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في هذا العدد

المراقب العراقي/ متابعة...
اك�دت لجنة النزاهة الربملانية، امس االربعاء، ان هيأة النزاهة لديها ملفات فس�اد 

تقدر باالالف لكن غالبيتها معطلة.
وقال عض�و اللجنة صباح العكي�ي يف ترصيح صحفي تابعت�ه »املراقب العراقي« 
:«كنا نتامل من الحكومة ارشاك ممثل من لجنة النزاهة الربملانية يف لجنة مكافحة 
ملفات الفس�اد الكربى الحكومية باعتبار ان مهمته�ا رقابية، ويفرتض ان تكون 

مرشفة عىل هذه اللجنة ».
ولف�ت اىل ان »هي��أة النزاهة تمتلك االالف من ملفات الفس�اد منه�ا ما تم رفعها 
اىل القض�اء واخ�رى قيد التحقي�ق ، داعيا »اياه�ا اىل التعجيل بحس�م تلك امللفات 

وتحويلهن اىل القضاء للبت فيها ».
واش�ار اىل ان »االعتقاالت يف اي ملف او قضية دائما ما ترتكز عىل اس�س قضائية 
، وتاتي بعد حس�م ملف التحقيق بناء عىل ش�كوى ادارية او اش�تباه ، ولذلك يجب 
ان تبوب االعتقاالت وفق اطار القانون والقضاء العراقي ، واال س�تحدث مش�كلة ، 

وتعطي فرصة اكرب للبعض بانها لعبة سياسية«.

المراقب العراقي/ متابعة...
ام�س  باس�م خزع�ل،  النائ�ب  توق�ع 
االربعاء، ان يفش�ل الربمل�ان يف التوصل 

اىل صيغة نهائية لقانون االنتخابات.
وق�ال خزعل يف ترصيح صحفي تابعته 
»املراق�ب العراق�ي« ان “جلس�ة اليوم 
الخمي�س الت�ي حددها رئي�س مجلس 
الن�واب محم�د الحلب�ويس لتحديد الية 
توزي�ع الدوائ�ر االنتخابي�ة ل�ن تنجح 
وستفش�ل لجمل�ة اس�باب”، الفت�ا اىل 

ان “الربمل�ان لن يمري�ر اي الية لتوزيع 
ان  واض�اف  االنتخابي�ة”.  الدوائ�ر 
“اسباب فش�ل الجلسة سيكون بسبب 
عدم االتفاق عىل الية محددة بني الكتل 
السياسية لتقس�يم الدوائر االنتخابية، 
حيث ال ي�زال الخالف قائم�ا بني الكتل 
“اج�راء  ان  اىل  ولف�ت  السياس�ية”. 
االنتخاب�ات النيابي�ة او املبك�رة امر يف 
غاي�ة الصعوب�ة لعدم اكتم�ال قانوني 

املحكمة االتحادية واالنتخابات”.

المراقب العراقي/ متابعة...
تعه�دت اللجن�ة املالي�ة النيابية، امس 
االربع�اء،  بايجاد حلول اىل ازمة العقود 

والخريجني يف موازنة 2020.
وقالت الدائرة االعالمية للربملان يف بيان 
تابعته »املراقب العراق�ي«، إن »اللجنة 
املالية برئاس�ة النائب هيث�م الجبوري 
وحضور النائب عدنان ال�زريف والنائبة 
س�هام العقيي، اس�تقبلت ممثلني عن 
موظف�ي العق�ود يف عدد م�ن الوزارات 

واملؤسسات الحكومية«.
وأضاف�ت، أنه »يف مس�تهل اللقاء الذي 
جرى يف مقر اللجنة املالية ش�دد السيد 
رئي�س اللجن�ة هيث�م الجب�وري ع�ىل 
رضورة التزام الحكوم�ة بتلبية جميع 
وااليف�اء  العق�ود  موظف�ي  مطال�ب 

بوعدها التي قطعت�ه من خالل قرارها 
رق�م 315 وتوف�ر التخصيصات املالية 

الالزمه له«.
وبين�ت اللجنة املالية، وفقا للبيان، انها 
»تتفهم تماماً معان�اة موظفي العقود 
والخريج�ني كافة والكوادر الوس�طية 
وقريب�ة منه�م ومطلع�ة بش�كل كبر 
وم�ن  واحتياجاته�م  مطالبه�م  ع�ىل 
واجبن�ا ان نس�عى بش�كل دؤوب لحل 
مش�اكلهم يف ض�ل أزمة مالي�ة خانقة 
س�ببتها جائح�ة كورون�ا الت�ي القت 
بظاللها عىل الوضع االقتصادي العاملي 
من انخف�اض يف اس�عار النفط وحالة 
االغ�الق التام للمنافذ الحدودية وتوقف 
التب�ادل التج�اري وتعطي�ل للمطارات 

والسياحة«.

لجنة برلمانية: هياة النزاهة لديها 
ملفات فساد معطلة تقدر باالالف

توقعات بفشل تمرير قانون اإلنتخابات

المالية النيابية تتعهد بوضع حل ألزمة 
العقود في موازنة »2020«

Corona Virus Infections STAY HOMEخليك في البيت
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رئيس الحكومة يلتف على »شروط« 
الكتل ويمهد إلنبثاق »حزب الظل«

الكاظمي »ُيشاكس« المنظومة العشائرية 
وُيمعن في »إهانة« الرتبة العسكرية

ً »فتنة الجنوب« تدخل منعطفاً جديدا

المراقب العراقي/ المحرر السياسي...
العش�ائرية يف  املنظوم�ة  لطامل�ا كان�ت 
العراق، ظه�راً حقيقي�اً ألجهزته وقواه 
األمني�ة، يف كل مرحل�ة حرج�ة مرت بها 
البالد، وبرز ذلك الدور بش�كل جي عندما 
ألبست عشائر الجنوب أبناءها »الصدور 
ع�ىل ال�دروع«، يف ح�رب مس�تعرة ض�د 
جماعة إرهابية بربري�ة، كادت أن ُتنهي 
معال�م الحياة يف بالد ما بني النهرين عام 

.2014
ووقفت عش�ائر الجنوب، جنباً إىل جنب، 
م�ع الق�وات األمنية والحش�د الش�عبي 
وفصائل املقاومة اإلس�المية، عندما عال 
أزيز الرصاص يف أرض املعركة ضد تنظيم 
داع�ش اإلجرام�ي، ال�ذي س�يطر آن�ذاك 
ع�ىل ثل�ث أرايض الب�الد، قب�ل أن يتمكن 
العراقي�ون م�ن بس�ط س�يطرتهم عىل 
تلك األرايض والقض�اء عىل أعتى جماعة 

إرهابية صنعتها الواليات املتحدة.
وكانت العش�ائر تمّثل أح�د أضالع مثلّث 
التحرير، الذي ضم أيضاً، الحشد وفصائل 
املقاومة اإلس�المية من جه�ة، والقوات 
الت�ي كان يف مقدمته�ا جه�از  األمني�ة 

مكافحة اإلرهاب، من جهة أخرى.
وشّكل ذلك صدمة كبرة لإلدارة األمركية 
وقادة الكيان الصهيوني وحّكام الخليج، 
الذي�ن كان�وا يري�دون تحوي�ل الع�راق، 
إىل س�احة دولي�ة لرصاعاته�م عىل غرار 

سوريا.
ومنذ ذلك الح�ني، لم تأُل الواليات املتحدة 
جه�داً يف »ش�يطنة« الحش�د الش�عبي، 
وتوزي�ع الته�م الجاه�زة ع�ىل فصائ�ل 
املقاوم�ة اإلس�المية، الت�ي كان�ت تمّثل 
رأس الحربة يف معارك التحرير، من خالل 

حمالت إعالمية ودعائية ممنهجة.
وع�ىل ما يب�دو، ف�إن الرئي�س األمركي 
دونالد ترامب، يس�ر عىل خطى أسالفه، 
يف اس�تهداف املنظومة األمني�ة العراقية 
لتنفي�ذ مخط�ط مرتق�ب يه�دد وح�دة 
وس�يادة الب�الد، إذ بدأت صفح�ة جديدة 

من االس�تهداف املمنهج، لك�ن بطريقة 
»خبيث�ة« لإليقاع بني »رفقاء الس�الح«، 

حسبما يرى مراقبون. 
ومنذ وصول مصطفى الكاظمي إىل سّدة 
الحك�م، عرب توليه رئاس�ة الوزراء بدعم 
وتدب�ر أمرك�ي، عم�د إىل ال�زج بجهاز 
مكافح�ة اإلره�اب يف »خالفات تيسء إىل 

سمعة« قوة ضاربة، طاملا ُعرِفت بأدائها 
العسكري املنضبط.

ويف آخر »انتكاس�ة« لعم�ل الجهاز، وجه 
الكاظمي قواته بالتوجه إىل محافظة ذي 
قار للبحث عن »ناش�ط مختطف«، وفقاً 
للرواية الرسمية، عىل الرغم من اكتظاظ 
املحافظ�ة بالعدي�د من األجه�زة األمنية 

املتخصصة بمكافحة الجريمة املنظمة.
وتسبب ذلك باندالع »أزمة حقيقية« بني 
عشائر مدينة النارصية وقوات مكافحة 
اإلرهاب، حاول »العق�الء« التخفيف من 
حّدته�ا، إال أن مصطف�ى الكاظم�ي بدا 
م�رصاً عىل »إهان�ة« الرتبة العس�كرية، 
ومشاكس�ة املنظومة العش�ائرية، وذلك 

بالتزام�ن م�ع حمالت تحريضي�ة إلثارة 
الفوىض يف محافظات الجنوب.

للمقاوم�ة  األمن�ي  املس�ؤول  وعلّ�ق 
اإلس�المية كتائ�ب ح�زب الل�ه، أبو عي 
العس�كري، يف تغري�دة ل�ه ع�ىل أح�داث 
النارصية األخرة، قائ�اًل »بحثنا فرضية 
إرس�ال ق�وة مختص�ة لف�ك االش�تباك 
ب�ني اإلخوة يف جه�از مكافح�ة اإلرهاب 
وب�ني أهلنا األع�زاء بقضاء س�يد دخيل 
يف النارصي�ة، وعىل العق�الء يف الحكومة 
تقدي�م اعتذار ملن أيسء لهم باألمس، وأن 
يأخ�ذوا دوره�م بإبعاد األجه�زة األمنية 

عن هذه األعمال الصبيانية«.
الس�يايس  املحل�ل  يق�ول  جانب�ه  م�ن 
صب�اح العكي�ي ل�«املراق�ب العراق�ي«، 
إن »الكاظم�ي يتح�رك باتج�اه عك�يس، 
وكان من املف�رتض أن يحافظ عىل هيبة 
الدول�ة العراقي�ة، إال أن خطوته بإقحام 
جهاز مكافحة اإلرهاب يف مواجهات مع 
العش�ائر، تعد كرساً لهيبة الدولة وجهاز 
مكافح�ة اإلره�اب ال�ذي كان ل�ه الدور 

الكبر يف محاربة داعش«.
ويرجح العكي�ي أن »تكون هذه الخطوة 
ُنّف�ذت بإم�الءات أمركي�ة«، معت�ربا أن 
»الكاظم�ي يس�ر باتجاه خل�ق فتنة يف 
محافظات الوس�ط والجنوب، ويس�كب 
الزي�ت ع�ىل الن�ار م�ن خ�الل تأجي�ج 

الشارع«.

المراقب العراقي / مشتاق الحسناوي
رسقات وهدر مايل وعقود يش�وبها الفس�اد، هذا 
مش�هد يوم�ي ملعظ�م وزارات الدول�ة الخدمي�ة، 
فطريق�ة  املواط�ن،  ه�و  ذل�ك  كل  يف  والضحي�ة 
التعاقدات طويلة األمد ذات السعر الثابت تعد بابا 
من أبواب الفساد، حيث تحرص عدد من الوزارات 
ع�ىل التعامل بهذا النوع من أجل إبقاء الفس�اد يف 

عمل تلك الوزارات والهيئات.
 وتع�د وزارة الكهرب�اء نموذجا حيا لتل�ك املعاناة 
من أجل التهرب من ثقل املس�ؤولية حيث تعمدت 
تمديد عقود  رشكات خصخصة الجباية للكهرباء 
بنفس األس�لوب القديم  التي س�محت للفاسدين  
باإلثراء عىل حس�اب املال العام وخاصة تعليمات 
تنفي�ذ العق�ود الحكومي�ة وطريق�ة التعاق�دات 
طويلة األمد بالس�عر الثابت وع�دم مراعاة ارتفاع 
كل�ف االنت�اج والتوزيع وغر ذل�ك , فنظام العمل 
ل�رشكات خصخص�ة الكهرب�اء فش�ل يف تعمي�م 

تجربتها بسبب قلة اإلنتاج الكهربائي.
لجن�ة النزاهة الربملانية أك�دت أن رشكات الجباية 
والخدمة املتعاقدة مع وزارة الكهرباء »مش�اكل ال 
ح�ل لها«، وهناك رغبة قوية ل�دى أعضاء الربملان 
عىل إلغ�اء عقود تل�ك الرشكات, كونه�ا لم تكتب 
بطريقة تخدم الدولة واملواطن , بل إنها عبارة عن 

رسقات التنتهي من قبل تلك الرشكات التي ترسق 
الكهرب�اء من املناطق الفقرة وتحولها إىل مناطق 
الخصخصة وبرعاية الوزارة، بل إن سكان املناطق 
املش�مولة بالخصخصة هم أيضا يعانون من عمل 

تلك الرشكات.
مختصون أكدوا أن عمل تلك الرشكات يقترص عىل 
جباي�ة االموال ومعظ�م عمال الصيان�ة واآلليات 
تابع�ة لل�وزارة فلم�اذا تم�ت إحالة العم�ل لهذه 
ال�رشكات التي تجني الواحدة منه�ا )65 مليون( 
دوالر ش�هريا، وتجربة الخصخصة فش�لت فشال 
ذريع�ا يف مناطق الرصافة والكرخ , وس�كان تلك 
املناط�ق يعان�ون م�ن القط�ع املربمج لس�اعات 
بذمته�ا  الخصخص�ة  وأغل�ب رشكات   , طويل�ة 
مئات املاليني من الدوالرات لم تس�لمها ,فمسلسل 
التحاي�ل والرسق�ات ملس�ؤويل الكهرب�اء م�ا زال 
مستمرا , تاركني املواطن يعيش أزمات متواصلة، 
واس�تنزاف مس�تمر من جيوب العراقي�ني, وهذا 
نات�ج عن س�وء عملي�ة التعاقد بس�بب الطريقة 
طويلة األجل بالس�عر الثابت وال�ذي يعد  باباً من 

أبواب الفساد .
وبهذا الش�أن ي�رى املختص بالش�أن االقتصادي 
جاسم الطائي يف اتصال مع )املراقب العراقي(: أن 
الكهرباء أزمة كل عام منذ سبعة عرش عاما نتيجة 

الفساد املسترشي يف مفاصلها والتي ابتلعت أكثر 
م�ن 40 ملي�ار دوالر كموازن�ة اس�تثمارية ,ويف 
إطار املنه�ج املتبع حاليا يف مكافحة الفس�اد البد 
من إعادة النظ�ر يف العديد م�ن الترشيعات املالية 
التي س�محت للفاسدين  باإلثراء عىل حساب املال 
الع�ام وخاصة تعليمات تنفي�ذ العقود الحكومية 
وطريق�ة التعاقدات طويلة األجل بالس�عر الثابت 
دون مراعاة عوامل عدي�دة منها ارتفاع التكاليف 
, لكن الفس�اد يف تلك الوزارة أبق�ى هذا النوع من 

التعاقدات املشبوهة.
وتاب�ع الطائ�ي: أن رشكات خصخص�ة )جباي�ة 
الكهرب�اء (ه�ي س�بب مه�م يف تده�ور الطاق�ة 
الكهربائي�ة نتيج�ة رسقته�ا لكهرب�اء املناط�ق 
الفق�رة واملحيط�ة باملناطق املش�مولة بالجباية 
, كونه�ا رشكات طفيلية فهي التنت�ج كهرباء أو 
تس�عى لبناء محط�ات كهرباء جدي�دة , بل فقط 
تجبي االم�وال من املش�رتكني , وأم�ا عملية دفن 
كيب�الت الكهرب�اء فتتحمله�ا الحكوم�ة , لذل�ك 
الحاجة أب�دا لتلك الرشكات التي تؤثر س�لبا حتى 
عىل املناطق املش�مولة بالجباية بس�بب قلة إنتاج 
الكهرب�اء وزي�ادة الطل�ب ودورها يمك�ن أناطته 

لرشكات الكهرباء.
من جهته يقول املختص بالش�أن االقتصادي عبد 

المراقب العراقي/ أحمد محمد...
بدع�م م�ن جه�ات سياس�ية تمكن�ت م�ن 
الحصول عىل مناصب خ�الل الفرتة الحالية، 
يس�تعد رئيس ال�وزراء مصطف�ى الكاظمي 
لتش�كيل تكتله الس�يايس الذي س�يدخل فيه 
االنتخابات املقبلة، عىل الرغم من الوعود التي 
أطلقها عند تس�لم منصبه الحايل التي تقيض 
بع�دم ترش�حه إىل االنتخابات املبك�رة املقبلة 
وكذلك عدم تشكيل أي حزب أو كتلة سياسية 

بعينها.
مراقبون للش�أن السيايس اعتربوا ذلك خطوة 
واضحة منذ اليوم األول عىل تسمية الكاظمي 
رئيسا للوزراء، مؤكدين أن هذا األمر قد بانت 
مالمحه من�ذ الزيارات التي نظمها س�واء إىل 

املحافظات أو إىل الدوائر الحكومية والتي كان 
االهتم�ام فيها منصبا ع�ىل التصوير وكيفية 
محاكاته للمواطنني أو زعمه بحل مشاكلهم.

وكش�فت تقارير تابعته�ا »املراقب العراقي« 
عن ب�دء رئيس الحكوم�ة العراقية مصطفى 
الكاظم�ي، خطوات�ه األوىل لتأس�يس ح�زب 
س�يايس للمش�اركة يف االنتخابات الترشيعية 
املقبل�ة، واملق�رر إجراؤها يف حزي�ران2021، 
فيم�ا أش�ارت إىل أنه س�يكون برئاس�ة أحد 
املقرب�ني منه، وأن األوف�ر حظا حتى اآلن هو 
مدير مكتب رئيس الوزراء الحايل رائد جوحي 
فض�ال ع�ن أن هناك ع�دة أس�ماء مطروحة 
للح�زب م�ن بينه�ا )التجمع الوطن�ي(، وبدأ 
تحركات�ه الحثيث�ة يف ع�دد م�ن املحافظات، 

وأولها يف محافظة كركوك.
يأتي ذلك التقرير يف وقت حذرت فيه أوس�اط 
سياس�ية م�ن أن يج�ري الكاظم�ي خ�الل 
الف�رتة الحالي�ة تغي�رات للمناص�ب العلي�ا 
يف البل�د، بالتع�اون مع كتل سياس�ية قريبة 
من�ه ،وتحالف عراقيون الحديث يف التش�كيل 
والذي يتزعمه عم�ار الحكيم أبرز تلك الكتل، 
إضافة إىل قيامه باس�تغالل منصبه الحايل يف 
تنفيذ حملت�ه االنتخابي�ة الدعائية من خالل 
الزيارات التي يجريها إىل املحافظات الوسطى 
والجنوبي�ة والتي وصفت بأنه�ا غر مجدية 

ومثمرة وأنها مجرد نشاط إعالمي.
والجدي�ر بالذك�ر أن الكاظم�ي تعه�د للكتل 
السياس�ية يف مجل�س النواب أثناء تس�ميته 

5

ما بعد فيضانات الّتطبيع.. فرصة 
فلسطينّية

من بينها »الخصخصة«..ملفات فساد »كبيرة« تثقل كاهل وزارة الكهرباء

6

المراقب العراقي/ متابعة...
اك�دت لجن�ة االمن والدف�اع النيابي�ة، ام�س األربعاء، عن 
اس�تضافة مرتقبة لوزير الدفاع لبحث الوضع يف محافظة 

ذي قار.
وق�ال عض�و اللجن�ة كاط�ع الركابي يف ترصي�ح صحفي 
تابعت�ه »املراق�ب العراق�ي« إن »مجلس الن�واب أعلن منذ 
اكثر من سنة بأن ذي قار محافظة منكوبة وال توجد فيها 

ابس�ط الخدمات سواء كان عىل مستوى الكهرباء والتعليم 
والحالة الصحية أو عىل مس�توى الوضع السيايس واألمني 

يف املحافظة«
وأضاف أنه » كنا نرغب بأن يكون تعامل القوات املس�لحة 
تعام�ل ش�فاف«، مهيباً برئيس مجلس ال�وزراء مصطفى 
الكاظمي بأن »يكون له دور بتهدئة الوضع وحفظ النظام 

يف محافظة ذي قار«.

ولفت اىل أن »لجنة االمن والدفاع النيابية لديها اس�تضافة 
مرتقب�ة لوزي�ر الدفاع، وس�نتحدث معه بش�أن الوضع يف 

محافظة ذي قار«.
يش�ار اىل ان رئي�س ال�وزراء مصطفى الكاظم�ي اوعز اىل 
جهاز مكافح�ة االرهاب اىل التوجه لذي قار بدعوى البحث 
عن اح�د املخطوفني اال ان�ه رسعان ما تح�ول اىل مداهمة 

بعض القرى وتهديد العشائر.

قريبًا ..وزير الدفاع في البرلمان لبحث أحداث ذي قار

»ككو« يلتحق بتدريبات الميناء
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بترحيب من كتل حصلت على »حصة األسد« من المناصب
الكاظمي »ينكث« وعده ويستعد لتشكيل جبهة 

سيــاسيـة لــدخــول االنتخـابات
املراقب العراقي/ أحمد محمد...

بدع�م م�ن جه�ات سياس�ية تمكن�ت من 
الحصول عىل مناصب خالل الفرتة الحالية، 
يس�تعد رئيس الوزراء مصطف�ى الكاظمي 
لتشكيل تكتله الس�يايس الذي سيدخل فيه 
االنتخاب�ات املقبل�ة، عىل الرغم م�ن الوعود 
التي أطلقها عند تس�لم منصبه الحايل التي 
تقيض بعدم ترش�حه إىل االنتخابات املبكرة 
املقبلة وكذلك عدم تشكيل أي حزب أو كتلة 

سياسية بعينها.
مراقب�ون للش�أن الس�يايس اعت�روا ذل�ك 
خطوة واضحة منذ اليوم األول عىل تس�مية 
الكاظمي رئيس�ا لل�وزراء، مؤكدين أن هذا 
األم�ر قد بان�ت مالمحه منذ الزي�ارات التي 
نظمه�ا س�واء إىل املحافظ�ات أو إىل الدوائر 
الحكومي�ة والتي كان االهتمام فيها منصبا 
عىل التصوير وكيفي�ة محاكاته للمواطنني 

أو زعمه بحل مشاكلهم.
وكش�فت تقارير تابعتها »املراقب العراقي« 
ع�ن بدء رئيس الحكومة العراقية مصطفى 
الكاظم�ي، خطوات�ه األوىل لتأس�يس حزب 
سيايس للمشاركة يف االنتخابات الترشيعية 
املقبل�ة، واملقرر إجراؤه�ا يف حزيران2021، 
فيما أش�ارت إىل أنه س�يكون برئاس�ة أحد 
املقرب�ني من�ه، وأن األوف�ر حظ�ا حتى اآلن 
هو مدي�ر مكتب رئيس ال�وزراء الحايل رائد 
جوح�ي فض�ال ع�ن أن هن�اك عدة أس�ماء 
)التجم�ع  بينه�ا  م�ن  للح�زب  مطروح�ة 
الوطن�ي(، وبدأ تحركاته الحثيثة يف عدد من 

املحافظات، وأولها يف محافظة كركوك.
يأتي ذلك التقرير يف وقت حذرت فيه أوساط 
سياس�ية م�ن أن يج�ري الكاظم�ي خالل 
الف�رتة الحالي�ة تغي�رات للمناص�ب العليا 
يف البل�د، بالتعاون مع كتل سياس�ية قريبة 
منه ،وتحالف عراقيون الحديث يف التش�كيل 

والذي يتزعمه عمار الحكيم أبرز تلك الكتل، 
إضاف�ة إىل قيامه باس�تغالل منصبه الحايل 
يف تنفي�ذ حملت�ه االنتخابي�ة الدعائي�ة من 

خالل الزيارات الت�ي يجريها إىل املحافظات 
الوسطى والجنوبية والتي وصفت بأنها غر 
مجدية ومثمرة وأنها مجرد نشاط إعالمي.

والجدي�ر بالذك�ر أن الكاظم�ي تعهد للكتل 
السياس�ية يف مجلس النواب أثناء تس�ميته 
رئيسا للوزراء بأنه لن يعمل يف املستقبل عىل 

تشكيل تكتل سياسية للدخول يف االنتخابات 
تتلخ�ص  أن مهمت�ه  أك�د  فيم�ا  املبك�رة، 
بإج�راء االنتخاب�ات وتأمينها والس�عي إىل 

إقرار قان�ون املوازنة االتحادي�ة، لكن يبدو 
أن ذل�ك ب�ات ح�را ع�ىل ورق خصوصا أن 
قانون املوازنة مازال يتأرجح بني السلطتني 
الترشيعية والتنفيذية واالنتخابات لم يحدد 

موعدها بعُد بشكل نهائي.
وبدوره رأى أستاذ العلوم السياسية إحسان 
العملي�ة  اس�تقرار  »ع�دم  أن  الخفاج�ي، 
السياس�ية يف العراق هو أم�ر يلقي بظالله 
س�لبا عىل أي فعالي������ة منضوية تحت 
واح�دة  واالنتخ�����اب�ات  العملي�ة  تل�ك 

منها«.
وق�ال الخفاج�ي، يف ترصي�ح ل�� »املراقب 
العراق�ي« إن »الكاظم�ي س�واء تعهد أو لم 
يتعه�د إىل الكت�ل السياس�ية بعدم تش�كيل 
تكتل س�يايس، فهو أمر طبيعي وربما نرى 
العكس مم�ا س�اد االتفاقات الت�ي رافقت 
تس�ميته وتش�كيل حكومت�ه«، معت�را أن 
»جميع تح�ركات الكاظمي يف البلد بدًءا من 
يومه االول يف الحكوم�ة هي حركات تحمل 
يف طياته�ا أس�اليب الحم�الت االنتخابية«، 
مش�را إىل أنه »إضافة إىل ذلك فإن صفحات 
التواص�ل االجتماعي الت�ي تديرها الجيوش 
اإللكرتوني�ة التابعة لها ه�ي خر دليل عىل 

رغبته بدخول االنتخابات بقوة«.
وح�ذر الخفاج�ي، م�ن أن »ي�ؤدي ذل�ك إىل 
رصاع س�يايس جدي�د ل�م يت�رر منه أحد 
غ�ر املواطن الفق�ر، الذي ل�م يحصل عىل 
حقوقه س�واء من حكومة الكاظمي أو من 

الحكومات السابقة«.
وأش�ار إىل أن »هن�اك كت�ال أخ�رى بالتأكيد 
س�وف تدعم الكاظم�ي يف تكتل�ه الجديد«، 
موضح�ا أن »تلك الكت�ل حصلت عىل مغانم 
كثرة م�ن رئيس الوزراء يف الف�رتة الحالية 
مقابل كس�ب دعمه�ا يف الف�رتة االنتخابية 

القادمة«.

املراقب العراقي/ نينوى...
رشعت قوة من الحش�د الشعبي، 
امس األربعاء، بتنفيذ عملية دهم 

وتفتيش غرب املوصل.
وقال بيان إلعالم الحشد الشعبي 
تلقت »املراقب العراقي« نس�خة 
من�ه، إن »ق�وة م�ن اللوائني 21 
و53 يف الحش�د الشعبي بارشت، 

صباح اليوم بتنفي�ذ عملية دهم 
وتفتيش يف قرى العرة الجنوبية 
العرة الش�مالية، مقتل الخنزير، 
وقرية العاش�ق يف قض�اء تلعفر 

)85 كم غرب املوصل(«.
»العملي�ة  أن  البي�ان  وأض�اف 
تأت�ي للبح�ث ع�ن فل�ول داعش 

اإلرهابي«.

املراقب العراقي/ االنبار...
أفاد القيادي يف حش�د محافظة االنب�ار قطري العبيدي، امس 
االربع�اء، بان الق�وات االمنية تمكنت من تدم�ر 3 مضافات 
جديدة لخاليا عصابات داعش االجرامية بعملية اقتحام عمق 
املناطق الصحراوي�ة غربي االنبار.وق�ال العبيدي، يف ترصيح 
تابعت�ه »املراق�ب العراقي« إن »قوة أمنية م�ن قيادة عمليات 
الجزيرة والفرقة السابعة وحرس الحدود والحشدين الشعبي 
والعش�ائري وبدعم من طران الجيش نف�ذت عملية اقتحام 
منطقة الش�عباني عمق صحراء االنب�ار الغربية وتمكنت من 

تدمر 3 مضاف�ات رسية جديدة لبقايا خاليا عصابات داعش 
االجرامي�ة ضمن حمل�ة اس�ود الجزي�رة االوىل«.واضاف، أن 
»معلومات استخباراتية تؤكد ان املضافات تم انشاءها حديثا 
وترجح املصادر من تس�لل عنارص م�ن ارهابي داعش اىل تلك 
املنطق�ة«، مبينا أن »الحملة االمنية يرشف عليها قائد القوات 
الرية اللواء الركن قاسم املحمدي وعدد من القيادات األمنية«.

وأشار العبيدي إىل أن »الحملة االمنية مازالت مستمرة لتعقب 
بقايا خاليا عصابات داعش االجرامية وانها تسر وفق الخطة 

املرسومة لها من قبل القيادات االمنية«.

  ليس من الحكمة وضع جهاز مكافحة 
االرهاب على سكة االستنزاف،فتارة 
الفس���اد  رم���وز  بمالحق���ة  يكل���ف 
واخرى تس���ند له مه���ام البحث عن 
المخطوفين،وهي جوانب ليست في 
صلب عمله ومهارات���ه القتالية التي 
وس���حق  اإلرهاب  لمواجهة  أسس���ت 
فلوله!. كما إن في ذلك س���عياً غير 
مقصود لش���ل بقية األجهزة األمنية 

وزرع روح اليأس فيها.

تــغريدة

اإلعالمي الدكتور عالء مصطفى

املراقب العراقي/ بغداد...
القان�ون  دول�ة  ائت�الف  رئي�س  ح�ذر 
ن�وري املالك�ي، ام�س االربع�اء، جمي�ع 
االط�راف السياس�ية م�ن مغب�ة رك�وب 
موج�ة التظاه�رات من اج�ل توظيفها يف 
االنتخاب�ات، فيم�ا أش�ار إىل ان امركا لم 

تحرتم املصالح العراقية.
وقال املالك�ي يف ترصيح تابعت�ه »املراقب 
العراقي« إن »عىل جميع القوى السياسية 
ان ال تفكر برك�وب موجة التظاهرات من 

اجل توظيفها يف االنتخابات«.
واض�اف املالك�ي، »انصح الجمي�ع بان ال 

يستثمرون االنتخابات لفرض نظام معني 
وإزالة نظام معني وهو امر مقلق«.

وأش�ار رئيس ال�وزراء األس�بق إىل ان »أي 
دولة تريد الود والتقرب منا يجب ان تحرتم 
سيادتنا ومصالحنا اال الجانب االمركي ال 

يحرتم املصالح العراقية«.

المالكي: هناك ارادات سياسية لتوظيف موجة التظاهرات انتخابيا 

الحشد الشعيب يطلق عملية تدمري 3 مضافات لداعش يف صحراء األنبار
دهم وتفتيش غرب الموصل

ط 
شري

ال
ين

ألم
ا

وزير الصحة يكشف عن الفئات المشمولة بلقاح كورونا 
ومصير العام الدراسي المقبل

املراقب العراقي/ بغداد...
أك�د النائب ع�ن كتلة الصادق�ون املنضوية يف 
تحالف الفت�ح فاضل الفتالوي، امس االربعاء، 
ان العراق لديه عالقات وتعاون مع جميع الدول 
باس�تثناء الكيان الصهيوني، الفتا اىل ان هناك 
ترحيب س�يايس من الجمي�ع لتطوير عالقات 
الع�راق مع مختل�ف دول العالم بهدف تحقيق 

االه�داف املنش�ودة.وقال الفت�الوي ان »ق�رار 
الع�راق ثابت برف�ض وجود الق�وات االجنبية 
ع�ىل اراضي�ه، والرمل�ان صوت ع�ىل ذلك ومن 
واج�ب الحكومة تنفي�ذ ه�ذا القرار«.واضاف 
ان “الجمي�ع يرح�ب بتطوي�ر العالق�ات م�ع 
جميع الدول عىل ان التمس بس�يادة العراق”، 
الفت�ا اىل ان “هن�اك حس�ن نية تج�اه تطوير 

العالق�ات والتع�اون م�ع الجمي�ع باس�تثناء 
الكي�ان الصهيوني حيث ان هذا االمر مرفوض 
م�ن الجميع”.وب�ني ان “ الع�راق بحاج�ة اىل 
تطوير بناه التحتية وتشغيل معامله املتوقفة، 
والقض�اء ع�ىل البطالة، اذ يمك�ن تحقيق ذلك 
بتعاون الجميع واج�راء التفاهمات مع الدول 

االخرى لتحقيق مصلحة العراق«.

املراقب العراقي/ بغداد...
أع�رب عض�و اللجن�ة املالي�ة النيابية النائ�ب احمد 
مظه�ر الجب�وري، ام�س االربعاء، عن خش�يته من 

تحول حملة مكافحة الفساد اىل ملف سيايس.
وقال الجبوري، يف ترصيح تابعته »املراقب العراقي« 

إن »ليس لدينا مشكلة يف ان تتم عملية اعتقال صغار 
او كبار الفاس�دين يف الع�راق املهم ان يطبق القانون 
بح�ق كل م�ن رسق امل�ال الع�ام ونأم�ل ان تس�تمر 
خطوات مكافحة الفاسد لكن واقع الحال قد يعطينا 
نتائج غر املوج�ود حاليا«.وأض�اف الجبوري، »اننا 

نخ�ى ان تتح�ول حمل�ة مكافحة الفس�اد اىل ملف 
س�يايس يقود اىل خصوم�ات وانتق�ام«، الفتا اىل انه 
»ال يمكنه توقع عدد من ستش�ملهم االعتقاالت لكن 
يجب ان تدور العمليات حول كل من رسق املال العام 

مهما كانت موقعه ومنصبه«.

تحالف الفتح: نرحب بالعالقات مع مختلف دول العالم باستثناء الكيان الصهيوني

مخاوف نيابية من أن تتحول مكافحة الفساد الى ملف سياسي انتقامي

طال�َب النائب عالء الربيعي عضو لجنة الخدم�ات النيابية أمني بغداد 
الجدي�د منهل الحبوبي بالتخلص من بعض مدراء داخل ديوان األمانة 
واخري�ن يف بعض البلدي�ات فاس�دين مافيات للرسقة وافش�ال عمل 
األمانة.وق�ال الربيع�ي، يف ترصيح لراديو »الف�رات« وتابعته »املراقب 
العراقي« »إنن�ا نتمنى لك التوفيق والنجاح وس�تكون لجنة الخدمات 
داعمة لك يف كل خطواتك االصالحية برشط ان تكون لصالح البغدادين 
الذي�ن يتمن�ون ان ي�روا األمانة تق�وم بواجباتها الت�ي تعطلت وان ال 
تتحج�ج بعدم وج�ود تخصيصات مالي�ة الواردات 
واالس�تثمارات موجوده لكن ارادة الفاس�دين 
الذي�ن س�يطروا ع�ىل األمان�ة منذ س�نوات 

ويعملون ملصالحهم الخاصة فقط«.
ودع�ا االم�ني الجدي�د ب�� »ال�رشوع 
بخط�وات جذرية ملعالجة مش�اكل 
بغداد س�واء املتعلق منها بالنظافة 
او السكن والطرق فضال عن تنظيف 
األمانة من الرساق والفاشلني الذين 

افرغوها من محتواها«.

إذاعيترصيح
الخدمات النيابية تدعو أمين 
بغداد الجديد اىل »تنظيف« 

دائرته من الفاسدين

الناصرية والرعاع والعودة 
إلى االستبداد..!

ألواح طينية

تس�مع من ه�ذا املواط�ن أو ذاك عبارة »نحن عراقي�ني ما تصر لنا 
چارة« وال }چارة{ كلم�ة تركي�ة تعني الحل..وه�ي عبارة خنوعية 
تستدعي االستبداد، كما تسمع من كثرين أيضا  أن األمن كان أكثر 
استقرارا قبل 2003 من اآلن  بكثر، وتسمعها أيضا من مثقفني، بل 

إن كتابا وصحفيني يتداولونها يف كتاباتهم.
الحق أن اإلرث الثقي�ل الذي نتحمله هو: أن الحرية التي تنبثق عنها 
املسؤولية، لم تك�ن يوم�اً ع��نرصاً حارضاً يف ثقافتنا� بل كانت وال 

تزال العصا ال�غ�ل�يظة بكل أشكالها هي الحارضة.
 لو كانت الحرية منذ البداية تشكل العنرص املركزي يف تربيتنا، سواء 
يف البيت أم يف الشارع أم يف املدرسة، ما تخوف بعضنا اليوم من غياب 

االس��ت�ب�داد؛ الذي ال نرى يف غره األم�ن واألم�ان و به نحتمي. 
يف ثقافتنا ومخيلنا الش�عبي، حيث تقديس الحاكم وسلطته، وحيث 
إن الس�لطة ل�ه مطلق�ا، ال يشء يقيده أو يحد من س�لطاته، وحيث 
ال ينبغ�ي أن تك�ون هذه الس�لطة موضع اعرتاض؛ ت�م ربط األم�ن 

باالستبداد؛ حيث ال يمكن فصل الواحد عن اآلخ��ر.
اليوم يكشف ما يحدث يف محافظة ذي قار، من هجوم ليس له ترير 
عىل عش�رة العس�اكرة الخاقانية الكريمة، أننا يف طريقنا لصناعة 
اس�تبداد جديد، وأننا إزاء تخطيط عميق خبي�ث، يضعنا اليوم أمام 
خ�ياري�ن ال ثال�ث لهما: إم�ا االس�تبداد وإما أن ي�ذي���ق بعض�نا 

ب�أس بعض. 
تجربة العراقيني الس�ابقة مع االس�تبداد الصدامي البغيض، أثبتت 
أن املس�تبد إضاف�ة إىل اس�تخدامه العص�ا الغليظة يف قمع الش�عب 
�ْم« فإن من طبائع االس�تبداد أن�ه يفتعل الحروب  حينم�ا يقول«إِحِّ

األهلي�ة، والنزاعات العش�ائرية والنعرات 
الطائ��ف�ي��ة، ي�غ�ذي�ه���ا ويوظفها 
عند الحاجة؛ ليظل الش�عب باستمرار يف 
حاجة إىل ع�صا املس�تبد، حيث ال يستقر 

األمن إال يف ظالله. 
باملقاب�ل فإن املُس�ت��َب��دَّ به، يتحول إىل 
إنس�ان خان�ع خاض�ع، ال يصل�ح ليشء 
لخمول�ه وكس�له، ي�ن�ت�ظ��ر األوام�ر 
املب�ادرة  يأخ�ذ  أن  دون  الفوق��ي�ة؛ 

ل�ي�ب��دع، فهو ال يصل�ح للحرية وال تصلح 
له، وإذا ما وجد فجوة من الحرية أس�اء استعمالها، ما يعطي املرر 
الكايف للمس�تبد أن يمارس ش�هوة االس�تبداد، يف ظل قانون يفصله 
ع�ىل املقاس..وال معنى بعدها لصب اللّوم عىل الحاكم املس�تبّد، ألنه 
مج�رّد ِنتاج لبنية اجتماعّية ُتعيد إنتاج الّتس�لّط واالس�تبداد، ولوال 

األخر لََما كان األوَّل!
املس�تبد ال يمكنه االستمرار باس�تبداده إال عند توفر رشطني، شعب 
خانع ذليل يجد يف االس�تبداد حال ملشكالته، والثاني أن يضع يده بيد 
قوة عظمى يتكىء عليها، وتوفر له مقبولية يف املجتمع الدويل، الذي 
علي�ه أن يقتنع أن الش�عب الذي يحكمه املس�تبد، لي�س مؤهال بعد 

لدولة ديمقراطية رشيدة. 
فتنة ترشين ورعاعها الذي جاء من قاع املدينة، وبش�خوصها النتنة 
ومنهجهم التدمري، وألنهم أتباع مخلصني لسفارة الرش األمريكي، 
س�يقودون الب�الد إىل أن تقبل بمس�تبد عىل املق�اس األمريكي، لكن 
الرع�اع الذين يش�كلون العصب الرئيس لفتن�ة ترشين،هم بالواقع 
أولئ�ك الذين يقعون عىل هامش املدينة واملدني�ة، وأصولهم متعددة 
مدني�ة وقروية، ولهذا، فهم يف حراكهم، ش�كلوا بنية من االنحطاط 
الثق�ايف والس�لوكي والعم�ل املنب�وذ، وكلم�ا عاش املجتم�ع أزمات 

اقتصادية واستبداداً سلطوياً زاد من همجية هذه الفئات.
كالم قب�ل الس�الم:  الرعاع فئ�ات اجتماعية، تظه�ر يف كل العصور 
واألزم�ان، بيد أنها لم تش�كل يف يوم م�ن األيام، فئ�ة مهيمنة وعياً 

وسلوكاً.
سالم.

قاسم العجرش 

املراقب العراقي/ بغداد...
ح�ددت وزارة الصح�ة، امس األربع�اء، مجموعة 
الفئ�ات الت�ي س�يتم تلقيحها بع�د الحصول عىل 
لق�اح كورون�ا املص�ادق عليه م�ن قب�ل منظمة 
الصحة العاملية، فيم�ا أفصح عن تطورات جديدة 
تخص الع�ام الدرايس الجديد.وق�ال وزير الصحة 
التميم�ي، يف ترصي�ح تابعت�ه »املراق�ب  حس�ن 
العراق�ي« إن »الع�راق من أول ال�دول املنضمة إىل 
التحالف الدويل للقاحات وهناك 50 رشكة بارشت 
تصني�ع اللق�اح«، مش�راً إىل أن »اللجن�ة العلي�ا 
للصح�ة والس�المة وافقت عىل تخصي�ص املبالغ 
الالزم�ة لتوف�ر اللق�اح ويف حال إق�راره من قبل 
منظمة الصحة العاملية فأن الكمية التي سيحصل 

عليها العراق كافية لتغطية 20 باملئة من مجموع 
الس�كان«.واوضح، أن »الفئات املشمولة باللقاح 
ممن س�تكون لها األولوية بالحص�ول عىل اللقاح 
ه�م كبار الس�ن مم�ن تتج�اوز أعماره�م ال50 
عاماً، وذوو االمراض املزمنة، فضال عن منتس�بي 
االجهزة االمنية بصنوفها كافة، ومنتس�بي وزارة 
الصح�ة«، الفت�ا اىل انه »بعد انت�اج كميات اخرى 
س�يتم توفر اللقاح ليكون كافي�اً لتغطية جميع 

ابناء الشعب«.
وبني التميمي، أن “لجاناً مشكلة مع وزارة الرتبية 
بش�أن العام ال�درايس الجديد، وهن�اك العديد من 
الخيارات املطروحة مازالت قيد الدراس�ة من قبل 

املتخصصني بهذا املجال”.
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اكدت اللجنة املالية النيابية, ان موازنة 2020 التي تم رفعها من الحكومة 
اىل الربمل�ان ت�م اعادتها اىل الحكومة لتعديل بعض م�ن الفقرات , مبينا ان 
املوازنة للع�ام الجاري بس�يطة والتتضمن أموال مخصص�ة لالنتخابات.

وق�ال نائب رئيس اللجنة النائب احمد الصفار  , ان ” الحكومة أرس�لت يف 
وقت س�ابق موازنة عام 2020 اىل رئاس�ة الربملان ومن ثم تم تحويلها اىل 
اللجن�ة املالية , اال ان اللجنة اعادت م�روع القانون بطلب من الحكومة 
” .وأض�اف الصفار، ان “إعادة م�روع قانون املوازنة 2020 الجل تعديل 
بعض من فقرات املوازنة ” , مشريا اىل ان املوازنة للعام الجاري هي موازنة 
بس�يطة والتتضم�ن فيها أموال مخصص�ة الج�راء االنتخابات”.يذكر ان 
الحكوم�ة أعلنت الثالثاء من األس�بوع املايض وعىل لس�ان متحدثها خالل 
املؤتمر الصحفي األسبوعي  , بان الحكومة أرسلت مروع قانون موازنة 

2020 اىل مجلس النواب لغرض التصديق عليها .

البرلمان يعيد موازنة 2020 
الى الحكومة بناًء على طلبها

اكدت عضو ائتالف النرص النائب ندى ش�اكر جودت ، بان كي 
كارد لب الفساد يف البالد.وقالت جودت ،ان” الفساد مستري 
يف كل مفاص�ل الدول�ة العراقية من وزارات وموسس�ات دون 
اس�تثناء الفتا اىل ان الفاس�دين تابعني اىل جه�ات وهي تقدم 
االس�ناد لهم مؤكدا ب�ان كي كارد هي لب الفس�اد يف البالد”.
واضاف�ت ج�ودت،ان” االي�ام املاضي�ة تم اعتق�ال بعض من 
عليه�م ملفات فس�اد م�ايل واداري لكن االه�م للعراقيني هي 
اس�رجاع امواله�م املنهوبة م�ن قبل الفاس�دين خاصة وان 
البالد تعاني من وضع اقتصادي صعب خلقه الفساد املستمر 
منذ س�نوات طويل�ة لدرجة ب�ات رشائح كثرية تدف�ع الثمن 
داعي�ة القضاء العراقي النزيه والع�ادل بان تكون له خطوات 

يف اسرجاع االموال من الفاسدين”.

نائب: كي كارد »لب الفساد« واسترجاع 
االقت�صادياموال العراقيين اولوية مطلقة

كش�فت وزارة التج�ارة، عن س�راتيجية جدي�دة تمكنها 
م����ن توفي�����ر مف����ردات البطاق����ة التموينية 
االساس����ية للمس����تفيدين منه����ا، مؤك����دة 
رصف ث����الث وجبات من مس�����تحقات الفالحني 

وصلت مبالغه����ا اىل قرابة تريليون دينار.
 وق�����ال املتح�دث الرس�����مي باس�����م وزارة 
“تحدي�����ات  ان  حن�����ون،  محم�د  التج�ارة 
جائح�����ة كورون�ا واالزم�����ة املالي�ة االقتصادية 
وضع�ت ال����وزارة امام تحد كب�ري، ما دعاها اىل وضع 

دراس�����ة س�راتيجية جدي�دة، س�����يتم تقديمه�ا 
م�ن خالل لجن�ة وزاري�����ة اىل الحكوم�ة. واض����اف 
حنون، ان “اللجن�ة الوزارية توصلت اىل ثالثة مح����اور؛ 
االول يك�ون ف����ي حال حصول ال�����وزارة عىل دفعة 
كاملة من االم�����وال املخصصة لها ضمن املوازنة والتي 
تبل�����غ ملي�ارا و500 ملي�ون دوالر، وبذلك س�����يتم 
تجهيز البطاقة التموينية باملفردات االساس����ية لجميع 
املش�����مولني بالبطاقة التمويني�ة، الت����ي تتضمن ) 
الزيت , الس�����كر , ال����رز , الطحني (”، مبيناً ان����ه 

“يف ح�ال ت�م من�ح املبلغ م�ن بداي�ة العام تس�����تطيع 
ال�وزارة االتف�اق م�ع مناش�ئ محلي�ة او اجنبي�ة لتوفري 
امل�واد الغذائي�ة”. واش�����ار اىل ان “املح�����ور الثاني 
من الدراس�����ة يتضمن ان توج�ه مف����ردات البطاقة 
التمويني����ة لفئة محددة من املس����تفيدين وه����م 
) ذوو الدخ�����ل املح�����دود, والرعاي�ة االجتماعي�ة, 
واألس�����ر الت�����ي تح�ت خ�ط الفق�����ر( ، وه�ذا 
يعم�����ل عل����ى تقلي����ل ع����دد املش�����مولني 
بالبطاق�����ة “, منوه����ا ب����أن “املحور الثال����ث 

يك�ون م�ن خ�الل ش�����راء امل�����واد الغذائي�����ة 
االولي�ة بالق�رض االج�����ل، بتوقيع عقود لش�����راء 
امل�����واد، ووزارة املالي�����ة تق�����وم بتس�����ديد 
ه����ذه املبال����غ اىل الجه����ات املجه����زة باالجل، 
وبذل����ك تحقق السراتيجية بعد املوافقة عليها استقرار 

نظام البطاقة التموينية. 
وب����ني حنون، ان “الوزارة توجهت اىل عملية ش����راء 
م�واد )ال�رز , والس�����كر, والزي����ت ( وذل�ك للحاجة 
املاس����ة لهذه املواد لتجهيزها خالل االش����هراملقبلة، 

وتأم�����ني 80  الس�����كر  م�ادة  تجهي�ز  ت�����م  اذ 
ال�ف ط�ن وصل�ت ال�����ى مخ�ازن بغ�داد واملحافظات 
وس�����يتم تجهيزه�ا اىل الوكالء “, مش�����ريا ال����ى 
ان�ه “ال يوج�د أي مش�����كلة يف توزيع م�ادة الطحني اذ 
تم توزيع س�����بع وجبات وس�يتم توزي�����ع الوجبة 
الثامن�ة يف جمي�����ع املحافظات« .وتاب�ع، انه “ت����م 
مالي�ة م�ن مس�����تحقات  ث�����الث وجب�ات  رصف 
الفالح�����ني، بواق�ع )100 (مليار دين�����ار و )253 (

مليار دينار و )600 (مليار دينار”.

عقود »طويلة األمد« تثري »الفاسدين« في وزارة الكهرباء على حساب المواطن
»الخصخصة« جزء من منظومة الفساد

 وتع�د وزارة الكهرب�اء نموذج�ا 
حيا لتلك املعاناة من أجل التهرب 
من ثقل املس�ؤولية حيث تعمدت 
تمدي�د عقود  رشكات خصخصة 
الجباية للكهرباء بنفس األسلوب 
القديم  التي س�محت للفاسدين  
باإلثراء عىل حس�اب امل�ال العام 
العقود  وخاصة تعليم�ات تنفيذ 
التعاقدات  وطريق�ة  الحكومي�ة 
الثاب�ت  بالس�عر  األم�د  طويل�ة 
وعدم مراعاة ارتفاع كلف االنتاج 
والتوزي�ع وغ�ري ذل�ك , فنظ�ام 
خصخص�ة  ل�ركات  العم�ل 

الكهرباء فشل يف تعميم تجربتها 
بسبب قلة اإلنتاج الكهربائي.

أكدت  الربملاني�ة  النزاه�ة  لجن�ة 
والخدم�ة  الجباي�ة  رشكات  أن 
الكهرب�اء  وزارة  م�ع  املتعاق�دة 
»مش�اكل ال ح�ل له�ا«، وهن�اك 
رغب�ة قوية لدى أعض�اء الربملان 
عىل إلغ�اء عقود تل�ك الركات, 
كونها ل�م تكت�ب بطريقة تخدم 
الدولة واملواطن , ب�ل إنها عبارة 
عن رسقات التنتهي من قبل تلك 
ال�ركات التي ت�رق الكهرباء 
م�ن املناط�ق الفق�رية وتحولها 

إىل مناط�ق الخصخصة وبرعاية 
ال�وزارة، ب�ل إن س�كان املناطق 
أيضا  املشمولة بالخصخصة هم 

يعانون من عمل تلك الركات .
مختص�ون أك�دوا أن عم�ل تل�ك 
ال�ركات يقت�رص ع�ىل جباي�ة 
االم�وال ومعظم عم�ال الصيانة 
واآللي�ات تابع�ة لل�وزارة فلماذا 
تمت إحالة العمل لهذه الركات 
الت�ي تجن�ي الواح�دة منها )65 
ملي�ون( دوالر ش�هريا، وتجربة 
الخصخصة فش�لت فشال ذريعا 
يف مناط�ق الرصاف�ة والك�رخ , 
وس�كان تلك املناطق يعانون من 
القطع املربمج لس�اعات طويلة 
الخصخص�ة  رشكات  وأغل�ب   ,
م�ن  املالي�ني  مئ�ات  بذمته�ا 
الدوالرات لم تس�لمها ,فمسلسل 
ملس�ؤويل  والرق�ات  التحاي�ل 
الكهرباء ما زال مستمرا , تاركني 
املواط�ن يعيش أزمات متواصلة، 
واس�تنزاف مس�تمر م�ن جيوب 
العراقي�ني, وهذا ناتج عن س�وء 
عملي�ة التعاقد بس�بب الطريقة 

طويل�ة األج�ل بالس�عر الثاب�ت 
والذي يعد  باباً من أبواب الفساد 

.
املخت�ص  ي�رى  الش�أن  وبه�ذا 
جاس�م  االقتص�ادي  بالش�أن 

الطائ�ي يف اتص�ال م�ع )املراقب 
العراق�ي(: أن الكهرباء أزمة كل 
عام منذ سبعة عر عاما نتيجة 
الفس�اد املس�تري يف مفاصلها 
والتي ابتلع�ت أكثر من 40 مليار 

دوالر كموازن�ة اس�تثمارية ,ويف 
يف  حالي�ا  املتب�ع  املنه�ج  إط�ار 
مكافحة الفس�اد الب�د من إعادة 
النظ�ر يف العديد م�ن التريعات 
املالية التي س�محت للفاس�دين  

باإلثراء عىل حس�اب امل�ال العام 
العقود  وخاصة تعليم�ات تنفيذ 
التعاقدات  وطريق�ة  الحكومي�ة 
طويل�ة األج�ل بالس�عر الثاب�ت 
دون مراع�اة عوامل عديدة منها 
ارتفاع التكاليف , لكن الفساد يف 
تل�ك الوزارة أبقى ه�ذا النوع من 

التعاقدات املشبوهة.
رشكات  أن  الطائ�ي:  وتاب�ع 
خصخص�ة )جباي�ة الكهرب�اء (

هي س�بب مهم يف تدهور الطاقة 
رسقته�ا  نتيج�ة  الكهربائي�ة 
الفق�رية  املناط�ق  لكهرب�اء 
املش�مولة  باملناط�ق  واملحيط�ة 
رشكات  كونه�ا   , بالجباي�ة 
طفيلي�ة فهي التنت�ج كهرباء أو 
تس�عى لبن�اء محط�ات كهرباء 
جدي�دة , بل فق�ط تجبي االموال 
, وأم�ا عملي�ة  املش�ركني  م�ن 
دفن كيب�الت الكهرباء فتتحملها 
الحكومة , لذلك الحاجة أبدا لتلك 
ال�ركات التي تؤثر س�لبا حتى 
بالجباية  املش�مولة  املناطق  عىل 
بسبب قلة إنتاج الكهرباء وزيادة 

الطل�ب ودوره�ا يمك�ن أناطته 
لركات الكهرباء.

من جهته يقول املختص بالشأن 
االقتصادي عبد الحسني الشمري 
يف اتص�ال مع )املراقب العراقي(: 
إن مش�كلة تردي الكهرباء تعود 
للعق�ود الت�ي أبرمته�ا ال�وزارة 
بشكل مش�بوه من أجل مصلحة 
معه�ا  املتعامل�ة  ال�ركات 
وطريقة التعاقدات طويلة األجل 
مراع�اة  دون  الثاب�ت  بالس�عر 
زي�ادة كلف اإلنتاج واالس�تهالك 
, ل�ذا يج�ب فح�ص تل�ك العقود 
والتح�ري عن املس�تفيدين منها 
مالي�ا وعالقاتهم مع املس�ؤولني 
بش�كل مب�ارش أو غ�ري مب�ارش 
ومعرف�ة أه�م املافي�ات املحلية 
الت�ي قد تكون واجه�ات لتمويل 
جه�ات دولي�ة ،فمل�ف الفس�اد 
امل�ايل متن�وع واألك�رب من�ه هو 
تعم�د تدم�ري االقتص�اد العراقي 
م�ن خ�الل تعطي�ل العدي�د من 
إعمار منظومة  حلقاته وخاصة 

الكهرباء.

سرقات وهدر مالي وعقود يشوبها الفساد، هذا مشهد 
يومي لمعظ���م وزارات الدولة الخدمي���ة، والضحية في 
كل ذلك ه���و المواط���ن، فطريقة التعاق���دات طويلة 
األمد ذات السعر الثابت تعد بابا من أبواب الفساد، حيث 
تحرص عدد من الوزارات عل���ى التعامل بهذا النوع من 

أجل إبقاء الفساد في عمل تلك الوزارات والهيئات.

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي

المجلس التنسيقي »العراقي � األردني � المصري« يعقد أولى جلساته
عق�د املجلس التنس�يقي العراقي – 
األردن�ي – امل�رصي ، أوىل جلس�اته 
برئاس�ة وزير التخطيط خالد بتال، 
واملنس�ق الوطني للمجل�س، األمني 
العام ملجل�س ال�وزراء، حميد نعيم 

الغزي بحضور جميع األعضاء.
وقال الغ�زي يف بي�ان ، إن “املجلس 
ستقع عىل عاتقه، تفعيل االتفاقيات 
الس�ابقة املربمة بني ال�دول الثالث، 
مس�تقبلية  اتفاقي�ات  وتوقي�ع 
جديدة، من ش�أنها تطوير املصالح 
الطاق�ة  مج�االت  يف  املش�ركة، 
واالس�تثمار  والتج�ارة  واالقتص�اد 
والصح�ة والنق�ل، التي س�تنعكس 

إيجاباً عىل الواقع العراقي”.
وأضاف، ان “املجلس أوىص بتشكيل 
مجالس مماثل�ة يف اململكة األردنية 
م�رص  وجمهوري�ة  الهاش�مية 
التواصل وتبادل  لديموم�ة  العربية، 

الزيارات وإبرام االتفاقيات”.
الوطن�ي  املنس�ق  واس�تعرض 
للمجلس، أهم امللفات املشركة بني 
العراق والجانبني األردني واملرصي، 
ورضورة حسمها بحسب التوقيتات 
الزمنية املعدة، مؤكداً اهتمام السيد 
رئي�س مجل�س ال�وزراء، بديمومة 

العالقات الثنائية بني العراق واألردن 
وم�رص بخاص�ة، واملحي�ط العربي 

واإلقليمي والدويل بخاصة.
وش�كل املجلس، س�ت لجان رئيسة 
س�تنظم عمله، وس�تبارش أعمالها 
لغ�رض  املقب�ل،  االس�بوع  خ�الل 
رف�ع التقارير والتوصي�ات الدورية 

ملناقش�تها  املجل�س،  رئاس�ة  إىل 
واملصادق�ة عليها، وتضمنت اللجان 
)لجن�ة العالق�ات الخارجي�ة، لجنة 
لجن�ة  الحدودي�ة،  واملناف�ذ  النق�ل 
واالعم�ار،  واالس�تثمار  االقتص�اد 
لجن�ة  والصناع�ة،  الطاق�ة  لجن�ة 
التعلي�م والش�باب والثقافة، ولجنة 
املجلس،  والزراعة(.ويهدف  الصحة 
إىل تعزي�ز العم�ل العربي املش�رك، 
اإلقليمي�ة  التحدي�ات  ملواجه�ة 
والتهديدات املش�ركة، والتوصل إىل 
تسوية سياس�ية لألزمات املختلفة 
الت�ي تش�هدها املنطقة، وتوس�يع 
ال�راكات الس�راتيجية املتع�ددة، 
ليك�ون العراق منصة توازن ونقطة 
تالق�ي ولي�س ن�زاع ب�ني املصال�ح 
اإلقليمية، واالستفادة من اإلمكانات 
الجغ�رايف  التواص�ل  يتيحه�ا  الت�ي 

للبلدان الثالث.

كوجر: بعض الجهات تسعى 
للحفاظ على رواتبها المرتفعة 

بعرقلة قانون الخدمة المدنية
بين�ت اللجن�ة املالية النيابي�ة، ان هناك جهات 
تتقاىض رواتب مرتفعة من الحكومة وتس�عى 
للحف�اظ ع�ىل ه�ذه الرواتب من خ�الل عرقلة 
انج�از قانون الخدم�ة املدنية الذي من ش�أنه 
تحقيق املس�اواة يف روات�ب املوظفني، ويقيض 

عىل املفارقات بني مؤسسة واخرى.
وقال عض�و اللجنة جمال كوج�ر ، ان “قانون 
الخدمة املدني هو الذي س�ينظم سلم الرواتب، 
يف ح�ال تريع�ه حيث لم يت�م التصويت عليه 

بعد بسبب بعض املشاكل”.
الجه�ات التري�د  ان “هن�اك بع�ض  واض�اف 
لقان�ون الخدمة املدني�ة ان ينجز ومازالت تثري 
م�ن الش�اكل من اج�ل عدم حس�مه تحت قبة 
الربملان”.وبني ان “هناك جهات تختلف رواتبها 
عن رواتب املؤسسات االخرى وبالتايل يعرقلون 
القان�ون املذك�ور م�ن اج�ل االحتف�اظ به�ذه 

الرواتب”.

استراتيجية جديدة لتوفير مفردات البطاقة التموينية

أرقام واقتصاد

 مليار دينار مجمل
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بني الخب�ري االقتص�ادي احس�ان الكناني، ان 
العراق مقبل عىل ازم�ة اقتصادية كبرية خالل 

العام املقبل.
الفتا اىل ان الحكومة س�تلجأ لالقراض مجددا 
وس�ط ضغط جماه�ريي ومناش�دات بتنفيذ 

مطالب الشعب.
وق�ال الكنان�ي ان “جائح�ة كورون�ا ل�م تنته 
وسوق النفط س�يحتاج اىل وقت اكرب من اجل 
ان يتع�اىف وق�د يحت�اج ذل�ك اىل اك����ثر من 

عام”.
واض�اف ان “اعتم�اد الع�راق ع�ىل النف�ط يف 
رفد املوازنة س�يؤدي اىل دي�ون اضافية وطلب 
الحكوم�ة لالق�راض مج�ددا، وق�د تلج�أ اىل 
اح�داث تغي�ريات يف موازنة الع�ام املقبل، كما 

انها ستتاخر بتسليمها اىل الربملان”.
ين�ذر  الراه�ن  الوض�ع  “اس�تمرار  ان  وب�ني 
بافالس خزين�ة العراق، وم�ن االفضل التوجه 
نح�و االيرادات غري النفطي�ة كالعقارات وبيع 

االرايض ع�ىل املواطن�ني وفتح باب االس�تثمار 
بالبن�ى التحتي�ة والغ�اء رشكات االتص�االت 
الحالي�ة واملج�يء ب�ركات محلي�ة تك�ون 
ايراداته�ا للدول�ة وهذه وحدها س�تحقق اكرب 
اي�راد غي�����ر نفط�ي يرفد املوازن�ة بمبالغ 

كبرية”.

أك�دت وزارة العم�ل والش�ؤون االجتماعية ، 
انه�ا ماضي�ة يف بلورة االجتماع�ات مع البنك 
الدويل للحصول عىل  مروع القرض الطارئ 

للمناطق املحررة.
وقال مدير عام  دائرة العمل والتدريب  املهني 

رائ�د جبار باه�ض ، ان ” الوزارة بحثت خالل 
اجتماعه�ا مع  لجنة العم�ل النيابية مروع 
القرض الطارئ للمحافظات املحررة ومتابعة 

اليات التطبيق من قبل اللجنة “.
ب�دأت  العم�ل  “وزارة  أن  باه�ض،  وأض�اف 
االجتماعات مع البنك الدويل للعمل عىل انجاح 
امل�روع  والحص�����ول عىل الق�رض الذي 
م�ن املؤم�����ل ان يص����ل اىل 200 مليون 

دوالر”.
 مبين�ا ان “املرحلة االوىل م�ن القروض توزع 
ب�ني املس�تفيدين بواقع الف قرض، مقس�مة 
اىل ث�الث فئات ثماني�ة االف دوالر، وخمس�ة 
االف دوالر، وثالثة االف دوالر بح���سب نوع 

املروع “.
وب�ني باه�ض، ان “الوزارة مس�تمرة بالعمل 
لتش�غيل الش�باب واعطائهم الفرص الكفيلة 
بتحقي�ق دخول مالية لهم وخلق فرص أخرى 

للعمل”.

خبير: مقبلون على ازمة اقتصادية كبيرة 
وديون اضافية وضغط جماهيري

العمل تبحث مع البنك الدولي الحصول 
على القرض الطارئ للمناطق المحررة

محافظ المركزي  يبحث الوضع 
االقتصادي مع صندوق النقد الدولي

 عقد محافظ البنك املرك�زي العراقي، مصطفى 
غال�ب مخيف، اجتماعاً بطريق�ة االتصال املرئي 
مع صن�دوق النق�د الدويل.وتم خ�الل االجتماع، 
بحس�ب بيان للبنك املركزي، مناقش�ة املواضيع 
الع�راق،  يف  االقتص�ادي  بالوض�ع  الصل�ة  ذات 
ورغب�ة  واس�تعداد 
ملس�اعدة  الصن�دوق 
العراق من خالل تقديم 
الفنية،  الدعم واملشورة 
السياس�ات  وتنس�يق 
والنقدية  املالي�ة 

خط�ط  و
الضبط 

املايل.وقدم فريق الصندوق تهاني املدير التنفيذي 
للصندوق، حازم الببالوي، ملحافظ البنك املركزي 
ملناس�بة تس�لمه املنصب.وأعلنت اللجن�ة املالية 
النيابية بالع�راق، منتصف يوني�و/ حزيران، أن 
وزير املالية ب�دأ باملفاوضات م�ع صندوق النقد 
الدويل الق�راض 5 ملي�ارات دوالر.وبحث رئيس 
مجلس ال�وزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، يف 
19 أغسطس/ آب املايض، مع مدير عام صندوق 
النقد الدويل، كريستالينا جورجيفا، 
م�ع  اتفاقي�ة  عق�د  إمكاني�ة 
ال�دويل، لدعم  النقد  صن�دوق 
االقتص�اد العراق�ي، وتقليل 
حجم اعتماده ع�ىل النفط، 
من خالل تأهيل القطاعات 
األخ�رى وجعلها منافس�ة 
للقط�اع النفطي بالش�كل 
ال�ذي يمك�ن ع�ن طريقها 

امتصاص .
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المراقب العراقي/ متابعة...
نيك�والس  الفنزوي�ي  الرئي�س  أعل�ن 
مادورو، عن إنش�اء وح�دة كوماندوس 
خاص�ة مكلف�ة بالتص�دي ألي أعم�ال 
تخريبي�ة محتملة قد تقوم بها الواليات 
املتحدة ع�ى أرايض بالده. وقال مادورو 

خالل كلم�ة بثها التلفزي�ون الحكومي 
األمريكي  الرئي�س  الفنزوي�ي: “أعطى 
دونالد ترام�ب موافقته عى قيام وكالة 
االس�تخبارات املركزي�ة األمريكية )يس 
طاب�ع  ذات  رسي�ة  بأعم�ال  اي�ه(  آي 
إرهاب�ي ضد فنزويال ومثل هذه األعمال 

األمريكية قد تس�تهدف منشآت نفطية 
أو كهربائي�ة أو عس�كرية ع�ى أرايض 
فنزوي�ال وق�د اعتقلن�ا عمي�ال اع�رف 
بذلك”، موضحا أن إنش�اء الوحدة يأتي 

ملواجهة مثل هذه العمليات.
وأعل�ن م�ادورو يف ش�هر اي�ار امل�ايض 

أن الس�لطات ألق�ت القب�ض ع�ى 13 
“إرهابي�ا” بينه�م مواطن�ان أمريكيان 
حاول�وا التس�لل إىل األرايض الفنزويلية 
من كولومبيا عرب البح�ر بهدف زعزعة 
اإلطاح�ة  ومحاول�ة  الب�الد  اس�تقرار 

بالحكومة.

المراقب العراقي/ متابعة...
الوض�ع امليدان�ي يف ادلب ين�ذر بح�رب قادمة بني 
الجيش السوري، واألتراك ومن يدعمون من فصائل 
ومجموع�ات ارهابي�ة، وق�د طال ص�رب الحكومة 
الس�ورية طوي�اًل عى تركيا يف ظ�ل وجود ضامنني 
له�ا، ولكن يب�دو أنه طفح الكي�ل يف ظل عدم وفاء 
أنقرة بالتزاماتها، واحتاللها أراٍض سورية ودخول 

قواتها دون اذن رس�مي من الس�لطات الرس�مية، 
األمر الذي يعد انتهاكاً صارخاً للسيادة الوطنية.

وبعد فش�ل االجتماع األخري »16 م�ن أيلول الحايل« 
بني الضباط الروس واألتراك الذي كان يهدف لتنفيذ 
االتفاقيات املتعلقة بش�مال غربي سوريا، أصبحت 
األم�ور أق�رب للحل العس�كري وتغليب�ه عى الحل 

السيايس، يف ظل انسداد جميع اآلفاق املمكنة.

وتق�ول التقاري�ر االخباري�ة إن الط�ريان ال�رويس 
وكذل�ك القوات الس�ورية ش�نوا أق�وى هجوم عى 
اطراف محافظة ادلب، منذ 6 أش�هر وحتى اآلن. يف 
املقابل نرش الجيش الرك�ي منظومات دفاع جوي 
يف ريف إدل�ب الجنوبي، وذل�ك بالتزامن مع وصول 

تعزيزات عسكرية جديدة إىل املحافظة.
وقال�ت مصادر إعالمية محلي�ة: إن الجيش الركي 

ن�رش منظومات دفاع جوي يص�ل مداها إىل 8 كيلو 
مرات يف جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي.

ه�ذا املش�هد يوح�ي ب�أن املحافظ�ة بات�ت أم�ام 
اس�تحقاق جدي�د وخطري ربم�ا يتمث�ل يف موافقة 
أنقرة ع�ى الطلب الرويس بس�حب قواتها وتفكيك 
نقاط عسكرية من إدلب أو مواجهة شبح مواجهة 
عسكرية جديدة، وهما خياران أحالهما مر ألنقرة.

وأصبح�ت أنق�رة يف وضع ال تحس�د علي�ه، يف ظل 
فش�لها يف تأم�ني طري�ق حل�ب الالذقي�ة »إم-4« 
وعدم قدرته�ا عى ضبط املس�لحني اإلرهابيني من 
استهداف الدوريات الروسية، مع العلم أنها تعهدت 

بذلك.
وض�اق أهايل ري�ف ادل�ب ذرع�اً بالوج�ود الركي 
الذي لم يجلب لهم س�وى الدمار والخراب واحتالل 

اراضيه�م ونهب ثرواتهم، وعى هذا األس�اس نظم 
الع�رشات من أهايل ريف إدلب، يوم األربعاء املايض، 
وقف�ة احتجاجي�ة أمام نقط�ة املراقب�ة الركية يف 
بل�دة تل طوقان يف ريف إدلب الجنوبي، وذلك تنديدا 

بالوجود الركي داخل األرايض السورية.
وأك�د األه�ايل أن »الق�وات الركي�ة املوج�ودة عى 
األرض الس�ورية تعترب قوات محتل�ة، وتقوم بدعم 
املجموع�ات املس�لحة خدمة ملصالحها السياس�ية 
واالقتصادي�ة«، مطالبني بخروج تركيا من األرايض 
الس�ورية، وخاصة نقاط املراقب�ة املوجودة ضمن 
مناط�ق س�يطرة الدول�ة الس�ورية والت�ي حررها 

الجيش السوري مؤخراً يف ريفي حماة وإدلب«.
وب�دأت تركي�ا يف ترشي�ن األول 2017، إقامة نقاط 
املراقب�ة يف إدلب يف إط�ار اتفاق أبرمته مع روس�يا 
وإي�ران يف مدين�ة نور س�لطان )أس�تانا( يف أيلول 
2017، ولم تك�ن تركيا قادرة ع�ى إدخال جنودها 
وإقام�ة تل�ك النق�اط دون الحصول ع�ى موافقة 
الطرف الذي يس�يطر عى األرض هناك وهو »هيئة 
تحري�ر الش�ام« الواجه�ة الحالية لتنظي�م »جبهة 
يرافق�ون ف�رق  الن�رة« حي�ث كان مقاتلوه�ا 
االس�تطالع الركية عن�د دخوله�ا األرايض الركية 
إلقام�ة النقاط، كم�ا أن كل القواف�ل الركية التي 
تقوم بتموين نقاط املراقبة تمر عرب حواجز »هيئة 

تحرير الشام«.
وتح�اول موس�كو جاهدًة ضب�ط الوج�ود الركي 
عن طريق إقناع أنق�رة بتخفيض نقاطها وعتادها 
الثقيل يف إدلب، وهو ما لم تتلق موافقة عليه. حيث 
نقلت وسائل إعالم روسية أن الجانب الركي رفض 
عرضاً روس�ياً خالل اجتماعات عسكرية يف أنقرة، 
بخف�ض عدد نق�اط املراقبة؛ لكنه أبدى اس�تعداداً 
ملناقشة آليات لسحب جزء من األسلحة الثقيلة من 

إدلب ومحيطها.
أم�ا النقط�ة الخالفي�ة الثاني�ة، فه�ي الطريق�ان 
تركي�ا  ترغ�ب  ال  حي�ث  و)ام5(  )ام4(  الدولي�ان 
بفتحهم�ا وف�ق الرغبة الروس�ية، وتري�د التوصل 
التف�اق ش�امل وآمن بش�أن إدل�ب وم�ا يجاورها 
م�ن مناط�ق، بينم�ا روس�يا ال تري�د فت�ح نقاش 
بش�أن الطريق )ام5(، حيث توجه ثق�ل اهتمامها 
لفت�ح الطري�ق األول الواصل ب�ني محافظتي حلب 

والالذقية.
يف املحصل�ة، قد ي�ؤدي الوض�ع يف محافظ�ة إدلب 
الس�ورية، التي تس�يطر ع�ى معظمه�ا املعارضة 
املوالي�ة لركي�ا جنب�ا إىل جن�ب م�ع الجماع�ات 
املتطرفة، إىل تفاقم العالقات بني روسيا وتركيا مرة 
أخرى. ويبدو أن أنقرة تعزز وجودها العس�كري يف 

املنطقة.
وخ�الل ه�ذا الع�ام، اضط�رت موس�كو وأنقرة إىل 
تفعي�ل قن�وات رفيعة املس�توى بس�بب الخس�ائر 
التي تكبدها الجيش النظام�ي الركي - والتي قيل 
إنه�ا غري مقص�ودة - من رضب�ات الجيش العربي 
الس�وري. ومع ذلك، ووفق تريحات املس�ؤولني، 
فش�ل املتفاوض�ون يف تحقي�ق تق�دم ملم�وس يف 
الحوار حول ه�ذه املحافظة الس�ورية. ولهذا، كما 

يرون يف أوساط الخرباء، أسباب منطقية.

عربي دوليعربي دولي

تأهب عسكري يضع القوات التركية وميليشياتها 
بين فّكي كّماشة 

4
فنزويال ُتنشئ وحدة خاصة لمواجهة العمليات التخريبية األميركية

المراقب العراقي/ متابعة...
أكد قائد الق�وة البحرية للح�رس الثوري 
رص�د  ت�م  بأن�ه  تنغس�ريي  رض�ا  ع�ي 
واع�راض حامل�ة الطائ�رات األمريكي�ة 
قب�ل  له�ا  املرافق�ة  “نيميتز”والس�فن 
دخولها مضيق هرم�ز والخليج بطائرات 

مسرية وطنية الصنع.
وقال تنغس�ريي خ�الل مراس�م انضمام 
للق�وة  ومروحي�ة  مس�رية  طائ�رة   188
البحرية للحرس الثوري، إنه خالل عملية 
الرص�د واالع�راض ت�م تحدي�د حامل�ة 
الطائرات “نيميتز” بمعية السفن الحربية 
املرافقة لها والتي تشمل املدمرتني 114 و 
115 والبارجت�ني 58 و 59 والفرقاطت�ني 
الدوريتني 9 و 12 وس�فينة خفر سواحل 
1333 تابعة للجي�ش االرهابي االمريكي، 

قبل دخولها مضيق هرمز والخليج.
وأض�اف، أن جميع مهمات القوة البحرية 
للح�رس الث�وري س�تكون تح�ت غط�اء 
الطائ�رات املس�رية وطني�ة الصن�ع وأن 
انضم�ام 188 طائ�رة مس�رية ومروحية 

وطني�ة الصن�ع للق�وة البحري�ة للحرس 
للق�وة  خاص�ة  ق�وة  س�يمنح  الث�وري، 
البحري�ة للحرس يف دمج املهمات البحرية 

والجوية.
جمي�ع  وتتب�ع  “رص�د  قائ�ال،  وتاب�ع 

التح�ركات البحري�ة يف الخلي�ج ومضيق 
هرم�ز وبح�ر عم�ان س�يصبح ممكن�ا 
بواس�طة ه�ذه الطائ�رات املس�رية الت�ي 
ستزيد سعة قدراتنا يف هذا املجال بصورة 

كبرية جدا”.

المراقب العراقي/ متابعة...
قال الرئيس الفرن�ي إيمانويل ماكرون، 
إنه ال يمكن للوالي�ات املتحدة تطبيق آلية 
معاودة ف�رض العقوبات عى إيران، ألنها 

انسحبت من االتفاق النووي.
وأض�اف يف كلمت�ه أمام الجمعي�ة العامة 
لألمم املتحدة يف دورتها ال�75، أن “فرنسا 
وبريطاني�ا وأملاني�ا ل�ن تقب�ل بانتهاكات 
إيران التف�اق 2015 الن�ووي”، مؤكدا أن 
“حمل�ة الضغ�وط القصوى الت�ي تتبعها 
الوالي�ات املتحدة فش�لت حتى اآلن يف منع 
أنشطة إيران املزعزعة لالستقرار وضمان 

عدم قدرتها عى حيازة أسلحة نووية”.
وأوضح ماك�رون أن “تطبيق آلية معاودة 
ف�رض العقوب�ات م�ن ش�أنه أن يقوض 
وح�دة مجل�س األم�ن وجمي�ع قرارات�ه 

وسيجازف بزيادة التوتر اإلقليمي”.
الفرن�ي ع�ى رضورة  الرئي�س  وش�دد 
“وض�ع إط�ار عمل ضم�ن اتف�اق 2015 
الن�ووي لضم�ان أال تحوز إيران أس�لحة 
نووي�ة مطلقا ويتصدى أيض�ا لربنامجها 

للصواريخ الباليستية وأنشطتها املزعزعة 
لالس�تقرار”. يذكر أن واشنطن أعلنت من 
ط�رف واحد عن ع�ودة عقوب�ات مجلس 
األمن ال�دويل عى طهران الس�بت املايض، 
وه�ددت بف�رض عقوب�ات ع�ى ال�دول 

األخرى التي لن تلتزم بها.

الحرس الثوري يعترض حاملة طائرات أميركية قبل
 دخولها مضيق هرمز

باريس: ال يمكن لواشنطن معاودة 
فرض العقوبات على طهران

المراقب العراقي/ متابعة...
شنت صحيفة »واشنطن بوست« يف افتتاحيتها 
هجوم�ا عى الرئيس األمريك�ي دونالد ترامب، 
محذرة من أنه يواصل الكذب وتدمري الحقيقة 

من أجل الفوز بفرة رئاسية ثانية.
وقال�ت الصحيفة: »لو ه�زم الرئيس ترامب يف 
ترشين الثاني فهناك إمكانية لتصحيح الرضر 
الذي أحدث�ه عى النظام الس�يايس وتحالفات 

الواليات املتحدة الدولية«.
وأضاف�ت أن�ه يمك�ن للمرش�ح الديمقراطي 
جو بايدن »إعادة األعراف الس�ابقة والس�لوك 
الرئ�ايس ويق�وم بإحياء العالق�ات مع حلفاء 
الوالي�ات املتحدة التقليدي�ني«، إال أن جزءا من 
»إرث ترامب الس�ام« الذي سيس�تمر بعده هو 

»إهانته للحقيقة يف الحياة العامة«.
وأشارت إىل أن الديمقراطيات ال يمكنها العمل 
عندم�ا تتفاق�م الخالف�ات األيديولوجي�ة عرب 
ن�رش نظريات املؤامرة والبيان�ات الكاذبة، ألن 
الحقائق املؤكدة هي أس�اس صناعة السياسة 

والتسويات الترشيعية. 
وقال�ت إن ترام�ب رسع يف االنح�راف داخ�ل 
الح�زب الجمه�وري ورفضه للعل�م والتقارير 
املوثوقة، موضح�ة أن »كذب ترامب املتواصل، 
م�ن تضخيم عدد الحش�ود يف ي�وم تنصيبه إىل 
كذبه ح�ول ف�ريوس كورونا، أدى بع�دد كبري 
من أنص�اره لالعتقاد بأن ما يق�ال عنها خطأ 
أو أنه�ا نت�اج عمليات تضليل يق�وم بها أعداء 

الرئيس«.

المراقب العراقي/ متابعة...
نرشت مجلة »فورين بوليي« تقريرا 
قال�ت في�ه إن إدارة ترام�ب احتفلت 
بعي�د مي�الد األم�م املتح�دة الخامس 
والس�بعني بتصعيد حملتها لقتل أحد 
أه�م االتفاقي�ات خ�الل ه�ذا القرن، 
وهي االتفاقية النووية مع إيران عام 

.2015
وقال�ت املجل�ة يف تقري�ر إن الجه�ود 
أحادي�ة الجان�ب م�ن أمري�كا إلعادة 
ف�رض العقوب�ات عى إي�ران، ذهبت 
أدراج الرياح حيث أكدت القوى داخل 
األمم املتحدة تأييدها لالتفاقية، وقاوم 
األم�ني الع�ام لألم�م املتح�دة أنتونيو 

غوتريي�ش طلبا من وزي�ر الخارجية 
األمريك�ي، مايك بومبيو إلعادة فرض 

العقوبات متعددة األطراف. 
وحث معظم كبار املس�ؤولني يف إدارة 
ترام�ب – بم�ن فيهم بومبي�و ووزير 
الدفاع مارك إس�رب ومستش�ار األمن 
القوم�ي روبرت أوبراي�ن – يف مؤتمر 
لاللت�زام  األخ�رى  ال�دول  صحف�ي 
ف�رض  ع�ن  االثن�ني  ي�وم  بإعالنه�ا 
عقوب�ات األم�م املتح�دة الت�ي كانت 
موجودة قبل اتفاقية عام 2015 التي 
تم التوصل إليها مع إيران باملفاوضات 
خ�الل إدارة أوبام�ا، وأعلن�ت أمريكا 
أيض�ا املزي�د م�ن العقوب�ات أحادية 

الجانب عى املس�ؤولني واملؤسس�ات 
اإليرانية ذات العالقة بإنتاج األسلحة. 
ول�م يتب�ع أح�د تقريب�ا أمري�كا، ما 
ي�ربز آخر فش�ل لجه�ود إدارة ترامب 
يف حش�د العالم خلف حمل�ة الضغط 
األقىص ض�د إيران. فلم يس�تمع أحد 
من املوقع�ني عى اتفاقية عام 2015، 
بم�ا فيه�م بريطانيا وفرنس�ا وأملانيا 
واالتح�اد األوروبي والصني وروس�يا، 
إىل ن�داء أمري�كا بالعقوب�ات، م�ع أن 
األخرية حصلت ع�ى تعبري عن الدعم 
من إرسائي�ل، كما دعمت دول الخليج 
العربي�ة تجدي�د حظر األس�لحة عى 

إيران.

من اخبار الصحف العالمية واالقليمية

واشنطن بوست: ترامب يواصل الكذب 
ويحاول الفوز بتدمير الحقيقة

فورين بوليسي: أميركا معزولة باألمم المتحدة 
بعد فشل الضغط على إيران

اليمن تكشف عن إحصائية صادمة 
للضحايا المدنيين جراء العدوان

المراقب العراقي/ متابعة...
كشفت وزارة حقوق اإلنسان اليمنية، األربعاء، عن أرقام صادمة 
للضحايا املدنيني جراء قصف تحالف العدوان الس�عودي األمريكي 
خ�الل 2000 يوم من العدوان عى اليمن، وعى رأس�ها استش�هاد 

وجرح أكثر من 43 ألف مدني.
وعقدت وزارة حقوق اإلنس�ان مؤتمرا صحفيا بالعاصمة صنعاء 
حول جرائ�م الحرب التي ارتكبها تحالف العدوان عى اليمن خالل 

الفرة من آذار 2015 وحتى آب 2020.
وأكد تقرير الوزارة استشهاد 16771 مدنيا وجرح 26359 آخرين، 
موضحا استش�هاد وجرح 5 آالف و345 امرأة خالل ألفي يوم من 

العدوان.
وب�ني التقرير أن تحالف العدوان قتل 3 آالف و747 طفال وجرح 4 
آالف آخري�ن خالل الفرة من آذار 2015 وحتى آب 2020، مش�ريا 
إىل ن�زوح أكثر من 4 مالي�ني و147 ألف يمني نتيجة القصف الذي 

طال جميع األرايض اليمنية.
وأك�دت وزارة حق�وق اإلنس�ان أن التحال�ف ش�ن آالف الهجمات 
العس�كرية بر وبحرا وجوا عى األعيان املدنية املشمولة بالحماية 

الدولية.
وش�مل تقرير الوزارة إحصائيات ملنش�آت مدني�ة دمرها العدوان 
منه�ا تدمي أكثر م�ن 47 مؤسس�ة إعالمية وأكثر م�ن 28 مركز 
إذاع�ي وتلفزيوني، وأكثر من 41 محكمة قضائية و131 منش�أة 
رياضية و364 منش�أة سياحية و2023 منش�أة خدمية متنوعة، 
كم�ا دم�ر الع�دوان 1324 مس�جدا و417 موقع�ا أثري�ا ومعلماً 

تاريخياً.
وحول اس�تهداف العدوان للمنش�آت الصحي�ة والتعليمة أحصت 
وزارة حق�وق اإلنس�ان تدمري العدوان ل� 486 مستش�فى ومرفق 
صحي، واستهداف 92 سيارة إسعاف، وتدمري مصنعي أكسجني.

كما دمر العدوان أكثر من 3722 منش�أة تعليمية، ونحو 4 ماليني 
و435 ألف طالب فقدوا حقهم يف التعليم.

ويف مج�ال املنش�آت الخدمي�ة والصناعي�ة والتجاري�ة والزراعية 
أحص�ت ال�وزارة تدمري العدوان ل�� 14 ميناء بحري�ا و9 مطارات 

مدنية، وإحراق 4 طائرات مدنية.

طبول الحرب تقرع في إدلب



يف ذك�رى التظاهرات الت�ي انطلقت بتاري�خ 2019/10/1، كانت تلك 
الحركة لها آثار وتداعيات عىل الواقع السيايّس، وهنا ال بّد من  اإلشارة 

اىل عدد من النقاط كمراجعٍة رسيعٍة لألحداث.
ونقولها وللتاريخ أننا نقف صفاً مع حّق الش�عب العراقّي الدس�تورّي 
يف التظاه�رات الس�لمية التي دعت له�ا املرجعية، ولك�ْن هنا مراجعة 

مخترصة، ولكّل َمْن َيهّمه األمر :
1. تمّك�ن ع�دد من قّط�اع الطرق بإس�ناٍد خارجي أْن يص�ادر الحراك 
الش�عبّي بقطع الطرق، وتعطيل املؤسس�ات، وإلغ�اء صوت املرجعية 
يف الدعوة إىل التظاهر الس�لمّي، والتأكيد ع�ىل ترصني الدولة من خالل 
إنهاء الفس�اد وتقدي�م الخدمات فحّول�وا دعوة املرجعي�ة من تظاهر 

سلمّي إىل إعداٍم ومشانَق.
وهن�ا نقول البد من العم�ل واالمتثال للمرجعية؛ ب�أْن يتصدّى أبناؤها 
الغي�ارى الي�وم للنزول إىل املي�دان وينهي بكّل حكم�ٍة وتواجٍد ميداني 
حكيم وش�جاع حركة الّش�واذ فيها ، حّتى ال تس�تمّر ه�ذه العصابات 
املمولّ�ة من اختطاف العراق والجنوب بعد أْن اختطفت فتوى املرجعية  

.
2. ال ب�ّد أْن ترّك�ز املراجعة ع�ىل أّن هذه الطبقات الش�بابية لم تنطلق 
من الفراغ بقدر ما كانت لها مؤسس�اٌت س�اندٌة من الداخل والخارج. 
وتجدر االشارة إىل رضورة املواجهة، وتحديد سبلها بعد تحديد هويتها.
3. ه�ذه الطبقات القليلة العدد كث�رُة األخطاء، تريد أْن تتجّذر يف األّمة 
بعد أْن تواجدت ورابطت يف الّشارع وأوصلت عنارصها إىل مركز القرار 
الس�يايس، فال بّد أْن تتحرّك األدوات الفاعلة والقيادات املخلصة بنفس 
االتجاهات املعاكس�ة؛ لص�ّد الهجمة والحفاظ عىل األس�س من خالل 

التواجد امليداني .
4. ه�ؤالء يري�دون تأكيد مقولٍة مفاُده�ا أنهم يمّثل�ون )إرادة األّمة(، 
وغرُه�م يمّثل )عصاب�ات وافدٍة( خارجة عىل القانون والش�عب، فإّن 

مهّمتهم األساسية قلب املعادلة، وإخالل التوازن.

لذا البّد من استعادة الوجود بالنزول الكمّي للقوى املؤمنة إىل امليدان من 
خالل العمل واالس�تفادة من املناس�بات لتحشيد الجماهر بتظاهرات 
فاعل�ة، فالحجُر يصّده الحجُر، وأّن التواجد والتظاهر س�يكوُن كفيال 
بقل�ب املعادلة، ليحّق القول: إّن الق�وى املؤمنة هي األصل، وأولئك هم 

شّذاذ اآلفاق، نعم البّد من استعداٍد ثقايفّ وسيايّس وتعبوّي .

5. هؤالء قد ارتكبوا أبش�ع الجرائم من خطف وقتل وحرق، ومارس�وا 
كّل االنتهاكات القانونية والدستورية واالخالقية بحّق الشعب العراقّي، 
وال ب�ّد أْن تت�وىّل األقالم تعريتهم، خصوصاً أنه�م كّل يوم يقرتبون من 
داُم مع العشائر يف النارصية، بيد أنه - من  نقاط الفش�ل، وآخرها الصِّ

املؤسف - وجدوا حكومة حامية، وأبواق إعالمية مرّوجة .
6. ه�ؤالء يتخندق�ون يف امل�دن الش�يعية؛ النتزاعه�ا فالب�ّد من فرض 
الّس�يطرة فيها.  وحري بنا أْن نستغّل الظروف، ونسابق الزّمن؛ لوضع 
خارط�ة طريق متعددة األبع�اد، فأّن التأخر يمن�ح العنارص املخرتقة 

الفرصَة للتمادي والتمدد.
7.  نح�ن م�ن يلبي نداء املرجعية لتصحيح املس�ارات، والبّد من الدفاع 
عنه�ا وع�ن توجيهاته�ا يف الخ�روج بتظاه�رات س�لمية للّدف�اع عن 
العملية السياس�ية، واملطالبة بحّق الجمهور يف إيقاف الفساد، وتقديم 

الخدمات.
8. بع�ض األحزاب الت�ي تعاني فقد الش�عبية تريد أْن تس�تثمر هؤالء 
يف إدام�ة األزمات غ�ر مبالني بالنتائج الخطرة، فالب�ّد من إيقاف تلك 
املس�اعي التي تعت�اش عىل األزم�ات، وهذا يحت�اج إىل توحي�د الجهد 
الس�يايّس والتعبوّي، خصوصاً أّن حركة االستثمار من االغيار السنية 
والكردية تس�اوق حركة بعض األحزاب الش�يعية التي تريد العودة إىل 

الواجهة بكرس ارادة الواقع والعمق الذي عليه الخّط اإلسالمّي .

مراجعات..!
بقلم/ محمّد صادق الهاشميّ 
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أوالً، يؤّكد خ�راء البيئة أّن الفيضان يعمل 
عىل إزالة نفايات النظام البيئي من مجرى 
املياه. بناًء عىل ذلك، يجب عىل الفلسطيني 
إع�ادة تعريف ال�ذات السياس�ّية، وتحديد 
طبيع�ة املرحل�ة الت�ي تم�ّر به�ا القضية 
الفلس�طينية، من أج�ل بناء اس�رتاتيجية 
التحّدي�ات  ملواجه�ة  وطنّي�ة  فلس�طينّية 
األمركي�ة اإلرسائيلية، الهادفة إىل ش�طب 
الحّق الفلس�طينّي بكّل جوانبه الحضارية 
والسياسية والتاريخية عىل أرض فلسطني.
لقد ُبني النظام الس�يايس الفلس�طيني يف 
الرب�ع ق�رن األخر ع�ىل اع�رتاف منظمة 
التحرير الفلس�طينية ب�«إرسائيل«، وأنشأ 
الس�لطة الفلس�طينية كنت�اج م�ن اتفاق 
قي�ادة  ره�ان  والدة  كان  ال�ذي  أوس�لو، 
املنظم�ة يف لحظ�ة تاريخي�ة م�ن الضعف 
الفلس�طيني الرس�مي آنذاك، أثناء مرحلة 
بقي�ادة  الدولي�ة  الخارط�ة  بن�اء  إع�ادة 
واح�د وحي�د  املتح�دة كقط�ب  الوالي�ات 
يتحك�م بالسياس�ة الدولي�ة برمته�ا بعد 
انهي�ار االتحاد الس�وفياتي، وما رافق ذلك 
م�ن رشوخ يف املنظوم�ة العربية بعد حرب 
الخلي�ج األوىل، ناهي�ك بق�رص النفس لدى 
ل يف قطف  البعض الفلس�طيني ال�ذي تعجَّ
الحج�ارة  النتفاض�ة  السياس�ية  الثم�ار 
يف الداخ�ل الفلس�طيني، متأث�راً بصدم�ة 
خروج�ه من ب�روت، التي ما زال�ت تلقي 
بظالله�ا عىل إيمانه بالق�درة عىل الصمود 

والعائد املرجّو منه.
املنظوم�ة السياس�ية الفلس�طينية الت�ي 
ُبنيت عىل فرضية أن هناك عملية تس�وية 
م�ع »دول�ة« االحت�الل ع�ىل أس�اس »حل 
الدولت�ني« الذي س�يطر عىل اس�رتاتيجية 
النظام السيايس، انتهت بالفعل يف اللحظة 
»صفق�ة  األمركي�ة  اإلدارة  أق�رَّت  الت�ي 
التطبي�ع  الق�رن«، ووافق�ت عليه�ا دول 
العرب�ي، وت�م التطبي�ع م�ع »إرسائي�ل« 
ع�ىل أساس�ها، وال ب�ّد م�ن اجتثاثه�ا من 
الواقع الفلس�طيني السيايس واالجتماعي 
واالقتص�ادي، م�ن خالل الع�ودة إىل مربع 
التح�رر الوطن�ي ب�كل أبع�اده، وع�ىل كل 

مس�تويات الفع�ل الفلس�طيني الرس�مي 
والشعبي والدبلومايس.

ثانياً، من أهم إيجابيات الفيضانات رصف 
املوج�ودة يف األرض،  األم�راض  مس�ّببات 
وإلقاؤها يف البح�ر بال رجعة. لذا، التطبيع 
العربي تحت مظلة »صفقة القرن« فرصة 
حقيقي�ة ال يمكن إضاعته�ا إلعادة ترتيب 
البيت الفلس�طيني وإنهاء حالة االنقسام، 
األمر الذي يس�توجب من الكل الفلسطيني 
التحري�ر  منظم�ة  ق�وى،  )فصائ�ل، 
الفلس�طينية، س�لطة( التخّل عن أساس 
االنقس�ام املتمّث�ل بالتناف�س ع�ىل قيادة 
الّس�لطة والنظام الس�يايس الفلس�طيني، 
رغ�م اختالف املقاربات الفلس�طينية لهذه 
السلطة، إال أنَّها ال تنفي حقيقة أنها تحت 
مظلّة أوس�لو ومرشوع »ح�ل الدولتني« يف 

نهاية األمر.
بخط�وات  ب�دأوا  الفلس�طينيني  أنَّ  يب�دو 

إيجابيَّ�ة يف هذا املس�ار، انطالق�ًا من حالة 
الق�رن«،  ل�«صفق�ة  الرافض�ة  اإلجم�اع 
وليس انته�اء باجتم�اع األمن�اء العامني، 
وأه�م مخرجات�ه تش�كيل قي�ادة وطني�ة 
موح�دة للمقاوم�ة الش�عبية. م�ا زال�ت 
الطريق طويلة وش�اقة للوص�ول إىل إعادة 
بن�اء منظم�ة التحري�ر الفلس�طينية عىل 
أساس برنامج وطني فلسطيني يسرتجع 
إىل  أخ�رى  م�رة  الفلس�طينية  املطالب�ات 
مربع الحق�وق الكامل�ة، والتأكيد أن نهج 
املقاومة هو الخي�ار األصوب، مع الحفاظ 
ع�ىل التواف�ق العام ع�ىل طبيع�ة املقاومة 
األج�دى يف هذه املرحل�ة العصيب�ة، وعدم 
إغفال ح�ق الفلس�طيني يف ممارس�ة كل 
أنواع املقاوم�ة، ملنع االحتالل م�ن التعدي 
عىل ثوابت القضية الفلس�طينية، بما فيها 

الكفاح املسلّح.
ثالثاً، تعمل الفيضانات عىل تغذية خزانات 
املي�اه الجوفية. ومن أجل إع�ادة الزخم إىل 

القضية الفلس�طينية، وإرجاعها القضية 
املركزي�ة لألّم�ة، ال بدَّ من توف�ر الحاضنة 
العربي�ة واإلس�المية الداعم�ة لفلس�طني 
وللحق الفلس�طيني، م�ع إدراك األمة التام 
أن�ه يف اللحظة الت�ي يتم فيه�ا التخّل عن 
فلس�طني، س�تصبح األبواب مرشعة أمام 
انتصار املرشوع الصهيوني التوس�عي عىل 
حساب كل دول األمة وشعوبها ومصالحها 

ومستقبلها، من الرباط حتى جاكرتا. 
م�ن  تتطلّ�ب  تل�ك  الحقيق�ة  لحظ�ة 
الفلس�طينيني بكّل توجهاتهم السياس�ية 
خارط�ة  بن�اء  إع�ادة  واإليديولوجي�ة 
تحالفاتهم السياسية الخارجية من جديد، 
بحيث يصبح االقرتاب من معسكر فلسطني 
واالبتعاد عن معس�كر »إرسائيل« األساس 
�م  يف إقامة التحالفات والتعاون، حيث قسَّ
بش�موليتها  املنطق�ة  العرب�ي  التطبي�ع 
إىل معس�كرين متناقض�ني بنظرتهم�ا إىل 
القضّية الفلس�طينّية من دون مس�احيق 

تجميلية، فمن كان مع »إرسائيل« ال يمكن 
له أن يكون مع فلسطني.

انتهى الوقت الذي يمكن فيه قبول أن تضع 
بع�ض الدول قدماً يف معس�كر »إرسائيل«، 
فلس�طني.  معس�كر  يف  األخ�رى  والق�دم 
بالتأكي�د، هذه النوعية م�ن الدول يجب أن 
تح�دد مواقفها، فالحياد يف ه�ذه الظروف 
التي تمّر بها القضية الفلس�طينية خيانة 
له�ا، فكما باتت فيضانات التطبيع العلنية 
واملعلن�ة تض�ع الفلس�طيني أم�ام لحظة 
الحقيق�ة يف مواقف�ه السياس�ية، فإنه�ا 
تض�ع الجمي�ع يف املنطقة بالدرج�ة ذاتها 
أمام لحظة حقيقة مواقفهم من فلسطني 
وقضيتها، فهل ه�ي فعالً مواقف حقيقية 
فلس�طني  مصلح�ة  يف  تص�ّب  متج�ّذرة 
كقضي�ة مركزي�ة لألم�ة، أو ه�ي مواقف 
مصلحّي�ة تتغّط�ى بفلس�طني وقضّيته�ا 
لتحقي�ق مصالح مرحلّية لذل�ك النظام أو 

تلك الدولة؟

بقلم/ حمزة مصطفى
دائما تصدر وزارة الزراعة قوائم بعضها صفراء 
واألخرى حمراء وليس بينها بنفس�جية بش�أن 
منع أو تقنني إس�تراد م�واد ومنتجات زراعية. 
الف�وىض  وس�ط  بزمانه�ا  »حاي�رة«  ال�وزارة 

اإلسترادية والالتصديرية التي تعيشها البالد.
 وأقص�د بالب�الد الع�راق الذي حظي بتس�ميات 
واملؤرخ�ون  الباحث�ون  به�ا  ورطن�ا  عدي�دة 
والبطرانون. التس�ميات تبدأ من »موتسومابيا« 
وأرض الس�واد وب�الد الرافدي�ن وأحيان�ا مابني 
النهرين. تس�مية أخرى لحق�ت بالعراق تصفه 

بأنه »جمجة العرب«وهو قول منسوب للخليفة 
الراش�دي الثان�ي عم�ر ب�ن الخط�اب »رض«. 
ال أع�رف إن كان  بق�ي للع�رب جمجم�ة أم ال, 
أوصارت جمما الترس  صديقا والتغيظ عدوا.    

ال تاريخي�ا وال جغرافي�ا قبضنا ش�يئا من هذه 
التس�ميات اإل الضيم والهضم. فهي مس�ميات 
أثقلت ذاتنا الجريحة »عىل كولة« الباحث س�ليم  
مطر الذي تخصص بإش�كاالت الهوية الوطنية 
العراقية الت�ي مل منها حتى املل�ك فيصل األول 
برغ�م أن هن�اك م�ن ينفي ه�ذه الواقع�ة أصال 
وي�رئ املل�ك من ه�ذه التهمة الت�ي الصقها به 

املؤرخ�ون والباحثون والبطرانون. وباملناس�بة 
فإن كاتب هذه السطور يتبنى هذه املقولة ال ألن 
قائلها كما تقول بعض املصادر مؤس�س العراق 
الحدي�ث امللك فيصل األول, لك�ن ألنها صحيحة 
قالها امللك أم لم يقلها.   إبتعدت كثرا عن اللهانة 
والج�زر والقرنابي�ط والنب�ق والبطاطا والخس 
والث�وم والش�جر والفلفل والش�لغم والش�وندر 
وه�ي جزء م�ن  املنتج�ات الغذائي�ة التي قررت 
وزارة الزراعة منع إس�ترادها كوننا حققنا عىل 

مايبدو  اإلكتفاء الذاتي منها.
 ال أمل�ك س�وى أن أش�كر وزارة الزراع�ة الت�ي 

تري�د أن تعم�ل لكن ع�ىل طريقة الع�ني بصرة 
واليد قصرة لس�بب بس�يط ألن قرار اإلس�تراد 
»تصدي�ر ماك�و ألن عي�ب وفش�لة م�ن اإلخوة 
الفاس�دين األجالء« ليس بيدها.  بعض الجهات 
تري�د أن تعمل بالفعل الس�يما الجهات التي لها 
صلة بتعظيم الدخل الوطني ورفد موازنة الدولة 
بحي�ث التعتمد عىل م�وارد النفط وبالتايل نغادر 
اإلقتص�اد الريع�ي اىل اإلقتص�اد متع�دد  املوارد 
إن كان يف الزراع�ة أو الصناع�ة أو الس�ياحة أو 

ماشاكل ذلك من ميادين. 
لك�ن مافيات الفس�اد التي ب�دأت الحرب ضدها 

اآلن إما التس�مح بشكل مبارش أو تعرقل بطرق 
مب�ارشة أو غر  مبارشة أي مح�اوالت إنتاجية 
يمك�ن أن يس�تفيد منه�ا البل�د. ولع�ل املعركة 
املحتدم�ة اآلن عىل صعي�د ميناء الف�او والربط 
الس�ككي وطريق أو ح�زام الحرير ه�ي واحدة 
م�ن معارك وجودنا عىل خريط�ة العالم  الجديد 
ال�ذي بدأ يتش�كل بعيدا عن  الخرائ�ط التقليدية 
الس�ابقة.  فالع�راق زرع لهان�ة أم فج�ل أم ال, 
إس�تورد رم�ان يمني »باملناس�بة موج�ود هذا 
الرم�ان ال�ذي يأتين�ا من بل�د يحمل في�ه حتى 
الرضي�ع بندقي�ة وخنج�ر« فض�ال ع�ن أن�واع 

الرتقال املرصي والاللنك�ي اإلفغاني أم ال, فإن 
قصة وجودنا حتى تتكامل عىل الخرائط البد من 
التعامل مع القضايا الكرى من منطلق السيادة 
الحقيقية  »مو كالوات«. والسيادة ليست مجرد 
»حجي كبار« مثل قصة ذلك الشاب الذي أرسلته 
أم�ه اىل املضيف بدي�ال لوالده بعد وفات�ه والذي 
تص�ور أن قوله�ا له أحك�ي حكي كب�ار هو أن 
يجلس يف مكان مرتفع بالديوان ليقول .. أس�د. 
ذئب. نمر.  ال. الس�يادة ه�ي أن تملك قرار منع 
إس�تراد اللهان�ة بنفس القدرة الت�ي تملك فيها 

قرار.. بناء ميناء الفاو الكبر.

بقلم/ محمود ريا
تحتشد األس�اطيل األمركية يف منطقة الخليج، 
يف مش�هد ص�ار ش�به معت�اد، حي�ث تتصاعد 
التهديدات األمركية املرتافقة مع هدير البوارج 
وأزي�ز الطائ�رات املنطلق�ة م�ن حامالته�ا، يف 
اس�تهداف  بمخاط�ر  ينب�ئ  ق�وة  اس�تعراض 
أمريكي وش�يك إليران، به�دف تحقيق األهداف 

املتعثرة لإلدارات األمركية يف املنطقة.
الي�وم، يبدو الوضع أكثر جدي�ة وأعىل خطورة، 
ف�اإلدارة األمركي�ة الحالي�ة تجم�ع ب�ني أعىل 
ح�االت »البه�ورة« الصوتية الت�ي ال تقف عند 
حدود، وأقىص درج�ات الضعف امليداني الناجم 
عن املتغرات الجيواس�رتاتيجية التي تش�هدها 
املنطق�ة. ومع ارتف�اع حدة التهدي�دات، ولعب 
اإلع�الم الغرب�ي دوره يف تمرير الس�يناريوهات 
الحربية، هناك من يرى أن واشنطن قررت فعالً 
االس�تفادة م�ن »اللحظة التاريخي�ة«، وتوجيه 
رضب�ة قاصم�ة إلي�ران، بم�ا يس�مح للواليات 
املتحدة بإقفال هذا امللف الش�ائك، ويجعل إيران 

»تستسلم« للرشوط األمركية.
رضبة م�ن هذا الن�وع هي م�رشوع مجموعة 
كبرة م�ن املنتمني إىل جن�اح الصقور يف اإلدارة 
األمركية، ويقودهم الي�وم مايك بومبيو، مدير 
االستخبارات املركزية السابق ووزير الخارجية 

الح�ايل، وهو ش�خصية تصل�ح ألن تكون يف أي 
موقع، إال عىل رأس ديبلوماس�ية الدولة األقوى 

عسكريا واقتصاديا يف العالم.
يلع�ب بومبيو دور »البلطج�ي العاملي«، بكل ما 
يف الكلم�ة من معنى، فال ي�رتك دولة أو منطقة 
م�ن رشوره، يصّعد ويوّتر ويخلق االضطرابات، 
وال يوّف�ر أحداً، ال األعداء والخص�وم، وال الدول 
البعي�دة عن الخصام، وال حتى الحلفاء املقربني 

لبالده يف أوروبا وغرها من مناطق العالم.
ويف كل ه�ذه التحركات التي يق�وم بها بومبيو 
املغامر لديه هاجس واحد: تأمني فرتة رئاس�ية 
جديدة لرئيس�ه دونالد ترام�ب، الذي يعاني من 
انخفاض أسهمه يف الس�باق الرئايس الذي بات 

قريبا جدا، أي بعد أقل من شهرين.
وليس الوفاء للرئيس وللح�زب هو الذي يدفعه 
لبذل كل ه�ذه »الجه�ود الجب�ارة« لتأمني فوز 
ترامب، وإنما هناك دافع ش�خيص بحت يتمثل 
يف طموحه ليكون هو مرشح الرئاسة األمركية 
ع�ن الح�زب الجمه�وري ع�ام 2024، ال بل أن 
يك�ون ه�و الرئي�س املنتخ�ب يف ذل�ك الوق�ت، 
بع�د أن يك�ون قد خلّ�ص الوالي�ات املتحدة من 
أهم أعدائه�ا، أي إيران، وكرس ش�وكة املنافس 
األسايس، أي الصني، وس�اق العالم كله بالعصا 
األمركي�ة الغليظة، فال تم�رد وال احتجاج عىل 

إرادة واشنطن العليا.
هذا الجموح ل�دى بومبيو يلقى هوى كبرا عند 
دونال�د ترامب املأزوم والضائع بني حلمه بوالية 
ثاني�ة يكمل من خالله�ا ش�عوره بالراحة ألنه 
رئي�س أم�ركا )كم�ا رّصح يف إح�دى تغريداته 
مؤخ�راً( وب�ني واقع اس�تطالعات ال�رأي التي 
ال تعطي�ه فرصة كب�رة يف تحقيق ه�ذا الحلم. 
لذلك هو يتوهم أن انس�ياقه وراء خطة بومبيو 
الجهنمية ق�د تفتح له الطريق الذي يراه مقفالً 

أمامه منذ اآلن.. إىل البيت األبيض.
إن�ه اآلن بحاج�ة إىل رضب�ة حاس�مة ورسيعة 
وفّعالة، تسمح بتس�ييلها دعماً قويا ومؤثراً يف 
صنادي�ق االقرتاع، وال يجد أمامه س�وى القيام 
بهجوم رسيع عىل إيران، يشد من خالله العصب 
األمركي خلفه، ويحقق لألمركيني الحلم الذي 
يبحث�ون عن�ه منذ أربع�ني عام�اً: القضاء عىل 

الكابوس اإليراني الذي ينّغص عيشهم.
هذا هو الس�يناريو الذي تقدمه وس�ائل اإلعالم 
األمركية، وتحشد له كل صفحاتها وأوقات بثها 
وأقماره�ا الصناعي�ة ووس�ائطها اإللكرتونية: 

سنلّقن إيران درساً.
من يتابع وسائل اإلعالم هذه يشعر أن الطائرات 
األمركي�ة تنتقل اآلن م�ن التحليق فوق طهران 
إىل الهب�وط يف مطاراتها منت�رصة، وأن القوات 

األمركية ربما وصلت إىل أصفهان، وأن الحرس 
الث�وري يرف�ع األع�الم البيضاء، فيم�ا الجيش 
اإليران�ي صار بإمرة ضابط يتلقى تعليماته من 

البنتاغون.
هذه هي مغامرة بومبيو، وهذا هو وهم ترامب، 

ولكن ماذا عىل أرض الواقع؟
يق�ول العل�م العس�كري إن إيران ليس�ت لقمة 
تن�وي  كب�رة  ق�درات  تمل�ك  وإنه�ا  س�ائغة، 
أمرك�ي  أي هج�وم  اس�تخدامها يف مواجه�ة 
محتم�ل. ه�ذا يعني أن ف�رتة األس�ابيع القليلة 
املتبقية عىل موع�د االنتخابات األمركية املقبلة 
ال تكف�ي لتحقي�ق نرص نظيف ع�ىل إيران، وأن 
صم�ود إي�ران ه�ذه الف�رتة س�يجعل الرئي�س 
األمرك�ي يدخ�ل انتخابات�ه الرئاس�ية وهو يف 
أوج معرك�ة عس�كرية حامية، يتس�اقط فيها 
الجنود األمركيون قتىل وجرحى � وربما أرسى 
� ما س�يؤدي إىل اس�تنفار الرأي العام األمركي 
ض�ده، ويدف�ع الناخب�ني بعي�داً عن�ه، فيخرس 
بشكل مؤكد أي فرصة إلعادة انتخابه، وتصبح 

مغامرة بومبيو يف مهب الريح.
حتى لو استطاعت الواليات املتحدة كرس إيران، 
وهذا أمر مس�تحيل يف ظ�ل الظ�روف القائمة، 
فهذا ل�ن يحصل خ�الل فرتة األس�ابيع املقبلة، 
ول�ن تتمك�ن الجي�وش األمركية م�ن تحقيق 

أهدافه�ا يف ه�ذه املهل�ة املح�دودة، 
فإي�ران إرادة وق�وة وثب�ات، وال 

يمكن التغل�ب عليها ببضعة 
بعملي�ة  أو  صواري�خ، 

مح�دودة،.  هجومي�ة 
الش�املة  العملية  أم�ا 
لس�نوات  تحتاج  فهي 
لتحقي�ق أهدافها، عىل 
ف�رض أنه�ا تس�تطيع 

تحقيقها.
البهورة  الخالص�ة،  يف 
يف  ليس�ت  األمركي�ة 
محله�ا، ألن نتائجه�ا 
س�تنعكس عىل اإلدارة 
األمركية وعىل الواليات 
املتحدة كلها، وس�يكون 
ترام�ب مجنون�اً فع�اًل 

إذا انس�اق وراء فلتان 
بومبي�و م�ن عقاله. 
ترام�ب  س�يكون 
بال أي ش�ك،  خارساً 

املستبعد  من  ولذلك 
جداً أن يقوم بهذه 

املغامرة.

ليس بـ »اللهانة« وحدها يحيا اإلنسان !

ترامب الواهم وبومبيو المغامر في مواجهة 
إيران الثابتة .. نفد الوقت

ما بعد فيضانات الّتطبيع.. فرصة فلسطينّية
عب الفلسطيني يجب أن ال ينظر إلى فيضانات التطبيع على أنها تهديد لقضيته الفلسطينية فقط، بكل ما يحمله  أعتقد أّن الشَّ

ذلك من حقيقة، إال أّن من واجبه أيضًا النظر إليها من زاوية الفرصة النطالقة جديدة على أسس سليمة في صراعه مع المشروع 
الصهيونّي.فيضانات التطبيع العربي مثل أّي فيضان يحصل من خالله إغراق تام لكل ما هو موجود فوق األرض، لكن عندما 

ينحسر الماء، يبقي خلفه أرضًا خصبة صالحة للزراعة من جديد. لذلك، رغم ما تحدثه الفيضانات من كوارث، فإن خبراء البيئة 
يؤّكدون أّن لها آثارًا إيجابية تتمّثل في 3 نقاط رئيسّية، من الجيد محاولة إسقاطها على واقع المشهد السياسّي الفلسطيني في 

ضوء اتفاقيات الّتطبيع مع »إسرائيل«.

حسن الفي 
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قوة الشخصية وألعاب الهواء أبرز 
مكاسب الشرطة في البطولة االسيوية

يس�عى الرشط�ة العراق�ي لخط�ف املركز 
الثان�ي وعب�ور دور املجموع�ات يف دوري 
أبط�ال آس�يا، بعدم�ا حس�م أه�ي ج�دة 

البطاقة األوىل املؤهلة لدور ال�16.
وتبق�ى البطاق�ة الثاني�ة متأرجح�ة ب�ن 
الرشط�ة العراق�ي )5 نقاط( واالس�تقالل 
اإليران�ي )نقطت�ان(، بع�د إلغ�اء نتائ�ج 
الوح�دة إث�ر انس�حابه من البطول�ة نظرًا 

إلصابات العبيه بفريوس كورونا.
شخصية الفريق

نجح امل�درب عبد الغني ش�هد ال�ذي جدد 
أغلب صف�وف الفري�ق باالعتماد عىل 

الطابع الش�بابي يف إيجاد شخصية 
الفريق بعد أن اهتز الرشطة يف أول 

مباراتن قبل جائحة كورونا.
ش�هد تمك�ن م�ن توظي�ف تلك 

الطاق�ات الواع�دة م�ع عن�ارص الخ�رة، 
ليخ�رج بفري�ق يمتلك هوي�ة محرتمة لها 
ثقلها يف املجموعة ويفاجئ الجميع بعد أن 

كان الرشطة بعيًدا عن الحسابات.
الجانب البدني

أكر عقبة كانت ترهق الرشطة يف البطولة 
اآلس�يوية هي الظروف التي فرضها الزمن 
عىل األندي�ة العراقية يف ظ�ل االحتجاجات 
الش�عبية التي عطلت الدوري ثالثة أش�هر 
لق�ي بعده�ا جائح�ة كورون�ا 
عىل بصيص األمل بإكمال 
ال�دوري ويت�م إلغاء 
ليغيب  املسابقة، 
عن  الرشطة 

التدريبات قرابة 6 أشهر.
لكن انضمام اإلسباني جونزالو رودريجيز 
أنع�ش الفريق بدني�ا لتأقلمه م�ع الطاقم 
الفن�ي حي�ث س�بق وأن عمل مع ش�هد يف 
أوملبياد ريو دي جانريو مع املنتخب األوملبي 
وبالت�ايل الطاقم املتناغم تمكن يف ظرف 20 
يوًما من ترميم الجانب البدني بشكل كبري.

ألعاب الهواء
من�ذ ف�رتة طويلة تفتق�د الف�رق العراقية 
لتكتي�ك الك�رات الثابت�ة، لك�ن الرشط�ة 
يف البطول�ة اآلس�يوية أع�اد لألذه�ان أيام 
الراحل أحمد رايض وحس�ن سعيد وكريم 
صدام والقائمة تطول ممن يجيدون ألعاب 

الهواء.
ركلة الزاوية بالنس�بة للرشطة باتت تقلق 
املنافس�ن، ونجح الرشطة يف التسجيل من 

الركني�ات هدفن يف 3 مباري�ات، وهذا يدل 
ع�ىل حجم العم�ل يف التدريب�ات والتطبيق 

عىل أرض الواقع يف املباريات.
غياب املحرتفن

عندم�ا تأخرت إدارة النادي يف حس�م ملف 
الالعب�ن املحرتفن والوق�ت داهم الرشطة 
بإرس�ال قائم�ة الفري�ق دون محرتف�ن، 
كانت املخاوف تحي�ط بالفريق يف مواجهة 
أندية مستقرة ومدججة بالعبن محرتفن 

عىل مستوى عال.
لكن الرشطة لم يتأث�ر بهذا الجانب ونجح 
امل�درب يف اس�تثمار األوراق املحلية وتدوير 
الالعبن املتواجدين بقائمة الفريق ونافس 
برشاسة وكان قريًبا جدا من حسم التأهل 
قبل ذلك ل�وال الفرص الضائعة يف املباريات 

الثالث التي خاضها.

رياضتنا تواسي 
نفسها!

ه�ل وجدت�م جريًحا ي�داوي نفس�ه؟ أو بمعنى آخر هل ش�اهدتم 
طبيًبا يعالج نفس�ه بنفسه؟ باختصار تلكم هي حقيقة ما يحدث 
يف رياضتن�ا لألس�ف.. فالبناء الذي يعتقد الكث�ري من القائمن عىل 
رياضتنا أنهم وجدوا الدواء ملا تعانيه من معضلة أزلية وداء للمرض 

الذي تعاني منه هو يف الحقيقة خطأ جسيم وكبري!
الرياض�ة عندن�ا أكذوبة واضح�ة ورصيحة وكبرية ج�ًدا.. إذ كيف 
يمكنن�ا أن ندعي أن لدينا رياضة وأنن�ا يف حقيقة األمر ال نملك أي 
قاع�دة رصينة فعلي�ة لتاريخ ملؤه االفرتاء والك�ذب والضحك عىل 

عقول من يزاول الرياضة ويعيش يف وهٍم عميق!
لألس�ف فإن ابطال الفش�ل الريايض اليوم هم ق�ادة يتولون زمام 
األمور ويمس�كون يف صولجان قي�ادة العمل يرتّبعون عىل مقدرات 
وق�درات الحرك�ة الرياضية التي تعي�ش يف واٍد بعي�د كل الُبعد عن 
الواق�ع الذي يفرتض أن يصل�وا اليه واىل أهدافه التي باتت حلًما لن 

يتحقق!
تصّوروا أن انتخابات االتحادات الرياضية س�بقت انتخابات األندية 
واصب�ح اعض�اء االتح�اد الفائزي�ن خ�ارج مج�ال إدارة انديتهم 
بالخس�ارة، مثلما نزج اليوم بأس�ماء ليس له�ا وجود يف انتخابات 
الهيئات العامة إلدارات األندية وهناك من ُذكر اس�مه ملرة أو مرتن 
يف قوائم الهيئات اإلدارية املختلفة، وهناك خروقات وأخطاء حدثت 
وتح�دث ولم نصل معها اىل نتائج قابلة للحس�م، وبقيت معلّقة يف 

الحقيقة!
نقول.. إن املش�كلة الرئيس�ية الت�ي نعاني منه�ا يف رياضتنا اليوم 
ليس�ت يف وصول القادة املس�ؤولن اىل س�ّدة الحكم، بل يف تشّبثهم 
بالك�ريس والبقاء يف مواقعه�م والتخطيط بهدف االس�تمرار دون 
الكشف عن املسرية وتقييمها من أهل النقد واالختصاص، ال بل إن 
القيادات يف إدارات األندية واالتحادات يكش�فون عن وقائع تعلّقهم 
باملناص�ب من خالل أس�اليب االس�تحواذ ع�ىل كل يشء، بعيًدا عن 

منطلق الرياضة نفسه!
أع�وام.. وأعوام مضت عىل االس�تمرار يف ذات النه�ج، دون أن نجد 
اس�تثناء ايجابًيا يظهر لنا اىل الواجهة، بل إن العمل الريايض أصبح 
واجه�ة ملمالي�ك يقضون ع�ىل الرياض�ة بمقابل اس�تغاللهم لكل 

مقدرات العمل الريايض!
وهنا نس�أل.. أل�م يكن حرًيا بقادة الرياض�ة أن يفّكروا ويخططوا 
يف كيفي�ة تطوير العم�ل الري�ايض أو كيفية الحص�ول عىل املنجز 
املهمل أصاًل من سّجالت وأجندة دوائر العمل الريايض طيلة األعوام 
املنرصمة، مثلما أس�أل هل كانت كل تلك األموال التي رصفت وهي 
بملي�ارات الدوالرات عىل الرياض�ة والرياضين نقمة عىل ما تحقق 
من تراجع خطري وتدهور واضح قتلت مواهب وابطال معها وركنت 
م�ن كان يمكن لو تصقل موهبته جانًبا بس�بب األنانية والالمباالة 

والتزّمت بالخطأ وتكراره من قبل قادة الرياضة أنفسهم؟
ال أري�د أن اذك�ر أس�ماء تك�ّررت كث�رًيا حت�ى ال ُتحس�ب العملية 
تس�قيطية، أكث�ر م�ن كونه�ا تقويمية، ولك�ن »رحم الل�ه أمرئ 
عرف قدر نفس�ه« ويكفي أن رياضتنا عاش�ت اتعس فرتات عملها 
بالطريق�ة الخاطئة، إدارًيا وفنًيا وحتى من حيث اجندات الفس�اد 
الواقع�ة يف كل الدوائر بدءا من وزارة الش�باب والرياضة وصواًل اىل 
اللجنة األوملبية واتحاداتها الرياضية واألندية، وحتى تلك املش�اريع 
الت�ي أنجزت من مالعب وقاعات مغلق�ة، والتي فيها من الرسقات 

ما يكفي لبناء مدن رياضية، وليست منشآت مفردة هنا وهناك!
يف رأينا الش�خيص، أن رياضتنا ستبقى تعاني وتعاني من تواجدها 
يف ه�ذا النف�ق املظلم الذي ه�ي فيه اآلن، م�ا لم تت�م عملية تغيري 
األوض�اع واألح�وال جذرًي�ا، بتغي�ري كل يشء، لك�ون م�ن يتواجد 
)عش�عش( ولن يغادر َوكرَُه، عىل اعتب�ار أن الرياضة أضحت بيت 
املستغلّن واملستفيدين واملتس�ّلقن، وليست بيًتا ألصحاب االنجاز 

واالبطال املَُتوَجن، بعد أن قتلتهم العملية الرياضية نفسها!
يقول أحدهم: »رياضتيش عدنا بالبلد« وانا أقول: الرياضة مفلسة، 
فق�رية، ذهبت ضحي�ة قوانينها وهي ما تزال تحبو والس�بب قادة 
الرياض�ة أنفس�هم م�ن اولئك الذي�ن اس�تغلوا كل يشء لصالحهم 
وتركوا الرياضة عرجاء بال س�ند أو مأوى، رياضتنا توايس نفسها 

ولن تنهض يف ظّل وجود هكذا وجوه!

عمار ساطع

اختار موقع االتحاد االس�يوي لكرة القدم، العبن 
من ن�ادي الرشط�ة ليكونا ضمن التش�كيل املثايل 
للجول�ة الخامس�ة م�ن دور املجموع�ات بدوري 

أبطال آسيا.
وتواج�د كل من الالعبن مازن في�اض وعي فائز 
ضمن التشكيل املثايل، فاألول سجل هدفاً ومرر 23 

تمريرة ناجحة، ليحصل عىل تقييم 8.1 من 10.
ام�ا ع�ي فائ�ز، فصن�ع هدف�اً وم�رر 16 تمريرة 

ناجحة، ليحص عىل تقييم 7.1 من 10.
وكان الرشط�ة ق�د تعادل م�ع اس�تقالل طهران 
اإليران�ي بهدف ملثله يف الجول�ة املاضية من دوري 

االبطال.

إقام�ة  الديواني�ة  ن�ادي  إدارة  ق�ررت 
معس�كر خارج�ي للفري�ق يف مدين�ة 
أنطاليا الرتكية، يس�تمر ملدة 15 يوما، 

تحضريا للموسم املقبل.

وقال رئيس نادي الديوانية حسن العنكويش: 
املباري�ات  م�ن  ع�ددا  سيش�هد  »املعس�كر 
التجريبية، من أجل خلق االنس�جام املطلوب 
بن الالعبن قبل بدء املوسم الجديد، ال سيما 

بعد التعاقدات الكبرية التي أبرمناها«.
وتاب�ع: »ننتظ�ر وص�ول 3 محرتف�ن ه�م: 
املهاج�م اإلس�باني إي�زاك بادي�ال، والجن�اح 

األرجنتيني ماكيس رولون، واملدافع الرازيي 
ويسي برييرا«.

املقب�ل  األس�بوع  وأض�اف: »كم�ا س�يصل 
املهاجم البلجيكي ناثان كابس�يي، باإلضافة 

إىل العبن عراقين من محرتيف الخارج«.
وأش�ار إىل صف�وف الفري�ق س�تكتمل قب�ل 

التوجه إىل املعسكر يف تركيا.

وبّن: »نفكر أيضا يف التعاقد مع العبن جدد 
من العراقين املغرتبن املحرتفن يف الدوريات 

األوربية«.
ولفت إىل أنه الديوانية يس�عى لتشكيل فريق 

قادر عىل املنافسة بقوة يف املوسم املقبل.
يش�ار إىل أن ن�ادي الديواني�ة اخت�ار ملع�ب 

كربالء لخوض منافسات الدوري املمتاز.

العبا الشرطة ضمن »األفضل« اسيويًا

الديوانية يعسكر في أنطاليا تحضيرا للموسم المقبل

الكهرباء يضم مهاجم 
منتخب الشباب

التحق نجم امليناء حس�ام مالك )ككو( بتدريبات الفريق، 
تحضريا للموسم املقبل، عىل أمل أن يلتحق الحارس ياسن 

كريم اليوم الخميس. 
وقال املنس�ق اإلعالمي لنادي امليناء حيدر الحمود: »امليناء 

أج�رى ثان�ي وحدات�ه التدريبية عىل مالع�ب التدريب يف 
املدين�ة الرياضي�ة، حي�ث التح�ق الالعب حس�ام مالك 

بالتدريبات، بعد أن غاب عن التدريب األول«.
وأض�اف: »نتمن�ى أن يصل إىل البرصة الحارس ياس�ن 
كريم املقيم يف مدينة السليمانية شمال العراق لالنخراط 

بالوحدات التدريبية«.
وأوضح أن الوحدة التدريبية تحت إرشاف مدرب حراس 
املرمى صدام س�لمان وف�ق منهج الجه�از الفني الذي 
يق�وده الروماني تيتا، مضيًف�ا: »نأمل إنهاء الحصول 

عىل املوافقة إلصدار التأش�رية للمدرب ومس�اعديه 
التدريب�ات  ع�ىل  واإلرشاف  الع�راق  إىل  للدخ�ول 

األسبوع املقبل«. 
وأش�ار إىل أن الالعب حمزة عدن�ان لم يلتحق أيًضا 

بالتدريب�ات بس�بب خضوع�ه لفحوص�ات طبي�ة 
روتينية للتأكد من س�المته وجاهزيته البدنية للدخول 

مع الفريق باملران الجماعي.

»ككو« يلتحق 
بتدريبات الميناء

منتخب  الع�ب  انضم 
العراق�ي  الش�باب 
حسن زياد لتشكيلة 
الكهرب�اء  فري�ق 
ملنافس�ات  تحض�ريا 

املوسم املقبل.
املنس�ق  ورصح 
لن�ادي  اإلعالم�ي 
خي�ام  الكهرب�اء 
»نجح�ت  الخزرج�ي: 
التعاق�د  يف  الن�ادي  إدارة 
مع الالعب الش�اب حس�ن 
زي�اد، وس�يبارش التدريب�ات 

الجماعي�ة معنا اس�تعدادا 
للموسم املقبل«.

ولف�ت إىل أن »الفري�ق 
كب�رية  بدرج�ة  أكم�ل 
النهائي�ة  القائم�ة 
ويسعى  املقبل،  للموسم 
مث�ايل  إلع�داد  امل�درب 

للفريق«.
الالعب�ن  أن جمي�ع  إىل  وأش�ار 

ملتزم�ون بالتدريب�ات اليومية مع 
التش�دد ب�رشوط الوقاي�ة الصحية، 

حيث تس�تمر التدريبات املكثفة لنهاية 
األس�بوع الحايل، مضيف�ا: »من املؤمل أن 

يخوض الفريق عددا م�ن املباريات الودية، 

األسبوع املقبل«.
وأوض�ح أن اإلدارة تمكن�ت م�ن تأم�ن حجز 
ط�ريان للمحرتف�ن ال��4 مونج�ي وجاك�وب 
الكامريونين، وأبو بكر كونيه العاجي وحسن 
منس�اه الغان�ي، مردف�ا: »س�يلتحق الرباعي 
بتدريبات الفريق ويش�اركون معه يف املباريات 

التجريبية«.
يشار إىل أن فريق الكهرباء حقق نتائج مميز يف 
املوس�م قبل امللغي تحت إرشاف املدرب عباس 
عطية الذي قاده ملركز الوصيف يف بطولة كأس 

العراق.



أوضحت مصادر داخل برش�لونة حقيقة حسم النادي الكتالوني 
لصفقة األمريكي سريجينيو دست، ظهري أياكس، خالل املريكاتو 
الصيف�ي الجاري.وكان�ت قن�اة »TV3« اإلس�بانية، زعم�ت أن 
برش�لونة توصل التفاق مع أياكس لضم دس�ت مقابل 20 مليون 

يورو، بجانب 5 ماليني يورو كمتغريات إضافية.
ووفًق�ا لصحيفة »مون�دو ديبورتيفو« اإلس�بانية، ف�إن مصادر 
داخل برشلونة نفت أنباء حسم الصفقة لصالح النادي الكتالوني، 

مؤكدة أن املفاوضات ال تزال جارية بني الناديني.
يذك�ر أن باي�رن ميونخ يع�د أبرز منافيس برش�لونة عىل حس�م 

صفقة نجم أياكس هذا الصيف.
وأفس�ح برش�لونة املج�ال أمام الظه�ري األيم�ن األمريكي، عقب 
إعالن رحيل الربتغايل نيلسون سيميدو إىل صفوف وولفرهامبتون 

اإلنجليزي.

ب�ات األوروجواياني لويس س�واريز، نجم برش�لونة، 
عىل أعتاب الرحيل رس�مًيا عن النادي الكتالوني، هذا 
الصيف.وينتهي عقد س�واريز مع برشلونة يف الصيف 
املقبل، لكن املدرب رونالد كومان ال يرغب يف استمراره 

مع الفريق.
ووفًق�ا لرادي�و كتالوني�ا، فإن س�واريز غ�ادر املدينة 

يف الرياضي�ة باكًي�ا، بع�د أن ودع زم�الءه 
ن برش�لونة.يذكر أن تقاري�ر إس�بانية زعم�ت  أ

س�واريز س�ريحل مجاًن�ا إىل أتلتيك�و، بينم�ا يحصل 
برشلونة عىل متغريات بقيمة 4 ماليني يورو، إذا وصل 
الروخيبالنك�وس لربع نهائي دوري أبط�ال أوروبا يف 

النسختني املقبلتني من البطولة.

يواص�ل توتنه�ام هوتس�بري س�عيه نح�و تدعيم 
صفوفه هذا الصيف، وذلك بعدما استفرس النادي 
اللندني عن إمكانية التعاقد مع مدافع إنرت، ميالن 
س�كرينيار، إال أن�ه عىل الس�بريز دف�ع 55 مليون 
إس�رتليني للظف�ر بخدم�ات الس�لوفاكي.وخرج 
س�كرينيار من حس�ابات أنطوني�و كونتي مدرب 
اإلنرت بنهاية املوس�م املايض، لع�دم مالئمته نظام 
3 مدافع�ني يف خط الخلف، وهن�اك محادثات بني 
توتنه�ام واإلن�رت حالًيا بش�أن الالع�ب، إال أنها ال 
تزال مناقشات أولية بحسب ما أوضحت صحيفة 
»دييل ميل« الربيطانية.وش�ارك سكرينيار يف 128 
مب�اراة مع اإلنرت منذ وصول�ه يف عام 2017 قادًما 

من س�امبدوريا، وخاض 33 مب�اراة دولية، ومع 
ارتف�اع ثمنه، يرغ�ب الس�بريز يف إرشاك تانجوي 
ندومب�يل يف الصفق�ة.وال يبدو اإلن�رت مهتًما بضم 
ندومب�يل، حي�ث يرغ�ب النريات�زوري يف الحصول 
ع�ىل املبلغ املايل كاماًل للتفري�ط يف خدمات املدافع 
الس�لوفاكي، حيث يحتاج الفريق اإليطايل لألموال 
ملواصلة تدعيم الصفوف، بع�د التعاقد مع أرتورو 

فيدال.
يذكر أن الصحيفة الربيطانية أشارت أيًضا إىل عزم 
توتنه�ام مقابلة وكي�ل أعمال املهاج�م أركاديوز 
ميليك اليوم يف العاصم�ة الربيطانية لندن، تمهيًدا 

لضم البولندي من صفوف نابويل.

أعلن االتح�اد األوروبي لكرة الق�دم »يويفا« عن قائمة 
املرش�حني لنيل جائزة أفضل العب يف أوروبا عن موسم 

-2 0 1 9.2020
ك�ر  األوروبي وذ االتح�اد 

حس�ابه  ع�ىل 
س�مي  لر ا
ق�ع  بمو
ص�ل  ا لتو ا

االجتماعي »تويرت«، أن قائمة املرشحني تضم البلجيكي 
كيفني دي بروين )مانشسرت سيتي(، والبولندي روبرت 

ليفاندوفسكي واألملاني مانويل نوير )بايرن ميونخ(.
وأش�ار اليويف�ا إىل أنه س�يتم إعالن اس�م الفائز خالل 
قرع�ة دور املجموع�ات للنس�خة الجدي�دة م�ن بطولة 
دوري أبط�ال أوروبا، واملق�رر عقدها يوم 1 ترشين أول 

املقبل.
يذكر أن ليفاندوفس�كي ونوير حصال مع بايرن ميونخ 

عىل لقب دوري األبطال يف املوسم املايض، بينما ودع دي 
بروين رفقة مانشسرت سيتي البطولة من ربع النهائي.
أعلن االتح�اد األوروبي لكرة الق�دم »يويفا« عن قائمة 
املرش�حني لنيل جائزة أفضل مدرب يف أوروبا عن موسم 

.2020-2019
وكتب االتحاد األوروبي عىل موقعه الرس�مي، أن قائمة 
املرش�حني تض�م األملان�ي يورج�ن كل�وب )ليفربول(، 
ويولي�ان  ميون�خ(،  )باي�رن  فلي�ك  هان�ز  ومواطني�ه 

ناجلسمان )اليبزيج(.
وأش�ار اليويف�ا إىل أنه س�يتم إعالن اس�م الفائز خالل 
قرع�ة دور املجموع�ات للنس�خة الجدي�دة م�ن بطولة 
دوري أبط�ال أوروبا، واملق�رر عقدها يوم 1 ترشين أول 
املقبل.يذك�ر أن فليك حصل م�ع بايرن ميونخ عىل لقب 
دوري األبطال يف املوس�م املايض، بينما توج كلوب بلقب 
الربيمريليج، ووصل ناجلس�مان م�ع اليبزيج إىل نصف 

نهائي التشامبيونزليج.

دي بروين ينافس على جائزة افضل العب في أوروبا

توتنهام 
يستهدف

 ضم سكرينيار
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برشلونة ينفي حسم صفقة سيرجينيو دست

يف اهتم�ت الصحف اإلنجليزية، بف�وىض فريوس كورونا الذي  وأندي�ة  ه�ام،  وس�ت  رضب 
كوفي�د.. الدرج�ات األدنى.وعنون�ت صحيف�ة »دييل إكس�ربيس«:  »ف�وىض 
أثن�اء ص�دام  الكأس.. إع�الن الح�االت اإليجابي�ة لوس�ت ه�ام 
أندي�ة الدرج�ات األدن�ى تواج�ه كارث�ة بتمدي�د الغياب 
الجماه�ريي«.ويف األع�ىل كتبت: »ري�ال مدريد يتوجب 
علي�ه تقبي�ل األرض التي يميش عليه�ا جاريث«.وذلك 
يف إش�ارة إىل ترصيحات وكيل أعم�ال النجم الويلزي، 
جاريث بي�ل، حول »املعاملة الس�يئة« الت�ي تلقاها 
»م�ريور«  صحيف�ة  املريينجي.أم�ا  م�ن  الالع�ب 
فعنون�ت: »الكارثة.. بارتون يخىش أن يدمر غياب 
الجماه�ري بس�بب الف�ريوس دوري�ات الدرجات 
األدن�ى.. والمب�ارد يطالب عمالق�ة الربيمريليج 
املعان�ني«.ويف  ومس�اعدة  بالقل�وب  بالتمت�ع 
األس�فل، كتب�ت: »ف�وىض كوفي�د.. موي�س 
ودي�وب وكول�ني يرس�لون إىل منازله�م بع�د 
اختباراتهم اإليجابية«.م�ن جانبها، عنونت 
صحيف�ة »جارديان«: »حزمة نجاة يخطط 

لها إلنقاذ األندية من الدمار«.
وبدورها، قالت صحيفة »ستار سبورت«: 
أندي�ة  يطال�ب  المب�ارد  »الكارث�ة.. 

الربيمريلي�ج بتلبية اس�تغاثة بارتون«.
ويف األع�ىل كتب�ت: »جن�ون.. موي�س 

ونجمان آخران اختباراتهم إيجابية«.

ليفربول يقترب من ضم إسماعيال سار

ق�دم ليفرب�ول عرًضا جدي�ًدا لالعب وس�طه الهولن�دي، جورجينيو 
فينالدوم، لتجديد عقده الذي ينتهي الصيف املقبل.

لك�ن وفًق�ا لصحيفة »م�ريور« الربيطاني�ة، فإن فينال�دوم رفض 
العرض ويخطط للرحيل مجاًنا، عقب نهاية املوسم الحايل.

وأوضح�ت الصحيف�ة أن الالعب الهولندي، بات يرى مس�تقبله يف 
ليفربول موضع ش�ك، ال س�يما بع�د وصول تياج�و ألكانتارا من 

بايرن ميونخ، هذا الصيف.
وكان فينالدوم مطلوبا بقوة يف برشلونة، من قبل مواطنه املدير 

الفني، رونالد كومان، الذي عمل معه يف منتخب الطواحني.
لك�ن الالعب قرر عدم الرحيل، خالل فرتة االنتقاالت الصيفية 

الجارية، عقب اجتماعه بيورجن كلوب، مدرب الريدز.

أعل�ن برش�لونة، رحيل ظه�ريه األيمن، نيلس�ون 
س�يميدو، بش�كل رس�مي إىل الدوري اإلنجليزي 

املمتاز.
وق�ال الن�ادي الكتالون�ي، يف بي�ان: »نيلس�ون 
س�يميدو ي�ودع برش�لونة إىل وولفرهامبتون، 
بع�د ثالثة مواس�م و122 مباراة كالعب مع 

البلوجرانا«.
الن�ادي التف�اق م�ع  وأض�اف: »توص�ل 
وولفرهامبت�ون بش�أن س�يميدو، نظ�ري 
30 ملي�ون ي�ورو، باإلضاف�ة إىل 10 مالي�ني 

كمتغريات«.
وأتم: »يعرب نادي برش�لونة عن امتنانه لس�يميدو، بس�بب 

التزامه وتفانيه، ويتمنى له كل التوفيق يف املستقبل«.
ومن جانبه، نرش وولفرهامبتون عرب حس�ابه الرسمي عىل »تويرت«، 

الفيديو التقديمي لصفقة سيميدو.

فينالدوم 

يرفض تجديد عقده مع الريدز

ب�رز اس�م فرانك دي بور كمرش�ح لتدري�ب منتخب 
هولندا لكرة القدم بعد أس�ابيع من التكهنات بشأن 

خليفة رونالد كومان.
وذك�رت وس�ائل إعالم هولندي�ة أنه م�ن املتوقع أن 
يوق�ع دي ب�ور عىل عق�د يمتد حت�ى نهائيات كأس 
العال�م 2022 يف قطر وس�يتوىل القي�ادة خالل ثالث 

مباريات دولية الشهر املقبل.
وع�ىل األرج�ح س�يخلف كوم�ان الذي ت�رك منصبه 

الشهر املايض ليصبح مدرب برشلونة الجديد.
وقال دي ب�ور للتلفزيون الهولندي األس�بوع املايض 
ردا ع�ىل وجود رغبة لديه يف تدريب هولندا »هذه أهم 
وظيف�ة يف هولندا بجان�ب رئيس ال�وزراء والجميع 

يتحدثون عن هذا املنصب«.
وتواص�ل االتحاد الهولندي مع فرانك ريكارد ومدرب 
باي�ر ليفركوزن بيرت بوش يف البداي�ة قبل الدخول يف 

مفاوضات مع دي بور.
وأبل�غ فريجي�ل ف�ان دايك قائ�د هولن�دا الصحفيني 
عق�ب مباري�ات دوري األم�م األوروبية هذا الش�هر 
أن الالعب�ني قدموا قائمة بتفضيالته�م للمدربني إىل 

االتحاد الهولندي.
وترك لويس فان جال، الذي درب منتخب بالده مرتني 

سابقا، الباب مفتوحا أمام إمكانية عودته.
وأث�ارت تكهنات تعيني دي بور )50 عاما( انقس�اما 
يف اآلراء حي�ث نج�ح يف الفوز بأربع�ة ألقاب متتالية 
لل�دوري الهولن�دي كمدرب ألياكس أمس�رتدام لكنه 
أخف�ق م�ع إنرت مي�الن اإليط�ايل وكريس�تال باالس 

اإلنجليزي.
وخ�اض دي بور 112 مباراة دولية وش�ارك يف كأس 
العالم مرتني مع هولندا وكانت آخر تجاربه التدريبية 
مع أتالنت�ا يونايتد بالدوري األمريكي وترك املهمة يف 

تموز بعد 18 شهرا.

دي بور يقترب من تدريب
 منتخب الطواحين

جنون كورونا واستغاثة المبارد بالصحف اإلنكليزية

أكد تقرير صحفي بريطاني، 
اقرتاب نادي ليفربول من حسم 
صفقة جديدة خالل املريكاتو الصيفي 
الج�اري. ووفًق�ا لصحيف�ة »م�ريور« 
الربيطاني�ة، ف�إن ليفربول توص�ل التفاق مع واتفورد بش�أن 
ضم نجمه الس�نغايل إسماعيال س�ار هذا الصيف.وأشارت إىل 
أن وكيل الالعب يناقش حالًيا الرشوط الشخصية مع الريدز، 
بع�د أن ت�م االتفاق عىل رس�وم الصفقة البالغ�ة 32 مليون 
إسرتليني.وكان س�ار ظهر بشكل مميز مع واتفورد خالل 
املوسم املايض، رغم هبوط فريقه إىل دوري الدرجة األوىل.
يذك�ر أن س�ار يتمت�ع بعالق�ة ممي�زة م�ع مواطن�ه 
س�اديو مان�ي، نج�م ليفرب�ول، ال س�يما وأن األخري 
س�بق له اإلشادة بقدرات إس�ماعيال فور قدومه إىل 

الربيمريليج.

رسمًيا.. سيميدو ينتقل
 للدوري االنكليزي

سواريز يغادر برشلونة باكيا



  قصة قصيرة

املراقب العراقي/ متابعة...
محفل أدبي مس�تمر يلتف حوله جمهور الش�عر داخل بيته 
بالخرط�وم، إذ يلتق�ي الش�عراء واملحب�ون فتخ�ر أروقة 
املكان ش�عراً وحباً، هكذا ظلت أنش�طة بيت شعر الخرطوم 
تعد جمهورها بأنش�طة ثقافي�ة متنوعة ومتخصصة، حيث 
شهد البيت نهارية ش�عرية، عطر األجواء فيها أربعة شعراء 
ش�كلوا بعض مالمح املدن السودانية.الش�اعر عبدالباس�ط 
منزل سليمان محمد من والية جنوب دارفور )نياال(، ، يقول 
يف مقط�ع م�ن نصوصه الح�رة املنث�ورة الت�ي قدمها خالل 

النهارية:
َك »أِجبني أيِني ِمنَك وأنَت تفاِصييل؟ عيناَي ابيّضْت..ال أْشَتمُّ

إّن الّريَح عُدوي فلتأُخُذني َنحوَك - َسْهوًا - هذي الّريح
أما الش�اعر عبدالعزيز موىس بابكر عيل م�ن والية الجزيرة، 
فيقرض الش�عر فصيحه ودارجه، وله ديوانان تحت الطبع، 
وكانت له مش�اركات عديدة بجمهورية مرص العربية، ففي 
قصيدته )أقنعة الليل( يقول:»لييل ترسبْل من إهابك ما تشاء

خْذ ما ُيباح إليَك   من َخِدِر املآالِت القديمِة
نج�م الدين عبدالل�ه الحاج من والي�ة النيل األبيض، ش�اعر 

ل�ه عدد من الدواوين ل�م تطبع بعد ومنها العفو والس�ماح، 
أش�ياء بحوزت�ي، حزن ذاك�رة، يف قصيدته )قوافل الش�وق( 

يقول:»مدي يمينك كي تمر قوافيل
الله يعلم ما أكن.. ولم أحن

فيا حداة القافلة الش�مس تبدو آفلة والليل يش�علني أرق
وأنا املتيم واملالقي مثلما القى القتيل«

وأخ�راً الش�اعر العائ�د م�ن غربة هج�ر الفعالي�ات األدبية 
)أحم�د عبداللطيف(، هجر الش�عر منذ 35 عام�اً، وعاد إليه 
بع�د زياراته املتواصلة لبيت الش�عر وارتياده منتدى الثالثاء، 

وقد تنقل أحمد يف دراسته بني عدد من الجامعات يف السودان 
ومرص، وكان مما قرأ يف مدح الحبيب املصطفى قائالً:

»يا من يعز مقامه.. ما عز عند الحي روح
عذراً إذا أبت القوايف – يف مديحك – أن تبوح

ما ُرْمُت وصفاً عنك.. إال قرص اللفظ الفصيح
من يل بمثل الرتجمان ينوب عني بالرشوح

من جهته أقام بيت الش�عر باألقرص، أمسية شعرية لشعراء 
محافظ�ة البحر األحمر اس�تضاف فيها الش�عراء: الش�اذيل 
عبدالعزي�ز، جم�ال الش�يمي، عبيد طربوش، ف�رج الضوي، 

وقام بتقديم األمسية الشاعر محمد جاد املوىل من األقرص.
من ضمن القصائد التي ألقاها الش�عراء ما أنش�ده الش�اعر 

فرج الضوي قائالً:
صانُع األحالم

 من أمنيات األمس للرب الغرير
أبح�رَت للغ�د يف غص�ون األمني�ات

ألق اللجني إذا تألأل فوق ماء البحر تكتب فيه
وتخ�ط آالف القصائ�د ف�وق أيقونات�ك العلي�ا

فلسدرة الشعر انتهائي وانتهاؤك

قراءات نهارية ومسائية في بيتي شعر الخرطوم واألقصر

يصعب ول�وج املمنوعات م�ن االقواْل داخ�ل مكونات 
اجتماعية، تجد يف امللفوظات ومدوناتها عيباً اخالقياً، 
ومحاول�ة الش�اعة الفاحش�ة والرتويج مل�ا يمكن ان 
يسهم يف تخريب املجتمع و انحرافاته، يف وقت نجد ان 
كل تلك امللفوظات وتوابعه�ا، تتحول اىل افعال يوميْة، 
يتفاخ�ر به�ا البع�ض ، ويدونه�ا كجزء م�ن العزوات 
والبط�والت الفردي�ة والجماعي�ة، ه�ذه األش�كالية، 
وضعت العراقيل امام الش�عراء والكتاب، وخطت لهم 
خط�وط حمر يتوجب عليهم عدم تخطيها وتجاوزها، 
اال م�ن خالل ممارس�ة لعب�ة احتي�ال داليل وتغير يف 
الشفرات وفعالياتها النفسية والفكرية ايضاً، الثالثي 
املحظور، سيظل قائماً مشكالً حجرات عثرة  حقيقية، 
رغ�م معرف�ة الجمي�ع باالتف�اق، ان ليس ثم�ة حياة 
انس�انية دون جنس وسياس�ة ودين، تل�ك املفرغات ، 
اصابت الكث�ر بالفزع والخوف من األقرتاب حتى ولو 
كان هذا االقرتاب عند مس�افة معلوم�ة ومحددة، ويف 
ايامنا هذه اضيف املقدس املتشظي ايضاًْ، مما زاد من 
حرة املدون ، وبخاصة الرسدي، الذي تعلم حيل العبور 
ع�ى املمنوعات من�ذ زمن الب�اس به، كانت الس�لطة 
تص�در ممنوعاته�ا من خ�الل الرقيب، وكان الس�ارد 
يرس�م بدقة املتحدي انماط رسالية مخاتلة، وشفرات 
ودالالت ايهامي�ة يصع�ب تفكيكه�ا عدائي�اً، وهذا ما 
جعل االش�تغاالت الجمالية ، تمرر من خالل هذا املنفذ 
مش�اريعها وخطاباتها التي طمأن�ت املتلقي وجعلته 
يتعامل مع ه�ذا املنجز برضاً، واالغم�ار الرسيع الذي 
حصل خ�الل الس�نوات القليلة املاضي�ة، جعل الكثر 
من ه�ؤالء املش�تغلني جمالياً، رفض فك�رة االحتيال، 
واالتجاه مب�ارشة صوب الثيم الفاعلة حتى وان كانت 
ه�ذه الثيم تثر الجدل الع�ام الذي يعتربها تجاوزاً عى 
الحق�وق األجتماعي�ة والسياس�ية العامة، والس�ؤال 
ال�ذي اجده ملحاً، كيف تكون االفعال الردودية اذا كان 
الس�ارد بجرأة اطياف س�نيدح، التي اتكأت اىل حيطان 
وعيه�ا املعريف املتحدي، النها التجد يف الفعل االنس�اني 
تجاوزاً، وال ترس�م اال تصورات لحقائق تحدث يومياً، 
دون ان يرفضها رافض، بل هي مقبولة وفاعلة نفسياً 

ل�دى الجميع، س�حبت اطياف س�نيدح مرسوداتها اىل 
خفايا   وارسار كان من الصعب اقتحامها ، واالش�ارة 
إليه�ا بهذا الوض�وح والدقة، يق�ول فلوبر، حني كتب 
مدام بوفاري)، انا ماكنت ادون غر ما اعرف واعيش، 
وما اعرفه عن الس�يدة ه�و الذي جعلن�ي اكتب بهذه 
الطريق�ة( هذه قاعدة مهمة،  وجريئ�ة ايضا، تتحرك 
ش�خوص س�نيدح داخل هذا النظام املعريف، واليومي ، 
ول�م تفكر باالبتعاد عن�ه، او اعتباره فع�اًل فاضحاً يف 
رسديات عامة، يتوج�ب ايصالها اىل الجميع، مافعلته 
اطي�اف، وب�كل ارتباكاتها النفس�ية، إنه�ا تفحصت 
وجودها املكتظ بالرغبات املكبوتة ومس�ببات فش�لها 
يجعله�ا  تدويني�اً   توثيق�اً  لتمنحه�ا  وتراجعاته�ا، 
ارثي�ة  يمكن الكش�ف عنها س�اعة يش�اء املتلقي او 
الباح�ث ويرغب، تلك الخصيص�ة االجتماعية ، جعلت 
س�نيدح تتوغل يف مجهوالتها وحيثياتها الرسية، دون 
رضورات فني�ة وفكري�ة يف احي�ان رسدية، ب�ل يراها 
املتلق�ي زوائد تزويقية يمكن تجاوزها، او هي تش�به 
املش�هديات الس�ينمائية التي تصنع لغرض التسويق، 
ولو دققت الس�اردة يف ه�ذه املش�هديات لوجدت انها 
التضي�ف فع�اًل درامي�اً تصاعدي�اً لثيمه�ا التعريفية 
املساعدة والكربى، وتتعمد اطياف سنيدح اىل ان تكون 
حوارات ش�خوصها التي يش�عرها املتلق�ي منكرسة، 
ضائع�ة تبحث عن خالص فردي، توضيحية منس�ابة 
برقة الوصف ال رقة الفعل، ليس ثمة ما يش�د الرصاع 
ويمنحه فعل االس�تمرارية اال يف ما ندر، الكثر من ما 
تقوله ش�خصيات اطياف س�نيدح، وبخاصة االنثوية 
منها، معبأة باللوعة والرتقب ودونية الوقت واالهمال، 
وج�ع ترسبله تحديات  فعل ماتلبث ان ترتاجع بعد ان 
تصل اىل حد االحتدام، دون اعالن الثورة التمردية، هي 
من خالل مرسوداتها تشر اىل وجوب التغير، ووجوب 
التمرد، لكن اش�اراتها اىل تقدم الكيفيات التي يتوجب 
فعلها ، والن اطياف س�نيدج، حطمت تابوات رسدية، 
جعل�ت النقدية العراقي�ة ترفض الخ�وض يف منتجها 
ال�رسدي املتواص�ل، رغ�م معرف�ة الجمي�ع بأهميته 

ومغايرته للمألوف الذي اعتاده الرسد العراقي .

أطياف سنيدح...سرديات المغايرة!! »فرت من قسورة« عندما يلبس المؤلف ثوبًا بطوليًا لألنثى

شوقي كريم حسن
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مصطلحات ادبية
الط��ب���اق :أو التضاد هو الجمع بني الضدين س�واء كانا اسمني 
أو فعلني أو حرفني ” ليل // نهار ، يظهر // يبطن ) لها ماكسبت 
وعليه�ا ما اكتس�بت ( أو الجمع بني مختلف�ني )) أو من كان ميتا 

فأحييناه ((.
أرضب الطباق هي :

 أ - طباق بألفاظ الحقيقة :) وأنه هو أضحك وأبكى ( 
ب- طباق بألفاظ املجاز :” خلو الشمائل وهو مر باسل ”

 أنواع الطباق هي :
 أ - طباق اإليجاب : ) فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات ( 
ب - طباق السلب : ” جزعت ولم أجزع من البني مجزعا ”

 ج - طباق إيهام التضاد: )ضحك املشيب برأسه فبكى(.

طرائف من التراث 

م�ن طرائ�ف االدب�اء الت�ي تؤكد انه�م رسيعي 

البديهي�ة ه�و ما رواه اديب ع�ن اديب صديق له 

حيث ق�ال: يف اح�د االيام جاءن�ي صديقي وهو 

يق�ول ان اح�د املنافقني ق�د ارضه يف عمله مما 

تس�بب يف قطع رزقه فم�ا كان منه اال فتح باب 

غرفة ذلك املنافق والكالم بصوت عال يجب علينا 

مرغم�ني ان نتعام�ل مع املنافق�ني فهم الصنف 

املتوف�ر بكثرة يف هذا الزم�ان ، هذا الكالم كاد ان 

8يتسبب يف معركة كبرة باالديدي.
الثقافـي

عادل مردان..الشاعر الواقف على راحة الكون الحالم بإحالة الفحم إلى ورود

ش�عرية  ق�راءة  يف  جب�ار  الش�اعر  وق�ال 
بنصوص الش�اعر املبدع عادل مردان خص 
بها )املراقب العراقي(:نحن إخوان العش�بة 
, تجرفن�ا الس�يول وت�رشب نخبن�ا املنايا , 
عرفت�ه يف عزلة من زمرد من خالل ش�جرة 
العناء , العناء الذي أضنى بدن الشاعر كان 
يرفع أعالما خَر , العناء عند عادل مردان 
مثل نديم يرشب امل�اء معه , عناء له جذور 
وله رس نابض , يس�هر يف الليل مع صاحبه 
يف  الفس�يحة  نظرات�ه  ويجم�ع  الش�اعر 
الصباح, أي عناء هذا الذي يس�كن الشاعر 
الش�جرة , فاله�واء صافن واللب�الب يتوج 

واجهة القصيدة . 
واض�اف :ان م�ردان ه�و الخيمي�اوي ذو 
الخي�ال الناج�ع , ع�ى الرغم من إفالس�ه 
, اال ان�ه ح�اول م�رارا وتك�رارا ان يحي�ل 
الفح�م إىل ورد , فهو لم يهت�م باملاس مثل 
ما اهت�م بألف ليلة وليلة وس�دوري وأور , 
حتى أصبح مثل الفحم املطحون وهو يقف 

وجه�ا لوج�ه مع الش�عر,   هك�ذا قالت له 
القصيدة وهي تقهقه امام دمعته العمالقة 
, مت يأسا ايها الشاعر لن ادخل بيتك حتى 

تتناثر رمادا. 
وتاب�ع: ث�م ينه�ض كالعنق�اء , ويرس�ل 
أربعة ش�وارد إىل أمر الوركاء , األول جملة 
احزان ترتاك�ض يف غرفته , والرشود الثاني 
مس�بحة م�ن الس�نوات والش�هور وااليام 
املبتورة , الثالث ختم بفانوس الفن , الرابع 
حرة عرجاء تط�وق حجرا ازرق يحكي لنا 
ع�ن أبجدية النرج�س والدم�وع ويف البالد 
العنق�اء الت�ي طحنتها الح�روب منذ االف 
الس�نني ولكنها مث�ل مجنونة مع اول فجر 

تنهض عذراء .
 واس�تطرد: هك�ذا هو ع�ادل م�ردان منذ 
ب�زوغ  فضاءات�ه الرشقي�ة يف دار الواح اىل 
يومنا هذا ال تحره الس�كينة , مس�كون 
بألعابه التماثيل الحائ�رة عى الدكات التي 
ترق�ب الع�دم , اال ان ه�ذه التماثي�ل يتوج 

رؤوس�ها الجلنار والجهنميات واالكاسيا , 
حتى اباريقه رشقية من اسالم اباد , يخلق 
من املع�دن الجالس يف محنته قالئد ش�عر 
, وكان دائم�ا ما يفكر يف بواجهات س�دوم 
الزجاجي�ة ويصنع م�ن الحج�ر الصامت 
قصائد , فخياله معج�م متنقل يدلق النور 
ويرغب بالتحرر , يعالج الروح باملوسيقى , 
ويهب جميع مالمحه لألخرين , حتى راسه 
ما عاد ينفعه فرميه لالس�اطر الجميلة , 

ويحلق بحذائه االحمر نحو املتاحف . 
واكم�ل :املعت�زيل يف اس�حاره , يقلب عينيه 
يتس�ائل , مل�اذا تأخ�رت نجم�ة الصب�اح , 
فيش�عر بقرص�ة اذن,  ان�ه امل�وت الذي ال 
يع�رف صاحب�ا او صديق�ا , يق�رص اذن 
الش�اعر ويكس�يه بذل�ة الكس�ل , واجمل 
م�ا يف الكس�ل انه يخ�ذل قرقع�ة الطبول , 
ام�ا الجس�د الع�اري كأنه رخ�ام يتلوى يف 
الرسي�ر , تاجه مرصع باالحج�ار الكريمة 

, واوجاع�ه م�ا زال�ت فتية , ربي�ب الحزن 
يعلم التالميذ معن�ى االىس , هو الذي يلون 
اللوح�ات بالح�رسات فللقن�وط نص�وص 
ش�تى تبدأ بس�مكة جهنم وتربية الكلمات 
املجنون , الكلم�ات التي تتنافر وتتقافز يف 
حديقة الخيال مثل وعول الرباري الصغرة 
, وعى منطق الرم�ل القانط نرى الكلمات 
تزي�ل بكفيها املكياج ع�ن وجهها الناصع 

وتلبس صفصافة الخريف . 

واشار اىل ان الشاعر عادل مردان يقف عى 
راحة الكون متس�اميا يف السديم , يتأمل يف 
الصباح�ات والبحار التي تتوق اىل الطوفان 
, فطبقا لقان�ون الطاقة دائما يف صباحات 
العالم االقدار تس�تيقظ قبل الطيور . ومثل 
م�ا نام�ت ش�هرداز ق�رب امره�ا , نامت 
س�مر قند وغفا نهدها بني كفيه , وهجعت 
بخ�ارى  قري�رة الع�ني ثم اس�تيقظت عى 
رائحة بخ�ور الهند . من الب�رصة القديمة 
م�ن نظ�ران يط�وف ب�ك الدني�ا بعب�ارات 
وكلمات تهرع يف باحة الشوق , من نظران 
اىل قرطب�ة اىل الحاخام�ات , اىل الغ�زوات 
االندلس�ية , اىل املهراجا وعاصمة الزبرجد , 
اىل القسطنطينية والخيزران العثماني , اىل 
شوارع فاس , اىل زيت الظهور الدنيماركي 
, وقهرمان�ة بغداد كل ذل�ك الطواف يف هذه 
الفض�اءات وه�و ال تحره الس�كينة بل 

يستفزه االلم. 

يصنع من الحجر الصامت قصائد للبصرة  

                                    وصف الش��اعر هيثم جبار الش��اعر أس��تاذ ش��عراء 
الب��رة المب��دع ع��ادل مردان بأن��ه الش��اعر الواقف ع��ى راحة 
الك��ون ذو الخي��ال الحال��م بإحال��ة الفح��م إىل ورودو يصنع من 
الحج��ر الصامت قصائد  ، مبينا ان مردان ل��م يهتم بالماس مثل 

ما اهتم بألف ليلة وليلة.

المراقب العراقي/القسم الثقايف...

احمد مانع الركابي

علي البدر

 من خلِف نافذِة انتظارَي أنظُر

  فلعّل طي�����فَك من فراٍغ يظهُر

كي ما أكّحَل للعيوِن ألّنها

أضحْت كأرٍض دوَن رسمَك تقفُر

ابيضَّ يف عيني الزماُن ولم أزْل

أرجو قميصَك ...هل يج��يُء فأبرُص

أستوحُش األعواَم أرجُع ميلها

ولجرِس ذك���رانا هنالَك أعب���ُر

يف خطوتي شوٌق إىل املعنى الذي

الحرُف فيِه إىل املعاني ي���زهُر

ما بنَي واحاِت الحديِث وسحرها

كانْت هنالَك للمح���بِة أن����هُر

كم كنُت أجمُع من آللئ حرفها

جمال بها للشعِر أفٌق آخ�����ُر

قْل يل متى أبقى هناك معلّقاً

برشاِع ذكرى خلَف أمسَك أُب��ِحُر

قْل يل فما َبقيْت عيوٌن كي أرى

أَنا  يف انتظارَك مثل شمٍع يق��طُر

انتظار

املراقب العراقي/ متابعة...
تع�د رواي�ة »فرت من قس�ورة 
» م�ن الرواي�ات املهم�ة  وهي 
تألي�ف :عيل أب�و الري�ش   وقد 
صدرت ع�ن املؤسس�ة العربية 
وع�دد  والن�رش  للدراس�ات 
الصفح�ات 404وفيه�ا ياخذنا 
الروائ�ي إىل عال�م امل�رأة، لرينا 
م�ن خ�الل بطل�ة الرواي�ة ذلك 
املتعم�د  والك�رس  اإلنعت�اق 
للقواع�د الذكوري�ة يف كتاباته، 
فنراه يلب�س األنثى ثوباً بطولياً 
يض�ع األنث�ى فيه ع�ى العرش 
بش�كل متواٍز م�ع الرجل. وهو 
يبح�ث لها عما يؤهلها ألن تقرأ 

هذا التوازي يف داخلها. 
أن  »أرى  الكات�ب:  يق�ول 
»قس�ورة« صف�ة للظل�م الذي 
يمارس�ه الرج�ل حينم�ا يلبس 

لب�اس األرس مدعوم�ًا بمخالب 
التاريخ وما جاءت به األساطر 
الذكوري�ة من بط�والت وهمية 
والت�ي  الرج�ل  وخرافي�ة ع�ن 
واقع�اً  ترس�خ  أن  اس�تطاعت 
أيض�اً وهمي�اً هو غ�ر الواقع 
الحقيق�ي يف العالقة بني الرجل 
وامل�رأة«. ما يريد أن يقوله »أبو 
الري�ش« وم�ا أج�اد يف التعبر 
عنه يف ه�ذا العمل األدبي الرائع 
ه�و أنه ال بد أن نفهم مجموعة 
م�ن الحقائق ليس كم�ا رويت 
لنا ع�رب التاريخ فالعالم ال يزال 
محكوماً بلغ�ة ذكورية وذاكرة 
ترسبت عند نقطة الصفر األمر 
الذي يجعلن�ا - والكالم للكاتب 
- نح�اول أن نفكك ه�ذا الجليد 
لنغ�وص يف أعماقه ونس�تخرج 

أسماكنا الحية.

ق�ل ي�ا ش�اطر م�اذا يق�ول ابوك 
االخ  يتح�دث  عندم�ا  البي�ت  يف 
الكب�ر بالتلف�از أو عندم�ا يع�اد 
الحدي�ث وتلغ�ى ن�رشة األخب�ار 
أو الربام�ج التي تحبه�ا أنت؟ قل 
وسأرفع درجاتك الضعيفة باللغة 

األنكليزيية والرياضيات.
ح�وار ظ�ًل يؤرقن�ي . هواج�س 
لذنب  باألثم تعصفني  األحس�اس 
لم أقرتف�ه. أيعقل أن أعيش يف يتم 
أب�دي بس�بب طفول�ة يس�مونها 

بريئة؟
- أماه....

- أين أبي؟
- مع أخيك. جاءت س�يارة تحمل 

ثالثة أشخاص وغادر معهم.
- ومتى أراه؟

- ال أدري.. ربما عند رجوع أخيك..
- أماه.. لقد وعدتني املعلمة برفع 
درجات�ي الضعيفة فق�د أخربتها 
بم�ا يعمله أب�ي عند ظه�ور األخ 

الكبر بالتلفاز.
    وقد أثارت درجاتي العالية حسَد 
واس�تغراَب التالميذ، ولم يكن ذلك 
النجاح الذي كسبته مفرحاً يل ألن 
رؤية أبي باتت مجرد حلم يرعبني 
البوح ب�ه، ظل يؤرقني حتى بقية 
عمري.. ي�ا ترى.. م�ن يزيل ملحة 
اليتم عني؟ تس�اؤل طفويل لكنني 

الزلت بحاجة لجوابه..

املراقب العراقي/ متابعة...
ص�درت حديث�اً ع�ن دار التكوي�ن يف 
دمش�ق الرتجم�ة العربية م�ن كتاب 
»قلق التأثر... نظرية يف الِشعر« للناقد  
هارول�د بلوم )1930 - 2019(، ويقع 

يف 207 صفحات من القطع املتوسط، 
وم�ن ترجم�ة وتقديم الس�وري عابد 

إسماعيل.
يقدم هذا الكتاب نظرية يف الشعر عرب 
توصيف�ه ملس�ألة التأثر الش�عري، أو 
املتداخلة  الش�عرية  العالقات  لحكاية 
بني الشعراء. أحد أهداف هذه النظرية 
تصحيحي، وهو إزاحة الغش�اوة عن 
التأويالت املكرسة فيما يتعلق بكيفية 
مس�اهمة كاتب بتش�كيل كاتب آخر. 
والهدف اآلخ�ر تصحيحي أيضاً، وهو 
محاول�ة التنظر لش�عرية قادرة عى 

إنتاج نقد عميل أكثر دقة.
التاري�خ الش�عري، م�ن منظ�ور هذا 
الكت�اب، غ�ر منفص�ل ع�ن التأث�ر 
الشعري، خاصة إذا عرفنا أن الشعراء 
األقوي�اء يصنع�ون ه�ذا التاريخ عرب 
تكّتمه�م ع�ى بعضهم بعض�اً؛ وذلك 
س�عياً منه�م لتهيئ�ة فضاء ش�عري 

ألنفسهم.

»تساؤالت يتيم« ترجمة عربية لـ»نظرية في الشعر«

هيثم جبار
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األثرية  واملواقع  للمباني  الدويل  املجلس  حدد   
حسب االتفاقية التي أقرها املؤتمر العام ملنظمة 

الـ »يونسكو« يف باريس يف عام 1972.
واالتفاقية تصنف الرتاث البرشي إىل نوعني:

ثقايف ويشمل اآلثار واألعمال املعمارية واملجمعات 
القيمة  ذات  الحرضية  واملواقع  العمرانية 
املواقع  ويشمل  طبيعي  وآخر  االستثنائية. 

الطبيعية ذات القيمة العاملية.
وهناك تحديات أكدت عىل رضورة هذه االتفاقية 

وأبرزها:
* العبث باملواقع األثرية وتدمريها

* غياب الترشيعات واألنظمة والسياسات العامة 
التي تلزم املؤسسات واألفراد بالحفاظ عىل املواقع 

الرتاثية واألثرية.
العمراني،  التخطيط  وأساليب  *قصور سياسات 
وأنظمة البناء والهدم واإلزالة التي تتجاهل الرتاث 
العمراني، بل إن البعض منها يشكل مصدر تهديد 

لهذا الرتاث.
وأبعاد  بمواقع  الخاصة  املعلومات  *نقص 
وتفاصيل املناطق واملباني الرتاثية واألثرية، فضالً 
عن نقص املعلومات التاريخية عن هذه املناطق، 
وغياب الخطط واآلليات وبرامج التنفيذ الخاصة 
بإعادة إحياء الرتاث العمراني لدى الجهات املعنية 

التي ينتظر منها الحفاظ عىل هذا الرتاث.
خمسة  هناك  اليونسكو  منظمة  سجالت  ويف 
مواقع يف العراق موثقة عىل الئحة الرتاث العاملي 

وهي:
*مدينة الحرض وتم تسجيلها لدى املنظمة الدولية 

عام 1985.
لدى  تسجيلها  وتم  الرشقية(  )القلعة  *آشور 

املنظمة الدولية عام 2003.
*مدينة سامراء األثرية 2007

*قلعة أربيل 2014
*األهوار جنوب العراق 2016

ما نجا من الزمان لم ينج من داعش
ملحافظة  التابعتني  وآشور  سامراء  مدينتي  يف 

صالح الدين )شمال بغداد( أكثر من 680 موقعا 
آثاريا، ثلثاها تقريبا غري منقب.

وتمتد الخلفية التاريخية ملواقع املحافظة األثرية 
الثريان  تجد  حيث  متعددة،  زمنية  حقب  إىل 
الزخارف  مع  جنب  إىل  جنبا  املجنحة  اآلشورية 
يف  العثماني  الزمن  من  الدور  وبقايا  العباسية 

العراق.
األزمنة  النجاة خالل  من  تمكنت  التي  اآلثار  لكن 
واملمالك املختلفة، لم تتمكن من النجاة من داعش 
يف  مهمة  آثارية  مواقع  أربعة  بتدمري  قام  الذي 
والكنيسة  األثرية  آشور  بوابة  هي  املحافظة 
يف  األربعني  ومدرسة  تكريت  وسط  الخرضاء 

تكريت ورضيح محمد الدري يف مدينة الدور.
نينوى: التاريخ ضحية الوحشية

يف  داعش  تنظيم  دمرها  التي  املواقع  أبرز  هذه 
نينوى:

تنظيم  أقدم  الحدباء:  ومنارته  النوري  *الجامع 
عىل   ،2017 حزيران/يونيو   21 األربعاء،  داعش 

تفجري منارة الحدباء يف مدينة املوصل.
جنوب  تقع  آشورية  أثرية  مدينة  وهي  *نمرود: 
تاريخها  يعود  العراق(،  )شمال  املوصل  رشق 
حينها  وعرفت  امليالد،  قبل  عرش  الثالث  للقرن 

باسم »كلحو«.
*مدينة الحرض: تقع عىل بعد نحو 80 كم جنوب 
تاريخ  ويعود  العراق(،  )شمال  املوصل  غرب 
تشييدها لبداية القرن الثاني قبل امليالد. وحشية 
دّمر  حني  داعش  مثله  التي  اإلسالمي  التطرف 

مواقع مهمة فيها آذار/مارس 2015.
*بوابتا »أدد« و«املشكى« باإلضافة إىل أجزاء من 
يعود  التي  نينوى  يف  القديمة  التاريخيّة  األسوار 
تاريخها إىل 2000 سنة قبل امليالد، وقام عنارص 

داعش بتدمريها، مستخدمني الجرافات.
*الثور املجنح عند بوابة نركال: ويف شباط/فرباير 
2015، أظهر مقطع فيديو عنرصا يف داعش، وهو 
الثور  تشويه  ويحاول  كهربائية  قطع  آلة  يحمل 
جرافات  أخرى  لقطات  أظهرت  فيما  املجنح، 

للتنظيم تقوم بتدمري بوابة نركال.
*متحف املوصل: وهو ثاني أهم املتاحف يف العراق 
الوطني يف بغداد، نرش داعش، يف 26  املتحف  بعد 
شباط/فرباير 2015، رشيطا مصورا يظهر قيام 

عنارصه بتحطيم آثار من مقتنيات املتحف.
*هيكل نابو: جزء من قرص آشور نارصبال الثاني 
يف مدينة النمرود )جنوب رشق املوصل(. جرافات 
داعش ومتفجراته دمرت املوقع يوم 11 نيسان/

أبريل 2016.

تقع  أثرية  قلعة  من  بقايا  باشطابيا:  *قلعة 
وسط مدينة املوصل، قام داعش بتدمريها مطلع 

نيسان/أبريل 2015.
يف  الدينية  املعالم  أبرز  من  يونس:  النبي  *مرقد 
تنظيم  قام  وسطها،  يف  ويقع  املوصل،  مدينة 
داعش، يف 24 تموز/يوليو 2014، بتفجريه بشكل 

كامل.
*مكتبة املوصل: من بني أهم املكتبات يف العراق، 
النادرة،  واملخطوطات  الكتب  من  اآلالف  تضم 

شباط/فرباير  يف  بحرقها،  داعش  تنظيم  قام 
.2015

*قلعة تلعفر: تقع عىل بعد 70 كم، شمال غرب 
مدينة املوصل، وقام عنارص عصابات داعش، يف 

كانون الثاني/يناير 2015، بتدمري جدرانها.
املتقاطعة  األنفاق  من  شبكة  ثمة  املوصل  ويف 
التي حفرها عصابات داعش 2014 تحت مرقد 
النبي يونس املدمر يف املوصل، وفيها تم العثور 

عىل ثورين مجنحني آشوريني.

, ستجد صورة  املدلل    عند دخولك خان  
امللك فيصل الثاني اىل جانب صورة  الزعيم  
معروضتان  كالهما   , قاسم  الكريم   عبد  
مع  يحدث  كما  هنا  و   ، االقتناء  و  للبيع 
جميع  من يدخل الخان ترى متحف  تراثي 
و بعرض يومي دائم  لم  يتوقف عىل مدى 
االرهاب  بأيام  سوى  السنني  من  عقود 
العام   التي شهدتها  العاصمة  بغداد  بعد 
وملعانها  النحاس  اواني  .سحر  2003م 
الذي تأسس  السوق  تمأل جوانب عدة من 
خان  ان  غري   , املايض  القرن  اربعينيات  يف 
مع    , املايض  القرن  مطلع   أنىشء  املدلل 
خان  منها  و  بغداد  خانات  بناية   بداية  
املدلل  , وصار خان  الالوند  وخان جغان  
ان  حتى  مشهورا   ثقافيا   تجمعا  انذاك 
ام كلثوم  غنت فيه مرتني  كوكب الرشق  
االوىل اغنية )قلبك صخر  جلمود( للراحلة 
زيارتها  يف  لبغداد  الثانية  و   , مراد  سليمة 
االخرى لها عام  1946م .  - حليم العزام 
ذو )60( عاما , احد رواد  هذا  املكان  ومن 
عشاق الرتاث البغدادي, قائال  : »أزور هذا 
من  تبقى  ما  عن  باحثا  بأستمرار  املكان  
البغداديني  الصفارين  و  الصاغة  اعمال  
قبل خمسينيات القرن املايض , الن الكثري  
من اعمالهم  ُفقدت , أجمعها النها تحاكي 
تراث العراق يف فرتات محددة , فهي تحمل 
صبغة اما سياسية  او فلكلورية  او فنية« 
. كما يبحث الكثري من املقتنيني عن اشياء  
نادرة  قد  تكون سجادة ارضية  انيقة  او 
او  والزخارف  الصنع  غريب  منزليا  اثاثا 

قطع  للزينة  او مسبحة  يد , كذلك البعض  
يبحث  عن ما يلبي احتياجاته  الخاصة , 
داخل  اال  يف سوق  هرج   التي ال يجدها  
السالمي   سعد  املدلل.-املوسيقي   خان 
يقول( : »هوايتي هو البحث بني  االنتيكات 
فاجد اجهزة راديوات  او مسجالت او االت 
موسيقية اعمارها  تتجاوز املئة  عام  او 
اقل , ال يعرف  الكثري  قيمتها , فاشرتيها, 
الخاص  يف  الشخيص  الضعها يف متحفي  
هواة  االنتيكات  محالت  البيت«.اصحاب  
ايضا  بعضهم  اىل  جانب  عملهم الطبيعي 
ملزاولة  العطل  ايام   يخصصون  ،حيث 
رشاء  مهنة  مع  االقتناء  و  التبضع  هواية 
و بيع و تداول االدوات العتيقة التي  غالبا  
ما تحاكي  الرتاث  البغدادي  القديم ، لكن  
بصناعات مختلفة و حقب زمنية  متعددة  
اصحاب  احد  ويؤكد   - محيل.  بعضها  و 
الحاج عبد  للمقتنيات  محالت سوق هرج 
الله الكرخي ،أن »هذا  السوق يرتاده املئات 
من  العطل  ايام  باالالف  يزدحم  و   , يوميا 
و  باالدوات  مختص  وعملنا   , اسبوع  كل  
االغراض و الحاجيات القديمة  و العتيقة 
عاما   )50( من  اعمارها  تبلغ  التي  فقط  
فما فوق, فنشرتي  ونبيع  ثرايات وساعات 
واواني  فضة  و  قديم   وذهب  وكرستال 
طعام وتحفيات و اخشاب وصور وغريها 
كانت  يف  قصور امللوك  او بيوت  املشاهري 
السعارها  العالم«.وبالنسبة  و  بغداد  يف  
حسب  تختلف  »االسعارها   ،أن  اوضح 
 , الصناعة«  و  النوع   و  الزمنية  الفرتة  

مشريا اىل ،أن »بعض االنتيكات تُشرتى و 
العديد  من  الدوالرات و هناك  تباع باالف 
اصحاب املحالت يتاجرون بها ،ويف بعض 

االحيان ترسل اىل مزادات عاملية«. 
الثقافة  لشؤون  السياحة   وكيل  وزارة  
 : ,قال  حسني  قيس   الدكتور  االثار  و 
1906م,  عام   انىشء   , املدلل  »خان  إن 
عائلة   اىل  نسبة   االسم   بهذا   سمي  وقد 
)املدلل( يف بغداد انذاك«, مؤكدا،أن« الخان 
للزائرين  السكن  و  البضائع  لخزن  كان 
الزمن  مرور  ومع  ثم   , بغداد  خارج   من 
ثقافيا   تجمعا  صار  ثم   فندق,  اىل  تحول 
رممته  ان  اىل   , االربعينيات  بداية   مع 
, ليصبح   العراقية عام  1989  الحكومة  
مجمع  ويكون   , بغداد  المانة  تابعا  
املقتنيات   و  باالنتيكات  خاص  تجاري 
العتيقة  التي تحكي  تراث و تاريخ بغداد 
وقد    , عام  بشكل  والعراق  املحافظات  و 
زار هذا  املكان  معظم  رؤساء  العراق و 
سفراء الدول  يف بغداد  و الوفود  العربية 
اهمها  و  املجاالت  شتى   يف  االجنبية  و 

الثقافية  و الفنية«.
واضاف ،أن »وزارة  الثقافة و من  خالل  
الثقافة  يف  مجلس   امانة بغداد و لجنة  
لتطوير  اعدت  خططا   محافظة  بغداد  

هذا  املكان الرتاثي البغدادي قريبا«.
 اكثر  من مئة  عام  عمر  خان  املدلل و 
قد اصبح  متحفا  لم  ينقطع  لزبائنه و 
محبيه و هواته  عىل مدار  تلك  السنني اال 

يف  ايام معدوات.
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من اقوال االمام  علي ) عليه السالم ( أوراق
إّياك والّظلم فإّنه أكبر المعاصي، وإّن الّظالم لمعاقب يوم القيامة بظلمه.

إّياك ومصادقة األحمق فإّنه يريد أن ينفعك فيضّرك.
ال يكون الّصديق صديقًا حتى يحفظ أخاه في ثالث: في نكبته وغيبته ووفاته.

نور 9
على 
نور

حضاراٌت  بها  قامت  التي  الدول  من  العراق 
قديمٌة عىل درجٍة عاليٍة من التقدم واالزدهار، 
يف  اإلنسان  استقرار  إىل  بذلك  السبب  ويعود 
تعترب  إذ  األوىل،  حياته  مراحل  منذ  سهولها 
من  والفرات  دجلة  نهري  سهول  يف  الرتبة 
اإلنسان  مارس  ما  وأول  خصوبًة،  الرتب  أكثر 
الزراعة مارسها يف أرض العراق. تاريخ مدينة 
بابل عاش األموريون يف بالد الرافدين ) العراق( 
مما  جداً،  متطوٍر  اقتصاٍد  بناء  واستطاعوا 
بناء  إىل  أدى  الذي  األمن  انتشار  عىل  ساعد 
التطور،  من  عاليٍة  درجٍة  عىل  ماديٍة  حضارٍة 
كما استطاعت بناء قاعدٍة من العلوم واملعرفة 
الشعوب،  من  غريهم  عند  موجودًة  تكن  لم 
ويعترب » حمورابي« من أشهر امللوك األموريني 
والذي عرف بقوانينه ورشائعه التي دّونها عىل 
تعترب  كما  حمورابي.  بمسلة  عرفت  مسّلٍة 
مرحلة حكم امللك » نبوخذ نرّص« مرحلة ازدهاٍر 
وتقدٍم لبالد الرافدين، فعم الرخاء واالزدهار يف 
التي  البالد، حيث شيّد الكثري من املعالم  ربوع 
مدينة  اآلثار  هذه  ومن  أمامنا  ماثلًة  زالت  ما 
العديد  لبابل  بابل  يف  أهميًة  األكثر  اآلثار  بابل. 
ما  اآلثار  هذه  ومن  املهمة،  واآلثار  املعالم  من 
ييل: الحدائق املعّلقة بنيت هذه الحدائق يف زمن 
نبوخذ نرّص، و يعود سبب بناء هذه الحدائق 
تجاه  حبه  و  مشاعره  عن  امللك  تعبري  إىل 
الحدائق  هذه  تسمية  يف  السبب  أما  زوجته، 
باملعلقة لكونها كانت تنمو عىل رشفة القرص 
الزينة،  نباتات  القصور  ورشفات  امللكي 
وكانت تروى بطريقة فنية، لذلك اعتربت من 
عجائب الدنيا السبع. قد تّم بناء هذه الحدائق 
تقّدم  كانت  حيث  الوجود،  نادرة  حجارٍة  من 
كهدايا للملك، وكانت تعدُّ هذه الحدائق عجيبَة 
تحتوي  كونها  وذلك  القديم،  الزمن  يف  الدول 

الذي  واملاء  واألشجار  النباتات  مختلف  عىل 
كان يخزن يف الطبقات العليا لسقاية األشجار 
والنباتات. جمال و روعة هذه الحدائق يكمن 
يف فصل الربيع والصيف، حيث تفوح وتنترش 
روائح العطر من األزهار مع اإلطاللة الرائعة 
كان  فقد  للبناء  بالنسبة  أما  املرتفعات،  عىل 
يعّد من أعظم الفنون املعمارية التي بنيت يف 
تتصل مع  الطبقات  بابل حينها، حيث كانت 
بابل هو  بعضها عن طريق درج واسع. أسد 
عبارٌة عن تمثاٍل من الحجر، ويتمثّل جوهره 
الشخص  وهذا  شخصاً،  يفرتس  األسد  بأن 

 260 إىل  )التمثال(  طوله  ويصل  العدو،  يمثّل 
بوابة  سم.   1195 إىل  يصل  ارتفاعه  و  سم 
بطرازها  فخمة  تاريخية  قلعة  هي  عشتار 
املزينة  وسطوحها  وأطرافها،  الخاص، 
باألشكال الحيوانية املصممة من السرياميك، 
عىل  املنقوشة  النباتات  ومن  امللون،  والخزف 
الجدران، واألسود، والعجول، والتنني املشهور 
تعد  حيث  خوش،  موش  باسم  يعرف  الذي 
رمزاً  والعجول  عشتار،  آللهة  رمزاً  األسود 
آللهة  رمزاً  خوش  موش  والتنني  أدد،  آللهة 

مردوخ.

كنوز وادي الرافدين عرضة للدمار واالندثار

بابل قبس 
ضوء 

للحضارات 
االنسانية

خان المدلل.. تأريخ وطن
 تحكيه انتيكات ونفائس قديمة 
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تعد ناحية جبارة التابعة لقضاء 
خانق�ن 175 ك�م ش�مال رشق 
بعقوبة واملتنازع عليها بن بغداد 
واربيل من اكثر مناطق محافظة 
دي�اىل امانا واس�تقرارا اجتماعيا 
الح�وادث  م�ن  تخل�و  وت�كاد 
واملش�اكل االخرى ع�ى مدار 17 

عاما انقضت.
الناحي�ة ع�ارف  ويق�ول مدي�ر 
الكيج�ي يف حديث لوكالة ش�فق 
ادارة  »ان تكات�ف جه�ود  ني�وز 
الناحي�ة مع الجه�ات الحكومية 
واملس�ؤولة والتعاضد االجتماعي 
يف الناحي�ة خل�ق اج�واء تعايش 
مثالي�ة يس�ودها االم�ن واالمان 
االجتماع�ي  والتعاي�ش  الت�ام 
ع�ى الرغم م�ن تن�وع قومياتها 

واطيافها.
الناحي�ة  »ان  الكيج�ي  ويب�ن 
تش�هد خدمات مقبولة وجيدة يف 
عم�وم مناطقها وقراه�ا البالغة 
نح�و 30 قري�ة ع�ى الرغ�م من 
غياب املوازن�ات الخدمية والدعم 
الحكوم�ي وال�ذي ال يلبي حاجة 

الناحية يف عموم القطاعات«.
ويلف�ت إىل »ان الناحية انترصت 
وحارب�ت االهم�ال ع�ر برام�ج 
م�ع  فاعل�ة  ومطالب�ة  تنس�يق 

لتأم�ن  الحكومي�ة  الدوائ�ر 
وخدم�ة  االساس�ية  الخدم�ات 
ابنائه�ا ع�ى الرغم م�ن ظروف 
العزلة ع�ن املحافظة لبعدها عن 

املدن«.
ويضي�ف »ان جهودنا اثمرت عن 
تأم�ن اجواء خدمي�ة افضل من 
مدين�ة بعقوبة مرك�ز محافظة 

دياىل«، الفتا اىل ان »هذا يحس�ب 
مصغ�را  عراق�ا  تع�د  لناحي�ة 
االجتماعي  للتعاي�ش  ونموذج�ا 
والوح�دة ب�ن مكونات الش�عب 

العراقي«.
الناحي�ة  »ان  الكيج�ي  ويزي�د 
يف  فري�دة  نجاح�ات  حقق�ت 
االساس�ية  الخدمية  القطاع�ات 
والكهرب�اء  امل�اء  وابرزه�ا 
جان�ب  اىل  البلدي�ة  والخدم�ات 
معالجة جانب كبري من مش�اكل 

نقص االبنية املدرسية«
وتع�د جب�ارة اصغ�ر ناحي�ة يف 
تابع�ة  وه�ي  دي�اىل  محافظ�ة 
لقض�اء خانقن تبعد عنها حوايل 
70 ك�م ويبل�غ عدد س�كانها 22 
الف نس�مة ومس�احتها 16 الف 
دون�م، وتعرض اهلها اىل التهجري 
والرتحيل من قبل النظام السابق 
ويش�كل الكورد فيها حوايل %60 
من السكان األصلين حيث عادت 
اغلب األرس بعد سقوط النظام اىل 
الناحية س�نة 2003 وفقا للمادة 

140 من الدستور العراقي.

في ديالى.. كيف نأت ناحية »منسية« بنفسها عن مشاكل البلدية ؟

تعرضت للنصب واالحتيال عر قنوات يف برنامج 
Telegram. هذه القنوات تس�تدرج املستخدمن 
عاطيفيا مس�تغلتا حاجتهم العاطفية. وتطلب 
من املس�تخدمن عمولة. العمولة تكون بأرصدة 
أسياس�يل. بعد تع�ريض لهذه الحال�ة ادركت ان 
هنالك املئات من الناس يتم يوميا بالنصب عليهم. 
كم�ا بعد البح�ث عن ه�ذه القن�وات تبينت انها 
ش�بكة كبرية تعود اىل جهات غري معروفة. الكن 
أصحاب القنوات هم مراهقن وشباب. يقومون 
بالنص واألحتيال عى الناس. يمارس�ون االبتزاز 
للبن�ات واس�تدراج الش�باب بتلك الص�ور والتي 
تعود اىل فتيات تم اقناعهم بوجود رشيك مناسب 
لهن. يرسلن الفتيات صورهن أمالت ان يجتمعن 
برشيك حياتهم. كما الشباب يتم خداعهم بنفس 
الطريقة. والدفع هو رصيد اس�يا س�يل. أتصلت 
برشكة أس�يا س�يل العلمهم بأن هنال�ك قنوات 
تقوم به�ذا االمر وان مس�تخدميها يكون الدفع 
بأرصدة الرشكة اي ان الرشكة تستطيع التعرف 

ع�ى هوية هؤالء األش�خاص من خ�الل معرفة 
رقم البطاقة املعبئة ألصحاب الحس�ابات لديهم. 
وان الرشكة وأن لم تعلم فقد اعلمتهم باألمر لهم 
لم يس�تجيبوا وهذا يعني ان الرشكة مساهمة يف 
هذا الفس�اد وهي رشيكة بهذا االبتزاز العاطفي 
الذي يرتك اثرا نفسيا س�لبيا لدى شبابنا وبناتنا 
املس�اكن الذين لم يحالفه�م الحظ بالعثور عى 
رشيك حياتهم يف حياتهم الواقعة فالتجؤا اىل تلك 
املواقع قبل االيقاع بهم. ومن الواضح ان الرشكة 
ل�م تحرك س�اكنا اتجاه هؤالء كونها مس�تفيدة 
منه�م وتعترهم زبائ�ن جيدين. م�ن هنا أدعوا 
ش�بكة االعالم العراق�ي املوقرة بتبلي�غ الرشكة 
والحد من هذه الظاهرة املش�ينة وذالك بكش�ف 
هوية ه�والء املحتالن )الهك�رز( وعرضهم عى 
العدال�ة لينالوا ج�زاء مافعلوا بمش�اعر الناس. 

حيث يمكن تسببوا يف أنتحار العرشات.

                                                     فالح

أعلنت حكومة ميسان املحلية عن املبارشة بمرشوع 
نص�ب ش�بكات الكهرب�اء ملجم�ع البترية الس�كني 
) االل�ف دار ( وال�ذي ت�م تمويله من مبال�غ املنافع 
النفطية.وق�ال  س�ينوك  رشك�ة  م�ن  االجتماعي�ة 
مس�ؤول مش�اريع املنافع االجتماعية منتظر جواد 
للمرب�د إن كلفة املرشوع بلغت  ملي�ون و 833 الف 
دوالر وهي الكلفة االجمالية للمش�اريع االربعة التي 
س�تنفذ يف قضاء العمارة.وقد تناول برنامج مشوار  
معان�اة منطق�ة االل�ف دار والت�ي تمح�ورت حول 
نق�ص الخدم�ات ويف مطلعها عدم ايصال الش�بكة 

الكهربائية لدور األهايل.

المالية البرلمانية : استحالة
 تثبيت العقود والمحاضرين بموازنة 2021

املالي�ة  اللجن�ة  كش�فت 
اس�تحالة  ع�ن  الرملاني�ة 
العق�ود  املوظف�ن  تثبي�ت 
يف  العامل�ن  واملحارضي�ن 
الدائ�م  امل�الك  املج�ان ع�ى 
املقبل  الع�ام  ضمن موازن�ة 

.2021
اللجن�ة حنن  وق�ال عض�و 
القدو يف ترصي�ح أن “تثبيت 
املحارضي�ن العاميل باملجان 
يف  العق�ود  موظف�ي  او 
ظ�ل  يف  االخ�رى  ال�وزارات 
الحالي�ة  املالي�ة  االوض�اع 
مس�تحيل،  “الحرج�ة” 
الس�يما م�ع قل�ة امل�ردوات 
املالي�ة الالزمة لحس�م ملف 

املحارضين او العقود”.
“تثبي�ت  الق�دو  وره�ن 
الحكومة  بتنفيذ  املحارضين 
املطلوب  االصالحي  للرنامج 
منه�ا وامللزم�ة به م�ن قبل 
الرمل�ان والس�يطرة التام�ة 
الرسوم  ودون اس�تثناء عى 
الكمركي�ة والعائ�دات املالية 

للمناف�ذ الحدودي�ة والتي ال 
زال�ت اغلبها خارج س�يطرة 

الحكومة”.
م�ع  “نتعاط�ف  وتاب�ع 
م�ع  ونق�ف  املحارضي�ن 
مطالبه�م لك�ن تثبيتهم او 
تعاقدهم غ�ري ممكن ما لم 
تؤم�ن الحكوم�ة م�ردوات 
املوازن�ة  تعّض�د  اضافي�ة 

وتغطي نفقات تثبيتهم”.
وح�ذر الق�دو م�ن “اللجوء 
م�رة اخ�رى اىل االق�رتاض 
الداخ�يل او الخارج�ي الذي 
بازم�ات  الع�راق  س�يدخل 
مالي�ة تمتد الجي�ال قادمة 
يف  كب�ري  لتده�ور  وتق�ود 
امل�ايل واالقتصادي  الوض�ع 

للبالد”.

نحن س�كنه منطقة الش�مامرة ارايض النارصية 
التابع�ة لناحي�ة س�دة الهندي�ة قض�اء املس�يب 
محافظ�ة باب�ل نعان�ي م�ن ش�حة املاء بس�بب 
التجاوزات والبحريات االسماك عى النهر الرئيس 
حيث تم ثقب التبطن ببواري ابو 60 س�م وألكثر 
م�ن م�كان مم�ا أدى إىل انقطاع املاء عن�ا نهائيا 
ومدي�ر ري املس�يب اس�تاذ ليث عى عل�م نقول 
متواط�يء م�ع أصحاب ولك�ن غري مؤه�ل لهذا 

املنصب وهو شخص يجامل عى حساب اآلخرين 
الفق�راء وال يتخذ أي إجراء إليصال املياه األرايض 
الزراعي�ة نطال�ب س�يادتكم التفصي�ل باالطالع 
ورفع التجاوزات والبحريات وانقاذنا ولكم جزيل 
الش�كر واالح�رتام املواط�ن ممثل ع�ن الفالحن 

املترضرين يف قرية الصايل واليوسف والعبودي.

                   هشام حسن مظهور اليساري

نصب واحتيال

استغاثة

 شكاوي المواطنين
متى توزع االرايض عى 

ذوي الشهداء؟

بع�ث املواط�ن عب�اس موحان 
صخي من بغداد برس�الة يقول 
فيه�ا :ان�ه لديه اخ ش�قيق راح 
ضحية عملية ارهابية يف مسجد 
جام�ع براث�ا ع�ام 2006 وق�د 
خصصت الدولة لذوي الش�هداء 
قط�ع اراض وق�د ق�ام بتقديم 
املستمس�كات املطلوب�ة ومن�ذ 

فرتة تزيد عى السنة
وكلم�ا راج�ع الدائ�رة املختصة 
يف منطق�ة الك�رادة اليج�د غري 
جواب ان االس�ماء س�تظهر يف 
الوجب�ة القادم�ة وال يعلم ملاذا 
يعامل ذوو الش�هداء والضحايا 

ه�ذه املعامل�ة الت�ي ال تس�تقر 
وتجعله�م  مع�ن  موع�د  ع�ى 
الدوائ�ر ذات العالق�ة بن رواح 
ومج�يء غ�ري مجدي�ن .مجرد 
سؤال يطرحه عى الذين رشعوا 
هذه القوان�ن وتركوها لصغار 
املوظف�ن دون متابعة وتفعيل 

كما يذكر يف رسالته.

يناش�دون وزارة 
الكهرباء 

ع�دد م�ن أه�ايل منطق�ة ح�ي 
وزارة  يناش�دون  الس�فري 
الكهرباء مد األعمدة الكهربائية 
التي س�بق وان قام�وا بتثبيتها 
يف اجزاء م�ن الحي وتركوا بقية 
املناطق الس�يما ان فرق الوزارة 

تق�وم يف الوقت الحارض بتثبيت 
أعم�دة التي�ار الكهربائ�ي لحي 
الرحم�ن املجاور لحي الس�فري.
يقول�ون يف رس�التهم أنهم عى 
أمل كبري يف ان يتفهم املسؤولون 
معاناته�م ب�دون وج�ود تي�ار 
كهربائ�ي .عنه�م/ س�يد كتاب 

املوسوي فاضل ابو سجاد.
تطالب بفتح مدرسة مسائية

 املواطنة حوراء عبد الحس�ن يف 
رس�التها تطال�ب تربي�ة مدينة 
الص�در الثالث�ة بفتح مدرس�ة 
منطق�ة  يف  للبن�ات  مس�ائية 
الجوادر وتس�أل يف رسالتها عن 
الس�بب ال�ذي يح�ول دون فتح 
مدارس مس�ائية للبن�ات بينما 
للطلب�ة  امل�دارس  ه�ذه  تفت�ح 
فق�ط لذلك تدع�و اىل فتح املزيد 

من امل�دارس الن هناك من تريد 
ان تواص�ل دراس�تها وتعليمها 
اس�وة باالخري�ن م�ن اللوات�ي 
حرمن مواصلة الدراس�ة بسبب 
العمر او بسبب الرسوب سنتن 
يك�ون  ان  وتق�رتح  متتاليت�ن 
دوام ه�ذه املدارس من الس�اعة 

الثالثة وحتى السابعة مساء .

 ثانوية املعرفة للبنن
 تواجه الشتاء عارية

يجمع أهايل قري�ة الحامضية عى 
ان حظ ابنائهم هذه السنة سيكون 
سيئا، فالثانوية الوحيدة املوجودة 
يف القرية ستواجه هذا الشتاء عدم 
توفري ابسط املستلزمات للدراسة. 
وبرغ�م ان الثانوي�ة تحت�وي عى 

الصف�وف م�ن األول ثان�وي حتى 
الس�ادس الثانوي اال أنها ال تمتلك 
مث�ل  لل�دوام  الصحي�ة  ال�رشوط 
النظيفة والزجاج  املرافق الصحية 
للشبابيك والجدران املريحة للنظر. 
ام�ا التدفئ�ة فهي معدوم�ة، لذلك 
يعتق�د معظم اآلب�اء ان ابناءهم 
س�يزورون الطبي�ب دوريا يف 
ه�ذا الش�تاء. وثانوي�ة املعرفة 
تضم ح�وايل ثالثمئة طالب، يأتون 
اليها من القرى الواقعة عى شاطئ 
الفرات. واألهايل يطالبون الجهات 
األنب�ار  محافظ�ة  يف  املس�ؤولة 
ومديري�ة الرتبية فيها برتميم هذه 
الثانوية يف األقل فالشتاء بدأ يطرق 
ابوابه�ا، واملطر رسعان ما يترسب 
اىل الصفوف لكي يحول ساعات 

الدراسة اىل جحيم.

مرحبا ان�ا رئيس ممرضن خدمتي 34س�نة يف مجال 
التمري�ض كان لدي خطأ باس�م االب وقمت باصالحة 
... ولك�ن وزارة الصح�ة مكت�ب املفتش الس�ابق قام 
بتغ�ري عنوان�ي الوظيف�ي واعتب�ار خدمتي 12س�نة 
وع�دم اعرتاف�ه بخدمتي الت�ي تم تصليح االس�م بها 
لف�رتة خدم�ة مداه�ا اكث�ر من 22 س�نة علم�ا انني 
لح�د االن اعم�ل بالتمريض وعنوان�ي الوظيفي يقراء 
رئيس مالحظن ول�دي الوثائق التي تاكد اني ممرض 
ومستمر بالعمل لحد االن يف ردهة طواري سبع البور.

 شبكة الكهرباء 
لمجمع ) االلف دار (

مناشدة

اعلن�ت دائ�رة الرقاب�ة التجاري�ة واملالي�ة فرع 
الب�رصة ع�ن االس�تعداد لتوزيع مادتي الس�كر 
والزيت خالل الفرتة املقبلة والتي ش�هدت توزيع 
ثالث حصص فقط، وذلك ضمن حصص البطاقة 

التموينية.
وق�ال مدير الرقابة معن االس�دي لرنامج حوار 
املربد ان وزارة التجارة وزعت يف وقت س�ابق رز 
من انتاج محيل لكنه اليسد حاجة البلد اال لحصة 
واحد فقط مش�ريا اىل انهم وزعوا اربعه حصص 
حتى االن.واضاف ان وزارة التجارة تعاقدت قبل 
ايام عى رشاء مادة الرز والس�كر والزيت وسيتم 

توزيع املواد التي تصل املخازن يف حينها

بقايا الحصة التموينية
من جامع براثا الى تقاطع الشالجية ) أين المفر ؟(

صورة وتعليق

التعويضات يف االنبار حيث تجري خلف الكواليس وحتى يستلم صاحب الدار املتظرره 
البد دفع نسبة من املبلغ هذا ما فهمته انا داري املتظرر واملهدم بشكل كاملمع تدمري 
لالثاث يف راوه وبعد اجراء الكش�ف من قبل لجنة من مركز الرشطه عى الدار واتمام 
امللف من قبل الرشطه اوال ثم القائمقاميه وسلسلة من االجراءات حتى تصل القايض 
مع ش�هود اثنن الغريب من هو من العاملن يف املحكمه اخفى امللف رغم ان القايض 
اتخ�ذ قراره ووقع عى صحة املعلومات االن الن�دري اين امللف بن الرشطه واملحكمه 

ساعدونا والتحقق يف من االمر وشكرا  .
                                                                          الكتور مقداد نافع اعبيدو الراوي

بين الشرطة و المحكمة
اعلن�ت لجنة رف�ع التجاوزات يف محافظة البرصة عن تنفيذ حملة ازالة لتك التجاوزات من قبل 

بائعي االغنام يف منطقتي الحكيمية والرباط. 
وذك�رت اللجن�ة يف بيان رس�مي تلقى املربد نس�خة منه ان اللجنة مس�تمرة برف�ع العديد من 
التجاوزات املرصودة من قبلها اذا بارشت اليوم برفع التجاوزات الحاصلة عى شوارع وارصفة 

هاتن املنطقتن.
واضافت ان اللجنة ستصل تباعاً اىل كافة املناطق يف املحافظة.

حملة الزالة تجاوزات بائعي االغنام

فصل توأم فتاتين
 ملتصقتين بكبد واحدة!

ما قل ودل
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بصناع�ة  العلم�اء  م�ن  مجموع�ة  قام�ت 
رقيق�ة دماغي�ة ثالثي�ة األبع�اد قد تش�كل 
ث�ورة يف عال�م الط�ب وتس�اعد يف الش�فاء 
م�ن األم�راض العصبي�ة والدماغية.وق�ام 

العلماء بتطوير الرقيق�ة واختبارها عىل 
مجموع�ة م�ن الحيوان�ات بنج�اح، 

ويأم�ل الباحث�ون اآلن يف إمكانية 
تكييفها لالس�تخدام عىل البرش.
وبحس�ب صحيفة »دييل ميل«، 
الربيطانية، ف�إن هذه الرقيقة 

لع�الج  اس�تخدامها  يمك�ن 
أمراض الجهاز العصبي، بما 
يف ذلك أم�راض الش�لل، عن 
طريق الكشف عن اإلشارات 

الكهربائية وإطالقها.
ه�ذه  إن  العلم�اء  ويق�ول 

الرقيق�ة س�تكون ق�ادرة أيضا 
ع�ىل االتص�ال بجهاز الحاس�وب 

الفوائ�د  م�ن  مجموع�ة  وس�تقدم 
الطبية للجيل القادم.

وعادة ما يك�ون ربط الدماغ البرشي 
بجه�از كمبيوت�ر م�ن عم�ل كّتاب 
الخي�ال العلم�ي وصانع�ي األفالم، 

جاري�ة  الجدي�دة  األبح�اث  لك�ن 

التكنولوجي�ا  ه�ذه  جعل�ت  الرقيق�ة  ع�ىل 
الجدي�دة،  الدراس�ة  واقع�ة.ويف  حقيق�ة 
العلمي�ة   »nature« مجل�ة  نرشته�ا  الت�ي 

املتخصص�ة، اس�تخدم الباحث�ون رشيح�ة 
رقيق�ة متع�ددة الطبق�ات لتحفي�ز الحبل 
الشوكي عند القطط والجرذان وسمك الزرد.

وأظهرت الدراس�ة أيًض�ا أن الرشيحة فعالة 
عىل س�طح الدم�اغ واألعص�اب والعضالت 
املحيطي�ة، ويمك�ن أن تس�مح التكنولوجيا 
بالتط�ورات العالجية للحاالت التي تؤثر عىل 
هذه األنس�جة.ويقول أحد مؤلفي الدراس�ة 
الربوفيسور إيفان مينيف العامل يف جامعة 
»ش�يفيلد« يف بريطانيا، إن البحث يوضح 
كي�ف يمك�ن للطباعة ثالثي�ة األبعاد أن 

تفيد الباحثني يف هذا املجال.
املي�زة  »إن  الربوفيس�ور:  وأض�اف 
يف الطباع�ة ثالثي�ة األبع�اد تكم�ن 
بإمكاني�ة تغيري النم�اذج األولية 
إنتاجه�ا  وإع�ادة  املزروع�ة 
حس�ب  أخ�رى  م�رة  برسع�ة 
الحاجة للمساعدة يف دفع البحث 
العصبي�ة  الواجه�ات  يف  واالبت�كار 
أن�ه يف  إىل  الباح�ث  األمام«.ون�وه  إىل 
املس�تقبل من املمكن طباعة وتصنيع 
ه�ذه الرقائ�ق أثن�اء عملي�ة الجراحة 
يف غرف�ة العملي�ات خ�الل دقائق بما 

ينسجم مع حالة كل مريض.

طفرة نوعية.. رقيقة الكترونية لمعالجة امراض الدماغ ومنها الشلل
اال  رغ�م ارتف�اع درج�ات الح�رارة، 
أن الجميع يس�تعد الس�تقبال فصل 
الخري�ف ال�ذي م�ن املق�رر أن يب�دأ 
الي�وم الثالثاء، وهو ما يجعل البعض 
يواصل النوم يف التكييف دون أن يعلم 

مخاطر ذلك.
ان األش�خاص قد يصابون باألمراض 

حال نومهم يف التكييف 
يف ه�ذا التوقيت، مثل 
الجي�وب  الته�اب 
والحنج�رة  األنفي�ة 
الجه�از  وأم�راض 
والت�ي  التنف�ي، 

نرصدها كالتايل:
الحساس�ية   ���
املكيفات  الن�وم يف 

يس�بب  باس�تمرار 
اإلصابة بالحساسية.

الجي�وب  الته�اب   ���
الغب�ار  يحم�ل  األنفي�ة 

بكتريي�ا  املكي�ف  م�ن  الخ�ارج 
الجيوب  التهاب  وفريوس�ات تس�بب 

األنفية.
��� الته�اب الحنج�رة االنتق�ال من 

درج�ات الح�رارة املرتفع�ة إىل غرفة 
مكيف�ة ق�د تصل الح�رارة بها إىل 16 
درجة مئوية، يسبب التهاب الحنجرة 
واللوزتني، وذلك بسبب تقلبات درجة 
الح�رارة، وينص�ح األطباء ب�أال يزيد 
الف�رق ب�ني درجت�ي الح�رارة خارج 
وداخل الغرفة عن 10 درجات مئوية.

��� اإلره�اق والتع�ب يس�بب الن�وم 
إىل  املكيف�ات  يف  طويل�ة  س�اعات 

الشعور باإلرهاق والتعب.
��� أم�راض الجهاز التنفي يس�بب 
إىل  املكيف�ات  يف  املرتاك�م  الغب�ار 
احتمالي�ة اإلصابة بأم�راض الجهاز 

التنفي.

تزامنا مع الخريف.. تعرف على مخاطر النوم تحت هواء اجهزة التكييف

كشفت أخصائية التغذية الروسية إينا كونونينكو، عن أسوأ األطعمة 
التي يتناولها الغالبية يف الصباح.

ووفق�ا لوس�ائل إعالم روس�ية، نصحت الخب�رية باس�تبعاد رقائق 
حب�وب اإلفطار م�ن النظام الغذائي الصباحي، ألنه�ا تزيد من إفراز 
األنس�ولني والذي يؤدي بدوره إىل انخفاض مس�توى السكر يف الدم، 

ونتيجة لذلك يشعر الشخص بالجوع.
ووفقا لها تش�مل قائمة األطعمة الخط�رة يف وجبة اإلفطار كل من: 

املوسيل وحبوب اإلفطار املنقوعة يف الحليب أو العصري.
باإلضافة حذرت كونونينكو من تن�اول العصائر املصنعة والعصائر 
الطازجة يف الصباح، وكذلك السندويشات والخبز املحمص مع املربى 
أو معجون الش�وكوالتة، مش�رية إىل أن العصائر غنية بالس�كريات 

البسيطة.
وقال�ت الخبرية: »تحت�وي العصائر عىل مادة الفركت�وز التي تنتقل 
برسع�ة إىل الكب�د، وتتحول إىل ده�ون من هنا نبدأ باكتس�اب الوزن 

الزائد«.

ماهي أخطر وجبات اإلفطار؟ 
أعراض تستدعي استشارة طبيب 

األورام بشكل عاجل
تحدث كبري أطباء األورام يف وزارة الصحة الروس�ية 
أندريه كابرين عن األعراض التي تتطلب عناية طبية 

عاجلة.
وفًقا لالختصايص، يمكن أن يش�ري الضعف وفقدان 
ال�وزن ع�ىل املدى الطوي�ل دون اتباع نظ�ام غذائي، 
خاص�ة عند ارتف�اع درج�ة الحرارة غ�ري املصاحبة 
لن�زالت ال�ربد، إىل الرسط�ان. إذا كان يوج�د س�علة 

مستمرة أيضا.
وق�ال كابرين عرب حس�ابه ع�ىل موقع إنس�تغرام: 
»باإلضاف�ة إىل ذلك، ف�إن أي إفرازات من الدم، بما يف 
ذلك الس�عال ونزي�ف األنف لفرتات طويل�ة والدم يف 
الب�ول، هي أيًض�ا أعراض مثرية للقل�ق. لذلك، يجب 

عليك الذهاب إىل الطبيب عىل الفور«.
وأك�د أن�ه م�ن ال�روري مراقب�ة صح�ة األحباء 
وإحضارهم للفحص عند ظهور أحد هذه األعراض.

أطباء أمريكيون يتوقعون »خريفا 
مروعا« بسبب اشتداد كوفيد19-

أفادت ش�بكة يس إن إن، بأن األطب�اء األمريكيني يتوقعون خريًفا 
»مروًعا« يف الواليات املتحدة بسبب اشتداد جائحة فريوس كورونا.
ويقول الدكت�ور بيرت هوتيز، عميد الجامعة الطبية يف هيوس�تن، 
»يؤسفني أن أقول ذلك. ولكن هذا هو الحال، ألننا نعيد فتح أبواب 
املدارس والكليات يف املناطق التي فيها معدالت اإلصابة مرتفعة«. 

وقارن هوتيز هذا الخريف بنهاية العالم.
وتتف�ق جوانا م�ارازو مديرة قس�م األم�راض املعدي�ة يف جامعة 
أالباما، مع هذه التوقعات. وتقول، إن س�بب ارتفاع عدد اإلصابات 
هو أن الناس س�ئموا من القيود املفروضة. مشرية إىل أن األوضاع 
تتأث�ر أيض�ا باألخب�ار الكاذبة التي تن�رش عن الف�ريوس التاجي 
وطرق انتش�اره.  ووفقا آلخ�ر اإلحصائيات املنش�ورة عىل موقع 
منظم�ة الصحة العاملي�ة، بلغ عدد اإلصابات املس�جلة يف الواليات 
املتح�دة أكثر من 6.74 مليون إصابة بالفريوس التاجي املس�تجد 
من�ذ بداي�ة الجائحة وحت�ى اآلن. وس�جلت 198 أل�ف حالة وفاة 
بسبب املرض. وسجلت 36766 إصابة جديدة يف اليومني املاضيني.

جامع�ة  م�ن  باحث�ون  أظه�ر 
للببتي�د  الفري�دة  الق�درة  تيوم�ني 
م�ن  املع�زول  أ،  إيمريسيليبس�ني 
 E m e r i c e l l o p s i s ت ي�ا لفطر ا

.alkalina
وبحس�ب الخ�رباء، فإن امل�ادة تمنع 
ق�درة البكترييا عىل تكوين األغش�ية 
الحيوي�ة، مم�ا يجع�ل مقاومة هذه 
العوامل املمرضة للمضادات الحيوية 

تختفي.
كم�ا أوض�ح مؤلف�و الدراس�ة، فإن 
الس�مة العالجي�ة الرئيس�ية للم�ادة 
املدروسة هي تنوع التأثري، ليس فقط 
أش�كال MDR و XDR م�ن البكترييا 
غ�ري محمية م�ن إمريسيليبس�ني أ، 
ولكن أيًضا عملًيا أي حقيقيات النوى 

املسببات لألمراض.
وق�ال باحث كبري يف مخت�رب مقاومة 
مض�ادات امليكروب�ات X - يفغين�ي 
روغوج�ني »يعم�ل إمريسيليبس�ني أ 
عىل حقيقيات النوى وبدائيات النوى 
م�ن خ�الل آلي�ات جزيئي�ة مختلفة. 
تموت حقيقيات الن�وى - الفطريات 
وخاليا الورم - بس�بب تدمري غش�اء 
الخلي�ة بواس�طة الببتي�د، ويتم قمع 
رضاوة بدائيات النوى عن طريق منع 

تكوين األغشية الحيوية«.
كم�ا الح�ظ مؤلف�و الدراس�ة، ف�إن 
األورام،  يكاف�ح  أ  إيمريسيليبس�ني 
االلتهاب�ات  أن�واع  جمي�ع  وكذل�ك 

البكتريية والفطرية.
وفًق�ا  أ،  إيمريسيليبس�ني  يعت�رب 
للعلماء، واعًدا كعامل عالجي مستقل 
وكعنرص من املس�تحرات املعقدة. 
يمك�ن إجراء الع�الج إما ع�ن طريق 
الحق�ن أو موضعياً عن طريق العالج 

املبارش لألنسجة املصابة.
بالتع�اون  الدراس�ة  إج�راء  وت�م 
الوثي�ق مع زمالء م�ن معهد األبحاث 
الكتش�اف مض�ادات حيوي�ة جديدة 
»غ�اوزي«، واملعهد املرك�زي لبحوث 
األوبئ�ة يف هيئ�ة حماي�ة املس�تهلك 
ن�ادزور«  بوتري�ب  »روس  الروس�ية 
ومعهد الكيمياء الحيوية » شيمياكني 

وأوفيتشنيكوف«.
يف املس�تقبل، يعت�زم فري�ق العلم�اء 
االنتقال م�ن العمل بالنماذج الخلوية 

إىل االختبارات املختربية للعقار.

علماء روس 
يكتشفون مضادا 

حيويا جديدا

استراليا بصدد بدء أولى التجارب السريرية 
البشرية لعين إلكترونية

كشف باحثون عن بدء اجراء اوىل 
التجارب الرسيري�ة البرشية عىل 
عني إلكرتونية ستبدأ يف أسرتاليا.

وكش�ف فريق البح�ث يف جامعة 
»مون�اش«، أن الجهاز »الثوري« 
ال�ذي يتضم�ن نظ�ارات م�زودة 
بكامريا فيديو ولوحات كهربائية 
الدم�اغ،  يف  مزروع�ة  مصغ�رة 
ظ�ل قي�د العمل عىل م�دار العقد 
املايض، وهو اآلن جاهز لالختبار 

عىل املرىض.
التكنولوجيا  وته����������دف 
الب�رصي  اإلدراك  “اس�تعادة  إىل 
ألولئ�ك الذين فق�دوا الرؤية، من 
خالل توفري التحفي�ز الكهربائي 
للقرشة البرصي�ة، وهي منطقة 
م�ن الدم�اغ تس�تقبل املعلومات 
املرئية وتدمجها وتعالجها”، كما 
قال مدير امل�رشوع آرثر لوري يف 

إصدار حديث.
»يخل�ق  الربوفيس�ور  وأض�اف 
م�ن  مرئي�ا  نمط�ا  تصميمن�ا 
مجموع�ات تص�ل إىل 172 نقطة 
ضوئية )فوس�فني(، والتي توفر 
معلومات للفرد للتنقل يف البيئات 
الداخلي�ة والخارجي�ة والتع�رف 
عىل وجود األش�خاص واألش�ياء 

من حولهم«.
والح�ظ الباحث�ون أن العديد من 
بس�بب  مكفوف�ون  األش�خاص 
تلف األعص�اب البرصي�ة، والتي 
ال تسمح لش�بكية عيونهم بنقل 
املعلوم�ات إىل »مرك�ز الرؤية« يف 

الدماغ.
وقال�وا إن العني اإللكرتونية تحل 

هذه املشكلة.
وتش�تمل أغطية ال�رأس املعقدة 
الخاصة بها، ع�ىل كامريا فيديو 
وجهاز إرس�ال الس�لكي يرس�ل 
الصور إىل “وحدة معالج” بحجم 

الهاتف الذكي تقريبا.

وُتنق�ل البيان�ات الت�ي ٌجمع�ت 
الرقاق�ة،  إىل  املعال�ج  بواس�طة 
والت�ي تبلغ مس�احتها نحو ثلث 
بوص�ة مربع�ة وُت�زرع يف دم�اغ 

املريض.
إىل  البيان�ات  الرقاق�ات  وتح�ول 

نبضات كهربائية تحفز 
الدم����اغ، باس�تخدام 
كهربائي�ة  “أقط�اب 

رقيق�ة” إلنت�اج  دقيق�ة 
للمري�ض  يمك�ن  ص�ور 

»رؤيتها«.

الرغب�ة  م�ن  الكث�ريون  يعان�ي 
الش�ديدة بتن�اول الطعام يف وقت 
متأخر م�ن الليل، مم�ا قد يؤدي 
إىل زيادة وزنهم والتعرض للعديد 

من املشاكل الصحية.
الع�ادة  ه�ذه  م�ن  وللتخل�ص 
الس�لبية، أورد موقع »إم إس إن« 

اإللكرتوني النصائح التالية:
�� تناول وجبة فطور جيدة:

ينصح الخرباء بتناول وجبة فطور 
جي�دة مليئة بالربوت�ني والدهون 

الصحية والكربوهيدرات.
الت�ي  الكربوهي�درات  وتعت�رب 
تحت�وي ع�ىل كمي�ة جي�دة م�ن 
األلياف، عن�ارص غذائية رائعة يف 
وجب�ة اإلفطار ألنه�ا تجعل املرء 

يشعر بالش�بع لفرتات أطول من 
الوقت.

�� تضمني البطاط�س يف نظامك 
الغذائي

الش�بع لألطعم�ة  وفًق�ا مل�ؤرش 
قس�م  ن�رشه  ال�ذي  الش�ائعة 
جامع�ة  يف  الحيوي�ة  الكيمي�اء 
س�يدني، ف�إن مس�توى الش�بع 
الذي توفره البطاطس املس�لوقة 
أعىل بكثري م�ن األطعمة األخرى. 
ال  ق�د  البطاط�س  أن  ح�ني  يف 
تب�دو طعاماً يحت�وي عىل الكثري 
م�ن العن�ارص الغذائي�ة، إال أنها 
الحرارية  منخفضة يف الس�عرات 
الش�عور  تس�حق  أن  ويمكنه�ا 

بالجوع.

حيل للحد من تناول الطعام
 في وقت متأخر من الليل

في المكسيك.. اطباء يزرعون رئتين 
جديدتين لناٍج من كورونا

 Von Willebrand( ق�ال املرك�ز األملاني للتوعي�ة الصحية إن داء ف�ون ويليربان�د
disease(، هو مرض وراثي يكون املصاب به أكثر عرضه للنزيف عن غريه ويعترب 

أكثر األمراض الوراثية املسببة لزيادة سيولة الدم انتشاراً.
وأوضح املركز أن س�بب هذا املرض املسمى عىل اس�م مكتشفه الطبيب الفنلندي 
»اريك فون ويليرباند« يرجع إىل نقص أو خلل وراثي بعامل تخثر الدم، كما أنه قد 
يرجع إىل أس�باب غري وراثية مثل قصور الغدة الدرقي�ة أو تركيب صمام صناعي 

للقلب، خاصة الصمام األبهري.
وتتمث�ل أع�راض املرض يف نزيف األن�ف املتكرر وظهور بق�ع زرقاء كبرية 

عىل الجلد بعد الكدمات البس�يطة، باإلضافة إىل ظهور دم يف 
البول والحيض الشديد لدى النساء. ويتم عالج داء 

فون ويليرباند بواسطة األدوية املعالجة ملرض 
الهيموفيليا )نزف الدم الوراثي( أيضاً.

نزيف األنف المتكرر ينذر باإلصابة بمرض وراثي

نج�ح أطباء مكس�يكيون يف إج�راء أول عملية زرع رئت�ني يف أمريكا 
الالتينية ألحد الناجني من فريوس كورونا، حس�ب ما قال 
مستش�فى كريستوس موغريزا يف مونتريي بشمال 

العاصة مكسيكو سيتى.
وق�ال الطبي�ب مانوي�ل وون�غ جاين إنه 
العم�ر  متوس�ط  كان  ال�زرع،  »دون 
املتوق�ع للمري�ض صف�راً. اآلن لدي�ه 
للحياة«.وخض�ع  جدي�دة  فرص�ة 
الرج�ل 55 عام�اً، لعملية توصيل 
رئ�ة اصطناعي�ة مل�دة 52 يوم�اً.
وأجريت الجراحة التي استغرقت 
أغس�طس   31 يف  س�اعات   7
مستش�فى  يف  امل�ايض  )آب( 
كريستوس موغريزا الخاص 
.وأجري�ت  مونت�ريي  يف 
لناجني من  زراعات مماثلة 
ف�ريوس كورون�ا يف أوروبا، 

والواليات املتحدة.
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وقعت الجريمة يف مدرسة ابتدائية ببلدة 
»سيتشوان«  مقاطعة  يف   Gaopo اسمها 

بالجنوب الغربي الصيني.
صحيفة  روت  التي  املعلمة  عقاب  أن  إال 

الصينية يف  باللغة  الصادرة   Oriental Daily
هونغ كونغ، ما فعلته بالتلميذة التي لم تذكر 

اسمها، كان قاسياً ووحشياً.
ما إن أخطأت التلميذة باإلجابة عىل السؤالني، 

ذكرت  التي  املعلمة  منها  طلبت  حتى 
ولم  عائلتها،  اسم  هو   Wang أن  الصحيفة 
تنرش اسمها األول، بأن تنهض من مقعدها 
سحبتها  ثم  ركبتيها،  عىل  أرضا  وتجلس 

توقفت  وبعدها  أذنيها،  من  جذبا 
عىل  بالرضب  وانهالت 
عادت  ثم  رأسها، 
تها  جر و
ا  د مجد
أذنيها،  من 
مرأى  عىل 
زميالتها  من 
وبينهن  بالصف، 
إىل  التوأم،  أختها 
تتمكن  لم  درجة 
املعنفة  التلميذة 
أن  بعد  الوقوف  من 
لذلك  العقاب،  انتهى 
لها  زميالت  أرسعت 
وأعدنها إىل مقعدها شبه 
الصحيفة  متهالكة.تروي 
بخربها، أن املعلمة اتصلت 

التلميذة،  الحضور بجدة  منها  وطلبت 
لرتافق حفيدتها من املدرسة إىل البيت، وعند 
وصول الجدة Yang Juqing بحسب ما نقلت 
الكالم  تستطيع  ال  وجدتها  »العربية«،  قناة 
وبال قدرة حتى عىل فتح عينيها، لذلك نقلتها 
إىل املستشفى، وفيها فارقت التلميذة الحياة 
متأثرة بالعقاب، وهي التي حملت معها باقة 
من الورد أهدتها ذلك اليوم للمعلمة بمناسبة 

»عيد املعلم«.
وتحدثت Oriental Daily الخميس املايض إىل 
تخىش  كانت  حفيدتها  أن  فأخربتها  الجدة، 
مولعة  »ألنها  درسها  حضور  من  بشدة 
إىل  تلجأ  كانت  وألنها  التالميذ«،  برضب 
وملا  بسيط.  خطأ  أي  بسبب  البدني  العقاب 
اتصلت الصحيفة بمدير املدرسة لتسأله عن 

رأيه بما حدث، أقفل Yan Liang الخط.

قبل أيام، وتحديدًا في 
»10 سبتمبر« وهو 
يصادف »يوم المعلم« 
في الصين، أقدمت 
معلمة رياضيات على 
قتل تلميذة صغيرة 
ال يتجاوز عمرها 10 
سنوات بسبب فشلها 
باإلجابة على سؤالين.

 8 العمر  من  يبلغ  بريطاني  فتى  أسس 
املكنسات  إصالح  مجال  يف  عمالً  سنوات 
الكهربائية يف منزله، وتمكن من الحصول 
عىل أكثر من 100 طلب من زبائن يريدون 

إصالح مكنستهم الكهربائية.
اويل غرندي، 200  ويدعى  الفتى،  وحقق 
افتتحه  الذي  عمله  من  اسرتليني  جنيه 

قبل أسبوع من مطبخ املنزل، حيث يعيش 
الصغريتني.الصبي  وأختيه  والديه  مع 
الرائد يف املجال األعمال، من منطقة هايد 
بمانشسرت الكربي، بدأ هوسه باملكنسات 
وبات  اللعب،  مجموعة  من  الكهربائية 
األحزمة  ويغري  االنسدادات  يصلح  اآلن 
جنيهات   3 مقابل  األكياس،  وينظف 
من  وصوله  بعد  جهاز،  لكل  إسرتليني 

املدرسة ويف عطالت نهاية األسبوع.
من  طلباً   50 اآلن  يديه  تحت  ويوجد 
يخطط  وهو  بريطانيا  أنحاء  من  زبائن 
الستخدام إيراداته يف بناء ورشة عمل يف 

حديقة منزله الخلفية.
شخص  مئة  من  أكثر  »هناك   : أويل  قال 
يتواصلون معي اآلن، وعىل دفرتي يوجد 
أكثر من 50 طلباً. وفيما غالباً ما أطلب 

إصالح  مقابل  جنيهات   3 الزبائن  من 
ذلك،  أكثر من  بعضهم  يدفع  مكنستهم، 

وفقاً ملا يريدون إصالحه.
الهندسة  بدراسة  يرغب  أنه  الفتى  أفاد 
جديدة.  كهربائية  مكنسة  واخرتاع 

وسوف يصنعها رخيصة قدر اإلمكان.
مكنسات  خمس  حالياً  أويل  ويملك 
من  العديد  أيضا  ولديه  كهربائية. 
كان  املقوى  الورق  من  األولية  النماذج 
املدرسة  عن  غيابه  أثناء  صنعها  قد 
التام، وهو يحلم بتحويل  بسبب االقفال 
التكلفة  ميسور  نموذج  إىل  القوالب  تلك 
عليه  سيطلق  طاقته  بكامل  يعمل 
والدته  أكدت  »إليكسوس«.وقد  تسمية 
أن املكنسة الكهربائية هي اليشء الوحيد 

الذي يشاهده عىل يوتيوب

قراصنة  إن  اإلسبانية  الباييس  صحيفة  قالت 
تسعى  إسبانية  مختربات  من  بيانات  رسقوا 
تتسابق  حني  يف  كوفيد-19  ضد  لقاح  لتطوير 
الفريوس  يوقف  لقاح  لوضع  عاملية  مختربات 
شخص  ألف   940 من  أكثر  بحياة  أودى  الذي 

وأصاب أكثر من 30 مليونًا حول العالم.
مديرة  إستيبان  باز  عن  الصحيفة  ونقلت 
املتسللني  إن  قولها  اإلسبانية  املخابرات 
إسبانيا،  يف  فقط  ليس  رشسة،  »حملة  شنوا 
لقاح«،  إعداد  عىل  تعمل  التي  املعامل  عىل 
الذي  الهجوم  حول  التفاصيل  من  مزيد  دون 
االستخبارات  رئيسة  إسبانيا.وحذرت  استهدف 

يف  وكمية«  »نوعية  زيادة  من  الصحافة  أمام 
الهجمات املعلوماتية خالل فرتة العزل الصحي، 
إذ يستهدف املتسللون »قطاعات حساسة مثل 
زيادة  أن  واألدوية«.وأضافت  الصحة  قطاع 
للحصول  التي تسعى  البلدان  يف  الهجمات  هذه 
بني  التبادالت  زيادة  إىل  دفعتها  لقاح  عىل 
عن  الباييس  االستخباراتية.ونقلت  أجهزتها 
مصادر مطلعة عىل امللف قولها إن غالبية هذه 
الهجمات اإللكرتونية تنطلق من الصني أو من 
ولكن  حكومية  مؤسسات  من  وغالبًا  روسيا، 
أيًضا يقوم بها مجرمون وأكاديميون يقومون 

بعد ذلك بتسويق هذه البيانات الثمينة

إن منطقة  الثالثاء  اليوم  الجوية  العاملية لألرصاد  املنظمة  قالت 
املدارية  األعاصري  من  الكثري  بالفعل  شهدت  األطليس  املحيط 
لتسمية  األسماء  املزيد من  يعد هناك  لم  أنه  لدرجة  املوسم  هذا 
العاملية  املنظمة  باسم  املتحدثة  الجديدة.ورصحت  العواصف 
بأن  جنيف،  يف  صحفي  مؤتمر  يف  نوليس  كلري  الجوية  لألرصاد 
هذه هي املرة الثانية فقط التي يتم فيها استنفاد قائمة األسماء 
املحددة مسبقا قبل نهاية املوسم.ويجري تسمية أول 21 إعصاًرا 
يف  األول  الحرف  بدءا من  الغربية  األوىل  باألسماء  من كل موسم 
األبجدية االنجليزية وهو )A( حتى الحرف )W(، وفقا لقائمة املنظمة العاملية لألرصاد الجوية املعدة قبل 

هاتف في معدة مصري منذ 7 أشهر !املوسم، والذي يمتد عادًة من يونيو حتى نوفمرب من كل عام.

التأمل  من  عاماً   40 تجربة  بروفيل  جيل  األسرتايل  الفنان  جّسد 
حالة  يف  الوجوه  من  سلسلة  شكل  اتخذت  متنوعة،  بمنحوتات 
عيدان  من  املنحوتة  األقنعة«  »سلسلة  عنوان  تحت  عميق،  تأمل 
حالة  املغلقة  وأفواهها  بأعينها  الوجوه  تماثيل  خشبية.وتعكس 
يبدو  بما  »تذكرياً  بروفيل  بحسب  وتشكل  والصفاء،  الهدوء  من 
والسالم«.وبحسب  االستقرار  تكون يف حالة من  األمر حني  عليه 
األشكال  مختلف  من  عيدان  استخدام  إىل  جيل  يعمد  فني،  موقع 
واألحجام، فيحرقها ويصبغها بمختلف التدرجات اللونية، ويثبتها 
بالغراء، لتتخذ شكل تماثيل منّقطة عىل هيئة تجميعات متباينة 
التي تبدو واضحة من مسافة قريبة  املربعات واملستطيالت،  من 
بالرغم من أنها تتبدى من بعيد كما يقول بروفيل »شظايا تعكس 
الكل املتكامل لوجه ينبعث من فوىض واضحة«، وتقدم األشكال 
الكائنات  لتعقيدات  مجازياً  برصياً  تعبرياً  تركيبها  بطريقة 

البرشية وتناقضاتها.

الصفاء بوجوه من عيدان محروقة وملّونة !

فتى في الثامنة رائد أعمال تصليح مكانس كهربائية !

عندما كان املصور شون كينان، يوثق الحيتان الحدباء 
عىل الشاطئ يف أسرتاليا، لم يكن اإليرلندي يعلم أنه عىل 

وشك توثيق مشهد نادر جداً لكائن »غري مرئي«.
وقبل 4 أسابيع، كان املصور شون كينان يحاول تصوير 
الساحل  يف   »Maroubra« شاطئ  عىل  حدباء  حيتان 

الرشقي ملدينة سيدني األسرتالية.
قاله  ملا  وفقاً  أزرق«،  حوت  ظهر  »بالصدفة،  وعندها 

كينان يف مقابلة مع موقع CNN بالعربية.
أن  إال  طويلة،  لفرتة  يبق  لم  األزرق  الحوت  أن  ورغم 
طائرة  خالل  من  املشهد  توثيق  من  تمكن  املصور 

»درون« ذاتية القيادة.
وقال كينان إن الحوت ظهر إىل السطح اللتقاط نفس، 
وبقي ألقل من دقيقة فقط، وذلك قبل »مغادرته مجدداً 

ليتجه إىل أعماق املحيط«، بحسب ما ذكره.
ويُعد الحوت األزرق أكرب حيوان عىل وجه األرض.

»لحظة  بأنها  العمالقة  املفاجأة  تلك  املصور  ووصف 
لن يهزمها أي يشء آخر«، مضيفاً أنه »يشء لن ينساه 

أبداً«.
نيو  يف  الربية  والحياة  الوطنية  املتنزهات  دائرة  وأكدت 
األخرية  املشاهدة  أن  الرسمي  موقعها  يف  ويلز  ساوث 
للحوت األزرق قبالة سيدني هو أمر نادر للغاية، وأنها 
قد تكون املرة الثالثة فقط التي شوهد فيها هذا الكائن 

قبالة املدينة منذ ما يقارب الـ 100 عام.

ومن املحتمل أن يكون طول ووزن هذا الكائن العمالق 
قد تجاوز الـ25 مرتاً، و100 طن، بحسب ما ذكره أندرو 
مارشال من دائرة املتنزهات الوطنية والحياة الربية يف 

املوقع.
يف  حيوان  أكرب  هو  األزرق  »الحوت  إن  مارشال  وقال 
يفلت  أن  له  املمكن  من  كان  حجمه،  ورغم  الكوكب، 

بسهولة من ساحل سيدني دون أن يالحظه أحد«.
مرئية  غري  الزرقاء  الحيتان  »تُعد  مارشال:  وأضاف 
الحيتان  مراقبي  ألكثر  بالنسبة  حتى  كبري،  بشكل 
والباحثني تفانياً ألن املخلوق نادراً ما يُرى حول العالم«.

مصور يرصد كائنا شوهد 3 مرات فقط في 100 عام ! سرقة بيانات مختبرات إسبانية لتطوير لقاح ضد كورونا!

يف  الجامعي  بنها  مستشفى  شهد 
مرص، واقعة غريبة إذ كشفت األشعة، 
عن وجود هاتف محمول داخل معدة 

مريض، بعد مرور 7 أشهر عىل بلعه.
وقال الدكتور محمد الجزار، استشاري 
القلب  جراحة  وأستاذ  الصدر  أورام 
والصدر واملناظري بكلية الطب جامعة 
يوم  املريض  استقبال  تم  إنه  بنها، 
أمس الثالثاء ويدعى »ح ر« 28 عاما، 
من مدينة كفر شكر بالقليوبية، وأكد 
الهاتف منذ 7 شهور  بلع  أنه  املريض 
املداعبة مع أصدقائه دون  عىل سبيل 
أرسته،  أبناء  من  فرد  أي  يعلم  أن 
سكوته  عن  بسؤاله  أنه  موضحا 
يظن  كان  أنه  أكد  الفرتة،  هذه  طوال 
حدوث  بمجرد  سيخرج  التليفون  أن 
أن  إال  أخرى،  مرة  باملعدة  اسرتجاع 
الدكتور  اآلن.بدى  لم يحدث حتى  هذا 
باطنية،  أخصائي  حشيش،  محمد 
اندهاشه من قدرة املريض عىل ابتالع 
مؤكدا  املحمول،  الهاتف  بحجم  يشء 
حجمه  يكون  أن  البد  الهاتف  أن  عىل 
إىل  الوصول  من  يتمكن  حتى  صغريا 

يتسبب  أن  الطريقة دون  بتلك  معدته 
إنه  نجاه  »ربنا  معوي:  انسداد  يف 
محصلوش أي أرضار خالل تلك املدة«، 

بحسب حديثه لـ«الوطن«.
وأضاف: »طبيعي أن يتعارض الهاتف 
البداية  يف  الطعام  هضم  مع  املحمول 
ولكن مع مرور الوقت يحدث له تليف، 
معينة  منطقة  يف  يستقر  أنه  بمعنى 

داخل املعدة بسبب ثقل وزنه«.
وعن إمكانية تسبب الهاتف يف تسمم، 
»يحدث  قائال:  الباطنة  أخصائي  رد 
الخاص  املعدن  إفراز  حالة  يف  ذلك 
بالهاتف أي مواد سامة خالل تواجده 
يف املعدة، لكن أي أمر دون ذلك ال يؤثر 
الـ7  طوال  تواجده  سبب  وهذا  عليه، 

شهور دون حدوث أرضار كبرية«.
واستطرد الطبيب حديثه: »فيه مرض 
البيكا،  اسم  مؤخرا  منترش  أصبح 
األشخاص  من  كبري  عدد  وأصبح 
غريبة«  وأشياء  أجسام  بلع  يحبون 
هم  الحوامل  النساء  أن  إىل  مشريًا 
يطلق  ما  يشبه  ألنه  به  إصابة  األكثر 

عليه »الوحم«.

أخطأت التلميذة مرتين في اإلجابة.. فقتلتها معلمة الرياضيات!

فصل توأمتين 
 ملتصقتين بكبد واحدة!

تمكن طفل أمريكي عمره ستة أشهر من تحطيم الرقم القيايس كأصغر متزلج عىل املاء 
بفارق كبري وهو 23 يوماً.الرضيع ريتش هافريز حطم الرقم القيايس حني تزلج يف بحرية 
»باول« جنوب يوتا، ممسكاً بعصا معدنية وقد ُربطت قدماه بأمان عىل لوح خشبي، فيما 
كان املركب يجره عابراً البحرية. ويظهر يف الفيديو والده أيضاً عىل متن مركب آخر يسري 
والدة  أن  الربيطانية،  صن«  »ذا  صحيفة  املاء.وأفادت  عىل  يتزلج  الذي  الرضيع  بمحاذاة 
للصغار، وكتبت  انستغرام  الفيديو عىل صفحة  بتحميل  الرضيع، وتدعى ميندي، قامت 
تقول عنه: »ذهبت للتزلج عىل املاء بعيد ميالدي البالغ ستة أشهر، ويف الظاهر هذا أمر ذو 
شأن«.بدوره شارك والده كاييس مقطع الفيديو، وكتب: »ستة أشهر وأربعة أيام، عليك 
أن تلقي نظرة عىل هذا الطفل! وتقول يل أنه ال يعيش أفضل أيام حياته، يا له من فارس 
صغري!«وكان لقب أصغر متزلج عىل املاء، قبل ريتش، من نصيب الطفلة زيال سانت اونج 
بتاريخ مايو 2016 وكان عمرها ستة أشهر  التي تزلجت عرب بحرية سيلفر يف فلوريدا 

و27 يوماً.
ويذكر أن عدداً من صغار السن كانوا يحطمون الرقم القيايس يف مجاالت عدة أخرياً.

ابن الـ 6 أشهر أصغر متزلّج على الماء !

أجرى أطباء يف والية ميتشغان بالواليات 
طفلتني  توأم  لفصل  ناجحة  عملية 
ملتصقتني عند الوالدة، تعانقان الواحدة 
األخرى، وذلك بعد 14 شهراً من والدتهما، 
حيث شارك يف العملية التي استغرقت 11 

ساعة أكثر من 24 طبيبا ًوممرضة.
وأفادت صحيفة » دييل ميل« الربيطانية 
موت«  إس  »يس  مستشفى  عن  نقالً 
واميليا  سارابيث  الطفلتني،  أن  لألطفال 
وقلبني  وقدمني  بذراعني  ولدتا  اروين، 

العملية  تجري  أن  املقرر  من  واحداً.وكان  كبداً  شاركتا  لكنهما  منفصلني، 
تفيش  مع  الرئوي  التهاب  من  عانى  التوأم  لكن  فرباير  يف  لهما  الجراحية 
وباء فريوس كورونا، فتم تأجيل العملية عىل أغسطس بعد 14 شهراً من 

والدتهما، واآلن عادت الفتاتان إىل منزلهما. 
فريق  قاد  الذي  ميتشليسكا  جورج  الطبيب  أفاد  العملية،  عىل  تعليق  ويف 
إحداث  العمليات، كان لحظة  الجميع داخل غرفة  إىل  »بالنسبة  الجراحني: 
واستثنائية«،  مؤثرة  األخرى،  عن  الواحدة  الفتاتني،  لفصل  األخري  الشق 
مضيفاً: »أنا أب لتوأم، واعلم ان التوائم متقاربتني للغاية وسوف تتقاسمان 

عىل الدوام رابطاً فردياً، واعتقد انهما سيحظيان بمستقبل المع«. 

نفاد األسماء لتسمية العواصف الجديدة 


