقوط  قضاها يف 

وصول االمام )رض(.

املؤتمر الدولي لدعم االنتفاضة الفلسطينية:

إستقبال أبوظبي املستمر للصهاينة يؤدي إلى توّسع 
مخطط اإلحتالل

دولة  شيوخ  بإصرار  الفلسطينية«  االنتفاضة  لدعم  الدولي  »املؤمتر  ن��ّدد 
اإلمارات املتحدة على استقبال كبار مسؤولي الكيان الصهيوني يف أراضيها؛ 
مؤكدة ان هذا االجراء يصب يف توسع نطاق خمطط االحتالل »من النيل 

اىل الفرات«.
التابع جمللس  الفلسطينية  االنتفاضة  دعم  ملؤمتر  العامة  األمانة  وأش��ارت 
الشورى االسالمي، يف بيان صدر عنها أمس االثنني، اىل زيارة رئيس الكيان 
الصهيوني الالشرعي لعاصمة اإلمارات أبوظيب؛ مؤكدة ان خيانة التطبيع 
مع الكيان الصهيوني البغيض والدموي واملعادي للشعوب، سيوثقها التاريخ. 
وأض��اف��ت: ان حم���اوالت ش��ي��وخ دول���ة اإلم����ارات وق���ادة بعض ال���دول اخلانعة 
القاتل  الكيان  ه��ذا  من  التطبيع  قبح  إلزال��ة  االمريكية،  املتحدة  للواليات 
الفلسطيين  الشعب  أبناء  من  والرجال  النساء  آالف  حبق  خيانة  لالطفال، 
الوطن  عن  الدفاع  سبيل  يف  بأنفسهم  ضحوا  الذين  ومسيحيني،  مسلمني 

والتصدي ملخطط االحتالل الصهيوني.    
وتابع البيان: ان اخلائنني حبق الشعب الفلسطيين واملقاومة الذين ميدون 
يد الصداقة اىل الصهاينة اجلزارين، لن جيلبوا األمن والسالم اىل املنطقة 
فلسطني  االراض��ي احملتلة يف  ُي��دد مصري  انه طاملا مل  واستطرد:  اطالقًا. 
عرب املقاومة أو اقامة »االستفتاء العام«، فإن خمطط التطبيع مع الصهاينة 
القضايا  أو شأنًا داخليًا كسائر  سيبقى مرفوضًا ولن يصبح حقًا مشروعًا 

املتعلقة بالعالقات بني كل دولتني.
دعمها  سياق  ويف  االيرانية،  االسالمية  اجلمهورية  أن  على  البيان  وش��دد 
الشامل للشعب الفلسطيين من أجل استيفاء حقه املشروع، وأيضًا مكافحة 
اجلماعات التكفريية والدواعش الذين يتلقون الدعم من الصهاينة وأمريكا، 
سوف لن تسمح هلذا الكيان أن يبلغ مناه ومآربه البغيضة عرب االختفاء وراء 

األنظمة املساومة واخلائنة لرتسيخ نفوذه يف املنطقة.

 الكيان الصهيوني يحاول نقل  ▌
أزماته إلى الدول األخرى

 دائرة العنف في اليمن لن تنتهي  ▌
ما لم يتوقف العدوان

 ق����ال امل��ت��ح��دث ب���اس���م اخل��ارج��ي��ة 
املفاوضات  ان  زاده«،  خطيب  »سعيد 
ملحوظا  ت��ق��دم��ا  ح��ق��ق��ت  ف��ي��ي��ن��ا  يف 
خ��الل االس��اب��ي��ع الثالثة االخ���رية يف 
العقوبات  رفع  وهي  االربعة  اجمل��االت 
واالل����ت����زام����ات ال���ن���ووي���ة وال��ت��ح��ق��ق 
التقدم  ان  اىل  م��ش��ريًا  وال��ض��م��ان��ات، 
ك��ان اس��رع يف بعض ه��ذه اجمل��االت، 
بعضها  ببطء يف  تتقدم  فيما كانت 

اآلخر.
م��ؤمت��ره  يف  زاده  خ��ط��ي��ب  واض�����اف 

االثنني:  أم��س  االسبوعي،  الصحفي 
ان سبب التقدم البطيء يف املفاوضات 
ه���و ت��ق��اع��س ال���ط���رف اآلخ�����ر وع���دم 
اعطائه الضمانات الالزمة و كذلك 

امل���ب���ادرة ف��ي��م��ا نوصيه  اب���دائ���ه  ع���دم 
االب��داع  حامال  عواصمه  من  بالعودة 

و املبادرة.
وح��������ول ت����ص����ري����ات امل����س����ؤول����ني 

إذا  زاده:  خ��ط��ي��ب  ق����ال  ال���غ���رب���ي���ني، 
بفيينا  االخ���رى  االط���راف  استجابت 
ومطالبها  الطبيعية  إي���ران  حل��ق��وق 
املشروعة، فيمكننا التوصل إىل اتفاق 

دائم ذي مصداقية.
وت����اب����ع: ن��ن��ت��ظ��ر إع�����الن ال���والي���ات 
جملموعة  السياسية  قراراتها  املتحدة 
ق���ض���اي���ا  يف جم��ال  وه���ن���اك   1  +  4
احل���ظ���ر الزال������ت ع��ال��ق��ة جي���ب على 
بشأنها،  ق��رار  اخت��اذ  الغربي  اجل��ان��ب 
م��ؤك��دا ع��ل��ى ض����رورة اخت���اذ ال��غ��رب 
التحقق  أساسية يف جم��ال  إج���راءات 

والضمانات والغاء احلظر.
ودع��������ا ال�������والي�������ات امل����ت����ح����دة إىل 
االس���ت���ج���اب���ة مل���ط���ال���ب اجل��م��ه��وري��ة 
االتفاق  اطار  يف  اإليرانية  اإلسالمية 
النووي، مؤكدا اننا ال نقبل بأقل من 

االتفاق.

الكيان الصهيوني والتطبيع  ■
ويف ج��ان��ب آخ���ر م��ن ت��ص��ري��ات��ه ق��ال 
االح���ت���الل  ك���ي���ان  إن  زاده:  خ��ط��ي��ب 
اإلره��اب  م��ن  حياته  يستمد  الصهيوني 
طبيعته  م��ن  ان��ط��الق��ا  ويعمل  وال��ع��ن��ف، 
املعتدية على افتعال االزمات ملن يتحرك 

باجتاه حترير القدس الشريف.
الرئيس  زيارة  وردًا على سؤال حول 
ال��ص��ه��ي��ون��ي األخ����رية إىل اإلم�����ارات، 
الصهيوني  االحتالل  كيان  إن  ق��ال: 
والعنف،  اإلره��اب  من  حياته  يستمد 
العنصري  الفصل  سياسات  وينتهج 
مؤكدا  والعنصرية،  القمع  ومي��ارس 
ال��ك��ي��ان وص��م��ة ع����ار ع��ل��ى جبني  ان 
اجملتمع البشري، وياول نقل أزماته 

إىل الدول االخرى.
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أوعز رئيس اجلمهورية »آية اهلل السيد ابراهيم 
رئيسي«، اىل نائبه االول »حممد خمرب« بتشكيل 
ي��ع��ن��ى بتنفيذ  اط����ار احل��ك��وم��ة  ف��ري��ق ع��م��ل يف 
حول  االسالمية  ال��ث��ورة  قائد  مساحة  توجيهات 
»إعداد اخلطة االسرتاتيجية الصناعية للبالد«.

وأك���د رئ��ي��س اجل��م��ه��وري��ة ع��رب م��رس��وم��ه اىل 
باعداد  املعين  العمل  فريق  يضم  ب��ان  »خم���رب«، 
وأصحاب  اخل��رباء  من  مجعا  الصناعية،  اخلطة 
ال�����رأي واجل���ه���ات امل��ع��ن��ي��ة يف جم����االت االن��ت��اج 
احلكومية  ال��ق��ط��اع��ات  خمتلف  م��ن  وال��ص��ن��اع��ة 
واحملافل العملية واجلامعية والشركات املعرفية 

داخل البالد.
وط��ال��ب »آي���ة اهلل رئ��ي��س��ي«، يف ه���ذا ال��س��ي��اق، 
املوكلة  املهام  وجدولة  والسبل  اآلليات  بتحديد 
اىل ك��اف��ة اجل���ه���ات امل��ع��ن��ي��ة وامل���ؤس���س���ات ال��ي 
س��ت��ش��ارك يف إع����داد اخل��ط��ة، واح���اط���ة اجلميع 

باملهام واملسؤوليات احملددة هلم.
االول،  نائبه  اىل  اجلمهورية  رئيس  اوع��ز  كما 
ب���إع���داد ت��ق��اري��ر ش��ه��ري��ة ح���ول آخ���ر االج�����راءات 

واملنجزات احملققة يف هذا اخلصوص، لكي ترفع 
اىل مساحة قائد الثورة االسالمية.

جلنة  اج��ت��م��اع  االول،  ام���س  م��س��اء  وت���واص���ل 
اهلل  آية  برئاسة  احلكومية،  االقتصادي  التنسيق 

السيد إبراهيم رئيسي.
ومت يف هذا االجتماع عرض احلزمة احلكومية 
املقرتحة اهلادفة إىل إزالة املعوقات ودعم قطاعي 
اإلنتاج واخلدمات، والي مت إعدادها قبل بضعة 
بناًء  ال��ث��ورة  قائد  توجيهات  تنفيذ  بهدف  أشهر 

على آراء اخلرباء.
هي  املقرتحة  احلزمة  هلذه  الرئيسية  احمل��اور 
اس��ت��م��رار اخل��دم��ات احل��ك��وم��ي��ة، مب��ا يف ذل��ك 
التسهيالت،  منح  جم��االت  يف  التسهيالت  فتح 
وت��وج��ي��ه  امل�������ال،  رأس  م����ن س�����وق  وال���ت���م���وي���ل 
اإلن��ت��اج،  إىل  وال��س��ي��ول��ة  املصرفية  التسهيالت 
وت��ن��وي��ع ال��ت��س��ه��ي��الت ل��ت��أم��ني احل���اج���ات، وح��ل 
امل��ش��اك��ل ال��ض��ري��ب��ي��ة وال��ض��م��ان االج��ت��م��اع��ي 

ملؤسسات التصنيع واخلدمات.
التحتية،  ب��ال��ب��ن��ي��ة  االه��ت��م��ام  إىل  ب��اإلض��اف��ة 

تتوخى حزمة الدعم هذه أيضا حلوال يف جمال 
يف  الدبلوماسية  القدرات  واستخدام  الرتخيص 

توسيع التجارة اخلارجية.

يف ه��ذا االج��ت��م��اع، مت��ت امل��واف��ق��ة على أج��زاء 
استمرارها إىل  تأجيل  املقرتحة ومت  من احلزمة 

االجتماع التالي للجنة.

رئيس اجلمهورية يأمر تلبية لتوجيهات مساحة القائد بـ:

إعداد اخلطة االسرتاتيجية الصناعية للبالد

محاوالت سعودية لتقويض العالقات اإلقتصادية بني إيران والعراق
رئيس غرفة التجارة اإليرانية-العراقية املشرتكة لـ »الوفاق«:

مشددًا على دعم إيران لتعزيز العالقات بين دول المنطقة

خطيب زادة: التقّدم البطيء يف مفاوضات فيينا سببه الطرف اآلخر
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وزير الداخلية يقترح 
حاًل إلحباط مخطط 

»االيرانوفوبيا«

مقبرة جنة الزهراء)ع(.. 
 أول مكان وطأته قدما 

االمام الخميني)رض(

أنباء عن قرار من أردوغان 
بإقالة أربعة وزراء بينهم 

تشاووش أوغلو

التعايش السلمي بني األصالة 
الدينية ومشاريع الهيمنة.. 

تونس نموذجًا 2748

والحكم على رجل الدين عبد اللطيف الناصر بالسجن

 السلطات السعودية 
تعتقل الشيخ كاظم العمري

يؤمها اهالي ايران في كل يوم وخصوصا في املناسبات

 االكتشافات والتطورات في ايران
على مستوى تقنية النانو

36
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مبناسبة عشرة الفجر املباركة..
قائد الثورة يزور مرقد اإلمام 

اخلميين)رض( وقبور الشهداء

أجرت صحيفة »الوفاق« مقابلة مع السيد ييى آل إسحاق رئيس غرفة التجارة 
اإلسالمية  اجلمهورية  عالقات  عن  فيها  ث  حت��دّ املشرتكة،  اإليرانية-العراقية 
التجارة  إسرتاتيجية  على  وأث��ره��ا  واإلقليمية  ال��دول��ي��ة  اإلقتصادية  اإلي��ران��ي��ة 

والتنمية واألمن القومي للبالد.

مسؤول امللتقى الدولي لتكريم الرياضيني املناهضني للتطبيع لـ »الوفاق«: 

الضغط على االحتادات الدولية 
االسالمية  لتغيري قوانينها

 على المعنيين بالقضية الفلسطينية دعم هؤالء ماديًا ومعنويًا ▌

 إذا كانت عالقاتنا مع العراق في المجاالت السياسية والعسكرية واالجتماعية  ▌
والثقافية استراتيجية، فإن التركيز اآلن يجب أن يكون على كيفية توطيد 

العالقات التجارية



عبداللهيان يطمئن على صّحة نظريه 
اهلندي إثر اصابته بكورونا

اهلندي  بنظريه  هاتفيا  عبداللهيان«،  امري  »حسني  اخلارجية  وزير  اتصل 
»سوبرا مانيام جايشانكار« الذي اصيب بفريوس كورونا؛ متمنيا له بالشفاء، 
وم��ؤك��دا ب��ان��ه سيبحث خ��ال ال��ل��ق��اء ح��ض��وري��ا ب��ني اجل��ان��ب��ني ال��ع��دي��د من 
القضايا، مبا يف ذلك التطورات داخل افغانستان واملنطقة ومفاوضات فيينا.
وصرح »امري عبداللهيان« خال مباحثاته اهلاتفية مع »جايشانكار« اليت 
جرت عصر أمس االثنني، بانه سيقوم بزيارة نيودهلي يف اول فرصة تسنح له؛ 

منوها بالعاقات »االجيابية« اليت جتمع بني اجلانبني. 
اىل ذلك، شكر وزير اخلارجية اهلندي، نظريه االيراني على اتصاله اهلاتفي 

معه؛ مرحبا بزيارة االخري اىل نيودهلي.

2 حمليات

▌امريكا▌تريد▌الهيمنة▌على▌شعوب▌الدول▌▌▌
االخرى▌عبر▌الثقافة

اع��ت��ر وزي���ر ال��داخ��ل��ي��ة »امح���د وح��ي��دي«، 
قادرة  ضخمة  اعام  وسيلة  السياحة  صناعة 
على احباط الشائعات السلبية اليت يروج هلا 

ضد ايران. 
»وح���ي���دي« ادىل ب��ه��ذا ال��ت��ص��ري��ح، خ��ال 
زيارته التفقدية، أمس االثنني، ملعرض الرتاث 

والسياحة واحلرف اليدوية يف طهران.
اهلويات  تعزيز  على  الداخلية،  وزير  واكد 

تشكل  الثقافة  ان  قائا:  الباد،  يف  الثقافية 
الركيزة االساسية يف كافة دول العامل.

وذك�������ر ب������ان ال����ق����وى ال���غ���رب���ي���ة وض��ع��ت 
الشعوب  ث��ق��اف��ات  غ��زو  على  سرتاتيجياتها 
االخرى؛ مبينا ان املفهوم احلقيقي ملا يسمى 
املخطط  هذا  يف  يكمن  العاملية«،  »القرية  ب� 
على  االمريكية  للثقافة  الرتويج  اىل  الرامي 
ومن  البلدان  لسائر  الثقايف  امل���وروث  حساب 

اجل القضاء على هوية شعوبها.
كما حذر وزير الداخلية، من ان »االنصياع 
الواليات  له  تروج  الذي  الثقايف  النموذج  اىل 
على  البلد  ه��ذا  استحواذ  سيعقبه  املتحدة، 

شعوب الدول االخرى«.
وعودة اىل موضوع التطوير السياحي، فقد 
الداخلية بان الصناعة السياحية  اكد وزير 
ق��ادرة على  اع��ام ضخمة  تعد مبثابة وسيلة 
اف��ش��ال حم����اوالت ال��غ��رب ل��رتوي��ج خمطط 
»االيرانوفوبيا«، ومن جانب اخر فإن القطاع 
وف��رية يف غضون فرتة  ارب��اح��ا  ي��دّر  السياحي 

قصرية، ويوفر فرص عمل واسعة يف الباد.
السياحة  قطاع  مسؤولي  »وح��ي��دي«  ودع��ا 
واجل���ه���ات امل��ن��ض��وي��ة، ان ي��ع��ريوا امل��زي��د من 
االهمية ويركزا على ترسيخ وتطوير صناعة 

السياحة يف ايران.

مؤكداً على تعزيز اهلويات الثقافية يف البالد

وزير▌الداخلية▌يقترح▌حاًل▌إلحباط▌مخطط▌
»االيرانوفوبيا«

مسؤول بمجلس الشورى االسالمي: 

مستجدات فيينا تدّل على تفوق ايران يف 
املفاوضات

نائب:▌فريقنا▌المفاوض▌لم▌يتجاوز▌الخطوط▌الحمر▌▌

جملس  يف  اخلارجية  والسياسة  القومي  االم��ن  جلنة  باسم  املتحدث  ق��ال 
واراء  التحليات  ان  مشكيين«:  زادة  ع��ب��اس  »حم��م��ود  االس��ام��ي  ال��ش��ورى 
اخلراء بشان املفاوضات اجلارية يف فيينا بني ايران وجمموعة الدول 4+1 مع 
الرتكيز على رفع احلظر، تدل بان جمريات االحداث تسري وفق سرتاتيجية 

الباد، وان الفريق االيراني املفاوض له اليد الطوىل يف هذا املسار.
جلنة  اجتماع  اىل  مشكيين«  زادة  »عباس  اشار  للصحافيني،  تصرحيه  ويف 
ملناقشة  االح��د،  انعقد  ال��ذي  النيابية  اخلارجية  والسياسة  القومي  االم��ن 
املفاوضات اجلارية يف عاصمة النمسا، وحتديد نسبة تطابق املستجدات هناك 

مع السرتاتيجية واخلطوط العريضة للجمهورية االسامية االيرانية.  
)حول  جيدة  اقرتاحات  االجتماع  خال  طرحوا  الشعب  ن��واب  ان  واض��اف: 
والسياسة   القومي  االمن  جلنة  رئيس  يقوم  ان  اثره  على  وتقرر  املفاوضات(، 

اخلارجية النيابية، بتسليمها اىل املسؤولني املعنيني. 
اخلارجية  والسياسة  القومي  االم��ن  جلنة  باسم  املتحدث  ع��ّد  ذل��ك،  اىل 
النووي  املفاوض  االيراني  الفريق  ان  زاده مشكيين،  الرملانية حممود عباس 
احلمر  اخلطوط  البادأو  السرتاتيجية  العامة  اخلطوط  يتجاوز  مل  بفيينا 

واملصاحل الوطنية.
اجتماع اعضاء جلنة  االش��ارة اىل  زاده مشكيين، يف  وأع��رب حممود عباس 
االمن القومي والسياسة اخلارجية مبجلس الشورى، االحد، عن ارتياحه ألن 
التحاليل ووجهات النظر والتقوميات أكدت أن الفريق املفاوض االيراني مل 

يتجاوز االطر االسرتاتيجية واخلطوط احلمراء واملصاحل الوطنية.
الرملانية  اخلارجية  والسياسة  القومي  االم��ن  جلنة  اعضاء  ان  اىل  ولفت 
رئيس  بواسطة  املعنيني  املسؤولني  اىل  واليت ستنقل  قدموا مقرتحات طيبة 

اللجنة الرملانية.

جيب ان تتمخض املفاوضات عن رفع احلظر ■
يف السياق، أكد عضو جلنة الطاقة مبجلس الشورى فريدون عباسي دواني، 
ان مفاوضات فيينا جيب ان تتمخض عن الغاء احلظر وفق القانون الرملاني.
وورد يف تغريدة كتبها النائب عن أهالي كازرون وكوه جنار /جنوب ايران/ 
يف جملس الشورى االسامي فريدون عباسي دواني، على حسابه الشخصي يف 
موقع تويرت االحد:  جيب ان تتمخض املفاوضات عن الغاء كل اشكال احلظر 

وفق القانون الرملاني.
على  والكرامة  العزة  أضفى  واخلشنة  الناعمة  القوة  توظيف  إن  واض��اف: 

الباد يف املفاوضات.
الساحة  الشعب وحضوره يف  اليت متثل مشاركة  الناعمة  القوة  إن  وتابع: 
ستثمر عن حتقيق أهدافه الشرعية بنحو مطلوب بفضل مضاعفة احلكومة 

جلهودها.

29 ألف اصابة و30 وفاة جديدة بكورونا
أعلنت وزارة الصحة والعاج والتعليم الطيب، عن تسجيل 30 حالة وفاة جديدة 

بكورونا خال ال�24 ساعة املاضية.
ارتفاع  عن  اليومي  تقريرها  يف  الصحة  ب��وزارة  العامة  العاقات  دائ��رة  وأعلنت 
و  الف   132 اىل  االثنني  ظهر  لغاية  الباد،  يف  بالفريوس  الوفيات  عدد  امجالي 

454 شخصا.
وأشارت يف تقريرها اىل تسجيل 28 الف و 995 إصابة جديدة خال ال�24 ساعة 
 6 اىل  الباد،  يف  كورونا  بفريوس  املؤكدة  االصابات  إمجالي  لريتفع  املاضية، 

مايني و373 الف و 174 شخصا.
وأضافت: إن الفا و 512 شخصا من إمجالي املصابني بالفريوس يف وضع حرج 

ويتلقون العاج يف املستشفيات.
وتابعت، ان امجالي عدد املتعافني من الفريوس واملصابني املغادرين للمستشفيات 

يف إيران بلغ 6 مايني و106 الفا و 442 شخصا لغاية اآلن.

مجلس الشورى يدعو باكستان لصّد 
االرهابيين على الحدود

ال��ق��وم��ي والسياسة  رئ��ي��س جل��ن��ة األم���ن  دع���ا 
اخلارجية مبجلس الشورى االسامي، باكستان 
اىل ضرورة التصدي العمال اجملموعات االرهابية 

على احلدود املشرتكة بني البلدين.
جال  »وح��ي��د  النائب  اجتماع  يف  ذل��ك  ج��اء 
حيات   « ط��ه��ران  يف  باكستان  سفري  م��ع  زادة« 

قريشي« يوم االحد.
أن بعض اجملموعات  االي��ران��ي  النائب  وأوض��ح 
االرهابية واالشرار حياولون تعكري صفو عاقات 
العاقات  أن  مستدركا  البلدين  بني  الصداقة 
مستحكمة وأن مثل هذه االعمال لن ترتك خلا 

على التعاون الثنائي.
وح���ول امل��ل��ف االف��غ��ام��ي أك���د رئ��ي��س اللجنة 
مستداما  اس��ت��ق��رارا  تنشد  اي���ران  أن  الرملانية 
لطهران  وأن  اف��غ��ان��س��ت��ان  يف  ش��ام��ل��ة  ح��ك��وم��ة  و 
اف��غ��ان��س��ت��ان م��ن شأنه  وب��اك��س��ت��ان دور ه���ام يف 
التعاون  االفغاني عر  الشعب  ختفيف مصاعب 

املشرتك.
من جهته اكد سفري باكستان يف طهران على 
مكانة ودور ايران املؤثر مبعاجلة أزمة أفغانستان 
تقلق  البلد  ه��ذا  يف  الصعبة  االوض���اع  أن  مبينا 
بدورها باكستان، وأن تثبيت االمن واالستقرار 

فيه، يعدان أمران هامان للدول اجملاورة.

الهالل االحمر: الحظر ادى الى 
 تقويض النشاطات االنسانية 

في ايران

قال رئيس مجعية اهلال االمحر »بري حسني 
ك��ول��ي��ون��د«: ان احل��ظ��ر االم���ر امل��ف��روض على 
ايران، تسبب بشكل ملحوظ يف عرقلة النشاطات 

االنسانية واالغاثية داخل الباد.
املدير  مع  اللقاء  خ��ال  »كوليوند«  واض��اف 
ط��ه��ران  يف  امل��ت��ح��دة  االم���م  ملنظمة  التنسيقي 
املنظمة االممية واجلهات  ان  بريزنر«،  »استفان 
املنضوية فيها مطالبة بتوثيق املشاكل النامجة 
ع��ن احل��ظ��ر االم��ري��ك��ي اجل��ائ��ر وم���ا تسببه من 

اعاقة املساعدات االنسانية يف ايران.
واكد بان التداعيات السلبية النامجة عن هذا 
االيراني  الشعب  ابناء  على  تقتصر  مل  احلظر، 
فحسب، وامنا طالت املهاجرين االفغان املقيمني 
االشهر  اعدادهم خال  تزايدت  الباد؛ حيث  يف 
ال��س��ي��اس��ات اخلاطئة  م��ن ج���راء تلك  االخ���رية 

 ومبا ادى اىل عرقلة الرامج االغاثية املخصصة 
هلم.

وص����رح رئ��ي��س اهل����ال االمح����ر االي����ران����ي: ان 
ام��ك��ان��ي��ة احل��ص��ول على  ل��ن��ا  »احل��ظ��ر ال يتيح 
اىل  وايصاهلا  الدولية  واالع��ت��م��ادات  املساعدات 

الاجئني«.
واض������اف، ان����ه رغ����م ك���اف���ة ال��ش��ائ��ع��ات ح��ول 
مشولية  من  الطبية  واالج��ه��زة  ال��دواء  استثناء 
االسامية،  اجلمهورية  على  امل��ف��روض  احلظر 
ل��ك��ن احل��ق��ي��ق��ة ت��ش��ري ب����ان اك����ر ن��س��ب��ة من 
يف  القطاع  ه��ذا  على  مفروضة  احلظر   ضغوط 

ايران.
اهل���ال االمح��ر  ان مجعية  ق��ائ��ا،  واس��ت��ط��رد 
االيراني استطاعت عر االستناد على الطاقات 
االجهزة  انتاج  خطوط  بانشاء  تقوم  ان  احمللية 
املستخدمة  والسيما  االساسية  الطبية  واملعدات 
يف جم���ال م��ك��اف��ح��ة ك���ورون���ا، م��ث��ل ال��ق��ن��اع��ات 
ال��ط��ب��ي��ة ال��واق��ي��ة واج���ه���زة ت��ول��ي��د االك��س��ج��ني 

والتنفس االصطناعي.
ويف جانب آخر من تصرحياته، اكد كوليوند 
للتعاون  االيراني  االمح��ر  اهل��ال  استعداد  على 
م��ع س��ائ��ر ال��ب��ل��دان يف جم��ال مكافحة ال��ك��وارث 
ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة، ك��م��ا ي���رح���ب ب��ت��ج��ارب��ه��ا يف ه��ذا 

اخلصوص.
اىل ذل���ك، ص��رح امل��س��ؤول االمم���ي ان��ه اح��اط 
االم�����ني ال���ع���ام مل��ن��ظ��م��ة االم�����م امل��ت��ح��دة ب��ش��ان 
ال���ت���داع���ي���ات ال��س��ل��ب��ي��ة ل��ل��ح��ظ��ر امل���خ���رب على 
النشاطات والرامج االنسانية يف ايران؛ مضيفا 
ان االخري ادرج يف تقريره النصف سنوي االخري 
النتائج السيئة اليت ادت اىل تقويض النشاطات 

االنسانية واالغاثية داخل الباد.

اجلمهورية  يف  احلكومة  باسم  املتحدث  اك��د 
احلكومة  ان  ج��ه��رم��ي،  ب��ه��ادري  علي  االس��ام��ي��ة 
ت��ع��ارض اي زي����ادة يف االس��ع��ار ت���ؤدي اىل اجي��اد 

ضغوط اقتصادية على املواطنني.
وقال بهادري جهرمي يف تصرحيه االحد حول 
القضايا  بعض  ط��رح  مت  ان��ه  احلكومة:  اجتماع 
خال اجتماع احلكومة اثر توجيهات مساحة قائد 
اجلمهورية  رئيس  اوع��ز  حيث  االسامية  ال��ث��ورة 
حول  تقارير  باعداد  املعنيني  واملسؤولني  للوزراء 

االوضاع الراهنة وتقدميها للحكومة.
النائب  تكليف  السياق مت  انه يف هذا  واض��اف: 
االول لرئيس اجلمهورية لتشكيل فريق عمل من 
واخل��راء  التنفيذية  االجهزة  ومسؤولي  ال��وزراء 
اجل��ام��ع��ي��ني وك���ذل���ك ال��ن��اش��ط��ني يف جم��ال 

الصناعة والزراعة بالقطاع اخلاص.
الدعم  لتقديم  التخطيط  تقرر  بانه  واوض���ح 
جمال  يف  واض����اف:  واملنتجني  ل��ان��ت��اج  العملي 
الثورة االسامية  قائد  اليه  اشار  الذي  اجلمارك 

ل��وزي��ر  ال��ازم��ة  التعليمات  اص����دار  مت  ك��م��ث��ال 
االقتصاد ومدير عام اجلمارك لتحديد التغيريات 

يف القرارات والقيام بتعديات يف النهج السابق.
واعلن املتحدث باسم احلكومة عن رفض اي زيادة 
يف تكاليف الريد ورسوم الفحص الفين للسيارات 
اجلمهورية  رئيس  ان  وق��ال:  احلكومة  اجتماع  يف 
اعضاء  ومجيع  اجلمهورية  لرئيس  االول  والنائب 
احلكومة عارضوا اي زيادة من شانها ان تؤدي اىل 

اجياد ضغوط اقتصادية على املواطنني.

▌الدولة▌التي▌تستغل▌مواطنيها▌للتجسس▌ال▌▌▌
يحق▌لها▌ان▌تتصرف▌كأنها▌على▌حق

ردا على  اإلن����س����ان  ام����ني جل��ن��ة ح���ق���وق  ق����ال 
ت��ص��رحي��ات وزي�����ر اخل���ارج���ي���ة ال��ف��رن��س��ي ب��ش��أن 
حم��ك��وم��ني اث���ن���ني يف إي�����ران ان���ن���ا ن��ت��ع��ام��ل مع 
اجمل���رم���ني وف���ق ال��ق��ان��ون ، ل��ك��ن ف��رن��س��ا حتمي 
بهم، مؤكدا على  واإلرهابيني وترحب  اجملرمني 
ضرورة وفاء فرنسا ان بواجبها يف جمال مكافحة 

اإلرهاب.
واضاف مساعد رئيس السلطة القضائية وامني 
االسامية  اجلمهورية  يف  االن��س��ان  حقوق  جلنة 

االي���ران���ي���ة ك��اظ��م غ��ري��ب آب�����ادي االث���ن���ني، ردا 
بشأن  الفرنسي  اخلارجية  وزي��ر  تصرحيات  على 
الضغط  مب��م��ارس��ة  وال��ت��ه��دي��د  اث��ن��ني  حمكومني 
نتعامل مع  اض��اف:  ل��إف��راج عنهما،  إي��ران  على 
اجملرمني وفق القانون لكن فرنسا تدعم وترحب 
أعضاء  بعض  وت��واج��د  واالره��اب��ي��ني،  باجملرمني 
وحتركاتهم  فرنسا  يف  اإلرهابية  املنافقني  زمرة 
الفرنسية، تؤكد  االراضي  والنشطة على  احلرة 

هذا املوقف الفرنسي.
وت���اب���ع: ان ال���دول���ة ال����يت ت��س��ت��غ��ل م��واط��ن��ي��ه��ا 
ال  القومي  لألمن  املنافية  واألع��م��ال  للتجسس 
ان تتصرف كأنها على احل��ق، وليست  حيق هلا 
ب��ت��ح��دي��د م��ه��ام السلطة  ي��س��م��ح هل��ا  يف م��وق��ف 

القضائية يف ايران.
ي��ذك��ر ان س��ف��ري ح��ق��وق االن���س���ان ال��ف��رن��س��ي 
ومفوض حقوق االنسان االملاني، دعا مؤخرًا اىل 
املدانة من  نرجس حممدي  الفوري عن  االف��راج 
القومي  االم��ن  ضد  بالعمل  الثورة  حمكمة  قبل 

للجمهورية االسامية.
اتهم  داراب���ي  كاظم  ان  ايضا  ب��االش��ارة  جدير 
 3 مبقتل  املتعلقة  ميكونوس  قضية  يف  بالضلوع 
من املعارضني االكراد االيرانيني، ومن دون ثبوت 
التهمة ضده حكم عليه باملؤبد ومن ثم مت االفراج 

عنه بعد 15 عاما من السجن يف املانيا.
ورد مساعد رئيس السلطة القضائية وامني جلنة 
حقوق االنسان يف اجلمهورية االسامية االيرانية 
ك��اظ��م غ��ري��ب آب����ادي ع��ل��ى ت��ص��رحي��ات مسؤولني 

اثنني يف جمال حقوق االنسان باملانيا وفرنسا.
آبادي غي تغريدة له على تويرت  وكتب غريب 
االن��س��ان يف  دف���اع سفري ح��ق��وق  ردا على  االح���د 
ف��رن��س��ا وم��ف��وض ح��ق��وق االن��س��ان يف امل��ان��ي��ا عن 
مدانة يف ايران: انه على هذين املسؤولني الفرنسي 
واالمل����ان����ي، ان ك��ان��ا ي��ش��ع��ران ب��ه��اج��س ح��ق��وق 
االن���س���ان، اخت���اذ م��وق��ف جت���اه ض��ح��اي��ا االع��م��ال 
يف  االرهابية(  خلق  )زم��رة  للمنافقني  االجرامية 
ايران، الذين ينشطون حبرية يف هاتني الدولتني، 

بدال عن الدفاع عن مدانة.  
واض�����اف: يف ال���واق���ع، م���ا ه���و م��وق��ف امل��ف��وض 
االملاني حول حرمان كاظم دارابي فرتة 15 عاما 

من لقاء ابنته الصغرية املوجودة يف املانيا؟.

السلطة القضائية ردا على مزاعم فرنسية بشأن محكومين:

على▌فرنسا▌أن▌تفي▌بواجبها▌في▌مكافحة▌اإلرهاب

بهادري جهرمي:

الحكومة▌ترفض▌اي▌ضغوط▌اقتصادية▌على▌املواطنني
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القوات  املتحدث باسم  أعلن  � وك��االت:  صنعاء 
املسلحة اليمنية العميد حييى سريع، اإلثنني، أّن 
عسكريًة  عمليًة  نفذت  اليمنية  املسلحة  القوات 
ن��وع��ي��ًة مح��ل��ت اس���م »إع���ص���ار ال��ي��م��ن ال��ث��ال��ث��ة«، 

واستهدفت عمق اإلمارات. 
وقال سريع: »مت ضرب أهداٍف نوعية ومهمة يف إمارة 
البالستية«،  الفقار«  »ذو  بعدٍد من صواريخ  أبو ظيب 
كما »مت ضرب أهداٍف حساسٍة يف إمارة دبي بعدٍد من 

الطائرات املسرية نوع صماد 3«. 
اإلم���ارات���ي ستظل  ال��ع��دو  »دوي���ل���ة  أّن  وأّك�����د: 
فيها  الصهيوني  العدو  أدوات  دام��ت  ما  آمنة  غري 
م��س��ت��م��رة ب���ال���ع���دوان ع��ل��ي��ن��ا«، داع���ي���ًا امل��واط��ن��نَي 
املنشآت  عن  االبتعاد  إىل  والشركات  واملقيمني 

احليوية، لكونها عرضًة لالستهداف. 
أّن »ال���ق���وات املسلحة  ك��م��ا ش���دد س��ري��ع ع��ل��ى 
اليمن  ت��رى شعب  األي��دي وه��ي  لن تقف مكتوفة 
العظيم يعاني ويالت احلصار والعدوان«، مضيفًا: 
اليمن  ع��ن  امل��ش��روع  ال��دف��اع  »حن��ن مستمرون يف 

العزيز، حتى يتوقف العدوان وُيرفع احلصار«. 
ويف السياق نفسه، أّكد اخلبري العسكري رشاد 
أبو  يف  املستهدفة  احليوية  »امل��راك��ز  أّن  الوتريي 
ظيب تشمل مراكز عسكرية واقتصادية«، مشريًا 
إىل أّن »هناك ضربات أخرى مقبلة على اإلمارات 

ستكون قاصمة«. 
وشدد الوتريي على أّن »لدينا أسلحة ردع جديدة 
كبري«،  أه��داف  بنك  ولدينا  اجلميع،  ستفاجئ 
الفتًا إىل أّن »القوات املسلحة اليمنية هي احلامي 
الكيان  ب��وج��ه  ال��ف��ارس��ي  اخلليج  ل���دول  ال��ش��رع��ي 

الصهيوني«. 

ك��م��ا ص���ّرح ق��ائ��اًل: »س��ي��ت��م اس��ت��ه��داف امل��واق��ع 
إذا استمر العدوان  العسكرية الكبرية يف اإلمارات 

على اليمن«. 
ن��ّف��ذت  وج��رائ��م��ه،  ال���ع���دوان  تصعيد  ع��ل��ى  وردًا 
عملية  اليمينة  وامل���س���رية  ال��ص��اروخ��ي��ة  ال���ق���وات 
موقع  استهداف  وج��رى  الثانية«،  اليمن  »إعصار 
الظفرة اجلوية ومواقع حيوية يف دبي بعدٍد كبرٍي 

من الصواريخ.
اليمنية استهدفت  أّن »القوات  وأشار سريع إىل 
مواقع حيوية يف دبي بعدٍد كبري من املسريات من 
أيضًا  »استهدفت  أّنها  م��ؤك��دًا   ،»3 صماد  ط��راز 
قاعدة شارورة السعودية مبسريات من طراز صماد 
وقاصف 2K، ومواقع سعودية يف جيزان وعسري«.

األوىل  ال��ي��م��ن«  »إع��ص��ار  عملية  أّن   إىل  ُي��ش��ار 

احلالي  الثاني/يناير  ك��ان��ون   17 يف  استهدفت 
اإلماراتي، هي صهاريج  العمق  مواقع حساسة يف 
3«، ق��رب  ب��رول��ي��ة يف م��ن��ط��ق��ة م��ص��ف��ح »آي���ك���اد 
خزانات أدنوك، واإلنشاءات اجلديدة يف مطار أبو 

ظيب الدولي.
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 »ذوالفقار« و »صّماد« تدكان أهدافًا نوعية ومهمة 
في دبي وأبو ظبي

القوات املسلحة تنفذ عملية »إعصار اليمن 3«

إعالم عبري: الهجمات اليمنية على  ▌
اإلمارات رسالٌة إلى الصهاينة أيضًا

اخبار قصرية
وزير خارجية سلطنة عمان يصل العاصمة السورية

الدفاعات اجلوية تتصدى لعدوان صهيوني 
يف حميط دمشق

دمشق � وكاالت: تصّدت وسائط الدفاع اجلوي السوري، فجر اإلثنني، لعدوان 
يف  النقاط  بعض  استهدف  ب��ريوت،  ش��رق  ري��اق  اجت��اه  من  بالصواريخ  صهيوني 

حميط دمشق، وأسقطت بعض صوارخيه.
االعتداء اجلديد استهدف نقاطًا يف منطقة القطيفة التابعة للقلمون السوري 

على بعد حنو 40  كيلومرًا مشال شرق دمشق.
وقال مصدر عسكري لوكالة »سانا«: »حواىل الساعة 3:05 من فجر اإلثنني، 
نفذ العدو الصهيوني عدوانًا جويًا برشقات من الصواريخ من اجتاه رياق شرق 
دفاعنا  وسائط  وقد تصدت  دمشق.  النقاط يف حميط  بعض  ب��ريوت، مستهدفًا 
أّن العدوان أدى  اجلوي لصواريخ العدوان، وأسقطت بعضها«. وأشار املصدر إىل 

إىل وقوع بعض اخلسائر املادية.
وكان األسبوع الفائت شهد بداية دوريات جوية روسية - سورية مشركة يف 
األجواء السورية، وال سيما قرب احلدود اجلنوبية يف اجلوالن السوري احملتل، ما 
والعسكرية اإلسرائيلية،  السياسية  واإلرب��اك يف األوس��اط  القلق  سبب حالة من 

واعترب رسالة مباشرة ل�«إسرائيل«، حبسب وسائل إعالمها.
وصوله  ل��دى  البوسعيدي  ب��در  الُعماني  اخلارجية  وزي��ر  ق��ال  آخ��ر،  جانب  م��ن 
بها عالقات  تربطنا  ال��ي  ب��زي��ارة سوريا  ج��دًا  إن��ه »سعيد  ال��دول��ي:  دمشق  مطار 
اسراتيجية«، مضيفًا »إننا نتطلع إىل عقد مباحثات ومشاورات مبا خيدم تطوير 

العالقات الثنائية وتعزيز التعاون العربي«.
إىل  العربية  اللحمة  ُعمان »تتطلع إىل عودة  أن سلطنة  إىل  البوسعيدي  ونّوه 
وضعها الطبيعي وكل مساعينا تصب يف هذا اجملال«. وأشار إىل أن زيارته إىل 

سوريا »تهدف إىل تعميق عالقاتنا يف خمتلف اجملاالت«
العرب  أنه »هناك جهود خرية تقوم بها دول عربية من أجل مل مشل  وأوض��ح 
العالقات  التئام  هو  الصحيح  أن  مضيفًا  وجت���اوزه«،  املاضي  أخطاء  وتصحيح 

العربية العربية«.
وزير  استقباله  خالل  املقداد  فيصل  السوري  واملغربني  اخلارجية  وزي��ر  وق��ال 
الشقيقني  بلدينا  بني  »العالقات  إن  الدولي  دمشق  الُعماني يف مطار  اخلارجية 
مستمرة مل تنقطع.. السلطنة الشقيقة وقفت إىل جانب سوريا يف حربها ضد 

اإلرهاب«.

واحلكم على رجل الدين عبد اللطيف الناصر بالسجن
السلطات السعودية تعتقل الشيخ كاظم 

العمري 
أعلنت  � وك����االت:  ال��ري��اض 
ق��وات األمن  أن  مصادر خربية 
ال���س���ع���ودي اع��ت��ق��ل��ت ال��ش��ي��خ 
كاظم العمري يف وقت سابق 
من هذا األسبوع، كما أكدت 
ال���س���ع���ودي���ة  يف  حم���ك���م���ة  أن 
حكمت على رجل الدين الشيخ 
عبد اللطيف الناصر بالسجن 

مثاني سنوات.
وأفادت شبكة “النبأ” التلفزيونية اإلخبارية الي تتخذ من لندن مقرًا هلا أن ما 
تسمى ب�«حمكمة اإلرهاب« أصدرت حكمًا على رجل الدين وهو من سكان الدمام 

شرق اململكة.
وكان الشيخ ناصر قد اعتقل بشكل تعسفي على جسر امللك فهد الذي يربط 

بني السعودية والبحرين يف يونيو 2019 أثناء سفره مع أسرته.
عالوة على ذلك، اعتقلت قوات األمن السعودي الشيخ كاظم العمري يف وقت 
الراحل  الدين  رجل  جنل  هو  العمري،  كاظم  والشيخ  األسبوع.  هذا  من  سابق 

العالمة حممد العمري، وهو من الشخصيات الدينية البارزة يف املدينة املنورة.
2010 لالعتقال  وكان الشيخ كاظم قد تعرض يف الثاني من أغسطس/آب 
من قبل جمموعة من املباحث العامة يف املدينة املنورة، بعد أن مت اقتحام مزرعة 
والده العالمة حممد العمري والي تعترب من املراكز الدينية البارزة يف املدينة، 

وتضم مكتب الشيخ ومسجد، حيث يؤمها العديد من املصليني والزوار.
مقر  ويف  العمري،  كاظم  الشيخ  باعتقال  اهل��ج��وم  بعد  األم��ن  عناصر  وق��ام 
الشرطة أجرب الشيخ على كتابة تعهد رفض مسبقا التوقيع عليه، وبعد ذلك 
أطلق سراحه يف نفس يوم االعتقال إال ان هيئة التحقيق واالدعاء العام أعادت 

اعتقاله مرة أخرى يف صباح اليوم التالي.

اجلزائر تعلن انطالق خارطة طريق 
للمصاحلة الفلسطينية

االثنني،  لعمامرة،  رمطان  اجلزائري  اخلارجية  وزير  أعلن  � وك��االت:  اجلزائر 
املصاحلة  بشأن  تفاؤله  عن  معربا  الفلسطينية،  املصاحلة  مشوار  انطالق  عن 

الفلسطينية، رغم أنها يف بداية املشوار.
وقال لعمامرة: إن »جهودنا تهدف جلعل اجلانب الفلسطيين املشارك يف القمة 

يتحدث بصوت يعرب عن مجيع الفصائل«.
أما عن موعد انعقاد القمة العربية، فأوضح أن »اجلامعة العربية ستقرر ذلك 

يف مارس املقبل«.
جامعة  ن��دوة  استضافة  ع��ن  ت��ب��ون،  اجمليد  عبد  اجلمهورية  رئيس  أعلن  وق��د 
للفصائل الفلسطينية باجلزائر قريبا. كما أعلن عن منح شيك ب�100 مليون 
دوالر للسلطة فلسطني، وختصيص 300 منحة دراسية لفائدة طلبة فلسطينيني.

وأكد تبون: أن العالقة بني اجلزائر وفلسطني أكرب بكثري من أن يتم وصفها، 
فهي جتسد القيم املثلى واملشركة يف النضال والتضحية والتحرر، مشريا إىل 
إن احتضان اجلزائر للقضية الفلسطينية والدفاع عنها يشكل مسألة وفاء قبل 

كل شيء.
وشدد على أن »القضية الفلسطينية ستكون يف صلب القمة العربية املقبلة يف 
اجلزائر«، الفتا إىل »ضرورة التمسك مببادرة السالم العربية الي مت إمضاؤها 

سنة 2020«.

 الرئيس اللبناني يوجه بتقديم شكوى  ▌
لمجلس األمن حول الخروقات الصهيونية

بريوت � وكاالت: فّكك فرع املعلومات يف قوى 
شبكة   1٥ م��ن  أكثر  اللبناني  الداخلي  األم��ن 
عن  منفصلة  منها  ك��ل  ص��ه��ي��ون��ي��ة،  جت��ّس��س 
األخرى، تنشط على خمتلف األراضي اللبنانية، 
وصواًل إىل سوريا، يف واحدٍة من أكرب العمليات 
ل  الذي ُسجِّ ُنفِّذت منذ عام ٢٠٠٩  الي  األمنية 
فيه تهاوي شبكات املوساد اإلسرائيلي واحدة تلو 

األخرى.
مولوي،  بسام  اللبناني،  الداخلية  وزير  وأعلن 
عن ضبط 17 شبكة جتسس صهيونية هلا أدوار 

إقليمية وحملية.
وك��ت��ب��ت ص��ح��ي��ف��ة »االخ����ب����ار« االث���ن���ني: أن 
منذ  امل��ع��ل��وم��ات  ف���رع  ب��دأه��ا  األم��ن��ي��ة  العملية 
العامة  النيابة  مع  التنسيق  بعد  أسابيع،  أربعة 
ورغم  الداخلي.  األم��ن  ق��وى  وق��ي��ادة  التمييزية 

العدو  مع  بالتعامل  فيهم  املشتبه  الكبري  العدد 
يتكّتمون،  ال��ف��رع  ض��ب��اط  أّن  إال  اإلس��رائ��ي��ل��ي، 
بسرية  العملية  إحاطة  اإلمكان  ق��در  حماولني 
املراجعني  أسئلة  اإلجابة عن  غري مسبوقة عرب 
ب��أّن��ه��ا حصلت على  ال��ت��وق��ي��ف��ات  ب��ش��أن أس��ب��اب 

خلفية ملفات تزوير وخمدرات.
احل����رب امل��ف��ت��وح��ة ال���ي ت��ش��ّن��ه��ا »إس��رائ��ي��ل« 
القليلة  األع���وام  يف  كثريًا  توّسعت  لبنان  ضد 
امل��اض��ي��ة. األزم����ات ال��ك��ب��رية ال��ي ت��واج��ه البلد، 
سياسيًا واقتصاديًا، واهلجمة اإلعالمية الواسعة 
ضد املقاومة، والتدخل اخلارجي املكثف، وتوّسع 
عمل املنظمات غري احلكومية املمّولة من جهات 
خارجية، كلها أّدت إىل كشف البالد أكثر من 
األمين  الضغط  دائ��رة  وزاد من  وقت مضى.  أي 
املستجّد بني االستخبارات  التعاون  لبنان،  على 
أمنية  ج��ه��ات  وب��ني  أن��واع��ه��ا  على  اإلسرائيلية 

عربية ودولية.
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الخارجية الفلسطينية تجدد مطالبتها  ▌
بإجراءات دولية إلنهاء العدوان- الصهيوني

باسم  الناطق  ق��ال  وك���االت:   � احملتلة  ال��ق��دس 
ح���رك���ة امل���ق���اوم���ة اإلس���الم���ي���ة »مح�����اس« ف���وزي 
حبق  الصهيوني  االحتالل  ممارسات  :«إن  برهوم 
آالف األس���رى واألس����ريات يف س��ج��ون��ه، واس��ت��م��رار 
ال  الطيب،  اإلهمال  وسياسة  اإلداري��ة،  االعتقاالت 
كورونا،  جائحة  وانتشار  القارس،  الربد  يف  سيما 
وتدهور احلالة الصحية لألسري املصاب بالسرطان 
»ناصر أبو محيد«، تعكس خطورة ما جيري داخل 
السجون الصهيونية من جرائم وقمع وانتهاكات 

وتنكيل«.
ويف تصريح صحفي، أّكد برهوم »أن ممارسات 
االح���ت���الل حب��ق األس����رى ت��س��ت��دع��ي م��ن اجلميع 
حتّمل مسؤولياتهم األخالقية والوطنية إلسنادهم 
الشعيب  التحرك  وزي���ادة  ق��وة،  بكل  وال��دف��اع عنهم 
هذه  حجم  مع  ي��ت��وازى  ومب��ا  كافة،  الصعد  على 

االحتالل  على  والضغط  املعاناة،  وه��ذه  اجلرمية 
لوقف  ك��اف��ة،  وال��ك��ف��اح  النضال  وأدوات  بأشكال 

مسلسل املعاناة حبق احلركة األسرية«. 
األب��ط��ال  األس���رى  لكل  بالتحية  ب��ره��وم  وت��وج��ه 
واألس���������ريات امل�����اج�����دات يف س���ج���ون االح����ت����الل، 
وإص��رار سياسات  ب��إرادة  يقاومون  الذين  ولألسرى 
االعتقال اإلداري، ويقاطعون ما يسمى باحملاكم 
وشعبنا  معكم،  »أن��ن��ا  هل��م  م��ؤّك��ًدا  الصهيونية، 
حقوقكم،  وع��ن  عنكم  يدافع  معكم،  الفلسطيين 

حتى إنهاء معاناتكم بإذن اهلل عز وجل«. 
احلقوقية  املؤسسات  مطالبة  على  برهوم  وش��ّدد 
والدولية، خاصة جملس حقوق اإلنسان يف األمم 
كل  بتوثيق  األمح��ر،  الصليب  ومنظمة  املتحدة، 
والعمل  واالنتهاكات حبق األسرى،  هذه اجلرائم 
ع��ل��ى وق��ف��ه��ا، ودع���ا اجل��ه��ات املعنية ال��دول��ي��ة إىل 
كشف جرائم االحتالل حبق األسرى، وحماسبته 

وحماكمة قياداته.
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ذت منذ عام ٢٠٠٩ يف واحدٍة من أكرب العمليات األمنية اليت ُنفِّ االحتالل جيرب عائلتني فلسطينيتني على هدم منزليهما بالقدس

 تفكيك أكثر من ١٥ شبكة تجسس صهيونية 
في لبنان

حماس تؤكد ممارسات االحتالل بحق األسرى تعكس 
وحشيته وإجرامه

العراق يشارك في اجتماع وزراء خارجية  ▌
العرب في الكويت

ب��غ��داد � وك�����االت: أع��ل��ن م��ك��ت��ب رئ��ي��س ال��ربمل��ان 
انتهاء  ع��ن  اإلث��ن��ني،  ال��ع��راق��ي حممد احل��ل��ب��وس��ي، 
الصدر  مقتدى  الصدري  التيار  زعيم  مع  االجتماع 

يف منطقة احلنانة بالنجف األشرف.
وقال املكتب يف بيان تلقته وكالة األنباء العراقية 
رئيس  بني  اإلثنني  عقد  الذي  »االجتماع  أنَّ  )واع(، 
إقليم  ورئ��ي��س  احللبوسي  حممد  ال��ن��واب  جملس 
ورئيس حتالف  بارزاني  العراق نيجرفان  كردستان 
الصدري  التيار  زعيم  مع  اخلنجر  مخيس  السيادة 
احلنَّانة  منطقة  يف  انتهى  ال��ص��در  مقتدى  السيد 

بالنجف األشرف«.
الكردستاني«  »الدميقراطي  احلزب  زعيم  وأعلن 
مسعود بارزاني، عن مبادرة إلنهاء األزمة السياسية 
ال��ع��راق، ق��ائ��اًل: »م��ن أج��ل حل املشاكل وتوفري  يف 
العراق،  يف  السياسية  للعملية  وجيدة  مناسبة  بيئة 

طرحت مبادرة سياسية«.

امل��ب��ادرة، أق��رح أن يقوم  وأض���اف: »يف سياق ه��ذه 
نيجريفان بارزاني وحممد احللبوسي بزيارة مقتدى 
العملية  مواصلة  كيفية  ح��ول  وال��ت��ش��اور  ال��ص��در 

السياسية وإزالة العقبات واملشاكل«.
امل��ب��ادرة  ت��ك��ون هل��ذه  أن  ق��ائ��اًل: »آم���ل  أردف  كما 
ومجيع  ال��ع��راق  مصلحة  يف  وتكون  إجيابية،  نتائج 

مكوناته«، دون تفاصيل أكثر.
ووصل رئيس جملس النواب العراقي ورئيس إقليم 
االش��رف  النجف  حمافظة  إىل  ال��ع��راق  كردستان 
للقاء زعيم التيار الصدري العراقي مقتدى الصدر 

من أجل حبث تشكيل احلكومة.
إنَّ  )واع(،  العراقية  األن��ب��اء  وكالة  مراسل  وق��ال 

»وفد يضم رئيس جملس النواب حممد احللبوسي 
بارزاني  نيجرفان  العراق  كردستان  إقليم  ورئيس 
السيادة مخيس اخلنجر، وصل إىل  ورئيس حتالف 
مضيفًا  ال��دول��ي«.  مطارها  ع��رب  النجف  حمافظة 
أنَّ »الوفد سيتوجه للقاء السيد مقتدى الصدر يف 

احلنَّانة«.
الي  االن��ت��خ��اب��ات  ال��ص��دري��ة«  »الكتلة  وت��ص��درت 
ب�  امل��اض��ي،  األول/أك��ت��وب��ر  10 تشرين  أج��ري��ت يف 
73 م��ق��ع��دًا، ت��اله��ا حت��ال��ف »ت��ق��دم« 37، وائ��ت��الف 
»دول����ة ال��ق��ان��ون« 33، ث��م احل����زب »ال��دمي��ق��راط��ي 

الكردستاني« 31.
ميدانيًا، أعلنت خلية اإلعالم األمين احلكومية يف 
العراق، االثنني، مقتل نائب »والي بغداد« يف تنظيم 

»داعش« بضربة جوية.
وذكرت يف بيان صحفي، أن »جهاز األمن الوطين 
أكد مقتل ما يسمى نائب والي مشال بغداد خالل 
الضربة اجلوية األخرية على أوكار داعش يف قضاء 

الطارمية مشالي بغداد«.

األمن الوطني العراقي يعلن مقتل نائب »والي بغداد« في تنظيم »داعش«

الحلبوسي وبارزاني يلتقيان الصدر في النجف األشرف
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كينيا: 10 قتلى إثر اصطدام مركبة 
بعبوة ناسفة

أف���اد م��س��ؤول حم��ل��ي، ب���أن ع��ش��رة أش��خ��اص لقوا 
حتفهم، االثنني، إثر اصطدام مركبة بعبوة ناسفة 
زرعت على طريق سريع مشال شرقي كينيا. وقال 
يف  الشرقية  الشمالية  للمنطقة  اإلقليمي  القائد 
بلدة  خ��ارج  وق��ع  االنفجار  إن  ج��ورج سيدا،  كينيا، 
الضحايا  إن حصيلة  ع��ي��ان  ش��ه��ود  وق���ال  م��ان��دي��را. 
مرشحة لالرتفاع بسبب إصابة عدة أشخاص جبروح 
بليغة. وتشتبه الشرطة يف وقوف »حركة الشباب« 
ت��ن��ش��ط اجل��م��اع��ة  امل��ت��ط��رف��ة وراء احل�����ادث، ح��ي��ث 
دولة  من  مسلحيها  عبور  بعد  املنطقة  يف  املتطرفة 

الصومال القريبة.

ألمانيا.. مقتل شرطيين بإطالق نار 
وفرار الجناة

ق���ت���ل ض���اب���ط���ا ش���رط���ة يف إط������الق ن������ار، أث���ن���اء 
فيما  أمل��ان��ي��ا،  غ��رب  يف  روتينية  ب��دوري��ة  قيامهما 
مدينة  شرطة  وق��ال��ت  ال��ن��ار.  مطلقي  ب��ف��رار  أفيد 
كايزرسالوترن، إن الضابطني، وهما رجل وامرأة، 
بلدة  من  بالقرب  م��روري  بتفتيش  يقومان  كانا 
4:20 صباحا، عندما  الساعة  كوسيل يف حوالي 
وق��ع إط��الق النار. وأض��اف��ت: »إن اجلناة ف��روا من 
مكان احلادث«، مشرية إىل أنها ال متلك أي وصف 
هلم، وال تفاصيل عن السيارة اليت استخدموها أو 

االجتاه الذي فروا إليه.

المكسيك.. مجهولون يقتلون أسرة 
من 6 أشخاص 

غواناخواتو  بوالية  سيالو  بلدية  يف  الشرطة  أعلنت 
مكونة  أس��رة  قتلت  مسلحة  جمموعة  أن  املكسيكية، 
من 6 أشخاص بينهم طفل. وقالت الشرطة: إن »وزارة 
األمن املدني تدين األحداث اليت وقعت بعد ظهر األحد 
يف بلدة سان خوسيه دي غراسيا، حيث قتل 6 أشخاص 
وأصيب اثنان آخران يف حادث مؤسف«. وحسب شهود 
ع��ي��ان، أط��ل��ق مسلحون ال��ن��ار م��ن ع���دة س��ي��ارات على 
الشارع.  يف  يسريون  كانوا  األش��خ��اص  من  جمموعة 
13 عضوا من  اعتقال  بعد ساعات من  احل��ادث  ووق��ع 

عصابة »خاليسكو للجيل اجلديد«.

قتيل ومصابون بانفجار منجم في 
جورجيا

ل��ق��ي ش��خ��ص ع��ل��ى األق����ل م��ص��رع��ه وأص���ي���ب 8 
آخ���رون جب���روح ج���راء ان��ف��ج��ار وق��ع مبنجم فحم 
أفادت  حسبما  جورجيا،  بغرب  تكيبولي  مدينة  يف 
ال��س��ل��ط��ات احمل��ل��ي��ة ص��ب��اح االث��ن��ني. ون��ق��ل��ت قناة 
دافيد  تكيبولي  مدينة  عمدة  ع��ن  »روس���ت���ايف-2« 
شركيزشفيلي قوله: »تلقينا معلومات عن وقوع 
وكانت  أشخاص.  تسعة  إصابة  عن  أسفر  ح��ادث 
إص��اب��ة أح��ده��م ب��ال��غ��ة اخل���ط���ورة، وت���ويف متأثرا 
لإلصابة  املناجم  عمال  وتعرض  أعيننا.  أم��ام  بها 
إىل  املصابني  مجيع  ونقل  انفجار«.  موجة  ج��راء 
العاصمة تبليسي، وهم يعانون من حروق متفاوتة 

اخلطورة. وفتح حتقيق ملعرفة أسباب احلادث.

صـــــورة و خبـــــر

االحتاد اإلفريقي يعاقب بوركينا فاسو 
على انقالبها

أعلن االحتاد اإلفريقي، االثنني، تعليق عضوية بوركينا فاسو ردا على انقالب 
24 يناير.

وقال االحتاد، إن تعليق عضوية بوركينا فاسو يأتي ردا على انقالب 24 يناير 
الذي أطاح بالرئيس مارك كريستيان كابوري.

صوت  أن��ه  عضوا   15 من  املكون  للكتلة  التابع  واألم��ن  السلم  جملس  وأوض��ح 
حتى  اإلف��ري��ق��ي  االحت���اد  أنشطة  مجيع  يف  فاسو  بوركينا  مشاركة  »بتعليق 
استعادة النظام الدستوري بشكل فعال يف البالد«. وكان رئيس مفوضية االحتاد 
من  يتضح  أن  وقبل  وقوعه  يوم  االنقالب  أدان  قد  فقي حممد  موسى  اإلفريقي، 
فاسو،  بوركينا  واالنقالب هو أحدث موجة اضطرابات تضرب  املسؤولية.  يتوىل 

اليت عانت من عدم استقرار مزمن منذ استقالهلا عن فرنسا عام 1960.

 الطبيعة القاسية وغير األخالقية للبيت األبيض تجّلت في ضوء أزمة كورونا  ▌

الواليات  لدى  دروس  »ال  أن  رأت كوبا 
امل��ت��ح��دة ل��ت��ق��دم��ه��ا«، م��ن��ددة ب���«ق��س��وة« 
عاما   60 منذ  عليها  امل��ف��روض  احل��ظ��ر 
 وال������ذي اع���ت���رت���ه »أش�����د م���ن أي وق��ت 

مضى«. 
قال  ب���رس«،  »ف��ران��س  م��ع  مقابلة  ويف 
نائب  كوسيو،  دي  فرنانديز  ك��ارل��وس 
سجل  »إن  ال���ك���وب���ي:  اخل���ارج���ي���ة  وزي�����ر 
م���ا يتعلق  امل��ت��ح��دة س���يء يف  ال���والي���ات 
ب����اح����رام ح���ق���وق اإلن����س����ان وم����ن حيث 
احل���ق���وق ال��دمي��ق��راط��ي��ة ل��ش��ع��ب��ه��ا، وال 
لتقدمها  املتحدة  ال��والي��ات  ل��دى  دروس 
للواليات  »ليس  أن��ه  معترا  أح��د«،  ألي 
املتحدة احلق يف القيام بذلك، ال سيما 
حقوق  مثل  ح��س��اس  مب��وض��وع  التالعب 
تتفق  ال  ال��يت  البلدان  ملهامجة  اإلن��س��ان 

بالكثري  القيام  عليها  ب��الده  وأن  معها«، 
من أجل حتسني حقوق اإلنسان«.

ما  ك���ان  »إذا  ك��وس��ي��و:  دي  وأض����اف 
يوضح الطبيعة القاسية وغري األخالقية 
للحصار، فهو أنه يف عامي 2020 و2021، 
لوباء فريوس كورونا،  وهي أصعب فرة 
ال��ت��ض��ام��ن  ع���ن���دم���ا دع�����ا اجل���م���ي���ع إىل 
وامل����س����اع����دة، ق�����ررت ح��ك��وم��ة ال���والي���ات 
الفتا  احلصار«،  إج��راءات  تعزيز  املتحدة 
وق��درة  االقتصادي  احلصار  »درج��ة  إىل  
الواليات املتحدة على ممارسته أشد من 

أي وقت مضى«.
وت���أت���ي ه����ذه ال���ت���ص���رحي���ات مب��ن��اس��ب��ة 
ذكرى مرور 60 عاما على احلصار الذي 
فرضته الواليات املتحدة على كوبا يف 3 

فراير 1962.

منتقدة انتهاك واشنطن حلقوق االنسان 

كوبا: 60 عاما من الحصار االمريكي الفاشل

كوريا الشمالية تؤكد إطالق صاروخ 
باليسيت متوسط وطويل املدى 

أعلنت كوريا الشمالية، االثنني، أنها أجرت إطالقا جتريبيا لصاروخ باليسيت 
متوسط وطويل املدى من طراز »هواسونغ-12« للتقييم االنتقائي األحد.

خلطة  »وف��ق��ا  الرمسية:  الشمالية  الكورية  املركزية  األن��ب��اء  وك��ال��ة  وق��ال��ت 
الثانية،  االقتصادية  واللجنة  الدفاع  علوم  معهد  رأسها  على  املختصة  اجلهات 
أرض-أرض  باليسيت  ل��ص��اروخ  االن��ت��ق��ائ��ي  للتقييم  التجرييب  اإلط���الق  أج���ري 

متوسط وطويل املدى من طراز »هواسونغ -12« يوم 30 من يناير اجلاري«.
وأضافت: »كانت جتربة إطالق الصاروخ تهدف إىل التقييم االنتقائي للصاروخ 
الذي يتم إنتاجه ونشره وللتحقق من الدقة الشاملة لنظام األسلحة. وأكدت دقة 

وأمان وفعالية تشغيل نظام سالح »هواسونغ« من نوع 12 قيد اإلنتاج«.
أن  األح��د،  اجلنوبية،  الكورية  املسلحة  القوات  أرك��ان  هيئة  صرحت  أن  وسبق 
كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا متوسط املدى حنو البحر الشرقي من 

شبه اجلزيرة الكورية من بلدة موبيونغ يف إقليم جاكانغ يف كوريا الشمالية.
وفقا للهيئة، قطع الصاروخ الذي مت إطالقه من زاوية عالية مسافة حوالي 800 
كيلومر، وبلغ االرتفاع األقصى حوالي ألفي كيلومر، ويقدر أن مدى اإلصابة 
سيكون ما بني 4500-5000 كيلومر كحد أقصى يف حالة إطالقه على زاوية 

30-45 درجة.
 3,400 تبلغ  األمريكية  غ��وام  وج��زي��رة  يانغ  بيونغ  ب��ني  املسافة  ب��أن  واع��ت��ب��ارا 
أن  مي��ك��ن  س��الح��ا  العسكرية  وح��دت��ه��ا  يف  الشمالية  ك��وري��ا  ن��ش��رت  ك��ي��ل��وم��ر، 
تستهدف به أرضا أمريكية مباشرة. ومت استعراض صاروخ »هواسونغ-«12 ألول 
الشمالية،  كوريا  زعيم  وك��ان   .2016 ع��ام  أبريل  يف  العسكري  العرض  يف  م��رة 
اجلبهة  نشرها يف  -12« سيتم  »هواسونغ  إن صواريخ  قال  قد  كيم جونغ-أون، 
القتالية عندما أشرف على اإلطالق التجرييب للصاروخ يف سبتمر عام 2017، 
أي أن كوريا الشمالية أكدت حتقيق نشره يف اجليش بعد 4 سنوات من اإلطالق 

التجرييب.

الربملان اليوناني يفشل مذكرة حجب 
الثقة عن احلكومة 

الثقة عن احلكومة احملافظة طرحت  اليوناني مذكرة حلجب  الرملان  أفشل 
القوية  الثلجية  العاصفة  عن  جنمت  ال��يت  الفوضى  مواجهتها  طريقة  بسبب 

االثنني املاضي.
تسيراس  أليكسيس  معارض  حزب  أبرز  زعيم  طرحها  اليت  املذكرة  وسقطت 
 300 من  املؤلف  الرملان  يف  لصاحلها  نائبا   142 إذ صوت  أص��وات،  تسعة  بفارق 
م��ق��ع��د. وك���ان ت��س��ي��راس رئ��ي��س ال�����وزراء ال��س��اب��ق ال���ذي ه��زم��ه ك��ريي��اك��وس 
العاصفة  مع  احلكومة  تعامل  بطريقة  ندد   ،2019 انتخابات  يف  ميتسوتاكيس 

الثلجية اليت طاولت أثينا وأجزاء أخرى من اليونان.
وتوجه إىل ميتسوتاكيس خالل اجللسة الرملانية قائال: »استقل ووجه دعوة 
ويف  أيضا  كورونا  وب��اء  أزم��ة  إدارة  يف  بالفشل  احلكومة  متهما  انتخابات«،  إىل 

استجابتها الرتفاع أسعار الطاقة.
وأضاف أن »اليونان حباجة حلكومة نزاهة ودميقراطية وتقدم«.

»الفوضى  مع  تعاملها  كيفية  بسبب  شديدة  النتقادات  احلكومة  وتعّرضت 
الثالثاء  ليل  السبل  تقطعت  حيث  الدائري  أثينا  طريق  شهدها  اليت  العارمة« 

بنحو 3500 سائق سيارة بسبب تساقط الثلوج.
واستغرق األمر ثالثة أيام لكي تبدأ العاصمة اليت شلت بسبب الثلج الذي ترك 
أيضا أكثر من 200 ألف منزل ومتجر بدون كهرباء، باستعادة حياتها الطبيعية.

من  أي��ام  ثالثة  بعد  اخلميس،  تدرجيا  الطبيعية  حياتها  باستعادة  أثينا  ب��دأت 
العاصفة اليت أصابتها بالشلل.

نتائج  كوستا  أنطونيو  االش��راك��ي  الرتغالي  ال����وزراء  رئ��ي��س  ت��ص��ّدر 
املتطرف  اليمني  تسجيل  شهد  اق��راع  يف  املبكرة،  التشريعية  االنتخابات 

اخراقا ال يضع البالد مبنأى عن االضطرابات السياسية.
وأظهرت استطالعات املقرعني عند مراكز التصويت حلول كوستا يف 
الصدارة يف االنتخابات اليت أجريت األحد، حاصدا 37 إىل 42,5 باملئة من 
األصوات، وهي نتيجة أفضل من تلك اليت حققها يف االنتخابات السابقة 

عام 2019 بواقع 36,3 باملئة.
وح��ل »احل���زب االش��راك��ي ال��دمي��ق��راط��ي« امل��ع��ارض ب��زع��ام��ة روي ري��و، 

الرئيس السابق لبلدية بورتو، ثانيا بنيله 27 إىل 35 باملئة من األصوات.
أما حزب »شيغا« اليميين املتطرف بزعامة أندري فينتورا سيحظى بنسبة 
8,5 باملئة من األصوات، ما قد جيعله القوة السياسية الثالثة يف البالد بعدما 

اقتصر متثيله يف االنتخابات املاضية على نائب واحد.

أفادت وسائل إعالم تركية بأن قرار استقالة 
وزير العدل عبد احلميد غول بعد شهرين من 
استقالة وزير املالية لطفي علوان، أثار ترقبا يف 

األوساط السياسية إلقالة وزراء آخرين.
»األنظار  أن  »مجهوريت«  صحيفة  وذك��رت 
ال��وزاري��ة  التغيريات  ص��وب  جديد  من  توجهت 

احملتملة عقب قرار إقالة غول من منصبه«.
وأشارت الصحيفة إىل »تداول أحاديث داخل 
األروقة السياسية حول عدم جلوء أردوغان إىل 

تغيريات وزارية مفاجئة وأن التغيريات الوزارية 
غول  م��ع  ح��دث  مثلما  ت��درجي��ي  بشكل  ستتم 

وعلوان«.
وأض���اف���ت أن »األح����ادي����ث ت����دور ح���ول أرب���ع 
وزير اخلارجية  وهي:  وزارية حمتملة  تغيريات 
مولود تشاووش أوغلو، ووزير السياحة والثقافة 
حم��م��د ن����وري أرص�����وي، ووزي����ر ال��ص��ح��ة فخر 
ال��دي��ن ق��وج��ا، ووزي����ر ال���زراع���ة وال��غ��اب��ات بكر 

باكدمريلي«.

تعيني  تتحدث عن  »األنباء  أن  إىل  وأش��ارت   
وزي��را  قالن  إب��راه��ي��م  ال��رئ��اس��ة  باسم  املتحدث 

للخارجية خلفا لتشاووش أوغلو«.
أن »اه��ن��اك معلومات ح��ول غضب  وأض��اف��ت 
الصمت  الل��ت��زام��ه  باكدمريلي  م��ن  أردوغ����ان 
بشأن اجل��دل ال��ذي أث��ري ح��ول طائرات إمخاد 
احل��رائ��ق أث��ن��اء ح��رائ��ق ال��غ��اب��ات ال��يت شهدها 
ال��س��اح��ل اجل��ن��وب��ي ل��رك��ي��ا خ���الل الصيف 

املاضي«.

ريزنيكوف،  أليكسي  األوكراني  الدفاع  وزير  قال 
التعبئة  ال��راه��ن، إىل  الوقت  ب��الده ال حتتاج يف  إن 
ألن��ه ال ت��وج��د ت��ه��دي��دات، يف م��وق��ف رمب��ا سيعتر 
مب��ث��اب��ة ت��وج��ي��ه ص��ف��ع��ة حل��ل��ف��اء ك��ي��ي��ف ال��ذي��ن 
حياولون منذ أسابيع تصعيد التوترات ضد روسيا.

وأض����اف ال���وزي���ر، يف ح��دي��ث ص��ح��ف��ي: »ليست 
هناك حاجة للتعبئة، ألنه ال يوجد تهديد اآلن. 
إذا مت اإلعالن عن تعبئة تدريبية، فسيثري ذلك 
اجلميع  وسيعتقد  ال��ش��وارع.  يف  الذعر  من  حالة 

أننا نعلم وأخفينا أن العدو سيهاجم غدا«.
وشدد على أن وزارته، ستتصرف بشكل آخر. وقال: 
االقليمي. وسنقوم  الدفاع  قوات  »سنعمل لتشكيل 
بتدريب عناصرها وستكون هناك تدريبات ميدانية 

معتادة. وسنبدأ بتدريب ممثلي اإلدارات احلكومية 
اإلقليمية، ومن ثم ممثلي إدارات املناطق، وكذلك 

العاملني يف إدارة مدينة كييف«.
وذكر ريزنيكوف، أنه مت تشكيل أربعة قطاعات 
والغرب  والشرق  واجلنوب  الشمال  أوكرانيا:  يف 
التدريب  ميادين  يف  وسيتم  قيادته.  قطاع  ولكل 

تدريب السكان على القتال.
اىل ذل�����ك، وص����ف ال���ن���اط���ق ب���اس���م ال��رئ��اس��ة 
ال���روس���ي���ة، دم���ي���ري ب��ي��س��ك��وف، ت��ص��ري��ح وزي���رة 
احتمال  حول  تراس،  ليز  الريطانية،  اخلارجية 
ف���رض ع��ق��وب��ات ع��ل��ى ال��ش��رك��ات ال��روس��ي��ة بأنه 

هجوم غري مقنع على قطاع األعمال.
»كانت  االثنني:  للصحفيني،  بيسكوف  وق��ال 
وزيرة اخلارجية الريطانية تتحدث عن عقوبات 
ما. أعتقد أنه جيب أن نسمي األشياء بأمسائها 
احل��ق��ي��ق��ي��ة، ألن ال��ع��ق��وب��ات ه���ي إج�����راء ش��رع��ي 

يصادق عليه جملس األمن الدولي«.
وأض���اف: »ويف ه��ذه احل��ال��ة ي��دور احل��دي��ث عن 

هجوم غري مقنع على قطاع األعمال«.
احتمال  ح��ول  ل��ن��دن  تصرحيات  أن  إىل  وأش���ار 
فرض عقوبات على رجال األعمال الروس تقوض 
أنها  متابعا  لريطانيا،  االستثمارية  اجلاذبية 

تظهر أيضا سياسة لندن غري املتوقعة.
اىل ذلك، أعرب كريستوف هيوسجن الرئيس 

بأن  اعتقاده  ع��ن  ل��أم��ن،  ميونخ  ملؤمتر  اجل��دي��د 
التوتر  بتخفيف  مسحت  الدبلوماسية  اجلهود 

على احلدود بني روسيا وأوكرانيا.
وأضاف هيوسجن يف مقابلة نشرت االثنني يف 
General- و   Rheinische Post صحيفيت 
أول  أظ���ه���رت  ال��دب��ل��وم��اس��ي��ة  أن   ،Anzeiger
جناحاتها يف حل األزمة على احلدود بني روسيا 

وأوكرانيا.
لكن  عدوانية.  أق��ل  هلجة  روسيا  »تبدي  وق��ال: 

رغم ذلك مل ينته اخلطر بعد«.
ودعا االحتاد األوروبي وحلف مشال األطلسي، 

إىل التعاضد يف الوضع احلالي حول أوكرانيا.
وق����ال: »امل��وق��ف امل��وح��د، وس��ي��ل��ة ق��وي��ة إلق��ن��اع 
واالحت��اد  الناتو  على  السبب جيب  وهل��ذا  روسيا. 

األوروبي االستمرار يف الوقوف معا«.
األوك��ران��ي  اخلارجية  وزي��ر  أك��د  جانبه،  م��ن 
دم��ي��ري ك��ول��ي��ب��ا، أن���ه ع��ل��ى م��وس��ك��و وكييف 
أن  على  مشددا  الدبلوماسي،  التعاون  مواصلة 

»الدبلوماسية هي النهج الوحيد« حلل األزمة.
أن تواصل روسيا  وكتب على »توير«: »جيب 

التعاون الدبلوماسي«.
وأض�����اف: »يف ح���ال ك���ان امل��س��ؤول��ون ال���روس 
ج��ادي��ن ع��ن��دم��ا ي��ق��ول��ون إن��ه��م ال ي��ري��دون حربا 
املشاركة  مواصلة  روس��ي��ا  على  فيجب  ج��دي��دة، 
اليت  العسكرية  ال��ق��وات  وس��ح��ب  الدبلوماسية 

حشدتها على طول حدود أوكرانيا«.
حلل  الوحيد  النهج  هي  »الدبلوماسية  وتابع: 

األزمة«.
»الشعور  أن  إىل  سابق  وق��ت  وأش��ار كوليبا يف 
باهللع والذعر املرتبط بتصاعد التوتر على حدود 
البالد مع روسيا، قد أثر سلبا على حالة االقتصاد 
السياسية  اإلرادة  »ن��ق��ص  إن  وق���ال:  ال��وط��ين«. 
مينع بعض حلفائنا من تقديم مزيد من الدعم 

ألوكرانيا«، دون أن يسمي تلك الدول.
وأظهر استطالع للرأي يف سلوفاكيا أن معظم 
على  التوتر  تصعيد  يف  باللوم  ألقوا  املستطلعني 
احل���دود ال��روس��ي��ة األوك��ران��ي��ة ويف أوروب����ا، على 

الواليات املتحدة والناتو.
ن��ش��رت��ه ق��ن��اة  ورد امل��س��ت��ط��ل��ع��ون ع��ل��ى س�����ؤال 
ب��رات��ي��س��الف��ا ال��ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة »م���ارك���ي���زا«، ح��ول 
أوروب��ا يف األزمة  التوتر يف  املسؤولية عن تصعيد 
من   %44,1 أج���اب  حيث  متباينة،  األوك��ران��ي��ة 
امل��ش��ارك��ني ب���أن امل��س��ؤول��ي��ة ت��ق��ع ع��ل��ى ال��والي��ات 
اعتر  األط��ل��س��ي، فيما  امل��ت��ح��دة وح��ل��ف مش���ال 
34,7% روسيا مسؤولة عن تدهور الوضع الدولي.

ميثلون  م��ش��ارك��ا   1017 االس��ت��ط��الع  ومش���ل 
اجملتمع  يف  العمرية  وال��ف��ئ��ات  الطبقات  مجيع 

السلوفاكي.
 19 الفرة من  أن االستطالع أجري يف  يذكر 

إىل 26 يناير اجلاري.

كييف توّجه صفعة لحلفائها بشأن »الغزو الروسي«

رئيس الوزراء البرتغالي يتصدر نتائج االنتخابات التشريعية املبكرة

أنباء عن قرار من أردوغان بإقالة أربعة وزراء بينهم تشاووش أوغلو
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صاحب الحكيم: كانت قسمات وجهه هادئة مطمئنة تمنح صورته هيبة وجالاًل
اإلم��ام  طبيب  احلكيم،  صاحب  الدكتور  يقول 
اخلميين )رض( يف النجف األشرف: عندما كنت 
أنشغل  للعالج  اخلميين  االم���ام  ع��ي��ادة  اىل  اذه���ب 
حل��ظ��ات أت��أم��ل يف وج��ه��ه م��ن ق��ري��ب ف��ق��د كانت 
نظراته ومالحمه ثابتة وصلبة، حتكي عن صرامة 
قسمات  كانت  كما  النفس،  يف  واستقرار  وجدية 
وج��الاًل،  هيبة  صورته  متنح  مطمئنة  هادئة  وجهه 
كانت  ك��م��ا  واالح������رام،  التبجيل  ع��ل��ى  وت��ب��ع��ث 
بشرته  ون��ض��ارة  ال��ع��ام��ة  وس��الم��ة صحته  رش��اق��ت��ه 

ع��ن مصدر  وال��ت��س��اؤل  ال��ف��ض��ول  تثري  بنيته  وق���وة 
ي��زول  التساؤل  ذل��ك  م��ن  ولعل شيئًا  ذل��ك.  ك��ل 
عندما نعرف التزام السيد اإلمام اخلميين بربنامج 
ملتزم  أن��ه  يالزمونه  الذين  ي��روي  حيث  للحركة، 
باملشي يوميًا يف صحن الدار مدة معينة ، كما انه 

ال يسرف يف تناول األكل ولذائذ الطعام.
آية  مع  الدكتور يف كتابه »ذكرياتي  ويضيف 
إرشادات  أتذكر  وبنيته  أنظر إىل وجهه  وأنا  اهلل«: 
أس���ت���اذي ون��ص��ائ��ح��ه ع��ن��دم��ا ك��ن��ا يف ال��ك��ل��ي��ة أي��ام 

الدراسة، حيث كان يردد علينا دائمًا مقاطع، بأن 
الطبيب إذا وجد نفسه أضعف شخصية من مريضه 
فعليه، أن ينسحب وينيط أمر معاجلته إىل طبيب 
آخر, وذلك ألن املريض القوي الشخصية أو األقوى 
ذلك  طاعة  يف  ي��ردد  س��وف  طبيبه  م��ن  شخصية 
الطبيب، بل رمبا مهيمنًا على ذهنه ويوجه توصياته 
أمر  به هو، وهذا  وتعليماته إىل منحى آخر يقتنع 
أثبتت التجربة صحته وصوابه يف كثري من أحوال 
املعاجلة والتطبيب. فالبد على رأي أستاذنا من أن 

الطبيب يتميز بشخصية قوية مهيمنة على  يكون 
ووج��دت  التوصيات  تلك  تذكرت  امل��ري��ض،  نفس 
ولكن  األضعف،  للطبيب  صحيحًا  مصداقًا  حالي 
اخلميين  اإلم���ام  السيد  عند  رأي��ت��ه  ال��ذي  الغريب 
)رض(  -أثناء املعاجلة - جانب اهلدوء يف مالحمه، 
وما يبعثه يف نفس ناظره من إطمئنان وسكينة، وما 
يضيف عليه من أحساس بالقرب واملودة، دفعين إىل 
ناجح  طبيب  أن��ي  وشعرت  عالجي  بنجاح  االقتناع 

وكانت هي االنطالقة.
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ي��ص��ادف ال��ي��وم ذك��رى وص��ول اإلم���ام اخلميين )رض( 
ذكرى  وه��ي  املباركة،  الفجر  عشرة  وب��داي��ة  اي���ران،  اىل 
حيث  اإلسالمية،  الثورة  انتصار  اىل  أدت  وال��ي  مباركة 
اليوم يصادف ذكرى جميء رجل  بها كل عام،  حنتفل 
العظيمة  الشخصية  وهلذه  به،  العامل  تأثر  الذي  عظيم 
واجتماعية  وثقافية  سياسية  خمتلفة  اب��ع��اد  امل��رم��وق��ة 
اإلم��ام  شخصية  اىل  ننظر  عندما  احلقيقة  يف  وغ��ريه��ا، 
السياسية،  قيادته  اىل  إض��اف��ة  أن  ن��رى  )رض(  اخلميين 
واألدب،  الشعر  إنشاد  روح وإحساس مرهق ولطيف يف  له 
اىل  نتطرق  املناسبة  فبهذه  عاملية،  شعبية  وله  والثقافة، 

تفسري شعره املعروف.
دوست  اي  لبت  )رض(: من خبال  اإلم��ام اخلميين  قال 

گرفتار شدم/ چشم بيمار تو را ديدم وبيمار شدم
أبصرُت   / شفتك  خب��ال  حبييب  يا  ُسبيُت  ترمجته:   -

عينك املريضة... فمرضُت.
* تفسري عرفاني: يقول التهانوي يف تفسري »اخلال«: 
هو يف عرف السالكني إشارة إىل نقطة الوحدة - من حيث 
الكثرة و منتهاها: منه بدأ وإليه  اخلفاء- الي هي مبدأ 
ل��س��واده مشابه   - اخل��ال  أّن  ذل��ك  و  األم��ر كله.  يرجع 
للهوية الغيبية املتحجبة عن اإلدراك والشعور »ال يرى اهلل 
إال اهلل، وال يعرف اهلل إال اهلل«. وقيل: اخلال هو الوجود 
العارف  ق��ال احلكيم  ال��وج��ود  ع��امل  أي  احمل��م��دي )ص(- 
صدر  تفسري  على  حاشيته  يف  ال��ن��وري  علي  امل��ال  الكبري 
احلكماء: »إّن الرمحة الوجودية هلي الرمحة الرمحانية 
و  املطلق«،  »ال��وج��ود  وب���  الرمحاني«،  »النفس  ب�  املسماة 
بنفسها«.  خلقت  ال��ي  »املشيئة  وب���  امل��ق��دس«،  »الفيض 
ب�الوجودية  وتقّيد  وج��ه.  يف  احملمدية«-  »احلقيقة  وهي 
الرمحة  ب�  املسماة  الرحيمية،  الرمحة  وبني  بينها  تفرقًة 
و  الكتاب«  »أم  ب�  املسماة  املكتوبة على نفسه )سبحانه(.. 
»اللوح احملفوظ« الذي كتب القلم األعلي احملمدي فيه 
العلوية  وهي  القيامة.  يوم  إىل  يكون  وما  ما ك��ان،  كل 

العليا«.
- تفسري »الشفة«: يقول صاحب الكشاف: الشفة كالم 
احملبوب. و »شفة العقيق«: بطون كالم احملبوب، وتفسري 

»العني املريضة«، ميكن تفسري هذه العبارة بثالثة وجوه:
امل��ري��ض��ة« إش���ارة إىل  ال��وج��ه األول: ه��و أن »ال��ع��ني   *
خالل  عليه،  تسطع  ال��ي  ومكاشفاته  العارف  مشاهدات 
طي املراحل، انوارًا من احلق )تبارك وتعاىل(، وتريه عوامل 
لسيد  كالمًا  هنا  ونذكر  والقطع(.  )الوصل  حنو  على 
املوحدين )صلوات اهلل عليه(، ال يستبني  وإم��ام  العارفني 

بدونه هذا املوضوع املهم.
قال عليه السالم: »قد أحيا عقله، وأمات نفسه، حي دق 
جليله، و لطف غليظه، وبرق له ال مٌع كثري الربق، فأباَن 
له الطريق، وسلك به سبل )السبيل(، وتدافعته األبواب 
إىل باب السالمة ودار اإلقامة. وثبت رجاله بطمأنينة بدنه 

يف قرار األمن والراحة، مبا استعمل قلبه، وأرضى ربه«.
واعلم أنه ما صدر من أحد كالم يف حقيقة السلوك، 
مبتدأ  ووص��ف  وشؤونه،  ومراحله  السالك  أح��وال  وبيان 

سعيه ومنتهاه، أجل وأعلى من هذا الكالم.
يقول ابن أبي احلديد املعتزلي: و كل ما قال العارفون 
و  يقول:  و  أخ��ذوه.  )ع(  أمرياملؤمنني  فمن  املعنى  ه��ذا  يف 

و  السلوك  )وص��ف  ب��اب  يف  والقشريي  سينا  اب��ن  قاله  ما 
السالك( فقد اقتدو فيه بكالم أمرياملؤمنني )ع(.

ألطاف  املريضة(  )العني  ب�  امل��راد  إن  إذن:  القول  ميكن 
احلق )تعاىل(، و مصداقها هذا النور املذكور و واخللسات 
»م��رض��ت« هو حصول  إليها. ومعنى  اإلش���ارة  م��رت  ال��ي 
الوجد الثاني �وجد ما بعد املشاهدة. )تفطن هلذا املعين 

بدقة، فغري الدقة ال يغين هنا شيئًا(.
هو  املريضة«  »العني  املقصود من  أن  الثاني:  الوجه   *

اجلذبة، فيكون معنى »مرضت« دااًل على االنذجاب.
ال��ت��ط��ورات،  خ��واص  �بحكم  اإلنسانية  النفس  أن  علم 
كانت  و   � عليها  واحليوانية  الطبيعية  األحكام  غلبة  و 
غافلًة عن أصل فطرتها، متوجهة إىل حظوظها املختصة 
الزائلة  الشهوات  فس  منغمرًة  العاجلة،  احلسية  بالنشأة 

الفاسدة، و أمارًة بالسوء.
و  ال���وج���ودي،  اإلهل���ي  ال��س��ر  الغفلة  ه���ذه  فشمل ح��ك��م 
اإلنسانية  النفس  حقيقة  و  ال��روح��ان��ي،  األث���ر  حقيقة 
احلقائق  ه��ذه  علي  ال��ك��ث��رة  أح��ك��ام  غلبت  و  احل��ي��وان��ي��ة. 
إف��راط.  أو  تفريط   إلي  إما  أخالقها،  احنرفت  و  الثالث، 
فخفي أثر القلب الوحداني االعتدالي يف كل منها، بل 
الناس ال  فإذن  إلي بعض األشخاص.  بالنسبة  استهلك 

خيلو من أحد الثالثة:
فيه،  االعتدالي  القلب  أث��ر  استهلك  قد  يكون  أن  إم��ا 
ماله  رأس  وض���اع  امل��م��س��وخ��ني،  يف  ال��ص��ورة  كاستهالك 
يف  املتمكنني  من  بل  للسلوك،  يؤمل  مل  فهو  واستعداده، 

أسفل السافلني.
وإم���ا أن ي��ك��ون ق��د مش��ل��ة ال��ع��ن��اي��ة اإلهل��ي��ة م��ن ال��وج��ه 
اخل���اص، وط��ري��ق احن���راف س��رة ال��وج��ودي امل��ف��اض علي 
حقيقته. و عليه وسع األثر الروحاني، و النفس اإلنسانية، 
الثقلني«،  ت��وازي عمل  مبوجب »جذبة من جذبات احلق 
فيكون من األولياء الذين أخرجهم من الظلمات إلي النور 
باجلذبات  احلجب  يقطع  ال��ذي  وه��و  وتعمل.  سعي  ب��ال 
ب��اجل��ذب قبل  امل�����راد، يتخطف  وه���و احمل��ب��وب  اإلهل���ي���ة. 
إال عند رجوعه من  واملقامات  املنازل  يعرف  السلوك، وال 
احلق إىل اخللق؛ لتنوره بالنور اإلهلي، وحتققه بالوجود 

احلقاني. 
هنا: عني  »ال��ع��ني«  إن  يقال  أن  ميكن  الثالث:  وال��وج��ه 
اهلل، وهو الوجود اللطيف إلمام الزمان )عج(، كما ورد يف 

زيارته: »السالم عليك يا عني اهلل يف خلقه«.
از  فارق  الشريف(:  روحه  اهلل  )قدس  الفقهاء  قال سيد 
خ��ود ش��دم و ك��وس »أن��ا احل��ق« ب��زدم/ ه��مچو »منصور« 
خريدار سردار شدم، وترمجته: ذهلت عن نفسي، وأطلقت 
صرخة: »أنا احلق«/ ..و كما فعل احلالج اشريت حبل 

املشنقة
و  ه��ذا  الشعر  بيت  م��ف��ردات  اآلن يف سياقة ش��رح  حن��ن 
من  امل��راد  على  لنتعرف  املصطلحات،  من  فيه  ما  تفسري 
إن لتفسري هذا  املشنقة«.  أنا احلق، و شراء حبل  »ق��ول: 

البيت وجهتني:
- األوىل � يدرك من له بصر باألدب الفارسي أن كل ما 
ورد يف هذا البيت من معاٍن قد تنزل �في أدب إيران عامة� 
مبنزلة املثل السائر، أو الكناية عن الثبات والصمود الذي 
عذل  سهام  وتلقى  واملصائب،  املصاعب  حتمل  على  يعني 

الناس ومالماتهم.
املشنقة� يف  إلي  تقدمه  و  ترد حكاية احلالج  الثانية:   -
بعض املناسبات � مثااًل على إفشاء األسرار، والبوح باملعاني 

الي ال تدركها أفهام العامة. 
* تفسري عرفاني: »نسيت نفسي« أو ذهلت عنها، وصف 
لصاحب القلب السليم. و يف احلديث عن إمام الصادق )ع( 
أن سائاًل سأله عن قوله )تعاىل(: »إال من أتى اهلل بقلب 
سليم«، فقال عليه السالم: القلب السليم الذي يلقي اهلل 

وال أحد فيه غريه.
أهل  عن  املأثورة  األدعية  يف  كثريًا  املضمون  هذا  وورد 
بيت الوحي والعصمة عليه السالم. يقول اإلمام السجاد 
بكلي  وأقبلت  إل��ي��ك،  بانقطاعي  أخلصت  »إهل���ي،  )ع(: 

عليك«.
الشعبانية«.  »املناجاة  يف  جاء  ما  املفاهيم  هذه  وأرف��ع 
 � وم��ن ك��ان ل��ه اق��ب��ال قلب � ومل يكن غ��ري م��ؤه��ل مثلي 

فلرياجع هذه املناجاة.
تصدر  الكلمات  ه��ذه  مثل  إن  يقال:  األول:  التفسري   -

بشراب  سكرهم  عند  و  الغيبوبة،  ح��ال��ة  يف  بعضهم  ع��ن 
حمبة احلق، وال ينطقون بها يف غري هذه احل��االت. قال 
الالهيجي � بعد أن أورد أبيات الشيخ حممود الشبسري 

الي يقول فيها:
»أن��ا احل��ق«.. هو كشف مطلق األس��رار، من ت��راه غري 
احلق )حيق له أن( يقول: أنا احلق؟!، إن كل ذرات العامل 
إمنا هي مثل منصور/ لك أن تعدها سكري أو خممورة، 
كلها دائب على هذا التسبيح والتهليل/ وهي إمنا قامت 
وثبتت بسبب هذا املعنى، وق��ال: هذا إش��ارة إىل أن إفشاء 
السر ال جيوز يف غري حالة السكر و الغيبوبة املطلقة، أو 
وأما  والسكر.  الفناء  عن  التنزل  حيث  الذهول  مرتبة  يف 
مخار  ش��دة  م��ن   � النفس  على  اهليمنة  ف��ق��دان  ح��ال��ة  يف 
ذلكم السكر � فهو مما ال جيوز. و هو مما متنعه الشريعة 

والطريقة«.
الشبسري: كل من خال  يقول  الثاني:  التفسري   -
من نفسه، وص��ار ك��اخل��الء، ف��إن »أن��ا احل��ق« يتبدي 
صوتًا يف داخله وصدى، قال الالهيجي شارحًا البيت: 
»القائلون بأن املكان الذي يتمكن فيه جسم هو خالء، 
فسروا  ال��ذي��ن  فرقة  إحداهما  فرقتني؛  إىل  يفرقون 
الذين  واألخ���رى فرقة  بأنه ال ش��يء حم��ض.  اخل��الء 
ع��ربوا عن اخل��الء بأنه مقدار جمرد من امل��ادة. يقول 
»الشبسري«: إن كاًل من هؤالء صار كاخلالء )أي 
ال شيء حمضًا، أو مقدارًا جمردًا من املادة(، وخال من 
عندئذ  داخله  يف  فتبدي  احمل��و..  وبلغ  ووج��وده  نفسه 
)أنا احلق( صوتًا و صدى. والصدى هو انعكاس صوت 
من جسم صلب يكون يف مقابل املصوت، أي من أطلق 
ال��ص��وت. وه���ذا ي��ع��ين أن )أن���ا احل���ق( ال���ذي مس��ع يف 
احل��الج وغ��ريه كان صوت احلق نطقه. وقد مسع يف 
فكان على هيئة  االنعكاس،  وس��واه عن طريق  احل��الج 
أمرئ يطلق  قائله. ومثل هذا مثل  أنه هو  صدى ظن 
صوتًا عند جبل، فيسمع هذا الصوت � باالنعكاس � من 

اجلبل نفسه، فيحسبه اجلاهل صوت اجلبل.
*جواب اعراض مفرض: لو قال قائل: إن التفسريين 
ي��ؤوالن تقريبًا  السر( إمنا  أتيت بهما من )روض��ة  اللذين 

إىل تفسري واحد، فما معنى هذا الفصل بينهما والعزل؟
يف  القائل  إىل  القول  نسبة  باعتبار  ه��ذا  تقسيمنا  لقلنا: 
مورد، وسلب النسبة عن القائل متامًا يف املورد اآلخر.. فافهم.
)ع(كان  الصادق  اإلم��ام  إن لسان  العارفني:  قال بعض 
اهلل«.  أنا  »إن��ي  قوله:  عند  الطور  كشجرة  الوقت  ذلك 
بالفارسية: تقبل »أنا  الشيخ الشبسري  وما أحسن قول 

احلق« من شجرة/ فلم ال تقبل ممن أقبل عليه السعد؟!
التوجه  يتبغي  )ال��ذي  الثاني  العرفاء  تفسري  إذن  رأيت 
إمكان  على  ال��دال��ة  البهائي  الشيخ  رواي��ة  وفهمت  ال��ي��ه(، 
حتقق هذا املفهوم. وأضف إليهما األن هاتني اآليتني من 
آيات القرآن الكريم: »وهلل جنود السماوات واألرض« و »إن 

اهلل على كل شيء قدير«.
ان كل ذرات العامل هي ملك هلل و طوع أمره. أجسادنا 
وأرواحنا وألسنتنا: ملك اهلل ومن جنوده.. واهلل قادر على 
كل ش��يء. ف��إذا ك��ان األم��ر كذلك أفيستبعد إذن أن 
ح��االت  � يف  عبد ص��احل  لسان  الرحيم  ال��ق��ادر  اهلل  جيعل 
»إن يف ذلك لذكرى ملن  ينطق؟  � موضع صوت  خاصة 

كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد«.

تأمالت في لوحة شعرية لإلمام الخميني )رض(

تزامنا مع عشرة الفجر المباركة

»عشرة أيام مع األفالم اإليرانية« يف اليونان
ي���ق���ام أس���ب���وع ال��ف��ي��ل��م اإلي����ران����ي يف 
ال��ي��ون��ان ب��ال��ت��زام��ن م��ع ع��ش��رة الفجر 
املباركة بعنوان »عشرة أيام مع األفالم 

اإليرانية”.
النتصار   43 ال���  ال��ذك��رى  مبناسبة   
سيعرض  اإليرانية،  اإلسالمية  الثورة 
فيلم إيراني برمجة يونانية للجمهور 
فيليكس  إي���ران  منصة  على  اليوناني 
ك��ل ي��وم��ني، يف ال��ف��رة م��ن 1 إىل 11 

شباط/فرباير.
يف هذا احل��دث الثقايف ، كان فيلم »س��ارا وآي��دا« من إخ��راج مازيار 
م���ريي  و«ب��ي��ت يف ش���ارع 41« م��ن إخ����راج مح��ي��د رض���ا ق��رب��ان��ي و«ب���رك 
من  و«الفيالئيون«  إبراهيم خمتاري  إخراج  جان”)Leaf of Life( من 

إخراج منري قيدي و »الزائدة الدودية« من إخراج حسني منازي .
يف السنوات األخرية، نظمت مؤسسة فارابي السينمائية سبعة أسابيع 
وبولندا  وأرمينيا  اليابان  ذل��ك  يف  مبا  خمتلفة،  بلدان  يف  سينمائية 

وصربيا والصني وسريالنكا وطاجيكستان.

فيلم إيراني حيصد جائزة السالم النروجيية
بهرامي  أمحد  إخ��راج  من  الصامت«  »السهل  االيراني  الفيلم  حصل 

على جائزة السالم النروجيية يف مهرجان ترومسو السينمائي الدولي.
السينما  دور  يف  حاليا  يعرض  ال��ذي  الصامت«  »السهل  فيلم  وف��از 

.)NoPFA( اإليرانية، جبائزة السالم النروجيية
وُعقد مهرجان ترومسو السينمائي الدولي الثاني والثالثون يف الفرة 
من 17 إىل 23 كانون الثاني/يناير اجلاري يف مدينة ترومسو بالنرويج، 
وُعرض فيلم السهل الصامت يف املهرجان، إىل جانب سبعة أفالم أخرى 

من بريطانيا وفرنسا واملكسيك وإسبانيا.
املسابقة  قسم  يف  فيلم  أفضل  جبائزة  اإلي��ران��ي  الفيلم  ف��از  أن  وسبق 
الثالثة عشرة  Subversive بنسخته  الرمسية مبهرجان سوبفريسيف 

يف كرواتيا.	

ذكريات وخواطر عن االمام الخميني )رض( وانتصار الثورة اإلسالمية

هكذا قالوا في االمام الخميني )رض(يف ذكرى وصوله اىل أرض الوطن

عندما نتكّلم عن شخصية اإلمام اخلميين )رض( يعين أننا نتحّدث عن 
شخصية عظيمة مهما كتبنا عنها نبقى عاجزين عن اإلحاطة بها بشكٍل 

دقيق وكامل.
قيادية  شخصية  )رض(،  ال��راح��ل  اإلم��ام  نصف  أن  ميكن  التعبري  وبهذا 
حتمل بعدًا روحيًا عرفانيًا، مجعت بني مزايا وشروط القيادة، وبني الفكر 
والروح؛ شخصية ندر وجود مثيٍل هلا بعد األنبياء واألولياء، ال زال نورها 

يلمع يف كّل مكان من الفضاء.
شخصيته  نستحضر  اإلسالمية  الثورة  إلنتصار  السنوية  الذكرى  يف 
الذين كان  العامل،  املظلومون ومستضعفو  االستثنائية، وكما يتذكره 
هلم صوتًا على مدى حياته، ونستحضر القضية الفلسطينية حيث كان 
له موقفًا اسراتيجيًا من الكيان الصهيوني مل يقم به أحد حتى يومنا هذا؛ 
اي إغالق سفارة العدو الصهيوني يف اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية بعد 

انتصار الثورة اإلسالمية، واستبداهلا بسفارة للدولة الفلسطينية.
الفجر  عشرة  خ��الل  وم��ن  )رض(،  اخلميين  اإلم���ام  يف  الكثري  قيل  لقد 
حول  والسياسيني  واملفكرين  العلماء  كلمات  أب��رز  نستعرض  املباركة 

العامل عن االمام اخلميين )رض(. 
لإلمام  اهلل: سنبقى  نصر  السيد حسن  اهلل«  »ح��زب  ل���  ال��ع��ام  األم��ني   
أوف��ي��اء، لطريق اإلم��ام وفكر اإلم��ام ونهج اإلم��ام وع��زم اإلم���ام، ول��ن يكون 
أمامنا سوى االنتصار الذي وعدنا به اإلمام منذ بدايات الطريق. إلتزامنا 
أننا مل نلتزم خبط اإلمام  املقاومة، ولو  خبط اإلم��ام هو الذي صنع هذه 
وسلكنا خطًا آخر وطريقًا آخر النتهت املقاومة منذ سنوات طويلة، ولفقدت 
املقاومة الكثري من قدرتها على العمل وعلى صنع النصر وعلى إستنزاف 

العدو وعلى إستنهاض األمة.
اإلمام اخلميين )رض( كان اهتمامه بفلسطني والقدس منذ انطالقتها، 
فلم تبدل التحديات العاملية حرفا يف موقفه، ومسألة فلسطني هي مسألة 
عقائدية وليست موضوعًا ال للمساومة وال للتفتيت، واإلمام كان الداعية 
وكان  أيضا،  املستضعفني  وب��ني  املسلمني  بني  والتكامل  للوحدة  ال��دائ��م 
الديانات  واتباع  السماوية  الديانات  بني  اإلبراهيمي  اجلامع  عن  يتحدث 

السماوية.
ومفكر  وع���ارف،  عظيم،  وفيلسوف  كبري  فقيه  )رض(  اخلميين  االم��ام 
إسالمي مبدع وجمدد، وله مواصفات ذاتية كثرية، وله مواصفات ملا أحدثه 

يف تاريخ األمة وما أسسه للمستقبل.

السيد نصر اهلل: سنبقى لإلمام أوفياء

افتتح معرض السياحة الدولي والصناعات اليدوية ال� 35 يف طهران، 
النشاطات،  من  وغريها  عمل  وورش��ات  خمتلفة  برامج  على  ويشتمل 
كما حضر يف املعرض عدد من فناني الصناعات اليدوية من خمتلف 
احملافظات اإليرانية. وعلى هامش املعرض قالت مساعدة وزير الراث 
إقامة  إن  حمموديان«:  »بويا  اليدوية  الصناعات  ش��ؤون  يف  الثقايف 
اخلامس  الوطين  واملعرض  عشر  اخلامس  الدولي  السياحة  معرض 
والثالثني للصناعات اليدوية يف نفس الوقت سيزيد التعاون يف هذين 

اجملالني ويزيد التآزر بينهما قدر اإلمكان.
ونقاًل عن إدارة العالقات العامة واإلعالم، أضافت »بويا حمموديان«: 
وعقدهما  ال���وزارة  هل��ذه  جناحان  هما  اليدوية  والصناعات  السياحة 
املتزامن حدث مبارك ونأمل أن نرى زيادة التعاون بني جمالي السياحة 
والصناعات اليدوية.  وحلسن احلظ، شهد املعرض هذا العام ترحيبا 
والصناعات  السياحة  جم��ال  يف  للناشطني  كبرًيا  وح��ض��وًرا  كبريا 
السياحية يف  القدرات  التعرف على  املعرض، فإضافة إىل  اليدوية يف 
على  التعرف  وزواره  املعرض  هذا  لعشاق  ميكن  املختلفة،  احملافظات 
ايرانية وشراء  اليدوية لفنانني من 31 حمافظة  منتجات الصناعات 

اهلدايا التذكارية الرئيسية يف كل حمافظة ومنتجات الفنانني. 
وتابعت حمموديان: إن وجود مدن وقرى الصناعات اليدوية الوطنية 
والعاملية يف هذا املعرض فرصة فريدة للتعريف بإجنازاتهم وقدراتهم، 

وحنن على ثقة من أن معرض هذا العام ميكن أن حيقق نتائج جيدة 
يف جمالي السياحة والصناعات اليدوية. 

إزاحة الستار عن خامت الشهيد القائد سليماني يف املعرض ■

 من جهة أخرى متت ازاحة الستار عن خامت الشهيد القائد سليماني 
يف املعرض حبضور مساعد وزير الراث الثقايف يف الشؤون الربملانية، 
وهو اثر لفن الصناعات اليدوية من حمافظة كهكيلويه وبوير أمحد. 
وقال رئيس املديرية العامة لوزارة الراث الثقايف باحملافظة »سعيد 

طاليب«، يوم األحد املاضي على هامش املعرض وخالل مراسم ازاحة 
الرائع صنع  الفين  ان هذا ألثر  الشهيد سليماني:  الستار عن خامت 
من الفضة وحجر العقيق على يد أحد فناني احملافظة ذوقي الذوق 
ولقد مت عرض هذا  قاسم سليماني،  احل��اج  الشهيد  إلحياء ذك��رى 
املعرض  يف   ،a  38 ال��ق��اع��ة  يف  عنه  ال��س��ت��ار  إزاح���ة  بعد  ال��ف��ين  العمل 
ملشاهدة الزوار. وأضاف طاليب: إن التعريف بفناني الصناعات اليدوية 
للمديرية  املهمة  األه��داف  أحد  هو  والدولي  الوطين  املستويني  على 
العامة يف معرض السياحة الدولي اخلامس عشر واملعرض اخلامس 

والثالثني للصناعات اليدوية.

عبادي: أنا قلقة بشأن احلفاظ على الراث الوطين ■
جمال  يف  القديرة  الفنانة  امل��ع��رض،  حضرت  أخ��رى  جهة  من 
للراث  تعمل حرفية  ال��ي  ع��ب��ادي«  »ف��اط��م��ه  ب��ال��رم��ل  ال��رس��م 
قدمت  وال��ي  طويلة،  ف��رة  منذ  »ماهشهر«  مدينة  يف  الثقايف 
رمًسا بالرمل يف حفل افتتاح معرض السياحة الدولي اخلامس 
اليدوية  للصناعات  والثالثني  اخلامس  الوطين  واملعرض  عشر 
يف طهران ، »لقد كنت قلًقا بشأن احلفاظ على الراث الوطين 
لسنوات عديدة، وكان على عاتقي تقدميها بصورة رسم رملي يف 

االيراني »فرهاد هراتي« حيصد ذهبية املسابقات حفل افتتاح املعرض.
العاملية للموسيقى

هراتي«  »فرهاد  االيراني  الفنان  اح��رز 
العاملية  للمسابقات  الذهبية  امليدالية 
ل��ل��م��وس��ي��ق��ى ف��ي��م��ا ف����از مخ��س��ة ف��ن��ان��ني 
آخ���ري���ن مب���ي���دال���ي���ات فضية  إي���ران���ي���ني 

وبرونزية يف هذه املسابقة.
املسابقة  هذه  يف  هراتي  فرهاد  وش��ارك 
من  وم��وس��ي��ق��اري��ني  ملحنني  ج��ان��ب  اىل 
والواليات  وروسيا  واهلند  والنرويج  قطر 
ت��اي��وان  و  وأس��رال��ي��ا  األمريكية  املتحدة 
ومج��ه��وري��ة ال��ت��ش��ي��ك وف����از ب��امل��ي��دال��ي��ة 
الذهبية لتأليف ألبوم »األرض املقدسة”.

العاملية  غ��ل��وب��ال  مسابقات  يف  فضية  مبيدالية  امل��اض��ي  ال��ع��ام  يف  ه��رات��ي  وف���از 
للموسيقي لتأليفه ألبوم املعتقدات اخلفية.

إزاحة الستار عن خامت الشهيد القائد سليماني يف املعرض

محموديان: تزامن إقامة معرضي السياحة والصناعات اليدوية يؤدي الى تآزرهما



الكشف  أدوات  جمموعة  وتصنيع  تصميم  مت  املعرفة،  على  قائمة  ايرانية  شركة  يد  على 
اجلزيئي لفريوس الورم احلليمي البشري )فريوس الورم احلليمي البشري - سبب سرطان عنق 

الرحم(.
أنباء  وك��ال��ة  م��ع  مقابلة  يف  للشركة  التنفيذي  ال��رئ��ي��س  حم��م��ودي،  ب��اق��ر  حممد  وق���ال 
اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية )إرنا(: لقد صمم باحثو هذه الشركة وأنتجوا معدات تشخيص 
فريوس الورم احلليمي البشري )HPV(ومت احلصول على هذا املنتج بعد احلصول على ترخيص 

من وزارة الصحة. 
وذّكر بأننا جاهزون لدخول السوق بهذا املنتج، وقال: مت تقديم مستندات هذا املنتج لإلدارة 
العامة للمعدات الطبية بوزارة الصحة ونسعى للحصول على إذن من هذه اجملموعة لتمكينهم 

من الدخول السوق احمللي.
وأضاف: لقد مت تصميم هذه اجملموعة من قبل الباحثني يف هذه اجملموعة واملنتج يف احلقيقة 

يعد منافسا قويا لألطقم املستوردة يف العامل من حيث اجلودة والسعر.
كذلك أشار حممودي: بأن Covid 19 وجمموعات تشخيص األنفلونزا كمنتجات أخرى 
على  حصوهلا  بعد  للمختربات  وتقدميها  وتصنيعها  تصميمها  مت  وال��ي  اجملموعة،  ه��ذه  يف 
ترخيص. وقال: يف الوقت احلالي، من املتوقع أن إيران سوف لن حتتاج بعد اآلن إىل استرياد هذه 
املنتجات التشخيصية من خالل اعتمادها يف إنتاج جمموعات عالجية هلذه الشركة القائمة 
على املعرفة. يذكر أن عدوى فريوس الورم احلليمي البشري هو عدوى فريوسية تسبب ظهور 
زوائد على اجللد أو األغشية املخاطية )ثآليل(. ومثة أنواع تزيد عن 100 نوع من فريوس الورم 
احلليمي البشري، بعضها يسبب الثآليل، وبعضها اآلخر ميكن أن يسبب اإلصابة بأنواع خمتلفة 

من السرطان.

كشف أطباء من بريطانيا األعراض 
الدقيقة الي ميكن أن تكون عالمة على 
اإلصابة بسرطان األمعاء، مشريين إىل 
ينقذ  أن  مي��ك��ن  م��ب��ك��را  اكتشافها  أن 
بريطانية  صحيفة  وذك���رت  األرواح. 
 42 يتم سنويا تشخيص أكثر من  أنه 
ألف إصابة بسرطان األمعاء يف اململكة 

املتحدة. 
ون���ق���ل���ت ال��ص��ح��ي��ف��ة ع����ن ال��ط��ب��ي��ب��ة 
غ��ري��ف��ي��ث ق��وهل��ا إن ه��ن��اك ع����ددا من 

األعراض، ويف حال مت اكتشاف السرطان مبكرا، فغالبا ما تكون هناك فرص أكرب للبقاء 
على قيد احلياة. وأضافت: التغريات املستمرة ولكن الطفيفة يف حركات األمعاء قد تكون 

عالمة على اإلصابة بالسرطان. 
زي��ادة حدوث حركة  التغري املستمر وغري املربر يف ع��ادات األمعاء، مثل  وأب��رزت غريفيث: 
أو الرباز األكثر مرونة، والذي يستمر ملدة تزيد عن 6 أسابيع هو من  أو اإلمساك  األمعاء 

األعراض الشائعة، الي تستدعي اللجوء إىل الطبيب. 
وتقول مؤسسة سرطان األمعاء يف اململكة املتحدة: إذا ظهرت عليك أي أعراض، فال حترج 

وال تتجاهلها، بل سارع اىل أقرب عيادة طبيب.

ق����ال م���وق���ع ال���ك���رون���ي إن ال��ع��ل��م��اء 
الي  اآلث���ار  ع��ن  البحث  على  يعكفون 
خّلفها بركان تونغا يف الفضاء. وكان 
ثوران هائل جديد لربكان هونغا تونغا 
هونغا ها إباي حديث الصحف واملواقع 
بعدما  املاضي،  األسبوع  نهاية  العاملية، 
وصلت تداعياته إىل مئات الكيلومرات 

وأدى إىل موجات تسونامي.
األق��م��ار االصطناعية  وأظ��ه��رت ص��ور 
االنفجار املذهل الذي خلفه الربكان، 

مع تصاعد عمود من الرماد والبخار والغاز على شكل عش الغراب فوق مياه احمليط اهلادئ 
الزرقاء. وقالت تقارير إعالمية إن الثوران استمر مثاني دقائق وكان مدويا لدرجة أنه مسع 

مثل دوي رعد من بعيد. 
وأوضح ساينس ألريت أن عمود الرماد اهلائل وصل إىل طبقة السراتوسفري، وهي الطبقة 
ما  وّل��د سلسلة من  الربكاني  الثوران  أن  يبدو  وتابع:  ل��ألرض.  اجل��وي  الغالف  الثانية من 
يسمى موجات اجلاذبية اجلوية الي مت الكشف عنها بواسطة قمر اصطناعي تابع لوكالة 

ناسا. ويتطلع العلماء، حاليا، إىل معرفة تأثري هذه املوجات على الفضاء.
يذكر أن بركان تونغا هو حدث ثوراني بركاني كبري وقع يف هونغا تونغا، وهي جزيرة 
بركانية يف دولة تونغا يف احمليط اهلادئ، يف 15 يناير 2022. وتسبب الثوران يف حدوث موجات 
وص��درت حتذيرات من  األمريكية.  وساموا  وفيجي  تونغا  من  )تسونامي( يف كل  عاتية  مد 
والواليات  واليابان،  وأسراليا،  ونيوزيلندا،  وفانواتو،  وساموا،  فيجي،  يف  تسونامي  ح��دوث 
املتحدة، وكندا، واملكسيك، وشيلي، واإلك��وادور. ُأبلغ عن موجات مدمرة من تسونامي يف 

نيوزيلندا والواليات املتحدة وتشيلي وبريو. 

ايران تنتج جمموعة تشخيص لفريوس الورم 
احلليمي البشري

 أطباء يكشفون عن األعراض الدقيقة
 لسرطان األمعاء

كيف وصلت قوة بركان تونغا إىل الفضاء؟

بمناسبة »عشرة الفجر« المباركة

دور المرأة في المجتمع 
االيراني

لقد جتلى دور املرأة يف اجملتمع اإليراني 
الثورة  أعطت  بعدما  ومهم  واض��ح  بشكل 
االس��الم��ي��ة م��ك��ان��ت��ه��ا وف��س��ح��ت ال��ط��ري��ق 
أمامها ألن تثبت قدراتها وحتقق أهدافها 
احلياتية  اجملاالت  خمتلف  يف  وتطلعاتها 
ال��ب��ال��غ األه��م��ي��ة واملتمثل  ب��دوره��ا  أس���وة 

باألمومة والزوجية.
وتفان  بكل حرص  امل��رأة  ولذلك، سعت 
ألن تطور من إمكانياتها مبا يرضي مجيع 
االطراف، لكي تصل اىل العامل برسالتها، 
ب��أن��ه��ا ك��ائ��ن ق���وي وم��ق��ت��در ل��ه قابليات 
ف��ائ��ق��ة مي��ك��ن أن ت��ص��ب يف ص���احل ت��ق��دم 
وتنمية البلدان، ما يعين أن عملية البناء 
اكثر  اس��ت��ق��رارا  تشهد  باتت  اجملتمع  يف 
طاملا  ال��ي  املبدئية  األرك��ان  اىل  استنادا 
أوصت بها األديان، خاصة ديننا االسالمي 
احلنيف ودعواته اىل املساواة ما بني الرجل 

واملرأة.
ويف اجل��م��ه��وري��ة االس��الم��ي��ة االي��ران��ي��ة، 
ام��ت��ل��ك��ت امل����رأة وع��ل��ى س��ب��ي��ل امل���ث���ال، حق 
التصويت والرشيح، وصارت متارس حقها 
أرج���اء  ك��اف��ة  يف  احل��ض��ور  يف  الطبيعي 
والعلمية  واالقتصادية  السياسية  امليادين 
واالدب���ي���ة وال��ف��ن��ي��ة وغ���ريه���ا، ف��ع��ربت عن 
حضورها  فأكدت  رأي��ه��ا،  وأب��دت  أفكارها 
ب��ع��د أن م���ارس���ت ك���ل م���ا م���ن ش���أن���ه أن 
األفضل،  حن��و  االي��ران��ي  باجملتمع  يرتقي 
أس����وة ب���ال���رج���ال. ب���ل ح��ق��ق��ت امل��ؤس��س��ات 
الذي  االساسي  الدور  االجتماعية يف ظل 
مارسته املرأة االيرانية، بعد الثورة، ما مل 
امللكي  احلكم  إب��ان  املؤسسات  ذات  حتققه 
وتالعب  وأخفى  قمع  ال��ذي  الشاهنشاهي 

اخلصوص،  وجه  وعلى  الشعب،  مبقدرات 
الثورة  الي استطاعت بفضل  املرأة  امل��رأة. 
أن حتقق التوازن األسري يف األلفة واحملبة 
والواجبات  احلقوق  تنفيذ  على  واحلرص 

ما بني االبناء والوالدين.
لقد حققت املرأة، بعد خروجها من دوائر 
طاملا  ال��ي  ال��ق��دمي��ة  والتقاليد  األع����راف 
اقتصرت على وجوب حضورها داخل أسوار 
البيت فقط، بتلك النظرة البالية القدمية 
الضيقة، حققت نشاطات اجتماعية شتى، 
حياتية  أدوارا  ك��م��رأة،  ل��دوره��ا  لتعطي 
من��وذج��ي��ة طبق امل��ن��ظ��ور االس��الم��ي ال��ذي 
وض����ع ال���ق���وان���ني وال��ت��ش��ري��ع��ات امل��ت��ع��ددة 

لإلرتقاء بدورها ومكانتها.
ل���ذا ن���رى ال���ي���وم، امل����رأة االي��ران��ي��ة، وق��د 
اصبحت متثل نصف اجملتمع، مِل ال وهي 
ال���ي أع��ط��ت ح��ق األب���ن���اء وال�����زوج داخ��ل 
االس�����رة، مثلما أع��ط��ت ح��ق من��و وت��ط��ور 
اجمل��ت��م��ع ع��ل��ى ك��اف��ة األص����ع����دة، خ���ارج 
أساسيًا  حم��ورا  حضورها  فشّكل  األس���رة. 
متعدد األوجه واألركان لألسرة واجملتمع 
مهمة  حقيقة  لتعكس  س����واء،  ح��د  ع��ل��ى 
ب��ات��ت ره��ن ول���وج امل���رأة احل��ي��اة العصرية 
جبميع جماالتها، من جانب، ومن جانب 
آخ���ر، عكست امل����رأة ح��ني مم��ارس��ة دوره���ا 
تكن  مل  اإلسالمية  القيم  أن  اجملتمع،  يف 
يوما  امل���رأة  مشاركة  أم��ام  عقبة  لتشكل 
من األيام يف سوح النشاطات االجتماعية 
كافة. وهكذا، دخلت املرأة يف ايران وبقوة، 
والسياسة  وال��ف��ن  واألدب  العلم  م��ي��ادي��ن 
واملعارف االسالمية، وخطت خطوات جادة 
ي���وم بالنتائج  ت��ت��زي��ن ك��ل  وث��اب��ت��ة، وه���ي 
وحتقيق  ب��االن��ت��ص��ارات  وتتجمل  املشرفة 
ة بشهادات تقدير حملية  االجنازات املومسَّ
احلقيقية  شخصيتها  فأبرزت  وخارجية. 
ومل  الكثريون  يتصورها  يكن  مل  بنماذج 
أبدا، خاصة خالل  البال  تكن ختطر على 
احل��ق��ب ال��س��ي��اس��ي��ة ال���ي س��ب��ق��ت ال��ث��ورة 

االسالمية يف ايران.
ال��ث��ورة  كشفت  لقد  ن��ق��ول،  باختصار 
االس���الم���ي���ة يف اي�������ران ع����ن وج�����ه امل�����رأة 
احلقيقي الي أكدت ذلك خالل السري 
مسارات  يف  اجملتمع  وتطور  تنمية  باجتاه 
أك��رب  قيمة  منحها  م��ا  ش��ت��ى،  ان��ت��اج��ي��ة 
ساعدتها على ختطي تلك األفكار وجتاوز 
منها  الي طاملا كانت حتط  االعتقادات 

وتقلل من أهميتها.
حسام روناسى

نحن والحياة

ي��ش��ه��د ال���ع���امل، م���دى م���ا ح��ق��ق��ت��ه اجل��م��ه��وري��ة 
كبرية  علمية  اجن���ازات  م��ن  اي���ران،  يف  االسالمية 
املتقدمة  ال��دول  مصاف  اىل  لتصل  بالبالد  دفعت 
م���ن خ���الل االع��ت��م��اد ع��ل��ى ال��ط��اق��ات واخل����ربات 
واإلمكانيات الوطنية، الي كسرت أطواق احلصار 
وخم���ط���ط���ات حم���اول���ة خ��ن��ق وت��ض��ي��ي��ق حتقيق 
والتكنولوجي،  العلمي  املستويني  على  األه���داف 
خ���اص���ة امل��س��ت��وى ال���ن���ان���وي، م���ا أع���ط���ى ال���ص���ورة 

احلقيقية والواضحة إليران، عامليًا.
الثورة  عمر  من  املاضية   43 األع���وام  م��دى  فعلى 
االس���الم���ي���ة، اس��ت��ط��اع��ت اي�����ران ب��االع��ت��م��اد على 
ق��درات��ه��ا ال��ذات��ي��ة أن ت��ن��ج��ز وحت��ق��ق ك��ل م��ا من 
متقدمة،  دولية  مراتب  اىل  بالبالد  يصل  أن  شأنه 
املنتجات  أس����واق  مل��ن��اف��س��ات ج����ادة يف  ب��ه��ا  دف��ع��ت 
تقديرية  شهادات  نالت  بل  التكنولوجية،  التقنية 
باع طويل يف  من منظمات عاملية متخصصة وهلا 

جماالت العلوم واالكتشافات.
وكان من اهم اجملاالت العلمية هي تقنية النانو 
والي يستفاد منها بشكل واسع يف الطب واالحباث 
وغريها من االمور. ففي جمال النانو وتكنولوجيا 
اجلزيئات استطاعت ايران ان تقطع اشواطا كبرية 
لتشكل يف هذا اجملال نقلة نوعية لتحتل املراكز 
املتقدمة إقليميا وعامليا. هذا باالضافة اىل اجنازات 
ايران يف جمال اخلاليا اجلذعية بتقنية النانو، أي 

اجلذعية،  اخل��الي��ا  أحب��اث  م��ع  النانو  تقنية  دم��ج 
حيث قطع علماء االحياء يف ايران اشواطا كبرية 
من  ل��الس��ت��ف��ادة  ح��دي��ث��ة  تقنيات  اىل  ال��وص��ول  يف 
مستعصية  ام��راض  معاجلة  يف  اجلذعية  اخلاليا 
ال يوجد هلا عالج آمن ومضمون النتائج، فيما مت 
معاجلة 60 نوعا من االمراض املختلفة عن طريق 

زرع اخلاليا اجلذعية.
النانو،  تقنية  باستخدام  الطب  جم��االت  يف  أم��ا 
شهدتها  الي  االخ��رى  العلمية  التطورات  من  فهو 
واملخ  والشرايني  القلب  جراحة  يف  وخاصة  اي��ران 
واالعصاب، حيث توصلت اىل مراكز متقدمة ما 
جعلها مقصدا للكثري من املرضى يف العامل لتلقي 

العالج. 
ان ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ال��ن��ان��وي��ة ه��ي إح����دى أح��دث 
النهوض  يف  تستخدم  ال���ي  العلمية  االجن�����ازات 
باحلياة واالنتاج اجلديد واملتطور وانتاج حماصيل 
لنا  تتيح  النانوية  التكنولوجيا  ان  الثمن.  زهيدة 
خصائص  متلك  م��واد  وتصميم  تصنيع  امكانية 

ومواصفات جديدة.
ال��دول  ب��ني  امل��رك��ز االول  اي���ران  وال��ي��وم، حتتل 
التكنولوجيا  على  احلصول  ناحية  من  االسالمية 
النانوية واملركز ال 4 يف العامل. وقد متكنت ايران 
حتقيق  م��ن  الشباب  املتخصصني  جهود  وبفضل 
اجنازات علمية بالغة يف جمال انتاج عدة انواع من 

مسحوق  فيها  مبا  النانوية  التكنولوجيا  منتجات 
ذرات  واستخدام  الكربونية  النانو  انابيب  و  النانو 
النانو يف العروق االصطناعية وانتاج مكمل الزيوت 
وانتاج عدة انواع من نانو كومبوزيت وانتاج املواد 
م��ري  ال��ن��ان��و  وح���واج���ز  املغناطيسية  وال��س��وائ��ل 
النانو  م��واد  وان��ت��اج   STM جلهاز  من��وذج  وتصنيع 

باكريال. 
ان حلول ايران يف املرتبة الرابعة عامليا يف جمال 
خمتلف  بني  للتعاون  مث��رة  يعد  النانوتكنولوجيا 
ان��ه يف  املسؤولني:  أح��د  وق��ال  البالد.  املؤسسات يف 
لثمرة  ك��ان  ال��ب��الد  يف  النانو  وتطوير  من��و  سياق 
والعالج  الصحة  وزارة  مع  كبرية  نتائج  التعاون 
واالحباث  العلوم  وزارة  ادت  الطيب، كما  والتعليم 
النانو  تكنولوجيا  تطوير  يف  دوره��ا  والتكنولوجيا 
االسالمية  اجلمهورية  ان  واض��اف:  اجلامعات،  يف 
االي����ران����ي����ة حت���ت���ل امل���رت���ب���ة ال����راب����ع����ة يف جم���ال 
وامريكا  الصني  بعد  العامل  يف  النانوتكنولوجيا 
واهلند، وهي تتفوق على مجيع الدول االوروبية يف 

هذا اجملال.
حملة عن أهم االجن��ازات النانوية يف ايران خالل 

مسرية الثورة:
من  للفريوسات  م��ض��اد  ن��ان��وي  نسيج  ترشيح   
انتاج باحثني إيرانيني جلائزة أفضل منتج من قبل 
 Waterloo بعنوان   ، الكندي  )فيلراسيون(  معهد 

.Filtration
 ت��وط��ني ان��ت��اج احل���ّف���ازات ال��ن��ان��وي��ة يف جم��ال 

احلّفازات اخلاصة بالنفط والغاز.
 صنع قفازات مضادة للمياه عرب تقنية النانو.

 تصدير العقاقري النانوية من ايران اىل 7 بلدان 
آسيوية وأوروبية.

عدسات  صنع  من  يتمكنون  ايرانيون  باحثون   
بالستيكية عرب تقنية النانو.

ايرانيون يبدعون سبيكة حلام نانوية   باحثون 
خالية من الرصاص وصديقة للبيئة.

النانو االيرانية تتغلغل اىل االسواق   منتجات 
العاملية.

يف عام 2019 حققت الصادرات النانوية يف ايران 
أكثر من 100 مليون دوالر.

مكلفة  غ��ري  مستشعرات  ي��ب��ت��ك��رون  إي��ران��ي��ون   
لكشف األغذية الفاسدة بواسطة تقنية النانو.

 وغريها الكثري الكثري من املنتجات النانوية.

 االكتشافات والتطورات في ايران
على مستوى تقنية النانو 

كشفت الدكتورة رانو أزميوفا، أخصائية طب وجراحة األورام اخلبيثة، 
يف  األخصائية  وتشري  ال��ث��دي.  سرطان  لتطور  املسببة  الرئيسية  العوامل 
مقابلة إىل أن العوامل الرئيسية الي تؤثر يف تطور سرطان الثدي، األكثر 
الذي  الطعام  ونوعية  البيئة  وتلوث  اهلرموني  التوازن  اختالل  هي  انتشارا، 

تتناوله املرأة.
وتضيف، هذه العوامل تكتشف عادة لدى النساء يف املدن الكبرية. وتشري 
وتأخر  مبكرا،  بداية احليض  نتيجة  تنشأ  أن  األورام اخلبيثة ميكن  أن  إىل 
اج��راء  إىل  تدعو  لذلك  ض���ارة،  بيئية  ع��وام��ل  وك��ذل��ك  الطمث  انقطاع 

فحوصات سنوية منتظمة. 
وكانت األخصائية قد كشفت يف وقت سابق أعراض وجود ورم يف الدماغ، 
الكالم  الصرع واضطراب  نوبات  و  والتقيؤ  والغثيان  وال��دوران  الصداع  وهي 
وضعف الذراعني أو الساقني، مشرية إىل أن هذا يعتمد على مكان الورم يف 

الدماغ.
هذا ويأتي سرطان الثدي بعد سرطاَن اجللد من حيث كونه أكثر أنواع 
السرطانات شيوًعا بني النساء يف العامل. وقد ساعد الدعم الكبري للتوعية 
سرطان  تشخيص  يف  م  تقدُّ إح��داث  على  األحب��اث  ومتويل  الثدي  بسرطان 
سرطان  ملرضى  احل��ي��اة  قيد  على  البقاء  م��ع��دالت  وزادت  وع��الج��ه.  ال��ث��دي 

الثدي، كما قلَّ عدد الوفيات املرتبطة بهذا املرض بشكل منتظم، ويرجع 
واستخدام  املبكر،  الكشف  مثل  العوامل،  من  عدد  إىل  كبرِي  بشكٍل  ذل��َك 
هذا  لطبيعة  األفضل  والفهم  الفردية،  احلالة  تراعي  طريقة عالج جديدة 

املرض.

اإلص���اب���ات مبتحور  م��ع��دل  إن  ط��ب��ي��ب  ق���ال 
ال��راج��ع عامليا.  ب��دأ فى  »أوم��ي��ك��رون« اجلديد 
وأك���د أن خ��ط��ورة أوم��ي��ك��رون وال��ض��غ��ط على 

مؤكدا  أي��ض��ا،  ي��راج��ع��ان  أخ���ذا  املستشفيات 
ض���رورة االس��ت��م��رار ف��ى اإلج����راءات االح��رازي��ة 
ضد انتشار فريوس كورونا. وتابع أن الطفرات 

بسبب  ظهرت  أوميكرون  متحور  من  اجل��دي��دة 
ان��ت��ش��اره ال��ك��ب��ري. وأض����اف أن���ه م��ع زي����ادة ع��دد 
العدوى  نقل  نسبة  زادت  واالنتشار،  املتحورات 
ح��ي��ث أن ك���ل ش��خ��ص م��ص��اب ح��ال��ي��ا ينقل 
أن  بالذكر،  اجلدير  شخصا.   16 إىل  اإلصابة 
منظمة الصحة العاملية، وصفت، بداية، متحّور 
كوفيد-19 أوميكرون بأنه متحّور مثري للقلق، 
وذلك استنادًا إىل أدلة بأن املتحّور حيتوي على 

عدة طفرات قد تؤثر على سلوك الفريوس. 
هذا وقد سادت الكثري من الشكوك خبصوص 
الكثري من األحب��اث اجلارية  أوم��ي��ك��رون، ومث��ة 
انتقاله،  س��رع��ة  م���دى  لتقييم  ح��ال��ي��ًا  ب��ش��أن��ه 

وشدته، وخطر تكرار اإلصابة باملرض.
لكن املهم ورغم كل ما يقال عن اوميكرون، 
ال��ل��ق��اح��ات  ال��ن��اس  يتلقى  أن  ال���ض���روري  م��ن 
عندما تتوفر هلم وأن يواصلوا متابعة النصائح 
يف  مب��ا  ال��ف��ريوس،  انتشار  منع  ب��ش��أن  القائمة 
الكمامات،  وارت��داء  االجتماعي،  التباعد  ذلك 
والغسل املنتظم لأليدي، واحملافظة على تهوية 

املساحات الداخلية.

طبيبة تحدد عوامل تطور سرطان الثدي
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اإلجنازات العلمية بعد الثورة االسالمية؛

طبيب: معدل اإلصابة بـ«أوميكرون« بدأ في التراجع عامليا 



املكونات■■
نصف■كوب■طحني،■3■حبات■بيض،■كوب■ونصف■سكر،■كوب■زبدة،■كوب■قرع■مهروس،■
ملح،■ رشة■ ب��اودر،■ بكينك■ صغرية■ ملعقة■ فانيليا،■ صغرية■ ملعقة■ فانيليا،■ صغرية■ ملعقة■

كوب■رقائق■الشكوالته.

طريقة■التحضري■■
مّحي■الفرن■على■درجة■حرارة■180■مئوية.

يف■وعاء■متوسط،■ختفق■الزبدة■مع■السكر■والقرع،■ثم■يضاف■البيض■وختفق■جيدًا■ثم■
يضاف■احلليب■والفانيال.

يف■وعاء■منفصل،■ميزج■الطحني■وامللح■والبيكنج■باودر،■مع■اخللط■اجليد.
يضاف■خليط■الزبدة،■إىل■خليط■الطحني،■للحصول■على■عجني■متجانس.

تضاف■رقائق■الشوكوالتة.
يبطن■قالب■الفرن■بالطحني■ويدهن■بالقليل■من■الزبدة،■ثم■يسكب■العجني.

يدخل■القالب■يف■الفرن■ملدة■20■دقيقة■أو■حتى■ينضج.■يقدم■فورًا.

كيك شكوالتي باكدو تنبل
)كيك الشوكوالتة بالقرع(

أشهر األطباق االيرانية
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■أول■مكان■خلطاب■االمام■اخلميين■)رض(■
بعد■وصول■االمام■اخلميين■)رض(■من■مكان■تبعيده■يف■فرنسا■
توجه■ وعوائلهم،■ اإلسالمية■ الثورة■ لشهداء■ وتكرميا■ إي��ران■ إىل■
رضوان■اهلل■عليه■اىل■جنة■الزهراء)ع(■وبعد■تالوة■الفاحتة■وإحياء■
ألقى■خطابه■ املكان■املقدس■والروحي،■ ذكرى■الشهداء■يف■هذا■

التارخيي■هناك.
وهل���ذا■اع��ت��ر■ه��ذا■امل��ك��ان■أول■ق��اع��دة■شعبية■ل��ق��ي��ادة■ال��ث��ورة■

باخلطاب■التارخيي■لإلمام■رحيل.

■نافورة■شارع■السالم■
مت■بناء■هذه■النافورة■خالل■السنوات■2012■اىل■2015■مبواد■
من■اخلرسانة■واحلجر■واملواد■املعدنية.■وعملت■هذه■النافورة■من■
االم��ام■اخلميين)رض(.■ دخ��ول■مرقد■ اهل��واء■عند■ اجل■حتسني■
تبلغ■املساحة■اإلمجالية■هلذا■املبنى■3■هكتارات■وقد■مت■استخدام■
العديد■من■النافورات■فيه،■■جتدر■اإلش��ارة■إىل■أن■هذه■النافورة■
ال■يوجد■هلا■مشابه■يف■إي��ران،■وهلا■مشابه■يف■اهلند،■وهو■شالل■

تاج■حمل■.

■■بناء■72■شهيدا■من■شهداء■الثورة■اإلسالمية■اإليرانية
■.1996 ع��ام■ 1991■واكتمل■يف■ ع��ام■ املبنى■يف■ ه��ذا■ بناء■ ب��دأ■
املباني■ مربع.■ مرت■ ■2400 املبنى■ هلذا■ اإلمجالية■ املساحة■ تبلغ■
إىل■ باإلضافة■ مدخل■ شرفة■ رئيسية،■ صالة■ هي:■ املبنى■ هذا■ يف■
احلفاظ■ هو■ املبنى■ هذا■ بناء■ من■ الغرض■ كان■ جانبية،■ شرفة■
على■ذكرى■شهداء■حزب■مجهورية■إيران■اإلسالمية■خالدة.■يف■
هذا■املبنى،■مت■استخدام■مواد■مثل■اخلرسانة■املكشوفة■والواجهة■

املكشوفة.
وجتدر■اإلشارة■إىل■أن■هذا■املبنى■قد■وصل■إىل■السجل■الوطين.

■نصب■شهداء■الدفاع■املقدس■من■الطيارين■
يقع■هذا■النصب■يف■مربع■قطره■30■مرتا■يف■الساحة■الرئيسية■
األص��ل■من■ اهليكل■من■نسخة■طبق■ يتكون■ ال��زه��راء)ع(.■ جلنة■
طائرة■مقاتلة■من■طراز■F-5■ورمز■للشهداء■■الطيارين،■ويهدف■
الدفاع■ فرتة■ يف■ الطّيارين■ الشهداء■ ذك��رى■ إحياء■ إىل■ النصب■
املقدس.■وجتدر■اإلشارة■إىل■أن■هذا■النموذج■عمل■جديد■وليس■

له■مثيل■يف■إيران.■

■نصب■شهداء■جامعة■آزاد■اإلسالمية
مت■بناء■هذا■املبنى■يف■عام■2016.■تبلغ■املساحة■اإلمجالية■هلذا■
إنشاء■ هو■ املبنى■ هذا■ بناء■ من■ الغرض■ مربعا.■ مرتا■ ■50 املبنى■
72■شهيدا■من■شهداء■ ل�■ ال��زه��راء)ع(■ ت��ذك��اري■يف■جنة■ نصب■

الثورة■اإلسالمية■اإليرانية.
■.1996 ع��ام■ 1991■واكتمل■يف■ ع��ام■ املبنى■يف■ ه��ذا■ بناء■ ب��دأ■
تبلغ■املساحة■اإلمجالية■هلذا■املبنى■2400■مرت■مربع.■املباني■يف■
هذا■املبنى■هي:■صالة■رئيسية،■شرفة■مدخل■باإلضافة■إىل■شرفة■
جانبية،■كان■الغرض■من■بناء■هذا■املبنى■الحياء■ذكرى■شهداء■
اجلمهورية■اإلسالمية■اخلالدة.■يف■هذا■املبنى،■مت■استخدام■مواد■

مثل■اخلرسانة■املكشوفة■والواجهة■املكشوفة.
املبنى■مسجل■يف■السجل■الوطين■ أن■ه��ذا■ جت��در■اإلش��ارة■إىل■

الثار■الثورة■االسالمية.

■النصب■التذكاري■لشهداء■احلج■عام■1987
احلج■ بشهداء■ اخل��اص■ ال��ت��ذك��اري■ النصب■ ه��ذا■ تشييد■ مت■
الدموي■عام■1987م،■يف■عام■1993■م.■تبلغ■املساحة■اإلمجالية■
النصب■ ه��ذا■ م��رب��ع،■تصميم■ م��رت■ ■2500 ح��وال��ي■ النصب■ هل��ذا■

مشابه■إلطار■الكعبة.

وكان■الغرض■من■بناء■هذا■النصب■هو■إحياء■ذكرى■شهداء■
احلج■عام■1987■.

■نصب■شهداء■القوة■البحرية■
ب���دأ■ب��ن��اء■ه���ذا■ال��ن��ص��ب■ال��ت��ذك��اري■اخل���اص■ب��ش��ه��داء■س��الح■
ل�■ التذكاري■ والنصب■ اإلسالمية■ إي��ران■ البحرية■يف■مجهورية■
30■ألف■شهيد■يف■■جنة■الزهراء)ع(■عام■1999■واكتمل■يف■عام■
2016.■تبلغ■املساحة■اإلمجالية■هلذا■النصب■حوالي■250■مرًتا■

مربًعا.■يف■منتصف■الساحة.

■قطعة■الشهداء■اجملهولني■رقم■٤٤
عام■ اجملهولني،■يف■ بالشهداء■ املتعلقة■ القطعة،■ هذه■ بناء■ بدأ■
2007.■تبلغ■املساحة■اإلمجالية■هلذا■ 2005■واكتملت■يف■عام■
القبور■ شواهد■ استخدام■ مت■ مربع،■ مرت■ ■6000 حوالي■ النصب■

اخلاصة■ذات■النقوش■الزجاجية.
ال�■ اجملهولني■ الشهداء■ ذك��رى■ الحياء■ شيدت■ القطعة■ ه��ذه■

4000■يف■جنة■الزهراء.

■منارات■مدخل■جنة■الزهراء
بدأ■بناء■هذا■املبنى■يف■عام■1968■■واكتمل■يف■عام■1971.■تبلغ■
املساحة■اإلمجالية■هلذا■املبنى■حوالي■1200■مرت■مربع،■املباني■
يف■هذا■املبنى■هي■مسجد■الزهراء)ع(،■هذا■املبنى■مستوحى■من■
جنة■ إىل■ يشريون■ أشخاص■ عن■ عبارة■ وه��و■ اإلسالمية■ العمارة■

الزهراء)ع(■.
ال��ط��وب■واحل��ج��ارة■واهلياكل■ اس��ت��خ��دام■ ،■مت■ املبنى■ ه��ذا■ يف■
اخلرسانية■واملعدنية■وأعطت■الفسيفساء■املوجودة■تأثرًيا■خاًصا■

للمبنى.

يؤمها اهالي ايران يف كل يوم وخصوصا يف املناسبات

مقبرة جنة الزهراء)ع(.. أول مكان وطأته قدما االمام الخميني)رض( 
بعد انتصار الثورة االسالمية

وسط■غابة■خانيكان■مبدينة■نوشهر،■جيري■
هناك■نهر■هادر■عر■وادي■تنك.■الغابة■مليئة■
ب��االش��ج��ار■ال��ق��دمي��ة■ال��ب��اس��ق��ة■ال���ي■تعانق■
اغصانها■اغصان■بعض،■اىل■حد■يصعب■على■
اشعة■الشمس■النفوذ■اىل■االرض■الي■تغطيها■
النباتات■اخلضراء،■وحيث■يسمع■املرء■اصوات■
مياه■ واص���وات■ والعصافري■ الطيور■ خمتلف■

النهر■اجلارية.
ق��ري��ة■ ن���وش���ه���ر،■يف■ دار■ ت��ن��ك■ ه���و■ امل���ك���ان■
بالطبيعة■ التمتع■ ميكن■ حيث■ كوشكسرا■

بعيدًا■عن■املدينة■ومشاكلها.
اما■النهر■فيمكن■السري■فيه■مع■االنتباه■اىل■
سار■ واذا■ مت��ام��ًا،■ مستوية■ ليست■ ارضيته■ ان■
املرء■عكس■مسار■املاء■فسيصل■اىل■برك■ميكن■
وقضاء■ احمليطة■ الصخور■ م��ن■ اليها■ القفز■

املياه■ احل��ار■يف■ الصيف■ وق��ت■ممتع■يف■فصل■
الباردة■املنعشة.

قرية■كوشك■ هامش■ على■ دار■ تنك■ تقع■
س����را■ال��ت��اب��ع��ة■مل��دي��ن��ة■ن��وش��ه��ر■مب��ح��اف��ظ��ة■
اليها■خطأ■يف■ القرية■يشار■ م��ازن��دران،■وه��ذه■
وسط■ وجي��ري■ س���را(.■ )هشكه■ باسم■ الغوغل■
هذه■املنطقة■)الوادي(■نهر■كركرود.■وميكن■
السري■يف■النهر■ملسافة■1600مرت،■وبعد■ذلك■
حميط■ اىل■ للوصول■ اجلبل■ صعود■ يتوجب■

غابة■خانيكان.
متعددة■ امساء■ فلها■ دار(■ ل�)تنك■ بالنسبة■
بني■االهالي■احملليني،■مثل■معدن،■ذبيح■بس،■
دراز■حوضك،■كردة■حوضك،■آفتابة■كلي،■
م����رداب■ج��ي��زو..■ آب���ش���ار،■منطقة■خ��ان��ي��ك��ان،■

ويسمى■يف■اجملال■السياحي■باسم■تنك■دار.

 تنك دار نوشهر.. 
واٍد يضم عيون ماء وبرك وشالالت

في محافظة اذربايجان الشرقية

متحف امري نظام.. اثار ومسكوكات معدنية 
وأواني زجاجية وادوات موسيقية

يقع■متحف■امري■نظام■يف■حمافظة■اذرباجيان■الشرقية■متحف■او■عمارة■امري■نظام■تتألف■من■
طابقني■جمموع■مساحتهما■1500■مرتمربع■ويشتمل■املبنى■على■فناءين■احدهما■داخلي■وآخر■
خارجي■اضافة■اىل■حديقة■كبرية■واحواض■غاية■يف■الروعة،■كما■يضم■اعمدة■وايوانات■ُبنيت■

باآلجر■االمحر■مما■زاد■من■مجاليتها■.
حيتوي■الطابق■العلوي■على■شبابيك■خشبية■زُينت■بقطع■من■الزجاج■امللون■وتفتح■عموديًا،■

وهو■تصميم■اتبع■يف■القدِم■ويطلق■على■مثل■هذه■الشبابيك■)االرسي(.
واالواني■ املعدنية■ للمسكوكات■ للعرض■خصصت■ على■صاالت■ االول■ الطابق■ كما■حيتوي■
الثاني■فقد■خصصت■ الطابق■ اما■صاالت■ اليدوية.■ والصناعات■ املوسيقية■ واالدوات■ الزجاجية■

لالحجار■الكرمية■واالسلحة■ومتاثيل■الشخصيات■البارزة.
تقلد■ وقد■ القاجاري■ العهد■ اب��ان■ االيرانية■ الشخصيات■ اب��رز■ من■ كروسي■ نظام■ امري■ كان■
مناصب■مهمة■انذاك،■وعندما■كان■سفريًا■لبالده■يف■فرنسا■محل■اليران■جهاز■ضرب■املسكوكات.■
ويف■عهد■ناصر■الدين■شاه■اصبح■مسؤول■الشؤون■املالية■يف■آذرباجيان،■ويف■آخر■سنوات■عمره■مت■

ابعاده■اىل■كرمان■حتى■وافاه■االجل■هناك..

الوقت■تضم■ضريح■ وبنفس■ اهالي■طهران■ ام��وات■ ال��زه��راء)ع(■لدفن■ مقرة■جنة■
مؤسس■اجلمهورية■االسالمية■االمام■اخلميين■)رض(■وهي■مركز■ثقايف■يضم■اثار■
شهداء■الثورة■االسالمية■وشهداء■الدفاع■املقدس■وشهداء■املدافعني■عن■حرم■السيدة■
زينب)ع(،■واول■مكان■وطأته■اقدام■مؤسس■الثورة■االسالمية■االمام■اخلميين■)رض(■
اللقاء■خطابه■قرب■مقرة■شهداء■الثورة.■يؤمها■يف■كل■يوم■وخاصة■يف■املناسبات■

االهالي■لزيارة■قبور■أحبائهم.
الشهداء■ ش��ؤون■ ملؤسسة■ التابع■ الثقايف،■ ال��زه��راء)ع(■ جنة■ شهداء■ مركز■ ويضم■
واحملاربني■القدامى■يف■طهران،■متحف■الثار■الشهداء■وقاعة■عرض■األفالم،■والي■مت■
إنشاؤها■يف■مارس■199٤■جبوار■مكان■دفن■الشهداء.■ويقدم■اخلدمات■الثقافية■ونشر■

ثقافة■االستشهاد■والشهادة.■
تتضاعف■الزيارات■يف■هذا■املكان■أيام■اخلميس■والعطالت■الرمسية.■وتقام■عشرات■

الندبة■صباح■اجلمعة■ ال��ع��ام،■مثل■ص��الة■ م��دار■ ال��زه��راء)ع(ع��ل��ى■ ال��رام��ج■يف■جنة■
أفالم■ وعرض■ الكرام،■ الشهداء■ القادة■ ذكرى■ إحياء■ وكذلك■ الشهداء،■ مبتحف■
ذكرى■ وإحياء■ املقدس■ والدفاع■ االسالمية.■ الثورة■ ذكريات■ عن■ معرة■ وثائقية،■
الشهداء■وحفظها■ بامور■ يتعلق■ ما■ الشهداء■وكل■ أعمال■ الشهداء■وحفظ■كنوز■
مقامات■ جبوار■ واحملاربني■ القدامى■ واحملاربني■ الشهداء■ عوائل■ ذكريات■ وتصوير■
الشهداء،■أفالم■وثائقية■للشهداء■والوصايا■وسري■الشهداء،■وتقديم■املعارض■واألفالم■

الوثائقية■والوصايا.■
وتبلغ■مساحة■جنة■الزهراء■٤2٤■هكتارًا■مقسمة■16٤■قطعة■أرض.■وقد■مت■ختصيص■
حوالي■12■هكتارا■من■منطقة■جنة■الزهراء■لدفن■جثامني■الشهداء■،■وذلك■يف■1٤■

قطعة■أرض.■
االماكن■الثقافية■يف■جنة■الزهراء:
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ما ُينشر يف هذه الصفحة يعّب عن رأي كاتبه وليس بالضرورة عن رأي الصحيفة

الوفاق-خاص/
التعايش  ب���أّن  الش��ك   -1
األدي���ان  أت��ب��اع  ب��ن  السلمي 
ضمن  اإلسالمية،  واملذاهب 
إط������ار اجل����وه����ر األس���اس���ي 
يكُمُن  ال��س��م��اوي��ة،  ل��أدي��ان 
واج��ت��ن��اب  ال��ع��ب��ودي��ة هلل،  يف 
ال�������ط�������اغ�������وت، وال�����ق�����ي�����ام 
العدالة  لتحقيق  بالقسط 

تفتقدها  ع��ال��ي��ة،  ودي��ن��ي��ة  إنسانية  قيمة  ويعترب  اإلجتماعية، 
ما  اص��الح  ب��اب  من  حتقيقها  إىل  وتتوق  البشرية،  جمتماعتنا 
فسد، ولقد أكد عليها القرآن الكريم يف مواطن عديدة، أهّمها 

اآلية الكرمية املباركة:
ُقْل يا َأْهَل اْلكَتاِب َتَعاَلْوا إىل كِلَمٍة َسَواٍء َبيَنَنا َوَبيَنكْم َأالَّ َنْعُبَد 
ن ُدوِن  ِإالَّ اهللََّ َواَل ُنْشِرك ِبِه َشيئًا َواَل يتَِّخَذ َبْعُضَنا َبْعضًا َأْرَبابًا مِّ

اهللَِّ َفِإن َتَولَّْوا َفُقوُلوا اْشَهُدوا ِبَأنَّا ُمْسِلُموَن )آل عمران:64(.
السياسية  القضايا  حيّلل  ال��ذي  اللبيب،  على  خفي  غري  لكن 
السليمة،  الدينية  الفطرة  ضوء  على  الديين،  باجلانب  املتعلقة 
وكذلك من هو متمكن ألصول وقواعد فهم النصوص الدينية 
– بعد مالحظة فقرات هذه اآلية- أّن العيش املشرتك يف منظور 
اإلسالم، ال ينسجم أبدًا مع اإلنسياق وراء املشاريع الدينية، اليت 
األّمة  على  لتمرير هيمنتها  العاملية،  اإلستكبارية  القوى  أعدتها 
املنبثق من  اإلمي��ان��ي  ال���ّردع  ق��وة  م��ن خ��الل ض��رب  ومكتسباتها، 
صميم األديان السماوية، الكفيل بصناعة جمتمعات واعية دينية، 
وح��روب  واإلستعمار  اإلح��ت��الل  ملشاريع  التصّدي  ب��واج��ب  تقوم 

اجليل الرابع واخلامس…
قام  املعروفة،  أدواتهما  خالل  ومن  أمريكي  الصهيو  املشروع   -2
يف اآلونة األخرية بتنفيذ مبادرات متنوعة مركزة على اجلانب 
التطبيع  إط���ار  يف  اإلبراهيمية،  ال��دي��ان��ة  بتقديم  م��رة  ال��دي��ين، 
الديين مع الكيان الصهيوني، ومرة من خالل استغالل املفاهيم 
للمقاومة،  بديلة  دينية  هِويات  لصناعة  عليها،  املتفق  اإلنسانية 
تنسجم مع مشروعه، أو تأخذ الضوء األخضر لشرعية نشاطاتها 
أمام  السكوت  أو  الشيطانية،  هليمنته  اخلضوع  مقابل  يف  منه، 

جرائمه البشعة ضد اإلنسان واألديان.
وهذا الركون إىل الذين ظلموا، هو يف احلقيقة عبودية لغري 
دون  من  أربابًا  اجلائرة  القوى  وإخت��اذ  السياسي،  اجلانب  يف  اهلل 
ت��ع��ّدي��ًا م��ن ح��دود اهلل  إل��ي��ه، ويعترب  رَم���ْت  اهلل مبسايرتها يف م��ا 
يف  امل��ؤي��د  السلمي،  التعايش  ملفهوم  ص��رحي��ًا  وجت���اوزًا  سبحانه، 
الشرائع السماوية، والسيما الدين اإلسالمي احلنيف، إذ اهلدف 
من العيش املشرتك، والتعاون بن أتباع األديان واملذاهب -إضافة 
إىل احلفاظ على السلم اإلجتماعي والقيم اإلنسانية املشرتكة- 
والقومية،  واملذهبية  الدينية  تنوعاته،  بكّل  واٍع  جمتمع  صناعة 
الرافض ملشاريع أعدائه  الكلمة واملوقف الشجاع،  ليكون صاحب 
وص��اح��ب م��ب��دأ أس���اس يف م��ق��اوم��ة ق���وى ال��ش��ّر ال��ع��امل��ي��ة وليس 

العكس…
3- الدعوة إىل حقوق اإلنسان، والتأكيد على أساسياتها، ومنها 
احلرية الدينية أمر ضروري، والقيام بذلك واجب إنساني وديين، 
وإط��ار شرعي وحقوقي، وال  له حدود  اإلنساني  املفهوم  لكن هذا 
جيوز توسيعه من أهل الكتاب املعرتف بالتعامل معهم شرعًا، إىل 
اإلعرتاف بديانات مزيفة، صنعتها يد اإلستكبار، لتكون عونًا له 

من أجل هضم ونهب حقوق وخريات العباد والبالد.
بالديانة  ذريعة لإلعرتاف  الدينية  نتخذ احلرية  أن  لنا  كيف 
متّثل  ال��ي��وم،  إىل  تأسيسها  منذ  ت��زال  وال  كانت  ال��يت  البهائية، 
خمططات  لتنفيذ  اإلس��الم��ي��ة،  ال����دول  يف  اخل��ام��س  ال��ط��اب��ور 

بريطانيا ثم أمريكا والكيان الصهيوني الغاصب؟
الوثيقة، اليت مّتت برعاية  وكيف ال نعرتض وال نرفض هذه 
مؤسسة  األسف  بكّل  توقيعها  يف  شارك  وقد  مشبوهة،  مؤسسات 
حتمل إسم أهل البيت )عليهم السالم(!! أهل البيت الذين عّلموا 
املساومة  وع��دم  اجلائرة،  احلكومات  مع  املداهنة  رفض  أتباعهم 

على احلق، مع الذين يظنون أنهم يراعون هلم بذلك ذّمة!
وال��ع��ّزة  اإلب���اء  أس���وة ألتباعهم يف  ال��ن��ي  بيت  أه��ل  لقد ك��ان 
عن  النظر  بقطع  املستضعفن  أع���وان  ك��ان��وا  فقد  وال��ك��رام��ة، 
أفكارهم وانتماءاتهم العرقية، قائمن بالقسط ثّوارًا شهداء، ومل 

يكونوا يومًا ما جسرًا للظلمة والطغاة يف مشروعهم الديين.
تونس،  يف  السالم  عليهم  البيت  أله��ل  امل��وال��ن  وجدنا  لقد   -4
على قدر عاٍل من الوعي والبصرية الدينية السياسية، منسجمن 
مع اجملتمع التونسي، من خالل اخلطاب احلضاري املقاوم الذي 
تبّنوه بعيدًا عن الطائفية والصراعات اليت تفّرق األمة اإلسالمية، 
بل اخنرطوا يف مشروع املقاومة العاملية، وهلم قدم صدق يف الدفاع 
اليت  واألح���زاب  املؤسسات  خ��الل  من  الفلسطينية،  القضية  عن 
متّر  اليت  املرحلة،  هذه  خطورة  يدركون  أّنهم  والري��ب  أسسوها، 
ومرجعياتهم  احلضارية،  مسريتهم  عن  يرتاجعون  وال  األمة  بها 
املقاومة دينيًا وسياسيًا، إىل مشاريع ُخّططت هلم لتغيري اخلطاب 

املبدئي، وحتسيس اجملتمع التونسي طائفيًا وإثارته ضّدهم.
السماوية  للديانات  الدينية  لتحقيق احلريات  الدعوة  إّننا مع 
عليهم  البيت  أه��ل  م��درس��ة  أت��ب��اع  ومنها  اإلس��الم��ي��ة،  وامل��ذاه��ب 
السالم – وال نّدعي أّنه ال توجد مضايقات دينية هلم – نعترب ما 
وجدناه يف تونس مقارنة بالدول العربية األخرى، مساحة كبرية 
نعتقد  فال  واملوقف،  الرأي  ومنابر إلبداء  السياسية،  للمشاركة 
أهلية سوف  برعاية مؤسسة  السلمي،  التعايش  وثيقة  توقيع  أّن 
اإلستفهامات  ك��ّل  م��ع  السيما  الدينية،  حقوقهم  هل��م  يضمن 
مراعاة  تأتي  وإّن��ا  امل��ش��روع،  ه��ذا  مبثل  أحاطت  ال��يت  والشبهات 
املشروع،  وسالمة  اخلطاب  ق��وة  خ��الل  من  هل��م،  الدينية  احلرية 
والتمثيل الصحيح ملنهج أهل البيت )عليهم السالم( يف اجملتمع، 
القوانن  لسّن  السعي  ث��ّم  وم��ن  ومتطلباته،  حاجاته  تلبية  يف 

امللزمة لذلك.
رّب  هلل  احل��م��د  أن  دع��وان��ا  وآخ���ر  للجميع،  التوفيق  اهلل  ن��س��أل 

العاملن.
*مدير رابطة احلوار الديين للوحدة
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شهر  من  عشر  الثاني  اليوم  يصادف 
»بهمن«، األول من فرباير حيث حيتفل 
ال��ش��ع��ب اإلي���ران���ي ب��ب��داي��ة أي����ام عشرة 
الراحل  اخلميين  اإلم��ام  وع��ودة  الفجر 

رضوان اهلل عليه إىل طهران.
ش��ب��اط  م����ن  األول  ال����ي����وم  ي����ص����ادف 
ال��ع��ودة  ذك���رى  اإلي���ران���ي(،  بهمن   12(
ال��ظ��اف��رة ل��إلم��ام اخلميين  ال��ت��ارخي��ي��ة 
اإلسالمية  اجلمهورية  مؤسس  )رض( 
إىل أرض الوطن بعد 14 عاما من املنفى 
مبناسبة  االح��ت��ف��االت  وب��دء  فرنسا،  يف 
انتصار  ذك��رى  الفجر«  »عشرة  حلول 
ع��ام 1979.  إي��ران  ال��ث��ورة اإلسالمية يف 
هي خماض الوالدة للثورة اإلسالمية.. 
عشرة أيام غريت وجه إيران وتغري العامل 
م��ع��ه��ا.. ف��ص��ار ال��ت��اري��خ؛ ت��اري��خ م��ا قبل 

عشرة الفجر وما بعدها..
وأشواقه.. مل  آالمه  ذروة  املخاض  بلغ 
يهّون منه؛ واألمة اإليرانية تقدم قرابن 
العشق أفواجا بعد أفواج من الشهداء.. 
ودم شبابها سيال يف كل الساحات؛ إاّل 
هنا..  )رض( ك��ان  اخلميين  اإلم��ام  أن 
بعبائته  وتدثر  رأس��ه  على  عمامته  ل��ّف 

وحّط بطائرته يف مطار طهران..
اقتحم  ال��ف��دائ��ي��ن..  طريقة  وع��ل��ى 
امل�����وت ومل ي���رت���دع ل��ت��ه��دي��دات  ع��ل��ى 
اجلبناء بالتعرض لطائرته.. إختار أن 
يرى الفجر الذي نسج خيوطه؛ وعلى 
مدى عقود من اجلهاد والصرب؛ يشرق 
ملء عينيه. أيقن بنصر اهلل فاختار أن 
حبركة  يزيح  وأن  منه..  قريبا  يكون 
من يده الشريفة آخر املوانع واحلصون 
اليت متنع شعبا من والدت��ه اجلديدة. 
هو مل ينفصل عن شعبه برغم املنايف، 
يوما  جهته-  -م��ن  الشعب  يشعر  ومل 
أن���ه ب��ع��ي��د ع���ن إم���ام���ه.. ك���ان احل��ب 
ويتغلب  املكان  معادلة  يربك  وال��والء 
إىل  يصل  كيف  ع��رف  مب��ك��ر..  عليها 
قلوب الناس، بل وباألحرى مل ختطئه 
تهفو  كما  إليه  فهفت  ال��ن��اس  قلوب 

الفراشات إىل جذوة من نور، واألعظم 
يف  على حضوره  أنه حافظ  ذلك  من 

القلوب..
ع��ن��دم��ا وط���أت ق��دم��اه م��ط��ار ط��ه��ران 
اهتز املكان بالتكبري »اهلل أكرب«، تهاوت 
أحالم املرجفن.. واهتزت عواصم البغي 
طلعته  يف  ب��دأ  األرض..  خ��رائ��ط  على 
زمن  من  آٍت  والنورانية كطيف  البهية 
ال��ن��ب��وة ي��وم��ض ب��ري��ق��ا يف م��ش��ك��ات��ه��ا.. 
اهلل  رب����ه����ا«..  ب��ن��ور  األرض  »وأش����رق����ت 

أكرب.
)اآلالف  املسري..  أرض  العشق  تفرش 
تغلبوا على برودة الطقس حبرارة الشوق 
واندفعت  امل��ط��ار(،  ط��ري��ق  على  ف��ب��ات��وا 
اجل����م����وع ي���س���اب���ق خ���وف���ه���ا األش�������واق، 
مشهٌد  اخل��دود،  على  الدموع  وانهمرت 
قل نظريه يف لقاء قائٍد وحبيب.. كانت 

الناس  وك��أن  توصف،  أن  ف��وق  املشاعر 
واح���ٍد..  بلقٍب  واح���د  رج��ل  على ج��وف 

خفقُة حّب تليها ارتعاشُة خوف..
احن��ن��ى اإلم����ام أم����ام ع��ظ��م��ة مشاعر 
ش��ع��ب��ه، وأف��ض��ى ل��ل��ن��اس يف امل��ط��ار ب��أّن 
عاتقه  تثقل  اإلي��ران��ي  الشعب  مشاعر 
وعاجز على أن جيازيه.. وبكلمات قصار 
الشاه كان  املرحلة.. طرُد  رسم مالمح 
وح���دة  االن���ت���ص���ار،  يف  األوىل  اخل���ط���وة 
الكلمة جيب احملافظة عليها، واملضي يف 
املواجهة حتى االجتثاث الكامل جلذور 

الفساد..
ال���زه���راء« حيث  ث��م مشى إىل »ج��ن��ة 
ي���رق���د ال���ش���ه���داء ل���ي���واس���ي األم���ه���ات 
م��ق��رب��ة ممن  وع��ل��ى  وليعلن  واألول���ي���اء 
سيشكل  أنه  ع��اش��وراء،  بقافلة  التحقوا 
كانت  الشعب..  م��ن  وب��دع��م  احلكومة 

رمزية املكان تنطق بتلك احلقيقة اليت 
خت��ل��دت يف ال��زم��ن منذ أن رف��ع اإلم��ام 
احلسن )ع( صرخته إىل عنان السماء.. 
هيهات منا الذلة.. حقيقة انتصار الدم 

على السيف.
ع��ش��رة أي���ام ك��ان��ت ت��ق��ّرب م��ن ذلك 
الفجر الذي طال انتظاره.. فجر تشّوق 
إل��ي��ه األح����رار وامل��س��ت��ض��ع��ف��ون يف كل 
مكان..كان يكفي أن يبزغ خيط مشس 
لالستبداد  يتهاوى  أن  ه��ن��اك..  أو  هنا 
حتى  األرض..  وج���ه  ع��ل��ى  م���ن  ع��م��ود 
فرحتها..  عن  املقّرحة  اجلفون  ُتسفر 
ع��ت��ي��دة  خ���ي���م���ة  أن  واحل��������ال  ف���ك���ي���ف 
»ويومئذ  لتسقط  تتمايل  لالستبداد 
يفرح املؤمنون بنصر اهلل«.. عشرة أيام؛ 
احتملت أشواقا ودم��اء وإص��رارا وعزما 
َعَلى  َواْس���َت���َوْت  اأَلْم���ُر  َوُق��ِض��ي   ..( حتى 

��املِ��َن(  ���وِدي َوِق��ي��َل ُب��ْع��دا ِل��ْل��َق��ْوِم ال��ظَّ اجْلُ
وجهاد  أي��ام موصولة مع كفاح  عشرة 
ونفي وسجون وشهداء وأحالم.. من قال 
أن احلرية رخيصة؟ أو أن التحرر جمرد 

أمنية أو رهان؟
ع��ش��رة أي����ام ق��ام��ت ع��ل��ى ال��ت��ق��وى مل 
من  أحد،  يوقفه  ولن  هديرها..  يتوقف 
ي��ع��ود ب��ال��ف��ج��ر إىل ق��ف��ص ال��ظ��ل��م��ات؟ 
إي���ران وهم  وه��ا ه��م م��ذ أن سطع فجر 
حي���ش���دون هل���ا وجي���م���ع���ون، وي��ط��ل��ق��ون 
أدخ��ن��ت��ه��م ل��ي��ح��ج��ب��وا ول����و ق��ل��ي��ال من 
يفصح  الفجر  هو  وه��ا  الفجر..  صفاء 
هلم يف كل عام عن بعض أسراره..وها 
هي إي��ران ال ت��زداد إال إميانا وإص��رارا..

ولكنهم ال يفقهون..
متيمها  يف  أعلنت  ه��ي،  ف��ج��ٍر  ع��ش��رُة 
قيام دولة املستضعفن يف األرض.. فإذا 
األرض غري األرض.. وإذا بطيف احلسن 

الشهيد )ع( يشخص يف طهران..
ه����ي ط����ه����ران ال������يت ال ت����س����اوم م��ن 
»اس���ت���ك���ربوا يف أن��ف��س��ه��م وع���ت���وا ع��ت��وا 
إىل  تسافلوا  م��ن  وال جت��ام��ل  ك��ب��ريا«، 
الشاه  لقب  فخلعت  واحل��ق��ارة،  العمالة 
على كل الطواغيت الصغار يف املنطقة 
تيمنا باملصري األسود الذي لقيه الشاه 
األرض..  يف  وج���ه���ه  ع��ل��ى  ه���ائ���م  وه����و 

يستجدي املأوى..
هنا طهران اليوم وغدا.. ويف كل عام 

ومع كل فجر، مل تغري ومل تبدل..
هنا طهران.. هنا خطب اإلم��ام.. هنا 
وق����ف ك��ال��ط��ود األش����م ي��س��ف��ه أح���الم 
أيها املسلمون  يا  األمريكان.. هنا صرخ 
احت�������دوا.. م���ن ه��ن��ا ن��ظ��ر إىل ال��ق��دس 
ف��اس��ت��ب��ش��ر األق����ص����ى ودق������ت أج�����راس 

كنيسة القيامة..
ه���ن���ا ط����ه����ران ك���أب���ه���ى م����ا ي��غ��ي��ظ 

املتآمرين واملستعربن واملستكربين..
���ِذي���َن َظَلُموا  الَّ اْل���َق���ْوِم  َداِب����ُر  )َف��ُق��ِط��َع 

ِ َربِّ اْلَعاملََِن(. ْمُد هلِلَّ َواحْلَ
دارالوالية للثقافة واإلعالم

 ذكری انتصار الثورة اإلسالمية.. 
عندما عاد اإلمام الخميني )رض( منتصرا

التعايش السلمي بني األصالة الدينية 
ومشاريع اهليمنة.. تونس منوذجًا

والزهور لنفس  البيوت يف حي غويران  مّت هدم  لقد 
حي  يف  العربية  البيوت  ه��دم  بها  يتم  ال��يت  األس��ب��اب 
العرقي  التطهري  فسياسة  ال��ق��دس؛  يف  ج��راح  الشيخ 
العراق  إىل  إىل سورية  العرب متتد من فلسطن  ضد 

واليمن.
ك���ث���رت ال��ت��خ��م��ي��ن��ات وال���ت���س���اؤالت وال��ت��ف��س��ريات 
ع��ّم��ا جي����ري ل��س��ج��ن ال��ص��ن��اع��ة يف م��دي��ن��ة احل��س��ك��ة 
وطبعًا  وال��زه��ور،  غ��وي��ران  العربية  واألح��ي��اء  السورية 
للمخابرات  إال ضمن خطة  يتم  ال��دواع��ش مل  ه��روب 
األمريكية  االحتالل  قوات  وجود  لتربير  األمريكية 
يف س��وري��ا وال��ع��راق، ول��ذل��ك رّوج���ت وس��ائ��ل الدعاية 
األمريكية استخدام ذلك لتظهر أنها مازالت حتارب 
حيوي  أيضًا  والعراق  سوريا  يف  بقاءها  وأن  الدواعش 
م��ن أج��ل ه��ذا اهل���دف، بينما اع��ت��ربت م��ص��ادر أخ��رى 
السجن  فشلت يف مح��اي��ة  ق��د  امل��ت��ح��دة  ال���والي���ات  أن 
والسجناء وأن ما جرى هو دليل على فشلها يف تنفيذ 
املهام اليت تّدعي أنها باقية من أجلها. ومصادر أخرى 
وأننا  برمتها  العملية  يلف  الغموض  أن  عن  حتدثت 
سوف ننتظر األيام القادمة لتكشف لنا عن أهداف ما 

جرى.
ال��والي��ات املتحدة وجود  اّدع��ت  ال��يت  يف ه��ذه األثناء 
مترد يف سجن الصناعة مبدينة احلسكة قامت بتهجري 
ع��ش��رات اآلالف م��ن األح��ي��اء اجمل����اورة، حيي غ��وي��ران 
والزهور، حتت قصف مدفعي ودون أن تكرتث منظمات 
األمم املتحدة بتقديم العون هلم بينما »تبّخر« يف هذه 
األثناء مئات الدواعش وتوصل الباقون إىل صفقات مع 
قوات االحتالل األمريكية وميليشيا قسد التابعة هلا 
القامشلي وصفقات  إىل  اإلرهابين  أطفال  نقل  حول 
ال��دواع��ش يف السجن وخ��ارج��ه ال يعلم  أخ��رى ختص 
ذكر  على  وا  م��رّ حيث  عليها  القائمن  إال  تفاصيلها 
امل��خ��اب��رات  نقلت  بينما  ال���ش���دادي  إىل  ال��ب��ع��ض  ن��ق��ل 
العسكرية األمريكية الكثري من اإلرهابين إىل قاعدة 
املخابرات  ه��ذه  قامت  فيما  املعلومات،  حسب  التنف 
بقتل الدواعش املصابن وكبريي السن للتخلص من 

عبئهم. 
ه��و: كيف  ال��ذه��ن  يتبادر إىل  ال��ذي  األول  ال��س��ؤال 
متكن دواع��ش السجن من »اهل��رب« إىل التنف أو إىل 
القصف  ت��رك��ز  بينما  غ��ريه  م��ك��ان  أي  إىل  أو  ال��ع��راق 
املدفعي على حيي غويران والزهور يف مدينة احلسكة 
وهما احليان العربيان املسكونان بأغلبية عربية؟ وملاذا 
مّت تدمري املنازل يف هذه األحياء عن بكرة أبيها حبجة 
البعض  م��ازال  أن��ه  واخل��وف من  إرهابين  البحث عن 

خيتبئ فيها أو خوفًا على هذه العوائل من أن تقع حتت 
سلطة الدواعش؟

ولكن النتيجة املاثلة أمام أعيننا هي اتفاقات مربمة 
قسد  وميليشيا  األمريكية  العسكرية  املخابرات  بن 
اليت  ال��دواع��ش  وب��ن عصابات  ج��ه��ة،  م��ن  هل��ا  التابعة 
تديرها من جهة ثانية، سواء من نقل »أشبال اخلالفة« 
أو يف  القامشلي  إىل  الدواعش(  أطفال  يسمون  )كما 
البعض إىل  وتبّخر  التنف  الدواعش إىل  انتقال بعض 
العراق ونقل البعض اآلخر إىل الشدادي؛ أي أن العملية 

هي تنفيذ خطة مربمة سلفًا إلعادة متوضع الدواعش 
مبا خيدم أهداف االحتالل األمريكي مبا فيها حتقيق 
خمطط تقسيم سورية وتسليم ميليشيا قسد واإلبقاء 
العراق، واألهم أيضًا هو  على االحتالل األمريكي يف 
ولذلك  احلسكة،  مدينة  يف  للعرب  العرقي  التطهري 
متهيدًا  اإلسرائيلي  األسلوب  األمريكي  اجليش  يتبع 
األمريكين  عليه  يعمل  ال��ذي  الدميوغرايف  للتغيري 

عرب عمالئهم قسد يف تلك املنطقة.
أحيائهم  م��ن  ال��ع��رب  ال��س��ك��ان  تهجري  مّت  مل���اذا  وإال 
تسّرب  إمكانية  هي  واهية  حبجة  وال��زه��ور  غويران  يف 
ملاذا  ث��ّم  والبحث عنهم؟  األح��ي��اء  ه��ذه  ال��دواع��ش إىل 
عن  وإزال��ت��ه��ا  ال��ع��رب  يسكنها  ال��يت  البيوت  ت��دم��ري  مّت 
بكرة أبيها والدفع بعشرات آالف العوائل إىل العراء يف 
األمم  تتحرك منظمات  أن  دون  القارس  الطقس  هذا 

األخبار  ك��ل  أن  علمًا  هل��م؟  ال��ع��ون  لتقديم  املتحدة 
حتدثت عن الوضع املزري هلؤالء وحاجة اجلميع من 

نساء وأطفال ورجال إىل أدنى مقومات احلياة. 
إن االس��ت��ن��ت��اج ال��وح��ي��د ال���ذي مي��ك��ن ال��ت��وص��ل إليه 
امل��دروس��ة بعناية  م��ن خ��الل ه��ذه العملية اإلج��رام��ي��ة 
واملخطط هلا بدقة هي أن عملية السجن قد اخُتلقت 
قسد  وميليشيا  األمريكية  االحتالل  ق��وات  قبل  من 
ل��س��ب��ب��ن إث���ن���ن: أوهل���م���ا إع�����ادة ت���وزي���ع ال���دواع���ش يف 
االحتالل  لقوات  القادمة  األه��داف  املناطق مبا خيدم 

األمريكية اجلامثة دون أي غطاء شرعي على األرض 
السورية، وأهداف قسد التقسيمية. والسبب الثاني هو 
وال��ذي شهدنا حلقة  املنطقة  الدميوغرايف يف  التغيري 
النهار  العرقي يف وضح  التطهري  أال وهي  من حلقاته 
املنازل  وتدمري  أخرى  وأحياء  والزهور  غويران  ألحياء 
بالطريقة نفسها اليت اتبعها اإلسرائيليون يف فلسطن 
وآخ��ره��ا ح��ي ال��ش��ي��خ ج���راح ب��ال��ق��دس احمل��ت��ل��ة حبيث 
وسنجد  أحيائهم،  إىل  بالعودة  العرب  ه��ؤالء  حيلم  ال 
بعد فرتة التصرف بهذه األحياء مبا خيدم املخططات 

العدوانية األمريكية االنفصالية.
والزهور لنفس  البيوت يف حي غويران  مّت هدم  لقد 
حي  يف  العربية  البيوت  ه��دم  بها  يتم  ال��يت  األس��ب��اب 
العرقي  التطهري  فسياسة  ال��ق��دس؛  يف  ج��راح  الشيخ 
العراق  إىل  إىل سورية  العرب متتد من فلسطن  ضد 

واليمن. وستمتد يف املستقبل لتشمل بلدانًا ومناطق 
مل ختطر ألحد ببال ألن اهلدف االسرتاتيجي واألخري 
لكل م��ا جي��ري واهل���دف وراء حم���اوالت ذّر ال��رم��اد يف 
وغريه  الصاحلي  بناء  القانونية  ادع��اءات  من  العيون، 
إىل  القدس  ج��راح يف  الشيخ  العرب يف حي  أبنية  من 
ادعاءات البحث عن الدواعش يف حي غويران والزهور 
وإصابتهم  للعرب  ال��ع��رق��ي  التطهري  ه��و  احلسكة  يف 
باهلجرة والنزوح والفقر كي تكون أرضهم مستباحة 
املنطقة  وم��ق��دم��ة لصهينة  وال��ع��روب��ة  ال��ع��رب  ألع���داء 
برمتها. وال خيرج عن هذا اإلطار نشر صور الصهاينة 
يف جزيرة سوقطرة اليمنية احملمية األمجل يف العامل، 
اليمن،  وراء احل��رب على  م��ن يقف  ب��دا واض��ح��ًا  وق��د 
بغية  وعلى سوريا  العراق  وراء احلرب على  وقف  ومن 
ألنها  فيها  القوة  عوامل  وسلبها  البلدان  هذه  تفتيت 
والنبعاث  العربية  للحضارة  الصلبة  القاعدة  تشكل 
القومية العربية من جديد واليت تؤمن أن العروبة هي 
احلل وأن العرب مجيعًا من املغرب إىل العراق يف قارب 
واحد سواء أدركوا ذلك اليوم أم مل يدركوه إال بعد 
ومركز  املقدمة  إال  ماهي  فلسطن  وأن  األوان،  ف��وات 
األخ��رى  العربية  البلدان  إىل  منها  لالنطالق  اختبار 
األيادي  لسيطرة  متهيدًا  وموروثاتها  حضارتها  وهدم 
األخرية  واملالحظة  برمتها.  املنطقة  على  الصهيونية 
ه��ي أن��ه وت��زام��ن��ًا م��ع » ت��ب��ّخ��ر« ال��دواع��ش م��ن سجن 
الصناعة يف مدينة احلسكة، كما يّدعي من حياولون 
العمليات  اآلخ��ري��ن، نشطت  أذه���ان  ال��وه��م يف  زراع���ة 
من  وه��ذا  أكثر من منطقة  ال��ع��راق يف  الداعشية يف 
السهل تفسريه إذا ما اقرتن باّدعاء القوات األمريكية 
أنها يف سوريا والعراق حملاربة داعش وأنها ال تستطيع 
املغادرة طاملا أن هذا اخلطر مازال قائمًا ولذلك فهي 
تعمل على تدوير هذا اخلطر وإعادة متوضعه يف سوريا 
لعمليات  غ��ط��اًء  ويشكل  أهدافها  خي��دم  مب��ا  وال��ع��راق 
بالنيابة؛  وأدواتها  هي  متارسه  الذي  العرقي  التطهري 

من قسد وغريها من العمالء يف سوريا والعراق.
كل  ويف  برمتها  العربية  األرض  على  جي��ري  ما  إن 
أقطارها حباجة إىل دراسة اسرتاتيجية شاملة تكشف 
التحالفات  ومن  األح��داث  من  املرجتاة  األبعاد  ماهي 
ال���يت ت��راف��ق ه���ذه األح����داث وال��ص��راع��ات أي��ض��ًا على 
الساحتن اإلقليمية والدولية؛ من التحالف الرتكي 
مع  الشديد  الغربي  التوتر  إىل  العربي  اإلسرائيلي 
األراضي  املفتعلة هنا وهناك على  روسيا إىل احلروب 

السورية والعراقية واليمنية.
د.بثينة شعبان

من غويران إلى الشيخ جراح

*غريب رضا 



بورتو يهزم ماريتيمو بثنائية ويعزز صدارته 
للدوري الربتغالي

 واص���ل ب��ورت��و ع��زف نغمة 
ال������دوري  يف  االن����ت����ص����ارات 
ال���رت���غ���ال���ي، ب����ف����وزه ع��ل��ى 
 )1-2( م��اري��ت��ي��م��و  ض��ي��ف��ه 
يوم األحد، ضمن مواجهات 
يف  ل��ي��س��ت��م��ر   ،20 اجل���ول���ة 
اب��ت��ع��اده ب��ص��دارة ال��رت��ي��ب. 
)ال����دراج����او(،  ملعبه  وع��ل��ى 

أنهى صاحب األرض ال�45 دقيقة األوىل، متقدما باهلدف الذي سجله املهاجم 
الرازيلي إيفانيلسون يف الدقيقة 18.

بهدف  الرازيليني  تألق  استمر  الثاني،  النصف  انطالق  من  دقائق   3 وبعد 
جديد سجله هذه املرة اجلناح الشاب بييب أكينو. وبعد 5 دقائق، عاد ماريتيمو 
كافيا  يكن  مل  لكنه  كوستا،  إدج��ار  طريق  عن  الفارق  تقليص  بهدف  للقاء 
يف  بها  حلقوا  نقطة،   56 إىل  »التنانني«  رصيد  الفوز  ورفع  اخلسارة.  لتجنب 
األربعاء  سيحل  ال��ذي  لشبونة،  سبورتنج  عن  مؤقتا  نقاط   9 بفارق  ال��ص��دارة، 
املركز  يف  نقطة   24 عند  ماريتيمو  رصيد  وجتمد  بيليننسيش.  على  ضيفا 

التاسع، بعد أن استقبل خسارته الثامنة هذ املوسم.

والسنغال تقصي غينيا االستوائية ..
مصر تتجاوز املغرب يف 120 دقيقة وتتأهل 

لنصف نهائي الكان
فوزا  منتخب مصر   حقق 
م��ث��را ع��ل��ى ح��س��اب امل��غ��رب 
نهائي  ربع  يف   ،1-2 بنتيجة 
ك�����أس األم������م اإلف��ري��ق��ي��ة 

بالكامرون.
الدقيقة  يف  األس���ود  تقدم 
7 م��ن رك��ل��ة ج���زاء سجلها 
حممد  لكن  ب��وف��ال،  سفيان 

صالح أدرك التعادل للفراعنة يف الدقيقة 53، قبل أن حيرز حممود تريزجييه 
اهلدف الثاني يف الدقيقة 100، بعد مباراة امتدت 120 دقيقة.

وتأهل منتخب مصر إىل نصف نهائي الكان، ليضرب موعدا مع الكامرون.
اليت  امل��ب��اراة  يف   1-3 بنتيجة  االستوائية  غينيا  على  السنغال  وتغلبت  ه��ذا 
م��ن بطولة ك��أس األم��م  النهائي  رب��ع  ال���دور  ي��وم األح���د يف خ��ت��ام  مجعتهما 
فامارا  من  كل  السنغال  ثالثية  تسجيل  على  وتناوب  القدم.  لكرة  اإلفريقية 
على  و79  و68   28 ال��دق��ائ��ق  يف  س��ار  وإمس��اع��ي��ال  كوياتي  وشيخو  دييدهيو 
يف  س��ام  بويال  جانيك  الوحيد  االستوائية  غينيا  ه��دف  سجل  فيما  التوالي، 

الدقيقة ال�57 من عمر اللقاء.
وبهذا الفوز، حجزت السنغال بطاقة املربع الذهيب الرابعة واألخرة، وستواجه 
مقابل  دون  بهدف  تونس  بدورها على  الفائزة  فاسو  بوركينا  النهائي  قبل  يف 

ضمن ربع النهائي السبت.

السويد بطلة أوروبا بكرة اليد بعد فوزها 
املثري على إسبانيا

بطلة  إسبانيا  على  املثر  بفوزها  اليد،  بكرة  ألوروب���ا  بطلة  السويد  توجت   
النسختني املاضيتني 27-26 )الشوط األول 13-14( يف املباراة النهائية األحد 

يف بودابست.
تواليا  م��رات  توج ثالث  ال��ذي  الذهيب  منذ جيلها  للسويد  األول  هو  واللقب 
أعوام 1998 و2000 و2002، علما بأنه أحرز امليدالية الفضية يف بطولة العامل 
األخرة يف مصر عام 2021. وحسم نيكالس اكرج النتيجة يف صاحل السويد 

يف الثانية األخرة من نقطة اجلزاء ماحًنا اللقب ملنتخب بالده.
وتألق يف صفوف السويد احلارس أندرياس باليكا الذي اختر أفضل العب 
يف املباراة النهائية، يف حني سّجل كل من الثنائي اكرج وأوسكار برجندال 
الثالث  امل��ب��اراة على املركز  اه���داف. ويف   4 واي��ن  أه��داف وأض��اف هامبوس   5

وامليدالية الرونزية، تفوقت الدمنارك على فرنسا 35-32 بعد التمديد.

نادال يعتلي عرش التنس بلقب أسرتاليا بعد 
رميونتادا تارخيية

 ت���وج اإلس��ب��ان��ي راف��ائ��ي��ل 
ن�������������ادال، ب����ل����ق����ب ب���ط���ول���ة 
للتنس،  املفتوحة  أسراليا 
امل�����ب�����اراة  ت���غ���ل���ب���ه يف  ب����ع����د 
على  األحد،  اليوم  النهائية، 
ميدفيديف  دان��ي��ل  ال��روس��ي 
ب��ث��الث جم��م��وع��ات م��ق��اب��ل 
 )6-2( ب��واق��ع  جم��م��وع��ت��ني 
و  و)4-6(  و)4-6(  و)7-6( 

5. وبهذا اللقب، انفرد نادال بالرقم القياسي كأكثر من توج ببطوالت   - 7
فيدرر  روج��ر  مع  الشراكة  ليفض  لقًبا،   21 بواقع  التاريخ  يف  س��الم  اجلراند 

ونوفاك ديوكوفيتش.

بدوري السلة اللبناني ..
الرياضي ينتزع الصدارة بالفوز على دينامو 

حقق الرياضي فوزا مثرا على دينامو لبنان )75-60(، يف املباراة القوية اليت 
الدوري  ال�13 من  يوم األحد، ضمن منافسات اجلولة  املنارة  جرت على ملعب 

اللبناني لكرة السلة.
وشهدت املباراة إثارة كبرة، بينما عرفت مجيع األرباع تفوق الرياضي، الذي 

أنهى الربع األول بالتقدم 21-15، والثاني 37-31، والثالث 42-57.
وسجل جنم دينامو، علي حيدر، 24 نقطة كأفضل مسجل يف اللقاء، بينما 

أحرز أمر سعود 20 نقطة، كأفضل مسجل يف فريقه.
بفارق  ال����دوري  22 نقطة، يف ص���دارة  ب��ذل��ك إىل  ال��ري��اض��ي رص��ي��ده  ورف���ع 

املواجهات املباشرة عن دينامو، الذي تراجع للوصافة ب�22 نقطة أيضا.

9 رياضة

▌على▌المعنيين▌بالقضية▌الفلسطينية▌دعم▌▌▌
هؤالء▌ماديًا▌ومعنويًا

▌محاولة▌ايجاد▌ميثاق▌شرف▌لدعم▌هؤالء▌▌▌
الرياضيين▌العرب▌والمسلمين

ال��دول��ي  امللتقى  ه��ام��ش  - خ���اص/ على  ال��وف��اق 
ال��ذي  للتطبيع  امل��ن��اه��ض��ني  ال��ري��اض��ي��ني  لتكريم 
فلسطني«  اىل  ل��ل��ع��ودة  العاملية  »احل��م��ل��ة  تنظمه 
بروت،  اللبنانية  العاصمة  يف  امللتقى  هذا  ويعقد 
مع  لقاًء صحفيًا   - اهلاتف  وعر   - الوفاق  اج��رت 
امني سر احلملة، وذلك لتعريف االوساط العربية 
واالسالمية يف ايران وخارجها على مظلومية هؤالء 
ككل،  واهلها  فلسطني  مظلومية  وعلى  االبطال 
االبطال  تكريم  على  ال��ض��وء  يسلط  امل��ؤمت��ر  فهذا 
الفلسطينية  للقضية  انتصروا  الذين  الرياضيني 
لتعريف  يسعون  خالهلا  من  وال��يت  الرياضة،  عر 
ال���ع���امل ب��ال��ق��ض��ي��ة االس��الم��ي��ة وال��ع��رب��ي��ة االوىل 

بالنسبة هلم اال وهي القضية الفلسطينية.
والالعبون الذين سيتم تكرميهم يف هذا امللتقى 

ملنحهم وسام شرف »ذهبية القدس« هم:
فتحي نوري من اجلزائر - العب جودو.

كيك  الع��ب   - االردن  من  عيد  وصفي  حممد 
بوكسينغ.

اسامة ابو جامع من االردن - العب كرة منضدة 
من ذوي االحتياجات اخلاصة.

حممد عبد الرسول من السودان - العب جودو.
حبيب السبيت من الكويت - العب جودو.

حممد العوضي من الكويت - العب تنس.
علي الكناني من العراق - العب مواي تاي.

مالك الزيباوي من لبنان - العب كاراتيه.
فادي عيدي من لبنان - شطرنج.
آرين غالمي من ايران - شطرنج.

 - موريتانيا  م��ن  ال��ط��ال��ب  ال��رح��ي��م  عبد  حممد 
شطرنج.

ميساء العباسي من تونس - مالكمة.
نادي اجليش السوري واملنتخب الوطين لالشبال 

لكرة السلة.
وفيما يلي نص اللقاء الصحفي الذي جرى مع 

السيد عبد امللك سكرية امني سر احلملة:
 هل هذا النشاط )املؤمتر( شعيب ام مدعوم من 

قبل جهة أو دولة معينة؟
الرياضيني  لتكريم  ه��و  ال��دول��ي  امللتقى  ه��ذا   
هي  تنظيمه  ع��ن  وامل��س��ؤول  للتطبيع،  ال��راف��ض��ني 
من  وهي  فلسطني«،  اىل  للعودة  العاملية  »احلملة 
رابطة  وه��ي  وامل��دن��ي،  االه��ل��ي  م��ؤس��س��ات اجملتمع 
او مجعيات  اف��رادًا  ان كانو  الناشطني  تضم كل 
اومؤسسات او محالت اليت تدعم فلسطني يف كل 
 80 العامل، لذلك هي هلا وجود يف حوالي  احناء 

دولة حول العامل يف القارات اخلمس.
 كيف خطرت هذه الفكرة لديكم؟ أي ما الذي 

دعا بكم اىل اختاذ هذه اخلطوة؟
العام  بداية  مع  اطلقناها  حنن  الفكرة  ه��ذه   
مل��ا يسمى  رد  ع��ن  ع��ب��ارة  2021، وك��ان��ت  امل��اض��ي 
ال��ق��رن وك����ان ردًا ع��ل��ى اس��ت��س��الم بعض  ص��ف��ق��ة 
الصهيوني  بالكيان  اليت اعرفت  العربية  االنظمة 
الغاصب وعقدت معاهدات معه وطبعت معه، والننا 
حنن نقول ان االنظمة تطبع لكن الشعوب هي ضد 

هلؤالء  عملية  ترمجة  هي  املقولة  وه��ذه  التطبيع 
النجوم االبطال يف عامل الرياضة، فعندما رفضوا 
أو اوملبية الن الالعب الذي  اللعب يف مباراة دولية 
الغاصب  الصهيوني  الكيان  م��ن  ه��و  سيواجهونه 
فنحن  )اسرائيل(،  امسها  بدولة  نعرف  ال  والننا 
غاصب  كيان  وهذا  فقط  فلسطني  بدولة  نعرف 
زرعه االستعمار بالقوة على ارض فلسطني وان هذه 
فلسطني،  شعب  اهلها  اىل  تعود  ان  جي��ب  االرض 
لذلك فان هذا امللتقى هو لتكريم هؤالء االبطال 
فخرية  كجائزة  ال��ق��دس«  »ذهبية  ومنحهم  اواًل 
حرموا  اليت  امليدالية  عن  لتعويضهم  هلم  معنوية 

منها يف املسابقات الدولية.
 الرياضي الشاب الذي ال يواجه رياضيًا ميثل 
وهو  ماليًا؟  تدعمونه  كيف  الصهيوني،  الكيان 
يواجه بعد ذلك ضغوطات قوية عليه ففي بعض 
تابعة  دولته النها  احت��اد  الضغط من  يأتي  ال��دول 
ميكنم  فكيف  امركا  او  السرائيل  وبأخر  بشكل 

دعم مثل هؤالء الرياضيني؟
 ط��ب��ع��ًا ال���ق���رار ال�����ذي اخت�����ذه ال���ري���اض���ي هو 
غاليًا  مثنه  منهم  البعض  دف��ع  وق���رار  شجاع  ق��رار 
الدولية  ال��ق��رارات  ال��ق��رار، الن��ه حسب  مقابل ه��ذا 
اللعب  من  الدولية مينع  ال��دورات  ينسحب يف  من 

لسنوات.
وطبعًا هذا قرار جائر النه جيب ان تكون لالعب 
ال��ذي يرغب وح��ني ال  ال��الع��ب  يقابل  ان  حرية يف 
او ال، ولذلك فهو تقييد  يريد فبحريته ينسحب 
حلرية الالعب وهذا كله ينصب يف سبيل توطيد 

شيئ امسه الكيان الصهيوني.
وهذا يتطلب عماًل  كبرًا من اهل االختصاص 
وامل��ؤس��س��ات وك��ل م��ن ل��ه ضمر وي��دع��م القضية 
االوىل يف العامل كله عمومًا ويف العامل االسالمي 
خصوصًا، وجيب الضغط على االحتادات الرياضية 
للدول االسالمية اال تنحاز هلذه القرارات اجلائرة 
وال تعر هلا اهمية بل على العكس من ذلك، عليها 
ان تكرم هؤالء االبطال النهم رفضوا اللعب مع من 

ميثل الكيان الصهيوني الغاصب.
للدول  مؤمتر  او  كحملة  توصياتكم  هي  ما   
وكيف  اخل��ص��وص؟  ه��ذا  يف  واالسالمية  العربية 

ممن املمكن دعم مثل هؤالء قانونيًا؟
 حن���ن ال ن���راه���ن ع��ل��ى االن���ظ���م���ة، الن���ه���ا ام��ا 
جبانة او متخاذلة فلن تتخذ القرارات الصحيحة 

حب��ق ه���ؤالء ال��ري��اض��ي��ني، حن��ن خن��اط��ب الشعوب 
واملثقفني واالعالميني واالكادمييني  والرياضيني 
الذين  الرياضيني  ه��ؤالء  حول  ليلتفوا  والفنانني 
من  جي����دوا  ومل  الفلسطينية  ال��ق��ض��ي��ة  ن���ص���روا 
ينصرهم، فنخاطب هؤالء مجيعًا من اجل الوقوف 

اىل جانبهم؟
شرف  ميثاق  ملناقشة  اكثر  أو  لقاء  لدينا  ولكن 
العامل  واح��رار  واملسلمني  العرب  الرياضيني  لدعم 
هناك  وسيكون  الصهيوني  الكيان  مقاطعة  لتبين 
هذه  ملثل  الدعم  يقدم  ان  يستطيع  من  لكل  ن��داء 
االفكار اليت تقاوم التطبيع مع العدو الصهيوني ان 
كان بشكل قانوني او اعالمي او مجاهري شعيب، 
ا ن  اج��ل  م��ن  للتعاون معهم  يعين حن��ن ج��اه��زون 

نكون سويًا واكثر قوة يف احتادنا وجتمعنا.
أي  لديكم  املالي هل��ؤالء؛ هل  للدعم  بالنسبة   
حبرمانهم  انهم  تعرفون  فأنتم  توصيات؟  أو  فكرة 
من اللعب أو توجيه اي عقوبة هلم سيتضررون من 
الناحية املالية، فهل لديك فكرة عن اجياد صندوق 

مالي لدعمهم مثاًل؟
لدعمهم  الالزمة  االمكانيات  منلك  ال  حنن   
امل��ؤمت��ر نسلط الضوء  ولكن حن��ن م��ن خ��الل ه��ذا 
على قضيتهم امام الرأي العام العربي واالسالمي 
ومن يريد ان يساعد او يتبنى او يدعم، فبالتأكيد 
املسألة تكون يف ملعبه - اي ملعب الشخص الذي 
يريد ان يساعد - فنحن ال نستطيع ان نطلب من 
باننا  ان يساعدنا  كي ال يفهمونا غلط  اي احد 
نتاجر بالقضية، فنحن ال نتاجر بقضية فلسطني، 
نناضل  وجناهد يف سبيل قضية احل��ق ضد  حنن 
عادلة،  قضية  فهي  فلسطني  قضية  وه��ي  الباطل 
وهناك  واسالمية  عربية  ارض  ه��ي  فلسطني  ف��ان 
ومسلم  عربي  ك��ل  على  واج��ب  وف��رض  مقدسات 
االحتالل  من  فلسطني  حترير  اج��ل  من  يعمل  ان 
امل��ؤمت��ر والتغطية  ف��م��ن خ���الل ه���ذا  ال��ص��ه��ي��ون��ي، 
االعالمية اليت ستكون له هو اخبار من يهمه االمر 

بقضية هؤالء ودعمهم.
كثرون  ري��اض��ي��ون  ه��ن��اك  الي����ران؛  بالنسبة   
اسرائيليني؟  فيها  واجهوا  اليت  املسابقات  قاطعوا 
جوائز  سيتسلمون  ايرانيون  رياضيون  هناك  فهل 

يف هذا امللتقى؟
املؤمتر  يف  ايرانيون  رياضيون  هناك   .. نعم    
ذهبية  ميدالية  وسينالون  سنكرمهم  اجمل��ال،  بهذا 

القدس ايضًا.
وهناك شخصيات رياضية ستحضر يف هذا املؤمتر 
م��ن اجل��زائ��ر ول��ب��ن��ان واالردن وال��ك��وي��ت وال��س��ودان 

والعراق، ولكن من ايران فقط شخص واحد.
هناك 10 دول، وكان بودنا ان يكون العدد اكثر 
البعض مل يستطع احلضور  ان  الظاهر  ولكن من 
االخ��ر  وبعضها  شخصية  بعضها  ع��دي��دة  الس��ب��اب 
تتعلق يف ظ��روف خ��ارج��ة ع��ن ارادت��ه��م، واالي��ران��ي 
آري���ن غالمي  ه��و  ب���روت  اىل  ال���ذي حضر  الوحيد 

العب الشطرنج.
 الكل يسافر اىل بروت حلضور املؤمتر؟

 نعم؛ هؤالء مجيعًا متواجدون يف بروت منذ 
اليوم االول هو  يوم أمس االثنني - وكان برنامج 
توزيع اجلوائز وتكريم الرياضيني، ويف اليوم الثاني 
لبنان على احلدود  زي��ارة اىل جنوب  ستكون هناك 
الفلسطينية. وسيكون يوم االربعاء لقاء مع الشعب 
الفلسطيين يف خميم برج الراجنة مع الالجئني 

الفلسطينيني املتواجدين يف املخيم.

مسؤول امللتقى الدولي لتكريم الرياضيني املناهضني للتطبيع لـ »الوفاق«:  

▌الضغط▌على▌االتحادات▌الدولية▌االسالمية▌
لتغيير▌قوانينها

من أهم االنجازات الرياضية بعد 
 انتصار الثورة االسالمية

كرة القدم فيما بعد الثورة 
االسالمية

ك��رة ال��ق��دم يف اي���ران اشهر م��ن ن��ار على ع��ل��م!!.. 
القدم مبا يف  يعشق ك��رة  اصبح  االي��ران��ي  فالشعب 
ب��ني شاب  ف��رق  م��ن  هناك  وليس  معنى،  م��ن  الكلمة 
اوطفل اوشيخ او امرأة، وال نستغرب من ذلك حني 
بكرة  مباراة  ان حيضرن  على  يتدافعن  الفتيات  نرى 

القدم ملشاهدة النادي الذي حيببنه.
فبعد  الثورة كثرًا،  بعد  القدم  تطورت كرة  وقد 
االهتمام الكثر الذي توليه احلكومة وكل املسؤولني 
بدأت  مجيعها  الرياضية  اجل��وان��ب  يف  املتخصصني 
اىل  مسامعها  وصلت  ملموسة  اجيابية  نتائج  تظهر 

عنان السماء.
ففي اكر حمفل رياضي بكرة القدم يف العامل اال 
النهائيات  اىل هذه  ايران  تأهلت  العامل،  وهو كأس 
بعد الثورة - ب�تأهلها االخر قبل ايام – مخس مرات 

ومرة واحدة قبل الثورة بعام واحد فقط .
اقيمت  اليت  البطولة  يف  وبالذات  الثورة  قبل  ففي 
يف  بأقتدار  اي��ران  تأهلت  1978م،  عام  االرجنتني  يف 
يف  املنتخبات  مجيع  على  ف��ازت  ان  بعد  التصفيات 

التصفيات.
ويف النهائيات مل تستطع ايران سوى حصد نقطة 

واحدة من تعادل واحد وخسارتني.
ولكن ويف اول صعود بعد الثورة حققت ايران الفوز 
االول هلا يف تاريخ نهائيات كأس العامل عام 1998م 
وسجل  هل���دف،  ب��ه��دف��ني  االم��رك��ي  املنتخب  ع��ل��ى 
اهل��دف��ني ي��وم��ه��ا ك��ل م��ن مح��ي��د اس��ت��ي��ل��ي وم��ه��دي 

مهدوي كيا.

والثالثة  االوىل  مباراته  االي��ران��ي  املنتخب  وخسر 
ث��الث نقاط، فقد  البطولة غر  ه��ذه  ومل حيصد يف 
وخسر  يتيم،  بهدف  يوغسالفيا  ام��ام  االوىل  خسر 

الثالثة أمام املنتخب االملاني بهدفني لالشئ.
هذه  اىل  وقتها  االي��ران��ي  املنتخب  ت��أه��ل  وك���ان 
النهائيات تارخييًا وصعبًا يف نفس الوقت، تارخييًا 
النهائيات بعد عشرين  النه ميثل صعود ايران اىل 
أم��ام  أوف  بلي  م��ب��اراة  وال��ص��ع��ب الن��ه لعب  ع��ام��ًا، 
اسراليا يف طهران وتعادل بهدف لكل منهما وذهب 
اما  مباراة  ليلعب  اسراليا  اىل  االي��ران��ي  املنتخب 
املنتخب ان يفوز  او اخل��روج؟! وك��ان على  التأهل 
كانت  امل��ب��اراة  والن  اك��ث��ر،  او  بهدفني  يتعادل  او 
يف اس��رال��ي��ا ف��ان��ه��ا ك��ان��ت ص��ع��ب��ة وامل��ه��م��ة شبه 

مستحيلة.
على  وقتها  املسؤولني  وك��ل  الالعبني  ارادة  ولكن 
العامل  ك��أس  نهائيات  اىل  املنتخب  ه��ذا  يتأهل  ان 
العوامل الطبيعية والغر  ارادة كسرت كل  كانت 
طبيعية وتوحدت كل اجلهود من أجل هدف واحد 

هو التواجد يف فرنسا!؟..
وبعد اقل من عشرين دقيقة كانت تشر النتيجة 
2 السراليا صفر الي��ران! ولكن ماذا حدث بعد  اىل 
ذلك؟؟.. قلب املنتخب االيراني وعلى رأسه كابنت 
املنتخب وحارس مرماه املتألق االول يف املباراة امحد 
ف��ق��د ك���ان جن��م��ًا ع��ر طبيعي يف  زاده،  رض���ا ع��اب��د 
واح��رزوا  النتيجة  االيرانيون  الالعبون  قلب  املباراة، 
ه��دف��ني ال��واح��د اح��ل��ى م��ن االخ���ر ش��ك��اًل ومضمونًا 
من  الشوارع  اىل  االيرانية خترج  ليجعلوا اجلماهر 
غر شعور يف كل مدن ايران من جنوبها اىل مشاهلا 
كأس  اي��ران  وصلت  فقد  شرقها،  حتى  غربها  وم��ن 

العامل بعد غياب طال انتظاره.
ولكن  بعدها،  ال��يت  البطولة  يف  اي���ران  تتأهل  ومل 
املركز  احتالهلا  بعد  املانيا  2006م  ع��ام  يف  تأهلت 

الثاني يف اجملموعة.
ويف عام 2010 ايضًا مل تتأهل ايران اىل النهائيات، 
وعام 2014 كان تأهل ايران بعد فوزها على كوريا 
اسهل  وك��ان  جن��اد،  قوجان  لرضا  بهدف  اجلنوبية 
التأهل  ان  حيث  2018م،  ع��ام  يف  ه��و  الي���ران  صعود 
نتائج  وك��ان��ت  التصفيات  م��ن  مباراتني  قبل  اح��رز 

ايران اجيابية ومرحية.
ول��ك��ن اس���رع ت��أه��ل الي���ران يف ت��ارخي��ه��ا اىل كأس 
العامل هو التأهل الذي حدث قبل ايام بعد الفوز على 
متبقية  مباريات  ايران ثالث  وأمام  العراقي  املنتخب 

يف التصفيات!..
املنتخب  ف��ق��د ح��ق��ق  االل���ع���اب االس��ي��وي��ة  أم���ا يف 
االيراني بكرة القدم امليدالية الذهبية مرتني، االوىل 

يف عام 1990م واليت جرت يف الصني.
تايلند،  يف  1998م  ع���ام  يف  ف��ك��ان��ت  االخ����رى  أم���ا 
القدم  بكرة  الذهبية  اح��رزت  قد  الثورة  قبل  وكانت 
1974م  ع��ام  واح��دة وه��ي يف  م��رة  لاللعاب االسيوية 

واليت احتضنتها ايران وقتها.

لكرة  االي��ران��ي  الوطين  املنتخب  مهاجم  ف��از   
الروسي،  بطرسرغ  سانت  زينيت  ون��ادي  القدم 
سردار آزمون، بلقب أفضل العب اجنيب يف تاريخ 
الدوري الروسي بعد 9 سنوات من انضمامه اىل 

الدوري الروسي.
ويف السنوات التسع املاضية، احرز آزمون 110 
هدفا يف 272  مباراة لثالثة أندية روسية )روبني 
كازان وروستوف وزينيت سان بطرسرغ(، وفاز 
سان  زينيت  مع  الروسي  للدوري  ألقاب  بثالثة 

بطرسرغ ويعد من ابرز هدافيه.
زينيت  فريق  م��ع  آزم���ون  س���ردار  عقد  وينتهي 
سان بطرسرغ صيف عام 2022، ومن املقرر ان 
ينضم إىل الدوري األملاني ليختر فصاًل جديًدا 

يف حياته الرياضية.
لكرة  األمل��ان��ي  ليفركوزن  ب��اي��ر  ن��ادي��ا  وأع��ل��ن 
امس  ال��روس��ي،  بطرسرغ  س��ان  وزينيت  ال��ق��دم 
األحد، تقديم موعد صفقة انتقال سردار آزمون 
ف��رة  يف  تنفيذها  ليتم  ال��روس��ي  ال��ف��ري��ق  م��ن 

االنتقاالت الشتوية احلالية.
وق������ال س���ي���م���ون رول����ف����س امل����دي����ر ال���ري���اض���ي 
مع  البناء  االتفاق  بشأن  سعداء  لليفركوزن: 
يف  س���ردار  على  االعتماد  اآلن  وميكننا  زينيت، 

وقت مبكر.
أن  أس��ب��وع  قبل  أع��ل��ن  ق��د  ليفركوزن  وك���ان 
صفقة  يف  الصيف  يف  للفريق  سينضم  آزم���ون 
انتقال حر عندما ينتهي تعاقده مع زينيت سان 
مع   2027 آزم��ون عقدًا حتى  ووق��ع  بطرسرغ، 

ليفركوزن.
ه��ذا وأع��ل��ن ن��ادي��ا ب��اي��ر ل��ي��ف��رك��وزن األمل��ان��ي 

موعد  تقديم  الروسي،  بطرسرغ  سان  وزينيت 
آزم��ون  س��ردار  اإلي��ران��ي  املهاجم  انتقال  صفقة 
ف��رة  يف  تنفيذها  ليتم  ال��روس��ي  ال��ف��ري��ق  م��ن 

االنتقاالت الشتوية احلالية.
لنادي  الرياضي  املدير  رولفس  سيمون  وق��ال 
ليفركوزن: »حنن سعداء بشأن االتفاق البناء 
مع زينيت، وميكننا اآلن االعتماد على سردار يف 

وقت مبكر«.
أن  أس��ب��وع  قبل  أع��ل��ن  ق��د  ليفركوزن  وك���ان 
صفقة  يف  الصيف  يف  للفريق  سينضم  آزم���ون 

انتقال حر عندما ينتهي تعاقده مع زينيت.
م���ب���اراة مع   60 ه��دف��ا يف   40 آزم�����ون  س��ج��ل 
ألقاب  بثالثة  وف��از  االي��ران��ي،  الوطين  املنتخب 
ل���ل���دوري ال���روس���ي م���ع زي��ن��ي��ت وي��ع��د م���ن اب���رز 

هدافيه.
وك���ان آزم����ون ق��د ب���دأ م��ش��اوره م��ع سباهان 
للعب  انتقل  ثم  ومن   )2012-2011( اصفهان 
ال��دوري الروسي مع روب��ني ك��ازان )2012- يف 
2015( ومنه اىل روستوف )2015-2017( وعاد 
اىل  لينتقل   )2018-2017( روب��ني ك��ازان  اىل 
زينيت )2018-2022(، ووقع آزمون عقدا حتى 

2027 مع ليفركوزن.

 فيما تم تقديم موعد انتقاله من زينيت الى ليفركوزن..

سردار▌آزمون▌أفضل▌العب▌اجنبي▌في▌تاريخ▌الدوري▌الروسي
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10 اقتصاد

أش���ار رئ��ي��س غ��رف��ة ال��ت��ج��ارة اإلي��ران��ي��ة-
 ال���ع���راق���ي���ة امل���ش���رك���ة ال���س���ي���د حي��ي��ي 
التجارية  إي���ران  ع��اق��ات  إىل  إس��ح��اق  آل 
م��ع س��وري��ا وال��ع��راق واالن��ض��م��ام ملنظمة 
روسيا،  مع  واملفاوضات  للتعاون  شنغهاي 
وأهمية تنمية العاقات التجارية مع دول 
اجل���وار يف الدستور اإلي��ران��ي، وق���ال: من 
إيران ودول  القضايا اليت مّت جتاهلها يف 
املنطقة ويف العاقات مع دول اجلوار، هي 
والتجارية  االقتصادية  العاقات  قضية 
الدولية واإلقليمية للجمهورية اإلسامية 
االي���ران���ي���ة. وأض������اف: أح����د ال��ت��ح��دي��ات 
الرئيسية لاقتصاد اإليراني هي كيفية 
والعمليات  والسياسات  االسراتيجيات 
وحتى املعتقدات حول العاقات التجارية 
واالق���ت���ص���ادي���ة اإلق��ل��ي��م��ي��ة ل��ل��ج��م��ه��وري��ة 
تسببت  وال�����يت  اإلي���ران���ي���ة،  اإلس���ام���ي���ة 

لألسف يف الكثري من األضرار للبلد.
أن���ه يف األس����اس،  وأوض�����ح آل إس���ح���اق 
أث��ر ه��ذا اإله��م��ال ليس فقط يف اجمل��ال 
االقتصادي؛ ولكن أيضًا يف جماالت أخرى 
اسراتيجية  بني  الوثيقة  العاقة  بسبب 
للباد،  القومي  واألمن  والتنمية  التجارة 
بني  مباشرة  عاقة  هناك  أن  يعين  وه��ذا 
للباد  اإلقليمية  ال��ت��ج��ارة  اسراتيجية 
وأمن  التنمية  واسراتيجيات  وسياسات 

اجلمهورية اإلسامية اإليرانية.
اإليرانية- التجارة  غرفة  رئيس  وق��ال 
ال���ع���راق���ي���ة امل���ش���رك���ة: يف اجل��م��ه��وري��ة 
التجارة  قضية  فإن  اإليرانية،  اإلسامية 
ما  وظ����روف  س��ي��اس��ي��ة خمتلفة  ألس��ب��اب 
ق��ب��ل ال���ث���ورة وال���ت���ص���ورات وال��ت��وج��ه��ات 
القائمة، يتم تهميشها وتعترب أحيانًا غري 
للغاية؛  مهم  اإلنتاج  أن  حني  يف  منتجة. 
وب��دون عاقات  ب��دون س��وق  اإلنتاج  ولكن 
السياسات  مبدأ  تنسيق مع  وب��دون  دولية 
ال��ن��ق��دي��ة وال��ض��ري��ب��ي��ة وس��ي��اس��ات أس��ع��ار 
وأض��اف:  الفائدة.  عديم  سيكون  الصرف 
فهذا  للتصدير،  موجهًا  اإلنتاج  كان  إذا 
التصدير  ه��و  للمنتج  امل��ع��ي��ار  أن  ي��ع��ين 
واحلصول على النقد األجنيب واستهاك 
األولية  امل��واد  استرياد  أي  حمليًا،  العملة 
التصدير،  إع��ادة  أج��ل  من  اإلنتاج  بهدف 
مساحة  توجيهات  يف  غالبًا  ن��راه  ما  وه��و 
من  »اإلن��ت��اج  على  يؤكد  عندما  القائد 

أجل التصدير«.
وتابع: مبعنى آخر، فإن العاقات الدولية 
واإلقليمية تكون على احملك. إذا مّت إنتاج 
سلعة ما وفقًا لألسواق اإلقليمية والعاملية 
من حيث اجلودة والسعر وخدمات ما بعد 
البيع وميكنها املنافسة، فيمكنها أيضًا أن 
يعزز  أن  ميكن  مما  حمليًا،  وتتطور  تنمو 
ويزيد  العمل  فرص  من  ويزيد  االقتصاد 

الدخل القومي.

 احلد األدنى للتبادل التجاري ■
وص��ول  إمكانية  إىل  إس��ح��اق  آل  وأش���ار 
سائر  مع  التجاري  للتبادل  األدن��ى  احلد 
وق���ال:  دوالر،  م��ل��ي��ار   80-70 إىل  ال����دول 
ع��ل��ى س��ب��ي��ل امل���ث���ال يف جم����ال ص�����ادرات 
15 مليار  الطاقة، لدينا قدرة ال تقل عن 

املزايا  اقتصادية متامًا بسبب  دوالر، وهي 
ال��دول  أي��ض��ًا  وحتتاجها  بها  نتمتع  ال��يت 
ال��ع��راق وتركيا  اجمل����اورة، مب��ا يف ذل��ك 
إىل  ترجع  اليت  و...  وباكستان  وأرمينيا 
ايران  بها  تتمتع  اليت  واإلمكانيات  املزايا 

يف إمداد الطاقة لكافة األطراف.
ويف جم���ال ال��ع��اق��ات اخل��ارج��ي��ة، ق��ال 
اإليرانية-العراقية:  التجارة  غرفة  رئيس 
مع  االقتصادية  عاقاتنا  توسيع  ميكننا 
وال��يت تراوح  دوالر  مليار   30 إىل  تركيا 
وأض��اف:  دوالر.  مليارات   8-7 بني  حاليًا 
زي��ادة  ميكننا  بأفغانستان،  يتعلق  فيما 
دوالر  م��ل��ي��ارات   6 إىل  ال��ع��اق��ات  ح��ج��م 
وال���يت ت����راوح ح��ال��ي��ًا ب��ني 2-3 م��ل��ي��ارات 
ومجهورية  بأرمينيا  يتعلق  وفيما  دوالر؛ 
أذرب��ي��ج��ان، وخ��اص��ة م��ع روس��ي��ا، ميكن أن 
ي��ك��ون ل��دي��ن��ا ح��ج��م ك��ب��ري م��ن امل��ب��ادالت 
التجارية بسبب عضوية إيران يف منظمة 
االقتصادي  واالحت���اد  للتعاون  شنغهاي 

األوراسي.
واعترب آل إسحاق أن املسألة التالية هي 
التجارية  وال��ق��درة  وال���وزن  احلجم  مسألة 
التعامات  حجم  يبلغ  حيث  منطقتنا،  يف 
ال��س��ن��وي��ة يف ال����دول احمل��ي��ط��ة ب��إي��ران حنو 
أن يكون إليران  1200 مليار دوالر، وميكن 
تبادل جتاري سنوي يراوح بني 300-200 
البضائع  ن��وع  على  اع��ت��م��ادًا  دوالر،  مليار 
املنتجة واملوقع اجلغرايف السياسي واملركز 
األخ��رى  ال���دول  م��ع  وال��ع��اق��ات  اإلقليمي 
ومعايري اإلنتاج واملزايا األخرى؛ بينما يبلغ 
هذا احلجم حاليًا حوالي 30 مليون دوالر 
فقط، وهذا يعين أننا مل نستخدم 90٪ من 

طاقاتنا احلالية.

 التبادل التجاري مع العراق ■
عن  ب��ص��ورة مفصلة  ل��و حتدثنا  وق���ال: 
عاقات إيران االقتصادية، أي فيما يتعلق 
أن  فيمكن  امل���ث���ال،  سبيل  ع��ل��ى  ب��ال��ع��راق 
التجاري  التبادل  على  ق��درة  لدينا  يكون 
ال تقل عن 20 مليار دوالر سنويًا؛ ونفس 
احل��ج��م م��ع ال��ب��ل��دان األخ����رى. وأض���اف: 
ب��ل��غ ح��ج��م ال��ت��ب��ادل ال��ت��ج��اري يف بعض 
بعض  دوالر، ويف  مليار   12 السنوات حنو 
هذا  وأض��اف:  دوالر.  مليارات   8 السنوات 
التسعة األوىل من  األش��ه��ر  ال��ع��ام، خ��ال 
ال���ع���ام، ك���ان ل��دي��ن��ا ح��وال��ي 7 م��ل��ي��ارات 
أن يصل  نأمل  واليت  تباداًل جتاريًا،  دوالر 
إىل 10 مليارات دوالر حبلول نهاية العام؛ 
وبالطبع أن حجم التبادل التجاري املتفق 

عليه بني البلدين هو 20 مليار دوالر.
االت��ف��اق  يف  األوىل  اخل��ط��وة  أن  واع��ت��رب 
 10 بقيمة  ه��ي صفقة  روس��ي��ا  م��ع  األخ���ري 
مليارات دوالر مت االتفاق عليها، وقال: كل 
امل��وج��ودة  اهلائلة  الطاقات  على  ي��دل  ه��ذا 
العاقات  بتوسيع  تتعلق  واليت  إيران  حول 
سبيل  على  القومي؛  واألم���ن  االقتصادية 
املثال، بالنسبة للعراق، إذا استطعنا تغيري 
ال��ع��اق��ات االق��ت��ص��ادي��ة م��ن ق��ص��رية األم��د 
إىل ط��وي��ل��ة األم����د وم��س��ت��ق��رة وم��س��ت��م��رة 
وم��ت��وازن��ة، ف��إن ه��ذا سيلعب أي��ض��ًا دورًا يف 
مع  عاقاتنا  كانت  إذا  أي  القومي،  أمننا 

رئيس غرفة التجارة اإليرانية-العراقية املشرتكة يف تصريح لـ »الوفاق«:

محاوالت سعودية لتقويض العالقات 
اإلقتصادية بني إيران والعراق

السفري األملاني: نرغب يف تعزيز التعاون 
اإلقتصادي مع إيران

التعاون مع  إن باده ترغب يف رفع مستوى  األملاني يف طهران  السفري  قال 
إيران.

وأوضح هانس أودو موتسل، يف حفل التوقيع على متديد مذكرة التفاهم 
األملانية«  الشركات  مع  للمشاركة  االستعداد  ب�«برنامج  املعروفة  للتعاون 
يوم  رسوليان،  علي  اإليراني  والتجارة  واملناجم  الصناعة  وزي��ر  نائب  حضره 
بل  السياسية فحسب،  التعاون يف اجمل��االت  البلدين  يتوجب على  األح��د: ال 

يتوجب عليهما القيام معًا بإجراءات أكثر قوة يف اجملال العملياتي أيضًا.
من جهته، قال رسوليان: إن منظمة الصناعات الصغرية والبلدات الصناعية 
اإليرانية وقعت مذكرة تفاهم للتعاون مع جامعة »اليبزغ« األملانية ومجعية 
وزارة  مع  تعاونها  عن  فضًا  األملانية،  واملتوسطة  الصغرية  الشركات  احت��اد 

االقتصاد ومحاية املناخ األملانية واملؤسسة األملانية للتعاون الدولي.

السفري الربازيلي: إيران شريك جتاري مهم 
بالنسبة لنا

تعد مبثابة  االيرانية  االسامية  ان اجلمهورية  الربازيل يف طهران:  قال سفري 
الشريك التجاري املهم بالنسبة لدولة الربازيل.

أراك )وسط احملافظة  زيارته ملدينة  ولفت لودمار غونسالوس داغيارنتو، خال 
مع  التجاري  التعاون  مستوى  على  حافظت  الربازيل  ان  األح��د،  يوم  املركزية( 
ايران برغم احلظر املفروض عليها. كما نوه بوجود آفاق واعدة للتعاون يف جمال 

االسترياد وتطوير اقتصاد الصادرات بني طهران وبرازيليا.
وأكد السفري الربازيلي ان مجهورية ايران االسامية وبرغم احلظر الذي ازداد 
شدة عليها خال السنوات األخرية؛ لكنها استطاعت أن تصبح واحدة من الدول 
والربازيل  اي��ران  بني  التجاري  التعاون  ب��أن  وذك��ر  املنطقة.  صعيد  على  القوية 
ترغب  برازيليا  ان  م��ص��رح��ًا:  ال��زراع��ي؛  القطاع  على  احل��اض��ر  ال��وق��ت  يف  يرتكز 
الصناعات  ذلك  يف  مبا  اجمل��االت،  من  العديد  ليشمل  التعاون  نطاق  توسيع  يف 

البروكيمياوية مع طهران.

رئيس غرفة التجارة: سوق جيدة 
متوفرة إليران في أميركا الجنوبية

واملناجم  والصناعة  التجارة  غرفة  رئيس  أعلن 
للباد  بأن سوقًا جيدة متوفرة  االيرانية  والزراعة 

يف أمريكا اجلنوبية.
وقال غام حسني شافعي، يف تصريح له األحد، يف 
الرضوية  مدينة مشهد مركز حمافظة خراسان 
)مشال شرق ايران(: ان سوقًا جيدة متوفرة للباد 
يف أمريكا اجلنوبية؛ وبطبيعة احلال فان الدخول 
إليها حباجة اىل متهيدات مهمة مثل حل مسألة 
التوازن عن طريق  واجياد  للنقل  الباهظة  الكلفة 

الوصول اىل توافقات جتارية.
واع��ت��رب ش��اف��ع��ي ال��ف��رص ال��ت��ج��اري��ة إلي����ران يف 
ال��يت مت��ت دراستها  ال��ط��اق��ات  ال��ربازي��ل بأنها م��ن 
أخ��ريًا، وأض��اف: ان ال��ربازي��ل تعد من ال��دول اليت 
التبادل التجاري بسبب تفشي  مل ينخفض معها 
مرض كورونا وحتى ان إحصائيات التبادل معها 

بلغت الضعف.
ال��ربازي��ل بلغت  م��ن  اي���ران  واردات  أن  وأش���ار اىل 
املاضي أكثر من مليار دوالر وصادراتها  العام  يف 
اجي��اد  ض���رورة  م��ؤك��دًا  دوالر،  مليون   116 إليها 
واعترب  البلدين.  بني  التجاري  التبادل  يف  ت��وازن 
العقبات  إح���دى  ب��أن��ه��ا  للنقل  ال��ب��اه��ظ��ة  الكلفة 
االقتصادية  اي��ران  عاقات  تنمية  أم��ام  األساسية 
مع دول مثل الربازيل يف أمريكا اجلنوبية نظرًا 
من  مباشرة  حبرية  ماحة  خطوط  وج��ود  لعدم 
اي���ران اىل ه��ذه املنطقة م��ن ال��ع��امل، وأض���اف: ان 
تدشني خطوط ماحة حبرية وجوية مباشرة بني 
املشكلة اىل  ه��ذه  وال��ربازي��ل ميكنه معاجلة   اي��ران 

حد كبري.

ه���ب���ط���ت م���ع���ظ���م أس���������واق األس���ه���م 
اخل��ل��ي��ج��ي��ة ال��رئ��ي��س��ي��ة يف ال��ت��ع��ام��ات 
ي��وم اإلث��ن��ني، وك��ان مؤشر دبي  املبكرة 
»إع��ص��ار  عملية  نتيجة  خ��اس��ر  أك���رب 
ال��ق��وات  نفذتها  ال��يت  الثالثة  ال��ي��م��ن« 
املسلحة اليمنية ردًا على إعتداءات دول 

التحالف ضد اليمن األخرية.
وقالت وزارة الدفاع اإلماراتية: إنه »مت 
اعراض ص��اروخ«، ومل تذكر إن كان 
اإلماراتية  العاصمة  استهدف  الصاروخ 
ال���ت���ج���ارة  م���رك���ز  دب������ي،  أم  أب����وظ����يب 

والسياحة يف الشرق األوسط.
وهبط املؤشر الرئيسي يف دبي 2ر1٪ مع تراجع 
بنك  سهم  فنزل  عليه،  املدرجة  األسهم  أغلب 
اإلم��ارات دبي الوطين )أك��رب بنوك اإلم��ارات( 
بنسبة 4٪، وتراجع سهم إعمار العقارية القيادي 
ليتوقف  2ر٪0  أب��وظ��يب  م��ؤش��ر  وه��ب��ط  4ر٪0، 
ارتفاع استمر ألربع جلسات متتالية، ونزل سهم 

بنك أبوظيب األول 2ر٪0.

ويف قطر، نزل املؤشر الرئيسي 1ر0٪ مواصًا 
خ��س��ائ��ره م��ن اجل��ل��س��ة ال��س��اب��ق��ة، وه��ب��ط سهم 
بنك  وسهم  9ر٪2،  القطري  التجاري  البنك 

قطر اإلسامي 9ر٪0.

 أسعار النفط ترتفع ■
يف س��ي��اق آخ���ر، ارت��ف��ع��ت أس��ع��ار ال��ن��ف��ط ي��وم 
االث���ن���ني ل��ت��ق��رب م���ن أع���ل���ى م��س��ت��وي��ات��ه��ا يف 

سجلتها  وال��يت  سنوات  سبع  من  أكثر 
أدت  ح���ي���ث  ال���س���اب���ق���ة،  اجل���ل���س���ة  يف 
أوروبا  شرق  يف  السياسية  االضطرابات 
وال���ش���رق األوس����ط إىل إث����ارة امل��خ��اوف 

بشأن نقص اإلمدادات.
وارت���ف���ع خ���ام ب��رن��ت ال��ق��ي��اس��ي 92 
دوالر  95ر90  إىل  باملئة  0ر1  أو  سنتًا 
51ر00  ال��س��اع��ة  ل��ل��ربم��ي��ل حب��ل��ول 
ب��ت��وق��ي��ت غ��ري��ن��ت��ش ب��ع��د زي������ادة 69 
غرب  خام  وارتفع  اجلمعة.  يوم  سنتًا 
99 سنتًا  األمريكي  الوسيط  تكساس 
81ر87 دوالر للربميل بعد  1ر1 باملئة إىل  أو 

أن ارتفع 21 سنتًا يوم اجلمعة.
البلدان  منظمة  يف  املنتجني  كبار  ويسعى 
امل��ص��درة ل��ل��ب��رول )أوب����ك( وح��ل��ف��اؤه��ا بقيادة 
روس���ي���ا ف��ي��م��ا ي��ع��رف ب��اس��م )أوب�������ك+(، ل��رف��ع 
م��س��ت��وي��ات إن��ت��اج��ه��م. ك��م��ا ت���أث���رت ال��س��وق 
باهلجمات اليت شنتها القوات املسلحة اليمنية 

على اإلمارات العربية املتحدة.

فيما يرفع أسعار النفط ألعلى مستوياته في 7 سنوات

»إعصار اليمن« يهبط بأسهم اإلمارات وقطر

الوفاق / ُدريد اخلّماسي - أجرت صحيفة »الوفاق« مقابلة مع السيد حييى آل إسحاق رئيس غرفة التجارة اإليرانية-
العراقية املشركة، حتّدث فيها عن عاقات اجلمهورية اإلسامية اإليرانية اإلقتصادية الدولية واإلقليمية وأثرها على 

إسراتيجية التجارة والتنمية واألمن القومي للباد.

والعسكرية  السياسية  اجمل��االت  يف  العراق 
فإن  اسراتيجية،  والثقافية  واالجتماعية 
الركيز اآلن جيب أن يكون على كيفية 

توطيد العاقات التجارية.
عاقاتنا  عززنا  طاملا  إسحاق:  آل  وق��ال 
األه��داف  كل  سنحقق  فإننا  التجارية، 
امل�����ذك�����ورة، وه������ذا ي���ص���ب يف م��ص��ل��ح��ة 
يف  ق���ّص���رن���ا  إذا  ب���امل���ق���اب���ل،  ال���ب���ل���دي���ن. 
وأع��داؤن��ا،  منافسونا  واستخدمه  العمل 
ب��دأوا  ق��د  كما  أه��داف��ه��م،  فسيحققون 
هو  احلالي  وضعنا  إن  وأض��اف:  بالفعل. 
ال��ع��اق��ات  ق����درة  اس��ت��غ��ال  ع���دم  نتيجة 
إلينا  أواًل  ضررها  سيصل  اليت  التجارية 
ال����دول اجمل�����اورة. وت���اب���ع: قضية  ث��م إىل 
التجارة اإلقليمية والعاقات االقتصادية 
جيب أن تنتقل من اهلامش إىل الواجهة؛ 
وإذا ظهرت يف الواجهة، فإنها ستلعب دورًا 

ال��ع��اق��ات اخلارجية  ف��ع��ااًل يف ك��ل م��ن 
والشؤون احمللية.

التجارة اإليرانية- واعترب رئيس غرفة 
ال���ع���راق���ي���ة امل���ش���رك���ة أن�����ه يف ال���وق���ت 
فكريًا  القضية  ه��ذه  جتاهل  مت  احل��ال��ي 
واس��رات��ي��ج��ي��ًا ومل جت���د م��ك��ان��ه��ا ب��ع��د، 
بعض  عشرة  الثالثة  احلكومة  أول��ت  وقد 
االه��ت��م��ام هل���ذه ال��ق��ض��ي��ة، مب��ا يف ذل��ك 
م��ن��ظ��م��ة شنغهاي  م���ع  ات��ف��اق��ي��ة  ت��وق��ي��ع 
للتعاون واملفاوضات مع روسيا، والعاقات 
الدول اجملاورة واإلسامية،  التجارية مع 
وإع���ط���اء األول���وي���ة ل���ل���ق���رارات ال��ن��ق��دي��ة 
وامل��ص��رف��ي��ة وأن��ظ��م��ة ال��ص��رف األج��ن��يب، 
وحم���اول���ة إىل أن ي��ت��م ح��ل ه���ذا األم���ر، 
ونأمل أن يتم حل العديد من القضايا مع 

الدول اإلسامية والدول ذات األولوية.

 دول اجلوار؛ أولوية إيران ■
وأكد آل إسحاق أنه من حيث الدستور 
اإليراني، فإن دول اجلوار تأتي يف األولوية 
إذا  أي  األخ��رى،  البلدان  مع  عاقاتنا  يف 
هم  جرياننا  ف��إن  العاقات،  تطوير  أردن��ا 
أول��وي��ت��ن��ا األوىل، ث��م ال��ع��امل اإلس��ام��ي، 
ل��ذل��ك، م��ن حيث  ث��م البلدان األخ���رى. 
فإن  والدستور،  للثورة  الرئيسية  اجل��ذور 
ت��ط��وي��ر ع��اق��ات��ن��ا م��ع ج��ريان��ن��ا وال��ع��امل 
اإلس���ام���ي ه���و أح���د األول����وي����ات األوىل 

واملثالية إليران.
التالية  النقطة  إس��ح��اق  آل  واع��ت��رب 
العامل  ودول  إي��ران  بني  الفرص  أن  هي 
وهذا  ج��ي��دًا،  معروفة  ليست  اإلس��ام��ي 
مل  هل���ذا  ال��ت��ط��وي��ر  متطلبات  أن  ي��ع��ين 
أننا  آخ���ر،  مبعنى  ب��ع��د.  تسويتها  ت��ت��م 
منظمة  م��ع  عاقاتنا  تطوير  أردن���ا  إذا 
شنغهاي للتعاون، جيب أن نتفاوض مع 
كل من الدول األعضاء يف املنظمة وأن 
بعضنا  مع  ونتفاعل  اتفاق  إىل  نتوصل 
البعض، وقال: لدينا اتفاقيات مع بعض 
ال�����دول، م��ث��ل ال���ع���راق وت��رك��ي��ا؛ لكننا 
م��ازل��ن��ا يف ب��داي��ة ال��ط��ري��ق، وك��ذل��ك 
م���ع أوراس����ي����ا وع��ل��ي��ن��ا ح���ل امل��ش��اك��ل. 
وأض�����اف: خ��اص��ة ال���ق���ول يف ال��ت��ج��ارة 
أنها  هي  الدولية  والعاقات  اإلقليمية 
ذات اجتاهني، ورمبا حتى ثاثية. وتابع: 

نهتم  أن  ميكننا  ال  امل��ث��ال،  سبيل  ع��ل��ى 
العراق  مع  التجارية  العاقات  بتطوير 
على  أو،  العراقي.  اجلانب  استعداد  دون 
حاليًا  ج��دًا  مهتمة  إي��ران  امل��ث��ال،  سبيل 
مجيع  يف  س��وري��ا  م��ع  العاقات  بتطوير 
اجمل���االت وس��وري��ا يف أم���ّس احل��اج��ة إىل 
أفضل  لديها  وإي���ران  التسهيات،  ه��ذه 
والقوى  التكلفة  حيث  م��ن  التسهيات 
هذه  تتشكل  مل  لكن  والرغبة؛  البشرية 

العاقة رغم كل املزايا املتوفرة.

 القوانني واألنظمة يف سوريا ■
امل��ث��ال،  ع��ل��ى سبيل  إس���ح���اق:  آل  وق���ال 
ال��ع��اق��ة ب��ني ال��ق��وان��ني واألن��ظ��م��ة ال��يت 
ح��س��ب االت��ف��اق��ات ال���يت أب��رم��ت��ه��ا س��وري��ا 
يف  ع��ق��ود  منذ  العربية  ال���دول  بعض  م��ع 
االسترياد  وحظر  التفضيلية  التعريفات 
وال��ت��ص��دي��ر، ه��ي أن ال��ب��ض��ائ��ع اإلي��ران��ي��ة 
اهتمام  رغم  سوريا  بدخول  هلا  ُيسمح  ال 
م���س���ؤول���ي ال���ب���ل���دي���ن، ك���م���ا ال ُي��س��م��ح 
ل���ألج���ه���زة امل��ن��زل��ي��ة اإلي���ران���ي���ة ب��دخ��ول 
البناء، كما ال  سوريا، وكذلك أنشطة 
نتيجة  التجارية  األعمال  ممارسة  ميكن 
ل��ل��ع��دي��د م��ن امل��ش��اك��ل. وأض�����اف: إي���ران 
لكن  سوريا؛  مع  العاقات  بتطوير  معنية 
املثال،  سبيل  على  عمليًا.  حيدث  مل  هذا 
ب��اس��ت��رياد  ال��س��وري��ة  اجل���م���ارك  تسمح  ال 
السلع املنزلية اإليرانية، والنظام املصريف 
السوري غري مرتبط بإيران، وهناك متييز 
والدول األخرى.  إيران  بني االسترياد من 
واردات  ت��واج��ه  امل��ث��ال،  وت��اب��ع: على سبيل 
70-80٪؛  بنسبة  مجركية  رسومًا  إي��ران 
لكن واردات دولة جارة أخرى تواجه رسوم 

مجركية بنسبة 2-5٪ فقط.
وأكد رئيس غرفة التجارة اإليرانية-
إذا مل حتسم  أن��ه  امل��ش��رك��ة  ال��ع��راق��ي��ة 
تهتم  واألن��ظ��م��ة ومل  ال��ق��وان��ني  س��وري��ا 
بقضايا التجارة األساسية، فستجد يومًا 
أن جزءًا من اقتصادها قد وقع يف أيدي 
املتورطني يف  أو  األت��راك  رج��ال األعمال 
على سبيل  وق��ال:  السوري،  الشعب  قتل 
املثال يف حالة سوريا، فإن القوانني واليت 
اتفاقيات  إىل  تستند  بندًا،   70 تتضمن 
أجل  م��ن  ع��ق��ود  بضعة  قبل  وضعها  مت 
مع  ال��ت��ج��اري��ة  س��وري��ا  ع��اق��ات  تنظيم 
تعريفات  متنحها  واليت  العربية،  ال��دول 
أخ���رى.  ب��ل��دان  ع��ل��ى  وح��ظ��رًا  تفضيلية 
القوانني سارية، فا  وأض��اف: طاملا هذه 
إىل  تدخل  أن  اإليرانية  للبضائع  ميكن 

سوريا.
وف���ي���م���ا خي�����ص ع�����اق�����ات ال���ب���ل���دي���ن 
التجارة  إن  إسحاق:  آل  ق��ال  السياسية، 
جيب أن خترج من اهلامش إىل الواجهة، 
العسكرية  ال��ع��اق��ات  يف  جنحنا  وك��م��ا 
سوريا،  يف  إيرانيني  مستشارين  ووج��ود 
جيب أن ننجح يف إقامة عاقات جتارية 
السياسي  ال��ت��ع��اون  وآث����ار  واق��ت��ص��ادي��ة، 
وال��ع��س��ك��ري جي���ب أن ت��ظ��ه��ر يف جم��ال 
املثال، أقامت  التجارة أيضًا. على سبيل 
ايران معرضًا للبضائع يف دمشق والقى 
اس��ت��ق��ب��ااًل ج���ي���دًا م���ن ق��ب��ل امل��واط��ن��ني 

ال��س��وري��ني؛ ل��ك��ن ع��م��ل��ي��ًا، ع��ن��دم��ا قمنا 
بتصدير هذه البضائع، منعت اجلمارك 
بسبب  البضائع  ه��ذه  اس��ت��رياد  السورية 

القوانني والتعريفات املرتفعة.
وأض������اف: امل���ص���احل ال��س��ي��اس��ي��ة جتعل 
تطوير  بشأن  بالقلق  يشعرون  اآلخ��ري��ن 
سبيل  فعلى  جريانها؛  مع  إي��ران  عاقات 
إذا  أنه  والعراق  إي��ران  أع��داء  أدرك  املثال، 
البلدين  بني  التجارية  العاقات  كانت 
مستقرة ومستمرة، فلن حيققوا أهدافهم، 
ف��ي��ض��ع��ون م��وان��ع جت��اري��ة ق���در اإلم��ك��ان، 
فيخّلون بالعمليات املصرفية وال يسمحون 
األم������وال، وخي��ل��ق��ون مشاكل  ب��ت��ح��وي��ل 
توقف  مثل  والشحن،  النقل  عمليات  يف 
البصرة«  مشروع سكة   حديد »شلمجة - 
منذ  كيلومرًا-   17 وله  ط يبلغ  -ال��ذي 
ع��دة سنوات، وال��ذي ك��ان سريبط اي��ران 
وسوريا  ال��ع��راق  من  ة  ق املنط دول  جبميع 
واألردن وسائر الدول؛ لكن األيادي اخلفية 

ال تسمح بإقامة هذا اخلط.
وت��اب��ع: ال���ق���رارات وال��ل��وائ��ح اللحظية 
واملتغرية اليت يتم اختاذها هي أيضًا من 
العاقات  تطور  ق  ي ع ت اليت  املشاكل  بني 
املثال،  سبيل  على  ل.  و د � � � ال بني  التجارية 
على املستثمر أن يكون مطمئنًا للسنوات 
اخل��م��س ال���ق���ادم���ة؛ ول��ك��ن م���ن احملتمل 
أن���ه ب��ع��د ع��ام��ني تتغري مج��ي��ع ال��ق��رارات 
وكل  خسارته،  يف  يتسبب  مما  واللوائح، 

هذه األحداث مقصودة.

 التحريض السعودي ■
وقال آل إسحاق: على سبيل املثال، فيما 
الفنية  واخلدمات  البناء  مبشاريع  يتعلق 
واهلندسية، نرى أنه يف املزادات واملناقصات 
دول��ة معينة  أو  أو جمموعة  يفوز شخص 
باملزاد ملنع فوز ايران بها، أي أن كل الدعم 
الذي قّدمه الغرب والواليات املتحدة ودول 
»داع���ش«  تنظيم  تكاليف  ل��دف��ع  أخ���رى 
اإلره��اب��ي أص��ب��ح ال��ي��وم ي��ق��ّدم م��ن خال 
العاقات التجارية واالقتصادية. وأضاف: 
السعودية تدعم وحداتها اخلاصة، وتقوم 
ب��ت��ح��ري��ض وت��ش��ج��ي��ع إح���دى ال��ش��رك��ات 
مئوية  نسبة  على  واإلس��ت��ي��اء  ب��ال��ذه��اب 
معينة من السوق وتتكفل هي بدفع بعض 
املشاركة  املثال،  أو، على سبيل  النفقات. 
يف أحد املشاريع أو القيام باستثمار معني، 
أن  أو  معينة  منطقة  يف  يكون  أن  بشرط 

يكون شخص معني متعاقدًا.
امل��ث��ال،  سبيل  على  إي����ران،  أن  إىل  وأش���ار 
تصّدر ما قيمته مليوني دوالر من منتجات 
األل����ب����ان إىل ال����ع����راق ك���ل ع�����ام، وك���ان 
ه��ذا  يف  ب��امل��ش��ارك��ة  مهتمني  ال��ع��راق��ي��ون 
اإلن��ت��اج، وق���ال: أطلقت ش��رك��ة »ك��ال��ه« 
خ��ط إن��ت��اج يف م��دي��ن��ة ك��رب��اء امل��ق��دس��ة 
األم�����وال،  رؤوس  إس��ت��ق��ط��اب  يف  وجن��ح��ت 
أنشأت السعودية على الفور شركة مماثلة 
ملنع شركة »ك��ال��ه« من  دع��م كبري  م��ع 
بأن  القائلة  اآلراء  بعض  وه��ن��اك  النجاح، 
حريق معمل »كاله« كان متعمدًا لوقف 

مثل هذه االستثمارات يف العراق.
يتبع...

 إذا كانت عالقاتنا مع العراق في  ▌
المجاالت السياسية والعسكرية 

واالجتماعية والثقافية 
استراتيجية، فإن التركيز اآلن 

يجب أن يكون على كيفية توطيد 
العالقات التجارية

إذا لم تحسم الحكومة السورية  ▌
القوانين واألنظمة ولم تهتم 

بقضايا التجارة األساسية، فستجد 
يومًا أن جزءًا من اقتصادها قد 

وقع في أيدي المتورطين في قتل 
شعبها

أظهر تقرير نشر مبوقع وزارة النفط االيرانية )شانا( تسجيل صادرات 
آذار  21 مارس/  املالية اجلارية فرة  النفط، يف النصف األول من السنة 

حتى 20 سبتمرب/ أيلول 2021، واقع 677ر18 مليار دوالر.
وذك���ر ال��ت��ق��ري��ر، ال��ص��ادر أم��س االث��ن��ني، ان ص����ادرات النفط )اخل���ام، 

على  باملئة   118 بنسبة  منت  الغاز(  ومكثفات  الطبيعي  الغاز  املشتقات، 
مليار  431ر17  بلغت  النفطية  غ��ري  ال��ص��ادرات  أن  وب��نّي  س��ن��وي.  أس��اس 
دوالر بنمو 50 باملئة، ارتفاعًا عن 572ر11 مليار دوالر املسجلة يف الفرة 

املناظرة 2020.

 في 6 أشهر..
صادرات النفط اإليراني تسجل 6ر18 مليار دوالر
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خطيب زادة:
املتحدث باسم اخلارجية اىل الذكرى  واشار 
ال��س��ن��وي��ة ال��ث��ال��ث��ة واالرب���ع���ن الن��ت��ص��ار ال��ث��ورة 
اإلس��ام��ي��ة وع�����ودة اإلم�����ام اخل��م��ي��ي ال��راح��ل 
إىل ال���وط���ن، وق�����ال: ه����ذه امل��ن��اس��ب��ة ت��ذك��رن��ا 
األنظمة  ض��د  اإلي��ران��ي  الشعب  ون��ض��ال  جبهاد 

الديكتاتورية واالستبداد الداخلي واخلارجي.
اخلارجية  وزي���ر  ت��ص��رحي��ات  على  علق  كما 
املغربي حول جهود ايران لنشر املذهب الشيعي 
املرة األوىل  وق��ال: هذه ليست  إفريقيا،  يف غرب 
بهذه  املغربي  اخلارجية  وزي��ر  فيها  يدلي  ال��ي 
ال��ت��ص��رحي��ات ال��ف��ارغ��ة ال���ي ال أس���اس هل��ا من 
الصحة، لطاملا حاولنا جتاهل هذه التصرحيات 

احرتاما للمسلمن يف املغرب.
لكن وزير اخلارجية املغربي نفسه يعرف أكثر 
من أي شخص آخ��ر أن اج���راءات ه��ذا البلد يف 
العسكرية  والتدخات  العنف   ممارسة  جم��ال 
لقد  األخ��رى،  ال��دول  بعض  يف  واالستخباراتية 

تسبب يف الكثري من التوتر باملنطقة.
امل��س��ؤول��ن  ع��ل��ى  زاده: جي���ب  وت���اب���ع خ��ط��ي��ب 
العودة إىل أحضان شعوبهم  ويتحملوا  املغاربة 
من  ب��داًل  اإلس��ام��ي،  اجملتمع  يف  مسؤولياتهم 

ادالء مبثل هذه التصرحيات.

إجراء كندي مزّيف ■
اخل��ارج��ي��ة  وزارة  ب��اس��ت��خ��دام  يتعلق  وف��ي��م��ا 
الكندية السم مزيف للخليج الفارسي، قال: ان 
اخلافات  بعض  مع  تعاملت  الكندية  احلكومة 
هذه  أن  نسيت  وق��د  صبياني،  بشكل  السياسية 
اخلافات ال ميكنها أن تؤثر على قضايا واضحة 
البلدان  أمس���اء  ت��ك��ون  أن  ميكن  وال  وق��ان��ون��ي��ة، 

واملناطق خاضعة لإلرادة السياسية ألي بلد. 
واضاف: ليست هذه هي املرة األوىل الي تقوم 
االج���راءات  ه��ذه  مبثل  الكندية  احلكومة  فيها 
انطاقا من طموحاتها السياسية اخلاصة وترى 
اجل��ال��ي��ة اإلي��ران��ي��ة يف ك��ن��دا ال��س��ل��وك املنافق 
دموع  تذرف  حيث  يوم،  كل  الكندية  للحكومة 
التماسيح من جهة، وتهاجم اهلوية اإليرانية من 
ليس  التصرحيات  هذه  ان  أخ��رى مؤكدا  جهة 

هلا أدنى قيمة قانونية ودولية.

العدوان على اليمن ■
السعودي اإلماراتي  التحالف  وبشأن هجمات 
على اليمن، قال: هذا التحالف استهدف اليمن 
بهجماته العمياء وكان الشعب اليمي ضحية 
هذا العدوان يف السنوات املاضية ولطاملا حاولت 
تكون صوت  أن  اإليرانية  اإلسامية  اجلمهورية 
املظلوم، وبذلت قصارى جهدها  اليمي  الشعب 
من  معاناته  إلنهاء  الدولية  اآلليات  الستخدام 
خال األطر السياسية واحلوار اليمي- اليمي.
بها  ق��ام��ت  ال��ي  العنف  دائ���رة  أن  وش���دد على 
بعض دول املنطقة ضد الشعب اليمي ال تنتهي 

ما مل تضع حدا لعدوانها.
اليمي من  الشعب  أن خي��رج  واض���اف: جي��ب 
هذا الوضع املأساوي  بعد سنوات من احلصار، 
األيام  جعل  يف  اإلسهام  إىل  املنطقة  دول  داعيا 

القادمة أفضل االيام للشعب اليمي.
وبشأن تبادل الكهرباء بن السعودية والعراق، 
املنطقة،  دول  بن  العاقات  تعزيز  ندعم  ق��ال: 
معتربا  والسعودية  العراق  بن  العاقات  ومنها 
أن اجل���ه���ود امل��ب��ذول��ة ل��ت��وس��ي��ع ال��ع��اق��ات بن 
خاصة  املنطقة  مصلحة  يف  ت��ص��ب  ال��دول��ت��ن 
يف  والتعاون  الدعم  ه��ذا  إىل  حباجة  العراق  إن 

خمتلف األبعاد.
املتحدث باسم اخلارجية، دعم طهران  واكد 
التناغم  سياق  يف  املنطقة  دول  ب��ن  للعاقات 

االقليمي ومنها بن العراق والسعودية.
املزيد من  واعترب اجلهود االقليمية لتحقيق 
املنطقة، واضاف:  بانها ختدم مصلحة  التناغم 
ان اي�����ران ه���ي ن��ف��س��ه��ا واح�����دة م���ن امل��ق��رتح��ن 
بانه  ونعتقد  االقليمي  للتناغم  واملخططن 
ك��ل��م��ا ت��ع��زز ال��ت��ن��اغ��م ف����ان ال���ف���رص س��ت��زداد 
حاجة  وال  للتناغم  ك��اف��ي��ة  اج����واء  وه��ن��ال��ك 
اىل  اي��ض��ا حب��اج��ة  ال��ع��راق  ال��ع��ق��ي��م.  للتنافس 

الدعم والتعاون يف خمتلف االصعدة.

العاقات بن طهران والرياض ■
وحول العاقات بن طهران والرياض قال: مل 
البلدين  العاقات بن  اساسي يف  حيصل تطور 
التحرك من  لغاية االن، ولكن كلما استطعنا 
املنطقي  التعامل  اج���واء  حن��و  التجابه  اج���واء 
البلدين  شعيب  مصلحة  يف  يصب  ذل��ك  ف��ان 

وكذلك املنطقة.
ويف ال���رد ع��ل��ى س���ؤال ح���ول ارص����دة اي����ران يف 
اخل����ارج، ق���ال: ان اي����ران اج���رت خ���ال االع���وام 

ومنها  املختلفة  ال���دول  م��ع  حم��ادث��ات  املاضية 
العراق للوصول اىل ارصدتها.

واضاف: فيما يتعلق مبجال الصادرات فان لنا 
ال  ولكن  املالية  ارصدتنا  اىل  للوصول  اساليبنا 
البعادها  نظرا  التفاصيل  عن  الكشف  ميكني 

السرية وهي جارية بصورة اختصاصية.  
ومّث�����ن م��ت��ح��دث اخل���ارج���ي���ة م����ب����ادرة بعض 
الدول من ضمنها ايطاليا مبنح ايران لقاحات 
الصحة  التعاون يف جم��ال  ان  وق���ال:  ك��ورون��ا، 
م������ازال م��س��ت��م��را ون���وج���ه ال��ش��ك��ر ل��ل��ح��ك��وم��ة 
االيطالية يف هذا الصدد وبطبيعة احلال سعت 
لبعض  لتقديم مساعدات طبية  باملقابل  اي��ران 

الدول االخرى.
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» ذوالفقار«...
ويف وق��ت س��اب��ق، ق��ال وزي���ر ال��دف��اع يف حكومة 
ص��ن��ع��اء، ال��ل��واء حم��م��د ال��ع��اط��ف��ي، إّن ال��ف��رتة 
دول  عمق  يف  موجعة  »ضربات  ستشهد  املقبلة 
حق  وه���ذا  تتوّقعها،  ال  مناطق  ويف  ال���ع���دوان، 
مشروع للشعب اليمي«، يف إطار مراحل عملية 
»إعصار اليمن«، مشريًا إىل أّن »تصعيد العدوان 
ال يساعد على إنهاء احلرب، بل يزيد يف توسيع 
ن��ط��اق��ه��ا اجل���غ���رايف، وت��ق��وي��ض ف���رص ال��س��ام، 

وزعزعة أمن املنطقة واستقرارها«.
 13 القناة  يف  العسكري  امل��راس��ل  اعترب  وق��د 
الصهيونية، أور هيلر، أّن توقيت اهلجوم األخري 
ضد  اليمن  يف  املسلحة  ال��ق��وات  نفذته  ال���ذي 
رسالة  حيمل  »ال  ظيب  أبو  اإلماراتية  العاصمة 
إىل اإلماراتين فحسب، بل رسالة إىل الصهاينة 

أيضًا«.
اع��ت��ربت:  صهيونية  إع����ام  وس��ائ��ل  وك��ان��ت 
زي��ارة  أث��ن��اء  أب��و ظ��يب  أّن »توقيت اهل��ج��وم على 
هرتسوغ ميّثل بطبيعة احلال حماولة لتخريب 
الفندق عند  أّن��ه »ك��ان يف  ال��زي��ارة«، مضيفًة: 

حصول اهلجوم«.
غ�����ارات على   10 ي��ش��ن  ال����ع����دوان  *ط�����ريان 

العاصمة صنعاء فجر اإلثنن
من جهة اخرى، شن طريان العدوان األمريكي 
مكثفة  غارات  االثنن  فجر  اإلماراتي  السعودي 
ع��ل��ى ال��ع��اص��م��ة ص��ن��ع��اء م��س��ت��ه��دف��ا األح��ي��اء 
السكنية ما أدى لوقوع أضرار يف منازل املواطنن 

وحاالت فزع وهلع بن النساء واألطفال.
وأوض����ح م��ص��در حم��ل��ي: أن ط���ريان ال��ع��دوان 
السكي يف  االذاع���ة  غ��ارات حي   5 استهدف ب  
يف  متعددة  بأضرار  متسببا   ، احلصبة  منطقة 
منازل املواطنن . واستهدف ب 3 غارات لطريان 
مبديرية  ال��ت��ل��ف��زي��ون  مبنى  حم��ي��ط  ال���ع���دوان، 
ال���ث���ورة، وغ���ارت���ان ع��ل��ى ح��ي ال��ص��ي��ان��ة السكي 

مبديرية الثورة.
فيما أشارت وزارة الصحة العامة إىل استشهاد 
أكثر من 150 مدني وجرح 350 آخرين نتيجة 
تصعيد حتالف العدوان األخري واملستمر خال 
يناير احلالي، بينها جمزرة السجن االحتياطي 
ب��ص��ع��دة وال����ي ح��ص��دت 91 ق��ت��ي��ا م��ن ن��زالء 

السجن.

األمن...
نائب  ما يسمى  »تعرفنا على هوية  وأضافت: 
ال��وال��ي امل��دع��و اإلره��اب��ي ع���دوان ف��رح��ان جفال 
واملكنى )شيخ سيف( بعد إجراء الفحص الطيب 

) DNA( جلثته«.
م���ن ج���ان���ب آخ����ر أع���ل���ن ال����ع����راق، االث���ن���ن، 
م��ش��ارك��ت��ه يف االج���ت���م���اع ال���ت���ش���اوري ل����وزراء 

خارجّية الدول العربية املنعقد يف الكويت.
اخلارجية  وزارة  ع��ن  نيوز  السومرية  ونقلت 
مجهورية  »سفري  إن  فيه:  قالت  بيانا  العراقية 
العراق لدى الكويت، املنهل الصايف شارك نيابًة 
االجتماع  يف  حسن،  ف��ؤاد  اخلارجّية  وزي��ر  عن 
ال��ت��ش��اوري ل�����وزراء خ��ارج��ي��ة ال����دول ال��ع��رب��ي��ة، 
ال���ذي ع��ق��د يف ال��ك��وي��ت، ب��رئ��اس��ة أمح���د ناصر 
الدولة  ووزي��ر  اخلارجيَّة  وزي��ر  الصباح،  احملمد 
ال��دورة  رئيس  بالكويت،  ال��وزراء  لشؤون جملس 
وحبضور  العربية،  ال��دول  جامعة  جمللس   156
الدول  جلامعة  العام  األم��ن  الغيط،  أبو  أمحد 

العربية«.
وك��ش��ف ال��ب��ي��ان ع���ن أن اجمل��ت��م��ع��ن حب��ث��وا 
ذات  والقضايا  اإلقليمية،  األوض��اع  مستجدات 
االهتمام املشرتك، وسبل التعاون من أجل جتاوز 
األزمات مبا حيقق األمن، واالستقرار، ومبا يعزز 
الدول  مصاحل  وخي��دم  املشرتك،  العربي  العمل 

العربية، وشعوبها.
ويف وق��ت س��اب��ق، ق��ال األم���ن ال��ع��ام جلامعة 
الدول العربية أمحد أبو الغيط خال االجتماع 
الكويت،  يف  العرب  اخلارجية  ل��وزراء  التشاوري 
األحد، أنه »مل ُيطرح يف اجتماع وزراء اخلارجية 
ال��ي��وم م��س��أل��ة ع����ودة س��وري��ا للجامعة  ال��ع��رب 
بشكل  ال��س��وري��ة  األزم���ة  ناقشنا  ول��ك��ن  العربية 

عام«.

قيادة العمليات املشرتكة بالعراق: عززنا  ■
احلدود بقوات من الداخلية والدفاع

املشرتكة  العمليات  قيادة  أكدت  ذلك،  إىل 
تعزيز  على  العمل  ج��ار  أن��ه  االث��ن��ن،  العراقية، 
الداخلية  وزارت��ى  بقوات مشرتكة من  احل��دود 

والدفاع العراقية.
وقال نائب قائد العمليات املشرتكة، الفريق 
مؤمتر  يف  الشمرى،  األم��ري  عبد  الركن  األول 
ضربة   29 ن��ف��ذت  اجل��وي��ة  »ال��ق��وة  إن  صحفي 
 22 ن��ف��ذت  امل��اض��ى، كما  ديسمرب  خ��ال شهر 
قتل  عن  أسفر  ما  اجل���اري،  يناير  خ��ال  ضربة 

جمموعة من العناصر اإلرهابية«.
وأض�������اف: أن ق���ي���ادة ال��ع��م��ل��ي��ات امل��ش��رتك��ة 
لتكثيف  البيشمركة  يف  مبسؤولن  اجتمعت 
االه��ت��م��ام  ذات  امل��ن��اط��ق  األم��ن��ي��ة يف  اجل���ه���ود 

املشرتك، واحلد من النشاط اإلرهابي هناك.
وأج����رت ق��ي��ادة ال��ع��م��ل��ي��ات امل��ش��رتك��ة جولة 
م��ي��دان��ي��ة يف ك���رك���وك ب��رف��ق��ة م��س��ؤول��ن يف 
ال��ب��ي��ش��م��رك��ة ل��اط��اع ع��ل��ى ال���واق���ع األم���ي، 
ملاحقة  اجلهود  توحيد  مساعي  ضمن  وذل��ك 
مشرتكة  خطط  ووض���ع  اإلره��اب��ي��ة،  العناصر 
دياىل  مناطق  أمي يف  استقرار  تضمن حتقيق 

وكركوك وطوزخورماتو.

حيذر  ■ العراقي  القومي  األم��ن  مستشار 
»قسد«  سجون  يف  ارهابي  االف   10 من 

اإلرهابية
العراقي  القومي  األم��ن  وأك��د مستشار  ه��ذا 
10 آالف  أن وج��ود أكثر من  األع��رج��ي،  قاسم 
قسد  سجون  يف  دول��ة  خلمسن  يعودون  إرهابي 
مي��ث��ل خ��ط��ًرا ع��ل��ى ال��ع��راق وامل��ن��ط��ق��ة، مطالًبا 

اجملتمع الدولي بالقيام بدوره يف هذا امللف.
قاسم  ال��ق��وم��ي،  األم���ن  مستشار  أك���د  ك��م 
الدول  قيام  ضرورة  االثنن،  العراقي،  االعرجي 
بلدانهم،  يف  الدواعش  من  رعاياها  مبحاكمة 
أن اإلرهابين يف سجون »قسد«  فيما أشار إىل 

يشكلون تهديدًا للمنطقة والعامل.
وق����ال االع���رج���ي يف ت��غ��ري��دة ل��ه ع��رب ت��وي��رت، 
»شددنا خال لقائنا األحد مع الناتو واإلثنن 
على  والسويد  والنرويج  ال��دمن��ارك  سفراء  مع 
رع��اي��اه��ا من  ال����دول مبحاكمة  ق��ي��ام  ض����رورة 
10 آالف  الدواعش يف بلدانهم، وهم أكثر من 
50 دولة، وحاليًا يف  إرهابي، تابعن ألكثر من 
سجون قسد باحلسكة مشال سورية«. وأضاف، 
أن اولئك اإلرهابين »يشكلون تهديدًا حقيقيًا 

للمنطقة والعامل«.

احل��ش��د ال��ش��ع��يب ي��ك��ش��ف ت��ف��اص��ي��ل عن  ■
“اخل��ل��ي��ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة” يف داع����ش وع���دد 

افرادها
ك��م��ا ك��ش��ف احل��ش��د ال��ش��ع��يب، االح����د، عن 
يف  اللبنانية  اخللية  ملف  يف  دقيقة  تفاصيل 

صفوف تنظيم داعش االرهابي.
وق�����ال ال��ن��اط��ق ب���اس���م حم����ور دي�����اىل ص���ادق 
العظيم  ح����اوي  خ��ل��ي��ة  “اب������ادة  ان  احل��س��ي��ي: 
االرهابية بضربة جوية مساء السبت كشف عن 
وجود قتلى حيملون اجلنسية اللبنانية التحقوا 
مؤخرا بالتنظيم االرهابي ودخلوا الباد بطرق 

غري مشروعة لدعم التنظيم اإلرهابي”.
لبنان  “االج���ه���زة احل��ك��وم��ي��ة يف  ان  واض����اف: 
اكدت سفر 90 من رعاياها بطرق غري مشروعة 
اىل ال��ع��راق و10 دخ��ل��وا م��ن خ���ال امل��ط��ارات، 
اما  ه��ؤالء،  لدخول  مسارين  هناك  ان  مؤكدا 
ع��ن ط��ري��ق س��وري��ا او ج���رى اس��ت��ق��ب��ال بعضهم 
امل��ط��ارات من قبل جهات ودوائ��ر تريد خلط  يف 

الوراق والعبث باالمن واالستقرار الداخلي”.
واش���ار اىل ان “ه��ن��اك أج��ن��دة دول��ي��ة واضحة 
صوب  لبنان  من  املتطرفن  تسلل  بوابة  فتحت 
ال���ع���راق وه���ذا االم���ر خ��ط��ري ل��ل��غ��اي��ة يستدعي 
االن��ت��ب��اه وك��ش��ف ك��ل االوراق ال��ي ي���راد من 

خاهلا ايذاء الشعب بكل مكوناته”.
كشفت  العسكرية  االس��ت��خ��ب��ارات  وك��ان��ت 
مساء يوم السبت عن قتل 9 ارهابين يف ضربة 
جوية قرب حاوي العظيم مشال دياىل بينهم 4 

حيملون اجلنسية اللبنانية”.

حماس...
من جانبها، جددت وزارة اخلارجية الفلسطينية 
األم��م  مقدمته  ويف  ال��دول��ي  اجملتمع  مطالبة 
امل��ت��ح��دة ب���اخت���اذ إج�������راءات ت��ن��ه��ي االح���ت���ال 

الصهيوني.
وأوض�����ح�����ت اخل����ارج����ي����ة يف ب����ي����ان اإلث���ن���ن 
تنفيذ  ع��ن  ال��ت��ق��اع��س  أن  وف���ا:  وك��ال��ة  نقلته 
بالقضية  اخل��اص��ة  ال��دول��ي��ة  الشرعية  ق����رارات 
انتهاكات  عن  الدولي  والصمت  الفلسطينية 
االستيطان  مقدمتها  ويف  االح��ت��ال  وج��رائ��م 
الكيان  مينح  اإلرهابية  املستوطنن  واعتداءات 
الصهيوني ما حتتاجه من وقت لتهويد الضفة 
الغربية وتنفيذ خمططات الضم االستعمارية .

املتكررة  االنتهاكات  إىل  اخل��ارج��ي��ة  ولفتت 
يف  واملستوطنون  االحتال  ق��وات  متارسها  الي 
القدس احملتلة وباقي مناطق الضفة يف مشهد 
الفلسطينين  ح��ي��اة  على  يوميًا  يسيطر  ب��ات 

الدولة  إلقامة  فرصة  أي  على  بالقضاء  ويهدد 
الفلسطينية املستقلة بعاصمتها القدس .

إىل ذلك، أجربت قوات االحتال الصهيوني 
اإلث���ن���ن ع��ائ��ل��ت��ن ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ت��ن ع��ل��ى ه��دم 
منزليهما يف بلدة جبل املكرب جنوب شرق مدينة 

القدس احملتلة.
وذك�����رت وك���ال���ة وف����ا: أن ق����وات االح��ت��ال 
هدم  على  العائلتن  وأج��ربت  البلدة  اقتحمت 

منزليهما.
وشارك عشرات الفلسطينين األحد يف وقفة 
منازل  االحتال  هدم  على  احتجاجًا  بالقدس 
لتنفيذ  منها  قسريًا  وتهجريهم  الفلسطينين 

خمططاته التهويدية.
وتهدد سلطات االحتال بهدم مئات املنازل يف 
القدس احملتلة خال الشهور القادمة غالبيتها 

يف بلدة جبل املكرب.

م��س��ت��وط��ن��ون ي��ع��ت��دون ع��ل��ى مم��ت��ل��ك��ات  ■
الفلسطينين يف جنن

يف غضون ذلك، اعتدى مستوطنون صهاينة، 
يف  الفلسطينين  ممتلكات  على  األح��د،  مساء 

مدينة جنن بالضفة الغربية.
مسؤول  قال  الفلسطينية  وفا  لوكالة  ووفقا 
ملف االستيطان مشال الضفة غسان دغلس: إن 
مستوطنن اعتدوا على مركبات الفلسطينين 
أدى إىل  نابلس ما  باحلجارة على طريق جنن 

احلاق اضرارا مادية بها .
ويف سياق آخر، شارك عشرات الفلسطينين يف 
وقفة تضامنية مبدينة جنن نظمتها مؤسسات 
دعما  الفلسطينية  الوطنية  وال��ق��وى  األس���رى 
لألسرى داخل معتقات العدو الصهيوني طالب 
املشاركون فيها املؤسسات احلقوقية واإلنسانية 
الدولية ويف مقدمتها منظمة الصليب األمحر 
جثامن  الس��ت��ع��ادة  االح��ت��ال  ع��ل��ى  بالضغط 
عن  الفوري  واإلف���راج  حيتجزها  ال��ي  الشهداء 

األسرى الذين يتعرضون النتهاكات وحشية .

من  ■ فلسطينيا   18 تعتقل  ال��ع��دو  ق��وات 
الضفة الغربية

ك��م��ا ش��ن��ت ق���وات ال��ع��دو ال��ص��ه��ي��ون��ي، فجر 
اع��ت��ق��االت واس��ع��ة يف الضفة  االث���ن���ن، مح��ل��ة 

الغربية.
العدو  ق���وات  إن  فلسطينية:  م��ص��ادر  وق��ال��ت 
حمافظة  يف  منازهلم  من  مواطنن   8 اعتقلت 

أرحيا.
كما اعتقلت قوات العدو مخسة شبان خال 
اقتحامها مناطق متفرقة من حمافظة رام اهلل 

وسط الضفة الغربية احملتلة.
وداهمت قوات العدو خميم اجللزون مشال رام 
اهلل واعتقلت مسعفا بعد مداهمة منزله، كما 

اعتقلت شابا من منزله.
أزقة  يف  املشاة  للجنود  انتشارا  املخيم  وشهد 

وحارات املخيم.
ثاثة  العدو  ق��وات  اعتقلت  السياق،  ذات  ويف 
املدينة  غرب  قرية شقبا  اقتحامها  شبان خال 
وذلك عقب اقتحام منازهلم وجرى نقلهم إىل 
جهة جمهولة. كما اعتقلت شابن من جنن، 

وشاب من اخلليل، وآخر من القدس.

تونس تدعو لضرورة تكثيف التحركات  ■
ال����ع����رب����ي����ة ل�����دع�����م م����ط����ال����ب ال���ش���ع���ب 

الفلسطينى املشروعة
م��ن ج��ه��ت��ه، أك���د وزي���ر اخل��ارج��ي��ة التونسى 
عثمان اجلرندى، موقف تونس الثابت والداعم 
للقضية الفلسطينية العادلة، داعيا إىل ضرورة 
ال��ع��رب��ي��ة جت��اه  وال��ت��ح��رك��ات  تكثيف اجل��ه��ود 
مطالب  لدعم  والدولية  اإلقليمية  التجمعات 

الشعب الفلسطينى املشروعة. 
بيان  يف   - التونسية  اخلارجية  وزارة  وذك���رت 
ص��ح��ف��ي االث���ن���ن، أن االج��ت��م��اع ال����ذي ع��ق��د يف 
ال��ك��وي��ت ي��ن��درج يف إط���ار االج��ت��م��اع��ات ال��دوري��ة 
جلامعة  ال���وزاري  اجمللس  أقرها  ال��ي  التشاورية 
الدول العربية يف شهر فربابر املاضي، حيث تداول 
الوزراء جممل القضايا وامللفات الي تهم املنطقة 
الفلسطينية  القضية  مقدمتها  ويف  ال��ع��رب��ي��ة 
والوضع يف كل من ليبيا واليمن وسوريا ولبنان، 
املشرتك  العربي  العمل  دعم  بشأن  ال��رؤى  وتبادل 
الس��ي��م��ا يف ظ��ل ت��داع��ي��ات ج��ائ��ح��ة ك��ورون��ا وم��ا 

فرضته من حتديات دولية وإقليمية.

تفكيك...
ال حييد العدو عن العمل املباشر ضد املقاومة. 
بل  فقط،  لبنان  على  مقتصرًا  األم��ر  يعد  ومل 
بأن  ال��ع��دو  ال��ي يعتقد  ال��س��اح��ات  يشمل ك��ل 
حلزب اهلل عمًا أو نفوذًا فيها، من لبنان وسوريا 
ب��اإلض��اف��ة اىل  وال��ي��م��ن،  ال��ع��راق  وفلسطن إىل 
طابع  ذات  معطيات  وأظ��ه��رت  نفسها.  إي����ران 
استخبارات  أجهزة  أن  للغاية«  »حساس  أم��ي 
ال��ع��دو جن��ح��ت، خ���ال ال��ع��ام��ن امل��اض��ي��ن، يف 
لبنان وسوريا ورمبا يف أماكن أخرى، يف تنفيذ 
جمموعة من العمليات األمنية الافتة يف نوعية 
العدو  يتوقف  ومل  التنفيذ.  وطريقة  األه��داف 
بالعمل  للقيام  النخبة  من  وح��دات  إرس��ال  عن 

التنفيذي، إال أنه جلأ يف الوقت نفسه اىل فرق 
مع  التكّيف  على  ق��ادرة  دقيق  لتدريب  ُأخضعت 
العمل يف ساحات عربية، على طريقة عمل فرق 
»امل��س��ت��ع��رب��ن« يف فلسطن احمل��ت��ل��ة، م��ع ف��ارق 

أساسي يتعلق بطبيعة املهمة.
يف مواجهة ما يقوم به العدو، طّورت املقاومة 
أس��ال��ي��ب األم����ن امل���ض���اد. وجن���ح���ت، يف كثري 
م��ن األح���ي���ان، يف ت��وج��ي��ه ض��رب��ات وق��ائ��ي��ة، ويف 
منفردين،  عماء  أو  جتّسس  شبكات  اكتشاف 
م���ا دف����ع ال���ع���دو اىل إدخ�����ال ت��ع��دي��ل ج��وه��ري 
ع��ل��ى آل��ي��ة ال��ع��م��ل، م��س��ت��ف��ي��دًا إىل ح��د كبري 
ساحات  تشهدها  ال��ي  الكبرية  التغيريات  م��ن 

املواجهة، وخصوصًا يف لبنان وسوريا.
مباشر  غ��ري  بتنسيق  أو  امل��ق��اوم��ة،  ج��ان��ب  اىل 
م��ع��ه��ا، مت��ّي��ز ف����رع امل��ع��ل��وم��ات يف ق����وى األم���ن 
ال��داخ��ل��ي جب��ه��د خ���اص ع��ل��ى ج��ب��ه��ة مكافحة 
ال��ف��رع، يف  التجسس اإلس��رائ��ي��ل��ي. وق��د ح��ّق��ق 
ال��س��ن��وات امل��اض��ي��ة، إجن����ازات ك��ب��رية ص��ّب��ت يف 
خدمة هذا اهلدف. فتمّكن من اإليقاع بعدد من 
شبكات التجسس للعدو يف مصيدته، وخصوصًا 
الصعيد  على  شهده  ال��ذي  الكبري  التطور  بعد 
اىل  باإلضافة  البشري،  االستعام  ويف  التقي 
مبقاطعة  والقيام  والرصد  التحليل  يف  اخلربة 

املعطيات.
وق�����د أظ����ه����رت ال���س���ن���وات امل���اض���ي���ة ح��رف��ي��ة 
استثنائية لدى الفرع، جعلت املريدين واخلصوم 
جرائم  حتليل  يف  الفائقة  ق��درت��ه  على  يثنون 
جنائية خال وقت قصري، وقدرته على حتقيق 
نتائج دقيقة ال تتعّلق فقط جبرائم حتصل على 
حتصل  بأعمال  وأي��ض��ًا  بل  اللبنانية،  األراض���ي 
خارج لبنان. ورغم أن اجلهات اخلارجية ال تعطي 
تهريب  مكافحة  جم��ال  يف  حقه  املعلومات  ف��رع 
أن  يعرفون  اجلميع  أن  إال  واملمنوعات،  البشر 
الفرع كان، وال يزال، الاعب األبرز يف ماحقة 
ملف تهريب املخدرات، سواء عرب لبنان ومنافذه 
أو عرب وسائل أخرى، وقد زّود الفرع عواصم عدة 
مبعطيات مّكنتها من إحباط عمليات إجرامية 

خارج لبنان.
ق��ب��ل مخ��س��ة أس��اب��ي��ع ت��ق��ري��ب��ًا، أب��ل��غ ض��اب��ط 
إش��ارة تشري  الفرع عثوره على  متخصص قيادة 
اللصيقة  امل��ت��اب��ع��ة  أم����ي.  ب��ع��د  ذي  ع��م��ل  إىل 
ل��ل��م��ش��ت��ب��ه ف���ي���ه، ب��ّي��ن��ت وج�����ود ص��ل��ة واض��ح��ة 
ل���ه ب��ال��ع��دو اإلس��رائ��ي��ل��ي. ع��ن��ده��ا، ب���دأ ال��ف��رع 
التجسس  ضد  تارخيه  يف  أمنية  عملية  أك��رب 
اإلسرائيلي، ومتّكن خال أربعة أسابيع من وضع 
يده على ملفات تتعلق بالعشرات من املشتبه يف 
ت��ورط��ه��م مب���ّد ال��ع��دو، م��ب��اش��رة أو ب��ص��ورة غري 
مباشرة، وبعلم أو من دون علم مسبق، مبعطيات 
تتعّلق بأهدافه ال تنحصر فقط جبمع معطيات 
عن املقاومة ومراكزها، بل بعملية مسح شاملة 
تشمل أيضًا قوى املقاومة الفلسطينية املوجودة 
أظهر  وقد  لبنان، وال سيما حركة محاس.  يف 

التوسع يف التحقيقات مفاجآت كثرية، منها:
اخ��رتاق  وج��ود  املعلومات  ف��رع  اكتشف  أواًل: 
للعدو داخل الفرع نفسه، ويف موقع شديد القرب 
من قيادته. وتبّن من التحقيق مع املشتبه فيه 
االخ��رتاق مجع معطيات مما يسمعه  أن هدف 
حبكم موقعه، وحتديد هويات ضباط يف الفرع 

واألدوار الي يقومون بها.
تبّن وجود خرق يف حزب اهلل متثل يف  ثانيًا، 
)وهو  احل��زب  يف  »التعبئة  عناصر  أح��د  جتنيد 
ب��ل��دة جنوبية( ش���ارك يف م��ه��ام يف س��وري��ا.  م��ن 
وقد أوقف جهاز أمن املقاومة املشتبه فيه، وتبّن 
بالتحقيق معه أنه ُجّند بواسطة منظمة اّدعت 
أنها تعمل ملصلحة األمم املتحدة، وتقوم بأعمال 

إحصاء ودراسات واستطاع رأي.
موجود  س��وري  فيه  مشتبه  اكتشاف  ثالثًا، 
يف دمشق، نّسق جهاز أمن املقاومة مع األجهزة 
كان  بأنه  أق��ّر  وقد  لتوقيفه.  السورية  األمنية 
يعمل على رصد مقاّر مدنية وعسكرية وجتارية، 
العاصمة  وم��ب��ان يف  ط��رق��ات  خ��رائ��ط  وي���وّف���ر 
السورية، من دون أن يعرف اهلدف من وراء مجع 

هذه املعلومات.
رابعًا، تبّن أن العدو متّكن من اخرتاق عدد من 
حكومية  غري  ومجعيات  منظمات  يف  العاملن 
وجت��ن��ي��ده��م جل��م��ع م��ع��ط��ي��ات ع���ن ال��وض��ع��ن 
عقارات  عن  ومعلومات  واالجتماعي،  السياسي 
اجل��ن��وب،  ويف  اجلنوبية  الضاحية  يف  وم��ن��ازل 
إضافة إىل معلومات تقليدية عن مراكز حلزب 
اهلل وبعض مراكز اجليش، ومعلومات عن أفراد 
يف حزب اهلل واالستفسار عن عاقات ألشخاص 

مع أفراد ومسؤولن يف احلزب.
على  م��رّك��ز  عمل  وج��ود  اكتشاف  خامسًا، 
جم��م��وع��ات ح���رك���ة »مح������اس« يف خم��ي��م��ات 
أشخاص  ق��دوم  رصد  املشغلن  لبنان، مع طلب 
ورصد  إليها،  املخيمات  خ��ارج  من  فلسطينين 
خمصصة  تكون  أن  ميكن  ال��ي  األمكنة  بعض 
على  التحقيق  ويرّكز  العسكري.  لاستخدام 
املتصلن  أح��د  توقيف  )مت  فيهم  املشتبه  صلة 
الشمالي يف  الربج  بانفجار خميم  ب�»محاس«( 

11 كانون األول املاضي.
س���ادس���ًا، ب��ن امل��وق��وف��ن م��ه��ن��دس��و ات��ص��االت 
مراكز  لتأسيس  التخطيط  أحدهم  من  ُطلب 
اتصاالت يف بريوت. كما أن هناك شبانًا يافعن 

ال خربة هلم يف أي جمال.

فرع  جنح  والتحقيق،  الرصد  عملية  وخ��ال 
املشتبه  التواصل بن  آلية  املعلومات يف كشف 
ف��ي��ه��م وم��ش��ّغ��ل��ي��ه��م وط��ري��ق��ة إي��ص��ال األم����وال 
ل��ل��م��ج��نَّ��دي��ن. ويف ال��ت��ف��اص��ي��ل، ف���إن ال��ت��واص��ل 
دردش��ة  وغ��رف  إلكرتونية  يتم عرب مواقع  ك��ان 
م��غ��ل��ق��ة، أو ع���رب ات���ص���االت ه��ات��ف��ي��ة ب��واس��ط��ة 
خ��ط��وط ه��ات��ف ل��ب��ن��ان��ي��ة. وب����دا م��ن ذل����ك، أن 
ت��ك��رار خطأ  ت��ف��ادي  أرادت  ال��ع��دو  أم���ن  أج��ه��زة 
ُيعتمد سابقًا ومت  ال��ذي كان  األم��ي«  »الرقم 
منح  اىل  يلجأون  املشّغلون  كان  إذ  اكتشافه، 
التواصل  يف  الستخدامه  أجنبيًا  رقمًا  العميل 
م��ع��ه��م. وحب��س��ب م��ع��ل��وم��ات »األخ����ب����ار«، ف���إّن 
للعدو  ج��دي��دًا  عمل  أسلوب  كشفوا  احملققن 
تبّن  فقد  ال��س��اب��ق.  ع��ن  خمتلفًا  اإلس��رائ��ي��ل��ي 
خال  من  حصلت  التجنيد  عمليات  معظم  أّن 
وأّن دافع عدد من  التواصل االجتماعي،  مواقع 
تردي  بسبب  امل��ال  إىل  احلاجة  كان  املتورطن 
الوضع االقتصادي، ما مّكن العدو من إغرائهم. 
بسيطة  معلومات  يطلب  املشّغل  وأحيانًا، كان 
على سبيل التجربة لقياس مدى جدية العميل 

يف التعاون.
فكانت  امل��ال��ي��ة،  ب��ال��دف��ع��ات  يتعلق  م��ا  أم���ا يف 
 Western( تسّلم عرب شركات حتويل األموال
األم����وال  م��ص��در  وك����ان   .)Union, OMT
الشرقية  وأوروب����ا  الاتينية  أم��ريك��ا  يف  ب��ل��دان 
وأف��ري��ق��ي��ا وآس���ي���ا. وت���ب���ّن أن األم�����وال ك��ان��ت 
األن��ظ��ار،  تلفت  ال  حتى  صغرية  مببالغ  حُت���ّول 
يرسلها  الي  املساعدات  حبيث تصنف يف خانة 
املغرتبون اللبنانيون اىل ذويهم. كما أن بعض 
احلواالت كانت ترسل بأمساء أبناء املشّغلن أو 
التحقيقات  وبّينت  السن.  صغار  من  أقربائهم 
املوقوفن قبضوا حتويات مببالغ  أّن عددًا من 
فقط،  دوالر   ٢٠٠ و  دوالر   ١٠٠ ب��ن  ت���راوح���ت 
التواصل  مواقع  عرب  معلومات  إعطاء  مقابل 

االجتماعي.
عدد الذين خضعوا للتحقيق معهم على مدى 
ُأوقف  35 شخصًا، وقد  ال�  املاضي جتاوز  الشهر 
املعلومات، فيما يوجد  20 منهم لدى فرع  حنو 
آخر  وموقوف  املقاومة،  أمن  لدى جهاز  موقوف 
يقومون  أنهم  تبّن  وأطلق سراح من  يف سوريا. 

بأعمال مشابهة مل يثبت أن هلا عاقة بالعدو.
لبنانية  ج��ن��س��ي��ات  ع��ل��ى  ت���وّزع���وا  امل��وق��وف��ون 
وفلسطينية وسورية، واللبنانيون منهم من كل 
الطوائف )سّنة وشيعة ودروز ومسيحيون(، وقد 
عملوا انطاقًا من معظم املناطق اللبنانية، من 
م��رورًا  مش��ااًل،  طرابلس  اىل  جنوبًا  جبيل  بنت 
وقد  وك��س��روان.  لبنان  وجبل  وب���ريوت  بصيدا 
على  املوقوفن  من   12 أن  التحقيقات  أظهرت 
ملصلحة  يعملون  بأنهم  علم  على  األق��ل كانوا 
يعتقدون  البقية كانوا  وأن  اإلسرائيلي،  العدو 
أو  دول��ي��ة  م��ؤس��س��ات  ي��ع��م��ل��ون ملصلحة  ب��أن��ه��م 
بن  من  أن  تبّن  كما  حكومية.  غري  منظمات 
مع  وثيقة  عاقات  نسج  يف  جنح  من  املوقوفن 
»بيئة املقاومة«، ما سّهل هلم التحرك يف مناطق 
أحدهم  أن  كما  والضاحية،  والبقاع  اجلنوب 

عمل حتى توقيفه مع شخصية بريوتية بارزة.
فرع  يلجأ  أن  املقبلة  ال��س��اع��ات  يف  وي��ف��رتض 
املعلومات إىل تزويد اجلهات القضائية املختصة 
ال��ق��رار  الخت���اذ  مت��ه��ي��دًا  التحقيقات  مبحاضر 
مع  العسكرية  احملكمة  اىل  امل��وق��وف��ن  بإحالة 

املضبوطات الي تشمل كمية من األموال.
ك��م��ا ت���ب���ّن أن أح����د امل���وق���وف���ن، وه����و من 
طرابلس، بّرر تعامله مع العدّو بأنه يكره حزب 
احل��زب«.  ضد  شيء  بأي  للقيام  و»مستعد  اهلل 
وقد اعرتف بأنه بادر اىل االتصال باإلسرائيلين 
الذين نقلوه يف إحدى املراحل إىل األردن، حيث 
كشف  ول��ف��ح��ص  متخصصة  ل�����دورات  خ��ض��ع 
ال���ك���ذب، ث��م ُأخ��ض��ع ل��ت��دري��ب ع��ل��ى اس��ت��خ��دام 
ب��إح��داه��ا  ُزّود  وق���د  ط���ي���ار.  دون  م���ن  ط���ائ���رات 

واستخدمها يف بعض مهامه.
وهو  األول سريجيو،  امس��ه  امل��وق��وف��ن،  وأح��د 
يعمل يف واح��دة من اجلمعيات الي نبتت بعد 
17 تشرين 2019، أقّر بأنه تلّقى متويًا لشراء 
الكمامات من أجل توزيعها بعد أن يطبع  آالف 
اهلل  نصر  ك��ّل��ن...  يعي  »ك��ّل��ن  ع��ب��ارة  عليها 

واحد منن«.
 300 ب��أن��ه، مقابل  امل��وق��وف��ن  أق��ّر أح��د  كما 
يف   )Sim cards( هاتفية  ش��رائ��ح  خّبأ  دوالر، 
أن يشحنه  الكتب، قبل  ثقب أحدثه داخل أحد 

.DHL إىل عنوان خارج لبنان بواسطة
وأق���ر ث��اث��ة م��ن امل��وق��وف��ن ب��أن��ه��م، ب��ن��اًء على 
االستحصال  على  عملوا  مشّغليهم،  من  أوام��ر 
على إفادات عقارية ملعرفة أمساء مالكي عقارات 
يف مناطق خمتلفة، كما طلب منهم استئجار 
مفاتيحها يف  وت��رك  املناطق  من  ع��دد  شقق يف 

أمكنة معّينة.
لبنانية  إعام  وسائل  أكدت  آخر،  جانب  من 
من  طلب  ع���ون،  ميشال  اللبناني،  الرئيس  أن 
وزي����ر اخل��ارج��ي��ة، ع��ب��د اهلل ب��و ح��ب��ي��ب، »إدان����ة 
اخلرق الصهيوني وتقديم شكوى جمللس األمن 
ب��ه��ذا اخل���ص���وص«. وحب��س��ب اإلع����ام ال��س��وري 
فجر  الصهيوني  العدو  »عمد  فقد  واللبناني، 
اإلثنن إىل قصف مراكز يف حميط العاصمة 
اللبنانية  األج��واء  مستخدما  دمشق،  السورية 

منطلقا لصواريخ طائراته«.
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 أيام عشرة الفجر ذكرى تجديد حياة 
 شعب إيران ووطننا العزيز، فالناس يحتفلون 

في هذه األيام  وهذا من حقهم

ط���ور خ����رباء اجل��ي��ش األم��ري��ك��ي، أس��ل��وب 
ي��س��اع��د اجل���ن���ود ع��ل��ى ال���ن���وم يف أق����ل من 
دقيقتني، يف أي ظرف زماني كان أو مكاني.

حنو 96% من األشخاص الذين جربوا هذا 
خبري  حسب  دقيقتني،  خالل  ناموا  األسلوب 
لياقة بدنية يدعى جوستني أوغوستني، الذي 
نشر فيديو على منصة التواصل االجتماعي 

)تيك توك(.
يقول جوستني: )مت تطوير هذه التقنية يف 
وقت  أي  يف  بالنوم  للجنود  للسماح  اجليش 
ويف أي مكان، حتى يف ساحة املعركة، عندما 
تكون البيئة غري مرحية للغاية وهناك الكثري 

من الضوضاء حوهلا، فالنوم بالنسبة للجندي أمر بالغ 
األهمية(.

أساسي  بشكل  تطويرها  مت  التقنية  هذه  أن  وأض��اف 
للطيارين املقاتلني الذين حيتاجون إىل 100% من ردود 
أنه يتضاءل  أفعاهلم وتركيزهم، وهو ما نعلم مجيعًا 

مع قلة النوم.

آلية  ■
ي��ش��رح ج��وس��ت��ني يف امل��ق��ط��ع امل��ص��ور آل��ي��ة ع��م��ل ه��ذا 
األسلوب، فيقول: )خذ نفسًا عميقًا وابدأ يف تهدئة كل 

جزء من جسمك من الرأس إىل القدم(.
وأضاف جوستني: )قم بإرخاء عضالت جبهتك، وأرِخ 

عينيك وخدودك وفكك.. وركز على التنفس(.
وتابع: )تأكد من أن الكتفني غري مشدودين.. أرخهما 
وأن��زهل��م��ا إىل أدن���ى م��س��ت��وى مم��ك��ن، وات����رك ذراع��ي��ك 

مرخيني جبانبك، مبا يف ذلك راحة يدك وأصابعك. 
من  ينتقل  داف��ئ��ًا  ش��ع��ورًا  ختيل  بذلك،  قيامك  أثناء 

رأسك نزواًل إىل أطراف أصابعك(.
وتابع: )اآلن، خذ نفسًا عميقًا وازفر ببطء، قم بإرخاء 
ص���درك وب��ط��ن��ك وف��خ��ذي��ك ورك��ب��ت��ي��ك وساقيك 

وقدميك(.
من املهم تصفية الذهن من أي فكرة أو أي شيء يسبب 
التوتر.. فكر يف أنك مستلق يف زورق على حبرية هادئة 
أن��ك مستلق يف  أو  ف��وق��ك.  زرق���اء صافية  م��ع مس��اء 

أرجوحة سوداء خمملية يف غرفة مظلمة متامًا.
إذا شعرت بالتشتت يف أي حلظة، كرر عبارة )ال تفكر، 

ال تفكر،( ملدة 10 ثوان.
ليلة  كل  مت��ارس  أن  املفرتض  )من  جوستني:  وختم 
96% من األشخاص الذين  أن  ملدة ستة أسابيع. اتضح 
يتقنون هذه التقنية ميكنهم النوم يف غضون دقيقتني 

من إغالق أعينهم(.

كاريكاتري

أن هناك دولة  إال  البالد  املنتشر داخل  باألهرامات وعددها  الرغم من متيز مصر   على 
عربية تفوقت على مصر يف عدد األهرامات املوجودة فيها .

وحني تذكر كلمة )أهرامات( يف أي مناسبة كانت، تتجه األنظار غالبا حنو أهرامات 
اجليزة يف مصر ، لكن تتجاهل األغلبية أو رمبا ال تعرف شيئًا عن األهرامات النوبية املوجودة 
حبوض النيل ضمن ما يعرف تارخييا ببالد النوبة الواقعة بيومنا احلاضر بشمال السودان.
العاصمة  مدينة كرمة  مثلت  امليالد،  قبل  و1500   2500 عامي  بني  ما  الفرتة  فخالل 
1000 و300 قبل امليالد.  النوبة، قبل أن تنتقل فيما بعد ملدينة نبتة ما بني عامي  ببالد 

والحقا، اعتمدت مدينة مروي عاصمة نوبية حلدود العام 300 ميالدي .
ملئات  امتدت  زمنية  ف��رتة  خ��الل  وذل��ك  النوبة،  أه��رام��ات  املنطقة  تلك  يف  شّيدت  فقد 

السنني. واستخدمت كأضرحة مللوك وملكات وأثرياء مدينيت نبتة ومروي.
وعلى الرغم من صغر حجمها مقارنة بنظريتها املصرية، إال أنها تتفوق أهرامات النوبة 

عن تلك املوجودة باجليزة من حيث العدد، حيث يقّدر عددها حبوالي 220 هرما.
ويف الغالب، ال يتجاوز طول هذه األهرامات السودانية، املتميزة بقممها احلادة، الثالثني 

مرتا وتضم بداخلها غرفا مقدسة توضع بها اهلدايا واألطعمة والقرابني املقدمة للميت.
أن  بداخلها،  امل��وج��ودة  النقوش  بناء على  ال��يت ج��رت  األحب��اث  أثبتت بعض  ذل��ك،  إىل 
جثث من تواجدوا داخل تلك األهرامات قد حّنطت ووضعت داخل توابيت قبل أن تكسى 
باجملوهرات واألحجار النفيسة. كما أّكد بعض علماء اآلثار الذين زاروا أهرامات النوبة 
ما بني القرنني التاسع عشر والعشرين على وجود أقواس وسهام وأحزمة خيول وصناديق 
خشبية وفخار وزجاج ملون وأواٍن معدنية، إضافة للعديد من املصنوعات اليدوية األخرى 
بها. وقد جاءت هذه البضائع املوجودة بداخل األهرامات والغرف اجلنائزية لتثبت وجود 

حركة جتارية هامة بني بالد النوبة ومصر واإلغريق.

حتد غريب من نوعه، دخله أحد رواد منصة »إنستغرام«، أال وهو تناول اللحوم النيئة، يف 
حماولة ملعرفة كم ميكنه البقاء على قيد احلياة بهذا النظام الغذائي.

وقالت صحيفة بريطانية »إن الرجل ميلك حسابا على منصة»إنستغرام«، ويتابعه 70 
ألف شخص، واظب على تناول اللحم الينء ملدة 78 يوما على التوالي.

اللحم  الرجل وض��ع حبه ألك��ل  أن  وذك��رت 
سيصمد  كم  ومعرفة  االختبار،  موضع  ال��ينء 

على هذه احلالة.
م��ن أكل  ال��رج��ل متكن حتى اآلن  إن  وق��ال��ت 
التوالي،  على  ال���80  لليوم  املطبوخ  غري  طعامه 
اللحم  ال��دج��اج وش��رائ��ح  ويشمل ذل��ك ص���دور 

وقطع من حلم مسك.
وما يثري الغرابة يف قصته هو أنه مل يتعرض 
الذي  الرجل،  وسعى  غذائي،  لتسمم  اآلن  حتى 
مل يذكر امسه لكن يبدو أنه يعيش يف الواليات 
امل��ت��ح��دة، إىل ت��وث��ي��ق جت��رب��ت��ه يف»إن��س��ت��غ��رام«، 
ل��و»ت��ويف  أن���ه مستمر يف ذل���ك ح��ت��ى  م��ؤك��دا 

متأثرا بالبكترييا«.
ويقوم الرجل بغسل وجباته بالبيض أو احلليب الينء، ويف أكله للطعام على هذا النحو، 

يطبق الرجل األمريكي محية رجال الكهوف يف العصور الغابرة.
ببساطة  وق��ال:»ال يوجد مضغ، ميكنك  البقري  للحم  تناوله  وّثق  املنشورات،  أحد  ويف 
وضع حلم البقر يف فمك وابتالعه«. وعندما سئل إن كان يعاني من مشكلة ما، قال إنه 

ال يوجد ما يدعوه إىل التوقف، مشريا إىل أن اللحم املفروم أصبح أحد خياراته املفضلة.
ومع ذلك، أكد أن مذاق اللحم املطبوخ أفضل قليال.

وتبدو حالة الرجل غريبة إىل حد كبري، إذ يقول األطباء إن تناول اللحوم النيئة تسبب 
أمراضا معوية خطرية، مثل التسمم الغذائي، نظرا الحتوائها على بكترييا الساملونيال.

تقنية للنوم خالل دقيقتني حتت أي ظرف
دولة عربية صاحبة أكبر عدد أهرامات بالعالم

يأكل اللحم النيء منذ 80 يوما .. وهذه النتيجة!

 أف����ادت وس��ائ��ل إع����الم س��وي��دي��ة ب��أن 
أطلقت  كلينينغ(  )كورفيد  شركة 
مجع  على  ال��غ��رب��ان  لتدريب  برناجما 
السجائر  كأعقاب  الصغرية  القمامة 
مثال يف شوارع السويد. وينص الربنامج 
على تدريب الغربان على مجع القمامة 
ووض���ع���ه���ا يف آل����ة خ���اص���ة، ت���ق���دم هلا 
وكالة  ونقلت  ذل��ك.  مقابل  الطعام 
)تي تي( السويدية عن مؤسس شركة 
)ك���ورف���ي���د ك��ل��ي��ن��ي��ن��غ( ك��ري��س��ت��ي��ان 

غونرت هانسن قوله إنه )من السهل تدريب الغربان، وهناك احتمال أنها ستتعلم من بعضها 
وتشري  باخلطأ(.  قمامة  أي  لتأكل  قليل  احتمال  هناك  نفسه  الوقت  يف  ولكن  البعض. 

التقديرات األولية إىل أن ذلك قد يسمح بتقليص النفقات على التنظيف حبوالي %75.

بعد دخول شاٍب يف حضرية األسود يف 
هلجوم  تعرض  اراك  حيوانات  حديقة 
أس���دي���ن ول��ق��ى ح��ت��ف��ه ب��ع��د حم��اول��ت��ه 

لتقدميه طعامًا هلم.
واج������ه أح�����د أع����ض����اء ق������وات خ��دم��ة 
البلدية ال��ذي دخل حضرية األس��ود يف 
حديقة حيوانات أراك هجوم أسدين له 
االول وأصيب جب��راح لقى حتفه  امس 

على أثرها. 
وذكر شهود عيان أن األسود فّرت من 
احلضرية وتوارت يف حديقة احليوانات.
ويبلغ هذا الشاٌب من العمر 38 عامًا، 
أث��ن��اء تقدميه  وم��ع األس��ف مل يتمكن 
أن  بالذكر  املناسب ولقى حتفه يف حضريتهم. وجدير  الوقت  يفّر يف  أن  الطعام لألسود 
قوات شرطة اإلغاثة ومحاية البيئة للمحافظة املركزية بذلت جهودًا كبرية على مدى 4 

ساعات ومتكنت من أن مُتسك باألسدين الفاَرين أحياًء وإعادتهما إىل احلضرية.

تدريب الغربان على جمع القمامة في السويد  وفاة حارس حديقة حيوان 
إثر هجوم أسدين

بعد 14 عامًا من حتمل الغربة عاد اإلمام اخلميين )قدس( إىل الوطن يف استقباٍل 
 33 إىل  املستقبلني  صفوف  وبلغت  امل��واط��ن��ني.  م��ن  املليونية  احل��ش��ود  م��ن  محاسي 
كيلومرتًا. وبعد وصول اإلمام اخلميين )قدس( إىل طهران توجه إىل قطعة الشهداء 

تارخيية  العظيمة. ومن خالل كلمة  املستقبلني  بعد شّقه حلشود  زهراء  يف بهشت 
وهامة ألقاها هناك، أعرب عن رأيه عن الشاه واحلكومة  واجمللس وعن اجليش معلنًا 

فيها عن خططه املستقبلية للبالد.  بهمن 1357هـ.ش 12
)1 فرباير 1979(
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