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االحتالل الصهيوني يعتقل 3 شبان 
من القدس وبيت لحم
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في هذا العدد

المراقب العراقي/ متابعة...
أكد النائب عن تحالف الفتح حامد املوس�وي، امس االثنني، ان الكرد والس�نة حلفاء 

واشنطن ولن يعارضوا بقاء قواتها.
وقال املوس�وي يف ترصيح صحفي تابعته »املراقب العراق�ي«، ان “الكرد هم حلفاء 
للوالي�ات املتح�ددة االمريكي�ة واح�د اذرعها يف الع�راق، وهذا االمر ه�و من جعلهم 
يقف�ون بالض�د من خروج الق�وات االمريكية”، الفتا اىل ان “القوى الس�نية رافضة 
لخ�روج القوات االمريكية حيث انهم يمثلون االنع�كاس الخليجي الراغب ببقاء تلك 
الق�وات يف الع�راق”. واضاف ان “امريكا اعرتفت بان وجوده�ا ليس ملصلحة العراق 
انما تهديدا للجمهورية االس�امية االيرانية”، مبينا ان “بعض القوى الش�يعية تبدل 

جلدها بعناوين وطنية واسامية التريد السيادة وهدفها الحكم فقط”.

نائب: الكرد والسنة حلفاء واشنطن
 ولن يعارضوا بقاء قواتها

المراقب العراقي/ متابعة...
كش�فت اللجن�ة املالي�ة النيابي�ة، ام�س 
االثن�ني، ع�ن االس�باب الحقيقي�ة وراء 
اعادة مس�ودة م�روع قان�ون املوازنة 

العامة 2020 اىل مجلس الوزراء .
وذكر عض�و اللجنة النائب جمال كوج�ر 
، يف ترصي�ح صحف�ي تابعت�ه »املراق�ب 
العراقي« ، ان » الحكومة هي من ارسلت 
املوازنة ثم قررت س�حبها ، ولذلك مجلس 
النواب ليس س�ببا يف اعادته�ا »، عادا ان 
» صيغ�ة املوازن�ة التي اعدته�ا الحكومة 

اربكت الشارع ال طمأنته ».
واض�اف ان » الحكوم�ة اع�دت موازن�ة 
تحولت تلقائيا يف 9 اشهر منها اىل ميزانية 

، حيث تم رصف نفقاتها فعليا بمعدل 1/ 
12 » ، مبينا ان » الحكومة ارسلت موازنة 
بعجز مخطط حتى لاشهر املاضية التي 
ت�م رصف نفقاته�ا فعليا ، ، ل�ذك جاءت 

االرقام مخالفة لقانون االدارة املالية ».
واوضح ان » العجز املايل يجب ان اليتجاوز 
3% بحس�ب القانون لكن�ه وصل اىل %60 
اكرب م�ن االي�رادات املتحقق�ة للدولة » ، 
مرجح�ا ان » الحكوم�ة س�تعيد ترتي�ب 
مس�ودة املروع قبل ارساله مرة اخرى 
اىل مجل�س النواب ، وذل�ك لتكون موازنة 
االش�هر املاضي�ة ت�درج فيه�ا النفق�ات 
املرصوفة فعليا ، واالش�هر املتبقية تدرج 

كعجز مخطط ».

لماذا سحبت الموازنة العامة من البرلمان؟

المراقب العراقي/ متابعة...
اك�ّدت وزارة الصح�ة العراقية ، ام�س االثنني، ان وعي املواطن ه�و البديل عن قرار 

الحظر الكيل.
وق�ال مدي�ر الصحة العامة يف ال�وزارة رياض عبد األمري يف ترصي�ح صحفي تابعته 
»املراق�ب العراق�ي« إن »رف�ع حظ�ر التج�وال جاء بس�بب ع�دم الت�زام املواطنني 

باإلجراءات الوقائية أثناء فرض الحظر«.
وب�ني أن »حظر التجوال كان حربا عىل ورق كما أن عمل الس�يطرات األمنية اقترص 
عىل عرقلة السيارات دون تطبيق اإلجراءات«، مبينا أن »املواطنني يف األحياء الشعبية 

يتجولون بحرية ويقيمون الحفات دون رقابة أو محاسبة«. 
ولف�ت اىل أن »حظر التج�وال طبق يف العراق فقط عند إعان�ه يف بداية أزمة فريوس 
كورون�ا«. وأوض�ح أن »بديل حظر التجوال هو وعي املواطن�ني والتزامهم بالروط 

الوقائية بلبس الكمامة وعدم التجمع«.

الصحة: وعي المواطن هو البديل 
لقرار الحظر 
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التطبيع والسير باتجاه الهاوية

ماليين الدوالرات يهبها العراق الى االردن 
تحت عنوان »الربط« الكهربائي

المركزي والمالية يتبادالن اإلتهامات 
حول الرواتب والمواطن يهدد

المراقب العراقي/ أحمد محمد...
ث�ورة ش�عبية عارمة ع�ىل وش�ك االنفجار، 
وإرضاب ع�ن الدوام من قب�ل موظفي دوائر 
الدول�ة، بس�بب تأخر رصف رواتبهم لش�هر 
أيل�ول، خصوص�ا بع�د إفص�اح وزارة املالية 
بش�كل متأخر عن إجراءاتها التي من شأنها 
معالج�ة هذه االزمة من خ�ال بوابة الربملان 
الذي رفع جلس�ته إىل موع�د متأخر، مايعني 
تأخر الحل لهذه املش�كلة إىل منتصف الشهر 

املقبل.
نواب يف الربملان حذروا من أن يمس »التأخري« 
الحكوم�ة  متهم�ني  املتقاعدي�ن،  روات�ب 

بالرتاخي يف التعامل إزاء هذا امللف.
وأص�درت وزارة املالية صب�اح أمس اإلثنني، 
روات�ب  رصف  تأخ�ر  ح�ول  خاص�ا  بيان�ا 
املوظفني، مؤك�دة س�عيها إىل تأمينها، فيما 
أش�ارت إىل عدم وجود سيولة كافية لتأمينها 
يف الوق�ت الح�ايل، راهن�ة ال�روع برصفها 
بموافق�ة مجلس النواب ع�ىل االقرتاض املايل 

لسد العجز يف التمويل.
وأك�دت املالي�ة خ�ال بيانه�ا أنها س�تضع 
خطط�ا جديدة لتأمني رواتب األش�هر الثاثة 

املتبقية من السنة الحالية.
ع�ىل الصعي�د ذات�ه ت�داول عدد من وس�ائل 
االعام وصفحات التواصل االجتماعي وثيقة 

رس�مية من وزارة تفاتح م�ن خالها االمانة 
العامة ملجلس الوزراء لإلرساع بكتابة قانون 
االقرتاض وإحالته إىل مجلس النواب بغية سد 

العجز املايل الحاصل يف الوقت الحايل.
لك�ن الواض�ح أن ه�ذا اإلجراء ال�ذي اتخذته 
وزارة املالي�ة ل�م يكِف خصوص�ا أن مجلس 
النواب قد رفع جلساته إىل العارش من ترين 
األول املقب�ل، وهذا األمر بدوره س�يؤثر أكثر 
ع�ىل موع�د رصف رواتب املوظف�ني، أو ربما 

يتزامن مع رواتب شهر ترين األول املقبل.
وتأتي تلك املتغ�ريات بعد يوم واحد من تأكيد 
البنك املرك�زي العراقي عىل جاهزيته لرصف 
روات�ب املوظفني، وكذل�ك تزامنا مع األحداث 
السياس�ية الجارية واملتعلقة بملف السفارة 

االمريكية .
وب�دوره اعترب رئي�س اللجنة املالي�ة النيابية 
هيثم الجبوري، أن عملية تأخر رصف رواتب 
املوظفني، أم�ر مرفوض للغاية، وكان األجدر 
بالحكوم�ة أن تتخذ إجراءات مبك�رة تفاديا 

للعجز املايل املوجود لديها«.
وقال الجب�وري، يف ترصيح تابعت�ه »املراقب 
س�يتم  املتقاعدي�ن  »روات�ب  إن  العراق�ي« 
إطاقها خ�ال اليومني أم�ا رواتب املوظفني 
وه�و ماتم إعامنا به بأن هن�اك عجزا 20 % 

من املبالغ الكلية لدى وزارة املالية«.

بح�ل  وع�دت  املالي�ة  »وزارة  أن  وأض�اف، 
املوض�وع إِّما عن طريق إق�رار املوازنة أوعن 
طريق الدي�ون من بعض املصارف الحكومية 

أو البنك املركزي«.
وأكد، أن«مسألة تاخر رصف رواتب املوظفني 
أمر غري صحيح بأي ش�كل من األشكال النها 

خط احمر وسيتم معالجة األمر«.
وح�ذر من أي »مس�اس بموعد رصف رواتب 
املتقاعدين، كونه س�يفجر ثورة ش�عبية ضد 

الحكومة«.

تفاصيل اوسع صفحة 2

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي...
أثار االتفاق املوقع بني بغداد وعّمان بش�أن 
ش�عبية  أفع�ال  ردود  الكهربائ�ي  الرب�ط 
وبرملانية رافضة لهذا االتفاق الذي س�يحمل 
بغ�داد نفقات إنش�اء خط كهربائ�ي جديد 
بطول 180 كيلو م�رتا ويصل إىل حدود 300 
كيل�و مرت يتحمله العراق مس�تقبا، وهو ال 
يختلف بجدواه االقتصادية عن خط تصدير 
النف�ط من البرصة إىل العقبة ومس�تقبا إىل 
مرص، وهي مش�اريع التخدم العراق، وإنما 
هدفها س�يايس ولي�س اقتصادي�ا من أجل 

إنعاش االقتصاد األردني، فالربط الكهربائي 
لي�س له جدوى اقتصادي�ة خاصة لو علمنا 
أن الطاق�ة التي س�ينقلها بموج�ب االتفاق 
هي »150« ميكا واط  وهي كمية قليلة جدا 

التغذي مدينة صغرية يف العراق .
لجن�ة النفط والطاقة أعربت عن تش�اؤمها 
بالحل�ول ذات الطابع اإلعام�ي حول الربط 
العراق�ي األردن�ي , فاأله�داف  الكهربائ�ي 
سياس�ية أكثر منها فنية ك�ون الطاقة التي 
س�يتم تجهيزها بعد سنتني من اآلن تقدر ب 
)150 ميكاواط ( كحد أعىل ملدة ثاث سنوات 

, بينم�ا يتحم�ل الع�راق تكالي�ف املروع , 
وكان األوىل بالحكوم�ة الرتكي�ز ع�ىل رف�ع 
اإلنتاج الوطني عرب إجراء الصيانات الازمة 
لوح�دات اإلنت�اج وإكم�ال نص�ب الوحدات 
املركب�ة للمحطات الغازي�ة ووحدات اإلنتاج 
غ�ري املنصوبة وإكمال خط�وط نقل الطاقة 
بني املحطات وح�ل االختناقات لضمان رفع 

ساعات التجهيز خال السنوات املقبلة.
األردني�ة  الس�لطات  أن  أك�دوا  مختص�ون 
تحاول إيهام ال�رأي العام عن نيتها بتصدير 
1000 مي�كا واط وه�ي طاق�ة اليمتلكه�ا 
األردن , والع�راق س�يتحمل تكالي�ف الغ�از 
ال�ذي سيش�غل محط�ات كهرب�اء األردن , 
وكذل�ك س�يدعم عملي�ات الحف�ر يف حقول 
مذك�رة  وقع�ت  وعّم�ان   , األردن�ي  الغ�از 
تفاه�م م�ع الس�عودية للرب�ط الكهربائي 
حتى تتحس�ن ش�بكتها الكهربائي�ة , فمن 
أين تزود  العراق بالكهرباء وهي تس�تجدي 
اآلخري�ن للربط الكهربائ�ي , فعملية الربط 
ه�ي سياس�ية وليس�ت فني�ة وتم�ت تحت 
ضغوطات أمريكية عىل حكومة بغداد , كما 
أن األردن ال�ذي يحصل ع�ىل نفط من العرق 
ش�به مجاني يطمع بكميات إضافية بحجة 

استرياد الكهرباء.

تفاصيل اوسع صفحة 3

6بشار رسن سعيد بالتأهل على حساب السد

»رعب« االقتحام يدفع السفارة األميركية 
إلى »التمترس« خلف الجيوش اإللكترونية  

اإلشاعات َتُحُل بدياًل عن »سيروم« 

المراقب العراقي/ المحرر السياسي...
ع�رات »اإلش�اعات« بث�ت ع�رب مواق�ع التواص�ل 
االجتماعي خال الس�اعات القليل�ة املاضية، أّججت 
الرأي العام، حول ما يجري داخل أس�وار »الخرضاء« 

وتحديداً يف محيط السفارة االمريكية.
وتناقل�ت فضائيات عربي�ة خرباً يتحدث ع�ن »أنباء 
مفادها مغادرة الس�فري االمريكي ب بغداد ماثيو تولر 
إىل القنصلي�ة يف أربي�ل«، وأضاف�ت أن »ق�رار إغاق 

السفارة قد يصدر قريبا.
هروب الس�فري »ماثي�و تول�ر« و«غلق« الس�فارة« 
واالس�تعداد للح�رب وغريها، إش�اعات م�ررت عرب 
مواقع التواصل االجتماعي يف الصفحات »الشبحية« 
للس�فارة، س�عت م�ن خاله�ا إىل تألي�ب الش�ارع 
ع�ىل فصائ�ل املقاومة بدع�وى جر البل�د إىل الرصاع 

العسكري.
وج�اءت تل�ك املواقف املتس�ارعة، بعد فش�ل اإلدارة 
الت�ي  »الكاتيوش�ا«  صواري�خ  ص�د  يف  االمريكي�ة 
اس�تهدفت س�فارتها يف بغداد، بالرغم م�ن تنصيب 
منظومة دفاع حديثة ومتطورة تعرف ب�«س�ريوم«، 
وانتقال أس�لوب الهجمات إىل استهداف آليات للدعم 
اللوجس�تي للقواع�د االمريكي�ة املنت�رة يف مناطق 

متفرقة من الباد.
»التمرتس« خل�ف الجيوش اإللكرتوني�ة كان الخيار 
الذي البديل عنه، حيث استخدمت »الشائعة« وسيلة 
للمواجهة، ودعم تلك الشائعات ما صدر من الجهات 
الرس�مية العراقية م�ن مواقف وتح�ركات  صبت يف 

ذات الهدف.
وتس�تخدم اإلدارة االمريكية ح�رب »التحريض« ضد 
فصائل املقاومة الت�ي لم تتبَن إىل اآلن تلك الهجمات، 
ألجل تأجيج الش�ارع العراقي، نتيجة »الرعب« الذي 
يراوده�ا م�ن اقتح�ام الس�فارة وأخ�ذ رهائ�ن كما 

أشاعته عرب وسائل اإلعام.
وأك�دت لجن�ة العاق�ات الخارجية النيابي�ة اإلعان 
املس�تمر بشأن سحب الس�فري االمريكي وغريها من 
األنب�اء هدفه�ا التصعي�د مع الع�راق، داعي�ة وزارة 
الخارجي�ة إىل إيضاح تفاصيل التح�ركات االمريكية 

االخرية.
وبهذأ الش�أن يرى الخبري االمني الدكتور معتز محي 
عبد الحميد، أن حرب اإلشاعات التي تقودها السفارة 
االمريكي�ة يف بغ�داد، وبع�ض االط�راف السياس�ية 
املتخادم�ة معها، تكش�ف عن وجود س�يناريوهات 

تعدها واشنطن إلشعال الوضع يف املستقبل.
ويق�ول عب�د الحمي�د يف حديث خ�ص ب�ه »املراقب 
العراق�ي« إن »ذل�ك الح�راك هو انع�كاس لتهديدات 
وزير الخارجية »بومبيو« لكي يربر استهداف قيادات 
الحش�د الش�عبي أو ف�رض العقوب�ات االقتصادية، 

بدعوى أنها ردة فعل عىل استهداف السفارة«.
ويضي�ف أن »واش�نطن تري�د أن تح�دث صدام�ات 

مب�ارشة ب�ني الحش�د  والق�وات االمنية، ع�رب دفع 
الحكوم�ة ألخ�ذ اج�راءات بح�ق فصائل�ه، بدع�وى 
أن الحكوم�ة غري ق�ادرة ع�ىل مواجهته�م وحماية 

السفارات«.
ولف�ت إىل أن »مواقع التواصل االجتماعي تس�تخدم 
من قبل الس�فارة االمريكية كوسيلة للدفاع والهجوم 
يف آن واح�د، فهي تس�قط خصومها وتحرض عليهم 
ال�رأي الع�ام، وتفاق�م االزم�ة ع�رب ما تش�يعه من 

أكاذيب«.
وكانت كتلة صادقون النيابية قد أكدت أمس اإلثنني، 
أن  من يعتقد أن السفارة األمريكية بعثة دبلوماسية 

فهو واهم.

وق�ال عض�و الكتلة النائب س�عد الخزع�يل، إن »كل 
عراقي وطني رشيف يرغب بالسيادة الوطنية يعتقد 
أن السفارة ثكنة عس�كرية ودائما كانت مصدرا من 

مصادر اإلرباك األمني داخل الباد«.
وأضاف أن »السفارة مصدر لخلق الفتن بني طوائف 
البلد واملكونات، وكان من املفرتض أن تكون ردة فعل 

وطني شعبي كردٍّ عىل استشهاد القادة«.
يش�ار إىل أن منس�وب رضب�ات الس�فارة االمريكية 
تصاع�د، بع�د الجريمة الت�ي قام الط�ريان االمريكي 
باس�تهدافه نائ�ب رئيس هيأة الحش�د الش�عبي أبو 
مهدي املهن�دس، وقائد فيلق القدس الجنرال قاس�م 

سليماني يف مطار بغداد الدويل.

المراقب العراقي/ متابعة...
أك�دت لجن�ة االقالي�م النيابية، 
ح�ل  ق�رار  أن  االثن�ني،  أم�س 
مجالس املحافظ�ات خلق فراغا 

كبرياً، واحدث تداعيات سلبية.
وقال عض�و اللجنة النائب مرض 
صحف�ي  ترصي�ح  يف  الك�روي 
تابعت�ه »املراق�ب العراق�ي« إن 
»ق�رار حل مجال�س املحافظات 

غري صحيح ورفضن�ا حلها وتم 
مناقشه االمر مع لجنة االقليم يف 
ع�دة اجتماعات لوجود تداعيات 
بدي�ل  وج�ود  ع�دم  يف  س�لبية 

للمجالس«.
وأض�اف، أنه »كان م�ن املتوقع 
خل�ق  اىل  س�يؤدي  حله�ا  ب�ان 
مرونة عالية يف ترسيع الخدمات 
للمحافظ�ني واملديري�ات العامة 

ولك�ن ل�م يتغ�ري اي يشء ع�ىل 
االرض بل خلقت مركزية وتفرد 

بالقرار«.
وتاب�ع أن »ح�ل املجال�س خلق 
فراغ�ا واضحا النه�ا كانت وفق 
صاحي�ات«،  لديه�ا  الدس�تور 
كان�ت  »املجال�س  أن  مبين�ا 
التي اختزلت مشاكل  الش�ماعة 

العراق  كله«.

ولف�ت اىل أن »اعض�اء مجل�س 
صاحي�ات  اليملك�ون  الن�واب 
قانوني�ة يف التدخ�ل يف ملف حل 
الحاصلة  االش�كاالت  الكثري من 
يف  خاص�ة  املحافظ�ات  يف  االن 
والتغي�ري حت�ى  االعف�اء  مل�ف 
ملدراء الوحدات االدارية التي تدار 
بالوكال�ة وبعضها التجري وفق 

االطار القانوني«.

لجنة نيابية: حل مجالس المحافظات ترك فراغًا
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املراقب العراقي/ أحمد محمد...
ثورة شعبية عارمة عىل وشك االنفجار، 
وإرضاب ع�ن الدوام من قب�ل موظفي 
رصف  تأخ�ر  بس�بب  الدول�ة،  دوائ�ر 
رواتبه�م لش�هر أيل�ول، خصوص�ا بعد 
إفصاح وزارة املالية بش�كل متأخر عن 
إجراءاتها التي من ش�أنها معالجة هذه 
االزمة من خالل بوابة الربملان الذي رفع 
جلس�ته إىل موعد متأخر، مايعني تأخر 
الحل لهذه املش�كلة إىل منتصف الش�هر 

املقبل.
ن�واب يف الربمل�ان ح�ذروا م�ن أن يمس 
»التأخ�ر« روات�ب املتقاعدين، متهمني 
الحكومة بالرتاخ�ي يف التعامل إزاء هذا 

امللف.
وأص�درت وزارة املالي�ة صب�اح أم�س 
اإلثن�ني، بيانا خاصا ح�ول تأخر رصف 
روات�ب املوظف�ني، مؤك�دة س�عيها إىل 
تأمينه�ا، فيما أش�ارت إىل ع�دم وجود 
س�يولة كافية لتأمينها يف الوقت الحايل، 
بموافق�ة  برصفه�ا  ال�روع  راهن�ة 
مجلس النواب عىل االقرتاض املايل لس�د 

العجز يف التمويل.
وأكدت املالية خالل بيانها أنها س�تضع 
خطط�ا جدي�دة لتأمني رواتب األش�هر 

الثالثة املتبقية من السنة الحالية.
عىل الصعيد ذاته تداول عدد من وس�ائل 
االعالم وصفح�ات التواصل االجتماعي 
وثيق�ة رس�مية م�ن وزارة تفات�ح من 
خاللها االمان�ة العامة ملجل�س الوزراء 
االق�رتاض  قان�ون  بكتاب�ة  ل�إرساع 
وإحالت�ه إىل مجل�س الن�واب بغية س�د 

العجز املايل الحاصل يف الوقت الحايل.
لك�ن الواض�ح أن ه�ذا اإلج�راء ال�ذي 
اتخذته وزارة املالي�ة لم يكِف خصوصا 
أن مجل�س النواب قد رفع جلس�اته إىل 
العارش م�ن تري�ن األول املقبل، وهذا 
األم�ر ب�دوره س�يؤثر أكث�ر ع�ىل موعد 
رصف روات�ب املوظفني، أو ربما يتزامن 

مع رواتب شهر ترين األول املقبل.
وتأت�ي تل�ك املتغ�رات بع�د ي�وم واحد 
م�ن تأكيد البن�ك املرك�زي العراقي عىل 

جاهزيت�ه ل�رصف روات�ب املوظف�ني، 
وكذل�ك تزامن�ا مع األحداث السياس�ية 
الس�فارة  بمل�ف  واملتعلق�ة  الجاري�ة 

االمريكية .
وب�دوره اعت�رب رئي�س اللجن�ة املالي�ة 
النيابية هيثم الجبوري، أن عملية تأخر 
رصف روات�ب املوظفني، أم�ر مرفوض 
للغاية، وكان األجدر بالحكومة أن تتخذ 
إج�راءات مبك�رة تفادي�ا للعج�ز املايل 

املوجود لديها«.

تابعت�ه  ترصي�ح  يف  الجب�وري،  وق�ال 
»املراقب العراقي« إن »رواتب املتقاعدين 
س�يتم إطالقها خالل اليومني أما رواتب 
املوظف�ني وه�و مات�م إعالمنا ب�ه بأن 
هن�اك عجزا 20 % من املبالغ الكلية لدى 

وزارة املالية«.
وأض�اف، أن »وزارة املالي�ة وعدت بحل 
املوضوع إِّم�ا عن طريق إق�رار املوازنة 
أوع�ن طريق الديون من بعض املصارف 

الحكومية أو البنك املركزي«.

وأك�د، أن«مس�ألة تاخ�ر رصف رواتب 
املوظف�ني أم�ر غر صحيح بأي ش�كل 
م�ن األش�كال النها خط احمر وس�يتم 

معالجة األمر«.
وح�ذر م�ن أي »مس�اس بموعد رصف 
رواتب املتقاعدين، كونه س�يفجر ثورة 

شعبية ضد الحكومة«.
تأت�ي تل�ك الترصيحات يف وقت يحش�د 
في�ه ع�دد كب�ر م�ن موظف�ي الدوائر 
الحكومية إىل اإلرضاب العام بسبب عدم 

رصف الرواتب.
يش�ار إىل أن انخف�اض أس�عار النف�ط 
والفس�اد املس�تري يف مفاصل الدولة 
أثر سلباً عىل موازنة الدولة، التي تعاني 
م�ن التقش�ف من�ذ م�ا يقارب الس�ت 
س�نوات والزالت، إذ دف�ع ذلك الحكومة 
إىل اللج�وء لالقرتاض الخارج�ي، بينما 
أك�د البن�ك املركزي أن�ه يمتلك س�يولة 
لتس�ير الرواتب لكن التلك�ؤ حدث من 

قبل إجراءات وزارة املالية.

وزارة المالية متهمة بالتراخي في إجراءاتها
أزمة تأخر »الرواتب« تنذر بعصيان مدني .. 

موظفون يهددون باإلضراب

أكد النائب عن تحالف عراقيون جاس�م البخات�ي، امس االثنني، أن 
القوى السياس�ية تعلمت جيدا من التجارب املاضية، وهي حريصة 
عىل عدم االستعجال والخروج بقانون غر مكتمل قد يكرر االخطاء 
الس�ابقة الت�ي دفعنا ثمنه�ا باالنتخابات الس�ابقة.وقال البخاتي، 
يف ترصي�ح لرادي�و »س�ومر اف ام« وتابعته »املراق�ب العراقي« إن 
»القوى السياسية تعلمت جيدا من التجارب املاضية، وهي حريصة 
عىل عدم االس�تعجال والخ�روج بقانون انتخابات غ�ر مكتمل قد 
يكرر االخطاء التي دفعنا ثمنها باالنتخابات الس�ابقة، خاصة فيما 
يتعلق برضورة اعتماد نظام البايومرتي وعدم الذهاب اىل البطاقات 
االلكرتونية«، مبين�ا ان »هنالك العديد من النقاش�ات التي 
تضمنتها جلس�ة الربملان اول أم�س ومن بينها 
مناقشة قضية التعداد السكاني وغرها من 
االمور التي نح�رص عىل توفرها لضمان 
انسيابية وشفافية االنتخابات املقبلة«.

وأضاف البخاتي، ان »القانون سبق 
للربملان وان صوت عليه ولم يتبقى 
منه اال املادة 15 املتعلقة بالدوائر 
االنتخابي�ة، الت�ي ت�م اعتماده�ا 
بش�كل الدوائر املتعددة، واليمكن 

العودة اىل الدائرة الواحدة«.

إذاعيترصيح
 نائب: الكتل السياسية 

حريصة عىل التأين بقانون 
االنتخابات لتاليف األخطاء

تغريدة

المحلل السياسي محمد الوادي

الس����فارة  غل����ق  » س����يتم 
األمريكية في بغداد« 

خبر ضج����ت به الدنيا وكأنه 
أن����ذار لنهاية أخ����ر  عصور 

الحياة البشرية !
أيه����ا الس����ادة.. ه����ذا فلم 
حت����ى  اليص����ل  س����طحي 
لمس����توى أف����ام هوليوود 
ب����ل عل����ى طريق����ة بهارات 
الضج����ة  ه����ذه  بولي����وود. 
ن����وع م����ن المش����اغلة بينها 
وخلفها تمرير أمور أكبر، ال 

تستعجلوا الحكم !

املراقب العراقي/ بغداد...
أعلن�ت هيئ�ة النزاه�ة عن ضب�ط مس�ؤولني إثنني يف 
نقابة عمال نينوى، لقيامهما بجباية مبالغ مالية من 

أصحاب العجالت، دون سند قانوني.
وقالت الهيئة، يف بيان تلقت »املراقب العراقي« نس�خة 

من�ه ان »فريق عمل مديري�ة تحقيق نينوى تمكن من 
ضبط نائ�ب رئيس نقاب�ة النقل واملواص�الت واألمني 
املايل لنقاب�ة العمال يف نينوى؛ لقيامهم�ا بتأليف فرٍق 
لجباي�ة مبال�غ مالية عن كل س�يارة تدخ�ل إىل مدينة 
املوصل من خالل الس�يطرات الخارجية ملداخل املدينة، 

دون سند قانوني«.
وأضاف�ت أن�ه »ت�ّم ضبط 46 دف�رت جباي�ٍة، تبني بعد 
التدقيق وجود نقٍص فيها، إضافة إىل عدم وجود املبالغ 
املاليَّ�ة التي تمَّ جمعها دون س�ند قانوني وعدم وجود 

تسلُّم وتسليم لتلك املبالغ«.

واوضح�ت انه ويف عملية ثانية، تمكن فريق العمل من 
ضبط صهريج محمل بمادة البنزين يف إحدى محطات 
تعبئة الوق�ود الحكوميَّة يف منطقة املجموعة الثقافيَّة 
يف املوص�ل؛ لوجود تالعٍب يف آلية نقل وتس�ليم املنتوج 

إىل املحطة.

النزاهة تضبط مسؤولين في نقابة عمال نينوى لجبايتهما األموال في السيطرات الخارجية 

املراقب العراقي/ الرمادي...
أعلن مصدر امني يف قيادة عمليات الجزيرة بمحافظة 
االنب�ار ام�س االثن�ني، العث�ور ع�ىل مخب�أ للعبوات 

الناسفة بحملة تفتيش غربي االنبار.
وقال املصدر، إن »قوة امنية من ش�عبة االستخبارات 
العسكرية وقسم استخبارات عمليات الجزيرة وبقية 
صن�وف االجه�زة االمنية االخرى نف�ذت حملة امنية 
استباقية اس�تهدفت مناطق مختلفة من قضاء عنه 
غرب�ي مدينة الرمادي، تمكنت من خاللها من العثور 

عىل مخبأ للعبوات الناسفة واملتفجرات من مخلفات 
خالي�ا مجرمي داع�ش ابان س�يطرته ع�ىل املناطق 
املس�تهدفة«.واضاف املصدر، أن »املخبأ يحوي عىل 6 
مس�اطر تفجر و 6 عبوات ناسفة عىل شكل غالون 
مفخ�خ س�عة 20 ل�رت و 6 بطاريات تفج�ر«، مبينا 
أن »معلوم�ات اس�تخباراتية مكنت الق�وات االمنية 
م�ن العثور ع�ىل املخبأ، موضح�ا ان فرق�ة معالجة 
املتفج�رات قامت بإبطال مفعول االجس�ام املفخخة 

دون وقوع أي اصابات يف صفوف القوات االمنية«.

عمليات الجزيرة تعرث عىل مخبأ للعبوات 
الناسفة غريب الرمادي

املراقب العراقي/ كركوك...
الحش�د  م�ن  مش�رتكة  ق�وة  قتل�ت 
الشعبي واس�تخبارات الداخلية، امس 
بجماع�ات  عن�ارص  ثالث�ة  االثن�ني، 
داعش اإلجرامية بكمني محكم جنوب 

كركوك.
وقال بيان إلعالم الحشد الشعبي تلقت 

»املراق�ب العراق�ي« نس�خة من�ه، إن 
»قوة مش�رتكة من اللواء 52 بالحش�د 
الداخلية  الشعبي واس�تخبارات وزارة 
قتلت ثالث�ة دواعش ع�ىل طريق قادر 

كرم جنوب كركوك«.
»العملي�ة تم�ت  أن  البي�ان،  وأض�اف 

بواسطة كمني محكم«.

الحشد الشعيب يعلن مقتل 3 
دواعش بكمين جنوب كركوك

املراقب العراقي/ كردستان...
كش�ف عض�و برملان كردس�تان س�روان 
بابان، عن تقديم طلب الس�تجواب رئيس 

الحكومة ووزير املالية يف اإلقليم.
وق�ال باب�ان، إن »2٣ نائب�ا تقدموا بطلب 
استجواب رئيس الحكومة الكردية ونائبه 

ووزير املالية يف مجلس نواب اإلقليم«.
وأوض�ح، أن »االس�تجواب يأت�ي بس�بب 
االزمة املالية التي ت�رضب االقليم ورواتب 

املوظفني«.
ويعان�ي إقلي�م كردس�تان م�ن تداعي�ات 
انخفاض أس�عار النفط، وسط تحذير من 
الدف�ع باتجاه مش�اكل داخلي�ة بعد عجز 

الحكومة عن دفع رواتب املوظفني.

املراقب العراقي/ بغداد...
دعا  النائب عن كتلة النهج الوطني حس�ني 
العقابي، امس االثنني، االجهزة الرقابية اىل 
فتح ملفات تعاقدات وصفقات املحافظني، 
بعد حل مجالس املحافظات ومحاس�بتهم 

عليها.
وقال العقابي، يف ترصي�ح تابعته »املراقب 
العراق�ي« إن »عىل كافة األجه�زة الرقابية 
يف الب�الد أن تتوجه لفتح ملف�ات تعاقدات 
املحافظ�ني الت�ي ج�رت منذ ح�ل مجالس 
املحافظات وحتى اليوم ومحاس�بتهم عىل 

كل امللفات املسجلة قيد شبهات الفساد«.
وأضاف العقابي، أن »نحن يف اطراف بغداد 
مثال لم نش�هد اي انجاز ملموس للمحافظ 
محمد جابرالعطا، لذلك نحن نحث األجهزة 
املحافظ�ني  لتعاق�دات  لالنتب�اه  الرقاب�ة 

ومحاسبتهم«.
واشار العقابي، اىل أن »مجلس النواب أخطأ 
يف الغاء مجال�س املحافظات حيث تم منح 
الصالحي�ات الكاملة للمحافظ�ني بالتعاقد 
دون أي حس�اب، وهذا كله رشعنته أخطاء 
رئيس ال�وزراء الس�ابق عادل عب�د املهدي 

وحكومته«.

الصحة العالمية تبعث انذارا الى العراق يتعلق بكورونا  دعوات برلمانية لفتح 
ملفات تعاقدات 

وصفقات المحافظين

23 نائبا في برلمان االقليم 
يتقدمون بطلب استجواب 

رئيس الحكومة ووزير المالية املراقب العراقي/ بغداد...
حذرت منظمة الصحة العاملية، امس 
االثنني، م�ن وضع فروس كورونا يف 
عدد من دول منطقة الرق األوسط 
بينه�ا الع�راق، معت�ربة ان�ه »مث�ر 

للقلق«.
وقال استشاري الوبائيات يف منظمة 
الصح�ة العاملي�ة، أمج�د الخ�ويل، يف 
حديث نقلته وسائل اعالم إن »وضع 
لوب�اء  املس�بب  كورون�ا،  ف�روس 
كوفيد- 19، يف إقليم رشق املتوس�ط، 
ل ارتفاعاً  »مقلق بش�دة« بعد أن سجَّ
يف أع�داد اإلصابات ق�درت بنحو ٣.2 
ملي�ون حالة، و60 أل�ف حالة وفاة، 
وذل�ك بع�د 9 أش�هر م�ن رص�ده يف 

الصني«.
ويف الوق�ت الذي حذر الخ�ويل من أن 
»مالي�ني الناس م�ا يزال�وا يف خطر« 
بس�بب كورون�ا، أع�رب ع�ن أمله يف 
التوص�ل للقاح »آم�ن وفعال« مضاد 
ع�ام  منتص�ف  بحل�ول  للف�روس 

.2021
وق�ال املس�ؤول يف منظم�ة الصح�ة 
العاملية، يف تش�خيصه للوضع الحايل 
رشق  إقلي�م  يف  كورون�ا  النتش�ار 

املتوسط: »عدد حاالت اإلصابة يزداد 
كل يوم، كما أن الزيادة الكبرة ألعداد 
الحاالت يف بعض البلدان، مثل العراق، 

واملغ�رب، وتون�س، تثر قلق�اً بالغاً، 
وتسلط الضوء عىل الحاجة املُلحة إىل 

اتخاذ إجراءات أكثر رصامًة«.

ين
ألم

ط ا
شري

ال

الوطن وشمع عسل السفارة..!

ألواح طينية

نواجه كأفراد وكش�عب ويف كل لحظة من حياتنا؛ كّماً هائال من املش�كالت 
والقضاي�ا التي يتعني علين�ا أن يكون لنا موقف إزاءه�ا، إِّما بحث عن حل 
لها أو لنؤكد وعينا ملا يحيق بنا، أو عىل األقل أن يكون لنا فعل ما، يعرب عن 
عقيدتنا أو أن يكون كاش�فا عن وطنيتنا..فما هو التعريف األنسب للوطن 

والوطنية واملواطن واملواطنة؟
الوطنية التي أعنيها ليس�ت هي تلك املرتبطة بالوطن � اإلله، الذي يس�وق 
لنا كبديل »عرصي« عن الخالق س�بحانه وتعاىل، فالوطن هو اإلنس�ان أوال 
واألرض ثانيا، فاألرض بال إنسان ينتمي إليها ليست وطنا، واألرض تكتسب 
صف�ة الوطن،عندما يطُؤها اإلنس�ان َويْعُمُرها ويقي�م عليها، ويرتبط بها 

ارتباط منفعة.
دعون�ا نتذك�ر ما قاله اإلمام عيل “ع” عن الوطن؛ يق�ول ))الغنى يف الغربة 
وط�ن, والفق�ر يف الوطن غرب�ة((، الغربة تعني الال وط�ن، وليس صحيحا 
التعريف الطوباوي الذي يقول إن الوطن، هو مكان إِقامة اإلِنس�ان َومَقرّه 
وإلي�ه انتماؤه، ولد به أَو لم يولد، لكن الفقر يقودك نحو فقدان االنتماء إىل 

)املكان � الوطن( ..
إذا كان م�ا يقوله ع�يل »ع«حجة علينا كم�ا هوكتاب الله..وقول رس�ولنا 
، وِعرْتَتي، كتاب الله  األكرم«ص« إني تارك فيكم الثقلني كتاَب اللِه َعزَّ وَجلَّ
َحب�ٌل مم�دود من الس�ماء إىل األرض، وعرتتي أَْهَل بيت�ي..وأن عليا بمنطق 
العق�ل هو العرتة أو مبتدُؤها، فإن قول عيل عن الوطن  ))ليس بلد أحق بك 

من بلد ،خر البلدان ما حملك(( هو القول القاطع يف معنى الوطن..
و)م�ا حملك(؛ يعني ما تجد فيه عيش�ك وس�عادتك، وحريت�ك وأمنك وأمن 
عيال�ك ورغيف خبزك، واألخرة أهمها عىل اإلط�الق، ألنه أَْن تكون فقرا يف 
»بلٍد« ّما، يعني أن هذا »البلد« لم يصل إىل مرحلة أن يكون فيها صالحا ألن 

يكون لك ك� »وطن«.. ألن  الفقر يلغي االنتماء، ويلغي الوطن أيضا.
فالفق�راء يدافعون ع�ن »البالد« قب�ل غرهم، 
عندم�ا تتعرض إىل خطر محو الوجود، ألنهم 
يعتقدون أن )األرض � املكان � الوطن(، هي 
اإليضاح�ات األوىل لوج�وده، فلواله�ا لبق�ي 
معلق�ا بالس�ماء، ال أرض تحمله..قبالته�م 
وكما شهدنا بأم أعيننا، كنا نرى أن »الوطن« 
تح�ول إىل »حقائ�ب أموال« حمله�ا األغنياء 
ورحل�وا إىل »أوط�ان« بديلة أكث�ر دفئا وأمنا 
وأرغد عيشا وال تلومونهم أبدا، ألنهم مارسوا 
حقه�م اإلنس�اني يف اختيار األرض املناس�بة 
لكي تحملهم..  والفقراء الش�يعة الذين لبوا نداء الوطن، واستمعوا بشغف 
إىل فت�وى املرجعية املنتمية إىل الذي ت�رك فينا تعريفا رائعا للوطن، )األرض 
التي تحملك(، وقدموا دماءهم ببس�الة من أج�ل الوطن هم وحدهم فقط، 

الذين يحق لهم الكالم يف مواضيع )الوطن واملواطن واملواطنة والوطنية(.
واألغنياء والساس�ة الذي�ن حولوا الوطن إىل حقائ�ب، أو أولئك الذين خذلوا 
الوطن ووضعوا عىل أقدامهم حناء من دم الشهداء الفقراء، وبقوا يردحون 
معانقني الحسان يف جبل أُُحد الرتكي  أو يدورون مرتنحني يف أزقة البتاويني، 
وزجاجات الخمر يف أيديهم ويصيحون »نريد وطن«، فهؤالء ليسوا مواطنني 
حقيقيني؛ وإن حملوا صفة مواطن، وال هم من الوطن واملواطنة والوطنية 
بيشء، ألنه�م خذلوا الوطن عندما كان يس�ترصخهم، مناديا عليهم تعالوا 
إىل حيث أنا، يف س�واتر العز والرف والكرامة..كالم قبل السالم: يف اللحظة 
الت�ي كان هؤالء )املواطن�ون الوطنيون( يرفعون عقائره�م »نريد وطن«، 
كان )الوطن( يناديهم أن تعالوا إيلَّ  حيث أنا، إىل حيث أبو تحس�ني، وس�يد 
صال�ح البخاتي، وأبو طه النارصي، والش�يخ حميد الوائ�يل، وعقيل خلف 
املط�ري، وعيل رايض الفريجي، وأبو منتظر املحمداوي، وس�يد عبد الرضا 
الفياض، ومهدي الكناني ..وأحد عر ألف ش�هيد آخرين..لكنهم وضعوا يف 

آذانهم وقرا من شمع عسل السفارة..!

قاسم العجرش 
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أك�د رئيس اللجنة املالية النيابية هيثم الجبوري ، أن رواتب املتقاعدين 
س�يتم إطالقها خالل اليومني املقبلني وهو ماتم إعالمنا به، فيما أشار 

إىل وجود عجز يقدر ب��20% يف رواتب املوظفني.
وق�ال رئي�س اللجنة هيث�م الجب�وري ، إن “رواتب املتقاعدين س�يتم 
إطالقه�ا خالل اليومني اما رواتب املوظف�ني وهو ماتم إعالمنا به بأن 

هناك عجزا 20 % من املبالغ الكلية لدى وزارة املالية”.
وأض�اف أن “وزارة املالي�ة وع�دت بحل املوضوع اما ع�ن طريق إقرار 
املوازنة واما عن طريق الديون من  بعض املصارف الحكومية أو البنك 
املركزي”.وأشار الجبوري إىل أن “مسألة تاخر رصف رواتب املوظفني 
أمر غري صحيح باي ش�كل من األش�كال النها خط احمر”، مؤكدا أنه 

“سيتم معالجة األمر”.

رئيس المالية النيابية يكشف عن 
عجز بنسبة 20 % برواتب الموظفين

شكك املحلل السيايس حازم الباوي، بحقيقة تحويل كردستان 
ما نس�بته 50% م�ن واردات كردس�تان اىل الحكومة املركزية 
يف بغداد.وق�ال الب�اوي ، ان “مس�اعي الهاء الش�عب العراقي 
س�يما محافظات الوسط والجنوب الالتي تعاني ويالت الفقر 
والحرمان وتبعات التقش�ف املفروض وغري املربر ال يمكن ان 
تنطيل عىل من يعلم جيدا ان اربيل ترفض تس�ليم دينار واحد 
اىل الخزين�ة االتحادي�ة العامة عنوة”.واض�اف ان “الحكومة 
واللج�ان الربملانية املعني�ة وايضا تش�كيالت الرقابة مطالبة 
بمكاش�فة الش�عب بحقيقة كل الديون امللياري�ة املرتتبة عىل 
كردس�تان منذ 2003 حتى هذه الساعة وشمولها بالرضائب 
والجباي�ات وباق�ي موجب�ات التقش�ف املف�روض فقط عىل 

محافظات الوسط والجنوب دون اي وجه حق”.

الباوي: تحويل 50 % من واردات منافذ 
االقت�صاديكردستان لبغداد بحاجة الى اثبات

ق�ال وزير الطاقة الرويس ألكس�ندر نوفاك 
، إن الرؤي�ة الضبابي�ة مازال�ت يف أس�واق 
النف�ط، حت�ى بع�د اس�تعادة توازنها بني 
الع�رض والطل�ب خ�الل األش�هر القليل�ة 

املاضية.
ودعا الوزي�ر يف مؤتمر عرب اإلنرتنت لوزراء 
الطاق�ة ب�دول مجموعة العرشي�ن، جميع 

املس�اهمني يف قط�اع الطاق�ة العامل�ي إىل 
تضافر الجه�ود ملواجهة تداعيات انتش�ار 
ف�ريوس كورون�ا الذي يضع�ف الطلب عىل 

الوقود.
وق�ال نوفاك أيًض�ا إن الطل�ب العاملي عىل 
النف�ط تراجع هذا الع�ام بما يصل إىل %10 
بسبب األزمة التي دفعت الرشكات لتقليص 

استثماراتها يف اإلنتاج 25 إىل %30.
وأثنى الوزير أيضا عىل جهود منظمة أوبك 
ومجموع�ة أوب�ك+ لكبار املنتج�ني بقيادة 

روسيا لتحقيق االستقرار يف سوق الخام.
ع�ىل  تعليق�ه  مع�رض  يف  نوف�اك  وق�ال 
أرضار انتش�ار الف�ريوس “مهمتن�ا نح�ن 
قادة صناع�ة الطاقة هي إظه�ار الصالبة 

والتضامن يف وجه تحديات مثل هذه”.
إمكاني�ة  بش�أن  املحادث�ات  أن  وأض�اف 
تحوي�ل ص�ادرات منتج�ات نفطي�ة م�ن 
روسيا البيضاء إىل موانئ روسية مستمرة، 
وأن بمقدور روس�يا التعام�ل مع صادرات 
ترتاوح بني 4 و6 مالي�ني طن من املنتجات 

النفطية من الدولة املجاورة.

الربط الكهربائي مع األردن.. أموال طائلة ُتهدر دون مقابل !
هدفه سياسي واليسد حاجة »قرية«

بج�دواه  يختل�ف  ال  وه�و   
االقتصادي�ة عن خ�ط تصدير 
النفط م�ن الب�رة إىل العقبة 
وه�ي  م�ر،  إىل  ومس�تقبال 
العراق، وإنما  مشاريع التخدم 
هدفها سيايس وليس اقتصاديا 
االقتص�اد  إنع�اش  أج�ل  م�ن 
األردن�ي، فالرب�ط الكهربائ�ي 
اقتصادي�ة  ل�ه ج�دوى  لي�س 
خاص�ة ل�و علمن�ا أن الطاق�ة 
التي س�ينقلها بموجب االتفاق 
ه�ي »150« مي�كا واط  وه�ي 
كمية قليل�ة جدا التغذي مدينة 

صغرية يف العراق .
لجنة النف�ط والطاق�ة أعربت 
ع�ن تش�اؤمها بالحل�ول ذات 
الطاب�ع اإلعالمي ح�ول الربط 
الكهربائ�ي العراق�ي األردني , 
فاألهداف سياس�ية أكثر منها 
فني�ة كون الطاقة التي س�يتم 
تجهيزه�ا بعد س�نتني من اآلن 
تقدر ب )150 ميكاواط ( كحد 
أع�ىل ملدة ثالث س�نوات , بينما 
يتحمل العراق تكاليف املرشوع 
, وكان األوىل بالحكومة الرتكيز 
الوطن�ي  اإلنت�اج  رف�ع  ع�ىل 

عرب إج�راء الصيان�ات الالزمة 
لوح�دات اإلنتاج وإكمال نصب 
للمحط�ات  املركب�ة  الوح�دات 
الغازي�ة ووح�دات اإلنتاج غري 
خط�وط  وإكم�ال  املنصوب�ة 
املحط�ات  ب�ني  الطاق�ة  نق�ل 
لضم�ان  االختناق�ات  وح�ل 
رف�ع س�اعات التجهي�ز خالل 

السنوات املقبلة.
الس�لطات  أن  أكدوا  مختصون 
األردني�ة تح�اول إيه�ام الرأي 
بتصدي�ر  نيته�ا  ع�ن  الع�ام 
1000 مي�كا واط وه�ي طاقة 
والع�راق   , األردن  اليمتلكه�ا 
س�يتحمل تكاليف الغ�از الذي 
كهرب�اء  محط�ات  سيش�غل 
س�يدعم  وكذل�ك   , األردن 
عمليات الحف�ر يف حقول الغاز 
األردن�ي , وعّمان وقعت مذكرة 
تفاه�م م�ع الس�عودية للربط 
تتحس�ن  حت�ى  الكهربائ�ي 
فم�ن   , الكهربائي�ة  ش�بكتها 
أي�ن ت�زود  الع�راق بالكهرباء 
وهي تس�تجدي اآلخرين للربط 

الكهربائي , فعملية الربط هي 
سياس�ية وليس�ت فنية وتمت 
تحت ضغوط�ات أمريكية عىل 
حكومة بغ�داد , كما أن األردن 
ال�ذي يحص�ل ع�ىل نف�ط من 

الع�رق ش�به مجان�ي يطم�ع 
بكميات إضافية بحجة استرياد 

الكهرباء.
بالش�أن  املخت�ص  وي�رى 
االقتص�ادي جاس�م العكييل يف 

اتصال مع ) املراقب العراقي(: 
أن عملية الربط الكهربائي مع 
دول الخليج أو األردن ليس لها 
جان�ب إيجابي للعراق بس�بب 
أنه�ا تكلف أم�واال كبرية وهذه 

األم�وال من املمك�ن أن يتم بها 
بن�اء محط�ات تولي�د جدي�دة 
قادرة عىل سد حاجة البالد من 
واالستعانة  الكهربائية  الطاقة 
بال�رشكات األجنبي�ة الرصينة 
,كما فعلت م�ر خالل الفرتة 
املاضي�ة عندم�ا قام�ت ببن�اء 
لتولي�د  عمالقت�ني  محطت�ني 
الكهرب�اء, ولو دققن�ا يف العقد 
الكهربائي م�ع األردن لوجدناه 
ضحكا ع�ىل الذقون فمس�افة 
300 ك�م من الربط واألس�الك 
ليس�ت عملية س�هلة وستقوم 
رشكة جنرال إلكرتك باإلرشاف 

عىل العمل.
االس�تهجان  العكي�يل:  وتاب�ع 
والرف�ض الش�عبي والربملان�ي 
ضد االتفاقية مع األردن لم يأت 
من فراغ فبعد سنتني من الربط 
سيجني العراق 150 ميكا واط 
وهي كمية قليل�ة جدا مقارنة 
بتكاليف امل�رشوع , فضال عن 
رهن القرار السيايس بيد الدول 
املصدرة للكهرباء ومع كل ذلك 

اليح�ل الرب�ط الكهربائي أزمة 
العراق ألنه يحتاج أكثر من 30 

ألف ميكا واط .
املخت�ص  يق�ول  جهت�ه  م�ن 
س�الم  االقتص�ادي  بالش�أن 
عباس يف اتصال م�ع ) املراقب 
العراقي(: إن هناك إش�كالية يف 
مل�ف الكهرباء ال تنس�جم مع 
ما أُنفق من أموال طائلة طوال 
السنوات املاضية عىل هذا امللف 
, واالتفاق�ات الخاص�ة بالربط 
الكهربائي ليس�ت ه�ي الحل , 
بل إنش�اء محط�ات كهربائية 

جديدة هو الحل األمثل .
وتابع عباس: العراق سیتحمل 
كل�ف رشاء الطاق�ة و تش�یید 
الناق�ل داخ�ل األرايض  الخ�ط 
العراقی�ة بواق�ع 180 ك�م من 
أص�ل ال�300 ك�م داخل أرايض 
م�ر  م�ع  وللرب�ط  البلدي�ن 
مس�تقبالً, ويبدو أن الحكومة 
العراقية واقعة تحت ضغوطات 
أمريكي�ة أجربتها ع�ىل عملية 

الربط .

أثار االتفاق الموقع بين بغداد وعّمان بشأن الربط الكهربائي 
ردود أفعال ش����عبية وبرلمانية رافضة له����ذا االتفاق الذي 
س����يحمل بغداد نفقات إنشاء خط كهربائي جديد بطول 180 
كيلو مترا ويصل إلى ح����دود 300 كيلو متر يتحمله العراق 

مستقبال، 

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي

المالية تقول إنها ملتزمة بتأمين الرواتب وتعلن عن »خارطة طريق«
أص�درت وزارة املالي�ة ، بيان�ا أكدت فيه 
تام�ني روات�ب  بالعم�ل ع�ىل  التزامه�ا 
والرعاي�ة  واملتقاعدي�ن  املوظف�ني 

االجتماعية.
وفيما ي�يل نص البيان:ت�ود وزارة املالية 
العراقية ان تؤك�د للمواطنني الكرام انها 
تعمل ب�كل جد لضم�ان الوف�اء بجميع 
اوقاته�ا  ويف  الحكومي�ة  االلتزام�ات 
املح�ددة، وع�ىل رأس تل�ك االلتزام�ات، 
واملتقاعدي�ن  الدول�ة  موظف�ي  روات�ب 

والرعاية االجتماعية.
وال يخف�ى عىل الرأي الع�ام العراقي بان 
الوزارة تبذل ه�ذه الجهود يف ظل ظروف 
استثنائية وازمة مالية خارجة عن ارادة 
الحكوم�ة، تتمث�ل باالنخف�اض الح�اد 
يف ال�واردات النفطية، وجائح�ة كورونا 
واثاره�ا املحلية والدولية، بالش�كل الذي 
فاقم نق�ص الس�يولة املتوف�رة للدولة، 
خصوصا مع التوس�ع غري املخطط له يف 

اعداد املوظفني خالل العام املايض.
وملعالجة هذا النقص يف الس�يولة املالية، 
س�عت الحكومة العراقية اىل اس�تصدار 
ترشي�ع برملان�ي يمكنها م�ن االقرتاض 
داخلي�ا وخارجي�ا، وق�د ت�م اس�تخدام 
االم�وال املتوفرة عرب االق�رتاض الداخيل 

والبالغة بحدود 15 ترليون دينار عراقي 
حتى نهاية الشهر املايض لتمويل الرواتب 
والوف�اء بالنفق�ات االساس�ية االخرى، 
وخصوص�ا م�ا يتعل�ق منه�ا بالصح�ة 
واالمن، بينما اقتر استخدام القروض 
الدولي�ة عىل تمويل املش�اريع التنموية.

وتق�وم وزارة املالي�ة يف الوق�ت الحارض 
بأعداد خارط�ة طريق مفصل�ة لتمويل 
الثالث�ة  لالش�هر  االساس�ية  النفق�ات 
املتبقي�ة م�ن الس�نة الحالية، س�نقوم 
بعرضها قريبا عىل مجلس النواب املوقر. 
و ستش�مل ه�ذه الخط�ة زي�ادة ق�درة 
الوزارة عىل االقرتاض الداخيل، وستمكننا 
ح�ال املوافق�ة عليه�ا من الب�دء بتأمني 
ان  بالكامل.كم�ا  الحكومي�ة  الروات�ب 
الوزارة ماضي�ة باالعداد ملرشوع موازنة 
2021 بالش�كل ال�ذي يعال�ج التحديات 
املالي�ة واالقتصادي�ة املرتاكم�ة، والت�ي 
تثقل كاهل الب�الد. ان الظروف التي يمر 
بها البلد حاليا تش�دد عىل الحاجة امللحة 
اىل تكاتف القوى السياسية واملجتمعية، 
والعمل س�وية بشكل مس�ؤول لتحقيق 
االمن واالس�تقرار، وامليض بالعراق نحو 
ما يس�تحقه ش�عبه الصابر من ازدهار 

وتنمية.

الذهب يعلن
 هزيمته للدوالر

تصدر الذهب قائمة أرتفاع األس�عار 
معلن�اً تراج�ع ال�دوالر بع�د تص�دره 
لش�هرين يف ظل النزاعات السياس�ية 
قبي�ل املناظ�رة الرئاس�ية األوىل ب�ني 
الرئيس األمريك�ي دونالد ترامب ضد 

منافسه الديمقراطي جو بايدن .
وأش�ري أن الذهب يف الس�وق الفورية  
إىل   %0.1 م�ن)  أرتفاع�اً  حق�ق 
يف  أم�ا  (لألوقي�ة،  1861.13%دوالر 
التعام�الت اآلجل�ة للوالي�ات املتحدة 
ف�أن املع�دن حق�ق أس�تقراراً عن�د 

)1865.90(دوالر لألوقية .
كم�ا رصح »س�تيفن إين�س« كب�ري 
ك�ورب:  أك�ي  يف  الس�وق  خ�رباء 
»سيتحرك الذهب وفقا إليقاع الدوالر 
األمريكي«،وتابع: »س�تكون الحركة 
األك�رب ع�ىل األرج�ح عق�ب املناظرة 
الرئاس�ية حيث س�يكون لدينا فكرة 

أفضل عن اتجاه«.

وزير الطاقة الروسي: استمرار الضبابية في أسواق النفط رغم استعادة توازنها

أرقام واقتصاد

مليون سلفة مصرف 
الرافدين تسدد في 

٦ سنوات للموظفين 
الموطنة رواتبهم لديه 

  25

صهاريج محملة بمنتوج 
نفطي مخالف للضوابط تم 
ضبطها من قبل االجهزة 

االمنية 

     9

أعلن�ت وزارة العمل والش�ؤون االجتماعي�ة ، أنها 
تنسق مع وزارة الداخلية ملحاسبة العمال االجانب 

الداخلني بشكل غري رشعي اىل البالد.
وقال مدير عام دائرة العمل والتدريب بالوزارة رائد 
جبار باهض ، إنها “تس�عى لحل هذه املشكلة التي 
بات�ت تتفاقم من خالل تطبي�ق العقوبات بحقهم 
واعادتهم اىل بلدانهم وفرض عقوبات قانونية عىل 
صاحب العمل الذي يعلم بدخولهم غري الرشعي اىل 
الب�الد بهدف الحد من هذه املش�كلة وتقليل نس�ب 

البطالة باالعتماد عىل العامل املحيل”.
وأض�اف باه�ض، أن “قط�اع البناء يش�كل حقل 
منافس�ة ب�ني العام�ل االجنبي واملحيل، اذ تس�عى 
الخاص�ة  الس�ابقة  الق�رارات  لتطبي�ق  ال�وزارة 
برضورة الزام صاحب العمل باالعتماد عىل العامل 
املحيل يف املشاريع االس�تثمارية والقطاع الخاص، 
اىل جانب تش�غيل العام�ل االجنبي الداخل بش�كل 

رشعي اىل البالد”.
وافصح باهض عن “مس�اعي وزارته الس�تحداث 

دورات تدريبي�ة جدي�دة النم�ط للنه�وض بواق�ع 
الس�وق املحلي�ة برف�ده باملتدرب�ني الباحث�ني عن 
العمل، بهدف مواكبة التطورات الحاصلة يف العالم 
يف مج�ال العمل والتدريب املهني”، الفتا اىل “جهود 
الوزارة التي تركز عىل تقليل عدد العاملني االجانب 
يف البالد، الس�يما بعد ان اصبحوا ينافسون العمال 

املحليني يف سوق العمل”.

بينت عض�و لجن�ة االقتصاد واالس�تثمار 
النيابية ندى شاكر جودت، ان عدم سيطرة 
اإلقلي�م  مناف�ذ  ع�ىل  الحالي�ة  الحكوم�ة 

وابوابه�ا االقتصادية تقف خلفها اتفاقات 
بني حكومتي بغداد واربيل.

وقال�ت ج�ودة ، ان “الفس�اد املوج�ود يف 
يف  موج�ود  ه�و  مم�ا  اك�رب  املحافظ�ات 
كردس�تان، وعىل الرغ�م مما ل�دى اإلقليم 
م�ن فس�������اد لكن�ه عم�����ل ع�ىل 
تطوير محافظاته ع�ىل عكس املحافظات 

األخرى”.
وأضافت ان “الحكوم�ة الحالية لن تتمكن 
من فرض س�يطرتها عىل املنافذ الحدودية 
اإلقلي�م،  يف  االقتص�����ادي�ة  واالب�واب 
حي�ث هن�اك اتفاق�����ات مس�بقة ب�ني 

الحكومتني”.
وبين�ت ان “الحكوم�ة ويف ح�ال اس�تيفاء 
مابذمة اإلقليم من أموال وفرض السيطرة 
عىل املنافذ الحدودية فأن رئيس الجمهورية 
برهم صالح )لن يسكت( خاصة انه حصل 

عىل حصص اإلقليم ب� )املربع(”.

العمل والداخلية تنسقان لمحاسبة العمال 
األجانب الداخلين بصورة غير شرعية

اللجنة االقتصادية: عدم السيطرة على منافذ 
اإلقليم تقف خلفه اتفاقات بين بغداد واربيل

وزير النفط : شركة النفط الوطنية 
مشروع واعد وداعم لالقتصاد الوطني

أكد وزير النفط احسان عبد 
الجب�ار اس�ماعيل ، اهمي�ة 
ترشيع قان�ون رشكة النفط 
العراقي�ة يف تطوير  الوطنية 
النفطية  الصناع�ة  وتنمي�ة 
، وتعزي�ز الق�درات الوطنية 
يف ادارة وتنفي�ذ السياس�ات 
تيج�������ية  ا لس�����رت ا
بالص�������ناعة  للنهوض 

النفطية .
وقال اسماعيل خالل ترؤسه 
اجتماع�اً ضم وكي�ل الوزارة 
حام�د  التصفي�ة  لش�ؤون 
يونس وعددا من املس�ؤولني 
يف رشكة نف�ط البرة :« ان 
الحكومة والوزارة حريصتان 
عىل بن�اء الق�درات الوطنية 
النفطي�ة  الث�روة  ادارة  يف 
املالي�ة  امل�وارد  تعظي�م  ويف 

للعراق من خالل االس�تثمار 
النفطي�ة  للث�روة  االمث�ل 
والغازي�ة ع�ىل اس�س فنية 
وإقتصادية رصينة ومجزية 
»، مش�ريا اىل :« ان ال�وزارة 
تعم�ل ع�ىل تنفيذ اج�راءات 
تأسيس هذه الرشكة لتكون 
وطني�اً  مش���������روعاً 
لالقتص�اد  وداعم�اً  واع�داً 

الوطني ».
وش�دد عىل رضورة الترسيع 
البن�ى  مش�اريع  تنفي�ذ  يف 
 ، له�ا  املخط�ط  التحتي�ة 
زي�ادة  مش�اريع  ومنه�ا 
القدرات والطاق�ات الخزنية 
والتصديري�ة ، ومرشوع ماء 
البح�ر الذي يس�هم يف ادامة 
للنف�ط  االنتاجي�ة  العملي�ة 

الخام.
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المراقب العراقي/ متابعة...
البحرينية،  الس�لطات  اعتقلت 
»س�ب  بتهم�ة  ش�خصني 
الصحاب�ة والدع�وة الطائفية، 

ونرشها بني الناس«.
وكش�ف بيان صادر عن رئيس 
»عدن�ان  البحريني�ة  النياب�ة 

فخ�رو«، أن تحرك النيابة، جاء 
بعدم�ا تلقت بالغاً م�ن اإلدارة 
الجنائي�ة،  للمباح�ث  العام�ة 
مواق�ع  ع�ى  خطب�ة  برص�د 
ألقاه�ا  االجتماع�ي  التواص�ل 
أحد األشخاص يف اجتماع عام، 
وقي�ام آخر بنرش دع�وة عامة 

لحضوره.
»تضمن�ت  النياب�ة  وأضاف�ت 
تل�ك الخطب�ة دع�اوى طائفية 
وإجازة رصيحة لسب صحابة 
رس�ول الل�ه ص�ى الل�ه علي�ه 
وس�لم، وكذلك اس�تهجان أحد 
املذاه�ب بما م�ن ش�أنه إثارة 

الفتن« بحسب البيان.
وقد أمرت النيابة العامة بحبس 
املتهمني احتياطياً، الفتة إىل أن 
التحقيق�ات ال تزال مس�تمرة، 
قبل إحالة املتهمني للمحاكمة.

وكان�ت الس�لطات البحريني�ة 
ق�د اعتقل�ت رج�ال م�ن اتباع 

عليه�م  البي�ت  اه�ل  مدرس�ة 
امل�ايض(،  السالم)الش�هر 
بع�د ت�داول مقطع مص�ور له 
وهو يق�رأ »زيارة عاش�وراء«، 
ووجه�ت ل�ه أيض�ا تهمة نرش 
ع�ى  والتحري�ض  الطائفي�ة 

الكراهية.

المراقب العراقي/ متابعة...
أكد املتح�دث باس�م وزارة الخارجية 
أن�ه  االيراني�ة س�عيد خطي�ب زادة، 
لم ولن تك�ون هن�اك مفاوضات بني 
طه�ران وواش�نطن، فيم�ا ش�دد أن 
وقف االش�تباكات واللجوء اىل الحوار 
واملحادث�ات السياس�ية ه�و الطريق 
الوحيد لح�ل األزمة ب�ني جمهوريتي 

اذربيجان وارمينيا.
الخارجي�ة  باس�م  املتح�دث  ورأى 
االيراني�ة، يف مؤتم�ره الصحفي الذي 
عقده امس االثن�ني، أن »قضية لبنان 
قضي�ة داخلية ويج�ب حلها يف داخل 

لبنان«.
لم ولن تك�ون هن�اك مفاوضات بني 

إيران وامريكا:
ونفى املتحدث باسم وزارة الخارجية 
االيرانية وجود مفاوض�ات بني ايران 
وام�ريكا يف س�لطنة عم�ان ، قائ�اًل 
»ترام�ب ال يفه�م طبيع�ة العالق�ات 
الدولية والعالقات األمريكية اإليرانية، 
ولن يفهم مستش�اروه م�ا حدث، لم 
تك�ن وليس�ت هناك مفاوض�ات ولن 
يتم ذل�ك، فهذه التقارير لالس�تهالك 
املح�ي، وق�د تفي�د ترام�ب، الطريق 
واض�ح، يجب عى ترام�ب أن يعرتف 
بخط�أه وأن يوق�ف هذه الح�رب الال 
إنس�انية والش�املة والحظر الجائر، 
وأن يع�وض كل االرضار التي ألحقها 
بالش�عب اإليران�ي م�ن خ�الل ه�ذه 
الحرب، ربما عندما يفعل ذلك، سيجد 
مكاًن�ا له يف زاوية م�ن غرفة االتفاق 

النووي«.
اي�ران اقرتح�ت مرارا مب�ادرات آللية 

ح�وار إقليم�ي:
ويف مع�رض اجابته عى س�ؤال حول 

الكوي�ت  وزراء  رئي�س  ترصيح�ات 
التي دع�ا فيها اي�ران التخ�اذ تدابري 
ج�ادة لبن�اء الثق�ة للب�دء يف حوار يف 
منطق�ة الخلي�ج، ق�ال خطي�ب زادة 
»س�بق أن ردت ايران يف هذا الش�أن، 
من�ذ البداي�ة ويف الس�نوات األخرية ، 
اقرتحت إيران مرارا وتكرارا مبادرات 
آللية الحوار اإلقليمي، وأهمها مبادرة 
هرمز للس�الم التي أعلن عنها رئيس 
الجمهورية أمام قادة دول املنطقة«. 

واض�اف أنه »م�ن الطبيع�ي أنه مع 
الرتحيب بالترصيحات التي تم اإلدالء 
بها، نعتقد أنه يمكننا إجراء محادثات 
ش�املة يف منطقة الخليج الفاريس يف 
أقرب وق�ت ممكن ب�ني دول املنطقة 
م�ن أجل االس�تقرار والس�الم يف هذه 
املنطق�ة”. واوض�ح املتحدث باس�م 
الخارجية االيرانية ان “مبادئ وأسس 
مثل هذه املحادثات واردة يف املبادرات 
املقرتحة، ونأمل أن تضم الكويت دوالً 
أخ�رى غري مهتم�ة به�ذه املحادثات 
م�ع مبادرتها، ابدينا التعاون س�ابقا 

وس�نظل كذلك”.
قضي�ة لبن�ان داخلي�ة ويج�ب حلها 

داخل لبنان:
ويف مع�رض اجابته عى س�ؤال حول 
التط�ورات األخ�رية يف لبن�ان واعتذار 
مصطفى أديب عن تشكيل الحكومة 
وترصيح�ات ماك�رون ب�أن فرنس�ا 
تتع�اون مع إي�ران بش�أن الوضع يف 
لبنان، قال خطيب زادة “قضية لبنان 
قضي�ة داخلية ويج�ب حلها يف داخل 
لبنان، أنا ش�خصياً أع�رف مصطفى 
أدي�ب رئيس ال�وزراء املكل�ف عندما 
كن�ت يف برل�ني، لك�ن ما ح�دث يجب 
متابعته يف إطار إرادة الشعب اللبناني 

واملع�ادالت الداخلي�ة اللبناني�ة، م�ن 
الجيد ألي جهة فاعلة ودولة أن تكون 
قادرة عى املس�اهمة يف هذه العملية 
الداخلي�ة، لكن األمر مرتوك للش�عب 

اللبناني لحل هذه القضية”.
وتاب�ع قائ�ال “حت�ى اآلن، ركزنا كل 

مساعداتنا عى حل القضايا الداخلية، 
املختلف�ة  اللبناني�ة  لألط�راف  قلن�ا 
م�ا ه�ي االمكاني�ات املوج�ودة لحل 
املش�كلة، لك�ن يف النهاي�ة عليهم أن 
يق�رروا”. ومىض خطي�ب زادة قائال 
“كان�ت هن�اك محادث�ات ب�ني إيران 

وفرنس�ا ، بم�ا يف ذل�ك اتص�االت بني 
رئييس البلدين، نحن ال ندعو أي دولة 
أجنبي�ة للتدخ�ل مب�ارشة يف ش�ؤون 
لبن�ان الداخلي�ة، ألن أي تدخ�ل ل�ن 
يساعد يف حل املش�كلة، لكنه سيعقد 

املشكلة”.

رضورة وقف فوري إلطالق النار بني 
أرمينيا وأذربيجان:

وفيما يتعل�ق بالنزاع ب�ني اذربيجان 
»الح�ل  أن  زاده  رأى  وارميني�ا، 
العس�كري ليس الحل املناس�ب لهذه 
الخالفات، وأن ايران س�توظف كل ما 

تستطيع لحل هذا النزاع«.
واش�ار خطي�ب زادة اىل ان “اوض�اع 
املنطق�ة ال تتحمل مزيدا م�ن التوتر، 
وم�ن هنا بادرت اي�ران فورا اىل دعوة 
وارميني�ا  اذربيج�ان  يف  اصدقائه�ا 
اىل وق�ف اط�الق الن�ار ب�أرسع وقت 
ب�الده  متابع�ة  إىل  الفت�اً  ممك�ن”، 
“تط�ورات االوض�اع عن ق�رب وبكل 

اهتمام”.
التع�رض ب�أي ش�كل م�ن  نرف�ض 
األشكال ملقرات البعثات الدبلوماسية

ه�ذا وأكد املتح�دث باس�م الخارجية 
اإليراني�ة ان “إيران ترف�ض التعرض 
ملق�رات  األش�كال  م�ن  ش�كل  ب�أي 
البعثات الدبلوماس�ية”، مشريا اىل أن 
االش�هر االخرية شهدت تعرض بعض 
مقراتن�ا الدبلوماس�ية اىل اعت�داءات 

بتحريض من دول أجنبية.
ون�وه اىل االنتق�ادات الت�ي وجهته�ا 
“صحيف�ة كيه�ان” للمرج�ع الديني 
اية الله الس�يد عي السيستاني قائالً 
إن “هذا األمر ال عالقة له بالس�لطات 
الرس�مية للجمهوري�ة االس�المية”، 
يف  االس�المي  “النظ�ام  ان  موضح�ا 
ايران بني عى اس�اس املرجعية، وان 
املرجعية يف إيران والعراق هي حامية 
السالم واألمن واالستقرار يف البلدين”.
وأك�د خطي�ب زادة ان “دور اي�ة الله 
السيس�تاني يف العراق لي�س له بديل 
كما ان سماحته يتمتع بمكانة رفيعة 
بني شيعة العالم” ، مشددا عى ان “ما 
قلن�اه ونقوله الي�وم ان موقف اركان 
النظام االس�المي هو االحرتام الكبري 
لهذا الركن الش�امخ وليس لدينا كالم 
آخر يف هذا املج�ال ولن نطيق تعرض 

أي شخص ملنزلة املرجعية”.

عربي دوليعربي دولي
مؤكدة على احترام »خصوصية« ملف حكومة لبنان

الخارجية االيرانية: لن نتفاوض مع واشنطن 
وندعم الحوار بين اذربيجان وارمينيا

4
سلطات البحرين توقف شخصين بتهم ملّفقة

المراقب العراقي/ متابعة...
اكد س�فري أرمينيا لدى موسكو فاردان توغانيان، 
إن املس�لحني السوريني الذين اس�تقدمتهم تركيا 

شاركوا يف القتال بإقليم قره باغ.
وق�ال الس�فري األرمين�ي أن تركيا نقل�ت إىل أرض 
نح�و 4000 مقات�ل م�ن  ب�اغ  ق�ره  املعرك�ة يف 

معسكرات التدريب يف سوريا.
وقالت وزارة الدفاع األرمنية إنها تتحرى معلومات 
ع�ن مش�اركة مقاتلني م�ن س�وريا يف القتال مع 

أذربيج�ان يف ق�ره ب�اغ نرشه�ا »املرصد الس�وري 
لحقوق اإلنسان«.

من جانب�ه نفى حكم�ت حاجييف مس�اعد رئيس 
أذربيجان للسياس�ة الخارجية، صحة التقرير الذي 
أورده املرص�د عن مش�اركة مقاتلني من س�وريا يف 

االشتباكات مع أرمينيا، ووصفه بأنه »هراء«.
وانت�رشت أمس ع�ى مواق�ع التواص�ل فيديوهات 
يق�ول نارشوها إنه�ا ملرتزقة س�وريني انتقلوا عرب 

تركيا إىل جبهة القتال يف قره باغ.

المراقب العراقي/ متابعة...
اعتقل�ت قوات االحت�الل االرسائيي، 
ام�س االثن�ني، ثالث�ة ش�بان بينهم 
ش�قيقني م�ن الق�دس وبي�ت لحم 
بع�د اقتحام منزيل ذويهم يف س�لوان 
وحوس�ان. ففي بيت لح�م، اعتقلت 
قوات االحتالل الشاب محمد محمود 
وال�ده  من�زل  ده�م  بع�د  شوش�ة، 

وتفتيشه يف قرية حوسان.
ويف الق�دس املحتل�ة، اعتقلت قوات 

االحتالل الشاب املقديس عماد خليل 
عبيسان من منزله يف حي عني اللوزة 
ببل�ده س�لوان واس�تدعت ش�قيقه 
»عي« الذي س�لم نفسه الحقاً ملركز 
قوات االحتالل يف شارع صالح الدين.

وتواص�ل قوات االحت�الل اعتقاالتها 
مناط�ق  يف  للمواطن�ني  اليومي�ة 
متفرق�ة بالضفة الغربي�ة والقدس 
تداه�م خالله�ا منازله�م  املحتل�ة، 
وتخرب محتوياتها وترهب سكانها.

ووف�ق تقرير دوري يص�دره املكتب 
اإلعالمي لحركة »حماس« يف الضفة 
الغربي�ة، ارتكب�ت ق�وات االحت�الل 
اعتق�ال  انته�اكا، ش�ملت   )1655(
)393( مواطن�ا، بما يش�كل ضعف 
ع�دد املعتقلني يف ش�هر يوني�و الذي 
س�بقه. وبني التقرير أن مناطق بيت 
لحم والقدس والخليل، األكثر تعرضا 
لالنتهاكات اإلرسائيلية بواقع )292، 

279، 254( انتهاكا عى التوايل.

المراقب العراقي/ متابعة...
أش�اد رئي�س وزراء لبن�ان األس�بق س�عد الحريري 
ب�«العملية االحرتافية الناجحة« لشعبة املعلومات يف 
قوى األمن يف مواجهة »داعش« يف وادي خالد، معتربا 

أنها »أنقذت لبنان من مخطط جهنمي«.
وأض�اف الحري�ري يف تغري�دة نرشها صب�اح امس 
االثنني إن »كل التحية ألبطال الش�عبة، وكل االحرتام 
لتضحيات الجيش اللبناني والرحمة لشهدائه األبرار. 
والش�كر الكبري لع�كار وأبنائه�ا الحاضن�ني للدولة 

ومؤسساتها والرافضني للتطرف واإلرهاب«.
وكان�ت قوات األمن بمؤازرة الجيش قد نفذت عملية 
أمنية ضد جماعة إرهابية ش�مايل البالد يوم السبت، 

انتهت بمقتل 13 إرهابيا واعتقال 15 آخرين، حسب 
مصادر أمنية.

المراقب العراقي/ متابعة...
تتواصل الخروقات واالنتهاكات التفاق السويد االنساني 
بش�ان الحديدة، حيث تشهد ضواحي املدينة قتال عنيف 
ب�ني الجيش واللجان الش�عبية من جه�ة ودول العدوان 

ومرتزقتهم من جهة اخرى.
واعلنت مصادر يف لجنة املراقبة، ان قوات املرتزقة تقوم 

بخ�رق االتفاق يوميا، بأكثر م�ن 50 اىل 60 خرقاً، حيث 
استش�هد امرأتني وطف�ل، بينما س�قط اخرون جرحى 
بس�بب استهداف املرتزقة ملنزلهم، يف حي املطار بقذيفة 
مدفعي�ة. وعى الصعيد االنس�اني تواص�ل دول العدوان 
قرصنته�ا البحرية عى الس�فن بأنواعه�ا، حيث عربت 
مؤسسة مواني البحر االحمر اليمنية يف مؤتمر صحفي، 
عن حجم األرضار والخس�ائر املب�ارشة والغري مبارشة، 
الت�ي تعرض�ت له�ا يف عم�وم موانئه�ا ج�راء الحصار 

والع�دوان، والت�ي بلغ�ت م�ا يق�ارب امللي�ار دوالر.
ويف ترصي�ح صحف�ي ق�ال نائ�ب رئيس مجل�س ادارة 
موانئ البحر االحمر، يحيى رشف الدين، »إن املؤسس�ة 
تعان�ي للعام الس�ادس ع�ى التوايل من وطئ�ة الحصار 
الجائ�ر والغ�ري قانوني والذي فرض عليها عنوة وس�ط 
صم�ت منظمة االمم املتحدة واملنظم�ة البحرية الدولية 

ومنظمة التجارة العاملية«.

االحتالل الصهيوني يعتقل 3 شبان 
من القدس وبيت لحم

العدوان السعودي يرتكب مجزرة جديدة في اليمن

الحريري: لبنان تخلص من مخطط »جهنمي«

أرمينيا تتهم تركيا بإدخال مسلحين بهجوم قره باغ

المراقب العراقي/ متابعة...
نف�ذت قاذف�ات أمريكي�ة عملية 
منطق�ة  ع�ى  هجوم�ا  تحاك�ي 
أوروب�ا  يف  محصن�ة  روس�ية 
الرشقية، ضمن تدريبات عسكرية 
يت�م إجراؤها »كاس�تعداد لحملة 
عسكرية تهدف إىل إغالق ثغرة من 
أضعف مناطق الناتو« عى حدوده 

مع روسيا.
 »forbes« صحيف�ة  وبحس�ب 
األمريكي�ة، فق�د قام�ت قاذفتان 
 »52-B« ط�راز  م�ن  أمريكيت�ان 

ع�ى  هج�وم  مح�اكاة  بعملي�ة 
منطقة روسية »محصنة« يف 

أوروبا الرشقية.
الصحيف�ة  وأش�ارت 

العملي�ة  ه�ذه  أن  إىل 
ع�ن  عب�ارة  ه�ي 
قص�ف  »مح�اكاة 
كالينينغ�راد  مدين�ة 

من ضم�ن تدريبات تم 
إجراؤها استعداًدا لحملة 

ثغ�رة  إلغ�الق  عس�كرية 
مهم�ة يف واح�دة م�ن أضع�ف 

مناطق الناتو«. وأقلعت القاذفتان 
ن�وع  م�ن  األمريكيت�ان 
»52s-B« تحمالن عالمتي 
 Baloo»و  »51  Baloo«
52«، من قاعدة سالح 
يف  الربيطان�ي  الج�و 
فريفورد ي�وم الجمعة 

املايض.
ممر  القاذفتان  وعربت 
»س�والكي« ب�ني منطقة 
وبيالروس�يا،  كالينينغ�راد 
ثم اتجهت�ا ش�مااًل بالقرب من 

الس�ويد، لتع�ودا م�رة أخ�رى إىل 
القاعدة الربيطانية.

ه�ذه  أن  الصحيف�ة  واعت�ربت 
العملية سمحت بتحليق القاذفات 
)ذات الثمانية محركات( يف املسار 
»بش�كل فعال« حول كالينينغراد، 
وه�و )منطق�ة روس�ية تقع عى 
بحر البلطيق بني بولندا وليتوانيا(. 
»تايف�ون«  مقات�الت  وانضم�ت 
التابع�ة لس�الح الج�و اإليطايل إىل 
طائ�رات »B-52« عن�د عبوره�ا 

التفيا.

المراقب العراقي/ متابعة...
كش�فت صحيفة »نيوي�ورك تايمز« عن مفاج�أة تتمثل يف 
أن حصيل�ة ما س�دده الرئيس األمريك�ي دونالد ترامب من 
رضائ�ب الدخل االتحادية خالل الع�ام األول من وصوله إىل 

البيت األبيض ال تتجاوز 750 دوالًرا فقط.
وقال�ت الصحيف�ة إن »ترامب ل�م يس�ّدد أي رضائب دخل 
نهائًيا يف عرش من األعوام ال�15 الس�ابقة حيث تحايل عى 
الس�لطات الرضيبية، مدعًيا أن خس�ائره تفوق مكاس�به 

بصورة كبرية«.
وأضاف�ت أن البيان�ات الرضيبي�ة تمثل م�ؤرشات واضحة 
تمي�ط اللثام ع�ن حقائق مفزعة، حيث تم ش�طب نفقات 
محام�ي دفاع جنائي وقرص يس�تخدم لإلج�ازات العائلية 
فضالً عن محاس�بة ش�املة ملاليني الدوالرات التي استلمها 

الرئيس مقابل تنظيم مس�ابقة ملكة جمال الكون 
للعام 2013 يف موسكو.

وع�ى الرغ�م م�ن أن القان�ون ال يج�رب الرؤس�اء 
األمريكي�ني ع�ى اإلفصاح ع�ن تفاصي�ل بياناتهم 
املالي�ة، إال أن كل الرؤس�اء األمريكي�ة بداي�ة م�ن 
ريتشارد نيكسون اتخذوا هذه الخطوة طواعية من 

باب التزام الشفافية.
م�ن جهته، ق�ال املستش�ار القانوني يف مؤسس�ة 
“ترام�ب” إن العق�د األخ�ري، ش�هد دف�ع الرئيس 
ع�رشات مالي�ني الدوالرات م�ن الرضائ�ب الفردية 
للحكوم�ة االتحادي�ة، بم�ا فيها مالي�ني الدوالرات 
من الرضائب الفردية منذ إعالن ترش�يحه يف العام 

2015، عى حد تعبريه.

من اخبار الصحف العالمية واالقليمية

forbes: قاذفات أمريكية تنفذ هجوما »وهميا« على »قلعة روسية« 

نيويورك تايمز تكشف عن فضيحة تهدد مستقبل ترامب
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بقلم/ سلوى ونوس
انش�غل العال�م يف العقدي�ن األخريي�ن تقريباً 
بتفكيك سياسة »الفوىض الخالقة« األمريكّية، 
نتيجة ما استحرضته من كوارث وحروب عىل 
جبه�ات عدة، لكّن التعاط�ي مع هذه النظرية 
غّيب عن املتابعني حقيق�ة أنَّها تطّورت خالل 
تطبيقها. جاء ذلك عىل يد توماس بارنيت الّذي 
ذهب إىل تقس�يم العالم إىل قسمني: دول القلب 
أو املركز، وتضّم الوالي�ات املتحدة وحلفاءها، 
ودول الفج�وة أو الثقب، وتضّم الدول املعادية 

للواليات املّتحدة.
وبحس�ب هذه الّنظرية، ف�إّن الواليات املتحدة 
هي الّدولة الوحيدة املخّولة للتدّخل يف ش�ؤون 
»بنائه�ا  وإع�ادة  الثق�ب«  أو  »الفج�وة  دول 
م�ن الداخ�ل«، بم�ا يحّقق نوع�اً م�ن »إعادة 
التموضع« للدول املس�تهدفة، وبناء تحالفات 
جدي�دة قائم�ة ع�ىل تحقي�ق املصال�ح العليا 

األمريكية.
وكان من أكرب تجلّيات التطويرات التي أدخلت 
ع�ىل النظري�ة، انزياح سياس�ات بعض الدول 
خ�الل العقد األول من القرن الحايل، مثل مرص 
والبحري�ن  واألردن  واإلم�ارات  والس�عودية 

وس�لطنة عم�ان، باتجاه االتس�اق ال�كّل مع 
السياس�ة األمريكية. واليوم، نش�هد توّسعاً يف 

قائمة الدول املنضوية يف »املركز«.
الخط�ورة الت�ي تحمله�ا هذه التط�ورات هي 
أن الكيان الصهيون�ي بات حارضاً ضمن هذه 
التحالف�ات ع�رب تح�ركات وإج�راءات، كان 
آخرها التطبيع مع دول خليجية، والذي منحه 
»رشعية االغتصاب« ومساحة ألداء دور أكرب يف 
إضعاف و«ردع« من يس�ّمونهم »دول الثقب«، 
وهي يف الدرجة األوىل س�وريا وإيران، ومعهما 
حزب الله وحركات املقاومة الفلسطينية. ومن 
املرجح أن يشمل التطبيع قريباً سلطنة عمان 
والسعودية وقطر. كما ليس من املستغرب أن 
تنضم السودان واملغرب، وحتى قوات عبد ربه 

منصور هادي، إىل حافلة التطبيع.
ويف الس�ياق نفس�ه، نتوّق�ف عن�د م�ا جاء يف 
صحيفة »عكاظ« الّسعودية مؤخراً، التي قالت 
برصيح العب�ارة إن »هناك توجهاً لبناء محور 
جديد س�تكون له آثاره اإليجابي�ة العظيمة يف 
مس�تقبل املنطقة... ملف الس�الم سيتحرك يف 
املنطق�ة، وخصوصاً مع دول محورية ومؤثرة 
أساس�ية يف مح�ور  دول  املنطق�ة، وه�ي  يف 

االس�تقرار الذي تقوده اململك�ة«، داعيًة »دول 
االستقرار إىل اس�تثمار هذا التحرك، ومواصلة 
تعزي�ز منه�ج الواقعي�ة السياس�ية«، وه�ي 
»الواقعية السياس�ية« الخليجي�ة التي أعلنت 
العالق�ة »الطبيعي�ة« مع الكي�ان الصهيوني، 
وذهبت إىل أبعد مما توّقعه الّصهاينة أنفسهم.

ه�ذه »الواقعي�ة« ل�ن تحّق�ق لل�دول املوِقعة 
أي مصلح�ة، بل ه�ي أكرب »صفق�ة« للرئيس 
األمريكي دونالد ترامب ورئيس وزراء االحتالل 
الصهيوني بنيامني نتنياهو، إذ نجح كالهما يف 
رفع نسبة شعبيتهما الداخلية، واألهم تحقيق 
مصال�ح واش�نطن و«ت�ل أبي�ب« ع�ىل املدى 

الطويل. 
م�اذا الَّذي س�تحصده هذه ال�دول العربية من 

التطبيع؟
بعد اتفاقي�ات التطبيع، لن يتغ�رّي يشء فعلياً 
س�وى أنَّ الوج�ود اإلرسائيل س�يكون علنياً، 
وس�يتّم ع�ربه تحقي�ق مصال�ح اقتصادي�ة، 
منه�ا »تمرير خط�وط الغاز، وقط�ع الطريق 
أم�ام روس�يا«، وتعزي�ز القواع�د العس�كرية 
الس�تهداف التحركات املعادية، كما تس�ّميها، 
وزي�ادة التوس�ع والهيمن�ة، وف�رض الق�وة 

وبالتأكي�د  املب�ارش،  املب�ارش وغ�ري  للتدّخ�ل 
تحقي�ق »الرواي�ة التوراتي�ة« املزعومة، إن لم 
تت�ّم مجابهته�ا م�ن الفلس�طينيني ومح�ور 
املقاوم�ة وتدّخل »املجتم�ع الدويل«، واألخري ال 
يمكن التعويل عليه، وفقاً لعدة أسباب، أهمها 
التدخل األمريكي وسيطرته الكبرية عىل العالم.

ثمن التطبيع!
 بالع�ودة إىل اتف�اق »وادي عرب�ة« يف الع�ام 
1994، فقد تأّتى عنه توفري جبهة أمامية آمنة 
للع�دو أوالً، وضّم قرية أم الررشاش وتحويلها 
إىل مين�اء »إيالت«، ومنطق�ة الباقورة )5 آالف 
دون�م(، وتوقيع اتفاقي�ة املناط�ق الصناعية 
املؤهل�ة »الكويز« التي تحصد »إرسائيل« منها 
امللي�ارات من »الش�يكل« ع�ىل أراٍض مجانية 

وعمالة بأجر زهيد.
وبالنس�بة إىل األردن فه�ي َمدين�ة، وتعي�ش 
عىل املس�اعدات املرتبطة بمواقفه�ا، وقرارها 
الس�يادي لي�س بيده�ا، وال تس�تطيع حماية 
نفس�ها، فكيف بحماية أوقاف فلس�طني التي 

ُتنهب وُتخرّب وهي الوصية عليها؟!
خرج�ت م�رص واألردن فارغت�ي اليدي�ن من 
التطبي�ع، ودول الخلي�ج س�تخرج بأمري�ن ال 

ثال�ث لهم�ا: تثبي�ت حّكامه�ا »املطّبع�ني« يف 
الحكم، وتس�ليم قراراته�ا وثرواتها وأراضيها 

للعدّو الصهيوني.
ماذا عن محور املقاومة؟

الي�وم، بات�ت الص�ورة كاملة غ�ري منقوصة. 
ويبدو أنَّ خارطة املنطقة تس�ري باالتجاه الذي 
خطط�ت ل�ه الوالي�ات املتح�دة و«إرسائيل«، 

ولكن ماذا عن محور املقاومة؟
إنَّ الذاكرة األمنية املبني�ة عىل الخربة الطويلة 
يف امليدان واس�تقراء العدو حّددت مبكراً ملحور 
املقاوم�ة، ومن�ذ س�نوات، طبيع�ة االنزي�اح 
السيايس الحاصل يف املنطقة ككل. وبناء عليه، 
حدَّد خياراته االسرتاتيجية، وهي املقاومة، وال 

خيار آخر سواها.
ويدرك محور املقاومة بش�كل عام أنَّ التطبيع 
لن يحمل س�وى تهديد لألمن واالستقرار، وأن 
الكي�ان الصهيون�ي واملطّبعني ليس�وا س�وى 
رشكاء يف التهديد املبارش وغري املبارش لسيادة 
أراضيه�م وقراراته�م السياس�ّية، واألكي�د أنَّ 
مح�ور املقاوم�ة لن يصم�ت أم�ام أي تهديد 
له، س�واء يف البحر أو الرب أو الجو، والتنس�يق 
والتعاون مس�تمر، وهناك اسرتاتيجية وثيقة 

بني دوله.
أما عن فلسطني، فال حل اليوم سوى:

أوالً: ح�ّل الس�لطة الفلس�طينية، وتأس�يس 
م�ة التحري�ر« م�ن جدي�د، وتحويله�ا  »منظَّ
إىل »مقاوم�ة ش�عبية يش�ارك فيه�ا جمي�ع 
الفلس�طينيني«، وإعالن حّل جميع االتفاقيات 

السابقة مع العدو.
ثانياً: االجتماع م�ع جميع فصائل املقاومة يف 
فلس�طني، واإلعالن عن مؤتم�ر جامع يرفض 
التطبيع ويدعو إىل مقاومة ش�عبية تشمل كل 

األرايض الفلسطينية.
ثالث�اً: التع�اون والتنس�يق مع جمي�ع الدول 

الداعمة لفلسطني.
رابع�اً: العمل عىل خّطة لدعم فلس�طني مادياً 

ومعنوياً.
خامساً: تشكيل قّوة مناهضة للتطبيع مؤلّفة 
من مثّقفني وسياسيني ونخب ورجال أعمال. 
سادس�اً: دع�م وس�ائل اإلعالم الت�ي تناهض 
التطبيع، والتنسيق يف ما بينها لخدمة القضية 

الفلسطينّية.
س�ابعاً: تطوير قدرات املقاومة ودعمها مالياً 

ولوجستياً.

بقلم/عبداهلل علي صبري 
ع�ىل م�دى أكثر م�ن نصف ق�رن، كانت يد الس�عودية 
هي الط�وىل يف اليمن، غ�ري أنَّ هذا الواق�ع تبّخر تماماً 
مع صبيح�ة 21 أيلول/س�بتمرب 2014، حني انترصت 
ت بعهد سيايس جديد يقوم عىل  الثورة الش�عبية، وبشَّ
ضمان سيادة اليمن واستقالله وكرامة مواطنيه، وعىل 
عالقات دولية متوازنة ال قبول فيها للتبعية لهذه الدولة 
أو تلك، ولكن مصالح مشوعة متبادلة عىل أساس من 

الندية واملعاملة باملثل.
أفاق�ت الس�عودية عىل يم�ن جديد ومختل�ف عن يمن 
الس�بعينيات الذي عرفته وقولبته بما يخدم مصالحها 
االس�رتاتيجية، ومنه�ا ضم�ان بقاء حكوم�ة مركزية 
ضعيف�ة ال يمك�ن أن يص�در عنه�ا ما يمك�ن اعتباره 
خروجاً عن »بيت الطاعة« الس�عودي، فإن حصل يشء 
من هذا القبيل، استطاع آل سعود عرب وكالئهم من قوى 
النف�وذ التقليدية، التدخل لتغي�ري الحكومة، واإلطاحة 
برأس�ها، وتنصيب بديٍل مرٍض من�ه، غري أن من يتأّمل 
ويتعّمق يف حقيقة الهيمنة الس�عودية عىل اليمن طيلة 
العقود املاضية، يلحظ بال عناء أنَّها ش�ملت كّل مناحي 
الحي�اة، وكل فئ�ات املجتم�ع تقريباً، س�اعدها يف ذلك 
الحماي�ة الربيطاني�ة - األمريكي�ة للعرش الس�عودي، 
واألم�وال الضخمة التي توافرت للمملكة بفضل الوفرة 
النفطي�ة، يف مقابل تردي األوضاع االقتصادية يف اليمن 

واتساع معدالت الفقر بني اليمنيني.
ويف الع�ام 1990، عاش�ت الس�عودية الهاجس نفس�ه 
ال�ذي هيم�ن عىل حكامه�ا يف العام 2014، إذ خش�يت 
أن تك�ون حكومة اليمن أقوى ع�وداً بعيد قيام الوحدة 
اليمني�ة يف 22 أيار/مايو، فاس�تغلَّت ع�ىل نحو مبالغ 
فيه املوق�ف الرس�مي للجمهوري�ة اليمني�ة املناهض 
للتدخل العس�كري األجنبي إثر الغزو العراقي للكويت، 
وس�ارعت إىل ط�رد مئ�ات اآلالف من العم�ال اليمنيني 
يف الس�عودية، ما ش�ّكل عبئاً اقتصادياً كبرياً عىل دولة 
الوح�دة وحكومته�ا الولي�دة، ألقى بظالل�ه عىل حياة 
أكث�ر من مليون أرسة يمنية كانت تعتمد يف معيش�تها 

اليومية عىل تحويالت املغرتبني العاملني يف اململكة. 
وإذا كان ه�ذا م�ا فعلته الس�عودية باليم�ن واليمنيني 
مطلع تس�عينيات القرن املايض، فإنَّها انتقلت إىل طور 
أكرب وأخط�ر من اإلج�رام والتوّحش، حني حش�دت يف 
26 آذار/م�ارس 2015 تحالفاً دولياً كبرياً للعدوان عىل 
بالدن�ا، انتقاماً من الثورة الش�عبية املناهضة للهيمنة 

السعودية األمريكية.
ه�ذا التدّخ�ل العس�كري املب�ارش وغ�ري املس�بوق يف 
العالق�ات العربي�ة العربّي�ة لي�س إال امت�داداً لع�دوان 
غ�ري مبارش انتهجه آل س�عود يف تعاطيه�م وتعاملهم 
مع الش�أن اليمن�ي جيوسياس�ياً واقتصادي�اً وثقافياً 
واجتماعياً، عرب آلي�ات متعددة من الرتغيب والرتهيب، 
ومنها »اللجنة الخاصة« التي أدت دوراً كبرياً يف تطويع 
النخبة السياس�ية والقبلية، إىل أن تمكنت الرياض من 
انتزاع اتفاقية الحدود بني البلدين يف العام 2000، وسط 
صمت يمني مطبق عىل الصعيدين الرسمي والشعبي. 

وق�د ترسَّب لوس�ائل اإلعالم حينه�ا أنَّ الرياض وزَّعت 
رش�اوى ع�ىل ش�يوخ يمني�ني محلي�ني ومس�ؤولني 
حكومي�ني وصلت إىل ما يقارب 4 مليارات دوالر، لكنها 
لت أضعاف هذه املبالغ بعد اإلعالن الس�عودي عن  حصَّ
اكتش�افات نفطية وغازية جدي�دة يف مناطق حدودية 

مختلف عليها مع اليمن.
نت السعودية  وخارج النخبة السياس�ية والقبلية، تمكَّ
أيض�اً م�ن التغلغ�ل يف العق�ل اليمن�ي، من خ�الل املّد 
الوهاب�ي ذي النزع�ة الس�لفية املتطرفة، عىل حس�اب 
املذهب�ني الزي�دي والش�افعي، م�ا أثر س�لباً يف ش�كل 
الهوية اإليماني�ة لليمنيني ومضمونها، وتطويع اآلالف 
م�ن الش�باب وتجنيده�م لخدم�ة األجندة الس�عودية 
وتنفي�ذ سياس�تها االس�رتاتيجية يف اليم�ن واملنطقة، 
بل إن الس�عودية س�ايرت املخطط األمريك�ي يف اليمن، 
وس�اعدته عرب وكالئها املحلي�ني يف صناعة التنظيمات 
اإلرهابي�ة )القاع�دة وداع�ش(، وتوظي�ف اإلرهابيني 

واملتطرفني دينياً يف خدمة املشوع الصهيو-أمريكي. 
نت بعد  وقد عرفن�ا أنَّ اللج�ان الش�عبية اليمني�ة تمكَّ

أس�ابيع قليل�ة م�ن انتصار ث�ورة 21 أيلول/س�بتمرب 
م�ن الوص�ول إىل معاق�ل ه�ذه الجماع�ات وأوكاره�ا 
وتطهريه�ا، ما جعل داع�ش الكربى تتدّخل عس�كرياً 

إلنقاذ شقيقتها الصغرى.
ع�ىل الصعي�د االقتص�ادي، دأبت الري�اض عىل حصار 
اليم�ن وعزله عن محيطه اإلقليم�ي والدويل، وبدالً من 
توجي�ه ج�زء من أمواله�ا الضخم�ة لالس�تثمار فيه، 
ل�ت انتهاج أس�لوب املنح واملس�اعدات، حتى يظّل  فضَّ
اليمن، حكومة وشعباً، يف موقف املستعطي واملستجدي 

آلل سعود وأمراء النفط. 
وف�وق ذلك، فإّنها اس�تعاضت عن هذه األم�وال بأكثر 
منه�ا، ح�ني أبق�ت اليمن س�وقاً مفتوح�ة للصادرات 

الس�عودية، بما يف ذل�ك »املياه املعدنية«، فقد كش�فت 
األرقام أن اليمن اس�تورد من هذه املادة لوحدها، ومن 
السعودية تحديداً بقيمة 9 مليارات و617 مليون ريال، 

وذلك خالل العام 2012!
ومّما يؤس�ف ل�ه أّن مرتزق�ة اليمن القدام�ى والجدد، 
الحداثي�ني والتقليديني، لم يتعلَّم�وا من دروس املايض، 
وال زالوا عىل غّيهم يف االرتهان والخيانة والعمالة، وعىل 
نح�و مق�ّزز، األمر ال�ذي أغرى آل س�عود ومن خلفهم 
أوالد زاي�د، فأمعن�وا يف العب�ث والتط�اول، إىل درجة أنَّ 
توقيع اتف�اق الرياض ب�ني طريف ال�رصاع داخل مربع 
االرت�زاق )االنتق�ايل الجنوبي وحكومة ه�ادي(، جرت 
هندس�ته ليتم اإلعالن عنه رسمياً يف 5 تشين الثاني/

نوفمرب 2019.
وق�د فهم املراقب�ون أنَّ هذا التوقيت ال�ذي ال يمكن أن 
يكون صدفة، ينطوي عىل رس�الة سعودية مفادها أنَّ 
حربها عىل اليمن ليس�ت إال بهدف اس�تعادة حضورها 
وهيمنتها، كما فعلت يف 5 تشين األول/نوفمرب 1967، 
نت  ح�ني دعم�ت االنقالب ع�ىل الرئيس الس�الل، وتمكَّ
بع�د ذلك من احت�واء املد الجمهوري ومص�ادرة القرار 
اليمني، الذي أصبح الس�فري السعودي صاحب الكلمة 
األوىل فيه، كما يفعل اليوم السفري آل جابر مع حكومة 

املرتزقة.
وهك�ذا، دلَّت أحداث املايض والح�ارض عىل أن اليمن ال 
يمك�ن أن يك�ون دولة »س�عيدة وس�عودية« يف الوقت 
نفسه، كما قال أحدهم، وهو ما يعني أنَّ الثورة يف وجه 
آل سعود وعدوانه يجب أن تبقى مستمرة ومستندة إىل 

الوعي بحقيقة سياستهم وأطماعهم يف اليمن. 
وس�واء توق�ف ه�ذا الع�دوان العس�كري أو اس�تمرَّ 
بأس�اليب أخرى ماكرة وغري مبارشة، فإن عىل القيادة 
السياس�ية والثوري�ة أن تواص�ل الس�ري باليمن خارج 
النص السعودي، مع إعمال آليات مضادة لكبح النفوذ 
الس�عودي املتغلغ�ل والعميق يف بني�ة الدولة واملجتمع. 
وم�ن ه�ذه اآللي�ات التي نقرتحه�ا ونضعه�ا بني يدي 

صانع القرار: 
- مراجعة اتفاقيات الحدود السابقة، واعتبارها ملغاة 

بحكم العدوان السعودي العسكري عىل اليمن.
- تجريم املال الس�يايس السعودي، وتحذير من يتعامل 

مع »اللجنة الخاصة« من أفراد ومنظمات. 
- املقاطع�ة الش�عبية للبضائ�ع الس�عودية، والعم�ل 

الحثيث عىل دعم السلع والصناعات الوطنية. 
- اس�تيعاب العمال�ة اليمنية يف مش�اريع اس�تثمارية 
ك�ربى يف الداخل، حتى ال تبقى هذه الورقة االقتصادية 

سالحاً يف يد العدو السعودي. 
- الرفض التاّم ألي منح اقتصادية أو مساعدات إنسانية 
س�عودية )وهذا ال يتعارض مع حّق اليمن واليمنيني يف 

التعويضات وإعادة إعمار ما دّمره العدوان(. 

بقلم/شغاف كاظم الموسوي
يف سوق اإلعالم، يقاس ثقل الخرب بمكان 
حدوث�ه. لذلك لم يك�ن غريًب�ا أن يتوّجه 
اإلعالم املع�ادي للمقاومة وبيئتها صوب 
الخ�رب الجنوبي بكّل ُس�ّمه، وأن ينس�ج 
حوله ألف رشنقة من إش�اعات مغرضة 

وأخبار كاذبة.
دوّي االنفج�ار جنوًبا ت�رّدد صداه أخباًرا 
عاجل�ة تتس�ابق فيم�ا بينه�ا لتبث أكرب 
قدر ممكن من األكاذيب قبل صدور النبأ 
اليقني. ترافق ذلك مع نشاط فوق العادي 
للمجموع�ات اإلخباري�ة ع�رب منص�ات 
التواص�ل التي تت�وّرط عن�د كّل حدث يف 
إس�داء خدمات مجانية للعدو، سواء عن 

جهل أو عن تعّمد.
ُفتحت بعض شاش�ات التلفزة للتحليالت 
التي أقل ما ُيقال فيها سخيفة ومضحكة 
بش�كل تفّوق فيه�ا البعض عىل نفس�ه 
بالتحليل التافه الذي وصل حد التلميح إىل 
تدخ�ل دويل قد يحدث عىل خلفية الحادث 
كون�ه يمس بالق�رار 1701 ع�ىل اعتبار 
أّنه وقع يف جنوب الليطاني.. هنا مّس�ت 
املهزل�ة التحليلية بكل الق�رارات الدولية 
وبالخرائط وبالجغرافيا.. فبلدة عني قانا 

تقع يف اإلقليم أي شمال النهر!
بع�د قليل من الوقت، وبع�د تغطيات من 
م�كان الح�دث، انتق�ل البث م�ن مرحلة 
مرحل�ة  إىل  الح�دث  تفاصي�ل  تخّي�ل 
التفّجع ع�ىل الجنوبيني: إح�دى القنوات 
ل�م تخجل م�ن الظهور بمظه�ر الجاهل 
تماًم�ا بطبيعة أه�ل اإلقلي�م وخياراتهم 
املقاوم�ة فل�م تت�وان ع�ن الحدي�ث عن 
“ح�االت نزوح” يحاول األهايل القيام بها 
ولك�ن حزب الل�ه يمنعهم. فيم�ا اكتفى 
أحد املواق�ع باختالق خرب ن�زوح أدى إىل 

زحمة سري.. كّل هذا فيما كانت كامريات 
محط�ات التلف�زة ذاته�ا تنق�ل مبارشة 
مقاب�الت وصور من املنطق�ة التي حدث 
فيه�ا االنفج�ار. ويظه�ر فيه�ا الن�اس 
يتابع�ون الحدث القريب منهم بهدوء وال 
يبالغون يف أي فرضية من تلك التي كانت 
تتناقلها املحطات والوكاالت واملجموعات 

اإلخبارية بحماس مريب.

م�ّر اليوم طوياًل.. غّض هذا اإلعالم نظره 
ع�ن كلمة الحق والصدق التي تش�ارك يف 
قولها كّل أبناء البيئة املقاومة: بيوتنا فداء 
للمقاومة، وعيوننا مقاومة.. بل أكثر من 
ذلك، أرّص هذا اإلعالم عىل اختالق كلمات 
لم يقلها أحد ونسبها ألبناء البيئة.. فهّب 
م�ن حي�ث ال أحد ي�دري ص�وت يخربنا 
أن الّن�اس يف املنطق�ة يش�عرون بأّنه�م 

دروع بشي�ة.. وآخر يتباك�ى خوًفا عىل 
أطفال الجن�وب.. فيما وصل األمر بثالث 
ح�ّد مناش�دة “ال ن�دري م�ني” للتدخ�ل 
وصون حي�اة الجنوبي�ني.. كّل ذلك فيما 
الجنوبي�ون يتس�ابقون عىل رشف إعالن 
الفداء للمقاوم�ة، ويتفاخرون بما بذلوا 
ويعتربون�ه قلياًل قلياًل مقاب�ل كل قطرة 
دم بذلتها املقاومة حرًصا عىل الناس، كّل 

الناس. اجتهد اإلعالم يف محاولة تش�ويه 
الصورة الناصعة الت�ي ُتظهر حقيقة أن 
املقاوم�ة ه�ي الناس، وأن وج�وه الناس 
تيضء حبًّا ولهفة حني تلتف حول السالح 
درًعا.. وضاعف جهوده باألمس عىس أن 
يج�د يف دخ�ان االنفجار قطرة من س�م 
يرمي ب�ه وجه أهل املقاومة فيش�وهه.. 

فلم يجد، ولن.

 

تداولت بعض وس�ائل األع�الم املرئية واملس�موعة ، وحتى منصات 
التواص�ل األجتماعي ، خ�رباً مفاده أتصال وزي�ر خارجية األحتالل 
األمريك�ي بومبي�و برئي�س الجمهورية بره�م صالح ، من�ذراً أياه 
وس�ائر أركان الحكومة بأمتعاض واش�نطن من الرضبات املتتالية 
التي يبدوا أنها أتعبت برهم أكثر من األمريكيني أنفسهم .  نعتقد أن 
ضياع املواقف الوطنية ، وأندثارها وس�ط حالة الفوىض السياسية 
الكب�رية ، واملحرية هي من أوهم�ت الرجل بأختالق أكذوبة األتصال 

املزعوم . 
أن اللق�اء ال�ذي ج�رى يف ش�مال الع�راق وق�د جمع بره�م صالح 
بمصطف�ى الكاظمي ، والذي تمخض عن�ه األتفاق عىل تأليف هذه 

األكذوبه أفرز لنا مواقف جديرة بالتحليل . 
 أوالً  :  ه�ذه املواق�ف ، بينت لنا وأن كنا نعرفها س�ابقا ،  أن العراق 
يفتق�ر اىل رج�ال دول�ة حقيقيني .  ثاني�اً  :  تبني مع�دن املقاومني 
األص�الء الذي�ن لم يتزلزلوا ول�م يتطريوا ، كما أش�باه الرجال الذين 
نعق�وا عىل توي�رت ، يف محاول�ة ألبعاد الته�م عنهم ، وس�ارعوا اىل 
التباك�ي عىل هيبة الدولة وعىل الس�فارات األجنبية وكأن الفصائل 
تقصف جميع الس�فارات وليس س�فارة األحت�الل .   تباينت ردود 

أفعال الرجال وقد غربلوا غرباال .
 فقد  زاد  الزعيق عند بعضهم ) بالتربي ( ، وشجب آخر ممن صدع 
رؤوس�نا بالس�الح املنفلت ، والذي لو ال هذا الس�الح ) املنفلت ( ملا 
أس�تطاع أن يعق�د أجتماعاته اليومي�ة ، يف تلك القاع�ة الضخمة ، 
الت�ي أغتصبها م�ن مقرتبات الجرس ظلماً  عدوان�ا . أال يعلمون أن 
هيبة الدولة ذبحت بس�كني اليس رام التي نصبت وسط بغداد ؟  ألم 
يس�معوا بهيبة الدولة التي س�حقت تحت رسف الدبابات الرتكية ؟ 
أم أن هيبة الدولة مفصلة حس�ب املقاسات األمريكية ؟؟ أنا أعتقد 
وبحس�ب ما قاله الش�هيد الكب�ري، يقيناً كله خري .  ه�ذه األكذوبة 
الخادش�ة للحي�اء ، ربم�ا نزلت بتقدير من الس�ماء لبي�ان حقيقة 
الرج�ال من أش�باههم . هيبة الدولة لن يعيده�ا ) الجريذي ( ، ولن 
يعيده�ا ) املطي أبن املط�ي ( ، وعذراً للمف�ردة ، لكنها منقولة عن 
لس�ان  )جيف�ارا العراق ( ، ال�ذي أنتهكوا بس�بب أختفاهه املزعوم 
حرمة عشائرنا الكريمة  . من يعيد هيبة الدولة رجالها الحقيقيون 
، الذي�ن ل�م يتزحزوا ع�ن جادة الح�ق ، حتى وأن كث�ر املنافقون  ، 

وداروا يف الفلك األمريكي .

عندما يكذب 
الرئيس  !! 

بقلم/ قاسم سلمان العبودي 

أهل المقاومة.. وجه يعجز اإلعالم عن تشويهه 

التطبيع والسير باتجاه الهاوية

ثورة 21 أيلول .. اليمن خارج النّص السعودي
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بشار رسن سعيد بالتأهل على حساب السد

الهيئ�ة  يف  املس�ابقات  لجن�ة  ق�ررت 
التطبيعي�ة إقام�ة قرع�ة منافس�ات 
-2020( الجدي�د  الك�روي  املوس�م 
2021(، يوم الخميس املقبل، وستكون 
البداي�ة م�ع قرع�ة ال�دوري العراق�ي 

املمتاز، تعقبه�ا قرعة بطولتي الكأس 
والدرجة األوىل.  

قاع�ة  يف  القرع�ة  مراس�م  وس�تقام 
العاصم�ة بغ�داد يف  املحط�ة، وس�ط 
الس�اعة الخامس�ة ع�راً، بحض�ور 

الرياضي�ة  الش�خصيات  العدي�د م�ن 
ورؤس�اء األندي�ة املش�اركة يف الدوري 

املمتاز. 
وتأم�ل الهيئ�ة التطبيعي�ة أن تك�ون 
القرع�ة وآليته�ا بداي�ة ملوس�م كروي 

تطلع�ات  ويخ�دم  بالخ�ر،  يب�ر 
املنتخبات العراقية وجمهور اللعبة. 

يذك�ر أن منافس�ات ال�دوري املمتاز، 
س�تنطلق يف الخام�س والعري�ن من 

ترين األول املقبل.

تحديد موعد قرعة الدوري الممتاز

البيان الختامي ملؤتمر األندية الرياضية املنعقد يف مقر نادي الكرخ 
الريايض جاء بمقّدمة ثورية وطنية ال غبار عليها صياغة وتعبراً 
وإحساساً بمس�ؤولية الجميع يف التكاتف ونبذ الخالفات من أجل 
الوصول بالوطن اىل ش�اطئ األمان وإتمام مسرة البناء واالعمار 
)حس�ب ما ورد بمقدمة البيان املذكور( وتأملت أن يكون ما يليه 

من مقّررات يحاكي الرسد اإلنشائي الذي أبتدأت به.
املفاج�أة أن ما توّص�ل اليه املؤتمر يناقض أهدافه املعلنة ويش�ق 
ميثاق التضامن والتكاتف الذي توّشح به املجتمعون وكان شعاراً 
له�م ويطرح بديالً عن�ه نهجاً عنوان�ه الخروج عن بي�ت الطاعة 
والتلويح بالعصي�ان واللجوء نحو املحافل الدولية لكل من يحاول 
أن يف�رض رأي�اً قانونياً وس�ياقاً إدارياً يخال�ف تطلّعات ورغبات 

قيادات األندية الحالية.
دعون�ا نحتكم للعقل بكل ما جاء بالبيان الختامي عرب التبس�يط 
واملقارن�ة بالواق�ع الح�ايل الذي نعيش�ه نتيج�ة غي�اب القوانني 
الحاكم�ة لعمل األندية، ونقول إن من يط�رح مروعاً بديالً ال بّد 
أن يكون أوالً لديه التاريخ والتأثر واإلنجاز الذي يشفع له الوثوق 
بطروحات�ه وقدراته عىل أن يك�ون رأيه صائباً وه�و نتاج خربته 

طيلة فرتة عمله السابق.
وبنظرة بس�يطة لس�رة األندية العراقية خالل الس�نوات املاضية 
والتي كانت تحت إدارة القيادات املجتمعة وبمبدأ أقرب اىل التوارث 
فإنها لم تس�ّجل أي نقلة نوعية عىل صعي�د العمل اإلداري أو بناء 
البن�ى التحتي�ة أو تحقي�ق إنج�ازات حقيقية يف جمي�ع األلعاب 
لتتحّول اىل أش�به بلج�ان رصف األموال التي كانت تس�تلمها من 
تخصيصات )امليزانية الحكومية( مع شبهات بوجود إهدار وسوء 
يف توجيه تلك األموال نحو مقاصدها الصحيحة هي من س�اهمت 
يف تراجع األلعاب واختفاء البعض منها وتشّبث أغلب األندية بعلبة 
واح�دة وهي كرة القدم لتكون عنوان لها ومربّر لرعية وجودها 
لضمان استمرار التمويل املايل لها، فكيف من أخفق يف كل مفاصل 
اإلدارة والتوجي�ه أن يطرح مروعاً اصالحياً ويفرض رؤيته التي 

كانت سبباً يف تراجع الرياضة العراقية.
األمر اآلخر األكثر غرابة هو املطالبة باالستقالل املايل واإلداري ويف 
ذات الوقت يطالب بتخصيصات مالية حكومية لتمويل نش�اطاته 
وبخالفه فان أي محاس�بة او مراقبة فإنها تدرج يف نطاق التدخل 
الحكوم�ي خالف�اً مليث�اق اللجنة األوملبي�ة الدولي�ة يف وقت تناىس 
املجتمعون أن االس�تقاللية ال تعني اس�تجداء األم�وال دون رقابة 
وإنم�ا هي خلق واس�تحداث التمويل املايل عرب االس�تثمار وإيجاد 
منافذ أخرى فال س�لطة لألندية يف فرض التخصيصات املالية عىل 
الدولة يف وقت تحاول أن تخرج عن عباءة وقوانني السلطة املؤتمنة 
عىل أموال الشعب والتي خّولها فرض إجراءات املراقبة واملحاسبة 
ع�ىل صّحة الترف بها، ول�و بادرت تلك األندي�ة اىل تقديم خطة 
متكامل�ة وعملية لضمان لجوئها للتمويل الذاتي لكانت مطالبتها 
باالس�تقاللية أكثر قبول ومنطقية إال أنها مع األس�ف أكدت بتلك 
املطالب�ة بأنها بعيدة عن إدراك حقيقة املعضلة وعاجزة عن طرح 
البدائ�ل، وإن كل م�ا يش�غل تفكرها ه�و كيفي�ة املحافظة عىل 

املناصب والهروب من املراقبة واملحاسبة.
الحقيقة بكل رصاحة، إن العقلية اإلدارية ال بّد لها من التغير بعد 
أن جرّبت لس�نوات يف وقت لم تكن هناك مراقبة أو تدّخل حكومي 
يف عملها، لكنها فش�لت فش�اًل ذريعاً. وهو ما يؤك�د أن ما ذهبت 
اليه مقّررات املؤتمر لم تكن س�وى محاولة ل�ذّر الرماد يف العيون 
واله�روب نحو ملج�أ وذريعة توف�ر لهم االس�تمرار بنهج توارث 

املناصب عىل حساب الرياضة العراقية.
ول�و فرضن�ا حس�ن النّي�ة يف كل م�ا خرج ب�ه املؤتمر ل�كان أوىل 
بتل�ك األندية االع�رتاف باإلخفاق البائن أوالً، وم�ن ثم اإلعالن عىل 
استعدادهم لتقديم االس�تقالة احرتاماً لتاريخهم وترك املجال ملن 
هم أكثر قدرة عىل اإلبداع وإبداء الرأي يف القوانني املطروحة عندها 
كان يمك�ن أن تك�ون مقّدمته�م يف البيان الختام�ي متوافقة مع 

حقيقة النوايا املعلنة!

استقالل األندية باستقالتكم ! اتحاد السلة يسعى للتعاقد مع مدرب اجنبي 
لقيادة المنتخب الوطني

رعد العراقي

لك�رة  العراق�ي  االتح�اد  كش�ف 
الس�لة، س�بب ع�دم التعاق�د مع 
مدرب بقيادة اسود الرافدين حتى 

االن.
وقال ام�ني رس االتحاد خالد نجم 
إن »االتح�اد العراق�ي لكرة القدم 

فت�ح مفاوضات م�ع عدد 

م�ن املدربني األجان�ب لقيادة 
املنتخ�ب الوطن�ي يف املرحلة 

املقبلة«.
وأوضح أن »االتحاد لم يحس�م 
امر املدرب حتى االن بسبب عدم 
معرفة املواعيد الرسمية ملباريات 
املنتخب الوطني يف تصفيات اسيا، 

التي قد تكون بنظام التجمع«.
وكان املنتخ�ب الوطن�ي اس�تعان 
حات�م  ق�ي  امل�درب  بخدم�ات 

لقيادته يف املرحلة السابقة.
اىل ذل�ك كش�ف االتح�اد العراقي 
لكرة الس�لة، اخر تطورات األندية 
املشاركة يف الدوري املمتاز 2021.

وقال ام�ني رس االتحاد خالد نجم 
إن�ه »لغاي�ة االن ل�م يت�م حس�م 
اىل  الجدي�دة  االندي�ة  انضم�ام 
 /2020 املمت�از ملوس�م  ال�دوري 

.»2021
وأوض�ح بالقول »ننتظر االجتماع 
الثان�ي لألندي�ة والذي س�تتضح 

فيه معالم ال�دوري من حيث عدد 
الف�رق املش�اركة«، مش�راً إىل ان 
»اتحاد الس�لة س�يعلن قريباً عن 

الفرق املشاركة يف املسابقة«.
يذك�ر ان الدوري الس�لوي املمتاز 
سينطلق يف األول من ترين األول 

املقبل.

أكم�ل اله�الل الس�وداني املخالص�ة النهائي�ة، إلزال�ة 
مهاجم�ه العراقي الس�ابق عماد محس�ن م�ن قائمة 

العبيه، وذلك لوضع اسم العب أجنبي آخر مكانه.
وه�ذا اإلج�راء ال يكتم�ل حس�ب لوائ�ح اتح�اد الكرة 
الس�وداني إال من خ�الل عملية مخالصة تل�زم النادي 

بدفع مستحقات الالعب املتبقية.
وحرض ملقر إتح�اد كرة القدم الس�وداني، ثنائي لجنة 
التطبي�ع إس�ماعيل عثم�ان نائب األمني الع�ام، ونزار 
ع�وض مال�ك عض�و اللجن�ة ونائ�ب رئي�س القط�اع 
الري�ايض، والتقيا األمني العام التحاد الكرة الس�وداني 

الدكتور حس�ن أبو جب�ل، ورئيس لجن�ة الالعبني غر 
الهواة أبوبكر مصطفى.

وأبدى ممثال لجنة تطبيع الهالل رغبتهما يف دفع كافة 
مس�تحقات الالع�ب املتأخ�رة، وقدما كل املس�تندات 
الالزمة وتفاصيل عقد الالعب، وس�ددا مبلغ يفوق 58 

ألف دوالر لالعب.
وبخطوة اإليداع املايل هذه فإن نادي الهالل الس�وداني 
ق�د أخىل طرفه تمام�ا، من أي إلتزام م�ايل تجاه عماد 
محس�ن، وبات جاه�زا لوضع صان�ع ألعاب�ه الجديد 

الست جييس الزيمبابوي مكانه.

يس�تعد فريق الحدود للدخول بمعس�كر تدريب�ي يف مدينة 
إربيل يس�تمر مل�دة 12 يوما.   وقال ح�ازم تيمور، أمني رس 
ن�ادي الحدود، إن »الفريق س�يدخل انطالقا من يوم الجمعة 
املقب�ل ويس�تمر مل�دة 12 يوم�ا تحض�را ملنافس�ات الدوري، 
الفت�ا إىل أن »ه�دف الح�دود تحقي�ق مرك�ز متق�دم يف الدوري 
املمت�از للموس�م الجدي�د«. وبني »سيش�هد 
ش�هر ترين الثاني املقبل إكمال البنية 
التحتية للن�ادي املتمثل�ة بملعب كرة 
الرياضية«.  األلع�اب  القدم وقاع�ة 
وكش�ف تيمور، أن »اإلدارة تعاقدت 
م�ع رشك�ة س�ويدية لتجهيز فرق 
باملس�تلزمات  املختلف�ة  الن�ادي 

الرياضية ذات الجودة العالية«.

وأوض�ح أن »األربعاء املقبل موعدا لوصول املحرتف اإليفواري عبد 
الله كويف، عىل أن يصل النيجري جوزيف نثاليان األسبوع املقبل«.

كشف وزير الش�باب والرياضة عدنان 
درج�ال، موع�د ب�دء العم�ل باملدين�ة 
الرياضي�ة امله�داة م�ن قب�ل اململك�ة 

العربية السعودية.
وقال درجال إن »مدينة بسماية ستكون 
مكاناً إلقامة م�روع املدينة الرياضية 

املهداة من السعودية للشعب العراقي«.
وأوض�ح ان »اتصاالتن�ا مس�تمرة م�ع 

الجانب الس�عودي، لك�ن جائحة كورونا 
حال�ت دون زي�ارة الوف�د الس�عودي«، 
ستش�هد  القادم�ة  »االي�ام  ان  مبين�اً 
الب�دء بالخط�وات االوىل له�ذا املروع 
العمالق«. وأنهى درجال حديث بالقول، 

»مستعدون إلتمام هذا املروع الذي 
س�يكون تأث�ره إيجاب�اً ع�ىل 

الشارع الريايض.

دخ�ل ن�ادي الوح�دة الس�عودي يف مفاوضات م�ع العب 
املنتخ�ب الوطني العراقي لك�رة القدم مهند عيل »ميمي« 

تمهيداً لضمه يف االنتقاالت الصيفية املقبلة.
وذك�ر مص�در مق�رب م�ن ميم�ي ان »ن�ادي الوح�دة 
الس�عودي اتصل بالفع�ل باملهاجم مهند ع�يل تمهيداً 

لضمه يف املوسم املقبل«.

وأوض�ح ان »الوح�دة يس�عى لضم مهن�د بش�كل نهائي وليس 
كصيغة اعارة«، مش�راً إىل ان »مفاوضات النادي السعودي مع 
الدحي�ل القطري س�تبدأ قريب�اً عىل امل الوص�ول اىل حل يريض 

الطرفني«.
يذكر ان ميمي يلعب االن يف صفوف الس�يلية القطري عىل سبيل 

اإلعارة من الدحيل.

أعرب بش�ار رس�ن، العب برسبوليس 
اإليراني، عن س�عادته الغامرة بتأهل 
فريق�ه إىل ربع نهائي دوري األبطال 
اآلس�يوي، بع�د ف�وزه ع�ىل الس�د 

القطري )0-1(.
وقال رسن، يف تريحات لإلعالم 

عق�ب املب�اراة: »حققن�ا ف�وزا غالي�ا عىل 
حساب فريق كبر، مرشح دائما للمنافسة 

عىل اللقب اآلسيوي«.
وأض�اف: »أعتق�د أن االنتص�ار، يمنحن�ا 
دافع�ا كب�را ملواصل�ة املس�رة الناجح�ة 
حتى النهاي�ة، خاصًة أننا نمتل�ك العزيمة 

واإلرصار ع�ىل تقديم األفض�ل، يف املباريات 
املقبلة«.

وتاب�ع الالعب العراق�ي: »أرى أن احرتامنا 
لفريق الس�د، قادنا للفوز عليه.. كنا نعرف 
جي�دا قيمته ونجوم�ه الكب�ار، لكننا أيضا 

نعلم أن كرة القدم ال تعرتف باألسماء«.

الهالل يكمل المخالصة المالية مع عماد محسن

تيمور: الحدود سيعسكر في إربيل 

درجال يكشف موعد بدء العمل بالمدينة الرياضية 

الوحدة السعودي يفاوض »ميمي«



كال بريندان رودجرز مدرب ليس�ر س�يتي، املديح لهداف 
الفري�ق جيم�ي ف�اردي، عقب الثالثي�ة التي س�جلها يف 
الفوز 5-2 عىل مانشس�ر س�يتي يف الدوري اإلنجليزي، 
لكنه حذر فريقه من االعتماد بش�كل كبري عىل املهاجم 
اإلنجليزي.وأح�رز فاردي )33 عاما( هدفني من ركلتي 
ج�زاء، وأضاف آخر بعد ملس�ة رائعة بالعقب من مدى 
قري�ب، مس�تفيدا من تمري�رة زميله املنض�م حديثا 
تيموت�ي كاس�تاني، بينم�ا ه�ز جيمس ماديس�ون 

ويوري تيليمانس الشباك أيضا.
وسجل سبعة العبني مختلفني من ليسر األهداف، 

ويأمل رودجرز استمرار ذلك خالل املوسم.
وأضاف »بالنس�بة يل، إمكانية تس�جيل عدد من 
الالعبني لألهداف أمر جيد، يأتي جيمي يف املرتبة 
األوىل م�ن حيث هدايف الفريق، لكن نملك العبني 
آخري�ن يمكنهم التس�جيل، رأينا ه�اريف بارنز 
كان قريبا من هز الشباك يف بعض مناسبات، 
ماديس�ون ش�ارك كبدي�ل وس�جل وكذل�ك 
يوري تيليمانس أظه�ر مدى اتزانه ورباطة 
جأش�ه«.وأردف »بش�كل عام م�ن املهم أن 

يكون لدينا العديد من الالعبني القادرين عىل هز 
الشباك«.

حصل أندريج كراماريتش، نجم هوفنهايم، عىل 
جائ�زة أفضل العب يف الجولة الثانية من الدوري 

األملاني، بعد أدائه املميز ضد بايرن ميونخ.
وقاد كراماريتش فريق�ه هوفنهايم، لفوز كبري 
وغ�ري متوقع ع�ىل باي�رن ميونخ، حام�ل لقب 
ال�دوري األملان�ي وبط�ل دوري أبط�ال أوروب�ا، 

بنتيجة )1-4(.
وتمكن كراماريتش من تس�جيل الهدفني الثالث 
والرابع لهوفنهايم يف شباك مانويل نوير، حارس 

مرمى العمالق البافاري.
ه�دايف  ترتي�ب  قائم�ة  كراماريت�ش  ويتص�در 
البوندس�ليجا بع�د مرور جولتني، بعدما س�جل 
5 أه�داف حتى اآلن، فيم�ا يعتيل هوفنهايم قمة 

جدول الرتيب برصيد 6 نقاط.

أجريت قرعة دور الثمانية لدوري أبطال آسيا، 
والتي أسفرت عن مواجهة سعودية نارية.

وأسفرت القرعة عن صدام مرتقب بني النرص 
السعودي أمام مواطنه أهيل جدة.

أم�ا بريس�بوليس اإليران�ي س�يواجه نظريه 
باختاكور األوزبكي.

وم�ن املنتظ�ر إقام�ة املبارات�ني يف العاصمة 
القطري�ة الدوح�ة، غ�دا األربعاء ، عىل س�تاد 

جاسم بن حمد بمدينة السد.
وس�تكون ه�ذه املواجهة الثاني�ة للنرص عىل 
الت�وايل أم�ام مناف�س مح�يل، بع�د تج�اوزه 

التعاون السعودي بالفوز 1-0 يف دور ال� 16.
ونج�ح أهيل ج�دة، يف تحقيق الف�وز بركالت 
الرجيح 4-3 عىل شباب األهيل دبي اإلماراتي، 
بعد انتهاء الوقتني األص�يل واإلضايف بالتعادل 

.1-1
ويش�ارك باختاكور يف دور الثمانية، ألول مرة 
منذ ع�ام 2009 بعدما تغلب عىل االس�تقالل 

اإليراني بنتيجة 2-1 يف دور ال�16.
وس�تقام مباراة قب�ل النهائ�ي )نهائي غرب 
آس�يا( يف الثال�ث م�ن ترشي�ن أول املقبل، يف 

الدوحة أيًضا.

أعلن نادي بنفيكا الربتغايل، انتقال مدافعه روبني 
دياز، إىل مانشسر سيتي، خالل املريكاتو الصيفي 

الجاري.
وأكد بنفي�كا، أنه توصل إىل اتفاق مع مانشس�ر 
س�يتي النتق�ال روب�ني دي�از إىل الس�يتي مقابل 
68 مليون ي�ورو، باإلضافة إىل مبل�غ إضايف قدره 
3 مالي�ني و600 أل�ف ي�ورو، كإضاف�ات متعلقة 

بتحقيق بعض األهداف.
وظه�ر روبني دي�از ألول مرة بقمي�ص بنفيكا يف 
16 أيلول 2017، ضد بوافيس�تا، ومنذ ذلك الحني، 
أصب�ح جزًءا ال غنى عنه يف التش�كيلة األساس�ية 

للنسور.
وخاض دياز بقميص بنفيكا 137 مباراة، س�جل 

خاللها 12 هدفا.

كش�ف النجم الجابوني بري إيمريك أوباميانج قائد أرس�نال، 
أن�ه تلقى عرًضا بالفعل من أجل االنضمام إىل برش�لونة هذا 
الصيف، باإلضافة إىل عدة أندي�ة أوروبية أخرى، لكنه اختار 

يف النهاية االستمرار مع ناديه.
وقام أوباميانج مؤخرًا بتجديد عقده مع آرسنال حتى صيف 

2023، براتب أسبوعي يصل إىل 250 ألف جنيه اسرليني.
 »ESPN« وق�ال أوباميان�ج يف ترصيح�ات نقلته�ا ش�بكة
العاملية،: »تلقيت العديد من العروض، وتحديًدا من برشلونة، 

وأيًضا من أندية أخرى«.
وأضاف: »أولويتي كانت البقاء يف آرس�نال لسببني، األول هو 
املدرب ميكيل أرتيتا، ألننا تحدثنا بقدر ال بأس به خالل فرة 

التوقف وأقنعني باملرشوع الذي يمتلكه النادي«.
وتابع: »السبب الثاني هو الحب الذي ألقاه هنا من الجماهري 
والعامل�ني يف النادي، فمن�ذ قدومي إىل هن�ا، عوملت كواحد 
منهم، وألنني واحد منهم سأبقى هنا، األمر بهذه البساطة«.
كما أعرف أوباميانج، بأنه يرغب يف رؤية حسام عوار العب 
لي�ون، بجواره يف آرس�نال هذا الصيف، وذل�ك يف ظل اهتمام 

الجانرز بالحصول عىل خدماته.
وواصل: »عوار العب جيد للغاية، أتمنى أن نكون محظوظني 
بوجود مثل هذه النوعية من الالعبني يف النادي، أنا متأكد من 
أن�ه يس�تطيع أن يجلب لنا الكثري، آم�ل أن يأتي، رغم أنه ما 

زال العًبا يف ليون«.

يعتق�د  أوباميانج و
ق�ادًرا  س�يكون  آرس�نال  أن 

ع�ىل هزيم�ة ليفرب�ول، غًدا 
الربيمريلي�ج،  يف  االثن�ني، 
م�ن  »س�يكون  وق�ال: 
م�ع  التناف�س  الرائ�ع 
ليفربول، سيكون تحدًيا 
كب�رًيا نح�ن جاه�زون، 
س�نذهب ب�دون خ�وف، 
نريد إزعاجه�م، إنه حلم 

وهدف لنا«.

أوباميانج: حب جماهير االرسنال سبب بقائي مع المدفعجية

النصر يواجه 
أهلي جدة في

 ربع نهائي
 أبطال آسيا

الثالثاء 29 أيلول 2020 
العدد  2427

 السنة 
العاشرة

قال جوزيه مورينيو مدرب توتنهام هوتسبري إن فريقه 
يس�تحق »املزيد م�ن االحرام«، بعد أن حرمته ملس�ة يد 
مثرية للجدل من الفوز عىل نيوكاس�ل يونايتد يف الدوري 

اإلنجليزي.
ومن�ح لوكاس مورا التقدم لتوتنهام لكن الفريق القادم 
من ش�مال لندن لم ينجح يف زيادة تفوقه بعد أن تصدى 

كارل دارلو حارس نيوكاسل لسلسلة من الفرص.
وحصل فريق املدرب س�تيف بروس عىل فرصة يف نهاية 
الوقت املحتسب بدل الضائع، عندما تنافس آندي كارول 
وإيري�ك داير ع�ىل كرة واصطدمت رضب�ة رأس مهاجم 

نيوكاسل بذراع مدافع توتنهام.
وبعد مراجعة مع حكم الفيديو املس�اعد وذهاب الحكم 
بير بانكس ملش�اهدة الواقعة، التي كان ظهر داير فيها 
للكرة، أش�ار إىل عالمة الجزاء ليس�جل كالوم ويلس�ون 
يف ش�باك الحارس هوجو لوريس 
ويتعادل الفريقان 1-1 ليستشيط 

مورينيو غضبا.
وأبلغ موريني�و الصحفيني »لعبنا 
بروع�ة لك�ن دارلو ربما يس�تحق 
جائ�زة أفضل الع�ب يف املباراة، إال 
إذا أردتم منحها إىل ش�خص ليس 

من بني الالعبني«.
الحدي�ث ع�ن  أري�د  »ال  وأض�اف 
ال�ذي  الوحي�د  الش�عور  الق�رار، 
أستطيع الكش�ف عنه هو أنني ال 
أشعر بأن توتنهام يعامل باحرام، 

ال يوجد أي احرام«.
وأكم�ل موريني�و يف إش�ارة لقرار 
احتس�اب ركلة جزاء بعد مراجعة 
عق�ب  املس�اعد  الفيدي�و  حك�م 
صافرة النهاية، يف فوز مانشس�ر 
يونايتد 3-2 عىل برايتون آند هوف 
ألبي�ون »يف بع�ض األندي�ة، حتى 
بعد صفارة النهاي�ة، من املحتمل 

حدوث أشياء مهمة«.

مورينيو: توتنهام 
يستحق االحترام

7الرياضية

كراماريتش األفضل في جولة البوندسليغا

يرغب نادي التس�يو اإليط�ايل، يف التعاقد مع نجمي 
لتدعي�م صفوف  يونايت�د،  مانشس�ر 
العاصم�ة،  نس�ور 
االنتقاالت  فرة  خالل 
الحالي�ة. الصيفي�ة 
صحيف�ة  وذك�رت 
التس�يو  أن  »ص�ن«، 
مزدوج�ة  صفق�ة  يري�د 
م�ن مانشس�ر يونايت�د، 
م�ن خ�الل ض�م أندرياس 
بريي�را وخ�وان مات�ا، وذلك 
ديفي�د  انتق�ال  فش�ل  بع�د 
س�يلفا، ال�ذي انض�م لري�ال 
اإلسباني.وبحسب  سوسييداد 
فابريزي�و رومان�و، الصحف�ي 
الشهري بش�بكة سكاي سبورت 
إيطالي�ا، ف�إن املفاوض�ات بدأت 
بالفعل بني املان يونايتد والتسيو.
ويعترب التس�يو، أندري�اس برييرا، 
خي�اًرا جي�ًدا، لخ�ط وس�ط الفريق 
اإليط�ايل، لتعويض فش�ل ضم ديفيد 
ق�دم  التس�يو  أن  س�يلفا.وأضاف 
عرًض�ا لليونايت�د، لض�م بريي�را ع�ىل 
س�بيل اإلعارة مع خيار الرشاء، كما أن 
مانشس�ر منفتح لرحيل الالعب معاًرا، 
لكن ال يوجد حتى اآلن، اتفاق حول كيفية 

تقاسم راتبه.

التسيو يستهدف ضم ثنائي اليونايتد

رسميا.. دياز ينضم إلى مانشستر سيتي 

يثق كارلو أنش�يلوتي، م�درب إيفرت�ون، يف أن ثيو 
والكوت لن يرحل ع�ن النادي، خالل فرة االنتقاالت 

الحالية، بعد استبعاد الجناح اإلنجليزي من التشكيلة 
التي فازت 2-1 عىل كريستال باالس.وخاض والكوت، 
املنضم إىل إيفرتون قادًما من آرسنال يف 2018، مباراة 
واحدة مع إيفرتون هذا املوس�م، وكان�ت خالل الفوز 

3-0 عىل س�الفورد س�يتي يف كأس رابط�ة األندية 
املحرفة.ولم يشارك الالعب البالغ عمره 31 عاما 
يف آخر 3 مباريات إليفرتون، وذكرت وسائل إعالم 

بريطانية أنه سينتقل إىل ليدز يونايتد.
ويف رده عىل سؤال بشأن إمكانية رحيل والكوت، 
ق�ال املدرب اإليط�ايل »ال أعتقد ذلك. املش�كلة أن 
املنافس�ة صعبة حاليا. يف بعض األحيان يحدث 

أن العًبا مثل ثيو ال يجد له مكانا يف التشكيلة«.
وتابع »لس�وء الحظ هذا هو الق�رار الذي يجب 
اتخاذه ولست س�عيدا التخاذ مثل هذه النوعية 
من القرارات إلقصاء العب مثل والكوت. العب 

محرف وج�اد يف التدريبات وجاهز 
إيفرت�ون،  دائما«.وس�يلتقي 

ثاني ترتيب الدوري املمتاز 
بثالثة انتصارات من ثالث 
مباريات، مع وس�ت هام 
يونايت�د يف كأس الرابطة، 

بعد غد األربعاء.

أنشيلوتي يثق
 في بقاء والكوت

رودجرز يحذر      
 العبي ليسترسيتي



» قلب أمي« تجسد مأساة المرأة الجنوبية السومرية التي عانت فقد األحبة في الحروب 

وقال الشيخ عيل يف قراءة نقدية خص 
به�ا )املراق�ب العراق�ي(: ان الش�عر 
الص�ادق ه�و الذي يعبرّ ع�ن عاطفة 
قوي�ة وعن وج�دان قويرّ وش�خصيرّة 
متف�ردة فالش�عر الصادق ه�و الذي 
يؤل�ف ب�ن الحقائ�ق هك�ذا يك�ون 
الجم�ال ص�ادراً ع�ن نفس الش�اعر 
ومنعس�كاً عىل الحي�اة. فهنالك فرق 
ب�ن الخي�ال والوه�م؛ فالوه�م ه�و 
الف�ن الرخيص الذي يريض ش�هوات 
عال�م الح�س، يف ح�ن أنرّ الخيال هو 
الذي يكون وس�يلة لطل�ب الحقيقة، 
فالخي�ال هو مبدعة تنف�ذ من أرسار 
الخلق إىل الصميم. لكنه ليس س�حرا 
بفع�ل التاثري الخارجي ب�ل حالة من 
ب�األرض  املرتب�ط  الوج�دان  ح�االت 
واألشياء التي تعيشها وتتفاعل معها 
وان اصدق معان�ي الوجدان هي التي 
تك�ون اتج�اه أالم فمن املس�تحيل ان 
اإلنس�ان يتصن�ع ه�ذا الش�عور النه 
وج�ذوره  مغ�روس  جين�ي  ارتب�اط 

منصهرة مع هذا االس�م النه يوما ما 
كان شيئا يف داخلها كجزء من كل . 

واض�اف: ان القصي�دة م�ن الش�عر 
الح�ر الذي يتك�ورّن من ش�طر واحد، 
ي  دون عجز، ذو تفعيلة واحدة، س�مرّ
بالح�ررّ والحرية يف تنوي�ع التفعيالت 
وق�د اعطانا الش�اعر يون�س جلوب 
نموذج�ا   ) ام�ي  قل�ب   ( بقصيدت�ه 
املتدف�ق  ش�عوره  م�ن  اس�تخلصه 
وارتباط�ه الغري محدود عاطفيا بامه 
حت�ى تجل�ت له بع�ض مش�اعر االم 
ورآه مرتبط�ا ارتباط�ا وثيقا بالوطن 
فهما صنوان ال يفرتقان وهما عنوان 
لل�دفء والحنان واملأوى لكل ذي قلب 
حزي�ن  فص�ار الوط�ن واألم عن�ر 
واح�د م�ن العط�اء دون مقاب�ل ويف 
نفس الوقت يتش�اطران االلم والدمع 
, وم�ن خصائ�ص االم العراقي�ة انها 
مرهف�ة اإلحس�اس والدمع�ة تنم�و 
يف عينيه�ا بس�هولة لفيض املش�اعر 
والحن�ن ال�ذي يكتنف قلبه�ا لرحيل 

األحبة وهي صف�ة مالزمة خصوصا 
االم الجنوبي�ة الس�ومرية التي عانت 
كثريا من فقد االحبة بس�بب الحروب 
وغريها وكان الشعور باملظلومية هو 
رفي�ق قلبها ف�ال تجد له س�بيال غري 

الدمع الساخن .
قلب امي

يف قلب امي يسكن الوطن الجريح 
وبعينه�ا دم�ع ع�ىل فق�د االحب�ة يف 

الحروب
فوق الخدود سواتر من كحلة

تنم�و اخادي�دا يش�ابه لونها ش�فق 
الغروب

تتض�وع  االت�ي  املقط�ع  :يف  وتاب�ع 
مشاعر الش�اعر من قلبه وهو يصف 
شعوره املتفق بالس�عادة حن يكون 
بجان�ب ام�ه الن حديثه�ا مع�ه ه�و 
بمثابة بعث الحياة واالمل يف أساريره 
لتخفف عنه تعب الحياة حينما تقول 
له )ان�ت الحي�اة بطوله�ا وبعرضها 
وان�ت س�لطان القل�وب ( هك�ذا هي 
االم ل�م ترتك وليدها ح�ن كان جنينا 
يف بطنها ثم طف�ال حتى اصبح رجال 
فه�ي دائما تغ�دق عليه م�ن حنانها 
وتش�عره بوج�وده فتغمره الس�عادة 
بوجوده�ا بقرب�ه , انه�ا مش�اعر ال 
يمك�ن الوصول اىل وصفه�ا ووجدان 
كنبع ماء فرات س�ائغ للش�اربن هو 
قل�ب االم , ثم يصف الش�اعر حديثها 
بانه رغيف خبز الفقراء يف زمن جوع 
العراق الضارب العمق التاريخي فهي 

املس�ؤولية  والت�ي تتحمل  املضحي�ة 
ع�ىل كاهله�ا وقلبها يف تحم�ل اعباء 
ابنائه�ا ح�ن فق�د االب يف الح�روب 
وتبعاتها املس�تمرة يف وطننا الجريح 
, اذا فه�ي نعم�ة الهية ج�اد بها الله 
تعاىل فمنحها لتضحيتها قبول الدعاء 
حن ترفع اكفها للدعاء بقلبها النقي 
ودمعها الرقراق فيستجيب رب العباد 

لدعائها حتى اىل محو الذنوب .
لكنما حن التواجد قربها 

تنمو اسارير الس�عادة يف مدى عشق 
الحياة 

فتقول يل : انت الحياة بطولها 
وبعرضها

وانت سلطان القلوب
دوما احس واشعر

هي كوكب الحب االلهي الذي
لواله ماكان الوجود سوى رساب

تمحوه انفاس الدروب
كلماته�ا خبز ل�دى الفق�راء يف جوع 

العراق 
ال أبالغ إذ أقول 

هي كعبة الحب الطفويل القديم 
وألجلها الرب العظيم 
يمحو سجالت الذنوب

فاكفها البيضاء أثناء الصالة 
كمظلة من ياسمن 

ووجهها 
شمع ييضء و اليذوب .

وأش�ار إىل إن الش�اعر يرس�م يف هذا 
املقط�ع التجيل الش�عوري ليصف لنا 
قل�ب األم وارتباطه�ا بالتاري�خ حن 
قرن ش�هورها وحنانها ومدى رقتها 
بما عانه النبي يعقوب حن فقد ابنه 
يوس�ف وهذا يعد ارتقاءا ش�عوريا ال 
إرادي�ا منه , لذلك يظهر يونس جلوب 
الرج�ل الكب�ري كأن�ه م�ا زال طف�ال 
صغ�ريا ووجود أم�ه رضورة البد من 
بقائه�ا النه�ا س�بب رئي�ي مهم يف 
استمراريته عىل النحو الذي هو عليه 
والذي من خاللها يس�تمد البقاء رغم 
كل تداعيات الزمن والحياة وقسوتها 
فهي املالذ الوحيد ل�ه وراحته التي ال 
يستطيع االس�تغناء عنها النها تمثل 

وج�وده باملعن�ى الحقيق�ي للوج�ود 
ككائن ح�ي  يلجا إليها حن تقس�وا 
علي�ه الحياة  , فهو بدونها ال رضورة 
له وهذا الشعور الحقيقي املتجذر ينم 
عن مدى تعلق الشاعر بأمه إىل مديات 
الوج�ود وان عل�ة وجوده يس�تمدها 
من وجود أمه بقربه ألنها هي س�بب 
وجوده وحقيقة ش�عورية ال ش�ائبة 
فيه�ا , والقصي�دة بمجمله�ا تخفي 
بن طياتها حزن عمي�ق وخوف لدى 
الش�اعر من أن يأتي يوم وال يرى أمه 
بجانبه حيث اظهر لنا صورا ش�عرية 
تظه�ر م�ن خالله�ا قيم�ة األم لديه 
وان اش�د ما يتوقع�ه خوفه من األتي 

املفاجئ وهو الفقدان ...
إني أراها دمعة من عن يعقوب النبي

قد أثمرت إيمان كون العاشقن 
وألجلها عشقا أذوب

يف داخيل ثورات حزن وانقالب
لكنني وألجلها

أساير الزمن اللعوب
هي راحتي الكبى وفلسفة الوجود 

وبحبها
ناصي�ة  نح�و  الح�ب  رشق  س�أدير 

الجنوب
ال تسألوني من أنا

فبدون أمي لن أكون
إال بقايا من رماد

ت�ذروه ري�ح عاتي�ات ترت�دي ث�وب 
الشحوب

الشاعر يرى اكف والدته البيضاء مظلة من ياسمين 
حميد العنب الخويلدي

وكما هي النظم املرتتبة يف الفن ، حيث أنَّ املبدع له عمر اعتباري يبزغ طلوعاً 
م�ن عمره الوجودي تباًع�ا ، وهو الفني او ماتخصص به اذ ابدع ، ش�عرا او 
رواي�ة او تش�كيال نحتاً أنغاًما وهكذا ، وحتى الس�يايس والفيلس�وف والكل 
جميعاً ممن قدموا واجتهدوا للحياة عىل ش�اكلة خدمة الغرض ، واآلن وجها 
لوجه مع ديباجات /الش�اعر عيل الجي�ايش/ يف ديوانه الثاني ) تداعيات ابن 
زريق( الصادر من بغداد من مطبعة دار الورشة الثقافية ٢٠٢٠،هنا يف هذي 
ات حياٌة مستدامٌة خالدة ،َثُبَت عيل املبدع فيها ، ثبرَّت له عمرًا موازًيا، لم  املنصرّ
َيُمت هنا، استطاع ان يبصَم يف سجل الخلود والبقاء ، هذا عمر املبدع الحقيقي 
، واال غ�ري املبدع يموت كس�ائر العوام والخالئق غ�ري املبدعة ، طال عمرك يف 
نتاجات�ك اْم قر ، عىل عدد ماانتجت وبمق�دار ما علت او هبطت املضامن 

، كثرٌي  هُم املبدعون ولكن منهم 
 ، يختلف�ون  ومنه�م  املع�ايل  يف 
ع�ال بهم النت�اج ام هبط ، وهذا 
راج�ع للقدرة الواهب�ة يف الذات 
الس�امية لدي�ه وع�ىل ق�در ما 
مجموع�ة  يف  حظى،الجي�ايش 
ابن زريق مده�ش الصياغات ، 
جزل العبارة ، حس�ن األلفاظ ، 
وهذي س�مات البد من توفرها 
، باالضافة اىل س�ياق الواقعية 
النصوص  ال�ذي اتس�مت ب�ه 
،عيل يكتب وي�ذرُّ ملح االرض 
عىل عبارت�ه ،يصنع لها ذائقًة 
ُتْشتهى ، ويستجلب لها بحكم 
الصنع�ة رؤى باهرة ،تالمس 
حس املتلقي، يجيد املكاشفة 
امل�راد  النح�و  ع�ىل  والس�ري 
ماكان يف أس�لوبه وعىل اغلب 

رُِحها ليخلق  فعل�ه ، غرائبي�ا تعتيمياً كيفما حلت به مس�ارات األس�لوب يطرّ
جثم�ان الصورة التعبريية،،عادًة نجد الجيايش حامالً قضيته يف اغلب مبانيه 
ومعانيه يف النتاج ،يشكو ويحتج  ويتظاهر عىل طريقته يرى أمًة يرى وطناً 
وإنس�انا بحاجة لحرية ،يش�جب بش�جاعة الفرد املجموع ،عىل طريقة األنا 
الكيل او الجمعي، نرى بعن النقد ان املجموعة نالت من البهارة واالهتمام يف 
الوس�ط األدبي ، تلقفهااالدباء ،ظنهم وثقته�م بتجربة املبدع الجيايش طوال 
ما هو يف تواصله وتفاعله ، لم يغب عن محفل او يختفي عن حضور ، تجربة 
عيل بها فرادة ونكهة، وهذا راجع ملنابع ش�عره وسقياه، ستة وخمسون من 
املرايا امللونة رصفها  بن الدفتن،،انها بستان من زمن وشجر اليموت ، هكذا 

هم املبدعون حضوٌر يتجىل ، وال غياب ُيحَسب له.

قصة قصيرة

املراقب العراقي/ خاص...
أصدرت دار نبوغ املجموعة القصصية الجديدة التي 

تحمل عنوان« دون أشباهه« 
للكاتبة آية ممدوح   .

 تحتوى املجموعة عىل ) 19 ( قصة قصرية تتنوع ما بن 
الخيايل و االجتماعي. 

تألفت املجموعة من ش�خصيات عديدة موجودة بالفعل 
يف الحي�اة و بع�ض القصص حدثت بالفع�ل مما أعطى 

الطاب�ع الواقعي و أضاف املصداقي�ة لطريقة التعبري و 
ال�رد . القص�ص يف تنوعها أعطت الحري�ة للعديد من 
األذواق و امليول و أتاح تنوع الش�خصيات مساحة أكب 
لحرية وجهة النظر و  الرأي و الرأي اآلخر . مع مناقشة 

الفارق و العامل املش�رتك بن الحس�ية والال محس�وس 
ىف العال�م امل�ادي و الكلمات املس�تخدمة يف اللغة ما بن 
الس�طور . األم�ر ال�ذي أثمر ع�ن عالم آخر ب�ن طيات 

الكتاب و موهبة يف الكتابة تستحق االهتمام .

» دون أشباهه« قصص قصيرة تجمع ما بين الخيالي و االجتماعي

لؤلؤة المنصوري

ي�وم جاءت لتس�تقر عند ه�ذه االرض، العجيبة، الصاخبة 
ح�د االضطراب، والقلق، والخوف، لم تنظر اىل يشء س�وى 
تل�ك املكتب�ة الت�ي تثري دهش�ة كل من راها، ل�م تك تعرف 
بع�د، ان مصريها البد وان يرتبط بهاتي�ك االرواح الورقية، 
كان�ت البنت الح�ادة النظرات، تنصت بش�غف مبالغ فيه، 
اىل ح�وارات تعق�د ب�ن االرسة واالصدقاء، تظل تس�جل يف 
اعم�اق روحها تل�ك الحكاي�ات الغريبة الت�ي ال تعرف لها  
معان�ي، ترت�ب احالمها لتتف�ق مع ما س�جلته، وان حدث 
اع�رتاض ، تعيد الرتتي�ب ملرة وثانية، حتى تس�تقر روحها 
القلقة املعبأة باألس�ئلة، اكتش�ف الر فراح�ت تقرأ بنهم 
ماتي�ر لها، علها تص�ل اىل املقاصد والغاي�ات، لم تك األم 
الش�اعرة تعرتض،  ترى يف اعماق صبيتها سعادة ملحوظة 
وغامرة، وهي تسيح بن درب يفيض اىل الحزن وأخر يدفع 
به�ا اىل التأم�ل والس�عادة، ومن اج�ل هذا درس�ت ايناس 
الب�دران اللغ�ة، وص�ارت تراقب ال�رد العراق�ي والعربي 
عن كث�ب، مع وعي ثاقب باش�كاليات العالق�ة بن االنثى 
واملجتم�ع، ثمة الكثري من الضوابط  واملح�ددات، والقيود، 
تمنت ايناس البدران لو تملكت قدرة الش�طب والتصحيح، 
م�ع الحرب اختمرت فكرة البوح العلني، امس�كت البياض 
بعن�اد، وب�دأت ت�رد اول رسدياتها القص�رية، تلك املحنة 
االزلية الت�ي ترافق االناث وال تريد الف�كاك، املرأة التي هي 
اس�اس كل املجتمع�ات، تعي�ش اضطه�اداً قري�اًْ صعب 
االنف�الت منه، لهذا كانت الب�دران ، وعب كل ما قدمته من 
مرودات  تراقب تاثريات الحروب، اليتم، والرتمل، والعوز، 
واملساوات التي التستحي من  ضمري، دونت ايناس مشاعر 
ش�خوصها بدفق من الشاعرية التي تمنح متلقيها فسحة 
من االرتي�اح وتمني االس�تمرار، لم تعد 

تفص�ل املواقف، وراحت تص�ور كل مايحدث بوعي جميل، 
ال تدي�ن الرجل ، وال تضع�ه موضع انتق�اد، مثلما ال تعلن 
ان االنثى وحدها من تتحمل الجور، ثمة مش�رتكات كثرية، 
له�ذا اليجب ان نق�ول ان رسديات ايناس الب�دران هي من 
االدب النس�وي، الذي حاول بعض الواهمن، والس�اعن اىل 
االنش�طار، الدفاع عنه وترس�يخه، ظلت الب�دران بحركات 
ش�خوصها س�واء يف رسدياتها الفصرية او بعد انتقالها اىل 
الرد الطويل، وفية النس�انيتها املش�بعة بالوفاء، ال فشل 
او تراجع دون اضاءات كثرية تش�ري اىل ان ثمة امل يس�كن 
العق�ول والقلوب والبد من انبثاقه يوماً، ايناس البدران هي 
الت�ي تعطي لش�خوصها حرية اختيار الفع�ل وردوده، مع 
استخدام عارف بانسيابية املشهدية التي تسحب معها ثيم 
صغرية تعزز ما تسعى اليه، حوارات ايناس البدران، وربما 
ه�ذا واحد من اس�باب عدم اهتمام النقدي�ة العراقية بها ، 
ه�و خلو حواراتها من االندفاع الفاع�ل، بفعله التوضيحي 
وردود الفع�ل االخذ اىل قيمة اخ�رى وقصدية رسدية. تعزز 
البن�اء الردي الع�ام، الوصف يف الردي�ات الطويلة، هو 
الس�ائد املؤثر، النها تتعمد قراءة الزم�ان واملكان، ومديات 
تاثريهم�ا عىل الش�خوص، ومن ثم عىل املتلق�ي، وهي من 
القالئ�ل يف الردي�ة العراقي�ة الت�ي تعطي للوص�ف قيمة 

واهمية اليستطيع املتلقي تجاوزهما؟
الس�ؤال الذي يراود من يق�رأ  رسديات اين�اس البدران، اىل 
ماذا تريد الوصول؟وماه�ي املقاصد االجتماعية التي تروم 
ايصالها ملجتمع امتأل عقله الجمعي بضجيج االحتجاجات 
م�ن لدن كاتبات يش�كل له�ن االرث االضطهادي النس�وي 
املادة االس�اس؟لم تخرج البدران قط من ضوابط معارفها 
االجتماعي�ة، ظل�ت وفي�ة لحكمته�ا، واالمتن�اع بقطعية 
صارم�ة من وضع املرأة يف مواق�ف ال تحبذ وجودها ْ، ظلت 
تراقب االنث�ى وتطوراته�ا وتس�اعدها بمحاولة، 
قوية من ايجاد طرقها لغرض الخالص االنس�اني 

العام،
وال�ذي اس�جله ع�ىل الب�دران ه�و كث�رة اهمالها 
للبي�اض واالكثار من احالمها االرسية االجتماعية، 
وه�ذه واح�دة من ب�طء تقدي�م منجزه�ا الردي 

ومتابعته.
هي واحدة من اهم س�اردات العراق، وتقف كعالمة 

يف الصف الردي االول .

ايناس البدران..سرديات االحتجاج!!

شوقي كريم حسن

»تداعيات ابن زريق« تحليق 
على هامش الضوء

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

صحيفة-يومية-سياسية-عامة

الثالثاء 29 أيلول  2020 العدد 2427 السنة العاشرة

مصطلحات ادبية
الصور الذهنية:ثقافة الصورة لها أثر عىل املتلقي حيث تندمج وتتحد 
الصور الذهنية عن طريق ترجمة األلفاظ الخاصة لكل صورة معينة 
لتقريبها للعقل اإلنساني بصورتها املفهومة ، إذ لكل لفظ ترتسم له 
يف الذهن والعقل اإلنس�اني صورة تخيلية، فإذا أختلف اللفظ تغريت 
الصورة وارتفع املعنى، وبما أن املعرفة اإلنسانية تكتشف الجديد كل 
ي�وم ، والبد لكل جديد من لفظ يعرف به، ل�ذا فإن للغات كائن قابل 
للتط�ور والنم�و وخاص�ة يف دالالت األلفاظ ، وأكثر م�ا تنطبق هذه 
الخاصية نجدها حارضة  يف اآليات القرآنية عىل اختالف تأويلها عىل 
م�ر العصور ، وكذلك نجدها يف قصائد فحول الش�عراء أمثال املتنبي 
املع�ري البحرتي وأبو تم�ام، إذن اللغة العربية لغ�ة متطورة بتطور 
وسائل اإلنتاج واألدوات واملفاهيم املواكبة واملنترشة يف كل عر من 

العصور وتخضع للزمان واملكان.

طرائف من التراث 

من أطرف القصص التي تناقلها الناس عب العصور قصة 
أول إع�الن تج�اري للخمار األس�ود حيث عاش) مس�كن 
الدارم�ي (وهو أح�د الش�عراء الظرفاء يف الحج�از ،وكان 
يتشبب) يتغزل (بالنساء الجميالت،وكان قدومه إىل املدينة 
للتج�ارة ويحمل من ضمن تجارته)ُخم�ر عراقية( �بضم 
الخاء واملي�م ومفردها خمار بكر الخ�اء وهو ما تغطي 
به املرأة رأس�ها فباع التاجر العراقي جميع األلوان من تلك 
الخمر ما إال اللون األسود ، (فشكا التاجر لصديقه الشاعر 
مس�كن الدارمي عن ع�دم بيعه اللون األس�ود و غربته و 
حاجت�ه فقال له :) مس�كن الدارمي (ال تهت�م بذلك فإني 
س�أنفقها لك حتى تبيعها أجم�ع ، ثم نظم: قل للمليحة يف 
الخمار األس�وِد ماذا فع�لت ب�ناس��ك م�تعب���ِد قد كان 
ر للصالة ث��ياب��ه حتى وقف�ت له بباب املس�ج�د  ش��مرّ
فش�اع الخ�ب يف املدينة بأن الش�اعر ) مس�كن الدارمي ( 
رجع اىل الش�عر وعش�ق صاحبة الخمار األس�ود ،فلم تبق 

مليحة إال اشرتت من التاجر خمارا أسودا .
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الثقافـي

يونس العرافعبد الحسين الشيخ 

المراقب العراقي/القسم الثقايف...
                             يرى الناقد عبد الحس��ن الش��يخ عيل ان الش��عر 
الص��ادق هو الذي يع��ّ� عن عاطف��ة قوية وعن وج��دان قوّي 
وش��خصّية متفردة وه��و ما موجود يف قصي��دة » قلب أمي » 
للش��اعر يون��س جلوب الع��راف التي تجس��د مأس��اة المرأة 

الجنوبية السومرية التي عانت كثريا من فقد األحبة 
يف الحروب. 

املراقب العراقي / خاص...
أك�دت الش�اعرة حي�اة الش�مري أنه�ا 
أجرت ق�راءات الكرتونية يف ديوان«حن 
يأتل�ق الوج�د« لصالح البي�ت الثقايف يف 
الدورة التابع لوزارة الثقافة والس�ياحة 

واالثار.
وقالت الش�مري يف تري�ح ل�)املراقب 
العراق�ي (:ان البي�ت الثق�ايف يف الدورة 
التابع لوزارة الثقافة والسياحة واآلثار 
أجرى معي لق�اء إلكرتونياً  عىل منصة 
مجموعت�ي  ص�دور  بمناس�بة  زووم  
الشعرية  الثامنة  املوسومة »حن يأتلق 

الوجد« الصادرة ع�ن دار األمل الجديدة 
يف دمشق ٢٠٢٠.

 وأضاف�ت : ان اللق�اء االلكرتوني الذي 
دام أكثر من ساعة ونصف تناول العديد 
من القضايا الثقافية واألدبية فضال عن 
القراءات يف نصوص املجموعة الشعرية 
الت�ي ه�ي اخ�ر م�ن كتب�ت وبضمنها 

قصائد كتبت يف زمن الكورونا.
وأش�ارت إىل أنه�ا تحدث�ت اثن�اء اللقاء 
بإيج�از عن تجربتها الش�عرية وأهمية 
النقد وانتشار الكتب اإللكرتونية يف ظل 

تفيش جائحة كورونا.

قراءات الكترونية في ديوان »حين يأتلق الوجد« 

الّركض السائل خلف أحدهم
متى ينتهي هذا الدرب؟ وملاذا 
يب�دو طويالً ه�ذه املرة؟كنُت 
أراه أمام�ي، يتج�اوز األرض 
بحماس�ة كب�رية: )كل يشء 
ال  يشء،  كل  نمل�ك  هن�اك، 

تنقصنا األفراح(.
أركض.. أتبع�ه: )وهل تكفي 
أن  هن�اك؟(.دون  املي�اه 
يلتفت: )كثرياً، وستدهش�كم 
س�يأخذنا  كثرتها(.س�يهدأ.. 
يف جولة بعد أن تهدأ األمطار، 
اعتاد عىل فعل ذلك، هذه املرة 
س�يميش بن�ا نحو الج�داول، 
الت�ي تنفت�ح طاقاته�ا م�ن 
ينابي�ع مجهول�ة يف الجب�ال 
لتس�قي املزارع وتمأل الخزرّان 
الج�ويف، وتفي�ض األح�واض 
الجدي�د،  العش�ب  برائح�ة 
م�ا ال�ذي س�يختلف يف ه�ذه 

الررّحلة؟
انتبه�ُت فجأة إىل اختفاء أمي 
ع�ن ال�درب، كان�ت كعادتها 
تس�ري  األخ�رية  رحالتن�ا  يف 
ال�كالم  ونتب�ادل  جانب�ي  إىل 
األخوة  ويم�يش  والطمأنينة، 

السبعة خلفنا. كيف لم أنتبه 
إىل فقدانها؟ ومنذ متى رشعنا 
ه�ذا؟  الوح�يشرّ  الررّك�ض  يف 
�ت باحثة  ب�دأت أخ�اف، أتلفرّ
عنه�ا بقل�ق كب�ري، جس�دي 
ينصاع للرك�ض، ال أملك حقاً 
يف التوق�ف أو انتظ�ار أحد، ال 

أملك جسدي.
الراك�ض  إلح�اح  كان 
س�تلتقي  )اتركيها..  غريب�اً: 
برفيقاتها يف الج�وار، تحتاج 
لوق�ت أك�ب للبق�اء معهن(. 
كن�ا نجتاز ضب�اب األصقاع، 
أتوس�ل إلي�ه أن يقلرّ�ص من 
حجم خطوته، ع�لرّ خطواتنا 
تس�عفنا فنلحق به، لم يسبق 
به�ذه  يرك�ض  رأيُت�ه  أن  يل 
هارب�ون  وكأنن�ا  ع�ة  الررّ
تق�ع  أن  توش�ك  لعن�ة  م�ن 
ع�ىل األرض، أو لعل�ه النيزك 
الذي زعم أصح�اب العلم أنه 
س�يرضب األرض يوم�ًا م�ا، 
ه�ل بات�ت رضبت�ه وش�يكة 
تس�توجب هذا النفري؟ وملاذا 
س�ائر  دون  راحل�ون  نح�ن 

البرش؟
أرصخ باس�تجداء: )أرجوك.. 
وراءن�ا  األرض  تركن�ا  إنن�ا 
ع�ىل  أح�داً،  ن�ودع  أن  دون 
ن�ا أن تعرف بأم�ر رحيلنا،  أمرّ
إليه�ا للحظة  دعن�ي أرج�ع 
وأخفف عنه�ا فاجعة فراقنا 

.) الجماعيرّ
هل تراه س�معني؟ لم يكرتث 
ألصوات البكاء التي علْت من 
خلفه، التف�ُت خلفي وبيني، 

وإذا بأخوتي الس�بعة، رجاالً 
منهم ونس�اء ع�ادوا أطفاالً 
صغاراً، ال تس�عفهم خطاهم 
ع�ىل  القص�رية  وس�يقانهم 
اللح�اق بن�ا، فيم�ا بق�يرّ يل 
جسدي مس�تديماً يف الزمان، 
ويف امل�كان ال�ذي ب�دا يل ب�ال 
نهاي�ة. م�ا زال�ت يل خط�وة 
امرأة، رعش�ات هروب امرأة، 
لقد عاد أخوتي أطفاالً يؤملهم 
وبقي�ُت  واملط�ر،  الح�ى 

وال  تم�يش  الت�ي  الوحي�دة 
تصغر أب�داً. ب�دأُت أجمعهم، 
أحم�ل م�ن تس�اقط، أحم�ل 
منه�م م�ا اس�تطعُت حمله، 
كنُت أصبرّهم عىل رأيس، أضع 
�ع منهم عىل صدري وال  الررّضرّ
ه�م بثوبي  يأت�ي الحليب، ألفرّ
وأرفعهم عن األرض وأركض، 
لتجميعهم  محاوالت�ي  كانت 
وإعادة تركيبهم عىل جسدي 
دًى يف الوادي الكبري. تذهب سرّ
)إنهم يتس�اقطون ( أرصخ..

م�ن  كالغ�الل  يتس�اقطون 
ثقوب انفتح�ت يف ثوبي فبدا 
تمتصه�م  كب�ري،  كغرب�ال 
األرض الررّطب�ة، لق�د ع�ادوا 
سوائل.ال أعرف كم من الزمن 
بقيُت أالحق الررّطوبة، وأبحث 
يف املياه!آملتن�ي فكرة تركهم، 
يرتكه�م  أن  لقلب�ي  كي�ف 
تبك�ي  س�وائل  وحيدي�ن.. 

بشكل مرعب.
ني هذه الررّحلة فأصمت  تحريرّ
بحم�ى  وأص�اب  ذه�ويل،  يف 
باردة يف عظامي، أتساءل هل 

أت�رك الررّاكض لش�أنه يميض 
وأعود أدراجي؟!

يحررّضن�ي ع�ىل ه�ذا الخيار 
بكاء الس�وائل، ب�كاء األخوة، 

أخىش أن تغرق األرض.
أما ه�و.. فقد بدا يل وكأنه قد 
تخىل عن كل يشء، ونيرّ أمر 

الرحلة.
راح يركض مبتعداً، يركض يف 
الري�اح، يف الهباء، وبدا صوت 
نعليه عىل العالم يخفت شيئاً 
فش�يئاً. حتى اختف�ى تماماً 

مثل شبح.
أبك�ي  أن  ع�يلرّ  كان  هن�ا.. 
أيض�اً، وأعود إىل س�ائل، هذا 
م�ا يقتضي�ه الح�ال عندم�ا 
أجدن�ي وحي�دة وعاجزة عن 
كل يشء..)أب�ي.. ي�ا أب�ي ال 
تركض.. أرج�وك ال تذهب إىل 

هذه الررّحلة (..
لقد صار أبي أش�به بالبخار، 
أندف�ع اآلن يف كام�ل عافيتي 

وشبابي وبحثي خلف أبي.
وم�ا زل�ُت أبك�ي وأرك�ض.. 

وأتابع تحويل إىل سائل.
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 ومعظ�م ذلك امل�وروث االدبي الش�عبي لم 
يدون ول�م تتجرد االق�ام لتقييده وضبطه 
م�ن اف�واه الع�وام قب�ل ان ينط�وي جي�ل 
املخرضمن م�ن البغدادي�ن وتنطوي معه 

صحائف رائعة من تراث خالد صميم.
ان ت�راث كل قوم هو نتاج حياتهم وبيئتهم 
وعىل اساس�ه تدرس السرية اليومية للفرد، 
ولق�د انحدرت الين�ا من بقايا تل�ك العهود 
الخ�وايل م�ا يس�تحق الح�ر والتس�جيل 
ليكون من وراء ذل�ك تاريخ اجتماعي ادبي 

لهذه املدينة الخالدة يف جبني الزمان.
والغري�ب يف االم�ر ان معظ�م الذي�ن دونوا 
املاثورات البغدادية كانوا من رعيل العلماء، 
ول�م نجد بينهم باحثا اجتماعيا افرد جهده 
لرص�د تلك النتاجات الش�عبية، فان ش�يخ 
الع�ر املرح�وم محمود ش�كري االلويس 
كان م�ن اوائل الرواد، يف هذا املضمار، بعده 
تاتي جهود الش�يخ )عبد الحمي�د عبادة(. 
وق�د ع�رف االول بولع�ه الش�ديد يف جم�ع 
االمث�ال العامية من افواه اهلها، كما عكف 
س�نوات عىل جمع مادة كتاب�ه الذي يؤرخ 
ملدينة الس�ام ومس�اجدها ومعاه�د العلم 
فيها، كما ان الشيخ استاذنا جال الحنفي 
البغ�دادي كان م�ن ال�رواد االول يف مضمار 
املاثور البغدادي ولعله اغزر هؤالء الباحثني 
انتاجا. ويعترب كتابه )معجم اللغة العامية 
البغدادي�ة(، م�ن امه�ات املص�ادر الرتاثية 
النادرة التي تزهو بها بغداد ملا انطوى عليه 

من نفائي يف االمثال واملواقع والشخصيات 
واالس�تطرادات وهو جهد تنوء به الجماعة 
املختص�ة ول�و اوكل اليها مثل ه�ذا العمل 
فيك�ف وه�و جهد ف�ردي دائب ع�ىل مدى 

سنوات العمر؟!.
كم�ا ان االب انس�تاس الكرميل ه�و االخر 
من رجاالت س�لك الكهانة ولعل اهتماماته 
التاري�خ  يف  العميق�ة  وابحاث�ة  الدقيق�ة 
البغدادي قد اكس�ب االجيال ثروة رائعة بما 
ن�ره وحققه واس�تقصاه. ومجل�ة )لغة 
العرب( خري شاهد لخري رائد وكانت السيدة 
)عادل�ة الهاش�مية( من الس�ابقات الاتي 
عكفن عىل جمع املثل البغدادي والحكايات 
الش�عية، ولها يف ذلك مجالس رائعة تذكرنا 
ببغ�داد يف زاه�ي عصورها ، وهذه الس�يدة 
من بيت علم وادب، درس�ت ع�ىل يد والدها 
السيد يحيى بن السيد عبد القادر الهاشمي 
وت�رددت ع�ىل مجال�س الوع�ظ واالرش�اد 
واولعت بالتفس�ري القصيص للقرآن الكريم 
يف  االدب�اء  الش�عراء  اش�قاءها  وش�اركت 
دراساتهم، وارسلت االسئلة اىل شيخ الوقت 
)عيل عاء الدين االلويس( رحمه الله وعلمت 
الكثريات من نساء محلتها القراءة والكتابة 
والقرآن الكريم والحديث الريف، كان لها 
مجم�وع م�ن االمث�ال الش�عبية البغدادية 
اس�تعان به ش�قيقه )محم الهاش�مي( يف 
تاليف مجموعته الرائعة التي جعلها العميد 
)عب�د الرحم�ن( مص�درا هاما ملوس�وعته 

البغدادي�ة،  العامي�ة  االمث�ال  يف  الش�هرية 
والذي س�معناه منها خال االربعني الس�نة 
املاضية ودوناه عن لس�انها يعترب بحد ذاته 
مجموع�ة ن�ادرة للمثل البغ�دادي يف جانب 
الكرخ وباللفظة الت�ي كان عليها قبل قرن 

من الزمان.
كما استعان بها رجل من ابناء عمومتها 
هو املرحوم )ناجي ش�اكر( اللواء الركن 
ومدير االعاش�ة الع�ام س�ابقا يف تاليف 
كتاب�ه – ال�ذي ل�م يرحه – ع�ن امثال 
بغداد يف القرن املايض.ولقد اطلع املرحوم 
)توفي�ق الس�ويدي( ع�ىل مس�ودة ه�ذا 
الكت�اب النفيس ونص�ح مؤلفه برحه 
وتبويب�ه ون�ره خدم�ة لتاري�خ مدينة 

السام.
ان التطور املادي الرسيع واالنتقال الهائل 
اىل ع�ر االل�ة يتطل�ب من االنس�ان ان 
يحتفظ بثروته التي ال�ت اليه من حكايا 
الجدات واس�عار الليايل واساطري السنني 
له�ذه  االجتماع�ي  فالتاري�خ  الخ�وايل، 
املدينة التي تش�هد اليوم تطورا يف مسرية 
نهضته�ا املع�ارصة يس�تدعي تنش�يط 
حرك�ة توثيق فكر االب�اء، فابناء االجيال 
االتية ال تعرف اين يقع )نهر املسعودي(. 
كم�ا انا ال ندري اين ه�و اليوم 0درب ابو 
عيل( النها ش�هدت متحف�ا ضخما يقوم 
ع�ىل ارض بس�تان االررضوم�يل يف كرخ 

بغدا.

منذ ظهور أول حالة إصاب�ة بكوفيد -19 يف العراق 
يف أواخر فرباير/ ش�باط 2020، واس�تمرار حاالت 
اإلصاب�ة خ�ال الصيف، كافح�ت الدول�ة العراقية 
للتعامل مع النمو االقتصادي الراكد، واالضطرابات 
السياس�ية، وانقس�ام الرأي العام. وعىل الرغم من 
املحاوالت املبكرة إلبطاء انتش�ار الفريوس، تسببت 
العاقة املتوترة بني الش�عب العراق�ي وحكومته يف 
مش�اكل للجهات الحكومية وعززت انتش�ار الوباء 

يف الباد.
وحت�ى اآلن، كان التع�اون الش�عبي م�ع الحكومة 
محدودا، ففي حني تعاطى الكثري من سكان مراكز 
املدن مع تف�ى الوباء بجدي�ة، والتزموا بإجراءات 
الوقاية والس�امة التي أقرتها وزارة الصحة، إال أن 
تل�ك الفئة هي األقل ع�ددا بني الس�كان.  أما الفئة 
األكثر ش�يوعا ه�ي تلك املوج�ودة يف أط�راف املدن 
واملناطق الريفية والتي تنكر وجود الوباء، أو تؤمن 
بنظرية املؤامرة أو تس�خر من اإلجراءات الوقائية، 
أو تخ�رج بتأويات ومربرات ديني�ة أو غيبية تعزز 

إنكارها.
أدت هذه التوجهات الشعبية، إىل جانب انعدم الثقة 
يف الحكوم�ة واملش�اكل االقتصادي�ة، إىل الح�د من 
نجاح الجه�ود العراقية للتعامل م�ع تفى الوباء، 
مما ساعد عىل تفسري تزايد عدد الحاالت خال فرتة 

الصيف، دون وجود أي بوادر للرتاجع.
جهود مبكرة تحت 

إرشاف مسؤويل الصحة
أبلغ العراق ع�ن أول حالة إصابة ب�فريوس كورونا 
النج�ف  مدين�ة  يف   2020 ش�باط  فرباي�ر/   24 يف 
األرشف. وبع�د ثاثة أي�ام من ظهور ه�ذه الحالة، 
أبلغ�ت العاصمة بغداد عن أول حالة لها. ويف الرابع 
م�ن م�ارس/ أذار، ش�هدت الب�اد أول حال�ة وفاة 

بفريوس كورونا يف إقليم كردستان.
هن�ا كان عىل وزير الصح�ة العراقي أن يأخذ دوره، 
وه�و ما حص�ل، فق�د كان الوزير الطبي�ب جعفر 
ص�ادق ع�اوي، األكث�ر نش�اطا م�ن بني ال�وزراء 
واس�تطاع قي�ادة الدولة وكس�ب اح�رتام جزء من 
الش�ارع العراقي الغاض�ب، ربما لخربت�ه الطويلة 
كونه كان من أش�هر األطب�اء العراقيني املقيمني يف 
بريطاني�ا، وتمكن ه�ذا الوزير م�ن توظيف خربته 
وعاقات�ه وقام بتش�كيل فريق متخص�ص ملواجه 
الوباء، ودفع الحكوم�ة اىل القيام بإجراءات مبكرة 
للوقاي�ة من الجائحة وذلك رغ�م أن هذه اإلجراءات 
قوبل�ت من الن�اس باالس�تهزاء والرف�ض يف بداية 

األمر.
كانت إجراءات الوزير مبكرة ففي 28 يناير /كانون 
الثان�ي 2020 أعلنت وزارة الصح�ة العراقية اتخاذ 
إج�راءات وقائية ملن�ع وصول فاي�روس كورونا إىل 
الع�راق، واعتمدت تدابري احرتازي�ة يف منافذ العراق 
الحدودي�ة تحس�با ألي إصاب�ات محتمل�ة، وبع�د 
أس�بوعني من تلك اإلج�راءات وبعد إع�ان منظمة 
الصح�ة العاملية أن فريوس كورون�ا قد أصبح وباًء 
عامليًّ�ا، اتخذت اللجنة الحكومية املختصة برئاس�ة 
وزي�ر الصحة العراقي إج�راءات إضافية منها منع 

التجمعات االجتماعية وإغاق املطاعم.
لك�ن ه�ذه اإلجراءات الت�ي اتخذها الوزي�ر لم تكن 
تنجح يف منع دخول الجائحة للعراق، بسبب إخفاق 
الحكوم�ة يف إدارة مل�ف العراقي�ني العائدي�ن م�ن 
الخ�ارج، ولم تفل�ح الجهات الصحية يف الس�يطرة 

عىل املناف�ذ الحدودية للعراق، ول�م تتمكن األجهزة 
اإلعامي�ة العراقي�ة م�ن إقن�اع املواطن�ني بتطبيق 

إجراءات الوقاية والسامة.
لذلك حاولت الحكومة العراقية اتخاذ إجراءات أكثر 
رصام�ة وجدي�ة، فف�ي 26 م�ارس آذار 2020 قرر 
مجلس الوزراء العراقي تش�كيل لجنة عليا للصحة 
والسامة الوطنية برئاس�ة رئيس الوزراء العراقي، 
واعتباره�ا الجه�ة العليا املعنية بمكافحة انتش�ار 
فريوس كورونا املستجد يف العراق، إضافة اىل اللجنة 

التي يرتأسها وزير الصحة.
فشل حكومي وانعدام ثقة عام

ظهرت جائحة كورونا والع�راق يعيش أخطر ازمه 
سياسية منذ نيسان 2003 حيث.

له�ذا دق خطر الجائحة أبواب العراق يف ظل ظروف 
سياس�ية معق�دة، ضاعف تعقيدها انهيار أس�عار 
البرتول وانكش�اف ع�ورة االقتص�اد العراقي الذي 
يعتمد النفط كمصدر أس�اس لتموي�ل كل عمليات 
اإلنف�اق التي تخص الدولة العراقية، التي بدت أكثر 
ضعفا من أي وقت س�ابق نتيجة تدهور االقتصاد، 
وتراج�ع املس�توى املعي�ي، . كم�ا أن الحكوم�ة 
العراقية كانت مس�تقيلة، ومتقاطعة مع الشارع، 

وتمارس صاحيات تريف األعمال .
انعكست القطيعة بني الشارع والحكومة يف العراق 
ع�ىل اإلج�راءات الحكومي�ة الهادف�ة اىل الح�د من 
انتشار الفريوس، فلم يكن املواطن العراقي متفاعل 
مع تعليمات وزارة الصحة، واألس�باب كثرية أهمها 
أن الجزء األكرب من الش�عب العراق�ي ال يملك الثقة 
الكامل�ة بمؤسس�ات الدول�ة. واألدهى م�ن ذلك أن 
هناك من شكك بوجود الفريوس باألساس، أو اتهم 
الحكومة باملبالغة يف اإلجراءات، لغرض فرض حظر 
التج�وال وإحكام الس�يطرة عىل الش�ارع العراقي 

املنفلت أصا.
وهناك عامل مهم هو عدم تمكن الحكومة العراقية 
من معالجة اآلث�ار املعيش�ية واالقتصادية الناتجة 
ع�ن اإلج�راءات الحكومية لتقييد حرك�ة املواطنني 
للحد من تأثري الجائحة، التي س�ببت الرضر الكبري 
ألصح�اب امله�ن واملصالح الح�رة، وأوقف�ت أرزاق 
الكثري من العمال الذين يكسبون قوتهم من عملهم 
اليوم�ي، وأصب�ح املواط�ن العراق�ي أم�ام ضغ�ط 
مزدوج هو الجائحة والحالة املعيشية، لذلك استمر 
تجاه�ل اإلج�راءات والتعليم�ات الحكومي�ة خال 
الشهور األوىل النتش�ار الفريوس، وذلك رغم ارتفاع 
معدالت اإلصابة وانتشار األخبار عن كوارث تجتاح 

دول أخرى وبالخصوص إيران املجاورة.
ورغم إعان الكاظمي منذ تس�لمه رئاسة الحكومة 
يف 6 ماي�و آيار 2020 أن مواجه�ة وباء كورونا من 
أوىل أولوي�ات حكومته، إال أنه لن يتمكن من إيقاف 
التده�ور يف الخدم�ات الصحي�ة. كم�ا أدى عج�ز 
املؤسسات الحكومية، واإلهمال، والفساد، وأنظمة 
واالضطراب�ات  املائم�ة،  غ�ري  الصحي�ة  الرعاي�ة 
السياس�ية اىل امتناع معظم العراقيني املصابني عن 
التوجه للمستشفيات الحكومية واختيارهم الحجر 
املن�زيل كوس�يلة وحي�دة للنج�اة، وأصبح الش�ارع 
العراق�ي ينظ�ر اىل مستش�فيات الدول�ة ع�ىل أنها 

أماكن موبوءة تضاعف الخطورة.
وعىل الرغم من خطاب رئي�س الوزراء الجديد الذي 
وعد بتسخري كل الجهد الحكومي والشعبي ملواجهة 
الجائح�ة، لك�ن لم يلمس الش�عب العراق�ي وجود 
اس�رتاتيجية أو خط�ة واضح�ة للمواجه�ة، واألمر 
كأنم�ا يتجه اىل مناعة القطي�ع، وصاروا يواجهون 

اس�تمرار مس�تقباً غري مري�ح وغامض  م�ع 
تفى الفريوس.
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التراث البغدادي الضائع
من اراد ان يتصدى لتدوين التاريخ االجتماعي لمدينة السالم، بغداد ، يجد نفسه امام موروث شعبي اصيل انحدر 

اليه من االجيال السالفة بكل ما حملت صدوره! من حكايات وكنايات وامثال عامية وحرف وصناعات و فنون

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

المدينة القديمة بالنجف.. عراقة تأريخ تنتظر التجديد
تاريخ املدينة

تمت�د عمر االزق�ة القديم�ة يف النجف االرشف 
ملئات السنني، تعترب املوروث التاريخي والثقايف 
للمدينة املقدسة حيث يتوس�طها مرقد االمام 
ع�يل )عليه الس�ام( و تنتر فيها مس�اجد و 
مدارس دينية تاريخية، و مكتبات تحتوي عىل 
مؤلفات و نوادر العلماء الذين س�كنوا فيها، و 
أبنية كانت ش�اهدة عىل حقب وأحداث ماضية 
من تاريخ العراق، من هذا املنطلق بدأت أهمية 
هذا امل�كان، فأصبح�ت محط رح�ال الزائرين 
م�ن كل بقاع العالم اال ان تل�ك املدينة العريقة 
بما تحتوي من حكاي�ات وثقافة ال يزال أهلها 
يش�كون االهمال بسبب وجود مخالفات البناء 
الت�ي عمت ارج�اء املدينة وش�وهت مظهرها، 
وكذل�ك وجود البناي�ات الش�اهقة التي غريت 

الطبيعة الشعبية البسيطة للمدينة.
قرارات لم تنفذ

مح�اوالت عديدة لجمع اش�اء تاري�خ املدينة 
فف�ي عام 2015 ت�م تخوي�ل االدارة املحلية يف 
النجف بازالة التجاوزات ومحاس�بة املخالفني، 
اال ان الق�رار قي�د التنفيذ حت�ى اللحظة وعن 
اسباب عدم تنفيذ القرار رصح محافظ النجف 
االرشف ل�ؤي الي�ارسي، ان »الحكومة املحلية 
تعت�زم بالتش�اور م�ع الدوائر املعني�ة بفرض 
غرام�ات مالية عىل املتجاوزي�ن وايقاف البناء 
غ�ري املرخ�ص يف املدين�ة القديم�ة«، مبينا ان 
»املحافظة ليس لديه�ا االمكانات الفنية الزالة 

االبني�ة املتج�اوزة«.
وبحس�ب الخب�ري القانون�ي ولي�د الش�مري، 
إن »ق�رار حك�م الزام�ي ص�در م�ن محكم�ة 
ب�داءة النجف يلزم بها الجه�ات املعنية بانهاء 

التجاوزات ومحاسبة املقرين واملخالفني«.
التجديد الحرضي

رئيس رابطة الفنادق يف النجف االرشف صائب 
ابو غنيم اف�اد ان »جهات مرتبطة بالدولة هي 
من سهلت دخول مواد البناء اىل املدينة القديمة 
وس�اعدت يف اقام�ة الفن�ادق دون املواصفات 

القانونية«.
وطال�ب ابو غني�م »الحكومة املحلي�ة بتطبيق 
م�روع التجدي�د الحرضي للمدين�ة القديمة 
واظهارها بشكل الئق لتكون واجهة مرقة«.
فيم�ا اك�د محافظ النج�ف لؤي الي�ارسي، ان 
»م�روع التجديد الحرضي تم املصادقة عليه 
مطل�ع العام الح�ايل«، مش�ريا اىل ان »املروع 

سمح برتميم و بناء املجمعات و املحات
التجاري�ة وفق الط�راز اإلس�امي التقليدي يف 
املدينة القديم�ة و وفق ضوابط البناء املقرر يف 

هذه املنطقة حرا«.

مدينة ال يمكن 
تحديدها بإطار زمني 
المتداد تاريخها إلى 

عصر ما قبل اإلسالم، 
تقع على حافة 

الهضبة الغربية من 
العراق واطلق عليها 
العديد من التسميات 

اشهرها وادي السالم 
ومعنى التسمية، أرض 

الطمأنينة والراحة، 
فكل من زارها يتسرب 

الى قلبه الخشوع 
والرهبة لما تضمه من 

قدسية محاطة بصور 
واسماء الشخاص لم 
تبق منهم اال قبور 

شاخصة وبقايا ذكريات 
يحتفظ فيها من 

يعرفهم.

كورون���ا ف���ي موجته���ا الثانية تؤكد هشاش���ة حديث ذو شجون عن التراث المركون
المنظومة الصحية وتهدد بانهيارها
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شكوى من موظفي
 مجاري الزبير

وهنالك خش�ية من تأثري النزاع عىل مرشوع 
اإلس�امية،  الحض�ارة  عاصم�ة  س�امراء 
اله�ادف إىل إع�ادة تأهي�ل املدين�ة وإصاح 
البنى التحتي�ة فيها، وفق ما ج�اء يف القرار 
املنش�ور بجريدة الوقائع العراقية يف إبريل/ 
نيس�ان 2018، والذي ما زال مجمدا بس�بب 

عدم رصف املخصصات املالية له.
ويعت�ر مطلع�ون أن »وض�ع املدينة خاص 
وال يحتم�ل أي نزاع�ات«،  ولذل�ك يس�عى 
بدوره إىل تقريب وجهات النظر بني األطراف 
املتنازعة ع�ىل أراض أثرية وزراعية مملوكة 
باألص�ل للدول�ة، يف املقاطع�ات 22 جبريية، 
غ�رب املدين�ة، ومقاطع�ة 26 ت�ل العلي�ج، 
و25 عرموش�ية، إذ قدم�ت أطراف س�ندات 
تثب�ت أحقيتها بزراعته�ا واالنتفاع بها، كما 
قدم�ت أطراف أخرى س�ندات تثبت رشاءها 
ملس�احات فيها عام 2019، وكّل طرف منها 

يسعى للبناء يف حصته.
واكد، أن عىل املش�رين الحصول عىل جميع 
املوافق�ات الرس�مية من الجهات املس�ؤولة 
ع�ن األرض قب�ل الب�دء بالبن�اء، تفادياً ألي 
رصاع�ات ق�د تنش�أ م�ع األش�خاص الذين 
اعتادوا زراعة األرايض املريية، بموجب عقود 

تجددها الحكومات املتعاقبة لها.
هذا وثبت كتاب رس�مي رقم 4019، الصادر 
يف 25 نوفمر/ ترشين الثاني عام 2019 عن 
فرع دائرة عقارات الدولة يف محافظة صاح 
الدي�ن، أن معلوم�ات وردت إىل الدائ�رة تفيد 
ببيع مس�احات من القطعة 10/1 مقاطعة 
22 جبريي�ة، وتبلغ مس�احتها 4274 دونما 
و11 أول�ك )األول�ك يعادل 100 م�ر مربع(، 
م�ن قبل دائرة وتراث س�امراء إىل املواطنني، 
علما أن القطعة مملوكة لوزارة املالية، وهي 
منطقة أثري�ة بموجب التصميم األس�ايس، 
لتن�ذر الدائ�رة قائممقامية قضاء س�امراء 
بوقف التجاوزات الحاصلة عليها، وتزويدها 
اإلج�راءات  التخ�اذ  املتجاوزي�ن  بأس�ماء 

القانونية بحقهم.
وتنص الفق�رة األوىل من املادة 9 من  قانون 
اآلثار وال�راث رقم 55 لع�ام 2001، عىل أن 
»تلت�زم دوائر الدول�ة والقطاع االش�راكي، 
عند وض�ع الي�د ع�ىل األرايض أو إفرازها أو 
إزالة شيوعها داخل حدود التصميم األسايس 
للم�دن أو خارجه�ا، ب�أن تتجن�ب توزي�ع 
واس�تغال املواق�ع واألبني�ة األثرية ووضع 
املحرمات املناسبة لها بالتنسيق مع السلطة 

األثرية«.
وكان مدي�ر بلدي�ة س�امراء ق�د طال�ب يف 

كتاب مرس�ل لقائممقامية قضاء س�امراء 
يف 25 نوفم�ر 2018، بإيق�اف فتح وتعديل 
الش�وارع يف القطعة املذك�ورة، كونها أثرية، 
ويف ح�ال تّم رفع الصف�ة األثرية عنها فإنها 
تصبح تحت ترصف بلدية س�امراء بحس�ب 
القانون رقم 80 لعام 1970، وينص يف مادته 
الثالثة عىل أنه »إذا تملكت الجهات املبينة يف 
امل�ادة الثانية م�ن هذا القان�ون ارضا بدون 
ب�دل وانتفى الغ�رض الذي ملك�ت من أجله 
لها فتعود ملكي�ة األرض إىل الوحدة اإلدارية 
)البلدي�ة( بق�رار م�ن رئي�س الجمهوري�ة 
واقراح من وزير الش�ؤون البلدية والقروية 
توافق ما تكش�فه الوثائق مع إفادة العراقي 
الستيني أحمد جهاد، الذي يزرع هو وأبناؤه 
القطع�ة )10/1( يف املقاطع�ة 22 جبريية، 
من�ذ ع�ام 1984، قائ�ا إن األرض املختل�ف 
عليه�ا تقع خل�ف معمل األدوي�ة يف املدينة، 
وتضم مواقع أثرية وزراعية مملوكة لوزارة 
املالية، بحس�ب الس�ند الصادر عن الس�جل 

العقاري رقم )417139(.
ويؤكد جه�اد أن العديد من املواقع األثرية يف 
منطقة قصور املتوكل غرب املدينة قس�مت 
وبيعت ألش�خاص بش�كل مخال�ف، وأزيلت 
وتغ�ريت معاملها أيض�ا، باإلضاف�ة إىل إزالة 
مرك�ز س�باق الخيل الواق�ع يف املقاطعة 26 
ت�ل العليج، الذي يعود بناؤه إىل عهد الخليفة 
املتوكل أيضا، مضيف�ا أن كل ذلك تم يف عهد 

مدي�ر دائ�رة اآلث�ار الحكومي�ة يف محافظة 
ص�اح الدين، لك�ن األخري ينف�ي االتهامات 
املوجه�ة إىل دائرت�ه حول بي�ع أراض أثرية، 
واصف�اً اياها بأنه�ا »عارية ع�ن الصحة«، 
أن وظيفته�م حماي�ة تل�ك األرايض  مبين�اً 

وليس بيعها«.
ويف ه�ذا الش�أن يؤك�د، رئي�س ف�رع نقابة 

املحامني الس�ابق يف محافظ�ة صاح الدين، 
أن قانون اآلث�ار والراث ال يس�مح بتحويل 
صن�ف األرايض أو التاع�ب بمصريه�ا، لكن 
امل�زارع جهاد يق�ول، إن عائ�ات ظهرت يف 
يوني�و/ حزيران 2019 وتدعي أنها اش�رت 
مس�احات محددة يف ه�ذه املقاطعة، ولديها 
س�ندات تمليك يف قطعة مرقم�ة ب�)13/1( 
يف املقاطع�ة ذاته�ا، وهي لم تك�ن موجودة 
اس�تنادا إىل س�ندات األرض الت�ي يمتلكه�ا، 
الحكومي�ة يف  اآلث�ار  دائ�رة  مدي�ر  متهم�اً 
محافظ�ة ص�اح الدي�ن،  باس�تصدار ه�ذا 
السند، ليتمكن من بيع أراض يحظر القانون 
بيعها، ويحملّه مس�ؤولية التاعب يف أصول 

وجنس األرايض الزراعية واألثرية
. ويزع�م أن األرض املختلف عليها ملك ألحد 
مواطني س�امراء ومسجلة باسمه منذ عام 
1984، وه�ي ضم�ن أرض زراعي�ة مملوكة 
للدولة مساحتها 400 دونم، تقع يف القطعة 
املرقم�ة )13/1( 22 جبريي�ة، وقام مالكها 
ببيعه�ا كأس�هم زراعية، أم�ا منطقة قرص 
االثري، التي تحم�ل الصفة األثرية، فتقع يف 

القطع�ة )10/1( 22 جبريية املجاورة لهذه 
القطعة، وأن الكثري من الناس اش�تبهوا بأن 

القطعتني قطعة واحدة.
لكن الكتاب الرس�مي، الصادر م�ن مديرية 
التس�جيل العقاري إىل مفتش�ية آثار وتراث 
صاح الدين، يف الثاني من ديس�مر/ كانون 
العق�اري  الس�ند  إن  يق�ول   ،2019 األول 
رق�م 13/1 صدر وس�جل لديه�ا يف حزيران 
ع�ام 2019، م�ا يثب�ت صحة حدي�ث جهاد 
حول ع�دم وجود هذا الس�ند س�ابقا، إذ تم 
استصداره يف الوقت الذي تم فيه بيع األرايض 

الزراعية املحيطة باملوقع األثري.
قول  األربعيني أحمد جاس�م، إنه ومنذ أكثر 
من 20 س�نة، يحيط س�اتر بمدينة سامراء 
إىل مدين�ة مغلق�ة، وتق�ع األرض  حّوله�ا 
الزراعية داخل الس�اتر وهناك اشرى 200 
م�ر للبناء، لك�ن جهاد اعرض ع�ىل البناء 
ألن األرض تعود له وألقاربه، وقام بتهديده، 
وفقاً لجاس�م، ال�ذي يعد واح�دا من 2500 
مترضر اش�روا بالطريقة ذاتها يف القطعة 
املختلف عليه�ا، موضح�اً أن القضاء حكم 
إىل  اس�تناداً  للمش�رين،  األرض  بعائدي�ة 
الس�ندات الزراعية التي أُعَطْوها يف القطعة 
13/1 م�ن املقاطع�ة 22 جبريي�ة، لكنه�م 
فوجئ�وا ب�أن تل�ك األرايض ل�م يج�ر تغيري 
اس�تعمالها وفقا ملا ينص عليه القانون من 
زراعية لس�كنية، كما أنه�ا تفتقر للخدمات 
األساس�ية كونه�ا خ�ارج تصمي�م املدين�ة 

األسايس.
ويكش�ف جاس�م أن وزارة الزراعة كانت قد 
باع�ت األرايض يف القطعة 10/1 جبريية 22 
ملس�تثمر، وهو ب�دوره باع لألف�راد، وهو ما 
يمث�ل تحايا عىل القان�ون، كما يوضح، ألن 
قانون االس�تثمار رقم 50 لعام 2016، حدد 

آلي�ة يف اس�تماك األرايض العائ�دة للقط�اع 
الخاص أو الدولة ويحتم أخذ موافقة رئيس 
مجل�س ال�وزراء، وأن هيئة االس�تثمار هي 
الجه�ة التي تح�دد املناطق ولي�س أي جهة 
أخ�رى غريه�ا، أم�ا يف بيع القطع�ة املرقمة 
ب��13/1 22 جبريية، لم يك�ن الترصف من 

قبل هيئة االستثمار وفقا للقانون.
وينطبق حال جاس�م ع�ىل األربعينية إيمان 
عام�ر، الت�ي تنتظ�ر وعائلتها بناء مس�كن 
لهم، بعدما اصطدموا باملش�اكل ذاتها. وهو 
م�ا يؤك�ده كتاب ص�ادر يف 13 م�ن فراير/ 
ش�باط 2017، عن مدير بلدية سامراء فائق 
مطل�ق زي�دان، إىل مديري�ة بلدي�ات ص�اح 
الدين، يحذر من وجود س�كن عش�وائي غري 
مطابق ملواصفات املدينة، وذلك بسبب تمليك 
األرايض الزراعية اململوكة للدولة، واملشمولة 
بمح�ددات وقوان�ني البلدي�ة إىل أش�خاص، 
مطالباً دائ�رة عقارات الدول�ة بالتوقف عن 
ذل�ك، ملا يس�ببه من رضر كبري ع�ىل البلدية 
يف مج�ال االس�تعمال والتوس�ع، ويؤكد عىل 
رضورة الطلب من دائرة التس�جيل العقاري 
يف محافظة صاح الدين اإليعاز إىل ماحظية 
التسجيل العقاري يف سامراء، بمنع تسجيل 
هذه األرايض بدون موافقة البلدية، كون هذا 
التمليك لألش�خاص لم يكن موجوداً سابقاً، 
وإنما ظهر فقط عقب عام 2014، بعد تردي 

األوضاع األمنية.
عش�وائية بيع تلك األرايض الزراعية واألثرية 
الواقع�ة خ�ارج ح�دود التصميم األس�ايس 
لألحياء الس�كنية يف مدينة سامراء يتسبب، 
بحس�ب س�كان املدين�ة، يف تغي�ري خريطة 
مدينتهم بش�كل عشوائي، ومع ذلك، استمر 
تمليك أرايض الدولة لألش�خاص عىل حساب 

املناطق االثارية .
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الزبري  مجاري  دائرة  موظفي  من  عدد  طالب 
بمنحهم  املجاري  ومديرية  البلديات  \وزارة 
الساعات  اجور  ورصف  الخطورة  مخصصات 
عىل  املحلية  السلطات  أكدت  بينما   ، اإلضافية 
رضورة رفدهم بمعدات السامة لتنفيذ أعمالهم 
محطات  تأهيل  خال  بالخطرية  وصفت  التي 

املجاري.
وصيانة  تهيئة  يف  اعمالهم  تنفيذ  اثناء  وبينوا 
مخصصات  رصف  برضورة  املجاري،  محطات 
والعقود  الدائم  املاك  للموظفني ضمن  الخطورة 

مع رصف أجور عمل الساعات االضافية.
يشملوا  لم  املوظفني  معظم  ان  ان  اىل  واشاروا 
لرشيحة  املخصصة  االرايض  قطع  بتخصيص 
سنوات  تعديهم  من  بالرغم  الدولة  موظفي 

الخدمة املطلوبة ومطابقتها لضوابط املطلوبة.
املجاري  ومديرية  املحلية  الحكومة  مطالبني 
خطرة  أعمال  من  له  ومايتعرضون  بانصافهم 
اداء عملهم مع تقاضيهم رواتب  اثناء  واصابات 

التتناسب واالعمال التي يقومون بها.
الزبري  قضاء  قائمقام  طالب  اخرى  جهة  من 
العاملني  برفد  املجاري  مديرية  ماهر  عباس 
وطبيعة  تتناسب  العامة  السامة  بمستلزمات 
رصف  مع  بالخطرة   وصفها  التي  أعمالهم 
بما  االضافية  والساعات  الخطورة  مخصصات 

تتناسب واعمالهم.
واكد ان االدارة املحلية يف القضاء شملت موظفي 
لهم  السكنية  االرايض  بالقطع  املجاري  دائرة 

ووفقا استحقاقاتهم ضمن الوجبات الاحقة.
زهاء  الزبري  مجاري  دائرة  مدير  اوضح  فيما 
وصيانة  املحطات  التهيئة  اعمال  استمرار  خلف 
ملوسم  تحسبا  املخدومة  املناطق  يف  املنهوالت 

االمطار يف معظم املناطق املخدومة
ضمنهم  ومن  املجاري  دائرة  كوادر  ان  وتابع 
بأعمالهم  مستمرين  اليوميني  واالجراء  العقود 
التنظيف  اعمال  يف  املوسمية  الخطة  وتنفيذ 
املضخات  وصيانة  املحطات  وتهيئة  والتسليك 

الغاطسة لها.

احباط أكبر عملية تهريب لالغنام
أعلنت وزارة الدفاع، عن احباط اكر 

عملية تهريب لألغنام اىل سوريا.
»مفارز  إن  تلقيناه  بيان  يف  وقالت 
يف  العسكرية  االستخبارات  شعبة 
االول  الفوج  من  وقوة   20 الفرقة 
احباط  من  تمكنا   60 املشاة  لواء 
اىل  غنم  رأس   1500 تهريب  عملية 
عر  مهربني  اربعة  قبل  من  سوريا 
منطقة الصكار جنوب غرب نينوى 
والقاء  السورية  الحدود  بإتجاه 
عىل  وتستويل  املهربني  عىل  القبض 

االغنام«.
واضافت: »حيث تم تسليم املهربني 
املختصة إلتخاذ  الجهة  اىل  واالغنام 

االجراءات القانونية بحقهم«.

العشوائيات السكنية تتجاوز على االراضي االثرية
 يخش���ى، قائّمقام قضاء س���امراء في محافظة صالح الدين )تقع 
ش���مال بغ���داد(، من وقوع صراع���ات  داخلية في المدينة بس���بب 
النزاع���ات عل���ى أراض أثرية بالمنطقة العباس���ية وأخ���رى زراعية 
غربي المدينة، خاصة أن المدينة التاريخية التي يشطرها نهر دجلة 
إلى نصفين  تضم ش���واهد أثرية عديدة، تشهد إهمااًل كبيرًا على 

مستوى التخطيط العمراني والخدمات، وفقًا لشهود عيان ..

وزير الزراعة يعلن الوصول إلى االكتفاء الذاتي من إنتاج العسل

أعلن مدير السفر والجنسية 
واإلقام�ة يف الب�رصة العميد 
إص�دار  ع�ن  حس�ن  امج�د 
بداي�ة  من�ذ  ج�وازاً   6664
الش�هر الج�اري لغاي�ة يوم 
الخمي�س امل�ايض واس�تام 
5984 معامل�ة إصدار جواز 
س�فر يف مكات�ب الج�وازات 
فيم�ا  الب�رصة،  يف  الثاث�ة 
املراجع�ة  آلي�ة  أوضح�ت 
الوطنية  والبطاق�ة  للج�واز 

وبقية املعامات.
وأضاف حسن أن آلية إصدار 
البطاقة الوطنية ألول تكون 
باس�تثناء يص�در م�ن قبله 
والحرجة  اإلنسانية  للحاالت 
ويتم يومي�اً املوافقة عىل ما 
يق�ارب 150 معاملة إصدار 

الوطنية مع  للبطاق�ة  جديد 
اس�تمرار إص�دار الواقع�ات 
املتعلق�ة بال�زواج والط�اق 
وال�والدة عن طري�ق الحجز 
االلكرون�ي و واقع�ة الوفاة 

تصدر بصورة مبارشة.
وأش�ار حس�ن إىل أن إصدار 
أي  يتطل�ب  ال  الج�وازات 
ويص�در  الكرون�ي  حج�ز 
بصورة مبارشة إذ يتم يومياً 
 400 يق�ارب  م�ا  اس�تقبال 
معامل�ة يف مكات�ب البرصة 
للج�وازات وإصداره�ا خال 
يوم�ني أو خمس�ة أيام كحد 

أقىص.
أن هن�اك محط�ات  مؤك�داً 
إص�دار  تواص�ل  محمول�ة 
وغ�ري  للم�رىض  الج�وازات 

الوص�ول  ع�ىل  القادري�ن 
إىل مق�ر الدائ�رة م�ن خال 

الذهاب إليهم وإصدارها.
الذي�ن  املواطن�ني  داعي�اً 
مش�كلة  أي  يواجه�ون 
مستمس�ك  أي  بإص�دار 
الوطنية  بالبطاق�ة  مرتب�ط 
بطاق�ة  أو  الج�وازات  أو 
السكن والجنسية أو شهادة 
الجنس�ية إىل مراجع�ة مقر 

الدائرة.
فيما أثنى عدد من املواطنني 
مق�ر  يف  العم�ل  آلي�ة  ع�ىل 
الج�وازات والبطاقة املوحدة 
وااللتزام باإلجراءات الوقائية 
املتبع�ة يف الدائ�رة ومراع�اة 
التباعد ب�ني املراجعني وعدم 

تأخريهم، حسب قولهم.

كشفت دائرة صحة البرصة، 
ع�ن انته�اء ارضاب االطباء 
املقيميني الدوريني، مش�رية 
جميعه�م  التحاقه�م  اىل 

بالدوام الرسمي.
وذكر بي�ان رس�مي لصحة 
الب�رصة تلقينا نس�خة منه 
ان االطباء املرضبني التحقوا 
بعمله�م وخفارته�م يف هذه 
الس�اعة وممارس�ة عملهم 

بصورة طبيعية.
م�ن جانب�ه ق�ال ع�دد من 
نف�ذوا  اللذي�ن  االطب�اء 
االرضاب ع�ن العمل يف االيام 
املاضي�ة ان ارضابه�م ع�ن 
العم�ل انتهى بع�د لقاء وفد 
منهم برئيس مجلس الوزراء 

قب�ل س�اعات وال�ذي وع�د 
بتنفيذ كافة مطالب االطباء 
املقيم�ني الدوريني، مؤكدين 
بص�ورة  للعم�ل  عودته�م 
مستشفيات  بكافة  طبيعية 

املحافظة.
االطب�اء  م�ن  ع�دد  وكان 
املقيم�ني الدوريني قد اعلنوا 
يف التاس�ع عرش من الش�هر 
الجاري ارضابهم عن العمل 
مطالب�ني بتحس�ني واقعهم 
رواتبه�م  ورف�ع  املعي�ي 
وتوفري االدوية واملستلزمات 
الطبي�ة وعاج�ات االمراض 
املس�تعصية وكذل�ك توف�ري 
الحماي�ة له�م فض�ًا ع�ن 
تخرجه�م  وثيق�ة  منحه�م 

دون اي رشط.
ام�س  ي�وم  نف�ذ  فيم�ا 
م�ن  مجموع�ة  الس�بت 
العلي�ا يف  الدراس�ات  طلب�ة 
مستش�فى الصدر التعليمي 
وقفة تضامنية مع زمائهم 
يؤيدون  الدوري�ن  املقيم�ني 
فيه مطالبهم التي اعتروها 
ج�زءاً م�ن حق�وق امل�رىض 
وس�امتهم، فيم�ا اعلنت يف 
وقت س�ابق صح�ة البرصة 
عن قيام االطباء االختصاص 
ع�ن  القدام�ى  واملقيم�ون 
رده�ات  يف  النق�ص   س�د 
ال�ذي خلف�ه  املستش�فيات 
الدوريون،  املقيمون  ارضاب 

سيما يف الردهات.

مواطنون مستغربون: العمل بجوازات البصرة ينجز خالل دقائق

 أعل�ن وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي، ع�ن الوصول إىل االكتفاء الذاتي 
م�ن إنتاج عس�ل النحل.وقالت الوزارة يف بي�ان ان »الخفاجي حرض مؤتمراً 
لجمعي�ة النحالني يف الع�راق، وأكد يف بداية املؤتمر ع�ىل األهمية التي توليها 
ال�وزارة لقط�اع النحل يف العراق ألجل إنتاج العس�ل الذي ت�م الوصول به إىل 
االكتف�اء الذاتي«.وأش�اد الخفاج�ي ب�«ال�كادر اإلداري للجمعية فضاً عن 
النحالني عموماً عىل اإلنجازات التي قاموا بها من خال زيادة إنتاج العس�ل 
وبالرغ�م من قلة الدعم املقدم لهم«.وأش�ار إىل »التوج�ه لرعاية هذا القطاع 
من خال إقامة الندوات والورش العلمية بما يس�هم يف زيادة اإلنتاج وصوالً 

إىل االكتفاء الذاتي التام«.

الصحة : االطباء أنهوا 
إضرابهم وعادوا للعمل رسميًا

اغلق الع�رشات من املحتجني 
لرشك�ة  الرئيس�ية  البواب�ة 
ولاس�بوع  ق�ار  ذي  نف�ط 
الثاني عىل الت�وايل، للمطالبة 
بالتعيني  . وذكر شهود عيان 
ان الع�رشات م�ن املحتج�ني 
ارغم�وا املوظفني عىل العودة 

اىل منازلهم بعد اغاق  البوابة 
الرئيس�ية لرشك�ة نف�ط ذي 
النارصي�ة  مدين�ة  يف  ق�ار 
وب�ني   . بالتعي�ني  مطالب�ني 
املص�در ان املحتجني ارضموا 
النريان امام الرشكة بواسطة 

االطارات املحرقة   .

اغالق شركة نفط ذي قار من قبل محتجين لالسبوع الثاني على التوالي
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اضط�راب فرط الحركة ونقص 
االنتباه هو اضطراب يف الصحة 
يس�بب  أن  يمك�ن  العقلي�ة 
مس�تويات أعىل م�ن الطبيعي 
م�ن الس�لوكيات املفرط�ة، قد 
يواج�ه األش�خاص املصاب�ون 
باضطراب فرط الحركة ونقص 
االنتباه أيًض�ا صعوبة يف تركيز 
انتباهه�م ع�ىل مهم�ة واحدة 
طويل�ة  لف�رات  الجل�وس  أو 
الزمن.وحس�ب م�ا ذكره  م�ن 
الرغم  healthlineع�ىل  موق�ع 
م�ن انتش�ار اضط�راب نقص 
االنتباه م�ع فرط النش�اط ، ال 
ي�زال األطب�اء والباحث�ون غري 
ه�ذه  أس�باب  م�ن  متأكدي�ن 
الحال�ة، يعتق�د أن له�ا أصول 
عصبي�ة قد تلع�ب الوراثة دوًرا 
الباحث�ون  ي�زال  وال  أيًض�ا، 
املحتمل�ة  األس�باب  يدرس�ون 
الضطراب فرط الحركة ونقص 
االنتب�اه ، مث�ل التدخ�ن أثن�اء 

الحمل.
م�ن املرج�ح أن يجم�ع طبيبك 

معلومات م�ن املعلمن أو أفراد 
األرسة ، وق�د يس�تخدم قوائم 
املراجع�ة ومقايي�س التصنيف 
ملراجع�ة األعراض س�يقومون 
أيًض�ا بإج�راء فحص جس�دي 
للتحق�ق م�ن وج�ود مش�اكل 

صحية أخرى.
إذا كنت تش�ك يف أن�ك أو طفلك 
ف�رط  باضط�راب  مص�اب 
 ، االنتب�اه  ونق�ص  الحرك�ة 
بش�أن  طبيب�ك  إىل  فتح�دث 

الحص�ول عىل تقييم، بالنس�بة 
لطفلك ، يمكن�ك أيًضا التحدث 
تقي�م  املدرس�ة.  إىل مستش�ار 
امل�دارس بانتظام األطفال بحًثا 
عن املشكالت التي قد تؤثر عىل 

أدائهم التعليمي.
أم�ا إذا اش�تبهوا يف اضط�راب 
فرط الحركة ونق�ص االنتباه ، 
فقد يحيلونك أن�ت أو طفلك إىل 
أخصائ�ي ADHD. اعتماًدا عىل 
التشخيص ، قد يقرحون أيًضا 

تحديد موعد م�ع طبيب نفيس 
أو طبيب أعصاب.

ويش�مل عالج اضطراب نقص 
االنتباه مع فرط النش�اط عادًة 
العالجات الس�لوكية أو األدوية 

أو كليهما.
وتش�مل أن�واع الع�الج »العالج 
بال�كالم«،  الع�الج  أو  النف�يس 
س�تناقش أن�ت أو طفلك كيف 
يؤث�ر اضط�راب ف�رط الحركة 
ونق�ص االنتب�اه ع�ىل حيات�ك 

وطرق مساعدتك يف إدارته.
ن�وع الع�الج اآلخر ه�و العالج 
الس�لوكي ويمكن أن يس�اعدك 
هذا العالج أنت أو طفلك يف تعلم 
كيفية مراقبة سلوكك وإدارته.

األدوي�ة  تك�ون  أن  ويمك�ن 
مفي�دة جًدا أيًض�ا عندما تكون 
مصاًبا باضطراب فرط الحركة 
ونق�ص االنتب�اه. ت�م تصمي�م 
أدوية ADHD للتأثري عىل املواد 
بطريق�ة  امل�خ  يف  الكيميائي�ة 
بش�كل  التحك�م  م�ن  تمكن�ك 

أفضل يف دوافعك وأفعالك.

مرض اضطراب فرط الحركة ونقص االنتباه
قال�ت رشك�ة التكنولوجيا 
 Ena الحيوي�ة األس�رالية 
رذاذ  إن   Respiratory
األنف الذي تطوره لتحسن 
الب�ري  املناع�ة  جه�از 
ال�رد  ن�زالت  ملحارب�ة 
واإلنفلونزا قلل بشكل كبري 
من نم�و ف�ريوس كورونا 
حديث�ة  دراس�ة  يف  وذل�ك 
أجري�ت ع�ىل الحيوان�ات، 
أنه�ا  الرك�ة  وأضاف�ت 
الختبار  جاه�زة  س�تكون 
 051-INNA األن�ف  رذاذ 
يف التج�ارب البرية خالل 

أقل من أربعة أشهر.
»مين�ت«  ملوق�ع  ووفق�ا 
دراس�ة  أظه�رت  فق�د 
الق�وارض  ع�ىل  أجري�ت 
يطل�ق  ال�ذي  املنت�ج  أن 
 ، 051-INNA علي�ه اس�م
وال�ذي يمك�ن اس�تخدامه 
كمكم�ل للقاحات، خفض 
الف�ريوس  مس�تويات 
 19-COVID ل��  املس�بب 

 ،  ٪96 إىل  تص�ل  بنس�بة 
الرك�ة  ق�ول  ح�د  ع�ىل 
وكال�ة  الدراس�ة  وق�ادت 
الصح�ة العامة الريطانية 

الحكومية.
 Ena رشك�ة  قال�ت 
Respiratory أنها ستكون 
-INNA الختب�ار  جاه�زة 
051 يف التج�ارب البري�ة 

يف أق�ل م�ن أربعة أش�هر، 
الس�مية  رهن�ا بدراس�ات 
والحص�ول ع�ىل املوافق�ة 

التنظيمية.
 11.7 الرك�ة  وجمع�ت 
مليون دوالر أسرايل )8.24 
أمريك�ي(  دوالر  ملي�ون 
األن�ف،  رذاذ  لتطوي�ر 
يشمل املس�تثمرون رشكة 

االس�تثماري  امل�ال  رأس 
براندون كابيتال املحدودة، 
الفيدرالي�ة  والحكوم�ة 
وصنادي�ق   ، األس�رالية 
وعم�الق  التقاع�د، 
 CSL الحيوية  التكنولوجيا 

.Ltd
تسعى العديد من الركات 
العال�م  أنح�اء  جمي�ع  يف 
لف�ريوس  لق�اح  لتطوي�ر 
كورون�ا أبرم�ت أس�راليا 
بع�ض  م�ع  اتفاقي�ات 
الت�ي  األدوي�ة  رشكات 
تس�تثمر امللي�ارات لتأمن 
ل��  محتمل�ة  لقاح�ات 

.19-COVID
أبلغ�ت أس�راليا حتى اآلن 
ع�ن 875 حالة وف�اة وما 
 27000 ع�ن  قلي�اًل  يزي�د 
بف�ريوس  إصاب�ة  حال�ة 
كورون�ا  وه�و ع�دد أق�ل 
بكث�ري م�ن األرق�ام املبلغ 
املتقدمة  البل�دان  عنه�ا يف 

األخ�رى.

شركة تطور بخاخًا لألنف يقلل من فيروس كورونا

أعلن علماء من جامعة س�اوثرن ميثوديس�ت األمريكية أن الوش�وم تدمر 
الغدد العرقية وتعطل تنظيم حرارة الجلد.

درس العال�م س�كوت ديفيس وزم�الؤه حالة الجل�د والغ�دد العرقية لدى 
متطوعن كان لديهم وش�وم تبلغ مس�احتها 5.6 س�م مربع عىل الساعد 

أو الكتف.
وارت�دى املتطوع�ون زي مخصص لحث الجس�م عىل الرق النش�ط، وقام 
الباحث�ون بتقييم درج�ة حرارة املناط�ق التي تحتوي عىل الوش�وم وعىل 

املناطق الخالية منها.
اتض�ح أن الغدد اس�تجابت يف نف�س الوقت للحرارة وب�دأت يف إفراز العرق 
يف املناطق الخالية من الوش�وم، بينم�ا كانت العملية أبطأ بكثري يف املناطق 
 Journal of Applied« الت�ي كان�ت تحت�وي ع�ىل الوش�وم، وف�ق مجل�ة

.»Physiology
ووفق�ا للعلماء، فإن انتهاك عم�ل الغدد املفرزة للعرق له تأثري س�يئ عىل 
التنظيم الحراري للجس�م. ويف نفس الوقت فإن األشخاص الذين يمتلكون 
عددا قليال من الوشوم وعىل مساحة قليلة من الجسم، فإن التأثري السلبي 
يكون معدوما وال يوجد ش�يئ يدعو للقلق. ولكن كلما زادت رقعة الوشوم 

كلما ضعف التعرق وتنظيم درجة حرارة الجسم.

علماء يحذرون من الوشوم التين.. كنز من الفيتامينات 
والفوائد الصحية

يع�د التن من أش�هر الفواك�ه املحبب�ة إىل القلوب س�واء كان 
طازج�اً أو مجفف�اً، ولقد اس�تخدم منذ القدم يف ع�الج العديد 
من الحاالت واألمراض مثل الس�كري وأم�راض الكبد والجهاز 

التنفيس والبويل.
وقال املركز األملاني للتغذية إن التن يتمتع بفوائد صحية جّمة، 
إذ إن�ه مفيد لصحة القلب والعظام واألعصاب والنظر واألمعاء 

والبرة، بحسب ما ذكرته وكالة األنباء األملانية.
وأوض�ح املرك�ز أن التن يعد كنزا م�ن املع�ادن والفيتامينات، 
فه�و غني بالبوتاس�يوم واملغنيس�يوم املهمن لصح�ة القلب، 
والكالس�يوم امله�م لصحة العظ�ام، والحديد امله�م لبناء الدم، 
وفيتام�ن A املهم لصحة النظ�ر وجمال الب�رة وفيتامينات 
B املهم�ة لصحة األعصاب، ومنها فيتامن B7 املعروف باس�م 

»البيوتن« واملهم لجمال البرة والشعر واألظافر.
كم�ا يزخ�ر التن باأللي�اف الغذائي�ة، التي تعمل عىل تنش�يط 

عملية الهضم، ومن ثم تحارب اإلمساك.

جهاز جديد يحسن الرؤية 
خالل ثالث دقائق

تمكن الرفيس�ور الريطاني، جلن جيفري، من معهد »يو يس 
إل« لط�ب العيون، من ابتكار جهاز يس�تطيع تحس�ن صحة 

العن خالل 3 دقائق فقط.
وق�ال جيف�ري إن »الجه�از املبتكر يعالج مش�اكل الش�بكية 
لألش�خاص ف�وق األربع�ن إذ يقوم بإعادة تش�غيل الش�بكية 
املس�نة ع�ن طريق دفع�ات قصرية م�ن الض�وء األحمر طويل 
املوج�ة«. وأض�اف: »دراس�تنا تظه�ر أنه من املمكن تحس�ن 
الرؤية بش�كل كبري لدى املس�نن، وذلك باس�تخدام تعريضات 
بس�يطة وجيزة ألطوال موجات الضوء التي تعيد ش�حن نظام 
الطاق�ة، ال�ذي انخفض يف خاليا الش�بكية، ه�ذه التكنولوجيا 
بسيطة وآمنة«.وأشار العالم الريطاني إىل أن »النظر إىل الضوء 
األحم�ر طوي�ل املوجة، مل�دة 3 دقائق يف الي�وم، يمكن أن يجدد 
الشبكية ويحسن البرص برسعة كبرية، تكافح تدهور الرؤية«.

وتابع: »حساسية الش�بكية ورؤية األلوان تتقلصان تدريجيا، 
مع وصول الشخص إىل مرحلة الشيخوخة«.

أناتويل سكالني،  أعلن الروفيس�ور 
أن 80٪ من س�كان العال�م البالغن 
يعانون من نقص املغنيسيوم، الذي 
تظهر أعراضه عىل شكل تعب مزمن 
وتغ�ري امل�زاج وقفزات يف مس�توى 

ضغط الدم.
نق�ص  الروفيس�ور،  ويق�ول 
كب�رية  مش�كلة  ه�و  املغنيس�يوم، 
يعان�ي منها س�كان امل�دن الكبرية، 
ألنه�م يتعرضون دائم�ا إىل مؤثرات 
خارجية. فإذا كان الش�خص يعاني 
م�ن إجه�اد مزمن، ف�إن حاجته إىل 
املغنيس�يوم ت�زداد بمق�دار 2-1.5 

مرة.
أجس�امنا  يف  الضغ�ط  وتنظ�م 
مجموع�ة نظ�م، وتؤثر في�ه كمية 
يف  املوج�ود  الدقيق�ة  العن�ارص 
الدم، مث�ل الصوديوم والكالس�يوم 
واملغنيسيوم. فإذا انخفض مستوى 
ارتف�اع  إىل  ي�ؤدي  املغنيس�يوم، 
مس�توى الصودي�وم والكالس�يوم، 
وبالتايل احتباس السوائل يف الجسم، 
وارتف�اع ضغط الدم. وتكرر الصداع 
النصفي س�ببه نقص املغنيس�يوم. 
كم�ا أن التهيج واضط�راب الذاكرة 
وعدم إمكانية الركيز عىل موضوع 
نق�ص  س�ببه  امل�زاج،  وتغ�ري  م�ا 

املغنيسيوم أيضا.
ويشري الروفيسور، إىل أن ممارسة 
النش�اط البدني، يزيد من استهالك 
املغنيس�يوم، واإلفراط بتناول امللح، 
يعرقل امتصاص املغنيس�يوم. لذلك 
يج�ب التقليل م�ن اس�تهالك امللح. 
وأض�اف، تنخف�ض مناعة الجس�م 
عىل خلفي�ة الكآبة واملزاج الس�يئ، 
ما يزي�د من تكرار اإلصابة بأمراض 
ال�رد. كم�ا أن نقص املغنيس�يوم، 
هو أحد األس�باب الرئيسية ملتالزمة 

التعب املزمن.
“القهوة مدر  الروفيسور:  ويضيف 
ضعي�ف للب�ول، وم�ع ذل�ك تخ�رج 
املغنيس�يوم م�ن الجس�م، لذلك من 

األفضل تناول الكاكاو”.
ويؤكد الروفيس�ور عىل أن تعويض 
نقص املغنيس�يوم يف الجسم بتناول 
بموج�ب  يت�م  أن  يج�ب  األدوي�ة، 
توجيهات ووصفة الطبيب املختص 

عىل ضوء نتائج تحليل الدم فقط.

ما هو تأثير نقص 
المغنيسيوم 
في الجسم؟

أسباب المشي أثناء النوم عند األطفال
امل�ي أثن�اء النوم مرض ش�ائع 
عن�د األطف�ال، وه�و أح�د أنواع 
الباراس�ومنيا، وه�ي فئ�ة م�ن 
التي تش�مل  الن�وم  اضطراب�ات 
غ�ري  والس�لوكيات  الح�ركات 
الطبيعية التي تحدث أثناء النوم، 
ق�د يم�ي األطف�ال م�ن جميع 
األعمار أثناء النوم ، والسبب غري 
مفه�وم تماًما قد يكون بس�بب 
التط�ور غ�ري الناض�ج للجه�از 
العصبي، وتشري التقديرات إىل أن 
حوايل 15٪ من األطفال يس�ريون 
أثناء النوم م�رة واحدة عىل األقل 

بن سن 4 سنوات و 12 سنة.
ويصب�ح املي أثن�اء الن�وم أقل 
شيوًعا يف مرحلة املراهقة، ونادًرا 

ما يستمر حتى مرحلة البلوغ.
هن�اك بع�ض الح�االت الت�ي قد 
تؤدي إىل السري أثناء النوم. ُيعتقد 
أن التنفس املضطرب أثناء النوم، 
مثل انقط�اع النفس النومي ، قد 
يزيد م�ن احتمالية إصابة الطفل 

بنوبات السري أثناء النوم.
ت�ؤدي  ق�د  ذل�ك،  إىل  باإلضاف�ة 
اضطرابات الحركة، مثل متالزمة 
تململ الساقن واضطراب حركة 
إىل ح�دوث   ، الدوري�ة  األط�راف 

املي عند النوم.
إذا أصب�ح الن�وم مجزئ�ا، فق�د 
يصب�ح م�ن املمك�ن أن تكون يف 
حال�ة مختلطة تس�مح بحدوث 
اإلدراك  تكب�ح  ولكنه�ا  امل�ي 

الكامل أو الذاكرة للعمل.
ويمك�ن أن يرتب�ط امل�ي أثن�اء 
املشوش�ة«  »اإلث�ارة  ب��  الن�وم 
تتكون هذه االس�تفزازات املربكة 
م�ن االس�تيقاظ ولك�ن تبقى يف 

حال�ة الالوع�ي، وتحدث بس�بب 
يتذكره�ا  وال  العمي�ق،  الن�وم 
الطف�ل ع�ادة، وق�د تتداخل مع 

الرعب أثناء النوم.
عالج املي أثناء النوم

تنتهي معظ�م نوبات املي أثناء 
الن�وم يف غض�ون بض�ع دقائق، 
وعىل ه�ذا النحو ، ق�د ال تتطلب 
الع�الج وم�ع ذل�ك ، ق�د يض�ع 
مواق�ف  يف  أنفس�هم  األطف�ال 
خط�رة عن غ�ري قصد، ل�ذا فإن 
أهم يشء ه�و حماية الطفل من 

األذى.
م�ا  غالًب�ا  األطف�ال  ألن  نظ�رًا 
يس�ريون أثن�اء الن�وم يف وق�ت 

مبكر م�ن الليل، فق�د يكون من 
ال�روري مراقبتهم خ�الل هذا 
الوقت قد يكون هذا مهًما بشكل 
خ�اص يف املواق�ف الت�ي عرف�وا 
فيها أنهم يمش�ون أثناء النوم يف 

املايض )مثل أثناء املرض(.
غالًب�ا ما يتس�اءل اآلب�اء عما إذا 
كان م�ن الخط�ر إيق�اظ طف�ل 
يس�ري أثناء الن�وم واإلجابة هي: 
ال، بشكل عام ، من األفضل إعادة 
توجي�ه األطفال الذين يس�ريون 
دون  الف�راش  إىل  الن�وم  أثن�اء 
إيقاظهم تماًما وقد يبدو األطفال 
الذي�ن يت�م إيقاظهم خ�الل هذه 
الحالة مرتبك�ن ومنزعجن وقد 

إىل  الع�ودة  يف  يج�دون صعوب�ة 
النوم

ال يوجد أي رضر عقيل أو جسدي 
الن�وم  أثن�اء  الس�ائر  ملقاطع�ة 
بإيقاظه، لذل�ك ال تقلق إذا حدث 

ذلك.
إذا كان س�لوك امل�ي أثناء النوم 
متكرًرا بش�كل خ�اص أو طويل 
األم�د أو خطريًا، فقد تكون هناك 
حاج�ة إىل تدخ�الت إضافي�ة. يف 
بعض الحاالت، يمكن أن يس�اعد 
العالج يف تقليل عدد نوبات السري 
أثن�اء النوم قد يس�تهدف العالج 
ع�ادات النوم الس�يئة والحرمان 

من النوم والقلق والتوتر.

التواص�ل  وجه�ت منص�ة 
االجتماعي األشهر يف العالم 
»فيسبوك« رسالة قوية إىل 

رشكة »أبل« األمريكية.
وقالت فيس�بوك، بحس�ب 
»تايم�ز  نقل�ه موق�ع  م�ا 
نيوز ناو« إنه عىل »أبل« أن 
تمن�ح مس�تخدميها الحق 
املراس�لة  اختيار تطبيق  يف 

الخاص بهم.
وتس�عى فيس�بوك إلقن�اع 
أبل بالس�ماح ملس�تخدمي 
»آيف�ون« باختي�ار تطبيق 
املراس�لة املفض�ل لديه�م، 
وجعل تطبيق »ماس�نجر« 

أحد أدوات املراسلة االفراضية 
عىل هواتف »آيفون«.

فيس�بوك  مس�ؤولو  وانتق�د 
رشك�ة »أب�ل« كث�ريا يف الفرة 
إجرائه�ا  بس�بب  املاضي�ة، 
تغي�ريات ح�ول قواع�د متجر 
التطبيقات الخاص بها، وعدم 
تطبي�ق  »ماس�نجر«  جعله�ا 
املراس�لة االفرايض لعدد كبري 

من مستخدمن »آيفون«.
وقال س�تان تشودنوفس�كي، 
نائب رئيس فيسبوك املسؤول 
عن تطبيق ماس�نجر: »نشعر 
يكون�وا  أن  يج�ب  الن�اس  أن 
قادرين ع�ىل اختيار تطبيقات 
املراسلة املختلفة واالفراضية 

عىل هواتفهم«.
وتابع بقوله »بش�كل عام، كل 
يشء يتح�رك يف ه�ذا االتج�اه 

عىل أي حال.«
ويتيح نظام تشغيل »أندرويد« 
الذكي�ة م�ن غوغل  للهوات�ف 
للمس�تخدمن اختي�ار تطبيق 

املراسلة االفرايض.

تشودنوفس�كي:  وق������ال 
أن  ه�و  الرئي�يس  »التخم�ن 
الرس�ائل تزي�د م�ن مبيع�ات 

األجهزة«.
وأق�رت فيس�بوك مؤخ�رًا أن 
نظام التشغيل iOS 14 القادم 
من أبل،  قد يؤدي إىل انخفاض 
بنس�بة تزيد ع�ن 50 يف املائة 
ش�بكة  إعالن�ات  أعم�ال  يف 

الجمهور.
يف  أيًض�ا  »أب�ل«  ورفض�ت 
وق�ت س�ابق، وج�ود تطبيق 
ع�ىل  لأللع�اب«،  »فيس�بوك 
متجر التطبيق�ات، حيث كان 
يمث�ل تهديًدا مب�ارًشا لخدمة 
»أب�ل  املب�ارش  الب�ث  ألع�اب 

آركاد«.
يف  العملي�ات  ملدي�ر  ووفًق�ا 
فيس�بوك، شرييل س�اندبرج، 
تمكن�ت الرك�ة م�ن إطالق 
م�ن  إس«  أو  »آي  إص�دار 
تطبي�ق األلعاب الخ�اص بها 
لتقدي�م  »اضط�رت  أن  بع�د 
متج�ر  إىل  إلحض�اره  تن�ازل 

التطبيقات«.

فيسبوك: يجب ان نمنح 
مستخدمينا حق االختيار

أظهرت دراس�ة جديدة أن مس�توى اإلش�عاعات عىل سطح 
القمر أكر بمقدار 2.6 مرة من تلك، التي تعرض لها أعضاء 
طاق�م محطة الفض�اء الدولية التي تك�ون بالعادة محمية 
جزئيا م�ن األش�عة الكونية بواس�طة الغ�الف املغناطييس 

لألرض.
ووفقا ملجلة »س�اينس أدفانس« العلمية، فإن روبرت فيمر 

شفاينجروبر أحد معدي الدراسة، أفاد بأن درجة اإلشعاعات 
عىل القمر »أقوى بن اثنن وثالث مرات مما هي عىل محطة 
الفضاء الدولية« وهو ما احتس�بته ش�بكة »يس أن أن« عىل 

أنه يعادل 200 ضعف ما هو عىل األرض.
ورأى ش�فاينجروبر أن ذلك يوجب اختصار  فرة البقاء عىل 
القمر بما ال يزيد عن ش�هرين تجنبا لالنعكاس�ات الصحية 

املحتملة.وأضاف�ت املجل�ة أن فريق م�ن الباحثن الصينين 
واألملان يف نر نتائج االختبار، الذي أجراه املس�بار »تشانج 
إي – 3«، الذي أرس�لته الصن إىل القمر 2019  والذي س�جل 

يوميا اإلشعاعات التي تعرض لها سطح القمر.
يف غض�ون ذل�ك، قال�ت مراجعة نرته�ا مجلة »س�اينس 
ألريت« إن  اإلش�عاعات س�واء أكانت كونية أم شمس�ية، إذ 

يمك�ن أن ت�ؤدي إىل رضر بعي�د األمد يراوح ب�ن الرسطان 
وإعتام عدس�ة العن، مرورا باألمراض العصبية عند بلوغها 
مس�تويات محددة.وتأتي هذه املعطيات يف وقت تستعد فيه 
وكال�ة الفض�اء األمريكي�ة »ناس�ا« إلرس�ال رواد فضاء إىل 
القم�ر لف�رات طويلة ابت�داء من عام  2024 وإنش�اء بنية 

تحتية إلرسال رواد فضاء دوريا.

دراسة تكشف عن أطول وقت يمكن للبشر أن يمضوه على القمر
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تسببت لعبة »لودو« يف أزمة 
قررت  حيث  هندية،  لشابة 
العمر  من  البالغة  االبنة 
إىل  شكوى  تقديم  عاما   24
والدها  ضد  األرسة  محكمة 

بتهمة الغش يف اللعبة.
لوحية  لعبة  هي  ولودو 
أو  لشخصني  مخصصة 
لدى  يكون  أشخاص،  أربعة 
خاصة  قطع   4 فيها  الالعب 
به يحركها عن طريق النرد، 
قطع  أخذ  الالعب  وبإمكان 
نقطة  إىل  وإرجاعه  املنافس 
البداية.وقررت الشابة القاطنة يف مدينة بوبال، عاصمة والية 
ماديا براديش تقديم الشكوى بعد أن هزمها والدها عدة مرات 

يف تلك اللعبة، متهمة إياه بالغش.
أصغر  وهي  عاما،   24 العمر  من  البالغة  الفتاة،  تلك  وكانت 
والدها  مع  شقيقيها  رفقة  اللعب  اعتادت  قد  الثالثة،  األبناء 
بسبب  السلطات  فرضتها  التي  اإلغالق  فرتة  خالل  للتسلية 
لجوالت  خسارتها  املستجد.وبعد  كورونا  فريوس  جائحة 
هويتها،  عن  يكشف  لم  التي  الفتاة،  تلك  أصيبت  عديدة، 
لتطلب  املحكمة  إىل  اللجوء  والغضب، فقررت  املرارة  بمشاعر 
أال يتم نسبها إىل والدها ألنه ال يستحق ذلك، باعتبار أنه خان 
الدعوى،  تلك  يخدعها.وجراء  أو  يغشها  أن  تتوقع  ولم  الثقة، 
اضطرت الفتاة »املصدومة« أن تخضع إىل جلسات استشارية 
يف  األرسة  املحكمة  مستشارة  »املعضلة«.وقالت  هذه  لحل 
يف  لصدمة  تعرضت  الفتاة  إن  راجاني،  ساريتا  بوبال،  مدينة 
الزمن  هذا  يف   « يغش«.وتابعت:  بأنه  اعتقادها  جراء  والدها 
ال يستطيع األبناء تحمل الهزيمة ولهذا تظهر لدينا مثل هذه 
يقل  ال  أمر  الخسارة  تقبل  أن  تعلم  إىل  بحاجة  إنهم  الحاالت. 

أهمية عن الفرح بالفوز«.

عىل  مخاوفهم  عن  بيئيون  ناشطون  عرب 
حياة أسماك القرش، حيث أشاروا أن إنتاج 
لقاح فريوس كورونا املستجد قد يؤدي لقتل 
املواد  بسبب  قرش،  مليون  نصف  من  أكثر 
أجسام  من  العلماء  يحتاجها  التي  الزيتية 

األسماك، وفقا لـ«سكاي نيوز«.
بعض  يف  املستخدمة  املكونات  أحد  ويعد 
لإلنتاج  املرشحة  »كوفيد-19«  لقاحات 
زيت  وهو  السكوالني،  مادة  كبري،  بشكل 

طبيعي مصنوع يف كبد أسماك القرش.
حاليا  يستخدم  السكوالني  أن  بالذكر  جدير 
مكون  وهو  الطب،  يف  مساعدة  كمادة 
تنشيط  طريق  عن  اللقاح  فعالية  من  يزيد 
الرشكة  أقوى.وتستخدم  مناعية  استجابة 
حاليا  كالين«  سميث  »غالكسو  الربيطانية 
يف  القرش،  سمك  من  املستخرج  السكوالني 

لقاحاتها التي تنتجها ملحاربة اإلنفلونزا.
أنها  املايض،  مايو  يف  الرشكة،  وذكرت 

ستصنع مليار جرعة من هذه املادة املساعدة 
فريوس  لقاحات  يف  املحتمل  لالستخدام 
سمكة  آالف   3 الرشكة  وتحتاج  كورونا. 

قرش الستخراج طن من مادة السكوالني.
مجموعة  مقرتح  املقرتحات،  بني  ومن 
إذا  أنه  كاليفورنيا،  ومقرها  آاليز«،  »شارك 
لقاح  من  واحدة  جرعة  العالم  سكان  تلقى 
الكبد،  زيت  يحتوي عىل  الذي  »كوفيد-19«، 
ألف سمكة قرش،  فسيلزم ذبح حوايل 250 

اعتمادا عىل كمية سكوالني املستخدمة.
لتحصني  لجرعتني  حاجة  هناك  كانت  وإذا 
وفقا  مرجح  أمر  وهو  العالم،  سكان 
أسماك  ضحايا  عدد  فسيزيد  للباحثني، 

القرش إىل نصف مليون.
العلماء  يقوم  القرش«،  »مذبحة  ولتجنب 
نسخة  وهو  للسكوالني،  بديل  باختبار 
السكر  قصب  من  مصنوعة  اصطناعية 

املخمر.

يف  طبيعتها  إىل  الصينيني  حياة  عادت 
ميدنة ووهان، التي  اعتربت بؤرة انتشار 

مرض كوفيد-19 نهاية العام املايض.
فرانس  لوكالة  مصور  رشيط  وأظهر 
شوارع  يف  يتجولون  للناس  تدفقا  برس 
املدينة، حيث ارتدى معظمهم الكمامات، 
العام  بنهاية  الصني  تتوقع  وقت  يف 
610 ماليني جرعة سنويا  إنتاج  الحايل، 
كوفيد-19،  ضد  املتنوعة  اللقاحات  من 
وفق مسؤويل الصحة يف هذا البلد، الذين 
هذا  يف  املتصدرة  هي  بالدهم  أن  أكدوا 

حشود  هرعت  أيضا،  الصني  املجال.ويف 
الناس إىل معرض بكني الدويل للسيارات، 
القطاع  يف  الوحيد  الدويل  الحدث  وهو 
العام، فيما تسعى رشكات صناعة  هذا 
رغم  مجدداً  الزبائن  جذب  إىل  السيارات 

أزمة كورونا.
يف املقابل تخىش منظمة الصحة العاملية 
أن يتسبب وباء كوفيد-19 بوفاة مليوني 
شخص، إذا لم تقم الدول بما يلزم لكبح 
لتوزيع  الدعوات  تتزايد  فيما  انتشاره، 

عادل للقاحات املستقبلية.

أمريكي  فوتوغرايف  ومصور  فنان  استغل 
فرتة اإلغالق بسبب جائحة فريوس كورونا 
املستجد إلنجاز لوحة ضخمة بأسلوب فريد 

من نوعه.
نرش  الذي  بوركيت  رون  الفنان  وأوضح 
عمله عىل صفحته يف »إنستغرام« أن فكرة 
قد  سيارته  مرآب  ممر  عىل  لوحة  رسم 

راودته خالل فرتة الحجر الصحي.
مدينة  يف  يقطن  الذي  بوركيت  وقال 
القيام  قرر  إنه  أالباما  بوالية  تروسفيل 
فرتة  خالل  ضخمة  أرضية  لوحة  برسم 
وأن  الخرطوم،  مياه  باستخدام  اإلغالق 
يوثق مراحل تلك العملية عرب طائرة درون 
فوق  السماء  من  تتابعه  كانت  صغرية 

منزله.
يظهر  حيث  الربية،  الحياة  اللوحة  وتصور 
فيها أشجار باسقة وآيائل وذئاب بأسلوب 
الذين  الكثري  إعجاب  أثار  مما  مهيب، 
شاهدوها عرب مواقع التواصل االجتماعي.

الفوتوغرايف  التصوير  أن  بوركيت  ويشدد 
ثالثني  من  أكثر  منذ  شغفه  هو  باألساس 
إىل  يتحول  أن  قرر  املرة  هذه  ولكن  عاما، 
فنان تشكييل بعمل ينال تقدير كل من يراه.

الحياة تعود إلى طبيعتها في ووهان الصينية!

إصابته  إثر  عمره  من  عرشة  الثانية  يف  مرصي  طفل  تويف 
لساعات  »ببجي«  لعبة  استخدامه  نتيجة  قلبية  بسكتة 

متواصلة.
وقالت وسائل إعالم مرصية إنه تم نقل الطفل إىل مستشفى 
أن لفظ  السالم ببورسعيد عن طريق سيارة اإلسعاف بعد 

أنفاسه األخرية يف منزله إثر سكته قلبية مفاجئة.
وصل  الطفل  أن  الصحية،  الشؤون  مديرية  طوارئ  وأكدت 
جثة هامدة بصحبة بعض األهايل عىل أنه توىف إثر إصابته 
وجد  حيث  »ببجي«  لعبة  استخدامه  نتيجة  قلبية  بسكته 

هاتفه املحمول بجواره مفتوحا وعليه اللعبة.
القانونية  اإلجراءات  واتخاذ  الالزم  املحرض  تحرير  وتم 
النيابة  وإخطار  السالم  بمرشحة  الجثة  عىل  والتحفظ 
العامة للتأكد من األسباب التي أدت إىل الوفاة حتى يتسنى 

الترصيح بالدفن.

ببجي تقتل طفاًل
 مصريًا بالسكتة القلبية !

فتاة تقاضي والدها ألنه غشها 
في اللعب .. وتطلب شيئًا مروعًا!

تسلى بتنظيف المرآب فعثر على كنز غير حياته إلى األبد !
فريوس  انتشار  بسبب  الحظر  فرتة  خالل 
حيزاً  عاماً«   51« بريطاني  رجل  وجد  كورونا، 
أهمله  طاملا  الذي  املرآب  لتنظيف  الوقت  من 
يكن  ولم  اليومية،  أعماله  يف  انشغاله  بسبب 
إىل  التنظيف سيقوده  أن هذا  الرجل  ذلك  يتوقع 
اكتشاف كنز كان قد طواه الزمن ونسيه تماماً.

ونقلت صحيفة »الرشق األوسط« السعودية عن 
يف  يقطن  الرجل  أن  الربيطانية  ميل«  »دييل  الـ 
مقاطعة ديربيشاير شمال رشقي إنجلرتا.وكان 
اإلبريق  يعثر عىل  به  وإذ  املرآب  بتنظيف  يتسىل 
ويبلغ  »الفاوانيا«،  بزهور  املزخرف  التاريخي 
حجمه 15 سنتيمرتاً، ويُعتقد أنه واحد من أربعة 
موجودة.وبيع  تزال  ال  الشكل  بنفس  أباريق 
»إبريق شاي« صغري الحجم من الخزف الصيني 
مزاد علني.  إسرتليني يف  ألف جنيه  بمبلغ 390 

وبدأ املزاد عليه فقط بمبلغ افتتاحي قدره 100 
ألف جنيه إسرتليني، واستغرق 11 دقيقة فقط 
التقدير  سعر  أضعاف   10 يقارب  بمبلغ  ليباع 

االبتدائي.
وكانت دار مزادات »هانسونس أوكشنرز« تأمل 
يف البداية يف أن يحقق »الكنز« الذي يعود للقرن 
جنيه  ألف  و40  ألفاً   20 بني  ما  عرش  الثامن 
البيع إىل  إسرتليني، قبل أن يرفع تقدير ما قبل 
دار  يف  الخرباء  توىل  إسرتليني.  جنيه  ألف   150
»هانوسنس« تأريخ اإلبريق الذي اعتُقد أنه ربما 
يف  لونغ  كاين  الصيني  اإلمرباطور  بحوزة  كان 
القرن الثامن عرش، وذلك بعد أن جرى جلبه إىل 
مقر دار املزادات بمنطقة »أتوال«، جنوب مدينة 
التقييم  ُعِثر عىل الكنز، بغرض  دربيشاير حيث 
الحايل.يعتقد  العام  من  سابق  وقت  يف  املجاني 

بائع اإلبريق، وهو عامل يدوي شبه متقاعد من 
أون  بورتون  من  بالقرب  سوادلينكوت،  مدينة 
ترينت، أن جّده ربما أحرض اإلبريق الثمني من 

الرشق األقىص خالل الحرب العاملية الثانية.
الذي  عاماً   51 العمر  من  البالغ  الرجل  ورصح 
قائالً:  خريي،  متجر  إىل  اإلبريق  إرسال  يف  فكر 
»نعتقد أن جدي قد جلبه إىل إنجلرتا عند عودته 
خالل  ُوِجد  حيث  األقىص،  الرشق  منطقة  من 
نجمة  عىل  وحصل  الثانية،  العاملية  الحرب 
قائالً:  املتقاعد  العامل  واستطرد  بورما«. 
تسع  قبل  أبي  ثم  عاماً،   17 منذ  أمي  »توفيت 
دور  يف  الشاي  بإبريق  األمر  وانتهى  سنوات، 
تغليفه  تم  الحق  وقت  ويف  املنزل،  من  علوي 
ونقله إىل مرأب يتبع أحد األقارب بقرية تشريش 

غريسيل، جنوب ديربيشاير«.

ولطاملا كان العلماء وكتاب السيناريو 
باحتمالية  مفتونني  سواء  حد  عىل 
السفر عرب الزمن. وأظهرت العديد من 
م  فال أل ا

يضا  أ
نه  أ
يمكن 

العواقب  أنواع  مختلف  إىل  يؤدي  أن 
غري املتوقعة. ويُعرف أحد التناقضات 

الرئيسية بـ »مفارقة الجد«.
يغرّي  فعل  أي  مجرد  التناقض  ويعد 
عما  مختلفا  يصبح  حيث  املايض، 
كان عليه. وإذا سافرت عرب الزمن إىل 
االجتماع،  من  والديك  ومنعت  الوراء 
املقام  يف  بالزمن  لتسافر  تولد  فكيف 

األول؟.
وقال طالب فيزياء من جامعة 
إنه  أسرتاليا،  يف  كوينزالند 
الرياضيات  عن  كشف 
الوقت  أرسار  وراء 
للتطبيق  قابلة  وجعلها 

دون التناقضات.
وأوضح الباحث جريمان 
الديناميكيات  توبار: »تقول 
الكالسيكية إذا كنت تعرف حالة نظام 

يخربنا  أن  فيمكن  معني،  وقت  يف  ما 
هذا بتاريخ النظام بأكمله. ومع ذلك، 
تتنبأ نظرية النسبية العامة ألينشتاين 
عرب  السفر  أو  زمنية  حلقات  بوجود 
الزمن - حيث يمكن أن يكون الحدث 
 - ذاته  حد  يف  واملستقبل  املايض  يف 
نظريا قلب دراسة الديناميكيات رأسا 

عىل عقب«.
جائحة  مثال  الباحث  واستخدم 
حساباته  لرشح  كورونا،  فريوس 
الكثيفة بشكل ال يصدق. إذا انطلق 
ملنع  املايض  إىل  الزمن  عرب  مسافر 
ذلك،  يف  نجح  وإذا  املرض،  انتشار 
يعيده  مرض  هناك  يكون  فلن 
للقضاء عليه، وفقاً لروسيا اليوم«.
أن  توبار  عمل  وجد  ذلك،  ومع 
بطريقة  يفلت  يزال  ما  الفريوس 
فعله  عما  النظر  وبغض  أخرى. 

املسافر عرب الزمن، فإن املرض لن 
يتوقف، وبالتايل تزول املفارقة.

عىل  العميق  النظري  العمل  ويركز 
عدد  عىل  الحتمية  العمليات  تأثري 
تعسفي من املناطق، يف استمرارية 
كيف  توبار  وأوضح  الزمكان. 
يمكن أن تتوافق املنحنيات املغلقة 
بها  تنبأ  )والتي  الزمن  تشبه  التي 
ألربت أينشتاين(، مع قواعد اإلرادة 

الحرة والفيزياء الكالسيكية.
من  كوستا  فابيو  الفيزيائي  وقال 
أرشف  الذي  كوينزالند،  جامعة 
من  التحقق  »تم  البحث:  عىل 
مادة  هي  والنتائج   - الرياضيات 

خيال علمي«.
مجلة  يف  توبار  دراسة  ونرُشت 
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السفر عبر الزمن ممكن »رياضيًا« !
كشف بحث جديد عن 
مفارقات في قلب 
السفر عبر الزمن، 
ما يجعله أكثر من 
مجرد حبكة ألفالم 
هوليوود التي ال تعد 
وال تحصى، وممكن 
رياضيا.

لقاح كورونا يهدد بفناء
 نصف مليون سمكة قرش ! 

فنان يرسم لوحة مذهلة بالمياه !

من  سلسلة  يف  األملانية  الرشطة  تحقق 
خالل  امرأة  فيها  تسببت  التي  الحوادث 
فرتة زمنية قصرية للغاية يف إحدى املناطق 
قتيل  عن  أسفرت  والتي  أملانيا،  يف  الريفية 

وعدة جرحى.
العام يف مدينة  وقال متحدث باسم املدعي 
عاما/،   44/ سيارة  سائقة  إن  مونسرت 
يف  حوادث  خمس  يف  تسببها  يف  يُشتبه 
تتعاىف  تزال  ال  ساعة،  نصف  غضون 
املثول  عىل  قادرة  وغري  املستشفى  يف 

لالستجواب بعد.
وفتحت الرشطة تحقيقا يف الواقعة. وقالت 
األحد  أمس  بيان  يف  القتل  جرائم  شعبة 
كانت  املرأة  أن  إىل  تشري  األولية  النتائج  إن 
تعاني من مرض نفيس وتتلقى العالج منذ 

عدة سنوات.
وخالل سلسلة الحوادث التي وقعت صباح 
االثنني لقي راكب دراجة /47 عاما/ حتفه 
وأصيب أربعة أشخاص، من بينهم سائقة 

السيارة.
 63 العمر  من  يبلغان  شخصان  وأصيب 
أصيب  كما  خطرية،  بجروح  عاما  و64 

مسن / 72 عاما/ بجروح طفيفة.
بلدة  يف  الحوادث  هذه  من  أربعة  ووقعت 
الراين- شمال  بوالية  الريفية  لينني 
وبستفاليا، أما الحادث األخري فقد وقع يف 
راكب  لقي  حيث  القريبة،  لينجريش  بلدة 

الدراجة حتفه، واصطدمت املرأة بشجرة.

امرأة تتسبب في 
5 حوادث خالل 30 

دقيقة بالسيارة !


