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بين »العمودي واألفقي« ..الجيش األميركي 
أمام خيارين ال ثالث لهما في العراق

هل ُيرّتب بايدن ما بعثره ترامب؟

المراقب العراقي/ المحرر السياسي...
الخ�روج العمودي أو األفق�ي، خياران 
فصائ�ل  وضعتهم�ا  م�ر،  أحالهم�ا 
الوالي�ات  أم�ام  اإلس�المية  املقاوم�ة 
املتحدة لالنس�حاب من الع�راق، بعدما 
أصبح�ت قواته�ا العس�كرية ال تحظى 
برشعي�ة التواج�د ع�ى أرايض الب�الد، 
الس�يما بعد الرفض الشعبي والربملاني 

القاطع.
وخ�الل الفرتة الرئاس�ية الت�ي قضاها 
الرئي�س  منص�ب  يف  ترام�ب  دونال�د 
ال�رشق  منطق�ة  ش�هدت  األمريك�ي، 
نتج�ت  س�اخنة،  أحداث�اً  األوس�ط 
اإلدارة  ارتكبته�ا  بش�عة  جرائ�م  ع�ن 
»الطائش�ة، حس�بما يصفها مراقبون 
ال�ذي  الرئي�س  عم�د  إذ  سياس�يون، 
ينتم�ي للحزب الجمه�وري، إىل ارتكاب 
انته�اكات وجرائ�م ين�دى له�ا جب�ن 
»جريم�ة  أبرزه�ا  كان�ت  اإلنس�انية، 

املطار«.
ويف فجر يوم الجمعة املوافق )3 كانون 
الثاني 2020(، استفاق العراقيون عى 
فاجع�ة حقيقي�ة أدمت قل�وب املالين 
منه�م، بعدم�ا نف�ذت طائ�رة أمريكية 
مسرية هجوماً صاروخياً عى رتل كان 
يق�ل الش�هيدين أب�و مه�دي املهندس 
والجنرال قاس�م س�ليماني قرب مطار 

بغداد الدويل.
وأثارت هذه الجريم�ة التي نفذت بأمر 
مبارش م�ن ترامب، ردود أفعال غاضبة 
كان  الت�ي  الخاص�ة  للمكان�ة  نظ�راً 
الش�هيدان يحظيان بها بن العراقين، 
الس�يما أنهم�ا ق�ادا معرك�ة وجودية 
كادت أن ُتس�قط ب�الد الرافدي�ن بي�د 
جماع�ة إرهابي�ة بربري�ة، عملت عى 
س�فك دماء أبنائها عى مرأى ومسمع 

املجتمع ال�دويل الذي بقي متفرجاً فرتة 
طويلة.

ويف جلسة استثنائية عقدها يف الخامس 
من كانون الثاني املايض، صوت مجلس 
الن�واب عى قرار ُيلزم الحكومة بالعمل 
ع�ى جدول�ة إخ�راج الق�وات األجنبية 
م�ن الع�راق، ومنعه�ا م�ن اس�تخدام 
أرض البالد وس�مائها ومياهها، لتنفيذ 
أي�ة أعم�ال عدائي�ة تج�اه دول الجوار 

الجغرايف.
والق�ى الق�رار الربملاني، تأييداً ش�عبياً 
كبرياً تمثل بتظاهرات مليونية غاضبة، 
طالبت ب�”طرد االحتالل” الس�يما بعد 
عملية االغتي�ال الغ�ادرة. وقد تجددت 
االحتجاج�ات العارمة، بع�د مرور عام 

ع�ى الفقد الكبري ال�ذي أحدثته جريمة 
املط�ار، إذ نّظ�م العراقي�ون بمختل�ف 
مذاهبهم وقومياتهم، تظاهرة مليونية 
حاش�دة غّص�ت به�ا س�احة التحرير 
ومحيطه�ا يف الثالث م�ن كانون الثاني 
أن  رس�مي  بش�كل  لتعل�ن   ،2021
الش�هيدين س�ليماني واملهن�دس هما 
رم�زان ق�د ُخلِّ�دا يف ضمائ�ر العراقين 

رغماً عن أنف الراقصن عى دمائهما.
ويق�ول املحل�ل الس�يايس معت�ز محي 
إن »االنس�حاب  العراقي«،  ل�«املراق�ب 
األمريكي الذي حدث قبل أيام، يعد داللة 
كبرية جداً بأن األمريكين شعروا بأنهم 
يعيشون أيامهم األخرية يف العراق، وأن 
قواته�م ما ت�زال ضمن أه�داف القوى 

اإلسالمية املجاهدة«.
ويؤك�د مح�ي أن »الق�وات األمريكي�ة 
كان�ت خائف�ة م�ن البق�اء يف مقراتها 
وقواعدها العس�كرية يف العراق«، الفتاً 
يف الوق�ت ذاته إىل أن »مجيء جو بايدن 
سيعزز هذا التوجه بشكل أكرب، وسوف 
تق�وم الق�وات األمريكية بانس�حابات 
علني�ة وأخ�رى رسية باتج�اه الكويت 

وقطر«.
الهمج�ي  »الواق�ع  إن  قائ�اًل  ويتاب�ع 
لدونالد ترامب وعدم استقراره عى رأي 
موحد وارتباطه بالسياسة اإلرسائيلية 
التي تدعو دائماً إىل محاربة إيران، كلها 
عوام�ل دفعت�ه إىل تأجي�ج الس�الح يف 

الخليج بمساعدة السعودية«.

وي�رى مح�ي أن »باي�دن يختل�ف عن 
ترام�ب وسياس�ته الت�ي تدع�و دائم�اً 
لتأجي�ج الرصاع�ات وإث�ارة الح�روب 
الجرائ�م واالغتياالت  الخفي�ة وتنفي�ذ 
العملي�ات  ع�رب  الخص�وم  وتصفي�ة 

املشرتكة بن إرسائيل وأمريكا«.
ولم تتورع الواليات املتحدة، عن انتهاك 
القوان�ن واألع�راف واملواثي�ق الدولية، 
واس�تهداف املناط�ق اآلمن�ة، غري آبهة 
ب�أي مخاط�ر ق�د تحدثه�ا تحركاتها 
األرايض  ع�ى  الس�يما  “املش�بوهة” 
العراقية، حيث تعمل عى إعادة تموضع 
ومعس�كرات  مواق�ع  داخ�ل  قواته�ا 

محددة، باالتفاق مع أطراف محلية.
لتربي�ر  األمريكي�ة  اإلدارة  وتتعّك�ز 
تواجده�ا »غ�ري الرشع�ي« يف الع�راق، 
ع�ى تدريب الق�وات العراقية ومحاربة 
اإلرهاب الذي »صنعت�ه وجاءت به« إىل 
البل�د املحتل من قبله�ا منذ عام 2003، 
حسبما يرى مراقبون وخرباء يف الشأن 

العسكري.
وبطبيعة الحال، ف�إن الواليات املتحدة 
ل�م تتخَل يوماً، عن صفة »املحتل« التي 
دخل�ت به�ا إىل الع�راق، وعمل�ت طيلة 
األعوام املاضية عى تدمري بناه التحتية 
وبن�اء  مقدرات�ه،  ع�ى  واالس�تحواذ 
عملية سياس�ية قائمة عى املحاصصة 
يف  املس�ترشي  والفس�اد  الطائفي�ة 

مؤسسات الدولة.
وع�الوة عى ذل�ك، لم تكتِف واش�نطن 
ب�«امتص�اص خ�ريات« ب�الد م�ا ب�ن 
النهري�ن فحس�ب، وإنم�ا حّولته�ا إىل 
املتواجدة  »ثكن�ة عس�كرية« لقواته�ا 
داخ�ل قواعد محّصنة يف ش�مال العراق 
وغربه ، لتكون منطلقاً لتنفيذ هجمات 

عدائية يف الداخل والخارج.

المراقب العراقي/بغداد...
والدف�اع  االم�ن  لجن�ة  اس�تبعدت 
النيابي�ة، ام�س االربع�اء، امكاني�ة 
تمرير قانون التجنيد االلزامي خالل 

الدورة الحالية.
 وق�ال عض�و اللجن�ة عب�د الخال�ق 
العزاوي يف ترصي�ح صحفي تابعته 
»التجني�د  إن  العراق�ي«  »املراق�ب 
االلزامي برغم أهميته الكبرية يف درء 
مخاطر  مش�كالت معقدة يف املشهد 
العراق�ي، أبرزها الطائفي�ة املقيتة، 
مع خلق مش�اركة لجميع املكونات 
واألطياف يف خدم�ة العلم، إال أنه لن 
ي�رى النور خالل الحكوم�ة الراهنة، 

وتم تأجيله اىل إشعار آخر«.

الس�ابقة  »الحكوم�ة  أن  وأض�اف، 
كان�ت متفاعلة م�ع مل�ف التجنيد 
يف  آم�ال  لدين�ا  وكان�ت  االلزام�ي، 
ترشيع�ه يف أروق�ة مجل�س الوزراء 
وإرس�اله اىل الربمل�ان يف ظ�ل وجود 

أغلبية مؤي�دة إلقراره، لكن أس�بابا 
كث�رية عرقل�ت حس�مه م�ن قب�ل 
ب�أن  ونعتق�د  الحالي�ة،  الحكوم�ة 
املرشوع مؤجل حالياً اىل إشعار آخر، 
وربم�ا يعود اىل املش�هد مع تش�كيل 

المراقب العراقي/بغداد...
اكد النائب حسن فدعم، امس األربعاء، ان االحزاب 
الكردية تمارس التضليل حول مستحقات االقليم. 
وقال فدع�م يف ترصيح صحفي تابعت�ه »املراقب 
العراقي« إن »الحكوم�ة االتحادية لم تمارس أبدا 
سياس�ة التجويع تجاه الكرد، وإنما كانت ترسل 
األموال وتذهب إىل جيوب الفاس�دين، ولكن بعض 
املس�ؤولن يحاول�ون تضليل الكرد بب�ث دعايات 

ومعلومات مغلوطة عما يحصل«.
وأضاف أن »املس�ؤولن الكرد عليهم ان يكش�فوا 
لش�عبهم أين تذهب أموال املنافذ والنفط التي لم 
يصل يشء منه�ا لبغداد«، الفت�ا إىل أن »الحكومة 

االتحادي�ة أعط�ت الكثري م�ن الف�رص لحكومة 
اإلقليم ولم تستثمرها«.

ولف�ت اىل أن »الوقت قد حان لس�يطرة الحكومة 
االتحادي�ة ع�ى املناف�ذ والنفط وترشف بش�كل 
مبارش عى توزي�ع الراتب، وعدم ارس�ال األموال 
اىل كردستان إال بعد ضمان وصولها للموظفن«.

يش�ار اىل ان رئي�س حكوم�ة إقلي�م كردس�تان، 
مرسور بارزاني، كان قد زعم ان مس�ألة الرواتب 
زجت بال�رصاع الس�يايس، وبم�ا يجعله�ا ورقة 
ضغط ضد إقليم كردس�تان، واللجوء إىل سياس�ة 
التجوي�ع تج�اه من يتقاض�ون الرواتب، حس�ب 

قوله.

المراقب العراقي/بغداد...
كش�ف النائ�ب مختار املوس�وي، امس 
األربع�اء، ان االمور اللوجس�تية الجراء 
االنتخاب�ات ل�م تكتم�ل اىل االن، فيم�ا 
رجح ان تكون تلك االسباب وراء تاجيل 

موعدها.
وق�ال املوس�وي يف ترصي�ح صحف�ي 
تابعت�ه »املراق�ب العراق�ي« إن »الكتل 
السياسية اش�رتطت إجراء االنتخابات 
نزاهته�ا  ضم�ان  مقاب�ل  املبك�رة 
وشفافيتها ومنع عمليات التزوير فيها 

كما حصل يف السنوات السابقة«.

وأضاف أن »املفوضية العليا لالنتخابات 
أخ�ربت الكتل عدم قدرته�ا عى ضمان 
نزاهة االنتخابات يف حال جرت يف شهر 
حزي�ران املقب�ل، لذل�ك اتفق�ت الكت�ل 
السياس�ية م�ع الحكوم�ة واملفوضية 
لتأجيله�ا لغاي�ة الع�ارش م�ن ترشين 

األول«.
وأشار إىل أن »جميع األمور اللوجستية 
والفني�ة الخاص�ة بإج�راء االنتخابات 
ل�م تكتم�ل أيض�ا وبالتايل هن�اك أمور 
تأجي�ل  إىل  أدت  وواقعي�ة  منطقي�ة 

موعدها«.

األمن النيابية تستبعد تمرير قانون
 التجنيد اإللزامي
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ما حقيقة »اللقاء« اإليراني - 
األميركي في نيويورك؟

الحشد الشعبي قوة عراقية تضم 
كل العراقيين األحرار
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في هذا العدد

المراقب العراقي/بغداد...
اك�د النائ�ب رياض املس�عودي، امس االربع�اء،  ان قانون املحكم�ة االتحادية عطل 

بسبب عدم وجود توافق سيايس.
وقال املس�عودي يف ترصيح صحف�ي تابعته »املراقب العراق�ي« ان »قانون املحكمة 
االتحادية معطل بسبب عدم التوافق حيث تمت قراءته، وما تبقى هو التصويت عليه 

فقط وبامكان الربملان تمريره خالل ساعتن فقط«.
واضاف »تفاجأنا بقرار تاجي�ل االنتخابات بعد تأكيد املفوضية بإمكانية اجرائها يف 

موعدها املقرر دون وجود مشاكل فنية، ونامل بان ال تكون مدعاة لتاجيل اخر ».
وتابع بقوله :ان »الحكومة العراقية مطالبة باعالن موعد حل مجلس النواب بش�كل 
رس�مي من اجل الرشوع بعملي�ة االنتخابات املبكرة وتحديد موعدها الرس�مي بعد 

التوافق مع رئيس الجمهورية«.

َل قانون المحكمة االتحادية؟ لماذا ُعطِّ

نائب: األمور اللوجستية إلجراء
 االنتخابات غير مكتملة 

األحزاب الكردية تمارس التضليل حول
 مستحقات اإلقليم

المراقب العراقي/ أحمد محمد...
لعب�ة سياس�ية م�ن نوع جدي�د، بن رئاس�ة 
الربملان والكتل السياسية من جهة، والحكومة 
ورئيس�ها من جه�ة أخرى، عنارصه�ا قانون 
املوازنة وموع�د االنتخابات ال�ذي يتأرجح بن 
قرار مجلس ال�وزراء واقرتاح املفوضية وقبول 
ورفض غري مؤكدين من قبل البيت الترشيعي. 
مراقبون للش�أن الس�يايس لم يس�تبعدوا تلك 
»اللعب�ة« مؤكدي�ن أن الكت�ل النيابي�ة تحاول 
بش�كل او بآخ�ر الحصول عى فرصة ش�أنها 
تمدي�د موعد االنتخابات، خصوصا مع رفضها 
ملوعد حزيران ال�ذي يتزامن مع فصل الصيف، 

الفت�ن اىل أن االم�الءات السياس�ية ح�ارضة 
وبقوة عى الحكومة لتأجيل االنتخابات مقابل 
تمري�ر قان�ون املوازن�ة يف الربملان لع�دم فتح 
الب�اب الزمات قد تقتل ماتبق�ى من الثقة لدى 

الشعب العراقي بحكومة الكاظمي.
وكان مجل�س ال�وزراء ق�د ح�دد الع�ارش من 
ترشين االول موعدا إلجراء االنتخابات بدال من 
حزيران، حيث يأتي ه�ذا املوعد بعد ميض أيام 
ع�ى مقرتح تقدم�ت به مفوضي�ة االنتخابات 
يقيض بإجراء االنتخابات يف ال� 16 من ترشين 

االول من العام الجاري.
ويتص�در ملف املوازنة االتحادية لس�نة 2021 

ومل�ف االنتخابات وموع�د إجرائها واملتطلبات 
املتعلقة بها عى رأس املشهد السيايس العراقي، 
فف�ي الوق�ت ال�ذي تتب�ادل في�ه األدوار ب�ن 
مفوضي�ة االنتخابات والحكوم�ة اىل تأجيلها، 
هناك رصاع سيايس قائم بن الحكومة الربملان 
لتمرير قانون املوازنة واتهامات مس�تمرة بن 
الطرف�ن عى بنودها القانوني�ة، التي تتحفظ 
الس�لطة الترشيعية عى تمريرها، يف وقت ترى 
أوس�اط سياس�ية أن املوازنة الحالية مرتبطة 
أش�د االرتب�اط بالدعاية االنتخابي�ة التي صار 

موعدها شبه غري محسوم.
ويطرح مراقبون يف الش�أن السيايس ما يجري 

داخل البيت الس�يايس حول هذين امللفن، بأنه 
أش�به بال� »لوبي« الس�يايس م�ن قبل مجلس 
الن�واب متمث�ال برئاس�ته والكتل السياس�ية 
املنضوي�ة في�ه يه�دف اىل إل�زام الحكومة عى 
تأجيل االنتخابات مقابل تمرير قانون املوازنة 

من قبة الربملان.
وتأتي تل�ك املتغريات يف وقت ادع�ت فيه الكتل 
السياس�ية أنه�ا تق�ف بالض�د م�ن محاوالت 
تأجي�ل االنتخابات وجعل موعده�ا مبكرا بدال 
م�ن إجرائها يف الش�هرين االخريين م�ن العام 

الجاري ...
تفاصيل اوسع صفحة 2

المراقب العراقي - مشتاق الحسناوي
تصاعدت ح�دة الرصاعات ما ب�ن الحزبن 
الحاكمن يف اإلقليم بس�بب اس�تحواذ حزب 
بارزاني ع�ى العوائد املالية من تهريب نفط 
الش�مال، فضال عن عوائد منافذ اإلقليم مع 
دول الج�وار , ول�م يتوق�ف االمر عن�د ذلك، 
ب�ل إن ما تبقى من تل�ك االموال يرصف عى 
إعمار أربيل ودهوك باس�تثناء الس�ليمانية 
وحلبجة وغريهما من امل�دن التابعة للحزب 
, فمعظ�م موازن�ة  الكردس�تاني  الوطن�ي 

كردس�تان الس�نوية يس�تأثر به�ا الح�زب 
الديمقراط�ي الكردس�تاني ، وه�ذا انعكس 
، فمعظ�م  ع�ى روات�ب موظف�ي االقلي�م 
موظفي الس�ليمانية وحلبجة لم يس�تلموا 
رواتبه�م منذ أش�هر , م�ا أدى إىل طلب تلك 
املحافظات االنفص�ال ماليا وإداريا لضمان 
العدالة واالس�تحقاق يف توزيع أموال اإلقليم  
للخروج من م�أزق االحتجاجات , واملطالبة 
بنظ�ام الالمركزية لضم�ان العدالة , ما أثار 

غضب حزب بارزاني.

أن  أعل�ن  الكردس�تاني  الوطن�ي  االتح�اد 
إقلي�م  يف  االداري�ة  الالمركزي�ة  م�رشوع 

كردستان جاهز، ويتألف من 11 مادة.
وقال�ت مس�ؤولة مركز الش�ؤون القانونية 
يف االتحاد الوطني الكردس�تاني تالر لطيف، 
إن “مس�ودة م�رشوع الالمركزي�ة يف إقليم 

كوردستان جاهز”.
لتثبي�ت  يه�دف  “امل�رشوع  إن  وتابع�ت: 
الالمركزي�ة االداري�ة وتوزي�ع الصالحي�ات 
وتقسيم املهام واملسؤوليات، وإزالة الروتن 

واالرساع بإنجاز معامالت املواطنن«.
نق�ل  إىل  أيض�ا  يه�دف  أن�ه  وأوضح�ت: 
التكنيكي�ة  واملالي�ة  االداري�ة  الصالحي�ات 
واملؤسس�ات  ال�وزارات  م�ن  والقانوي�ة 
واملجال�س املركزي�ة إىل الدوائ�ر والوح�دات 
توزي�ع  املحافظ�ات، وضم�ان  االداري�ة يف 
الواردات ب�ن املحافظات والوحدات االدارية 
املس�تقلة يف املحافظات عى أس�اس العدالة 

واالستحقاق”...

تفاصيل اوسع صفحة 3

مفوضية االنتخابات تتخلى عن 
»استقالليتها« وتستجيب لضغط الكتل

خالف النفط يهدد بتقسيم إقليم كردستان 
األحزاب الحاكمة تتصارع

االمام الحسين »عليه السالم«

فمن قبلين بقبول الحق
فاهلل أوىل بالحق

المراقب العراقي/بغداد...
اك�د تحالف الفتح، امس  االربعاء ، ان حكومة الكاظمي تعيش حالة من 

التخبط السيايس نتيجة القرارات االرتجالية غري املدروسة.، 
وق�ال النائ�ب عن التحال�ف احم�د الكنان�ي يف ترصيح صحف�ي تابعته 
»املراق�ب العراقي« أن »حكومة رئيس الوزراء  مصطفى الكاظمي تعيش 
حال�ة من التخبط نتيجة تض�ارب الترصيحات«. وب�ن ان »تلك الفوىض 
فعل�ت املطالب�ات النيابية الداعية اىل اس�تضافة رئي�س الحكومة وكبار 
املس�ؤولن عى خلفية الفش�ل امل�الزم لحكومة الكاظمي  منذ تس�نمها 
ادارة الدولة اىل اليوم«. واشار اىل ان »الكاظمي يعيش أوهام العظمة التي 
أفقدته القدرة عى رؤية الحقيقية«. يش�ار اىل ان الكتل السياس�ية كانت 
قد اوكلت مهمة تش�كيل الحكومة اىل رئي�س الوزراء مصطفى الكاظمي 
عام 2020 املايض، بعد فراغ ش�هدته الحكومة العراقية بس�بب استقالة 

رئيس الوزراء السابق عادل عبد املهدي. 

تحالف سياسي: حكومة الكاظمي 
تعيش حالة من التخبط

6
جمال علي يستقيل من تدريب 

نفط الوسط
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ترحيب نيابي »غير معلن« بالموعد الجديد !

تأجيل االنتخابات مقابل تمرير الموازنة.. »صفقة« بين 
الحكومة والبرلمان لاللتفاف على مطالب العراقيين

املراقب العراقي/ أحمد محمد...
لعب�ة سياس�ية م�ن ن�وع جدي�د، بني 
رئاس�ة الربمل�ان والكتل السياس�ية من 
جه�ة، والحكوم�ة ورئيس�ها من جهة 
املوازن�ة  قان�ون  عنارصه�ا  أخ�رى، 
وموع�د االنتخاب�ات ال�ذي يتأرجح بني 
قرار مجلس ال�وزراء واقرتاح املفوضية 
وقب�ول ورفض غ�ر مؤكدي�ن من قبل 
للش�أن  مراقب�ون  الترشيع�ي.  البي�ت 
الس�يايس ل�م يس�تبعدوا تل�ك »اللعبة« 
مؤكدين أن الكتل النيابية تحاول بشكل 
او بآخ�ر الحص�ول عىل فرصة ش�أنها 
تمدي�د موعد االنتخاب�ات، خصوصا مع 
رفضها ملوعد حزي�ران الذي يتزامن مع 
فص�ل الصي�ف، الفت�ني اىل أن االمالءات 
السياسية حارضة وبقوة عىل الحكومة 
تمري�ر  مقاب�ل  االنتخاب�ات  لتأجي�ل 
قان�ون املوازن�ة يف الربمل�ان لع�دم فتح 
الب�اب الزم�ات ق�د تقت�ل ماتبق�ى من 
الثق�ة ل�دى الش�عب العراق�ي بحكومة 
الكاظمي.وكان مجلس الوزراء قد حدد 
العارش من ترشي�ن االول موعدا إلجراء 
االنتخابات بدال من حزيران، حيث يأتي 
ه�ذا املوع�د بعد ميض أي�ام عىل مقرتح 
تقدمت به مفوضي�ة االنتخابات يقيض 
بإجراء االنتخابات يف ال� 16 من ترشين 

االول من العام الجاري.
االتحادي�ة  املوازن�ة  مل�ف  ويتص�در 

لس�نة 2021 ومل�ف االنتخابات وموعد 
إجرائه�ا واملتطلب�ات املتعلق�ة بها عىل 
رأس املش�هد الس�يايس العراق�ي، ففي 
الوق�ت ال�ذي تتب�ادل في�ه األدوار ب�ني 
اىل  والحكوم�ة  االنتخاب�ات  مفوضي�ة 
تأجيله�ا، هن�اك رصاع س�يايس قائ�م 
ب�ني الحكوم�ة الربمل�ان لتمري�ر قانون 
املوازنة واتهامات مستمرة بني الطرفني 
ع�ىل بنوده�ا القانوني�ة، الت�ي تتحفظ 
الس�لطة الترشيعي�ة ع�ىل تمريرها، يف 
وقت ترى أوس�اط سياس�ية أن املوازنة 
الحالية مرتبطة أش�د االرتباط بالدعاية 
االنتخابية التي صار موعدها ش�به غر 
محس�وم.ويطرح مراقب�ون يف الش�أن 
السيايس ما يجري داخل البيت السيايس 
ح�ول هذي�ن امللف�ني، بأن�ه أش�به بال� 
»لوبي« السيايس من قبل مجلس النواب 
السياس�ية  والكت�ل  برئاس�ته  متمث�ال 
املنضوية فيه يه�دف اىل إلزام الحكومة 
عىل تأجي�ل االنتخاب�ات مقاب�ل تمرير 
قان�ون املوازنة من قب�ة الربملان.وتأتي 
تل�ك املتغرات يف وقت ادع�ت فيه الكتل 
السياسية أنها تقف بالضد من محاوالت 
تأجيل االنتخابات وجعل موعدها مبكرا 
بدال م�ن إجرائها يف الش�هرين االخرين 
من العام الجاري، إال أن املعطيات تشر 
اىل وجود »قبول« غر معلن بالتأجيل يف 
أروقة البيت الترشيعي محاولة لكس�ب 

الوقت واالس�تعداد لخ�وض االنتخابات 
من جه�ة، وكذلك لفس�ح املج�ال أمام 
املواطنني لتحديث سجالتهم االنتخابية.

وأك�د النائب يوس�ف محمد أن رئاس�ة 
الربملان وعدت بإجراء تعديل عىل قانون 
االنتخابات بما یضمن نزاهة االنتخابات 
املقبل�ة، مبين�ا أن الكتل قدمت رس�میا 
مقرتح تعديل قان�ون انتخابات مجلس 
القانوني�ة  اللجن�ة  وأوص�ت  الن�واب، 
أن تم�يض بترشيع�ه، مطالب�اً املجلس 
ب�االرساع بترشيعه بأرسع وقت ممكن، 
خاص�ة أن�ه مع تأجی�ل املوع�د املقرتح 

إلجراء االنتخابات املبكرة.
وأش�ار إىل أن ضمان نزاه�ة االنتخابات 
ه�و من أوىل أولويات إج�راء االنتخابات 
خاص�ة إذا كان�ت مبكرة لک�ي ال تکون 
مک�ررة لس�ابقاتها، معت�ربا أن ع�ودة 
االنتخابي�ة  بالعمليت�ني  الناخ�ب  ثق�ة 
والسياس�ية تحت�اج اىل ضم�ان نزاه�ة 
االج�راءات االنتخابي�ة، وبخالفه يمكن 
أن يزعزع االس�تقرار الس�يايس يف البلد 
وفق�دان النظ�ام لرشعيت�ه م�ن جانب 
الش�عب. وب�دوره، أك�د اس�تاذ العل�وم 
السياسية الدكتور محمد الخفاجي، أن 
»الكتل السياسية التي تتحدث يف االعالم 
ع�ن رفضها ملوع�د االنتخاب�ات الجديد، 
هي ل�م ترفض ذلك لكون أن االنتخابات 
تخص إرادة الش�عب بق�در ماهو حالة 

من ع�دم املوازاة ب�ني قراراتها وقرارات 
الحكوم�ة الت�ي فقدت ش�عبيتها وثقة 
الش�عب العراق�ي، وبالت�ايل تخىش تلك 
الكتل أن يكون مصرها كمصر حكومة 
الكاظمي خصوص�ا يف ملف االنتخابات 
والحاجة اىل االصوات«.وقال الخفاجي، 
يف ترصي�ح ل�� »املراق�ب العراق�ي« إن 
»تنصل رئاسة الربملان عىل عقد جلسات 
مكثفة لتمرير قانون االنتخابات يقابله 
املماطل�ة الواضح�ة م�ن قب�ل مجلس 
الوزراء ومفوضية االنتخابات يف حس�م 
املوعد االنتخابي، ه�ي عالمات واضحة 
وجلية لوج�ود »رهن« من قبل الطرفني 

ومساومة عىل هذين امللفني«.
وأكد، أن »يف ح�ال تمرير قانون املوازنة 
س�يصبح أي موع�د يتوافق م�ع االرادة 
السياس�ية هو النهائي وستغيب جميع 
االص�وات الت�ي ادع�ت رفضه�ا لق�رار 
التأجيل، وهذا من باب رد الدين من قبل 

الربملان اىل الحكومة«.
وأشار اىل »وجود مش�اكل ستظهر عىل 
الس�احة بقوة تتعلق بمل�ف االنتخابات 
وكذل�ك املوازن�ة ويف مقدمته�ا قان�ون 
املحكم�ة االتحادي�ة، ال�ذي يفرتض أن 
يج�ري تمريره قب�ل قان�ون املوازنة أو 
لضمان دس�توريته وع�دم احتوائه عىل 
ثغ�رات قانوني�ة تؤثر عىل ح�ق املواطن 

العراقي«.

تغريدة

االعالمي الدكتور عالء مصطفى

مح���ض  ال���وزاري   التغيي���ر 
فالس���يد  #الكاظمي  افت���راء، 
ال يجد وزراء بهذا المس���توى 
وعب���ارات   اإلط���اق،  عل���ى 
وخيمة  ومبخوت  »انت،مثقف 
ل���كل العراقيين« خير ش���اهد 
الحكوم���ة  رئي���س  ان  عل���ى 

محظوظ بكابينته.

اكد عض�و مجلس الن�واب ع�ن محافظة دياىل 
النائب م�ر الكروي، امس االربع�اء، أن %50 
من الخروق�ات االمنية تجري يف مدن قريبة من 

الحدود مع كردستان.
وق�ال الك�روي، يف ترصي�ح صحف�ي تابعت�ه 
»املراق�ب العراق�ي« إن »مس�توى الخروق�ات 
االمني�ة يف امل�دن القريبة م�ن ح�دود دياىل مع 
اقليم كردس�تان تنال 50% من اجمايل هجمات 
داعش االرهابي يف االونة االخرة خاصة جلوالء 
التي اصبحت يف قلب املش�هد االمني يف االسابيع 
املاضية بعد اس�تهداف متكرر 3 مناطق بشكل 

مبارش وسقوط ضحايا«.

دي�اىل  ب�ني  »الح�دود  أن  الك�روي،  واض�اف 
وكردستان تضم فراغات قاتلة بدات تؤثر ليس 
عىل املدن القريبة منها بل حتى املقدادية نتجية 
وج�ود مس�ارات تس�لل رسي�ة تمتد ع�رب تالل 
حمرين الغلب مدن شمال وشمال رشق دياىل«، 
الفت�ا اىل أن الفراغات تس�تغل م�ن قبل داعش 
كمالذات امن�ة لخالياه النائم�ة والتخفيف من 
وطاة العمليات العسكرية التي تجري بني فرتة 
واخرى يف محيط حمرين واطراف جلوالء وقره 
تبه«.واكد، ان »دياىل لن تستقر يف ظل وجود تلك 
الفراغات التي تمثل مطيبيجة ثانية يف دياىل من 

ناحية مستوى الخطورة االمنية«.

برلماين من دياىل يتحدث عن تكرار 
الخروقات االمنية مع حدود كردستان

اعتقال 3 ارهابيين مختصين بـ »تدريع« 
عجالت »داعش يف الرمادي

املراقب العراقي/ االنبار...
أعلن مص�در امني يف مديرية االس�تخبارات 
العسكرية، امس االربعاء ، عن القاء القبض 
عىل ثالث�ة مختصني بعمليات تدريع عجالت 
عن�ارص عصاب�ات داع�ش االج����رامي�ة 
مدين�ة  ش�مايل  اس�تباقية  امني�ة  بعملي�ة 

الرمادي.
وق�ال املص�در، إن »ق�وة امنية م�ن مفارز 
ش�عبة االستخبارات العس�كرية وبالتنسيق 
مع بقية القطعات العسكرية رشعت بحملة 
امنية اس�تباقية اس�تهدفت مناطق زنكورة 
والب�و طيبان واملناطق القريبة منها ش�مايل 

مدين�ة الرم�ادي، تمكن�ت م�ن خاللها من 
اعتق�ال 3 م�ن اب�رز املختص�ني يف عمليات 

تدريع عجالت عنارص ارهابي داعش«.
واض�اف املص�در، أن »املعتقل�ني يعدون من 
اه�م املطلوبني للقوات االمني�ة كونهم كانوا 
ينتم�ون لعن�ارص داعش االجرامي�ة بصفة 
مختصني يف عملي�ات تدريع عجالت عنارص 
داعش ضد الرصاص ابان س�يطرة التنظيم 
االجرام�ي عىل مس�احات واس�عة من مدن 
االنب�ار”، مبينا ان »معلومات اس�تخباراتية 
مكنت القوات االمني�ة من اعتقال املطلوبني 

دون وقوع أي مقاومة تذكر«.

ين
ألم

ط ا
شري
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بتهمة تهريب سجناء.. النزاهة تصدر حكما 
بالحبس الشديد لمدير سابق بدائرة اإلصالح

املراقبق العراقي/ بغداد...
كشفت هيأة النزاهة االتحاديَّة، امس االربعاء، 
عن ص�دور قرار حك�ٍم بالحبس الش�ديد عىل 
مديٍر سابٍق يف دائرة اإلصالح العراقيَّة، لتسبُّبه 

بهروب سجناء.
وقالت الهيأة، يف بيان تلقت »املراقب العراقي« 
نس�خة منه إن »دائ�رة التحقيق�ات أفادت يف 
قت فيها الهيأة  حديثها عن القضيَّة الت�ي حقَّ
وأحالته�ا إىل القض�اء، ب�أن املدان ال�ذي كان 
يش�غل مدير قس�م التاجي يف دائ�رة اإلصالح 
العراقيَّ�ة، تس�بَّب، باالش�رتاك م�ع ُمتَّهٍم آخر 
ُمفرَّق�ة دع�واه، به�روب ثالث�ة س�جناء من 
س�جن التاجي، وعدم قيامه باإلخبار عن هذه 
الجريمة إال بعد م�رور ُمدٍَّة طويلٍة، األمر الذي 
ل عمليَّ�ة هروب الس�جناء وعدم القبض  س�هَّ

عليهم«.
ة  وأض�اف أن »محكم�ة جنح الك�رخ املُختصَّ
بالنظ�ر يف قضاي�ا النزاهة، بع�د اطالعها عىل 
ل�ة يف القضيَّة، املُتمثل�ة بأقوال  األدل�ة املُتحصَّ
املُمث�ل القانونيِّ لدائ�رة اإلص�الح، والتحقيق 
اإلداري الذي أوىص بإحالت�ه إىل هيأة النزاهة، 
ع من قب�ل املُتَّهم بعدم  د املُوقَّ فضالً ع�ن التعهُّ
وجود نق�ٍص يف عدد النزالء يف القس�م وقرينة 
ة بمقرصيَّته،  هروبه، وصلت إىل القناعة التامَّ
فحكمت عليه غيابياً بالحبس الشديد ملُدَّة أربع 
س�نواٍت وفق أحكام امل�ادة )272( من قانون 

ن  العقوبات«.وأوض�ح أن »ق�رار الحكم تضمَّ
إصدار أمر قبٍض وتحرٍّ بحقِّ املُدان، ومنعه من 
الس�فر، وإش�عار الجهات ذات العالقة بذلك، 
م�ع إعطاء الح�قِّ للجهة املُش�تكية باملطالبة 
بالتعويض،اس�تناداً ألح�كام امل�ادة )19( من 

قانون أصول املُحاكمات الجزائيَّة«.

قان�ون  م�ن   )272( »امل�ادة  أن  إىل  وأش�ار 
�ت ع�ىل » يعاق�ب بالحبس أو  العقوب�ات نصَّ
بالغرامة كل من كان ُمكلفاً بحراسة مقبوٍض 
علی�ه أو محج�وز أو موق�وف أو محبوس أو 
مرافقته أو نقله وتسبب بإھماله يف ھرب أحد 

منھم«.

بالــوثيقـة

الشروع بتمويل رواتب الموظفين 
لشهر كانون الثاني.

تأجيل االنتخابات..للحقيقة وجه آخر..!
ه�ذه هي املرة الثانية الت�ي »يجتهد« فيها مجلس الوزراء، ويص�در قرارا بتحديد 
موع�د لالنتخابات املبكرة، التي كانت أحد أهم مطال�ب الترشينيني، التي دعمتها 
املرجعي�ة الديني�ة بق�وة بموقف معل�ن، بتأري�خ 20 كان�ون األول2019، أي بعد 
اندالع فتنة ترشين بش�هرين ونصف؛ من االحتجاجات يف العاصمة ومدن جنوبية 

»شيعية« عدة.
حينه�ا قال�ت املرجعي�ة إن »االنتخاب�ات املقرر إجراؤه�ا يف العام الق�ادم تحظى 
بأهمي�ة بالغة، ويجب أن توفر لها ال�رشوط الرورية، التي تضفي عىل نتائجها 
درج�ة عالية م�ن املصداقي�ة، ليتش�جع املواطنون عىل املش�اركة فيه�ا بصورة 
واس�عة«. وقال خطيب كربالء »لهذا الغرض ال بد من أن ُتجرى وفق قانون عادل 
ومنص�ف، بعيدا عن املصال�ح الخاصة لبعض الكتل واألطراف السياس�ية، كما ال 
ب�د من أن تراع�ى النزاهة والش�فافية يف مختلف مراحل إجرائه�ا، ويتم اإلرشاف 
والرقاب�ة عليها بصورة جادة بالتنس�يق مع الدائرة املختص�ة بذلك يف بعثة األمم 

املتحدة«. 
الكتل السياس�ية من جهتها؛ اتفقت قبيل تشكيل حكومة الكاظمي، عىل أن هذه 
الحكومة يجب أن تتوىل إجراء االنتخابات املبكرة؛ خالل عام من توليها مهامها...

س�ارت األمور يف ه�ذا االتجاه كما هو معل�ن، حيث بثت يف الح�ادي والثالثني من 
تم�وز 2020، ويف كلمة متلفزة أي بعد بيان املرجعي�ة الدينية املطالب بانتخابات 
مبكرة، حدد رئيس مجلس الوراء الس�ادس من حزيران 2021      ، موعدا إلجراء 
تل�ك االنتخاب�ات، يف تلك الكلمة قال الس�يد رئي�س مجلس ال�وزراء، إن حكومته 
شكلت منذ اليوم األول لتوليها مهامها، لجنة لتذليل العقبات أمام املفوضية العليا 

لالنتخابات!
حس�نا..!..اليوم نحن عىل بعد سنة وش�هر بالتمام والكمال من خطاب املرجعية 

املهم، والذي حظي بتأييد شعبي وسيايس كبر، وها 
هي الحكومة تصدر قرارا يف التاسع عرش من كانون 
الثان�ي 2021، تؤج�ل في�ه االنتخابات م�رة أخرى، 
مس�تندة يف قرارها هذا إىل طلب من املفوضية العليا 

لالنتخابات!
وعل�ق رئيس مجل�س الوزراء عىل الق�رار؛ مبينا أنه 
س�بق أن تم تحديد تأريخ ال�6 م�ن يونيو/ حزيران 
الق�ادم موعدا لالنتخابات املبك�رة، وجاء هذا املوعد 
إيفاًء بتعه�دات الحكومة بإج�راء االنتخابات خالل 

عام من توليها املسؤولية...مشرا إىل أن االقرتاح املقدم 
م�ن مفوضي�ة االنتخابات، هو أن يص�ار إىل تمديد مواعيد الرتش�يح، ومنح وقت 
أطول الس�تكمال جدول العملية االنتخابية عىل أكم�ل وجه، وهذا ليس حيادا عن 

مبدأ االنتخابات املبكرة، فهي قائمة عىل كل حال..!
الحقيق�ة ه�ي أن أحد عرش ش�هرا؛ كانت ل�دى الحكومة ومفوضي�ة االنتخابات 
ورئاسة الجمهورية ومجلس النواب، وكل من يعنيهم أمر خروج العراق؛ من نفق 
الف�وىض واالضطراب�ات والرقص عىل حافة الهاوية، الت�ي أحدثتها فتنة ترشين، 
إلنج�از االنتخابات املبكرة وفقا للمعاير التي وضعتها املرجعية الدينية، باالتفاق 
مع ممثلة األمم املتحدة جينني بالسخارت، التي قابلت املرجع األعىل يف 13 أيلول/
س�بتمرب 2020، بع�د أن أغلقت أبواب املرجعية الدينية، بوجوه جميع الساس�يني 
العراقي�ني من�ذ س�نوات!لكن للحقيقة وجه آخر، وه�و أن ال أحد من الرئاس�ات 
الثالث، مس�تعد ل�رتك منصبه قبل انتهاء االس�تحقاق الدس�توري االعتيادي عام 
2022، فض�ال ع�ن أن عملية »تمدي�د مواعيد الرتش�يح« التي أش�ار إليها رئيس 
ال�وزراء، تعني أن التش�ارنة ل�م يرتبوا أمورهم بعد؛ بش�كل يؤهلهم للمش�اركة 
بالعملي�ة االنتخابية، وبما يضمن لهم الفوز وفقا للمخطط املوكل إليهم، للوثوب 

نحو السلطة، وتنفيذ األجندة املشبوهة التي نادوا بها..!
للتذك�ر ف�إن موعد 2021/10/10 أمر له داللته هو اآلخ�ر، فهو يقع ضمن أيام 
الذكرى الس�نوية لفتنة ترشين، وت�م اتخاذ هذا التوقيت؛ ع�ى أن يكون للفورة 

االستذكارية املتوقعة، تأثر عىل نتائج االنتخابات!
كالم قبل السالم: .االنتخابات بانتظار الذي يأتي وال يأتي، وهي لن ُتجرى قطعا يف 
املوعد الجديد، فضال عن أن إجراءها يف موعدها الدس�توري يف آيار 2022، احتمال 

ضعيف جدا..!
سالم

ألواح طينية...

قاسم العجرش 

البرلمان ينشر جدول اعمال الجلسة 
المقبلة ويحدد موعدها

املراقب العراقي/ بغداد...
نرشت رئاس�ة مجلس النواب، ام�س األربعاء، 
جدول اعمال جلس�ة الربملان املقرر عقدها يوم 
الس�بت، حيث تأتي عقب اإلع�الن عن االنتهاء 
م�ن مناقش�ة موازن�ة 2021، داخ�ل مجل�س 

النواب.
وتضمن�ت وثيقة صادرة عن الرئاس�ة وتلقتها 
»املراق�ب العراق�ي« أن »مجلس الن�واب يعقد 
جلساته يف يوم السبت املقبل )23 كانون الثاني 

2021(، وس�يتم التصويت عىل قانون انضمام 
جمهورية الع�راق إىل االتفاقية الدولية بش�أن 
املس�ؤولية املدني�ة ع�ن أرضار التل�وث بوقود 

السفن الزيتي لعام 2001«.
س�يتم  األعم�ال،  ج�دول  فق�����رات  وم�ن 
اس�تج��واب رئيس هيأة اإلع�الم واالتصاالت، 
مل�رشوع  األوىل  الق�����راءة  إىل  إض����اف�ة 
والتقاع�د  االجتم��اع�ي  الض��م�ان  قان�ون 

للعمال.

الصيادي: الحكومة اعدت بنود 
موازنة ليست بالمستوى المطلوب 

املراقب العراقي/ بغداد...
كاظ�م  العراق�ي  الن�واب  مجل�س  عض�و  رأى 
الصي�ادي، ام�س االربع�اء، أن موازن�ة الع�ام 
الحايل تتضمن فقرات ال تلبي طموح طموحات 
املجتمع وبعيدة عن تطلعات الشعب لها، مؤكدا 
أن وزارة املالية عاجزة عن رسم سياسية الدولة 

املالية باالتجاه الصحيح.
وق�ال الصي�ادي، يف ترصي�ح تابعت�ه »املراق�ب 
العراق�ي« إن »املوازنة التي جاءت من الحكومة 

بعيدة كل البعد عن تطلعات الش�عب لها«، مبينا 
أن »موازن�ة الع�ام الح�ايل عبارة ع�ن مرشوع 
توافق�ي ب�ني الحكومة يراد منه تدمر الش�عب 

واألجيال القادمة«.
وأض�اف، أن »وزارة املالية غر قادرة عىل رس�م 
سياس����ة الدولة املالية باالتج�اه الصحيح«، 
مبين�����ا أن “معظ�م فق�رات املوازن�ة بعيدة 
عن ش�����رائح املجتم�ع ولم تكن باملس�توى 

املطلوب«.
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الخميس 21 كانون الثاين  2021 العدد 2508 السنة الحادية عشرة

كش�فت النائب عن اتحاد القوى العراقية زيت�ون الدليمي, عن انتقال 
اللجن�ة املالية اىل خ�ارج مبنى الربملان وذلك الع�داد الصياغة النهائية 
ملرشوع قانون املوازنة , مبينة ان انتقال اللجنة بس�بب تفرغها وعدم 
فس�ح املجال لدخول النواب اىل اللجنة للضغ�ط عليها .وقالت الدليمي  
, ان ” اللجن�ة املالية النيابية حال االنته�اء من القراءة الثانية ملرشوع 
قان�ون املوازنة ق�ررت االنتقال من مبن�ى الربمل�ان اىل دار الضيافة يف 
مجل�س ال�وزراء ” .وأضافت ان ” ق�رار اللجن�ة اىل دار الضيافة وذلك 
بس�بب تف�رغ اللجن�ة وعدم الس�ماح للنواب م�ن الدخ�ول اىل اللجنة 
واج�راء ضغوط عليه�ا ” , مؤك�دة ان ” قرار اللجنة صحيح وس�وف 
ي�رع يف انجاز الصياغ�ة النهائية ملرشوع القان�ون ” .وكان مجلس 
النواب قد انهى  القراءة الثانية ملرشوع قانون املوازنة العامة االتحادية 

للسنة املالية 2021.

المالية النيابية »تتفرغ« للصياغة 
النهائية لقانون الموازنة

حذرت لجنة االقتصاد واالستثمار النيابية ، من بيع أصول الدولة 
العراقي�ة كما وردت يف موازنة العام الح�ايل ، واصفة اياها بانها 

اول طريق الخراب.
وقال عضو اللجنة مازن الفييل ، إن “هناك إش�كاليات عدة حول 
م�رشوع قان�ون املوازنة فيم�ا يتعلق ببيع أص�ول الدولة وكذلك 
الب�رو دوالر واالس�تقطاعات والرضائ�ب وغريها م�ن الفقرات 
املجحفة “،وحذر الفييل من “بيع أصول الدولة كونها خطوة أوىل 
للخراب”، مبديا اس�تغرابه من “أقدام الحكومة عىل بيع االرايض 

الزراعية بدال من استغاللها لتطوير القطاع الزراعي”.
وأش�ار عضو لجنة االقتصاد النيابية إىل أن “موازنة العام الحايل 

تحتاج إىل وقت لتدقيقها”.

اإلقتصاد النيابية: بيع أصول 
االقت�صاديالدولة اول طريق الخراب

أعل�ن النائب جمال املحمداوي ، عن الغ�اء وزارة النفط وحدة 
املراجع�ة وتوجي�ه عقوب�ات انضباطي�ة بعد ان وجه س�ؤاال 
برملانيا إىل وزير النفط بشأن التالعب املايل يف أسعار املشريات 

يف رشكة تعبئة الغاز وحدة املراجعة.
وبحس�ب الوثيق�ة الص�ادرة منها والت�ي جاء فيها، بحس�ب 

مكتب املحم�داوي، إنه ” بعد إنجاز التحقي�ق اإلداري الخاص 
باملوضوع تم الغ�اء وحدة املراجعة لعدم قانونية اس�تحداثها 
م�ن حيث امله�ام وتوحي�ه اإلدارة العلي�ا يف الرشك�ة بااللتزام 
بالتعليمات والضوابط”.واضافت الوثيقة أن “الوزارة كش�فت 
ع�ن توجي�ه عقوب�ات انضباطية بح�ق املوظف�ن الذين ثبت 

تقصريهم”.
واش�ارت اىل تفعي�ل دور قس�م الرقابة والتدقي�ق الداخيل من 
خ�الل تدقيق األوام�ر اإلدارية وم�دى توافقها م�ع التعليمات 
والضوابط”.واوضح�ت ال�وزارة يف اجابته�ا ان�ه “اتض�ح من 
خالل التحقيق بصدد املبلغ املس�رجع لصالح الرشكة من قبل 

وحدة املراجعة والبال�غ ) 1٣٦0٣٩0٥00(دينار وبعد مراجعة 
األولي�ات تب�ن أن املبل�غ يمثل مجموع�ة الفرق بن األس�عار 
املثبتة من قبل لجان املش�ريات املختصة ولجان تقدير الكلف 
التخمينية واألس�عار التي ت�م اقرحها من قبل وحدة املراجعة 
عىل الكلف التخمينية )مناقصات ومشريات( وعروض لجان 

املشريات قبل أن يتم املصادقة عليها وقبل عملية الرشاء “.
وتابعت الوثيق�ة” اتضح من خالل تدقي�ق اللجان التحقيقية 
املش�كلة يف الرشكة بصدد املخالف�ات املرصودة من قبل وحدة 
املراجعة أن بعض اللج�ان التحقيقية ال عالقة لها باملخالفات 

وان بعض اللجان لم يرتب عليها هدر يف املال العام “.

حزب طالباني يلوح بورقة االنفصال اإلداري والمالي عن حكومة اإلقليم  
بسبب تصاعد حدة االحتجاجات الشعبية 

ب�ل إن ما تبقى من تلك االموال 
أربي�ل  إعم�ار  ع�ىل  ي�رف 
السليمانية  باس�تثناء  ودهوك 
وحلبج�ة وغريهم�ا م�ن املدن 
الوطن�ي  للح�زب  التابع�ة 
الكردس�تاني , فمعظم موازنة 
الس�نوية يس�تأثر  كردس�تان 
الديمقراط�ي  الح�زب  به�ا 
الكردس�تاني ، وه�ذا انعك�س 
ع�ىل رواتب موظف�ي االقليم ، 
فمعظ�م موظفي الس�ليمانية 
وحلبجة لم يس�تلموا رواتبهم 

من�ذ أش�هر , م�ا أدى إىل طلب 
االنفص�ال  املحافظ�ات  تل�ك 
مالي�ا وإداريا لضم�ان العدالة 
واالس�تحقاق يف توزي�ع أموال 
اإلقلي�م  للخ�روج م�ن م�أزق 
االحتجاجات , واملطالبة بنظام 
الالمركزية لضمان العدالة , ما 

أثار غضب حزب بارزاني.
االتح�اد الوطني الكردس�تاني 
أعل�ن أن م�رشوع الالمركزية 
كردس�تان  إقلي�م  يف  االداري�ة 

جاهز، ويتألف من 11 مادة.

وقالت مسؤولة مركز الشؤون 
القانوني�ة يف االتح�اد الوطني 
الكردس�تاني ت�الر لطي�ف، إن 
الالمركزية  مرشوع  “مس�ودة 

يف إقليم كوردستان جاهز”.
وتابع�ت: إن “امل�رشوع يهدف 
االداري�ة  الالمركزي�ة  لتثبي�ت 
وتقس�يم  الصالحيات  وتوزيع 
امله�ام واملس�ؤوليات، وإزال�ة 
بإنج�از  واالرساع  الروت�ن 

معامالت املواطنن«.
أن�ه يه�دف أيضا  وأوضح�ت: 
إىل نق�ل الصالحي�ات االداري�ة 
واملالي�ة التكنيكي�ة والقانوية 
واملؤسس�ات  ال�وزارات  م�ن 
إىل  املركزي�ة  واملجال�س 
الدوائ�ر والوح�دات االدارية يف 
املحافظ�ات، وضم�ان توزي�ع 
املحافظ�ات  ب�ن  ال�واردات 
والوحدات االدارية املس�تقلة يف 
العدالة  املحافظات عىل أساس 

واالستحقاق”.
تصاع�د  أن  مختص�ون  وأك�د 

ح�دة االحتجاج�ات الش�عبية 
ح�زب  ض�د  كردس�تان  يف 
بارزاني الحاك�م جاءت نتيجة 
الفس�اد ورسقة ثروات اإلقليم 

وتحويله�ا إىل البنوك األوروبية 
أوالد  لحس�اب  واألمريكي�ة 
بارزاني تاركن الشعب الكردي 
يعاني الضعف املعييش بس�بب 

ع�دم توزيع روات�ب املوظفن، 
االم�ر الذي دف�ع الس�ليمانية 
للمطالب�ة باالنفص�ال االداري 
واملايل وهو مقدم�ة لالنفصال 

نهائيا وإعالن إقليم السليمانية 
بعي�دا ع�ن أربي�ل، بينم�ا ع�د 
ح�زب بارزاني تل�ك االجراءات 
بداية لتقس�يم االقليم، رافضا 
السليمانية  محافظة  إجراءات 

.
بالش�أن  املخت�ص  وي�رى 
يف  املالك�ي  إي�اد  االقتص�ادي 
اتصال م�ع )املراقب العراقي(: 
أن الخالف�ات بن الس�ليمانية 
وأربي�ل تتس�ع يوما بع�د آخر 
نتيجة استئثار األخرية بواردات 
اإلقليم، فاإلعم�ار والرواتب يف 
أربيل ودهوك وزاخو مس�تمرة 
الس�ليمانية  تعان�ي  بينم�ا 
وحلبجة, ويستغل بارزاني هذا 

امللف إلخضاع السليمانية.
وأضاف أن »التظاھرات تتجدد 
إقلیم كردستان،  يف محافظات 
ق�درة  ع�دم  ع�ىل  احتجاج�اً 
حكوم�ة اإلقلیم عىل تحس�ین 
الواقع االقتص�ادي ,إضافة إىل 
تف�يش الفس�اد وتأخ�ر رصف 

الروات�ب، فض�اًل ع�ن ارتف�اع 
نسب الفقر والبطالة«.

أن »مطال�ب  املالك�ي:  وتاب�ع 
الس�ليمانية  محافظ�ة 
يف  واالداري  امل�ايل  باالنفص�ال 
ظل الالمركزي�ة التي يطالبون 
به�ا ه�و رد ع�ىل دكتادتورية 
ثروت�ه  تق�در  ال�ذي  بارزان�ي 
خارج الب�الد ب�1٦ مليار دوالر 
, بينما الش�عب الكردي يعيش 
املعييش  الوضع  الفقر وت�ردي 

وارتفاع نسب البطالة« .
من جانبه أكد املختص بالشأن 
االقتصادي حس�ن ع�الوي يف 
اتصال مع ) املراقب العراقي(: 
أن س�بب رفض حزب بارزاني 
النفصال الس�ليمانية هو عدم 
حصول�ه ع�ىل االم�وال كاملة 
من بغداد والتي ستقس�م بينه 
املنفصلة عن  املحافظات  وبن 
سيطرته وهذا االمر سيؤدي إىل 
خس�ارته ألموال ضخمة جراء 

ذلك .

تصاع���دت ح���دة الصراعات م���ا بي���ن الحزبين 
الحاكمين في اإلقليم بس���بب اس���تحواذ حزب 
بارزاني عل���ى العوائد المالية من تهريب نفط 
الش���مال، فضال عن عوائد مناف���ذ اإلقليم مع 

دول الجوار , ولم يتوقف االمر عند ذلك. 

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي

وزارة النفط تلغي وحدة المراجعة وتوجه عقوبات انضباطية

أرقام واقتصاد

مليار دينار قيمة المبالغ 
التي  استعادتها الرعاية 

االجتماعية ممن يتقاضون 
رواتب مزدوجة
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مليار دينارتم تخصيصها 
الى شركة الموانىء  من 

اجل مباشرة شركة دايو في 
اكمال ميناء الفاو 

 400

كش�فت وزارة الكهرباء ،عن الخس�ائر املادية 
ج�راء التعرض�ات االرهابية ض�د محطاتها يف 
دي�اىل وكربالء، مبين�ة انه�����ا اعادت بعض 
الق���وات  بالتع�اون م��������ع  الخط�وط 

االمنية.
وقال املتحدث باس�م الوزارة احمد موىس  ان ” 
االرهابين احرقوا اربعة محطات كلفت الدولة 
٦ مليارات دينار فضال عن رضب ابراج الطاقة 
الفائق�ة لضغط الفائ�ق ٤00 ك.ف، واملحطات 
املتنقل�ة ٣٣/1٣2 يف محافظات دياىل وكركوك 

وكربالء وبابل واالنبار”.
واضاف ان “الهجمات االرهابية افقدت الطاقة 
الكث�ري وتضيع االموال الوطني�ة وعىل الجميع 
االس�تنف�����ار من اج�����ل حمايتها ومنع 

االرهابين من استهدافها ”
وطالب موىس وزارة الدفاع ب�”تس�يري طائرات 
مسرية بش�كل عاجل ملنع هجوم ارهابي كبري 
ضد املحطات الكهربائي�ة يف العراق”، مبينا ان 
“ال�وزارة رشع�ت بحملة كبرية بالتنس�يق مع 
القوات االمنية املاس�كة وقد اع�ادت وعوضت 
الت�ي  جل�والء  ناحي�ة  يف  التالف�ة  املحط�ات 

استهدفها االرهابين “.

الكهرباء تكشف عن قيمة خسائر 
الهجمات األخيرة ضد المحطات

النفط يتجاوز 56 دوالرا بفضل آمال التحفيز األمريكي قبيل تنصيب بايدن
تجاوزت أسعار النفط ٥٦ دوالرا للربميل ،بدعم 
من توقعات باعتم�اد اإلدارة األمريكية الجديدة 
إنفاق�ا تحفيزي�ا ضخم�ا بم�ا يع�زز الطل�ب، 
فض�ال ع�ن القي�ود الت�ي تفرضه�ا أوب�ك عىل 
اإلنت�اج وتوقعات بانخف�اض مخزونات الخام 

األمريكية.
وحثت املرشحة ملنصب وزيرة الخزانة األمريكية 
جانيت يلن أعض�اء مجلس النواب يوم الثالثاء 
ع�ىل اتخاذ خط�وة كبرية فيما يتعل�ق باإلنفاق 
ع�ىل تحفي�ز للتخفيف م�ن تداعي�ات الجائحة 
. وق�ال محلل�ون إن تراج�ع ال�دوالر بع�د هذه 

التريحات ساهم يف صعود النفط.
و صع�د خ�ام برن�ت ٤2 س�نتا أو 0.8 باملئة إىل 
٥٦.٣2 دوالر للربمي�ل بعدم�ا زاد 2.1 باملئة يوم 

الثالث�اء. وقف�ز خام غرب تكس�اس الوس�يط 
األمريك�ي ٥1 س�نتا أو واحدا باملئ�ة إىل ٥٣.٤٩ 

دوالر للربميل.
وسجل خام برنت هذا الشهر أعىل مستوى يف 11 
ش�هرا حيث بل�غ ٥7.٤2 دوالر للربميل مدعوما 
م�ن تعه�د الس�عودية بمزيد م�ن التخفيضات 
الطوعي�ة يف اإلنتاج، فيما اتفق�ت معظم الدول 
األعضاء يف أوبك+ عىل إبقاء اإلنتاج عند مستواه 

دون تغيري يف فرباير شباط.
وحظ�ي النفط بمزيد من الدع�م بفعل توقعات 
بانخفاض مخزونات الخام األمريكية. ويتوقع 
أل�ف   ٣00 املخزون�ات  تنخف�ض  أن  محلل�ون 
برمي�ل. ومن املنتظر أن يعلن معهد البرول أول 

تقرير من تقريرين أسبوعين لإلمدادات.

املوظف�ن  روات�ب  ان  الربملاني�ة  املالي�ة  اللجن�ة  اعلن�ت 
واملتقاعدين لن تتأخر وس�ترف بموعدها نهاية الش�هر 
الح�ايل .وقال عضو اللجنة جمال كوجر  » ان اللجنة املالية 
استضافت املس�ؤولن يف وزارة املالية ، عدة مرات ملناقشة 

قانون املوازنة العامة لعام 2021 ، حيث اكدوا اىل اللجنة ان 
رواتب املوظفن واملتقاعدين لش�هر كانون الثاني الجاري 
لن تتاخر وس�ترف بموعدها املحدد نهاية الش�هر ، ولن 

تتأثر بتاخري اقرار املوازنة«.

واش�ار كوج�ر ان اللجن�ة املالي�ة مس�تمرة باس�تضافة 
املس�ؤولن يف الوزارات ملناقش�ة موازنات الوزارات وحجم 
االم�وال الفعلي�ة الت�ي تحتاجه�ا كل وزارة ، بغية ضغط 

النفقات ، وتقليل العجر يف املوازنة قدر االمكان »

كوجر : رواتب الموظفين والمتقاعدين لن تتأخر وستصرف بموعدها نهاية الشهر الحالي صندوق اإلسكان يرفع قيمة 
القروض الى 75 مليون دينار 

لبناء الوحدات السكنية
اعلن صندوق اإلس�كان العراقي التابع لوزارة 
اإلعمار واإلس�كان والبل����ديات العامة عن 
رف�ع ق����رض اإلس�ك����ان اىل 7٥ مليون 

دينار.
وذك�ر بي�ان للمكت�ب االعالم�ي للصن�دوق ، 
أن ” الصن�دوق س�يبارش بإق�راض املواطنن 
بمبل�غ اليتج�����اوز ال 7٥ ملي�ون دينار يف 
بغ�داد و٥0 ملي����ون دين����ار يف األطراف 

واملحافظات”.
واشار البيان اىل ان ” القرض سيكون لغرض 
البناء او إضاف�ة البناء من دون فائدة”، الفتاً 
اىل أن ” مدة س�داد القرض س�تكون 20 عاماً 
مقاب�ل عمول�ة إداري�ة تس�توىف مل�رة واحدة 
وقدرها ٥ ٪ وبضمانة العقار نفسه وبكفالة 

يقبلها الصندوق”.
وأك�د املتح������دث باس�م مجل�س الوزراء 
حس�ن ناظم، أمس الثالثاء، أن قروض رشاء 
وبن�اء ال��وح�دات الس�كنية س�تكون بدون 

فائدة.

الذهب يصعد بفعل توقعات 
التحفيز األمريكي

ارتفعت أس�عار الذه�ب  إذ تراجع الدوالر بعد 
أن أكدت جانيت يلن املرش�حة ملنصب وزيرة 
الخزانة األمريكية ع�ىل الحاجة لتحفيز كبري 
ملس�اعدة االقتص�اد ع�ىل التع�ايف م�ن أزم�ة 

فريوس كورونا.
وربح الذهب يف املعام�الت الفورية 0.٦ باملئة 
إىل 18٥0.٦٦ دوالر لألونصة، وأضافت العقود 
األمريكية اآلجلة للذه�ب 0.٥ باملئة إىل 18٥0 

دوالرا.
وحث�ت يل�ن، يف جلس�ة تأكي�د ترش�حيها ، 
صانعي السياسات عىل إقرار إنفاق كبري عىل 
املس�اعدات للتخفيف م�ن تداعي�ات جائحة 
كورونا، مضيفة أن الفوائد س�تفوق تكاليف 

عبء دين أكرب.
الرئي�س  تحفي�ز  حزم�ة  خط�ة  وس�تكون 
األمريك�ي ج�و باي�دن البال�غ حجمه�ا ٩.1 
تريليون دوالر محل تركيز بعد أن يؤدي اليمن 
لتوىل منصب�ه اليوم األربعاء، فيما س�ينصب 
االهتم�ام أيض�ا عىل وت�رية توزي�ع لقاحات 
مض�ادة لكوفيد-1٩، ال�ذي أودى بحياة ٤00 

ألف يف البالد.

العراق ثالث أكبر مصدر للنفط 
إل��ى الصي�ن ع��ام 2020

أظهرت بيانات حكومية صينية ، أن العراق جاء 
باملرتبة الثالثة كأكرب مصدر للنفط للصن خالل 

العام املايض 2020.
ووفق�ا للبيان�ات، فان الطل�ب الصيني ظل عىل 
النف�ط قوي�ا الع�ام امل�ايض حت�ى مع انتش�ار 
جائح�ة كوفي�د -1٩ حي�ث اس�توردت ٤.٥٤2 
مليون طن خالل عام 2020 او ما يعادل 10.8٥ 
ملي�ون برمي�ل يومي�ا وبزيادة بلغ�ت 7.٣٪ عن 
العام الذي س�بقه، علما أن الط�ن الواحد يعادل 

تقريبا 7 براميل.
وأوضحت ان صادرات الع�راق النفطية ارتفعت 
للصن خ�الل العام املايض 2020 بنس�بة 1.1٦ 
باملئ�ة إىل ٦0.12 ملي�ون طن او نح�و 71٥ الف 
برميل يومي�ا يف 2020 مقارنة بالعام الس�ابق، 

ليحتل ثالث أكرب مورد للنفط للصن.
واضاف�ت ان “الس�عودية احتل�ت املرتب�ة االوىل 
يف ص�ادرات النفط للص�ن خالل الع�ام املايض 
حي�ث بلغ�ت 8٤.٩2 مليون ط�ن ، أو نحو ٦٩.1 

مليون برميل يوميا ، بزيادة 1.٩ باملئة عن العام 
السابق”.واشارت اىل ان روس�يا جاءت باملرتبة 
الثانية، حيث بلغت ش�حنات 8٣.٥7 مليون طن 
، أو 1.٦7 مليون برميل يوميا ، بزيادة 7.٦٪ عن 
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أخبار من 
الصحف 

والمجالت

نيويورك تايمز: السعودية تحذف نصوصًا تحريضية لتخفيف التوتر مع بايدن!

فايننشال تايمز ُتحّذر من مخاطر المجاعة في اليمن

المراقب العراقي/ متابعة...
طرحت س�لطات االحتالل الصهيوني، األربعاء، 
عطاءات لبناء 2600 وحدة اس�تيطانية جديدة 
يف 7 مس�توطنات بالضف�ة الغربي�ة بم�ا فيها 

القدس.
وبحس�ب وس�ائل اعالم عربية، فإن 182 وحدة 
اس�تيطانية ستكون يف نطاق بناء مباٍن جديدة، 
يف ح�ن أن الباقي س�يتم يف إطار توس�يع مباٍن 

سابقة، لزيادة عدد الوحدات االستيطانية.
وم�ن ب�ن املس�توطنات الت�ي س�يبنى فيه�ا 
“بسغات زئيف”، و”هار حوما” بالقدس، حيث 
سيتم فتح املزادات العلنية يف النصف الثاني من 
الشهر املقبل. وكانت وسائل االعالم العربية، قد 
ذك�رت يوم الثالث�اء امل�ايض، أن رئيس حكومة 
العدو بنيامن نتنياهو يعمل قبل يوم من استالم 
الرئيس األمريكي ج�و بايدن مقاليد الحكم من 

أجل املوافقة عىل رشعنة بؤر اس�تيطانية “غري 
رشعية” يف الضفة الغربية.

وأضافت، ان نتنياهو مهت�م بتمرير القرار قبل 
تنصيب جو بايدن كرئيس للواليات املتحدة.

إىل ذل�ك قال�ت مص�ادر مقربة م�ن نتنياهو ان 
وزير الجيش الصهيون�ي بيني غانتس قد أبدى 
موافقت�ه عىل هذه الخطوة يوم الثالثاء، مع أنه 

كان قد عارضها قبل عدة أيام.

المراقب العراقي/ متابعة...
نفى وزير الخارجي�ة اإليراني محمد 
مزاع�م  األربع�اء،  ظري�ف،  ج�واد 
لق�اء  ع�ن  “لوفيغ�ارو”  صحيف�ة 
مندوب إي�ران يف األم�م املتحدة تخت 
روانجي مع فريق بايدن يف نيويورك.

وقال ظريف يف ترصيحات للصحفين 
عىل هامش اجتماع مجل الوزراء: إن 
مندوب إيران لدى األمم املتحدة مجيد 
تخت روانجي، موجود يف طهران منذ 
ثالثة أسابيع، وادعاء مراسل فيغارو 

عنه غري صحيح.
وأك�د ظريف، أنه ال داع�ي للتفاوض 
إطالق�ا، وأن ما حدث ه�و أن اإلدارة 

األمريكية أخلت بالتزاماتها.
إدارة  أن  ظري�ف  ق�ال  الس�ياق  ويف 
ترام�ب تذه�ب إىل مزبل�ة التاري�خ، 
ه�ذه اإلدارة ل�م ترح�م حت�ى مركز 

ديمقراطيتها )الكونجرس(.
وح�ول االتفاق الن�ووي أضاف وزير 
يدرك�ون  األوروبي�ن  أن  الخارجي�ة 
تماما أنه يف السنوات الثالث املاضية، 

كانت إي�ران هي الدولة التي حافظت 
رعاي�ة  الن�ووي م�ع  االتف�اق  ع�ىل 
مصال�ح ش�عبها ومصال�ح املجتمع 

الدويل.
وإىل ذلك أك�د ظريف أن األوروبين لم 
ينجح�وا حتى يف مب�ادرة صغرية جدا 
تس�مى Instex ، موضح�ا بانه�م لم 
يتمكن�وا من توف�ري امل�وارد املالية ل� 
Instex، حت�ى املتحدث باس�م األمن 
الع�ام لألم�م املتح�دة، أعل�ن الثالثاء 
امل�ايض أن أم�وال إي�ران جاه�زة يف 
كوري�ا الجنوبي�ة، وأن األم�م املتحدة 
لم تتمك�ن من تحويل هذه األموال إىل 

نيويورك لتستلم حصة إيران.

المراقب العراقي/ متابعة...
قالت وكاالت باألمم املتحدة، إن 43 مهاجرا عىل 
األقل من إفريقيا غرقوا قبالة س�احل ليبيا وتم 
إنق�اذ عرشة آخرين يف أول حادث غرق س�فينة 

بالبحر املتوسط هذا العام.
وذكرت وكالتان باألم�م املتحدة األربعاء، أن 43 
مهاجرا عىل األقل من غرب إفريقيا غرقوا قبالة 
س�احل ليبيا ل�دى محاولتهم الوص�ول ألوروبا 

أم�س الثالثاء بعد انقالب قاربهم وس�ط أمواج 
عالي�ة يف أول حادث من نوعه بالبحر املتوس�ط 

هذا العام.
وقالت املنظمة الدولية للهجرة ومفوضية األمم 
املتحدة الس�امية لالجئن، يف بيان مش�رك، إن 
خفر الس�واحل يف مدينة زوارة الليبية انتش�لوا 

عرشة ناجن ونقلوهم للشاطئ.
وتع�د ليبي�ا طريقا رئيس�يا للمهاجري�ن الذين 

يسعون للوصول إىل أوروبا.

انتهاكات استيطانية خطيرة في الضفة والقدس

مصرع 43 مهاجرا بأول حادثة غرق قارب في المتوسط هذا العام

ما حقيقة »اللقاء« اإليراني - األميركي في نيويورك؟

المراقب العراقي/ بغداد...
ح�ذرت صحيف�ة »فايننش�ال تايم�ز« يف مق�ال 
افتتاحي من مخاط�ر املجاعة يف اليمن بعد تحرك 
الوالي�ات املتحدة ض�د حركة أنص�ار الله، وفرض 

عقوبات عليها.
وقال�ت يف املق�ال إن إدارة ترام�ب قص�دت إطالق 
العنان لصاعقة يف الرشق األوس�ط مما سيعرض 
حي�اة املالين للخطر، بعد أن أعلن وزير الخارجية 
واش�نطن  أن  امل�ايض  األس�بوع  بومبي�و  ماي�ك 

س�تصنف الحوثين يف اليم�ن كجماعة »إرهابية« 
أجنبية.

وح�ذرت األمم املتحدة وبقية الخ�رباء من التحرك 
ال�ذي يهدد بمخاطر بح�رف البالد نحو مجاعة لم 
نش�هد مثلها منذ الكارث�ة يف إثيوبيا يف الثمانينات 

من القرن املايض.
»أدوات«  س�يقدم  التصني�ف  أن  بومبي�و  وزع�م 
ملحارب�ة »النش�اط اإلرهاب�ي«، وس�يعزز الجهود 

لتحقيق السالم وتوحيد اليمن. 

ورأت الصحيفة أن القرار كان »عمال غري مسؤول 
س�يعقد م�ن جه�ود األم�م املتح�دة للتوص�ل إىل 
ق�رار يوقف الح�رب يف اليمن وس�يزيد من معاناة 
املالين يف بلد دمرته حرب مىض عليها س�تة أعوام 

تقريبا«.
ولفت�ت إىل أن »توقيت التصنيف لم يكن مصادفة، 
وكان ع�ىل ما يبدو ج�زءا من جهد إلفس�اد قدرة 
بايدن عىل تخفيف أزمات الرشق األوس�ط وترتيب 

السياسة األمريكية«.

المراقب العراقي/ بغداد...
تس�اءل مراس�ل صحيف�ة “نيويورك 
تايمز” يف بريوت، ب�ن هبارد، إن كانت 
التغيريات الهادئة يف الس�عودية كافية 
لتهدئة التوترات مع الرئيس األمريكي 

الجدي�د جوزي�ف باي�دن.
وقال هب�ارد إن تخفي�ض عدد حاالت 
اإلعدام وإزالة خطاب الكراهية وتحديد 
مدد س�جن الناش�طن، ه�ي جزء من 
التغ�ريات الت�ي قامت بها الس�عودية 
م�ع دخول باي�دن البي�ت األبيض يوم 
20 كانون الثاني. وأشار إىل أن وصول 

باي�دن إىل الحكم قد يكون بداية عالقة 
غري متجانس�ة مع السعودية، رغم أن 
األخ�رية يمك�ن أن تش�ري إىل التقدم يف 
القضايا الت�ي أدت إىل التوتر املس�تمر 
م�ع الوالي�ات املتح�دة. فق�د أعلن�ت 
الري�اض التي كانت تعت�رب واحدة من 
أع�ىل ال�دول يف ناحية أح�كام اإلعدام، 
ع�ن تراج�ع الع�دد ب��85 حال�ة عام 
2020، وذلك بسبب اإلصالح القضائي 
الذي قامت به. وتقول الجماعات التي 
تراق�ب التحري�ض عىل غري املس�لمن 
الس�عودية،  الدراس�ية  املق�ررات  يف 

إن�ه ت�م ح�ذف كل األمثلة الت�ي تدعو 
إىل الضي�ق والش�جب. كم�ا أن الحكم 
ع�ىل أه�م معتقل�ن يف الب�الد وتحديد 
م�دة الحكم جاء مع وص�ول بايدن إىل 
الرئاس�ة. ويقول هب�ارد إن منظمات 
حقوق اإلنس�ان أثنت ع�ىل التغيريات، 
لكنها أكدت عىل فشل اململكة يف توفري 
الحقوق األساس�ية. ونقل الكاتب عن 
آدم كوغل، نائب مدير الرشق األوس�ط 
يف منظم�ة هيوم�ن رايت�س ووت�ش: 
“كانت هناك إصالح�ات جيدة قد تثري 
الحم�اس، لكن الغي�اب الكامل لحرية 

التعب�ري ومواصل�ة القم�ع الس�يايس 
خفف من حصول الس�عودية عىل ثناء 
أكرب عن ه�ذه التغي�ريات”. ويعلق بن 
هب�ارد أن الكث�ري من ه�ذه التغيريات 
غ�ري مرتبط�ة بمحاول�ة التق�رب من 
الوالي�ات املتح�دة، ولكنه�ا ج�زء من 
عملي�ات تنوي�ع االقتص�اد وتخفي�ف 
القي�ود االجتماعية الت�ي بدأت يف عهد 
امللك س�لمان وصع�ود ابن�ه محمد إىل 
الس�لطة ك�ويل للعهد، وه�و الذي دفع 
به�ذه التغي�ريات باإلضاف�ة الرتب�اط 

صفة “البطلجة” به.

المراقب العراقي/ متابعة...
اع�رف انتون�ي بلينكن ال�ذي اخت�اره الرئيس املنتخب ج�و بايدن 
ملنص�ب وزير الخارجية االمريكي ان جريمة اغتيال الجنرال قاس�م 
س�ليماني يف كان�ون الثاني من العام املايض جع�ل الواليات املتحدة 

اقل امانا عما كانت عليه من قبل يف املنطقة.
وذك�رت صحيفة واش�نطن تايم�ز أن ”عملية االغتي�ال التي تمت 
بطائرة مس�رية يف ش�هر كانون الثاني من الع�ام املايض دفع ايران 
للرد باطالق الصواريخ عىل القواعد العسكرية االمريكية يف البالد”.

واض�اف أن »املرشع�ن يف كال الحزب�ن ش�ككوا يف ذل�ك الوق�ت يف 
التربي�ر القانوني للرضبة الجوية االمريكية يف العراق”، مؤكدين أن 
”الجنرال سليماني لم يكن يمثل تهديدا وشيكا للواليات املتحدة كما 

زعمت ادارة ترامب “.
ونقلت الصحيفة عن بلينكن قوله يف جلس�ة استماع ترشيحه امام  
لجنة العالقات الخارجية يف مجلس الش�يوخ إن ”السؤال ليس فيما 
اذا كان اخراج سليماني من الساحة هو اليشء الصحيح من عدمه، 

بل رؤية العواقب املرتبة عىل العملية  فيما سيحدث بعد ذلك “.
واضاف أن ”الواليات املتحدة ليس�ت نادمة عىل اغتيال الجنرال لكن 

االوضاع التي تلت ذلك جعلتنا اقل شعورا باالمان يف املنطقة “.
وتابع التقرير أنه ”يف حالة التأكيد واملوافقة عىل ترش�يحه فسريث 
بلينكن، الذي ش�غل س�ابًقا منص�ب نائب وزي�ر الخارجية يف إدارة 
أوباما وكذلك مساعًدا ديمقراطًيا للجنة مجلس الشيوخ، مجموعة 
من التحديات السياس�ية بش�أن إي�ران، من برنامجه�ا النووي إىل 

التوترات العسكرية والدبلوماسية الجارية حاليا بن الجانبن”.

المراقب العراقي/ متابعة...
أعلن�ت وزارة الخارجي�ة املرصي�ة، األربع�اء، أن “القاه�رة والدوح�ة 
تبادلتا مذكرتن رس�ميتن، اتفقتا بموجبهما عىل اس�تئناف العالقات 

الدبلوماسية بينهما”.
وقالت الخارجية املرصية، يف بيان لها: “اتصاال بالخطوات التنفيذية يف 
إط�ار تنفيذ االلتزامات املتبادلة الواردة ببي�ان العال، تبادلت جمهورية 
مرص العربية، اليوم 20 يناير الجاري، ودولة قطر مذكرتن رس�ميتن، 
حيث اتفقت الدولتان بموجبهما عىل اس�تئناف العالقات الدبلوماسية 
بينهم�ا”. وش�هد يوم االثنن املايض، إق�الع أول رحلة طريان بن مرص 
وقط�ر، قامت به�ا رشكة م�رص للطريان بع�د توق�ف دام قرابة ثالث 
سنوات ونصف السنة. وأقلعت طائرة رشكة مرص الطريان، التي تحمل 
رق�م إم إس 935، من طراز بوينغ ب�ي 738، وعىل متنها 38 راكبا، من 

مبنى 3 يف املطار، يف طريقها إىل العاصمة القطرية الدوحة.
وكان�ت وزارة الطريان املدني ق�ررت إعادة فتح األج�واء املرصية أمام 
الطريان القطري يف الدقيقة األوىل ليوم الثالثاء 12 يناير/كانون الثاني، 
وذلك بعد قرار إغالق املجال الجوي الذي استمر لقرابة 3 سنوات ونصف 
الس�نة. يأتي ذلك بعد أيام من “قمة العال”، التي انطلقت يف السعودية، 
وشهدت إسداال للس�تار عىل األزمة الخليجية التي دخلت عامها الرابع 
إثر خالفات سياسية بن كل من مرص واإلمارات والسعودية والبحرين 
م�ن جهة، وبن قطر من جهة أخ�رى، ووافقت الدول األربع عىل إعادة 

العالقات مع قطر بما يف ذلك الرحالت الجوية.

مرشح الخارجية بإدارة بايدن 
يعترف بحجم االنهيار األميركي 

بعد اغتيال سليماني

مصر وقطر تستأنفان
 العالقات الدبلوماسية

ترامب يغادر البيت األبيض ُمثقاًل بعار جرائمه

المراقب العراقي/ متابعة
وتوج�ه ترام�ب فيما بعد عىل مت�ن الطائرة 
الرئاس�ية إىل منزله يف والية فلوريدا، ليصبح 
أول رئيس للوالي�ات املتحدة يغيب عن حفل 

تنصيب خليفته منذ أندرو جونسون.
وقال ترامب خ�الل تجمع ألنصاره يف قاعدة 
أندروز الجوية: “وداعا وس�أعود مرة أخرى 

بشكل ما”.
ويف وقت س�ابق أعلن ترام�ب أنه لن يحرض 
حفل تنصيب ج�و بايدن األربعاء 20 يناير/ 
كانون الثاني، لريد األخري عليه بأن هذا “أمر 
جي�د”، وأن تجاه�ل تقليد حض�ور الرئيس 
املنتهية واليته كان “واحدا من األمور القليلة 
جدا التي اتفق عليها معه”، بحسب تعبريه.

وأف�اد تقرير لصحيفة الغارديان الربيطانية 
ب�أن التواج�د العس�كري الكثي�ف لق�وات 
بمناس�بة  واش�نطن  يف  الوطن�ي  الح�رس 
تنصيب بايدن جعل سكانها يطلقون عليها 
تس�مية منطق�ة ح�رب، فيم�ا كان قدامى 
املحاربن يتذكرون هذه املش�اهد ويطلقون 
نكاتا ع�ن املنطقة الخ�رضاء يف بغداد بداية 

غ�زو الع�راق.
وذكر التقري�ر انه “ومنذ األس�بوع املايض، 
مأل عرشات اآلالف من قوات الحرس الوطني 
واش�نطن العاصم�ة. هناك نق�اط تفتيش 
للدخ�ول إىل املبان�ي الحكومي�ة ، املحصن�ة 
باألس�وار والحواج�ز الخرس�انية ، وق�وات 
بالبنادق تقوم بدوريات يف زوايا الش�وارع يف 

وسط املدينة”.
واض�اف أن�ه ”وبع�د عقدي�ن عىل مش�اهد 
مش�ابهة لغ�زو الع�راق قام انص�ار ترامب 
بغ�زو ونه�ب مبن�ى الكابيت�ول األمريك�ي 
وخلفوا خمس�ة قتىل، ووس�ط حملة أمنية 
ضخم�ة يف أعقاب ذلك، تم إنش�اء “منطقة 
خرضاء” آمنة يف قلب واش�نطن العاصمة – 
تماًما كما فعل الجيش األمريكي يف بغداد”.

وتابع أن ”صورة العاصمة واش�نطن املليئة 
بالعس�كر والجنود املدججن بالسالح تركت 

سكان العاصمة يف حالة من االرتباك واثارت 
ادان�ة قدامى املحارب�ن يف الكونغرس حيث 
قال س�يث مولت�ون، عض�و الكونغرس عن 
والية ماساتشوستس والذي خدم يف العراق: 
كن�ت اتخي�ل ه�ذا املش�هد وكأنن�ا يف بغداد 
ول�م يخطر بب�ايل انه س�يتكرر يف العاصمة 

واشنطن“.
من جانبه، قال مس�اعد الرئي�س األمريكي 
السابق لشؤون األمن القومي جون بولتون، 
إن ترام�ب س�يدخل التاريخ، كأس�وأ رئيس 

للواليات املتحدة.
وأضاف بولتون، يف مقابلة مع موقع األخبار 
األملان�ي “ت�ي أونالي�ن”: “نع�م، أعتق�د أن 
ترامب س�يدخل يف التاريخ حتم�ا، باعتباره 
أس�وأ رئي�س للوالي�ات املتح�دة”. ووص�ف 
بولتون، اقتحام مبنى الكابيتول يف واشنطن 
يف 6 كانون الثاني، بأن�ه “يوم حزين للغاية 

ألمريكا”.
لك�ن رغم ذل�ك، ال يعتق�د بولت�ون أن عزل 
ترام�ب، أم�ر صائب. وق�ال: “أس�وأ عقاب 

لرامب يف املس�تقبل، هو تجاهله ببس�اطة. 
أما عملية عزله وسحب الثقة منه، فستؤدي 

إىل عكس ذلك”.
ويف وق�ت س�ابق، اته�م بولت�ون، ترام�ب 
الجمه�وري،  الح�زب  إىل تمزي�ق  بالس�عي 
وأش�ار إىل اتس�اع رقعة الخ�الف بن ترامب 

وبعض قيادات الحزب.
أما رئيس�ة مجلس الن�واب األمريكي نانيس 
بيلويس، فقد قالت إنه يمكن اعتبار ترامب، 
رشيكا يف الجرائم التي ارتكبت خالل اقتحام 

مبنى الكابيتول.
 :MSNBC وأضافت بيلويس، يف حديث لقناة
“عندما نتحدث عم�ا إذا كان أي من زمالئنا 
قد تع�اون )أثناء الهج�وم(، فيجب التحقق 
من ذلك، نحتاج إىل دليل يثبت ذلك. وطبعا إذا 
تبن أنهم تعاونوا، فس�يعتربون قد ساعدوا 
يف الجريم�ة. يف بع�ض الح�االت، الجريم�ة 
كان�ت جريمة قت�ل. هذا الرئي�س )ترامب( 
ساعد يف وقوع هذه الجرائم، ألنه حرض عىل 
التم�رد والش�غب، الذي أصبح س�ببا للدمار 

واملوت الذي وقع”.

ومس�اء الس�ادس من كانون الثاني الحايل، 
اقتحم�ت مجموع�ة م�ن أنص�ار ترام�ب، 
مق�ر الكونغرس خالل جلس�ة إلقرار نتائج 
االنتخابات الرئاس�ية التي فاز فيها املرشح 
الديمقراط�ي، جو بايدن، وذلك بعد مس�رية 
جدد فيها ترامب رفض�ه االعراف بانتصار 

منافسه.
أفادت ش�بكة CNN األمريكية بإخالء مبنى 
املحكم�ة العلي�ا يف واش�نطن بس�بب تهديد 
بوجود قنبل�ة، وتوافد عن�ارص من الحرس 

الوطني عىل املبنى.
يذكر أن مبنى املحكمة العليا يقع يف الشارع 
املقاب�ل ملبن�ى الكابيتول، حي�ث أدى بايدن 
اليم�ن الس�اعة 12 ظه�را بتوقي�ت رشق 

الواليات املتحدة.
ويختلف حف�ل تنصيب بايدن عن س�ابقيه 
الت�ي ت�م  بس�بب اإلج�راءات االس�تثنائية 
اتخاذها عىل خلفية جائحة فريوس كورونا 
والتوت�رات املتصاعدة يف ظ�ل حادث اقتحام 
الكابيت�ول ع�ىل أي�دي حش�ود م�ن أنصار 

ترامب.

غادر دونالد ترامب على متن مروحية رئاسية، العاصمة األميركية واشنطن 
بآخر رحلة له بصفته الرئيس الـ45 للواليات المتحدة، متوجها إلى قاعدة أندروز 
الجوية الواقعة في والية ماريالند على بعد 24 كلم عن وسط واشنطن، حيث 

تنتظره الطائرة رقم 1 التابعة لسالح الجو األمريكي.

واشنطن تستنسخ تجربة »المنطقة الخضراء« العراقية!

المراقب العراقي/ متابعة...
قتل ش�خصان بانفج�ار عنيف 
هز وس�ط العاصمة اإلس�بانية 
مدري�د، األربعاء. وق�ال رئيس 
بلدي�ة مدري�د خوس�يه لويس 

مارتيني�ز أملي�دا إن املعلوم�ات 
األولي�ة تش�ري إىل ت�رب غ�از 

محتمل.
إن  للصحافي�ن  أملي�دا  وق�ال 
انفج�ار  يف  قت�ال  »ش�خصن 

تس�بب يف انهيار جزئي ملبنى يف 
وسط مدريد وتس�بب يف اندالع 

حريق يف الداخل«.
وأض�اف أن »املعلوم�ات األولية 
تشري إىل ترب غاز من املحتمل 

أن يكون سبب االنفجار«.
ون�رش ناش�طون ع�رب مواق�ع 
التواص�ل االجتماع�ي يف الب�الد 
مقاطع فيدي�و قالوا إنها ملوقع 

االنفجار.

انفجار عنيف يهز مدريد
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 نعم الحشد الشعبي قوة عراقية تضم  وتمثل كل العراقيين األحرار الذين يعتزون ويفتخرون بعراقيتهم بإنسانيتهم 
من كل األطياف واأللوان والمعتقدات واألعراق   وهذا وراء النجاحات واالنتصارات التي حققها الحشد الشعبي التي 

كانت أشبه باألسطورة  والمعجزة   حيث حقق للعراقيين انتصار  كبير على أخطر هجمة وحشية  في تاريخ العراق 
والبشرية التي كان هدفها  تدمير الحياة وذبح اإلنسان  في كل مكان لهذا كان هزيمة هذه الوحوش الوهابية  وقبر 

خالفتهم وكسر شوكتهم  وحطم أحالمهم لم يكن إنقاذ للعراق والعراقيين فحسب بل إنقاذ للعرب والمسلمين 
والناس أجمعين وهذه حقيقة واضحة ومعروفة ال ينكرها اال العبيد  الحقراء أعداء الحياة واإلنسان.

فالهجم�ة الوهابي�ة الوحش�ية  اإلره�اب  
الداع�ي الوهابي  الذي ولد م�ن رحم  آل 
س�عود وكالب دينه�م الوهاب�ي  ونمى يف 
حضنه�ا وتح�ت رعايته�ا  وكان تدريب�ه 
وتس�ليحه عىل يد آل صهي�ون واملخابرات 
املركزية وأعلن الحرب عىل  الشيعة أوال ثم 

عىل كل إنسان  حر يف األرض ثانيا.
املع�روف  جي�دا  ان الصهيوني�ة العاملي�ة 
هي التي أسس�ت دولة آل س�عود ودينهم 
الوهاب�ي   كما تأكد   إنه�ا أي الصهيونية 
هي التي  أسس�ت دولة آل سفيان ودينهم 
دي�ن الفئة الباغي�ة    وكان لهما أي لدولة 
آل سعود ودينهم ودولة آل سفيان ودينهم 
مهم�ة واح�دة وهي القضاء عىل اإلس�الم 
وقيمه اإلنس�انية الحضاري�ة  وعودة قيم 

البداوة الجاهلية املتخلفة.
س�عود  آل  ان  الق�ول  يمكنن�ا  ه�ذا  م�ن 
ودولته�م ودينهم هم امتداد  آلل س�فيان 
ودولتهم ودينهم  ألن الصانع الخالق واحد 
وه�ي الصهيونية  وكلفتهم بمهمة واحدة 
وهي اإلس�اءة لإلس�الم وتضليل املسلمني 
وخداعهم  ومن ثم ذبح املسلمني  واإلساءة 
لإلسالم باسم اإلسالم    وهذه هي الوسيلة 
الوحيدة التي تمكن أعداء اإلسالم وخاصة 
الصهيوني�ة العاملية من تحقي�ق أهدافها 
ومراميها  هزيمة اإلس�الم تشويه صورته  
ف�رض التخل�ف والجه�ل الع�ودة اىل قيم 
الجاهلية جاهلية ابي لهب   وأبي سفيان.

وهك�ذا نرى ال س�عود  ودولته�م ودينهم   
مهمتهم ه�ي القضاء عىل الرس�ول وأهل 
بيت�ه ومحب�ي الرس�ول وأه�ل بيت�ه هي 
نف�س مهمة ال س�فيان ودولتهم ودينهم 
وم�ا حدث ويح�دث منذ استش�هاد اإلمام 
ع�ي     من ذبح وس�بي وتعذيب وتخريب  
وتدمري  ملحبي الرس�ول وأهل بيته   ونرش 
الجهل والتخلف   وفعال تمكنوا من تحقيق  

الكثري من أهداف الصهيونية ومن أهم تلك 
األهداف تأس�يس دول�ة إرسائيل   وحماية 
إرسائيل والدفاع عنه�ا   والوقوف معها يف   
حروبها عىل الش�عوب العربية واإلسالمية  
وجعلتها تس�جل انتص�ارات  مذهلة  عىل 

الشعوب العربية واإلسالمية.
لكن بعد الصحوة اإلس�المية بقيادة اإلمام 
الخميني وتأس�يس الجمهورية اإلسالمية 
وتأسيس محور املقاومة  فكانت مفاجئة 
وغري متوقعة   بالنسبة للصهيونية العاملية 
ودول�ة  إرسائي�ل وعبي�د ه�ا وبقره�ا  آل 

س�عود وكالبهم الوهابية  القاعدة داعش 
وأكث�ر م�ن 250 منظمة إرهابي�ة وهابية 
كلها تدين بالدين الوهابي وكلها يف خدمة 

أهداف الصهيونية مما جعلها يف خطر.
فالصحوة اإلسالمية قلبت األمور رأسا عىل 
عقب وم�ا كانت تتص�وره وتتوقعه حيث  
طه�رت القلوب وحررت العق�ول ومنحت 
املس�لمني  الوع�ي والق�وة  فتمكن�وا  من 
كشف حقيقة آل س�عود ودولتهم ودينهم 
وامتداده�م آل س�فيان ودولته�م ودينهم 

وعالقتهم بآل صهيون.

االنتص�ارات  وراء  الس�بب  ه�و  وه�ذا 
الكبرية التي س�جلتها الصحوة اإلسالمية 
الجمهوري�ة اإلس�المية مح�ور املقاوم�ة   
وهزيم�ة إرسائيل عىل يد مح�ور املقاومة 
اإلس�المية ح�زب الل�ه وهزيم�ة داع�ش 
الوهابي�ة وق�ر خالفته�م يف   العراق عىل 
يد الحش�د الش�عبي املقدس وهزيمة بقر 

إرسائيل ) آل سعود ( عىل يد  أنصار الله.
وهذا يعني بدأت مرحلة جديدة  وألول مرة 
يف    الش�عوب اإلس�المية والعالم كله  من 
أج�ل إقامة الع�دل وإزالة الظل�م من أجل 

انتصار الحرية وهزيمة العبودية من أجل 
بنا حياة حرة  وخلق إنسان حر.

فالنهضة اإلس�المية الصحوة اإلس�المية   
ث�ورة إنس�انية حضارية  نقل�ة كبرية من 
قيم العبودية الحيوانية الوحش�ية اىل قيم 

الحرية اإلنسانية  الحضارية.
ال�دور  املق�دس  الش�عبي  للحش�د  وكان 
العظي�م يف ترس�يخ ودع�م ه�ذه املرحل�ة 
الجدي�دة التي قادتها الصحوة اإلس�المية 
الت�ي قادته�ا الجمهوري�ة اإلس�المية يف 

إيران.

بقلم/ رضوان العسكري
معروف�ة  انتخابي�ة  ح�رب  ع�ىل  س�ابقاً  اعتدن�ا 
اطرافه�ا, ورصاع�ات حزبي�ة مكش�وفة اوراقه�ا، 
ادواتها االساس�ية التقس�يط املتبادل, واالستهداف 
وعائلت�ه،  واملرش�ح  وزعيم�ه  للح�زب  الش�خيص 
والتنكيل باملشاريع االنتخابية ان وجدت عند بعض 
الكت�ل واالح�زاب، لك�ن هل نش�هد ذات االس�لوب 
يف االنتخاب�ات القادم�ة؟ ام هن�اك اس�اليب جديدة 

مبتكرة؟.
االدوات الت�ي اس�تخِدمت س�ابقاً اصبحت معروفة 
ومستهلكة، وهذا ال يعني انها غري مؤثرة يف الشارع 
العراق�ي، ال�ذي اس�تطاع االع�الم املم�ول املدعوم 

خارجي�اً من التأث�ري فيه، والتحكم بق�راره املهزوز 
املتغ�ري ب�ني اللحظة واالخرى، لكن م�ع هذا يحتاج 
اىل اس�اليب جديدة مملوءة بالقس�وة، إلرهاب جزء 
معني م�ن الناخب�ني، وارغام آخرين ع�ىل الصمت، 
تحت ذريعة الحرية والديمقراطية املزيفة، التي يتم 

فصالها حسب االهواء والرغبة.
طبع�اً االس�اليب الت�ي س�يتم اتخاذه�ا ل�ن تكون 
مفاجئة، او مبتكرات جديدة، بل استخدمت يف حرب 
س�ابقة،  من قب�ل دعاة االص�الح والتغي�ري وممن 
عزفوا عىل س�مفونية )نريد وطن(، الذين )أُْدِخلوا( 

يف ُسبات مؤقت اىل وقت معلوم من ِقبل أسيادهم.
حرق املقرات الحزبية, وتمزيق البوسرتات الدعائية, 

والتع�رض  االنتخابي�ة،  املكات�ب  ع�ىل  واالعت�داء 
الش�خيص ع�ىل املرش�حني، من اب�رز س�مات تلك 
الحرب، التي ستخلق جواً انتخابياً ملتهباً مرتبكاً  يف 

املرحلة القادمة.
االحزاب االس�المية ومرشحيها هم الهدف االسايس 
يف ذل�ك ال�راع، وس�تصوب الغالبي�ة العظمى من 
س�هام االس�تهداف اتجاهه�م، لك�ن ال يعتقد انهم 

سيلتزمون الصمت حيال ذلك.
حينها لن تك�ون النتائج االنتخابية القادمة وردية, 
ول�ن يك�ون املرش�حني )املس�تقلني ابن�اء انبياء(, 
ألنه�م جزء من مجتمع اعتاد عىل الفوىض والرش�ا 

والتزييف، واستغالل حاجات الناس.

نتائج تلك الحرب س�تنتج حكومة ضعيفة هشة ال 
تقاوم اي رياح عاصفة، وسيس�تغلها الجميع ومن 
كل الطوائ�ف الذي�ن اعت�ادوا عىل تقم�ص الفرص 
واس�تغالل الضع�ف من اج�ل بن�اء مماليكهم عىل 
انق�اض الدول�ة, وفش�ل الحكومة, وفقر الش�عب, 
وس�يلعن الناخبني الحكومة التي ارادوها ان تكون 
هك�ذا، حينها س�تكون هناك ضبابية قاس�ية عىل 
املشهد السيايس، وعىل نتائج تلك املشاريع املفتعلة، 
املوكل�ة اىل املجاميع املأجورة، الت�ي حرفت وغريت 
مس�ار التظاهرات التي عقدت عليها جميع اآلمال، 
حت�ى اصبح�ت ملعونة منب�وذة ينتظ�رون موتها 

بأرسع وقت ممكن.

حينها س�تكون نتائ�ج الحرب االنتخابية قاس�ية، 
االيف�اء  تصن�ع حكوم�ة ضعيف�ة، عاج�زة ع�ن 
تلبي�ة االحتياج�ات  بوعوده�ا، غ�ري ق�ادرة ع�ىل 
االساسية لديمومة الدولة، وتغطية حاجات الشعب 
الرضورية، ناهيك عن ما س�تؤول اليها تلك الحرب 
من نتائج غري متوقع�ة تذهب بالعراق اىل املجهول، 
وس�يزداد االمتع�اض من حك�م الش�يعة وادارتهم 
للعملية السياسية، وسيقاد الشارع العراقي باتجاه 
اس�قاط الحكومة الش�يعية، والضغط عليهم برفع 
ايديه�م ان ادارة الدول�ة، واي�كال االم�ر اىل غريهم، 
وه�ذا ما تم العمل علي�ه منذ ع�ام 2014 واىل اآلن، 
بعد ان اصبحت ايران هي الحليف الوحيد للش�يعة، 

بعد غلق جميع الحدود بوجه حكومة ما بعد 2003 
ورفضها وعدم االعرتاف بها من قبل دول الجوار.

يبقى السؤال: كيف ستدير امريكا مصالحها بوجود 
النفوذ االيراني؟ وكيف س�تتعامل الدول العربية مع 
حلفائها املتواجدين داخل العملية السياسية؟ وكيف 
س�تحرك ايران ادواتها داخل العراق للمحافظة عىل 
مصالحه�ا؟ وكي�ف س�يفهم الش�ارع العراقي تلك 
االح�داث الدائ�رة ضمن ح�دوده الجغرافية؟ وكيف 
س�يميز بني السياس�يني ممن يق�دم مصلحة بلده 
ع�ىل مصالح ال�دول االخرى؟ وماه�ي االدوات التي 
ستس�تخدم ضده لجعله الخائن م�ن بني الجميع؟ 

وكيف ستكون نتائج الحرب االنتخابية القادمة؟.

بقلم/ حسن الزين
يك�ون عن�وان املق�ال صادًم�ا لل�رأي العام 
والجمهور للوهلة األوىل، وقد يظهر فيه نوع 
من املبالغة يف التوصيف، لكن هذا الشعار هو 
م�ا تحلم به وتس�عى اىل تحقيقه مجموعات 
وميليش�يات اليمني املتط�رف يف أمريكا التي 
دعم�ت وصول ترامب اىل البيت األبيض. وهو 
ما تجىل بعد عملي�ة اقتحام مبنى الكابيتول 
الرئي�س  العال�م، ووصفه�ا  الت�ي صدم�ت 
الس�ابق جورج بوش االبن بأنه�ا تجعل من 

أمريكا »إحدى جمهوريات املوز«.
ع�ىل  االط�الع  الص�ورة  التض�اح  ويكف�ي 
لعملي�ة  الصادم�ة  العس�كرية  التفاصي�ل 
)الكونغ�رس(  الكابيت�ول  مبن�ى  اقتح�ام 
الت�ي كش�فتها وس�ائل اإلع�الم األمريكي�ة، 
والتي تضمنت عمليات اس�تطالع عس�كرية 
ملبن�ى الكابيت�ول، وتفخي�خ املبن�ى ومب�اٍن 
تابعة للحزب�ني الجمه�وري والديمقرواطي 
باملتفج�رات، وتجنيد ضباط يف جهاز رشطة 
املبن�ى، والتالعب بوالئهم للدول�ة الفيدرالية، 
وتخطيطه�م » لقت�ل ماي�ك بين�س« نائ�ب 
الرئي�س بع�د تأكدهم من رفض�ه االعرتاض 
عىل فوز باي�دن، ورفضه العم�ل عىل عرقلة 
تثبي�ت وتنصيب بايدن يف جلس�ة الكونغرس 
الثان�ي 2020،  الت�ي حصل�ت يف 6 كان�ون 
اضاف�ة اىل التخطي�ط لقت�ل نان�ي بيلويس 
رئيس�ة مجل�س الن�واب، وخطف ع�دد من 
أعض�اء مجلس الن�واب والش�يوخ وأخذهم 

كرهائن إلٍسقاط عملية تثبيت فوز بايدن.
ووف�ق الصح�ف األمريكي�ة ب�دأ التخطي�ط 
القتح�ام مبن�ى الكابيت�ول يف واش�طن قبل 
ش�هرين من الحادث الذي وقع ليلة 6 كانون 
الثاني 2020، تزامنا مع إعالن وصدور نتائج 

االنتخابات الرئاس�ية التي جرت يف 3 ترشين 
وأنص�اره  ترام�ب  واس�تبقها   2020 األول 
بإعالنهم الفوز بعد اقف�ال صناديق االقرتاع 
يف 4 كان�ون الثان�ي 2020، وظه�رت نتائ�ج 
الوالي�ات وامل�دن الت�ي تعتم�د الع�د والفرز 
اليدوي، والتصويت الحضوري، وهو ما تبدل 
مع ب�دء ف�رز األص�وات اإللكرتوني�ة. وكان 
موقع أكسيسوس األمريكي قد كشف سابقاً 
عن تخطي�ط ترامب وأنصاره إلع�الن الفوز 

قبل اكتمال فرز التصويت اإللكرتوني.
 ورغم أن بايدن رجل »أبيض« اال أن مشكلته 
مع اليم�ني املتطرف أن�ه »كاثوليكي، وليس 
بروتس�تانتيا«، وه�ذه النقط�ة جوهري�ة يف 
تفك�ري أنص�ار اليم�ني املتط�رف، ففي نظر 
ه�ؤالء أن الرئيس يجب أن يك�ون من صلب 
رجال الروتس�تانت، ولديه تزكية ودعم من 
الكنائس والتيارات الدينية األنجيلية واس�عة 
النف�وذ، واإلنجيلي�ة ه�ي »النس�خة املُعدلة 
والنصوصي�ة« لالتجاه�ات الروتس�تانتية. 
وأعادت هذه القضية اإلش�كالية الجوهرية، 
اس�رتجاعاً  األمريك�ي،  التاري�خ  ونبش�ت 
واس�تعادة ألح�داث مقت�ل الرئي�س »ج�ون 
كين�دي« الت�ي ال ت�زال ماثل�ة يف األذه�ان، 
فأحد أه�م دوافع التحريض ع�ىل مقتله هو 
ديانته ومذهبه »الكاثوليكي«، حيث اعترت 
الجماعات الروتستانتية اليمينية أن وصوله 
يش�كل أول ك�ر لقاع�دة الحك�م ومذهب 
الدول�ة األمريكية م�ن وجهة نظره�م، فهو 
أول »كاثوليك�ي رومان�ي« يص�ل اىل ك�ريس 
البيت األبيض، بما تمثله الرئاس�ة من صمام 
أمان للهوية األمريكي�ة الفيدرالية االتحادية 
الخمس�ني  للوالي�ات  التماس�ك  وعن�ر 

املتناقضة.

  ب�دأت الفج�وات تظهر يف جدران واش�نطن 
قبل س�نوات مع وصول الرئيس باراك أوباما 
اىل البي�ت األبي�ض ع�ام 2009، كأول رئيس 
من أصول أفريقية يصل اىل كريس الرئاس�ة، 
م�ا أثار حفيظة وحنق البيض الروتس�تانت 

والجماعات اإلنجيلية واليمينية املتطرفة.
  وزاد م�ن الفجوات توس�عاً، حجم االختالل 
الهيكي والعجز امل�ايل يف االقتصاد األمريكي، 
حي�ث بلغ الدين العام األمريك�ي ما يزيد عن 
21 ترليون دوالر، فيما تراجع الدخل الفردي 
للمواط�ن األمريك�ي، وازداد ع�دد األغني�اء 
واألثرياء، وهم قلة قليلة من مالكي الرشكات 
الذي�ن يتحكمون بمفاصل القرار االقتصادي 
والس�يايس األمريكي، مقابل توسع الفقراء، 
وارتف�اع معدالت البطال�ة يف املدن الصناعية 
والكرى التي تقع يف واليات الوس�ط والغرب 
األمريك�ي  الداخ�ل  والي�ات  أي  والجن�وب، 
حي�ث ترتك�ز املجتمعات املحافظة وتنش�ط 
جماعات البيض واإلنجيليني والروتس�تانت 
واليمني املتطرف املؤيدين للحزب الجمهوري 

ولرتامب.  
إن انفجار هذه األزمة الهوياتية داخل النظام 
األمريكي، ل�م تكن وليدة أح�داث الكابيتول، 
فقد أش�ار الرئيس الس�ابق جيم�ي كارتر يف 
مقال له عام 2016 إىل سيطرة األوليغارشية 
عىل الديموقراطي�ة األمريكية، وبداية انحدار 
النظ�ام األمريك�ي ع�ىل وق�ع أزم�ة الهوية، 
كرئي�س  موقع�ه  م�ن  م�رة  ألول  متحدث�اً 
أمريكي س�ابق عن فشل املنظومة السياسية 
واالقتصادية يف الواليات املتحدة، وتحولها إىل 
حكم األوليغارش�يا )حكم القلة املسيطرة(، 
مس�تنداً اىل »امل�ال ال�ذي أصبح يلع�ب دورا 
متزاي�داً يف الحي�اة السياس�ية األمريكية، ما 

يجع�ل م�ن الوالي�ات املتح�دة دولة ش�بيهة 
باألوليغارشية وليست بدولة ديمقراطية«.

وق�د أث�ار الفش�ل االقتص�ادي عواق�ب عىل 
الداخ�ل األمريك�ي، انعك�س ج�دالً هوياتياً 
بخلفيات اقتصادية عرقية وإثنية، وبناء عىل 
معطيات لها صل�ة بالجغرافي�ا االقتصادية 
للوالي�ات األمريكية، بني م�ن يطالب بتطبيق 
النموذج االقتصادي النيوليرايل والسياس�ات 
الداخلي�ة املحافظ�ة الت�ي ظهرت يف ش�عار 
أم�ريكا أوالً ومواجه�ة الخط�ر االقتص�ادي 
والعس�كري الصين�ي ثاني�اً، وه�و االتج�اه 
الذي يدعمه الح�زب الجمهوري والجماعات 
اليمينية بص�ورة خاصة، مقابل دعم الحزب 
الديموقراطي والتيارات اليسارية والطبقات 
لليرالي�ة  واملوال�ني  والس�ود  الوس�طى 
العامل�ي  التوس�ع  سياس�ات  الكالس�يكية، 
لالقتص�اد األمريكي والس�عي لقي�ادة العالم 

وعوملة الديمقراطية.

وقد عل�ق أحد املحللني ألحداث الكابيتول بأن 
أغل�ب املجموع�ات التي اقتحم�ت الكابيتول 
ه�م م�ن مجموع�ات املزارع�ني والفالح�ني 
السياس�ات  أفقرته�م  الذي�ن  األمريكي�ني 
األمريكية املض�ادة التي اتخذته�ا الصني رداً 
عىل اإلجراءات الحمائي�ة األمريكية. وهو ما 
يعكس حجم تأثري وتداخل العامل االقتصادي 
وتداخل�ه مع العامل الهوياتي لرس�م مالمح 

املشهد األمريكي الحايل واملستقبي.
يض�اف اىل التناق�ض االقتص�ادي، التناقض 
تطرف�ا،  اليم�ني  ازداد  حي�ث  العن�ري، 
وأهمه�ا  للبي�ض  منظم�ات  وتأسس�ت 
»املتفوق�ون البي�ض« و«أبن�اء فخ�ورون«، 
تطالب بإقصاء الس�ود وامللونني وتهميشهم 
واضطهاده�م. ونش�أت باملقاب�ل، منظمات 
مث�ل »حياة الس�ود مهم�ة« أو غالي�ة، كرد 
فعل عىل العنري�ة البغيضة. وهو ما ظهر 
يف أح�داث مقتل الش�اب األمريكي من أصول 

افريقي�ة »جورج فلويد« الت�ي أحدثت زلزاالً 
وثورة ل�ذوي البرشة الداكن�ة املضطهدين يف 

الواليات املتحدة.
وباملقاب�ل، زاد نش�اط اليم�ني املتطرف مع 
ح�رب االنتخاب�ات الرئاس�ية واالس�تقطاب 
الح�اد الذي حرض�ت عليه خطاب�ات ترامب 
بمكت�ب  األم�ر  وص�ل  وق�د  العنري�ة، 
التحقيقات الفيدرايل »إف بي آي« إىل تصنيف 
ناش�طي اليم�ني املتطرف عىل أنه�م التهديد 
اإلرهاب�ي املحي األك�ر يف الوالي�ات املتحدة، 
وأنه�م باتوا عاماًل رئيس�ًيا وتهدي�ًدا إرهابًيا 

خطرًا وفًقا ل�«نيويورك تايمز«.
الح�ركات  ترص�دان  مؤسس�تني  وبحس�ب 
املس�لحة والعنيف�ة واملتطرف�ة يف الوالي�ات 
ف�إن   ،MilitiaWatch و   ACLED املتح�دة، 
هناك أكثر من 80 مليش�يا يف أنحاء الواليات 
املتحدة، بينها مليشيات رئيسية أكثر يمينية 
وتطرف�ا، أغلبه�ا تدعم الح�زب الجمهوري، 
وقد ترس�خت هوياته�ا وسياس�اتها يف ظل 
إدارة ترام�ب وخطابات�ه العنري�ة، وه�ي 
تحاف�ظ ع�ىل فهم مش�وه ومح�دود لتاريخ 

الواليات املتحدة.
الجديد يف املش�هد األمريكي، هو أن الش�ارع 
بات جزءاً من رس�م مص�ري الواليات املتحدة 
الهوّي�ة  يف  عميق�ة  انقس�امات  وس�ط 
األمريكي�ة، واتهامات من قب�ل الجمهوريني 
للديموقراطي�ني بأنه�م يأخ�ذون أم�ريكا اىل 
اليس�ار وأنهم اس�تعجلوا اختي�ار جو بايدن 
برين�ي  كاد  )بعدم�ا  للرئاس�ة  مرش�حهم 
س�اندرز - الواض�ح يف توّجهات�ه اليس�ارّية 
الديموقراط�ي  الرتش�يح  ع�ىل  يحص�ل   -
الديموقراطي�ون  يته�م  فيم�ا  للرئاس�ة(، 
الرتامبي�ة والجمهوري�ني بأنه�م تحت تأثري 

ش�عار أمريكا العظمى أوالً، حقنوا الجمهور 
اليمين�ي بجرع�ة بالغ�ة الخط�ورة، وهو ما 
س�يؤثر عىل رس�م مالمح املش�هد األمريكي 
الدويل يف الس�نوات املقبل�ة. خاصة أن ترامب 
أعلن رصاح�ة رفضه لنتائ�ج االنتخابات، يف 
ظل اعتقاد أنصاره أن االنتخابات مزورة وأن 
أم�ريكا رسقت م�ن األجانب، وه�و ما يعني 
ظه�ور تيار أو حزب ثالث فرض نفس�ه عىل 
املش�هد الحزبي والسيايس األمريكي يشري إىل 
تغري وتحول تاريخ�ي، قد يصل اىل حد التنبؤ 
بس�قوط ج�دار واش�نطن ع�ام 2021، كما 
س�قط جدار برلني والكتلة الرشقية واالتحاد 

السوفياتي عام 1989.
هك�ذا أعط�ي املوعد لرفع العت�ب فقط ومن 
أج�ل تل�ك الص�ورة: يضيفه�ا إردوغ�ان إىل 
ألبوماته، ليلفت نظر من يعنيهم األمر إىل أنه 
قادر، ولكن ال يريد. يريدها سعد ورقة ابتزاز 
للس�عوديني، فيم�ا يريده�ا إردوغ�ان ورقة 
انفت�اح عليهم. أم�ا أوضاع س�عد القانونية 
واملالية يف إس�طنبول، فذل�ك ملف آخر يلزمه 
ب�أن ُيس�لّف الرتك�ي أكث�ر، وخصوص�اً أن 
الرئيس الرتك�ي ليس ممن يفصل�ون العمل 

الخريي اإلنساني عن العمل السيايس.
ه�ل تتأثر مس�ارات التألي�ف إيجاب�اً بزيارة 
الحري�ري ألنقرة؟ ال أب�داً. ال يمكن إيجاد أية 
إيجابي�ة تربط بني تألي�ف الحكومة وصورة 
الحريري عىل مائدة إردوغان. نجح الحريري 
يف انت�زاع التكلي�ف ع�ىل مضض م�ن رئيس 
الجمهوري�ة، لكن�ه ل�ن يتمّك�ن م�ن انتزاع 
التأليف بالطريقة نفسها. وإذا كان للتكليف 
أل�ف ممر وممر، ف�إن للتأليف مم�راً واحداً: 
بعب�دا أق�رب إىل بريوت م�ن أنقرة ودمش�ق 

والرياض وباريس وواشنطن.

الحشد الشعبي قوة عراقية تضم كل العراقيين األحرار

االنتخابات القادمة حرب معروفة بدايتها مجهولة نتائجها

جمهورية أميركا الشعبية المسلحة

 

مقول�ة ت�رتدد يف عال�م االدارة املزده�ر املدير الجي�د يجعل من 
املشاريع السيئة جيدة واملدير الىسء يجعل من املشاريع الجيدة 
س�يئة وهذا مايج�ري يف عراق الخري ال�ذي ابتاله الل�ه بثلة من 
املتنفذي�ن املتلونني يف امللبس والش�كل والعقيدة، و هم يزايدون 
ع�ىل الوطن�ني الخريي�ن الذي�ن الدي�دن له�م اال اداء واجباتهم 
باالس�لوب املوضوع�ي واملهن�ي دون االنحن�اء الرادة او رغب�ة 

احدهم.
يف بلد فيه من االس�ماء كفاية يف دف�ة االدارة والقيادة فبعضهم 
ق�د انهى دراس�ته الجامعية يف وق�ت مبكر واخ�رون ليس لهم 
تاريخ درايس مخت�ص ناهيك عن بعض الصياع الذين يظهرون 
عضالته�م خ�ارج حلبة املصارع�ة الحقيقية الت�ي تفرز مابني 
البط�ل ومن عدمه. ماأن اعلن الس�يد رئيس ال�وزراء عن موعد 
انتخابات العراق الترشيعية يف يوم الشيطان االكر السادس من 
حزيران وهو فعال يوم احياء االفعال الش�يطانية العاملية! حتى 
ظهر علينا يف كل يوم مستش�ارا له يهدد بان املوعد مقدس وان 
االح�زاب تضغط للتاجيل وه�و يعلم بان املوع�د مفرك خار ج 
السيطرة! كما ان بعض التوجهات الحزبية الغري مدركة ملصطلح 
الديمقراطية اخذت تجوب املناطق الفقرية بشباب اشداء وتحت 
ش�عار التعبئة لالنتخاب�ات والضغط عىل الضعف�اء من العامة 

لتسليم مستمسكاتهم لتحديث بطاقتهم البايومرتية. 
إحرتن�ا واحتار الرشفاء بكم ايها املزيفون فالديمقراطية التليق 
اال بم�ن ي�درك معناها واساس�ياتها وع�ىل رشط ان اليفارقها 
الثقاف�ة واالكتف�اء وهي التتعاي�ش مع الفق�ر والجهل. والذي 
يح�دث باس�م الديمقراطية هن�ا هو قم�ة الجهل والفق�ر. اذا 
حصل�ت االنتخاب�ات القادمة عىل عجالة فنح�ن يف ورطة وعىل 
ش�فا حف�رة، خصوص�ا ان داع�ش تتم�دد عىل ش�كل حركات 
واح�زاب وان كان�ت موجودة يف مناطق معين�ة يف وقت الحرب، 
فه�ي امتدت االن بعي�دا واصبحت لها امتداد يف مناطق واس�عة 
م�ن الع�راق. اذن الانتخاب�ات نزيهة وهذا س�بب يكف�ي لعدم 
خ�وض االنتخابات اال يف موعده�ا. أما موازن�ة 2021 الجوفاء 
فيج�ب ان ترد اىل الحكومة وان تتعط�ل تماما الن مافيها الغام 
وقناب�ل موقوته كافية لردم ماتبقى من االقتصاد العراقي الذي 
تستنزفه الحروب واملشاكل املحيطة بمجتمعنا واملستجدة، والبد 
م�ن تركها عىل رف�وف الحكومة الغري واعية ملتطلبات الش�عب 
الحقيقي�ة، و م�ن اجل ان يفقه�وا الدرس! فلي�س من املعقول 
ان يح�دث ثالث اس�تقطاعات لرات�ب املوظف والس�ادة الوزراء 
الالأصدقاء يجلس�ون يف كافترييا عامة يس�تعرضون صداقتهم 
الت�ي التع�ر اطالقا عن طبيع�ة عملهم الذي مع�روف للقايص 
والداني بان له�م رال حمايات يمتدون لعرشات الكيلومرتات. ال 
اعرف عىل من تسري هذه املسريات ومالفاىدة منها! ونحن شعب 
يحب الحرية ويبحث ع�ن الخالص. الخري يف ميزانيتكم وال خري 

يف انتخاباتكم.

الميزانية عادلة 
وال انتخابات نزيهة..!

د.حسين فالمرز
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سنكون عىل املوعد.. حيث البرصة، املدينة الباسمة وثغر العراق.. فيحاء 
الوطن، وما أغىل الوطن.. مدينة السياب وشط العرب!

لن أقرب مغزى ما أريد الوصول إليه.. ألنه الحق الذي ُيفرتض أن نحصل 
عليه، وننالُه بثقٍة مطلقٍة، حيث وجودنا وهويتنا بني أقراننا يف املنطقة!

حيان موعد فرض اإلرادة وتأكييد جدارتنا بني اآلخرين من منافسيني.. 
وموعدنيا أقيرتب، حيث كرس الجميود وتحطيم القيود والسيعي صوب 

محفل االستضافة!
قيد اختليف عن غريي، يف رؤيتي صوب ما سييحصل يف األسيبوع املقبل 
والحافل بكل ما من شأنه أن يعطينا الرتكيز أكثر عىل رضورة احتضان 
االشيقاء يف النسيخة 25 لبطولية كأس الخلييج لكيرة القيدم، غيري أن 
الحقيقية هي أننا نعيش يف تاريخني منفصلني، األول قبل 42 عاماً حيث 
اسيتضافة النسخة الخامسة من كأس الخليج عام 1979 واألخرى عام 
2007، أي قبل 14 عاماً حيث طلبنا استضافة املنافسات عام 2011، يف 
ملٍف متكامل، لكنها لم تتحقق ألسيباب ال أجد أي حٍق أو مربر ُيذكر أن 

اتطّرق اليه اليوم!
األهم أن حق االستضافة اليوم أصبح عىل مرمى حجر مّما خططنا إليه 
وحاولنا طامحني طامعني أن يلتئم شيمل إخوتنا يف دول الخليج عندنا، 
حيث الكرم والجود.. حيث مدينة التاريخ والُرقي.. حيث الشعر واملربد.. 

حيث املدينة التي ارتبط اسمها بالنخيل والصمود!
لن امتدح من البرصٍة يشء.. لكنني اسيتجمع قواي حتى أذكر ذلك امللف 
املميزوج بالطموحات املقتولية واإلرادة املعهودة.. مليف أصبح يف ُحكم 
امليايض ألنه لم يتحقيق يف حينها، وأرجيأ اىل حيث يومنا هذا، إذ سييتم 
الكشيف عن امللف املُقدم للجنة الفحص والتقييم من أجل إعطاء الضوء 
األخرض قبل البت بقرار أحقية البرصة يف استضافة البطولة التي أصبح 
ُعمرها 51 عاماً وكتبت اسيماء نجومهيا األفذاذ بأحرٍف من ذهب حيث 
الدخيول بعالم كرة القدم عرب بّوابة التعريف األمثل لبطولة كانت أشيبه 
بمييزان يفصيل بني هيذا املنتخيب أو ذاك، ال بل إنها أصبحيت املقياس 

الحقيقي للمستويات املتطّورة أو تلك الساعية للتطّور!
وهنيا البيد مين أن نطاليب لَِمن ُيفيرتض أن 
ُيربهين للجميع أن الوطنية الحقيقية هي أن 
تقيف اىل جانيب الوطن يف امتحياٍن أقرب ألن 
يكون شيعاره »أكون أو ال أكون« وكٌل حسب 

موقعِه!
أقيول.. عند االمتحيان ُيكرم امليرء أو ُيهان.. 
رسيالتي يف املقيال هذا، اخترصتهيا بكلمتني 
عنوانياً.. »موعدنا.. البيرصة« ألنني عىل ثقة 
تامية أن البرصة سيتحلّق بعرسيها وترتقي 

بطريقتها.
وهنا أجد من الرضوري أن يتم تشيكيل لجان مركزية تعمل بالتنسييق 
ميع محافظة البيرصة ووزارة الشيباب والرياضية واتحاد كيرة القدم 
ونقابية الصحفيني العراقييني وأن تنبثق عنها فرق عميل بغية تحقيق 
األهيم وهو إيصال صوت العراق خليجياً وحتى عاملياً بحق االسيتضافة 
أوالً لبطولة خليجي 25 مع رضورة التأكيد عىل أهمية رفع الحظر الُكيل 
عين املالعب العراقيية، دون الوقوف فقيط عند ملف الرفع الذي شيمل 

البرصة وأربيل وكربالء قبل عامني!
ووفقياً ملا هو ُمتاح فإن املطالبية الجادة تبدأ بدعوة أهل الخربة والنفوذ 
التأثيري مين رياضيني نجيوم أوالً وقامات وشيخصيات إعالمية ورموز 
عامة لديهم القدرة عىل التثقيف باتجاه تعريف الناس برضورة التعاون 
بهدف تحقيق االنجاز الفعييل الذي يضع العراق يف أولويات إنجاحه من 
خيالل ما يتم كتابتيه يف مواضيع وحوارات ومقياالت ونرشها يف مواقع 
التواصيل االجتماعي واملنّصات املهّمة وتسيخري كل اإلمكانيات وما هو 
متوفير يف القنيوات الفضائية من أجيل االرتقاء الواقعيي صوب مرحلة 
تعزيز الثقة برسيالة االسيتضافة ورفع الحظر رشيطة أن يوضع اسم 

العراق فوق كل االعتبارات!
نعيم.. سيبيلنا الييوم يف الوصول ملبتغيى الحصول عىل الحيق الطبيعي 
للعيراق هو مرتابط بيني الجميع ونتعاضد بني األطيراف ألن الهدف هو 
خدمية وطن ورفع مكانته اىل أعىل املسيتويات وأرفع الدرجات وإظهار 
الوجيه الحقيقي يف مدينة البرصة حيث املوعد املنتظر بعد أيام يف ايصال 
رسيالة االسيتضافة وعودة األزرق الكويتي اىل الديار يف مباراة )ديربي( 
خليجيي بحت طيال انتظارها لعقود وسرتسيم بالتأكيد صورة ناصعة 

لقادم أبهى.

موعدنا .. الب�رصة اوقفت عقوبة مدرب االسكان..

لجنة االنضباط تعاقب اندية التجارة والبياع وبسماية 

عمار ساطع

محلية6 Aرياضة  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
الخميس 21 كانون الثاين 2021 العدد 2508 السنة الحادية عشرة

عقدت لجنة االنضباط يف الهيأة التطبيعية 
اجتماعا ملناقشية تقارير مرشيف املباريات 
التيي  والتجياوزات  اإلسياءات  يف  للنظير 
حصليت يف املباريات، إضافة اىل مناقشية 

اعرتاضات األندية. 
وتقيرَر، خيالل االجتمياع، اعتبيار فرييق 
اميام   )3-0( بنتيجية  خيارسا  التجيارة 
فريق شيباب العيدل، وذليك إلرشاكه العبا 
اىل  اسيتنادا  غيري مسيجل يف كشيوفاته، 
امليادة الثامنية / اوال مسيابقات، إضافية 
اىل حرميان الالعب )مروان حسيني( ألربع 
مبارييات اسيتنادا اىل امليادة الثامنة / اوال 
مسابقات، عىل ان يعاد رسم االعرتاض اىل 

فريق شباب العدل بعد مرور سبعة ايام. 
وتقرر اعتبار فريق البيياع خارسا بنتيجة 
والسيالم  النيرص   فرييق  اميام   )3-0(
لثبيوت إرشاك العيب آخر بدال عين الالعب 
حييدر نزيل اليذي يحمل الرقيم )15( بعد 
تدقيق مستمسيكاته والصيور املرفقة من 
املعرتض، والقرار قابل لالستئناف، عىل ان 
يعاد مبلغ االعرتاض لفريق النرص والسالم 

بعد مرور سبعة ايام. 
وتقرر اعتبار فريق بسماية خارسا بنتيجة 
)0-3( اميام فرييق حيفيا إلرشاكيه العبا 
موقوفا بالبطاقات امللونة مع فرض غرامة 
مالية قدرها مليونا دينار عراقي اسيتنادا 
ألحيكام امليادة الثالثية / 32 مسيابقات، 
وحرميان الالعيب )محميد حسيني( الذي 
يحميل الرقم )4( من اللعب ألربع مباريات 
اسيتنادا ألحكام امليادة )الثامنة / اوال ب( 
مسابقات، عىل ان يعود مبلغ االعرتاض اىل 

فريق حيفا بعد مرور سبعة ايام. 
وبالنظير مليا ورد يف تقرير ميرشف مباراة 
)امليثاق وحماية املنشيآت(، تقرر معاقبة 
الالعبني )حسين عيل رشييف وبهاء فرج( 
واملدرب املساعد )حيدر عزيز عبد الزهرة( 
مين نادي امليثاق بالحرمان ملباراتني، وذلك 
اسيتنادا اىل املادة )51 /1 انضباط (، قرارا 
غري قابل لالستئناف استنادا اىل املادة 128 

انضباط .
وتقيرر معاقبة العب فرييق الرشطة لكرة 
الصاالت )رضا خضيري( الذي يحمل الرقم 
)11( بالحرميان من اللعب لثالث مباريات 

متتاليية اسيتنادا ألحكام امليادة )47 ثانيا 
( مين الئحة الصياالت، والقيرار غري قابل 
لالسيتئناف اسيتنادا اىل احكام املادة 128 

انضباط. 
وبنياًء عيىل التظلم اليذي تقدم بيه مدرب 
االسيكان، ولكونيه دفيع مبليغ الغرامية 

وقيى نصيف العقوبية، تقيرر إيقاف ما 
تبقى من العقوبة اسيتنادا اىل احكام املادة 
124 انضبياط، عيىل ان يتيم وضعه تحت 

املراقبة ملعرفة تحسين سلوكه من عدمه، 
ويف حال تكيرار املخالفة يلغى قرار إيقاف 

العقوبة مع فرض عقوبات إضافية.

أعلَن مدرب املنتخب العراقي، السلوفيني سرتيشكو كاتانيتش، قائمة املنتخب 
ملبياراة الكويت الوديية والتي سيتقام 27 كانون الثانيي الحايل عىل 

ملعيب البرصة اليدويل، وذلك ضمن تحضريات أسيود الرافدين 
للتصفيات اآلسيوية املزدوجة. 

وضميت قائمة منتخب العراق ملبياراة الكويت 23 العباً، 
وهم: جالل حسين وفهد طالب ومحمد حميد لحراسة 

املرميى، عالء مهياوي ومصطفى محميد جرب وميثم 
جبار وعيل فائز وسعد ناطق وأحمد إبراهيم وفيصل 
جاسم وحسن رائد ورضغام إسماعيل لخط الدفاع. 
كما ضمت قائمة األسيود الالعبيني: أمجد عطوان 
وهميام طيارق وميازن فيياض وإبراهييم بايش 
ومحمد قاسم وحسني عيل وشريكو كريم وسجاد 
جاسيم ومراد محميد لخط الوسيط، وعالء عبد 

الزهرة وأيمن حسني لخط الهجوم. 
وسيسيافر وفيد منتخب العيراق يوم السيبت 
املقبيل إىل محافظة البرصة، لبيدء تحضرياتِه 
قبل مواجهية األزرق الكويتيي والتي تتزامن 
مع زييارة لجان االتحاد الخليجي لكرة القدم 
لالطالع عىل املنشيآت قبل منيح العراق حق 

استضافة خليجي 25.

أوضيح عيادل نعمية ميدرب كرة القاسيم، 
أن نقياط مواجهية املينياء، املقيررة الييوم 
الخمييس، يف الجولية اليي15 مين اليدوري 
العراقي املمتاز سيتكون مفصلية بالنسيبة 

لفريقه.
وقال نعمة إن »مباراة امليناء مهمة بالنسبة 
لفريقنا، إذ أن النقاط الثالث ستؤمن موقعنا 
يف الئحية الرتتييب، لحيني فتيح االنتقياالت 
الشتوية والتي نعول عليها إلحداث تطورات 

مهمة لتصحيح خطوط الفريق«.
وأضياف أن »النيادي أكميل تعاقداتيه مع 4 
العبيني محرتفيني وهنياك مسياٍع إلضافية 
العبني محليني أن حصلنيا عىل النوعية التي 
تناسيب فكرنيا التكتيكي ليكيون الفريق يف 

حال مختلف بعد هذه اإلضافات«.
وأشيار إىل أن »الفريق جاهز للمباراة وعملنا 
خالل األييام املاضية، لتحضيري الفريق فنيا 
ونفسييا والجمييع متحفز لتحقييق النقط 
الثيالث«، السييما وأن »املبياراة سيتكون يف 
ملعبنا يف اسيتاد الكفل وبالتيايل نراهن عىل 
العبينا لتحقيق العالمة الكاملة من النقاط«.

تعقيد ادارة هيادي القيوة الجوية، 
اجتماعاً حاسيماً ميع الالعب عيل 

حصني لحسم مصريه مع 
الفريق.

وقال مصدر ان »ادارة 
القوة الجوية اجتمعت 
عييل  الالعيب  ميع 
حصني لتحديد مصري 

االخري مع الصقور«.
واوضيح أن »الالعيب 

للعيب  جاهيز 
املبارييات 

لكين 

املدرب ايوب اوديشيو يجلسه دائما 
عيىل االحتياط ويف مرات عدة يضعه 

عىل املدرجات«.
واضاف ان »عيل حصني 
ليم يسيتلم حتيى االن 
مين  االوىل  الدفعية 

عقده هذا املوسم«.
فيرتة  وتنطليق 
مطليع  االنتقياالت 

شباط املقبل.

كشيف مرشف فريق كرة القدم بنادي امليناء 
جهياد مدلول، عين نية النيادي بالتعاقد مع 
العبيني محلييني ومحرتفيني خيالل الفيرتة 

املقبلة.
وقيال مدلول إن »ادارة نادي امليناء سيتكمل 
كافية إجراءات التعاقد مع املدرب عبد الغني 
شهد وكادره املسياعد وتقديمه اىل االعالم يف 

البرصة بمؤتمر صحفي«.

واوضيح ان »االدارة تتحرك عيىل العديد من 
األسيماء املحلية واملحرتفني مين قبل املدرب 
لغيرض تدعيم صفيوف الفرييق خالل فرتة 
االنتقاالت الشيتوية التي سيتنطلق يف األول 

من شباط القادم«.
يذكر ان الفريق يتواجيد يف محافظة النجف 
استعداداً ملالقاة فريق القاسم يف دوري الكرة 

املمتاز.

غيادر وفيد فريق نفط الوسيط إىل 
دولة اإلمارات للمشاركة يف بطولة 

خورفكان الدولية لكرة الصاالت.
وتشيارك 10 فرق يف البطولة التي 
تقيام يف مدينة خورفيكان بني 21 

و28 من الشهر الجاري.
وسيلعب نفط الوسط يف املجموعة 
الثالثية إىل جانيب أنديية البطائح 

ودبا الحصن والشارقة.
لبطولية  األوىل  املجموعية  وتضيم 
الشيباب  فيرق:  خورفيكان، 
واتحياد  وخورفيكان  البحرينيي 
كلباء، فيما تضم املجموعة الثانية 
منتخيب اإلميارات وفريقي مليحة 

والحمرية.
وقيال ميدرب نفيط الوسيط أبيو 

الفضيل عبياس بعييوي إن »هذه 
البطولية تأتي يف توقيت مناسيب، 
مؤكدا أن املشياركة فيها، سيتعزز 
جاهزيية الفرييق للمنافسية عىل 
الصياالت  دوري  لقيب  تحقييق 

العراقي«.
وأشيار إىل أنه »يسيتهدف التتويج 
بالبطولية، إلضافية لقيب جدييد 
يحسب لنادي نفط الوسط، املتوج 
بالدوري املحيل يف آخر 7 نسيخ من 
املسيابقة، كما حصل سيابقا عىل 
املركز الثاني يف بطولة أندية آسيا«.
يشيار إىل أن نيادي نفيط الوسيط 
الصياالت  كيرة  دوري  يتصيدر 
العراقي بعد انتهياء الجولة 14 بي 

34 نقطة.

بعيوي: بطولة خورفكان أفضل إعداد لصاالت نفط الوسط

كاتانيتش يعلن قائمة المنتخب 
لمواجهة الكويت

نعمة يشدد على اهمية 
مواجهة السفانة 

مدلول: الميناء يفكر بالتعاقد مع بعض الالعبين المحليين ادارة الجوية تجتمع 
بعلي حصني

نفيط  ميدرب  قيدم 
الوسيط، جميال عييل، 
اسيتقالته عين تكملية 
املشيوار مع الفريق، وتم 
التعاقد بشيكل ودي  إنهياء 

مع مجلس إدارة النادي.
وقال جميال »قرار فيك اإلرتباط 
يف  اختيالف  هنياك  رضورًييا،  كان 
وجهيات النظير ميع اإلدارة يف األمور 

الفنية«.
الهيئية  ميع  »اجتمعيت  وتابيع 
اإلدارية، قمت باالسيتماع لجميع 
يتحدثون  وجميعهيم  األعضياء، 
وبالتيايل  سيلبية،  نقياط  عين 

التمسيت عدم قناعية بعملنيا، ولذلك فضلت 
االبتعاد وإنهاء املهمة«.

ونوه »االختالف يف األمور الفنية يدل عىل عدم 
قناعة بالعمل، رغيم أن فريقنا متصدر حتى 
الجولية قبل املاضية، هناك إطيراء وثناء عىل 
املسيتوى الفنيي لكن يبقيى رأي اإلدارة مهم 
ومؤثير، وبالتيايل اختالفنيا يف اليرؤى دفعني 
لالعتيذار«. وأشيار إىل أنه فضل إنهياء العقد 
والحفياظ عيىل العالقية الطيبة ميع مجلس 
إدارة النيادي ومغيادرة الفرييق، وهو ضمن 
الفرق املنافسية بقوة عىل الصدارة.  يشار إىل 
أن نفط الوسيط يحتل املركز الثاني يف جدول 
ترتييب اليدوري العراقيي املمتياز برصيد 27 

نقطة.

جمال علي يستقيل 
من تدريب نفط الوسط



كش�ف تقري�ر صحفي إس�باني، عن خط�ر داهم يهدد 
صفقة انتقال إريك جارسيا، مدافع مانشسرت سيتي، إىل 
برش�لونة يف كانون الثاني الجاري.وارتبط اسم جارسيا 
بقوة بالعودة إىل برشلونة، يف املريكاتو الشتوي الجاري، 
بناًء ع�ى رغبة رونالد كوم�ان، املدير الفن�ي، يف تدعيم 
خط الدفاع، وتردد أنه تم التوصل التفاق مع مانشس�رت 
سيتي.وبحسب صحيفة »موندو ديبورتيفو« اإلسبانية، 
فإن باريس سان جريمان مهتم بقوة بضم الالعب، الذي 

يتبقى 6 أشهر فقط يف عقده مع مانشسرت سيتي.
وأشارت الصحيفة، إىل أن تأجيل برشلونة لقرار التعاقد 
م�ع الالعب حت�ى الصي�ف املقبل، س�يجعل أي فرضية 

واردة الحدوث.وأوضح�ت الصحيف�ة، أن الس�عر الحايل 
لجارس�يا والذي يبلغ 5 ماليني ي�ورو ومثلهم متغريات، 
يف متن�اول س�ان جريمان ومعظ�م الف�رق اإلنجليزية.
وبالت�ايل، ف�إن تأجيل االتف�اق الذي أتمه برش�لونة مع 
الالعب بالتوقيع 5 مواس�م ونصف للصيف، قد يتس�بب 

يف ما ال يحمد عقباه.
وبالنس�بة لرونالد كومان، فإنه يرى أن تأجيل الصفقة 
للصي�ف سيتس�بب يف أزم�ة كب�رية، خصوص�ا يف ظ�ل 
اإلصابات التي يعاني منه�ا مدافعيه، كما أن الالعب قد 
يتلقى عروًضا أخرى من أندية تش�ارك يف دوري األبطال 

أيضاً.

خاض بوروس�يا دورتموند آخر 
م�ن  األول  ال�دور  يف  مباريات�ه 
الدوري األملان�ي، بمواجهة باير 
ليفركوزن يف ملعبه »باي أرينا«، 

ضمن منافسات الجولة ال�17.
نه�ى  أ و

د  س�و األول أ ال�دور  الفيس�تيفال 
ط  لس�قو ليفرك�وزن )1-با ي�د  عى 

ليفق�د  الفري�ق 4 نقاط يف آخر 2(، 
 . لت�ني السقوط جو هذا  وتسبب 

يف تجمد رصيد أس�ود 
 29 عن�د  الفيس�تيفال 
املرك�ز  يف  أبقت�ه  نقط�ة 

الراب�ع، لكنه بات مه�دًدا بالرتاجع يف الرتتيب حال 
فوز يونيون برلني يف مباراته املقبلة.

الضحية األوىل
الفري�ق األملان�ي بدأ موس�مه تحت قي�ادة املدرب 
السويرسي لوسيان فافر للعام الثالث عى التوايل، 

لكن البداية لم تكن كسابقيها.
 وق�اد فافر الفري�ق يف 11 مباراة بالبوندس�ليجا، 

لكنه لم يس�تطع تحقيق الفوز س�وى يف 6 منها، 
بينم�ا تع�رض للخس�ارة يف 4 لق�اءات وتعادل يف 
واحدة.وجن�ى دورتمون�د خ�الل ه�ذه الفرتة 19 
نقط�ة، ليرتاج�ع تدريجًيا يف ج�دول الرتتيب، مما 
أدى لتح�رك اإلدارة بإقال�ة فاف�ر م�ن منصب�ه يف 

منتصف كانون أول املايض.
تل�ك اإلقال�ة ج�اءت بع�د تعث�ر الفري�ق يف آخر 3 
امل�درب  قي�ادة  تح�ت  بالبوندس�ليجا  مباري�ات 
الس�ويرسي، والت�ي اختتمها بخس�ارته يف ملعبه 
)1-5( ع�ى ي�د ش�توتجارت، وه�ي القش�ة التي 

قصمت ظهر فافر وأدت للتضحية به.

حقبة جديدة
ل�م ينتظ�ر دورتموند تف�رغ أحد املدرب�ني الكبار 
إلس�ناد املهمة إليه، بل قرر املغامرة بمنح األملاني 
إيدي�ن تريزيتش فرص�ة إدارة الفريق خلًفا لفافر 

حتى نهاية املوسم.
ولم يبد أن النتائج يف طريقها للتحسن تحت قيادة 
املدرب الشاب، البالغ 38 عاًما، حيث تعثر الفريق 
حت�ى اآلن يف 3 مباري�ات م�ن أص�ل 6 خاضها يف 

البوندسليجا.
وحقق رج�ال تريزيتش الف�وز يف 3 جوالت، فيما 
تلقوا خس�ارتني عى يد يونيون برلني وليفركوزن 
بذات النتيج�ة )1-2(، فيما ج�اء التعادل الوحيد 

أمام ماينز.
 ولم يضف تريزيتش لرصيد دورتموند س�وى 10 
نق�اط، أقل ب�9 نقاط مما جناه الفريق مع فافر، 

لكن األخري يزيد عنه ب�5 مباريات.
كم�ا ب�ات الفري�ق مه�دًدا بإنه�اء ال�دور األول 

متأخ�رًا عن باي�رن ميون�خ، املتصدر، 
بف�ارق 10 نقاط، ح�ال فوز األخري 

عى أوجسبورج.
 وحال حدوث ذلك، فإن دورتموند 
الدوام�ة  يف  التوه�ان  س�يواصل 
الت�ي دخله�ا من�ذ ع�ام 2012، 
والتي ق�د تعيقه عن الفوز بلقب 
البوندس�ليجا للموس�م التاسع 

عى التوايل.

مع تغيير مدربه.. دورتموند يستمر بتخبطه في الدوري االلماني

سان جيرمان 
يفكر  بضم

 إريك جارسيا
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دعا املرش�ح الرئايس لربش�لونة، خوان البورتا، إىل إجراء انتخابات النادي الكتالوني 
يف موعدها يوم 24 كانون الثاني، إلنقاذ بقاء ليونيل مييس.وكان برش�لونة قد أعلن 
استحالة إقامة االنتخابات يف موعدها، بعد اجتماع تم عقده مع الحكومة الكتالونية، 

التي أكدت أن الوضع الوبائي الحايل ال يس�مح بالحركة خارج البلدية لألعضاء الذين 
ليس لديهم مركز اقرتاع يف بلديتهم يوم 24 من الشهر الجاري.

وق�ال البورت�ا يف ترصيحات إلذاعة رادي�و كتالونيا: »تأخري االنتخاب�ات يرض بالتجديد 
املحتم�ل لليوني�ل مييس«.وأضاف: »األندي�ة األخرى يمكن أن ترى هذا الوضع وتس�تغله 

بمحاول�ة التوقيع م�ع مييس«.وتابع: »يجب إجراء تدقيق قبل تقدي�م عرض التجديد، هذا 
الوضع ال يفيد برشلونة عى اإلطالق، ألنني أرص عى أننا بحاجة إليه«.

يس�عى نادي ميالن للتعاقد مع أحد مدافعي 
برشلونة خالل املريكاتو الشتوي الجاري.

ووفًق�ا لصحيفة »الجازيتا ديللو س�بورت« 
اإليطالي�ة، فإن ميالن ب�دأ محادثات بالفعل 
م�ع برش�لونة لضم الظهري األي�رس جونيور 
فريبو.وأشارت إىل أن البارسا ال يمانع رحيل 
فريبو معاًرا حتى نهاية املوسم، برشط 
أن يك�ون بند أحقية ال�رشاء بقيمة 

20 مليون يورو.
ويبح�ث مي�الن عن بدي�ل لثيو 
الظه�ري  مرك�ز  يف  هريناندي�ز 
األخ�ري  أن  س�يما  ال  األي�رس، 
مصاب حالًي�ا بفريوس كورونا 
املس�تجد.وال تض�م قائمة ميالن 
أي ظهري أيرس س�وى هرينانديز، 
لذا يلج�أ املدرب س�تيفانو بيويل 
دال�وت يف ه�ذا  بدييج�و  للدف�ع 
املركز، كلما غاب املدافع الفرنيس. 
يذكر أن فريبو انتقل من ريال بيتيس 
صي�ف  يف  برش�لونة  إىل 
نظ�ري   2019
مليون   18

يورو.

ال ي�زال س�ريجيو أجويرو مهاجم مانشس�رت 
س�يتي، غ�ري جاه�ز، عق�ب خضوع�ه للعزل 
ملخالطت�ه أح�د املصاب�ني بكورون�ا، وال يدرى 
مدربه بيب جوارديوال، موعد عودته للتدريبات.

وكان من املتوقع أن يشارك املهاجم األرجنتيني 
أساس�ًيا يف مباراة ال�دور الثالث بكأس االتحاد 
اإلنجلي�زي أمام برمنجهام س�يتي، يف العارش 
م�ن الش�هر الح�ايل، لكنه ل�م يدخل تش�كيلة 

املباراة التي فاز فيها املان سيتي 0-3.
وغ�اب الهداف التاريخي للس�يتي ع�ن آخر 3 
مباريات يف كافة املس�ابقات، وقال جوارديوال 

إن أجويرو سيغيب عن مواجهة أستون فيال.
وتابع »نحن بحاجة لجهوده ونفتقده. األرقام 

تتح�دث ع�ن نفس�ها، إنه 
تاري�خ  يف  ه�داف  أفض�ل 

أن  »يمكن�ه  النادي«.ون�وه 
يحس�م نتائج مباريات بالفوز، 

لكنه ليس معنا منذ فرتة طويلة، 
قدم�ا  ونم�ي  نش�كو  ال  لكنن�ا 

بالالعب�ني املتاحني لدين�ا مع وجود 
البدائل«.

ويحت�ل امل�ان س�يتي، املرك�ز الثاني يف 
جدول ترتي�ب الدوري اإلنجلي�زي املمتاز 

برصي�د 35 نقط�ة م�ن 17 مب�اراة، متأخرًا 
بفارق نقطتني عن مانشسرت يونايتد 

املتصدر الذي خاض 18 مباراة.

أك�دت تقاري�ر صحفية إس�بانية، 
أن  املاضي�ة،  الس�اعات  خ�ال 
النرويج�ي مارتن أوديج�ارد، العب 
وس�ط ري�ال مدريد، ين�وي الرحيل 
ع�ن املرينج�ي واالنتق�ال لصفوف 

ريال سوسيداد هذا الشتاء.
ولع�ب أوديج�ارد املوس�م امل�ايض 
يف صف�وف سوس�يداد ع�ى س�بيل 

اإلع�ارة، وقدم أداًء ممي�زًا، ما دفع 
ريال مدريد الس�تعادته، لكن زيدان 
لم يمنحه الفرصة للمشاركة بشكل 
كبري، ليفكر الاعب يف الرحيل، وفًقا 

لصحيفة »ماركا« اإلسبانية.
وقال مصدر بنادي ريال سوسيداد: 
»ال يوج�د أي مفاوضات حتى هذه 
اللحظة تمت م�ع أوديجارد أو ريال 

مدريد«.
وأض�اف: »كل ما ت�ردد حول عودة 
م�ن  ش�ائعات  مج�رد  أوديج�ارد 

الصحف يف مدريد«.
وش�ارك أوديجارد منذ بداية املوسم 
9 مباري�ات،  م�ع ري�ال مدري�د يف 
ول�م  فق�ط،  دقيق�ة   367 بمع�دل 

يسجل أو يصنع أي هدف.

يدرس  ميالن  إنرت  بأن  إيطايل،  صحفي  تقرير  أفاد 
الدنماركي  آرسنال.واقرتب  مع  تبادلية  صفقة  عقد 
كريستيان إريكسن، العب وسط إنرت، من الرحيل عن 
نرياتزوري، يف ظل عدم تأقلمه يف إيطاليا، وسط أنباء 

تفيد برغبته يف العودة إىل الربيمريليج.
إنرت  فإن  اإليطالية،  سبورت  توتو  صحيفة  وبحسب 
يدرس عقد صفقة تبادلية مع آرسنال، ينتقل بموجبها 
اإليطايل عى  الفريق  مقابل حصول  للجانرز،  إريكسن 
توريرا  توريرا.ويلعب  لوكاس  األوروجواياني  خدمات 
حتى  اإلعارة  سبيل  عى  مدريد  أتلتيكو  يف  حاليا 
يف  الروخيبالنكوس  إىل  انتقل  حيث  املوسم،  نهاية 
بارتي  توماس  الغاني  انتقال  املايض، عقب  الصيف 
األول  الدافع  أن  الصحيفة،  آرسنال.وأوضحت  إىل 
بديل  مع  التعاقد  إىل  بحاجة  إنرت  أن  الفكرة،  لتلك 
يحظى  لذلك  بروزوفيتش،  مارسيلو  يدعم  جيد 
توريرا بقبول كبري لسابق خربته مع أجواء الدوري 

اإليطايل حيث لعب سابقا لسامبدوريا.
ومع ذلك، ال يعد إنرت املهتم الوحيد بإعادة توريرا إىل 
وتورينو  فيورنتينا  أندية  أيضا  فهناك  الكالتشيو، 

التي تسعى للحصول عى خدماته.

 سوسيداد ينفي تعاقده مع أوديجارد

أعلن االتحاد الدويل لكرة القدم »فيفا«، عن قرعة 
 4 يف  تنطلق  التي   ،2020 لألندية  العالم  كأس 
القرعة،  الدوحة.وأسفرت  يف  املقبل،  شباط 
زيورخ  بمدينة  الفيفا  مقر  يف  أجريت  التي 
خالصة  عربية  مواجهة  عن  السويرسية، 
يف  القطري،  والدحيل  املرصي  األهيل  بني 
القرعة  أوقعت  النهائي.بينما  ربع  الدور 
يف  املكسيكي،  أونال  تيجريس  فريق 

مواجهة نظريه الكوري الجنوبي أولسان 
النهائي  نصف  الدور  هيونداي.ويف 
حامل  األملاني  ميونخ  بايرن  سيواجه 
من  الفائز  أوروبا،  أبطال  دوري  لقب 
سيواجه  والدحيل.فيما  األهيل  مباراة 
يتحدد  لم  الذي  الجنوبية  أمريكا  بطل 
أونال  تيجريس  مباراة  من  الفائز  بعد، 

وأولسان هيونداي.
كالتايل:الدور  القرعة  نتيجة  وجاءت 

أونال  تيجريس  األوىل:  النهائي:املباراة  ربع 
الكورياملباراة  هيونداي  أولسان   - املكسيكي 

الثانية: الدحيل القطري - األهيل املرصي
أمريكا  بطل   - األوىل  املباراة  من  النهائي:الفائز  نصف  الدور 

الجنوبيةالفائز من املباراة الثانية - بايرن ميونخ.

البورتا: تأجيل االنتخابات يضر مستقبل ميسي

صفقة تبادلية 
محتملة بين 
إريكسن وتوريرا

األهلي يصطدم بالدحيل
في مونديال األندية

برشلونة يضع شرًطا 
النتقال فيربو إلى ميالن

كورونا 
يصيب راؤول 

جونزاليس
أك�د تقري�ر صحفي إس�باني، إصابة 
ري�ال  أس�طورة  جونزالي�س،  راؤول 
مدريد، ومدرب فريق كاستيا بفريوس 

كورونا.
»م�اركا«  صحيف�ة  وبحس�ب 
اإلس�بانية، ف�إن راؤول ه�و أح�دث 
املصاب�ني بف�ريوس كورون�ا، بعدم�ا 
ظهرت مس�حته إيجابي�ة، عقب أحد 

االختبارات التي أجريت يف فالديباس.
وأوضح�ت الصحيفة املقربة من ريال 
جمي�ع  يف�رض  الن�ادي  أن  مدري�د، 
اإلجراءات الصحية يف فالديباس، ومع 
ذل�ك يصعب تف�ادي الف�ريوس يف كل 

زوايا املدينة الخاصة باملرينجي.
وأضاف�ت الصيحف�ة، أن�ه ت�م ع�زل 
لجمي�ع  وس�يمتثل  منزل�ه  يف  راؤول 
الربتوك�والت الصحي�ة، ول�ن يجلس 
عى مقاع�د البدالء يوم األحد املقبل يف 

.B مواجهة خيتايف

غوارديوال ال يعرف موعد عودة أغويرو للمالعب



ـاِم واحـَتـِسـبـي ـَم ِبـنـَت الـشَّ َدعـي الـتَّـوَهُّ
َفـالـَمـْجـُد للِه والـخـذالُن لِـلّـَعـرَِب

ال َتـعـَتـلـي ِمـنـَبـَر الـتَّـجـهـيـِل آِثـَمـًة
وال َتـكـونـي لَـُه َحـّمـالـَة الـَحـَطـِب

هـا َنـحـُن فـي آخـِر األقـواِم َمـرَتـَبـًة
ـُحـِب وَنـدَّعـي أنَّـنـا أعـلـى ِمـَن الـسُّ

َحـٰياُتـنـا مـا يـزاُل الـزَّيـُف َيـحـُكـُمـهـا
وقـوُلـنـا بـاَت َمـجـبوالً عـلـى الـَكـِذِب

أيـَن الـتَّـَجـرُُّد  َتـْكـفـيـنـا َمـَعـرَُّتـنـا
َفـأْصـِدقـي الـَقـوَل أو ِمـْن ِصـدِقـِه اْقـَتـرِِبـي

ِف ال َيـحـتـاُج َفـلْـَسـَفـًة ِسـرُّ الـتَّـَخـلُـّ
لِـكـي ُنـعـافـى ِمـَن األوثـاِن والـنُّـُصـِب

ـَتـنـا ا أنَّ أُمَّ ـً مـا ُيـْخـِجـُل الـنَّـْفـَس َحـّق
َعـِن الـتَّـفـاُخـِر َحـّتـى اآلَن لَـْم َتــُتــِب

قـولـْي  ِبـرَبِّـِك مـا حـاُل الـِبـالِد ومـا
حـاُل الـَحـضـارِة واإلنـسـاِن واْنـَتـِحـبـي

عـلـى ِبـالٍد َيـسـوُس الـَعـْجـُز َمـْنـَهـَجـهـا
وراِقـِبـْي َدورَة األصـنـاِم َعـْن َكـَثـِب

وحـاولـي أْن َتـسـيـري َعـْكـَس ِوْجـَهـِتـِهـْم
ـِر َكـالذََّنـِب وال َتـكـونـي لِـرأِس الـشَّ

ال َتـْقـرَبـي ِمـْن ِشـعـاراٍت ُمـَزيَّـَفـٍة
وَحـاِذرْي َقـْيـَحـهـا الـَمـْبـثـوث واْجـَتـنـبـي

وأَْضـرِبـْي َعـْن ُفـتـاِت الـِفـْكـِر تـاِرَكــًة
أْهـَل الـنِّـفـاِق وأْهـَل الـّسـْقـِم والـَجـرَِب

ـسـْي لِـَكـريـِم الـَعـْيـِش َمـْنـَقـَبـًة وأَسِّ
ِت األصـنـاُم  َيـضـَطـرِب فـالـَعـيـُش مـا َحـلَـّ

أقـوُل قـويلْ وال أخـشـى الَّـذيـَن ِبـِهـْم
داُء الـُعـروَبـِة ِعـلْـًمـا أنَّـنـْي َعـرَبـي

A 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
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الثقافـي

أبيات خالدة في الذاكرة مختارات من أقوال المشاهير

جالل الدين الرومي
 الوداع ال يقع إال ملن يعشـق بعينيه أما ذاك الذي يحب بروحه 
وقلبه فال ثمة انفصال أبداً.. النار ليس لها دخان عندما تصبح 
لهبا. مهمتك هي عدم السعي وراء الحب، بل أن تسعى وتجد 
كل الحواجـز التـي كنت قد بنيـت بينك وبينه. وتـرى الكريم 
ملـن يعارش منصفا... وترى اللئيم مجانب اإلنصاف. اسـتمع 
إىل صـوت النـاي كيف يبث آالم الحنني يقـول: ُمذ ُقطعت من 
الغاب وأنا أحُن إىل أصيل. القلب جوهر، والقول عرَض، القول 
زائـل والقلب هو الغرض. النفس من كثـرة املديح تتحول إىل 
فرعون. إن األشياء الخفية تجعلها أضدادها مرئية. أنا أشبه 
أنا واِحُدنا ُيشِبُه اآلخر. أيهما أصدق يف الطاعة؟ من أطاع امللك 
يف الغيـب أم من أطاعـه يف الحضور؟. بـدون اإليمان بالغيب 

تغلق عىل نفسك كوة الدار.

دمشق..

ريح معلقة فوق رسيرنا األريض

مدي لها سلما من لحن اليمام

لتتصارع شهوتان يف لحمي

يقول ناي يرتجف من الربد

دمشق..

فراش هائم عىل األرصفة الخجولة

عىل شهوات النوافذ املغلقة

أضيئي لها أفقا

كي ال ُتسأل عن وجهتها املقبلة

يقول ضوء وليد

دمشق..

ريش فوضوي مبعثر

عىل الطرقات ذات الرائحة الداكنة

اجمعيه يف راحة راحتيك

عشا ليتدثر كجسد برتقايل

تقول قربة وضعت بيوضها حديثا

دمشق.. ناي، ضوء، وقربة

 يفتحان املدى..

عصورا وفصوال وأغنيات

هنا.. أعد حاجيات ليلتنا بمفردي

أعـدد بجرأة مـا ينقصني مـن الوجود 

ومنك

جسدا آخر.. ألضاجعك جيدا

ذاتا يف ذوات متعددة.. ألحبك أكثر

وليليق حبنا بصفة األبد

دمشق..

ضوء البيوت املعلقة عىل الغيم

سقوف القرميد تقدم السكينة

للحمام والليل

ال فرق بني الدروب هنا.. ال وجع

وينام الياسمني مسرتخيا خلف

السياج أو عليه

كل مـا يف دمشـق يقودنـا إىل سـماء 

واحدة.. وقيامة

هنـا.. النثر تدوين بالزهر عىل الجدران 

املائلة

الشعر كتابة أخرى

هنا.. عيناك مرآتا أميس

حني أميس أميض عىل الطريق معك

أزرع بحرية عىل رسيرنا

حني عىل عامود من رخام

يعلو الوجود خطوة.. وال يعود

قافية على سور 
دمشق القديم

الـَمـْجـُد هلِل والـخـذالُن لِـلّـَعـَرِب

 عالء محمد زريفة

عادل الغرابي

 فاضل عبود التميمي
ُبني الكتاب من مقدمة، ومتن، وملحق، 
املقدمـة مـن نصيـب جامعـة  كانـت 
الرسـائل، فهي رضوريـة لفهم طبيعة 
الرسائل، وظروف كتابتها، ومقاصدها، 
وقـد ظهر لقـارئ الرسـائل أن الطاهر 
كان يكتبها، كـي يحتمي بالكتابة التي 
يفرغ من خاللها هموما كانت سـاكنة 
يف قلبه، وقد أشـارت محررة الكتاب إىل 
أن الرسـائل كانـت أكثر فنـون التعبري 
التصاقـا بالـروح اإلنسـانية، وتعبـريا 
عنهـا، فضـال عـن إشـارتها إىل نـدرة 
الدراسـات الخاصة عنهـا، فهي وثائق 
أدبية تشـهد عىل عرص كتابها وطرائق 
تفكريهم، واتصالهم باآلخر، وقد َوَجدْت 
السـيدة جامعة النصـوص، أن وقوفها 
عند رسائل )الطاهر( أتاح لها أن تسأل: 
هـل للشـخصية البرشية أكثـر من بعد 
واحـد؟ لقد أجلـْت اإلجابـة ألنها تعتقد 
أن قراءة الرسـائل، وتحليلها كفيلة بأن 
تعطي القارئ ما وراء الصورة النمطية 

املرسـومة لشـخصية مدون الرسـائل، 
والسـيما حني يكون متجهما وجادا.

لقد قـرأُت الرسـائل، وأسـقطُت عليها 
معرفتـي الخاصـة بالطاهـر فقد كنت 
يف  يديـه  عـىل  بالدراسـة  محظوظـا 
مرحلة الدكتوراه سـنة دراسـية كاملة 
يف مكتبـة بيته مع زمـالء يل، وأتاحت يل 
قـراءة الرسـائل، ومعرفتي به عن قرب 
أن أقـول، إن خلـف تلك الصـورة تكمن 
عواطـف إنسـان يصعـب اإلحاطة بها، 
ملـا فيها من روح عطـرة، وأبوة حانية، 
ومزايـا ال يمكـن للمـرء اإلمسـاك بها، 
إال حـني يقرتب مـن الطاهـر، وهذا ما 
يؤكـده مضمـون الرسـائل التـي ظهر 
فيهـا أبا حريصـا عىل عائلتـه، متعلقا 
بأطفاله، وللقارئ أن يقف أمام رسالته 
التـي كتبهـا بتاريـخ 10/ 9/ 1960، 
يقـول فيهـا )لقـد كان وجهـك آخر ما 
رأيـت يف معالـم بغـداد، رأيتـه وأنـا يف 
الطيـارة، فكان خري غـذاء، وخري معني 
عىل السـفر( كي يكتشـف مقدار الحب 

الذي كان يحمله لزوجة كان يسـميها: 
العبقريـة الزوجيـة، والقريـن الصالح 
كناية عـن وفائها، وقدرتهـا عىل إدارة 

شؤون العائلة.
وتحكي السـيدة الساعدي حكايتها مع 
رسـائل الطاهر التي وقعـت عليها بعد 

وفـاة زوجتـه – والسـاعدي جـزء من 
بيـت الطاهر كونها زوجـة )أربد( االبن 
األصغـر للعائلـة – فتقول: إنهـا ُكتبت 
بأسلوب باهر، وصياغة متقنة، وتدفق 
يف العاطفـة حتى عدتها جـزءا من إرث 
الناقـد، وهـي عىل حـق؛ ألنها تكشـف 
جانبا مهما من سـلوك املثقف العراقي، 
وقـد اتسـم بالنزاهـة، والتطابـق بـني 

التصور والفعل، فكان قرار نرشها.
كان الطاهر يتأنُق يف رسائله كما يتأنق 
العاشـق حني يكتـب ملعشـوقته، كتب 
مرة يقول )وأسـتأنُف النوم وأستيقُظ، 
ورسني أن أرى النجوم يف آخر شـوطها، 
وآنسـتني خيوٌط يف الصباح، وبدأُت أعد 
عدتي ملغادرة الغرفة( ويخاطب زوجته 
يف رسـالة أخـرى وفيها يتجىل أسـلوبه 
املعـروف )لم أنسـك لحظة عىل اختالف 
يف الشـدة واللـني، وعـىل مـدى عوامـل 
التذكـر التي تعرفينهـا، وهي مبثوثة يف 

كل مكان(.
كانت رسائل الطاهر مرسلة إىل زوجته، 
وملا كـرب األوالد صـاروا رشكاء أمهم يف 
الخطـاب، وهي رسـائل غربـة الطاهر 
السـفرات  أو  املؤتمـرات،  حضـور  يف 
الثقافيـة، أو الغيبـة الطويلة حني كان 
أسـتاذا، أو متعاقـدا للعمـل يف الجزائر، 
أو مسـافرا للعـالج، وكان فيها منظما 
كمـا هـو يف كتابـة مقاالتـه، وبحوثه، 

ومحارضاته.

علي جواد الطاهر في رسائله الخاصة
تس��عى هذه المقال��ة إىل إلقاء الضوء عىل كتاب »َس��ْغُب العواطف« 
جم��ع وتقدي��م، وتحري��ر لق��اء م��وىس الس��اعدي ال��ذي ص��در ع��ن دار 
الراف��دني ب��روت � 2020، وهو معني بتقديم رس��ائل الناق��د العراقي 
ع��ي ج��واد الطاه��ر )1996( إىل الق��ارئ تلك الت��ي كان ق��د بعثها إىل 

زوجته من بروت، ودمشق، والجزائر، وصنعاء، وبراغ.

املراقب العراقي/ متابعة
شـفاف(  )انتقـام  القصصيـة  املتواليـة  يف 
للقاّصـة أمـل رفعـت أنمـاط متعـددة مـن 
العالقـات املتوالدة بني نسـيج جمـايل بالغي 

موصول بما هو شعري.
ولعـل أول مـا يلفـت القـارئ أمـران؛ األول: 
العنـوان ولـه تفسـري. الثانـي: التصنيـف – 
قصـص قصرية- ولـه تعديـل. أوالً.. )انتقام 
شـفاف( كيف يكـون لالنتقام لـوٌن مخالف 
للون الكراهية السـوداء.. ربمـا يكون متلوناً 
كأوجه البرش وأقنعتهم، فإما أن يكون )رائقاً؛ 
صافياً؛ شـفافاً( ففـي هذا ما يدعـو للحرية 
؟! 1- وإمـا أن يكـون االنتقـام عديـم اللون 
عاكساً لشـفافية الواقع وردَّ فعل طبيعياً له؛ 
كمـا يف قصتـي )تفاحـة آدم( و)صولجان(، 
ففـي كلتيهما رّد فعل طبيعـي لحياة البطلة 
الواقعيـة ص1٥. حيـث اعتقـدْت أن االنتقاَم 
عالمٌة للقـوِة والنجـاح. )أنا لسـت برشيرة، 
أنـا قويـة. ال، ال، لسـت قويـة! أنـا ُمّدِعيـة! 
لكـن يجـب أن أتظاهـر بالقوة. منـذ كنت يف 

الخامسـة وأنا أتحمل مسؤولية أُْخَتيَّ التوأم، 
َتَيتََّمَتا عندما رأيُت أبي يرضب أمي بصولجان 
قديم- يمتلكه – عىل رأسـها؛ فرُيِْديها قتيلة. 
ليس بالرجل الرشير، إنه قوي(. وعرب املقطع 
السـابق تتضح قوة البطلـة يف ترصيحها )أنا 

ُمّدِعية(.. ففي اعرتافها قوة.. كذلك نفت عن 
نفسها صفة الُيْتم ونسبته لشقيقتيها قائلة 
)َتَيتََّمَتا( وهذا يعني أنها ليسـت بحاجة ألحد 
ألن االحتيـاج ضعف فهي ال ُتنتسـب للُيتم أو 

ألم ضعيفة.. 

آليات التخييل في المتوالية القصصية »انتقام شفاف« 

حسين علي محفوظ.. قامة أدبية عراقية وتاريخ ثقافي ومعرفي كبير 
شيخ بغداد والموسوعة العلمية المتحّركة

املراقب العراقي/ إعداد املحرر الثقايف
يعـد العالمـة املوسـوعي حسـني عـيل 
محفوظ إحدى الركائز املهمة يف الثقافة 
والـرتاث العراقي، حيث قدم مئات اآلثار 
بني كتب ودراسـات ومقاالت وتحليالت 

وجداول يف إحصاء العلوم وغريها.
بدايات مسريته

ولد الراحل محفوظ عام 1926 يف شارع 
قريـش بحي الكاظمية يف بغداد، ونشـأ 
يف كنـف أرسة علمية عريقة ويف يوم 19 
كانـون الثانـي 2009 فاضت روحه عن 
عمـر يناهز 83 عامـاً، ودفن يف الصحن 

الكاظمي ببغداد.
ويؤكد أستاذ التاريخ الحديث يف جامعة 
املوصـل الدكتور إبراهيـم خليل العالف 
أن محفـوظ أكمـل دراسـته األوليـة يف 
الكاظميـة، ثـم تخـرج يف دار املعلمـني 
العاليـة ببغـداد وكان تخصصـه اللغة 
العربية، وقد نال شهادة الليسانس عام 

.1948
ويشـري العالف إىل أن محفـوظ يعد من 
العراقيـني القالئـل الذين حصلـوا آنذاك 
عـىل الدكتـوراه يف اآلداب الرشقيـة من 
جامعـة طهران عـام 19٥٥، وحني عاد 
إىل العـراق عـني أسـتاذاً يف دار املعلمني 
العالية عام 19٥6، واختري يف عام 19٥9 
ليكون مفتشـاً للغـة العربيـة يف وزارة 

املعارف.
وأضاف: أن محفوظ درس اللغة العربية 
يف الكليـة الرشقية بجامعـة لينينغراد، 
ومنـح لقـب أسـتاذ املسـترشقني، ثـم 
عـاد إىل كليـة اآلداب يف جامعـة بغـداد 

وأسـس فيها قسم الدراسـات الرشقية 
عام 1961، وأصبح رئيسـاً لهذا القسم 

الفتي، وعمل عىل تطويره.

 نشاطاته العلمية
كان محفـوظ عالمـة فارقـة يف جيلـه 
املزدحم باألعالم مطلع وأواسـط القرن 
املايض، فهو أسـتاذ اللغـات الرشقية يف 
جامعـة بغـداد، وموسـوعي يف العلـوم 
اإلنسـانية املختلفـة كمـا يفيد أسـتاذ 
النقـد األدبـي املسـاعد الدكتـور صالح 

زامل حسني.
ويبني حسـني أن الراحـل اعتنى بالفقه 
وتحقيـق  األعـالم  وسـري  اإلسـالمي 
النصوص الرتاثية والفلسفة اإلسالمية، 
كمـا يعـد متخصصـاً يف آثـار الفارابي 
والتاريـخ، ويعـرف كل شـاردة وواردة 

تتعلق بمدينته بغداد والكاظمية.
ويضيـف »كان محفـوظ عضو املجمع 
العلمي العراقي، وعضو املجمع العلمي 
يف القاهـرة، وعضو الجمعية اآلسـيوية 
امللكيـة يف لنـدن، فضالً عن الشـهادات 
الفخرية التي منحت لـه من الجامعات 

العاملية املختلفة«.
ويعرب حسني عن أسفه لعدم االهتمام 
بنرش النتـاج الفكـري الغزيـر للعالمة 
الراحـل، والـذي يقـارب 1٥00 مؤلـف، 

أغلبها غري مطبوع إىل يومنا هذا.
الراحـل  أن  إىل  العـالف  يلفـت  بـدوره، 
كثـرياً ما كان يمثل العـراق يف املؤتمرات 
النـدوات  ويف  العامليـة،  االسـترشافية 
واملؤتمرات داخـل العراق وخارجه، وقد 

نال الكثري من التكريمات، منها وسـام 
إقبال الذهبي، ووسـام املـؤرخ العربي 
مـن اتحـاد املؤرخني العـرب، كما لقب 

باألستاذ املتمرس من جامعة بغداد.
ويشـري الكاتب واألديب أسـعد عبد الله 
إىل أن محفوظ أحد مراجع علم األنساب 
والـرتاث العربـي واإلسـالمي، وهو من 
كبـار املتخصصـني يف حفـظ الوثائـق 
واملخطوطـات والتعامـل معهـا، ولديه 

كتابات صحفية.

األدب والشعر
ويعـد محفـوظ مـن أعمـدة املجالـس 
األدبيـة والثقافية البغدادية، وقد عارص 
كبـار علمـاء ومثقفـي وأدبـاء عرصه، 

بحسب عبد الله.
ويلفت عبد اللـه إىل اهتمامات محفوظ 
البحثية الرتاثية، فقد تخصص يف اللغات 

الرشقيـة، ولـه العديـد مـن املؤلفـات 
واإلسهامات الفكرية والثقافية.

ويضيـف الكاتـب أن الراحـل يعترب من 
األدب  مجـال  يف  البـارزة  الشـخصيات 
الرشقـي، وتخرج عىل يديـه الكثري من 

الكتاب ورموز األدب يف العالم العربي.
وينقل العالف عن الراحل محفوظ قوله 
»دخلـت دار املعلمني العاليـة يف خريف 
عـام 1944، وحييتهـا يف اللقـاء األول 

بقصيدة مطلعها:
أورق العود وازدهى النوار

وطوى معصم الرياض سوار
وكانـت هذه األبيات بدايـة التعريف بي 
شـاعراً يف الـدار، وقد كان شـعراء الدار 
يف األربعينيات نخبـة، منهم عبد الجبار 
وبـدر  الخزرجـي،  وعاتكـة  املطلبـي، 
شاكر السـياب، وشـاذل طاقة، ومليعة 
عباس، وعبد الرزاق عبد الواحد، وأحمد 

العيسمي من سوريا، وغريهم«.
وممـا قالـه محفوظ يف حق بغـداد يوم 

تأسيسها:
بغداد برج األولياء تعانقت فيه الكواكب

غنـى الزمان بمجدها وحـدت بمدحتها 
الركائب

دامـت جبينـا للفخـار ومفرقـا لـذرى 
الذوائب

وكتب محفوظ الشـعر يف سـن مبكرة، 
حيث أكمل 3 دواوين شعرية، هي »عبث 
الصبا«، و«روائح الشـباب«، و«يواقيت 
الوشاح«، وكان عمره 16 عاماً، وبعدها 
صدرت له دواوين أخرى هي »شقائق«، 
و«املحنـة«، و«كربـة الغربة«، وسـمى 

شعره بعد األربعني »ثمالة كأس«.

مؤلفاته
وكانـت مؤلفـات محفـوظ يف مجاالت 
موسـوعية مختلفـة توزعـت يف حقول 
كثـرية، وبشـأن ذلك يوضح حسـني أن 
مؤلفـات الراحـل تنوعـت بـني مجـال 
الرتاثيـة، وسـري  للنصـوص  التحقيـق 
األعالم، واملوسـيقى، والرتاث الشـعبي، 

والدراسات املقارنة بني اللغات الرشقية 
والعربية واألوروبية.

ويضيف أسـتاذ النقـد األدبي املسـاعد 
أن مـن أبـرز مؤلفـات العالمـة الراحل 
كتاب »املتنبي وسـعدي«، وهي مقارنة 
بني الشـاعر العربي والشـاعر الفاريس 

سعدي الشريازي.
وأشـار إىل أن لدى محفـوظ كتبا مهمة 
الفارابـي، وقامـوس  الفيلسـوف  عـن 
العربيـة، وهـو جـزء مـن  املوسـيقى 
اهتمامـه بالـرتاث املوسـيقي العربـي 
األدب  يف  املتنبـي  وتأثـري  وتوثيقـه، 
الفاريس، ورسـالة جـالل الدين الرومي 
وآثـاره العربية، وله مقارنات أخرى بني 

اللغات الرتكية والطاجيكية واألوردية.

شيخ بغداد
حـاز محفوظ عـىل الكثري مـن األلقاب 
مـن  غـريه  يف  تجتمـع  قلمـا  التـي 
الشـخصيات، مثـل »مكتبـة متنقلة«، 
و«إنسكلوبيديا  متحركة«،  و«موسوعة 
تميش عـىل رجلـني«، و«دائـرة معارف 
و«شـيخ  األدب«،  و«شـيخ  سـيارة«، 
بغـداد« وغريها، كما يقـول الكاتب عبد 

الله.
ويؤكـد أن الراحل يف أيامـه األخرية كان 
يعتز كثرياً بلقب »شـيخ بغـداد«، حيث 
عـرف بعشـقه الكبـري ملدينتـه بغـداد، 
والـذي جسـده عـرب عـدد مـن أعماله 
البحثية والتأليفية، كما احتوت كتاباته 
عـىل معلومـات غزيـرة يسـتفيد منها 

الباحثون عن تاريخ بغداد وتراثها.

عنرتة بن شداد
َهل غاَدَر الُشَعراُء ِمن ُمرَتَدَِّم

ِم  أَم َهل َعرَفَت الداَر َبعَد َتوَهُّ
 يا داَر َعبلََة ِبالَجواِء َتَكلَّمي 

وََعمي َصباحاً داَر َعبلََة َواِسلَمي
 َفوََقفُت فيها ناَقتي َوَكأَنَّه 

َفَدٌن أِلَقيِضَ حاَجَة املَُتلَوِِّم
 َوَتُحلُّ َعبلَُة ِبالَجواِء َوأَهُلنا

 ِبالَحزِن َفالَصّماِن َفاملَُتَثلَِّم
 ُحيِّيَت ِمن َطلٍَل َتقاَدَم َعهُدُه 

أَقوى َوأَقَفَر َبعَد أُمِّ الَهيَثِم
 َحلَّت ِبأَرِض الزاِئريَن َفأَصَبَحت

 َعِساً َعيَلَّ ِطالُبِك اِبَنَة َمخرَِم 
ُعلِّقُتها َعرَضاً َوأَقُتُل َقوَمه

 َزعماً لََعمُر أَبيَك لَيَس ِبَمزَعِم

املراقب العراقي/ متابعة
صدرت للشـاعر والكاتب العراقي هاشـم 
شـفيق رواية جديدة بعنوان »الوزن اآلخر 
للزهـرة«، وهي الرابعة له يف سـياق نتاجه 
الروائي، وتأتي بعد » بيت تحت السحاب«، 
بـريوت 1990 و»أشـهر مـن شـهريار«، 
بـريوت 2011 و»الـربج األحمـر« بـريوت 
2014.تـدور أحداث الروايـة وهي نوع من 
السرية الذاتية للكاتب، يف بريوت، حيث تبدأ
زمانيـاً مـن عـام 1979 وحتـى خـروج 
املقاومـة الفلسـطينية منهـا عـام 1982 
ومكانيـاً منذ لحظة وصول بطل الرواية اىل 
منطقـة »امللعب البلدي« يف بريوت الغربية، 
الفلسـطيني  النضـال  تصاعـد  أوج  يف 
والعربـي هنـاك، ومن ثـم انخـراط البطل 
عامالً يف اإلعالم الفلسطيني، متعّدد املنابر 
تلـك  يف  والـرؤى،  واألفـكار  واالتجاهـات 
األزمنـة التـي تعـد ذهبية، بقيـاس أزمنة 

اليوم.
تتحـّدث الروايـة بلسـان ضمـري املتكلـم، 

وتنطوي عىل شـخصيات رئيسـية كثرية، 
عالقـة  بحكـم  وهامشـية،  وثانويـة، 
الشـخصية املركزية يف الروايـة بها، وثمة 
شخصيات فاعلة ومناضلة وثائرة، وأخرى 

ولكـن  وحائـرة،  متصعلكـة  بوهيميـة، 
يجمعهـا مـكان ثـوري واحد، وهـو رقعة 
صغرية تسـّمى »الفاكهاني« وشخصياتها 
ينتقلون بني هذا املـكان واألمكنة املحيطة 
بـه، وال يتوانـون يف الوصـول اىل »شـارع 
املريسـة«  و»الروشـة« و»عـني  الحمـرا« 
و»الجبـل« يف زمن يبدو صعباً، كونه حربياً 
بامتياز، حيـث ثمة فصائل فلسـطينية ال 
تعـد وتحىص، وثمة حرب أخـرى أهلية لم 
تـزل قائمة يف البـالد، حصـدت الكثري من 

الضحايا، وخلفت جروحاً كثرية.
ولكن رغم مـا تقدم يظهر مـن بني دخان 
املدافـع ورائحة البـارود، ودوي القاذفات، 
يظهـر الحـب يف أبهى صـوره، حب يجمع 
لريسـما  لبنانيـة  بفتـاة  الروايـة  بطـل 
مستقبلهما، وسط ذلك الضجيج والصخب 

والدوي السائد يف تلك الفرتة.
إنهـا روايـة تعيـد إلينا نوعـاً مـن التآلف 
والتالحم والتآزر السـابق الذي كان مألوفاً 

قبل أربعة عقود.

»الوزن اآلخر للزهرة« رواية عراقية تستعيد الزمن الفلسطيني 
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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

وجد الكثري من الشباب بالقروض الحكومية فرصة 
لتحقي�ق أحالمه�م بال�زواج وفت�ح مش�اريع عمل 
جديدة أو رشاء مس�كن، بمختلف أشكاله، شقة أو 
بيت متواضع، مثلما أراد ذلك الش�اب أيهم، املوظف 
يف إحدى الهيئات املستقلة، والتي سمحت ملوظفيها 
االق�راض من أحد املص�ارف الحكومية مبلغاً يصل 
اىل 50 ملي�ون دين�ار بكفالة ضامن�ة، أيهم املتزوج 
من�ذ س�نني ولديه طف�الن، فّكر ب�راء البيت الذي 
استأجره قبل عامني وتحويل اإليجار الشهري الذي 
يدفع اىل قس�ط م�ريف، لكن ُحلم أيه�م تبدّى كما 
املاء، وهو يش�ارف عىل تس�ّلم املبلغ الذي ُتستقطع 
منه نس�بة األرب�اح مقدم�اً والرضيب�ة ومصاريف 
أخرى، مادفع به اىل إلغاء الفكرة، لكن ليس باملجان 
أيض�اً، إذ كلف�ه ذلك دف�ع قرابة )350( أل�ف دينار 

رسوم إلغاء القرض.
املص�ارف الحكومي�ة واملتمثل�ة بم�ريف الرافدين 
والرشيد، سبق وأن اعلنت عن إطالق سلفة ال�)50( 
ملي�ون دينار كبدي�ل عن س�لفة ال��)100( راتب، 
مشرطة تقديم مستند أرض باسم املستفيد لغرض 
منحه الس�لفة بمساحة )50( مراً ويرغب ببنائها، 
وإن هذه السلفة أطلقت بصالحيات مدراء الفروع، 
ويكون التس�ديد )15( مليون دين�ار عىل الهيكل و 
)25( ملي�ون دينار عىل البتل�و و)10( ماليني، عند 
تسلّم املفتاح، كما أطلق املرف أيضاً سلف الزواج 
واملش�اريع الصغ�رية الت�ي يفّضل منحه�ا للورش 
الصناعي�ة التي تراوح مبالغه�ا بني )15( اىل )25( 
ملي�ون دين�ار، وبالرغم م�ن ذل�ك إذا كان املروع 
الصناع�ي موثوقاً، تصل الس�لفة اىل )300( مليون 
بفائدة )%7( ُيعاد النظر فيها حسب أهمية املروع 
والجدارة االئتمانية للزبون، برط أن تكون دراسة 
الج�دوى متقنًة ومعرفة املقرض بتس�ويق املنتج.

كم�ا كش�ف م�رف الرافدي�ن ع�ن من�ح قروض 
لريح�ة األطباء بمختل�ف تخصصاته�م تصل إىل 
)75( مليون دينار، وتشمل القروض األطباء وأطباء 
األس�نان والبيطريني والصيادلة وغريها، تكون عرب 
مراح�ل متفاوتة ورشوط محددة، وبحس�ب طالب 
القرض ورغبته. هذا القرض ال� )25( مليون دينار 
ولغاي�ة ال�� )40( ملي�ون دينار، س�يكون بضمان 

الراتب وكفالة كفيلني، بينما قرض ال�)40( مليون 
دينار، لغاية ال�)60( مليون دينار س�يكون بضمان 
ره�ن العقار. مش�ريا اىل أن قرض ال��)60( مليون 
دين�ار، لغاية ال��)75( مليون دين�ار يكون بضمان 

رهن عقار أيضاً.
هذا يف ما يخص مرف الرافدين، أما الرش�يد، فقد 
أعل�ن عن منح املواطنني س�لفة بمبلغ )75( مليون 
دين�ار لراء وحدة س�كنية يف املجمعات الس�كنية 
ت�م  .كم�ا   )4%( فائ�دة  وبنس�بة  الكفي�ل  رشط 
تخصيص قروض للمشاريع الصغرية تصل اىل )30( 
مليون دينار، وللمش�اريع الكب�رية يكون اإلقراض 
حسب أهمية املروع، فضالً عن قرب اطالق قرض 
ألس�اتذة الكليات بواقع )25( مليون دينار ملدة ست 
سنوات، وهناك قروض لألطباء بمبلغ )50( مليوناً، 
اىل جانب منح س�لف الزواج بواقع )5( ماليني دينار 

وقروض لراء سيارات«.
كم�ا أقدم املرف ع�ىل إطالق س�لفة )75( مليون 
دين�ار، لراء الش�قق يف مجمع بس�ماية وعدد من 
املجمع�ات األخرى يف بغ�داد واملحافظات وبنس�بة 
ربح )%4( دون كفي�ل، إضافة اىل تخصيص مبالغ 
كقروض للمش�اريع الصغرية تصل اىل )30( مليون 
دين�ار، واملش�اريع الكب�رية يكون اإلقراض حس�ب 
أهمي�ة امل�روع.ويف محاولة لتش�جيع الزواج عىل 
الشباب، قرر مرف الرش�يد منح القروض بواقع 
5 مالي�ني دينار لل�زواج، وقروض لراء الس�يارات 

وأبدت بعض الركات منح عجلتني ب�)18( مليوناً، 
كونهما س�يارات إنتاجية )حمل( لتس�هم بتحسني 
دخ�ل املواطن�ني، إضاف�ة اىل االس�تمرار بإق�راض 

املتقاعدين.
مختص�ون بالش�أن امل�ايل واالقتصادي، ل�م يبالوا 
كثرياً بهذه القروض، أن تحرك عجلة العمل وتنعش 
االقتصاد كونها حس�ب املخت�ص االقتصادي هيثم 
أحم�د م�وىس، ل�م تأخ�ذ بنظ�ر االعتب�ار الجدوى 
االقتصادية وعملية تحري�ك االقتصاد بقدر ماهية 
عملية ترويج سياس�ية خاص�ة، وأنها تزامنت مع 
ق�رب االنتخاب�ات الربملانية. الفت�ًا اىل غياب الرؤية 
املوضوعي�ة بالقروض، فمن غ�ري املعقول أن ُتمنح 
س�لف الزواج للش�باب وه�م عاطلون ع�ن العمل، 
بالتايل تتحول الس�لفة إىل مش�كلة ربما تقف حجر 
عث�رة أم�ام طريق اس�تمرار ال�زواج. مش�دداً عىل 
أهمية ايجاد فرص عمل مناس�بة أوالً، من ثم منح 

من يرغب بأّي قرض يريد أسوة بدول العالم.
ويضي�ف موىس بحديثه إعطاء أس�اتذة الجامعات 
واألطب�اء وغريه�م م�ن الرائ�ح عالي�ة الدخ�ل 
قياس�اً برئح أخرى تحتاج لف�رص عمل!، مؤكداً 
إن�ه بمبال�غ هذه الق�روض، بإم�كان إيجاد فرص 
عم�ل للعاطل�ني خاص�ة الخريجني منه�م، يمكن 
مس�اعدتهم بفت�ح وتبني مش�اريع عم�ل صغرية 
ومتوس�طة تس�هم بتحري�ك عجلة العمل بش�كل 

مدروس. 

تقلصت املس�احات الخرض يف العراق خالل الس�نوات 
األخرية بش�كل واض�ح، واختفت آالف األش�جار التي 
كانت تغطي أحد األجزاء الغربية من بغداد، ويف القرب 
منه�ا محافظة األنب�ار التي تض�م أرايض صحراوية 
شاس�عة تمتد حتى الحدود السعودية واألردنية، هذه 
املساحات الصحراوية تعد مصدراً لعرات العواصف 
الرابية التي ترضب العاصم�ة واملحافظات املحاذية 

لألنبار ومنها كربالء يف وسط العراق.
ش�يئاً فش�يئاً بدأ التصحر يقرب من املدن مع اندثار 
بس�اتني النخيل والحزام األخرض ال�ذي كان يراد منه 

حماية بغداد من العواصف الرابية.
والتصّح�ر ال�ذي يقال عنه أن�ه قاتل يتم�ّدد بصمت، 
عرفته منظمة الصحة العاملية عىل موقعها الرس�مي 
بان�ه »ظاه�رة تح�ّول األرض الخصب�ة اىل صحراء«، 
حيث تصن�ف مظاهر التصّحر يف العراق اىل عدة أنواع 
منه�ا تملّح و تغدق الرب�ة، و تدهور الغطاء النباتي، 
و تك�ون الكثبان الرملية مما أدى اىل تدني مس�اهمة 
الناتج املحيل الزراعي بالناتج املحيل اإلجمايل و هجرة 
الفالحني ألراضيه�م و انقراض العدي�د من املجاميع 

النباتية.
وتشري وزارة الزراعة إىل حاجة العراق إىل أكثر من 16 
مليار شجرة إلحياء املناطق التي تعاني من التصحر.

املستش�ار الس�ابق للجنة الزراعة النيابية ومستشار 
وزارة الزراع�ة عادل املختار أوض�ح ل أن لدى العراق 
 24 ب  تق�در  للزراع�ة،  صالح�ة  كب�رية  مس�احات 
مليون دونم، ولكن ما زلنا نعاني من مش�كلة تراجع 
املساحات املزروعة بسبب أزمة املياه التي يعاني منها 
العراق، وقلة األمطار أيضاً من أسباب تدهور الزراعة 
يف الع�راق باإلضاف�ة اىل ضع�ف امل�ردود االقتص�ادي 
ل�ألرايض الزراعي�ة ألن انتاجي�ة الدون�م الواح�د من 
محص�ويل الحنطة والش�عري قد تصل مث�اًل اىل نصف 

طن فقط، ويف هذه الحالة سيكون الربح قليل أيضاً.
وع�ن تجريف األرايض، أضاف املخت�ار: أنه لو اطلعنا 

ع�ىل دول العال�م لوجدن�ا معظ�م دول العال�م قامت 
بتجري�ف األرايض الزراعي�ة و حّولته�ا اىل عم�ارات 
س�كنية تتضمن حدائ�ق و منتزه�ات و اماكن للعب 
االطفال، و لكن يف العراق تم تقطيع األرايض الزراعية 
و تحويله�ا اىل عش�وائيات س�كنية أو قط�ع أرايض 
سكنية بمساحة 50 مراً أو 100 مر، وهذا يعد تدمرياً 
للواقع الزراعي، فاذا ما تم تجريف األرايض و تحويلها 
اىل عمارات س�كنية س�يتم توفري املاء و الكهرباء ألن 
لكل عمارة س�كنية نقطة ماء ونقطة كهرباء واحدة 
أم�ا أذا ما تم تقطيع األرض وبيعها كبيوت فلكل بيت 
نقطة ماء و كهرباء مما قد يزيد من اس�تهالك املاء و 

الكهرباء و يؤدي اىل فوىض سكنية.
وق�ال املختار: عىل س�بيل املثال ل�و اتجهنا نحو خط 
رسيع الدورة يف بغداد، لوجدنا مساحة كبرية لبساتني 
محروقة ومهملة، لم تتم االس�تفادة منها كبس�اتني 
عامرة، ولم يجر تحويلها إىل مجمعات سكنية تعكس 

الوجه الحضاري للعاصمة.
وحول أهمية املس�احات الخرض قال املختار: الغطاء 
النبات�ي مهم ج�داً يف تحس�ني الواقع البيئ�ي، فكلما 
زاد الغطاء النباتي كلما تحس�نت البيئة وقلّت نس�بة 
الغبار يف الجو وتراجع التصحر، و من املمكن أن يعود 
الغطاء النباتي يف بلدنا كالس�ابق عندما تزيد انتاجية 
الدونم الواحد حتى تصل اىل 2 طن، و عىل سبيل املثال 
إذا كان س�عر الط�ن الواحد من محص�ويل الحنطة أو 
الش�عري 560 ألف دينار فسيكون الربح يف ال 2 طن يف 
الدون�م الواحد مليون و 120 أل�ف دينار، و هذا املبلغ 

يعد مربحاً جداً للفالح وعامل تشجيع له للزراعة.
و يف مع�رض رده عىل س�ؤالنا بش�أن أس�باب تدهور 
مس�احات األرايض الزراعي�ة، ق�ال الدكت�ور قاس�م 
تب�ن بزون من الدائرة الفنية ل�وزارة الصحة و البيئة 
_ش�عبة تدهور األرايض: إن تده�ور األرايض الزراعية 
متعلق بع�دة عوامل أبرزها العوام�ل الطبيعية، منها 
الجف�اف و انحس�ار املياه و ارتفاع درج�ة الحرارة و 
التغ�ريات املناخي�ة و عوامل برية متمثل�ة باإلدارة 

السيئة لألرايض .
وأض�اف: يوجد ل�دى وزارة الصح�ة و البيئة مقرح 
إنش�اء أحزمة خرض حول املدن و إنشاء حزام اخرض 
ع�ىل الح�دود الفاصل�ة ب�ني الع�راق و الس�عودية و 
بمس�احة كبرية و لم يدخل املقرح حيز التنفيذ بعد، 
حي�ث ما تزال الدراس�ة مس�تمرة من قب�ل املديريات 
التابع�ة للمحافظ�ات حول املس�احات التي تعرضت 

للتصحر و األرايض الزراعية املتصحرة.
و أشار الدكتور قاسم اىل أهمية تنمية الغطاء النباتي 
و إع�ادة تأهي�ل املراع�ي الطبيعية و تنمي�ة الغابات 
املتدهورة و إنش�اء أحزمة خرض تحي�ط باملدن أو يف 
األرايض املتصّح�رة املحاذية لدول الج�وار التي تعترب 
مصدراً للغبار و الرياح املوس�مية التي تنش�أ بس�بب 

العواصف الرابية .
ولفت إىل أنه من املمكن مساعدة املجتمعات املحلية و 
توفري موارد اقتصادية لهم بإدخال مش�اريع تنموية 
و مس�تدامة تس�اهم يف تحس�ني الوض�ع املعييش يف 
املناط�ق الريفي�ة للتقلي�ل م�ن هج�رة الفالح�ني اىل 
املناط�ق الحرضي�ة ، و اس�تخدام الزراع�ة الذكية و 

هي م�ن أح�د العوامل الناجح�ة يف الزراع�ة و ذلك 
باس�تخدام التقني�ات الحديث�ة يف الزراع�ة و البذار 
لتك�ون يف خط�وة واح�دة ب�دالً م�ن ع�دة خطوات 
لتقليل الحراثة و تش�تت الربة السطحية أو تراكم 
األمالح ، و يتوقف تراكم األمالح يف الربة عىل نوعية 
املي�اه املس�تخدمة يف الزراعة ، لذا م�ن الواجب عدم 

استخدام مياه املبازل ألغراض الزراعة.
وتط�رق الدكت�ور مخت�ار خمي�س حب�ة / املدي�ر 
اىل  العراقي�ة  األخ�رض  املن�اخ  ملنظم�ة  التنفي�ذي 
موض�وع بالغ األهمي�ة قائالً: إن ل�دى وزارة البيئة 
عدة مشاريع تتوقف عىل التمويل كاألحزمة الخرض 
ح�ول املدن و طم�ر األرايض الرملية و زراعة بعض 
املناط�ق ، و إن م�دى نج�اح هذه املش�اريع يتوقف 
عىل التعاون الج�اد بني الحكومة و القطاع الخاص 
و منظم�ات املجتم�ع املدن�ي ، ألن كل ط�رف م�ن 
ه�ذه األطراف ال يس�تطيع العمل بمف�رده ، و عليه 
ال بد م�ن تكاتف األطراف الثالث�ة لتحقيق األهداف 
املنش�ودة ضم�ن الربنام�ج الحكومي ، و م�ا تزال 
أغلب املش�اريع محصورة بالدول�ة فقط و دور كل 
من القطاع الخاص و منظمات املجتمع املدني يكاد 
ضعيف ، أيضاً من ضمن املشاريع التي بدأت مؤخراً 
من قب�ل وزارة الصحة و البيئ�ة العراقية بالتعاون 
م�ع برنامج األمم املتحدة للبيئة و تابعتها منظمتنا 
، م�روع خط�ة التكّي�ف الوطنية ملجابه�ة اآلثار 
الخطرية التي يتعرض لها العراق جراء آثار التغريات 
املناخية ألن العراق من الدول التي تأثرت بالتغريات 
املناخي�ة كارتف�اع درج�ات الحرارة ع�ن معدالتها 
الطبيعية و انخفاض مستوى هطول األمطار ، مما 
أدى اىل تفاق�م الجفاف و تدهور األرايض الخصبة و 
زيادة الكثبان الرملية ه�ذه العوامل مجتمعة ألقت 
بظاللها عىل حياة اإلنس�ان و صحت�ه و اقتصاده ، 
و س�يتم من خالل خطة التكّيف الوطنية التخطيط 
الس�راتيجي القائ�م ع�ىل التوقعات املس�تقبلية و 
تحدي�د أهم آلي�ات التكّيف م�ع املناخ م�ع الركيز 
عىل تعزيز القدرات املؤسس�اتية و التقنية و املالية 
لضم�ان إدم�اج احتياج�ات التكّي�ف متوس�طة و 

طويلة األجل يف التخطيط اإلنمائي الوطني .
و ذكر د. حبة أن من بني أهم املخاطر التي يواجهها 
الع�راق ألنه دولة مصب هي مش�كلة ُش�ح املياه و 
انخفاض مس�توى نهري دجلة و الفرات نتيجة ما 
تق�وم به دول املنبع تركيا و إيران من بناء الس�دود 
األمر ال�ذي أدى اىل قلة تدفق املي�اه اىل النهرين مما 
أدى اىل تأث�ر الزراع�ة و تهدي�د الحي�اة يف األهوار و 
محافظ�ات جنوبي العراق ، ف�اذا ما تم تأمني املياه 
س�تنجح الزراع�ة و بالت�ايل س�نقلل م�ن انبعاثات 
الغازات الدفيئة التي تتضمن ثاني أوكسيد الكاربون 
 )ch4( و امليثان )n2o( و أوكس�يد الني�روز co2 ((
التي تس�هم كثرياً يف زيادة االح�رار و تغري املناخ و 
هي موج�ودة يف الغ�الف الجوي و تتمي�ز بقدرتها 
عىل امتصاص األش�عة التي تفقده�ا األرض و هي 
األشعة تحت الحمراء مما يساعد عىل تسخني الجو 

و تفاقم االحتباس الحراري .

واالقتصادي�ة  املالي�ة  االزم�ات  بع�د 
املتتالية التي اجتاحت العراق يف سنواته 
االخرية، ُصنفت االزم�ة املالية الجارية 

هي االصعب بتاريخ البالد.
وع�رب املواطن�ون ع�ن اس�تيائهم م�ن 
ت�ردي او انقط�اع مف�ردات البطاق�ة 
التمويني�ة التي من املف�رض ان توزع 
ش�هريا وبمواده�ا الغذائي�ة الكامل�ة 
والتي تعت�اش عليها رشيحة كبرية من 
املجتم�ع العراقي، يف ظ�ل تأكيد وزارة 
التج�ارة وج�ود عجز يف تأم�ني جميع 

مفردات البطاقة شهريا. 
املتحدث االعالمي باس�م الوزارة محمد 
حن�ون ق�ال، إن »البطاق�ة التمويني�ة 
تعرض�ت الهت�زاز كب�ري ج�راء االزمة 
االقتصادي�ة وانخفاض اس�عار النفط 
املالي�ة  التخصيص�ات  قل�ة  وبالت�ايل 
لل�وزارة ومنذ بداي�ة 2020 وحتى قبل 
فرة قليلة كانت هن�اك صعوبات امام 
وزارة التجارة بالتزاماتها تجاه البطاقة 
التموينية من خالل التعاقد لراء مواد 

السكر والزيت والرز«. 
واضاف حنون ،«ام�ا موضوع الحنطة 
فهو متوفر بس�بب الخزين الكبري الذي 
يتج�اوز خمس�ة مليون ط�ن للحنطة 
املس�وقة م�ن الفالح�ني و املزارعني«، 
مبينا انه » حصلت ال�وزارة قبل ثالثني 
يوم�ا ع�ىل مبل�غ 91 ملي�ار دين�ار تم 
التعاق�د ع�ىل رشاء اكث�ر م�ن 80 الف 
طن من مادة الس�كر و76 مليار دينار 
حصل�ت عليه ال�وزارة كتخصيص مايل 
ل�راء اكث�ر م�ن 50 ال�ف ط�ن اي ما 

يكفي لشهر ونصف من هذه املادة«.
وكان مواطن�ون قد اعرب�وا عن قلقهم 
م�ن انقط�اع م�ا تبق�ى م�ن البطاقة 

التموينية يف ظل ازمة تأخر الرواتب. 
واك�د املتحدث باس�م التج�ارة عىل انه 

» التوج�د يف االفق الح�ايل نوايا إليقاف 
تجهيز املف�ردات التموينية، لكن هناك 
لجنة حكومي�ة تدرس وض�ع البطاقة 
التموينية برئاس�ة الس�يد وزير العمل 
و ممثل�ه بكل ال�وزارات وه�ذه اللجنة 
خرج�ت بتوصي�ات مهم�ه اىل جان�ب 
االس�يرتيجيات و املح�اور الثالث التي 
خرجت به�ا وزارة التجارة والتي تنص 
ع�ىل ) ام�ا ان تدف�ع الحكوم�ة مبالغ 
العق�ود بالتقس�يط او توجيه مفردات 
البطاقة اىل العوائل الفقرية و املستحقة 
واملش�مولة بالرعاية االجتماعية او من 
خ�الل توفري املبال�غ بش�كل كامل من 

خالل توفري مبالغ التعاقدات(«.
وت�م تجهي�ز ارب�ع وجب�ات م�ن مادة 
ال�رز ومثلها ملادة الس�كر خ�الل العام 
الجاري، فيما الوزارة مس�تمرة بالعمل 
ع�ىل تجهيز اربع وجبات من مادة زيت 
الطعام يف االيام املقبلة، ويستمر توزيع 
الحنط�ة حي�ث تم�ت دع�وة املطاحن 
وبالت�ايل  التاس�عة،  الحص�ة  الس�تالم 

تجهي�ز املواطنني يف االيام املقبلة بمادة 
الطحني بحسب الوزارة. 

وتاب�ع حن�ون ان »وزارة التجارة حتى 
االن اس�تلمت ما مق�داره 400 اىل 450 
اىل  املبل�غ يكف�ي  ملي�ون دوالر وه�ذا 
ثلث الكمي�ات املجه�زة للمواطنني الن 
امليزانية املخصص�ة للبطاقة التموينية 
ه�ي مليار و500 دوالر، اي املبلغ يس�د 

فقط %35 مما هو مطلوب«. 
وقد اعتمد نظ�ام البطاقة التموينية يف 
العراق بعيد صدور ق�رار مجلس األمن 
 6 661 الص�ادر بتاري�خ  ال�دويل رق�م 
أغس�طس/ آب 1990 اي بعد الحصار 
االقتصادي الذي فرض عىل البالد آنذاك. 
فيما اش�تكى وكيل الحص�ة التموينية 
يف منطقة الكاظمية، السيد )ح. ب. م( 
وال�ذي لم يود الكش�ف عن اس�مه، من 
ع�دم انصاف وزارة التجارة للوكالء من 
خالل عدم تخصي�ص رواتب او حوافز 
لهم.وق�ال( انه »يجب انص�اف الوكيل 
من قبل الوزارة فهو مواطن ومس�ؤول 

عن عائلة ولديه التزامات معيش�ية من 
ايجارات واجور عمال ومولدة وغريها، 
واالرباح التي يحصل عليها كوكيل مواد 
غذائية قليلة جدا، نتمنى من الوزارة ان 

تلبي مطلبنا«. 
واض�اف »ل�م نبل�غ بانقط�اع البطاقة 
التموينية او تس�ليم مبالغ مالية بديلة 
عنها كما يش�اع بني فرة واخرى حيث 
جهزن�ا املواطن�ني بثم�ان حصص من 
الطحني منذ بداية 2020 وحتى الش�هر 

الثامن«.
وتابع »وفيما يخص املواد االستهالكية 
كالس�كر والزي�ت وال�رز تم تس�ليمها 
كاملة الش�هر االول والثاني وانقطعت 
يف الش�هر الثالث والرابع وت�م التجهيز 
يف الش�هر الخامس وانقطعت مجددا يف 
الشهر الس�ادس فيما وزعت مادة الرز 
فقط يف الشهر السابع وعادت لتنقطع 
مجددا يف الثامن والتاس�ع واس�تؤنفت 
لتت�م تكملة حصة الش�هر الس�ابع يف 

الشهر العارش«

القروض المصرفية .. شروط تعجيزية.. و محنة في التسديد

التصّحر 

الحصة التموينية تحتضر في اشد االوقات حاجة اليها  

القاتل الصامت يتمّدد.. وال حلول على أرض الواقع
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ح�ذرت وزارة الصحة م�ن مخاطر كبرية 
من ارتفاع االصابات بفريوس كورونا عرب 
موج�ة ثانية قد تكون أقىس من االوىل كما 

يحدث يف العديد من الدول.
وقال�ت ال�وزارة يف بي�ان ان�ه أنطالقا من 
مس�ٔوولياتها تتابع املوقف الوبائي املحيل 
والدويل بسبب وجود هذه املخاطر السباب 
ع�دة منه�ا، ان ام�د املناعة الت�ي تمنحها 
االصاب�ة ال زال غ�ري مع�روف وامكاني�ة 
االصاب�ة م�رة اخ�رى محتملة ج�دا  ومن 
الخط�أ التعوي�ل عليه�ا وت�رك االجراءات 

الوقائية. 
واضاف�ت ان التح�ور املس�تمر بس�الالت 
الف�ريوس كم�ا ح�دث يف دول بريطاني�ا 
وجن�وب افريقي�ا و الربازي�ل وكان ه�ذا 
التحور الس�بب يف س�الالت اش�د انتش�اراً 
من الس�اللة القديم�ة يف ٥٠ دولة لحد االن 
، وم�ن املحتمل ان يحدث تحور بالس�اللة 

يف بلدنا او ينتقل الينا من البلدان االخرى.
كما ارشت ال�وزارة ما وصفت�ه بالتهاون 
قب�ل  الوقأيي�ة م�ن  باالج�راءات  الكب�ري 
املؤسس�ات الحكومي�ة وغ�ري الحكومي�ة 
والقط�اع الخاص من خ�الل مالحظات و 
رصد فرقنا الصحية حيث الضعف الواضح 
يف االلتزام بهذه االجراءات والتعمد يف خرق 
التعليم�ات الص�ادرة ع�ن اللجن�ة العلي�ا 

للصحة والسالمة الوطنية.

وح�ذرت ايض�ا م�ن فت�ح كاف�ة املراف�ق 
الحيوي�ة واملراق�د الدينية وع�ودة الحياة 
الطبيعية بشكل كامل اىل هذه املرافق ذات 
التجمعات البرشية الضخمة بدون االلتزام 
بقواعد التباع�د االجتماعي، منوهة اىل ان 
فص�ل الش�تاء وانخفاض درج�ة الحرارة 

يعترب عامل مساعد النتشار الوباء.
وأكدت كل ذلك يش�كل خطراً كبريا ويوفر 
بئية مناس�بة لح�دوث ارتف�اع االصابات 
بموج�ة ثاني�ة قاس�ية ق�د ته�دد النظام 
الصح�ي ويذهب بكل ما تم تحقيقه خالل 

االشهر املاضية.

وشددت عىل ان الوضع الوبأيي لم ينحرس 
بعد وان التصاعد املستمر يف نسب الشفاء 
واالنخف�اض باالصاب�ات والوفي�ات جاء 
نتيجة جهود مضنية بذلتها وزارة الصحة 
بكوادره�ا املتقدم�ة وبجيش�ها االبي�ض 
وبامكانياتها املتواضعة من خالل خططها 
الرصينة التي تكللت بالتوسع الذي حدث يف 
املجاالت التشخيصية والعالجية والوقأيية 
خالل الس�بعة اشهر املاضية وتكبدت هذه 
ال�وزارة خالل هذه املعركة الرشس�ة أكثر 
من 180 شهيدا من جيشها االبيض واكثر 

من 28 الف اصابة.

وطالب�ت ال�وزارة املواطن�ن بالتقيد التام 
باالج�راءات الوقأيي�ة وعدم الته�اون بها 
وخاصة بارتداء الكمام والتباعد الجسدي 
وتعقي�م اليدي�ن باس�تمرار واالبتعاد عن 
التجمع�ات البرشي�ة املكتظ�ة واالماك�ن 

املغلقة.
كما شددت عىل الفرق الصحية الرقابية 
باالس�تمرار بمتابعة تطبيق االجراءات 
الوقأيية يف املدارس وفق قرارات اللجنة 
الوطني�ة  والس�المة  للصح�ة  العلي�ا 
وتكثي�ف التح�ري باخذ املس�حات من 
الطلبة وكذلك متابعة  املطاعم واملقاهي 
واملوالت واملتنزهات واتخ�اذ االٕجراءات 

القانونية بحق املخالفن.
وأك�دت ان عىل مؤسس�ات الدولة كافة 
ع�ىل االلت�زام باالج�راءات االحرتازي�ة 
داخ�ل املؤسس�ات وخاصة عن�د اقامة 
برشي�ة  تجمع�ات  ذات  نش�اطات  اي 
م�ن ش�انها تزي�د خط�ر الع�دوى بن 
الصح�ة  وزارة  ان  املش�اركن.واردفت 
تطمٔن املواطنن الكرام بانها مس�تمرة 
بالتنس�يق مع ال�رشكات املنتجة للقاح 
كوفيد ١٩ لتوف�ريه بارسع وقت ممكن 
بع�د اعتم�اده م�ن املنظم�ات العلمية 
فعالي�ة  لضم�ان  الرصين�ة  الدولي�ة 

ومأمونية اللقاح.

والرش�يد  املتنب�ي  ش�ارع 
وبغ�داد القديمة عب�ارة عن 
بالتج�اوزات  مليئ�ة  بقع�ة 
والتخريب املتعمد ، يف شارع 
الرش�يد وازقته يميش الناس 
النفاي�ات  م�ن  تل�ول  ع�ى 
الجمل�ة  مح�ال  الصح�اب 
الت�ي  والبس�طيات  واملف�رد 
ترتب�ع يف وس�ط الش�وارع ، 
بأختصار هذا املكان يف بغداد 
ه�و اك�ر تل�وث ب�ري يف 
الع�راق وهذا اك�ر دليل عى 
فش�ل ام�ن بغ�داد الحايل يف 
ايجاد حلول حقيقية واقعية 
مدروس�ة لتطوي�ر وتأهي�ل 

هذه االماكن.
            * نبيل طه

اىل امن بغداد ...
طري�ق ب�اب املعظ�م .ش�ورجة ..مت�ى يتم 
معالج�ة وضعه امل�زري.. مثال اس�بتحداث 
جرس طابق ثاني و نفق  لتخليص الناس من 
االزدحام ...وايضا ازالة التجاوزات ) امزمنة 
(ع�ى الش�ارع م�ن قب�ل الباع�ة ...الوضع 

خارج السيطرة  و خارج املعقول.

اهمال الشوارع التراثية اساءة لتاريخ وطن

السالم عليكم ورحمة الله
امان�ة بغ�داد .. وبلدي�ة الغدي�ر 
يج�ب أن تح�ال ه�ذه الدوائ�ر اىل 
النزاه�ة .. عبارة ع�ن بؤر لالدارة 
الس�يئة الصيت والفس�اد ، محلة 
706 و 704 من�ذ 3 س�نوات ت�م 
حفرها ملد شبكة كهرباء ) الدفن 
( ولح�د الي�وم ه�ي ب�ال تبليط ، 

خاطبن�ا بلدي�ة الغدي�ر يقول�ون 
هذه مس�ؤولية دائرة املشاريع يف 
االمانة .. املحالت تأن تحت وطأة 
الخدم�ات الس�يئة كفاك�م لعب�اً 
بمقدرات الش�عب .. ه�ذه االمور 
يجب أن تحاسبوا عليها .. حساب 

عسري  .

                 *  حيدر منعم

أرج�و ال�زام الجامعة التقنية الوس�طى 
العام�ة ملجل�س  االمان�ة  ق�رار  بتنفي�ذ 
بالع�دد  القانوني�ة  الدائ�رة  ال�وزراء 
ق/2/5/27/6251 بخصوص املادة 38 
من قان�ون املوازنة العامة االتحادية رقم 
447 وال�ذي يتظمن اجازة براتب اس�مي 

ملدة اربع سنوات .
-مع التقدير.

                  * االستاذ املساعد
                   محمد الحسني

اهمال بلدية الغدير 

بسبب التهاون الكبير باالجراءات الوقائية 

الساللة الجديدة في الموجة الثانية لكورونا تهدد بانهيار النظام الصحي

دع�ا مواطنون يف ناحية ام قرص جنوب البرصة الحكومة املحلية ودائرة صحة 

الب�رصة اىل تخصي�ص جهاز مفراس ورنن ملستش�فى الناحي�ة ، مؤكدين ان 

مستشفى الناحية يفتقد اىل اجهزة الفحص املطلوبة.وقالوا يف مناشدة لهم ان 

هن�اك معاناة كبرية للمراجعن بالتنق�ل اىل قضاء الزبري ومركز البرصة الجراء 

الفحوص�ات باجهزة املف�راس والرن�ن . مؤكدين عىل ان وزير النقل الس�ابق 

اوعز بتخصيص جهاز املفراس ملستش�فى ام قرص يف عام 2019 ولم ينفذ ذلك 

وف�ق قولهم. مطالبن حكومة البرصة املحلي�ة ودائرة الصحة االرساع بتجهيز 

مستش�فى ام قرص باالجه�زة املطلوبة وتخفيف معاناة املراجعن من س�كنة 

الناحية وصعوبة التنقل اىل مركز البرصة والتكاليف الباهظة يف املراكز االهلية.

يف محل�ه ٥١٦ جميع االزق�ه غري مبلطه علما ان�ه تم تبليط 
جميع محالت جميلة وجميع االزقه حتى املتجاوزون

 وتركوا محله ٥١٦ بدون تبليط وصار س�نتن عىل هذا الحال 
وال نع�رف األس�باب يقولون دائرة املش�اريع تري�د أن تبدل 
ش�بكه املاء علما أن أموال ش�بكه املياه مرص�وده يف موازنة 
٢٠١٩ واملبل�غ أكثر من ثالثه ملي�ارات دينار ولالن ال ماء وال 

تبليط بغداد حي جميله .             * محمد الساعدي

عن اي مواصفات يتحدث ) املختصون 
(ح�ر  مق�اول قب�ل ش�هر م�د خط 
مج�اري بمنطق�ة الزعفراني�ة محل�ة 
952 طول الشارع تقريبا 200 مرت دفن 
االنب�وب البالس�تك بمادة )الس�بيس( 
واملف�روض بالرمل تحت وفوق االنبوب 

الن الحىص املوجود بالس�بيس س�وف 
يولد ضغط عىل االنب�وب نتيجة احمال 
الش�ارع ومرور الس�يارات وسينكرس 
وثاني�ا ص�ب املنه�والت ب�دون حدي�د 

تسليح واذا تحبون ادليكم.

                * املهندس زياد وليد

ان هيئة التقاعد الوطني�ة ال تطبق القانون قانون 
تقاع�د قوى األم�ن الداخيل 18لس�نة 2011 املعدل 
مادة 49 نرجو منك�م إنقاذ جرحى وزارة الداخلية 
املتقاعدين حيث تحتس�ب لهم تقاعد مقداره 460 
أل�ف عى اس�اس الرات�ب االس�مي وه�ذا مخالف 

للقانون نرجو منكم إال.خل لحل مشكلتنا .

                      * عبد الجبار عبد الجليل

نح�ن اه�ايل االس�كان الصناع�ي يف االس�كندرية 
نناش�دكم   برفع الظلم عن منطقتنا والذي س�ببه 
اثن�ن م�ن املتنفذي�ن والذي�ن ياخ�ذون ) اتاوي ( 
م�ن الناس بحجة انهم يقومون بحراس�ة املنطقة 
واملبال�غ الت�ي ياخذونها ش�هريا اكث�ر من عرشة 
مالي�ن دين�ار عراق�ي يف ه�ذه ال�روف الصعبة 
وال�ذي يمتنع من الدف�ع من االهايل يت�م تهديده 
وانتم تعلم�ون ان الناس الحول وال قوه لها ..و 
ملاتق�دم نرجو منك�م رفع الظلم ومحاس�بة 
ه�والء الظلمه مل�ا يقرتفوه م�ن اذى للناس 
واملساس بسمعة الحكومة ولكم منا جزل 

الشكر والتقدير.
اهايل االسكان الصناعي يف االسكندرية 

.

               * جلنار الشمري

رجاء اريد لهذه الشكوى ان تصل اىل وزير الصحة 
... حي�ث ان  مستش�فى املحمودي�ة مهمل�ه جدا   
ال كهرباء وال مولد وقس�م غس�يل ال�كى يف حاله 
مرتدي�ة جدا ولم يجرو له�م الزياره الدمويه وهم 
تعبانن جدا يعني مستشفى ال كهرباء وال مولده  
كيف يعتني بمرضاه ؟ الذين هم باشد الحاجة اىل 

العناية  . 
مع الشكر و التقدير

                           * نجاة محمد عيل

جرحى وزارة
 الداخلية

طبيب يداوي الناس 
وهو عليل

مستشفى ناحية ام قصر تفتقر  لجهاز مفراس ورنين

 السيد رئيس الوزراء املحرتم
نحن رشيحة من املفصولن السياسين ..املوظفن الذين 

قدموا معامالتهم منذ سنة 2012 .
والذين صدرت بحقهم قرارات صحيحة ومعامالت تنتظر 
..معامالت  وتعيينهم  الوزارات  عى  بتوزيعهم  قرارها 
عمرها ثمان سنوات واىل االن لم تحسم من قبل االمانة 
الوظيفية  الدرجات  االف  حن  يف  الوزراء  ملجلس  العامة 

حسمت لصالح متاجرين باستحقاقنا ... . 
ملعانات   وااللتفات   .. الحق  احقاق  جنابكم  من  نلتمس 
لم  الذين  السيايس  الفصل  اصحاب  املظلومة  الرشائح 
ينصفهم  احد ..نناشد الله وثم نناشدكم بان تنظرو ااىل 
..الننا سئمنا وجميعنا  اصحاب  العطف   قضيتنا بعن 

عوائل متعففة.... 
مع شكري وتقديري

                                     * احمد الحجامي

اجازة بالراتب االسمي لمدة اربع سنوات

عن اي مواصفات يتحدثون ؟

ش�كا مواطنون يف ميس�ان من س�كنة 
»ح�ي الص�ادق« ق�رب س�يطرة عمارة 
مرشح، من تراكم النفايات يف الحي الذي 
قال�وا إن�ه يفتق�ر للخدمات.وق�ال عدد 
منهم يف مناش�دة وصلت املربد ان الحي 
يش�هد تراك�م النفاي�ات ووج�ود بعض 
الس�احات الفارغة ما أسهم يف تحويلها 
اىل مك�ب للنفايات ونت�ج عنها امراض، 
حس�ب قوله�م، مطالب�ن املؤسس�ات 
املعنية بتوف�ري الخدمات ورفع النفايات 

من الحي.

ج�دد عدد من أصح�اب معامل الطابوق يف واس�ط مطالبتهم 
الحكوم�ة املحلي�ة واملركزية بتوف�ري الدعم له�م يف تزويدهم 

بالنفط االسود وتخفيض الرائب.
وقال عدد منهم للمربد ان الش�عارات التي ترفعها الحكومة يف 
دعم املنتج الوطني ال نجد لها تأثري عىل أرض الواقع وكما هو 

الحال يف معامل الطابوق.
واضاف اخرون انهم ملتزمن مع الحكومة يف تسديد الرائب 

واجور الكهرباء اال أن ذلك لم يقابل باي دعم.
فيما بن العاملون يف هذا املجال أن غياب الدعم يدفع أصحاب 
املعامل اىل ايقاف العمل يف املعمل مما يؤثر س�لبا عىل موردهم 

املايل.

 معاناة من غياب الخدمات وتراكم النفايات

بارشت الك�وادر الفنية والهندس�ية يف مديرية 
امل�وارد املائي�ة يف الديوانية بحمل�ة لفتح طرق 
لتعزيز التصاري�ف املارة لضمان وصول حصة 
محافظة املثنى كاملة واملقررة من وزارة املوارد 
املائية.وقال مدير عام املوارد مسافر الشبيل يف 
بيان تلقت )                         ( نسخة منه إنه فتح 
ط�رق وإيجاد الحلول لتعزي�ز التصاريف املارة 
بنهر تعزيز التعزيز اىل الرميثة يف قاطع ش�عبة 
ري الحم�زة لضمان انس�يابية املياه وتس�هيل 

إيصالها لألرايض الزراعية.

ايجاد حلول لضمان حصة محافظة المثنى من المياه

أعلنت وزارة الكهرباء عن تعرض أبراج وخطوط 
نق�ل الطاق�ة الكهربائي�ة الفائق�ة واملحطات 
التحويلي�ة يف محافظ�ات دياىل وكرك�وك وبابل 
واألنبار إىل اس�تهدافات تخريبية كبرية أسفرت 

عن خسائر مادية تقدر بستة مليارات دينار .
وأوضح�ت يف بي�ان صحف�ي تلق�ت ) املراق�ب 
و الن�اس ( نس�خة من�ه أن عملي�ات التخريب 
اإلرهابية املمنهجة أس�فرت عن خ�روج أجزاء 
كبرية من خطوط ومحطات نقل وتوزيع الطاقة 
الكهربائية يف محافظتي نينوى وكركوك، فضال 
عن أجزاء أكرب يف محافظتي دياىل وصالح الدين, 
باإلضاف�ة إىل ح�دوث إطف�اء ت�ام لقضاءين يف 

محافظة دياىل.

وأهابت الوزارة باملواطنن والقوى 
ع�ىل  باملحافظ�ة  األمني�ة 

الش�بكة  ممتل�كات 
الوطنية،  الكهربائي�ة 

والتبليغ ع�ن أي أعمال 
مشبوهة تهدف إىل إلحاق 

الرر باملال العام.
وكانت خلي�ة اإلعالم األمني، 

قد اعلنت، تعرض بعض أبراج 
نق�ل الطاقة الكهربائية ش�مايل 

محافظة بابل اىل اعتداء وتخريب 
من قبل عنارص داعش اإلرهابية.

نيك�ول  »أن�ا  األمريكي�ة  *الش�ابة 
س�ميث« ذات 25 عام�اً خ�الل حفل 
1994 م�ن امللياردي�ر  زفافه�ا ع�ام 
»هوارد مارشال« وهو بعمر 90 عاما 
ً.*حن ُس�ئلت عن س�بب زواجها ب 
ه�وارد رغم الف�ارق الكبري يف الس�ن 

بينهم�ا .*فقالت إنها أحب�ت عكازه 
ونظراته الس�احرة .*وبعد س�نة من 
الزواج تويف امللياردير هوارد لتكتشف 
أن زوجه�ا أوىص بكل ثروت�ه ألوالده 
وترك لهم وصية بتس�ليم العكاز لها ، 

ألنها أحبت فيه العكاز .*

*وتدخ�ل معه�م يف مع�ارك قضائية 
طويلة إنتهت بإنتحارها عام 2007 

*واعت�ربت ه�ذه الحادث�ة ثاني أكرب 
)ب�وري( يف التاري�خ ، بع�د )ب�وري( 
إختي�ار مصطف�ى الكاظمي رئيس�اً 

للحكومة العراقية .

6 مليارات دينار خسائر.. 
استهداف أبراج  نقل الكهرباء بالعراق

الشيء بالشيء  يذكر  ..تشابهت  »البواري« 

التماس بانصاف العسكريين حملة الشهادات بمختلف االختصاصات
الس�يد رٔيي�س الوزراءمصطفى الكاظمي 
املح�رتم. الفري�ق أول رك�ن عب�د الوهاب 

الساعدي املحرتم...
تحية طيبة...

انطالق�ا م�ن روحكم الوطني�ة ورعايتكم 
االبوي�ة ازددن�ا تش�جيعا وارصارا لننق�ل 

اليكم مطلبنا...
مع�ايل رٔيي�س الجه�از املحرتم ان�ت تعلم 
ابنأيه�ا  يف  تنه�ض  والش�عوب  االم�م  أن 
ونح�ن الي�وم مناش�دتنا ماه�ي االخدمة 
م�ن  مجموع�ة  الحبيب...نح�ن  لوطنن�ا 
منتس�بي جه�از مكافح�ه االره�اب من 
بمختل�ف  الجامعي�ة  الش�هادات  حمل�ة 
االختصاص�ات ممن افنى عم�رة يف طلب 
العلم واملثابرة لنيل تحصيل علمي مرموق 
وه�و البكالوري�وس فكان لن�ا الرشف يف 
االنظم�ام لصف�وف وحداتكم العس�كرية 
وخدمة وطننا لكن هذا ليس باالستحقاق 

املنص�ف نحن نحس بالغبن تجاه انفس�نا 
وماوصلنا له م�ن تحصيل علمي فمطلبنا 
هو النظر لنا بعن االب�وة واالنصاف نحن 
النطلب من حظرتكم غري االنصاف وتقدير 
املستوى الدرايس لنا وتحقيق العدالة وهو 
تعويضن�ا وتقدي�ر ش�هاداتنا بفتح دورة 
ضب�اط لنا او اس�تثمار مس�توانا العلمي 
وطاقاتنا وتحويلنا ملوظفن مدنين يكون 
لنا الرشف لخدمة جهازنا وبلدنا الحبيب...
سيادة الفريق عهدناك ووجدناك كما انت 
تطالب باالصالح فاالصالح يبدأ باستثمار 
طاقاتن�ا وتخصصاتن�ا الجامعي�ة برف�د 

وحداتكم بالطاقات الجامعية...
امنياتن�ا ودعواتن�ا لك�م بالتوفيق لخدمة 

العراق وشعبه.

* منتسبي جهاز مكافحه 
االرهاب /حملة الشهادات

»أالتاوات«

شعارات الحكومة بشأن دعم المنتج الوطني ال اثر لها

مناشدة
السالم عليكم ورحمة الله و بركاته

اىل من يهمه االمر 
منطقة الثعالبه بال مجاري والتبليط وال اعمدة كهرباء والمحوالت وهي منطقه طابو رصف وليس 
زراعي وصارله عرشين س�نه من توزعت واهله اغلبها كاعدين ايجار ينتظرون يصري بيها خدمات 

حتى يبنون هذي النطقه تابعه بلديه الشعب نرجو املتابعه لهذه املنطقه

                                                                      * عمار الرشع

؟أين االمانة .. يا أمين

امانة بغداد و سياسة الكيل بمكيالين

كارثة مرورية اسمها ) باب المعظم (
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اىل من يهمه االمر 
السالم عليكم 

�����������������
الخدم�ات البلدية الوجود 

لها . 
و  الش�وارع   غ�رق 
اصبح  املج�اري  انغالقف 
ام�ر طبيع�ي  .. نتعايش 
مع�ه .. لكنن�ا االن  نغرق 
باالزب�ال .. النع�رف اي�ن 
النفايات .. نرميها  نرمي 
بالش�ارع تقول�ون غ�ري 
مثقفن ..  يا ناس  بغداد 
الجديدة ليس بها خدمات 

)الله وكيلكم(.

      * مرتىض عدي

هلل 
المشتكى



أولريك�ه  األملاني�ة  الفريوس�ات  قال�ت عامل�ة 
بروت�ر إن الرتاخ�ي يف تطبيق تداب�ري الوقاية 
م�ن فريوس كورونا أخطر م�ن تأثري متغريات 

الفريوس.
وذكرت مديرة معهد علم الفريوس�ات يف مركز 
»هيلمهولت�س« بميون�خ يف ترصيحات لوكالة 
األنب�اء األملاني�ة )د.ب.أ( أن ه�ذا يف�ر أيضا 
االنخفاض البطيء يف عدد اإلصابات عىل الرغم 

من اإلغالق.
وقال�ت: »املتغري الجديد يحمل مخاطر متزايدة 
لإلصابة خ�الل االختالط بني فردي�ن، لكنه لن 
يح�دث بدون ه�ذا االختالط. وتح�دث اإلصابة 
بطريقة ال يتم فيها الحفاظ عىل املسافة بشكل 
كاٍف أو ع�دم ارت�داء الكمام�ات، عندها فقط 
يمكن أن يكون هناك انتقال حقيقي للعدوى«، 
مؤك�دة يف الوق�ت نفس�ه أن خط�ر اإلصاب�ة 

أي�ة بالع�دوى يب�دو عىل 

حال أكرب مع املتغري الجديد.
كم�ا أك�دت عامل�ة الفريوس�ات أهمي�ة ارتداء 
الكمام�ات يف مثل ه�ذه املواقف وع�دم خلعها 
بني الح�ني واآلخ�ر، مش�رية إىل أن التجارب يف 
املستش�فيات أظهرت أن الحماي�ة الفعالة من 
العدوى ممكنة، ممثل�ة عىل ذلك بأن املوظفني 
هن�اك أق�ل عرض�ة لإلصاب�ة يف القط�اع الذي 

ُيعالج فيه مرىض كورونا.
وأوضح�ت أنه�ا ال ت�رى حالي�ا فرص�ة إلنهاء 
اإلغالق يف ضوء استمرار ارتفاع عدد اإلصابات، 
وقال�ت: »طامل�ا ظل�ت األرق�ام عالي�ة للغاية، 
يج�ب تجنب أي خطر االخت�الط«، مضيفة أنه 
من املنطقي اإلبقاء ع�ىل املطاعم واملتاجر غري 

الرضورية للغاية مغلقة يف الوقت الحايل.
وتحدثت عن دراس�ة كب�رية يف الواليات املتحدة 
أظهرت أن أعىل نس�بة خطر لإلصابة بالعدوى 
كان�ت يف املطاع�م، وكان ثان�ي أك�رب عام�ل 
خطورة يف املتاجر، مشرية يف املقابل إىل أنه وقت 
إجراء هذه الدراسة لم يكن ارتداء الكمامات يف 
الوالي�ات املتحدة إلزاميا بع�د، وقالت: »الخطر 
يك�ون بالتأكي�د أق�ل إذا كن�ت ترت�دي كمامة 
باس�تمرار ، وه�و أم�ر ال يمك�ن تص�وره يف 
مطعم«، مضيفة أن الطلب املسبق للبضائع ثم 

جلبها يعد خيارا جيدا للغاية لتقليل املخاطر.
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يرتبط تن�اول األطعمة املقلية بزيادة مخاطر اإلصابة بأمراض 
القلب الرئيسية والسكتة الدماغية، وفقا لتحليل مجمع لبيانات 
البحث املتاحة، والذي ُنرش عىل اإلنرتنت يف مجلة Heart.ويشري 
التحلي�ل إىل أن الخطر يرتفع مع كل جرعة إضافية تبلغ 114غ 
أس�بوعيا. ويقول الباحثون إنه من الواضح أن النظام الغذائي 
الغربي ال يع�زز صحة القلب واألوعي�ة الدموية، لكن ليس من 
الواض�ح بالضبط ما هي مس�اهمة األطعمة املقلية يف مخاطر 
اإلصابة بأم�راض القلب الخطرية والس�كتة الدماغية.وإللقاء 
بع�ض الضوء ع�ىل ذلك، قاموا بجم�ع البيانات من الدراس�ات 
ذات الصلة املنش�ورة حت�ى أبريل 2020. به�دف تقييم الصلة 
املحتملة بني اس�تهالك األطعمة املقلي�ة والوفيات الناجمة عن 
أم�راض القلب واألوعي�ة الدموي�ة وأي س�بب.وأظهر التحليل 
أن تن�اول األطعمة املقلية قد يزيد من خط�ر اإلصابة بأمراض 
القلب الرئيس�ية والس�كتة الدماغية.وباملقارنة م�ع أدنى فئة 
من االس�تهالك األس�بوعي لألطعمة املقلية، فإن أعىل مستوى 
من اس�تهالك األطعمة املقلية يف األس�بوع كان مرتبطا بزيادة 
مخاطر اإلصابة بأمراض القلب واألوعية الدموية بنسبة %28، 
وارتف�اع خطر اإلصابة بأم�راض القلب التاجية بنس�بة %22، 
وزي�ادة يف خطر اإلصاب�ة بقصور القلب بنس�بة 37%.ووجدت 
الدراس�ة أن كل وجبة أسبوعية إضافية من 114غ من األطعمة 
املقلي�ة تزيد من خط�ر اإلصاب�ة بالنوبات القلبية والس�كتات 
الدماغية بنس�بة 3% وأمراض القلب بنس�بة 2% وفش�ل القلب 
بنس�بة 12%. )حصة ماكدونالدز املقلية املتوسطة، عىل سبيل 

املثال، تبلغ 117غ(.
وأشار الباحثون إىل أن العديد من الدراسات تضمنت نوعا واحدا 
فقط من األطعمة املقلية، مثل الس�مك املق�ي أو البطاطس أو 
الوجب�ات الخفيفة، وبدال من تناول الطع�ام املقي الكي، وهو 
ما قد يقلل من أهمية االرتباطات املوجودة.وأشار فريق البحث 
إىل أن كيفية تأثري األطعم�ة املقلية بالضبط عىل تطور أمراض 
القلب واألوعية الدموية ليست واضحة تماما، لكنهم يقرتحون 

عدة تفسريات محتملة.

األطعمة المقلية ترتبط بأمراض 
خطيرة قد تكون قاتلة

كيف ترتبط »مدة« صعود 
السلم بأمراض القلب؟

أفادت دراسة أجرتها جامعة بايلور األمريكية بأن 
التنوع يف استهالك األطعمة التي تم الحصول عليها 
من الس�وق خارج النظام الغذائي التقليدي- ولكن 
ليست ضمن إجمايل السعرات الحرارية التي تحرق 
يومياً- يرتبط بشكل موثوق بدهون أجسام أطفال 

السكان األصليني باألمازون.

وتقدم الدراسة نظرة عامة عىل البدانة العاملية.
وق�ال صاموي�ل أورالترش، األس�تاذ املس�اعد لعلم 
بايل�ور  جامع�ة  يف  »األنثروبولوج�ي«  اإلنس�ان 
واملؤل�ف الرئييس للدراس�ة: »باس�تخدام إجراءات 
املعيار الذهب�ي إلنفاق الطاقة، نظه�ر أن األطفال 
النحفاء نس�بياً يف األمازون ينفق�ون تقريباً نفس 

الع�دد اإلجم�ايل للس�عرات الحراري�ة يومي�اً مث�ل 
نظرائهم األكثر س�منة يف األماكن ش�به الحرضية، 
وحت�ى نفس كمي�ة الس�عرات الحراري�ة يف اليوم 
مثل األطف�ال الذين يعيش�ون يف الوالي�ات املتحدة 
األمريكية الصناعية«.وقال »التنوع يف أش�ياء مثل 
النش�اط البدني املعتاد ونش�اط املناع�ة ليس لهم 

أثر قابل للكش�ف يف إنفاق األطفال اليومي للطاقة 
يف عينتن�ا«، بحس�ب م�ا نقل�ه موق�ع »ميدي�كال 
إكسربيس«.ووجدت الدراس�ة التي تحمل عنوان » 

إنفاق الطاقة اليومي يف الطفولة ال ينخفض يف 
التكامل الس�وقي وليس مرتبط بالسمنة يف 

األمازون.

األنظمة الغذائية المتغيرة توضح سبب أزمة البدانة في األطفال

طبيبة روسية تحذر من خطورة االستخدام المفرط للمطهرات 

اختبارات البصر تتنبأ بالخرف لدى مرضى باركنسون
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عالج صيني يمكنه تأخير الشيخوخة

وس�ائل  األش�خاص  م�ن  الكث�ري  يس�تخدم 
التعقي�م يومي�ا، من أج�ل الس�المة والقضاء 
ع�ىل البكترييا وامليكروبات، وقد زاد اس�تعمال 
هذه املطهرات إىل حد كبري بعد انتش�ار فريوس 
»كورونا« املس�تجد هذه الس�نة، لكن اإلفراط 
يف اس�تخدامها م�ن املمك�ن أن يدم�ر الطبقة 

الخارجية للجلد.
أوضح�ت اختصاصية املناعة الروس�ية، إيرينا 
يارتس�يفا، أن »اإلنس�ان بحاج�ة إىل أن يكون 
أكثر حذرا يف استخدام وسائل التطهري وأشارت 
إىل أن�ه رغ�م فائدتها يف القضاء ع�ىل البكترييا 

واملكروبات، إال أن االس�تخدام املفرط لها يرض 
بجه�از املناعة والجس�م ككل«، حس�بما نقله 

موقع »تي يف زفيزدا« الرويس.
وقال�ت يارتس�يفا: إن�ه »إذا أس�أنا اس�تخدام 
امل�واد الكيميائي�ة املطه�رة، فإنه يؤثر س�لبا 
عىل الغش�اء املخاطي لألنف والغشاء املخاطي 
التنفيس للش�خص ومن حوله، فكل هذه املواد 
س�امة للغاي�ة، فهي ليس�ت طبيعية وليس�ت 
فسيولوجية بالنسبة لنا، ومزعجة لآلخرين«. 

وقد الحظت يارتس�يفا أن مظاهر هذا التهيج 
غالب�ا ما يتم الخل�ط بينها وبني الحساس�ية. 

اس�تخدام  الن�اس  أس�اء  »إذا  إن�ه  وقال�ت: 
املطهرات، فسيتم تدمري حاجز الجلد لديهم«.

كما أوضحت يارتسيفا بأن »الجلد مغطى بعدد 
كب�ري من الكائن�ات الحية الدقيق�ة، فإذا كنت 
تقت�ل باس�تمرار البكترييا الصحي�ة الطبيعية 
لإلنس�ان، فإن هذا يؤثر ع�ىل التوازن الطبيعي 

لوجود البكترييا يف الجسم«.
وأضاف�ت: »هذا يتي�ح الفرص�ة للفطريات يف 
اللج�وء إىل الظهور والنمو عىل س�طح البرشة 
الخارجية وباألخص البرشة الجافة، ما يسبب 

أمراضا جلدية مختلفة«.

ط�ور علم�اء صيني�ون عالجا جيني�ا جدي�دا يمكنه 
إبط�ال بع�ض تأث�ريات الش�يخوخة يف الف�ران 
وإطال�ة عمره�ا وه�ي النتائج التي قد تس�هم 
للب�رش. مماث�ل  ع�الج  يف  م�ا  يوم�ا 

وردت  الت�ي  الطريق�ة،  وتتضم�ن 
بالتفصي�ل يف بح�ث نرشت�ه 
س�اينس  جورنال  دوري�ة 
ميديس�ن،  ترانسليش�ن 
يس�مى  ج�ني  تعطي�ل 
اكتش�ف  وال�ذي  كات7 
العلماء أنه مساهم رئييس 
يف ش�يخوخة الخاليا، بحس�ب 
املش�اركة  املرشف�ة  رويرتز.وقال�ت 
عىل املرشوع الربوفيس�ور تشو جينغ )40 
عام�ا( واملتخصص�ة يف ط�ب الش�يخوخة 
والطب التجديدي من معه�د علم الحيوان يف 
األكاديمية الصينية للعل�وم إن العالج املحدد 
ال�ذي اس�تخدموه والنتائ�ج كان�ت األوىل من 
نوعها ع�ىل مس�توى العالم.وأضافت “ُتظهر 
هذه الفران بعد فرتة من ستة إىل ثمانية أشهر 
تحسنا عاما يف املظهر وقوة التشبث واألهم من 
ذل�ك امتداد عمره�ا بنحو 25 يف املئة”.اس�تخدم 
فري�ق علماء األحي�اء التابع لألكاديمي�ة الصينية 
طريقة لفحص آالف الجينات بحثا عن تلك التي تعد 
محركات قوية عىل نحو خاص للش�يخوخة الخلوية، 

وهو املصطلح املستخدم لوصف شيخوخة الخاليا.

أيتها األم..إليك الطرق المفضلة لتهدئة بكاء األطفال بعيدًا عن االلكترونيات
تهدئ�ة  إىل  اآلب�اء  الكث�ري م�ن  يعم�د 
أطفالهم عرب اس�تخدام الهاتف الذكي 
أو الجهاز اللوحي، دون أن يعرفوا بأن 
قضاء الكثري من الوقت أمام الشاش�ة 
يمك�ن أن ي�رض باألطف�ال بأكث�ر من 
طريقة، لذا ال بد من إيجاد حلول أخرى 

لتهدئة الطفل بعيداً عن الشاشات.
فيما ي�ي بع�ض البدائ�ل للتعامل مع 
نوب�ات غضب الطفل، وف�ق ما أوردت 

صحيفة تايمز أوف إنديا:
التحي بالهدوء:

عندما يبكي أطفالك أو يرصخون، فإن 
أول يشء يج�ب علي�ك فعله هو التحي 
باله�دوء، وع�دم االس�تجابة لهم عىل 

الفور ألن هذا قد يؤدي إىل تهدئتهم.
اللعب معهم:

يح�ب األطف�ال اللع�ب، وبالت�ايل فإن 
اللعب معهم هو أفضل طريقة للتعامل 
مع نوب�ات غضبه�م. جربي أنش�طة 
جدي�دة تجعله�م مبدع�ني وتبقيه�م 

مشغولني.
اسأليهم عن الخيارات:

اسأيل أطفالك بهدوء عن الخيارات التي 
يمكن أن تساعدهم عىل الهدوء. ولكن 
تأك�دي من أن هذه الخيارات مناس�بة 

لهم.
غني لهم:

الغناء لألطفال خدعة رائعة لتهدئتهم. 
يمكن�ك تش�غيل بع�ض املوس�يقى أو 

الغناء لهم عندما يشعرون بالغضب.
احضنيهم:

تعم�ل األحض�ان والعناق بش�كل جيد 
أو  بالح�زن  أطفال�ك  يش�عر  عندم�ا 
اإلهم�ال. كم�ا أنه�ا تس�اعد يف تقليل 

الضيق العاطفي لديهم.
التنفس بعمق:

إذا كان طفل�ك محبًط�ا، فاطلبي منه 
أن يأخذ نفًس�ا عميًق�ا. علميه كيفية 
القي�ام بذلك. يس�اعد التنفس العميق 

بش�كل كب�ري عندم�ا يش�عر طفل�ك 
بالضيق العاطفي.

إطفاء األنوار:
أحياًنا يكون إطف�اء جميع األنوار هو 
الطريقة األكثر فعالية لتهدئة الطفل. 
إذا كان الوق�ت نه�اراً، يمكنك إس�دال 
الس�تائر. يس�اعد الظالم األطفال عىل 

الهدوء بشكل كبري.
إحداث بعض الضجيج:

جربي املكنسة الكهربائية عندما يبكي 
أطفالك يف املرة القادمة. تقول النظرية 
أن ه�ذه األص�وات تحاكي ما س�معه 
الرضي�ع يف الرح�م حي�ث يم�ر ضغط 
دم األم ع�رب املش�يم�ة، مم�ا يؤدي إىل 

تهدئته.
حاويل تشتيت انتباههم:

اس�أليهم، ما ه�و لونهم املفض�ل أو ما 
ه�و زوجه�م املفضل من األحذي�ة أو ما 

هو أفضل يشء 
الي�وم؟  ح�دث 
ه��ذا سيشتت 
انت����باهه�م 
يجعله����م  و
ن  يفك�����رو
س�ئلة  أل با
ع��ن  عوض�اً 

البكاء.

وج�د باحث�ون بريطاني�ون أن األش�خاص 
املصاب�ني بم�رض باركنس�ون والذين كانت 
نتائ�ج اختب�ارات النظ�ر لديه�م منخفضة 

أظهروا أداًء إدراكًيا أسوأ بعد عام ونصف.
ووجدت الدراسة الثانية أن الروابط الهيكلية 
والوظيفي�ة ملناطق الدماغ أصبحت منفصلة 
يف جمي�ع أنح�اء الدم�اغ ل�دى األش�خاص 
املصاب�ني بم�رض باركنس�ون، وخاصة بني 
األش�خاص الذي�ن يعان�ون من مش�اكل يف 

الرؤية.
وتدعم النتائج األدلة السابقة عىل أن تغريات 
الرؤية تس�بق التده�ور املعريف ال�ذي يحدث 
لدى العديد من األش�خاص املصابني بمرض 
باركنس�ون، ولكن لي�س جميعهم. والخرف 
هو جانب ش�ائع ملرض باركنس�ون، ويقدر 
أن�ه يؤث�ر ع�ىل ح�وايل 50% م�ن امل�رىض يف 

غضون 10 سنوات من التشخيص.
وتشري الدراس�تان إىل أن الخسائر والتغريات 
الت�ي تطرأ ع�ىل أس�الك الدماغ تكم�ن وراء 
ضع�ف اإلدراك ال�ذي يعاني من�ه العديد من 

األشخاص املصابني بمرض باركنسون.
وق�ال املؤل�ف الرئي�يس للدراس�ة الدكت�ور 
الورقت�ان  »تس�اعدنا  زركي  أنجيليك�ي 
البحثيت�ان مًعا عىل فهم م�ا يحدث يف أدمغة 
األش�خاص املصاب�ني بم�رض باركنس�ون 
والذي�ن يعانون م�ن التدهور املع�ريف، حيث 
يب�دو أن�ه ناتج ع�ن انهيار يف األس�الك التي 

تربط مناطق الدماغ املختلفة.

وأض�اف زركي »لق�د وجدنا أن األش�خاص 
املصابني بمرض باركنس�ون والذين يعانون 
من مشاكل برصية هم أكثر عرضة لإلصابة 
بالخ�رف، ويبدو أن ذلك يمكن تفس�ريه من 
توصي�الت  يف  األساس�ية  التغي�ريات  خ�الل 
الدماغ. وقد توفر لنا اختبارات الرؤية فرصة 
للتنبؤ بخرف باركنسون قبل أن يبدأ، مما قد 
يساعدنا يف إيجاد طرق لوقف التدهور املعريف 

قبل فوات األوان«.
ووجدت الدراسة األوىل أيًضا أن الذين أصيبوا 
يف  لخس�ائر  تعرض�وا  باركنس�ون  بخ�رف 

توصيالت الدماغ، بما يف ذلك املناطق املتعلقة 
امل�ادة  بالرؤي�ة والذاك�رة، وح�ددوا أرضار 
البيض�اء التي لحقت ببعض األس�الك بعيدة 
املدى الت�ي تربط الج�زء األمام�ي والخلفي 
م�ن الدماغ، مما يس�اعد الدم�اغ عىل العمل 

كشبكة كاملة متماسكة.
كما أظهرت الدراس�ة الثانية أن األش�خاص 
املصاب�ني بمرض باركنس�ون أظهروا درجة 
أع�ىل من االنفصال عرب الدم�اغ كله، وكانت 
املناط�ق املوج�ودة يف الج�زء الخلف�ي م�ن 

الدماغ.

هناك العدي�د من العالم�ات واألعراض 
التي يمكن أن تخربنا بسهولة بمشكلة 
يف صحتن�ا، وصعود الس�لم  ق�د يكون 
عالمة ع�ىل إصابت�ك بأم�راض القلب، 
ووفًقا لألبحاث، ف�إن قضاء الكثري من 
الوقت يف صعود الدرج قد يكون بس�بب 
املتعلق�ة  األساس�ية  املش�اكل  بع�ض 
بالقلب، وتحت�اج إىل زيارة الطبيب عىل 
الفور، يف هذا التقرير نتعرف عىل كيفية 

ارتباط صعود الس�اللم بصحة القلب.
وفًقا لدراسة قدمها فريق من الباحثني 
 2020 علم�ي  اجتم�اع  يف  اإلس�بان 
للجمعية األوروبية ألمراض القلب، فإن 
تس�لق أربع درجات من الساللم يف أقل 
من دقيقة يشري إىل أن قلب الشخص يف 

حالة صحية جيدة.
بي�رتوي،  عي�ى  وق�ال 
يف  القل�ب  طبي���ب 
جامعة  مستش�فى 
وأح�د  كورن����ا 
الدراس�ة،  مؤلفي 
اس�تغرق  إذا  إن�ه 
الش�خ��ص أكث�ر 
م�ن دقيق�ة ونصف 
ليصع�د أرب�ع درج�ات 
من الساللم، فهذا يعني 
أن صحة قلبه ليس�ت 
جي�دة س�يكون م�ن 
استش�ارة  األفض�ل 
إج�راء  الطبيب.ت�م 
 165 ع�ىل  البح�ث 
بهم  مش�تبه  مشارًكا 
أو يعان�ون من مرض 
التاج�ي.  الش���ريان 
بالنسبة للدراسة، فقد 
ُطل�ب من املش�اركني 
إم�ا امل�ي أو الجري 
امل�ي  جه�از  ع�ىل 
بينم�ا زادت الش�دة 
حت�ى  تدريجي����اً 
اإلرهاق. بعد ذلك، تم 
قي�اس قدرته�ا عىل 
الرياض�ة  ممارس�ة 
الغذائ�ي  التمثي�ل  كمكافئ�ات 
)METs(. بع�د الراحة لفرتة من 
الوق�ت ، ُطلب منه�م صعود أربع 
درج�ات من الس�اللم )ح�وايل 60 
درجة( بوترية رسيع�ة دون التوقف 
أو الجري.من خ�الل مقارنة النتيجة، 
تم الكشف عن أن املشاركني الذين 
يمشون بشكل أرسع يميلون إىل 
الحصول عىل MET أفضل، مما 
يعني أن قلوبهم تعمل بش�كل 

أفضل من اآلخرين.



يف  »كراكون  فيلم  غرار  عىل 
إمام،  عادل  للنجم  الشارع« 
من  شابان  زوجان  حول 
نيوزيلندا مقطورة قديمة إىل 
بىل  فيه  تشعر  ال  فخم  منزل 
املنازل  من  غريه  عن  تغيري 
عدم  رغم  وذلك  بالداخل، 
البناء  يف  أية خربة  امتالكهما 

أو التصميم.
عاماً«،   29« لياله،  وبدأت 
 30« وارد  أويل  وزوجها 
التخطيط لتصميم  عاماً«، يف 
سبتمرب  يف  النهائي  منزلهما 
املنزل  بناء  وتم   ،2019
بطول  مقطورة  عىل  الصغري 
أمتار   3 وعرض  مرت   8.4
واملنزل  مرت،   4.1 وارتفاع 
خشب  من  مصنوع  الصغري 
الحديد،  من  إطار  مع  األرز 
الداخيل  الديكور  يتميز  بينما 
الخارج  ويف  حديث،  بتصميم 
هناك مناطق جلوس، وحمام 
السطح،  مدمج خارجي عىل 

ميل  دييل  لصحيفة  وفقا 
الربيطانية.

أويل  حلم  »كان  لياله،  وقالت 
صغري  منزل  يف  نعيش  أن 
نحب  نحن  عديدة،  لسنوات 
الذي  البسيط  الحياة  أسلوب 
وليس  املنزل،  هذا  يوفره 
األشياء  من  الكثري  لدينا 
عىل  الحفاظ  السهل  ومن 
الزوجني  لدى  نظافته«.وكان 
 80 تبلغ  معقولة  ميزانية 
ألف دوالر حاوال االلتزام بها، 
لكنهما قررا إنفاق املزيد عىل 
الفنية  األعمال  مثل  الديكور، 
الثمن،  باهظة  والتشطيبات 
ولكان للمساعدة التي حصال 
واألصدقاء  العائلة  من  عليها 
تكلفة  تخفيض  يف  كبري  دور 
البناء والديكور، فيما يخطط 
يف  للعيش  حاليًا  الزوجان 
ملدة  الصغري  الفاخر  منزلهما 
عام أو عامني، ثم يهدفان إىل 

بناء منزل آخر أكرب حجما.

تمكن 3 أشخاص اثنني منهم من الجنسية 
األوروبية وثالث عربي الجنسية من رسقة 
منطقة  يف  الفلل  أحد  من  حديدية  خزنة 
والقفل،  الخارجي  الباب  وأتلفوا  جمريا 
وقاموا ببيع جزء من املرسوقات إىل املتهم 
حيث  مصدرها،  من  يتأكد  لم  الذي  الرابع 
والرابع  والثالث  األول  املتهمني  تحويل  تم 
محكمة  إىل  غيابياً  والثاني  حضوريا 

الجنايات يف دبي.
غادر  أنه  خليجي  تاجر  وهو  املبلغ  وأفاد 
إىل  جمريا  منطقة  يف  الكائن  سكنه  مقر 
أحد  إىل  الفيال  الدولة وأوكل حراسة  خارج 

وسلم  اآلسيوية  الجنسية  من  األشخاص 
أجل  من  آخر  شخص  إىل  الفيال  مفاتيح 
الدولة  إىل  ورجع  الصيانة،  بأعمال  القيام 
باب  كرس  اكتشف  حيث  فقط  أيام   4 بعد 
غرفة النوم ورسقة الخزنة الحديدية كبرية 
املجوهرات  من  مجموعة  وبداخلها  الحجم 
واألموال عبارة عن 3 أطقم أملاس و3 أطقم 
ذهب و6 أساور ذهب ومجموعة مجوهرات 
إىل  إضافة  البالغ،  صاحب  بها  أدىل  أخرى 
مختلفة.وقدرت  عمالت  من  مالية  مبالغ 
فيما  درهم،  ألف  بـ600  املجوهرات  قيمة 
بلغت قيمة األرضار 31 ألف درهم.وأفادت 

التحقيقات أنه بتفتيش مقر املتهمني األول 
والثاني عثر عىل بعض املرسوقات والفواتري 
املتهم  سكن  مقر  وبتفتيش  بها،  الخاصة 
الثالث عثر عىل بعض املجوهرات التي ادعى 
أن املتهم األول طلب منه االحتفاظ بها لحني 
طلبها، كما تم استدعاء املتهم الرابع صائغ 
وتبني أن املتهم األول عرض عليه مجموعة 
من الذهب وعندما طلب منه فواتري الرشاء 
وأنه  الحقا  سيحرضها  أنه  أكد  وهويته 
نسيها يف مسكنه، وبعد 6 أيام تم استدعائه 
من قبل الرشطة وتبني أن الذهب جزء من 

املرسوقات وتمت استعادتها.    

ثالث  منذ  فرنسية  مواطنة  تحاول 
الحياة،  قيد  عىل  أنها  إثبات  سنوات 
السجالت  يف  »متوفاة«  تسجيلها  بعد 

الرسمية للدولة.
وتعيش جني بوشني )58 عاماً( يف خوف 
منزلها  مغادرة  عىل  تتجرأ  وال  دائم، 
الواقع يف قرية سانت جوزيف، بمنطقة 
السلطات  تستويل  أن  خشية  لوار، 
استولت  أن  بعد  الفرنسية عىل منزلها، 
عىل سيارتها بسبب ديون غري مدفوعة.
وقالت جني للصحافة عرب الهاتف: »لم 
يشء..  أي  أفعل  ال  أنا  موجودة..  أعد 
واصفة  وأكتب«،  الرشفة  عىل  أجلس 
وضعها بـ«املرعب«.كما تم منع بوشني 
مع  منها  القانوني  املستفيد  وزوجها، 
املرصيف  حسابهما  استخدام  من  ابنها، 
إىل  أدى  وفاتها  إعالن  أن  إذ  املشرتك، 
الحيوية  الراحة  وسائل  من  حرمانها 

األخرى.
كمتوفاة،  الفرنسية  املواطنة  وحالة 
جاءت نتيجة قرار محكمة »ليون« عام 
من  الرغم  عىل  ميتة،  اعتربها   ،2017
عدم إصدار شهادة وفاة، وأتى القرار يف 
نهاية نزاع قانوني مع موظفة يف رشكة 
التنظيف السابقة لرشكة بوشني، والتي 
كانت تسعى للحصول عىل تعويض بعد 

أن فقدت وظيفتها قبل 20 عاما.

محكمة  يف  األولية  الشكوى  أن  حني  يف 
أخطأت،  الفرنسية  برودوم«  »عمال 
وسقطت عىل بوشني، وتبع ذلك سلسلة 
والقرارات  القانونية  اإلجراءات  من 
واالستئناف، وصوال إىل محكمة النقض، 
رفضت  والتي  فرنسا،  يف  محكمة  أعىل 
باعتبارها خارج نطاقها، عىل  القضية 
سيلفان  ومحاميتها،  بوشني  قول  حد 
الفرنسية  للمواطنة  كورمري.ووفقا 
القضائية  األخطاء  قضت  ومحاميتها، 
املتصاعدة مع حكم عام 2017 الصادر 
بأن  ليون،  يف  االستئناف  محكمة  عن 
فيما  األحياء،  بني  من  تكن  لم  بوشني 
القانوني  املأزق  زعمت بوشني أن »هذا 
هي  تتلق  »لم  أنها  حيث  غريب«،  يشء 
جلسة  لحضور  استدعاء  أقاربها،  وال 
قضائي  أمر  إصدار  تم  االستماع«.كما 
وابنها  بوشني  زوج  دفع  عىل  ينص 
)نحو  يورو   14000 وقيمته  مبلغا 
17000 دوالر(، للموظفة السابقة التي 
كانت قد رفعت دعوى تعويض عىل األم 

الفرنسية.
كورمري،  املحامية  قدمت  جانبها،  من 
املايض،  االثنني  يوم  عادي  غري  طلبا 
إلبطال قرار محكمة االستئناف يف ليون 
من  جسيم«  »خطأ  بسبب   ،2017 عام 

قبل القضاة«.

نرشت شبكة تليفزيون الصني 
الدولية مجموعة صور لحافلة 
برية تحولت إىل حافلة بحرية، 
الربية  الطرق  عرب  وتعمل 

واملائية أيضا إذا لزم األمر. 
عائقاً  املائية  املوانع  وكانت 
املواصالت  وسائل  أمام  كبرياً 
لنقل  بكثرة  تتوافر  التي  الربية 
السكان من مكان إىل آخر.ومع 

وألن  وبحراً  براً  الركاب  لنقل  برمائية  لتكون  التفكري  الحافالت توصل  تطوير 
املدن الصينية تعد من أكثر حول العالم، فإنه يتم البحث عن كل الحلول املمكنة 
لتخفيف الزحام ومنها تطوير حافالت برمائية لنقل الركاب، بحسب ما ذكر 
وكتبت:  والتعليقات  اإلعجابات  من  كثريا  الصور  موقع«سبوتنيك«.والقت 
»مركبة برمائية تظهر يف مدينة تشانغشا بمقاطعة هونان وسط الصني، حيث 

يمكنها السري عىل األرض مثل أي حافلة واإلبحار يف املاء مثل السفن«.

يف  املكتشفة  املتحجرة  العظام  تكون  قد 
األرجنتني لديناصور جال يف األرض قبل 98 
بري  حيوان  أكرب  عظام  هي  عام،  مليون 

عىل اإلطالق.
عىل  عثروا  قد  أرجنتينيون  علماء  وكان 
واملكونة من  للديناصور،  املتحجرة  البقايا 
املخلوق، وبعض عظام  ذيل  24 فقرة من 
الحوض، يف مقاطعة نيوكوين يف عام 2012، 
»تيتانوصور«،  إىل  تعود  أنها  اآلن  ويعتقد 
وهو جنس من الديناصورات، التي تنتمي 
بحجمها  واملعروفة  »الصوروبوديات«،  إىل 

الكبري ورقبتها وذيلها املمدودين.
من  اآلن  حتى  الفريق  يتمكن  لم  حني  ويف 
التأكيد بأن البقايا تعود إىل نوع جديد، تبدو 
األحفورة غري مطابقة لبقايا ديناصورات 
وفقاً  أخرى،  معروفة  وصوروبوديات 

لصحيفة »دييل ميل« الربيطانية.
أن  إال  الجديد،  االكتشاف  هذا  ورغم 
بلقب  يحتفظ  يزال  ال  األزرق  الحوت 

يصل  حيث  اإلطالق«،  عىل  حيوان  »أكرب 
العثور  تم  قد  وكان  مرتاً.   33.6 أطوال  إىل 
الصخور،  املتحجرة يف طبقات  البقايا  عىل 
»تكوين  باسم  إليها جيولوجياً  التي يشار 
عند  تحديداً  أكثر  وبشكل  كانديلروس«، 
مستوى يمثل الرواسب من السهل الفييض 

املوحل.
أن  الواضح  »من  الباحثون:  كتب 
جزئياً  اسرتداده  تم  الذي  التيتانوصور، 
أكرب  أحد  هو  كانديلوروس  تكوين  من 
وباملقابل،  املكتشفة«.  التيتانوصورات 
الكشف  تم  الذي  الباتاغوتيتان،  أن  يعتقد 
األرجنتني يف عام 2013،  عنه ألول مرة يف 
وصل  قد  أيضاً،  الصوروبوديات  من  وهو 
طوله إىل أكثر من 37 مرتاً ووزنه نحو 55-

57 طناً.

مجموعة  يف  ضوئية،  سنة   212 مسافة  عىل 
العذراء النجمية يقع كوكب »واسب - 107 بي« 
»فائق  الكوكب  لقب  جدارة  عن  استحق  الذي 
أنه  رغم  القصوى  املتدنية  لكثافته  االنتفاخ« 
مرات  عرش  ولكنه  »املشرتي«،  كوكب  بحجم 
أخف وزناً منه. ويعتقد العلماء وفق موقع »دييل 
أربعة  صلب  بمركز  يتسم  الكوكب  بأن  ميل« 
أضعاف كتلة األرض، علماً أن ما يزيد عىل %85 

من تلك الكتلة من الغاز املحيط باملركز.
هو  االنتفاخ«  »فائق  الكوكب  أن  ويعتقد 
الشمسية  غري  الكواكب  بني  كثافًة  األقل 
مثل  ألقاب  عدة  يكتسب  جعله  ما  املكتشفة، 
تلك  أن  إىل  الباحثون  وأشار  القطنية«.  »الحلوى 
كربى«  »مضاعفات  عىل  تنطوي  االكتشافات 
العمالقة  الكواكب  تشكل  كيفية  بفهم  تتعلق 

ونموها.

  كوكب »فائق االنتفاخ« يبعد 212 سنة ضوئية !

...  االمام الحسين ) عليه السالم (فمن قبلني بقبول الحق فاهلل أولى بالحق

مواقيت ال�صالة

الخميس  21 كانون الثاين  2021   العدد  2508  السنة الحادية عشرة

قال رسول اهلل)صىل اهلل عليه وآله وسلم(: »أال أدلكم عىل 
سالح ينجيكم من أعدائكم، ويدّر أرزاقكم؟ قالوا: بىل،
قال: تدعون ربكم بالليل والنهار، فإن سالح المؤمن الدعاء«
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رقم االيداع يف دار الكتب و الوثائق ببغداد  1311  لسنة  2009

) نور عىل نور (

سرقوا خزنة المجوهرات واألموال وتخلصوا منها في الصحراء !

ديناصور جال في األرض قبل 98 مليون عام !

ذكرت وسائل إعالم رسمية صينية، الثالثاء، أن العمال 
املحارصين ألكثر من أسبوع يف منجم ذهب صيني طلبوا 
قوات  انتظارهم  أثناء  عليهم  وعصائد  مخلالت  إلقاء 

اإلنقاذ.
الدخن  باسم  أيًضا  واملعروفة  املطلوبة،  والعصيدة 
كونجي، هي وجبة فطور مغذية شائعة يف جميع أنحاء 
املخلالت  إليه  تضاف  ما  وغالبًا  الصني.  رشق  شمال 

والفلفل الحار للنكهة والفيتامينات.
مكتوبة  مؤثرة  رسالة  إرسال  من  املنجم  عمال  وتمّكن 
بخط اليد إىل عمال اإلنقاذ، أوضحوا فيها أنهم مرهقون 

ويحتاجون إىل أدوية، وفق ما قالت السلطات.

ووقع انفجار يف 10 يناير يف منجم للذهب قيد اإلنشاء يف 
مقاطعة شاندونغ )رشق( أدى إىل احتجاز 22 شخصا 

عىل عمق أكثر من 600 مرت من مدخل املنجم.
قاع  إىل  املؤدية  بالساللم  بالغة  أرضارا  االنفجار  وألحق 
حرم  ما  االتصاالت،  أسالك  انقطاع  إىل  أدى  كما  املنجم 
فرق اإلنقاذ من إمكان التواصل مع العّمال املحتجزين. 
ومع ذلك، تمكن املنقذون من حفر قناة خالل نهاية هذا 

األسبوع وسمعوا رضبا، وهو مؤرش عىل وجود أحياء.
وبفضل سلك أرسله رجال اإلنقاذ، تمكن عمال املناجم 
السطح. وقال  إىل  اليد  إرسال رسالة مكتوبة بخط  من 
كاتبها إن 12 عامال عىل األقل ما زالوا عىل قيد الحياة، 

وفق ما أوضحت السلطات املحلية.
وجاء يف الرسالة التي كتبت عىل صفحة نزعت من أحد 
أدوية  إىل  الدفاتر »كلنا منهكون. نحن يف حاجة ماسة 
وأدوية  طبية  الصقة  وأرشطة  ومسكنات  املعدة  آلالم 
من  أيضا  أشخاص  ثالثة  ويعاني  لاللتهابات.  مضادة 

ارتفاع ضغط الدم«.
ولفت كاتب الرسالة إىل أن كمية كبرية من املياه تحيط 

بالعمال، وقد أصيب أربعة منهم بجروح.
اآلخرين«  العرشة  العمال  وضع  نعرف  »ال  وتابع 
أعمال  دامت  »ما  مضيفا  األرض،  تحت  املحارصين 

اإلغاثة مستمرة، سيبقى لدينا أمل. شكرا لكم!«.

محاصرون تحت األرض منذ أسبوع .. ويطلبون مخلالت !

تلد طفلتها وهي في حالة غيبوبة !

تحاول إثبات أنها على قيد الحياة منذ 3 سنوات !

تحولت الهاالت السود إىل إكسسوارات تجميل عىل »تيك 
توك«  عىل الرغم من أن املراهقات يف العادة ال يرغبن يف 

أشياء تخص األكرب سناً.
 73 يتابعها  والتي  كراستنز،  سارا  األملانية،  وكانت 
فيديو  الالتي نرشن  أوائل  من  توك«،  »تيك  عىل  مليوناً 
أدوات  تستخدم  وهي  الثانوي  الشخيص  حسابها  عىل 
التجميل لوضع جيوب مزيفة تحت عينيها بلطخ من 

اللون الداكن وذلك يف ديسمرب املايض.
وفقاً  البداية،  يف  متباينة  تعليقات  جذب  الفيديو 
لصحيفة »إندبندنت« الربيطانية، حيث أعربت كثريات 
بعدم  إحساساً  لديهن  تثري  السود  الهاالت  أن  عن 
األمان، لكن بحلول يناير كان قد جذب ماليني إيماءات 
كنا  التي  الحركة  هي  »تلك  إحداهن:  اإلعجاب.كتبت 
بانتظارها«، فيما أعربت أخرى عن سعادتها بمالمحها 
بتحسن  أشعر  تجعلني  املوضة  »تلك  قائلة:  الطبيعية 
رائعة  هي  عيني  تحت  الجيوب  ألن  لنفيس،  نظرتي  يف 

وعميقة وسوداء وواضحة«.

موضة المراهقات

نكن  لم  نعتذر،  أيضا،  قلب  »لدينا 
نعلم بوضعك الصحي، نعتذر مرة 
املؤثرة  الكلمات  بهذه  أخرى«.. 
رسقوا  سيدة  إىل  لصوص  توجه 

سيارتها.
بعد  اللصوص،  ضمري  واستفاق 
أن علموا بحال السيدةماريا إيلينا 
باريل البالغة من العمر 56 عاًما، 
ورقة  عىل  الكلمات  هذه  ودّونوا 

لتقديم اعتذارهم إليها.
يف  ماريا  سيارة  اللصوص  ورسق 
للسيارات  موقف  من  يناير   13
بمستشفى دي فينري، يف كاربونارا 

يف باري اإليطالية.وُعثر عىل السيارة بعد أيام من وقوع جريمة 
فالينزانو يف مقاطعة  الرشطة يف  يناير من قبل  الرسقة، يف 17 

باري جنوب إيطاليا، وفق »يورو نيوز«.
التصلب  مرض  من  تعاني  التي  باريل  لعائلة  السيارة  وتعود 
املتعدد، وسيارتها هي الوحيدة املجهزة بكريس متحرك ومنحدر 

يمكن لذوي االحتياجات الخاصة الصعود والنزول عليه.

لصوص يعيدون سيارة مسروقة
 لصاحبتها بعد سماع معاناتها!

زوجان يحوالن مقطورة متهالكة لمنزل فخم !

إيطاليا  شهدت  حقيقية،  طبية  معجزة  ىف 
طفلتها  أنجبت  لسيدة  غريبة  والدة  حالة 
لها  تعرضت  والتى  غيبوبة،  حالة  ىف  وهي 
املخ.وتمكنت  داخيل يف  بنزيف  إصابتها  جراء 
أشهر   9 بعد  طفلتها  معانقة  من  أخريا  األم 
الصغرية  الطفلة  إن  إذ  عنها،  االبتعاد  من 
وحدة  يف  الفرتة  هذه  كل  قضت  فيتوريا 
مستشفى  يف  الوالدة  لحديثي  املركزة  العناية 
بإقليم  إنفريورى   نوتشريا  مدينة  يف  البلدية، 
الوالدان  إيطاليا.واختار  جنوبى  كمبانيا 
تسمية طفلتهما »فيتوريا Vittoria« بمعنى 

والدتها،  قبل  من  حتى  باإليطالية  االنتصار 
وأصبحت قصتها رمزاً لقصة معقدة وصعبة 
تحول فيها الطب واإليمان إىل قصة ذات نهاية 

سعيدة، بطلتها الطفلة فيتوريا أبريدا.
العمر  البالغة من  إياكارينو،  األم ماريا كيارا 
35 عاماً وهى تعمل كمرشدة سياحية، وصلت 
إىل املستشفى يف 23 أبريل املايض خالل فرتة 
كورونا  فريوس  جراء  للبالد  الكامل  اإلغالق 
من  وتعاني  غيبوبة  حالة  يف  وهي  املستجد، 
نزيف يف املخ، عندما كانت فيتوريا يف رحمها، 
ملا  وفًقا  وذلك  الحمل،  من  الـ24  األسبوع  يف 

نقله »العني اإلخبارية«.
يف  األطباء  وجد  وهناك 
ىف  أنفسهم  املستشفى 
إنقاذ  بني  لالختيار  محاولة 
يف  لكن  الطفلة،  أو  األم 
إنقاذ  من  تمكنوا  النهاية 
والدة  تمت  إذ   كلتيهما، 
فيتوريا الصغرية، قبل أوانها 
فقط   26 الـ  األسبوع  يف 
عملية  وإجراء  الحمل،  من 

دقيقة لوالدتها بنجاح. 
األعصاب  جراحو  وبادر 
جراحية  عملية  إجراء  إىل 
يف  الدموي  الورم  لتقليص 
جمجمة األم، ثم نجح فريق 
األم  توليد  يف  النساء  أمراض 
ماريا كيارا بعملية قيرصية 
بسالم،  فيتوريا  ووصول 
وحدة  إىل  الفور  عىل  لتنقل 
لحديثي  املركزة  العناية 
اعتنت بها عىل  التي  الوالدة، 

أكمل وجه.

حافلة نقل تعمل 
عبر الطرق البرية والمائية !

ذكرت الرشطة أن طفال يف سويرسا نجا بعد أن دهسه سائق مرتني 
بسيارته.وكان سائق متجها بسيارته نحو مكان انتظار سيارات يف 
بلدة »أوبرانتفيلدن« ، عندما دهس طفال /عامان/ عىل متن دراجته 
األنباء  لوكالة  بريي  ادريان  الرشطة،  باسم  املتحدث  الصغرية.وقال 
األملانية )د.ب.أ( إنه عندما رصخت والدة الطفل يف الرجل/53 عاما/ 

وضع السيارة يف اإلتجاه املعاكس ولكنه دهس الطفل مرة ثانية.
بعد  ومدركا  واعيا،  مازال  لكنه  العظام،  يف  لكسور  الطفل  وتعرض 

الحادث، حسب املتحدث، وتم إلغاء رخصة قيادة الرجل.

 طفل ينجو 
من عملية دهس بسيارة مرتين !
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