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ترامب يختار »سالح الضعفاء« في مواجهة 
»نادي الشجعان«

الكاظمي ينصاع لـ»الرئيس المعزول«

المراقب العراقي/ المحرر السياسي...
اإلخف�اق املتواص�ل يف ميادي�ن الساس�ة 
تارة، وعىل جبهات القت�ال العراقية تارة 
أخرى، لم ُيبِق أمام إدارة الرئيس املنتهية 
واليته دونالد ترامب، التي باتت ُمحارصة 
م�ن الداخل األمريك�ي، س�وى اللجوء إىل 
واش�نطن  تعتربه�ا  الت�ي  »العقوب�ات« 

سالحها »األشد فتكاً«!
وم�ن هذا املنطل�ق أعلن�ت وزارة الخزانة 
األمريكي�ة، ع�ن اتخاذ إجراءات »ليس�ت 
ذات قيمة« حس�بما يرى مراقبون، بحق 
رئي�س أركان هيأة الحش�د الش�عبي أبو 
فدك املحمداوي، الذي طاملا أذاق االحتالل 

األمريكي يف العراق ويالت تلو أخرى.
ويعك�س الق�رار األمريكي حج�م العداء 
ال�ذي تكن�ه إدارة ترامب لقوات الحش�د 
الش�عبي، عىل اعتب�ار أنها أفش�لت أكرب 
مخط�ط أعدته واش�نطن لتدمري العراق، 
عندم�ا أسس�ت ودعمت ومول�ت تنظيم 

»داعش« اإلرهابي.
ويما يعزز ه�ذه الفرضية، هي العقوبات 
الت�ي ص�درت مؤخ�راً بحق رئي�س هيأة 
الحش�د فالح الفياض، بعد ساعات قليلة 
من ترصيحات فتح النار فيها عىل ترامب 

وقوات بالده املنترشة يف العراق.
ويف هذا الس�ياق، قال ح�زب الله اللبناني 
بي�ان اطلعت عليه »املراق�ب العراقي« إن 
“الحملة االمريكية الشعواء ضد الحشد يف 
العراق باتت مكش�وفة األهداف، معروفة 
املقاصد، ملا يمثله الحشد كضمانة لوحدة 
الع�راق وأهم عن�ارص قوت�ه يف مواجهة 

داعش واإلرهاب التكفريي”.
وأض�اف الح�زب، أن “الق�رار االمريك�ي 
بوض�ع اس�م األخ العزي�ز واملجاهد عبد 
العزي�ز املحم�داوي )الح�اج أب�و ف�دك( 
رئيس أركان الحشد الش�عبي عىل لوائح 
العقوبات وهو املجاهد املعروف بتأريخه 
الجهادي الطوي�ل يف الحرب عىل االرهاب 
ومواجه�ة داع�ش يف مختلف الس�احات 
وامليادين تأتي يف س�ياق معاقبة الحش�د 
عىل دوره يف الدفاع عن العراق وس�يادته 

وأمن�ه وحريته، وتأتي اس�تكماال للقرار 
الس�ابق بوضع اس�م رئيس الهي�أة األخ 
العزيز واملجاهد فالح الفياض عىل نفس 
الالئح�ة ومن قبله اغتيال الش�هيد القائد 

أبو مهدي املهندس نائب رئيس الهيأة”.
ب�دوره يقول النائ�ب عن تحال�ف الفتح 
مه�دي آم�ريل ل�«املراق�ب العراق�ي«، إن 
»ع�ىل الدبلوماس�ية العراقي�ة أن تتحرك 
بش�كل جدي وفاعل إليق�اف االنتهاكات 
األمريكية بحق قادة االنتصار عىل داعش 

والقيادات البارزة يف الحشد الشعبي«.
»الحش�د مؤسس�ة  أن  آم�ريل  ويضي�ف 
عس�كرية نظامي�ة تأتمر بإم�رة القائد 
العام للقوات املس�لحة، وبالتايل نستغرب 
م�ن التغ�ايض الحكومي الس�يما صمت 
رئيس ال�وزراء مصطف�ى الكاظمي عىل 

تلك االنتهاكات«.
مطالب�ة  »الحكوم�ة  أن  آم�ريل  ويؤك�د 
ب�اإلرساع يف تنفيذ ق�رار الربملان القايض 
بإخ�راج الق�وات األجنبي�ة م�ن األرايض 

العراقي�ة، امتثاالً إلرادة الش�عب العراقي 
وممثليه يف مجلس النواب«.

وص�وت مجل�س الن�واب خ�الل جلس�ة 
اس�تثنائية عقدها يف الخامس من كانون 
الثاني امل�ايض، عىل قرار ُيل�زم الحكومة 
الق�وات  إخ�راج  جدول�ة  ع�ىل  بالعم�ل 
األجنبية من العراق، ومنعها من استخدام 
أرض البالد وسمائها ومياهها، لتنفيذ أية 
أعمال عدائية تجاه دول الجوار الجغرايف.

والقى القرار الربملاني، تأييداً شعبياً كبرياً 
تمثل بتظاهرات مليونية غاضبة، طالبت 
ب�”ط�رد االحتالل” الس�يما بع�د عملية 

االغتيال الغادرة.
ويف فج�ر يوم الجمعة املواف�ق )3 كانون 
الثان�ي 2020(، اس�تفاق العراقيون عىل 
فاجع�ة حقيقي�ة أدم�ت قل�وب املالي�ن 
منه�م، بعدم�ا نف�ذت طائ�رة أمريكي�ة 
مس�رية هجوماً صاروخياً ع�ىل رتل كان 
أب�و مه�دي املهن�دس  يق�ل الش�هيدين 
والجنرال قاس�م س�ليماني ق�رب مطار 

بغداد الدويل.
وأث�ارت ه�ذه الجريمة التي نف�ذت بأمر 
مب�ارش م�ن الرئي�س األمريك�ي املنتهية 
أفع�ال  ردود  ترام�ب،  دونال�د  واليت�ه 
غاضبة نظراً للمكان�ة الخاصة التي كان 
الش�هيدان يحظي�ان بها ب�ن العراقين، 
الس�يما أنهما قادا معركة وجودية كادت 
أن ُتس�قط ب�الد الرافدي�ن بي�د جماع�ة 
إرهابي�ة بربرية، عملت عىل س�فك دماء 
أبنائها عىل مرأى ومسمع املجتمع الدويل 

الذي بقي متفرجاً فرتة طويلة.

5

الحرس الثوري يطلق صواريخ باليستية 
بعيدة المدى ضمن مناوراته

استقرار أو فوضى قاتلة .. أميركا الى 
أين؟
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في هذا العدد

Corona Virus Infections STAY HOMEخليك في البيت
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المراقب العراقي/بغداد...
دعا تحالف س�ائرون، امس الس�بت، اىل رضورة االلتزام بموعد االنتخابات 
املق�رر يف حزي�ران املقبل، فيما اش�رتط ع�دم الضغط ع�ىل املفوضية حتى 
التحصل اخطاء يف عملها. وقال النائب عن التحالف صباح العكييل يف ترصيح 
صحف�ي تابعت�ه »املراقب العراقي« انه » من ال�روري ان تلتزم الحكومة 
باملوعد املقرر لالنتخابات الربملانية، وان تكون مفوضية االنتخابات جاهزة 
بش�كل كامل«. واضاف ان�ه »اليمكن الضغط عىل مفوضي�ة االنتخابات يف 
ح�ال عدم قدرتها عىل انجاز االنتخابات يف موعدها«، مبيناً ان »التعجيل قد 

يعيق عملها الفني«.

المراقب العراقي/بغداد...
اكدت اللجن�ة املالية النيابية، امس 
السبت، ان الفارق بن سعر الربميل 
يف املوازنة عن السوق ما يقارب 15 
دوالراً، فيما بينت عزمها عىل تقليل 

الفرق اىل ما دون ال�6 دوالرات.
فيص�ل  اللجن�ة  عض�و  وق�ال 
صحف�ي  ترصي�ح  يف  العيس�اوي 
ان  العراق�ي«  »املراق�ب  تابعت�ه 
املعتم�د  الس�عر  ب�ن  “الف�ارق 
باملوازنة لسعر برميل النفط والبيع 

كبري جدا يصل اىل نحو 15 دوالراً”.
تمري�ر  يمك�ن  “ال  ان�ه  واض�اف 
وف�ق  املعتم�د  بالس�عر  املوازن�ة 
املس�ودة املقدم�ة م�ن الحكومة”، 
مش�ريا اىل ان “اللجن�ة تعتزم وبعد 
التشاور مع الحكومة اىل رفع سعر 
االعتماد وجع�ل الفارق بن 5 اىل 6 

دوالر”.
واوض�ح ان “رف�ع س�عر االعتماد 
وتقليص الفارق س�يقلل من نسبة 

العجز يف املوازنة” .
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المراقب العراقي/ أحمد محمد...
»ش�د وج�ذب« ب�ن مفوضي�ة االنتخاب�ات 
والكت�ل السياس�ية النيابي�ة بس�بب موع�د 
االنتخاب�ات وإمكانية تحديد موعد آخر بغية 
إفساح املجال أمام املفوضية لتقوم بتحديث 
بيان�ات الناخبن، والذي ش�ق الصف النيابي 
إىل ش�قن مابن مؤيد له بحجة التخلص من 

التزوير ورافض لكونه يتسبب بتأخري إجراء 
االنتخابات. 

ن�واب يف الربملان حس�موا الجدل ح�ول ذلك، 
وأكدوا أنه من املستحيل أن ُتجرى االنتخابات 
يف حزي�ران يف وق�ت ترجح األغلبي�ة النيابية 
كفة النظ�ام البايومرتي ال�ذي يتطلب املزيد 
من الوق�ت، مؤكدين طرح الرابع من ترشين 

الثاني املقبل كأحد الخيارات الجديدة إلجراء 
االنتخابات.

وعملت بعض االوس�اط النيابية خالل االيام 
االخ�رية، عىل إع�ادة إحياء موض�وع تأجيل 
االنتخابات النيابية املؤمل إجراؤها يف حزيران 
من العام الجاري، يف وقت يؤكد فيه مراقبون 
للش�أن السيايس أن هناك تخوفا داخل الكتل 

النيابي�ة م�ن أن يكون املوعد الح�ايل مصدرا 
لتهدي�د مس�تقبلها الس�يايس أو يقل�ل م�ن 
حظوظه�ا يف حص�د األصوات، س�يما يف ظل 
نس�بة عالي�ة من ع�دم الثقة ب�ن املواطنن 
والناخبن بسبب حجم املعاناة التي يعيشها 
البل�د، ويف ظ�ل عجز الطبقة السياس�ية عن 

إيجاد مخرج لألزمات التي يمر بها البلد.

العراق�ي  ال�وزراء  رئي�س  مستش�ار  أن  إال 
مصطفى الكاظمي لش�ؤون االنتخابات عبد 
الحسن الهنداوي، أكد يف ترصيح له أن هناك 
آلية لتحديد يوم االنتخابات بش�كل رس�مي، 
يكون من خالل التنسيق بن مجلس الوزراء 

ومجلس املفوضن...

تفاصيل اوسع صفحة 2

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي...
الداع�م  ه�ي  القانوني�ة  الترشيع�ات  ُتَع�دُّ 
االس�اس لعودة الصناع�ة املحلية والنهوض 
به�ا لتعظيم م�وارد الب�الد املالية وتش�غيل 
ع�رشات اآلالف م�ن العاطل�ن ، لك�ن ه�ذه 
الخط�وات تحت�اج إىل خط�ة حكومي�ة من 
أج�ل تش�غيل آالف املصان�ع املتوقف�ة بم�ا 
يملك�ه القطاع الخ�اص للخروج من الصفة 
االس�تهالكية التي تم وضع العراق فيها من 

قبل الحكومات املتعاقبة ومافيات االسترياد 
التي ترتبط بش�خصيات متنف�ذة لتوريد كل 
ماه�و رديء ،فهن�اك إقب�ال جماهريي عىل 
رشاء املنتج الوطني سواء الغذائي أو الكمايل 
مث�ل الجلود واالس�منت وغريه�ا التي بدأت 
مصانعه�ا تعي�د إنتاج تل�ك امل�واد وبجهود 
ذاتي�ة يف ظل غياب كبري ل�دور القطاع العام 

والخاص ومصانعه املتوقفة.
ن�واب أك�دوا , أن هن�اك معوق�ات للنهوض 

باملصانع املحلية، مبينن أنهم تقدموا بطلب 
برملان�ي لح�ل مس�ألة التعرف�ة الجمركي�ة 
ع�ىل امل�واد األولي�ة، مش�ريين إىل أن هن�اك 
مش�اكل عديدة تواجه القطاع الخاص ،منها 
التحدي�ات االقتصادي�ة التي تمر به�ا البالد 
ومعان�اة أصح�اب املصان�ع ويف مقدمته�ا 
ارتف�اع التعرف�ة الجمركي�ة للم�واد األولية 
الداخلة يف الصناعات, وقد تم تقديم طلب إىل 
نائب رئيس مجلس النواب من أجل مناقشة 

هذه املس�ألة ومعرفة مدى تأثريها يف املنتج 
الوطني.

مختص�ون أوضح�وا، أن الصناع�ة الوطنية 
الفردية ال تس�تطيع منافس�ة املستورد من 
ناحية األسعار أو عملية التسويق , لذلك عىل 
الحكوم�ة أن ترشع قوانن جدي�دة من أجل 
إعادة تش�غيل ما تبقى من املاكنة الصناعية 
لزي�ادة ال�واردات املالي�ة، أم�ا عملي�ة رفع 
الدوالر أمام الدينار فأنها عائق أمام استرياد 

املواد االولية تضاف إليها الرس�وم الجمركية 
, والتي س�تؤدي إىل ارتفاع أس�عار البضائع 
املنتج�ة محليا ،ما يفقدها عملية املنافس�ة 
م�ع املس�تورد, ل�ذا ع�ىل الحكوم�ة إيج�اد 
ترشيعات تضمن استرياد املواد االولية وقطع 
غي�ار املكائن بأس�عار مدعومة ومعفية من 
الرس�وم الجمركية إلعادة تش�غيل املصانع 

العراقية وخاصة التحويلية  والتجميعية ...
تفاصيل اوسع صفحة 3

موعد االنتخابات يقف على رمال متحركة 
والمفوضية تلمح بالتأجيل  

الصناعة المحلية تستغيث للحصول على 
»أوكسجين« التشريعات القانونية

المراقب العراقي/بغداد...
اكد النائب عن محافظة دياىل احمد 
مظهر الجبوري، امس الس�بت، ان 
محافظة دياىل تضم مناطق رخوة 
تتعرض بش�كل متكرر اىل هجمات 

ارهابية.
وق�ال الجب�وري يف بي�ان تابعت�ه 
»املراقب العراقي«، ان«عدة مناطق  
يف املحافظة وخاصة ناحية جلوالء 
باس�تمرار  تتع�رض  وماحوله�ا 
لعملي�ات إرهابي�ة واجرامية دون 

حلول امنية ناجعة«.
وطال�ب الجبوري  »ب�رصف  اكثر 

تعوي�ض  معامل�ة  آالف   10 م�ن 
م�ن العمليات االرهابي�ة يف جلوالء 

وماحولها«.
واوض�ح ان »آالف العوائل بانتظار 
رصف مبال�غ التعوي�ض من اجل 
ضمان عودتهم لديارهم واملشاركة 

الفاعلة يف صد االرهاب«.
وتاب�ع ان »ه�ذه العوائ�ل اصابها 
الرر الكبري من النزوح والتهجري 
وه�ي بحاجة ماس�ة له�ذه املبالغ 
لتمش�ية اموره�ا الحياتية واعادة 
الناحي�ة  يف  االره�اب  مادم�ره 

واملناطق املجاورة لها«.

المراقب العراقي/بغداد...
اجابت لجنة االقتصاد واالستثمار 
، ام�س الس�بت، ع�ن امكاني�ة 
تغيري س�عر رصف ال�دوالر خالل 

مناقشة موازنة العام الجاري.
وقالت عضو اللجنة ندى ش�اكر 
جودت يف ترصيح صحفي تابعته 
»املراق�ب العراق�ي«، ان »هن�اك 
س�عيا برملانيا من خ�الل اللجان 
املختص�ة، لتغي�ري س�عر رصف 
ال�دوالر ضم�ن م�رشوع قانون 
موازن�ة س�نة 2021 م�ن خالل 
تقليل س�عر الرصف، غري املرسل 

من قبل الحكومة العراقية«.

وبين�ت ان »هن�اك مخ�اوف من 
تمرير مجلس النواب سعر رصف 
ال�دوالر كما هو مرس�ل من قبل 
الحكوم�ة يف موازنة 2021، ربما 
سيزيد من س�عر الرصف عكس 
س�وق  يف  خصوص�اً  الرس�مي، 

البورصة«.
وأضاف�ت »إن ه�ذا ب�كل تأكي�د 
س�يكون له تأثري ع�ىل املواطنن 
امل�واد  ألس�عار  جدي�د  بارتف�اع 
الغذائي�ة وغريه�ا، وله�ذا هناك 
سعي جدي لتقليل سعر الرصف، 
وهذا األمر قيد املناقشة والدراسة 

من قبل لجان الربملان«.

مناطق »رخوة« في ديالى تتعرض 
إلى هجمات إرهابية متكررة

هل يتغير سعر صرف الدوالر 
أمام الدينار؟

المراقب العراقي/بغداد...
كش�ف النائب عن كتلة صادقون فاض�ل الفتالوي، امس 
السبت، عن وجود اموال طائلة يف  موازنة »21«، فيما بن 

انها كافية لتثبيت العقود واملحارضين.
وق�ال الفت�الوي يف ترصي�ح صحف�ي تابعت�ه »املراق�ب 
العراقي« ، ان “موازنة العام الحايل تضمنت مبالغ زائدة ال 
حاجة لها يف حن ان الحكومة اعلنت بان املوازنة ستكون 

تقشفية نظرا لالزمة االقتصادية التي يمر بها العراق”.
واض�اف الفت�الوي “كان االوىل بالحكومة النظر الصحاب 
العق�ود واملحارضين الذين يطالب�ون بحقوقهم منذ اكثر 
من عام من خالل االحتجاجات والتظاهر وتخصيص هذه 

املبالغ لهم”.

نائب يكشف عن أموال تكفي 
لتثبيت العقود والمحاضرين

تحالف سياسي يدعو إلى االلتزام 
بموعد االنتخابات

المالية النيابية: سعر النفط في 
الموازنة يفرق عن السوق بـ 15 دوالرًا

سواريز يشيد بامكانيات عالء عباس
6
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»4« تشرين الثاني أحد الخيارات البديلة !

شــد وجــذب بيــن المفـــوضيــة والبــــرلمــان..
»البـايومتري« يهـدد موعد االنتخابات 

املراقب العراقي/ أحمد محمد...
»ش�د وج�ذب« ب�ن مفوضي�ة 
االنتخاب�ات والكت�ل السياس�ية 
النيابية بسبب موعد االنتخابات 
وإمكانية تحديد موعد آخر بغية 
إفس�اح املج�ال أم�ام املفوضية 
لتقوم بتحديث بيانات الناخبن، 
وال�ذي ش�ق الص�ف النيابي إىل 
ش�قن ماب�ن مؤي�د ل�ه بحجة 
التخل�ص م�ن التزوي�ر ورافض 
لكون�ه يتس�بب بتأخ�ر إج�راء 

االنتخابات. 
ن�واب يف الربملان حس�موا الجدل 
م�ن  أن�ه  وأك�دوا  ذل�ك،  ح�ول 
املس�تحيل أن ُتجرى االنتخابات 
يف حزيران يف وقت ترجح األغلبية 
البايومرتي  النظام  النيابية كفة 
الذي يتطل�ب املزيد م�ن الوقت، 
مؤكدين طرح الرابع من ترشين 
الثان�ي املقب�ل كأح�د الخيارات 

الجديدة إلجراء االنتخابات.
وعملت بعض االوس�اط النيابية 
خ�ال االيام االخ�رة، عىل إعادة 
إحياء موضوع تأجيل االنتخابات 
يف  إجراؤه�ا  املؤم�ل  النيابي�ة 
حزي�ران م�ن العام الج�اري، يف 
وقت يؤكد فيه مراقبون للش�أن 
الس�يايس أن هناك تخوفا داخل 

الكتل النيابية من أن يكون املوعد 
الحايل مصدرا لتهديد مستقبلها 
الس�يايس أو يقلل من حظوظها 
يف حصد األصوات، س�يما يف ظل 
نس�بة عالية من ع�دم الثقة بن 
املواطنن والناخبن بسبب حجم 
املعان�اة التي يعيش�ها البلد، ويف 
ظل عجز الطبقة السياسية عن 
إيجاد مخ�رج لألزمات التي يمر 

بها البلد.
إال أن مستش�ار رئي�س الوزراء 
الكاظم�ي  مصطف�ى  العراق�ي 
لشؤون االنتخابات عبد الحسن 
الهن�داوي، أك�د يف ترصي�ح ل�ه 
ي�وم  لتحدي�د  آلي�ة  هن�اك  أن 
االنتخابات بشكل رسمي، يكون 
من خ�ال التنس�يق بن مجلس 
املفوض�ن،  ومجل�س  ال�وزراء 
وبعد تحديد يوم االنتخابات، يتم 
إعان ذلك بشكل رسمي من قبل 

رئيس الجمهورية.
وأك�د الهن�داوي أن تحدي�د يوم 
االنتخابات من صاحية مجلس 
املفوض�ن،  ومجل�س  ال�وزراء 

بالتنسيق بن الجانبن.
وبدورها جددت املفوضية العليا 
املستقلة لانتخابات وعىل لسان 
الناطق باس�مها جمانة الغاي، 

االنتخابات  إلج�راء  اس�تعدادها 
حزي�ران  يف  املح�دد  بموعده�ا 

املقبل.
ولم يتط�رق اجتماع الرئاس�ات 
الثاث الذي عقد الخميس املايض 
وال�ذي ش�هد اس�تضافة رئيس 
املفوض�ن  مجل�س  وأعض�اء 
املس�تقلة  العلي�ا  املفوضي�ة  يف 
الخ�اص  واملمث�ل  لانتخاب�ات، 
املتح�دة،  لألم�م  الع�ام  لألم�ن 
جين�ن هينيس باس�خارت، إىل 
موعد االنتخابات وملف تأجيلها 
عىل الرغم من كونه تمحور حول 

ملف االنتخابات املبكرة املقبلة.
ب�دوره أكد رئي�س كتل�ة بيارق 
الخر محمد الخالدي، أن »قضية 
تأجيل االنتخابات لم تأِت برغبة 
سياسية ال من قبل الحكومة وال 
من الربمل�ان، وإنما ج�اءت بناًء 
عىل حدي�ث املفوضية عن ذلك«،  
مبينا أن »يف ظ�ل اعتماد النظام 
البايوم�رتي فأنه من املس�تحيل 
االنتخاب�ات يف حزي�ران  إج�راء 
املقبل وهذا م�ا أكدته املفوضية 

بسبب ضيق الوقت«.
ترصي�ح  يف  الخال�دي،  وق�ال 
ل�� »املراق�ب العراق�ي« إن�ه »يف 
الوقت نفس�ه أبلغتن�ا املفوضية 

بقدرته�ا عىل إج�راء االنتخابات 
يف حزيران رشط اعتماد البطاقة 
العادية«، مشرا إىل أن »عمليات 
التحديث إىل النظ�ام البايومرتي 
والتي انطلقت منذ بداية الش�هر 
الجاري تحت�اج إىل مدة أكثر من 
6 أش�هر وهذا ما يجعل صعوبة 
املوع�د  يف  االنتخاب�ات  إج�راء 

املقرر«.
اعتم�اد  »يف ح�ال  أن  وأض�اف، 
العادي�ة  االنتخابي�ة  البطاق�ة 
ُر بش�كل  فأن االنتخابات س�ُتزوَّ
كبر«، الفت�ا إىل »وج�ود أغلبية 
سياس�ية ترج�ح كف�ة اعتم�اد 
للتخلص  البايومرتي�ة  البطاق�ة 
من التزوير، وهذا ما جرى عليه 
جمع تواقيع تحت قبة الربملان«.
وأش�ار إىل أن »االم�ور متجه�ة 
االنتخاب�ات  قان�ون  لتعدي�ل 
املص�وت علي�ه مؤخ�را، س�يما 
املادة الخامس�ة من�ه واملتعلقة 
بآلي�ة إجراء االنتخاب�ات لتكون 

عرب البطاقة البايومرتية«.
ولفت إىل أن »هناك موعدا جديدا 
مطروحا إلجراء االنتخابات وهو 
الرابع م�ن ترشين الثاني املقبل، 
وه�ذا غ�ر متف�ق علي�ه نهائيا 

داخل البيت السيايس«.

تغريدة

االعالمي الدكتور عالء مصطفى

  أمي���ركا تع���ي جي���دا أن 
ب���ارود  إي���ران مس���تودع 
وس���ط دويالت بترول وما 
أن تق���ع عليه ش���علة نار 
حتى تتطافر منه ش���ظايا 
تش���عل من حوله وبالتالي 
شل اس���واق الطاقة..واقع 
ف���رض اللج���وء ألس���اليب 
الح���رب  ع���ن  تع���وض 

المباشرة.

املراقب العراقي/ بغداد...
عد عضو تحالف الفتح ابو ميثاق املس�اري، امس 
السبت، فرض الواليات املتحدة االمركية لعقوبات 
اخ�رى ع�ىل ق�ادة املقاوم�ة ومنهم رئي�س اركان 
الحشد الشعبي امركا، يأتي بسبب ارصار املقاومة 

عىل اخراج القوات االمريكية من العراق واملنطقة.
وقال املساري، يف ترصيح تابعته »املراقب العراقي« 
إن »ف�رض الوالي�ات املتح�دة االمركي�ة لعقوبات 
اخ�رى ع�ىل رئي�س اركان الحش�د الش�عبي عب�د 
العزيز املحمداوي هو اس�تمرار لحربها عىل محور 

املقاوم�ة واملمانع�ة«، الفتا اىل أن »امركا تس�عى 
جاه�دة اىل االنتقام من مجاهدي ه�ذا املحور عرب 

طرق مختلفة ومنها فرض العقوبات هذه«.
واوضح املساري، أن »امركا ستواصل حربها هذه 
م�ادام ق�ادة املقاومة يرصون عىل اخ�راج قواتهم 

واملنطق�ة«،  العراقي�ة  االرايض  م�ن  وجيوش�هم 
مضيف�ا أن »عقوبات الخزان�ة هذه لن تتوقف عند 
ه�ذا الح�د وس�تلحقها اج�راءات اخ�رى حيث ان 
وض�ع هؤالء القادة يف الئحة االره��اب هو تمهيدا 

الستهدافهم«.

ٌتحالف الفتح: عقوبات واشنطن ضد قادة المقاومة هو رّد على قرار إخراج قواتها من العراق

تــوجــه نيابي إلقــرار قــوانين رادعــة لإلرهـــاب والتطــرف
املراقب العراقي/ بغداد... 

كش�فت لجنة التعايش الس�لمي النيابية، عن توجه برملاني 
لترشي�ع حزمة من القوان�ن الرادعة لكل م�ن يحرض عىل 
االره�اب والتط�رف، ابرزه�ا قان�ون الس�لم املجتمع�ي مع 

مراجعة القوانن النافذة واعادة تفعيلها بالواقع العراقي.
وق�ال رئي�س اللجنة عب�ود العيس�اوي، يف ترصي�ح تابعته 

»املراق�ب العراقي« إن »اله�دف من هذا امل�رشوع هو اعداد 
خارطة طري�ق عىل قواعد ثابت�ة للتعايش الس�لمي يف البلد 
ب�ن الطوائ�ف واملكونات، لذل�ك كانت هن�اك رضورة ملحة 
لوضع خارطة ورس�م سياس�ة س�رتاتيجية وقواعد للسلم 
املجتمعي يف العراق«.وأضاف العيس�اوي، أن »مقرتح قانون 
الهيئة قرئ للمرة االوىل وجرت تعديات عليه، وشكلت لجنة 

برملاني�ة للتعايش م�ن 11 عضوا  يمثلون املكون�ات الدينية 
والقومي�ة االساس�ية بالبلد،حيث كانت لهم انش�طة فردية 
وجماعية يف مناطقهم«.وبن، أن »هناك لقاء جرى قبل مدة 
يف اربيل ب�ن االعضاء ومنظم�ة الهجرة الدولي�ة والربنامج 
االنمائي لامم املتحدة )UNDP( وكانت هناك طروحات يف ما 
يخص املش�كات يف اقضية تلعفر وسهل نينوى والحمدانية 

وس�نجار«.وأكد العيس�اوي، أن »مس�ألة الس�لم املجتمعي 
يف البل�د بحاج�ة اىل ثقافة تب�دأ باملناهج املدرس�ية للتعريف 
بالتعاي�ش واملكونات واملواطنة، وكيفية تقبل االخر«، مؤكداً 
أن »هذه الثقافة تبقى س�احاً وتعيد الع�راق اىل اصوله قبل 
االف السنوات بعد ان كان مهداً للحضارات القديمة وعاشت 

فيه اقوام مختلفة األعراق«.

تواقيع نيابية لتثبيت عقود الكهرباء في موازنة 2021

الخارجية تؤكد سعيها لرفع العراق من قائمة الدول عالية الخطورة

املراقب العراقي/ بغداد...
كش�ف النائ�ب عن تحال�ف الفتح ع�دي عواد، 
امس الس�بت، عن جميع تواقيع نيابية لتثبيت 
موظف�ي عق�ود وزارة الكهرباء ضمن مرشوع 

قانون املوازنة االتحادية لعام 2021.
وق�ال ع�واد، يف ترصي�ح صحف�ي يف ترصي�ح 
تابعته »املراقب العراق�ي« إن »عدد من أعضاء 
مجل�س النواب جمع�وا تواقيع نيابي�ة لتثبيت 
موظف�ي عق�ود وزارة الكهرباء ضم�ن موازنة 
2021«.واض�اف أن »هنال�ك عدد م�ن املطالب 
النيابي�ة جم�ع التوقي�ع له�ا لتضمينها ضمن 
موازنة 2021 وم�ن بينها تفعيل قانون حماية 
املوظف ، فضا عن استحداث دراجات وظيفية 
للمحارضي�ن ضم�ن وزارة الرتبي�ة«، مبينا ان 
»املطال�ب تضمن�ت ايضا اس�تحقاق محافظة 

البرصة ضمن املوازنة«.

املراقب العراقي/ بغداد...
كش�فت وزارة الخارجية، امس السبت، إجراءاتها 
املتخذة لرفع اس�م العراق م�ن قائمة الدول عالية 
املخاطر يف مجايليَ غسيل األموال وتمويل اإلرهاب.

وقال املتحدث باس�م الوزارة، أحم�د الصحاف، يف 
بي�ان تلقت »املراقب العراق�ي« إن »الوزارة عملت 
بدأب عاٍل وعرب س�فاراتنا املُنترِشة يف ُعُموم العالم 
عىل رشح ُجُهود العراق يف مجال مكافحة غس�يل 
األم�وال وتموي�ل اإلره�اب، وتبيان م�دى التزامه 

باملعاير الدولّية املعمول بها التي أسفرت عن رفع 
اس�م العراق من قائمة فرقة العمل املالّية الدولّية 

.»)FATF(
وأض�اف، أن »س�فارتنا يف بروكس�ل تواصلت مع 
إدارة العم�ل الخارج�ّي يف املُفوّضّي�ة األوروبّي�ة، 
واالستفس�ار ع�ن املعاير التي س�يتبعها االتحاد 
األوروبّي يف إدراج ال�دول يف القائمة الجديدة، كما 
أرس�لت ُمذّكرتن رس�ميتن إىل االتح�اد األوروبّي 
طلبت فيهم�ا تزويدها باملعاير األوروبّية الواجب 

عىل العراق تطبيقها«.
ولفت إىل أن »سفارة جمهورية العراق يف بروكسل 
أجرت عدداً من اللق�اءات، وعقدت كذلك عدداً من 
االجتماعات. ومن هذه االجتماعات كان مع مدير 
ع�ام دائ�رة االس�تقرار والخدمات وأس�واق املال 
يف املفوضي�ة االوروبّي�ة؛ لغرض االستفس�ار عن 
موضوع إدراج الع�راق يف قائمة االتحاد األوروبي 
بالنس�بة لل�دول عالي�ة املخاطر يف مجال غس�يل 

األموال وتمويل اإلرهاب”.

املراقب العراقي/ الرمادي...
أف�اد مصدر امني يف قي�ادة رشطة محافظة 
االنبار، امس السبت، باعتقال اثنن من اكرب 
تجار املخدرات بكمن يف مدينة الرمادي.وقال 
املصدر، يف ترصيح تابعته »املراقب العراقي« 
إن »القوات األمني�ة نصبت كمينا الثنن من 
ابرز تجار املخ�درات وتمكنت من اعتقالهما 
بع�د مطاردتهم�ا يف مناط�ق مختلف�ة م�ن 
مدين�ة الرمادي«.وأضاف، أن »القوة األمنية 
ضبط�ت بح�وزة املعتقل�ن كمي�ات كب�رة 

من الحب�وب املخدرة كانوا يرم�ون املتاجرة 
به�ا يف مناطق مختلف�ة من م�دن االنبار«، 
مبين�ا أن »معلوم�ات اس�تخباراتية مكن�ت 
الق�وات االمنية م�ن اعتق�ال التاجرين دون 
أن  تذكر«.واوض�ح،  مقاوم�ة  أي  وق�وع 
»املواد املضبوطة تم تس�ليمها اىل الس�لطات 
املختصة«.يذك�ر ان الق�وات االمنية تمكنت 
خ�ال الفرتة الحالية م�ن اعتقال العديد من 
تجار املخدرات وبحوزتهم كميات كبرة من 

املواد املمنوعة«.

شرطة االنبار تطيح باكرب تجار 
المخدرات يف الرمادي

الحشد الشعيب يشرع بعملية لمالحقة داعش يف تلعفر
املراقب العراقي/ املوصل...

نف�ذت ق�وات اللواء 53 بالحش�د الش�عبي، 
عملي�ة أمني�ة يف قض�اء تلعف�ر بمحافظة 

نينوى.
وقال الحشد الشعبي، يف بيان تلقت »املراقب 
العراق�ي« نس�خة منه إن »العملي�ة األمنية 
التي انطلقت يف قضاء تلعفر تهدف لتفتيش 
بعض القرى يف القضاء ومنها قرية “زنرب«، 
مشرا اىل أن »العملية تهدف اىل وذلك ملاحقة 

فلول داعش يف هذه املناطق وتأمينها«.

ين
ألم

ط ا
شري

ال

حكاية من األدب التشيكي .. 
يف قص�ة جميل�ة من األدب التش�يكي وجدته�ا تحاكي 
واقعنا املرير وليلنا الطويل وبؤس�نا الشامل وال تحتاج 
لل�رشح أو الرب�ط وال����دالل�ة أو املعن�ى واإلش�ارة 
أرسده�ا بترصف واختص�ار حيث جاء فيه�ا أن هناك 
غاب�ة م�ن بي������ن الغاب�ات الت�ي أصابه�ا اإلهمال 
واملرض والف���وىض تم اإلعان فيها عن درجة شاغرة 
يف قس������م اإلع����ام والع������اق�ات بوظيفة 

أرنب . 
ل�م يتوفر يف حينها أرن�ب عاطل عن العم�ل ولم يتقدم 
أحد للوظيفة غر دب صغر كان يشكو الخمول والفقر 
فتنك�ر بزي أرنب وقدم للوظيف�ة فتم قبوله وصدر أمر 
بتعيينه!! استلم الدب املتنكر وظيفته يف مديرية اإلعام 
والعاقات يف الغابة إال أنه الحظ أن يف الغابة أرنبيَ يعرفه 
من ذي قبل يعم�ل  بدرجة وظيفية هي )دب( ويحصل 
ع�ىل رات�ب ومخصصات وع�اوة دب، أما ه�و فكل ما 
يحص�ل عليه رات�ب قليل كونه مخصص�ات أرنب علما 

أن الروات�ب يف الغابة تعطى عىل 
أس�اس الطول وحج�م الكرش 

وضخ���امة الرأس .
 تقدم الدب املتنك�ر بزي األرنب  
بش�كوى إىل أم�ن ع�ام اإلدارة 
ال�ذي قام بتحويل الش�كوى إىل 
إدارة النزاه�ة العامة وتش�كلت 
لجنة م��ن األس���ود للنظر يف 
الشك����وى حيث تّم استدعاء 

ال�دب واألرن����ب للنظ����ر يف 
القضية.

 طبع�ا ال يخفى عىل الجميع ك�م تأخذ اللجان من وقت 
طوي�ل ب�ن الّت�ي والُّتيا حتى ج�اء يوم اللق�اء فطلبت 
اللجن�ة م�ن األرن�ب أن يق������دم أوراق�ه ووثائق�ه 
الثبوتي�ة فكان�ت ك����ل ال����وثائ�ق تؤكد أن األرنب 

دب.
 ث�ّم طلب�ت اللجنة من ال�دب أن يقدم أوراق�ه ووثائقه 
الثبوتي�ة فكان�ت كل الوثائق تؤكد أّن ال�دب أرنب! بعد 
انتظ�ار اس�تمر ألكث����ر من ثاث س�نن ص�در قرار 
اللجن�ة بع�����دم إحداث أي تغي�ر ألن األرنب هو دب 
وال�دب هو أرن�ب بكل املقايي�س والدالئل الت�ي توفرت 

قانونيا ودستوريا لدى اللجنة . 
ل�م يس�تأنف ال�دب املظلوم ق�رار اللجنة ول�م يعرتض 
عليه ووافق وريض باملقس�وم  بعدما تب�نّ له أن لجنة 
»األسود«هي أصًا مجموعة من »الحمر« وكل أوراقهم 

تقول إنهم أسود  .

إصبع عىل الجرح .. 

بالــوثيقـة

بينه����م مدي����ر الهندس����ة ف����ي 
لتأهيل  لجنة  تش����كيل  الحشد.. 

وتنظيف قناة الجيش.

منهل عبد األمري المرشدي ..
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االحد 17 كانون الثاين  2021 العدد 2504 السنة العاشرة

كش�ف رئيس كتل�ة بيارق الخري محم�د الخالدي ، عن ع�زم اللجان 
النيابي�ة تقليص االرقام املوازنة بش�كل ش�امل، مبين�ا أن االزمة يف 

املوازنة كبرية والخالفات عميقة وهي تحتاج اىل توافق سيايس .
وق�ال الخالدي  ان ” العرشات م�ن بنود قانون موازنة 2021 تحتوي 
ع�ى ارقام مخيف�ة ال يمك�ن ملجلس الن�واب باي حال م�ن االحوال 

املوافقة عليها سيما النفقات الحكومية”.
وأضاف أن “الحل الوحيد هو انهاء االزمة عرب اجراء تقليص ش�امل 
عى بن�ود املوازنة ومن�ع االنفاق غري الرضوري للجه�ات الحكومية 

مهما كانت مسمياتها”.
ودع�ا الخال�دي الربملان إىل “تحقي�ق اجتماع م�ع الحكومة من اجل 
ترتي�ب االوضاع املالية والتوافق ع�ى حلول ملنع اعادة قانون املوازنة 

اىل مجلس الوزراء ومن ثم اىل الربملان وهكذا ضمانا لتوفري الوقت”.

قال وزير النفط العراقي إحس�ان 
عبد الجبار إن س�عر برميل النفط 
قد يبل�غ 60 دوالراً يف الربع الثاني 

من 2021.
وق�ال عب�د الجب�ار يف ترصيحات 
نقلته�ا وس�ائل اع�الم حكومية ، 
إن »معدل بيع س�عر برميل النفط 

العراقي حالي�اً يتجاوز حاجز 53 
دوالراً«.

ويتع�رض الع�راق لضغوط كبرية 
تحت وطأة اس�وأ ازمة اقتصادية 
يش�هدها منذ ع�ام 2003 ولغاية 
اآلن لتدن�ي أس�عار النفط وتفيش 

فريوس كورونا.

الخالدي: موازنة 2021 ستشهد 
تقليصا شامال

وزير النفط يتوقع ارتفاع سعر 
البرميل الى 60 دوالرًا

اعلنت منظمة اوبك ، ان العراق احتل املرتبة 
الثانية ب�ن اكثر الدول االعضاء التي قامت 
برف�ع إنتاجها النفطي يف املنظمة يف ش�هر 

كانون األول املايض.
وقال�ت املنظم�ة يف تقريره�ا الش�هري ان 
»إنت�اج ال�دول ال��13 األعض�اء يف منّظمة 
ال�دول املص�درة للنف�ط »أوب�ك«، ارتفع يف 
كانون االول املايض، حيث بلغ يف املتوس�ط 
25.362 ملي�ون برمي�ل يومي�ا، بارتف�اع 
بل�غ 279 ألف برميل يوميا عن مس�تويات 
ترشي�ن الثان�ي 2020 ال�ذي بل�غ 25.083 

مليون برميل يوميا«.
واضاف�ت ان »الزيادة يف إنت�اج أوبك جاءت 
كل م�ن ليبي�ا، الذي بل�غ انتاجه�ا 1.224 
مليون برميل يوميا وبزيادة بلغت 136 الف 
برميل عن الش�هر الذي س�بقه، اضافة اىل 
االمارات وبزيادة بلغ�ت 63 الف برميل عن 

الشهر الذي سبقه ».
واش�ارت اىل ان »الع�راق ارتف�ع انتاجه�ا 
النفط�ي ايض�ا يف كان�ون االول حي�ث بلغ 
متوس�ط االنتاج فيها 3.848 مليون برميل 
يومي�ا بارتفاع بل�غ 76 الف برمي�ل يوميا 
عن ش�هر ترشي�ن الث���اني امل�ايض الذي 
بل�غ االنتاج في�����ه 3.772 مالين برميل 

يوميا«.
ويعت�رب العراق احد مؤس�ي منظمة اوبك 
ع�ام 1960 وه�و اح�د اهم ال�دول املنتجة 
داخل املنظم�ة حيث يأتي باملرتب�ة الثانية 

بعد السعودية.

أوبك: العراق أكثر الدول 
زيادة بإنتاجه النفطي بعد 

ليبيا خالل شهر

اس�تبعد الخبري يف الش�ان االقتصادي رعد تويج ، ارتفاع س�عر رصف 
ال�دوالر مقابل الدين�ار اىل اكثر من املحدد من قب�ل الدولة .وقال تويج: 
ارتفع�ت هذه االيام توقعات من قبل التجار وبعض االوس�اط املالية يف 
ارتفاع س�عر الرصف بش�كل مبالغ ب�ه بصورة اك�رب مماهو محدد يف 
املوازن�ة العامة وبذلك فان هذه التوقعات قد اليكون لها مجال للتحقق 
ع�ى صعيد الواقع االقتصادي الحقيقي ومما يالحظ هو تعطل التداول 
يف س�وق الرصف بش�كل تام وبالتايل يعكس حالة القلق من املس�تقبل 
ولك�ن س�ياقات االحداث االقتصادي�ة املحلية والعاملي�ة التعكس حالة 
التش�اؤم السائدة يف الس�وق الحقيقية والنقدية العراقية ».ودعا تويج 
: املتصدين والفاعلن يف الس�وق العراقية من التجار واصحاب االعمال 
اىل الب�دء بدورة اعمال جديدة وتحفيز العمليات التجارية وعدم الركون 
اىل توقعات بائس�ة يحدثه�ا املضاربون وغريهم من اج�ل التمازج مع 
السياسة النقدية الجديدة واس�تخدام امثل للموارد عرب مايعمله نظام 

السوق يف تخصيص املوارد عى الطلب الجديد للسلع والخدمات«.

خبير اقتصادي: اغلب التوقعات بارتفاع 
سعر صرف الدوالر امام الدينار غير حقيقية

أك�د النائ�ب املس�تقل ع�ي البدي�ري ، أن العجز يف 
املوازنة س�يكون قليال للغاية مع رفع سعر رصف 
ال�دوالر، الفتا إىل أن التوافق تم عى تقليص نثريات 
ال�وزراء ورواتبهم وكذلك الدرجات الخاصة، فضال 

عن إيقاف االيفادات، إال للرضورة.
وقال البديري ، »ال يمكن التعاطي مع موازنة تضع 
مبالغ طائلة من اجل ايفادات حكومية، وحاليا تم 
التواف�ق عى تقلي�ص االنفاق الحكوم�ي بضمنها 
الخاص�ة  والدرج�ات  ال�وزراء  نثري�ات  تقلي�ص 
باالضاف�ة اىل رواتبهم وعدم املوافقة عى االيفادات 

الحكومية اال للرضورة«.
وأض�اف أن »لربملان مس�تمر يف تخفيض النفقات 

يف املوازنة حتى تكون بش�كل مقبول ليتم املوافقة 
عليها«.

وأش�ار البدي�ري إىل أن »العجز يف املوازنة س�يكون 
قلي�ال للغاية تماش�يا مع رفع س�عر ال�دوالر امام 
الدين�ار، فضال عن ارتفاع اس�عار النف�ط العاملية 

وقيام العراق ببيع النفط بشكل مبارش«.
وكان نائ�ب رئيس لجنة التخطي�ط النيابية محمد 
البل�داوي قد تس�اءل يف ترصي�ح ل�«دجلة«، امس 
الجمع�ة، ع�ن س�بب ع�دم ادراج فق�رات الورقة 
االج�راءات  ان  مبين�ا  املوازن�ة،  ضم�ن  البيض�اء 
االصالحي�ة الت�ي نادى به�ا وزير املالي�ة ال تتعدى 

»الرتهات واالحالم«.

علي البديري: العجز في الموازنة سيكون قليال للغاية
اس�تأنَفت وزارة االعم�ار واالس�كان والبلدي�ات العام�ة، 
اعم�ال مرشوع ش�بكات مج�اري قض�اء الهندي�ة، بينما 
اس�تأنفت العمل بمرشوع تجهيز وتنفيذ الخطوط الناقلة 
املطري�ة يف الجان�ب االيم�ن للموصل.وق�ال مدي�ر املديرية 
العام�ة للمج�اري يف الوزارة يعرب قحط�ان عباس يف بيان 
، انه “تم اس�تئناف العمل بمرشوع شبكات مجاري قضاء 
الهندي�ة، اذ تم مد خط رئي�س للمجاري وباقط�ار انابيب 
ت�رتاوح م�ن 315 مل�م إىل 800 ملم مع م�د رباطات للدور 
الس�كنية بالقضاء”.وأضاف عباس، أنه “تم تحقيق نسبة 
75 باملئة كانجاز فعي للمرشوع، مبينا ان املرشوع يتضمن 
ش�بكات لترصيف املي�اه الثقيلة واالمط�ار وخطوط ناقلة 
ومحطات رف�ع ثقيلة ومطرية”، مش�ريا اىل انه “تم انجاز 

نسبة 83 باملئة من محطة املعالجة الخاصة بالقضاء التي 
ستخدم نحو 60 الف نسمة من ابناء محافظة كربالء، كما 
س�يحافظ عى البيئة واملسطحات املائية من التلوث، اذ يتم 
ترصي�ف املي�اه املعالجة لس�قي املزروعات، كما سيس�هم 
املرشوع يف انتاج االس�مدة العضوية”.وعى الصعيد نفسه، 
أك�د عب�اس “اس�تئناف العم�ل بم�رشوع تجهي�ز وتنفيذ 
الخط�وط الناقلة املطري�ة يف الجانب االيم�ن للموصل بعد 
احالت�ه اىل اح�دى الرشكات الرتكي�ة، والذي ع�ده من اهم 
املش�اريع الس�رتاتيجية يف محافظ�ة نين�وى، إذ يس�هم يف 
تخليص الجانب االيمن للموصل من التجمعات املائية خالل 
ف�رتة هط�ول االمطار يف الش�وارع والتقاطعات الرئيس�ة، 
معربا عن امله بانجازه خالل املدة املقبلة من العام الحايل”.

وزارة االعمار :استئناف العمل بشبكات المجاري واألمطار

االقت�صادي

الرافدين يعلن عن تمويل 
وتسويق المشاريع 

االستثمارية ومنحها القروض
اعل�ن م�رصف الرافدي�ن، ع�ن منح ق�روض لبناء 
وانش�اء وتأهي�ل عدد من املش�اريع االس�تثمارية 

والسكنية يف بغداد واملحافظات.
وق�ال املكت�ب االعالمي للمرصف يف بي�ان ، انه “تم 
تموي�ل وتس�ويق عدد من املش�اريع واس�تقطاب 
العديد من ال�رشكات واملس�تثمرين الذين يرومون 
التع�اون م�ع امل�رصف لغ�رض الحصول ع�ى تلك 

القروض.
واشار اىل ان املشاريع التي تم تمويلها هي ) مجمع 
ديوان الس�كني – مجمع الزهراء السكني- مجمع 
الكوث�ر الس�كني- مجم�ع الون الس�كني- مجمع 
ب�اب النارصي�ة الس�كني- مجمع مدين�ة االندلس 
السكني- مجمع ارض بابل السكني – مجمع جبل 

عامل السكني- مجمع االمل السكني-
مجمع اس�كان الدوحة الس�كني- مجمع الزقورة 
السكني- مجمع العزيز الس�كني- مجمع النزاهة 

السكني-
مجمع بيسان السكني- جامعة حمورابي – مجمع 
درة كرب�الء الس�كني- مجم�ع اليمامة الس�كني- 
مجمع بسماية السكني- مول تاون سنرت- مجمع 

كليات اهي متكامل مع ملحقاته-
مدين�ة االلعاب املائية- مجم�ع مبدعون التجاري- 

مجمع جوهرة تكريت السكني-
مجم�ع تج�اري مع موق�ف الس�يارات يف النجف- 

فندق برج الباقر السياحي يف كربالء –
– مجمع جواهر دجلة السكني- مجمع مكي مول 

– مستشفى االمام زين العابدين-
– مستش�فى ال�وارث- م�دارس الس�الم لاليت�ام- 
محط�ة كهرب�اء العم�ارة الغازية- خليف�ة مول-

مستش�فى الش�فاء- مجمع بيتي السكني- فندق 
واجنح�ة فندقية- م�ول تجاري يف بغ�داد- مجمع 
الون�د الس�كني- مجم�ع املحبة الس�كني- مجمع 

مدينة املثنى السكني.

أرقام واقتصاد
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 كمية صادرات العراق 

النفطية الى امريكا 
خالل االسبوع الماضي
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الف دونم ستتم زراعتها 
في محافظة المثنى 

بمحاصيل الحنطة والشعير 
ضمن الخطة الشتوية

كش�ف املتحدث باسم هيئة الس�ياحة يف إقليم كردستان 
ن�ادر روس�تي ، ع�ن حج�م الخس�ائر التي تع�رض لها 

القطاع السياحي يف اإلقليم خالل عام 2020.
وقال روس�تي ، إنه “بس�بب ظهور أزمة فريوس كورونا 
وإيقاف حركة التنقل وغلق املصايف واألماكن السياحية 
يف مناس�بات عدي�دة من بينه�ا عيد نوروز وأي�ام الربيع 

وعي�د الفط�ر وعيد رأس الس�نة، ف�أن خس�ائر القطاع 
السياحي تقدر بحوايل مليار دوالر”.

وأض�اف أن “االنتع�اش ال�ذي ح�دث مؤخ�را بع�د فتح 
الحكومة لحركة التنقل لم يعوض الخسائر الكبرية التي 
تعرض لها القطاع السياحي، واألعداد التي دخلت لإلقليم 
خ�الل عام 2020 من الس�ياح أقل بنس�بة 40% عن عام 

.”2019
وأشار روستي إىل أنه “ليست أزممة كورونا هي املتسبب 
الوحي�د به�ذه الخس�ائر، ولك�ن الظ�روف االقتصادي�ة 
واملالية الصعبة آثرت عى القطاع الس�ياحي أيضا، وهذه 
العوام�ل كله�ا س�اهمت برفع مع�دالت البطال�ة يف هذا 

القطاع الحيوي”.

كردستان تكشف عن حجم خسائرها في القطاع السياحي لعام 2020

إلحيــاء الصنـاعة المحلية دعــوات إلى إعفـاء 
المـواد األوليـة مـن الــرسوم الجمـركية 

»ُصِنَع في العراق«.. هل تعود لواجهة البضائع؟

املراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي
ُتَعدُّ الترشيعات القانونية هي الداعم االساس لعودة 
الصناعة املحلية والنهوض بها لتعظيم موارد البالد 
املالية وتش�غيل عرشات اآلالف م�ن العاطلن ، لكن 
ه�ذه الخط�وات تحتاج إىل خط�ة حكومية من أجل 
تش�غيل آالف املصان�ع املتوقفة بم�ا يملكه القطاع 
الخاص للخ�روج من الصفة االس�تهالكية التي تم 
وض�ع الع�راق فيها من قب�ل الحكوم�ات املتعاقبة 
ومافيات االسترياد التي ترتبط بشخصيات متنفذة 
لتوريد كل ماهو رديء ،فهناك إقبال جماهريي عى 
رشاء املنتج الوطني س�واء الغذائ�ي أو الكمايل مثل 
الجلود واالسمنت وغريها التي بدأت مصانعها تعيد 
إنت�اج تلك املواد وبجه�ود ذاتية يف ظ�ل غياب كبري 

لدور القطاع العام والخاص ومصانعه املتوقفة.
ن�واب أكدوا , أن هناك معوق�ات للنهوض باملصانع 
املحلي�ة، مبين�ن أنه�م تقدموا بطل�ب برملاني لحل 
مس�ألة التعرف�ة الجمركي�ة ع�ى امل�واد األولي�ة، 
مش�ريين إىل أن هناك مشاكل عديدة تواجه القطاع 
الخ�اص ،منه�ا التحدي�ات االقتصادي�ة الت�ي تمر 
بها الب�الد ومعاناة أصحاب املصان�ع ويف مقدمتها 
ارتف�اع التعرفة الجمركي�ة للمواد األولي�ة الداخلة 
يف الصناع�ات, وق�د تم تقديم طل�ب إىل نائب رئيس 
مجل�س الن�واب م�ن أج�ل مناقش�ة هذه املس�ألة 

ومعرفة مدى تأثريها يف املنتج الوطني.
مختص�ون أوضحوا، أن الصناع�ة الوطنية الفردية 
ال تس�تطيع منافسة املس�تورد من ناحية األسعار 
أو عملية التس�ويق , لذلك ع�ى الحكومة أن ترشع 
قوان�ن جديدة من أجل إعادة تش�غيل ما تبقى من 
املاكن�ة الصناعية لزيادة الواردات املالية، أما عملية 

رفع ال�دوالر أمام الدينار فأنها عائق أمام اس�ترياد 
امل�واد االولي�ة تض�اف إليه�ا الرس�وم الجمركية , 
والتي س�تؤدي إىل ارتف�اع أس�عار البضائع املنتجة 
محلي�ا ،ما يفقدها عملية املنافس�ة مع املس�تورد, 

لذا ع�ى الحكومة إيجاد ترشيعات تضمن اس�ترياد 
امل�واد االولية وقطع غيار املكائن بأس�عار مدعومة 
ومعفي�ة م�ن الرس�وم الجمركي�ة إلعادة تش�غيل 

املصانع العراقية وخاصة التحويلية  والتجميعية .

ويرى املختص بالش�أن االقتصادي جاس�م الطائي 
يف اتصال م�ع ) املراقب العراق�ي(: أن توقف عجلة 
الصناعة يف العراق نتيجة فشل الحكومات املتعاقبة 
،خاص�ة أن بع�ض املصان�ع املهم�ة ت�م بيعه�ا إىل 

شخصيات مقربة من سياس�ين متنفذين, واليوم 
وبس�بب الرغب�ة الجماهريية يف اقتن�اء كل ما هو 
منت�ج وطني , عمدت بع�ض املصانع إىل العمل من 
جدي�د , إال أنه�ا تصط�دم بغياب الدع�م الحكومي 
له�ا ويف مقدمته�ا مطالبه�م باإلعف�اء الجمركي 
للمواد االولية وقطع الغيار املعامل حتى تس�تطيع 

منافسة املستورد الذي غزا االسواق املحلية .
وتاب�ع الطائ�ي: أن ف�رض رس�وم جمركي�ة عى 
البضائع املس�توردة، وإعف�اء الصناعة املحلية من 
هذه الرسوم سيعيد دوران عجلة االقتصاد العراقي 
واعتم�اد اآلليات الحديثة يف العم�ل، وبناء مصانع 
تطويري�ة  دورات  يف  املوظف�ن  وزج  متط�ورة، 
ملواكبة التطورات املهنية والفنية، سيساعد يف بناء 
منظومة اقتصادية قوية ،واألهم من ذلك هوالرغبة 

الحكومية يف دعم القطاع الصناعي.
م�ن جهته أك�د املختص بالش�أن االقتص�ادي عبد 
الحسن الش�مري يف اتصال مع )املراقب العراقي(: 
أن هن�اك مؤام�رة دولية عى الصناع�ة املحلية من 
خالل وجود لوبي س�يايس وراء ع�دم إعادة تدوير 
املاكن�ة الصناعية إلبقاء العراق س�وقا اس�تالكية 
لبضائ�ع تلك ال�دول , لذلك برزت الحاج�ة اليوم إىل 
رضورة إحياء املصانع املتوقفة من إجل اس�تيعاب 
االع�داد الكبرية م�ن العاطلن , وع�ى الحكومة أن 
تثبت حس�ن نواياها بش�أن االصالح�ات من خالل 
ترشيعات ملزمة لدعم الصناعين ووزارة الصناعة 
ويف مقدمتها اإلعفاء الجمركي للمواد االولية وقطع 
غي�ار املصان�ع وكل م�ا تحتاج�ه وزارة الصناع�ة 
والقطاع الخاص ومنع بيع تلك املصانع مهما كانت 

الظروف.

اليـــوم انطــالق معــرض »صنــع فــي العـــراق« 
تنطلُق اليوم االحد فعاليات معرض التحدي 
)صنع يف العراق( بمش�اركة فاعلة من 28 
رشك�ة محلية س�تعمل عى اظه�ار جودة 
املنتج الوطني.وقال وكي�ل وزارة الصناعة 
لش�ٔوون التخطيط يوس�ف محمد جاسم ، 
ان “28 رشك�ة من مجموع 33 ستش�ارك 
بمع�رض التح�دي )صنع يف الع�راق( الذي 
ينطل�ق اليوم االحد ويس�تمر ملدة خمس�ة 
ايام، حيث س�يتم افتتاحه بمشاركة فاعلة 
للرشكات التابعة للوزارة”، مبينا ان |بعض 
ال�رشكات تعرضت للدم�ار باحداث داعش 
وتق�ادم خطوطها االنتاجي�ة منها مصانع 
الفوس�فات والزج�اج والحراريات وكربيت 
امل�رشاق وغريه�ا، مٔوك�دا وج�ود خط�ط 
لتقييم تلك الرشكات املدمرة واعالنها فرصا 
استثمارية بسبب العجز املايل بغية ادخالها 
للخدمة، وتعظيم مواردها وتش�غيل االيدي 

العاملة”.
وأض�اف جاس�م، ان “العمل يج�ري حاليا 
للبحث ع�ن رشاكات حقيقي�ة رصينة مع 
رشكات اجنبية للنهوض باالنتاج الصناعي 

اىل مرحل�ة أفضل وجعله م�ن االقتصادات 
واظه�ار  وتنظيم�ه  إقليمي�ا  املنتج�ة 
الصناعي�ة  املنتج�ات  وج�ودة  إبداع�ات 
املحلية، وإمكاني�ات رشكات القطاع العام 
الصناعي�ة، م�ع اع�ادة ثق�ة مٔوسس�ات 
الدول�ة واملواطن�ن بج�ودة املنت�ج املحي 
ومواصفات�ه العالي�ة، اىل جان�ب اس�باب 

عديدة منه�ا الوقوف ام�ام تحديات كثرية 
أهمها إقناع املستهلك أو املستفيد بالتوجه 
صوب الصناع�ة الوطنية، وتحديات اخرى 
التش�هري  الداخ�ل والخ�ارج نتيج�ة  م�ن 
واملقاول�ن  التج�ار  ومحارب�ة  االعالم�ي 
م�ن اجل بق�اء البالد مس�تهلكا للمنتجات 
االجنبي�ة ، والعديد منهم ينفي وجود انتاج 

صناعي محي وهذا امر مٔولم”، الفتا اىل ان 
“ال�رشكات حاليا بحاج�ة اىل دعم حكومي 
املنت�ج  منافس�ة  اىل  الٕعادته�ا  وبرملان�ي 
االٔجنب�ي، وان الصناع�ة واجه�ت هجم�ة 
قاس�ية ورشس�ة خ�الل الف�رتة االخ�رية، 
لك�ن بالرغم من ذل�ك كان ارصارنا بظهور 
منتجاتن�ا اىل الن�ور عرب تنظي�م املعرض”.
وذك�ر جاس�م ان “هناك خطط�ا وضعتها 
ال�وزارة بدعم م�ن رئيس ال�وزراء بافتتاح 
الكث�ري م�ن املش�اريع بالجان�ب الزراع�ي 
والتعاون مع وزارة الزراعة بانتاج االسمدة 
ودع�م الفالح�ن بالدفع االج�ل البالغة 50 
ملي�ار دينار، فضال عن التع�اون مع وزارة 
الكهرب�اء بانت�اج املح�والت ايض�ا بالدفع 
االجل التي وصل�ت اىل 65 مليار دينار، لكن 
تاخ�ر دفع املس�تحقات يع�رض الرشكات 
كب�رية  ضغوط�ات  اىل  لل�وزارة  التابع�ة 
بايقافه�ا، اىل جان�ب املج�ال الصحي الذي 
يضم معام�ل انتاج االدوية واالوكس�جن، 
والتجهيزات الطبية بكل مجاالتها، وجميع 

املجاالت االقتصادية األخرى”.
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صحيفة-يومية-سياسية-عامة
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السياسة الكويتية تدور في حلقة مفرغة

المراقب العراقي/ متابعة
وع�دم األهلي�ة غالباً ما يتمث�ل يف عدم 
ق�درة الحكوم�ة القضاء عىل الفس�اد 
تطبي�ق  يف  وخ�روق  وامل�ايل  اإلداري 
القان�ون أو العج�ز يف مواجه�ة حاالت 
التده�ور يف قطاعات التعليم أو الصحة 
أو الصناع�ة أو الزراع�ة أو م�ا ش�ابه، 
ما ي�ؤدي بالنتيج�ة اىل تفاق�م الوضع 

االقتصادي واالجتماعي للبلد.
ويف دولة الكويت، هناك النظام األمريي 
الذي يحك�م البالد كملكية دس�تورية، 
لألم�ري  جع�ل  الكويت�ي  فالدس�تور 
س�لطات فعلية ومؤثرة ما يوازيه بذلك 
من النظ�ام الرئايس، وعلي�ه، فإن أمري 
البالد يتوىل سلطاته التنفيذية من خالل 
وزرائه، ما يوضح سبب تحول السلطة 
إىل حلب�ة رصاع دائم بني طريف املعادلة، 
الربمل�ان والحكوم�ة، ما يؤثر س�لباً يف 
نسبة ثبات واستقرار الحكومة وأدائها.

واإلشكال العسري الدائم يف نظام امللكية 
الدستورية الذي تتخذ دولة الكويت منه 
منهجاً لها حالها كحال املغرب واألردن 
وغريها، يتمثل يف مصدر الرشعية التي 
ُيم�ارس بموجبها العاه�ل صالحياته، 
وال س�يما إذا كان نظام الحك�م وراثياً 
حني يحظى فيها العاهل بقرار سيايس 
مس�تقل ال يمك�ن املس�اس به أب�داً أو 

االعرتاض عليه.
إذن، فعىل ه�ذا األس�اس، يمكن تعليل 
إع�الن الحكوم�ة الكويتية اس�تقالتها 
ع�ىل خلفي�ة إع�الن ن�واب يف الربمل�ان 
الكويت�ي تأييده�م الس�تجواب قدم�ه 
ثالث�ة نواب منه�م ضد رئي�س الوزراء 
ال�ذي لم يم�ض عىل تش�كيل حكومته 
أكث�ر من ش�هر، مث�رية الحكومة بذلك 
عالمات االس�تفهام والحرية لدى الرأي 
العام إزاء تج�دد الصدامات مع الربملان 
يف مشهد ربما بات يشكل حالة طبيعية 
العربي�ة  ال�دول  يف  باس�تمرار  تح�دث 
للخليج الفاريس، وهذا األمر إن دّل عىل 
يشء إنما ي�دل أن الوضع الداخيل لدول 
الخليج الف�اريس العربية يفتقد إىل لغة 
الحوار املفتوح، فتش�وبه نزاعات ومن 

إىل  الوض�ع،  ث�م اس�تقاالت، في�ؤول، 
تمخض رسيع لوض�ع جديد وحكومة 
جدي�دة ووزراء ج�دد، ك�راً للج�دال 

وحسماً للنقاش.
ورفع رئي�س ال�وزراء الكويتي صباح 
اس�تقالة  خط�اب  الصب�اح،  الخال�د 
حكومت�ه، إىل أمري البالد ن�واف األحمد 
الصباح، الذي وافق دون تردد، لتضاف 
حالة استقالة الحكومة هذه، إىل سجل 
االس�تقاالت الت�ي س�بقتها يف األعوام 
2013، 2017، 2019  عىل سبيل املثال.

كان�ت  االس�تقاالت  أس�باب  وأغل�ب 
تتمح�ور كالعادة بش�أن اس�تجوابات 
يتقدم بها مجلس األمة الكويتي لوزراء 
أو لنائ�ب أو رئيس ال�وزراء، ويف الئحة 

االس�تجواب الحالية، وّجه نواب ينتمي 
أغلبيته�م لتي�ار املعارض�ة، اتهام�ات 
إىل رئي�س ال�وزراء بمخالفت�ه أح�كام 
الدس�تور عند تش�كيل الحكومة وعدم 
مراعات�ه اتجاهات املجل�س، إضافة إىل 
تقديم برنامج عمل فوري طبقاً للمادة 
98 من دس�تور الب�الد، وبع�د موافقة 
أم�ري الب�الد عىل طل�ب رئيس ال�وزراء 
اس�تقالة الحكوم�ة، أص�در األمري من 
جديد مرسوماً بتشكيل حكومة جديدة 
بعدما أعاد تعيني صباح الخالد الصباح 
رئيساً للمجلس مرة أخرى ليتمكن من 
تشكيل حكومته بوزراء جدد، وهذا هو 
الس�بب الذي طاملا يتك�رر فيكرر أيضاً 
تجرب�ة فاش�لة، أي إن الكويت كدولة، 

تعيش، بنم�ط واحد ونه�ج ثابت دون 
إفس�اح املجال للتعلم من أسباب فشل 
الحكوم�ات الس�ابقة يف أداء واجباتها 
التنفيذي�ة، والت�ي انح�رت يف دائ�رة 
األوىل  بالدرج�ة  االقتصادي�ة  امللف�ات 
الثاني�ة،  بالدرج�ة  التعلي�م  ومش�اكل 

وأسباب أخرى.
ومع تكرار حالة االستقاالت لحكومات 
الكويت، يضع بعض املعنيني واملتابعني 
بع�ض الحلول للخ�روج بدولة الكويت 
م�ن بوتق�ة الرصاع ال�ذي ب�ات عنواناً 
مشرتكاً بني الحكومة والربملان، ومنها: 
رضورة التعاون وبسط حالة االنسجام 
ب�ني الحكوم�ة والربمل�ان، ف�ال مج�ال 
للمناكفات يف ظل الظروف الصعبة التي 

تمر بها البالد، ومحاولة وضع األس�س 
الصحيح�ة التي من ش�أنها إنقاذ دولة 
الكوي�ت م�ن أزمت�ه االقتصادي�ة التي 

حلّت به بسبب تهاوي أسعار النفط.
ويف خ�الف ه�ذه الحل�ول، ب�دأ مجلس 
األم�ة أزم�ة مبكرة م�ع الحكومة حني 
أقدم يف السادس من يناير كانون الثاني 
الجاري عىل استجواب رئيس الحكومة 
متهم�اً إياه بعدم التع�اون مع الربملان، 
لك�ن رئي�س الحكوم�ة ل�م يس�تجب 
لطلب املجلس، م�ا أدى اىل تأزم الوضع 
الداخ�يل للكوي�ت وفت�ح الب�اب م�رة 
أخرى ع�ىل مرصاعيه للدخول يف خضم 
الرصاعات وتصفية الحسابات وافتعال 
األزمات، والتي عىل حد قول أمري البالد: 

ق�د أصبح�ت مح�ل اس�تياء وإحباط 
املواطنني وعقبة أمام أي إنجاز.

أك�دت ب�أن صب�اح  مص�ادر مقرب�ة 
الخال�د الصب�اح س�يأخذ وقت�اً جي�داً 
ه�ذه امل�رة الختي�ار أعض�اء حكومته 
الثالث�ة واملرجح اإلعالن عنها يف مارس 
آذار املقب�ل، ولك�ن ه�ل ستس�لم جرة 
الحكومة الثالثة م�ن أيادي الربملانيني، 
أم يتحتم عىل الدول التي تنتهج امللكية 
الدس�تورية أن تحذو حذو دول الجوار 
ع�ىل أقل تقدير يف تأس�يس دس�تورها 
وامليض نحو جع�ل أركان دولتها قوية 
ومتين�ة ال تهزه�ا مزاج�ات وال أهواء 
أعضاء يف برملانات وصلوا ملناصبهم عن 

طريق »التوريث األعمى«.

عادة، ال يمكن ألي حكومة أن تمارس مهامها إذا لم تحز على ثقة أغلبية أعضاء البرلمان، بمعنى أنه بمقدور النواب 
التحرك ضد سياسة الحكومة وحجب الثقة عنها متى ما عجز الوزراء ورئيسهم عن تحقيق الطموحات وإنجاز المهام 

بأفضل الصور، ذلك أن عملية حجب الثقة تتأتى في المقام األول للبرلمان بعدما يرى عدم أهلية الحكومة لمناصبها في 
التنفيذ.

المراقب العراقي/ متابعة
التاب�ع  والثالث�ون  الس�ابع  األس�طول  توج�ه 
لبحرية الجيش الصيني السبت من ميناء سانيا 
بمقاطعة هاينان جنوب الصني، إىل خليج عدن 
واملي�اه قبالة الصومال يف مهمة مرافقة س�فن 

مدنية.
ووف�ق م�ا أورد موق�ع »ش�ينخوا« الرس�مي 
الصيني، فإن األسطول يضم مدمرة الصواريخ 
الصواري�خ  وفرقاط�ة  »تشانغش�ا«  املوجه�ة 

»يولني« وسفينة اإلمداد »هونغهوا«.
كما أش�ار إىل أنه عىل متن السفن الحربية 700 
ضابط وجندين، ومن بينهم العرشات من قوات 

العمليات الخاصة.
وتع�د ه�ذه ه�ي امل�رة األوىل التي تنض�م فيها 

املدمرة »تشانغشا« إىل مهمة مرافقة.
وب�دأت بحري�ة الجي�ش الصين�ي أول مهم�ة 
مرافق�ة يف خليج عدن واملياه قبالة الصومال يف 

كانون األول 2008.

المراقب العراقي/ متابعة
أعلن�ت لجنة االنتخاب�ات يف أوغندا، الس�بت، فوز 
الرئي�س يوري موس�فني، الذي يحك�م بالده عىل 

مدار 35 سنة، باالنتخابات الرئاسية األوغندية.
وخ�الل مؤتمر صحف�ي متلفز، أوضح�ت اللجنة 

أن موس�فني حصل عىل 5,85 ملي�ون صوت، أي 
58,64% من أصوات الناخبني، مقابل 3,48 مليون 
)34,83%( لدى منافس�ه، املرش�ح عن املعارضة، 
بوب�ي واين.وأعل�ن واي�ن ع�دم اعرتاف�ه بف�وز 
موسفني، متهما السلطات بتزوير نتائج االقرتاع.

المراقب العراقي/ متابعة...
اخت�ار حزب املستش�ارة األملانية أنغي�ال مريكل، االتح�اد الديمقراطي 
املسيحي، السبت، رئيس والية ش�مال الراين-وستفاليا، أرمني الشني، 

زعيما جديدا له.
وأدىل أغلبي�ة أعضاء الحزب، يف مؤتمره العام املنعقد بصورة افرتاضية، 
بأصواتهم لصالح الوس�طي الش�يت )59 عاما(، عىل حساب منافسه 

يف الجولة الثانية من انتخابات زعيم الحزب، املحافظ فريدريخ مريز.
وش�كليا، س�تنتهي عملية انتخاب زعيم الحزب بعد احتساب األصوات 

التي تم اإلدالء عرب الربيد.
وعزز الش�يت به�ذا االنتصار مواقعه كمرش�ح أوفر حظ�ا عن تحالف 
املحافظ�ني ملنصب مستش�ار الدول�ة يف االنتخاب�ات الترشيعية املقرر 

تنظيمها يف سبتمرب القادم.
وسبق أن أعلنت املستشارة الحالية مريكل التي تقود البالد منذ أكثر من 
15 سنة، يف عام 2018 أنها لن ترتشح لالنتخابات القادمة وستستقيل 

من رئاسة حزبها.
وأعلنت خليفة مريكل يف رئاس�ة الح�زب، وزيرة الدفاع الحالية أنغريت 
كرام�ب كارينب�اور، يف فرباي�ر العام امل�ايض أنها س�تتخىل عن زعامة 

االتحاد الديمقراطي املسيحي ولن ترتشح ملنصب املستشار.
ومنذ ذلك الح�ني، اضطر الحزب إىل تأجيل املؤتمر العام املقرر النتخاب 

زعيم جديد له مرتني بسبب جائحة فريوس كورونا.

حزب ميركل يختار زعيمًا جديدًا له

المراقب العراقي/ متابعة...
أج�رى الحرس الثوري الس�بت، وبنجاح املرحلة االخ�رية من مناورات 
الرس�ول االعظ�م )ص(، بتنفي�ذ العملي�ات االس�رتاتيجية وإط�الق 
الصواريخ البالستية املضادة للسفن وتدمري االهداف من مسافة 1800 

كيلومرت.
واف�اد موقع س�باه ني�وز، ان املرحل�ة والثانية واالخرية م�ن مناورات 
الرس�ول االعظ�م )ص( -15 والتي انطلقت منذ ي�وم أمس الجمعة يف 
منطق�ة الصح�راء املركزية وس�ط الب�الد، ايمت صباح اليوم الس�بت 
بتنفيذ العمليات االس�رتاتيجية بإطالق الصواريخ الباليس�تية البعيدة 

املدى املضادة لسفن العدو االفرتايض وتدمري االهداف املحددة.
وح�ر هذه املرحل�ة، رئيس االركان العامة للقوات املس�لحة االيرانية 
الل�واء محم�د باق�ري، والقائ�د الع�ام للح�رس الثوري اللواء حس�ني 
س�المي، وقائد القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري العميد أمري 

عيل حاجي زاده وعدد من كبار  القادة العسكريني.
وبعد رصد موقع سفن العدو االفرتايض بواسطة منظومات استخبارات 
الق�وة الجوفضائي�ة التابع�ة للح�رس الث�وري، نجح�ت الصواري�خ 
الباليستية بعيدة املدى من مختلف الفئات ومن مسافة 1800 كيلومرت 

يف إصابة وتدمري األهداف املحددة يف شمال املحيط الهندي.
يذكر ان املرحلة االوىل من مناورات الرس�ول االعظم )ص( يف نس�ختها 
ال�15 ، انطلقت صباح أمس الجمعة باجراء عمليات مش�رتكة الطالق 
الصواري�خ والطائ�رات املس�رية للق�وة الجوفضائية التابع�ة للحرس 

الثوري يف منطقة الصحراء املركزية وسط البالد. 

الحرس الثوري يطلق 
صواريخ باليستية بعيدة المدى 

ضمن مناوراته

المراقب العراقي/ متابعة...
أكد الكاتب والصحفي االمريكي ديفيد كاي الفائز بجائزة بولتزر، السبت، 
أن الوالي�ات املتحدة تدخ�ل مرحلة الح�رب االهلية الثاني�ة، لكن الجميع 
ينكرون وجود الحرب التي شنها ترامب وهذا هو السبب يف أن املؤسسات 
اإلخبارية الرئيسية تدور حول الحقيقة املروعة باستخدام لغة مشوشة.

ونق�ل موقع رو س�توري االمريكي ع�ن كاي قوله ”لس�نا بحاجة لبيان 
صحف�ي لندرك ان ترامب وجه اتباع�ه العنرصيني البيض ملهاجمة الفرع 
االه�م من الحكومة االمريكية يف الس�ادس من كان�ون الثاني املايض بعد 
س�نوات من ممارسته لتقويض السلطة القضائية ويف الفرع التنفيذي يف 

املخابرات، وإنفاذ القانون ووكاالت الصحة العامة”.
واض�اف أن ”عدم حضور ترامب حفل تنصي�ب بايدن امر مخيف ، فعدم 
وج�وده يف  املنص�ة الخارجية مك�ن للمتمردي�ن العازمني ع�ىل اإلطاحة 
بالحكوم�ة أن يغتال�وا بايدن وكماال هاري�س دون أي خطر عىل زعيمهم 

املجنون املهلوس”.
وتابع ”نحن نواجه خطرا من اكثر من عصابة تابعة لرتامب من الخارجني 
عىل القانون وهذا هو الس�بب يف أن الرشطة والحرس الوطني س�يمألون 
تلك املنطقة يف يوم 20 من الش�هر الجاري املواف�ق ليوم التنصيب  ، وهذا 

يفر إرصار بايدن وهاريس عىل أداء اليمني يف الهواء الطلق ، لإلشارة إىل 
أن الخوف ال مكان له هنا”.

واشار اىل أنه ”ليس املباني الحكومية بحاجة اىل حماية بل ايضا الكنائس 
واملس�اجد واملعاب�د وخاصة الكنائس الس�وداء عرضة للهج�وم من قبل 
أولئ�ك الذين يريدون جعل أمريكا بيضاء م�رة أخرى ، وكثري منهم يدعي 

أنهم مسيحيون ولكنهم يف الواقع تجسيد للرش”.

كاتب أميركي: نخوض الحرب األهلية الثانية

تقرير أميركي ُيقارن بين »الترامبية« 
و»البعث« ويدعم فرضية اجتثاثها

معاريف تكشف عن »خوف« صهيوني من 
صواريخ حزب اهلل و »معادلة الردع«

الصين ترسل أسطواًل بحريًا إلى خليج عدن

أوغندا.. إعالن فوز يوري موسفني 
باالنتخابات الرئاسية

أخبار من الصحف والمجالت

المراقب العراقي/ متابعة...
شبهت مراسلة قناة ) ام اس ان بي يس( االمريكية 
الرئي�س املنتهية واليته دونالد ترامب بش�خصية 
الديكتاتور العراقي صدام، متس�ائلة بصوت عال 
عما اذا كان باالمكان اجتثاث الرتامبية من الحزب 
الجمهوري كما يف قانون اجتثاث البعث يف العراق.

ونق�ل التقري�ر ع�ن املراس�لة ج�وي ري�د قولها 
”اتس�اءل عم�ا اذا كان بي�ان ابنة نائ�ب الرئيس 
االس�بق ليز تش�يني قد اس�تخدمه الجمهوريون 
لرشح س�بب حاجتهم لعزل ترام�ب ، وهل هناك 
جناح صغري يف الحزب الجمهوري يمكنه ان يقوم 

بنوع من اجتثاث البعث الزالة الرتامبية “.
واضاف�ت أن ” اجتث�اث البع�ث اج�راء قامت به 
الحكوم�ة العراقي�ة بع�د ع�ام 2003 إلزالة نفوذ 

ح�زب البعث، الذي كان الدكتاتور الس�ابق صدام 
حسني زعيًما له، من الحكومة املشكلة حديًثا”.

م�ن جانبه�ا قال�ت املح�اورة نيك�ول واالس إن 
”ليز تش�يني وهي جمهورية م�ن والية وايومنغ 
انفصلت ع�ن غالبية الح�زب الجمهوري وصوت 
لعزل ترامب يف وقت سابق من هذا األسبوع ، ولذا 

ستجد صعوبة يف التخلص من فساد ترامب”.
واوضحت »اعتقد ان التحدي يكمن يف ان الفس�اد 
يف الح�زب الجمه�وري يبدأ من القواعد الش�عبية 
وصوال اىل الرئاسة ، ولذا فان هذا التفسخ موجود 
يف كل طبق�ة ، ويمك�ن تس�ميته بالعفن االن ألنه 
اصبح يقود فتنة اجرامية ولكن املشكلة أن هناك 
أشخاص دعموها من القواعد الشعبية وصوال إىل 

البيت األبيض”.

المراقب العراقي/ متابعة ...
أك�د معلّ�ق الش�ؤون العس�كرّية اإلرسائيلّية 
ألون بن دافيد، قدرة الصواريخ الدقيقة لحزب 
الله عىل ش�ل منظومات اس�رتاتيجية للكيان 
الصهيون�ي، فيما أش�ار إىل إن تلك الصواريخ 
ق�ادرة أيضاً ع�ىل إصابة قاع�دة هكريا يف تل 

أبيب.
ب�ن دافي�د تن�اول يف مق�ال ل�ه يف صحيف�ة 
التهديد االس�رتاتيجي  العربي�ة،  “معاري�ف” 
للصواري�خ الدقيقة، موضح�اً أّن “التقدير يف 
إرسائي�ل هو أن ح�زب الله نج�ح حتى اليوم 
يف مراكمة عدة مئ�ات من الصواريخ الدقيقة 
ملدّي�ات متوس�طة وبعي�دة، وأّن�ه يوج�د يف 
لبنان اآلن عدة منش�آت تحتوي عىل مكونات 

صواريخ دقيقة”.
واضاف أّنه “من�ذ عام 2012 تحددت معادلة 
ال�ردع والت�ي مفاده�ا أن ح�زب الله س�ريد 
بالنار ع�ىل أّي هجوم إرسائي�يل عىل األرايض 
اللبنانّية”، مشدداً عىل أّن “الجيش اإلرسائييل 
اعترب تهديد الصواريخ الدقيقة من لبنان بأنه 

تهديد اسرتاتيجي عىل الكيان”.
وأض�اف بن دافيد أّنه “يف الس�نوات التي تلت 
االنسحاب من لبنان، راقب الجيش اإلرسائييل 
باس�تهزاء التس�لح الريع لحزب الله وقال 
س�تصدأ  الصاروخي�ة  القذائ�ف  إن  لنفس�ه 
يف املخ�ازن”، مضيف�ًا: “لك�ن يف ع�ام 2006 
الصواريخ التي لم تصدأ وعملياً سقطت علينا 

باآلالف وبشكل مفاجئ”.

االحد 17 كانون الثاين 2021 العدد 2504 السنة العاشرة

»التوريث األعمى« يتسبب باستقاالت متكررة 
لحكومات الكويت .. فما األسباب والتداعيات؟

المراقب العراقي/ متابعة...
أعل�ن عضو لجن�ة الصحة الربملاني�ة يف لبنان 
النائ�ب عيل املق�داد ظهور طف�رة جديدة من 
ف�ريوس كورونا يف البالد، تكم�ن خطورتها يف 

أنها أرسع انتشارا.
وأك�د املق�داد يف حدي�ث إىل “الوكال�ة الوطنية 
لإلع�الم”، أن “فح�وص ال��pcr الت�ي أجريت 
يف مختربي�ن كبريي�ن يف لبنان أظه�رت وجود 
تغري جيني يف الف�ريوس، كما أن 50 باملئة من 
الفح�وص خالل األيام املاضي�ة أظهرت وجود 
نوع مس�تجد من الفريوس تكمن خطورته يف 
أنه أرسع انتش�ارا، وال نعلم حت�ى اآلن إذا كنا 
نواجه نوعا جديدا من الفريوس، أو أن فريوس 

كورونا قد طور نفسه”.
وتاب�ع: “وص�ل الوضع يف لبن�ان إىل الخطورة 
الت�ي كن�ا نح�ذر منه�ا ع�ىل ال�دوام، إذ إنن�ا 
بتن�ا ال نجد أماك�ن للمرىض حت�ى يف طوارئ 

املستش�فيات، والالف�ت ه�و ظاه�رة ارتفاع 
نسبة اإلصابات بني صفوف فئة الشباب”.

وأضاف أن “نس�بة الت�زام اإلقفال أمس تدعو 
إىل التفاؤل ونأمل يف اس�تمرار الوضع عىل هذا 
املن�وال طيلة ف�رتة اإلقف�ال الع�ام، وأن نعي 

خطورة ما وصلنا إليه”.
ودعا إىل “التزام البيوت، وتجنب االختالط حتى 
بني العائ�الت واألقارب داخل املنازل، فالبعض 
ع�وارض  ظه�ور  دون  الف�ريوس  يحمل�ون 

عليهم”.

تحذير لبناني من انتشار سريع لنوع مستجد من كورونا



بسم الله الرحمن الرحيم )َولَن َترَْضٰ َعنَك الَْيُهوُد َوَل النََّصاَرٰى َحتَّٰى َتتَِّبَع 
ِملََّتُهْم( صدق الله العيل العظيم...

والحش�د وقادت�ه املجاهدين ل�م ولن يهادن�وا ولن يتخلو ع�ن موقفهم 
امل�رف، صامدي�ن صامتني بجهاده�م تاركني فوه�ات بنادقهم تتكلم 
لطامل�ا س�طرت أروع البط�ولت يف مع�ارك تحري�ر الع�راق م�ن داعش 

األمريكية.
يوم�ا بعد ي�وم تثبت الولي�ات األرهابي�ة األمريكية مدى س�عيها لتبني 
األره�اب يف املنطقة، تارة تغتال قادة النرص رحمه�م الله و تارة تصنف 

قادة الحشد باألرهابيون حاشاهم الله.
باألم�س القري�ب وزارة الخزان�ة األمريكي�ة تض�ع الح�اج الفياض عىل 
قائم�ة العقوب�ات، متهمي�ه بقمع التظاه�رات علما أن م�ن قتلهم هو 
حبيب السفارة أبن األقليم، ظمن مخطط معد مسبقا وبتمويل خليجي، 
وقامت الدنيا ولم تقعد يف وس�ائل اإلعالم األمريكية أو من وسائل اإلعالم 
العربية املتأمركة لتوريط الحش�د ولم تفلح، لكن لحظنا الصمت املطبق 
من الوليات املتحدة اإلرهابية، حول جريمة تقطيع جمال خاش�قجي يف 
قنصلية بالده يف أسطنبول، كما ذكر جون بولتون يف كتابه أن ترامب قال 
س�واء تورط أبن سلمان أو ل سنكون مع الس�عودية، هذا يكفي ملعرفة 

من يدعم الرهاب ومن ل يهتم بحقوق األنسان.
كذل�ك تصنيف حركة أنصار الله اليمنية ع�ىل أنهم منظمة أرهابية وفق 
العقلي�ة األمريكي�ة، ع�ىل الرغم م�ن أن الس�عودية هي الدول�ة املعتدية 
وأرتكب�ت العدي�د م�ن املج�ازر يف اليم�ن، ال أن ال يه�ود منزهني بأعني 
الساس�ة األم�ريكان كيف ل و ه�م البقرة الت�ي تدر ذهبا ع�ىل حكومة 

ترامب.
ثم قررت الوليات املتحدة هذه املرة اللعب بالنار، حيث أقدمت خارجيتها 
و وزارة خزانته�ا بوض�ع قائد أركان هيئة الحش�د الش�عبي عىل قائمة 
العقوب�ات، القائد املجاهد الحاج أبو فدك )الخال( الذي ل يملك يف خزانة 
األمريكيني سوى نظرة الثأر لقادة النرص الذي وعد به أخوانه املجاهدين، 
وبقايا هياكل اآلليات املعطوبة لجيش األحتالل،ناهيك عن إفشال جميع 

مخططاتهم يف املنطقة.
بعي�دا عن رؤي�ة البعض بأن هذه القرارات ه�ي عوائق يضعها ترامب يف 
طريق بايدن، و بعيدا أيضا عن الرؤية األمنية التي قد ترى أن ذلك األجراء 
هو بمثابة األزعاج األمني، وذلك يأتي ظمن إس�راتيجية األمريكان وفق 
مبدأ خري وس�يلة للدف�اع هي الهجوم، بعيدا ع�ن كل ذلك تكمن خطورة 
هذا القرار برفع الغطاء القانوني عن الوليات املتحدة، يف حال س�عت اىل 
إس�تهداف القائد املجاهد أبو فدك، وبذلك يتوجب عىل الحكومة العراقية 
إتخ�اذ موقفا م�ن قرارات الحت�الل اإلمريكي، ناهيك ع�ن تدويل قضية 
إغتي�ال قادة النرص ورفع القضية يف محكمة لهاي، كذلك قضية قصف 

منطقة محرمة دوليا وهي أرض مطار بغداد الدويل املدني. 
أن ما تس�عى إليه الوليات املتحدة بمثل هذه القرارات هو محاولة جس 
النبض يف الش�ارع العراقي، أذا ما أقدم�ت حكومة األحتالل بإدراج هيئة 
الحش�د الش�عبي عىل لئحة املنظم�ات اإلرهابية، لكن ق�رار وضع قائد 
أركان هيئ�ة الحش�د الش�عبي الحاج )أبو ف�دك( عىل قائم�ة العقوبات 
من قبل الوليات اإلرهابية املتحدة، هي أش�به بدق أخر مس�مار يف نعش 

التواجد األمريكي يف املنطقة.
ختاما جزء من الوفاء ملا قدمتم لنا من حماية ودفاع عن أرضنا وعرضنا 
وديننا، أنتم حشدنا املقدس والخال قائدنا املجاهد و أرواحنا لكم الفداء، 

نرصكم الله ونرصنا بكم كلنا أبناء الحشد املقدس.

الخال قائد .. والحشد والد
بقلم/ بهاء الخزعلي

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

صحيفة-يومية-سياسية-عامة
االحد 17 كانون الثاين 2021 العدد 2504 السنة العاشرة

بقلم/ زينب فخري 
س�جل إعالم مواقع التواص�ل الجتماعي )يف كّل 
البل�دان تقريباً( حضوراً مذه�اًل يف أزمة كورونا، 
ومنذ ظهور الحالت األوىل من اإلصابة بالفايروس 
ودع�وة  بش�أنه  واألخب�ار  املعلوم�ات  بتوف�ريه 
املواطن�ني إىل الح�ذر باتب�اع اإلج�راءات الوقائية 
بل إنَّ جائحة كورونا وصل�ت إىل مواقع التواصل 
الجتماع�ي يف الكثري م�ن دول العالم قبل وصول 
الفاي�روس إىل ح�دود ال�دول وأجوائه�ا؛ ليش�هد 
املجتمع الرقمي حالتي سلوكية ومعلوماتية غري 

مسبوقتني.
ايجابياته يف أزمة كورونا:

تعام�ل إعالم مواق�ع التوص�ل الجتماعي يف أحد 
جوانب�ه بمنه�ج اإليجاب�ي م�ع األزم�ة، متمثالً 
بمحاولت�ه امتص�اص األزم�ة، وتغلي�ب مصالح 
القتصادي�ة  بالجوان�ب  والهتم�ام  املواطن�ني، 
والثقافية للمجتمع وتطويرها، بحيث كان عامالً 
مس�اعًدا عىل معالجة األزمات. وم�ن أهم أدواره 

اإلعالمية:
-  إنَّ اإلعالم التقلي�دي اتكأ عليه يف نقل الحقائق 
عرب النرنيت كوسيلة آمنة كنقل صوت املصابني 
بالف�ريوس ومعاناته�م إىل العالم، وغ�ضَّ النظر 
كثرياً عن جودة الصورة والصوت ملصلحة القدرة 

عىل التواصل اآلمن ولو بجودة أقل.
-  نجح إعالم مواقع التواصل الجتماعي يف توعية 
املجتم�ع الرقم�ي بأهمي�ة التباع�د الجتماع�ي 
واتخاذ الجراءات الوقائية كاس�تعمال الكمامات 

واملحالي�ل املعقم�ة وغريه�ا، وباتت م�ن األمور 
البديهية يف املجتمعات، ومنها املجتمع العراقي.

-  عم�ل ع�ىل ن�ر ثقاف�ة التفاع�ل والتعاض�د 
الفق�رية  للعوائ�ل  الدع�م  وتقدي�م  املجتمع�ي 
واملتعفف�ة، ونظم�ت بع�ض املجاميع الش�بابية 

عملها عرب مواقع التواصل الجتماعي.
-  عملت صحافة املواطن عىل تسليط الضوء عىل 
قص�ص ومب�ادرات ايجابية يف ف�رة الفايروس، 
وبفضلها وصلت إىل العاملية، كما عملت عىل فضح 
األعم�ال غري األخالقي�ة يف الفرة نفس�ها كطرد 
الفق�راء م�ن بيوتهم لع�دم دفعهم املس�تحقات 

الشهرية بسبب البطالة يف فرة الحظر.
-  بث فيديوهات وأفالم قصرية ورسوم متحركة 
توعوية وارش�ادية عن الفايروس وطرق الوقاية 

منه.
-  اس�تخدم األطب�اء والك�وادر الطبي�ة مواق�ع 
التواصل الجتماعي لنر رسائل صحية وتوعوية 
تثقيفية إىل املواطنني واملصابني واملرض بأمراض 

مزمنة.
-   عم�ل عىل بث اليجابي�ة واألمل بنر قصص 

املصابني الذين تماثلوا للشفاء من الفايروس.
وبذلك يكون إعالم مواقع التواصل الجتماعي قد 
واجه األزمة يف مراحلها كافة، أي يف املرحلة األوىل 
مرحلة النتشار، واملرحلة الثانية مرحلة التساع 
والنم�و، منه�ا: كمقاومة الس�لوكيات الس�لبية 
وتأكي�د الس�لوكيات اإليجابي�ة ورضورة إع�داد 
الرأي العام لتقّبل نتائ�ج األزمة وغريها، وانتهاًء 

باملرحل�ة الثالث�ة وهي مرحل�ة انحس�ار األزمة 
وازالة آثارها السلبية.

س�لبياته:ومن س�لبيات إع�الم مواق�ع التواصل 
الجتماعي هو :

واملعلوم�ات  اإلش�اعات  انتش�ار  س�هولة    -
املتناقض�ة واألخب�ار غ�ري الدقيق�ة إىل املواطنني 
ب�ل إنَّ بعض مراك�ز املعلومات واألخب�ار تداولت 
ش�ائعات مواقع التواص�ل الجتماع�ي كأخبار! 
وامللف�ت يف ه�ذا الجانب وكما تظه�ر األبحاث أنَّ 
املعلوم�ات الكاذبة يتم تغريدها ونرها بش�كل 
أكرب وأرسع من املعلومات الصحيحة واملس�تندة 
ا ينعكس س�لباً عىل الرأي  إىل العلم والحقائق. ممَّ
الع�ام؛ فبعض هذه األخبار فاقمت من  الش�عور 
بالهل�ع والذع�ر وبعضها س�اعد عىل الس�تهانة 

باإلجراءات الوقائية.
-  التشكيك بصحة األرقام الصادرة من مؤسسات 
صحية بش�أن عدد الصابات أو الوفيات والتهكم 

بها وتحليلها ونقدها.
-  مكنت هذه املواقع من تس�هيل نر الخرافات 

واألساطري الخاصة بالفايروس.
-   س�اعدت ع�ىل الرويج ألدوية أو أعش�اب عىل 
أنَّه�ا تس�اعد يف الش�فاء م�ن فاي�روس كورونا، 

كالبخور والحرمل والحبة الربكة والسماك.
ويف الخت�ام نق�ول إنَّ اإلع�الم م�ارس يف بع�ض 
مس�توياته املبالغ�ة والتناق�ض والتهوي�ل أثناء 
األزم�ة؛ ألس�باب عدي�دة، منه�ا: انَّ الكث�ري من 
وسائل اإلعالم تهتم بجذب أكرب عدد من املتابعني 

وبوس�ائل مختلف�ة قد تك�ون منافي�ة لألعراف 
والس�ياق العام، وكلما زادت اإلثارة زادت نس�بة 
املش�اهدة، وبالتبعية زاد إقبال املعلِن عليها. كما 
أنَّ كث�رياً م�ن اإلعالمي�ني كانوا ينس�اقون خلف 

الشائعات عىل وسائل التواصل الجتماعي.
لكن اّتس�م بعضها باملصداقية والتزم بالضوابط 

الت�ي تحك�م دوره�ا يف إدارة األزم�ات فضالً عن 
قيام�ه بالفورية يف نقل أخب�ار األزمة، والتعريف 
به�ا وإم�داد الجمه�ور بالحقائ�ق التفصيلي�ة، 
والعم�ق والش�مول يف تغطية جوانبه�ا املختلفة، 
وكان ه�دف الكث�ري منه�ا يف تناوله�ا اإلعالم�ي 
مس�اعدة املجتم�ع يف مواجهت�ه ألزم�ة كورون�ا 

والتغلب عليه.
ويمك�ن القول أنَّ ه�ذه املواقع مارس�ت أدوارها 
ووظائفه�ا التوعوية والتثقيفي�ة؛ فهذا الهتمام 
العاملي الذي رافق ظهور وتطور ومعالجة كورونا 
لم يكن ليتحقق لول التحش�يد الكبري من وسائل 

اإلعالم بكافة أنواعها.

بقلم/شارل ابي نادر
ه�ذه األح�داث الدامي�ة والصادم�ة، والت�ي 
نتج�ت ع�ن اع�راض واس�ع ع�ىل نتائ�ج 
النتخاب�ات الرئاس�ية، وس�ببت ما س�ببته 
داخ�ل الولي�ات املتحدة األمريكي�ة من عدم 
توازن أمني وسيايس واجتماعي، برهنت أن 
الديمقراطي�ة الت�ي طاملا ُطب�ع بها املجتمع 
األمريكي ه�ي زائفة وخادعة، وأن الش�عب 
األمريك�ي بنس�بة كب�رية من�ه، غ�ري مؤهل 
لتقبل نتائ�ج أية انتخاب�ات اذا كانت يف غري 
توجهاته، وأنه قابل ألن يتحول وبلحظات اىل 
الت�رصف بعنف وبعدواني�ة مفرطة، اضافة 
مل�ا ظهر ل�دى الكثريي�ن منه م�ن عنرصية 

وعدوانية.
طبع�ا، ه�ذه الترصيحات التي ص�درت عن 
الرئيس ترامب بعد أح�داث الكونغرس، هي 
خادع�ة ول تعرب ع�ن حقيق�ة الوضع وعن 
موقف�ه وموقعه الفعيل م�ن األحداث، وذلك 

لألسباب التالية:
أوًل: كش�فت صحيفة »واش�نطن بوس�ت« 
والت�ي عنون�ت ذل�ك تح�ت عب�ارة »فش�ل 
اس�تخباراتي س�بق اقتحام الكونغرس«، أن 
مكت�ب التحقيق�ات الفي�درايل »اف بي اي« 
يف ولي�ة فرجيني�ا كان قد ح�ّذر قبل اقتحام 
مبنى الكونغرس من أن متطرّفني يخّططون 
للذه�اب إىل واش�نطن م�ن أج�ل »الح�رب« 

وارتكاب أعمال عنف ».
ثانًي�ا: ه�ذا التناقض يف ما ص�در عن وكالة 
التحقي�ق الفيدرالية »اف ب�ي اي«، ل يمكن 
وضع�ه ال يف خان�ة غ�ض النظر وتس�هيل 
اس�تدراج املتظاهرين أو املعرض�ني للقيام  
بأعمال عنف، والذي يؤكد ذلك التواطوء عرب 
غض النظ�ر، ان الجراءات الس�تباقية ملنع 
م�ا هو مق�در من أح�داث لم تك�ن عىل قدر 
الح�دث أو املس�ؤولية، والدليل ع�ىل ذلك هو 
أول  الع�دد غ�ري الكايف من عن�ارص الرطة 
واألجه�زة األمني�ة واملخابراتي�ة يف محي�ط 
وساحات ومداخل الكابيتول، وثانًيا ما ظهر 

من تراخ من قب�ل هؤلء األمنيني يف مواجهة 
املعرضني الذين أقدموا عىل الدخول عنوة اىل 

مبنى الكابيتول.
يف الواق�ع، لناحية التناقض يف معطيات »اف 
بي اي«، أو لناحية  تواضع الجراءات األمنية 
أو التنظيمي�ة لحماي�ة مبن�ى »الكاببيتول« 
أثن�اء جلس�ة التصديق ع�ىل النتخابات،  أو 
لناحي�ة تواط�وء بع�ض األمني�ني املعني�ني 
بحماي�ة املبن�ى، ل يمك�ن ابعاد مس�ؤولية 
الرئي�س ترامب ع�ن كل ذلك، وه�و الرئيس 
األعىل للقوات املسلحة واملدير األول لألجهزة 
األمنية واملخابراتية استنادا للدستور، وحيث 
الكم الهائل من التقارير المنية التي تصل اىل 
مكتبه يومًيا، علي�ه متابعتها واتخاذ القرار 
املناس�ب حوله�ا، وع�ىل األقل فه�و يتحمل 
مس�ؤولية تقصريي�ة اذا لم تك�ن مقصودة 

عمًدا من خالل التحريض أو التواطوء.

بحس�ب ن�رة صادرة ع�ن املرك�ز الوطني 
ملكافح�ة اإلره�اب ووزارت�ي الع�دل واألمن 
تدع�ى  حرك�ة  ف�إن  األمريكي�ة،  الداخ�يل 
»بوغال�و« وهي حركة تس�عى وراء نش�وب 
ح�رب أهلية ثاني�ة، بالضاف�ة اىل مجموعة 
م�ن املتطرف�ني الذي�ن يهدف�ون إىل إش�عال 
حرب عرقية، ق�د يس�تغلون تداعيات خرق 
الكابيتول من خالل ش�ن هجم�ات لزعزعة 
الس�تقرار وفرض رصاع ج�ذري يف الوليات 

املتحدة«.
م�ن جهة أخ�رى، وبع�د ورود تحذيرات من 
إمكاني�ة ارتكاب أعمال عنف جديدة من قبل 
أنص�ار ترامب، انتر الع�رات من عنارص 
الحرس الوطني يف أروقة مبنى »الكابيتول«، 
كم�ا وتش�هد وكالت المن والس�تخبارات، 
وع�ىل عكس ما حصل قبل األح�داث الدامية 
األخ�رية، تش�هد ه�ذه ال�وكالت اس�تنفاًرا 

معق�وًل ومناس�ًبا للتعامل مع أي مس�تجد 
ق�د يطرأ، حي�ث م�ن الناحي�ة العملية، من 
املس�تبعد اس�تمرار التواطوء وغ�ض النظر 
م�ن قبل بعض األجه�زة األمنية بع�د اليوم، 
عم�ا يمك�ن أن يرتكبه مؤي�دو ترامب كردة 
فعل عىل مسار مساءلة الرئيس ترامب أمام 
مجلس الش�يوخ بعد ان وافق مجلس النواب 
ع�ىل ذل�ك، أو ع�ىل حف�ل تنصي�ب الرئيس 
بايدن، حيث س�تكون اجراءات هذه األجهزة 

مختلفة وذلك لالسباب التالية:
املش�اغبة  العن�ارص  أصبح�ت  لق�د  أوًل: 
مكش�وفة باغلبها تقريًبا، وقد تم اس�تدعاء 
قس�م كب�ري منه�م والتحقيق معه�م حول 
األح�داث، األمر الذي س�وف يقي�د حركتهم 

لحًقا اىل حد ما، عىل األقل يف املدى القريب.
ثانًي�ا: لق�د ت�م تس�ليط األض�واء داخلًي�ا 
وخارجًي�ا ع�ىل تل�ك األح�داث، وكان لفًت�ا 

وع�ىل صعي�د ردة فع�ل أغلب مس�ؤويل دول 
العال�م، تحميلهم الرئيس ترامب مس�ؤولية 
التحري�ض عىل الف�وض والتس�بب بالتوتر 
األمني ال�ذي حصل، األمر الذي س�وف يقيد 
مناورت�ه لحًقا، ويدفع�ه للتعقل، عىل األقل 
يف ترصيحاته العلني�ة، وقد حصل ذلك فعالً، 
بعد ترصيحاته األخرية الستيعابية للوضع.

ثانًي�ا: بعد فش�ل املحاول�ة األوىل واحتوائها، 
حي�ث كان مق�دًرا أن ينتج عنه�ا انقالب أو 
ف�وًض عارم�ة، تقل�ب األوضاع رأًس�ا عىل 
عقب، وتؤث�ر يف نتائج النتخابات أو تفرض 
اعادته�ا، أو تؤدي اىل ضياع وع�دم توازن يف 
ادارة األح�داث الحرجة، فتتوق�ف من جراء 
ذلك حركة التغيري الديمقراطي بسالس�ة، لم 
يعد هذا الس�يناريو قاباًل للنجاح، األمر الذي 

من املستبعد محاولة اطالقه من جديد.
ثالًث�ا: بع�د اكتش�اف ه�ذا الك�م الهائل من 
األس�لحة مع ه�ؤلء الفوضويني من مؤيدي 
ترام�ب، حيث ل يمكن ألحد توق�ع نتائج أو 
تط�ور أي ح�ادث اطالق نار، وم�ا يمكن أن 
ينت�ج عنه من فوض قاتل�ة، أصبح مطلوًبا 
وم�ن الجميع، وكما يبدو من الرئيس ترامب 
شخصًيا ومن فريقه القريب، تهدئة األجواء 
وإبع�اد الن�اس عن الش�وارع وضبط حركة 

اعراضهم.
عملًي�ا: برهنت تل�ك األح�داث أن هناك أكثر 
من ثغرة أساس�ية موجودة يف هيكلية وبنية 
املجتم�ع المريك�ي، وه�ذه الثغ�رات، اذا ما 
ت�م إهمالها من قبل مراكز الق�رار يف الدولة 
العميق�ة األمريكي�ة، أو اذا م�ا ُعم�ل عليها 
من قبل بع�ض األطراف الخارجي�ة القادرة 
ع�ىل اس�تغالل األح�داث ونق�اط الضع�ف، 
ستكون قاتلة للمجتمع وللسلطة أو لالدارة 
يف الولي�ات املتح�دة األمريكي�ة، وس�تتفكك 
وتنهار ج�راء ذل�ك الدولة الت�ي طاملا كانت 
الالع�ب األول واألق�وى عاملًي�ا يف التأثري عىل 
أغل�ب املجتمع�ات والش�عوب والحكوم�ات 

الخارجية.

بقلم:د.رعدهادي جبارة
  يحاول البعض ]ُجزافاً[ أن يحر إسم ايران يف أحداث داخلية و حوادث طبيعية 
و نزاعات فئوية تش�هدها بل�دان إقليمية و غري إقليمية، م�ع أن الواقع الحايل و 
املعادلت السياس�ية الدولية و دس�تور الجمهورية اإلس�المية اليرانية ل يسمح 
ب�أي تدخل لها يف ش�ؤون الدول الخرى مثل ما ل تس�مح اي�ران ]يف املقابل[ ألي 

دولة بالتدخل يف شؤونها الداخلية .
و ربم�ا ينطل�ق بع�ض اإلعالميني م�ن منطلق الح�ب ليران و محاول�ة تضخيم 
عضالته�ا و تهويل قوتها يف أعني القّراء عندما يزعم ان *]ايران نقلت الحرب اىل 
الداخ�ل المريكي!![* ولك�ن عندما نفتح املقال ملعرفة )مت�ى وكيف واين نقلت 

ايران الحرب اىل امريكا وما هي أدلّة الكاتب( واذا بنا ل نجد كل ذلك بتاتاً!!!
هذا الدعاء غري الحقيقي و الزعم املنش�ور معناه ان ليران يداً يف أحداث الش�غب 
و الهجمات التي شنها الغوغائيون و الرعاع من انصار األرعن ترامب بعد خطابه 
التحرييض لعصابته األش�قياء أمام البيت البي�ض بالتوجه اىل مبنى الكونغرس، 
فهاجموه و ُقتل من ُقتل و س�الت دماء الجرحى يف هذا النزاع، و عثرت الرطة 
ع�ىل عبوات ناس�فة و قناب�ل موقوت�ة مزروعة حول أس�وار مجل�َ� النواب و 

الشيوخ.
أقوله�ا هنا برصاحة:  اي�ران لدخل لها بهذه الش�تباكات مطلقاً ،و هي يف غنى 

ع�ن هكذا مق�الت و مزاع�م و تهويالت منكم ي�ا أصدقاءها،فه�ي ترضها ول 
تنفعه�ا .فالكاتب املحب ليران و املؤيد للولية ل ينبغ�ي ان يلصق بايران اعمالً 
غوغائية و هجمات عىل مؤسس�ات مدنية و برملاني�ة فيهيئ الرأي العام للقبول 
بأي عدوان يش�نه دع�اة الحرب و ترامب األهوج عىل اي�ران، ألن ادعاءات  املقال 
املذك�ور تهيئ الرأي العام العاملي لتقبُّل العتداءات املقابلة عىل ايران و أصدقائها 
، فالعالم املعادي و المريكي يتس�ّقط هذه الكتابات و يرتاح لها، و يبحث عنها 
،و يروج لها، لكي يخاطب بها عقول القراء و عواطف الناس، وليقنع الرأي العام 
ب�ان ايران معتدية وأن أمري�كا وقعت ضحيًة للتدخالت اليراني�ة ! و بأن أحداث 
الش�غب و الهجمات عىل املؤسس�ات الدس�تورية و املدنية و الربملانية بواشنطن 
كان�ت بتدخل أياٍد ايرانية!! و أن مؤيدي اي�ران وانصارها )وليس بالطجة ترامب 
وعصاباته ورعاعه( هم الذين يقفون وراء الضطرابات و الصدامات األخرية مما 
يدع�و باي�دن و إدارته اىل اتخاذ مواقف معادية للش�عب اإليران�ي الذي ينئ تحت 

وطأة العقوبات القتصادية الخانقة.
ُت�رى منذ متى غدت ايران حليفة لنهج ترامب الطائش و محرضة لعصاباته عىل 
الكونغ�رس؟ و متى التقت مصال�ح طهران مع طموحات عدوها اللدود دونالد و 

جنونه؟
و هذا ينطبق ايضاً عىل مزاعم و حوادث اخرى ش�هدتها بلدان اقليمية و عاملية، 

فعندما يتأخر تش�كيل الحكومة اللبنانية او تتعرض السفارة المريكية يف بغداد 
لهجم�ات بقذائف صاروخية او تنفجر ناقلة نفط يف ميناء عىل البحر الحمر ،او 
ي�رّد اليمنيون ع�ىل الهجمات الجوية الس�عودية عىل املناطق املدنية و املنش�آت 
التعليمية و الطبية برضب مجمع ارامكو النفطي بالصواريخ اليمنية ، او تكون 

هن�اك ألغام بحري�ة، او حرائق يف غابات فلس�طني املحتلة و أمري�كا و غريهما، 
و امث�ال ذلك من احداث ؛ينربي بعض العالميني املحب�ني ليران و يتطوع بعض 
املنارصين لقيادتها، لالدعاء بنس�بتها اىل طه�ران و يصورونها و كأنها بطولت 
إيراني�ة!!!و طه�ران بريئة من ذلك براءة تامة ،و لي�س لها يف هذه الحداث يد ول 

حتى اصبع !
  م�رة اخ�رى؛ أنصح هؤلء العالميني أصدقاء طهران ب�أن إيران ل تحتاج لهكذا 
تلمي�ع و م�دح و اطراء و تهوي�ل بقدراتها و ليس�ت بحاج�ة لدعائكم بطولت 
مزعومة لم تقم بها و ل هي إدعتها وليس�ت م�ن مصلحتها أصالً ، ألن ذلك يربّر 
أمام الرأي العام أي اعتداء عليها من اعدائها، و يس�ّوغ ألمريكا و عمالئها طعن 

ايران و قتل علمائها من باب املعاملة باملثل .
  ث�م مل�اذا ينبغي أن تتحمل ايران تبعات ادعائكم ب�أن لها يداً يف احداث لناقة لها 

فيها و ل جمل و ل حتى ارنب!!
و س�بق أن كتب�ُت مق�الً عنوانه)قص�ف الس�فارة المريكية مؤام�رة مدبرة ام 
بطولت مزعومة ( تساءلُت فيه ] هل رضب السفارة المريكية يف بغداد مقاومة 
بطولي�ة حق�اً؟ أم هو مؤامرة مدبَّرة من جهات مس�لحة غامض�ة هدفها تهيئة 
الرأي العام لتقّبل أي اعتداء عىل ايران واغتيال لعلمائها؟[ و قد أعلنت إيران مراراً 

و تكراراً معارضتها لقصف املقاّر الدبلوماسية.. *}َفاعَترِبُوا َيا أُويِلْ األَبَصار{*

الحضور اإلعالمي لمواقع التواصل االجتماعي في الحجر الصحي!

استقرار أو فوضى قاتلة .. أميركا الى أين؟

ال تحشروا إسم ايران وال تّدعوا لها بطوالت مسيئة لسمعتها

لم يكن منتظًرا بالنسبة للكثير من المتابعين ما حدث في الواليات المتحدة االميركية وبالتحديد في العاصمة واشنطن، 
لناحية اقتحام مبنى الكابيتول من قبل مجموعة من المعترضين على نتائج االنتخابات الرئاسية، وإحداث هذا الخراب 

والفوضى غير المألوفة في مبنى مجلس النواب االميركي. لكن تلك األحداث جاءت لتبدد نظرة طالما كانت سائدة، في 
الداخل كما في الخارج، عن متانة الوضع األمني واالجتماعي داخل الواليات المتحدة االميركية، وأنها دولة تملك من 

الديمقراطية ومن القدرة األمنية واالدارية ما هو كاٍف ألن تكون محّصنة أمام أي نوع من األحداث مهما كان مستواها.
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عقدت اللجنة املركزية املشكلة لتهيئة 
متطلبات زي�ارة الوفد الخليجي ملدينة 
برئاس�ة  األول  اجتماعه�ا  الب�رة، 
الرياضة  ال�وزارة لش�ؤون  مستش�ار 
حس�ن عيل كريم وعضوي�ة مدير عام 
دائ�رة الرتبية البدني�ة والرياضة أحمد 
ع�ودة ومدي�ر ع�ام ش�ؤون األقالي�م 
واملحافظ�ات طالب جاب�ر ومدير عام 
دائرة العالقات والتعاون الدويل محمود 
خل�ف ومدير قس�م االع�الم واالتصال 
الحكومي موفق عبد الوهاب، إىل جانب 
عضوية نائب رئيس اللجنة التطبيعية 

التحاد كرة القدم شامل كامل.
وبحسب بيان ل وزارة الشباب والرياضة 
بح�ث  االجتم�اع  خ�الل  »ت�م  فإن�ه 
أم�ور ع�دة ابرزها األمور اللوجس�تية 
واملس�تلزمات الواجب تهيئتها للزيارة 
التفقدية التي سيقوم بها وفد اإلتحاد 
الخليج�ي للم�دة م�ا ب�ن 24-27 من 
الشهر الجاري للتعرف عىل استعدادت 
الع�راق إلس�تضافة الح�دث الخليجي 
الكبري ومش�اهدة املب�اراة الودية التي 
س�تجمع املنتخب الوطني أمام نظريه 
الكويتي يف 27 كانون الثاني، واالطالع 
عىل األمور التنظيمية و البنى التحتية 
ملحافظ�ة الب�رة والنظ�ر بإمكانية 
تنظيم الع�راق لخليجي ٢٥، كون هذه 
املباراة س�تكون املعيار لق�درة العراق 

عىل إستضافة البطولة من عدمها«.
واضاف�ت »ت�م االتف�اق ع�ىل توزي�ع 
امله�ام ب�ن ال�وزارة واتح�اد الكرة إىل 
جان�ب الجه�ات الس�اندة يف الحكومة 
املحلية ملحافظة البرة التي سيكون 
ع�ىل عاتقه�ا توفري الفن�ادق و األمور 
األمنية والجهد البلدي وتأهيل الجانب 
الصحي وتخصيص مستشفى للوفود 

الرياضي�ة، ام�ا م�ا يخ�ص الجان�ب 
الفني واملخاطبات الرس�مية واملواعيد 
فس�تكون مس�ؤوليته عىل اتحاد كرة 
القدم، يف حن ستتكفل وزارة الشباب 
املدين�ة  مالع�ب  بتهيئ�ة  والرياضي�ة 
الرياضي�ة والفن�ادق الخاصة بالوفود 
وإص�دار س�مات الدخ�ول ومرافق�ة 

الوف�ود والتغطي�ة اإلعالمي�ة والعمل 
التطوع�ي إىل جان�ب الس�عي ملفاتحة 
مجل�س ال�وزراء م�ن أج�ل خصيص 

ميزانية خاصة لبطولة خليجي 25«.
اىل ذلك أعلنت وزارة الشباب والرياضة، 
موع�داً جدي�داً لزيارة الوف�د الخليجي 

ملحافظة البرة.

وقال مدير عام دائرة ش�ؤون األقاليم 
بي�ان  يف  جاب�ر  طال�ب  واملحافظ�ات 
للوزارة تابعت�ه/ املراقب العراقي/ إن 
»املدين�ة الرياضية يف الب�رة جاهزة 
الس�تقبال لجنة خليج�ي 25 واملباراة 
الودية َبَن املنتخبن العراقي والكويتي 
يف ال��27 م�ن ش�هر كان�ون الثان�ي 

.»2021
وب�ن أن »مالكات ال�وزارة ومحافظة 
الب�رة ب�ارشت وحس�ب توجيه�ات 
وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، 
بتهيئ�ة مدينة الب�رة الرياضية التي 
تضم ملعبن رئيسن فضاًل عن مالعب 
التدريب�ات واملنش�آت األُخ�رى لتكون 

جاه�زة الس�تقبال وف�د خليج�ي 25 
وأيًض�ا احتضان الديربي الخليجي َبَن 

العراق والكويت«.
وأض�اف أن »االس�تعدادات َتجري عىل 
قدٍم وس�اق إلظهار ق�درة العراق عىل 
تنظي�م النس�خة الجديدة م�ن بطولة 
بطريق�ٍة  الب�رة  يف   25 خليج�ي 

مبه�رة«، مبين�اً ان�ه »م�ن املؤم�ل أن 
ت�زور اللجنة املكلفة من قب�ِل االتحاد 
الخليجي، البرة يف ال�26 من الشهر 

الجاري«.
وكان م�ن املق�رر ان يص�ل الوف�د يف 
ال��24 من الش�هر الحايل، لك�ن وزارة 

الشباب اعلنت موعداً جديداً.

أوضح األمن املايل لنادي النجف عيل هاش�م أن إدارة النادي ستوزع 
باقي الدفعة األوىل من مستحقات الفريق والبالغة %15 من قيمة 

العقود.
وقال هاش�م: »الجماهري اعتذرت لرئيس الهيئة اإلدارية 

للن�ادي الدكتور رضوان الكن�دي وعدل األخري عن اس�تقالته وهذا أمر 
طبيع�ي ألن الرجل متكفل بحل األزم�ة املالية وتم توفري مبالغ املتبقية 
م�ن الدفعة األوىل م�ن عقود الالعبن وس�توزع عىل الفري�ق اليوم بما 

فيهم الجهاز الفني املستقيل«.
وب�ن: »إدارة الن�ادي ملتزمة بحق�وق الالعبن وقد يك�ون هناك تأخر 
بس�يط لك�ن هذا ال يعن�ي أن اإلدارة تغفل مس�تحقات الالعبن، بل إن 
النج�ف ملتزم مالي�ا أفضل مع عدد كب�ري من األندية املحلي�ة وبالتايل 

نطالب الالعبن بمواصلة النتائج اإليجابية«.
وأش�ار إىل أن املدرب هاتف شمران يواصل مهمته مع الفريق من خالل 
تواج�ده يف التدريب�ات رغ�م أن املدرب املس�اعد حيدر عبودي س�يقود 
الفري�ق يف مواجه�ة نف�ط البرة لك�ن الرجل يعمل بجد م�ن أجل أن 

يحافظ النجف عىل توازنه.
يذك�ر أن رئيس نادي النج�ف الدكتور رضوان الكندي أعلن اس�تقالته 
بس�بب هتافات عدد م�ن جماهري الن�ادي الحارضة تدريب�ات الفريق 
اعرتاضا عىل تس�مية املدرب الجديد، لكن الجمه�ور اعتذر بوقت الحق 

وعدل الكندي عن استقالته.

يخ�وض املنتخ�ب الوطني للركبي، معس�كرا 
تدريبن يف محافظة كربالء املقدس�ة يف ال�31 

من الشهر الحايل.
وقال مدرب املنتخب الوطني مصطفى عبد ان 
»املعس�كر س�يكون اخر محطة يف تحضريات 
املنتخ�ب التي انطلقت متأخ�رة يف بداية العام 
الجديد بس�بب عدم توف�ر ملعب للتدريبات اال 
بع�د تحصل املوافق�ات بإقامته�ا يف الجامعة 
املس�تنرية التي يعد موقفه�ا وطني اتجاه 

املنتخب«. 
واض�اف انه »س�يعلن ع�ن القائم�ة النهائية 
املتكون�ة م�ن 12 العب�اً خ�الل االي�ام املقبلة 
للدخول يف معس�كر كربالء وخوض منافسات 

البطولة العربية«. 
واش�ار اىل ان »وفد املنتخب س�يتوجه مبارش 
اىل مر بعد انتهاء املعسكر من اجل الحفاظ 
عىل انس�جام الالعب�ن وبقائه�م يف الفورمة 

واجواء التدريب«.

منتخب الركبي يعسكر في كربالء تحضيرًا 
للبطولة العربية

النجف يحل أزمة المستحقات

سواريز يشيد بامكانيات عالء عباس

غزالن البادية تستغني عن السوري 
شادي الحموي

أربيل يفتقد خدمات 7 العبين في مواجهة اليوم

النوارس يستعد لمواجهة المتصدر نفط الوسط

وزارة الشباب تعلن موعداً جديداً لزيارة الوفد.. 

اللجنة المركزية: مباراة الكويت ستكون المعيار 
على استضافة بطولة الخليج

أش�اد »ري�كاردو س�واريز« م�درب جل 
فيس�نتي الربتغ�ايل، بامكاني�ات النج�م 

العراقي عالء عباس.  
وقال س�واريز للصحافة الربتغالية، 
إن ع�الء عب�اس ج�اء م�ن توقف 
طويل ويفتق�ر إىل اإليقاع، مؤكداً 
أن�ه الع�ب يمتل�ك الج�ودة لكنه 
خرج لف�رتة طويلة وجاء إىل بلد 
مختلف وم�ا يزال م�ن الصعب 

التواصل معه.

واض�اف لدينا الصرب ال�الزم له، أتمن�ى أن يكون لديه 
أيضاً الصرب، بإمكانه أن يعطينا الكثري.

ونج�ح الالعب ال�دويل العراقي عالء عباس يف تس�جيل 
الهدف األول له مع فريق جل فيس�نتي الربتغايل، وذلك 
يف املباراة األوىل التي ش�ارك فيها أساس�ياً منذ قدومه 
للفري�ق الش�هر امل�ايض، ليؤك�د أنه س�يكون صفقة 

ناجحة يف منافسات الدوري الربتغايل.
وتمك�ن فري�ق جل فيس�نتي الربتغايل م�ن الفوز عىل 
فريق فيس�يو بثالثة أهداف لهدفن يف الدور ال�32 من 

بطولة كأس الربتغال.

أف�اد املنس�ق االعالم�ي لن�ادي اربيل 
ريب�ن رم�زي ب�أن الفريق س�يفتقد 
خدمات سبعة العبن ألسباب مختلفه 
عندما يقابل نادي القوة الجوية اليوم 
االحد يف بغداد. وقال رمزي ان »الغياب 

سيش�مل اربعة العبن لالن�ذار وهم: 
حيدر قارمان، هردي س�يامند، هريم 
تحس�ن، محمد نضال، وثالثة آخرين 
بس�بب االصابة وهم: هلو فائق، ديار 

عيل، فرحان شكور«.

ويواج�ه اربي�ل فري�ق ن�ادي الق�وة 
ال�دويل  الش�عب  ملع�ب  يف  الجوي�ة 
بتمام الس�اعة الرابعة ع�راً ضمن 
منافسات الجولة الرابعة عرش لدوري 

الكرة املمتاز.

يس�تعد فريق ال�زوراء ملواجهة نفط الوس�ط بالقوة 
الضاربة بعد اكتم�ال صفوفه بالتحاق العبي املنتخب 
الوطن�ي. ويواص�ل الن�وارس التدريب�ات ع�ىل ملعب 
الش�الجية، حيث ش�هدت التدريبات مش�اركة العبي 
املنتخ�ب الوطن�ي ج�الل حس�ن ومصطف�ى محم�د 
ورضغ�ام اس�ماعيل وحس�ن عيل بع�د الع�ودة من 
االمارات. وستقام املباراة بن الفريقن اليوم االحد عىل 
ملعب النجف االوملبي يف تمام الس�اعة السادسة 
مساًء. ويحتل الزوراء املركز الرابع برصيد 
22 نقطة، فيما يرتبع نفط الوسط عىل 

صدارة الرتتيب برصيد 27 نقطة.

أعلنت إدارة ن�ادي النجف الريايض 
عن فس�خ عقد املحرتف السوري 

شادي الحموي بالرتايض.
وق�ال رحيم لفت�ة عضو إدارة 
النادي إن »فسخ العقد جاء 
بن�اء ع�ىل رغب�ة الجه�از 
لع�دم  للفري�ق  الفن�ي 
تقديم املحرتف الس�وري 
ماهو مرج�و منه خالل 
الجوالت السابقة وخلق 

إضافة للفريق«.
وبن أن »الفس�خ كان رغبة املدرب السابق 
حسن أحمد أيضا، لكن االدارة ارتأت منحه 
فرصة، إال أنه لم يستثمرها، وبالتايل قررنا 
املثول لطل�ب املدرب الحايل هاتف ش�مران 

ومالكه املساعد واالستغناء عنه«.
الش�كر  ل�ه  قدم�ت  »االدارة  أن  وأوض�ح 
لخدمات�ه للن�ادي ف�رتة تواج�ده وحجزت 
ل�ه تذك�رة خاص�ة للع�ودة م�ع تس�ليم 

مستحقاته املالية«.

لن�ادي  اإلداري�ة  الهيئ�ة  رئي�س  أك�د 
أن  العنك�ويش  حس�ن  الديواني�ة 
مفاوض�ات متقدم�ة جرت م�ع العب 
برازي�يل من أجل ضم�ه للفريق يف فرتة 

االنتقاالت الش�توية.
وقال العنكويش »اش�رتطنا عىل الالعب 
الدخ�ول يف تدريب�ات الفري�ق لالختبار 
فني�ا وطبيا قبل توقيع العقد رس�ميا، 

ووافق مبدئيا«.
وب�ن أن إدارة الديواني�ة ق�ررت ع�دم 
التعاقد مع أي العب عرب مش�اهدته يف 

الفيديو
وأك�د أن النادي س�يتكفل بالحجوزات 
واإلقامة س�واء تم التوقيع مع الالعب 
أو رفضه. وأشار إىل أن هناك محادثات 
جاري�ة م�ع عدد م�ن الالعبن ق�د يتم 
ضمهم للفريق يف االنتقاالت الش�توية، 
الفتا إىل أن الخي�ارات مرتوكة للمدرب، 

بش�كل  التف�اوض  س�تفتح  واإلدارة 
رس�مي. م�ن جهة اخ�رى فت�ح نادي 
الديواني�ة باب املفاوض�ات مع مدربن 

أجانب تمهيداً للتعاقد مع احدهم.
وقال مص�در يف ادارة النادي ان »رئيس 

نادي الديوانية حسن العنكويش، 
بدأ فعلياً بفتح قنوات التفاوض 
لقيادة  أجان�ب  م�ع مدرب�ن 
فريقه الك�روي«. واوضح انه 
»يف ح�ال حص�ول اي اخفاق 

للفري�ق تح�ت قي�ادة امل�درب 
س�مري كاظم، فانه س�يتعرض 
لالقال�ة من منصب�ه عىل الفور 

ان  يذك�ر  ته�اون«.  ودون 
اس�تبدل  الديواني�ة 

اربع�ة مدرب�ن منذ 
الدوري  انطالق 

املمتاز.

الديوانية يختبر العبا برازيليا



أبدى آرسنال اهتمامه بضم العب برشلونة، الراغب 
يف الرحيل، خالل املريكاتو الش�توي الحايل، بحسب 
تقري�ر صحفي.وكانت أنباء ق�د ترددت عن تقدم 
حارس البلوجرانا، نيتو، بطلب إلدارة النادي، يفيد 
برغبت�ه يف الرحيل هذا الش�تاء، لصعوبة حصوله 
عىل فرصة للمش�اركة، يف ظل تألق زميله األملاني، 

مارك ت�ري شتيجن.وبحس�ب صحيفة »س�بورت« 
الكتالونية، فإن آرس�نال يرغب يف التعاقد مع حارس 

مرمى جديد، بعد رحيل األرجنتيني إيميليانو مارتينيز 
إىل أستون فيال، الصيف املايض.وأوضحت الصحيفة أن 

اإلسباني ميكيل أرتيتا، املدير الفني للجانرز، يعتقد أن نيتو 
هو الحارس املثايل ملنافس�ة بريند لين�و، يف ظل عدم قناعته 
باأليس�لندي أليك�س رونارس�ون.وال تعد هذه امل�رة األوىل، 

فيه�ا  يب�دي  الت�ي 
اهتمام�ه  آرس�نال 

حي�ث  نيت�و،  بض�م 
أجندت�ه  ع�ىل  كان 

الصي�ف امل�ايض بع�د 
لك�ن  لين�و،  إصاب�ة 

برش�لونة رفض التفريط 
في�ه حينه�ا، بداع�ي إصابة 

ت�ري ش�تيجن أيضا.واختتم�ت 
»س�بورت« بأن آرس�نال، يرغ�ب يف ضم 
نيت�و ع�ىل س�بيل اإلع�ارة، حت�ى نهاية 
املوسم، مع خيار الرشاء مقابل 21 مليون 

يورو.

توصل كارليس توس�كيتس، رئيس اللجنة 
املؤقت�ة إلدارة برش�لونة، إىل اتفاق بش�أن 

موعد جديد النتخابات النادي الكتالوني.
تأجي�ل  باألم�س  أعل�ن  برش�لونة  وكان 
االنتخاب�ات رس�مًيا، عق�ب االجتم�اع مع 
الحكوم�ة الكتالونية، واكتش�اف صعوبة 
تصويت كل األعضاء يوم 24 كانون الثاني 

الجاري.
ووفًق�ا لصحيف�ة »س�بورت« اإلس�بانية، 
ف�إن توس�كيتس توص�ل إىل موع�د جديد 
لالنتخاب�ات خ�الل اجتماعه م�ع الثالثي 
املرشح للرئاس�ة: »خوان البورتا وفيكتور 

فونت وتوني فريكسا«.
وأشارت الصحيفة اإلسبانية إىل أن الجميع 
اتف�ق ع�ىل إقام�ة االنتخابات ي�وم 7 آذار 

املقبل.
وأوضح�ت أن ي�وم 28 ش�باط كان متاًحا 
لعقد االنتخابات، لكن الحكومة الكتالونية 
قالت إن ذروة وباء كورونا س�تكون يف هذا 

املوعد، لذا تم التخيل عن هذه الفكرة.
واتفق الجميع أيًضا عىل أن يكون التصويت 
بالربي�د، حيث سريس�ل األعضاء أصواتهم 
بالربيد العادي دون مش�اكل، لتجنب أزمة 

فرض قيود عىل التنقل يف إسبانيا.

تلق�ى ليفرب�ول، دفع�ة قوي�ة قبل 
مواجهة مانشس�ر يونايت�د، اليوم 
األحد، يف الجولة 19 من عمر الدوري 

اإلنجليزي املمتاز.
»م�ريور«  لصحيف�ة  ووفًق�ا 
الكامريون�ي  ف�إن  الربيطاني�ة، 
جوي�ل ماتيب مداف�ع ليفربول، عاد 
للمش�اركة يف التدريب�ات الجماعية 
للريدز، ومرش�ح للتواج�د يف مباراة 

اليوم.
ويعاني ليفربول بقوة عىل مس�توى 
الدف�اع هذا املوس�م، عق�ب تعرض 
الثنائ�ي فريجي�ل ف�ان داي�ك وج�و 
جوميز إلصابات طويل�ة، باإلضافة 
إىل ع�دم ض�م الفريق 
ألي صفقات جديدة 

يف الخط الخلفي.
ماتي�ب  وكان 
ض  تع�ر
ب�ة  صا إل
الفخذ  يف 
ل  خ�ال
التعادل 

م�ع 
ست  و

ألبيون  بروميت�ش 
 ، لي�ج يمري لرب با
ورصح يورج�ن 
كل�وب مدرب 
أن  الري�دز، 

الالعب س�يغيب عن املباريات ملدة 3 
أسابيع.

اىل ذلك علق الربتغايل برونو فرينانديز، 
العب وسط مانشس�ر يونايتد، عىل 
االنتق�ادات الت�ي توجه للش�ياطني 

الحمر مؤخرًا، بس�بب الحصول عىل 
عدد كبري من ركالت الجزاء.

وقال فرينانديز يف ترصيحات أبرزتها 
»مواجه�ة  ص�ن«:  »ذا  صحيف�ة 
ليفرب�ول الذي لديه لق�ب دوري أقل 

ال  أن�ت  يونايت�د؟  مانشس�ر  م�ن 
تري�د أن يك�ون الخصوم بنفس 

مستواك، أو بنفس القدر من 
األلقاب«.

الواضح  وأضاف »م�ن 

للجمي�ع هن�ا يف الن�ادي ويف غرف�ة 
املالب�س، أن الكل يعرف م�اذا يعني 
ه�ذا األم�ر للجماهري. إنه س�يكون 
أكث�ر متع�ة بالوص�ول إىل 21 لقًبا، 

بينما ال يزال ليفربول 19«.
ب�أن  كل�وب  »ترصيح�ات  وتاب�ع 
مانشسر يونايتد يحصل عىل الكثري 
من ركالت الجزاء؟ برصاحة ال أهتم. 
أن�ت ت�رى دائًم�ا م�ا يقول�ه الناس 
لكني حًقا ال أهت�م، وال أركز عىل ما 

يقولونه«.
وواص�ل »لعبت يف الربتغ�ال وعندما 
تلعب مع لش�بونة، يتح�دث بنفيكا 
وبورت�و دائًما عن هذه األمور أحياًنا 
للضغط عىل الحكم، وأحياًنا إلحداث 

بعض الضوضاء يف الصحافة«.
النقط�ة  يل،  »بالنس�بة  وأكم�ل 
األساس�ية ه�ي عندم�ا نحصل عىل 
ركلة جزاء، وأذهت ألخذ الكرة يجب 
أن أق�وم بعميل، بينم�ا يمكن للناس 

التحدث وقول ما يحبون«.
وأردف »بالنسبة يل وللفريق، النقطة 
األساس�ية هي االس�تمرار يف القيام 
باألش�ياء الصحيحة وعندما نحصل 
ع�ىل ركلة ج�زاء يجب أن نس�جلها. 
رأيت أن س�رلينج قد أض�اع ركالت 
الرجيح الثالث األخرية. لذا فإن ذلك 
يظهر أن�ه ليس من الس�هل التنفيذ 
كم�ا يقول الناس«.يذكر أن ليفربول 
يحتل املركز الثان�ي يف جدول ترتيب 
نقط�ة،   33 برصي�د  الربيمريلي�ج 
بفارق 3 نقاط عن مانشسر يونايتد 

صاحب الصدارة.

ليفربول يتلقى  دفعة قوية قبل موقعة مانشستر يونايتد اليوم
 

برشلونة يحدد 
الموعد الجديد 

لالنتخابات
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آرسنال يستهدف
 التعاقد مع نيتو

حدد األرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مدرب باريس سان جريمان، 
البديل األنس�ب لالنضمام إىل الفريق حال رحي�ل كيليان مبابي. 
ويرتبط مبابي بعقد مع س�ان جريمان حتى صيف 2022، ومن 
املرجح أن يرحل يف الصيف املقبل لريال مدريد، حال عدم تجديد 

تعاقده.
وبحس�ب شبكة »س�بورت ميدياس�ت« اإليطالية، فإن بوكيتينو 
طل�ب من ن�ارص الخليف�ي، رئيس س�ان جريم�ان، التعاقد مع 
مواطن�ه باول�و ديب�اال، نجم يوفنت�وس، حال رحي�ل مبابي.

وتتشابه حالة ديباال يف يوفنتوس مع حالة مبابي يف باريس، 
حيث ينتهي عقده مع البيانكونريي يف صيف 2022، وسط 
مح�اوالت غري ُمجدية م�ن ناديه لتجدي�د عقده.ويصمم 
ري�ال مدريد عىل ضم مبابي يف الصيف املقبل، حيث يضع 
عليه فلورنتينو برييز آمااًل كبرية، لتعويض رحيل النجم 

الربتغايل كريستيانو رونالدو.

علق األرجنتيني الوتارو مارتينيز، مهاجم 
إن�ر مي�الن، عىل مس�تقبله م�ع النادي 
اإليطايل، وعالقته بمواطنه ليونيل مييس 
قائد برشلونة.وقال الوتارو يف ترصيحات 
لصحيفة الجازيتا ديللو س�بورت »اللعب 
بجان�ب مي�يس؟ لق�د كان حلًم�ا كب�رًيا 
بالنس�بة يل«.وأضاف »م�ن املذهل اللعب 
مع مي�يس. إن�ه أفض�ل الع�ب يف العالم 

وأن�ا محظ�وظ للغاي�ة باللعب مع�ه يف منتخب 
األرجنت�ني. إنه مص�در إلهام لالعبني الش�باب«.

وس�بق أن ارتبط الوت�ارو باالنتق�ال إىل صفوف 
برش�لونة خالل الصيف املايض، م�ن أجل اللعب 
مع ليوني�ل مييس.وتاب�ع »مفاوض�ات التجديد 
م�ع إنر؟ أنا س�عيد هن�ا، ميالنو مدين�ة رائعة، 
كما أن وكييل يتحدث مع النادي بش�أن التجديد، 
أنا ه�ادئ تجاه ذلك. أريد فق�ط منح كل ما لدي 

إىل  للفري�ق، ثم س�نتوصل 
اتفاق«.وأتم »االنسجام مع 

لوكاكو؟ أتعامل معه بشكل 
جي�د داخل وخ�ارج امللع�ب. إنه 

رجل لطيف ويتحدث 8 لغات، وهذا 
مهم يف فريقنا. إن�ه متواضع للغاية، 

ولدي�ه تاريخ مش�ابه يل، أن�ا وهو جئنا 
من العدم، لذا نفهم بعضنا البعض«.

أك�د جوزيه موريني�و، مدرب توتنه�ام، أنه لم 
يناق�ش لثانية واح�دة احتمال تمدي�د جاريث 
بيل إعارته، بعد نهاية املوسم الحايل.واستقبلت 
الجماهري بحماس بال�غ عودة الالعب الويلزي، 

توتنه�ام  ع�ىل س�بيل اإلعارة م�ن ري�ال مدري�د، لكنه لم إىل 
وقىض معظم الوقت ع�ىل مقاعد البدالء.ورًدا عىل ي�رك أي بصم�ة 

س�ؤال عن مستقبل بيل قبل موقعة فريقه يف الدوري اإلنجليزي املمتاز أمام شيفيلد 
يونايت�د، ي�وم األحد املقب�ل، قال مورينيو للصحفي�ني: »لم أناقش ه�ذا األمر لثانية 
واحدة«.وأض�اف: »جاريث العب معار حتى نهاية املوس�م. ل�م نناقش األمر لثانية 
واحدة«.وش�ارك بيل أساس�ًيا يف مباراة واحدة فقط بالدوري املمتاز هذا املوس�م، 
وجلس عىل مقاعد البدالء ولم يلعب يف التعادل 1-1 مع فولهام هذا األسبوع.لكنه 
شارك أساس�يا يف 6 من مواجهات الفريق يف الدوري األوروبي.وأوضح مورينيو 
أنه يس�عى تدريجًيا لدفع الالعب البالغ عم�ره 31 عاما لتقديم أفضل ما لديه، 
لكن�ه لم يكش�ف م�ا إذا كان بيل سيش�ارك أم�ام ش�يفيلد يونايتد.ويحتاج 
توتنهام صاحب املركز الس�ادس بش�دة للحصول عىل النقاط الثالث يوم 
األحد إلنعاش آماله يف دخول املربع الذهبي، بعد أن حقق انتصارا وحيدا 
فقط يف آخر 6 مباريات بالدوري.ويتذيل شيفيلد يونايتد الرتيب لكنه 
حقق أول انتصار له هذا املوس�م أمام نيوكاسل يونايتد هذا األسبوع، 

وحذر مورينيو العبيه من االستهانة باملنافس.
وأت�م: »لو دخلنا املباراة ونحن نفكر أننا س�نواجه أس�وأ فريق يف 

الدوري املمتاز، فإننا سنواجه مشكلة كبرية«.

فيورنتينا يسعى
 لضم  أودريوزوال

يرغب فيورنتينا يف ضم أحد العبي ريال مدريد، خالل املريكاتو الشتوي الجاري، 
بحسب تقرير صحفي إسباني.فقد ذكر موقع »ديفينسا 

س�ينرال«، أن فيورنتينا يس�تعد لتقديم عرض لريال 
مدريد، الس�تعارة ظهريه األيمن ألفارو أودريوزوال، 
حتى نهاية املوس�م الحايل.ويعاني أودريوزوال من 
تجاه�ل مدربه زين الدين زيدان، الذي يعتمد عىل 
داني كارفاخال بش�كل أس�ايس، ويلي�ه الثنائي 
ل�وكاس فاس�كيز وناتش�و فرنانديز.وأض�اف 
التقرير أن زيدان، لن يقف يف طريق أودريوزوال، 
إذا تلقى عرًضا للرحيل، رغم أنه يفضل الحفاظ 
عىل ق�واه الدفاعية كاملًة، حتى نهاية املوس�م.

ولع�ب أودري�وزوال النص�ف الثاني من املوس�م 
املايض، معاًرا إىل بايرن ميونخ، حيث س�اهم مع 

الفريق البافاري يف تحقيق الثالثية التاريخية.

الوتارو: مزاملة ميسي حلم

بوكيتينو يحدد بديل مبابي في سان جيرمان

مورينيو: لم نناقش مصير غاريث بيل 
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ابن القيمالثقافـي

تجىل لهم رب السماوات جهرة 
فيضحك فوق العرش ثم يكلم

 سالم عليكم يسمعون جميعهم
بآذانهم تسليمه إذ يسلم 

يقول سلوني ما اشتهيتم فكل ما 
تريدون عندي أنني أنا أرحم

 فقالوا جميعا نحن نسألك الرضا
فأنت الذى توىل الجميل وترحم

 فيعطيهموا هذا ويشهد جمعهم 
عليه تعاىل الله فالله أكرم 

فيا بائعا هذا ببخس معجل 
كأنك ال تدرى ؛ بىل سوف تعلم 

فإن كنت ال تدرى فتلك مصيبة 
وإن كنت تدرى فاملصيبة أعظم

أبيات خالدة في الذاكرة مختارات من أقوال المشاهير

ابن خلدون
حينما ينع�م الحاكم يف أي دولة بالرتف والنعمة، تلك األمور 
تستقطب إليه ثلة من املرتزقني والوصوليني الذين يحجبونه 
عن الشعب، ويحجبون الشعب عنه، فيصلون له من األخبار 
أكذبه�ا، ويص�دون عنه األخب�ار الصادقة الت�ي يعاني منه 

الشعب.
 إن النفس إذا كانت عىل حال االعتدال يف قبول الخرب أعطته 
حقه من التمحيص والنظر حتى تبني صدقه من كذبه، وإذا 
خامرها تش�يع لرأي أو نحلة قبلت م�ا يوافقها من األخبار 
ألول وهلة، وكان ذلك امليل والتشيع غطاء عىل عني بصريتها 

عن االنتقاد والتمحيص، فتقع يف قبول الكذب ونقله. 
يقلب الحاكم توجسه وغريته من شعبه إىل خوف عىل ملكه، 

فيأخذهم بالقتل واإلهانة.

وق�ال العتاب�ي يف ق�راءة نقدي�ة خص 
به�ا )املراق�ب العراق�ي(: ان الكات�ب 
فال�ح مه�دي يس�عى لتج�اوز ما هو 
مأل�وف ومكرر، أو مس�تهلك يف معظم 
كتابات�ه، وبرؤي�ة جدي�دة يف مرشوعه 
يحق�ق  أن  فال�ح  ويح�اول  النق�دي، 
حضوراً متميزاً ومضافاً، فيجد نفس�ه 
يف حال�ة إل�زام وبحث ع�ن الحقائق يف 
موضوع�ات فكرية، وبلغات أخرى غري 
العربي�ة، تفت�ح أمام�ه أبواباً واس�عة 
ملعرف�ة مضاف�ة ولعل�ه ق�ّدم للمكتبة 
أغن�ت  جدي�دة  إس�هامات  العربي�ة 
الذهني�ة اإلنس�انية بدراس�ات ج�ادة، 
كنمط جدي�د يف التفكري واإلب�داع، منذ 
أن ص�در له »املنقذ« ع�ام 1972، وهو 
رس�الته للماجس�تري، دراس�ة مقارنة 
يف عقي�دة املنتظر بني ثمان�ي ديانات، 
مهم�ة  إس�هامات  مه�دي  وللكات�ب 
يف كتاب�ة الرواي�ة والقص�ة القص�رية، 

باللغتني العربية والفرنس�ية، ثم اتجه 
نحو تن�اول القضاي�ا الفكري�ة األكثر 
حساس�ية، تل�ك التي تتعل�ق باملكبوت 
واألخالق�ي  واالجتماع�ي  الدين�ي 
والسيايس يف تاريخنا الحديث والقديم، 
وهو يف س�ائر أعماله ه�ذه ينتبه إىل ما 
ه�و مث�ري يف الكتاب�ة، منش�غالً بعمق 
:إن  واإلضاءة.واض�اف  الكش�ف  يف 
اختي�ار فال�ح مه�دي لنهج�ه الجديد 
اختي�اراً ش�خصياً  لي�س  الكتاب�ة،  يف 
فردي�اً مل�ادة معرفي�ة، بق�در م�ا هو 
ال�ذات  يف  عميق�ة  لحاج�ة  اس�تجابة 
تتمثل بزخم األس�ئلة الس�ايكولوجية، 
 ، جي�ة لو بو و نثر أل ا ، يقية فيز مليتا ا
السوس�يولوجية، وعموما هي أس�ئلة 
وجودي�ة، ع�ن الحي�اة وامل�وت، ع�ن 
األدي�ان، والاله�وت والطوائ�ف، لذل�ك 
الخ�وف«  ل�»تاري�خ  اختي�اره  كان 
فكري�اً  اختي�اراً  للدراس�ة،  كمي�دان 

يرضب بجذوره يف أعماق الكائن القلق 
املتس�ائل، إن�ه اختي�ار غ�ري ع�ريض، 
فاإلنس�ان من�ذ القدي�م، يج�د نفس�ه 
مص�ادر  ع�ن  التس�اؤل  إىل  مدفوع�اً 
الخوف وأس�بابه ودوافعه، ولكي نقف 
عن�د أبع�اد »تاري�خ الخ�وف« الصادر 
ع�ن بي�ت الياس�مني للن�رش والتوزيع 
يف م�ر 2020، الب�د م�ن اإلش�ارة إىل 
الصعوب�ة التي تواجه الكاتب يف البحث 
التاريخي، فالباح�ث فالح مهدي ليس 
مؤرخاً يعتمد التسلسل التاريخي، إنما 
ه�و باحث يف املعرفة والفكر، وحس�ب 
أوغس�ت كونت، ف�إن املعرف�ة الجيدة 
بمعنى من املعاني ال تتيرس إال باإلطالع 
ع�ىل تاريخ�ه، كما أن�ه لي�س طرفاً يف 
رصاعات، ومن ثم فهو لن يوجهها، بل 

هو عامل أساس يف إخمادها.
وتابع :توزع الكتاب عىل س�تة فصول، 
تبحث يف جذور الخوف، أصوله وبداياته 
األوىل من�ذ عر الصي�د وجمع القوت 
حت�ى زمنن�ا املع�ارص، وتجن�ب فالح 
البحث يف حاالت الخوف )البديهية( كما 
يصفه�ا، كالذع�ر والرهب�ة والهذيان، 
وفق�دان العق�ل، وراح نح�و )العم�ود 
الفقري( للكتاب املتمثل بالسؤال: ملاذا 
اس�تندت بعض الديان�ات إىل موضوع 
الخ�وف، لكي تقوم ويس�تقيم أمرها؟ 
اعتمده�ا  الت�ي  األساس�ية  والثيم�ة 
البح�ث، ه�ي الخ�وف املمنه�ج ال�ذي 
وتحّك�م  املجتمع�ات،  مس�رية  رس�م 

بط�رق أداء وظائفه�ا، وإع�ادة بن�اء 
سلوكها، يف ضوء املنهج الذي اعتمدته 
األيديولوجية الدينية واألسطورية منذ 
مئ�ات الس�نني، املوت أس�اس وجوهر 
مخاوف اإلنسان، بل كان العامل األول 
يف قيام الحض�ارات، وتطور الثقافات. 
إن تاريخ املعتقدات الدينية التي سادت 
كان�ت م�ن نتائجه�ا اإليحاء بتش�ييد 
والتوابي�ت،  والقب�ور،  األهرام�ات، 
واملعابد، والكتابات والتماثيل والنصب، 
والكثري من الصناعات الفنية، واألدوات 
املوس�يقية، وحتى الرقص واملوسيقى 
تقدما بس�بب ذل�ك، إن الداف�ع لعبادة 
مظاهرالطبيع�ة، كان بس�بب الخوف 
التقاء رشها، وبرأي الفيلسوف األثيني 
كريتياس )460-403 ق. م( أن الناس 
ابتك�روا اآلله�ة كي يزرع�وا الخوف يف 

نفوس اآلخرين.
واوض�ح :إن صعوب�ات عدي�دة تواجه 

فه�و  الخ�وف،  دراس�ة  يف  الباح�ث 
موضوع معقد ومتش�ابك، ألنه يتعلق 
بدراس�ة تاريخ الذهنيات واألحاسيس 
الداخلية الدفينة جراء حوادث ووقائع 
كثرية، مثل الكوارث والحروب واألوبئة 
واملوت، واملجاع�ات، واألهوال الكثرية، 
ودراسة فالح مهدي تعّد أضافة جديدة 
لدراسات س�ابقة بدأها املؤرخ جورج 
لوفيف�ر ونرشها ع�ام 1932، بعنوان 
الخ�وف الكبري ع�ام 1789، خصصها 
للث�ورة الفرنس�ية الت�ي عّم�ت فيه�ا 
الفوىض بشكل خطري، وكانت الدراسة 
حاف�زاً لدراس�ات أخ�رى تش�تغل عىل 
الخ�وف كثيم�ة، أهمها مقال�ة مهمة 
للم�ؤرخ الفرن�ي لوس�يان فيفر، إال 
أن أه�م عمل صدر ع�ن تاريخ الخوف 
هو الكت�اب املرجع للم�ؤرخ الفرني 
جون دوليمو، بعن�وان »تاريخ الخوف 
من القرن 14 إىل القرن 18 الصادرعام 

للم�ؤرخ  أخ�رى  ودراس�ة   ،1978
أوف�ري، ح�ول  الربيطان�ي ريتش�ارد 
العر املريض، نرشت عام 2009، ويف 
كتاب »الخوف تاريخ فكرة سياس�ية« 
لألمريكي كوري روبني، يخلص فيه إىل 
أن الخوف أصبح ركيزة أساسية لدعم 

السلطة وتربيرها.
العال�م  :وأم�ام واق�ع ق�اد  وتس�اءل 
إىل ك�وارث ك�ربى بمالي�ني الضحاي�ا 
والخس�ائر يف حرب�ني عامليت�ني، ه�ل 
يمك�ن الج�زم أن نظام�اً ق�ام ببنائه 
لينني وشيده ستالني أنه )أكثر األنظمة 
ض�وء  :يف  العالم؟(.وب�ني  يف  إرهاب�اً 
ذلك يمك�ن القول إن الخوف كش�عور 
إنساني وغريزة طبيعية، أسهم بشكل 
كبري يف صناع�ة التاري�خ العاملي، وأن 

تاريخ البرش ما هو إال يوميات مجتمع 
يعيش عىل وقع الخوف بكل أش�كاله. 
وإذا كان تس�اؤل فال�ح مه�دي ع�ن 
إمكاني�ة ق�راءة تاريخ الخ�وف، وفق 
املعاي�ري التي اعتمده�ا يف البحث، فإن 
العديد م�ن اآلراء واالس�تنتاجات التي 
توصل إليها الباحث تس�تحق املراجعة 
والتأمل، واملناقش�ة، منها عىل س�بيل 
املثال، إش�ارته إىل أن األيديولوجية هي 
التي كرّس�ت صناعة الخوف، وليست 
تل�ك اآليات التي ق�ادت للذعر، أنا أفهم 
أن األيديولوجيا يف هذا الحقل أساس�ها 
واحد، ويف إش�ارة أخرى إىل أن اإلنسان 
األوروبي، كّفت بالده عن أن تكون بالد 
خوف، بتقدي�ري أن الوقائع واألحداث 
العال�م اآلن وأوروب�ا  الت�ي يش�هدها 

عىل وج�ه الخصوص تق�ول غري ذلك، 
فاملخاطر والتهديدات ومصادر الخوف 

ما تزال ماثلة يف وجوه متعددة.
ولف�ت اىل ان فالح مه�دي اختتم كتابه 
بمبح�ث أخري عنوان�ه )الرحمة مقابل 
الخ�وف( ناق�ش في�ه كت�اب الباحث 
عبد الجبار الرفاع�ي »الدين واالغرتاب 
امليتافيزيقي« بتقديري، أن هذا املبحث 
بحاجة إىل دراس�ة مس�تقلة، ال تندرج 
ضمن كت�اب تاريخ الخ�وف، ربما ألن 
الكات�ب مهدي ذه�ب إىل موضوع آخر 

يتعلق بالحرية ال الخوف،
النصوص  واملالحظة ذاتها بخص�وص 
والصل�وات واألش�عار، الت�ي وردت يف 
املتون، أتس�اءل كم أضافت للمضامني 
غن�ى وتأث�رياً؟ وثم�ة مالحظ�ة أخرية 
أقوله�ا ألنه�ا تأت�ي ضم�ن اهتمامي 
باإلخراج الفني، والطباعي، والتشكيل، 
وه�ي مالحظة أعن�ي به�ا دار النرش، 
التي لم تك�ن موفقة يف تصميم الغالف 
وإخراج الكتاب بالش�كل الذي يتناسب 
وأهميت�ه الفكري�ة واملعرفي�ة، أو مع 
أهمي�ة اس�م الكات�ب وحج�م الجه�د 

العلمي الذي بذله فيه.
وختم :إن االقرتاب من موضوع الخوف 
بالبحث والدراسة املعمقة، وبمقاربات 
متنوعة، يعد مغامرة للكاتب، استطاع 
فال�ح مه�دي أن يخوضه�ا بج�دارة، 
والكتاب�ة يف ه�ذا املج�ال، إنج�از ل�ه، 

وللفكر اإلنساني.

المراقب العراقي/ المحرر الثقايف...
ي��رى الناقد  جم��ال العّتايب إن اختيار فال��ح مهدي لنهجه 
الجديد يف كتابه »تاريخ الخوف«  ليس اختيارًا شخصيًا 
فرديًا لمادة معرفية، بقدر ما هو اس��تجابة لحاجة عميقة 
يف ال��ذات تتمث��ل بزخ��م األس��ئلة الوجودية، ع��ن الحياة 

والموت، عن األديان، والالهوت والطوائف.

»تاريخ الخوف« زخم األسئلة الوجودية عن الحياة والموت واألديان والطوائف
بحث عن الحقائق في موضوعات فكرية 

فالح مهديجمال العتابي

 يف كّل عاٍم فيه نأتلُق         

 ذكرى تمّر نفحها عبُق

 إليِك شمس الوّد قد نهضت 

 فأقبلت يزهو بها األلُق

 أيامنا تسعى فتجمعنا         

 رغم األىس فكيف نفرتُق؟

 ما أجمل األحالم تحفظنا 

 يف ظلّها فليس نحرتُق!

 يدنو بنا الهناء لحظتنا 

 فتنقيض الهموم واألرُق

 تضّمنا دوما محّبتنا         

 فنزدهي فيها وننطلُق

 فيها شفاؤنا فال ألٌم         

 مهما تقاذفت بنا الطرُق

 يا منتهى اآلمال ما انطفأت 

 شموسها وما لها غسُق

 يا زينة الحياة ما عربت 

 يف القلب آهاٌت لها شفُق

 يا قرّة العيون يا قمرا 

 ألقى بنوٍر كاد ينفتُق

 فألهم األشعار فاستعرت 

 ويف شفيف البوح تّتسُق

 تفّجرت يف القلب قافيًة 

 يف بحرها يزهو به الورُق

 أحيا بقربها فيسعدني         

 وصالها فتفرح الحدُق

 دامت لنا األيام تكلؤها       

 عني اإلله ما لها قلُق

 فيها أمانينا ستبهجنا        

 محبًة ترقى وتندفُق

ذكرى زرني

صوت األنثى في قصص »رجل في مكر امرأة«
الت�ي  العب�ارات  يف   � الق�ارئ  يج�د  ق�د 
اختارته�ا األردني�ة فداء الحدي�دي تذييال 
عىل الغالف األخ�ري ملجموعتها القصصية 
»رجل يف مكر ام�رأة« )بريوت: 2019( ما 
يلقي الضوء عىل دالالت هذه القصص »ال 
يعرف بأنني امرأة قاس�ية. أنثى متمردة. 
أعرف متى تس�تكني األنث�ى داخيل. متى 
أح�ن إىل الهدوء. ومتى أخ�رج أنثى ثائرة 
حد الجنون. هو ال يعرف أنني امرأة تهوى 
االقتح�ام مت�ى تري�د. وأه�وى االنتق�ام 

عندما يحني«.
منه�ا  تتأل�ف  الت�ي  الع�رش  فالقص�ص 
املجموع�ة تش�به تقاس�يم متك�ررة عىل 
وتر واحد هو األنوثة، واألنثى املتمردة، أو 
تلك التي تتع�رض للطعنات املتالحقة من 
الرجل الذي يتغيب عامدا، فيما هي تتوق 
لحض�وره، أو يقصيه�ا ع�ن اهتماماته، 
فيم�ا ه�ي تس�عى إلس�عاده، أو تقدي�م 
املس�اعدة له والعون عند الرضورة. ففي 
القصة األوىل »ش�موٌع تحرتق« صوٌر من 
العناد الذي تتمسك به املحامية )ياسمني( 
يف مواجه�ة الش�اب العرشين�ي )كارم( 
الذي اكتش�ف بعي�د رحيل وال�ده الثري، 
أن�ه ترك وصيته لدى هذه املحامية. وهي 
الوصية التي يعهد إليه�ا فيها باإلرشاف 

عىل ودائع�ه يف املصارف س�حبا وإيداعا. 
وم�ع أن كارم�ا ه�ذا مع�روف بطيش�ه، 
وعدوانيته تجاه اآلخرين، إال أن ياس�مني 
لدسائس�ه  لتوس�الته، وال  ال تخض�ع ال 
ومؤامراته، فم�ا كان من موقفها الصلب 
هذا إال أن أضعف هذا الش�اب، الذي يظن 
نفس�ه س�لطانا، ورشع جس�مه النحيل 

بالذبول يوما بعد يوم. ولم تفده الصفقة 
املش�بوهة، التي أبرمها مع تاجر فرني، 
إذ تب�ني يف اللحظ�ات األخرية أن�ه وقع يف 
الف�خ، الذي نصبته له املحامية ياس�مني 
التي استولت عىل ما كان يود تهريبه لذلك 
التاجر، مقابل شيك ب�700 دوالر. فكانت 
الصدمة أكرب م�ن أن يحتملها هذا الرجل 
ال�ذي تغلبت عليه ياس�مني بما لديها من 

دهاء ومكر.
وترى )نجالء( يف قصة بعنوان »حبيبتي 
الغائبة« يف نفسها، هي األخرى، نموذجا 
للم�رأة الصارمة، واألنث�ى املتمردة، التي 
ال تضع�ف عزيمتها، وال تلني. فهي تعمل 
ش�خصيتها  وتس�تمد  املس�نني،  دار  يف 
القوي�ة م�ن رعايتها لوالده�ا الطاعن يف 
الس�ن. وتحرُص عليه حرص األم الرؤوم 
ع�ىل طفلها يف كثري م�ن الحنان. وال تفتأ 
تك�رِّر لو لم يك�ن أبي يف حاج�ة لرعايتي 
ألصبت بالجنون. وه�ذه الرعاية تتخطى 
دائ�رة الذات إىل رعاي�ة اآلخر، فهي ترعى 
أيض�ا الج�ار املس�ن، وترع�ى ن�زالء دار 
املس�نني، وتقوم إىل جان�ب ذلك بغري قليل 
من األعمال: دراس�ات، وأبح�اث، وإجراء 
الصيان�ة الالزم�ة ملرافق ال�دار، واملتحف 

امللحق بها. 

املراقب العراقي/ متابعة...
يأتي العمل الروائي »الطاعون« لألديب 
ألبري كام�و، باملقارنة مع األدب املقاِوم 
لالس�تعمار خ�الل تل�ك الحقب�ة، م�ن 
وع�ي توس�عي إمربيايل أوروب�ي. وهذا 
ما يؤك�ده إدوارد س�عيد حي�ث يقول: 
»إنه م�ن الّصع�ب َفْهم ألب�ري كامو أو 
جي�د أو كون�راد أو كيبيلن�غ، أو حت�ى 
ديكنز وأوستني يف معزل عن الجغرافيا 
الفرنس�ية  لإلمرباطوري�ة  السياس�ية 
تأت�ي  هن�ا  وم�ن  الربيطاني�ة«.  أو 
الق�راءات املتعددة للفكر االس�تيطاني 
وتجلياته الثقافية والفاش�ية والدينية. 
فه�ل باإلم�كان العث�ور ع�ىل مغ�زى 
الوف�اء أخالقي�ا وسياس�يا، للتجرب�ة 
يف  للجزائ�ر،  التاريخي�ة  االس�تيطانية 
عمل روائي نش�أ مس�اره الرسدي عىل 
جغرافيا ملتبس�ة؟ وه�ل األديب كامو 
كان آخر شهود عىل االنهيار الرتاجيدي 

للمرشوع االستعماري؟
أجواء رواية »الطاعون« تش�به ش�بها 
كب�ريا، واقع املس�توطنني الفرنس�يني 
يف الجزائ�ر املحتل�ة، ملا كان يعيش�ونه 
بع�د فراره�م إىل األم فرنس�ا. ذل�ك أن 
وب�اء الطاعون يبث الهلع والوس�واس 

يف نف�وس الناس »ش�بح مدينة وهران 
تح�ت الوب�اء/ انخراط أبط�ال الرواية 
يف معرك�ة خ�ارسة« كناي�ة ع�ن بداية 
انتفاض�ة جيش التحري�ر الجزائري يف 
مقاومة املس�تعمر. ويخلخل النس�يج 
االجتماع�ي ويجعل الف�رد، ينعزل عن 
الجماع�ة ويحص�ن نفس�ه خوف�ا من 
اإلصاب�ة بالوب�اء »خوف املس�توطنني 
م�ن فك�رة اس�تقالل الجزائ�ر«. لق�د 

كان ألب�ري كام�و يف الرواي�ة يلبس كل 
قناع�ات ش�خصياته يف رصاعه�م مع 
الطاع�ون، ألنه عاش مخ�اض طعون 
االس�تيطان، ورسق�ة وطن م�ن أهله. 
ل�م يس�تطع التصالح مع هذا الش�طر 
يف ش�خصيته، فرنس�ا ما وراء البحار. 
واق�ع مضط�رب وقات�م، كتاري�خ كل 
أبن�اء املس�تعمرين األول�ني، يصاب�ون 
بانفصام الش�خصية، حتى أنهم كانوا 
يطلق�ون اس�م »الج�رذان ع�ىل ع�رب 
الجزائر«. ه�ذا البناء الوهمي والخرايف، 
إنش�اء مقاطع�ة فرنس�ية يف ش�مال 
افريقيا. لقد انهارت أحالم املستوطنني 
الفرنس�يني، وش�عروا بالخزي والعار، 
أم�ام مقاومة باس�لة لجي�ش التحرير 
الجزائ�ري، وفش�لت كل مقاومته�م يف 
وقف املد التحرري الجزائري. لقد كانت 
نربة الكاتب ألبري كامو، اإلصالحية بعد 
انتفاضة الش�عب الجزائري، متعاطفة 
مع مستوطني الجزائر، لكن بعد اندالع 
إىل  ارت�د  الوطني�ة،  التحرري�ة  الث�ورة 
الدفاع عن رشعية الس�يادة الفرنس�ية 
للجزائر ومطامعه�ا اإلمربيالية، وبذلك 
كان بتعبري إدوارد سعيد »رجال أخالقيا 

يف موقف غري أخالقي«.

غازي المهر

 أسامة محمد زامل

ُزْرنْي خياال أُزْرَك ُمهجًة ودًما
ُعْدنْي خصيًما أُعْدَك طاعًة َوَوفا

أكتْب إيلّ رسائل يِفْضن جفا
أكُتْب إلْيَك قصائد يِفضَن َصفا

ُردَّ حِنينْي إليَك خائًبا فَكفاُه
عزًَّة أْن يسوَد قلبَي اللِّهفا

أِهْج بِه الّناَر وافِتْنُه وما ملَكا
لَم وال أَسفا ُنِقْم بأجفاِنَك السِّ

أال أردُّ مَن الّديِن اليسرَي وقْد
أهديَتنْي رسَّ أرساِر الَبقا َسلَفا

هوًى بِه القلُب يْحتِمْي إذا اْرتَجفا
ولْم يزْل نوَر درِبِه فَما اْنعَطفا

علَّمَتُه ما بِه بنَي الوَرْى ُعرِفا
واملْوُت خرٌي ملَْن َعْن ِعلِْمِه انَرفا

وكْنَت إْذ ذاَك ُلطَف اللِه إْذ لَطفا
ويوَم ِغبَت كأّن الكْوَن بْي رَجفا

أيقنُت حنْيَ نجْوُت ِمن حرائِقكا
بأنَّ قلَبَك والَهوْى قِد اْختلَفا

إْذ أخلََف القلُب بالِهجراِن ما وَعدا
يف حنِي مدَّ الهوْى يًدا وما ضُعفا

فخالََف العلُم مْن للغرْيِ علََّمُه
حاُل الُعلوِم إذا املَُعلُِّم اْنحرَفا

صدِّْق كالًما بِه هواَك قْد ُوِصفا
واْتُرْك كالًما بغرِي وصِفِه اّتصفا

املراقب العراقي/ متابعة...
منعت املحكمة الصهيونية يف مدينة 
الل�د، ع�رض فيل�م »جن�ني جنني« 
ملحمد بك�ري، الوثائق�ي الذي صور 
حال�ة املخي�م وأهل�ه بع�د االجتياح 
واملجزرة عام 2002. وش�مل القراُر 
تغري�م بك�ري مالياً ومص�ادرة كل 

نسخ الفيلم.
القضية املستمرة منذ بدء املالحقات 
السياس�ية واإلعالمي�ة والقضائية، 
ع�ام املجزرة وإنتاج الفيلم، تتخطى 
فيل�َم بك�ري وش�خصه إىل عم�وم 
ال�راع مع االحت�الل، وكان بكري، 
هن�ا، يف الواجه�ة من�ه س�ينمائياً. 
تجرأ وأنج�ز هذا الفيل�م الذي مّس، 
بأس�لوبه وموضوع�ه، واح�دة م�ن 
األساس�يات الت�ي بن�ت الصهيونية 

عليها خطابها الفني، سينما وأدباً.
الفيلم مبني ع�ىل مقابالت مع أبناء 
املخيم وبنات�ه، الناجني من املجزرة، 
كالم  وفي�ه  ركام�اً،  املخي�م  وكان 
مبارش وطازج، خارج، إن استطاع، 
من بني رصخات بي�وت املخيم أثناء 

املجزرة. 
كان الروائ�ي واملرسح�ي الفرن�ي 
ج�ان جوني�ه م�ن أول الداخل�ني إىل 

ن�ص  يف  وس�جل  املج�زرة،  موق�ع 
يتوازى جماُل املَحكي فيه مع بشاعة 
املج�زرة،  ع�ن  ش�هادَته  املُحك�ي، 
وسجل صمت أهله املفجوعني: »هنا 
يف أطالل شاتيال، لم يعد يوجد يشء، 

بع�ض العجائ�ز، صامت�ات. أغلقن 
عىل أنفس�هن وراء باب ُعلقت عليه 
خرقة بيضاء«. ه�ذا الصمت صوره 
بك�ري يف فيلمه، س�احباً الكالم من 
كالم  في�ه،  البكم�اء  الضحي�ة  ف�م 

باإليم�اءات واألص�وات املفرغة من 
معانيها املعجمية، املكتوَمة املمتلئة 
بمآيس ال ُتحك�ى. بأحاديث الختيار 
والطفل�ة، وبمالم�ح األوج�اع ع�ىل 
أوج�ه املفجوعني، والقهر يقطر من 

أفواههم وعيونهم، نس�مع ما أرادت 
املحكمة اإلرسائيلية أال يكون نسخًة 
أخ�رى، بري�ة، م�ن ن�ص جونيه 
ال�ذي كتب: »س�أتحدث ع�ن املوتى 
الذين كانوا آخر من رأيت يوم األحد، 
ح�وايل الس�اعة الثانية بع�د الظهر، 
عندما دخ�ل الصلي�ب األحمر الدويل 
بجرافات�ه. ل�م تك�ن رائح�ة الجثث 
تخرج من منزل وال من جس�د منكل 
به: بل كان يبدو يل أن جسدي وكياني 
هما اللذان يبعثان تلك الرائحة«.)1( 
هي الرائحة التي لم يخطئها ُمشاهد 
»جن�ني جن�ني« الرائح�ة املتكررة يف 
ذاك�رة الفلس�طينيني، املبثوث�ة من 
املَش�اهد. خلد الن�ُص املج�زرَة. فال 
»صربا وش�اتيال« اآلن، كما نعرفها، 
ب�دون ن�ص جوني�ه ال�ذي أعط�ى 
الغائبني،  البيضاء لحكايا  املساحات 
أعطاها وصفاً أدبياً للمجزرة، وصفاً 
الش�هادة.  لنق�ل  املج�ازات  توس�َل 
كذل�ك،  تع�ود  ال  الغائب�ني  حكاي�ا 
بكتابته�ا وتصويرها، ال يعود هؤالء 
غائب�ني به�ذا الن�ص وذل�ك الفيلم. 
ضحايا املجزرَتني حارضون بآالمهم 
الكتاب�ُة  خل�دت،  وق�د  الطازج�ة، 

والتصوير، تلك الطزاجة.

المحكمة الصهيونية تمنع عرض فيلم »جنين جنين«

تشابه أجواء رواية »الطاعون« مع واقع االحتالل الفرنسي للجزائر 
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نساء  سيدة  هي  الزهراء 
الوعاء  وهي  العاملني 
الطيب  واملنبت  الطاهر 
صلوات  الله  رسول  لعرتة 

الله عليهم اجمعني .
أبوين  أکرم  ولدت من  انها 
البرشي  التاريخ  عرفهما 
تاريخ  يف  ألحد  يکن  ولم   ،
من  ماألبيها  اإلنسانية 
وجه  غريت  التي  اآلثار 
التاريخ ، ودفعت باإلنسان 
األمام  نحو  بعيدة  اشواطا 
ولم   ، سنوات  بضع  يف 
أم  عن  التاريخ  يحدث 
ما  کَل  وهبت  وقد  کاُمها 
العظيم  لزوجها  لديها 
مقابل   ، الحکيم  ومبدئه 
هداية  من  اعطاها  ما 
ونور .يف ظَل هذين األبوين 
فاطمة  درجت  العظيمني 
دار  يف  ونشأت   ، البتول 
الذي  أبيها  حنان  يغمرها 
وتحمل  النبوة  عبء  حمل 
يف سبيله ماتنوء به الجبال 
اتَجه  فانَي   ، الراسيات 
وأين ذهب کان يرى قريشا 
 ، باملرصاد  له  وغلمانها 
عليها  الزهراء  وفاطمة 
سنها  صغر  عىل  السالم 
ترى کَل ذلك ، وتساهم مع 
وقع  من  التخفيف  يف  اُمها 
ذلك يف نفسه فکانت تتلوى 
يلقي من  ملا کان  األلم  من 
فادح االذى وتتجَرع ماکان 
االَولون  املسلمون  يکابده 
مرير.لقد  اضطهاد  من 
اُناسا  الکريم  القرآن  مدح 
أناء  تتىل  بآيات  خَلدهم 
الليل واطراف النهار إکبارا 
يف  ولتفانيهم  ملواقفهم 

سبيل الحق.
تعاىل  الله  خصهم  وممن 
واشاد   ، الجيل  بالذکر 
وقد  وفضائلهم  بمواقفهم 
روى املؤرخون واملفرسون 
نزول آيات کثرية يف مدحهم 
يف  بالثناء  خصهم  کما 
لسالمة  تقديرا  شتى  سور 
بحسن  واعرتافا  خطهم 
لالقتداء  ودعوة  سمتهم 

بهم.
السالم  عليها  الزهراء 
انا  يف  الرسالة  کوثر  هي 
وهي   ، الکوثر  اعطيناك 
يف  لها  الله  شهد  ممن 
من  بانها  الدهر،  سورة 
من  يرشبون  الذين  االبرار 
کافورا  مزاجها  کان  کأس 
ويخافون  بالنذر  ويوفون 
مستطريا  رشه  کان  يوما 
الطعام  يطعمون  وممن 
عىل  ويؤثرون  حبه  عىل 
بهم  کان  ولو  انفسهم 
صربوا  ممن  خصاصة 
ممن  وهي  الله  ذات  يف 
الذنوب  من  الله  عصمها 
فان الرجس هو الذنب وقد 
قال الله تعاىل بحقها وحق 
الله  يريد  )انما  بيتها  اهل 
اهل  الرجس  عنکم  ليذهب 
 ) تطهريا  ويطَهرکم  البيت 

سورة االحزاب 33 .

عليها  الزهراء  ومودة 
الرسالة  اجر  هي  السالم 
أهل  ابوها  بها  باها  ولقد 
املباهلة  آيه  يف  نجران 

حسب جميع املفرسين.
االکرم  الرسول  قال  وقد 
وسلم  وآله  عليه  الله  صىل 
کثرية  احاديث  حقها  يف 
الله  ان   ( لاليجاز  ومنها 
فاطمة  لغضب  ليغضب 
و)   ) لرضاها  ويرىض 
من  مني  بضعة  فاطمة 
آذاها فقد آذاني ومن احبها 
فاطمة  و)   ) أحبني  فقد 

سيدة نساء العاملني ( ...
لقد عاشت السيدة فاطمة 
الزهراء عليها السالم محن 
منذ  اإللهيه  الرسالة  تبليغ 
نعومة أظفارها وحورصت 
مع ابيها واُمها وسائر بني 
الِشعب ولم تبلغ  هاشم يف 
من   - الحصار  بدء  يف   -

العمر سوى سنتني .
بعد  الحصار  رفع  أن  وما 
حتى  عجاف  ثالث  سنوات 
اُمها  رحيل  محنة  واجهت 
وهي  ابيها  وعَم  الحنونة 
السادس  عامها  بداية  يف 
يف  ابيها  سلوة  فکانت   ،
الصعوبات  ومواجة  تحَمل 
والشدائد تؤنسه يف وحدته 
وتؤازره عىل ما يلَم به من 

طغاة قريش وعتاتهم.
عمها  ابن  مع  وهاجرت 
عليه  طالب  أبي  بن  )عيل 

إىل   ، والفواطم   ) السالم 
الثامنة  يف  املنورة  املدينة 
من عمرها الرشيف وبقيت 
الرسول  ابيها  جانب  إىل 
االعظم صىل الله عليه وآله 
وسلم حتى اقرتنت باالمام 
عليه  طالب  أبي  بن  عيلَ 
السالم فکَونت أرشف بيت 
بيت رسول  بعد  االسالم  يف 
وآله  عليه  الله  صىل  الله 
الوعاء  اصبحت  إذ   ، وسلم 
النبوية  للساللة  الظاهر 
والکوثر  الرشيفة  الطاهرة 
الله  رسول  لعرتة  املعطاء 
و  آله  و  عليه  الله  )صىل 

سلم( امليامني .
)عليها  الزهراء  قدمت  لقد 
نموذج  أروع  السالم( 
العالية  ولالمومة  للزوجة  
التاريخ  لحظات  احرج  يف 
يريد  کان  الذي  االسإلمي 
الخلود  طريق  يختَط  ان 
جاهلية  بيئة  يف  والعىل 
ترفض   ، قبليه  وأعراف 
البنت  وتعَد  املرأة  إنسانية 
عىل  فکان   ، وشنارا  عارا 
)عليها  الزهراء  مثل 
السالم( وهي بنت الرسالة 
ووليدة  الغراء  املحمدية 
النهضة اإللهية الفريدة ان 
الفردي  بسلوکها  ترضب 
والزوجي واالجتماعي مثال 
يجسد  وعمليا  حقيقيا 
وقيَمها  الرسالة  مفاهيم 

تجسدا واقعيا.
عليها  الزهراء  ثبتت  قد 
السالم انَها االنسان الکامل 
يحمل  ان  استطاع  الذي 
آية  فيکون  االنوثة  طابع 
الله  قدرة  عىل  کربى  الهية 
 ، العجيب  وابداعه  البالغة 
فاطمة  للزهراء  أعطي  إذ 
العظمة  من  حظ  أوفر 
الجالله  من  نصيب  وأوىف 

والبهاء .
البتول  الزهراء  وانجبت 
لعيل املرتىض سيدي شباب 
رسول  وابني  الجنة  اهل 
والحسني«  »الحسن  الله 
العظيمني  االمامني 
الکريمتني  والسيدتني 
الکربي وأم کلثوم«  »زينب 

املجاهدين الصابرتني .
الزهراء  شارکت  وقد 

أباها وبعلها  السالم  عليها 
يف  عليهما  الله  صلوات 
انواع  ويف  اللحظات  أحرج 
االسالم  ، فنرصت  األزمات 
وجهادها  بجهودها 
وبيانها وتربيتها الهل بيت 
استودعهم  الذين  الرسالة 
الله  )صلوات  الرسول 
نرصة  مهمة  آله(  و  عليه 
فکانت  وفاته  بعد  االسالم 
به  لحوقا  بيته  أهل  اَول 
توَزع   ، مرير  جهاد  بعد 
مع  الجهاد  سوح  يف 
عىل  والقضاء  املرشکني 
املنافقني  ومؤمرات  ُخطط 
نساء  تثقيف  يف  وتَجىل 
يف  تجىل  کما  املسلمني 
 ، املنحرفني  أمام  الوقوف 
البطولة  رمز  بحق  فکانت 
والجهاد والصرب والشهادة 
حتى   ، وااليثار  والتضحية 
املعاني  هذه  کل  يف  فاقت 
أقرص  يف  األَولني  سادات 
ان  يمکن  زمنية  فرتة 
يقطعها االنسان نحو اعىل 

قمم الکمال الشاهقة.
اکثر  يف  رحيلها  وکان 
من  الثالث  يف  الرويات 
وننقل   ، الثاني  جمادي 
تابني  من  جزءا  للتربك 
السالم  عليه  عيل  االمام 
للزهراء ، فقد قيل انه بعد 
الدفن  مراسم  من  االنتهاء 
الرسي والرسيع واملخترص 
االصوات  هدأت  ،فعندما 
وميض  العيون  ونامت 
الليل تقدم امري  شطرا من 
املؤمنني والعباس والفضل 
بن العباس ورابع يحملون 
النحيف  الجسد  ذلك 
والحسني  الحسن  وشيعها 
وابوذر  وسلمان  وعقيل 

واملقداد وبريدة وعمار .
الدفن  مراسم  انتهت  وملا 
خوفا  برسعة  البقيع  يف 
من انکشاف امره وهجوم 
الحاقدين والحساد عليهم، 
نفض االمام يده من تراب 
لفقد  الحزن  به  القرب هاج 
وزوجته  الرسول  بضعة 

عاشت  التي  الودود 
والطهارة  الصفاء  معه 
وااليثار  والتضحية 
االهوال  اجله  من  وتحملت 
دموعه  فارسل  والصعاب 
عىل خديه وحول وجهه اىل 
الله  )صىل  الله  رسول  قرب 
عليه و آله و سلم( ثم قال 
: السالم عليك يارسول الله 
من  عليك  والسالم   ، عنَي 
ابنتك وحبيبتك وقَرة عينك 
الثرى  يف  والبائنة  وزائرتك 
لها  الله  واملختار  ببقعتك، 
قل  بك،  اللحاق  رسعة 
صفيتك  عن  الله  يارسول 
سيدة  عن  وعفى   ، صربي 
إال   ، تجَلدي  العاملني  نساء 
يف  بسنتك  يل  التأيس  يف  ان 
فرقتك موضع تعزي ، فلقد 
قربك  ملحودة  يف  وسدتك 
بني  نفسك  فاضت  ان  بعد 
وغمضتك  وصدري  نحري 
بيدي ، وتوليت أمرك بنفيس 
وأما  فرسمد  حزني  أما   ...
اليربح   ، فمسَهد  لييل 

يختار  او  قلبي  من  الحزن 
فيها  انت  التي  دارك  الله 
ابنتك  وستنبئك   .... مقيم 
وعىل   ، عيلَ  اُمتك  بتضافر 
فاحفها  حقها  هضمها 
الحال  واستخربها  السؤال 
، ... اىل ان قال عليه السالم 
: والسالم عليکما يارسول 
السئم  مودَع  سالم  الله 
فال  أنرصف  فإن  والقال 
فال  اُقم  وإن  ماللة  عن 
وعد  بما  ظَن  سوء  عن 
والصرب  الصابرين  الله 
الله  فإىل   ... وأجمل  أيمن 
- يارسول الله - املشتکي 
 - الله  يارسول   - وفيك 
فصلوات   ، العزاء  أجمل 
الله  ورحمة  عليها  الله 
االنوار  بحار   (  . وبرکاته 

. )
ولدت  يوم  عليها  فسالم 
ويوم  استشهدت  ويوم 
تبعث حية وهي تحمل کل 
والسمو  الرشف  اوسمة 

وعليها حلل الکرامة.
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من اقوال االمام  علي ) عليه السالم ( أوراق
إّياك والّظلم فإّنه أكبر المعاصي، وإّن الّظالم لمعاقب يوم القيامة بظلمه.

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

نور 9
على 
نور

في ذكرى استشهادها.. السيدة فاطمة »ع«
 الكوثر الذي سقى بستان الرسالة المحمدية

فاطمة الزهراء هي بنت 
رسول اهلل محمد بن عبد 
اهلل صلى اهلل عليه وآله 

وسلم وخديجة بنت خويلد 
رضي اهلل عنها .الزهراء 
فاطمة ابنة أعظم نَبي 
وزوجة اَول إمام وُام 

اينع بزغتين في تأريخ 
اإلمامة ، الزهراء هي 
الوجه المشرق الوَضاء 

للرسالة الخاتمة.
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دعا مواطنون يف منطقة »األسود« بقضاء الرميثة  10
شمال املثنى، إىل تحسني الواقع الخدمي ملنطقتهم 
يف مج�ال التنظيف�ات وردم املس�تنقعات واصالح 
الطرق.وق�ال عدد منه�م، ان منطقتهم التي تضم 
مئات الدور الس�كنية تعاني من س�وء الخدمات يف 
قطاع�ات النظافة واملجاري والط�رق خصوصا يف 
فصل الشتاء.واشاروا إىل أن املنطقة تشهد إنتشارا 
لألم�راض الجلدية والتنفس�ية فيما اك�دوا ان عدد 
من الس�كان اضط�روا لع�رض منازله�م للبيع أو 

االيجار بسبب سوء الخدمات.

يج�ب تس�ليط اإلعالم ع�ى كيفيه تصفيه امل�اء يف امانه بغ�داد ليعلم 
الجميع  مدى املعان�اه وألتعامل مع املواد الخطرة مثل الكلور وغريها 
مم�ا أدى إىل تقديم تضحيات بالكوادر من العقود واالجراء ممن توفو 

رحمهم الله.                                         * سعد الحداد

م�رور  مديري�ة  أعلن�ت 
واس�ط،  ع�ن العم�ل عى 
الخارجية  الط�رق  مراقبة 
بواس�طة أجه�زة ال�رادار 

لقياس رسعة املركبات.
يف  امل�رور  مدي�ر  وق�ال 
ع�دي  العمي�د  املحافظ�ة 
س�بب  أن  املكص�ويص  
الت�ي  املروري�ة  الح�وادث 
س�جلت يف املحافظة يعود 

بالدرج�ة األوىل إىل تج�اوز 
الرسع�ة املقررة م�ن قبل 

سائقي املركبات.
وتابع املكصويص أن تردي 
يف  ايض�ا  س�اهم  الط�رق 
بينت  الحوادث.فيما  ه�ذه 
وجس�ور  ط�رق  مديري�ة 
واس�ط يف وقت س�ابق أن 
املوازي�ن  اس�تخدام  ع�دم 
الجرسي�ة املحوري�ة عن�د 

مداخ�ل املحافظ�ة س�مح 
بدخ�ول مركب�ات الحم�ل 
املس�موح  ف�وق  ب�اوزان 
بها األم�ر ال�ذي عقد هذه 

املشكلة.
صح�ة  دائ�رة  وس�جلت 
واسط ٨٦ حالة وفاة جراء 
وامل�رور  الس�ري  ح�وادث 
خالل الربع األخري من سنة 

.٢٠٢١

اىل امانة بغداد ومن يمثلها 
السالم عليكم و رحمة الله 

اوال :
بغداد امانه يف اعناقكم..

انا من سكنه بغداد الكرخ .. 
يف ب�اب بيت�ي حاويه نفاي�ات اضع 
فيها مخلف�ات اس�تخدامات البيت 

كل يوم ..
ويف الصب�اح تكون جاه�زه لرفعها 
م�ن قب�ل س�ياره النفاي�ات ...ملاذا  

صاحب سياراة النفايات يبقى يرن 
ه�ورن وباص�وات مزعج�ه وحتى  
تفزع االطفال و توقضهم من النوم 
.. وال ينقطع  اىل  ان اخرج و اعطيه 

الف دينار..
ثانياً :

يذه�ب صاح�ب كابس�ة النفاي�ات 
ليأتي بائع الخرضوات ) و بسماعة 
تسطر سطر ( يرصخ طماطه خيار 
بتيت�ه باذنجان ويع�دد كل املخرض 

براس العوائل الهادئة ..
وتت�واال علين�ا اص�وات س�ماعات 
االخري�ن : ش�عر بن�ات .. عتي�ق ..  
م�رده س�بلت للبي�ع طح�ني تمن 

صوبه عتيكه.. 
ادري ه�ل هذه محالت س�كنية لو ) 
سوق هرج (.. اين امانة بغداد اليس 

من واجبها راحة املواطن ؟ 

 * ابو هذال الحمداني

 دعوات لتحسين الخدمات في منطقة وسط الرميثة

اال يوجد احترام لخصوصّية العوائل اآلمنة؟؟ ..

القس�م  رئي�س  املائي�ة،  امل�وارد  كرّم�ت وزارة 
القانون�ي يف مديري�ة املوارد املائي�ة يف البرصة 
»أبرار محمد حس�ني« وذل�ك لتحملها الضغط 
والتهديد أثناء أداء مهامها بإزالة التجاوزات يف 
البرصة، بحسب بيان صحفي للوزارة وصفها 

»بالحقوقية البطلة«.
وج�اء يف البيان الذي تلق�ت ) صحيفة املراقب 
العراقي ( نس�خة منه، هذا نصه: وجه »وزير 
امل�وارد املائية مهدي رش�يد الحمداني بتكريم 
القس�م  رئي�س  األق�دم  القانون�ي  املش�اور 
القانوني يف مديري�ة املوارد املائية يف محافظة 
الب�رصة البطلة »أب�رار محمد حس�ني« وذلك 
لجهوده�ا املتمي�زة وتحمله�ا كافة أس�اليب 

الضغ�ط والتهدي�د أثن�اء أداء مهامه�ا بإزالة 
التج�اوزات يف قض�اء املدينة ضم�ن محافظة 

البرصة«.
وتاب�ع البيان »ألف تحية إىل أب�رار البطلة واىل 
نس�اء امل�وارد املائية ورجاله�ا وتحية للقوات 
األمنية البطلة املس�اندة لحملة الوزارة بإزالة 

التجاوزات يف عموم محافظات العراق«.
وكان�ت وزارة امل�وارد املائية، قد كش�فت يوم 
أمس عن قيام »متجاوزي�ن« عى نهر الفرات 
بإغ�الق طريق يف الب�رصة »بتحريض من أحد 
النواب« والذي قالت عن�ه إنه »تجاوز لفظياً« 
خ�الل مكامل�ة هاتفي�ة عى إحدى منتس�بات 
الوزارة خالل قيامها بأداء واجبها املكلفة به.

قط�ع مواطن�ون يف مدين�ة الك�وت ج�رس االنوار 
باإلط�ارات  الحدي�دي  والج�رس  املتنب�ي  وس�احة 
املحرتق�ة إحتجاج�ا ع�ى ت�ردي واق�ع الخدم�ات 
وتذبذب�ت الكهرباء.وق�ال ع�دد م�ن املحتجني، أن 
تغ�ايض الحكوم�ة املحلي�ة واملركزي�ة ع�ن مل�ف 

الخدمات س�يما الكهرباء الت�ي تحولت إىل معضلة 
كبرية عجزت اكثر من حكومة عى حلها دفعهم إىل 
هذا االحتجاج .يذكر أن املحافظات العراقية شهدت 
يف الف�رتة األخ�رية تراجع�ا كب�ريا يف عدد س�اعات 

تجهيز الطاقة الكهربائية .

بغ�داد  ام�ني  الفاض�ل  االس�تاذ 
املح�رتم خ�ذ مقرتح�ات الن�اس 
بقلب كبري وأعلم ان من استش�ار 
اليخيب واوىل اهتمامك يف خدمات 
االرايض املوزع�ه س�ابقا ومن ثم 
النظر يف الغرام�ات التي تفرضها 
الوحدات عيل الدور واالنشطارات 
البنائي�ه وأعل�م ان ه�ذه االرقام 
املهول�ة كب�ري وقس�م كب�ري ت�م 
الغاء البيع بس�بب الغرامات غري 

املنطقيه وشكرا.

      * خالد كاظم الحمريي

مقترحات الناس
)٤٣٠٠(  مواط�ن متظرر رسق�ت أراضيهم التي 
فيها س�ندات رق�م ٢٥ راجي�ني مقابل�ة اللجنة 
التنس�يقية لدول�ة رئيس ال�وزراء املح�رتم قبل 
انط�الق هذه التظاهرة حفاظآ عى الوضع العام 
وع�دم ارب�اك العاصم�ة العراقي�ة بغداد..ارجو 
ايص�ال صوتنا إىل س�يادة الفري�ق الركن محمد 
البياتي . والس�يد رائد جوحي . مع فائق الش�كر 

والتقدير

                       * قاسم عبد الكريم

تراجع نسبة التس�جيل البايومرتي وتوزيع 
البطاقات س�ببه اعتصام عق�ود مفوضية 
االنتخاب�ات )والذي�ن ه�م ٧٥ ٪ م�ن كادر 
املفوضية( لألس�بوع الثان�ي بعموم العراق 
مطالب�ني بتحقيق الوع�ود املتكررة منذ ١٢ 
ع�ام بتثبيته�م ع�ى امل�الك الدائ�م بتفعيل 
الفقرة ٢٣ م�ن قانون املفوضية التي تنص 

)عى املفوضية تعيني منسوبيها(
١٢ عام ولم نفكر بمخالفة قانون املفوضية 

الذي يمنع منسوبيها من االنتماء الحزبي

        * حاتم رشيف الصالحي

السيد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي 
نح�ن عقود الكهرباء القدماء البالغ عددنا ٨٧٤٣ لن�ا يف الخدمه ١٤ عام ولالن لن نثبت 
والل�ه العظي�م ظلم ه�ذه الرشيحه مارص قب�ل والله يباوع الله واكر عى كل ش�خص 
تس�بب بتأخري هذه الرشيحه املظلومه وللعلم هم يق�ودون العمل بكل ماتحمل الكلمه 
م�ن معن�ى ولالن هم يعملون بدون راتب ملده ٨ اش�هر ندعي من الله ان يهديكم لنا مع 

الشكر والتقدير..... عقد مىض عى خدمته ١٤ عام من الظلم

                                                                      * ميثم القيرص

ضغط و تهديد أثناء إزالة التجاوزات  

الاع�رف العبق�ري ال�ذي اقرتح 
بوس�ط  الس�يطرات  وض�ع 
الش�وارع وطبع�ا عملهم صفر 
ب�ل خس�ارة وتع�ب واس�تفزاز 
للمواط�ن ولو ت�م توزيعهم عى 
املحافظ�ات التي تش�هد حراكا 
ارهابيا لكان افضل ..  ناتي االن 
للطسات التي وضعت قبل وبعد 
خروج�ك من الس�يطرات والتي 
تمي�ت املواط�ن الذاه�ب للعمل 
غيضا وكمدا اريد اعرف االجابة 
ومن اقرتحها وه�ل هناك فائدة 

النعلمها .

    * داود سلمان املري

من هو العبقري ؟

تصعيد للكوادر الصحية 

 معاناة اكبيرة 

و١٠/٣   ١٠/٢ مقاطع�ه 
معانات كبرية .. املنطقه تعاني 
من مش�اكل كب�ريه ال خدمات 
غ�ري  وارايض  ومتجاَوزي�ن 

مفرزه.

               * سجى السالم 

 تواطؤ

االوىل  الص�در  بلدي�ة  إدارة 
املتجاوزي�ن  م�ع  متواطئ�ه 

ومرتشيه كذلك.

 * محمدالكاظم الكعبي

 مال حويش

شارع بانزين خانه مال حويش 
ياريت ل�و يتم االهتمام س�واء 

بالتنظيف او بردم الحفر.

         * أحمد الحديثي

 شكوى
يوج�د غطاء منه�ول للمجاري 
مفق�ود و ربم�ا يس�قط به�ا 
أش�خاص أو س�يارات و ص�ار 

لهذا الحال أكثر من أسبوع.
عن�وان املنه�ول م/٦٢٧ ز/٢٠ 

د/ 

            * محمد كمال 

 ازدحامات خانقة
شوارع بغداد من السبعينيات 

والتستحمل سيارات
والحكوم�ة املوقره منذ ٢٠٠٣ 

لليوم لم تنجز شارع جديد
حسبي الله ونعم الوكيل

                 * مالك سمري

 ارحموا الناس
ارحموا الناس م�ن الغرامات عى 
معامالت الترصف العقاريه والتي 
تك�رر ع�ى كل معامل�ه حتى لو 

األحت�واء  الزراع�ة ع�ى  وزارة  أك�دت   
والس�يطرة عى ب�ؤرة األصاب�ة بمرض 
انفلون�زا الطي�ور يف محافظ�ة ص�الح 

الدين.
واك�د الناط�ق الرس�مي لل�وزارة حميد 
الناي�ف يف بيان تلق�ت صحيفة )املراقب 
العراق�ي ( نس�خة من�ه : انه ت�م أعالم 
ال�وزارة من قب�ل دائرة البيطرة مس�اء 
امس بظه�ور بؤرة أصابة يف حقلني من 
الدواج�ن يف قضاء س�امراء يف محافظة 
صالح الدي�ن وعى الف�ور أجتمعت هذا 
اليوم لجنة أنفالون�زا الطيور التابعة اىل 
دائ�رة البيط�رة أحدى تش�كيالت وزارة 
الزراع�ة وبحض�ور مستش�ار ال�وزارة 
لنش�اط الثروة الحيوانية وتم مناقش�ة 
هذا االم�ر واتخاذ الق�رارات وفق خطة 
الس�يطرة واالحتواء عى مرض انفلونزا 
قان�ون  وحس�ب   )H٥N٨( الطي�ور 
الصحة الحيواني�ة وتم اتخاذ االجراءات 
االحرتازية وفق القانون فضال عن اتخاذ 

خط�ة الس�يطرة املع�دة من قب�ل دائرة 
البيطرة م�ن خالل أتالف كامل القاعات 
املصاب�ة بامل�رض، فضال ع�ن تعقيمها 
أضافة اىل غلق وتحري ومس�ح ملس�افة 

٣كم .
واض�اف: كما تم أرس�ال ع�دة للفحص 
الرسي�ع لغ�رض التحري والكش�ف عن 
املرض أضافة اىل ارس�ال ف�رق بيطرية 

س�اندة من دائرة البيطرة اىل املستشفى 
البيطري يف صالح الدين مع أس�تنفار و 
دوام املخترات ١٠٠٪ واستمرار حمالت 
التحري والرصد يف كل املحافظات وتوفري 

عدة التشخيص الحقيل واملختري.
واك�د ان ه�ذا امل�رض وحس�ب منظمة 
الصحة الحيواني�ة انترش يف اغلب الدول 
ومنها دول الجوار االقليمي ، داعياً كافة 
أصحاب حقول الدواجن اىل اخذ اجراءات 
االمن الحيوي ل�درء االصابة بهذا الوباء 
، مهيب�ا بجميع االجه�زة االمنية وهياة 
وقي�ادة  والكم�ارك  الحدودي�ة  املناف�ذ 
العمليات باالس�تنفار التام ومنع دخول 
الدج�اج الح�ي واملجم�د وال�ذي يدخل 
تهريب�ا وخاص�ة وان امل�رض منترش يف 

دول الجوار االقليمي.
واش�ار اىل ان االع�داد الت�ي ت�م اتالفها 
يف الحقل�ني بلغ�ت قراب�ة ٦٠ الف طري ، 
الفت�ا اىل ان الدوائر البيطرية مس�تنفرة 
الج�ل ألس�يطرة والحد من انتش�ار هذا 
امل�رض واحتواء تداعيات�ه ، موضحا ان 
املرض ينتقل بواس�طة الطيور املهاجرة 
الحامل�ة لالصابة وكذلك الدجاج املهرب 

املصاب من الدول املجاورة.

كورونا وسالالته و انفالونزا الطيور 

ما قل و دل

احتجاجات جماهيرية لتردي الكهرباء 

ارشادات الى عناية المواطن اللبيب

مطالبات بمراقبة 
الطرق الخارجية بأجهزة الرادار

تعامل االجراء و العقود
 مع اخطر ظروف العمل 

اطلقوا سراح الشوارع
ارفعوا التجاوزات عن الش�وارع 
العامة التي تحولت اىل مايش�به 
علوة لبيع االسماك والخرضوات 
الص�وت  مك�رات  باس�تعمال 

املزعجة .

             * مازن االنباري

سرقة

اتقوا اهلل يا عباد اهلل

 ١٤ عاما في الخدمة والى االن لم نثبت

متى يقضي العراق على فايروساته ليعيش بأمان ؟



قدم اطباء اخصائيون أهم النصائح والعالمات 
التي يج�ب االنتباه إليها يف الف�م، للتحذير من 
أم�راض القل�ب املحتملة.ووفق�ا للدراس�ات، 
يمك�ن أن يؤدي عدم عالج عدوى األس�نان إىل 
زي�ادة خطر اإلصاب�ة بأمراض القلب بنس�بة 
تصل إىل 2.7 مرة.وقال االطباء، إن »هذا بسبب 
دخول الع�دوى إىل مج�رى ال�دم وانتقالها إىل 
القلب. يمكن أن تنتقل التهابات األسنان )مثل 
خراجات األس�نان( إىل الدماغ )خاصة أس�نان 
الف�ك العل�وي( بس�بب ق�رب جذور األس�نان 
م�ن ه�ذه املنطق�ة. وه�ذا ه�و س�بب أهمية 
ع�الج التهابات األس�نان يف الوقت املناس�ب«.

وعندما س�ئل عم�ا إذا كانت األس�نان املصابة 
يمكن أن تس�بب رضبات قل�ب رسيعة، أجاب 
الدكت�ور ماركيز: »يمكن أن تس�بب التهابات 
األسنان أيضا خفقان القلب ألن الجسم يقاتل 
للس�يطرة عىل الع�دوى )عىل القل�ب أن يعمل 
بجد أكرب للدورة الدموية خالل هذه األوقات(. 

وع�ىل الرغم م�ن أن أكثر املناطق ش�يوعا هي 
آالم ال�ذراع والصدر، فقد أبلغ عن وجود صداع 
وأل�م يف األس�نان بس�بب مش�اكل يف القلب«.

وعىل مر الس�نني، وجدت العديد من الدراسات 
أن األش�خاص املصاب�ني بأم�راض اللث�ة هم 
أكثر عرضة لإلصابة بس�وء صحة القلب، بما 

يف ذل�ك النوب�ات القلبية. وعندم�ا يتعلق األمر 
بأمراض اللث�ة واملخاطر الصحي�ة املتصورة، 
ح�ذر الدكتور ماركي�ز: »إذا ُتركت دون عالج، 
يمكن أن تزيد أم�راض اللثة )أو التهاب اللثة( 
م�ن مخاطر جمي�ع أن�واع الح�االت الصحية 
بما يف ذل�ك أمراض القلب والس�كتة الدماغية 
والس�كري وحتى الخرف، بسبب بكترييا الفم 
الض�ارة أو العدوى يف اللث�ة التي تدخل مجرى 
الدم وتؤثر عىل الجس�م«.ومن أجل صحة الفم 
الش�املة، قدم الدكتور ماركي�ز أهم نصائحه 
والتي تشمل: الحفاظ عىل كمية منخفضة من 
السكر )حيث تتغذى بكترييا الفم الضارة عىل 
الس�كر(، وتنظيف األس�نان بالفرشاة مرتني 
يومي�ا، وزي�ارة طبي�ب األس�نان وأخصائ�ي 
صحة األس�نان كل ستة أش�هر عىل األقل )قد 
يك�ون من الرضوري أحيانا الحضور كل ثالثة 
أو أربع�ة أش�هر إذا كنت معرض�ا لخطر كبري 

لإلصابة بالتسوس أو أمراض اللثة(.
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ت�ويص معظ�م الحمي�ات الغذائي�ة بالتخفيف م�ن األطعمة 
الس�كرية ومن بينها الشوكوالتة، لكن ما يجهله الكثريون أن 

هناك حمية تعتمد عىل الش�وكوالتة لخس�ارة الوزن.
ما هي حمية الشوكوالتة؟

فك�رة حمي�ة الش�وكوالتة ه�ي تن�اول الش�وكوالتة الداكنة 
باعت�دال، ويتعلق هذا النظ�ام الغذائي بتدريب األس�نان عىل 
تن�اول الش�وكوالتة منخفضة الس�كر، وتناول الش�وكوالتة 
الداكن�ة التي تحتوي عىل أكثر من 70% من الكاكاو قبل وبعد 

كل وجبة.
وحمية الش�وكوالتة مس�توحاة من كتاب الدكتور ويل كلور 
»تناول الش�وكوالتة لخس�ارة الوزن«، حيث خرس أحد عمالء 
الدكت�ور كل�ور نح�و 50 كيلوغرام�اً م�ن وزنه به�ذا النظام 

الغذائي، وهو ما أوحى له بتأليف هذا الكتاب.
وأراد الدكتور كلور أن يكرس أس�طورة أن الش�وكوالتة سيئة 
بالنس�بة للصحة، فهي مليئة بمضادات األكس�دة التي يمكن 
أن تس�اعدك عىل خس�ارة الوزن، ومن املفرتض أن يس�اعدك 
تن�اول املزيد من الش�وكوالتة الجيدة عىل التوق�ف عن تناول 

الشوكوالتة السيئة.
وتستغرق خطة حمية الشوكوالتة ثمانية أسابيع حتى تكتمل 
إجماالً، ويمكنك إما رشاء الكتاب ملعرفة كل التفاصيل، أو قم 

فقط بتجربتها عرب اتباع القواعد األساسية لهذه الحمية.
وتن�ص قواعد الحمية عىل أنه يجب عليك تناول كمية صغرية 
م�ن الش�وكوالتة الداكن�ة الصلب�ة يومًيا، ويج�ب أن تحتوي 
الش�وكوالتة الداكنة ع�ىل أكثر من 70% من ال�كاكاو، ويجب 
عليك تقسيم الكمية حتى تأكل قليالً منها قبل وبعد كل وجبة 

متوازنة.
ويعم�ل نظ�ام الش�وكوالتة الغذائ�ي بنجاح، طامل�ا أنك تأكل 
بش�كل صحي وتتب�ع القواعد األساس�ية، وستس�اعدك هذه 
الخطة عىل إنقاص وزنك بمعدل آمن من نصف إىل 1 كيلوغرام 

كل أسبوع، بحسب صحيفة إكسربيس الربيطانية.

كيف تخسر الوزن
 بحمية الشوكوالتة؟

لقاح فايزر يتعرض
 الى ضربة في بلجيكا 

توصلت دراس�ة حديثة إىل أن ممارس�ة تمارين التمدد 
أفض�ل من امليش الرسي�ع يف الخ�ارج لتخفيض ضغط 
ساسكاتش�وان  جامع�ة  م�ن  باحث�ون  ال�دم.ودرس 
الكندي�ة مجموعة من 40 مصاًب�ا بارتفاع ضغط الدم 
انقس�موا إىل مجموعتني، حيث م�ارس أفراد املجموعة 
األوىل تماري�ن التمدد، ومارس أف�راد املجموعة األخرى 
تمرين امليش.وكان متوس�ط عمر األشخاص املشاركني 
يف الدراس�ة 61 عاًما، وقد ت�م تصميمها للنظر يف تأثري 

أن�واع التمارين املختلفة عىل كبار الس�ن الذين يعانون 
من ارتفاع ضغط الدم يف املرحلة األوىل.ووجد الباحثون 
أن نصف ساعة يومًيا من تمارين التمدد لكامل الجسم 
تقلل من جميع أنواع ضغط الدم بشكل أفضل من امليش 
الرسيع خالل نف�س الفرتة الزمنية، كما أن الجمع بني 
التمرين�ني لن يقل�ل بالرضورة من ضغط الدم بش�كل 
أك�رب، عىل الرغم من أنه س�يحقق فوائ�د صحية عامة 
أخرى.وقالت الدراس�ة الت�ي نرشت يف مجلة النش�اط 

البدن�ي والصح�ة إن تماري�ن التم�دد كان�ت األفض�ل 
لتخفيض ضغط الدم، وهو عامل خطر رئييس ألمراض 
القل�ب، أم�ا امل�يش الذي يويص ب�ه العديد م�ن األطباء 

لم يك�ن فع�ااًل يف خفض 
ضغ�ط ال�دم، لكنه 

يس�اعد عىل حرق 
بش�كل  الده�ون 

أكرب.

نصف ساعة من تمارين التمدد تخفض ضغط الدم

الغازات الناتجة من البيض الفاسد قد تقي من الزهايمر!

5 من أفضل الزيوت الطبيعية لتحفيز نمو الشعر

عالمات تحذيرية في الفم من أمراض القلب

ارتفاع مستويات األنسولين في الطفولة يزيد خطر اإلصابة بالذهان

كش�فت دراس�ة بحثي�ة أجراه�ا باحث�و 
جامعة جونز هوبكنز ميديس�ن األمريكية 
أن كربيتي�د الهيدروج�ني، وهو غاز ينبعث 
م�ن البي�ض الفاس�د، يس�اعد يف حماي�ة 
خالي�ا الدماغ من مرض الزهايمر يف نماذج 

الفرئان.
 neuroscience ووفًق�ا لتقري�ر لصحيف�ة
العلمية، تتميز سمعة كربيتيد الهيدروجني 
بأنها س�امة ومس�ببة للت�آكل وتنتج من 
رائحة البيض الفاس�د، ولك�ن األمر أصبح 
مختل�ف مع الدراس�ة الت�ي أجراها علماء 

جونز هوبكنز يف التجارب التي أجريت عىل 
الف�رئان، أظهر الباحث�ون أن الغازات ذات 
الرائحة الكريهة قد تساعد يف حماية خاليا 
الدماغ املس�نة من مرض الزهايمر، وأكدوا 
أن اكتشاف التفاعالت الكيميائية الحيوية 
الت�ي تجعل هذا ممكًن�ا يفتح األبواب أمام 
تطوي�ر عقاقري جدي�دة ملكافح�ة أمراض 

التنكس العصبي.
وق�ال بيندو ب�ول م�درس أبح�اث بجونز 
هوبكن�ز يف علم األعصاب »ترب�ط بياناتنا 
بالش�يخوخة  وثيًق�ا  ارتباًط�ا  الجدي�دة 

الخلي�ة  وإش�ارات  العصب�ي  والتنك�س 
باستخدام كربيتيد الهيدروجني والجزيئات 

الغازية األخرى داخل الخلية«.
وينت�ج جس�م اإلنس�ان بش�كل طبيع�ي 
كميات صغرية م�ن كربيتي�د الهيدروجني 
للمس�اعدة يف تنظي�م الوظائ�ف يف جميع 
أنح�اء الجس�م، م�ن اس�تقالب الخاليا إىل 
تم�دد األوعية الدموية وله�ا أهمية خاصة 
يف الدم�اغ وم�ع ذلك، عىل عك�س الناقالت 
تخزي�ن  يمك�ن  ال  التقليدي�ة،  العصبي�ة 

الغازات يف املخ.

كش�فت دراس�ة بحثية لجامعه كامربيدج عن ارتباط املس�تويات العالية من األنس�ولني 
يف منتص�ف الطفول�ة بزي�ادة خطر اإلصابة بالذه�ان خالل مرحلة البل�وغ املبكرة، 
باإلضاف�ة إىل ذل�ك، ارتبط�ت الزي�ادة يف مؤرش كتلة الجس�م خالل ف�رتة البلوغ، 
وتحدي�داً عند الفتيات، بزيادة خطر اإلصابة باالكتئاب.ووفقا لتقرير لصحيفة 
neuroscience العلمي�ة، أظه�ر الباحث�ون أن الصل�ة بني املرض الجس�دي 
والعقيل أقرب مما كان يعتقد س�ابًقا، حي�ث ترتبط بعض التغيريات يف 
الصحة البدنية، والتي يمكن اكتش�افها يف مرحل�ة الطفولة، بتطور 
امل�رض العق�يل يف مرحل�ة البلوغ.واس�تخدم الباحث�ون بجامع�ة 
كامربي�دج، عين�ة م�ن أكثر من 10آالف ش�خص لدراس�ة كيفية 
ارتب�اط مس�تويات األنس�ولني وم�ؤرش كتلة الجس�م )BMI( يف 
مرحلة الطفول�ة باالكتئاب والذهان يف مرحلة الش�باب.ووجدوا 
أن مستويات األنسولني املرتفعة باستمرار منذ منتصف الطفولة 
كان�ت مرتبط�ة بفرصة أكرب لإلصاب�ة بالذه�ان يف مرحلة البلوغ 
باإلضاف�ة إىل ذلك، وجدوا أن الزيادة يف مؤرش كتلة الجس�م يف بداية 
ف�رتة البلوغ، كانت مرتبطة بفرصة أكرب لإلصابة باالكتئاب يف مرحلة 
 JAMA البلوغ، خاصة عند الفتيات.وتش�ري النتائج، التي ُنرشت يف مجلة
Psychiatry، إىل أن العالمات املبكرة لتطور مشاكل الصحة الجسدية يمكن أن 
تك�ون موجودة قبل وقت طويل من ظهور أعراض الذهان أو االكتئاب، 
وُتظه�ر أن الصلة بني املرض الجس�دي والعقيل أكثر تعقيًدا 
مما كان يعتقد س�ابًقا.ومع ذلك يح�ذر الباحثون من أن 
عوامل الخط�ر هذه من بني العديد م�ن العوامل الوراثية 
والبيئي�ة، وأن نتائجه�م ال تش�ري إىل أنه يمك�ن للمرء أن 
يتنب�أ باحتمالية اإلصابة باضطراب�ات عقلية لدى البالغني 

من خالل تدابري الصحة البدنية وحدها.

دراسة: الخاليا الجذعية من الموتى قد تساعد في إعادة البصر للمكفوفين

خطر محدق يهدد واشنطن.. تقرير صيني عن مصير كورونا في 2021

أظه�رت دراس�ة تجريبي�ة أجريت عىل 
القرود بأن الخاليا الجذعية املستخرجة 
من ش�بكية الع�ني ألش�خاص متوفني، 
يمك�ن أن تس�اعد يف اس�تعادة جزء من 
املقدرات البرصية لألشخاص املكفوفني.
ق�ال باحثون م�ن كلية ماونت س�يناي 
للط�ب يف مدين�ة نيوي�ورك، إن الخالي�ا 
يف  املس�تخدمة  للش�بكية  الظهاري�ة 
الدراس�ة نجح�ت يف اس�تعادة جزء من 
املق�درات البرصي�ة ل�دى الق�رود الت�ي 
خضع�ت للتج�ارب دون آث�ار جانبي�ة 

خطرية.
ووفق�اً لتيموث�ي بلينكينس�وب، وه�و 
مؤلف مش�ارك يف الدراس�ة، فإن الخاليا 
الجذعي�ة املأخ�وذة من املتوف�ني يمكن 
أن تح�ل جزئياً مح�ل الخالي�ا البرصية 

التالفة لدى األشخاص املكفوفني.
زرع  يمك�ن   « بلنكيس�نوب:  وأض�اف 
الخاليا املش�تقة من جثث املتوفني تحت 
الش�بكية بأمان، وقد يكون هذا اإلجراء 
واع�داً إلس�تعادة الب�رص ل�دى م�رىض 

الشبكية؟
الباحث�ون  الدراس�ة، اس�تخرج  خ�الل 
الخالي�ا الجذعي�ة للش�بكية م�ن عيون 
القردة املتوفاة وم�ن ثم زرعها يف عيون 

الق�ردة الحي�ة الت�ي تعاني م�ن فقدان 
الب�رص، وبقيت ه�ذه الخاليا مس�تقرة 
وحية ملدة ثالثة أشهر عىل األقل دون أن 
يكون هنال�ك آثار جانبي�ة خطرية مثل 
رف�ض الجهاز املناعي لها أو حساس�ية 

الضوء.
وعمل�ت ه�ذه الخالي�ا يف ش�بكية العني 
لدع�م املس�تقبالت الضوئي�ة يف عي�ون 
القرود، مما س�اعد يف امتصاص الضوء 

وتعزيز مقدرات الرؤية.

وأكد الباحثون عىل الحاجة إلجراء املزيد 
م�ن التج�ارب يف هذا املضم�ار للوصول 
إىل نتائج نهائية واس�تثمار هذه التقنية 
يف ع�الج فقدان البرص ال�ذي يعاني منه 

حوايل 200 مليون شخص يف العالم.

وض�ع فريق من العلم�اء الصينيني نموذجني 
لتفيش جائحة ف�ريوس كورونا يف العالم عام 
 South China 2021، حسبما ذكرت صحيفة

.Morning Post
وخلص�ت املجموعة املكونة م�ن خرباء مركز 
والوقاي�ة منه�ا،  األم�راض  الس�يطرة ع�ىل 
والجيش الصين�ي، وعدد من املعاهد البحثية، 
إىل أنه يف أسوأ السيناريوهات سريتفع إجمايل 
ع�دد املصاب�ني بكورون�ا يف أنح�اء العالم من 
92 مليون�ا حالي�ا إىل 170 مليون�ا يف غضون 

الشهرين املقبلني.
وأوض�ح رئيس املجموعة الربوفيس�ور ش�و 
جيانغو، أن خمس اإلصابات يف العالم سيكون 
من نصي�ب الواليات املتحدة، وأضاف »بحلول 
أوائل مارس، قد يرتفع عدد الوفيات الناجمة 

من كوفيد-19 إىل خمسة ماليني«.
وأشار تقرير الخرباء الصينيني إىل أن »تحقيق 
الس�يناريو األكث�ر تف�اؤال، يتطل�ب أن يلتزم 
الجميع بقواع�د التباعد االجتماع�ي وارتداء 
الكمام�ات، وتتخ�ذ حكوم�ات ال�دول تدابري 

فعال�ة فعال، مع اس�تمرار برنام�ج التطعيم 
الشامل دون انقطاع«.

لكن حت�ى إذا تحقق�ت هذه ال�رشوط، فإنه 
وفقا لحس�ابات العلماء الصينيني، سيحصد 
كورونا أرواح نحو 300 ألف ش�خص آخرين 

حول العالم بحلول بداية مارس املقبل.
وحس�ب التقري�ر، ف�إن املش�كلة 

ف�ريوس  أن  ه�ي  الرئيس�ية 
 ،2-SARS-CoV كورونا 

مثل اإلنفلونزا، يتطور 

ويتحور، وقد يؤدي تكيفه مع جسم اإلنسان 
موس�ميا،  طابع�ا  امل�رض  اكتس�اب  إىل 

مما س�يعقد بش�كل كب�ري جهود 
مكافحته.

يقول خرباء الصحة إنه ال يوجد 
اإلط�الق م�ن  للقل�ق ع�ىل  داع 
تس�اقط الش�عر، فهو جزء من 

عملية الشيخوخة الطبيعية.
ولك�ن قد يك�ون األم�ر مزعجا 
للغاية، وق�د تختار إيجاد بعض 
تس�اقط  إلبط�اء  العالج�ات 

شعرك.
ويمكن للف�رد أن يفقد ما يصل 
جس�مه  م�ن  ش�عرة   100 إىل 
كل ي�وم، دون أن يالح�ظ ذل�ك. 

أن  ن ويمك�ن  يك�و
س�بب 

م�ن  ع�ددا  الش�عر  تس�اقط 
الظ�روف أو العوام�ل املختلفة، 
وفق�ا إلدارة الصح�ة الوطني�ة 

.NHS الربيطانية
ويمكن أن يساهم فقدان الوزن 
أو اإلجهاد أو حتى نقص الحديد 
يف ش�كل م�ن أش�كال تس�اقط 
الش�عر. ولكن عالج�ات منزلية 
معين�ة من ش�أنها أن تس�اعد 
إما يف إبطاء تس�اقط شعرك، أو 

تعزيز نموه.
زيت الالفندر:

يعت�رب زي�ت الالفندر م�ن أكثر 
الزيوت األساسية شيوعا لعالج 
تس�اقط الش�عر. ويحت�وي 
مض�ادة  خصائ�ص  ع�ىل 
والبكتريي�ا  للميكروب�ات 

تعمل عىل تحس�ني صحة فروة 
 Healthline الرأس، وفقا ملوقع

الطبي.
ويش�اع أن الزي�ت ي�رسع نمو 
امل�رىض.  بع�ض  ل�دى  الش�عر 
املحف�زة  خصائص�ه  وُربط�ت 
للش�عر بقدرته عىل تحفيز نمو 

الخاليا وتقليل التوتر.
زيت الزعرت:

كشف علماء أن الزعرت يمكن أن 
يساعد يف عالج الثعلبة.

ويحفز زيت الزعرت فروة الرأس 
م�ا يحفز نمو الش�عر. إنه زيت 
أسايس قوي بشكل خاص، لذلك 
ستحتاج فقط إىل بضع قطرات 

للحصول عىل التأثري املطلوب.
زيت شجرة الشاي:

اس�ُتخدم زيت ش�جرة الش�اي 
الح�االت  م�ن  لع�دد  كع�الج 

املختلفة يف املايض.
ويحتوي عىل خصائص مضادة 
للميكروبات  ومضادة  للبكترييا 
ومنظ�ف، م�ا يجعل�ه إضاف�ة 

مثالية لروتني العناية بالبرشة.
وعند وضعه عىل ال�رأس، ُيزعم 
أن زيت ش�جرة الش�اي ينعش 
بصيالت الش�عر ويحفز الشعر 

الجديد.
زيت إكليل الجبل:

يقال أن زيت إكليل الجبل يساعد 
ع�ىل تحس�ني التولي�د الخلوي.

والح�ظ امل�رىض تحس�ينات يف 
كل من س�ماكة الش�عر ونموه 
من خ�الل تطبيقه بانتظام عىل 

شعرهم.
زيت النعناع:

عندما تبدأ يف استخدام 
زيت النعناع، قد تحس 
يف  خفي�ف  بش�عور 
املنطق�ة التي قمت 
عليه�ا.  بتطبيق�ه 
ولكن هذا الش�عور 
الواق�ع  يف  يس�اعد 
نم�و  تعزي�ز  ع�ىل 
مرحل�ة  يف  الش�عر 

نموه.

تع�رض ط�رح لق�اح ف�ريوس كورونا 
عاملًي�ا لرضب�ة كب�رية نهاية األس�بوع 
املايض، حي�ث قالت رشك�ة فايزر إنها 
س�تؤخر ش�حنات اللقاح يف األس�ابيع 
الثالث�ة إىل األربعة املقبلة بس�بب العمل 

يف مصنعها الرئييس يف بلجيكا.
ووفق�ا لتقرير موقع »news24«، قالت 
رشكة فاي�زر، إن التعدي�الت يف مصنع 
Puurs كان�ت رضورية م�ن أجل زيادة 
طاقته�ا اإلنتاجية م�ن منتصف فرباير 
 BioNTech للق�اح املط�ّور باس�تخدام

األملانية.
بأن�ه  األمريكي�ة  املجموع�ة  ووع�دت 
ستكون هناك »زيادة كبرية« يف عمليات 
التس�ليم يف أواخ�ر ش�باط وآذار كم�ا 
أكدت املفوضي�ة األوروبية أن الجرعات 
املوعودة للربع األول ستصل خالل هذه 

الفرتة.
لكن دول االتحاد األوروبي، التي تنتظر 
بش�دة املزي�د م�ن الجرع�ات لتحصني 
سكانها ضد الفريوس الذي أودى بحياة 
ما يقرب من مليوني ش�خص يف جميع 

أنحاء العالم، أعربت عن إحباطها.
وأعربت أملانيا، أك�رب اقتصاد يف االتحاد 
األوروب�ي ، ع�ن أس�فها إزاء التأخ�ري 
ال�ذي ح�دث يف »اللحظة األخ�رية وغري 
املتوقع«، وحث�ت املفوضي�ة األوروبية 
- الت�ي تعهدت باملش�رتيات املش�رتكة 
- ع�ىل »البحث عن الوض�وح واليقني« 

للشحنات القادمة.
كم�ا ح�ذرت 6 دول من ش�مال االتحاد 
األوروب�ي يف رس�الة إىل املفوضي�ة من 
أن الوضع »غري املقب�ول« »يقلل من 
مصداقي�ة عملي�ة التطعي�م، كم�ا 
طلبت الرس�الة التي وقعه�ا وزراء 
م�ن الدنم�ارك وإس�تونيا وفنلن�دا 
والتفيا وليتوانيا والس�ويد من اللجنة 
»املطالب�ة بتفس�ري عام للوض�ع« من 

رشكات األدوية.
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مدينة  يف  مطعم  مديرة  استخدمت 
إشارات  فلوريدا،  بوالية  أورالندو 
لسوء  يتعرض  طفل  ملساعدة  رسية 
فالفني  أبويه.وأبلغت  من  معاملة 
املطعم  يف  نادلة  تعمل  التي  كارفالو، 
شاهدت  بعدما  الرشطة،  أيضا، 
أفراد  عىل  للقلق،  مثرية  عالمات 
عائلة كانت تخدم مائدتها  .وفتحت 
بالغ  عىل  بناء  تحقيقا  الرشطة 
متعددة  اتهامات  إىل  أدى  كارفالو، 
الطفل،  معاملة  وإساءة  باإلهمال 
لـ  وفقاً  وزوجها،  الصبي  لوالدة 
إدارة  عربية«.ونرشت  نيوز  »سكاي 
روت  فيديو  مقطع  أورالندو  رشطة 
إن  وقالت  تجربتها،  كارفالو  فيه 

العائلة بدت عادية، لكنها فيما بعد 
الحظت »أن الصبي ُحرم من تناول 
لفت  ما  أول  ذلك  وكان  الطعام، 

انتباهي«.
أن  حاولت  أنها  كارفالو  وأضافت 
خطب  هناك  كان  إذا  الصبي  تسأل 
تيموثي  ويدعى  األم،  زوج  لكن  ما، 
كارفالو  أخرب  عاما،   34 ويلسون، 
أن األمور عىل ما يرام، وأن »الصبي 
بعد  املنزل«  يف  العشاء  سيتناول 
مغادرتهم، وتابعت النادلة: »لكنني 

وجدت األمر غريبا للغاية«.

كانت  الصبي  إن  كارفالو  وقالت 
املعاملة  سوء  عالمات  عليه  تظهر 
بني  خدش  ذلك  يف  بما  واإلهمال، 
هادئا  »كان  أنه  حاجبيه.وتضيف 
تسأله  أن  وحاولت  وحزينا.«  للغاية 
بنعم،  الصبي  فأومأ  بخري،  كان  إن 
كارفالو  يقنعني«.لكن  لم  »لكنه 
ورقة،  عىل  مكتوبة  بعبارة  عادت 
ظهر  وراء  من  للصبي  وأظهرتها 
»أومأ  محاوالت،  عدة  وبعد  والديه، 
برأسه: نعم«. فأبلغت عىل الفور رقم 
الرشطة  عنارص  وحرض  الطوارئ، 
الرشطة  قصري.وألقت  وقت  بعد 
يف  الصبي  والدة  زوج  عىل  القبض 
ذلك اليوم، ووجهت إليه تهمة إساءة 

معاملة طفل من الدرجة الثالثة.
عن  الرشطة  تحقيق  كشف  أن  وبعد 
بكثري،  أسوأ  معاملة  سوء  عالمات 
أخرى  مرة  األم  زوج  القبض عىل  تم 
تتعلق  متعددة  تهم  إليه  ووجهت   ،
بشدة.وألقي  الطفل  معاملة  بإساءة 
الطفل،  والدة  عىل  أيضا  القبض 
كريستني سوان )31 عاما(   وتواجه 
تهمتني تتعلقان بإهمال الطفل لعدم 

اإلبالغ عن سوء املعاملة.
إن  بيان  يف  أورالندو  رشطة  وقالت 
شجاعة  »أظهرت  كارفالو  السيدة 
قبل،  من  تقابله  لم  بطفل  واهتماما 
ونحن فخورون بشخص مثلها يعمل 

ويعيش يف مجتمعنا«.

إشارات سرية تنقذ طفال من قسوة زوج أمه !

رجل  منح  يف  جراحية  عملية  نجحت 
مزروعة  وذراعني  كتفني  أول  أيسلندي 
ما  بحسب  فرنسا،  رشقي  ليون  يف 
دو  سيفيل  »أوسبيس  مؤسسة  أعلنت 
»الزرع  عملية  اليوم.واستغرقت  ليون« 
مستشفى  يف  أجريت  التي  املزدوجة«، 
»إدوار إيريو« 15 ساعة، و«تطلبت حشد 
عدد من الفرق الطبية والتمريضية العامة 
والخاصة«، وفق ما أوضح املركز يف بيان.
وأكد ناطق باسم املؤسسة، لوكالة فرانس 
الجنسية  اإليسلندي  املريض  أن  برس، 
اليوم.وذكر  صباح  مستقرة  حالة  يف  كان 
أن »هذه العملية هي بحسب علمنا األوىل 
من نوعها عاملياً، إذ إن عمليات زرع الذراع 
عدد  الكتفني«.وأشار  تشمل  لم  السابقة 
أن  إىل  املحلية  اإلعالم  وسائل  تقارير  من 
العمر 48 عاماً  البالغ من  املريض  ذراَعي 
والعرشين  السادسة  يف  كان  عندما  برتتا 
خط  عىل  بالكهرباء  للصعق  تعرضه  بعد 
ليون  شهدت   ،1998 عام  عاٍل.ويف  توتر 
فريق  أجراها  يد  زرع  عملية  أول  أيضاً 
الذي  دوبرنار  ميشال  جان  الربوفيسور 
عاد وأجرى يف يناير عام 2000 عملية زرع 
أخرى لليدين والجزء السفيل من الساعد.
أما أول عملية زرع يف العالم للذراعني معاً 
أملانيا، وأجريت  يوليو 2008 يف  فكانت يف 
ملزارع برُتت ذراعاه بعد حادث تعرض له 

خالل عمله.

بيع مفتاح الغرفة التي تويف فيها نابليون يف جزيرة سانت 
جنيه   81900 مقابل  الربيطانيون،  نفاه  حيث  هيلينا، 
اسرتليني )92 ألف يورو( الخميس، وفق ما أعلنت دار مزادات 

القطعة  هذه  عىل  املزاد  يف  شخصاً   11 »سوذبيز«.وشارك 
بسعر  بيعت  والتي  سنتيمرتاً   13 طولها  يبلغ  التي  املعدنية 
يفوق بست عرشة مرة تقديرها األويل، الذي كان يرتاوح بني 
3000 و5000 جنيه اسرتليني. وعثر عىل املفتاح »يف مظروف 
كان يف صندوق منزل اسكتلندي«، عىل ما أوضح يف بيان ديفيد 
ماكدونالد، املتخصص يف األثاث الربيطاني يف »سوذبيز« قبل 
عملية البيع. وأضاف أن »األرسة التي كانت تملكه، علمت أن 
لكنه كان مخفياً«.وجلب  ما،  يف مكان  املفتاح كان موجوداً 
 ،1821 عام  نابليون  وفاة  بعد  تشارلز فوكس  يدعى  جندي 
أشد  »من  كانت  التي  لوالدته  ليقدمه  اسكتلندا  إىل  املفتاح 
حلويات  له  أرسلت  أنها  لدرجة  السابق،  بالحاكم  املعجبني« 
بيعه  وقرروا  املفتاح  عىل  أحفادها  وعثر  أرسه.  أثناء  يف وكتباً 

مزاد.قال ماكدونالد »ثمة يشء قوي جداً يف ما يخص 
الذي  املكان  من  يأتي  أنه  خصوصاً  املفتاح،  هذا 

سجن فيه ومن الغرفة التي تويف فيها«. وكان 
قفله  من  بنفسه  املفتاح  سحب  قد  فوكس 
نابليون، وفق  وفاة  بعد  للمكان  زيارة  خالل 
سبتمرب   6 يف  مؤرخة  مذكرة  يف  أوضح  ما 

1922 بيعت مع املفتاح.

فكرة  هي  الجمهور،  إىل  املحتوى  استقدام 
تلفزيون  لقناة  األخري  التسويقي  املرشوع 
إعالن  لوحات  استخدام  إىل  لجأت  فرنسية، 
أخرياً،  لفرنسا  األرض  تحت  األنفاق  مرتو 

لعرض مسلسلها الدرامي الجديد.
القناة  أدخلت  وايز«،  »سربينغ  ملوقع  ووفقاً 
الفرنسية »تروازيم رو«، املتخصصة يف عروض 
البث  بخدمة  مسلسل  أول  والتشويق،  اإلثارة 
التدفقي عىل طول خطوط املرتو، عن طريق كود 
نجاحاً  فحققت  الرقمية،  واإلشارات  آر«  »كيو 

كاملة،  الحلقة  أن مشاهدة  الرغم من  كبرياً، عىل 
كان يتطلب زيارة محطات مرتو متعددة.وال تعد 
كـ  التدفقي  البث  كبار  بني  التلفزيونية  القناة 
أن  إىل  أشارت  األرقام  لكن  وغريها،  »نتفليكس« 
التدفقي ملحتواها، ازدادت بنسبة  البث  اشرتاكات 
قبل  مليون مشاهدة من   33 أكثر من  %، مع   35
تم  األول،  العرض  وبعد  األنفاق.  بمرتو  املارين 
ما  تدفقي  إعالن  عىل  كاملة  األوىل  الحلقة  إصدار 
الحلقة  فحققت  »يوتيوب«،  عىل  التشغيل  قبل 

خمسة ماليني مشاهدة إضافية.

بعد فشله يف 158 مرة استطاع مواطن بريطاني يبلغ من العمر 
42 عاما اجتياز االختبار النظري للحصول عىل رخصة القيادة 
دوالر(   5000 )نحو  اسرتليني  جنيه   3600 خاللها  انفق  حيث 

.L›Essentiel« بحسب موقع
عىل  يجب  املتحدة  اململكة  يف  القيادة  رخصة  عىل  للحصول  و 
االشخاص ان ينجحوا باختبارات تتكون من شقني االول االختبار 
النظري والثاني االختبار العميل، اذ يعزز هذان االختباران تحسني 

فهم القيادة اآلمنة.
بعد 116  العمر 20 عاما  يبلغ من  الثانية شاب  املرتبة  وحل يف 
محاولة، يف حني جاءت امراة تبلغ من العمر 40 عاما يف املركز 

الثالث بعد 93 محاولة.
العالمات  تشمل  سؤاال   50 من  النظري  االختبار  ويتكون 
املركبة،  سالمة  حول  خاصة  وأسئلة  املرورية  واإلرشادات 
والجتياز هذا االختبار ال بد من الحصول عىل 43 إجابة صحيحة 

يف مدة زمنية قدرها 57 دقيقة.

!أعلن برج لندن الربيطاني أن »ملكة« 
أسابيع  عدة  منذ  مفقودة  الغربان 
ملكة  نفقت.وكانت  أنها  ويُفرتض 
الغربان، التي تدعى مريلينا، تعيش مع 
سبعة غربان أخرى داخل الربج، وهي 

هناك منذ عام 2007.
يكون  أن  يجب  إنه  األسطورة  وتقول 
الربج  يف  األقل  عىل  غربان  ستة  هناك 
تلك  غادرت  وإذا  الحماية،  لتوفري 
اململكة  »ستسقط  الربج،  الغربان 

)بريطانيا( ».

كريستوفر  الغربان،   حارس  وقال 
سكايف لهيئة اإلذاعة الربيطانية )بي 
الغراب  إن  الخميس  اليوم   ،) يس  بي 
اختفى قبل عيد امليالد، أي قبل أسبوع 
من دخول إنجلرتا فرتة اإلغالق الثالثة 

لها يف أقل من عام.
األملانية  األنباء  لوكالة  ترصيح  ويف 
امللكية  القصور  هيئة  قالت  )د.ب.أ( 
التاريخية، التي تدير الربج، إنه يف حني 
خارج  »تتجول«  ما  غالبا  الغربان  أن 

القرص، فإن مريلينا تعود دائما.

مفتاح زنزانة 
نابليون

 بـ 92 ألف يورو !

تهمة  ويواجه  الحرائق  إخماد  يف  حياته  قىض 
موقع  الكونغرس.وبحسب  حريق  بمطفأة  تتعلق 
األمريكية،  العدل  وزارة  فإن  توداي«،  إي  إس  »يو 
وجهت أربع تهم إىل اإلطفائي املتقاعد بعدما ظهر 
ويلقيها  حريق  مطفأة  يحمل  وهو  واضح  بشكل 
صد  يحاولون  كانوا  الذين  الرشطة  عنارص  عىل 
سانفورد،  روبرت  الكونغرس.ويواجه  مقتحمي 
بينها شن هجوم ومقاومة عنارص  تهم من  أربع 
إىل  إضافة  مهامهم،  أداء  أثناء  القانون  إنفاذ 

القيام بأعمال فوىض والعرقلة يف مقر الكونغرس 
أن  إىل  قضائية،  وثيقة  نيوز.وتشري  سكاي  وفق 
ثالثة  أصابت  ترامب  مؤيد  بها  رمى  التي  املطفأة 
اثنان  كان  فيما  الرأس،  يف  الرشطة  عنارص  من 
التحقيقات  مكتب  الخوذة.وحصل  يرتديان  منهم 
الفيدرايل »إف بي آي«، عىل معلومات دقيقة بشأن 
رجل اإلطفاء املتقاعد عن طريق صديق له يف والية 
اإلطفاء  رجل  آي«  بي  الـ«إف  بنسلفانيا.وحدد 
والخمسني من  الخامسة  يف  أنه  وتبني  الفوضوي، 

العمر وتقاعد من عمله يف مدينة شيسرت، مؤخرا.
سرتيت  »وول  صحيفة  ذكرت  ذلك،  غضون  يف 
اعتقاله،  جرى  الذي  اإلطفاء  رجل  أن  جورنال«، 
ضابط  بمقتل  تسبب  الذي  الشخص  هو  ليس 
الكونغرس. فوىض  خالل  سكنيك،  بريان  الرشطة 

بجروح  أصيب  الضابط  أن  الرشطة  وأوضحت 
يف  الكونغرس،  مقتحمي  صد  يحاول  كان  بينما 
السادس من يناير الجاري، ثم تويف متأثرا بإصابته 
يف الخميس.وتلقى ضابط الرشطة الراحل رضبة يف 

الرأس بمطفأة حريق، وفق ما كشفه مسؤولون 
األمريكية.وتعد  القانون  إنفاذ  مؤسسات  يف 
بني  من  واحدة  املتقاعد  اإلطفاء  رجل  قضية 
عرشات القضايا التي فتحت ملتورطني يف أحداث 
العدل  وزارة  أوقفت  إذ  الدامية،  الكونغرس 

أشخاصا من 18 والية، بينما يعمل 
إىل  الوصول  ألجل  آي«  بي  »إف 

املزيد من الضالعني يف الفوىض.

من بين عشرات القضايا التي 
فتحت لمتورطين في أحداث 

الكونغرس الدامية التي 
شهدت وقوع 5 من القتلى 
توجد قضية مثيرة لالنتباه 
تتعلق بإطفائي سابق  
يدعى روبرت سانفورد، 

أول عملية جراحية تمنح مريضًا كتفين وذراعين !

News

اجتاز اختبار قيادة نظري بعد 158 محاولة !

تبدو بعض األرقام مهمة جداً يف بنية كوننا بالنسبة لعلماء الفيزياء، الذين أفادوا أخرياً 
إليه  الذي يشار  الرقم،  الكون. هذا  عن تحسني دقة رقم مهم جداً وغريب يربط قوى 
معياري  نموذج  لبنية  يعد حيوياً  أبعاد،  أو  دون وحدات  »ألفا«، من  اليوناني  بالحرف 
فيزيائي.ويعتقد العلماء اآلن أنهم تمكنوا من تحسني دقته 2.5 مرة، محددين قيمة هذا 
الثابت املسمى »ثابت البنية الدقيقة«، بـ 137.03599920611، مع الخانتني األخريتني 
غري مؤكدتني بعد.ويظهر هذا »الثابت« يف الصيغ التي تحكم الضوء واملادة. ويقول أريك 
كورنيل، الفيزيائي الحائز عىل جائزة نوبل يف جامعة كولورادو بولدر: »مثل الهندسة 
مثل  الطاقة،  منخفضة  املواد  فيزياء  يف  ويوجد  الذهبية،  النسبة  تلك  هناك  املعمارية، 
الذرات والجزئيات والكيمياء والبيولوجيا، دائماً نسبة بني األشياء األكرب واألصغر، وهذه 

النسب تميل إىل أن تكون قوى لثابت البنية الدقيقة«.

إىل  رامبو  أرتور  رفات  إدخال  ماكرون فكرة  إيمانويل  الفرنيس  الرئيس  رفض 
عائلة  معارضة  بذلك  محرتماً  باريس،  يف  فرنسا  عظماء«  »مقربة  البانتيون، 
ملحامي  ماكرون  املطلب.وكتب  هذا  أيدت  التي  العريضة  رغم  الراحل  الشاعر 
األرسة يف رسالة مؤرخة األربعاء »لن يتم نقل رفات آرثور رامبو« من مقربة 
عريضة  أيدت  باشلو  روزلني  الثقافة  وزيرة  وكانت  شارلفيل-ميزيري.  عائلة 
تطالب بذلك وقعها وزراء ثقافة سابقون وشخصيات أخرى.وإذ ذّكر ماكرون 
بأن دخول البانتيون يهدف إىل »تكريم شخصيات ساهمت التزاماتها يف التعبري 
عن قيم الجمهورية«، أكد أنه ال يرغب يف »السري بعكس إرادة عائلة الراحل« نظراً 
إىل »الدور الخاص للبانتيون يف بناء ذاكرة جمهورية مشرتكة«.وأوضح أن رامبو 
»سيبقى مدفوناً إىل جانب عائلته يف مدافن العائلة يف مقربة شارلفيل-ميزيري، 

واصفاً  فيه«،  أقام  مكان  وآخر  رأسه  مسقط 
الفرنيس،  األدب  بأنه »شخصية رئيسية يف  إياه 
متمردة«،  روح  وصاحب  جداً  مهم  وشاعر 
فرنسا.وقال  تاريخ«  يف  مستمر  جزء  و»اسمه 
وكيل عائلة رامبو املحامي إيمانويل لودو »لقد 
إنها  العائلة.  رغبات  ماكرون  الرئيس  احرتم 
لفتة لم تكن تتوقعها العائلة وهي تقدرها. من 
الواضح أننا تأثرنا بشدة باإلنسانية التي تعامل 
بها إيمانويل ماكرون مع هذا امللف. لقد أحسن 

تجاهل اللوبيات الفكرية الباريسية«.

» رقم سحري« لعلماء الفيزياء قضى حياته في إخماد الحرائق

 طّفاية الكونغرس تزج به إلى السجن !

تسويق المسلسالت على لوحات مترو األنفاق !

ماكرون يرفض نقل رفات الشاعر 
أرتور رامبو إلى »البانتيون«

اختفاء غراب برج لندن يحيي أسطورة سقوط بريطانيا


