
»داعش« يرفع وتيرة هجماته مع اقتراب نهاية
 العد التنازلي لــ»االحتالل«

»السد المنيع« يمنع سقوط العيث

المراقب العراقي/ المحرر السياسي...
بع�د س�اعات قليل�ة م�ن املذبحة البرشي�ة التي 
خلفها التفجري املزدوج يف س�احة الطريان وسط 
العاصم�ة بغ�داد، ش�ّنت مجامي�ع اإلرهاب عىل 
حني غرّة، هجوماً غادراً اس�تهدف قوات الحش�د 

الشعبي يف محافظة صالح الدين.
ويف ليلة يوم الس�بت املايض تعرض مقاتلو اللواء 
22 يف الحشد الشعبي، إىل هجوم داعيش يف جزيرة 
العيث بمحافظة صالح الدين، استشهد عىل أثره 

11 مقاتالً وأصيب 12 آخرون بجروح متفاوتة.
ويأتي ذلك بع�د ورود معلومات عن قيام القوات 
األمريكية، بإدخال نحو 4000 داعيش نهاية عام 
2020، بأرت�ال تحمل العل�م األمريكي إىل العراق، 

حسبما كشفت مصادر أمنية.
وتقول املصادر إن »هناك معلومات تفيد بدخول 
4000 داع�يش إىل الع�راق عرب األرايض الس�ورية 
ع�ن طريق حمله�م بأرتال عس�كرية أمريكية«، 
مبينة أن »االرتال العس�كرية االمريكية ال يسمح 

بتفتيشها من قبل القوات األمنية العراقية«.
ويف جلس�ة اس�تثنائية عقده�ا يف الخام�س من 
كانون الثاني املايض، ص�وت مجلس النواب عىل 
ق�رار ُيل�زم الحكومة بالعمل ع�ىل جدولة إخراج 
القوات األجنبية من العراق، ومنعها من استخدام 
أرض البالد وسمائها ومياهها، لتنفيذ أية أعمال 

عدائية تجاه دول الجوار الجغرايف.
والق�ى القرار الربملاني، تأييداً ش�عبياً كبرياً تمثل 

بتظاه�رات مليوني�ة غاضب�ة، طالب�ت ب�”طرد 
االحت�الل” الس�يما بعد عملية االغتي�ال الغادرة. 
وقد تج�ددت االحتجاج�ات العارم�ة، بعد مرور 
ع�ام ع�ىل الفق�د الكب�ري ال�ذي أحدثت�ه جريمة 
املط�ار، إذ نّظ�م العراقي�ون بمختل�ف مذاهبهم 
وقومياتهم، تظاهرة مليونية حاشدة غّصت بها 
س�احة التحرير ومحيطها يف الثال�ث من كانون 
الثاني 2021، لتعلن بش�كل رسمي أن الشهيدين 
سليماني واملهندس هما رمزان قد خلدا يف ضمائر 

العراقيني رغم أنف الراقصني عىل دمائهما.
وتعليق�اً عىل هجوم جزيرة العي�ث، يقول عضو 
لجن�ة األم�ن والدف�اع النيابي�ة كري�م علي�وي 
ل�«املراق�ب العراق�ي«، إن »التع�رض اإلجرام�ي 
الذي اس�تهدف ليلة السبت املايض، قوات الحشد 
الشعبي، أمر مؤسف للغاية، ونشدد عىل رضورة 
لتنفي�ذ عملي�ات  االس�تخباري  الجه�د  تفعي�ل 
مباغت�ة للحد من الهجمات اإلجرامية عىل قواتنا 

األمنية«.
ويضيف عليوي أن »القوات األمنية يجب أن تكون 
ع�ىل أهبة االس�تعداد لص�د الهجم�ات اإلرهابية 
التي م�ن املتوقع أن تتزايد خ�الل الفرتة املقبلة، 
عىل اعتبار أن التنظيمات اإلرهابية تحظى بدعم 
أمريكي، فضالً عن دول عربية ال تريد االس�تقرار 

للعراق«.
ويدعو عليوي إىل »شن عمليات استباقية لرضب 
خاليا داعش اإلجرامي يف بغداد واملحافظات التي 

تتخذها تلك العصابات م�أوى لها بحماية ودعم 
من الواليات املتحدة«.

ويفتح هذا الهج�وم احتماالت عديدة، عىل عودة 
اإلره�اب األمريكي املمنه�ج، الس�يما أن توقيته 
ج�اء تزامناً مع ت�ويل اإلدارة األمريكي�ة الجديدة 
عملها، وهو ما يؤّش أن الواليات املتحدة ما زالت 
تعمل عىل »تركيع الشعب العراقي الذي يرص عىل 

إخراج القوات األمريكية من البالد«.
ووجهت جهات سياس�ية عّدة، انتقادات واسعة 
للحكوم�ة الحالي�ة والقي�ادات األمني�ة بش�أن 
متابعة الخاليا النائمة والتكتيكات التي اعتمدها 
داع�ش يف املناط�ق املطلة عىل الصح�راء الغربية 
ْب  بعد أن دخلت مرحلة أس�لوب العصابات “إرِْضِ

واْهُرْب”.
جدي�ر بالذك�ر أن تنظي�م »داع�ش« اإلرهاب�ي 
أعلن مس�ؤوليته عن تنفيذ التفجريين يف س�احة 
الط�ريان. وق�ال إن الهدف كان رضب املس�لمني 
املدون�ني«  الكاظم�ي و«فري�ق  أن  إال  الش�يعة، 
الخاص به وبالس�فارة األمريكي�ة كان لهما رأي 

آخر!.
ودّش�ن مدونون معروفون بقربهم من السفارة 
األمريكية، حملة شعواء حاولوا من خاللها »رفع 
التهمة« ع�ن داعش، الذي يتبنى عقيدة س�لفية 
متش�ددة، واته�ام أط�راف وطوائ�ف أخ�رى، يف 
محاول�ة لخل�ط األوراق، إال أن التنظيم اإلرهابي 

اعرتف بعد ذلك بتنفيذ الجريمة املروّعة.

المراقب العراقي/بغداد...
أكدت لجنة االمن والدفاع النيابية، امس األحد،  ان عصابات 
داعش تستخدم غسيل االموال والتهريب لتمويل عنارصها.

وق�ال عضو اللجنة عيل الغانم�ي يف ترصيح صحفي تابعته 
»املراق�ب العراق�ي« إن »عملي�ة تمويل داع�ش جرت خالل 
سيطرتها عىل مصادر مالية كبرية يف بعض املدن املهمة مما 
وفر لها س�يولة خصوص�ا من عمليات تهري�ب النفط التي 

جرت اثناء تواجدهم يف املوصل وكركوك وصالح الدين«.
واض�اف ان »داعش يخ�زن امواله بطرق عدي�دة عن طريق 
عملي�ات غس�يل االم�وال والتهري�ب وايداعه�ا يف مصارف 
اجنبية باس�م شخصيات تجارية ورؤوس اموال«، مشريا اىل 

ان »اموال داعش داخل العراق لم تكشف عنها بتقارير ولكن 
طريقة خزنها س�هلة وبوسائل متعددة س�واء بتحويلها اىل 
عقارات او مصكوكات ذهبية وحتى اذا كانت عملة متداولة 

فهي قابلة للحركة والتداول يف السوق«.
ولف�ت اىل ان »داعش يمتل�ك ادواته االقتصادية العس�كرية 
والفكري�ة والت�ي التزال حارضة ول�م يعل�ن التخلص منها 
والي�زال الدعم الفكري له�م قائم«، موضح�ا ان »العمليات 
العس�كرية الت�ي قامت به�ا الق�وات االمنية والت�ي طردت 
داعش من العراق انهى العنارص عس�كريا، لكن داعش فكر 
متط�رف له ج�ذوره واصوله وهذا لم ينت�ه وعملية التجديد 

والتجنيد قائمة ومتوفرة لدى الجماعات«.

المراقب العراقي/بغداد...
اك�د النائب دانا الكاتب، امس االحد، ان تاجيل 
موع�د االنتخابات كان رضوري�ًا لعدم اكتمال 
االجراءات اللوجستية والفنية. وقال الكاتب يف 
ترصيح صحفي تابعته »املراقب العراقي« ان 

تأجيل موعد االنتخابات ، كان رضوريا يف ظل 
ع�دم اكتمال االج�راءات الفنية واللوجس�تية 
ملفوضي�ة االنتخاب�ات ». واض�اف ان »اجراء 
االنتخاب�ات بموعده�ا املعلن س�ابقا يف 6 من 
ش�هر حزيران املقب�ل ، يجعلها غ�ري مكتملة 

وتس�ودها الش�بهات يف ظ�ل عدم االس�تقرار 
»ح�راكا  ان  واوض�ح   واالمن�ي«.  الس�يايس 
ش�عبيا قد يحصل هنا وهناك بس�بب التأجيل 
، اال ان الغالبية تري�د انتخابات بتغيري جذري 
يف الحكم والحكوم�ة وادارة الدولة ، وتأجيلها  

لع�دة اش�هر الي�رض ش�يئا ». وكان مجل�س 
الوزراء وافق عىل طل�ب مفوضية االنتخابات 
تأجي�ل موعد اجراء االنتخاب�ات املبكرة ، التي 
كان مقررا اجراؤها يف حزيران ، اىل العاش من 

شهر ترشين االول املقبل.

المراقب العراقي/بغداد...
أكد النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي، امس االحد، عن وجود حراك نيابي 

داخل الربملان لتفعيل احاكم االعدام بحق االرهابيني.
وق�ال البل�داوي يف ترصي�ح صحف�ي تابعت�ه »املراق�ب العراق�ي« ان »التفجري 
االنتح�اري الذي طال االبرياء يف س�احة الطريان وس�ط العاصمة بغداد يتحمله 
م�ن تقاعس عن تنفي�ذ واجباته«، الفتا اىل ان »الحكوم�ة تتحمل الخرق االمني 

االخري بشكل كامل كونها املسؤولة عن امللف االمني«.
واض�اف ان »عددا كبريا من اعضاء مجلس جمع�وا تواقيع نيابية لتنفيذ الحكم 

باالرهابيني الذين يقبعون يف السجون«.
وبني ان »الدولة ترصف امواالً طائلة عىل االرهابيني يف السجون وعليها ان تقوم 
باعدامهم ردا عىل التفجري االخري«. يشار اىل ان عراقيل عدة تواجه عملية اعدام 
االرهابيني املتواجدين يف السجون العراقية، من ضمنها الفساد االداري وخضوع 

ذلك امللف اىل االمزجة السياسية التي حالت دون تنفيذ تلك االحكام.

حراك نيابي لتفعيل أحكام 
إعدام اإلرهابيين

األمن النيابية تكشف عن طرق تمويل عصابات داعش

برلماني: تأجيل موعد االنتخابات كان ضروريًا !

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي...
كش�فت وزارة التخطي�ط عن ارتفاع نس�ب التضخم 
الس�نوي خ�الل ش�هر كان�ون االول امل�ايض بنس�بة 
)3.3%(، بحس�ب تقري�ر الجه�از املرك�زي لإلحصاء 
التاب�ع لل�وزارة وه�و االول بعد تغيري س�عر الرصف, 
فيما س�جل ارتفاع معدل التضخم الس�نوي باملقارنة 
مع ش�هر كان�ون االول 2019 بنس�بة )3.2%( متأثرا 
بالرك�ود االقتص�ادي ال�ذي أص�اب االس�واق املحلية 

وارتفاع االس�عار الخاصة باملواد الغذائية املس�توردة 
والس�لع والكماليات االخرى , كل ه�ذه الحقائق تؤكد 
فش�ل السياس�ة الحكومية يف الجان�ب االقتصادي يف 
ظل موازنة سنوية سخرت لخدمة الحكومة واالحزاب 
املتنفذة لحمالتها االنتخابية تاركني املواطن يعاني من 
ش�ظف العيش , االمر لم يتوقف عند ذلك ,بل إن وزارة 
التخطي�ط التي بقي�ت فرتات طويلة تخف�ي الحقائق 
ع�ن معدالت الفقر والبطالة جاءت بياناتها الس�ابقة 

تؤك�د أن الفقر تج�اوز 31% وعادت م�ن جديد لتؤكد 
انخفاض الفقر يف بعض املحافظات واليعلم أحد كيف 

انخفضت وهي تؤكد ارتفاع االسعار يف االسواق .
لجن�ة الخدم�ات النيابي�ة حملت حكوم�ة مصطفى 

الكاظمي مسؤولية رفع نسبة الفقر يف العراق.
وقال�ت “حذرن�ا بوقت مبك�ر رئيس مجل�س الوزراء 
مصطف�ى الكاظم�ي من خط�ورة امليض بق�رار رفع 
سعر رصف الدوالر وخفض قيمة الدينار العراقي نظرا 

لتداعياته االقتصادية القاسية عىل شيحة واسعة من 
العراقيني خاصة أن معدالت الفقر تصل إىل %60”.

وأشارت اللجنة إىل أن “الكاظمي سيكون مسؤوال عن 
أزمة إنس�انية حادة يف العراق “بع�د تطبيق قرار رفع 
س�عر الدوالر, حيث  شهدت االسواق ارتفاعا ملحوظا 
يف االس�عار وه�ذه س�تدفع إىل ارتفاع مع�دالت الفقر 

بنسبة حادة.
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ارتفاع بالتضخم واألسعار
التخطيط تقر بمساوئ رفع سعر الدوالر  

السفارة األمريكية تلبس درعًا بـعشرين مليون 
دوالر للوقاية من الـ»صواريخ« 

المراقب العراقي/ أحمد محمد...
بع�د ميض أش�هر قالئل ع�ىل نصبه�ا منظومة »ال�ي رام« 
أو »الباتري�وت« يف س�فارتها ببغ�داد، وتحوي�ل مؤسس�تها 
الدبلوماس�ية إىل »ثكنة« عس�كرية »تتفنن« بهتك الس�يادة 
الوطني�ة وإرع�اب العراقي�ني، تم�يض واش�نطن يف خط�وة 
عس�كرية اس�تفزازية جديدة من خالل ال�رشوع بإجراءات 
»بوليس�ة« غري مسبوقة عرب تمديد النشاط العسكري داخل 
املنطقة الخرضاء من خالل تبني مرشوع أمني تحت إدارتها 

حرصا وبشكل متجاهل لعمل القوات االمنية العراقية.
واعترب مراقبون، أن االدارة االمريكية ومن خالل هذا التحرك 
تريد بعث رس�ائل أبرزها عدم الرغبة باالنسحاب من العراق 
وتجاهل قرار الربملان العراقي، واالخطر من ذلك هو حصولها 

عىل موافقة رسمية من الحكومة.
فف�ي الوقت ال�ذي طالبت فيه أوس�اط سياس�ية يف مجلس 
الن�واب العراق�ي إضافة إىل أصوات ش�عبية ب�رضورة إنهاء 

النشاط العسكري االجنبي يف املنطقة الخرضاء وتحديدا عند 
الس�فارة االمريكية، خصوصا مع ازدياد حاالت الرعب التي 
تشهدها املناطق املجاورة إىل املنطقة الخرضاء خصوصا مع 
عمليات االس�تهداف التي تتعرض لها، إال أن تخاذل الجهات 
التنفيذي�ة املتمثلة بالحكومة وعدم تطبيقه�ا لقرار الربملان 
الق�ايض بإنهاء الوج�ود االمريكي تس�بب بتم�ادي الجانب 

االمريكي.
حيث نقل بيان عن السفارة االمريكية، أنها قررت تخصيص 
20 مليون دوالر لتأمني »املنطقة الدولية« املعروفة باملنطقة 

الخرضاء.
وقال البيان، إن هذا الدعم يشمل تمويل فريق من املهندسني 
املدنيني إلجراء دراس�ة اس�تقصائية ش�املة لنقاط الدخول 

الحالية إىل املنطقة الدولية ووضع خطط لبوابات جديدة.
وأض�اف، أن العميد جون تايكرت، كبري مس�ؤويل الش�ؤون 
الدفاعية يف س�فارة الوالي�ات املتحدة، ق�دم التقرير النهائي 

من فريق املس�ح إىل اللواء الركن حامد مهدي الزهريي، قائد 
الفرقة العراقية الخاصة املسؤولة عن أمن املنطقة الدولية.

وتابعت الس�فارة أن هذا التس�ليم يمثل إنج�ازا مهما لتأكيد 
امل�رشوع التعاوني الجاري حالياً لتعزيز أمن املنطقة الدولية 

لبغداد وتأمني مقر الحكومة العراقية...
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المراقب العراقي/بغداد...
كشف عضو مجلس النواب النائب جمال املحمداوي، 
ام�س األح�د، ع�ن دي�ون مرتاكم�ة بذم�ة القوات 

االمريكية للعراق، فيم دعا اىل رضورة اسرتدادها.
وق�ال املحمداوي يف بيان تابعت�ه »املراقب العراقي« 
انه »وجهنا كتابا رس�ميا إىل مكتب رئيس الوزراء/ 
فري�ق اس�رتداد أم�وال العراق وق�د خاطبن�ا وزارة 
الثقافة سابقا بسؤال برملاني يف )14/ 12 / 2020( 
بش�أن املبالغ املرتتبة عىل القوات االمريكية لصالح 
فندقي الرش�يد وبابل السياحي والبالغة ) ٥4٨٥0( 
مليار دينار وحس�ب تقاري�ر ديوان الرقاب�ة املالية 

االتحادية ».
رئي�س  ب�«إج�راءات مكت�ب  املحم�داوي  وطال�ب 
الوزراء /فريق اس�رتداد األموال بشأن هذه املبالغ«، 
داعيا إىل »اس�رتدادها بش�كل عاجل وع�دم التهاون 
يف اس�تحصال أموال الشعب العراقي، وإعداد قاعدة 
بيان�ات باملبالغ املرتتبة بذمة ق�وات التحالف الدويل 

ووضع آليات مناسبة السرتدادها«.

واشنطن مدينة 
للعراق بما يقارب 

الـ»55« مليار دينار 
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فمن قبلين بقبول الحق
فاهلل أوىل بالحق
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روحاني: ــ
االقتصاد 

اإليراني
 أمام مستقبل 

واعد

مقابل الخراب 
األميركي .. 

حزب اهلل 
يحمي

 ويبني

نفط الوسط 
يعلن أسماء 

الطاقم الفني 
المساعد

456 لشهد

المراقب العراقي/بغداد...
اك�د عضو لجنة األمن النيابية نعي�م الكعود ، امس 
األح�د،  ان حادث�ة الط�ريان اُريد م�ن خاللها اعادة 

النفس الطائفي.
وق�ال الكع�ود  يف ترصيح صحفي تابعت�ه »املراقب 
العراق�ي« أن »حادث�ة الط�ريان ي�راد منه�ا إرجاع 
النف�س الطائف�ي مرة أخ�رى إىل البالد ع�ن طريق 

بغداد« . 
وأضاف أن »من يقف وراء داعش أراد ايصال رسائل 
مفاده�ا أن العصاب�ات االجرامية ال زالت موجودة ، 
مشريا إىل أن هذه األعمال لن تثني قواتنا األمنية عن 

مالحقة ورضب أوكار داعش« .
وأوضح أن م�ن يراهن عىل ع�ودة داعش واالرهاب 

مرة أخرى فهو واهم ».
يش�ار اىل ان انفجارين مزدوجني كانا ضد استهدفا 
منطقة »الباب الرشقي« وس�ط العاصمة بغداد، ما 
ادى اىل استش�هاد واصابة الع�رشات من املدنني بعد 
هدوء نسبي شهدته العاصمة بغداد منذ عدة اشهر.

نائب: حادثة »الطيران« 
ُاريد من خاللها عودة 

النفس الطائفي
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الكاظمي يسلم مفاتيح »الخضراء« بأياٍد أمريكية  

السفــارة األمـريكيـة تـوسـع نشـاطهـا العسكـري
 وتطلق مشروعا جديدا لهتك السيادة  

املراقب العراقي/ أحمد محمد...
بعد ملي أشلهر قالئل على نصبها 
منظومة »اللي رام« أو »الباتريوت« 
وتحويلل  ببغلداد،  سلفللللارتها  يف 
مؤسسلتها الدبلوماسلية إىل »ثكنة« 
عسلكرية »تتفنلن« بهتلك السليادة 
العراقيني، تمي  الوطنيلة وإرعلاب 
عسلكرية  خطللللوة  يف  واشلنطن 
اسلتفزازية جديدة من خالل الرشوع 
بإجلراءات »بوليسلة« غري مسلبوقة 
عرب تمديد النشلاط العسلكري داخل 
املنطقلة الخلراء ملن خلالل تبني 
ملرشوع أمني تحلت إدارتهلا حرصا 
وبشكل متجاهل لعمل القوات االمنية 

العراقية.
واعترب مراقبون، أن االدارة االمريكية 
وملن خالل هلذا التحلرك تريلد بعث 
رسائل أبرزها عدم الرغبة باالنسحاب 
ملن العلراق وتجاهلل قلرار الربملان 
هلو  ذللك  ملن  واالخطلر  العراقلي، 
حصولهلا على موافقة رسلمية من 

الحكومة.
ففي الوقت الذي طالبت فيه أوسلاط 
سياسلية يف مجللس النلواب العراقي 
إضافلة إىل أصلوات شلعبية برورة 
إنهلاء النشلاط العسلكري االجنبلي 
يف املنطقلة الخلراء وتحديلدا عنلد 
السلفارة االمريكيلة، خصوصلا ملع 

ازديلاد حلاالت الرعب التي تشلهدها 
املناطق املجاورة إىل املنطقة الخراء 
خصوصا مع عمليات االستهداف التي 
تتعلرض لهلا، إال أن تخلاذل الجهات 
بالحكومة وعدم  املتمثللة  التنفيذيلة 
تطبيقها لقرار الربملان القايض بإنهاء 
بتملادي  االمريكلي تسلبب  الوجلود 

الجانب االمريكي.
السلفارة  علن  بيلان  نقلل  حيلث 
االمريكيلة، أنها قلررت تخصيص 20 
مليون دوالر لتأمني »املنطقة الدولية« 

املعروفة باملنطقة الخراء.
وقلال البيلان، إن هلذا الدعم يشلمل 
تمويلل فريق من املهندسلني املدنيني 
إلجراء دراسلة اسلتقصائية شلاملة 
لنقلاط الدخلول الحاليلة إىل املنطقة 
الدولية ووضع خطط لبوابات جديدة.

وأضلاف، أن العميلد جلون تايكرت، 
كبلري مسلؤويل الشلؤون الدفاعية يف 
سلفارة الواليات املتحدة، قدم التقرير 
النهائلي ملن فريلق املسلح إىل اللواء 
الركلن حامد مهلدي الزهلريي، قائد 
الفرقة العراقية الخاصة املسؤولة عن 

أمن املنطقة الدولية.
وتابعت السفارة أن هذا التسليم يمثل 
إنجازا مهما لتأكيد املرشوع التعاوني 
الجلاري حاليلاً لتعزيز أملن املنطقة 
الدولية لبغلداد وتأمني مقر الحكومة 

العراقية.
وتأتي تلك الخطوة التي أفصحت عنها 
االدارة االمريكية، بعد مي أشهر عى 
نصلب املنظومة الدفاعية العسلكرية 
بالقلرب من مقر سلفارتها يف بغداد، 
شلعبية  تحفظلات  أثلارت  والتلي 
وسياسلية يف الداخل العراقي باعتبار 
أن هلذا العمل قلد حول السلفارة إىل 
ثكنة عسلكرية بدال من عملها كبعثة 
على  عملهلا  مقتلرص  دبلوماسلية 
توطيد العالقات الرسلمية بني العراق 

وواشنطن.
وبحسلب مراقبني للشلأن السليايس 
أن تللك الخطوة تمثلل أقىص درجات 
الشلعب  إلرادة  والتجاهلل  االنتهلاك 
رسلالة  أنهلا  معتربيلن  العراقلي، 
أمريكية مفادها عدم االنسلحاب من 
االرايض العراقيلة وبتعاطف حكومي 

علني.
بدوره، اعترب املحلل السليايس صباح 
االمريكيلة  »الخطلوة  أن  العكيلي، 
الجديلدة يلراد منها توسليع القاعدة 
الخلراء  املنطقلة  يف  العسلكرية 
وبالقرب من سفارة واشنطن، إضافة 
إىل االسلتحواذ عى امللف االمني برمته 
داخلل تلك املنطقلة املحصنة وجعلها 

تحت االرادة االمريكية«.
وقال العكيلي، يف ترصيح لل »املراقب 

العراقلي« إن »بيلان السلفارة يحمل 
بلني سلطوره موافقلة ضمنيلة من 
قبلل الحكومة عى بقاء أو اسلتمرار 
العملل العسلكري داخلل ما تسلمى 
بالبعثلة الدبلوماسلية، وهلذا االملر 
الدوليلة  للقوانلني  تماملا  مخاللف 
وانتهاك للسيادة الوطنية واستخفاف 
االمنيلة  للقلوات  االمنلي  بالنشلاط 
العراقية املسلؤولة عن أملن املنطقة 
جميلع  أن  خصوصلا  الخلراء، 
القوانلني تحتلم عى أن تكلون الدولة 
املسلتضيفة ألي بعثة دبوماسية هي 

التي تتوىل املهام االمنية«.
وأضاف، أن »هلذا املرشوع يؤكد عدم 
وجلود نيلة للدى الجانلب االمريكلي 
لالنسلحاب ملن االرايض العراقية، بل 
هو يأتي لرتسيخ وجوده داخل البلد«.

وأكد أن »ترصيحلات وزير الخارجية 
العراقلي التلي أدىل بها مؤخلرا حول 
قرب وضلع جدول زمني لالنسلحاب 
االمريكلي ال أهميلة لها ملن الناحية 
العملية«، الفتا إىل أنه »اليمكن التأمني 

بوعود االدارة االمريكية«.
يشلار إىل أن الربمللان كان قلد صوت 
عى قراٍر بسحب القوات االجنبية من 
العلراق بعلد الجريمة التلي ارتكبتها 
الطائرة األمريكية املسلرية بحق قادة 

النرص يف مطار بغداد.

تغريدة

االعالمي مازن الزيدي

 خبر مّر مرور الكرام:
تتبرع  االمريكية  السفارة 
ب٢٠ ملي���ون دوالر لنصب 
بواب���ات خاص���ة للمنطقة 

الخضراء!
- لحماية نفسها ام حماية 

عمالئها؟
- هل س���تتحول الخضراء 
التباع  مغلقة  قاع���دة  الى 

السفارة؟

املراقب العراقي/ بغداد...
انتقد النائب املستقل باسلم خشان، امس االحد، 
قرارات الحكومة وتحركاتها اتجاه املواطن، الفتا 
اىل ان العلراق يعيلش مع اجهل رئيلس وزراء مر 

بتأريخه.

وقلللللال خشلان، يف ترصيح تابعتله »املراقب 
العراقي« إن »الكاظمي يقود اسلوأ حكللللومة 
يف تأريلخ العللراق منلذ عهلد )نبلللوخذنرص( 
بسلبب عللللللدم امتالكهلللا للوعلي واالدراك 
السليايس والشلعبي لتحقيلللللق متطلبلللات 

الشعللللب«.
واضلاف ان »الكاظملي يعد اجهل رئيلس وزراء 
على االطلالق، بسلبب علدم امتالكه الشلجاعة 
باتخاذ القرارات وكل مافعله ماهو اال ضحك عى 

الشعب«.

وبلني أن »الحكوملة بحاجلة اىل اتخلاذ قلرارات 
شلجاعة تصلب يف صالح املواطلن، وتمتلك خربة 
اقتصاديلة النتشلال العلراق من واقعله بدال من 
اتخلاذ اجلراءات تصعلب على املواطلن حياتله 

وتزيدها مصاعب«.

برلماني مستقل: الشعب العراقي يعاني من »أجهل« رئيس وزراء عبر تأريخه !

نصيف تؤكد: النقاط الخالفية في الموازنة خصوصا فقرة االقليم لم تحسم حتى اآلن
املراقب العراقي/ بغداد...

أكلدت عضو مجللس النواب عاليلة نصيف, امس 
األحلد, انه لم يتم التقلرب وفتح نقاش بخصوص 
النقلاط الخالفيلة التي تخص اإلقليلم لغاية االن, 

مبينلة ان اللجنلة ستسلتمر باسلتضافة الوزراء 
املعنيني واملحافظني.

»املراقلب  تابعتله  ترصيلح  يف  نصيلف،  وقاللت 
العراقي« إن »اللجنة املالية النيابية ناقشت العديد 

ملن املقلللللرتحللللات التي تلم طرحها خالل 
القلراءة الثانيلة حيلللللللث تم تضملني العديد 

منها«.
تخلص  التلي  الخالفيلة  »النقلاط  ان  وأضافلت 

اإلقليلم لم يتلم التطرق اليها لغاية االن«، مشلرية 
اللوزراء  باسلتضافة  مسلتمرة  »اللجنلة  ان  اىل 
املعنيني باملوازنة وكذلك اسلتمرارها باسلتضافة 

املحافظني«.

األحوال المدنية تعيد العمل بنظام الدوام 
المسائي بدوائر البطاقة الوطنية

املراقب العراقي/ بغداد...
أعلنت مللديللرية األحوال 
األحلد،  املس  املدنيلللة، 
علودة العملل بنظللللام 
اللدوام املسللائي بلدوائر 
البطاقلة الللوطنيلة فلي 
خمللللس منللللاطق يف 

العللللللاصمة بغداد.
يف  املللللديريلة،  وقاللت 
»املللراقب  تلقللت  بيلان 
العراقلي« إنله »تلم عودة 
الدوام  بنظلام  العمللللل 
)لغلللاية  املسللللللائي 
السلللاعة الثامنة مساًء( 
الصباحلي  إىل  إضلافللة 
يف دوائللللر البطلللاقلة 

الوطنية«.
وأضافلللللت، أن »العمل 
اعيلللللد  النظلام  بهلذا 
يف مللناطلللللق مدينلة 
اللللرصافة،  الصللللدر، 
االعظمية، بغلداد الجديدة 
مؤكداً  والكاظميلللللة«، 
ان »العمل تلم اعتباراً من 

امس األحد«.

 املراقب العراقي/ بغداد...
أعلنلت مديريلة الدفلاع املدني، املس االحد، 
اخماد حريق وانتشلال خمس جثث من عائلة 

واحدة قضوا اختناقاً غربي بغداد.
»املراقلب  تلقلت  بيلان  يف  املديريلة،  وقاللت 
العراقي« نسلخة منه، إن »فرق الدفاع املدني 
تمكنت ملن اخماد حادث حريلق اندلع داخل 

منزل يف منطقة الغزالية غربي بغداد«.
واوضحلت، أن »فلرق الدفاع املدنلي اقتحمت 
املنلزل ووجلدت خمسلة جثلث تعلود ألرسة 
مكونلة ملن االب واالم وثالثلة أطفلال، االول 
بعملر 7 سلنوات والثانلي بعمر 10 سلنوات 

والثالثلة 12 سلنة، فارقلوا الحيلاة اختناقلاً 
بسبب نواتج الحريق أثناء النوم«.

ولفتلت املديريلة، اىل انله »تم فتلح تحقيق يف 
مركز الرشطة املسؤول عن الرقعة الجغرافية 
باالعتملاد عى تقريلر خرباء االدللة الجنائية 
لتحديد اسباب اندالع الحريق بادئ األمر داخل 

املنزل«.
وتابعت مديريلة الدفاع املدنلي، ان “التقارير 
االولية اشارت اىل ان سبب الحادث كان نتيجة 
ترك املدافئ تعمل أثناء النوم، مشددة عى عدم 
تلرك املدافئ تعملل أثناء النلوم لتجنب وقوع 

حوادث الحريق واملوت خنقاً بنواتجها«.

نائب: احداث صالح الدين تؤكد ضعف الخطط األمنيةحريق ينهي حياة 5 افراد من عائلة واحدة
املراقب العراقي/ صالح الدين...

انتقلد النائلب عن الفتلح فاضل جابلر, امس االحد, 
القيادات األمنية يف متابعة الخاليا النائمة والتكتيكات 
التلي اعتمدها داعش يف املناطق املطلة عى الصحراء 
الغربيلة بعلد ان دخلت مرحللة أسللوب العصابات 
»ارضب وهرب«، مؤكلدا ان عمليات التعقب مازالت 
بدائية وتعتمد عى األسلاليب القديمة دون استدامة 

االنتشار األمني.
وقال جابر، يف ترصيح تابعتله »املراقب العراقي« إن 
»الخلرق األمني الذي حلدث يف رشق محافظة صالح 
الديلن يؤكلد لنا بوجلود مجاميلع كبلرية للدواعش 
يف املناطلق الرخلوة املطلة على الصحلراء الغربية«، 

مشلريا اىل ان »عمليات التعقلب مازالت بدائية حيث 
انهلا تقوم بواجبلات التفتيش والتحلري دون ادامة 
االنتشلار األمني يف تلك املناطلق وان جميع خططها 

ضعيفة«.
وأضلاف ان »عملية امس وما سلبقها يف املحافظات 
املحاذيلة للصحراء الغربية وجبال حمرين تشلري اىل 
تواجد اعداد كبلرية لعنارص داعش وتتحرك باريحية 
بعلد ان غلريت أسللوب هجمات معتملدة عى حرب 
العصابلات )ارضب واهلرب ( وهذا األسللوب يجب 
مواجهتله بخطط جديلدة ومباغته ملن خالل قطع 
طرف االمدادات واعتماد التكنلوجيا الحديثة يف رصد 

تحركات تلك املجاميع اإلرهابية«.
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شهداؤنا والحقيقة الُمّرة .. 
مع اسلتمرار أبواق الخسلة والنذالة من الناعقني والناهقني 
واملأجوريلن بالطعلن والتشلويه لفصائل الحشلد الشلعبي 
األبطلال املدافعني علن حياض الوطلن وأعلراض اللئام قبل 
الكلرام والناكرين قبل الشلاكرين التحلق بالرفيق األعى آمر 
فوج ذي قار الثالث لواء 22 يف الحشلد الشلعبي الشلهيد أبو 
علياء الحسليناوي مع ثلة من منتسلبي الللواء إثر تصديهم 
لتعلرض إرهابي شلنه عنارص تنظيلم داعلش التكفريي يف 
منطقة الغيث رشقيَّ صالح الدين . رحم الله الشلهداء األبرار 
مصاديلق الدماء الزكية الطاهرة واألرواح الوالهة ،لله لَرجاٌل 
أنقيلاُء الضمائر صادقو الرسيرة يحبلون العراق كحبهم لله 
وُيقدِّسون العراق كتقديسهم لله ويدافعون عن العراق بأغى 
ما يملكون كخشلوعهم يف عبلادة الله . ثملة حقائق ترتقي 
إىل مسلتوى القداسلة البد أن نشلري إليها بعدما طفح الكيل 
وتمادى املغلّسلون وتفىش التغليس وتفرعن الجبناء وتهاون 
الرشفلاء وشلمت الغرباء وانتلىش األدعياء وتعمللق األعداء 
واسلتمر نزيلف الدماء , فال مجال للصملت وال داعَي للحياء 
وال مجلال للمجاملة ومهازل الرشاكة والتسلامح والتصالح 
والتهافت . َشتَّاَن ما بني األبيض واألسود وال يتساوى الرشيف 

بالوضيع وال الجبان بالشلجاع . لقد 
تصاعلد نشلاط الدواعلش يف األيام 
األخرية فمن تفجري سلاحة الطريان 
إىل ملا يحصلل يف محافظلة صلالح 
الدين وغريهلا من املناطلق الغربية 
وكل يشء يلدل على أن القادم أدهى 
وأخطلر . الحقيقلة األهلم واألخطر 
واألكلرب هلي أن 99% ملن عنلارص 
داعش هم عراقيلون . نعم عراقيون 

وليسلوا أفغانلا أوأملانا كملا أن أعداد 
عصابلات داعش لم تعد تملك مسلاحة لدوللة الخرافة فأين 
يختفون ومن أين يتمولون وأين يسلكنون وكيف يتجمعون 
. الحقيقة التي ينبغي أن يتعاون معنا يف كشلفها وحسلمها 
كل العراقيلني الرشفلاء من أهل السلنة قبل الشليعة هي أن 
بيئة مجتمعية حاضنة للدواعش تمتد عى مسلاحة واسلعة 
يف محافظلة صالح الديلن واملوصل واألنبلار وبعض مناطق 
ديلاىل وكركوك وبعض املناطق يف بغداد . البد أن نضع النقاط 
على الحروف ونرصخ رصخة الحق ونلدك معاقل اإلرهاب يف 
مهدهلا وحواضنها بال خوف أو تلردد أو مجاملة أو حياء أو 
اسلتحياء من فالن أوعاّلن وبمعاونة أهل الغرية والرشف من 
أهل السلنة وإال فإن نهر الدم سيستمر ونحن سائرون نحو 
الهاوية شلئنا أم أبينا خصوصا يف هذه املرحلة التي تخلو من 
حكوملة فاعللة وحاكم حارض وبرملان قلادر فال نرتجي من 
الكاظمي الفيسلبوكي قرارا يقر عيونا وال من برملان فاسلد 
أفضلل مملا كان أن يكلون . وتحيلة إجالل وإكبار لشلهداء 
النارصيلة األبطال الذين أثبتوا أن النارصية هي مهد الحشلد 
ومنبع البطولة وصولجان الحوزة وسليفها وليس ما يدعيه 

أرباب الرذيلة واألتباع .

إصبع عىل الجرح .. 

بالــوثيقـة

البرلم����ان يح����دد ج����دول أعمال 
جلسته ليوم غد الثالثاء.

منهل عبد األمري المرشدي ..
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االثنين 25 كانون الثاين  2021 العدد 2510 السنة الحادية عشرة

أك�د النائ�ب األول لرئي�س مجلس النواب حس�ن كريم الكعب�ي ، أن الربملان 

يعم�ل عىل توف�ر التخصيصات املالي�ة لرواتب املوظفني والعق�ود واألجراء 

واملحارضي�ن املجاني�ني، مبيناً أن مجلس الن�واب يعمل ع�ىل تقليل اإلنفاق 

وخفض العجز قبل التصويت “قريباً” عىل مرشوع قانون املوازنة االتحادية 

2021.وق�ال الكعب�ي ، إن “مجل�س النواب س�يأخذ بنظر االعتب�ار املبادئ 

األساس�ية يف املوازنة املتمثلة بتقليل حجم اإلنفاق البالغ 164 ترليون دينار، 

وخف�ض العجز البال�غ 44 % بمبل�غ 71 ترليون دينار من مجم�وع املوازنة 

التخمينية البالغة 93 ترليون دينار، والتي حددت عىل اساس سعر النفط 42 

دوالرا للربمي�ل الواحد”.وأضاف، أنه “يجب توجيه اإلنفاق الفعيل نحو تأمني 

الحاج�ات الرضورية الس�يما يف ما يتعل�ق بالعالجات واللقاح�ات الخاصة 

بفروس كورونا، واستحقاقات الفالحني املرتتبة بذمة وزارة التجارة، فضالً 

عن تعزيز التخصيصات املالية لتأمني مفردات البطاقة التموينية”.

املرك�زي  البن�ك  مبيع�ات  ارتفع�ت   
العراق�ي م�ن العمل�ة الصعبة بش�كل 
طفيف ، بافتتاح جلس�اته يف األسبوع 
الحايل.وذك�ر مصدر ، أن البنك املركزي 
العراقي شهد خالل مزاده لبيع ورشاء 
العم�الت االجنبية  ارتفاع�ا طفيفا يف 
مبيعات�ه ل�م يتع�دى 112 أل�ف دوالر 
لتص�ل اىل 3 ملي�ون و337 أل�ف دوالر، 
غطاها البنك بس�عر رصف اساس بلغ 

1460 دين�ار ل�كل دوالر، مقارنة بيوم 
الخمي�س املايض حيث بلغ�ت املبيعات 

فيها 3 مليون و225 ألف دوالر.
وأض�اف أن املبيع�ات ذهب�ت جميعها 
لتعزي�ز االرصدة يف الخارج عىل ش�كل 
حواالت واعتم�ادات فيما لم يتم رشاء 
للدوالر بش�كل نقدي.وأش�ار مصدرا، 
إىل أن 4 مصارف قام�ت بتلبية طلبات 

تعزيز االرصدة يف الخارج.

الكعبي: مجلس النواب يتحرك 
لخفض العجز المالي

ارتفاع طفيف في مبيعات البنك المركزي

 ح�دد رئيس كتلة الرافدين النيابية، يونادم 
كنا، موعداً متوقعاً الستجواب وزيري املالية 
والتج�ارة يف الحكومة الحالية، فيما أش�ار 
إىل أن 100 نائب يؤيدون اس�تجوابهم.وقال 
كن�ا يف ترصيح صحف�ي ، إن “هناك أربعة 
طلبات اس�تجواب جديدة باتت مس�توفية 
للرشوط الش�كلية والقانونية، بعد االنتهاء 
من تدقيق ملفاتها )األدلة واألسئلة ولوائح 
االته�ام( من قبل اللجن�ة املكلفة بالنظر يف 

االستجوابات”.
وأضاف، أن  “وزي�ري املالية والتجارة هما 
م�ن بني املس�ؤولني الج�دد الذي�ن اكتملت 
إج�راءات اس�تجوابهما، وجمع�ت تواقيع 
ألكث�ر من مئة نائ�ب تؤيد اس�تجوابهما”، 
الفتا إىل أن “هناك طلبات استجواب مازالت 

ملفاتها لم تحسم بعد”.
وأش�ار إىل أن “هناك ثالث�ة ملفات ما زالت 
اللجن�ة الخاص�ة أو املعني�ة عاكف�ة ع�ىل 
دراس�تها ولم تب�ت بها”، متوقع�اً “إرجاء 
استجواب وزيري املالية والتجارة إىل الفصل 
الترشيع�ي املقب�ل بس�بب قان�ون املوازنة 

االتحادية الذي لديه األهمية الكبرة”.
، أن “رئاس�ة مجلس النواب س�تقرر  وب�نينّ
الدخ�ول يف عطل�ة الفص�ل الترشيع�ي يف 
الثال�ث م�ن ش�هر ش�باط املقبل ك�ون أن 
النظ�ام الداخ�يل ال يجي�ز له�ا الت���مديد 
إال مل�رة واحدة، وبالتايل س�يتم تأجيل ملف 
االستجوابات واملوازنة إىل الفصل الترشيعي 

املقبل”.

كنا يعلن عن استكمال 
إجراءات استجواب وزيري 

المالية والتجارة

كش�ف النائب عن محافظ�ة صالح الدين محمد البل�داوي ، عن قيام 
االدارات املحلي�ة يف املحافظ�ة برسق�ة االم�وال املخصص�ة للمناطق 
الش�يعية املحروم�ة، مبينا ان املحافظ�ة تعاني من فس�اد هائل من 

املحافظني الذين تعاونوا مع رشكات وهمية عىل الرسقة.
وق�ال البل�داوي  إن “االدارات املتتالي�ة للمحافظ�ة رشعت برسقات 
واس�عة لم يسبق لها مثيل يف كل املحافظات س�يما املناطق الشيعية 
الت�ي غيب�ت يف عه�د النظام البائ�د حي�ث اقامت عرشات املش�اريع 
الوهمية من اجل تمويل احزابهم ومش�اريعهم الفاسدة”.واوضح ان 
“اغلب املش�اريع التي تح�ال اىل املحافظة تجر لصال�ح جهة حزبية 
من اجل اس�تغاللها انتخابيا رغ�م محرومية بعض املدن وعدم وجود 
اي خدمات فيها”.واوضح البلداوي ان “أحد املحافظني السابق رسق 
ام�وال ال�رشكات والتعويضات بذريع�ة احتالل داع�ش املدينة وقام 

بانشأ رشكات وهمية تمول دعايته وحزبه خالل االنتخابات”.

البلداوي: ادارات صالح الدين المتتالية تتعمد 
سرقة االموال المخصصة للمناطق المحرومة

اك�د رئيس لجن�ة تنفيذ الربنام�ج الحكومي 
والتخطيط االس�رتاتيجي حازم الخالدي ، أن 
اغلب الن�واب معرتضني عىل االس�تقطاعات 
من روات�ب املوظفني ضمن م�رشوع قانون 
املوازنة 2021 , مش�را اىل ان االستقطاعات 
يف املوازن�ة ل�ن تم�س روات����ب املوظف�ني 

باملطلق.
وق�ال الخال�دي، إن “الحديث عن اس�تقطاع 
أو ف�رض رضيبة ع�ىل روات�ب املوظفني لن 

يصوت عليه يف موازنة 2021”.
وأض�اف أن “مجل�س الن�واب س�يبقي عىل 

اس�تقطاع رواتب الدرجات العليا للرئاس�ات 
الثالث والنواب وال�وزراء والدرجات الخاصة 
“روات�ب  أن  إىل  مش�را  واملستش�ارين”، 
املوظف�ني خط أحم�����ر اليمكن املس�اس 

بها “.
وك������ان النائ�ب مرض الك�روي أكد ، أن 
وج���ود رفض مللف االس�تقطاع من رواتب 
امل�����وظف�ني، مش�ي�����را اىل ان هن�اك 
االس�تقطاع  مرون���ة حي����ال مل����ف 
الخ�اص والدرج����ات العلي�ا والرئاس�ات 

الثالث.

رئيس لجنة نيابية: االستقطاعات لن تمس الرواتب مطلقا
كش�ف عض�و لجن�ة الخدم�ات النيابي�ة 
جاسم البخاتي ، عن مساع نيابية لتكييف 
األوض�اع القانوني�ة لنح�و 2000 مهندس 
يعملون بوزارة النفط، مشرا إىل أن مجلس 
النواب حريص ع�ىل تضمني القرار 315 يف 
موازنة 2021 ملس�اواة العقود مع موظفي 

املالك .
وقال البخاتي ، إن “هناك ما يقارب 2000 
م�ن مهن�ديس النف�ط نس�عى إىل كيي�ف 

أوضاعهم يف موازنة 2021”.
وأض�اف أن “ش�مول العق�ود ومهن�ديس 

النف�ط وغرهم من حملة الش�هادات هي 
رهن تمرير املوازنة داخل مجلس النواب”.

وأوض�ح البخاتي، أن “ما يقارب 109 االف 
بني أجر يومي وعقود نس�عى إىل شمولهم 
بق�رار 315 لتكيي�ف أوضاعه�م يف موازنة 

العام الحايل أسوة باقرانهم املوظفني”.
وكانت لجنة العمل والش�ؤون االجتماعية 
النيابية أعلنت يف وقت س�ابق أنها تس�عى 
لتضم�ني موظف�ي العق�ود واملحارضي�ن 
واملش�مولني بق�رار 315 ضم�ن م�رشوع 

قانون املوازنة االتحادية لعام 2021.

البرلمان يسعى لتكييف األوضاع القانونية لـ2000 مهندس نفط بالموازنة

االقت�صادي

العراق يستأنف تسيير 
الرحالت الجوية مع إيران

وزير النفط: 30 بالمئة 
من طاقة العراق ستكون 

»نظيفة« بحلول 2027

اف�ادت وس�ائل اع�الم ايراني�ة، بإس�تئناف 
تس�ير الرحالت الجوية بني بالدها والعراق، 
عىل الرغم من ش�مول إيران بإجراءات حظر 
الس�فر التي أعلنها العراق عىل خلفية تفيش 
وس�ائل  للوباء.وذك�رت  الجدي�دة  الس�اللة 
االع�الم أن الجان�ب العراقي اس�تئناف  وعرب 
ناقل�ه الوطني، رحالت�ه املجدول�ة اىل إيران، 
بتنظي�م أرب�ع رحالت ب�ني النج�ف وطهران 

ومشهد ذهاباً وإیابا.

اعلن وزير النفط، احس�ان عب�د الجبار، عزم 
العراق التحول نحو الطاقة النظيفة واملتجددة 

بحلول العام 2027.
وق�ال عب�د الجب�ار ، إن »هدفن�ا الحيوي هو 
التحول للطاقة النظيفة واملتجددة للوصول اىل 
انتاج م�ا يقارب 20�30% م�ن مجموع انتاج 

الطاقة الكيل قبل عام 2027«.
وأض�اف أن »دع�م الحكوم�ة االتحادي�ة هو 

مفتاح نجاح هذه الرؤية«.

أرقام واقتصاد

 25

تريليون دينار حجم 
موازنة العام الحالي بعد 
تخفيضها والغاء فقرات 

الهدر المالي  

130

مرتبة العراق عالميا واالول 
عربيا في ممرات المياه الصالحة 

لالستخدام التي يمتلكها 
ويستطيع الوصول اليها 

تنس�ق وزارة التخطيط مع البنك الدويل واالتحاد 
االوروبي وبعض منظم�ات االمم املتحدة الجراء 
مسح كبر عن مؤرشات الفقر يف البالد منتصف 
العام الحايل، يف ظل تحذيرات نيابية مستمرة من 

تزايد معدالته.
وق�ال رئي�س الجه�از ضياء ع�واد كاظ�م ، إن 
“الجه�از يس�تعد الج�راء مس�ح كب�ر الع�داد 
يف  الفق�ر  لخ�ط  جدي��������دة  م�ؤرشات 

الب���الد”.
الع�داد  خط�ة  “هن�������اك  ان  اىل  مش�را 
اس�تمارة املس�ح بالتعاون م����ع البنك الدويل 
واالتح�اد االوروب�ي وبع��������ض منظمات 

االمم املتحدة”.
وأضاف كاظم ان “هذا املس�ح يش�به اىل حد ما 
نظره ال�ذي اجري العام 2012 وتوقف بس�بب 
التخصيص املايل والظ�روف الصحية”، موضحا 

ان�ه “من املؤم�ل ان يج�ري منتص�ف الع���ام 
الحايل”.

وكش�ف ع�ن “مناقش�ات س�تجري بش�أن ما 
س�تتضمنه االس�تمارة من ابواب واقس�ام بما 
يخص االس������رة من ناحية السكن والوقود 
والطاق�ة وال�رصف والنفقات والصح�ة والنقل 
واالتصاالت«، واصفا املس�ح بانه »كبر تشارك 

فيه بعض املنظمات«.

العراق ينسق مع االتحاد األوروبي والبنك الدولي إلجراء مسح الفقر

التخطيط تعترف بارتفاع معدالت التضخم بسبب 
فشل الحكومة في إدارة الملف المالي 

تصاعد الخط البياني لنسب الفقر والبطالة

املراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي... 
كش�فت وزارة التخطيط عن ارتفاع نس�ب التضخم 
الس�نوي خ�الل ش�هر كان�ون االول املايض بنس�بة 
)3.3%(، بحس�ب تقري�ر الجهاز املرك�زي لإلحصاء 
التاب�ع للوزارة وه�و االول بعد تغير س�عر الرصف, 
فيما س�جل ارتفاع معدل التضخم السنوي باملقارنة 
مع ش�هر كانون االول 2019 بنس�بة )3.2%( متأثرا 
بالرك�ود االقتص�ادي الذي أص�اب االس�واق املحلية 
وارتفاع االس�عار الخاصة باملواد الغذائية املستوردة 
والس�لع والكماليات االخرى , كل هذه الحقائق تؤكد 
فش�ل السياس�ة الحكومي�ة يف الجان�ب االقتصادي 
يف ظ�ل موازن�ة س�نوية س�خرت لخدم�ة الحكومة 
واالح�زاب املتنف�ذة لحمالته�ا االنتخابي�ة تارك�ني 
املواطن يعاني من ش�ظف العي�ش , االمر لم يتوقف 
عن�د ذلك ,ب�ل إن وزارة التخطيط الت�ي بقيت فرتات 
طويل�ة تخفي الحقائق عن مع�دالت الفقر والبطالة 
جاءت بياناتها الس�ابقة تؤك�د أن الفقر تجاوز %31 
وع�ادت م�ن جديد لتؤك�د انخفاض الفق�ر يف بعض 
املحافظ�ات واليعلم أحد كي�ف انخفضت وهي تؤكد 
ارتفاع االس�عار يف االس�واق .لجنة الخدمات النيابية 
حملت حكوم�ة مصطفى الكاظمي مس�ؤولية رفع 
نس�بة الفق�ر يف العراق.وقالت “حذرن�ا بوقت مبكر 
رئي�س مجل�س ال�وزراء مصطف�ى الكاظم�ي م�ن 
خطورة امليض بقرار رفع سعر رصف الدوالر وخفض 
قيمة الدين�ار العراقي نظ�را لتداعيات�ه االقتصادية 
القاسية عىل رشيحة واسعة من العراقيني خاصة أن 
معدالت الفقر تصل إىل 60%”.وأش�ارت اللجنة إىل أن 
“الكاظمي س�يكون مسؤوال عن أزمة إنسانية حادة 

يف العراق “بعد تطبيق قرار رفع س�عر الدوالر, حيث  
ش�هدت االس�واق ارتفاعا ملحوظا يف االسعار وهذه 

ستدفع إىل ارتفاع معدالت الفقر بنسبة حادة.
مختص�ون يف الش�أن االقتص�ادي أك�دوا أن التخبط 
الحكوم�ي وع�دم وج�ود رؤي�ة اقتصادي�ة واضحة 
وخضوعها لرشوط صندوق النقد الدويل برفع الدعم 

عن املواطن , كل ذلك س�يدفع إىل عواقب وخيمة عىل 
العراق وأهله , فبع�د الورقة البيضاء غر االصالحية 
الت�ي دم�رت الع�راق اقتصادي�ا , وتخفي�ض قيمة 
الدين�ار واالس�تقطاعات أو الرضائ�ب ع�ىل روات�ب 
املوظف�ني س�يدخل الع�راق بمرحل�ة الخط�ر يف ظل 
ارتفاع نس�ب تحت خط الفق�ر , فضال عن إجراءات 

فايروس كورونا الذي هو االخر زاد من نس�ب الفقر 
, يف ظل ركود االس�واق بس�بب ارتفاع االسعار لعدم 
ق�درة العراقيني عىل تغطية نفقات س�لتهم الغذائية 
الت�ي تنصل�ت الحكومة ع�ن جزء منها , م�ا أدت إىل 
ارتف�اع معدالت التضخم الش�هرية والس�نوية وهو 
م�ؤرش خطر جدا.من جانبه يرى الخبر االقتصادي 

لطي�ف العكييل يف اتصال م�ع )املراقب العراقي(: أن 
ارتف�اع معدالت التضخم الس�نوية والش�هرية دليل 
عىل فش�ل سياس�ة حكومة الكاظمي يف إدارة امللف 
االقتص�ادي , فالتخبط�ات واضحة م�ن خالل عدم 
معرف مستشاريه بمشاكل العراق , فقرار تخفيض 
قيمة الدينار يف هذا الظرف انعكس سلبا عىل الواقع 
املعي�يش للمواطن ال�ذي هو اليوم يق�ف عاجزا عن 
وزارة  اع�رتاف  وج�اء   , اليومي�ة  متطلبات�ه  رشاء 
التخطي�ط  برفع نس�ب التضخم بس�بب رفع قيمة 

الدوالر بأن اإلجراءات الحكومية فاشلة.
وتابع العكييل : نحن اليوم عىل أعتاب مرحلة خطرة 
قد تؤدي إىل تغرات يف تكوين املجتمع العراقي نتيجة 
ارتف�اع معدالت الفقر والبطال�ة وغزو مئات اآلالف 
م�ن العمال�ة االجنبية لس�وق العم�ل العراقي دون 
تخطيط علمي , ما س�يجعل دخل املواطن هو االقل 
مقارن�ة بمواطني ال�دول النفطية وهذا س�ينعكس 

عىل قدرته الرشائية للمستلزمات الرضورية.
من جهته أكد املختص بالش�أن االقتصادي حس�ني 
عالوي يف اتصال مع ) املراقب العراقي(: أن سياس�ة 
الحكومة وراء ارتفاع نس�ب الفقر إىل أكثر من %60 
وهي االخطر يف تأريخ العراق الحديث بس�بب فش�ل 
حكوم�ة الكاظمي يف إدارة الدولة , فما زالت نس�ب 
الفساد وغسيل االموال وتهريبها هي امللفات االخطر 
التي لم تتطرق الحكومة لها ألنها عاجزة عن عالجها 
, وم�ا زال العراق يف عداد ال�دول عالية الخطورة ولم 
تعالجه�ا الحكومة بأي�ة إجراءات ب�ل اكتفت برفع 
قيم�ة الدوالر الذي أس�هم بارتفاع االس�عار وانتهى 

بارتفاع نسب البطالة والفقر.

الكشف عن مصانع وهمية تزور عالمة شركة سامراء لألدوية
كش�ف مع�اون مدير رشك�ة ادوية 
سامراء خالد علوان ، عن وجود عدد 
م�ن املصان�ع الوهمية الت�ي عملت 
عىل تزوي�ر عالمة الرشك�ة وترويج 

املستحرضات الخاصة بها.
وق�ال عل�وان يف بي�ان ، ان “نس�بة 
مبيعات الرشكة وصلت اىل 45 باملئة 
املصان�ع  انت�اج  انتاجه�ا م�ع  وان 
املحلي�ة االخ�رى يغط�ي نس�بة 25 
باملئ�ة م�ن احتياج�ات ومتطلب�ات 
قط�اع الصح�ة والس�وق املحلية”، 
أن “الع�ام الح�ايل سيش�هد  مبين�اً 
تط�ورا كب�را لتحويله�ا اىل رشك�ة 
رابحة، فضال عن اعادة ثقة املواطن 

باملنتج الوطني”.
وكش�ف عن “خطط للرشكة بهدف 
الوصول اىل س�لم الرشكات الدوائية 
االجنبي�ة وتحقيق االكتفاء الذاتي يف 
تلبية حاجة السوق املحلية وتصدير 

االدوية اىل الدول املجاورة خالل العام 
الح�ايل 2021، موضحاً أن “الرشكة 
وضعت خططا النتاج مستحرضات 
جديدة الول مرة يف البلد، اذ تم انتاج 

خاص�ني  رئيس�ني  مس�تحرضين 
بعالج كورونا، ويتم العمل عىل اعادة 
تأهي�ل االبني�ة الخاص�ة باملصان�ع 
 )GNP( نظ�ام  متطلب�ات  وف�ق 

مصان�ع  وانش�اء  الصح�ة  ووزارة 
بخطوط انتاجية جدي�دة ومتطورة 
وفق املواصف�ات العاملية متخصصة 
حديث�ة  مس�تحرضات  بانت�اج 
وعرضها كفرص استثمارية جديدة 
املحلي�ني واألجانب”. للمس�تثمرين 

ولفت علوان إىل أن “الرشكة تصارع 
م�ن أجل الحفاظ عىل س�معتها من 
مصانع وهمية تقلد اس�مها س�عيا 
الوطني�ة”،  الصناع�ة  م�ن  للني�ل 
مش�راً إىل أن “اس�عار ادوية رشكة 
س�امراء تتميز بانها مناسبة لدخل 
الف�رد مقارن�ة يف الجودة والس�عر، 
ادوية  العراقية من  فاملس�تحرضات 
وأق�رب  انس�ب  املزمن�ة  االم�راض 
للش�فاء من املنتج املس�تورد بكثر، 
وثبت ذلك من خالل دراس�ة ميدانية 
للس�وق اجرته�ا الرشك�ة لقي�اس 

القدرة الرشائية للمواطن”.
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المراقب العراقي/ متابعة...
اتهمت تايوان سالح الجو الصيني بخرق 
أجوائها لليوم الثاني عىل التوايل، بالتزامن 
مع وص�ول مجموعة هجومي�ة للبحرية 
الطائ�رات  حامل�ة  بقي�ادة  األمريكي�ة 
الص�ن  بح�ر  إىل  روزفل�ت«  »ثي�ودور 
الجنوبي. وأعلن�ت وزارة الدفاع يف تايوان 

أن 15 طائ�رة صينية، منه�ا 12 مقاتلة، 
دخل�ت الي�وم القط�اع الجنوبي-الغربي 
من منطق�ة الدفاع التايواني�ة الجنوبية. 
ون�رت ال�وزارة خريطة تظه�ر أن تلك 
الطائ�رات حلق�ت ف�وق املي�اه الفاصلة 
ب�ن الج�زء الجنوبي م�ن تاي�وان وجزر 
برات�اس الخاضع�ة لس�يطرتها يف بح�ر 

الص�ن الجنوبي. يف غض�ون ذلك، أعلنت 
قيادة منطق�ة املحيطن الهندي والهادي 
يف الجيش األمريكي أن مجموعة »ثيودور 
روزفل�ت« الهجومية دخلت يوم الس�بت 
بح�ر الص�ن الجنوب�ي به�دف »إج�راء 
عملي�ات روتيني�ة لضمان حري�ة البحار 

وبناء رشاكات تعزز األمن البحري«.

المراقب العراقي/ متابعة...
تؤّكد الس�عودّية يوماً بعد آخر، حجم خيانتها 
ومدى عمالتها ضد الوطن العربّي واإلسالمّي، 
والدلي�ل ع�ىل ذلك م�ا كش�فته قن�اة العربّية 
التابع�ة لنظ�ام آل س�عود، نق�اًل ع�ن وزي�ر 
الخارجي�ة، فيص�ل بن فرح�ان، والذي أعرب 
ب�كل وقاحة ع�ن أمله ب�أن يك�ون التفاقات 
الغاص�ب  الصهيون�ّي  الع�دو  ب�ن  الخيان�ة 
وبع�ض دول الرق األوس�ط تأث�ر إيجابّي، 
مضيف�اً أّن التوص�ل التف�اق بن الس�عودية 
وت�ل أبي�ب يتوق�ف ع�ىل تنفي�ذ ما أس�ماها 
»مبادرة التسوية العربّية«، حيث اعتربت تلك 
الترصيحات خيانة واضحة من اململكة لدينها 

وأخالقها وقيمها العربّية واإلنسانّية.
وبدأت الس�عودية الغوص يف وح�ول خيانتها 
له�ا،  التابع�ة   mbc قن�اة  عرض�ت  أن  من�ذ 
امل�ايض،  رمض�ان  تلفزيوني�ن  مسلس�لن 
هدفهما التطبيع مع الكيان املعتدي، وأشارت 
صحيف�ة الغارديان الربيطانّي�ة يف تقرير لها 
يف ذل�ك الح�ن، إىل أن املسلس�الت الرمضانّية 
الس�عودّية هدفها التطبيع مع كيان االحتالل 
الصهيون�ي، فاملسلس�ل األول يع�رض تاريخ 
اليه�ود يف منطق�ة الخليج، أما اآلخر فيش�ر 
إىل أن الكي�ان الصهيون�ّي قد ال يك�ون عدواً، 
وأن الفلس�طينين لم يكونوا يف يوم من األيام 
من املمتنن والش�اكرين ملساعدات مملكة بن 
س�لمان، وذكرت الصحيف�ة أن مجرد عرض 
املسلس�لن عىل ش�بكة  “mbc” السعودية ال 
يدع مجاال للش�ك أنه�ا حصلت ع�ىل موافقة 
م�ن س�لطات البالد، وق�د أعرب املش�اهدون 
الع�رب وقتها عن غضبهم م�ن تحول الدراما 
الرمضانّي�ة إىل منرب س�يايّس لألعداء، و يدعو 

للتطبيع معهم.
وال يمكن حرص أدلة الخيانة الس�عودّية بحق 
الع�رب والفلس�طينين ع�ىل وج�ه التحديد، 
الت�ي أظه�رت  األخ�رة  الف�رة  وخاص�ة يف 
بوض�وح »مع�دن الس�عودية« فيم�ا يخ�ص 
القضي�ة الفلس�طينّية من�ذ أن رشع�ت دولة 
اإلم�ارات أب�واب الخيان�ة يف العال�م العرب�ّي 
وحتى اآلن، ومن ينىس الترصيحات السعودية 
وجهته�ا  الت�ي  الالذع�ة  االنتق�ادات  عق�ب 
التف�اق  الفلس�طينّية  والفصائ�ل  القي�ادات 
الع�ار ال�ذي وقعت�ه البحرين واإلم�ارات مع 
الع�دو الصهيونّي الغاصب، حيث ش�ّن رئيس 
اس�تخبارات النظام الس�عودّي السابق، بندر 
بن س�لطان، وقتها هجوماً ح�اداً عىل موقف 

الس�لطة الفلس�طينّية من اتفاق االستس�الم 
الخليج�ّي، واعت�ربت ترصيحات�ه الهجومّية 
ع�ىل القي�ادات الفلس�طينّية، رغب�ة واضحة 
م�ن بالده إلقام�ة عالقات رس�مّية مع العدو 
الصهيون�ّي، وتعزي�ز التقارب ال�رّي مع تل 

أبيب.
ومنذ ذلك الحن، كش�فت الري�اض اللثام عن 
نهجها القذر وأعلنت تأّييدها بش�كل رس�مّي 
التفاق الخنوع اإلماراتّي – البحرينّي مع العدو 
الغاش�م، يف الوقت ال�ذي تحدثت في�ه الكثر 
من التقاري�ر اإلعالمّية العربّي�ة والدولية عن 
العالقات الس�عودّية - الصهيونّية، واألسباب 
الداخلّية التي تمنع الرياض من الكش�ف عن 
عالقاته�ا مع تل أبيب بش�كل علن�ّي، بعد أن 
انقلبت سياس�ة وس�ائل اإلعالم الس�عودّية، 
بش�كل كام�ل تج�اه االحت�الل الصهيون�ّي، 
وأصبح�ت يف الف�رة األخ�رة تش�يد بش�كل 
فاضح، باتفاقات الخيانة التي أبرمتها بعض 
ال�دول العربي�ة مع ع�دو العرب واملس�لمن، 
ناهي�ك عن أنه�ا اس�تجابت لطل�ب اإلمارات 
حينها بالسماح للرحالت القادمة من األرايض 

املحتل�ة الواقعة تحت س�لطة العدو الغاصب 
بعب�ور أجوائها، ما أّكد أّن خطوة االستس�الم 
اإلماراتّي�ة ل�م تعك�س موقفه�ا الف�ردّي بل 

الخليجّي املرافق ب� »ضوء أخرض« س�عودّي.
وبعدها بأسابيع، تكشفت األسباب الحقيقّية 
اإلماراتّي�ة بموافق�ة  الخيان�ة  إىل  أدت  الت�ي 
س�عودّية، حي�ث تحدث�ت وس�ائل إع�الم أّن 
أبوظب�ي وتل أبيب تهدف�ان إىل إقامة مروع 
بح�رّي يرب�ط مدين�ة إي�الت بمدين�ة ج�دة 
الس�عودية، وُكش�ف عن املخطط خالل زيارة 
وفد إماراتّي إىل األرايض الفلس�طينّية املحتلة 
الواقعة تحت سلطة العدو، بعد جولة ميدانية 
يف ميناء مدينة إيالت »أم الررشاش املرصّية«، 
عىل س�احل خلي�ج العقبة يف البح�ر األحمر، 
والتق�ى بمس�ؤولن صهاين�ة قام�وا بزيارة 
مماثلة إىل أب�و ظبي لبحث التفاصيل املتعلقة 

بتنفيذ املروع.
وكش�ف إعالم الع�دو الصهيون�ّي حينها، أّن 
امل�روع اإلمارات�ّي – اإلرسائي�ّي يه�دف إىل 
تعزيز الس�ياحة جن�وب األرايض العربّية التي 
يس�يطر عليه�ا الكي�ان، وفت�ح الب�اب أمام 

الس�ياحة الدينّية املبارشة بن ب�الد الحرمن 
الريف�ن وكي�ان االحت�الل، ع�رب الس�ماح 
لقواف�ل الح�ج والعم�رة من فلس�طينيي 48 
بالسفر عرب املمر البحرّي إىل مدينة جدة ومن 

ثم إىل مكة املكرمة.
وذكرت تحليالت إعالمّية يف الوقت ذاته، أّن تل 
أبيب تحاول أيضاً اس�تغالل فرص نقل النفط 
الخليج�ّي إىل أوروب�ا، من خ�الل االجتماعات 
الت�ي عقدته�ا وزارت�ا الخارجّي�ة والدفاع يف 
حكوم�ة االحتالل، وش�ارك فيها مس�ؤولون 
كبار م�ن رشكة النفط الحكومّية »كاتش�ا«، 
ويتضم�ن املخط�ط الصهيون�ّي تفعي�ل خط 
»إي�الت عس�قالن« يف االتجاه�ن، بحيث يتم 
عربه نقل النفط الخليجّي إىل الدول األوروبّية، 
وأّن مخطط تصدير النفط الخليجّي إىل أوروبا 
س�ُيغر »قواع�د اللعب�ة« يف الرق األوس�ط 

بشكل مطلق.
وعق�ب تلك األنباء بوقت قصر، كش�ف كيان 
االحتالل عرب رئيس جهاز استخباراته، يويس 
كوه�ن، أّن إع�الن التطبي�ع الس�عودّي م�ع 
الكي�ان الغاصب بات وش�يكاً، فيما كش�فت 

اململك�ة عرب وزي�ر خارجيتها نفس�ه، فيصل 
بن فرحان، أّن التطبيع مع تل أبيب »سيحدث 
بالفع�ل«، وك�رر فرح�ان، املزاع�م اإلماراتّية 
والبحرينّي�ة ح�ول أّن التطبيع س�يكون ثمناً 
لوقف مش�اريع ض�م األرايض الفلس�طينّية، 
واملساعدة عىل تمهيد الطريق للعودة املحتملة 
طاول�ة  إىل  والفلس�طينين  لإلرسائيلي�ن 

املفاوضات، وفق ادعائه.
وبم�ا أّن تطبي�ع العالق�ات بن بع�ض الدول 
اإلس�المّية والعدو الغاصب يحت�اج إىل فتوى 
رشعّي�ة، ف�إّن مملك�ة آل س�عود، حاول�ت 
رشعن�ة جريم�ة التطبي�ع م�ن خ�الل رجال 
دينها الوهابين، حيث أشار مفتي السعودية 
الس�ابق وعضو هيئة كبار العلم�اء يف البالد، 
عب�د العزي�ز بن ب�از، قبل أش�هر، إىل رشعية 
تكوين عالقات م�ع الصهاينة، مربراً ذلك بأّن 
كل دولة تنظر يف مصلحتها و إذا ما رأت دولة 
م�ا ممثل�ة يف حاكمها، أّن مصلحة املس�لمن 
يف الصل�ح م�ع الصهاين�ة وتب�ادل الس�فراء 
والتع�اون التج�ارّي واملعام�الت األخرى التي 

يجيزها الرع، فال بأس يف ذلك.

عربي دوليعربي دولي
استمرار التآمر الصهيو-خليجي

حلقة جديدة في مسلسل الخيانة السعودية 
بطلها فيصل بن فرحان

4
تايوان تتهم الصين لليوم الثاني بخرق أجوائها

الصهاينة يمنعون ترميم 
قبة الصخرة

اليمنيون يحبطون محاولة تسلل للعدوان في الحديدة بريطانيا ترصد حاالت جديدة من كورونا المتحور

احتجاز سفينة حاويات تركية قبالة 
السواحل النيجيرية

روحاني: االقتصاد اإليراني
 أمام مستقبل واعد

المراقب العراقي/ متابعة...
أع�رب الرئيس االيراني حس�ن روحاني، عن ثقته بان الناش�طن 
االقتصادين واملواطنن س�يواصلون انش�طتهم االقتصادية بقوة 

واطمئنان وهدوء وامل باالفق الواعد ملستقبل اقتصاد البالد.
ويف ترصي�ح أدىل ب�ه خ�الل اجتم�اع لجن�ة التنس�يق االقتصادي 
للحكومة اكد روحان�ي أن عىل الجميع بذل الجهود بصورة مؤثرة 
لالس�تفادة م�ن ثم�رة املقاوم�ة ومواجه�ة الح�رب االقتصادية 
املفروضة يف مس�ار تحقي�ق االزدهار االقتص�ادي والتعويض عن 

ارضار الحظر«.
وق�ال روحان�ي: »لقد ثبت للحكوم�ة بان هدف املدراء الفاش�لن 
للح�رب االقتصادية هو رضب االس�تقرار االقتص�ادي للبالد وهم 
يسعون اليوم الحباط انتصار الشعب يف الحرب االقتصادية وجلعه 

مرا يف مذاق الشعب«.
واضاف: »انني عىل ثقة بان الناش�طن االقتصادين والش�عب يف 
ظ�ل وعيهم ال يعرون اهتماما ملثل ه�ذه الترصيحات واالجراءات 
ويواصلون انشطتهم بقوة واطمئنان وهدوء وامل باالفق الوضاء 

ملستقبل اقتصاد البالد«.

المراقب العراقي/ متابعة...
أف�ادت وكالة األناض�ول الركية بتعرض س�فينة حاويات تركية 
تحمل اس�م “م�وزارت” لهج�وم قراصنة أثن�اء إبحارها يف خليج 

غينيا، قبالة سواحل نيجريا.
واختط�ف املهاجمون 15 من طاقم الس�فينة م�ن أصل 19، فيما 

قتل أحدهم، ويحمل الجنسية األذربيجانية.
وأف�اد مص�در مالحي ترك�ي، أن الس�فينة التي تعرض�ت لهجوم 
مسلح قبالة خليج غينيا تابعة لركة بودن الربيطانية ولها فرع 

يف إسطنبول وهامبورغ.
وقال املصدر: “الس�فينة التي تعرضت لهجوم مسلح قبالة خليج 
غيني�ا تابع�ة لرك�ة ب�ودن الربيطانية وله�ا فرع يف إس�طنبول 

وهامبورغ، وطاقم السفينة مكون من األتراك األذرين”.
م�ن جانبها، أكدت رشكة “بودن” الركية للش�حن، أن س�فينتها 

“موزارت” تعرضت لهجوم قراصنة قبالة سواحل نيجريا.
وذك�رت الركة، يف بي�ان، أنها لن تديل ببيان�ات أكثر عن الحادث 
حفاظا عىل سالمة أرواح أفراد طاقم السفينة املختطفن، بحسب 

األناضول.
وقال�ت األناض�ول نق�ال عن مص�ادر دبلوماس�ية تركية، مس�اء 
الس�بت، أن وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو، اتصل هاتفيا 
بالقبط�ان الراب�ع للس�فينة فرقان ي�ارن، لالطالع ع�ىل تفاصيل 

الحادث.

المراقب العراقي/ متابعة...
ق�ال وزي�ر الصح�ة الربيطان�ي، مات 
هانك�وك، إنه تم تس�جيل يف بريطانيا 
77 حالة من الساللة الجديدة لكورونا 
مصدره�ا جن�وب إفريقي�ا، و9 أخرى 
من الساللة الجديدة الثالثة من كورونا 

مصدرها الربازيل.
ترصيح�ات  يف  هانك�وك  وأض�اف 
صحفي�ة األحد: »ت�م العث�ور عىل 77 
حالة م�ن الن�وع الجدي�د املتحور من 
ف�روس كورونا، جميعها لقادمن من 

جن�وب إفريقي�ا أو كانوا ع�ىل اتصال 
بش�خص آخر مصاب به�ذا الفروس، 
ويخضع�ون اآلن ملراقب�ة دقيقة، كما 
أن هنال�ك 9 إصاب�ات بالن�وع املتحور 
الفرويس الجديد م�ن كورونا مصدره 
الربازي�ل، وتج�ري اآلن مراقب�ة ه�ذه 

الحاالت عن كثب«.
ويف س�ياق متصل، أض�اف هانكوك أن 
البالد ال يزال أمامها طريق طويل حتى 
يمكنها تخفيف قيود العزل العام التي 
تفرضها، رغ�م وجود مؤرشات عىل أن 

تل�ك القي�ود تس�هم يف تقلي�ل معدالت 
اإلصابات بكوفيد-19.

وق�ال هانك�وك خ�الل مقابل�ة م�ع 
س�كاي نيوز: »هناك دالئل مبكرة عىل 
أن اإلغ�الق بدأ يس�هم يف تقليل حاالت 
اإلصاب�ة. لك�ن أمامن�ا طري�ق طويل 
للغاي�ة لتنخف�ض تل�ك األع�داد بم�ا 
في�ه الكفاية، ألن مع�دل الحاالت كان 
مرتفعا بصورة غر معقولة، ويمكنكم 
مالحظ�ة الضغ�وط التي تعان�ي منها 

هيئة الصحة العامة الربيطانية«.

المراقب العراقي/ متابعة...
منعت قوات االحت�الل الصهيوني، األحد، اس�تكمال أعمال ترميم 
الرخام والدعامات الداخلية يف مصىل قبة الصخرة يف حرم املس�جد 

األقىص املبارك.
وق�ال مدي�ر لجنة اإلعم�ار يف األقىص، بس�ام الح�الق، إن “قوات 
االحت�الل داهم�ت مص�ىل قب�ة الصخ�رة، ومنع�ت العامل�ن من 
اس�تكمال اعمال الرمي�م، وهددتهم باإلبع�اد وباالعتقال يف حال 

االستمرار بالعمل”.
وأض�اف الح�الق أن القوات منع�ت لجنة األعم�ار يف األقىص، من 

تنفيذ أعمال صيانة وترميم يف املصىل املرواني.

المراقب العراقي/ متابعة...
تص�دت قوات الجي�ش واللجان الش�عبية اليمنية، 
االح�د، ملحاولة تس�لل نفذه�ا مرتزق�ة العدوان يف 

الحديدة.
وأوض�ح مص�در أمن�ي أن مرتزقة الع�دوان نفذوا 
محاولة تسلل عىل مواقع الجيش واللجان يف مثلث 
العدين بمديرية حيس، لكن املجاهدين تصدوا لهم 

وكبدوهم خسائر يف األرواح والعتاد.
وأك�د املص�در جهوزي�ة جمي�ع وح�دات الجي�ش 
واللج�ان الش�عبية يف مختلف امليادي�ن والجبهات 

لتلقن العدو والخونة أقىس الدروس.

المراقب العراقي/ متابعة...
قال�ت صحيف�ة أوبزيرف�ر الربيطانية، إن 
العدي�د م�ن التقاري�ر، تكش�ف عن فوىض 
كب�رة، ومؤام�رة، خلفه�ا دونال�د ترامب، 
قبل رحيل�ه، فيما بدأ الرئيس األمريكي جو 

بايدن بالتعامل مع هذه الركة.
إىل أن ترام�ب »دب�ر  وأش�ارت الصحيف�ة 
مؤامرة مع مس�ؤول يف وزارة العدل، إلقالة 
القائ�م بأعم�ال املدعي العام م�ن منصبه، 
ث�م إجب�ار ن�واب الح�زب الجمه�وري يف 
والي�ة جورجيا عىل قل�ب النتيجة لصالحه 
يف انتخاب�ات الوالي�ة«. وقال�ت الصحيف�ة 
إن القائ�م بأعم�ال وزي�ر الدف�اع الس�ابق 
ترصيح�ات  يف  أك�د  ميلل�ر،  كريس�توفر 
وصفته�ا ب�«الصادم�ة«، بأن�ه ح�ن قبل 
امل�ايض، كان  ثان�ي  باملنص�ب يف تري�ن 
حريصا ع�ىل تنفيذ ثالثة أم�ور، أولها عدم 
ح�دوث انقالب عس�كري، ثم ع�دم خوض 

ح�روب ك�ربى، والثالث تجن�ب نر قوات 
الجي�ش يف الش�وارع األمريكي�ة. لكن�ه لم 
يتمك�ن م�ن تنفي�ذ البن�د الثالث، بس�بب 
التغي�رات الدراماتيكي�ة الت�ي حصل�ت يف 
س�احة الكونغ�رس. ولفت�ت إىل أن نواب�ا 
م�ن الح�زب الجمه�وري، يف ي�وم اقتحام 

الكونغ�رس قدم�وا احتجاج�ا ع�ىل نتائج 
االنتخابات، يف محاولة لقلب نتيجة الحكم، 
لك�ن محاولتهم فش�لت. وش�ددت عىل أن 
استئناف محاكمة ترامب، أمام الكونغرس، 
ويف ح�ال إدانته، ف�إن ذلك س�يكون مانعا 

أمام ترشحه يف أي انتخابات مقبلة.

المراقب العراقي/ متابعة...
تتباه�ى الوالي�ات املتح�دة باقتصاده�ا 
األق�وى يف العالم، كم�ا تتفوق يف مجاالت 
كث�رة، ولذلك، قد ال يخط�ر ببال البعض 
أن مالي�ن األمركين يتضورون جوعا أو 

يشقون لتوفر وجبة لسد الرمق.
تايم�ز«  »نيوي�ورك  وبحس�ب صحيف�ة 
األمركية، فإن الجوع ازداد ش�دة وس�ط 
األمركين، خالل الع�ام املايض، فامتدت 
طواب�ر م�ن ينتظ�رون الطعام، بش�كل 

الفت.
ويف كان�ون األول املايض، ق�ال 29 مليون 
من البالغن األمركين أي نحو 14 يف املئة 
من إجم�ايل البالغن يف الب�الد، إن بيوتهم 
تفتقر أحيانا أو يف غالب أيام األس�بوع ملا 

يكفي من الطعام.
وصدرت هذه األرقام عن مكتب اإلحصاء 
األمركي بشأن ما تعانيه األرس يف بلد هو 

األغنى يف العالم.
األمركي�ن م�ن  أن  البيان�ات  وكش�فت 
أصل إفريق�ي وذوي األصل الالتيني ممن 
يعيش�ون م�ع أطف�ال، يعان�ون الجوع 

بشكل أكرب.
وزاد الكونغ�رس، خ�الل الع�ام امل�ايض، 
إط�ار  يف  الغذائي�ة،  املس�اعدات  حج�م 
االس�تجابة لجائحة »كوفيد 19«، لكن ما 
تقدمه الدولة األمركية ما يزال غر كاف 
لسد الجوع. وتقدُم املعونة الغذائية أو ما 
يعرف ب�«طاب�ع الطعام« عرب منح 2.30 

دوالر فقط لوجبة الشخص الواحد.

من اخبار الصحف العالمية واالقليمية

نيويورك تايمز: عشرات الماليين أوبزيرفر: الفوضى التي خلفها ترامب تتكشف كل يوم
يتضورون جوعًا في الواليات المتحدة



كان ينقص لبنان أن يواجه ازدياد وطأة جائحة فيروس كورونا لتزداد فصول المأساة فصاًل أسود يثقل كاهل الناس، وتضاف إلى 
معاناتهم أزمة جديدة تضعهم أمام أفق مسدود.. ال حكومة حتى اآلن تأخذ دورها في معالجة الملّفات والقضايا الداخلية الداهمة 

اقتصاديًا واجتماعيًا، وال استقرار ماليًا حتى اآلن نتيجة التسّيب والفساد المستشري في اإلدارات والمؤسسات الرسمية والخاصة. 
أما الحصار األمريكي الشامل فقد أدى إلى إدخال لبنان، بنظامه ودوائره ومقّوماته األساسية وحركته السياسية واالجتماعية 

واالقتصادية، في حالة شلل شبه كاملة في ظل انسداد أفق الحل والمعالجة.
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االثنين 25 كانون الثاين 2021 العدد 2510 السنة الحادية عشرة

بقلم/ محمد  الحسيني
»سيناريوهات قلقة 

ة« ومبادرات خيرّ
كان الناس يمنرّون أنفسهم بانفراجة 
أم�ل تمنحهم قبس�اً من ن�ور يف آخر 
النف�ق املظل�م، ولكن ت�وايل األزمات 
الداخلية واملس�توردة وإقف�ال البالد 
م�ا  م�ع  كورون�ا،  جائح�ة  بس�بب 
راف�ق هذا اإلقفال م�ن تعطيل لدورة 
العم�ل واس�تنزاف القط�اع الصحي 
م�ع تزايد أع�داد الوفي�ات واملصابني 
الن�اس  جعل�ت  الخبي�ث،  بالوب�اء 
يس�ترشفون أم�ررّ الخي�ارات، فيم�ا 
يرس�م القيرّمون عىل الشؤون األمنية 
واالجتماعي�ة س�يناريوهات قلقة ملا 
يمكن أن يحص�ل نتيجة هذا الضغط 
غ�ي املس�بوق يف لبن�ان، وأق�لرّ هذه 
السيناريوهات تشاؤماً ينذر بانفالت 
األمن ورسيان حوادث الرسقة والقتل 
ومخالفة القانون وانتش�ار الجريمة 

والتسيرّب األخالقي.
بم�وازاة ه�ذا الواق�ع املكفه�ر تأتي 
مب�ادرة حزب الل�ه س�عياً للتخفيف 
م�ن معان�اة الن�اس، وه�ي ليس�ت 
مبادرة جديدة، بل قديمة ومس�تمرة 
منذ س�نوات طويل�ة، وال تق�ف عند 
حدود توزي�ع املحروق�ات يف املناطق 
األكثر احتياج�ًا للتدفئة والوقاية من 
برد الش�تاء الق�ارس، أو تأمني املواد 
العينية  املس�اعدات  الغذائية وتوزيع 
واملالي�ة ع�ىل الرشائح املس�تضعفة 
والفق�ية، كما ال تقف عند تس�خي 
واإلنس�انية  االجتماعية  مؤسس�اته 
حاج�ات  لتأم�ني  العامل�ة  وفرقه�ا 
الن�اس وتوف�ي مقورّم�ات صمودهم 
واستمرارهم وال سيما عىل املستويني 
الصح�ي وامل�ايل. وال يمك�ن إحصاء 

هذه التقديم�ات ببضع كلمات، ففي 
الوق�ت ال�ذي أكت�ب فيه ه�ذا املقال 
هناك فرق م�ن »مقاومي الحرمان« 
تنترش عىل األرض، وتواجه احتماالت 
املوت ملحارصة تهدي�د هنا ومواجهة 

خطر هناك.
»حرب رشسة ضد حزب الله«

ال يخفى عىل أحد يف الداخل والخارج، 
القري�ب والبعيد، الحلي�ف والخصم، 
الصديق والعدو، الكب�ي والصغي أن 
ح�زب الله يواجه واح�دة من أرشس 
الحروب رضاوة، وتس�تهدف القضاء 
عىل منظومته السياسية والعسكرية 
املقاومة، واتخذت يف السنوات األخية 
مس�اراً جديداً يف استهداف منظومته 
االجتماعي�ة والثقافية بعد إس�قاط 
العس�كرية  الخي�ارات  املقاوم�ة كل 
من�ذ االجتياح اإلرسائي�ي عام 1982 
حت�ى الي�وم، وه�ي خي�ارات بات�ت 
م�ن الصعوبة بم�كان أن يحس�مها 
وغيهم�ا  واإلرسائي�ي  األمريك�ي 
املقاوم�ة  أك�درّت  أن  بس�هولة، بع�د 
ع�ىل  والق�درة  املواجه�ة  يف  ندرّيته�ا 
االنتص�ار، لذا لج�أ ه�ؤالء إىل الخيار 
اآلخ�ر س�عياً إىل ش�يطنة ح�زب الله 
ومس�يته، وتصويره عىل أنه جس�م 
غريب وطارئ عىل الساحة اللبنانية، 
س�واء من باب إلصاق تبعيته بإيران، 
أو عرب محاولة حرشه يف زاوية االتهام 

املناطقي والطائفي واملذهبي.
»الحسابات الخاصة سبب

 تخريب لبنان«
هي حملة محمومة ترعاها واشنطن 
ويمورّلها معظم العرب، وهي ماضية 
فيه�ا، دون أن ترتاجع عنه�ا أو تعيد 
أو  صوابيته�ا  يف  اآلن  حت�ى  النظ�ر 
نجاع�ة أهدافها ونتائجه�ا، حتى لو 

اس�تلزم ذل�ك إس�قاط كل املكورّنات 
أم�ا  اللبنان�ي.  النس�يج  يف  األخ�رى 
األط�راف اللبنانية، الت�ي تعزف عىل 
أوت�ار املس�عى األمريك�ي التدميي، 
فتنس�اق دون تفك�ي باالنغماس يف 
هذا الخيار الخطي، ودون األخذ بعني 
االعتب�ار أي حس�اب ملص�ي الن�اس 
ومص�ي البلد، فلطامل�ا كانت املنفعة 
الضيق�ة  والحس�ابات  الش�خصية 
ل املعيار األسايس لدى  والخاصة تشكرّ
هذه األطراف، وبالت�ايل ال يمكن بأي 
ح�ال من األح�وال الره�ان عىل وعي 
هؤالء لخلع رداء الفس�اد الس�يايس 
وامل�ايل، أو ع�ىل مبادرته�م العتم�اد 
الخيار الوطني وم�درّ اليد إلعادة بناء 
البل�د، فلبن�ان عنده�م لي�س وطن�اً 

س�احة  ي�زال  وال  كان  ب�ل  نهائي�اً، 
متقدرّمة للخ�ارج، فكيف الحال اليوم 
و«إرسائي�ل« بات�ت يف عم�ق الوجود 

العربي واإلسالمي؟!
ع�ات أن يصبح  حت أفض�ل التوقرّ رجرّ
أكثر م�ن نص�ف اللبناني�ني يف العام 
كل  م�وارد  إن  أي  فق�راء،   2021
احتياجاته�ا  لس�درّ  تكف�ي  ال  أرسة 
الي�وم  املعادل�ة  وبات�ت  األساس�ية، 
�ري الحل�ول  أن الن�اس يف واٍد ومنظرّ
االقتصادي�ة واالجتماعية يف واٍد آخر، 
فه�ل يكون الح�ل كما اق�رتح حاكم 
امل�رف املركزي رياض س�المة قبل 
أشهر باس�تخدام جزء من احتياطي 
الذه�ب؟! أو االتج�اه إىل مزي�د م�ن 
االقرتاض إلغ�راق لبنان أكث�ر فأكثر 

يف مس�تنقع املديوني�ة، دون توف�ي 
الدي�ون  لس�داد  اإلنت�اج  مقورّم�ات 

املستحقة القديمة واملستجدرّة؟!
إنها مؤامرة واضحة إلس�قاط شامل 
للنظام يف لبنان سياس�ياً واجتماعياً 
باستخدام س�الح اإلفقار والتجويع، 
يف املقاب�ل، يم�د ح�زب الل�ه الي�د إىل 
ح�د  وض�ع  إىل  وص�والً  ط�رف  أي 
للمماح�كات واملناكف�ات الداخلي�ة، 
بم�ا ي�ؤدي إىل اس�تقرار املعالج�ات 
السياسية وتش�كيل حكومة جديدة، 
كمقدرّمة للدخول يف مس�ار املعالجات 
الالزمة، بعد ما يقرب من ستة أشهر 
م�ن تضييع الوق�ت وتمييع الفرص؛ 
وعىل خط م�واز، يعمل عىل توفي ما 
أمك�ن م�ن تقديمات مالي�ة وغذائية 

وصحيرّة وغيها من املس�اعدات التي 
تس�هم يف دعم التماس�ك االجتماعي 
إلبعاد ش�بح الع�وز، والحيلولة دون 
الوص�ول إىل الفوىض وانفالت الوضع 
األمن�ي وتخريب االس�تقرار الداخي، 
غ�ي آب�ه يف ه�ذا املج�ال باملواق�ف 
وال  االس�تعراضية،  الغوغائي�ة 
باالنتق�ادات الس�خيفة التي تعكس 
هات وأهداف�ا خارجية واضحة،  توجرّ
الرتاش�ق  يف  واالس�تغراق  فالتنظ�ي 
يف  ينفع�ان  ال  والس�يايس  اإلعالم�ي 
تضمي�د جراح الن�اس، بينم�ا أثبتت 
التجرب�ة أن األولوية ل�دى حزب الله 
كان�ت وال ت�زال الحفاظ ع�ىل لبنان 
ل  وبنية نظامه تالفياً للسقوط، ليشكرّ

بذلك صمام األمان لبقاء الوطن.

مقابل الخراب األميركي .. حزب اهلل يحمي ويبني
 ان من بديهيات العمل االمني والسلطة القضائية ، للقضاء عىل 
الجريم�ة والحد من انتش�ارها وخاصة ه�ذة الجرائم االرهابية 
الت�ي حصدت ارواح االلوف من الناس االبرياء ،،، وهو ان هنالك 
مح�ددات وقواعد للتعامل مع هذا املوض�وع ، وهو ما اعتمدتة 
واقرته الرشيعة االسالمية وكذلك الترشيعات الوضعية الجزائية 
االخ�رى املعمول به�ا يف كل انحاء العالم والت�ي يف مقدمتها هو 
ال�ردع واملتمثل باالحكام الجزائية وانزال القصاص العادل  تبعا 
لشكل وموضوع الجريمة املرتكبة ، وهذا يف الحقيقة ما اشارت 
الي�ه االية الكريمة يف قوله تع�اىل )ولكم يف القصاص حياة ياؤيل 

االلباب لعلكم تتقون( .
ام�ا يف جرائ�م الحراب�ة الخطية فواضح التش�دد فيه�ا ، وهي 
قوله تعاىل )انما جزاء الذين يحاربون الله ورس�ولة ويسعون يف 
االرض فس�ادا ان يقتلوا اويصلبوا اوتقطع ايديهم وارجلهم من 
خالف او ينفوا من االرض ذلك لهم خزي يف الدنيا ولهم يف االخرة 
عذاب عظيم( ،،، اىل غي ذلك من االيات الكريمة وكذلك االحاديث 

الرشيفة الصحيحة ذات الصلة بهذا املوضوع.
فاين سياس�ة الردع الحقيقية تج�اة االرهابني ؟! ، او تجاه من 
يساندهم  ويأويهم ويساعدهم ،، وبشكل جدي وصارم وقايس 
،، بحكم وحش�ية وعنف الجرائم املرتكبة وحجم ضحاياها من 
الن�اس االبرياء ؟؟!! ،،، واال ما هو تفس�ي بقاء هذه االلوف من 
املجرمني العتاة القتلة يف الس�جون )املريحة( دون تنفيذ احكام 
االعدام الت�ي صدرت بحقهم واكتس�بت الدرج�ة القطعية منذ 

سنوات .
ان تنفيذ االح�كام الصادرة هو املصداق الوحيد الدعاءات هؤالء 
املسؤولني الكبار ان  كانوا صادقني فعال ولهم الجرأة والشجاعة 
يف القض�اء عىل االرهاب واذا كانت هنال�ك نوع من الضغوط او 
ماش�ابه ذلك ، فعليهم اشعار الجماهي وبيان من هو الضاغط 
، وم�ن هو املرتكب ومن هو الس�اند والداع�م ، واىل اي الجهات 

ينتمون ؟؟
وملاذا هذا السكوت من قبل الكتل الشيعية طيلة هذة السنني من 
امتناع او تلكأ الرؤس�اء االكراد من املصادقة عىل احكام االعدام  
... كما علينا ان نعلم انه هنالك عالقة طردية بني حجم االرهاب 
وحجم الفس�اد ، فكلما ارتفع حجم الفس�اد اس�تمر او ارتفع 

حجم االرهاب ، واصبح من الصعوبة القضاء عليه بسهولة.
 اما اذا كانت رشيعة الغاب هي الس�ائدة ، والدولة فاقدة الهيبة 
والفس�اد ق�د نخ�ر يف بنيته�ا ، فكيف س�يتم القض�اء عىل هذا 

االرهاب بشكل جدي وفاعل ؟!
اما ان يف كل عملية ارهابية او اخرتاق امني يجري اقالة وتبديل 
القي�ادات االمني�ة ، ونفس الش�يئ يتكرر يف الح�وادث الالحقة 
، فه�ذا ليس بعالج وانم�ا قد يرتك اثارا س�لبية قد تنعكس عىل 
القي�ادات بمجمله�ا وانم�ا هنالك طري�ق امثل ، وه�و الرجوع 
والبح�ث عن االس�باب الحقيقية التي تقف وراء اس�تمرار مثل 

هذة الظاهرة .

االرهاب والردع
 الحقيقي المطلوب

اياد رضا حسين

بقلم/حامد أبو العز
لطامل�ا تغنرّ�ت دول الخلي�ج بالوح�دة الثقافية ب�ني دولها 
ت الدعوة إىل تشكيل اتحاد خليجي يشبه  الست، ولطاملا تمرّ
االتحاد األوروبي، فربزت الدعوات إىل إلغاء نظام التأش�ية 
املعم�ول به ب�ني هذه ال�دول، إضافًة إىل الدع�وات املتكررة 
دة ملنطق�ة الخلي�ج، إال أنرّ جميع هذه  إلص�دار عمل�ة موحرّ
اآلم�ال ذهب�ت أدراج الرياح مع بروز أزمة قطر وانقس�ام 
الدول الخليجية إىل قس�مني؛ قس�م قاطعها )كالس�عودية 
واإلم�ارات والبحري�ن(، وقس�م آخ�ر أبقى عالقت�ه معها 

)كُعمان والكويت(. 
بع�د األزمة الخليجي�ة، ظهر ما يس�مى التحالف اإلماراتي 
الس�عودي، والذي ُطبرَّل له عىل أنه تحالف اس�رتاتيجي بني 
الدولت�ني، ليس يف اليمن وحدها، بل هو تحالف يش�مل كل 
قضاي�ا املنطقة أيض�اً، ولكنه ما لبث أن اصط�دم بالواقع 
املرير، وهو أن الحلفاء ليسوا حلفاء تقريباً، وأنرّ لكٍل منهم 
أجن�دة خاصة ب�ه يحاول تحقيقه�ا م�ن دون الرجوع إىل 

اآلخر.
بالفع�ل، أعلن�ت اإلمارات انس�حابها من ح�رب اليمن، ثم 
أنش�أت ميليش�يات موازية لحكومة هادي تنافس�ها عىل 
مناطق النفوذ يف جنوب اليمن وعدن. أُطلق عىل هذه القوات 
اس�م »قوات املجلس االنتقايل اليمني«، وكانت مهمتها هي 
التنكي�ل بحكومة هادي أوالً، ثم تنفيذ املش�اريع اإلماراتية 

يف اليمن ثانياً. 
هذه الخالفات بني السعودية واإلمارات بقيت تحت الغطاء 
بتعتي�م إعالمي متعم�د، ورغب�ة إماراتية س�عودية بعدم 
إظهاره�ا إىل العلن، إال أن اإلمارات، وبعد توجه الس�عودية 

نح�و تحقيق »املصالح�ة« مع قطر، اتجه�ت نحو معاقبة 
اململكة، وقررت أن ُتظهر هذا الخالف إىل العلن. 

وعلي�ه، ب�دأت صحيفة »الع�رب« اللندنية املمول�ة من قبل 
اإلمارات بش�ن هجم�ات الذع�ة وموجهة وغي مس�بوقة 
ع�ىل الس�عودية. ب�دأت حملته�ا ه�ذه بمقال بعن�وان »ال 
ت فيه هجوماً  املقاطعة اس�تمررّت وال قطر انترت«، ش�نرّ
الذعاً وصفت فيه الس�عودية بأنها »دولة فاشلة« وال تملك 
اس�رتاتيجية سياسية. وتس�اءلت الصحيفة يف مقال مدير 
تحريرها: »متى نجحت الس�عودية من قبل، من الخليج إىل 
الع�راق واليمن وتركيا وإيران، إن لم تكن ثمة قوة خارجية 

تساندها؟«. 
ل�م تلب�ث الصحيف�ة أياماً حتى ع�ادت لتهاج�م ويل العهد 
السعودي والشعب السعودي كافة، بعنوان صاخب جاء فيه 
»إنش�اء مدن ذكية ال يعني أن املجتمع�ات ذكية«، وأرفقت 
التقرير بصورة الرياض، يف هجمة واضحة عىل مرشوع »ذا 

ج له ويل العهد السعودي منذ أيام. الين« الذي رورّ
ل�م تقتر اإلم�ارات ع�ىل إظه�ار خالفها مع الس�عودية 
فحس�ب، بل ذهبت أبعد من ذلك عندما هاجمت الصحيفة 
نفس�ها أمي الكويت، األمي نواف األحم�د الجابر الصباح، 
وانتق�دت دوره يف املصالح�ة الخليجي�ة، ووصفت�ه باألمي 

املنتيش بنجاح وساطته يف املصالحة الخليجية.
وقبل هذا وذاك، قررّر رجل األعمال اإلماراتي الشيخ صقر بن 
محم�د بن زايد آل نهيان، »وه�و أحد أفراد العائلة الحاكمة 
يف اإلم�ارات«، رفع قضية تزوير واحتي�ال ضد وزير املوارد 
البرشي�ة والتنمية االجتماعية الس�عودي أحم�د الراجحي، 
وذل�ك يف أعق�اب ذكر اس�م الش�يخ صق�ر يف قضية رشكة 

»تعمي«. 
يش�ار إىل أن آخ�ر ق�رار ص�در يف القضي�ة كان يف ترشي�ن 
الثاني/نوفمرب 2020، عندما أصدرت محكمة دبي حكمها 
بإل�زام الوزير الس�عودي أحمد س�ليمان الراجح�ي، والذي 
يش�غل منصب رئيس مجلس إدارة رشك�ة »تعمي«، بدفع 
مبل�غ 600 ملي�ون دوالر كالتزام�ات وتعويضات ملؤس�س 

الرشكة الفلسطيني عمر عايش.
وبعي�داً من الخالفات الس�عودية اإلماراتية الكويتية، هناك 
أزم�ة س�عودية ُعماني�ة مس�تمرة من�ذ س�نوات، قوامها 
الخالف حول جدوى حرب اليمن من جهة، وكيفية التعامل 
م�ع إيران من جهة أخ�رى. وبعد الهجوم عىل ميناء جدة يف 
الس�عودية، اس�تدعت اململكة س�في ُعمان لديها، وأبلغته 
بأنرّه�ا غي راضية عىل الس�لوك العماني بالنس�بة إىل حرب 

اليمن.
يف واقع األمر، إن الخالف بني عمان والسعودية حول اليمن 
ت فيها الري�اض هجموها  يع�ود إىل األي�ام األوىل التي ش�نرّ
الواس�ع يف ع�ام 2015، إذ تنظ�ر عمان إىل ه�ذا العمل عىل 
ط س�عودي إماراتي ملحارصة بلد فقي وتجويعه،  أنه مخطرّ
وترف�ض )م�ن منطلق دوره�ا التقلي�دي ال�ذي يبتعد عن 
الح�روب ويم�ارس دور الوس�اطة يف أي ن�زاع إقليمي( أن 
تك�ون رشي�كاً يف هذا امل�رشوع، بينما تنظر الس�عودية إىل 
ال�دور العمان�ي عىل أن�ه دور مزع�زع للموق�ف الخليجي 
وداعم لحركة »أنصار الله«، الذين اس�تضافتهم عمان أكثر 
من مرة وعالجت جرحاهم. كما تترّهم السعودية ُعمان بأنرّ 

لديها دوراً يف تهريب السالح لجماعة الحوثي يف اليمن.
أما يف الش�أن اإليراني، فإنَّ الس�عودية غاضبة من التقارب 
العمان�ي اإليران�ي منذ أي�ام الس�لطان قابوس، كم�ا أنها 
ترفض الصمت الُعماني حيال مطالبات الس�عودية األخية 
ب�أن يك�ون لديها مقعد يف أي مفاوض�ات قادمة بني الدول 
الك�ربى 5+1 وإي�ران، إذ ترى ُعم�ان أنرّ دوره�ا التاريخي 
اقتر عىل تقري�ب وجهات النظر بني األفرق�اء واملحاولة 
للدفع بالوسائل الدبلوماسية إىل األمام، كما ترى أنرّ اشرتاك 
كل م�ن اإلم�ارات أو الس�عودية يف املفاوض�ات م�ع إيران 
ل�ن يعود عليهم�ا بالنفع، ذلك أنها س�تكون حارضة يف أي 
مفاوضات مس�تقبلية بشأن الس�الح النووي السعودي أو 

اإلماراتي.
أخياً، ال تعترب هذه الخالفات الخليجية جديدة، بل إنها تجدٌد 
ملا هو قديم، بس�بب اخت�الف يف املصالح واالس�رتاتيجيات 
السياس�ية لل�دول العربية. هذه الخالف�ات دفعت اإلمارات 
والسعودية ذات يوم إىل التفكي يف شن هجوم عسكري ضد 
قط�ر، ناهيك بأنَّ قطع العالقات مع قطر تكرَّر ألكثر من 3 
مررّات يف األع�وام 1997 و2014 و2017، فضالً عن التدخل 
العس�كري السعودي يف البحرين لقمع انتفاضتها. ولم تعد 
ه�ذه الخالفات تقتر عىل الطرف القطري - الخليجي، بل 
تحورّلت إىل اختالفات عميقة بني السعودية واإلمارات، وبني 

اإلمارات والكويت، وبني السعودية وُعمان، وهلرّم جراً.
هي الشواهد عىل ذلك .

بقلم/ مهدي المولى
 نعم هذا س�ؤال  يجب عىل كل شيعي 
يف العراق عىل ساس�ة الشيعة  طرحه 
عىل آل سعود عىل أحبار الدين الوهابي  
عىل مجل�س األمن عىل األم�م املتحدة 
العربي�ة  اإلنس�انية  املنظم�ات  ع�ىل 
والدولية ع�ىل الرئي�س األمريكي جو 
باي�دن ليتهم يفهموننا  م�اذا يريد ال 
س�عود من الش�يعة    حتى يكفوا عن 

ذبح الشيعة
هل يري�دون من الش�يعة  التخي عن 
دين الرس�ول محمد وأهل بيته وكذلك 
التخ�ي ع�ن  حبهم والتمس�ك بقيمه 
ومبادئ�ه   والتمس�ك بدي�ن  معاوي�ة 
وأل س�فيان ودين ال س�عود ال ش�ك 
إن بعضه�م ع�ىل أس�تعاد ب�رشط ان 
يكف�وا ع�ن ذبحه�م لك�ن آل س�عود 
رفضوا وقالوا ليس للش�يعي من توبة 
ويؤك�دون ع�ىل تحقيق وصي�ة ربهم  
معاوي�ة  الت�ي تقول ) ال يس�تقر أمر 
العراق إال إذا ذبحتم  9 من كل 10 من 
العراقيني  وما تبق�ى منهم اجعلوهم 

عبيد  وخدم لكم وإال ال بقاء لكم
فالش�يعة يف الع�راق والعالم  تعرضوا 
استش�هاد  من�ذ  للذب�ح  ويتعرض�وا 
اإلمام ع�ي عىل يد آل س�فيان وكالب 
دينه�م الفئ�ة الباغية   وحت�ى زمننا 
عىل ي�د الطاغي�ة صدام وعبي�ده وآل 
س�عود وكالب دينه�م الوهابي وكان 

)شعارهم ال شيعة بعد اليوم(
واملذاه�ب  األدي�ان  آالف  العال�م  يف 
واملعتقدات ملاذا تس�تهدفون الش�يعة   
فق�ط  مل�اذا ال  تعت�ربوا الش�يعة من 
ضمن هذه األديان كغيها من األديان 

واملعتقدات  وتكفوا عن ذبحهم
م�ن ه�ذا يمكننا الق�ول ال يمكن  آلل 
داع�ش  الوهابي�ة  وكالبه�م  س�عود 
القاع�دة  عبي�د وجح�وش ص�دام ان 
توق�ف ذبحه�ا للش�يعة أب�دا ألنه�م 
يعتق�دون ال يدخ�ل الجن�ة إال بذب�ح 
الش�يعة وكلم�ا ذبح أكث�ر كلما دخل 
الجن�ة أرسع  وتق�رب من ال�رب أكثر 
ألنهم أي الشيعة  مشكوك يف دينهم يف 
رشفهم يف نس�بهم يف أخالقهم فأنهم 
مج�وس أوالد زنا يزن�ون بمحارمهم 
روافض هذه الته�م وجهها صدام  اىل 
الش�يعة ونرشها كمق�االت يف جريدة 
الثورة  بعد فش�ل   انتفاضة  آذار رغم 

ان الش�يعة  كانوا يمثل�ون 70 باملائة 
م�ن نف�وس الع�راق وأكث�ر م�ن 90 
باملائة من نسبة العرب يف العراق ومع 
ذل�ك محروم�ني م�ن املناص�ب العليا 
يف الدول�ة مدنية وعس�كرية  ألنهم  ال 
يمكن الوثوق بهم وهذه حالة فرضها 
الطاغية معاوية وال تزال معمول بها.
ورغ�م ان الش�يعة يف الع�راق   ه�م 
أه�ل العل�م والثقاف�ة والف�ن والفكر 
الح�ر والعق�ل املتحرر وه�م أصحاب 
املتج�ددة  والح�ركات  الحض�ارة  
واإلصالحي�ة وكل الح�ركات الفكرية 
والثقافية والثورات العلمية والفكرية 
يف كل التاري�خ من�ذ نش�أتها  يف زمن 

الرسول محمد وحتى عرنا.
أس�باب  يف  موضوعي�ة  نظ�رة  وأي 
ه�ذا الكره وه�ذا الحقد  وه�ذا العداء  
للش�يعة محبي الرس�ول  وأه�ل بيته 
اإلنس�انية  القي�م  يمثل�ون  الذي�ن 
الحضاري�ة  من قب�ل أعداء الرس�ول 
وأهل بيته   الذين يمثلون  قيم البداوة 

والوحشية.
وم�ن ه�ذا يمكنن�ا الق�ول ال يتوقف  
عملية إب�ادة الش�يعة والقضاء حتى 
تنتهي الش�يعة  ويزول ذكرهم  حتى 
ل�و تنازل�وا ع�ن التش�يع وعب�دوا آل 

سعود وآل سفيان .
لك�ن التش�يع ي�زداد تألق�ا وس�موا 
واتس�اعا بمرور الزم�ن  يف كل مكان 
م�ن األرض   وهك�ذا م�ا دف�ع أعداء 
الحي�اة واإلنس�ان ب�دو الصح�راء آل 

س�عود وكالبه�م الوهابي�ة اىل  حال�ة 
م�ن الي�أس  واإلحب�اط   كم�ا وصلوا 
اىل قناع�ة تام�ة ب�أن ه�ذه الح�رب 
الوحشية التي  يش�نوها ضد الشيعة 
إنهم يش�نوها ضد أنفسهم من حيث 
ال ي�درون  ألنه�ا تس�اهم يف نجاحات 
وانتصارات الش�يعة وتزيد يف انتش�ار 
واتس�اع الش�يعة  ويف نف�س الوق�ت 
تساهم يف فشل وهزيمة أعداء الشيعة 
آل سعود وكالب دينهم الوهابي وهذه 
وم�ع  وملموس�ة  واضح�ة  حقيق�ة 
ذلك ن�رى هذه املجموعات الوحش�ية 
البدوية مس�تمرة يف حربها الوحشية 
معتق�دة ‘ أنه�ا ق�ادرة ع�ىل تحقي�ق 
حلمه�ا ومخططاته�ا  بالقضاء عىل 

الشيعة  وهذا هو املستحيل.
 وعندما ننظر للواقع نظرة موضوعية 
يق�ول ان أع�داء الحياة واإلنس�ان آل 
س�عود وكالبهم الوهابية يقل شأنهم 
وعده�م  يف الوقت نفس�ه نرى محبي 
الحياة واإلنس�ان  آل الرس�ول محمد 
ومحبي الرس�ول وأهل بينه الش�يعة 

يرتفع شأنهم ويزداد عددهم.
ومن هذا يمكننا القول ال يتوقف ذبح 
الشيعة إال بالقضاء عىل أعداء الحياة 
واإلنس�ان, ألن القض�اء عىل الش�يعة 
كم�ا قلنا أمر مس�تحيل أم�ا القضاء 
عىل أع�داء الحياة واإلنس�ان أمر وارد 
من خالل الحرب التي تشنها ال سعود 
ومرتزقته�ا الوهابي�ة ع�ىل الش�يعة  

لكنها ال تدري  إنها تحارب نفسها

الّصراع القبلّي المتجّذر .. الخالفات الخليجّية 
الخليجّية تطفو على الّسطح

ماذا يريد آل سعود وكالبهم الوهابية 
من الشيعة حتى يكفوا عن ذبحهم ؟
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ق�ال رئيس الهيأة التطبيعية باتح�اد الكرة اياد بنيان انه 
ت�م االنتهاء من وضع اللمس�ات االخرية بش�أن الخطط 
االمنية واللوجس�تية التي بما فيها االس�تعدادات لدخول 
الجمه�ور من عدمه والذي يبقى حس�ب مق�ررات خلية 

االزمة للبت فيه وال عالقة لالتحاد بهذا املوضوع.
وفيم�ا يخص وف�د االتح�ادات الخليجي�ة لتقرير احقية 
الب�رة الحتض�ان البطول�ة من عدم�ه، اكد بني�ان انه 
س�يكون ل�دى الوف�د معاي�ري خاص�ة بتقييم املنش�ات 

وجاهزية املدينة وبناها التحتية.
وتمنى ان تكون جميع االستعدادات جاهزه التي نريد لها 
ان توصلنا اىل النتيجة االب�رز وهي الظفر بتنظيم بطولة 

خليجي 25 .

بنيان: ننتظر قرار خلية االزمة بشأن الجماهير

شنيشل يؤكد قدرة الزوراء على تجاوز 
الوحدة اإلماراتي آسيويا

ال�زوراء  م�درب  أك�د 
أن  شنيش�ل  رايض 
دوري  ملح�ق  مب�اراة 
أبطال آس�يا أمام الوحدة 
اإلماراتي لن تكون س�هلة 
به�ذه  املناف�س  لخ�رة 
البطولة، لكنه واثق من قدرة 
فريقه عىل التأهل لدور 

املجموع�ات.
ل  ق�ا و

شنيش�ل: »الفرق اإلماراتية والس�عودية 
تملك خرة كبرية يف البطولة اآلسيوية عىل 
خالف أنديتنا التي مازالت خرتها قليلة يف 
هذه البطول�ة، مع ذلك علينا أن نعد العدة 
ملواجهة الوحدة اإلماراتي يف نيسان املقبل 
ول�دي ثق�ة بفريق�ي وقدرته عىل كس�ب 
بطاقة التأهل ل�دور املجموعات إن كانت 

ظروفنا وقتها جيدة«.
وب�ن: »ال�زوراء يحت�اج إىل التعاق�د مع 
ع�ال  مس�توى  ع�ىل  محرتف�ن  العب�ن 
والتحض�ري املبك�ر لضم�ان العب�ور لدور 
املجموعات، كما نحتاج دعم مؤسس�اتي 
وإعالم�ي كون الزوراء س�يكون يف مهمة 
الك�رة  يمث�ل  ألن�ه  البطول�ة  يف  وطني�ة 
العراقي�ة بمعي�ة الق�وة الجوي�ة الذي 

يخوض هو اآلخر امللحق اآلسيوي«.
وأش�ار: »نس�عى ألن يك�ون الفريق 
خ�الل  م�ن  ت�ام  بش�كل  جاه�زا 
التعاق�دات واإلع�داد قب�ل ش�هر 

نيس�ان املقبل، ويف حال توف�رت الظروف 
املناسبة سيكون الزوراء قادرا عىل تجاوز 

عقبة الوحدة وامليض قدما يف البطولة«.
وتابع م�درب فريق ال�زوراء ان املباريات 
املقبل�ة لل�زوراء هدفه�ا جم�ع النق�اط، 
وهذا يحت�اج اىل تركيز عايل ودقة يف تنفيذ 

الواجبات .
وش�دد شنيش�ل عىل ان »التفك�ري الحايل 
بالنس�بة لفريق الزوراء هو جمع النقاط 
مع رضورة تقدي�م اداء جيد، وبدون اداء 
ال يمك�ن ان نف�وز ولك�ن كل املباري�ات 
م�ع الف�رق املتذيل�ة س�تكون صعبة الن 
العب�ي الفريق يعطون كل ما عندهم امام 
الف�رق الجماهريية للبحث عن الش�هرة. 
لذلك يكون الحافز اك�ر من العبي الفرق 
الكب�رية الذي�ن تق�ل حماس�تهم مع قوة 

الفرق التي يواجهونها .«
وع�ن مب�اراة االخ�رية يف ال�دوري ام�ام 
الس�ماوة، قال: »قدمنا جه�دا كبريا النها 

كانت بعد مبارتن كبريت�ن مع الديوانية 
ان  يج�ب  كان  لذل�ك  الوس�ط،   ونف�ط 
نس�تثمر فريق الس�ماوة الستشفاء عدد 
م�ن الالعبن مم�ا صعب املهم�ة علينا يف 
هذه املباراة والتي حققنا فيها االهم ثالث 

نقاط .«
واشار اىل ان القادم ليس بالسهل ويحتاج 
اىل جهود وتركيز عىل املستوى العايل، لكن 
االهم تجاوزنا مرحلة صعبة بسبب الجهد 

الكبري الذي بذلوه الالعبن.
وعن االس�تقطابات الجديدة للفريق، نوه 
م�درب فريق ال�زوراء اىل ان هن�اك نية يف 
اس�تقطاب العبن اجانب وعىل مس�توى 
عايل بعد االتفاق مع ادارة النادي من دون 

التفكري بالالعب املحيل.
يذك�ر أن قرع�ة امللحق اآلس�يوي وضعت 
ال�زوراء بمواجهة الوح�دة اإلماراتي فيما 
س�يالعب الق�وة الجوي�ة نظ�ريه الوحدة 

السعودي.

ال قوانن ناجعة وال أنظمة داخلية ُمحَكمة تعيد االس�تقرار اىل 
الكي�ان الريايض املهتّز، برغم اجتهاد لجنة الش�باب والرياضة 
الرملاني�ة من�ذ أول انتخابات ملجل�س النواب يف ظّل الدس�تور 
الح�ايل ج�رت يوم 15 كان�ون األول 2005 حت�ى اآلن، طاملا أن 
اللجنة لم تعالِج الخلل الكبري يف توصيف الهيئة العامة لالتحاد 
الري�ايض بضوابط ال ت�دع أّية فرصة الس�تغاللها عند انتخاب 

رئيسه.
أكث�ر من ريايض ُبحَّ صوته، مطالباً بتدقيق صّحة انتماء عضو 
الهيئة العامة لهذا االتحاد وذاك وفقاً لرشوط باِئنة تحول دون 
منح�ِه اإلذن بدخول قاعة االنتخ�اب والتحّكم باختيار مجلس 
إدارت�ه حس�ب االتفاقات املُس�بقة، وغالب�اً ما تح�وم اصابع 
االته�ام ح�ول أندية محافظاتية ال تس�تطيع تأم�ن 100 الف 
دينار إلقامة نش�اط بس�يط، فكيف لها رعاية ُلعبة بحاجة اىل 

مدربن والعبن ونقل وطعام وسكن أثناء بطوالت املوسم؟!
الدكتورة ميساء حسن عضوة املكتب التنفيذي للجنة األوملبية 
الوطنية س�ابقاً، بطلة العراق بألعاب القوى لركض املس�افات 
املتوس�طة والطويل�ة )-1992 2002( وضعت وزير الش�باب 
والرياضة عدن�ان درجال ورئيس االتحادين الدويل واآلس�يوي 
أللع�اب الق�وى واللجن�ة األوملبية الدولي�ة عىل مح�ّك النزاهة 
لتحقي�ق العدال�ة وُمحاس�بة املقّرين، وذل�ك عندما خرجت 
بتريح خطري قائلة )يف داخيل أمنية الرتش�يح لرئاسة اتحاد 
ألعاب الق�وى محاولة لرتميم بيتها، لكّني ال اس�تطيع اإلقدام 
عىل هذه الخطوة يف الوقت الحايل بسبب عدم نزاهة االنتخابات 
كونها غري نظيفة، وال توجد أّية مصداقية لها، والطامة الكرى 
أن الهيئ�ة العام�ة املوجودة حالي�اً جميعها م�زّورة( وتضيف 
)بعض األندية غري املش�اركة يف اللعبة تدفع الكثري من األموال 
مقابل الدخ�ول اىل االنتخابات والحصول عىل املقاعد من خالل 
التهديد أو التزوير! ومرّة ش�اهدُت حادث�ة مؤملة وُمضحكة يف 
الوقت نفس�ه يف انتخابات محافظة النجف، إذ فوجئت بوجود 
اسم حارس املكان وزوجته وصديقه ضمن القائمة االنتخابية 
برغم كونهم غري رياضين وتربطهم ِصلة قرابة مع مسؤول يف 

االتحاد الفرعي(!!
ليس من الس�هل أن ُتجاه�ر أكاديمية وعض�وة اتحاد ومكتب 
تنفي�ذي للجن�ة األوملبي�ة وبطلة س�ابقة بهك�ذا معلومة لوال 
امتالكها ما يس�ند الحقيقة التي كان يلّمح بها البعض س�واء 
يف اتح�اد ألع�اب القوى أو عدي�د االتحادات األخ�رى، فمن غري 
املعق�ول أن يتجاوز عدد املش�اركن يف انتخابات أي اتحاد أكثر 
م�ن 100 ممث�ل هيئ�ة عامة يف ح�ن أن املتنافس�ن يف بطولة 
العراق لتلك اللعبة ال يتج�اوز 20 نادياً يف الحّد األعىل وبعضهم 
اس�تعان بالعب�ن م�ن أندية أخ�رى لتأكي�د فاعليت�ه وآخرين 
تنتهي مش�اركتهم »الصورية« من أول تصفية بدافع تسجيل 

الحضور!
تري�ح ميس�اء يدعونا ملراجع�ة رسيعة لعدد الهيئ�ة العامة 
التحاد ألعاب القوى املُعلن رسمياً يف انتخاباته، ففي انتخابات 
24 كانون األول 2008 بلغ 162 عضواً حرض منهم 144 فقط، 
ويف االنتخابات األخرية يف 7 ترشين الثاني 2018 بلغ 154 عضواً 
حرض 151 فقط، وعندما نعود اىل تريحات مس�ؤويل االتحاد 
الرسمية فإنها ال تشري اىل اسماء وأعداد األندية املشاركة قبيل 
ب�دء البطولة أو يف ختامها، وغالباً م�ا ترد عبارة أكثر من 100 
ناٍد، أم�ا يف بطولة األندية ترشين الثاني 2020 فتّمت اإلش�ارة 
اىل تناف�س 61 نادياً، فما مصري بقية األندي�ة؟ علماً أن قانون 
االتح�ادات الجديد )كانون الثان�ي 2021( أكد يف املادة )7( أوالً 
- 1 ب�أن )الهيئ�ة العامة لالتح�اد تتكّون م�ن األندية األعضاء 
يف الهيئ�ة العامة واملش�اركة يف بطوالت ومس�ابقات االتحاد يف 

املوس�م األخري عىل األقل وحس�ب النظام الداخيل(.

تزوير بذّمة وزير!

إياد الصالحي

اك�د املكتب االعالمي لن�ادي القوة 
الجوي�ة ان م�درب فري�ق 

الق�وة الجوي�ة بكرة 
القدم ايوب اوديشو 
اعت�ذار  قبول�ه 
الالعب لؤي العاني 
بع�د ان تخلف عن 

الفريق.
ن������ي  لعا ا

سيتواجد 

ح�ل  بع�د  الفري�ق  تدريب�ات  يف 
الخالف.

يذك�ر ان الالع�ب ل�ؤي العان�ي 
تع�رض لعقوب�ة االيق�اف ل�4 
مباري�ات بع�د س�لوكه م�ع 
مب�اراة  يف  ت�اال  الكامريون�ي 
فريق�ه ام�ام النج�ف، والتي 
س�افر ع�ىل اثره�ا اىل املغ�رب 
تدريب�ات  ع�ن  وتخل�ف 

الصقور.

يحتضن نادي بيش�مركة الريايض 
ع�ىل  و  الس�ليمانية  محافظ�ة  يف 

قاعت�ه الرياضي�ة املغلق�ة بطولة 
الس�وبر بالكي�ك بوكس�نك الت�ي 

ينظمه�ا االتح�اد املرك�زي للعب�ة 
يف الثام�ن عرش من ش�هر ش�باط 
املقب�ل، بمش�اركة ٦٦ العب�اً م�ن 
جميع محافظات العراق و تستمر 

ثالثة ايام.
قاس�م  االتح�اد  رئي�س  وق�ال 
الواس�طي ان »البطول�ة ستش�هد 
اذ  اس�يويا،  و  عربي�ا  حض�ورا 
س�يحرض رئيس االتحاد اآلسيوي 
للعب�ة فض�ال ع�ن رئي�س رئي�س 

االتحاد العربي«.
وثم�ن الواس�طي »دع�م واهتمام 
الهيئ�ة االداري�ة لنادي بيش�مركة 
متمثل�ًة بنائ�ب الرئي�س محم�ود 
احم�د مراد ال�ذي أبدى اس�تعداده 
كل  وتقدي�م  للتع�اون  الكب�ري 

متطلبات نجاح البطولة«.
وقدم رئيس اتحاد الكيك بوكس�نك 
درع االتح�اد لنائب رئي�س الهيئة 
االداري�ة لن�ادي بيش�مركة تقديراً 
ملوقف�ه املرشف واهتمام�ه الكبري 

ببطولة الكيك بوكسنك.

اتفق�ت إدارة ن�ادي نفط الوس�ط بش�كل رس�مي مع 
الطاقم الفني املس�اعد الذي سيعاون املدرب عبد الغني 

شهد، خلفا للمدرب السابق جمال عيل.
وقال هيث�م بعيوي، نائب رئيس الهيئة اإلدارية للنادي، 
إن »اإلدارة اس�تقرت ع�ىل الطاقم الفني املس�اعد الذي 

سيعمل رفقة املدرب الجديد عبد الغني شهد«.
وأض�اف »يتألف الطاقم من حيدر نجم مدرب مس�اعد 
أول وحس�ن هادي مدرب مس�اعد والدكتور حيدر عبد 
القادر مدرب لياقة بدنية ونوري عبد زيد مدربا لحراس 
املرمى«. وأوضح أن اإلدارة تضع ثقتها بالطاقم الجديد 

للحفاظ عىل موقع الفريق يف الئحة الرتتيب بل وإعادته 
للص�دارة، الفتا إىل أن الجهاز الفني س�يبارش وحداته 
التدريبي�ة يف مقر النادي تحض�ريا للجولة ال�16 من 

الدوري.
وقدم�ت اإلدارة ش�كرها وتقديره�ا للمدرب 

جمال عيل ومس�اعده لؤي صالح عىل الجهود 
الكبرية التي بذلوها خالل فرتة إرشافهما عىل 
الفري�ق الذي تصدر الئح�ة الرتتيب خالل 13 

جولة. يش�ار إىل أن فريق نفط الوس�ط سيواجه فريق 
زاخو يف الجولة ال�16 بملعب زاخو.

اوديشو يوافق على اعتذار
 لؤي العاني

نفط الوسط يعلن أسماء الطاقم الفني المساعد لشهدتحديد موعد انطالق بطولة السوبر بالكيك بوكسنك

ع�ن  الع�دول  فرح�ان  رزاق  ق�رر 
اس�قالته والع�ودة لتدري�ب نف�ط 
ميسان، فيما تسلم عبد الغني شهد 

مهمة تدريب نفط الوسط رسمياً.
وقال فرحان ان »ق�رار العدول عن 
االس�تقالة ج�اء بع�د ان تمس�كت 
التدريبي  بامل�درب وال�كادر  االدارة 
وانه�ا س�تحاول تذلي�ل العقب�ات 

التي تواجه الفريق ونأمل أن نكمل 
منهاج االع�داد الذي رس�مناه قبل 

انطالق الدوري بشكل مثايل.
ق�دم  ق�د  فرح�ان  رزاق  وكان 
اس�تقالته من تدريب نفط ميسان 
الس�باب وصفه�ا بالخاصة بعد ان 
اكد ان اس�تمراره لي�س يف مصلحة 

الفريق.

من جانب اخر سمت الهيئة اإلدارية 
لن�ادي نف�ط الوس�ط، عب�د الغني 
شهد، بش�كل رسمي مدربا للفريق 
املس�تقيل،  الفن�ي  للمدي�ر  خلف�ا 
جمال عيل، وستحسم معه تشكيل 

الجهاز الفني املساعد. 
يذك�ر ان امل�درب ش�هد س�بق وان 
ارشف ع�ىل تدري�ب الرشط�ة ه�ذا 

املوس�م وم�ن ثم اتفق ع�ىل تدريب 
املين�اء لكن�ه اعت�ذر بع�د ان تمت 

مفاتحته من ادارة نفط الوسط.
يش�ار إىل أن املدرب جمال عيل، قدم 
اس�تقالته من املهم�ة، بينما يحتل 
نفط الوس�ط املركز الثال�ث حاليا، 
يف ج�دول ترتي�ب ال�دوري العراقي 

املمتاز، برصيد 28 نقطة.

فرحان يعدل عن قرار استقالته من نفط ميسان 



بات إرنستو فالفريدي، املدير الفني 
األس�بق لربشلونة اإلس�باني، قريبا 
من تويل مهمة أحد األندية البارزة يف 

الدوري الفرنيس.
»موفيست�ار«  ش�بكة  كش�فت 
اإلس�بانية أن بابلو لونجوريا، مدير 
قطاع الكرة بنادي أوملبيك مارسيليا 
بص�دد إقال�ة أندريه في�اش بواش 

املدير الفني للفريق.
س�يكون  فالف�ريدي  أن  وأضاف�ت 

خليفة بواش يف النادي الفرنيس.
ويبق�ى إرنستو فالف�ريدي با عمل 

من�ذ إقالت�ه م�ن تدري�ب الفري�ق 
الكتالوني يف كانون الثاني من العام 
امل�ايض 2020 عق�ب الخسارة أمام 
أتلتيكو مدري�د، يف قبل نهائي كأس 

السوبر اإلسباني.
ويعي�ش العم�اق الفرن�يس أزم�ة 
خانقة بسبب تراجع النتائج، حيث 

خرس آخر 3 مباريات يف الليج وان.
وبسقوطه أمام موناكو 1-3 يكون 
مارس�يليا قد نال 3 هزائ�م متتالية 
يف ال�دوري الفرن�يس ألول م�رة منذ 

نيسان 2015.

حث ستيفانو بيويل، مدرب ميان 
العبيه، عىل رف�ع مستواهم بعد 
أن ت�وج فريقه بطا للش�تاء يف 
ال�دوري اإليطايل، رغ�م خسارة 

ثقيلة أمام أتاالنتا.
ويعطي لقب بطل الشتاء إشارة 
جيدة ملا هو قادم، إذ مضت %69 
م�ن الف�رق التي أنه�ت النصف 
ص�دارة  يف  املوس�م  م�ن  األول 

الرتتيب لتفوز بالدوري.
وأبل�غ بيويل س�كاي س�بورتس 
»ن�درك قدراتنا ونعرف أننا يجب 

أن نرفع مستوانا«.
وأض�اف »الفرق األخرى يف غاية 
الق�وة. نح�ن عىل دراي�ة بنقاط 
قوتنا وضعفنا وما زال بوس�عنا 

التطور«.
ويتقدم ميان بنقطتني عىل إنرت 
ميان يف ص�دارة الرتتي�ب، لكن 
الهزيمة )3-0( أمام أتاالنتا هي 

أثقل خس�ارة يتع�رض لها هذا 
املوسم.

وتاب�ع بي�ويل »ق�درات أتاالنت�ا 
أنن�ا  حقيق�ة  مث�ل  واضح�ة، 
بطريق�ة  ن�ؤدي  أن  نستطي�ع 
بع�ض  ذل�ك.يف  م�ن  أفض�ل 
املناس�بات افتقدن�ا بعض الدقة 

وقوة الشخصية«.
كان  األول  اله�دف  »يف  وأردف 
يمك�ن أن تك�ون الرقابة أفضل 
والتعام�ل م�ع الك�رة العرضية 
مبكرا. كانوا أفضل منا لكننا ما 

زلنا فريقا قويا«.
وأب�دى جيان بيريو جاس�ربيني 
م�درب أتاالنت�ا س�عادته بتقدم 
فريق�ه إىل املركز الرابع بفارق 7 

نقاط خلف ميان.
وق�ال »نظ�را لتوقي�ت املب�اراة 
وقدرات املناف�س أعتقد أنه كان 
أفضل أداء ألتاالنتا هذا املوسم«.

وحص�د فري�ق جاس�ربيني 36 
نقطة م�ن أول 19 مباراة، وهو 
رقم قيايس للن�ادي، لكن املدرب 
عام�ا،   62 العم�ر  م�ن  البال�غ 
ن�أى بنفسه ع�ن الحديث حول 

املنافسة عىل اللقب.
وق�ال »نري�د أن نك�ون ضم�ن 
تل�ك  املقدم�ة وب�ني  مجموع�ة 
الف�رق التي تناف�س عىل التأهل 

لدوري أبطال أوروبا«.
هدفن�ا  ه�و  »ه�ذا  وأض�اف 
األس�ايس. إذا أردتم وضع كلمة 
)اللق�ب( عىل لساني لن تنجحوا 
يف ذلك«.من جانبه اعرتف زالتان 
إبراهيموفيت�ش، مهاجم ميان، 
بأنه ش�عر بالعزلة خال مباراة 
فريقه أم�ام أتاالنتا، التي انتهت 
بنتيجة  الروس�ونريي  بخس�ارة 
)3-0(، بالجولة 19 من الدوري 

اإليطايل.

ترصيحات�ه  يف  زالت�ان  وق�ال 
س�بورت  »س�كاي  لش�بكة 
الكث�ري من  إيطالي�ا«: »حدث�ت 
األخط�اء لكني ال أريد التطلع إىل 
أعذار، ألنه يف كل مباراة يجب أن 
تذه�ب إىل هناك بحًثا عن الفوز، 

ولم ننجح يف ذلك«.
وأض�اف »اليشء امله�م اآلن هو 
اس�تعادة طاقتن�ا والرتكيز عىل 
املب�اراة القادم�ة، لحسن الحظ 
لم يتبق س�وى يومني ل�ذا، لديك 

فرصة لتعويض ذلك«.
وتاب�ع: »بعد 38 جول�ة خرسنا 
بالكالتش�يو،  فق�ط  مبارات�ني 
أعتقد أن هذا ليس س�يًئا للغاية. 
لسوء الحظ، عندما تفتقد الكثري 
م�ن الاعب�ني ويح�ل مكانه�م 
الخ�ربة  يمتلك�ون  ال  العب�ني 

فيمكنك معرفة ما سيحدث«.
وزاد إب�را: »هذا ليس عذًرا، نحن 

نعمل بج�د ونق�دم التضحيات، 
نحن أبطال الش�تاء، لكن هذا ال 
يعني ش�يًئا بالنسب�ة يل، أعتقد 
أنن�ا قدمنا أداًء جي�ًدا حتى اآلن، 

والجزء الصعب يبدأ اآلن«.
وقرر بيويل الدف�ع بميتي ليلعب 
خلف املهاجم بدالً من دياز، وعن 
ه�ذا قال زالت�ان: »لقد ش�عرت 
بالعزلة يف الش�وط األول، عندما 
تص�ل الك�رة إيلَ، أحتاج إىل العب 
يلعبه�ا، وب�دالً من ذلك ش�عرت 
الش�ديدة، لك�ن ربما  بالوح�دة 
كان ذل�ك أيًض�ا ضغ�ط أتاالنتا 
الشديد«.واس�تطرد: »كان ه�ذا 
ه�و الحال أيًضا مع إيليش�يش، 
فسيصب�ح  علي�ه  ضغط�ت  إذا 
األم�ر صعًب�ا عليه، لك�ن كانت 
لديه مساح�ة كبرية اليوم وكان 
م�ن  املزي�د  تسجي�ل  بإمكان�ه 

األهداف«.

بعد حصوله على لقب بطل الشتاء.. 
 بيولي يحث الميالن على التطور
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بات اإليطايل أنطونيو كونتي، املدير الفني إلنرت ميان، مهدًدا بتلقي عقوبة مش�ددة 
خال املوسم الحايل.

وحصل كونتي عىل البطاقة الحمراء خال مباراة فريقه أمام أودينيزي، التي انتهت 
بالتعادل )0-0(، ضمن منافسات الجولة ال�19 من الدوري اإليطايل، عقب اعرتاضه 

عىل قرارات الحكم، فابيو ماريسكا.
وعق�ب تلق�ي الط�رد، ظل يرصخ وه�و يف طريق�ه ملغادرة امللع�ب: »أن�ت دائًما يا 

ماريسكا!«، يف إشارة إىل أن هذا الحكم، دائًما ما يتخذ قرارات ضد النرياتزوري.
ووفًق�ا لصحيفة »الجازيتا ديللو س�بورت« اإليطالية، فإن األس�وأ يف صدام كونتي 
وماريس�كا حدث بع�د انتهاء املباراة، حي�ث أصبحت األجواء أكثر س�خونة بدخول 

الجميع إىل النفق املؤدي إىل غرفة تغيري املابس.
وأش�ارت إىل أن كونتي التقى بماريسكا مرة أخرى، وارتفعت األصوات بشكل كبري، 
لدرجة اقرتاب الطرفني من االش�تباك جسدًي�ا، لوال تدخل املحيطني بالواقعة، بما يف 

ذلك الاعبني.
وأوضح�ت أن كونت�ي بات مه�دًدا اآلن بعقوبة مش�ددة، ولكن ذلك س�يتوقف عىل 

التقرير الذي يكتبه ماريسكا.

حس�م السنغايل كاليدو كوليبايل، مدافع نابويل، النادي الذي يرغب يف 
االنتقال إليه بالدوري اإلنجليزي املمتاز.

وارتب�ط كوليبايل يف املواس�م األخرية باالنتقال إىل مانش�سرت يونايتد 
وليفربول وتش�يليس ومانشسرت س�يتي، باإلضافة إىل باريس سان 
جريم�ان وري�ال مدريد.ووفًقا لصحيفة »ذا ص�ن« الربيطانية، فإن 
رغب�ة كوليبايل هي اللعب يف مانش�سرت يونايتد، ما يمنح أويل جونار 
س�ولسكاير، مدرب الش�ياطني الحم�ر، دفعة كب�رية يف الصفقة، ال 

سيما أنه من املعجبني للغاية باملدافع السنغايل.
وأش�ارت إىل أن األزمة تظل الرشوط املالي�ة التي يطلبها أوريليو دي 

لورينتيس، رئيس نابويل، والبالغة 100 مليون إسرتليني.
يذكر أن عقد كوليبايل مع نادي نابويل ينتهي يف حزيران 2023.

ف�از الك�وري الجنوبي س�ون هيونج مني 
نجم توتنهام اإلنجليزي بجائزة أفضل العب 
آس�يوي محرتف خارج القارة لعام 2020، 
وذلك بعد أن جمع أعىل عدد من النقاط عرب 

تصويت الجمهور وآراء الخرباء.
وتق�دم الجائ�زة لاعب صاح�ب املستوى 
األفضل بني املحرتفني خ�ارج القارة، وذلك 
عىل مستوى األندية أو املنتخبات الوطنية.

وبحس�ب املوق�ع الرس�مي التح�اد الكرة 
اآلسيوي نال سون هذه الجائزة بعد تفوقه 
عىل اإليراني مه�دي تاريمي صاحب املركز 
الثان�ي، والعراق�ي ع�ي عدنان ال�ذي جاء 
ثالثاً.وكان س�ون فاز ثاث م�رات بجائزة 
أفضل العب آسيوي محرتف خارج القارة، 
ث�م تألق مجددا خ�ال ع�ام 2020، بعدما 

سجل 22 هدفا مع نادي توتنهام.
وحصل س�ون ع�ىل جائزة أفض�ل العب يف 
ال�دوري اإلنجلي�زي خ�ال ش�هر ترشي�ن 
أول امل�ايض، وقد مث�ل كوري�ا الجنوبية يف 

املباراتني الوديتني أمام املكسيك وقطر.
وحص�ل س�ون هيونج م�ني ع�ىل 25.03 
نقط�ة يليه مهدي تاريمي )ريو آيف/إيران( 
بحصوله عىل 34ر19 نقطة ثم عي عدنان 
)فانكوفر/الع�راق( بحصوله عىل 56ر18 

نقط�ة يلي�ه نيكيتا روكافيتش�يا )ماكابي 
39ر17  ع�ىل  بحصول�ه  حيفا،أس�رتاليا( 
نقط�ة ث�م رسدار أزم�ون )زينيت/إيران( 

بحصوله عىل 88ر12 نقطة.
وت�م تحدي�د الفائزي�ن بجوائ�ز خي�ارات 
الجمه�ور بعد مش�اركة مئ�ات اآلالف من 
قراء املوق�ع االلكرتوني لاتحاد اآلس�يوي 
لك�رة الق�دم، إىل جان�ب أص�وات الخ�رباء 
املستقلني، وهم مايكا تشريش ووائل جابر 

وروشن راي.
وت�م تخصي�ص نسب�ة 60% ل�زوار املوقع 
االلكرتوني يف االتحاد اآلسيوي لكرة القدم، 

و40% للخرباء.

اس�تقرت إدارة تش�يليس عىل املدير الفن�ي املقبل للبلوز، يف حال�ة إقالة فرانك 
المبارد من قيادة الفريق.

ووفًق�ا لصحيف�ة »م�ريور« الربيطانية، ف�إن إدارة تش�يليس بقي�ادة رومان 
أبراموفيتش غري راضية عن النتائج التي يحققها المبارد مؤخرًا.

وأشارت إىل أن تشيليس تعرض ل�5 هزائم يف آخر 8 مباريات، وتراجع إىل املركز 
التاسع يف جدول ترتيب الربيمريليج.

وأوضحت أن أبراموفيتش ال يقبل أن يكون الفريق يف مركز غري مؤهل إىل دوري 
أبطال أوروبا، عقب إنفاق ما يزيد عن 200 مليون إسرتليني يف الصيف املايض.

وذك�رت أن إدارة تش�يليس معجب�ة بربين�دان رودجرز، مدرب ليسرت س�يتي، 
وتنوي تقديم عرض مغٍر له من أجل خافة المبارد.

وقالت الصحيفة الربيطانية، إن رودجرز لن يوافق عىل ترك فريقه قبل الصيف 
املقبل.

آرتيتا يرشح غياب أوباميانج
ل�م يتحم�س بي�ب جواردي�وال،  عن لقاء ساوثهامبتون

مدرب مانش�سرت س�يتي، كثريًا 
مل�ا ت�ردد ع�ن أن العب الوس�ط 
الش�اب في�ل فودي�ن يمكنه أن 
يم�أ الف�راغ الذي ترك�ه صانع 
دي  كيف�ن  البلجيك�ي  اللع�ب 
بروين، الغائ�ب بسبب اإلصابة.
وج�ات ه�ذه التكهن�ات بعد أن 
دوًرا  عاًم�ا،   20 ف�ودن،  لع�ب 
بارًزا يف فوز فريق�ه )3-1( عىل 
تشيلتنهام تاون يف كأس االتحاد 

اإلنجليزي.
وبدا س�يتي، يف طريقه للخروج 
من املنافسة بع�د أن أحرز ألفي 
ماي هدف السبق لفريق الدرجة 

الرابعة يف الدقيقة )59(.
لك�ن ف�ودن، ع�ادل النتيج�ة يف 
الدقيق�ة )81(، قب�ل أن يضيف 
جيس�وس،  جابريي�ل  زمي�اه 
وف�ريان توريس هدف�ني ليتأهل 

م�ن  الخام�س  لل�دور  الفري�ق 
البطولة.وخاض س�يتي، املباراة 
ب�دون دي بروي�ن ال�ذي تعرض 
إلصابة يف عضات الفخذ الخلفية 
خال فوز فريقه )2-0( األربعاء 
يف  في�ا  أس�تون  ع�ىل  امل�ايض 
الدوري اإلنجلي�زي املمتاز.وقال 

جوارديوال إن�ه يتعني عىل فودن 
أن يعم�ل ع�ىل الوص�ول ألفضل 
أي  دون  تقديم�ه  يمكن�ه  أداء 
مقارنة م�ع أحد.وأضاف املدرب 
»نمل�ك  املخ�رم:  اإلس�باني 
الاعبني. فيل عليه أن يكون فيل، 
ولي�س كيف�ن دي بروي�ن؛ ألن 

هن�اك كيفن دي بروي�ن واحد. 
عليه االس�تمرار فيم�ا يقوم به 
فيما يتصل بقراءة املباراة. فيل 
يق�دم أداء عظيما ويتمتع بثقة 
كب�رية يف النفس ويتميز بالدقة 

أمام املرمى«.
وأردف جواردي�وال، قائ�ا »فيل 
يمكن�ه اللع�ب يف خط الوس�ط 
خ�ط  ويف  كجن�اح  واللع�ب 
أداؤه جي�د بالفع�ل.  الهج�وم. 
أح�رز هدف�ا يف  أخ�رى  وم�رة 

الوقت املناسب«.
ويف ال�دور الخام�س م�ن كأس 
انجلرتا الش�هر املقبل س�يلتقي 

سيتي مع سوانزي سيتي.
ويف ال�دوري اإلنجلي�زي املمتاز 
سيلتقي فريق املدرب جوارديوال 
ألبيون  م�ع وس�ت بروميت�ش 
غدا الثاثاء وس�يصعد لصدارة 

الرتتيب إذا حقق الفوز.

جوارديوال: على فودين إثبات ذاته  

سون يحصد جائزة أفضل العب آسيوي 

تشيلسي يحدد بديل المبارد

كوليبالي يرغب باللعب 
في صفوف اليونايتد

كونتي مهدد بعقوبة مشددة

ق�ال مي�كل أرتيت�ا م�درب آرس�نال، إنه لي�س متأكدا 
م�ن جاهزية القائ�د بيري-إيمري�ك أوباميانج ملواجهة 
س�اوثهامبتون يف ال�دوري اإلنجليزي املمت�از، املقررة 
غ�دا الثاثاء، م�ع انش�غال مهاجم الجاب�ون بمسألة 

شخصية.
وغ�اب أوباميانج ع�ن خس�ارة آرس�نال )1-0( أمام 
ساوثهامبتون يف الدور الرابع لكأس االتحاد اإلنجليزي 

وهي نتيجة أطاحت بحامل اللقب من البطولة.
وق�ال آرتيت�ا إن املهاج�م البالغ م�ن العم�ر 31 عاما 

انسحب من التشكيلة قبل ساعات قليلة عىل املباراة.
وأبلغ أرتيتا موقع آرس�نال ع�ىل اإلنرتنت قبل املواجهة 
التي تقام باستاد سانت ماريز »لديه مسألة شخصية 
يف الساعات القليلة املاضية وتعني علينا إعادته للديار«.
وردا عىل سؤال عما إذا كان أوباميانج، سيكون جاهزا 
ملواجهة ساوثهامبتون يف الدوري، قال أرتيتا »ال أدري. 
عليه التعام�ل مع هذه املسألة ويرى كيف س�تتطور. 
نحن هنا ملساندته وهو بحاجة ألخذ الوقت الذي يريده 

ألنها أولوية يف هذه اللحظة«.
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الثقافـي

عنرتة بن شداد
أِمــن سميـة دمع العني تذريـُف 

لو أن ذا منك قبل اليوم معروف
كأنها يــوم صــّدت مــاتكلمني 

ظبي بعسفان ساجي الطرف مطـروف
تجلّلتني إذ أهــوى العصا ِقبيل 

  كأنهـا صنــم ُيعتــاد معكــوف
املــال مـالكم والعبد عبـدكم 

         فهــل عذابك عني اليـوم مرصوف
تنىس بالئي إذا مـاغـارة لقحـت 

تخرمنها الطـــواالت السـراعيف
يخرجن منها وقد بلّت رحــائلها 

باملاء يركضها املُرد الغطاريف
قد أطعُن الطعنة النجالء عن عرٍض

تصفر كــف أخيها وهــو منـزوف  
ال شك للمـرء أن الـدهر ذو خلف  

 فيه تفــّرق ذو إلــف ومــألوف

أبيات خالدة في الذاكرة
مختارات من أقوال المشاهير

ابن خلدون 
إن اختـالف األجيال يف أحوالهم إنما هو باختالف نحلتهم يف 

املعاش.
حينما ينعـم الحاكم يف أي دولة بالرتف والنعمة، تلك األمور 
تستقطب إليه ثلة من املرتزقني والوصوليني الذين يحجبونه 
عن الشعب، ويحجبون الشعب عنه، فيصلون له من األخبار 
أكذبهـا، ويصـدون عنه األخبـار الصادقة التـي يعاني منه 
الشعب. إن النفس إذا كانت عىل حال االعتدال يف قبول الخرب 
أعطتـه حقه مـن التمحيص والنظر حتى تبـني صدقه من 
كذبه، وإذا خامرها تشـيع لرأي أو نحلـة قبلت ما يوافقها 
مـن األخبار ألول وهلة، وكان ذلك امليل والتشـيع غطاء عىل 
عني بصريتها عن االنتقاد والتمحيص، فتقع يف قبول الكذب 

ونقله.

ان القاص والشـاعر حيدر عبد املحسـن 
قّدم مجموعته القصصية »نهار بطيء« 
الصادرة عن دار التكوين يف دمشق، عام 
2019، بأدواتـه التعبريية الخالية من أي 
رشح، أو توضيـح لتفسـري الرمـوز، إنه 
يفـرتض بالطـرف الثانـي مـن العالقة، 
فهمـا واعيـا بالعمـل اإلبداعـي الجديد، 

والتأثر به، والتفاعل معه.
لـ»نهـار  متأنيـة  قـراءة  :إن  واضـاف 
بطـيء« ترينـا أن القـاص وزع نفسـه 
وتجربته الحياتية )مثقفا وشـاعرا أوال، 
وكجنـدي طبيـب مشـارك يف الحـروب( 
فالتقـت جوانب أساسـية مختـارة من 
التجربـة بأحالم خاصـة، وأقصت العمل 
عـن أن يكـون سـرية ذاتية، أو مسـحا 
ملرحلة تاريخيـة، مهمة القارئ تتلخص 
بتأمل ظاهرة فنية، أو معالجة أسلوبية، 
وتـذوق ألوانهـا املتعـددة. وحيـدر عبـد 
املحسـن ال يحتاج أن ينتحـل تجربة، أو 
أن يتخيلهـا، فالقصـص محملة بنبض 
املعايشة الحارة، وصدق األلم اإلنساني، 

والقـدرة عـىل اسـتثمار فتـات الحيـاة 
اليوميـة، برسدية تتآلف فيهـا الحقائق 

مع التأمالت الصادقة، ومرارة الجراح.
القـاص  وتابـع: أحسـب ان شـخصية 
حارضة بقـوة، كما قدمتهـا املجموعة، 
بهواجسـها وأحالمهـا، تلك التـي التقت 
فيهـا عنارص الواقع والحلـم والطفولة، 
تقـرتب  ورؤى  واإلغـراب،  والالمعقـول 
مـن الكابوسـية، يف مـوت األب، ومـوت 
الحصـان، هـروب الحـارس، يف قصص 
حارسـان(  قنـاع  خـزف،  )جيوفانـي، 
،تتوزع املجموعة عىل ثالثة مسـتويات، 
يتضمـن األول تسـع قصـص قصـرية، 
واثنتي عرشة قصة قصرية جدا، وملحقا 
أخريا بمقاطـع قصرية جـدا، ال يتجاوز 
بعضها سـطرين أو ثالثة أسـطر، بدأت 
برقـم 1 وانتهت بــ36، ويف املسـتويات 
بـني  واألداء  النسـيج  يختلـف  الثالثـة، 
هذه املجموعة وتلـك، لكنها تجتمع عىل 
خـربات الحرفة، والقـدرة عىل بث املعنى 
وظالله يف السـياق وتفاصيلـه، واختيار 

الصـور الّدالة املعـربة بإيجـاز وحيوية، 
يف القصة القصـرية جدا، ال يطفو الرسد 
عىل السطح تقريرا أو رشحا، حني يكون 
الرمـز، يف أرقى أحواله، ثمرة اسـتبطان 
عميق، واستكشـاف داخيل عميق، فإنه 
يـؤدي دوره املدهـش الذي يكشـف عن 
مدركات جديـدة، لنتأمل هـذه النهايات 
»تهدلـت بالحـزن الـذي ليس لـه مربر، 
البّتـة، الفيـل يحـدج املهنـدس بنظـرة 
المعـة، أناقش يف داخيل أكثـر أفكار بني 
البـرش بـراءة، دموعـه التـي تدخل فمه 
زادت من شـعوره الفظيـع بالجوع عني 
األعمى املخيفة وهو يرضبني كنت أراها 

أينما اتجهت«.
واسـتطرد: يف القصص القصرية يجسـد 
حيدر طاقة من التخيل واإلدراك الحديس 
الشـعري املرهف، عرب دقة خفية بعيدة، 
رقيقـة، إىل رؤية األشـياء والصور رؤية 
جديدة، تلتقـط ما تنطوي عليه من ثراء 
املعاني املسـتورة، واإليحاء الكامن فيها 
بدراية فنية، ويد حساسة مدربة تحفظ 

للرموز حيويتها، وجّدتها.
وتساءل :كيف لإلنسان أن يبدع ويتحدث 
عـن الحـب وهـو يـرزح تحـت وطـأة 
االختناق، يف قصة »مرايا« رصانة القص، 
ونكهـة الرومانسـية، نمـو الحـب مـن 
طرف واحد، وشـكوك معذبة، حني يلوح 
ظـل عاشـق آخر. وحيـدر مولـع برصد 
االنفعاالت النفسـية املختنقـة، يف قصة 
»قنـاع« تداعيات نفسـية يشـدها خيط 
متوتر من ترقب، يف بناء فني أكثر حرية، 
يعتمـد الحـوار والبوح وإيقـاع ذكريات 
وأحـالم وتأمالت منسـوجة بحـذق، كل 

يشء يف البيت شـهي، حتـى زوجة العم، 
قبـل أن تبلغ ذروتها املأسـاوية يف تحول 

املريض إىل قناع.
وبـني :يف قصـة »جـرح غائـر« هديـر 
السجن وصداه املوحش، والفأرة اللعينة 
منهمكـة يف القضم. قصـة »جيوفاني« 
عمـل متمـاس يف تحميل أحـداث قصة 
ودالالت  تعبرييـة،  مالمـح  واقعيـة، 
موحية، تكشـف عن دخيلة الشخصيات 
يتسـاءل  حـني  معاناتهـا،  وتفجـر 
االبـن الـذي كان محلقـا مع موسـيقى 
جيوفانـي: هـل أسـتطيع أن أنقـذ أبي 
بموسـيقاي وهو يسبح األن يف بركة من 
الدماء؟ وثمـة رغبات متناقضة يف قصة 
أقفاص بـني الزوجـني وابنتهما الصبية 
وبائـع الطيـور، الذي لم يكـن بمقدوره 
إدراك كنـه املشـاعر ووعـي حقيقتهـا، 
قصـة »الخـزف« محاولـة طيبـة لخلق 
حالة من االنسجام والحيوان )الحصان( 
والوصـول إىل حالة من التوحد والفيض، 

الجدجـد والحـارس والحصـان عنارص 
البناء الدرامي الرئيسـية للقصة، وردت 
مفردة الخزف مـرة واحدة يف القصة، يف 
هـذا املقطع »استسـلم الحصان إىل ثقل 
بدنه الضخم يف طقس انهيار كامل، كما 
لوكان تمثاال من الخزف« يف ذلك إشـارة 
إىل دالالته الشـعرية دونما بوح بها، كما 
أعتقد. القصـة تتنامى مع تنامي الرسد 
الرشـيق، وترتكز براعة القاص يف تجنب 
التكرار والتشابه يف الرؤى، مع احتفاظه 

بامتياز ابتكار األشياء.
واكمـل : يف املقاطـع القصـرية املرقمة، 
تتناثـر األفـكار واإلشـارات واألسـماك 
والقرش والصخور ومياه البحر والطيور 
وتتجمـع  تتكثـف  صـور  واألرشعـة، 
وتتناسـق مـن خـالل دفقـات الضـوء، 
الذي يمنحه السـارد للمشهد الذي يراه، 
واألحـداث التـي يسـتعيدها والذكريات 
اآلفلـة، مشـهد البحـر ال يفارقـه كمـا 
يقول هو، هي ليسـت قصصـا قصرية، 

وال قصائـد نثر، رغم أن فيها شـيئا من 
االثنني.

هذه املقطوعات تكاد تبدأ جميعها بحرف 
عطف، ويف ذلك إحالة إىل رسدية متصلة، 
متالزمـة بألوانهـا وموحياتهـا، تجتمع 
حول )النواة- البحر( ثم تأتي التفاصيل 
املتآلفـة معها لتنسـج حولها غاللة من 

حياة قصصية، بمفردات أليفة مأنوسة 
اإليقاع، عـىل الرغم مـن أعاصري البحر، 
ورصيـر الريـح، هي سلسـلة من صور 
مبارشة، بسـيطة وجميلة، تكشـف عن 
مفاتنها وحيويتها، وتومئ إىل أرسارها.

واوضـح :يف ثنايا »نهـار بطيء« نتوقف 
عند بعض املفردات النادر استخدامها يف 

اللغة املتداولـة، أو املكتوبة، التي يصعب 
عـىل قـارئ محـدود االطـالع فهمها، ال 
أعتقد أن القاص يلجـأ إىل معاجم اللغة، 
ليضمن قصصه هـذ املفردة أو تلك، إنما 
األرجـح أن لغتـه تتشـكل مـن مخزونه 
املعـريف واللغـوي، وتنوع قراءتـه وتعدد 
اهتماماتـه اإلبداعيـة، أذكر عىل سـبيل 
املثال )الُجدُجد( وهي حرشة لها لوامس 
طويلـة، تصـدر رصيـرا يف الليـل، وظف 
القـاص هـذا الرمـز، دليال عـىل اقرتاب 
املوت يف قصة »خـزف« وكلمة )الدوقل( 
والصحيح الّدقل، وهو الخشبة الطويلة، 
وسط السفينة، التي يثبت عليها الرشاع، 
وهناك )امليدعة( الثوب الذي يرتدى فوق 
املالبـس وقاية لهـا من الـرضر، وريش 
البـواء، ويعنـي ريـش النعـام، وأجفان 
العظايـة، والعظاية كائن خـرايف، ُيعتقد 
أنه ال يحرتق يف النار، لقدراته السـحرية. 
هـذا اللـون مـن التوظيف يحقـق متعة 
ذاتيـة للقـاص، وهـو تمرد عـىل عقيدة 
الوضـوح، وتقريـر الحقائـق بالوصـف 
والتسمية، ربما تلك املعاني التي ينشدها 
عىل قـدر مـن التعقيد، إعـالن عن عجز 
اللغـة العاديـة يف الوفـاء بقدراتهـا عىل 

التعبري.
وختـم :إن معرفة الحيـاة وتأمل املصري 
بالـرضورات،  واإلحسـاس  اإلنسـاني، 
وسـواها، ما يمثـل وسـيلة التعبري لدى 
القاص حيدر عبد املحسن، بغية تحقيق 
االسـتثارة الذهنيـة واملتعـة النفسـية، 
املتأتيتـني من لذة االكتشـاف ملا يرمز له 
الكاتـب مـن قضايـا وما يوحـي به من 

معاٍن ودالالت خفية.

المراقب العراقي/ المحرر الثقايف...
ي��رى الناق��د جم��ال العّت��ايب ان مجموع��ة »نه��ار بطيء« 
للقاص حيدر عبد المحس��ن  فيها حضور شخصية القاص 
داخ��ل قصص��ه كمثقف وش��اعر وجن��دي طبيب مش��ارك 
يف الح��روب. وق��ال العت��ايب يف ق��راءة نقدي��ة خ��ص به��ا 

)المراقب العراقي(: 

»نهار بطيء« صدق التجربة والمعايشة كمثقف وشاعر وجندي طبيب مشارك في الحروب
حضور شخصية الكاتب داخل قصصه 

حيدر عبد المحسنجمال العتابي

سّدْد ُخطاَي فقلبي اليوَم محرتُق

وجامٌح يف دمائي الحزُن والَحَنُق

سّدُد خطاَي فأجفاني ُمسّهدٌة

وليَس ُيسطاُع ااّل النوُح واألرُق 

أغفو عىل قلٍق أصحو عىل قلٍق

فيا لعيني لكم يجثو بها القلُق

ماذا ابّثك َ من بلواَي يا وطني

اّني ببعض الذي يشجيَك أحرتُق

ماذا ابّثك َ واإلعصاُر يقذُفنا

وموكُب الدِم لآلفاِق يخرتُق

ماذا ابّثَك من هّمي ومن َشَجني

ومن زماٍن به األكباُد تنهرُق

ما للضحايا عىل كتفيَك سادرًة

والالعقوَن دمانا اّيما لعقوا

ماذا جنينا وكفُّ الرعِب تصفُعنا

وليَس تهجُر سيَل األدمِع الحدُق

ماذا جنينا واّن االرَض شاهدًة

لنا لِهاِم ُعالها وحُدنا السبُق

ماذا جنينا كأن ّ الهمَّ آرُسنا

فهل ترانا بيوم ٍ منه ُ ننعتُق

فنسمُع مثَل خلِق اللِه ضحكَتنا

ومن ُربانا يشعُّ الُبرُش واأللُق

فيبسط العدُل كّفاً غرَي ُمْعوََجٍة

ويهنأ العيُش واألحالُم تنطلُق

فاجعة الطيران  

 »الرابع من آب«  حين يصبح الخراب واقًعا شعريا
املراقب العراقي/ متابعة...

»الرابـع مـن آب« عنـواٌن زماني ملتـٍن مكاني 
هو بـريوت، ما يقيـم، للوهلـة األوىل، مفارقة 
بـني العنـوان واملتـن. غـري أن تناول الشـاعر 
املدينـة، يف أزمنة االحتضار واملـوت والقيامة، 
يجرس الفجوة بـني العنوان واملتـن، مع العلم 
أن الرتاسـل بـني الزمـان واملكان، واسـتخدام 
أحدهما بدالً من اآلخر تقنية شعرية معروفة. 
وإذا كان زمنـا االحتضـار واملـوت يندرجـان 
يف حقـل الرؤيـة، فيشـكالن موضـع وصـف 
الشـاعر، ولـو بعني شـعرية، ال تضـع األمور 
يف نصابهـا التقليـدي، وتخلخـل موضعيتهـا 
التاريخيـة، فإن زمن القيامـة ينتمي إىل حقل 
الرؤيا، حيث تتمظهر الشـعرية. والرؤيا رشٌط 
للرؤية. يف قصيدته الطويلة، يرى عقل العويط 
)من الرؤيـة( لريى )من الرؤيا(. يشـُعر )من 
الشـعور( ليشـَعر )من الشـعر(. وهـو يروي 
كـراٍء، كمـا يقول يف بدايـة القصيـدة، »فألرِو 
إذن / كمـا لـو كنت قـد رأيت/ فـألرِو كما لو 
كنـت أرى«. وهـو يرى ما كراٍو، كما يشـري يف 
نهايتهـا، »يقف الراوي لـريى / فريى«. وبني 
راٍء يروي وراٍو يرى تمتـد القصيدة. ويتحرك 
الشـاعر حركة مكوكية بني الشعور والشعر، 
بني البرص والبصرية، بـني الرؤية والرؤيا، ما 

يمنح القصيدة حركيتها الشعرية.

تتمظهـر الرؤية يف »الرابع مـن آب« يف وصف 
الحـدث ومـا أحدثـه مـن تحـوالت يف املـكان 
واإلنسـان. وعىل الرغم مما يستشعره الشاعر 
من عجز حتى املـوت، بفعل الصدمة، يف بداية 
القصيـدة، يعرب عنه بالتسـاؤل: »فكيف مليٍت 
أن يصـف؟« فإنـه مـا يلبـث أن يسـتل عينه 
الشـاعرة، ويرصـد الفاجعـة وتمظهراتها يف 
الحـاالت واألحوال والطيـور والنباتات 

واألشـياء  والروائـح  والثيـاب  واملوجـودات 
واألدوات، وغريهـا مـن محتويـات الفضـاء. 
ويصف املشـهد السـرييايل الذي تتجـاور فيه 
النقائـض وتتضـاد املتنافـرات عـىل خشـبة 
املرسح. وإذا موسـيقى الركام، ومواء الهررة، 
والجدران املنحنية، واألجنة املجهضة، والورود 
الواطئـة، واملـاء املـرتب،  العاريـة، والغيـوم 
والطفـل الالهـث، والجرح الطائـر، والكريس 
املخلوع، والرخام املهموم، واألرشعة املخلعة، 
والنوارس املذعورة، ومئذنة الكنيسة، وجرس 
املسجد، التي تؤثث املرسح الواقعي، يحفرها 
الشـاعر بسـكينه عىل الورق، ما يحول نصه 
إىل سـاحة حـرب تزخر بـكل أنـواع الحطام، 
املادي والبرشي والحيوانـي والنباتي، ويجعل 
القصيـدة مـرآة للمدينـة املحطمـة. وبذلـك، 
يتحقق نوع من التوازن بني االنفجار/ شـاعر 
الواقع الذي يعبـث بالوقائع املادية والبرشية، 
وال يبقي شيًئا يف مكانه الطبيعي، واإلنسان/ 
شـاعر الكلمـة الـذي ينـزاح باملفـردات عما 
ُوضعـت لـه يف األصـل، وُيدخلهـا يف عالقـات 
غريبـة، وال يدع كلمة يف مكانها. وهي مقارنة 
موجعـة ونافرة، حني يصبح الخـراب العميم 
واقًعا شـعريا، من جهة، وحني يصبح الشعر 
تخريًبا للعالقات النصيـة التقليدية، من جهة 

ثانية، إنها سخرية القدر بالتأكيد.

 املراقب العراقي/ متابعة...
صـدرت حديثـا عـن الـدار املرصيـة اللبنانية، 
الرتجمة الفرنسية لرواية الكاتب هشام الخشن 
»حـدث يف برلني«، مـن ترجمة املرتجمـة راندة 
هنري بـركات، والصـادرة يف نسـختها العربية 

عام 2018.
تـدور أحـداث الروايـة يف الفـرتة ما بـني نهاية 
ايل  امتـداداً  السـتينات  وبدايـة  الخمسـينات 
تسـعينات القـرن املـايض، وتتمحـور الفكـرة 
الرئيسـية للرواية حـول هروب فلـول النازيني 
خالل هـذه الفـرتة مـن املانيـا ولجوئهم ملرص 
ودول أخرى حول العالم، والرصاع الهائل بينهم 

وبني املوساد اإلرسائييل.
الجديـر بالذكر أن هشـام الخشـن هو مهندس 
مدني وروائي مرصي من مواليد القاهرة 1963، 
بـدأ مشـواره األدبـي عـام 2010، باملجموعـة 
القصصيـة »حكايات مرصية جـدا« ثم روايتى 
»مـا وراء األبـواب« و«7 أيـام يف التحريـر« عام 
2011، كذلـك رواية »آدم املـرصي« عام 2012، 
واملجموعة القصصية »دويتو« عام 2013، فيما 
صـدرت له رواية »جرافيت« عـام 2014، والتي 
وصلـت للقائمة الطويلة لجائزة الرواية العربية 
»البوكـر« عـام 2015 فضـال عن روايـة »تالل 
األكاسـيا« الصادرة عـام 2015. كما صدرت له 

مؤخرا رواية »شلة ليبون«.

عباس الخزاعي

املراقب العراقي/ متابعة...
 جرى يف متحف النارصية الحضاري 
االحتفاء بتوقيع كتاب املٔورخ صباح 
الحمدانـي املوسـوم )خليل عجمي 
شـاعر الحـب واملقاومـة( بحضور 
مجموعـة من االٔدباء وكتاب القصة 

واملثقفني .
النارصيـة  متحـف  مديـر  وقـال 

الحضـاري عامـر عبـد الـرزاق:إنَّ  
املتحـف يقـوم باسـتمرار بتفعيـل 
النشـاطات الثقافيـة والرتفيهيـة؛ 
بهـدف اشـاعة الثقافـة اآلثارية يف 

املحافظة.
 وقـدم متحف النارصيـة مجموعًة 
كهدايـا  التذكاريـة  النسـخ  مـن 

للحضور.

املراقب العراقي/ متابعة...
ليسـت الكولـريا وحدها ما يقتـل اإلنسـان، فما يقتل 
اإلنسـان أكثر مما يقتله هو مشـاعره التـي ُيطلق لها 
العنان، يف مجتمعات محكومة برصاع أبدي بني التقاليد 
والطبقات، رصاع يتخذ صورا مختلفة ويظهر بجالء يف 
عالقات الحب. يموت الناس عادة بسبب مشاعرهم، إذ 
ثمـة داء فتاك منترش بينهـم، يقودهم يف أغلب الحاالت 
إىل الكآبـة، فيموتـون بفعـل االنتظار والنسـيان، فقد 
يموت شـاب يف العرشينيات بسبب إنسـان آخر ويعود 
إىل الحياة يف عمر السبعينيات بفعل االنتظار والكولريا.

كتـب الروائـي الكولومبـي غابرييـل غارسـيا ماركيز 
)1927 -2014( روايـة ” الحب يف زمن الكولريا” سـنة 
1985، وحكى فيها خرب شـاب فقري اسـمه فلورينتنو 
أرثيـا وقع يف حب فتـاة خارج طبقته اسـمها فريمينا 
داثـا. تبدأ الرواية بذكر املوت وتنتهي إىل مسـار األبدية، 
وبـني ذكر املـوت وذكر مسـار األبدية، تقبـع تفاصيل 
عدة مرتبطة بالحب والحرب والوباء والتقاليد، ومسار 
تقـدم اإلنسـان يف العمر، ويف التقنية، هـذا التقدم الذي 
لـم يخلص اإلنسـان مـن انتهازيته ورغبتـه األبدية يف 
تقريـر مصري اآلخـر باسـم التقاليد والـرشف والرحم 
وقرابة الـدم، فبطل الروايـة فلورينتو أريثـا الذي كان 
يشـتغل يف مكتب للتلغـراف يلتقي طيـف فريمينا داثا 
يف منزلهـا، وهو يف مهمة إيصال طـرد بريدي، فيقع يف 
حّبهـا ويقرر منذ ذلك اليوم أن يجد آلية للتواصل معها، 
كانت الرسـائل طريقته الوحيدة للوصـول إىل فتاة من 
هذه الطبقة، فتبادل معها رسـائل الحب وطلب الزواج 

بعدها إىل أن اكتشـف والدها األمر، فأبعدها عن املدينة 
ومن ثمة عن حبيبها فلورينتو.

لـم يستسـلم فلورينتـو لتقاليـد املجتمع، فقـد ابتكر 
ألـف حيلـة وحيلة للقـاء فريمينيا، لكـّن كل محاوالته 
ذهبت يف مهـب الريح، بعد أن تزوجت حبيبته بالطبيب 

خوفينـال أوربينـو. ومع هذا ظل الشـاب املعدم أسـري 
هواجسـه، فقرر أن ينتظر وفـاة الطبيب بعد مدة ومن 
ثمة اسـتعادة حبيبته، وهو األمر الـذي اقتىض منه أن 
ينتظـر طيلـة نصف قرن مـن الزمن، فعـاد إىل حبيبته 
ليخربهـا ليلة عـزاء الدكتور خوفينـال أوربينو بوفائه 
وانتظـاره تلك اللحظة، منذ ما يزيد عن خمسـة عقود، 
يقول فلورينتو: ”لقد انتظرت هذه الفرصة منذ ما يزيد 
ـّي”، وهو األمر  عن خمسـني سنة، ألجدد لك قسـم حب
الـذي أثار مشـاعرها، كأي امرأة أرملـة فقدت زوجها 

للتو، فطردته من بيتها.
أيقـظ اللقاء مواجع فلورينتـو، التي حاول أن يتخلص 
منهـا طيلة نصـف قـرن بواسـطة الحلـم واالنتظار، 
فالحـّب جـرح قليـل االلتئام، لذلـك رسعان مـا يعاود 
النزيـف كأّنه جرح األمس، رغم مرور اثنني وخمسـني 
عاما وتسـعة أشـهر وأربعة أيام منذ ظهر هذا الداء يف 
حياة فلورينتو املعدم. عاود ابن الشارع الرجوع، فرجٌل 
انتظـر طيلة هذه السـنوات ال يمكنه االستسـالم بهذه 
السـهولة، فكتب رسائل عّدة استسـلمت لها فريمينيا 
أخـريا، فزارها يف بيتها ليقابـل رفضا آخر لهذه العالقة 
مـن طرف ابنـة فريمينيا، لكـّن الزمن أكسـب الحبيبة 
قوة، فوقفت يف وجه ابنتها وطردتها من البيت لتستمر 
عالقتها بحبيبها، الذي ستسـافر معـه يف رحلة بحرية 
ستكتشـف خاللها أّنها ال تزال تحمـل لفلورينتو الحب 
ذاته، فكانت أفضل لحظات عمرهما عىل متن سـفينة 
تجـوب البحر، بدون أن ترسـو ألّن الكولـريا انترشت يف 

املنطقة، فكان الوباء نعمة أمام نقمة اإلنسان.

»الحب في زمن الكوليرا« بين نقمة اإلنسان ونعمة الوباء

ترجمة فرنسية لـ »حدث في برلين« 

االحتفاء بالكاتب صباح الحمداني
 في متحف الناصرية الحضاري 
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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. نور 9
على 
نور

مرشوع  الخرضاء«  إىل  الصحراء  »من 
إىل  قاحلة  مناطق  لتحويل  اسرتاتيجي 
التقنيات  وباستخدام  زراعية  أراض 
الحديثة لري بادية النجف االرشف إحدى 
املواقع التي خصصت من مديرية الزراعة 
الحبوب  محاصيل  النتاج 
يف  الرئيسية  والخرضاوات 
االكتفاء  إىل  للوصول  خطوة 

الذاتي للمنهج الوطني.
تقنيات  استخدام  وان   هذا 
يف  الحديثة  واملكننة  الري 
النجف  زراعة  مديرية 
هي  املحورية  »املرشات 
الحديثة  التقنيات  إحدى 
تستخدم  إنها  حيث  للري 
التي تحتوي  املناطق  يف 
جوفية  مياه  عىل 
لذلك  وفرية، 
املديرية  فإن 
ضعت  و

ضمن 
لخطة  ا

وثابتة  محورية  مرشات   )108( األولية 
محصول  من  دونم  آالف  سبعة  لزراعة 
مناشئ  العالية من  الجودة  ذات  الحنطة 
فرنسية وهولندية وأمريكية وأسرتالية«، 
أفضل  تعد  املزيجية  »الرتبة  أن  اىل  مشرياً 
محاصيل  لزراعة  الطينية  الرتبة  من 
املادية،  التكلفة  من  الرغم  عىل  الحبوب 
طريق  عن  الري  عملية  تعترب  أيضا 
اقتصادية  ذات جدوى  املحورية  املرشات 
».و يف نفس  الجوفية  املياه  للحفاظ عىل 
العنكويش  عالء  املزارع  تحدث  املوضوع 
تحتاج  الصحراء  يف  »الزراعة  إن  قائال: 
بتقنية  الري  ،منها  حديثة  تقنيات  إىل 
امتلك  حالياً  وأنا   ، املحورية  املرشات 
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دونم ، وأن هذه التقنية تسهم يف التقليل 
عىل  املبيدات  ورش  البرشي  الجهد  من 
متساوية  بنسب  األرض  مساحة  كامل 
وسنعمل   ، الرئييس  عملها  إىل  باإلضافة 
بزراعة  الزراعة  مديرية  مع  بالتعاون 
محاصيل اسرتاتيجية أخرى مثل الذرة يف 

القريب« .املستقبل 

توجد  حيث  االرشف  النجف  شمايل  ويف 
يف  الرئيسية  املحاصيل  زراعة  مشاريع 
أثبتت  إذ   ، التنقيط  بتقنية   ، الصحراء 
كامل  يف  الرطوبة  لديمومة  فعاليتها 
محاصيل  تنتج  حيث  املزروعة  األرض 
بأنواعه  والبصل  والباذنجان  الطماطم 
،وأشار املزارع أبو محمود اىل أنه »يف هذا 
عالية  جودة  ذات  محاصيل  تنتج  املكان 
دول  يف  وراثياً  معدلة  بذور  باستخدام 
الري  وباستخدام   ، وأمريكية  أوروبية 

كامل  عىل  تنترش  أنابيب  عرب  بالتنقيط 
لكنها  غالية  »البذور  أن  مبيناً  األرض«، 
التي  والفريوسات  للظروف  مقاومة 
املحاصيل  زراعة  وتتم  املحاصيل  ترضب 
يف البيوت الزجاجية أو البالستيكية ، ويتم 
للزراعة«. املخصصة  األرايض  إىل  نقلها 
وتهدف مديرية الزراعة يف النجف إىل إنشاء 
مشاتل متخصصة لزراعة املحاصيل ذات 
املزارعني  عىل  وتوزيعها  العالية  الجودة 

لغرض تنويع األرايض الزراعية.

السفح  عىل  اآلشورية  املنحوتة  ووجود 
يمني  عىل  القوش  لجبل  الجنوبي 
سبعة  بمسافة  بهيندوايا(  )كيل  مدخل 
 704  ( سنحاريب  امللك  تمثل  كيلومرتات، 
يسميها  املنحوتة  وهذه  م(   . ق   681  -
امللك  أي   « ملكثا  شريو   « املدينة  أبناء 
وامللكة،  وتدور حولها حكايات وأساطري 
قد تكون مقنعة يف بعض أحداثها وتحمل 
من  مياه  بنقل  تتعلق  تاريخية  دالالت 
كونها  القوش  إىل  )بيهيندوايا(  منطقة 
االثاريون  اثبت  وقد  عطىش«  »مدينة 
فيما بعد صحة هذه األسطورة من خالل 
موقع  من  قريباً  صغرياً  نهرياً  اكتشافهم 

هذه الحكاية.
فهي  العراق،  نواحي  أقدم  هي  القوش، 
الحكومة  تشكيل  منذ  ناحية  مركز 

 1918 األول  كانون   27 ويف  العراقية، 
عنينّ فيها )بطرس شمعون ادمو( أول 
اليوم،  لحد  زالت  وال  للناحية،  مدير 
لها  شقيقات  أن  حني  يف  ناحية،  مركز 
ولكن  ومحافظات،  أقضية  أصبحن 
عباءة   « ترمي  أن  ترفض  القوش 
»مشيخة النواحي. القوش... قد تكون 
محافظة  بقيت  التي  الوحيدة  املدينة 
بتغيري  أو  تأسيسها  منذ  حجمها،  عىل 
طفيف ال يوازي حجم سنوات عمرها، 
فيها  أنشئت  التي  الجغرافية  بسبب 
جهات  ثالث  من  مطونّقة  فهي  املدينة، 
تقام  أن  الصعوبة  من  القوش،  بجبل 
أية بناية فيها، أما من األمام، فاملسافة 
محدودة ما بني الشارع العام واملدينة، 
لهذا تجد اغلب بيوتها مبنية من الجص 
ببعض،  بعضهاً  متالصقة  الحجر  و 
بالصعود  تبدأ  والتي  الضيقة  أزقتها 
 ( األربع  ومحالتها  جبلها،  حافة  مع 
التحتانية  واملحلة  سينا،  قاشا،  أدو، 
إضافات  حصلت  أقول:  »ختيثا«(. 
يمكن  ال  خجولة،  ولكنها  املدينة  عىل 
مدن  يف  حصل  الذي  بالتطور  قياسها 
سبب  ولاللقوشيني  أخرى،  وقصبات 
تبقى  لكي  وصوالً  االنحسار  هذا  يف 
ورغم  غريهم،  دون  ألهلها  القوش 
يحمل  األمر  اعتبار  من  البعض  نظرة 
نوعاً من التعصب، لكنه انحسب عليهم 
بالنسبة  والنتائج  اإليجابيات  ببعض 

لهم محسوبة سلفاً.
لقضاء  تابعة  ناحية  مركز  هي  القوش، 
تابعة  وكانت  نينوى،  محافظة  تلكيف، 
سابقاً إىل قضاء املوصل )1918 -  1924( 
 .)1970  -  1924( الشيخان  قضاء  ثم 
تأريخها  يف  خالـدة  بـلـدة  القـوش 
أكـثر من 2700 سنة منـذ  املَوثـق قـبل 
من  ناحـوم  سـفـر  يف  إسمها  ورَد  أْن 
املقـدس وموقعـها السرتاتيجي  الكـتاب 
الطويلة،  السنني  َعـرب  أهـلها  وأخـبار 
شمال  كـم   45 نحـو  بُـعـد  عـىل  فـهي 
عام  يف  سـكانها  عـدد   ، املوصل  مـدينة 
1958 كان 5000 نسمة وربما تـضاعـف 
للسكان،  الطبـيعي  النمو  بسبـب  اليوم 
يف  املنـتـرشين  ني  األلقـوشـينـّ عـدد  أما 

املهجـر، فإنه يفـوق هـذا الرقم بكـثري.

القوش، سفر مهم من تاريخ بالد ما بني 
النهرين، ولم ال، وكل خطوة فيها تتحدث 
عن فصل مهم من عبق هذا التاريخ، ابتدًء 
)ال(  مقطعني:  من  املركب  اسمها  من 
الكثري من  اله، حالها حال  »ايل«:  وتعني 
املقطع  جاء  التي  القديمة  العراقية  املدن 
 « ايل   - )اربا  مثل  اسمها  مع  مرافقاً 
 « ايل  )باب  األربعة،  اآللهة  مدينة  اربيل( 
ويقصد  اإلله  يعني  آيل  فاملقطع  بابل(، 
به اإلله سني )القمر(، ألن اله القمر كان 
يطلع عليه )ايل قاش( أي اإلله العظيم أو 

الكبري أو الشيخ.
وهناك من يقول بأن القوش، كلمة آرامية 
»اله  بمعنى  )الياقوس(  لعبارة  مخترص 
ومهما  وعدالته.  اإلله  قوس  أو  القوس، 
البلدة  مواقع  من  فكثري  أمر،  من  يكن 
أسماؤها آشورية أو آرامية كما هو الحال 
اللصوص،  فراش  أي  دكناوا(  )شويثا  يف: 
بها  يمر  مرحلة  آخر  كانت  ربوة  وهي 
موكب اإلله قبل أن يستقر يف معبده )كبا 
دمايا( أي كهف املياه، و )كافا سموقا( اي 
الكهف األحمر، و) نطوبا( اي الناقوط، و 

)ريش ريشا( أي رأس الرأس.
الغـزاة  أنـظار  محـط  القـوش  كانـت 
والطامعـني، فـقـد شهـدْت اضطهادات 
وألسباب  شـتنّى  بأساليـب  واعـتـداءات 
بسط  املعـتـدي،  منها  أراد  عـديـدة، 
فـقـط،  لشهـواته  إشباعاً  نـفـوذه 
املنغـصات  تلك  كانـت  ذلك  كـل  ورغـم 
مثل كـبـوة الحـصان تـنهـض القـوش 

أكـرب.  وبقـوة  معافـية  سليمة  بعـدها 
القـرى  لجـميع  تجاري  مركز  هي 
العـمادية  مشارف  حـتنّى  بها  املحـيطة 
من  القادمة  القـوافل  حـيث  الجـبلية 
القـوش  تـقـصد  النائية  املناطق  تلك 
الفاكهة  من  حـمولتها  فـيها  لتـفرغ 
واألثمار الجافة وغـريها ليتم تبادلها بما 
وباقي  اليومية  للمعـيشة  يحـتاجـونه 

مستـلزمات الحـياة.
وهي  كـوركـيس  مار  كـنيسة   -1
األقـدم ، ذات هـيكـلني )مار كـوركـيس 
ة  عـدنّ ُجـدنّدْت  العـذراء(  مريم  وهـيكل 

مرات وفـيها ناقـوس كـبـري.
مار  مار ميخا، وفـيها قـرب  2- كـنيسة 
فـيها  ـيـْت  تأسَّ الـنـوهـدري  ميخا 
َج منها  أعـرق مدرسة منـذ قـرون تخـرَّ

رجال بارزون يف ألقـوش.
بُـنَي يف سنة 1990  3- مزار مار قـرداغ 
)جـميل  للمحـسن  الخاصة  األموال  من 
كـنيسة  أصبح  واليوم  كـتـو(،  يوسف 

مهمة لسكان الحي الـذي سمي بإسمه.
4- دير السيدة العـذراء حافـظة الزروع 
عـىل  القـوش  من  الرشقـية  الجهة  إىل 
الدير  جـبل  ملدخـل  املمهـدة  السهـول 

العايل.
ــ  عاليا  )ديرا  هـرمزد  الربان  دير   -5
الـدير العايل( يف صدر الجـبل املقابل لـدير 
ويُـحـتـفل  ألقـوش  إىل  يُـنسب  السيدة، 
عـيـد  من  أسبوعـني  بعـد  بموسمه 

القـيامة سنـوياً.
القـوش  بـلـدة  حـول  تـوجـد   -6
بأسماء  صغـرية  مزارات  بمثابة  أكـواخ 
املسيحي  اإليمان  شهـداء  القـديسني 
مارت  يقا،  زدنّ مار  سـهـدونا،  مار  مثـل: 
شـموني، مار يوحـنان، يقـدسها األهايل 

ويوقـدون لها الشموع يف األعـياد.
للـنبي  القـوش مزار مهمل  7- هـذا ويف 
يزورونه  اليهـود  كان  وقـربه،  ناحـوم 

سـنوياً ويحـتـفـلون به يف أعـيادهم.
السهل املمتد جنوب القوش خـصٌب جـداً 
)املطر(  الـديمي  السقي  عـىل  يعـتـمد 
بالـدرجة  والشعـري  الحنطة  فيه  ويزرع 
والحـمص  الباقالء  إىل  باإلضافة  األوىل 
الزراعـية  مواسمها  يف  والعـدس 

الشتـوية ، 

التقاليد  طغيان  من  بالرغم 
املجتمعات  يف  الحياتية  العرصية 
لكن ال تزال العديد من املجتمعات 
العشائرية  بالتقاليد  متمسكة 
التي تتميز بمضايفها ودواوينها 
»القهوة«  بعطر  تفوح  التي 
التقاليد  رمزية  حيث  العربية 
منذ  املتوارث  التاريخ  وعبق 

عقود من الزمن.
املضايف والدواوين تقاليد 
تتشابه  معظمها  معينة 
والتقديم  التحضري  يف 
بالرغم  الضيف  وإكرام 
اختالف  هناك  أن  من 
التي  الدالل  أنواع  يف 
تستحرض  خاللها  من 

الهيل،  برائحة  العربية  »القهوة« 
بميزات  تتمتع  القهوة  أن  حيث 
يتعلق  فيما  ومختلفة  متعددة 
يف  تتشابه  ولكنها  بتحضريها 
متنوعة  دالئل  لها  والتي  التقديم 
كأنواع الدالل التي تدل عىل الكرم 

العربي.
الزبري  مدينة  مضايف  احد  ويف 
يف  كنا  حيث  البرصة  غرب 
الدواوين  عن  وحديث  ضيافتهم 
حيث  والدالل،  والقهوة  وكرمها 
دواس  قاسم  الشيخ  يقول 
عنوان  القهوة  للدالل  إن  البديري 
عىل  تعني  بها  واالحتفاظ  وداللة 
بأهله  عامر  يبقى  املضيف  أن 

وضيوفه وبالتوارث.

املضايف  نكهة  أن  إىل  ويشري 
بأنواع  وتتصف  العربية  القهوة 
اآلرسنال  منها  أنواع  للدالل  كما 
والقرشية وأثمنها الدالل البغدادي 
واآلباء  األجداد  من  ورثتها  والتي 
منذ سنوات طويلة ولها خاصية، 

كما يصفها.
الفنجان  يف  القهوة  إن  ويتابع 
منها  متعددة  ودالالت  أسماء  لها 
الضيف  وفنجان  الكيف  فنجان 
وفنجان السيف ولكل منها رمزية 

وداللة اجتماعية.
الضيوف  من  العديد  وصف  فيما 
أن  عىل  املضيف  يف  والحضور 
معان  ورشبها  القهوة  لفناجني 
النزاعات  حل  يف  وتدخل  محددة 

مؤكدين  تناولها  قبل  والطلب 
بالدالل  تكتمل  املضايف  أن  عىل 

والقهوة.
وأكدوا عىل أنه مهما طغت التقاليد 
للـ«  تبقى  الحديثة  العرصية 
العربية  والقهوة  والفنجان  دالل« 
صور  أبهى  ويف  التقليدي  طابعها 
التقديم والرتحاب  بالضيوف ولها 

رمزية خاصة يف التقديم.
العادات  تلك  أن  يرى  من  وهناك 
والتقاليد بالرغم من تغري األجيال 
عادت تتجدد وتستمر ولن تسقط 
والتقاليد  العادات  قاموس  من 
والعادات  األصالة  من  وتعترب 
واملضايف  العشائر  عند  واألعراف 

والتفاخر بإكرام الضيف.

ديوان  يف  الحروب  اثار  إلزالة  السابق  املدير  يعقوب  يوسف  وسام  قال 
إلزالة  اضافية  مبالغ  اي  للبرصة  تخصص  لم  إنه  البرصة  محافظة 
االلغام خالل السنوات املاضية، مشريا اىل ان املناطق امللوثة التي دمرتها 
امللوثة  باملناطق  قياسا   %65 اىل  نسبتها  تصل  املحافظة  يف  املخلفات 

باملحافظات األخرى.
واعفاءها  إلدخالها  مطولة  اجراءات  وبعد  االلغام  كاسحة  ان  واضاف 
بحوزة  تكون  ان  أهداها،  الذي  الياباني  الجانب  فرض  الرضائب،  من 
وليس  للمحافظة  الستخدامها  بالبرصة  موجودة  دنماركية  منظمة 
وقامت  تلكأت  املنظمة  لكن  االتفاق،  حسب  حكومية  جهة  أي  بحوزة 
الشأن،  بهذا  قضائية  دعوى  اقامة  اىل  دفعنا  ما  معداتها،  بعض  ببيع 

مؤكدا ان الكاسحة لم تعمل عىل ارض الواقع لغاية 2017.
واكد ان هذه الكاسحة لو كانت تدخل عىل ارض الواقع لكان لها دور 

مهم يف إزالة املخلفات الحربية.
الحربية  واملخلفات  األلغام  لشؤون  اإلقليمي  املركز  مدير  قال  ذلك  اىل 
يف املنطقة الجنوبية نرباس التميمي: انه جرى خالل السنوات املاضية 
اكتشاف  تم  بينما  باملخلفات،  ملوثة  مربع  مرت   420 أكثر  تطهري 

مساحات ملوثة جديدة تصل اىل 14 مليون مرت مربع.
املهداة  اليابانية  االلغام  كاسحة  لتشغيل  دراسة  اعداد  اىل  تطرق  كما 
ان  للبرصة واملتواجدة يف احدى مجمعات دائرة ماء البرصة، مستدركاً 
انه  عامني  قبل  الجواب  وعاد  املالية  وزارة  اىل  رفعها  تم  التي  الدراسة 

التوجد تعيينات وابراهم عقود وغريها.
ونوه اىل ان هذه الكاسحة اليمكن لها ان تدمر الذخائر الحربية الكبرية، 
األرايض  يف  املوجودة  سيما  األخرى  املخلفات  تطهري  يف  مفيدة  لكنها 
الزراعية.وأكد انه اليوجد أي دعم حكومي سواء عىل الصعيد املحيل او 

االتحادي مللف إزالة مخلفات الحروب.
لوقوع  تفادياً  امللوثة  للمناطق  تحذيرية  عالمات  وضع  عن  وكشف 
حوادث للمواطنني سيما للباحثني عن نبات الكمأ، مستدركاً ان ذلك غري 
كايف ويجب ان تكون هناك توعية، وقد سجل يف البرصة وحدها 5100 

ضحية ملخلفات الحروب.
البرصة،  يف  املدني  الدفاع  مدير  ساري  عيل  تحسني  العميد  قال  فيما 
ابالغ  ألف مرت مربع من خالل  املديرية طهرت 565،606  ان تشكيالت 
خالل  من  بالحرائق  االبالغ  آلية  نفس  وعىل  امللوثة  باألماكن  املواطنني 

االتصال بالرقم 115.
وحث ساري املواطنني الذي يبحثون عن نبات الكمأ او االحجار الكريمة 
وكذلك الباحثني عن مادة »الصفر« املوجودة باملخلفات الحربية االبتعاد 
عن املواقع امللوثة التي تشكل خطراً عىل حياتهم سيما وان »الصواعق« 
حساسة جداً وتنفجر رسيعاً، مؤكدا ان مفرزة ازالة القنابل غري املنفقة 
حالة  اي  معالجة  وباإلمكان  العراق  وخارج  داخل  مدرب  تشكيل  هي 
بمستوى  لألعماق  كاشفة  أجهزة  امتالكهم  اىل  الفتاً  عنها،  االبالغ  يتم 
بهذا  الدولة  باقي دوائر  للتعاون مع  استعدادهم  امتار، مؤكدا كذلك   6

الصدد.
الفتاً اىل ان هذه املفرزة قد أعطت 6 شهداء واخرين تعرضوا اىل اإلصابات 

خالل املدة املاضية.
واكد عىل اهمية دور املدرسة يف توعية الطالب باالبتعاد عن اي مخلف 
بينما  املعالجة،  املدني ألغراض  الدفاع  وابالغ مديرية   ) ) ظاهر  حربي 

الهندسة العسكرية يف قيادة العمليات تتوىل بقية املخلفات املدفونة.

ال يكون الّصديق صديقًا حتى يحفظ أخاه في ثالث: في نكبته وغيبته ووفاته.

المحافظة االكثر
 و االخطر تلوثا

المضيف والدلة والقهوة .. رمزية التقاليد وعبق التاريخ المتوارث

زراعة الصحراء .. افق واسع القتصاد رصين وقمع للبطالة

القــوش 

القوش... اختاروا لها موقعًا 
تتحدد بموجبه جغرافية المدينة، 

فهي تغفو في حضن أمها، 
وأمها هو جبل القوش الذي اختير 

اسمه من اسمها، أو جبل »بيث 
عذري« أي بيت العذارى، وهو 

سفح صخري تتخلله العشرات 
من الكهوف والمغار، يبدو من 

بعيد كوجه موشوم والمدينة 
تشّكل فمه. على هذا السفح 

سكن االلقوشيون األوائل، أجداد 
اآلشوريين، فهي مستوطن قديم 

ال يبتعد عن العاصمة اآلشورية 
نينوى غير ثالثين مياًل شمااًل، 

طفلة عمرها سبعة آالف سنة تغفو بحضن جبل
االثنين   25  كانون الثاين  2021   العدد  2510  السنة الحادية عشرة
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اىل كل السادة املسؤلني..  والسادة  الوزراء .. 
ابنت�ي اكملت تعليمها منذ ثمان س�نوات ادارة واقتصاد 
بغ�داد صباحي فرحن�ا وقتها ولكن فرحة لم تتم بس�ب 
ع�دم قبول تعينه�ا باي دائ�رة وقدم�ت اىل كل الوزارات 
والدوائر ولم يتم تعيينها بس�بب املحس�وبية واملنسوبية 
وفقر حالنا .. حيث اننا ال نملك ) ش�دات من الدوالرات (  
.. هذا نداء اىل كل من يدعي االنصاف وحب الخري و الحق 

.. النصافنا .. و الله املوفق .

                                      * سالم محمود

نح�ن مجموع�ة م�ن الط�اب والطالب�ات الراس�بني يف 
الس�ادس االعدادي ثاثة واربعة س�نوات نطلب اعطائنا 
نظ�ام املحاوالت ونظ�را ملا يمر به بلدنا م�ن اضطرابات 
سياسية واقتصادية اضافه اىل األوبئة راجيني النظر الينا 
بعني الرحم�ة واالبوة فالتحميل حق لن�ا وخاصه طاب 
األربع س�نوات حيث لم يبقى لنا اي فرصه و ال يش�ملنا 
اعادة الس�نه يف املدارس وتحت ه�ذه الظروف الصعبه ال 
نعل�م ماهو مصرينا و مس�تقبلنا فنتمنى من حظراتكم 

شمولنا بنظام التحميل.

                  * صعب ال رياض السعداوي

ناحي�ة  أه�ايل  نظ�م 
الحدودي�ة  »عتب�ة« 
رشق�ي الب�رة، وقفة 
ارض  احتجاجي�ة ع�ى 
م�ن  طالب�وا  الناحي�ة 
خاله�ا إحي�اء الناحية 
الت�ي هجرها أهلها منذ 
40 عام�اً نتيج�ة حرب 
الق�رن  يف  الثمانين�ات 
امل�ايض، فيم�ا توع�دوا 
ع�دم  ح�ال  بالتصعي�د 

االستجابة ملطالبهم.
منصور  الش�يخ  وذك�ر 
أه�ايل  أح�د  التميم�ي 
الناحي�ة  أن�ه حال عدم 

أه�ايل  مطال�ب  تلبي�ة 
الناحية وإع�ادة الحياة 
له�ا فإنهم س�يتجهون 
للتصعي�د وقط�ع منفذ 
الح�دودي  الش�امجة 

حسب قولهم. 
يذك�ر أن مناطق رشقي 
ناحية  ومنه�ا  الب�رة 
الحدودي�ة كانت  عتب�ة 
الثمانني  لحرب  مرسحاً 
الطاحنة يف القرن املايض 
وإي�ران،  الع�راق  ب�ني 
املناط�ق  تل�ك  وتش�هد 
بني حني وآخر س�قوط 
لرع�اة  س�يما  ضحاي�ا 

املخلفات  األغنام ج�راء 
تؤك�د  فيم�ا  الحربي�ة 
أنها  املختصة  السلطات 
وبعد ع�ام 2003 عملت 
عى رفع تل�ك املخلفات 
إلع�ادة  وتسع�ى  كم�ا 
الحياة لتلك املناطق من 
خ�ال توف�ري الخدمات 
له�ا خاص�ة وان جه�ة 
البرة الرشقية تش�هد 
توس�عاً س�كانياً نظ�راً 
الواس�عة  للمساح�ات 
املتوف�رة فيه�ا يف ظ�ل 
أزم�ة السك�ن يف مركز 

املحافظة.

واصل العرشات من أعضاء 
املجالس البلدية اعتصامهم 
أمام مكت�ب مجلس النواب 
الديواني�ة  محافظ�ة  يف 
للمطالبة بإط�اق رواتبهم 
التقاعدي�ة املتأخ�رة منذ 8 

سنوات.
إنه�م  منه�م  ع�دد  وق�ال 
يطالبون الحكومة املركزية 
ومجل�س الن�واب بإط�اق 
وإدراجها  املتأخرة  رواتبهم 
ضمن موازنة العام الجاري 
وإبطال الدعاوي القضائية 

املرفوعة ضدهم.

نطالب بتطبيق مادة 23 من قانون املفوضية التي تنص
املادة - 23 - تتوىل املفوضية العليا املستقلة لانتخابات تعيني منتسبيها 
كافة وفقاً لقانون الخدمة املدنية رقم ) 24 (لسنة ١٩٦0 و قانون املاك 
رقم ) 2٥ ( لسنة ١٩٦0 والتعليمات النافذة بهذا الشأن و تعدياته أو أي 

قانون يحل محله .                   * سلمان بركات

يف  العشوائي  الرمي  ظاهرة  عودة  املثنى،  يف  مختلفة  مناطق  من  مواطنون  انتقد 
الفرتة  خال  نسبيا  الظاهرة  تلك  انخفاض  بعد  وذلك  ملفت،  بشكل  املناسبات 
املاضية.وقال عدد منهم إن تلك الظاهرة عادت بشكل واضح خال الفرتة املاضية 
ضحايا  وقوع  من  حذروا  الشخصيات.كما  وتشييع  الخاصة  املناسبات  يف  السيما 
بني صفوف السكان فضا عن الخسائر املادية وتأثر األمن املجتمعي بشكل عام، 
صحيح.وكانت  بشكل  الظاهرة  تلك  ملكافحة  دورها  بأخذ  األمنية  الجهات  داعني 
املحافظة قد شهدت خال العامني املاضيني توقيع مواثيق شارك بها شيوخ عشائر 

وشخصيات عامة ملنع ظاهرة الرمي العشوائي يف املناسبات املختلفة.

القرار »351« ما له و ما عليه
نظ�م عدد م�ن ط�اب الكلي�ات يف محافظة الب�رة وقفة 
احتجاجي�ة لرف�ض ق�رارات وزارة التعليم الع�ايل  والبحث 

العلمي إلجراء االمتحانات حضورياً.
وق�ال عدد منهم، إن تلك الوقفة تأتي رفضا لقرارات الوزارة  
التي وصفوه باملجحفة بأداء االمتحانات حضوريا, مطالبني 

بتعديل القرار أو العدول عنه.
كما بينوا أن القرار ال يتناسب مع أسلوب التدريس وطريقة 

إعطاء املحارضات الكرتونيا.
فيم�ا أش�ار وا إىل أن الوقف�ة جرت وس�ط إج�راءات أمنية 
ملنع مث�ل هكذا تجمعات التي قد تش�كل خطورة عى حياة 

املواطنني عى خلفية تفجريات بغداد األخرية.

حل_واحد
يف  اليومي�ني  األُج�راء  و  العق�ود 
مؤسسات الدولة يجب أن يوضع لهم 
حل واح�د و ليس حل جزئ�ي و لفئة 

دون أُخرٰى أو ملؤسسة دون أخرى..!
أو  يزاي�دون  كأنه�م  الن�واب  بع�ض 
يري�دون  ت�ارًة   ، بمكيال�ني  يكيل�ون 
تثبيت فئة هنا و ت�ارًة اخرٰى يريدون 

تطبيق القرار رقم 3١٥ هناك !
و أصبح�وا مجرد ناقلني للمناش�دات 
لغ�رض إس�كات العق�ود و األُج�راء 

اليوميني .

طبقوا التالي 
يا نواب العراق:

١- تطبي�ق القرار رق�م 3١٥ يف جميع 
املؤسسات الحكومية.

و  الح�ذف  درج�ات  ح�ر   -2
االستحداث لتثبيت العقود يف كل سنة.
حسب إطاعنا و متابعتنا للقرار رقم 
3١٥ ، نعتق�د ان وزارة املالي�ة تعاني 
م�ن مسأل�ة معرف�ة األع�داد و حتى 
مجل�س الن�واب غري مطل�ع عى هذا 

املوضوع لعدة اسباب منها :
١- بعض الدوائر و كذلك وزارة املالية 
تسببت بعدم وضوح يف االعداد بسبب 
تفس�ري القرار بش�كل خاطئ و كذلك 
بسب�ب تلك�ؤ الدوائر ألس�باب إدارية 

تارًة و اس�باب متعلقة بالفساد تارًة 
اخرٰى.

2- األُج�راء اليومي�ني و العقود الذين 
تم تعيينهم)ما بعد صدور القرار رقم 
3١٥ ( ، كيف يت�م التعامل معهم هذا 
األمر جع�ل وزارة املالي�ة و الدوائر يف 
ح�رية ما عدا بعض الدوائر ترفت و 

رفعت اسمائهم .
3- إدراج املحارضين ضمن هذا القرار 
أي بعد صدور القرار كذلك مع إضافة 
اعداد جديدة أخرى بدون توضيح من 

املالية عن كيفية الترف مالياً .. !  

مطالبة
نح�ن نطالب مجلس الن�واب و وزارة 
املالية بأن يستوعبوا الجميع و تنظيم 
عم�ل العق�ود و األُج�راء اليومي�ني و 
عق�ود املحارضي�ن ضم�ن بن�ود هذا 
الق�رار .م�ع إيق�اف التعي�ني بصفة 

#عقد بإستثناء املؤسسات الربحية .
ألن اإلس�تمرار بالتعي�ني تح�ت ه�ذه 
الصفة هو مش�كلة با حل مستقبيل 

و توريط للشباب .

السام عليكم 
معايل وزير الشباب و الرياضة 

املحرتم ..
ابنائ�ك واخوان�ك موظف�ي ش�باب ورياضه 
نينوى يناش�دوك بأسم االنسانيه بخصوص 
رواتبه�م املدخرة التي م�ى عليها اكثر من 
ارب�ع س�نوات ولم ترف لح�د االن اال جزء 
قليل منها والجزء االكرب بقي بحساب الوزارة 
ال نريد ان نعيد ذكر االحداث واالس�باب التي 
ادت اىل عدم رصفها بوقتها املقرر ان ترف 
.نح�ن االن ابناء اليوم الل�ه يسامح اليل كان 

السب�ب يف اذيتنا وله�ذا نطلب م�ن جنابكم 
املؤقر العم�ل عى رصفه�ا بالقريب العاجل 

بعد اقرار املوازنه..
وال نري�د مزي�د م�ن الروتني املجح�ف الذي 
اذان�ا كث�ريا )كتابن�ا وكتابك�م( الن العمليه 
واضحه كوضوح الش�مس وال تحتاج ذهاب 
اىل القايض  س�يادة الوزير ارجوا ان تنصفنا 
وت�رد الين�ا حقوقنا النك وعدتن�ا ووعد الحر 
دي�ن /تحيات�ي وتحي�ات زمائ�ي املوظفني 

املظلومني لك. 

                      *    عيل الحديدي

أهالي »عتبة« يطالبون بإحياء ناحيتهم

إنتق�د مواطن�ون م�ن واس�ط ظاه�رة قلع األش�جار من 
الجزرات الوس�طية التي تقوم به�ا بلدية الكوت يف عدد من 
مناط�ق مرك�ز املدينة.وقال ع�دد منهم إن التل�وث البيئي 
الذي ينت�رش بسبب زيادة عدد املركب�ات وعوادم السيارات 
واملولدات الكهربائية املنترشة يف املناطق السكنية يستدعي 
زي�ادة عدد األش�جار يف 
الجزرات.داع�ني  ه�ذه 
إىل  املختص�ة  الجه�ات 
رضورة إع�ادة النظر يف 
حم�ات قل�ع األش�جار 
وض�ع  ع�ى  والعم�ل 
خط�ة لتش�جري املدين�ة 
بنبات�ات دائمة الخرضة 
أن  الجو.يذكر  لتحس�ني 
اإلدارة املحلي�ة يف الكوت 
أعلن�ت يف وق�ت س�ابق 
ع�ن تحوي�ل ع�دد م�ن 
إىل  الخرضاء  املساح�ات 
س�احات للع�ب خمايس 
تعليمات  بحس�ب  الكرة 
وزارة  م�ن  ص�درت 

البلديات بهذا الشأن.

كش�فت مصادر أمني�ة  عن إج�راء تغيريات 
من قبل القي�ادات األمنية يف خططها لحماية 
وذل�ك  البرشي�ة  التجمع�ات  ذات  األماك�ن 
ع�ى خلفية االس�تهداف الذي ش�هدته بغداد 
نهاية األس�بوع املايض، مش�رية إىل أن هناك 
تش�ديداً امنياً ستشهده السيطرات الخارجية 
للمحافظات، نافية يف الوقت ذاته وجود توجه 

لعودة السيطرات الداخلية يف املدن.
وقال�ت املص�ادر إن الرتكيز بص�ورة عامة يف 
املحافظات، س�يكون باتج�اه تكثيف حماية 
واملس�اجد  واملتنزه�ات  وامل�والت  األس�واق 
واألماك�ن ذات التجمعات الس�كانية الكبرية، 
مش�رية إىل أن األجه�زة األمنية وبع�د تحرير 
الع�راق من قبضة اإلره�اب وإعادة األمن له، 
اتجه�ت نحو نزع الس�اح املنفل�ت للحد من 
النزاع�ات العش�ائرية وعملي�ات االغتي�االت 
 أما اآلن وبعد االس�تهداف األمني الذي حصل 
ببغ�داد تكثف�ت الجهود األمني�ة نحو حماية 

األماكن ذات التجمعات البرشية.

مواطنون في الكوت
 ينتقدون ظاهرة سيئة

وقفة احتجاجية لطلبة الكليات 
  رفضًا لقرار االمتحان الحضوري

مطالبة بتطبيق المادة )23(

السام عليكم و رحمة الله و بركاته

اىل السيد رئيس الوزراء املحرتم 
������������������������������

و السيد وزير الدفاع املحرتم 
�������������������������������

اني جريح الحرب عى  داعش ) عدنان ثجيل ناجي( 
واملنس�وب اىل امري�ه مواق�ع واس�ط..  س�بق وان 
برتت  ساقي اليرسى جراء مقاتلتي لتنظيم  داعش 
االرهاب�ي .. وم�ع ذلك فان�ا ولحد ه�ذه اللحظه لم 
اس�تلم اي مكرمة او تعويض م�ن الحكومةاملوقرة 
اطلب من الجهات املعنيه واناشدهم باسم االنسانيه 
ان ينظ�روا لحايل وظرويف املتعبة ج�دا حيث اني اب 
لخم�س ابن�اء واليوجد معي�ل لديهم اال ان�ا والله ..  
دمت�م يل عونا و  فخرا  .. و اىل كل من يسمع صوتي 
اتمنى انص�ايف بحقوقي ولكم من�ي جزيل االحرتام 
والتقدي�ر 077١4787234 س�يدي املح�رتم التمس  

من سيادتكم املوافقه عى  مقابلتكم. 
مع كل املمنونية.

                                   * عدنان ثجيل ناجي

مناشدة..
 و مظلومية

أعلن�ت رشك�ة نفط ميس�ان عن 
الحربية  األلغام واملخلف�ات  إزالة 
م�ن حقوله�ا النفطي�ة يف )أب�و 
غرب، والفك�ة، والبزركان، ونور، 
والعم�ارة، والش�هابي، وديم�ة( 

واملناطق املحيطة بتلك املواقع.
الصح�ة  هيئ�ة  مدي�ر  وأوض�ح 
الرشك�ة  يف  والبيئ�ة  والسام�ة 
بي�ان  يف  محم�د  حس�ن  كفاي�ة 
تلقت) املراق�ب و الناس ( نسخه 
من�ه إن هنال�ك انتش�ار كمي�ات 
كب�رية م�ن املتفج�رات والقنابل 
واأللغ�ام واألعت�دة املرتوكة جراء 
الحروب السابقة، وبالتنسيق مع 
وزارة الدف�اع والدف�اع املدن�ي تم 
تطهري مايني األمتار وفق املعاير 
الدولية والوطنية لشؤون األلغام 
لتوفري أجواء آمنه لكافة العاملني 

يف املشاريع والحقول النفطية«.
الت�زال  الرشك�ة  »أن  وأضاف�ت 
مستم�رة بأعم�ال رف�ع وإزال�ة 
األلغ�ام لحني الوص�ول إىل نسبة 
40% ضم�ن التزاماتن�ا بالخط�ة 
لش�ؤون   2020 لع�ام  السنوي�ة 
املكام�ن  إىل  باإلضاف�ة  األلغ�ام 
النفطية التابع�ة لنا بهدف تأمني 
هذه األرايض لضمان استخدامها 
يف إقام�ة العدي�د م�ن املش�اريع 
الطاق�ة  وزي�ادة  اإلس�رتاتيجية 
بحس�ب  للرشك�ة«،  اإلنتاجي�ة 

البي�ان. اىل ذلك أف�اد عضو لجنة 
الصح�ة والبيئ�ة الربملانية حسن 
خاطي بأن الدراس�ات والبحوث 
الخاصة تش�ري إىل أن عدد األلغام 
يف املناطق الصحراوية والحدودية 
تساوي ع�دد املواطنني الساكنني 
يف تل�ك املحافظ�ات الت�ي تحتوي 

عى مخلفات حربية.
لي�س  املل�ف  إن  خاط�ي  وق�ال 
بحاجة إىل ق�رارات جديدة، هناك 
لكنها  ق�رارات وضع�ت مسبق�اً 
والتموي�ل  الوق�ت  إىل  بحاج�ة 

لتطبيقها.
وأضاف خاطي بأن ملف األلغام 
ل�م ُيخصص له مبال�غ يف موازنة 
202١ ولك�ن باإلم�كان مناقل�ة 
بع�ض األم�وال وتخصيصها لهذا 
الغ�رض، مش�ريا إىل أن الرتكيز يف 
الحربية  األلغام واملخلفات  مسح 
ينص�ب ع�ى األماك�ن الت�ي يتم 
استثمارها كمش�اريع سكنية أو 

غري سكنية.
ودعا خاطي الجه�ات املعنية إىل 
اتخاذ التدابري األمنية للحد من تكرار 
الحوادث والتعاقد مع رشكات أمنية 
لها خ�ربة ودور لتنقية تلك األماكن 
وزارة  دور  أن  إىل  الفت�ا  امللغوم�ة، 
البيئ�ة كان أكرب وأكث�ر فعالية قبل 

أن تدمج مع وزارة الصحة.
من جانب اخر كشف تجمع حماية 

البيئة يف املثنى، أن املخلفات الحربية 
امللق�اة يف بادية املحافظ�ة من قبل 
القوات األجنبية، أدت خال الثاثني 
س�نة املاضية إىل س�قوط أكثر من 
4 آالف ش�خص ب�ني قتي�ل وجريح 
ومع�اق، فيم�ا أش�ار إىل أن الجه�د 
املحيل والدويل يحتاج إىل فرتة طويلة 

إلزالة تلك املخلفات بشكل نهائي.
وق�ال س�كرتري اللجن�ة إن الجهود 
البرشي�ة إلزالة تل�ك املخلفات بدأت 
بالق�وات األمريكي�ة ث�م انتقلت إىل 
الجه�د الخاص من قب�ل األهايل من 
خ�ال تش�كيل مجامي�ع )صائدو 

األلغام(.مبين�ا أن ذلك الجهد تحول 
الدف�اع  يف ع�ام 2008 إىل مديري�ة 
املدن�ي الت�ي تعم�ل حت�ى اآلن من 
خ�ال فرقها ع�ى إزال�ة املخلفات 
ومعالجته�ا بالتع�اون م�ع جهات 

حكومية أخرى.
املحافظ�ة  أن  حم�دان  وأض�اف 
مساع�دات  بمنظم�ة  اس�تعانت 
الش�عب النرويج�ي للتخل�ص م�ن 
تلك املخلف�ات وتدريب مجاميع من 
أه�ايل ناحية بصية عى التعامل مع 
املخلفات وجمعه�ا والتخلص منها 

بعد ذلك.

ازالة المخلفات الحربية واجب وطني و انساني 

تراكم النفايات وسط ميسان
شكا مواطنون يف ميس�ان، من تراكم النفايات 
بالق�رب م�ن معب�د الصابئ�ة املندائي�ة الواقع 
يف منطق�ة املاجدية  » س�دة  الصابئة » وس�ط 
العمارة.وق�ال ع�دد منه�م ان النفايات تكونت 
بفعل رميها بعش�وائية من قبل عدد من سكنة 
املنطق�ة املج�اورة للمعب�د وتراكمه�ا بس�بب 
عدم رفعها بش�كل دوري من قب�ل دائرة بلدية 
العم�ارة، مطالب�ن برفعها ك�ون املنطقة تعد 
من املناطق االثرية يف ميسان كون املعبد مشيد 

فيها منذ مئات السنن، حسب قولهم.
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جمال البصري

ضرورة تكثيف الجهد األمني
 في أماكن التجمعات البشرية

يطالبون بإطالق
 رواتبهم التقاعدية

الحق و ...المحسوبية 

مناشدة إلى وزارة التربية

مناشدة باسم االنسانية

ناش�د املهندس�ون والجيولوجيون املتعاقدون مع الرشكات النفطية ضمن قرار 
١74 بإضاف�ة فق�رة يف موازن�ة الع�ام الج�اري 202١ تتضم�ن تثبيته�م يف تلك 
الرشكات.وقال�وا يف مناش�دتهم إنهم أكمل�وا املدة »األصغري�ة« بالنسبة لحاميل 
ش�هادة البكالوريوس والتي تعد خدمة س�نة فعلية.وبين�وا أن أعدادهم باآلالف 
ضمن قرار ١74 وقد نظموا اعتصامات أمام وزارة النفط لكن دون استجابة وتم 

تهميشهم ولم يتم ذكرهم بأي فقرة من موازنة 202١.

المهندسون والجيولوجيون
 المتعاقدون يناشدون بالتثبيت

انتقاد في المثنى لعودة ظاهرة
 الرمي العشوائي في المناسبات
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طالب�ت الوكالة الوطنية لس�امة األدوي�ة واملنتجات الصحية »ANSM« يف فرنس�ا 
برضورة إطاق حملة لتعزيز املعلومات املتداولة عىل علب عقار »الباراس�يتامول«، 
بهدف توعية املرىض وإخصائيي الرعاية الصحية باملخاطر الكبدية املرتبطة بس�وء 

استخدام العقار، ويعد املسكن األول حول العالم املستخدم لتسكني األلم.
وأطلق�ت الوكال�ة الفرنس�ية، تحقيقا لهذا اله�دف، حملة استش�ارات عامة حول 
الرسائل التحذيرية الخاصة باستخدامات املسكن 
األش�هر حول العالم، بهدف من�ع الخطر الكبدي 

بني العديد من مستخدمي هذا املسكن.
األدوي�ة  لس�امة  الوطني�ة  الوكال�ة  وقال�ت 
واملنتجات الصحي�ة »ANSM«، يف بيان صحفي، 
إن »الباراس�يتامول« دواء آم�ن وفع�ال يف ظ�ل 
ظ�روف االس�تخدام العادي�ة، ولك�ن يف حال�ة 

طري�ق  ع�ن  س�يما  ال  االس�تخدام،  س�وء 
الجرع�ات الزائدة أو الجم�ع بني عدد من 

العقاق�ر الطبي�ة الت�ي تحت�وي عىل 
عن�ارص دوائي�ة متواج�دة أيض�ا يف 
»الباراس�يتامول«، أو عدم االلتزام بالجرعة املويص بها من قبل الطبيب 
املعالج، ويمكن أن يتس�بب عقار »الباراس�يتامول« يف أرضار جس�يمة 

للكبد يف بعض الحاالت، وال يصبح فيها الشفاء أمرا ممكنا.
اس�تخدام  س�وء  أن  ع�ىل  بيانه�ا،  ىف  الفرنس�ية،  الوكال�ة  وش�ددت 

»الباراس�يتامول« يعد يف مقدمة األس�باب الرئيس�ية يف تليف الكبد يف فرنسا، 

»كرسة القلب« واقع يصيب البعض يف أوقات عصيبة وهو ما يش�كل خطرا عىل 
الصحة حيث أظهرت الدراس�ات أن خطر اإلصاب�ة بنوبة قلبية يزيد بمقدار 21 
 eehealth ضعًفا خال 24 ساعة بعد فقدان أحد األحبة.وحسب ما ذكره موقع
يمكن لألخبار املحزنة أن تمهد الطريق لنوبة قلبية 
أو س�كتة دماغية عن طريق تغير ضغط الدم 
ومع�دالت النب�ض، وتحفي�ز إف�راز هرمونات 
التوت�ر، ويمك�ن أن تؤدي التغي�رات يف كيمياء 

الدم أيًضا إىل حدوث جلطات دموية خطرة.
ويؤدي الحزن الش�ديد أحياًنا إىل مشكلة قلبية 
 Takotsubo مختلفة منها: اعتال عضلة القلب
أو متازمة القلب املكس�ور، وهي حالة تش�به 
النوبة القلبية مع أعراض مثل ألم الصدر وضيق 
التنفس.ويمكن أن يتأثر القلب بصدمات أخرى 
إىل جان�ب فقدان أحد األحبة ، ويمكن أن تحدث 
متازمة القلب املكسور، والتي تسمى أيًضا اعتال عضلة القلب بسبب اإلجهاد 
، كرد فعل ألخبار س�يئة أخرى، مثل تش�خيص الرسطان لدى أحد أفراد األرسة، 

يف بعض األحيان، ويمكن أن يكون اإلجهاد البدني، مثل نوبة الربو الشديدة.

الحــزن المستمــر يــؤثــر 
على عضلة القلب

كش�ف الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن استخدام 
أح�دث التقني�ات الحديث�ة يف ع�اج األم�راض املختلفة ووفق�اً لألدلة اإلرش�ادية 
والربتوكوالت العاجية املعتمدة عاملياً، مش�راً إىل أن تطبيق ذلك يرفع نس�ب نجاح 

اإلجراءات الطبية ما يحقق رضا املنتفعني.
وقال الس�بكي، إن أداة الدولة لتطبيق خدمات منظومة التأمني الصحي الشامل يف 
بيان إن القيادة السياسية توفر كافة سبل الدعم 
ملنظومة التأمني الصحي الش�امل ما أهلها ألن 
تكون متسلحة بأحدث التقنيات العاملية لعاج 
األمراض املختلفة خاصة التخصصات الدقيقة 
مثل جراحات القلب التي بلغت نس�ب نجاحها 
98 %.وأوض�ح رئي�س الهيئ�ة العام�ة للرعاية 
الصحية، أن الهيئة تنتهج سياسات استقطاب 
الخرباء الدوليني يف كاف�ة التخصصات الطبية.
وتاب�ع، نهتم بالتعاون مع الخ�رباء األجانب يف 
كافة التخصصات الطبية لإلطاع عيل جديدها 
به�دف تعليم الك�وادر الطبي�ة محليا وتدريبهم ع�ىل التدخات الطبي�ة والعاجية 
والتش�خيصية يف إط�ار االهتم�ام الكام�ل بمنظوم�ة التعلي�م الطبي املس�تمر ما 
يستهدف تقديم خدمات طبية بجودة تتناسب مع معاير تقديم الخدمات ملنتفعي 
منظوم�ة التأم�ني الصحي الش�امل الجديدة الت�ي ترتكز عىل مقومات اس�تغال 

التكنولوجيا بهدف رضاء املنتفع. 

تحذير من االستخدام المفرط 
لـ »الباراسيتامول«

أخطـــاء بــوجبـــة العشـــاء تــزيــد الـــوزن

خالل 2021.. تقنيات خاصة لمحاربة الوحدة

األطعمة الغنية بالكوليسترول »بريئة« من أمراض القلب

وصف خرباء من رشكة االتصاالت النرويجية 
س�تكون  الوح�دة  مكافح�ة  ب�أن   Telenor

االتجاه الرئييس لعملهم يف هذا العام.
ع�دد  ف�إن  الرشك�ة  إحص�اءات  وبحس�ب 
األش�خاص الوحيدين يف العالم قد زاد بش�كل 
ملح�وظ مع ظه�ور وباء الف�روس التاجي، 
مما س�يؤثر عىل الصحة النفس�ية للمجتمع، 
وفقا لتقارير RBC.وأشار الخرباء إىل أن »عام 
2020 أظهر لنا أن الوحدة هي مشكلة صحية 
أساسية يف املجتمع، ونعتقد أنه سيكون هناك 
اس�تجابة تكنولوجي�ة غر مس�بوقة يف عام 

.»2021
ويف رأيهم، ستشهد البلدان عالية التقنية قريبا 
أمثلة عىل اس�تخدام الواقع املعزز واالفرتايض 
يف االتصاالت الثاثية األبعاد. ستظهر روبوتات 
محادثة جديدة مدعومة بالذكاء االصطناعي 

يف السوق ملساعدة األفراد.

الح�ل  نح�و  االتج�اه  تحدي�د  بالفع�ل  وت�م 
التكنولوجي ملش�كلة الوحدة. لذلك يف الواليات 
املتح�دة، أثناء الوباء، نم�ا االهتمام بخدمات 

املواعدة وبرامج الدردشة بشكل كبر.
وبمس�اعدة أح�د ه�ذه التطبيق�ات املعروف 
باسم Replika يمكنك إنشاء صديق افرتايض 
ع�ن طريق اختيار مظهره وصوته وس�ماته 

الشخصية.
ه�ذا  ش�خص  ملي�ون  ح�وايل  ويس�تخدم 
التطبيق كل شهر. أصبحت خدمات الصحة 
العقلي�ة مثل تطبي�ق التأم�ل Calm أكثر 

شيوعا. ويف روسيا، ملحاربة الشعور 
 ،Realy بالوحدة، توج�د منصة 

التي تض�ع نفس�ها كمكان 
لقاء ألولئك الذين 

ع�ن  يبحث�ون 
أصدقاء.

تش�ر دالئل حديثة إىل أن تناول األطعمة، التي 
تحتوي عىل نس�بة عالي�ة من الكوليس�رتول 
يج�ب أال يكون مص�در قلق بعد الي�وم، وذلك 
م�ن  املرتفع�ة  املس�تويات  أن  م�ن  بالرغ�م 
الكوليس�رتول »الض�ار« يف ال�دم، الت�ي لطاملا 
ارتبط�ت باإلصاب�ة بأمراض القل�ب، ما زالت 

مصدر قلق صحي.
وأوضح الدكتور س�تيفن نيس�ن، استش�اري 
أمراض القلب واألوعية الدموية يف مستش�فى 
كليفاند كلينك بالواليات املتحدة، أن ما يشهد 
اً يف الوق�ت الحايل ه�و تزاي�د االعتقاد يف  تغ�ررّ
أوس�اط الباحثني واألطب�اء أن تناول األطعمة 
الغنية بالكوليس�رتول، كالبي�ض، قد ال يكون 
له تأثر كبر عىل مس�تويات الكوليس�رتول يف 

الدم.
مسألة معقدة:

لكنه دعا األش�خاص، الذين يعانون مش�اكل 
الس�كري،  م�رض  مث�ل  معين�ة،  صحي�ة 
الغني�ة  األطعم�ة  تجن�ب  يف  االس�تمرار  إىل 
بالكوليس�رتول، قائاً إن رضر الكوليس�رتول 

يظلرّ »مسألة معقدة«.
والكوليس�رتول ه�و مادة ش�معية ينتهي بها 
املطاف مرتسبة عىل جدران الرشايني، وتسبرّب 
ل اللويح�ات، الت�ي ت�ؤدي إىل اإلصاب�ة  تش�كرّ

الدماغي�ة.  والس�كتات  القلبي�ة  بالنوب�ات 
ويبل�غ الح�د األع�ىل اليومي املس�موح به من 
الغذائي�ة  اإلرش�ادات  وف�ق  الكوليس�رتول 

األمريكية 300 ملليغرام.
د استش�اري القل�ب واألوعي�ة الدموية أن  وأكرّ
الرتكي�ب الجيني، ال النظ�ام الغذائي، هو أهم 

مح�ررّك ملس�تويات الكوليس�رتول يف ال�دم، 
الفتاً إىل حقيقة أن الجس�م نفسه ينتج 

الكوليس�رتول بكمي�ات أكرب بكثر 
مما يمكن للمرء تناوله.

تجن�ب  ف�إن  »ل�ذا  وتاب�ع 
األطعم�ة، التي تحتوي عىل 

نس�ب عالية من الكوليس�رتول لن يؤثر كثراً 
يف مس�تويات الكوليس�رتول يف الدم«، عىل حدرّ 

قوله.
وأوض�ح الدكت�ور نيس�ن أن ح�وايل 85% من 
الدموي�ة  ال�دورة  يف  املوج�ود  الكوليس�رتول 
»يصنعه الجس�م يف الكب�د، أي أنه ال يأتي من 

األغذية، التي نتناولها«.
�ح املراك�ز األمريكي�ة  ويف ه�ذا الس�ياق ترجرّ
ملكافح�ة األم�راض والوقاي�ة منه�ا أن يكون 
األش�خاص، الذي�ن لديه�م تاري�خ عائيل من 
أم�راض القلب، يش�اركون أف�راد عائلتهم يف 
ظ�روف وراثي�ة معيرّن�ة قد تزيد م�ن مخاطر 

تعررّضهم لهذه األمراض.

دراسة: النوم الجيد مهم قبل تلقي جرعات لقاح كورونا
كشفت دراس�ة جديدة من جامعة والية 
أوهاي�و بأمري�كا أن هن�اك 49 لقاح�ا 
إىل  ألم�راض مختلف�ة يع�ود تاريخه�م 
أكثر م�ن 30 عاما وكان م�ن الرضوري 
معرف�ة كي�ف يؤث�ر اإلجه�اد واالكتئاب 

والس�لوكيات الصحية، مثل التمارين 
الرياضي�ة، عىل االس�تجابة 

املناعية للقاح، وفقا 
موق�ع  م�ن 

medicalxpress.وأض�اف معه�د والي�ة 
أوهاي�و االمريكي، أن اإلجه�اد يمكن أن 
يؤخر اس�تجابة الجس�م املض�اد للقاح، 
كما  يمكن أن يعزز أيضا اآلثار الجانبية.
كما وجدت دراسات إضافية مع جانيس 
كيكول�ت ج�ارس وزوجه�ا 
املناع�ة  الراح�ل، عال�م 
أن  ج�ارس،  رونال�د 
الذين  األش�خاص 
م�ن  يعان�ون 

ب  كتئ�ا ال ا

لديه�م املزي�د م�ن اآلث�ار الجانبي�ة بعد 
اآلث�ار  بع�ض  وج�ود  م�ع  التطعي�م، 
إن  ج�ارس  كيكول�ت  الجانبية.وقال�ت 
الحص�ول عىل ق�در كاف م�ن النوم قبل 
الحصول عىل جرعات اللقاح، حتى يعزز 
من جه�از املناعة، ف�أن تراجع معدالت 

قلة النوم يؤثر عىل االستجابة املناعية.

ال يشء يضاهي تناول عشاء لذيذ مطبوخ 
يف املنزل بعد ي�وم طويل من العمل، إال أن 
الكثرين يرتكب�ون أخطاء عديدة خاصة 
أثن�اء وجب�ة العش�اء والت�ي ق�د تؤدي 

بدورها لزيادة الوزن.
فيما ييل مجموعة من األخطاء الخاصة 
بوجبة العش�اء، والتي تؤدي إىل زيادة 
الوزن، بحسب ما أورد موقع “إم 

إس إن” اإللكرتوني:
االنتظ�ار لوق�ت طويل 
بني العشاء والغداء:

خب�رة  تق�ول 
ليكيس  التغذي�ة 
بيني، إن تناول 
يف  العش�اء 
مبكر  وق�ت 
م  وع�د

ت�رك وق�ت طوي�ل ب�ني وجبت�ي الغ�داء 
والعش�اء، أمر مهم لتف�ادي زيادة الوزن، 
ألن تن�اول العش�اء بع�د وق�ت طويل من 
وجبة الغداء قد يتس�بب للشعور بالجوع 
الشديد ويؤدي إىل تناول املزيد من الطعام.

ع�دم تن�اول م�ا يكف�ي م�ن األطعم�ة 
الصحية:يساعد تناول املزيد من األطعمة 
الصحية عىل العشاء عىل الشعور بالشبع، 
مم�ا يمنعك من تن�اول وجب�ات إضافية 
خ�ال اللي�ل. ينص�ح بتن�اول الكثر من 
الربوت�ني واأللي�اف والده�ون الصحية يف 
وقت العشاء للشعور بالشبع حتى وجبة 
اإلفطار يف صباح الي�وم التايل. كما يويص 
الخرباء بتناول كميات كبرة من املاء أثناء 
النهار، ألن ذلك يس�اعد يف تحضر جسمك 
ملدة 8-10 ساعات من الصيام أثناء النوم، 
ويحافظ ع�ىل رطوبة الجس�م الذي يزيد 
من عملية التمثيل الغذائي ويجعل فقدان 

الوزن أكثر سهولة.
عدم تناول سعرات حرارية كافية:

يرتك�ب الكث�ر م�ن الن�اس ه�ذا الخطأ 
بأش�كال عديدة، مثل تناول سلطة نباتية 
فقط عىل العش�اء، أو تن�اول جزء صغر 
ج�ًدا من الطعام أو تقلي�ل الكربوهيدرات 
عىل وجبة العش�اء. تقول خبرة التغذية، 

فرانس�يس الرجمان روث: »لسوء الحظ، 
ب�دالً م�ن املس�اهمة يف إنق�اص ال�وزن، 
يمكن أن يؤدي ذلك يف كثر من األحيان إىل 
نتائج عكس�ية ويؤدي بك إىل تناول وجبة 
كب�رة قبل النوم أو حت�ى وجبات خفيفة 

متعددة«.
وأضاف�ت »من األفضل تن�اول وجبة أكثر 
بالربوت�ني والكربوهيدرات وبعض  توازناً 
تك�ون  أن  ويمك�ن  الصحي�ة.  الده�ون 
الس�لطة كافية إذا كان�ت تحتوي عىل ما 
يكف�ي من الربوت�ني واأللي�اف إلبقائك يف 
حالة من الشبع. أنصح بإضافة املكرسات 
والجبن وبعض الزيتون والخضار املشوية 
إىل وجبة العش�اء. كما يمكن تناول بعض 
التون�ة املعلبة أو فط�رة نباتية إىل جانب 

السلطة لجعلها أكثر إشباعاً«.
بالج�وع  الش�عور  بع�د  العش�اء  تن�اول 

الشديد:
إن أس�وأ خطأ يمك�ن ارتكابه ه�و تناول 
العش�اء بع�د الش�عور بالجوع الش�ديد، 
والذي يتس�بب بتن�اول وجبة كب�رة جداً 
بش�كل رسيع والش�عور باالنتف�اخ. هذه 
الع�ادة قد تؤدي إىل ع�رس الهضم يف الليل، 
وبالت�ايل صعوبات يف النوم قد تس�اهم يف 

زيادة الوزن عىل املدى البعيد.

امل�اء ه�و رس الحي�اة، ل�كل املخلوق�ات، با 
استثناء، وبالنسبة لجس�م اإلنسان، فمعظم 
تكوينه من املاء، الذي يمده باألكسجني الذائب 
فيه، وهذا األكس�جني بدوره هو املسئول عن 

تجديد خايا الجسم، وحياته بشكل عام.
ويعد رشب املاء بكمية كافية يوميا ممارسة 
بسيطة تعود بنفع ال حرص له عىل الصحة ما 

قد يعزز العمر املديد للفرد.
وينص�ح الخ�رباء بأخذ قس�ط كايف م�ن املاء 

يومي�ا م�ن أجل م�د الجس�م بم�ا يحتاجه 
ال�دورة  وتنش�يط  ب�ه  الخاي�ا  لتجدي�د 

الازم�ة  النض�ارة  وإعط�اء  الدموي�ة 
للبرشة والجلد والش�عر ايض�اً، إال أنه 
خال فصل الش�تاء يهم�ل الكثرون 
تناول املي�اه عىل الرغم م�ن فوائدها 

املتعددة للجسم.
ووفقا للخرباء، فإن رشب املاء يمكن 
ع�ىل  ويس�اعد  الذاك�رة  يحس�ن  أن 

امتص�اص العن�ارص الغذائي�ة وزيادة 
الطاق�ة، ولذل�ك، من ال�رضوري معرفة 

الكمي�ة الكافي�ة م�ن املاء يومي�ا لضمان 
الحصول عىل هذه الفوائد.

يف التقري�ر التايل نرصد الكمية الواجب رشبها 

يوميا وكيف يساعدنا يف إطالة العمر؟
يع�د امل�اء ه�و املك�ون الكيميائ�ي الرئي�يس 
لجسمنا ويش�كل نحو 60% من وزن الجسم، 
يجب أن يكون املاء هو املرشوب املفضل لدينا 
ع�ىل املرشوبات الس�كرية املليئة بالس�عرات 

الحرارية.

األم�راض  ع�ىل  الس�يطرة  مراك�ز  وأف�ادت 
والوقاية منها )CDC( أن املاء يساعد الجسم 
يف الحف�اظ عىل درجة ح�رارة طبيعية، وعىل 
تزيي�ت املفاص�ل، ويحم�ي الحب�ل الش�وكي 
ويكن�س  األخ�رى،  الحساس�ة  واألنس�جة 

النفايات السامة من الجسم.
فوائد رشب املاء للجسم:

وتش�مل الفوائ�د الصحي�ة األخ�رى للمي�اه 
تقلي�ل التعب أثناء النهار، وتحس�ني الذاكرة، 
وتغذية الجلد، وتحس�ني الهضم، واملساعدة 
يف امتص�اص العن�ارص الغذائي�ة، وإزالة 
الس�موم من الجسم، وتحس�ني الدورة 

الدموية.
التغذي�ة جولييت  وقال�ت أخصائي�ة 
كيل�و وأخصائي�ة التغذي�ة الدكتورة 
سارة بروير إن كل شخص يحتاج إىل 

رشب كمية مختلفة من املاء.
اليومي�ة  املتطلب�ات  أن  إىل  وأش�ارت 
م�ن املاء لكل ف�رد تعتمد ع�ىل الوزن، 
والعمر، والجنس، ومس�توى النش�اط، 
واملناخ الذي يعي�ش فيه، مؤكدة أنه يجب 
أن ترشب امل�رأة عموما نح�و لرتين من املاء 

كل يوم، ولرتين ونصف اللرت للرجل.

تعرف على كمية الماء الالزمة لجسمك يوميا

بروتوكوالت حديثة لعالج االنسداد 
المزمن للشرايين التاجية 
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أمام  زوجها،  ضد  حبس  دعوى  زوجة  أقامت 
محكمة مدينة السادس من أكتوبر بمرص، اتهمته 
فيها بالسب والقذف والتشهري بسمعتها، وادعائها 
زمالئها  وسط  فضحها  بسبب  بها  الرضر  إلحاقه 
إسقاط  ليحاول  بالخيانة  لها  اتهامه  بعد  بعملها، 
عقابا  بها  للتحرش  بلطجية  وتحريضه  حقوقها، 
لها عىل طلبها االنفصال منه، ومالحقتها بقضايا 

النشوز والطاعة. 
من  سنوات   6 مرور  بعد  بأنه  الزوجة  وأفادت 
وعندما  بصديقته،  الزواج  زوجها  قرر  الزواج، 
يدفعها  حتى  مكيدة  تدبري  قرر  بحقوقها،  طالبته 
ديونه،  وإجبارها عىل سداد  للتنازل عن حقوقها، 
أنها  إىل  الزوجة  كذبا.وأشارت  له  خيانتها  وادعى 
عقب  حادة  خالفات  نشوب  بعد  للرضب  تعرضت 
زواجه بأخرى، وأنه زوجها قام برسقة مصوغاتها، 
ومالحقتها باتهامات باطلة، وحرمانها وابنتها من 
شقة الحضانة، ورفضه التكفل بالنفقة، واعتماده 

وفقاً  عملها،  من  تتقاضاها  التي  األموال  عىل 
لصحيفة »اليوم السابع«.

أقساط  لسداد  وعائلتها  دفعها  زوجها  أن  وأكدت 
املسؤولية،  تحمله  عدم  بسبب  الزوجية،  شقة 
النسائية،  عالقاته  عىل  أمواله  تبديد  واعتياده 
وإساءاته املتكررة لها، ما تسبب يف خالفات بينهما، 
لتقوم بطلب الطالق، بعد طردها من منزلها، بعد 
بحفل  والخاصة  املرتاكمة  ديونه  سداد  رفضها 

زفافه من سيدة تكربه بـ 15 عام.
وأضافت قائلة:

 »حاولت توفري مستوى اجتماعيا الئقا يل وزوجي، 
فكنت أعمل ليال ونهارا ألساعده بأن نعيش حياة 
ابنتي،  أربي  حتى  ترصفاته  عىل  صربت  سعيدة، 
بالجحود،  له  وبالرغم من ذلك قابل كل ما قدمته 
وتعريض للظلم عىل يديه، مما جعلني أفقد صحتي 
وساءت حالتي الصحية، بعد أن حرض بلطجية بعد 

لرضبي، ومحاوله إجباره التنازل عن حقوقي«.

باكستان  يف  بقطار  دهسا  شاب  قىض 
صديقه  بكامريا  مقطعا  تصويره  خالل 
نرش  بغية  حديد  سكك  عىل  امليش  خالل 
أعلن  ما  عىل  توك«،  »تيك  عرب  التسجيل 
اإلنقاذ  وهيئات  الرشطة  يف  مسؤولون 
يف  الجمعة  الحادثة  السبت.ووقعت 
إسالم  العاصمة  قرب  روالبندي  ضاحية 
اإلغاثة  هيئة  باسم  الناطق  آباد.وقال 
املحلية رجا رفاقت الزمان لوكالة فرانس 
برس إن الشاب حمزة نافيد البالغ 18 عاما كان يميش عىل سكة حديد 
يتحرك  كان  الذي  »القطار  أن  إىل  مشريا  يصوره،  له  صديق  كان  حني 
صدمه لدى التقاطه التسجيل املصور خالل امليش عىل السكة«.وهرعت 
فرق اإلسعاف إىل املكان غري أن الشاب كان قد توىف.وأشار الناطق باسم 
يصور  كان  أنه  املسعفني  أبلغوا  الضحية  أصدقاء  أن  إىل  اإلغاثة  هيئة 
شبكات  عىل  األخرى  وحساباته  توك«  »تيك  عىل  لنرشه  فيديو  مقطع 

التواصل االجتماعي.
وأكد مسؤول يف الرشطة الحادثة.

إىل جانب تألقه يف عالم كرة القدم، يشتهر النجم 
المتالك  بحبه  رونالدو  كريستيانو  الربتغايل 

املجوهرات باهظة الثمن، والساعات الفاخرة.
وزوجته  اإليطايل  يوفنتوس  نجم  ويمتلك 
صحيفة  تقديرات  وفق  رودريغيز  جورجينا 
قيمتها  تبلغ  مجوهرات  الربيطانية  صن«  »ذا 
املمتلكات  بني  أمريكي.ومن  دوالر  مليون   3.5
مولر مرصعة  فرانك  لرونالدو، ساعة  الباهظة 
بأكثر  قيمتها  تقّدر  بيضاء،  ماسة  بـ424 
يف   2018 العام  يف  ارتداها  دوالر،  ألف   164 من 
مؤتمر صحفي عندما لعب يوفنتوس مع نادي 
ما  يونايتد.ووفق  مانشسرت  القديم  »الدون« 
رونالدو  فإن  اإلسبانية،  »آس«  صحيفة  ذكرت 
من  اإلصدار  محدود  طرازا  يرتدي  وهو  شوهد 
ساعات رشكة »جاكوب«، تبلغ قيمتها 13 ألف 

دوالر، مزينة بنحو 15 قرياطا من األملاس.

مرتديا  السابق  مدريد  ريال  نجم  ظهر  كذلك 
آيس«،  ماسرت  تي  إم  جي  »رولكس  ساعة 
»غلوب  جوائز  حفل  يف  دوالر،  ألف   52 قيمتها 
الفاخرة،  الساعات  جانب  األخرية.وإىل  سوكر« 
من  خواتم  مناسبة  من  أكثر  يف  رونالدو  ارتدى 
الدوالرات.وقّدم  آالف  قيمتها  تفوق  األملاس، 
الهدايا  من  عددا  جورجينا  لزوجته  رونالدو 
قيمته  خاتما  مرة  أهداها  إذ  الثمن،  باهظة 
واألملاس.ويف  بالياقوت  مزين  دوالر،  ألف   841
»باتيك  بساعة  جورجينا  تالقت  املايض،  العام 
ألف  التي تصل قيمتها لـ45  فيليب توينتي 4« 
الذهب عيار 18 قرياطا،  دوالر، واملصنوعة من 
تزين  الساعة  املايس.وبينما كانت  اإلطار  وذات 
ثالثة  أيضا  ترتدي  جورجينا  كانت  معصمها، 
أساور من األملاس تبلغ قيمة كل منها 34 ألف 

دوالر.

داهم أكثر من 100 قرد مزارع يف تايالند للحصول عىل الطعام، بعد أن أدت 
جائحة كورونا إىل غياب السياح الذين اعتادوا عىل إطعام هذه الحيوانات 
الجائعة.وأظهرت لقطات فيديو قردة كبرية وصغرية، تتسابق للحصول 
القرويون  راتشاسيما.وشاهد  ناخون  مقاطعة  يف  الذرة،  من  قطع  عىل 
القرود وهي تسطو عىل محاصيلهم، دون أن يجرؤوا عىل االقرتاب منها، 
إذ قد تهاجم اإلنسان لو شعرت أن مصدر رزقها يف خطر.وحسب تقارير 
القرود  تركوا  اآلخرين  واملزارعني  إنه  السكان  أحد  قال  صحفية محلية، 
من  »سيكون  وأضاف:  خطري«،  منها  االقرتاب  »ألن  محاصيلهم  تأكل 
املنطقة  خطرا«.وداهمت  يشكل  ذلك  الجائعة.  القرود  إيقاف  املستحيل 
ألن  نظرا  الطعام،  عن  بحثا  والثريان  األفيال  مثل  أخرى  حيوانات  كذلك 
الحيوانات،  هذه  إطعام  الزوار  وطنية.واعتاد  حديقة  من  قريبة  املزرعة 

لكن أزمة فريوس كورونا قلصت أعداد السياح يف تايالند.
السياح  عدد  يف  ملحوظا  انخفاضا   2020 عام  من  األول  الربع  وشهد 
ماليني   6.7 البلد  سجل  فقد  ماليني،   4 بنحو  قدر  تايالند  إىل  املسافرين 

مصدر  وجود  عدم  إىل  السياح  نقص  السابق.وأدى  العام  من  نفسها  الفرتة  يف  مليون   10.7 مقابل  زائر، 
ثابت إلطعام الحيوانات، مما دفع القردة ألن تصبح عدوانية.وطالب املزارعون املترضرون املساعدة من 
املؤسسات الحكومية، لتعويضهم عن املحاصيل التي فقدوها، واتخاذ إجراءات من شأنها منع تكرار مثل 

هذه الحوادث.

صور مقطع فيديو
على تيك توك فدهسه القطار !

وخلص الجرد إىل أن عدد املواقع األثرية 
يف الجزائـر اليوم أضعـاف عدد املواقع 
التي أحصاها »األطلس األثري«، الذي 
أنجزه عالم اآلثار الفرنيس املتخصص 
بـ«أفريقيا الرومانية«، ستيفان غزيل 

عام 1911.
آلثـار  الوطنيـة  الخريطـة  وتضـم 
البـالد سـياقات تاريخيّـة وخيـارات 
أيديولوجية تسمـح بالتعريف بنتائج 
البحـث  مـن  سـنة   120 مـن  أزيـد 

واالكتشـافات األثريّة عرب الوطن، وقد 
قامـت بجـرد كنوز مـن الـرتاث يمتد 

عمرها إىل 2.5 مليون سنة.
واألمـر يتعلـق بآثـار هامـة ومواقع 
تاريخيـة، وهـي تضـم 7 آالف موقع، 
منها 4700 موقـع أثري يعود تاريخه 
إىل مـا قبـل التاريـخ، مـا يجعـل من 
هـذه الخريطة الجديـدة أهمية كبرية 
عىل عـدة مستويات، كمـا يؤكد مدير 
املركـز الوطنـي للبحـث يف عصور ما 

قبـل التاريخ وعلم اإلنسـان والتاريخ 
الباحث فريد خربوش.

 :« فريـد خرطـوش   الباحـث  وقـال 
ان«هـذا اإلحصـاء هو حـدث تاريخي 
مكـن الجزائر من تصحيـح الخريطة 
الفرنسية القديمة التي يعود تاريخها 
إىل عـام 1911، وقـد تضاعـف عـدد 
املواقـع األثريـة مقارنـة بالخريطـة 

القديمة«.
ويلخص خربـوش أهمية الخريطة يف 

4 محاور، وقال: »األهمية األوىل تكمن 
يف البحث العلمي يف مجال اآلثار كعلم، 
أما األهميـة الثانية فهي تتعلق بالبعد 
السياحـي، أمـا األهمية الثالثـة فلها 
عالقة مرتبطة بشـكل مبارش بقطاع 
األشـغال العمومية حيـث تحمي هذه 
األثريـة، وتحمل  املنشـآت  الخريطـة 
األهمية الرابعة بعدا أمنيا حيث تحمي 
هذه الخريطـة األمن القومي والحدود 

التاريخية للبالد«.

يتهم زوجته بالخيانة ليبتزها بعد زواجه من أخرى !

تسال،  رشكة  تكتف  لم 
املتخصصة يف صناعة السيارات 
موظف  بفصل  الكهربائية، 
جديد من عمله، بل رفعت عليه 
املحاكمة  أمام  دعوى  أيضا 
الرشكة  األمريكية.وتتهم 
املفصول  املهندس  األمريكية 
برسقة 26 ألف ملف رسي، منذ 
املايض،  توظيفه يف 28 ديسمرب 
إثر  أسبوع  بعد  رصفه  وحتى 
نص  يف  الوقائع.وجاء  هذه 
رصدت  تسال  أن   « الدعوى 
يف  محظورة  تحميل  عمليات 
يناير 2021.وإزاء  السادس من 

املهندس  قدم  االتهامات،  هذه 
يعمل  كان  الذي  املعلوماتية  يف 
بُعد بسبب جائحة كورونا،  من 
إذ قال  البداية تفسريا غريبا،  يف 
شخصية. إدارية  ملفات  إنها 
يملكها  التي  الرشكة  وأشارت 
إىل  ماسك  إيلون  امللياردير 
املذكور  املوظف  استدعت  أنها 
فور  الفيديو  عرب  اجتماع  إىل 
التحميل  عمليات  رصدها 
سعى  بأنه  إياه  متهمة  هذه، 
أن  تسال  األدلة.وأكدت  تلف  إىل 
االجتماع  خالل  رفض  املهندس 
عىل  باالطالع  للرشكة  السماح 

الكمبيوتر  جهاز  مضمون 
وهو  شوهد  »كما  به،  الخاص 
من  معلومات  عجل  عىل  يزيل 
الدعوى. نص  وفق  جهازه«، 
بطلب  بعدها،  الرجل  وكشف 
من مسؤولني يف تسال استدعوه، 
عن بيانات التعريف الخاصة به 
عىل موقع »دروب بوكس« الذي 
إلكرتونية  ملفات  تخزين  يتيح 
»امللفات  أن  اإلنرتنت.وتبني  عرب 
إىل  العائدة  نفسها  الرسية 
جهاز  عىل  ُرصدت  والتي  تسال 
خاصته  املحمول  الكمبيوتر 
عىل  موجودة  تزال  ال  كانت 

الحوسبة  عرب  للتخزين  حسابه 
بحسب  )كالود(«،  السحابية 
الدعوى.وبدأت عمليات التحميل 
يف 31 ديسمرب 2020 واستمرت 
 ،2021 يناير  من  الرابع  حتى 
يف  »إضافية«  تحميالت  مع 
السادس من يناير وفق الرشكة.
امللفات  أن  املجموعة  وأوضحت 
تمت  »ال  املحّملة  اإللكرتونية 
املوظف  مسؤوليات«  إىل  بصلة 
عمليات  تتناول  وهي  السابق 
مسارات  لبعض  اآليل  التشغيل 
التجاري،  والتسويق  التصنيع 
جهات  تفيد  أن  يمكن  وبالتايل 

نظام  »الستحداث  منافسة 
مشابه مشغل آليا بجزء بسيط 
من الوقت واملال املنفق من تسال 
إلنشائه«.وأشارت تسال إىل أنها 
طردت املوظف املذكور »يف اليوم 
أرسار  »رسقة  الكتشاف  عينه« 
و«بسبب  بها  خاصة  تجارية« 
املتكرر  وإخفائه  أكاذيبه 
التحقيق«. خالل  ملعلومات 

املوظف  قال  الحق،  وقت  ويف 
لصحيفة »نيويورك بوست« إنه 
حسابه  إىل  الوثائق  هذه  حّول 
طريق  عن  بوكس«  »دروب  يف 

الخطأ.

من  الجزر  أن  يعلم  كلنا 
املفيدة،  الخرضاوات 
عىل  للحصول  خصوصا 
إيه،  وفيتامني  الكاروتني 
أن  يتوقع  كان  من  ولكن 
تكون له فائدة أخرى، غري 

الفوائد الصحية للجزر؟
حدث  ما  هذا  األقل  عىل 
من  البالغ  جيلبي،  ملارتن 
العمر 50 عاما ومن سكان 
إنجلرتا  يف  نورثهامبتون 
والذي كان يعمل يف رشكة 

لصناعة الزجاج والنوافذ.
فقد ذهب مارتن إىل املتجر 
لرشاء جزر من أجل شواء 
اللحظة  ويف  األحد،  يوم 
عودته،  وقبل  األخرية 
يانصيب  بطاقة  اشرتى 
 3 قيمتها  مليونز«،  »يورو 
جنيهات، ففاز بحوايل 120 
ألف جنيه إسرتليني، أي ما 

يعادل 163 ألف دوالر.
مع  مارتن  حكاية  بدأت 
عندما  واليانصيب  الجزر 
وزوجته  مارتن  كان 
يناقشان  منزلهما  يف 
شؤونهما املالية بعد أعياد 
وبعد  السنة،  ورأس  امليالد 
دفع الفواتري، حيث لم يبق 

لديهما إال القليل من املال.
أنا  »قلنا  مارتن  وقال 
يتعني  يزال  ال  إنه  وترييس 
لعشاء  الشواء  إعداد  علينا 
هذا  نهاية  يف  األحد  يوم 
تفقد  وبعد  األسبوع.. 

الحظ  لحسن  الثالجة، 
هو  ينقصنا  كان  ما  كل 
الخرضوات،  من  القليل 
لذلك قررت الخروج لرشاء 

بعض الجزر«.
وصل  عندما  أنه  وأضاف 
الحساب  صندوق  إىل 
أبلغته  »الكاشري«، 
حدا  هناك  أن  املحاسبة 
واملبلغ  للرشاء،  أدنى 
لذلك  جنيهات،   3 ينقص 
بشأن  نصيحتها  طلب 
يانصيب  بطاقة  رشاء 
)عن  الفوري  الربح  ذات 
طريق الخدش(، أم بطاقة 

يانصيب عادية.
إن  املحاسبة  له  فقالت 
اليانصيب  عىل  السحب 
الجمعة  يوم  سيكون 
وبالفعل  يناير،   8 املوافق 
البطاقة  مارتن  اشرتى 

وقيمتها 3 جنيهات.
يوم  يف  إنه  مارتن  وقال 
ذهبت  أن  بعد  السحب، 
الفراش،  إىل  ترييس 
بطاقة  اشرتى  أنه  تذكر 
يناصيب، لذا قام بمسحها 
تطبيق  باستخدام  ضوئيا 
اليانصيب الوطني، وأضاف 
لقد  رأيت..  ما  أصدق  »لم 
أخرى..  مرة  منه  تحققت 
التطبيق  حذفت  ذلك  بعد 
وأعدت  أخرى  مرة  ونزلته 
هذه  يف  البطاقة..  فحص 
أشعر  بدأت  املرحلة، 

دعوت  لذلك  بالحرارة، 
الطابق  إىل  للنزول  ترييس 

السفيل للمساعدة«.
البداية  يف  ترييس  ورفضت 
غرفة  حيث  النزول 
تراجعت  لكنها  الجلوس، 
عىل  ونزلت  قرارها  عن 
مارتن  أبلغها  ثم  مضض، 
إىل  فنظرت  حصل،  بما 
أنهما  وأدركت  البطاقة، 

فازا باليانصيب.
»قمنا  مارتن  وأوضح 
تلو  املرة  بفحصها 
من  العديد  وبعد  األخرى.. 
األخرى  املسح  عمليات 
البكاء  يف  بدأنا  للبطاقة 

والعناق والقفز«. 

»المهندس الجاسوس« يسرق 26 ألف ملف سري !

لرشاب  وترويجها  تناولها  خلفية  عىل  الذعة  النتقادات  تعرضها  بعد 
عشبي أعّده مشعوذ عىل أنه يحمي من كوفيد-19، أعلنت وزيرة الصحة 

بافيثرا وانياراتيش إصابتها بفريوس كورونا املستجد.
للخضوع  مبارش  بشكل  معها  تواصلوا  والذين  وانياراتيش  من  وطلب 

للحجر الصحي الذاتي، حسبما ذكرت »األسوشيتد برس«.
الشهر  الرسيالنكيني قد تجمعوا يف طوابري طويلة  املواطنني  آالف  وكان 
عىل  للحصول  كولومبو،  العاصمة  رشق  شمال  باندارا،  بقرية  املايض 
الرشاب، بعد أيام من قيام وانياراتيش والعديد من املسؤولني الحكوميني 
اآلخرين بتناول الرشاب الذي يحتوي عىل العسل وجوزة الطيب، والرتويج 

لفوائده يف الوقاية من الفريوس التاجي.
عىل  حصل  إنه  الرشاب  صانع  قال  محلية،  إعالم  لوسائل  حديث  ويف 
الرتكيبة من خالل »قوته الروحانية«، زاعما أن اإللهة الهندوسية »كايل« 

ظهرت له يف الحلم، وأعطته وصفة إلنقاذ البرشية من فريوس كورونا.

بثالثة  طوله  يقدر  باالنقراض  مهدد  نوع  من  سيامي  تمساح  شوهد 
 10 خالل  فقط  الثانية  للمرة  تايالند،  يف  وطنية  محمية  أكرب  يف  أمتار 
سنوات، وفق ما أظهرته صور نرشها مسؤولو هذا املتنزه . وتم تصوير 
هذا التمساح الذي يعيش يف املياه العذبة، بواسطة مصيدة فوتوغرافيّة 
خالل وجوده عىل الضفة بعد خروجه من املاء، يف محمية كانغ كراشان 

الوطنية، يف املنطقة الحدودية بني تايالند وبورما.
آسيا،  رشق  جنوب  يف  بكثافة  موجوداً  التماسيح  من  النوع  هذا  وكان 
التماسيح  لكّن أعدادها تراجعت بشكل كبري يف املنطقة. وأدرجت هذه 
»املهددة باالنقراض« يف القائمة الحمراء لالتحاد الدويل لحفظ الطبيعة. 
ويعتقد مسؤولو املحمية أن عدد التماسيح من هذا النوع التي ال تزال يف 

الطبيعة ال يتعدى 20 تمساحاً.

»بنس« ذهبي بنصف مليون جنيه استرليني!
بيعت عملة ذهبية مسكوكة منذ 764 عاماً، مع نقش يظهر عليه أول صورة فعلية مللك إنجليزي، بنحو نصف مليون جنيه 

الواليات  يف  بتكساس  »هرييتديج«  مزادات  يف  شديدة  منافسة  بعد  أخرياً. إسرتليني،  املتحدة، 
ووفقاً لصحيفة »دييل ميل«، بيع البنس الذهبي الذي يقدر أنه ُسك يف عام 

1257م، يف املزاد بمبلغ 526 ألف جنيه إسرتليني إثر تلقيها 17 عرضاً، 
ويعتقد أنها جذبت أعىل رقم مبيع يف مزاد ضم أكثر من 5400 عملة 

معدنية، بعضها يعود إىل القرن الخامس ق.م.ويظهر عىل العملة 
أرضية يف  اليمنى وكرة  يده  الثالث مع صولجان يف  امللك هنري 

»هنريك«  العملة:  عىل  التالية  الكلمات  نقشت  وقد  اليرسى، 
و»ريكس الثالث« أي »امللك الثالث« عىل الحواف.عىل مدار الـ 
بعد  خاصة  مجموعة  ضمن  العملة  كانت  املاضية،  عاماً   25
لم  أنه  ويعتقد   ،1996 عام  يف  »كريستي«  مزاد  من  رشائها 

يبق منها سوى 7 قطع بعد صهر معظمها، مع 4 موجودة يف 
املتاحف. وكان هنري الثالث قد توىل العرش يف سن التاسعة بعد 

وفاة والده امللك جون وحكم من عام 1216 حتى وفاته يف عام 
1272. وقد أفادت دار املزادات أنها تعود إىل فرتة كان الذهب فيها 
قد بدأ يف العودة إىل التجارة يف أوروبا بعد ندرته عىل مدى 500 عام .

وزيرة صحة تصاب بكورونا بعد ان 
كانت تروج لشراب عشبي للشفاء!

عمر بعضها 2.5 مليون عام.. الجزائر تحصي 15200 موقع أثري !
في آخر عملية جرد للمواقع 

األثرية، أحصت الجزائر 

15200 موقع  أثر ي وقد 

تم إدراج تلك المواقع في 

خريطة للمواقع األثرية، 

أشرف على إعدادها الخبراء 

وعلماء اآلثار والباحثون 

الجزائريون من خالل 

مراجعة الخرائط الوطنية، 

بالتنسيق مع المؤسسات 

البحثية التابعة لوزارة 

الّثقافة.

news

ساعات ومجوهرات رونالدو قيمتها 3.5 ماليين دوالر!

عصابة من القرود تسرق محاصيل المزارعين!

»تمساح « يظهر بعد 
10 سنوات من إختفائه!

الجزر يقود شخصا
 للفوز بـ160 ألف دوالر !


