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ثالثة مقاعد نيابية تدخل حيز الصراع المحموم

المراقب العراقي/ المحرر السياسي...
رصاع محم�وم تخوضه أطراف سياس�ية ينحدر 
نوابها م�ن املكون الس�ني، ل�«االس�تحواذ« عىل 
ثالث�ة مقاع�د برملاني�ة ُخصصت ملناطق ش�مال 
بغداد، وفق التوزيع الجغ�رايف الذي فرضه قانون 

االنتخابات الجديد.
ويج�ري ه�ذا الرصاع، بحس�ب مراقب�ن، يف ظل 
»س�بات عمي�ق« دخل�ت في�ه الكتل السياس�ية 
الش�يعية، الت�ي تمتل�ك ه�ي األخ�رى نف�وذاً يف 
الخارصة الش�مالية لبغداد، وهو م�ا ينذر بتغيري 

الخارطة السياسية لتلك املناطق.
وعلم�ت »املراقب العراقي«، م�ن مصادر باملراكز 
االنتخابية يف ش�مال بغداد، بأن ع�دداً من النواب 
الس�ّنة يرس�لون بش�كل متك�رر، ُمعَتَمدي�ن إىل 
ومغري�ات،  امتي�ازات  لع�رض  املراك�ز  مدي�ري 
م�ن بينها توفري وس�ائل نق�ل ووجب�ات غذائية 
لجل�ب كوادر املفوضية إىل القرى وتحديث س�جل 
الناخب�ن لضمان أك�ر عدد من االص�وات خالل 

االنتخابات املزمع انطالقها يف ترشين املقبل.
ووفقاً لهذه املصادر، ف�إن املعتمدين قاموا خالل 
اآلونة األخرية، بجلب أبناء عش�ائر ش�مال بغداد، 
إىل املراك�ز االنتخابي�ة لغرض تحدي�ث بياناتهم، 

سعياً للحصول عىل املقاعد النيابية الثالثة.
وصوت مجلس الوزراء، ي�وم الثالثاء )19 كانون 
الثان�ي 2021(، ع�ىل تحديد الع�ارش من ترشين 

األول املقبل، موعداً إلجراء االنتخابات املبكرة.
وجاء القرار بعد دراس�ة مقرتح قدمته مفوضية 
االنتخاب�ات إىل مجل�س ال�وزراء، ينط�وي ع�ىل 
أس�باب فنية مهمة، من ش�أنها أن تضمن نزاهة 
االنتخابات وتساوي الفرص أمام الجميع لخوض 

االنتخابات بحرية وعدالة.
وكان�ت املفوضي�ة اقرتح�ت تأجي�ل االنتخابات 
وإجرائه�ا يف 16 من ش�هر ترشي�ن األول املقبل، 
مجل�س  رئي�س  ع�ن  ص�ادرة  وثيق�ة  بحس�ب 
املفوض�ن، جلي�ل خلف، ي�وم األح�د )17 كانون 
الثاني 2021(، حيث ق�رر املجلس بموجب قراره 
رق�م )1( للمح�ر االس�تثنائي )5( امل�ؤرخ يف 
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موعداً إلجراء االنتخابات الرملانية املبكرة.

وب�ررت املفوضي�ة س�بب اق�رتاح املوع�د الجديد 
إلج�راء االنتخابات، إىل أن ذلك ج�اء نظراً النتهاء 
امل�دة املح�ددة لتس�جيل التحالفات السياس�ية، 
ولقل�ة عدد التحالفات املس�جلة يف دائرة ش�ؤون 
األحزاب والتنظيمات السياسية للفرتة املحددة يف 
ج�دول العمليات، ما يتطلب تمديد فرتة تس�جيل 
التحالف�ات، وما يرتتب عىل ذلك م�ن تمديد فرتة 
تس�جيل املرش�حن وإلفس�اح املجال أمام خراء 
األم�م املتحدة واملراقبن الدولين، ليكون لهم دور 
يف تحقيق أكر قدر ممكن من الرقابة والشفافية 
يف العملي�ة االنتخابية املقبلة، ولضم�ان نزاهتها 
وانسجاماً مع قرار مجلس الوزراء بشأن توسيع 
التس�جيل البايوم�رتي وإعط�اء الوق�ت ال�كايف 
للمشمولن به، وإكمال كافة االستعدادات الفنية.
وفق ذلك يقول املحلل الس�يايس حس�ن الكناني 
ل�«املراق�ب العراق�ي«، إن »الدعاي�ة االنتخابي�ة 

والبحث عن مرش�حن مسألة طبيعية، خصوصاً 
أن الكث�ري م�ن األح�زاب اآلن يف حال�ة اس�تنفار 
إلنش�اء مكائ�ن انتخابية والبحث عن مرش�حن 

ضمن قوائمها«.
ويضي�ف الكنان�ي أن »األحزاب تتح�رك حالياً يف 
جمي�ع االتجاه�ات الس�يما ص�وب األكاديمين 
والناش�طن وش�يوخ العش�ائر«، مؤكداً أن »ذلك 

الحراك ال يقترص عىل مناطق محددة«.
وُيح�ّذر الكناني من »إعادة الرتويج لش�خصيات 
فش�لت خالل الفرتة املاضية«، داعياً املواطنن إىل 
»اختيار مرش�حن أكفاء النتشال البلد من أزمته 

الراهنة«.
وكان�ت االنتخاب�ات املبك�رة أح�د أب�رز مطال�ب 
متظاه�ري س�احة التحري�ر عىل م�دى أكثر من 
ع�ام، إال أن الخالفات ال تزال قائمة داخل الرملان 
العراق�ي ال�ذي يمل�ك كلم�ة الفصل لحس�م هذا 

الجدل، ويلمس عدم جدية الكتل الكرى يف امليض 
بإجراء العملي�ة واكتفائها بإب�داء التأييد كالمياً 

فقط. 
ويف موازاة ذلك، يس�عى رئي�س الوزراء مصطفى 
الكاظمي لتأس�يس »الدولة العميقة والس�يطرة 
الخاص�ة  واملناص�ب  املس�تقلة  الهيئ�ات  ع�ىل 
الس�تغاللها انتخابيا«، بحس�ب مصادر سياسية 

واسعة االطالع.
وتق�ول املصادر إن »الكاظمي يس�عى لتأس�يس 
الكت�ل  م�ن  ع�دد  بمس�اعدة  العميق�ة  الدول�ة 
الخاص�ة  املناص�ب  السياس�ية للس�يطرة ع�ىل 
والهيئات املس�تقلة الس�تغاللها انتخابيا«، الفتة 
إىل أن »الكاظم�ي لم يوفر أية مس�تلزمات إلجراء 
االنتخابات، إنما حدد املوعد لتنظيم صفوف الكتل 
السياس�ية الداعم�ة ل�ه للحصول ع�ىل املناصب 

الوزارية يف الحكومة املقبلة«.

5

4

في هذا العدد

االمام الحسين »عليه السالم«

فمن قبلين بقبول الحق
فاهلل أوىل بالحق

المراقب العراقي/بغداد...
دعت كتل�ة التغيري يف برملان كردس�تان، 
ام�س الثالث�اء، اىل الكش�ف ع�ن مصري 
املعتقلن املحتجزين بس�بب املشاركة يف 

تظاهرات االقليم االخرية.
وقالت رئيس�ة الكتلة كولستان سعيد يف 
مؤتمر صحفي تابعته »املراقب العراقي«  
أن  املتوف�رة  املعلوم�ات  »بحس�ب  إن�ه 
ماب�ن 50 �� 70 ش�خصاً قي�د االعتقال 
ل�دى االجه�زة االمني�ة منذ عدة أش�هر  
بس�بب التعبري ع�ن الرأي واملش�اركة يف 
التظاه�رات«، مطالب�ة »حكومة االقليم 

بالتدخل لكش�ف مصري هؤالء املعتقلن 
واالفراج عنهم« .

وأضافت: انه »قمنا بتوجيه االس�ئلة اىل 
حكومة االقليم بش�أن هؤالء املعتقلن«، 

مبينة »لم نتلق أية رد من الحكومة«.
يف  املعتقل�ن  »احتج�از  أن  اىل  ولفت�ت 
الس�جون دون إجراءات قانونية مخالف 
االنس�ان،  حق�وق  بمعاي�ري  لاللت�زام 
مش�ددة عىل أن حركة التغيري ستستمر 
يف جهوده�ا م�ن أج�ل ترس�يخ ضمان 
االنس�ان  حق�وق  واح�رتام  الحري�ات 

للمواطنن«.

دعوات للكشف عن مصير »معتقلين« 
شاركوا في تظاهرات اإلقليم

لمراقب العراقي/مشتاق الحسناوي...
م�ا زال�ت آلي�ة اس�ترياد الدراج�ات بأنواعه�ا ) 
التكتك والس�توتة( غري واضحة يف ظل استغالل 
بع�ض االحزاب السياس�ية ملواقعها يف الحكومة 
للسماح باس�تريادها من دول جنوب رشق آسيا 
, رغ�م أنها اليحمل الكثري منها أوراق الثبوتية أو 
االس�ترياد ) املنفيس�ت( مع أنها  تدخل إىل البالد 

بشكل رسمي.
وقد ش�هدت االس�واق  ازده�ارا لتل�ك الدراجات 
وهناك مع�ارض متخصصة ببيعها , واس�ترياد 

التكت�ك الواح�د يكل�ف 2500 دوالر , فضال عن 
تنوع أسعار الدراجات االخرى التي يؤكد البعض 
أنها من النوع )البالة (وهناك الجديد منها وعىل 
العم�وم فهي تس�بب به�در مايل للدول�ة بمئات 
املالي�ن من الدوالرات , إال أن املش�كلة الحقيقية 
ه�ي أن الحكوم�ة وأجهزتها االمني�ة والرقابية 
والتي تضع أحيانا عراقيل أمام تسجيلها أصوليا 
يف دوائ�ر امل�رور واالغلبي�ة تعم�ل ب�دون أوراق 
رسمية , وهذه املشكلة تقع عىل عاتق الحكومة  
مديرية امل�رور العامة أكدت حج�ز قرابة 2500 

دراج�ة خ�الل اليوم�ن املاضين، فيم�ا وّجهت 
دعوة إىل أصحاب الدراجات.

وأك�دت أن الدراج�ة غري املس�جلة يت�م حجزها 
وتغريمه�ا، وندع�و املواطن�ن إىل التع�اون مع 
حت�ى  الدراج�ة،  وتس�جيل  األمني�ة،  الجه�ات 
أك�دت  الزخ�م،  وبش�أن  لحجزه�ا,  نضط�ر  ال 
مديرية املرور ، أن “الزخم س�يبقى مس�تمراً يف 
الشوارع بس�بب وجود 3 مالين سيارة يف بغداد 
فق�ط، وتحم�ل لوحة بغ�داد، وطاقة الش�وارع 
االس�تيعابية يف بغ�داد تك�ون م�ن 100 إىل 150 

ألفاً”.
وأوضح�ت، أن “آلي�ة الحد من الزخ�م املروري، 
ه�ي تف�اوت أوقات ال�دوام، وإنش�اء جس�ور، 
ومرائ�ب للس�يارات، وتوف�ري نق�ل جماع�ي”، 
مؤكدة “االس�تمرار بتس�قيط األرق�ام يف بغداد 

واملحافظات”.
مختصون أك�دوا أن الدراج�ات النارية بمختلف 
أنواعها دخلت بقوة إىل أس�واق بغداد وشوارعها  

يف السنوات األخرية، 
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المراقب العراقي/ احمد محمد...
النش�اطات  كب�ح  يف  حكوم�ي  عج�ز  أم�ام 
اإللكرتونية املش�بوهة، تح�اول جهات مجهولة 
ومواقع »مأجورة« عىل التواصل االجتماعي بث 
الرعب بن املواطنن عر إطالق إش�اعات كاذبة 
تفي�د باس�تهداف مناط�ق حيوي�ة يف العاصمة 

بغداد.
مراقبون للِش�أن االمني، دعوا أجه�زة الدولة إىل 
التعامل مع تلك القضاي�ا، مؤكدين أنه يف الوقت 

الذي تكون تلك النش�اطات تقف وراءها جهات 
إرهابية وإجرامية، فال بد من »وضع« حد لها إذا 

كانت عبثا إلكرتوني�ا ي�راد ب�ه الرع�ب الغ�ريه. 
ومن�ذ الس�اعات االوىل الت�ي أعقب�ت التفج�ري 
ال�ذي وقع يف س�احة الط�ريان وس�ط العاصمة 
بغداد ي�وم الخمٍيس املايض وال�ذي راح ضحيته 
أكثر من 30 ش�هيدا و80 جريح�ا، هناك جهات 
تس�تغل مخاوف املواطنن من وق�وع خروقات 
مماثل�ة س�واء يف مناط�ق جديدة من بغ�داد أو 

يف محافظ�ات أخ�رى، من خ�الل العمل عىل بث 
اإلش�اعة أو الرتوي�ج لعودة أنش�طة الجماعات 

االرهابية.
باإلضافة إىل س�عي تل�ك الجه�ات التي تحارص 
املواطنن ع�ر مواق�ع التواص�ل االجتماعي إىل 
ن�رش االخب�ار الكاذب�ة والقديم�ة ح�ول وجود 
تهديدات أمني�ة قريبة من املناط�ق التجارية أو 
تفيد بوجود أجسام غريبة يف هذه املنطقة أو تلك 
وكما حصل يف مناطق املنصور وشارع فلسطن 

التي عاشت مساء أمس االول الرعب بعد أن بثت 
جهات مجهولة ع�ر منصاتها االلكرتونية أنباًء 
تفيد بوجود أحزمة ناس�فة وس�يارات مفخخة 
يف نف�س القاطع، وه�ذا األمر اعت�ره مراقبون 
للِشأن املحيل بأنه عمل مكمل لخطوات الحكومة 
االقتصادي�ة الت�ي تح�ارص املواطن�ن يف قوتهم 
اليوم�ي بدال م�ن محاربة الفس�اد والفاس�دين 

وكذلك استعادة االموال املهربة من العراق.
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الدراجات النارية في قبضة »المرور« 
 خطأ المواطن أم الحكومة ؟

ُمرسالُت اإلرهاب تبث »الشائعات« عبر مواقع 
التواصل وتثير »الرعب«

المراقب العراقي/بغداد...
دع�ت كتل�ة دول�ة القان�ون النيابية، 
م�ن  محاس�بة  اىل  الثالث�اء،   ام�س 
يعرق�ل اح�كام اعدام الص�ادرة بحق 

االرهابين.
وقال�ت الكتلة يف بيان تابعته »املراقب 
العراق�ي« ان »موقفن�ا ثابت ومبدئي 
م�ن االرصار واملطالب�ة بتنفيذ احكام 
االعدام بحق االرهابين الذين اكتسبت 
دون  القطعي�ة  الدرج�ة  قضاياه�م 
تلك�ؤ او ت�ردد«، مبين�ة ان »الدعوات 
للته�اون وايجاد ذرائع لتأخري التنفيذ 
هو تعطيل للدس�تور والقانون وير 

باملصلح�ة العلي�ا للبل�د ويع�د هدية 
ومكاف�أة للقتلة الذين قتلوا العراقين 

بدم بارد«.
واضافت ان »ع�دم املصادقة والتنفيذ 
في�ه مخالفة دس�تورية من املفرتض 
ان يحاس�ب من يعرقله�ا ومن يدعو 
»دم�اء  ان  اىل  مش�رية  لتعطيله�ا«، 
الش�هداء والضحايا تس�ترصخ  االف 
الضم�ري االنس�اني ألخ�ذ القص�اص 
العادل من االرهابين الذين استباحوا 
ارض الع�راق دون وازع من ضمري او 
الكتل�ة »دعوتها  انس�انية«. وجددت 
السابقة اىل الشعب العراقي يف تنظيم 

حم�الت ش�عبية واعالمي�ة للمطالبة 
باالقتص�اص م�ن القتل�ة والضغ�ط 
عىل الجهات املس�ؤولة ع�ن املصادقة 
والتنفي�ذ م�ن اج�ل القي�ام بواجبها 
حماي�ة  يف  والوطن�ي  الدس�توري 

املواطنن«.
باملس�ؤولية  ان�ه »نذك�ر  اىل  ولفت�ت 
الوطني�ة امللق�اة ع�ىل عات�ق الكت�ل 
السياس�ية والق�وى الوطني�ة الخرية 
من اجل تبني هذه القضية التي باتت 
مطلبا ش�عبيا واخالقيا ورشعيا، وان 
انصاف�ا  بوض�وح  موقفه�م  يعلن�وا 

للشهداء وتحقيقا للعدل«.

المراقب العراقي/بغداد...
والدف�اع  االم�ن  لجن�ة  اك�دت 
انه�ا  الثالث�اء،  ام�س  النيابي�ة، 
ستس�تضيف القيادات العسكرية 
واالمنية ملناقش�ة الخروقات التي 
حصل�ت مؤخرا يف العاصمة بغداد 

واملحافظات.
وقال رئي�س اللجنة النائب محمد 
رض�ا ال حي�در يف مؤتمر صحفي 
تابعت�ه »املراق�ب العراق�ي« ان » 
اللجنة عق�دت مجموعة اتصاالت 
واجتماع�ات م�ع كاف�ة االطراف 

والجه�ات االمنية للخروج بنتائج 
تحقيقاتية وعملياتية تمنع وقوع 
مث�ل هك�ذا اعت�داءات وخروقات 
امنية ، وت�رد بقوة وحزم عىل كل 
اس�تهداف المن املواطنن وتقض 

مضاجع االرهاب ».
ق�ررت  اللجن�ة   « ان  واض�اف 
اس�تضافة القيادات العسكرية و 
االمنية اليوم االربعاء للوقوف عىل 
التي حصل�ت مؤخرا  الخروق�ات 
واالج�راءات  الخط�ط  وماه�ي   ،
البديل�ة للحد م�ن الخروقات كما 

لج�ان  بتش�كيل  ايض�ا  نطال�ب 
تحقيقية لتزويدن�ا بالنتائج ذات 
الصلة »، مبينة ان » اللجنة تعمل 
عىل دعم موازنة القوات املس�لحة 
بالتنسيق مع اللجنة املالية داعية 
الجهات االمنية اىل عرض الحقائق 

ومحاسبة املقرصين ».
ولف�ت اىل ان » اللجن�ة س�تلتقي 
مع القائد العام للقوات املس�لحة 
اليوم�ن املقبل�ن لبح�ث  خ�الل 
العامة  ودراس�ة وتقييم االوضاع 

يف البالد«.

اليوم ..البرلمان يستضيف قيادات عسكرية 
لمناقشة الخروقات األمنية

دولة القانون تدعو إلى محاسبة من يعرقل 
أحكام اإلعدام بحق اإلرهابيين

w w w . a l m u r a q e b - a l i r a q i . c o m

المراقب العراقي/بغداد...
كش�فت لجنة الطاقة النيابية، امس الثالث�اء، عن وجود حراك 

برملاني لرفع سعر الرميل يف املوازنة.
وقالت عضو  اللجنة زه�رة البجاري يف ترصيح صحفي تابعته 
»املراق�ب العراق�ي«  ان »النف�ط بارتفاع وتحديد س�عره ب�42 

دوالراً للرميل الواحد ظلم كبري ويخلف عجزا كبريا«.
واضاف�ت ان »اللجنة تعتزم رفع س�عره يف املوازنة ومن املمكن 
ان يصل اىل 50 دوالرا”، مش�رية اىل ان “اجتماعا مرتقبا سيعقد 
بن لجنت�ي الطاقة واملالية النيابية للتباحث حول الس�عر الذي 

يحدد للرميل«.
واوضحت ان »الس�عر من املحتمل ان يحدد ب�50 دوالرا للرميل 

الواحد وتبلغ الحكومة باالمر«.

حراك نيابي لرفع سعر برميل 
النفط في الموازنة

المراقب العراقي/بغداد...
اك�دت كتل�ة صادق�ون النيابي�ة ، امس 
الثالث�اء، وج�ود مخالف�ات دس�تورية 
يف االتفاقي�ات الت�ي عقدته�ا حكوم�ة 

الكاظمي مع اقليم كردستان.
وق�ال النائب ع�ن الكتلة أحم�د الكناني  
يف ترصي�ح صحف�ي تابعت�ه »املراق�ب 
العراق�ي« ان »االتفاق�ات ب�ن حكومة 
والت�ي  كردس�تان  واقلي�م  الكاظم�ي 
جسدت يف املوازنة املالية الحالية تخالف 

الدستور«.
وب�ن ان »م�ن ضم�ن تل�ك املخالف�ات 
تس�ديد الدي�ون منذ ع�ام 2014 ولغاية 
اليوم اضافة اىل تس�ليم 250 ألف برميل 

بالي�وم عىل الرغ�م م�ن ان االقليم ينتج 
يوميا من 450 الف اىل 550 الف برميل«.
النف�ط  اس�تخراج  »كل�ف  ان  واض�اف 
تحملتها الحكومة املركزية وهذا كله يعد 

مخالفة واضحة للقانون«.

كتلة سياسية تؤشر عدة مخالفات حول 
اتفاقية الكاظمي مع كردستان

أحزاب سنية »تبذخ« على مديري المراكز 
االنتخابية شماليَّ بغداد

قرار عزل ترامب يجد طريقه
 نحو الكونغرس

مأساة العشرين من شهر يناير  
في أذربيجان 

6
عبد الغني شهد:  نفط الوسط يطمح 

للتعاقد مع مهاجم
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أمام »هشاشة« واضحة في عمل األجهزة المعنية

»عبث إلكتروني« يحــاصــر المــواطنيـن ويسوق 
لعــــودة الجــرائــم والمفخخـــات

املراقب العراقي/ أحمد محمد...
أم�ام عج�ز حكوم�ي يف كب�ح 
اإللكت���رونية  النشاط����ات 
جه�ات  تح���اول  املشبوه�ة، 
مجهول�ة ومواق�ع »مأج�ورة« 
ع�ى التواص�ل االجتماع�ي بث 
الرعب بني املواطنني عرب إطالق 
إشاعات كاذبة تفيد باستهداف 
العاصم�ة  يف  حيوي�ة  مناط�ق 

بغداد.
مراقب�ون للِشأن االمن�ي، دعوا 
التعام�ل  إىل  الدول�ة  أجه�زة 
مؤكدي�ن  القضاي�ا،  تل�ك  م�ع 
أن�ه يف الوق�ت الذي تك�ون تلك 
النشاط�ات تقف وراءها جهات 
إرهابي�ة وإجرامية، فال ب����د 
م�ن »وض�ع« حد له�ا إذا كانت 
عبث�ا إلكرتونيا يراد به ال��رعب 

الغريه. 
الت�ي  االوىل  الساع�ات  ومن�ذ 
وق�ع  ال�ذي  التفج�ري  أعقب�ت 
وس�ط  الط�ريان  ساح�ة  يف 
العاصم�ة بغداد ي�وم الخمٍيس 
املايض وال�ذي راح ضحيته أكثر 
م�ن 30 شهي�دا و80 جريح�ا، 
هناك جه�ات تستغ�ل مخاوف 
املواطن�ني من وق�وع خروقات 
مماثلة س�واء يف مناطق جديدة 

محافظ�ات  يف  أو  بغ�داد  م�ن 
أخ�رى، م�ن خ�الل العم�ل عى 
ب�ث اإلشاع�ة أو الرتويج لعودة 

أنشطة الجماعات االرهابية.
باإلضاف�ة إىل سعي تلك الجهات 
الت�ي تح�ارص املواطن�ني ع�رب 
إىل  التواص�ل االجتماعي  مواقع 
نرش االخبار الكاذب�ة والقديمة 
ح�ول وج�ود تهدي�دات أمني�ة 
التجارية  املناط�ق  قريب�ة م�ن 
أو تفي�د بوجود أجس�ام غريبة 
يف ه�ذه املنطق�ة أو تل�ك وكم�ا 
املنص�ور  مناط�ق  يف  حص�ل 
وش�ارع فلسطني الت�ي عاشت 
مس�اء أم�س االول الرع�ب بعد 
أن بث�ت جه�ات مجهول�ة عرب 
منصاتها االلكرتونية أنباًء تفيد 
بوجود أحزمة ناسفة وسيارات 
القاط�ع،  نف�س  يف  مفخخ�ة 
وه�ذا األم�ر اعت�ربه مراقب�ون 
للِش�أن املحيل بأن�ه عمل مكمل 
لخط�وات الحكومة االقتصادية 
يف  املواطن�ني  تح�ارص  الت�ي 
قوته�م اليومي بدال من محاربة 
وكذلك  والفاس����دين  الفساد 
استع�ادة االم�وال املهرب�ة من 

العراق.
وتأت�ي تل�ك املتغ�ريات يف وق�ت 

عزت فيه لجنة االمن والدفاع يف 
مجلس النواب، عودة التهديدات 
الواجه�ة إىل فش�ل  إىل  االمني�ة 
خط�ط  وض�ع  يف  الحكوم�ة 
أمنية كفيل�ة بحماية املواطنني 

وحياتهم وممتلكاتهم.
وصف�ت  متص�ل  سي�اق  ويف 
أوساط نيابي�ة، االجراءات التي 
اتخذته�ا الحكومة ع�ى خلفية 
تفجري الطريان وقيامها بإجراء 
تغيريات ع�ى مستوى القيادات 
االمني�ة بأنه إجراء غ�ري مهني 

وخاضع إىل عوامل سياسية. 
ومن املؤمل أن تقوم لجنة االمن 
باستضاف�ة  النيابي�ة  والدف�اع 
قائد عمليات بغداد ووكيل وزير 
الداخلية لش�ؤون االستخبارات 
ومدي�ر االستخبارات العسكرية 
ومدي�ر استخب�ارات مكافح�ة 
الداخلي�ة  وزارة  يف  االره�اب 
ومدي�ر االمن الوطن�ي يف بغداد، 
ع�ى خلفية الخروق�ات االمنية 
لك�ن حت�ى اآلن لم يت�م  تحديد 

املوعد املقرر لالستضافة.
وللحدي�ث حول ه�ذا امللف، أكد 
الخب�ري االمن�ي الدكت�ور أحمد 
أن »هن�اك تسويقا  الرشيف�ي، 
واضح�ا ع�رب مواق�ع تواص�ل 

اجتماع�ي ووسائل إعالم لعودة 
أعمال العنف يف العراق خصوصا 
تمارس�ه  بغ�داد  العاصم�ة  يف 

جهات داخلية وخارجية«.
ترصي�ح  يف  الرشيف�ي،  وق�ال 
ل�� »املراق�ب الع�راق« إن »من 
أن  يمك�ن  ال  االمني�ة  الزاوي�ة 
تتعامل الدولة مع هذا التسويق 
ع�ى أنه عمل ب�ريء أو بوصفه 
عبث�ا إلكرتونيا، بق�در ما يجب 
التعام�ل مع�ه بحيط�ة وح�ذر 
هن�اك  أن  خصوص�ا  شديدي�ن 
جهات تق�ف خلف�ه«، مبينا أن 
»هذه االفعال ي�راد بها الضغط 
ع�ى صان�ع الق�رار السي�ايس 
النفسي�ة  الح�رب  وممارس�ة 
علي�ه، ولهذا فال ب�د أن يتم أخذ 
النشاط�ات ع�ى محم�ل  تل�ك 
الجد م�ن قبل الجه�ات االمنية 
الحيط�ة  ألخ�ذ  واالستخباري�ة 

والحذر«.
وشدد الرشيف�ي، عى »رضورة 
تفعيل أجهزة الرصد واالستنتاج 
الحكومي�ة ومحاسبة من يقوم 
اإللكرتون�ي  العب�ث  بعملي�ات 
ب�ني  الرع�ب  حال�ة  لخل�ق 
املواطن�ني وفقا لقان�ون جرائم 

املعلوماتية«.

تغريدة

االعالمي الدكتور عالء مصطفى

 النائب ال���ذي يكثر ضجيجه على 
التواصل  ومنص���ات  الفضائي���ات 
االجتماع���ي، تارة يل���وح بملفات 
باستجواب  واُخرى يهدد  فس���اد 
وزراء، ثم يضع كل تلك الملفات 
ف���ي »جونية المب���ادئ« ويتحول 
الى انس���ان صامت مقابل منصب 
تنفيذي يقيه ش���ر ح���ل مجلس 
النواب.. تصح عليه تس���مية« ابو 

مصلحة«!

املراقب العراقي/ االنبار...
أفاد قائد رشطة االنبار الفريق هادي رزيج كسار، امس 
الثالثاء، بضبط 22 عب�وة ناسفة بعملية دهم وتفتيش 
جنوب�ي مدينة الفلوجة.وقال كس�ار، يف ترصيح تابعته 
»املراق�ب العراق�ي« إن »ق�وة امني�ة من قي�ادة رشطة 
االنبار نفذت حملة استباقية استهدفت مناطق مختلفة 
من حي الشهداء جنوبي مدينة الفلوجة، تمكنت خاللها 
من العثور عى 22 عبوة ناسفة مطمورة تحت االرض«.

واض�اف ان »القوات االمنية طوقت مك�ان الحدث فيما 
قام�ت فرقة معالج�ة املتفجرات بابط�ال مفعول املواد 
املضبوط�ة دون وق�وع أي اصابات يف صف�وف القوات 
املداهمة«.وأوض�ح، أن »معلوم�ات استخباراتية مكنت 
الق�وات االمنية من العثور عى العبوات الناسفة وابطال 

مفعولها«.

الحشد الشعيب والجيش يطلقان ضبط 22 عبوة ناسفة جنوب الفلوجة 
عملية »ثأر الشهداء« شرق صالح الدين

املراقب العراقي/ صالح الدين...
أطلق الحشد الشعبي والجيش، امس 
الثالثاء، عملية ث�أر الشهداء لتفتيش 
والق�رى  العي�ث  منطق�ة  وتطه�ري 

املجاورة لها رشق صالح الدين.
وق�ال قائد عملي�ات كرك�وك ورشق 
دجلة للحشد الشعبي حسام إبراهيم 
السهالن�ي، يف بي�ان تلق�ت »املراق�ب 
العراق�ي« نسخة منه، إن�ه “انطلقت 
عمليات ثأر الشهداء لتفتيش وتطهري 
املج�اورة  والق�رى  العي�ث  منطق�ة 

الدي�ن بمشارك�ة  له�ا رشق ص�الح 
الل�واء )22- 88 -9 – وفوج املهمات 
الخاصة (م�ع قي�ادة عمليات صالح 
الدين للجيش العراقي وبإسناد طريان 

الجيش«.
»العملي�ة  أن   السهالن�ي،  وأض�اف 
مستم�رة واسفرت ع�ن تدمري عجلة 
وع�دة مضافات ونف�ق لداعش فضال 
عن رفع ع�دة عبوات ناسفة مزروعة 
ع�ى الطري�ق والعث�ور ع�ى محطة 

لتصفية املاء تابعة لإلرهابيني«.

ين
ألم

ط ا
شري

ال

لجنة الشهداء ترد على »تحالف القوى« بشان إعدام االرهابيين
املراقب العراقي/ بغداد...

الشه�داء والضحايا  ردت لجنة 
والسجن�اء السياسي�ني، ام�س 
تحال�ف  بي�ان  الثالثاء،ع�ى 
القوى بش�ان املطالبات بإعدام 
االرهابيني يف السجون العراقية.
وق�ال رئي�س لجن�ة الشه�داء 
والسجن������اء  والض��حاي�ا 
السياسيني عب�د االله النائيل يف 
بي�ان تلقت »املراق�ب العراقي« 
نسخة من�ه، إنه »م�ن املؤسف 
واملؤل�م أن تختل�ط لدى البعض 
املفاهيم إىل درج�ة يصبح فيها 
غري قادر عى التمييز بني الحق 
والباط�ل، وب�ني ما في�ه صالح 
للبالد والعباد ونوازع الرش، التي 
تهدف إىل إحالل الخراب والدمار 
والقت�ل واستباحة وسفك دماء 
أبن�اء هذه الوط�ن الذين حملوا 
رسالة الن�ور واإليم�ان والعدل 
إىل  والسالم والهداي�ة والتوحيد 

أصقاع املعمورة«.
أكث�ر  األم�ر  »«يصب�ح  وتاب�ع 
مدع�اة لالستغ����راب، عندما 
ببع�ض  الب���وصل�ة  تنح�رف 
األم�ور  وتختل�ط  السياسي�ني 
لديه�م بص�ورة تدف�ع به�م إىل 
التباكي عى عن��ارص اإلرهاب 

املجرم�ني الذين صدرت بحقهم 
واكتسب�ت  االع�دام  احك�ام 
الدرجة القطعية بشكل لم نجد 
ل�ه تفس�رياً وال مستن�داً، ال يف 
كت�اب الل�ه الكري�م وال يف سنة 
رسول�ه وال يف السنن السماوية 

وال القوانني الوضعية«.
واش�ار اىل أن »العقالء يجمعون 
ع�ى أن اإلرهاب رسطان خبيث 
وفعُل لعني، ال ينبغي التهاون أو 
الته�ادن معه لكونه من الرذائل 

املاحق�ة التي أس�اءت لإلسالم 
وأبنائه، وشوهت نقاء العقيدة، 
مما يجع�ل من يرتكبون أعمال 
اإلره�اب خارجني ع�ى إجماع 
األمة التي ال تجي�ز قتل النفس 
ح�ق،  دون  الل�ه  ح�رم  الت�ي 
واستباح�ة الحرم�ات وسف�ك 
الدم�اء، ونرش امل�وت والخراب 
العم�ران  وه�دم  األرض  يف 
واشعال ن�ار الفت�ن والبغضاء 
بني أبناء الوطن الواحد من قبل 

فئ�ة ضال�ة استم�رأت الغواية 
منه�ا  وع�ي  دون  واإلج�رام 
بخطورة م�ا تقرتفه من جرائم 

بحق أوطانها ومجتمعاتها«.
واوض�ح أن »األكث����ر غرابة 
بع�ض  يتباك���ى  أن  وإيالم�ًا 
السياسي�ني ع�ى العن����ارص 
ع�ى  ويعرتض�ون  اإلرهابي�ة 
املطالبات التي تطالب باالرساع 
يف تنفي�ذ حك�م االع�دام بهوالء 
املجرم�ني الذين عاث�وا باالرض 
اىل  الفت�ا  والخ�راب«،  الفس�اد 
أن�ه »من تلك امل�دن محافظاتنا 
العزي�زة التي ينتمي لها اعضاء 
كتل�ة سياسية أصح�اب البيان  

املشار اليه«.
واردف النائ�يل: »كان املفروض 
منه�م ان يكونوا ه�م السباقني 
باملطالبة باالرساع باعدام هوالء 
املجرمني انصاف�ا لدماء شهداء 
تلك املحافظ�ات وكذلك املطالبة 
بمناقل�ة التخصيص�ات املالي�ة 
التي ت�رصف لتسمني االرهابني 
ونقله�ا اىل اع�ادة بن�اء امل�دن 
املح�ررة التي دمره�ا االرهابني 
القابع�ني يف سج�ون العدال�ة ، 
العدال�ة التي لم تتحق�ق لغاية 

يومنا هذا«.

بالــوثيقـة

امر اداري بتنسيب »ابن اخ« رائد جوحي 
في مكتب رئاسة مجلس الوزراء.

»أخذ فالها من أطفالها«
وأنا أتابع ما ينقله لنا اإلعالم املرئي، وعرب مواقع التواصل،  لبعض 

اللقاءات التي يجريها  أعضاء األحزاب الترشينية الجديدة .
وج�دت أن أغلبه�م الزال غّض�اً طرًي�ا،اً إن لم يك�ن يف عوده ففي 

تجاربه الحياتية وخربته السياسية. 
لم يعركهم الدهر  ، ولم ُيصلبهم العمر .

ق�د وثبوا ع�ى اإلعالم يف غم�رة من نش�وة الفخر والخي�الء التي 
تحاكي زهو املنترص يف 

إحدى فتوحات الصدر األول من اإلسالم .
يتكل�م أحده�م وكأن�ه يحمل ب�ني يدي�ه املصباح السح�ري لحل 
مشاك�ل العراق، ويف ذالقة لسانه كلمة رس الكهف املظلم للعملية 

السياسية.
كان�وا ُيجِمُع�وَن عى أمر واح�د عصبوا برأسه كل وي�الت العراق 

وترديات أوضاعه .
إنه )مواجهة السياسة اإليرانية يف العراق(

خطاب تحرييض تعبوي يذكرنا بذلك الجهد اإلعالمي األصفر الذي 
سبق )قاسية هدام(.

من يدري لعلهم يحلمون بقادسية ثالثة بالفعل.
فه�ؤالء يجهل�ون استحقاق�ات الج�وار الجغ�رايف وأنعكاسات�ه 

 ، واالقتصادي�ة  واألمني�ة  السياسي�ة 
ويجهل�ون ماحفره التأري�خ الطويل من 
ج�داول معرفي�ة وثقافي�ة ومجتمعية، 

َروَّْت جذور العالقة بني البلدين.
إنه�م يري�دون اجتث�اث شج�رة باسقة 

أَْرَخْت بأغصان حنوها عى الشعبني .
ق�د ارتض�وا ألنفسهم بعل�م أو بغري علم 
أن يكون�وا مح�راث النار بي�د األمريكان 
والسعودي�ني وإرسائي�ل ، الذي�ن جبن�وا 

ع�ن مجابهة إيران عسكري�اً وعجزوا عن 
تركيعها اقتصادياً .

ه�ؤالء يتناسون أن إيران هي رئة الطاق�ة التي ينعم بها العراق ، 
والس�وق التي يتقوت منها املواطن ألهم موارد عيشه، يف ظل بنية 

تحتية حطمها االحتالل األمريكي بنحو شبه كامل.
ه�ؤالء ه�م الذي�ن يري�دون أن يحول�وا الع�راق ساح�ة لتصفية 

الحسابات السياسية والعسكرية .
فح�ني يأتي املحت�ل ويعسك�ر بأَرضك ويع�ادي ج�ارك ويتوعده 
بالثبور   تك�ون أنت من ارتضيت لبالدك أن تكون ساحة لتصفية 

الحساب ، وليس جارك املهدد من عدوه الذي تستضيفه أنت.
وح�ني ترىض لنفس�ك أن تقف بوجه جارك ال�ذي وقف لجانبك يف 
أحل�ك مامررت به من ظ�روف ، فأنت قد اخ�رتت أن تصفي معه 

حسابات عدوك الذي ارتضيت قراره يف ديارك .
هذا هو النصاب الصحيح ملوازين اإلنصاف واملروءة والشجاعة.

يتب�ادر  لذهن�ي س�ؤال ؛أنتم تري�دون إِخ�راج إيران م�ن العراق 
بزعمكم ؛

باً بها؟ فماذا عن أمريكا هل تخرجونها أيضاً أم تبقونها ُمرَحَّ
نحن لم ُنخرْج داعش ربيبة أمريكا إال بمعونة إيران ، فكيف يمكن 

لكم إخراج أمريكا وجربوتها بشعاراتكم )القوس قزحية(
 قطعاً إن ذلك ليس من شأنكم وال يف أجندتكم .

سياسة .. 

نائب: سيتم استجواب رئيس هيأة 
االتصاالت »غيابيا« في حال عدم حضوره 

املراقب العراقي/ بغداد...
اكد النائب ع�ن تحالف سائرون اسعد العبادي، امس 
الثالث�اء، ان هي�أة الرئاسة ق�ررت اتخ�اذ االجراءات 
القانونية بح�ق رئيس هيأة االع�الم واالتصاالت بعد 
ص�دور كتاب اصابته بف�ريوس كورون�ا وبعد ان تم 

طلبه لالستجواب يف الربملان.
وق�ال العبادي، يف ترصيح تابعت�ه »املراقب العراقي« 
إن »هي�أة الرئاسة قررت اتخاذ االج�راءات القانونية 
بحق رئيس هيأة االعالم واالتصاالت الذي اصدر كتاب 
اصابت�ه بفريوس كورونا من قب�ل دائرة التمريض يف 

مدينة الطب اثناء طلبه لالستجواب يف مجلس النواب 
من قبل النائب عالء الربيعي«، الفتا اىل ان »االجراءات 
القانوني�ة والدستوري�ة ستكون كفيل�ة بمحاسبته 
يف ح�ال عدم حض�وره بع�د اتمامه مل�دة الشفاء من 

املرض«.
وبني العبادي، أن »الربملان سيقوم باستجوابه غيابيا 
يف ح�ال لم يح�ر اىل االستج�واب حتى بع�د انتهاء 
فرتة الشف�اء«، مشريا اىل ان »تهرب�ه او عدم وجوده 
لحضور االستجواب ما هو اال دليل دامغ عى تقصريه 

وعدم مثوله امام السلطة الترشيعية«.

ائتالف النصر: نستغرب من »تناقضات كبيرة« 
بين الورقة االصالحية و مسودة موازنة 2021

املراقب العراقي/ بغداد...
اك�د املتح�دث باس�م تحال�ف الن�رص عقي�ل الرديني، 
الثالث�اء، ان موازن�ة العام الجاري ه�ي اكرب موازنة يف 
تاري�خ العراق، فيم�ا كشف عن تناقض�ات بينها وبني 
الورق�ة االصالحية. وق�ال الردين�ي، يف ترصيح تابعته 
»املراق�ب العراقي« إن »موازنة الع�ام الجاري كان من 
املف�رتض ان تكون موازن�ة تقشفية بسب�ب الظروف 
االقتصادي�ة الصعب�ة الت�ي م�ر به�ا الع�راق والعالم 
جراء انخف�اض اسعار النف�ط وجائح�ة كورونا التي 
اجتاح�ت العال�م ولكنن�ا تفاجئنا باعداد اك�رب موازنة 

يف تاري�خ الع�راق«، الفتا اىل ان »املشكل�ة االكرب يف هذه 
املوازن�ة هي انه�ا موازنة تشغيلية بنسب�ة تصل اىل ما 
يق�ارب 90% وتخلو من اي ملس�ة اصالحية كما جاء يف 
الورقة البيضاء التي اعدتها الحكومة الصالح االقتصاد 
العراقي«.واوضح الردين�ي، أن »هناك تناقضات كبرية 
بني الورقة االصالحية وبني م�ا موجود يف بنود املوازنة 
الحالي�ة«، مش�ريا اىل ان » االق�رتاض ال�ذي تق�وم ب�ه 
الحكوم�ة يدل ع�ى فشلها م�ع وزارة املالي�ة يف ايجاد 
السب�ل الكفيل�ة النقاذ االقتص�اد العراقي م�ن الضيع 

والهدر الذي يتعرض له«.

ماجد الشوييل ..
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االربعاء 27 كانون الثاين  2021 العدد 2512 السنة الحادية عشرة

اكد ممثل رئيس مجلس الوزراء مظهر محمد صالح ان : موازنة العام 
الحايل جاءت عىل انقاض ازمات كثرية.

وقال يف الحلق�ة النقاشية الخاصة باملوازن�ة بمقر نقابة الصحفيني 
ان : الحلق�ة مهمة النه�ا تشغل الراي الع�ام ..وموازنة 2021 جاءت 
عىل انق�اض ازمات كثرية منها الصحية والت�ي اقلقت العالم باكمله 
وتده�ور اسع�ار النفط الت�ي انعكست سلب�ا عىل االقتص�اد العاملي 

واقتصاد العراق خاصة.
واض�اف صال�ح ان : تده�ور النات�ج املح�ي مقاب�ل عج�ز يف ميزان 
املدفوعات يف بل�د معتمد عىل تصدير سلعة واحدة فقط شكل تقشفا 
اجباريا .واوضح ان : جميع هذه املعرقالت ادت اىل رفع معدالت الفقر 
يف املجتم�ع العراقي حي�ث ان املترضرين منها بح�دود 10ماليني من 
الطبق�ات الفقرية من املتقاعدين والرعاي�ة االجتماعية لذلك ارتفعت 

مساحة الفقر يف العراق.

مظهر محمد صالح : موازنة العام الحالي 
جاءت على انقاض ازمات كثيرة

كش�ف مستشار االم�ني الع�ام ملجلس ال�وزراء للشؤون 
املالي�ة عبي�د محل ع�ن وجود 50٪م�ن موظف�ي الدولة 
فائضني ودون انتاجية.وقال محل خالل الحلقة النقاشية 
بش�ان املوازن�ة التي عق�دت يف مق�ر نقاب�ة الصحفيني 
العراقي�ني ان الفائ�ض يف مؤسسات الدول�ة بلغ 50٪من 
املوظفني دون انتاجية بحي�ث اصبحت مؤسسات الدولة 
كالرعاي�ة االجتماعية بدفع روات�ب دون انتاج.وأضاف:« 
ان عج�ز املوازن�ة بل�غ 71ترليون دين�ار يف موازنة 2021 
وه�و عجز كارثي فكيف ستستطيع الحكومة تمويل هذا 
العجز ؟وكيف نطال�ب بتعيني الخريجني وزيادة النفقات 

وعجز املوازنة بهذا الشكل؟«.

محلل يكشف عن وجود 50 % من 
االقت�صاديموظفي الدولة فائضين ودون انتاجية

بني الخبري االقتصادي وس�ام التميمي، ان فائض اسعار 
النف�ط املق�رر يف املوازن�ة كفي�ل بس�د العج�ز الحاصل 
فيه�ا، الفتا اىل ان الحكومة التحت�اج اىل استقطاع رواتب 

املوظفني من اجل سد العجز.
وق�ال التميم�ي  ان “النف�ط يب�اع باكث�ر م�ن 55 دوالر 
للربمي�ل، اي مايتجاوز ال�� 10 دوالرات عن السعر املحدد 
يف املوازن�ة، وبالتايل ف�أن الحكومة ستحص�ل عىل املبلغ 
املتبق�ي لسد عج�ز املوازنة بدال من اللج�وء اىل استقطاع 
ح�ال  ويف  “الحكوم�ة  ان  املوظفني”.واض�اف  روات�ب 

حصوله�ا عىل ربح 10 دوالرات ع�ن كل برميل نفط، فأن 
حاص�ل مجموع االرب�اح اليومية يتجاوز ال�� 30 مليون 

دوالر بتصدير 3 ماليني برميل نفط يوميا”.
وب�ني ان “الكثري من الخط�ط االستثماري�ة كفيلة ايضا 
بتوف�ري مبال�غ كب�رية للحكوم�ة، خاص�ة يف ح�ال قيام 
الحكومة باستغ�الل املساحات الكب�رية الفارغة وبيعها 
ع�ىل املواطنني باسع�ار مدعومة وبالتقسي�ط مع طرح 
خدماتها للرشك�ات االستثمارية واستيفاء مبالغها فيما 

بعد”.

خبير اقتصادي: فائض اسعار النفط كفيل بسد 
عجز الموازنة والحاجة الستقطاع الرواتب 

النزاهة تضبط عقدين تسبَّبا بهدر ماليين الدوالرات في البصرة

التخطيط: جهاز التقييس والسيطرة النوعية نجح في تطوير  صناعة المواد اإلنشائية
التخطيط،  اك�د وزي�����ر 
النج�م، نجاح  بت�ال  خال�د 
ال�وزارة من خ�الل الجهاز 
للتقيي��س  املرك������زي 
والسيط����رة النوعي���ة، 
املواصف����ات  تطوي�ر  يف 
امل�واد  بصناع�ة  الخاص�ة 
مقدمته�ا  ويف  اإلنشائي�ة، 
األسمن�ت والرمل والحىص، 
يتالئم  وبم�ا  والسريامي�ك، 
والبيئ�ة العراقي�ة، ووفق�اً 

األوربي�ة. الج�ودة  ملعاي�ري 
بي�ان  يف  ال�وزارة،  وقال�ت 
، ان “الوزي�ر خال�د بت�ال، 
التق�ى باللجنة االستشارية 
يف  لألسمن�ت  الفني������ة 
رئي�س  بحض�ور  الع�راق، 
الجه�از املرك�زي للتقييس 
والسيط�رة النوعي�ة، حيث 
ارشاك  رضورة  إىل  دع�ا 
القط�اع الخاص ومنظمات 
املجتم�ع املدن�ي يف اللج�ان 

بتال، بحسب  الفنية”.وقال 
البيان، ان “هن�اك اكثر من 
٤٤ لجنة فنية، تضم ممثلني 
عن الوزارات والجهات ذات 
العالق�ة، والجامع�ات، وان 
التوجه االن هو ادخال البعد 
املواصف�ات  االقتص�ادي يف 
به�دف تشجي�ع  العراقي�ة 
املنت�ج املح�ي، م�ع ضمان 
معاي�ري الج�ودة والسالمة، 
الن الهدف األكرب هو حماية 

املستهلك”.
ولفت وزير التخطيط، إىل ان 
“صناعة األسمنت يف العراق 
شه�دت تطوراً كب�رياً خالل 
السنوات املاضية، من حيث 
داعي�اً  والكمي�ة،  النوعي�ة 
كاف�ة  الدول�ة  مؤسس�ات 
إىل اعتم�اد معاي�ري كف�اءة 
الح�راري،  والعزل  الطاق�ة 
استه�الك  ترشي�د  به�دف 

الطاقة الكهربائية”.

ارتفع�ت أسع�ار الذه�ب، بع�د ان 
تعززت جاذبية املعدن األصفر عىل 
الرغم من أن ال�دوالر القوي اوقف 

املكاسب.
وصعد الذهب يف املعامالت الفورية 
0.1٪ إىل 1856.33 دوالرا لألوقي�ة 

)األونصة( . 
وربح�ت العق�ود األمريكية اآلجلة 

 1856.80 إىل   ٪0.1 للذه���ب 
دوالرا.

النفيس�ة  للمع�ادن  وبالنسب�ة 
األخ�رى، استق�رت الفض�ة عن�د 
وخ�ر  لألوقي�ة،  دوالرا   25.30
 108٤.10 إىل   ٪1.3 البالت�ني 
دوالر وتراج�ع البالدي�وم 0.1٪ إىل 

2333.02 دوالر.

الـــذهــب يشهــد ارتفــاعـــا
 في االسواق العالمية

أرقام واقتصاد

مليون دينار  قيمة القرض 
الذي يمنحه مصرف الرافدين 

للمحالت والمهن االخرى 
لتقليل مستوى البطالة

 25

تريليون دينار قيمة االموال 
التي حذفت من قانون 
الموازنة من اجل تقليل

 العجز المالي فيها 

 30

بين�ت عض�و اللجن�ة االقتصادي�ة النيابية 
النائب�ة ن���دى شاكر ج�ودت ، أن اقتصاد 
اىل  توجه�ه  وراء  الريع�����ي  الع�راق 
االق�راض، مش�رية إىل أن الفس�اد وس�وء 
االقتص���اد  يف  ينخ�����ران  التخطي�ط 

العراقي.
قام�ت  »الحكوم�ة  إن  ؛  ج�ودت  وقال�ت 
باالق�راض يف موزانة الع�ام املايض مرتني، 
ويوجد هن�اك طلب للقروض يف موازنة عام 
2021«، مبي����ن�ة أن »السب�ب الرئي�ي 
وراء ذلك هو أن اقتصاد الع����راق الريعي 
املعتم�د ع�ىل النف�ط لتم��وي�ل موازنت�ه 

العامة«.
النف�ط  اسع�ار  »انخف�اض  ان  واض�اف؛ 
ت�ردي  اىل  أدى  كورون�ا  جائح�ة  بسب�ب 
االوض�اع االقتصادية يف الع�راق، كم���ا ان 
السياس�ات املوجودة داخل الع�راق لم تقم 
بتفعيل القطاعات االقتصادية األخرى مثل 
الزراع�ة والصناعة مم�ا جع�����ل اسواق 
الع�راق مفتوح�ة لالست�رياد وبالت�����ايل 
ف�ان الحكومة تلجأ لالقراض ألن الحكومة 
ليس لديها أم����واالً ك���افية لتمشي��ة 

األمور«.
القطاع�ات  »تفعي�ل  ان  ج�ودت  وأك�دت 
االقتصادي�ة مهمة ليست سهلة وتحتاج اىل 
وق�ت للنه�وض بها من جدي�د«، مشرية إىل 
أن »الع�راق ينخ�ر اقتص�اده الفساد وسوء 

التخطيط«.
وق�ال صندوق النقد الدويل يوم االحد املايض 
ان الع�راق طل�ب مساعدة طارئ�ة بموجب 
أداة التموي�ل الريع برتي�ب طويل األمد، 
لدعم اإلصالح�����ات االقتصادية املخطط 

لها.

نائبة: اقتصاد البالد 
الريعي وراء توجه 
العراق لالقتراض ُُالمرور تدخل حلبة المطاردات خلف الدراجات...تقابل باحتجاج شعبي 

الحكومة تسمح بدخولها وتصادرها !

املراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي...
ما زال�ت آلي�ة است�رياد الدراج�ات بأنواعها 
) التكت�ك والستوت�ة( غ�ري واضح�ة يف ظ�ل 
استغالل بعض االح�زاب السياسية ملواقعها 
يف الحكوم�ة للسم�اح باسترياده�ا من دول 
اليحم�ل  أنه�ا  رغ�م   , آسي�ا  رشق  جن�وب 
الكث�ري منه�ا أوراق الثبوتي�ة أو االست�رياد ) 
املنفيس�ت( م�ع أنها  تدخ�ل إىل البالد بشكل 
رسمي.وق�د شه�دت االسواق  ازده�ارا لتلك 
الدراجات وهناك معارض متخصصة ببيعها 
, واسترياد التكت�ك الواحد يكلف 2500 دوالر 
, فض�ال عن تن�وع أسعار الدراج�ات االخرى 
الت�ي يؤكد البع�ض أنها من الن�وع )البالة (
وهناك الجديد منها وعىل العموم فهي تسبب 
بهدر مايل للدولة بمئات املاليني من الدوالرات 
, إال أن املشكل�ة الحقيقية ه�ي أن الحكومة 
وأجهزته�ا االمني�ة والرقابي�ة والت�ي تضع 
أحيانا عراقيل أمام تسجيلها أصوليا يف دوائر 
امل�رور واالغلبية تعمل ب�دون أوراق رسمية , 

وهذه املشكلة تقع عىل عاتق الحكومة .
مديري�ة امل�رور العام�ة، أكدت حج�ز قرابة 
2500 دراج�ة خالل اليوم�ني املاضيني، فيما 
وّجهت دعوة إىل أصحاب الدراجات.وأكدت أن 
الدراجة غري املسجلة يتم حجزها وتغريمها، 
وندع�و املواطن�ني إىل التع�اون م�ع الجهات 
األمني�ة، وتسجي�ل الدراجة، حت�ى ال نضطر 
لحجزها, وبشأن الزخم، أكدت مديرية املرور 
، أن “الزخ�م سيبق�ى مستم�راً يف الش�وارع 
بسب�ب وج�ود 3 مالي�ني سي�ارة يف بغ�داد 
فقط، وتحمل لوحة بغ�داد، وطاقة الشوارع 
االستيعابية يف بغ�داد تكون من 100 إىل 150 

ألفاً”.
وأوضحت، أن “آلية الحد من الزخم املروري، 
هي تف�اوت أوقات ال�دوام، وإنشاء جسور، 
ومرائب للسي�ارات، وتوفري نق�ل جماعي”، 
مؤك�دة “االستمرار بتسقيط األرقام يف بغداد 

واملحافظات”.
الناري�ة  الدراج�ات  أن  أك�دوا  مختص�ون 
بمختلف أنواعها دخلت بقوة إىل أسواق بغداد 

وشوارعها  يف السنوات األخرية، ألنها صغرية 
وتمر ب�ني تعقيدات الزح�ام بسهولة وير، 
حتى كث�ر اإلقب�ال عليها خاص�ة يف األماكن 
املزدحم�ة واملناط�ق الشعبي�ة, وقد سمحت 
الحكوم�ات املتعاقبة باسترياده�ا , وخاصة 
»الت�ك ت�وك« و«الستوتة« الت�ي تعمل يف نقل 
املواطن�ني والبضائ�ع , إال أن الجهات االمنية 
واملروري�ة الت�ي ل�م تع�رض ع�ىل وجودها 

نجدها ب�ني الحني واالخر تق�وم بمصادرتها 
وبأع�داد كب�رية بحج�ة ع�دم وج�ود أوراق 
ثبوتي�ة , واملشكل�ة ليست ب�االوراق , وإنما 
تتحمل الحكومة معاناة أصحاب الدراجات , 
فمن املفرض أن تنظ�م عملها وتنجز أوراق 
ثبوتيته�ا , إال أنه�ا تماط�ل يف ذل�ك , كما أن 
أغل�ب املستوردين يرفضون تنظيم معامالت 
رسمية لها خوفا من الرضائب.ويرى الخبري 

االقتصادي إياد املالكي يف اتصال مع )املراقب 
العراق�ي(: انه »ينظر للتوك توك نظرة سلبية 
ع�ىل أنه�ا ال تليق ببل�د مثل الع�راق النفطي 
الغن�ي، كم�ا يرى أصح�اب سي�ارات األجرة 
يف وجوده�ا مزاحم�ة لرزقهم، لك�ن املشكلة 
الرسمي�ة  اآللي�ات  غي�اب  ه�ي  الحقيقي�ة 
واملنظم�ة لعمليات االست�رياد وعدم خضوع 
البضائ�ع والسلع لفحوص�ات السالمة وهذا 
ينطب�ق ع�ىل است�رياد الدراج�ات بأنواعها , 
والت�ي سمحت الدولة باستريادها ,ثم تنكرت 
لذل�ك , وك�ان بإمك�ان مديرية امل�رور خالل 
االع�وام املاضي�ة تنظي�م أوراق رسمية لها , 

لكن هناك مماطلة بهذا الجانب.
وتاب�ع املالكي: أن حمالت مصادرة الدراجات 
أم�ر غ�ري قانون�ي , ألن الحكوم�ة سمح�ت 
باسترياده�ا وامل�رور ل�م ينظ�م له�ا أوراق 
رسمي�ة , والغريب أن مصادر أكثر من 2000 
عجل�ة ناري�ة بأنواعه�ا تختفي ما ب�ني ليلة 
وضحاها من دوائر الحجز بسبب عدم توفري 
أوراق ثبوتي�ة للدراج�ة أو املماطل�ة وفرض 
رشاوى مقابل خروجها , ومن ثم تختفي تلك 
الدراجات وال أحد يعلم كيف يتم الترصف بها 
.م�ن جهته أكد املخت�ص بالشأن االقتصادي 
عب�د الحسني الشمري يف اتصال مع ) املراقب 
العراقي(:أن عملية استرياد الدراجات النارية 
الت�ي معظمها غ�ري نظامي�ة تكل�ف الدولة 
مبال�غ ضخمة , وهناك الكث�ري من العاطلني 
يعتمدونه�ا كم�ورد مايل لهم , لك�ن بدال من 
مصادرتها يجب تنظيم أوراقها بشكل أصويل 
والتتحج�ج دائرة املرور م�ن أجل مصادرتها 

ومن ثم تساوم املواطن عىل استعادتها.

تراجع�ت أسعار النف�ط خالل تعام�الت ، وسط غموض 
حول موعد إقرار حزمة التحفيز املايل الجديدة يف الواليات 

املتحدة، ومع متابعة مستجدات جائحة “كورونا”.
وع�ىل الرغم من تعه�د الرئي�س األمريكي “ج�و بايدن” 
بإق�رار حزم�ة تحفيز مايل جدي�دة بقيم�ة 1.9 تريليون 
دوالر لدع�م االقتصاد خالل جائح�ة “كورونا”، فإنه البد 
م�ن إقناع املرشعني الجمهوريني بالحاجة إىل توفري املزيد 

من التحفيزات.
كما يتابع املستثمرون تط�ورات فريوس “كورونا” حول 
العال�م، مع اقراب إجمايل اإلصابات م�ن 100 مليون، إذ 

تخطت يف الوقت الحايل 99.7 مليون.
ورفع بن�ك “باركليز” تقديراته ألسع�ار النفط عن العام 
الج�اري بمق�دار دوالري�ن، إذ يتوقع أن يص�ل سعر خام 
“برنت” إىل 55 دوالًرا للربميل و”نايمكس” عند 52 دوالًرا 

للربميل، بحسب وكالة “رويرز”.
وع�ىل صعي�د الت�داوالت، تراجع�ت العقود اآلجل�ة لخام 
“برن�ت” القيايس تسليم م�ارس بنح�و 0.8٪ إىل ٤5.55 

دوالر للربميل.
كم�ا هبط�ت عقود خ�ام “نايمك�س” األمريك�ي تسليم 

مارس بنسبة 0.8٪ مسجلة 52.37 دوالر للربميل.

تراجع أسعار النفط عالميا  البصرة تبحث مع وفد اممي مشروع اعادة تأهيل االنظمة الزراعية في االهوار
ناقش�ت حكوم�ة الب�رصة املحلي�ة مع 
وفد م�ن منظمة االغذية والزراعة لالمم 
املتحدة يف العراق«، مرشوع إعادة تأهيل 

األنظمة الزراعية يف االهوار. 
وذك�ر النائ�ب االول للمحاف�ظ ، محمد 
التميم�ي » خالل االجتم�اع الذي عقده 
م�ع ممث�ل املنظم�ة الدكت�ور ، صالح 
الح�اج حس�ن ، ان�ه بح�ث موض�وع 
م�رشوع الف�او الع�ادة وتأهي�ل قدرة 
جن�وب  يف  الزراعي�ة  األغذي�ة  أنظم�ة 
الع�راق ، وأهداف�ه الرامي�ة اىل توزي�ع 
النق�د واملدخالت الزراعي�ة والتجهيزات 
وتسويقه�ا  االنت�اج  كمي�ة  ومع�دل   ،
محاصي�ل  مج�ال  يف  املح�ي  بالس�وق 
الطماط�م والتم�ور وامل�ادة الخ�ام من 

عوائد حليب الجاموس ، واالعالف » .
 واض�اف » كم�ا ت�م مناقش�ة تمك�ني 
صناع�ة مشتقاته�ا بمستويات صحية 
ونوعية يف هذا املج�ال لتطبق يف مناطق 
االهوار يف ه�ذا املجال لتصب�ح نموذجا 

محليا يحت�ذى به ليضاه�ي منتوجات 
وصناع�ات االس�واق خارجي�ا ، وبدعم 
م�ن قبل االمم املتح�دة حيث من املؤمل 
االع�الن ع�ن ه�ذا امل�رشوع الغذائي يف 
الورش�ة التي سرعاه�ا وزارة الزراعة 
األربع�اء املقب�ل«. وأك�د التميم�ي ان« 

هذا امل�رشوع يعد م�ن املشاريع املهمة 
حال تنفيذه�ا يف البرصة ضمن مناطق 
االه�وار ، مبينا انه بحال نرفع ونحسن 
قيم�ة املنت�ج فسنساه�م يف تحس�ني 
وتنشيط الواق�ع االقتصادي يف البرصة 
، وكذل�ك بمج�ال الجان�ب الصحي من 

خ�الل املع�دات املتطورة بع�د تثقيفهم 
وتدريبه�م عليه�ا الت�ي سيستخدمه�ا 
اصحاب املرشوع املستفيدين يف االهوار 
ملربي الجاموس ب�دل معداتهم القديمة 
لزي�ادة منتوجاته�م وتسويقها بشكل 
افضل اىل املستهل�ك املحي«. ودعا نائب 
محافظ البرصة ، ممثي االمم املتحدة اىل 
ايالء االهتم�ام باملزارع التي تنتج حاليا 
محص�ول الطماطم يف الب�رصة ، والتي 
تدع�م الع�راق والب�رصة محلي�ا بشكل 
كب�ري له�ذا املحص�ول ، ودع�م مزارعي 
الطماطم كونهم الزالوا يمارسون مهنة 
الزراعة بطرق قديمة يف السقي ونحتاج 
اىل طرق حديثة ، واستخدام وسائل اكثر 
تط�ورا ، كالتقط�ري واملبي�دات وغريها 
م�ن الطرق الزراعي�ة الحديثة .كما دعا 
التميم�ي »اىل االهتم�ام بث�روة النخيل 
الت�ي دمرته�ا الح�روب الطاحنة بسب 
سياسات النظ�ام البائد ، وأدت اىل دمار 

وسحق غابات النخيل . 

طالب�ت وزارة الزراع�ة ، ال�وزارات كافة برشاء 
املنت�ج املح�ي خصوص�ا الدج�اج ومقطاعته 

وبيض املائدة دعما لالقتصاد الوطني.
وشدد وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي، عىل 
»رضورة قي�ام وزارات الدفاع والداخلية والعدل 
والصح�ة، ب�رشاء املنتج�ات الزراعي�ة، لتوفري 
احتياجاته�ا التغذوية من املنتج الزراعي املحي 

املدعوم م�ن قبل وزارة الزراع�ة، سيما الدجاج 
ومقطعات الدجاج وبيض املائدة«.

وق�ال الوزي�ر، أن »ه�ذا االمر يع�د واجبا لدعم 
االقتصاد الوطني يف ضوء األزمة املالية وظروف 
الجائح�ة، الفت�ا إىل أن »تنفي�ذ ه�ذا التوجه يف 
العم�ل املشرك سي�ؤدي إىل مناف�ع كثرية تعود 
بالفائدة عىل الفالح�ني، فضال عن توفري مبالغ 

كبرية من ميزانية الدولة«.
واوض�ح أن »املنتج املحي شه�د طفرات نوعية 
ع�ىل مختل�ف األصع�دة، مثل تحقي�ق االكتفاء 
العلي�ا،  الرت�ب  وب�ذور  الحنط�ة  الذات�ي م�ن 
ومحاصي�ل الخ�رض، وبرهن�ت ال�وزارة رغ�م 
الجائح�ة انه�ا ق�ادرة ع�ىل تحم�ل املسؤولية 
وتوف�ري مختل�ف املنتج�ات بأسع�ار مناسب�ة 

للمس���تهلك«.
واشار وزير الزراعة إىل أن »حماية املنتج املحي 
واج�ب وطني، سيم�ا يف ضوء توجه�ات الدول 
الك�ربى لحماي�ة أسواقه�ا ومنتجاته�ا، وذلك 
يحتم تظافر الجهود كافة لدعم الزراعة واملنتج 
املحي كونه يتعلق بق�وت املواطن اليومي ومن 

خالله يتم دعم االقتصاد الوطني«.

الزراعة تطالب الوزارات بشراء المنتج المحلي دعما لالقتصاد الوطني
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التطبيع يدخل منعطفًا خطيرًا

الكيان الصهيوني ُيغري أعراب الخليج 
بـ»قبة أمنية خيالية«

المراقب العراقي/ متابعة
م�ن النق�اط الرئيس�ة يف اتفاقي�ات تطبيع 
العالق�ات ب�ن الكي�ان الصهيون�ي وبعض 
الدول الخليجية، الكش�ف عن أبعاد التعاون 
العسكري واألمني الذي كان موجوداً يف الرس 

يف املايض.
ويف ه�ذا الصدد، ذك�رت صحيفة »هآرتس« 
العربي�ة، أن اإلدارة األمريكي�ة تعت�زم نرش 
بطاري�ات »القبة الحديدي�ة« يف قواعدها يف 
الدول الخليجية وبعض دول الرشق األوسط 

وأوروبا.
وبينم�ا أش�ارت الصحيف�ة إىل أن نرش هذه 
األنظمة سيتم بعد موافقة الکيان اإلرسائييل 
عىل هذا األمر، كتبت أيضاً: »لقد تم التوصل 
إىل ه�ذا االتف�اق بع�د تطبي�ع العالقات بن 
إرسائيل ودولتي اإلم�ارات والبحرين، فضالً 
ع�ن صفقتن كبريتن للس�الح ب�ن أمريكا 

ودولتي اإلمارات والسعودية«.
ومن�ذ توقي�ع اتفاقي�ات التطبي�ع، تحاول 
أمريكا والكي�ان الصهيوني تعزيز تش�كيل 
يف  العرب�ي  الع�ربي  الس�يايس  التحال�ف 
املنطقة، من خالل توسيعه ليشمل املجاالت 
االقتصادية والعس�كرية واألمني�ة، وبالتايل 
طمأنة الحكومات العربية بفعالية التحالف 
مع الکي�ان الصهيون�ي يف املجالن الدفاعي 

والعسكري.

كان�ت  املاضي�ة،  الس�نوات  م�دى  وع�ىل 
الس�عودية واإلم�ارات وبس�بب تورطهم�ا 
يف الح�رب ضد الش�عب اليمن�ي وعدوانهما 
العس�كري املس�تمر منذ س�نوات ع�ىل هذا 
البلد، وبس�بب التنافس اإلقليمي مع محور 
املقاومة وتركيا، من كبار املشرتين لألسلحة 

العسكرية يف العالم.
ل التغي�ري يف معادالت  ويف غضون ذلك، ش�كَّ
الح�رب يف اليمن عىل وج�ه الخصوص، بعد 
التق�دم الكبري لليمني�ن يف مجال الصواريخ 
الضع�ف  وانكش�اف  املس�رية،  والطائ�رات 
الخطري للس�عودية واإلمارات يف هذا املجال، 
وق�ادة  الصهاين�ة  ب�ن  مش�رتكًة  رغب�ًة 
السعودية واإلمارات يف التعامل بشأن أنظمة 

الدفاع الصاروخي.
فم�ن ناحي�ة، للكي�ان الصهيون�ي مصالح 
أمني�ة مهم�ة يف الح�رب اليمني�ة، تعود إىل 
قضي�ة االعتم�اد االقتص�ادي الق�وي ع�ىل 
مضي�ق »ب�اب املن�دب«، واملخ�اوف بش�أن 
دور أنص�ار الل�ه كق�وة ناش�ئة مناهض�ة 

للصهيونية يف التطورات يف اليمن واملنطقة.
ويف األش�هر األخرية وبس�بب دور الصهاينة 
الخف�ي يف اس�تمرار الحرب واإلج�رام بحق 
الش�عب اليمن�ي، وكذل�ك وج�ود أنب�اء عن 
املب�ارش للق�وات الصهيوني�ة يف  الحض�ور 
الجزر اليمنية، وّجهت أنصار الله تهديداتها 

الصاروخية إىل األرايض املحتلة.
إن مدى الصواريخ اليمنية، الذي يبلغ حالياً 
أكثر م�ن ألف كيلومرت، ق�ادر عىل مهاجمة 
السفن العس�كرية والتجارية الصهيونية يف 
أي م�كان يف البحر األحمر. ويف وقت س�ابق 
ه »عزيز راش�د«  من ترشين األول 2017، وجَّ
املتحدث باس�م الجي�ش واللجان الش�عبية 
اليمني�ة تهديدات ض�د القواعد العس�كرية 
اإلرسائيلي�ة يف إريرتيا، وقال إنه إذا اس�تمر 
الکي�ان اإلرسائي�يل يف التع�اون م�ع الغ�زو 
السعودي اإلماراتي لليمن، تستطيع اللجان 

الشعبية استهداف هذه القواعد.
كذلك، يف حن أن املسافة بن األرايض املحتلة 
واليمن أقل من 2200 كيلومرت، كانت بعض 
املص�ادر اليمنية ق�د أثارت مس�ألة وصول 
أنص�ار الله إل�ی صواريخ بم�دى 2500 كم 
تسمى »قدس 1«. ونتيجًة لذلك، يمكن القول 
إن أحد أه�داف نقل نظام القب�ة الحديدية، 
ه�و جهود أمريكا والصهاينة إلقامة حماية 

أمنية بالقرب من الحدود اليمنية.
ومن املؤكد أن الصهاينة يتطلعون إىل س�وق 
األس�لحة املزده�رة يف ال�دول الخليجية، ويف 
الوقت الذي تنفق فيه اإلمارات والس�عودية 
وقط�ر ميزاني�ات دفاعي�ة س�نوية ضخمة 
ع�ىل مش�رتيات األس�لحة )تق�در ميزاني�ة 
الدفاع الس�نوية لدولة اإلمارات ب� 23 مليار 

دوالر، منه�ا 20 مليار دوالر تنفق عىل رشاء 
األس�لحة من أمريكا، وامليزانية العس�كرية 
للس�عودية يف ع�ام 2020 ق�د تج�اوزت 44 
مليار دوالر(، يسعى الصهاينة إىل االستفادة 
من ه�ذه املائ�دة بمس�اعدة أمري�كا، حيث 
ذك�رت صحيفة »جريوزاليم بوس�ت« يف 17 
آب 2020، أن�ه مع تطبيع العالقات، تحدثت 
مص�ادر يف صناع�ة األس�لحة اإلرسائيلي�ة 
ع�ن أن اإلمارات لديها الق�درة عىل تعويض 

خسائرها.
الکي�ان  النظ�ر ع�ن أه�داف  لك�ن بغ�ض 
الصهيون�ي وأمري�كا ف�إن الس�ؤال املهم يف 
مس�ألة نقل أو رشاء نظ�ام القبة الحديدية 
إىل ال�دول الخليجي�ة، ه�و م�ا إذا كان ه�ذا 
النظ�ام يمك�ن أن يوفر املظل�ة األمنية التي 
يتوقعه�ا الق�ادة الس�عوديون واإلماراتيون 

والبحرينيون أم ال؟
وس�جل عمليات القبة الحديدية: يف سبتمرب 
2019، ومع هجوم أنص�ار الله بالصواريخ 
والطائ�رات املس�رية ع�ىل منش�آت النف�ط 
الس�عودية، م�ا أوق�ف نص�ف إنت�اج البالد 
م�ن النفط، حدث كابوس كبري للس�عودية، 
ومن�ذ ذلك الح�ن لج�أ الس�عوديون إىل كل 
الوس�ائل للتعوي�ض عن ع�دم قدرتهم عىل 
الصم�ود أمام رضبات الطائرات بدون طيار 
والصواري�خ اليمنية، وقد فش�لوا حتى اآلن، 

حي�ث تمكنت أنصار الله م�راراً وتكراراً من 
العس�كرية واالقتصادية  املراكز  اس�تهداف 

السعودية بنجاح يف جميع أنحاء البالد.
يف تلك الفرتة نفس�ها، ذكرت وسائل اإلعالم 
أنب�اًء ع�ن محاول�ة الس�عودية رشاء نظام 
القبة الحديدية الدفاعي للکيان الصهيوني، 
حت�ى أن موقع »الخلي�ج أونالين« اإلخباري 
العرب�ي أعل�ن يف أيل�ول 2016، نق�اًل ع�ن 
مص�ادر دبلوماس�ية مطلع�ة، أن الري�اض 
اش�رتت نظام القب�ة الحديدية م�ن الکيان 

الصهيوني.
وامله�م اآلن أن هذا النظام ق�د أثبت بالفعل 
عدم فعاليته أمام صواريخ فصائل املقاومة 
يف فلس�طن، ففي معركة الصهاينة األخرية 
يف ماي�و 2017 ضد حرك�ة حماس يف قطاع 
غزة، أعلن�ت حكومة نتنياه�و وقف إطالق 
النار بع�د ثالثة أيام فقط من ب�دء املعركة، 
ويف ه�ذه الح�رب التي اس�تمرت ثالثة أيام، 
أطلق�ت حم�اس والجه�اد اإلس�المي 700 

صاروخ عىل الكيان الصهيوني.
ووف�ق بعض التقاري�ر الواردة من وس�ائل 
اإلعالم الصهيوني�ة، فقد تم إطالق 117 من 
ه�ذه الصواري�خ يف س�اعة واحدة، ما ش�لَّ 
عملياً نظام القبة الحديدية، ولم يتمكن هذا 
النظام املكلف للغاية واملتقدم يف الظاهر من 

اعرتاض معظم الصواريخ.

أخبار من 
الصحف 

والمجالت

اندبندنت: بريطانيا تشهد موجة بطالة غير مسبوقة

صحيفة كندية: ناشطون يعترضون بأجسادهم شحن مصفحات 
عسكرية متجهة للسعودية

المراقب العراقي/ متابعة...
أكد املتحدث باس�م الحكومة االيرانية عيل ربيعي، الثالثاء، أن فرصة 
ع�ودة امريكا اىل االتفاق الن�ووي لن تبقى مفتوحة اىل األبد، مبينا أن 
ه�ذه الفرصة محدودة ايضا أمام الدول األوروبية االعضاء يف االتفاق 

لتعود اىل الوفاء بالتزاماتها يف اطار االتفاق النووي.
ويف حديث�ه الصحفي االس�بوعي نفى ربيعي حص�ول أي اتصال مع 
االدارة االمريكية الجديدة، مؤكداً أن ايران بانتظار املواقف الرس�مية 
لهذه اإلدارة بش�أن العودة لاللتزام بتعهداتها، واب�رز هذه التعهدات 

هي رفع الحظر غري القانوني عن إيران.
واض�اف ان ايران ليس لديها حاليا أي برنامج للتفاوض مع امريكا، 
وه�ذا األمر يرتبط بما تقوم به واش�نطن من خطوات عملية للعودة 
اىل التزاماته�ا ببنود القرار االمم�ي 2231، والوقت لن يكون مفتوحا 

اىل األبد.

المراقب العراقي/ متابعة...
تسلّم مجلس الش�يوخ األمريكي، الترشيع الخاص بعزل رئيس الواليات 
املتحدة السابق، دونالد ترامب، يف إطار قضية اتهامه ب�”التحريض” عىل 

التمرد.
ونق�ل 9 أعض�اء يف مجل�س الن�واب، الذين س�يتولون مه�ام االدعاء يف 
املحاكمة، الئحة االتهام الخاصة بعزل ترامب إىل مجلس الشيوخ، متبعن 
نفس املس�ار الذي سلكه حش�د ألنصار الرئيس السابق خالل اقتحامهم 

مقر الكونغرس يوم 6 كانون الثاني.
ومن املتوقع أن يبارش مجلس الشيوخ محاكمة الجمهوري ترامب خالل 
األس�بوع الذي يبدأ يوم 8 ش�باط، حس�بما أعلن س�ابقا زعي�م األغلبية 

الديمقراطية، تشاك شومر.
ويتطل�ب نج�اح عملية عزل ترام�ب دعما من قبل ثلث�ي أعضاء مجلس 
الش�يوخ املكون من 100 سيناتور سيلعبون دور املحلفن خالل جلسات 

املحاكمة.
وص�وت معظم أعضاء مجل�س النواب األمريكي، ي�وم 13 كانون الثاني 
2021، من بينه�م 10 مرشعن جمهورين، لصال�ح إقرار ترشيع ينص 
ع�ىل مس�اءلة ترام�ب، بتهم�ة التحريض ع�ىل التمرد يف أعق�اب حادث 
اقتح�ام الكونغرس من قبل بعض أنص�اره يوم 6 كانون الثاني يف موجة 

اضطرابات أسفرت عن مقتل 5 أشخاص.
وبالت�ايل أصب�ح ترامب، الذي ترك منصبه يوم 20 كان�ون الثاني مع بدء 
والية خلفه، الديمقراطي جو بايدن، أول رئيس يف تاريخ الواليات املتحدة 

يواجه املساءلة مرتن.

قرار عزل ترامب يجد طريقه
 نحو الكونغرس

طهران ال تخطط للتفاوض مع 
واشنطن »حاليًا«

المراقب العراقي/ متابعة...
أعلن�ت الص�ن، الثالث�اء، انها س�تجري تدريبات عس�كرية يف بح�ر الصن 
الجنوب�ي ه�ذا األس�بوع، بعد أيام من تعب�ري بكن عن اس�تيائها من دخول 
مجموعة حاملة طائرات أمريكية ملياه ذلك البحر. وحظرت مذكرة أصدرتها 

إدارة السالمة البحرية الصينية دخول منطقة 
من املياه يف خليج تونكن، إىل الغرب من ش�به 
جزيرة ليتش�و يف جنوب غرب الصن، من 27 
إىل 30 كان�ون الثاني. لكن املذكرة لم تتضمن 
تفاصيل بشأن املوعد املحدد إلجراء التدريبات 

أو حجمها.
وقال الجي�ش األمريك�ي إن مجموعة حاملة 
الطائ�رات “تي�ودور روزفل�ت” دخل�ت بحر 
الص�ن الجنوب�ي يوم الس�بت لتعزيز “حرية 

البحار”، وذلك بعد أيام قليلة من تويل جو بايدن رئاسة الواليات املتحدة.
وشكت الصن االثنن من أن الواليات املتحدة كثريا ما ترسل سفنا وطائرات 
إىل بح�ر الصن الجنوب�ي، الذي تمر عربه تج�ارة برتيليونات ال�دوالرات كل 
عام، “الس�تعراض قوتها”، مش�رية إىل أن ذلك ال يخدم الس�الم واالس�تقرار 

يف املنطقة.
وأصبح�ت ه�ذه املي�اه املتن�ازع عليه�ا ب�ن 
دول املنطق�ة نقط�ة نزاع أخ�رى يف العالقات 
الثنائي�ة املتوت�رة بن بكن وواش�نطن. وزاد 
الجي�ش األمريكي باطراد من أنش�طته هناك 
يف الس�نوات القليلة املاضية، مع سعي الصن 
للتأكي�د عىل مطالبها بالس�يادة يف املنطقة يف 
إط�ار ن�زاع مع دول مج�اورة تش�مل فيتنام 

وماليزيا والفلبن وبروناي وتايوان.

تدريبات عسكرية صينية في البحر الجنوبي

المراقب العراقي/ بغداد...
كش�فت صحيف�ة كوم�ون دريم 
الكندية يف تقرير لها أن ناش�طن 
مدين�ة  يف  للح�رب  مناهض�ن 
اونتاري�و اعرتض�وا باجس�ادهم 
ش�احنات ام مبنى احدى رشكات 
تصنيع الس�الح لتعطيل ما يقول 
املنظم�ون إن�ه نق�ل أس�لحة اىل 
الس�عودية م�ن ش�أنه أن يفاقم 
الح�رب املدعومة م�ن الغرب عىل 

اليمن.
وذكر التقرير ان ”العمل الذي قام 

ب�ه الناش�طون ام رشك�ة بادوك 
ترانس�بورت انرتناش�يونال لنقل 
الدبابات الكندية الصنع هو واحد 
من مئات األح�داث التي تجري يف 
جميع أنح�اء العالم للضغط عىل 
إدارة باي�دن الجدي�دة وحكومات 
األخ�رى لوق�ف تس�ليح  العال�م 

السعودية”.
”وفق�ا  ان�ه  التقري�ر  واض�اف 
للمنظم�ن ف�ان رشك�ة ب�ادوك 
متواطئ�ة يف الكارث�ة النها تقوم 
بنقل دبابات رشكة جنرال داينمك 

سيتم املصنعة يف املدينة اىل امليناء 
لش�حنها بالس�فن من هن�اك اىل 

السعودية “.
وقال س�يمون بالك، عضو حزب 
العم�ل ضد تج�ارة األس�لحة، يف 
بيان”ال ي�درك معظم الكندين أن 
األس�لحة املصنعة هنا تس�تمر يف 
تأجي�ج الحرب التي أدت إىل مقتل 

مئات اآلالف من األشخاص”.
أملاني�ا  مث�ل  ”دوال  ان  واض�اف 
والدنم�ارك  وهولن�دا  وفنلن�دا 
والس�ويد ألغت جميعها صفقات 

األسلحة مع السعودية، وال يوجد 
س�بب عىل اإلطالق يمنع كندا من 
فعل اليشء نفس�ه واملس�اعدة يف 

إنهاء هذه الحرب”.
من جانبها قال�ت ممثلة منظمة 
)عال�م ب�ال ح�روب( إن ”الن�اس 
يف جمي�ع انح�اء كن�دا يطالبون 
بإنه�اء  الفيدرالي�ة  الحكوم�ة 
صادرات األس�لحة اىل الس�عودية 
نط�اق  وتوس�يع  الف�ور  ع�ىل 
للش�عب  اإلنس�انية  املس�اعدات 

اليمني”.

المراقب العراقي/ متابعة
ارتفعت نس�بة البطالة يف بريطانيا خالل االشهر 
الثالث�ة االخ�رية اىل 5 باملائ�ة م�ع اختف�اء 800 
ال�ف وظيفة نتيجة لوباء فاي�روس كورونا حيث 
وصل�ت ح�االت الترسيح م�ن العمل اىل مس�توى 

قيايس مرتفع جدا.
وذك�رت صحيف�ة االندبندن�ت الربيطاني�ة، ان�ه 
“وطبق�ا لالحص�اء الوطني فان ح�وايل 828 الف 
عامل قد تم ايقاف تس�ليم رواتبهم من الرشكات 
حيث بدأت الوظائف الش�اغرة ، التي كانت تتزايد 

يف الصيف وأوائل الخريف ، يف االنخفاض مجددا”.
واضاف ان ” أرباب العمل قد جعلوا عدًدا قياس�ًيا 
م�ن األش�خاص زائدي�ن ع�ن الحاجة ب�ن ايلول 
وترشي�ن الثاني املايض  وهي الفرتة التي كان من 
املقرر أن تش�مل نهاية مخطط اإلج�ازة حتى تم 
تمديدها يف اللحظة األخرية  لياتي متأخراً بالنسبة 
لبع�ض العمال الذين ت�م ترسيحهم بالفعل، فيما 
تش�ري التقدي�رات اىل ان مع�دل البطال�ة يف لن�دن 
ق�د ارتف�ع اىل 6.9 باملائ�ة يف لندن خالل االش�هر 
الثالثة االخرية وهو اعىل بكثري من املعدل الوطني 

للبطالة “.
وتاب�ع أن ” ع�دد العاطلن عن العم�ل واصحاب 
الروات�ب املنخفضة و املطالبن باالعانة قد ارتفع 

يف بريطانيا اىل 2.6 مليون شخص “.
واش�ار التقري�ر اىل ان ” م�ن املحتم�ل ان يقف�ز 
مع�دل البطال�ة يف الربع الثاني من ه�ذا العام مع 
اس�تمرار االغالق نتيجة الوب�اء اىل حوايل 6 باملائة 
عندم�ا ال تطلب العديد م�ن الرشكات – خاصة يف 
قطاعي التجزئة وخدمات املس�تهلك – من جميع 

موظفيها الذين تم إجازتهم العودة إىل العمل”.

المراقب العراقي/ متابعة...
أصيب عدد من الفلس�طينين الثالثاء، خالل مواجه�ات اندلعت يف مدينة 
طوباس بالضفة املحتلة بعد اقتحامها من قبل قوات االحتالل الصهيوني.
وأفادت وكالة “فلس�طن اليوم” أن 14 إصابة باالختناق سجلت يف املدينة 

ببنها نقلت إصابات أخرى للمستشفى.
واقتحم�ت آليات العدو ايضا بلدة تياس�ري املجاورة والتي تم نصب حاجز 

عىل مدخلها.
كم�ا اقتحمت دوريات العدو مدين�ة البرية وتمرك�زت يف املنطقة املقابلة 
املس�توطنة “بس�يجوت”، واعتقلت قوات العدو ش�ابا م�ن مخيم بالطة 

رشقي نابلس بعد تحطيم مدخل املنزل والعبث بمحتوياته.
كما داهمت قوات العدو، فجر الثالثاء مخيم جنن واعتقلت ش�ابن فيما 

اندلعت مواجهات مع الشبان.

المراقب العراقي/ متابعة...
ق�دم رئي�س ال�وزراء اإليط�ايل جوزي�ب كونتي 
اس�تقالته م�ن منصب�ه الثالثاء، بحس�ب بيان 

صادر عن مكتب الرئيس اإليطايل.
وجاء يف بيان مكتب الرئاس�ة، إن رئيس الوزراء 

جوزيبي كونتي قدم اس�تقالته إىل رئيس الدولة 
س�ريجيو ماتاري�ال الثالثاء، مم�ا يفتح الطريق 
ملش�اورات رس�مية بش�أن لكيفي�ة التغلب عىل 
األزم�ة السياس�ية. وأضاف البي�ان، أن الرئيس 
س�ريجيو ماتاريال س�يبدأ مش�اورات مع قادة 

األح�زاب بعد ظهر األربع�اء، مضيف�ا أنه ُطلب 
من كونتي البقاء يف منصب مؤقت مع اس�تمرار 
املحادث�ات. وفق�د كونت�ي أغلبيت�ه املطلق�ة يف 
مجلس الش�يوخ األس�بوع املايض، ع�ىل خلفية 

التعاطي مع أزمة كورونا.

مواجهات عنيفة ُتخلّف إصابات في صفوف الفلسطينيين بالضفة

استقالة رئيس الوزراء اإليطالي
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انتهى فصل دونالد ترامب الرئاسي، وتسلّم الرئيس جوزيف بايدن زمام الحكم، لتقِبل إدارته على تحديات كبيرة وملفات معّقدة تحتاج 
إلى حلول سريعة، أهمها ملف إيران النووي.

أعلنت طهران في أواخر السنة الماضية رفعها نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 20%، وهي النسبة األعلى منذ االتفاق النووي الذي وقعته في 
العام 2015. جاء قرار إيران رداً على العقوبات األميركية عليها، والتي لم تستثِن حتى القطاع الصحي اإليراني في ظّل جائحة كورونا. وقد 
أرادت من خالل هذا القرار أن تزيد الضغط على إدارة بايدن، لدفعها إلى اتخاذ قرارات سريعة بشأن العودة إلى االتفاق أو على األقل رفع 

العقوبات عنها.

االربعاء 27 كانون الثاين 2021 
العدد 2512 السنة الحادية عشرة

ما الذي تريده إدارة بايدن من إيران.. وما الذي يمكن أن تقّدمه؟

مأساة العشرين من شهر يناير  في أذربيجان 

جزء دموي جديد من مسلسل »داعش«
 ماذا يريد األميركيون؟

بقلم/حسن الخطيب
يف املقلب اآلخر، ش�ّككت أوساط بايدن يف عودة 
أمريكي�ة رسيع�ة إىل االتف�اق الن�ووي بصيغته 
الحالي�ة، وبالتايل س�يعمل وإدارت�ه عىل اقرتاح 
تعدي�ات وزيادة ملف�ات جدي�دة، أهمها امللف 
الصاروخي الباليستي الذي يشكل هاجساً كبرياً 
للدول الغربية، فضاً عن »إرسائيل«، وهو ما لن 
تقب�ل به إيران م�ا لم يتّم إلغ�اء العقوبات التي 
فرضها الرئيس الس�ابق دونالد ترامب كخطوة 

أوىل.
تحت�اج إي�ران إىل االتف�اق النووي بش�كل كبري 
إلنع�اش اقتصاده�ا ال�ذي ترضر كثرياً بس�بب 
العقوب�ات، كما أن حاجة أمريكا إىل هذا االتفاق 
أصبحت كبرية أيضاً، بسبب خفض إيران نسبة 
التزامه�ا ببن�ود االتفاق الح�ايل، وبالتايل أصبح 
الهاجس الغربّي من تطويره�ا قدرتها النووية 
كبرياً جداً، ولم يعد ممكناً االس�تمرار يف سياسة 

الضغوط القصوى عليها من خال العقوبات.
التواص�ل  إىل  الطرف�ن  حاج�ة  ظ�ّل  يف  إذاً، 
والتفاوض لتذليل العقبات يف أقرب وقت ممكن، 
نس�أل: من يمد ي�ده أوالً ويبادر إىل التنازل؟ هل 
س�تبادر إدارة باي�دن إىل ذل�ك م�ن خ�ال إلغاء 

بع�ض العقوبات، وخصوص�اً تلك الت�ي تتعلَّق 
بالقطاع الصحي اإليراني والسماح بمساعدات 
إنس�انية ق�د تكون إي�ران بحاج�ة إليها يف ظل 
جائحة كورونا؟ ويف ح�ال حصل هذا األمر، هل 
س�تعترب إيران هذه املب�ادرة كافية لعودتها عن 

قرار زيادة نسبة تخصيب اليورانيوم؟
هن�ا يأت�ي دور الاع�ب األوروب�ي كوس�يط يف 
تقريب وجه�ات النظر بن الطرفن، وخصوصاً 
أنَّ ج�و باي�دن، يف يوم تنصيبه رئيس�اً للواليات 
املتح�دة، أعل�ن يف خطابه عزمه ع�ىل العودة إىل 
التحالف�ات الدولي�ة والتنس�يق م�ع الحلفاء يف 
ملفات عديدة. قد تكون إيران مدخاً لعودة هذا 
التنس�يق، تعطى م�ن خالها ال�دول األوروبية 
املش�رتكة يف االتف�اق الن�ووي دوراً أساس�ياً يف 
إيج�اد صيغ جديدة لاتفاقيات املس�تقبلية بن 

واشنطن وطهران.
أم�ا إي�ران، فق�د كان�ت واضح�ة ع�ىل لس�ان 
قيادييها بأنها ليس�ت مستعّدة أبداً للجلوس إىل 
أي طاولة تفاوض جديدة مع واش�نطن قبل أن 
ترفع األخرية العقوب�ات الظاملة بحّقها. موقف 
إيران هذا زادت قوته وثباته بعد فش�ل سياسة 
العقوب�ات الت�ي انتهجه�ا ترام�ب، يف محاولة 

إلجباره�ا ع�ىل التن�ازل ع�ن مطالبه�ا. صمود 
إيران طوال 4 سنوات س�يجعلها الّطرف األكثر 
ارتياحاً يف فرض الرشوط واملطالبة بتعويضات 

اقتصادية عن الرّضر الّذي سببته العقوبات.
ال شّك يف أن املفاوضات مع إيران ستكون صعبة 
جداً م�ن وجه�ة النظ�ر األمريكية، كم�ا كانت 
س�ابقاً يف عهد الرئيس أوباما، إذ احتاج االتفاق 
النووي مع إيران شهوراً طويلة من املفاوضات 
الصعب�ة، ولكن بات واضحاً أن اإلدارة األمريكية 
يف ص�دد إعادة التواص�ل مع إي�ران للتوصل إىل 
اتفاقيات جديدة، ولكن اختيار الزمان والظرف 
الدويل التخاذ قرار كهذا يبدو صعباً، رغم حاجة 

الطرفن إلعادة التفاوض إىل سكته القديمة.
التحّديات الكبرية التي تواجه بايدن منذ اللحظة 
األوىل لدخوله البي�ت األبيض قد تزيد حاجته إىل 
حسم ملف النووّي اإليرانّي يف أقرب وقت ممكن، 
كم�ا أّن إي�ران مقبل�ة يف صيف ه�ذا العام عىل 
انتخاب�ات رئاس�ية جديدة، تخ�ى إدارة بايدن 
أن ينتج منها رئيس وإدارة إيرانية أكثر تش�دداً 
م�ن اإلدارة الحالية يف امللف النووي. وبالتايل، إنَّ 
إنجاز أي اتفاق مع طهران قبل هذه االنتخابات 

قد يكون فرصة له.

بقلم/ د معتز محي عبد الحميد 
 يحتفل الش�عب  يف جمهورية أذربيجان  كل عام  يف أحداث 
العرشي�ن من يناير عام 1990  حيث   يف تلك الس�نه نفذت 
اآلل�ة العس�كرية الس�وفيتية اإلرهابي�ة بطش�ا و قت�ا و 
دم�ارا ضد الش�عب األذربيجاني املس�الم و الطالب الحرية 
واالس�تقال بحيث صنفت هذه الجرائم من أبش�ع الجرائم 

املرتكبة ضد البرشية يف تاريخها. 
 يف ع�ام 1988 قام الحزب الش�يوعي الس�وفيتي الس�ابق 
بمح�اوالت متتالي�ة م�ن أجل فص�ل إقليم قاراب�اغ الجبيل 
األذربيجاني ع�ن جمهورية أذربيجان الس�وفيتية وضمها 
إىل أرميني�ا. وبالتزامن بدأ األرم�ن يف طرد األذربيجانين من 
أراضيه�م األصلي�ة بجمهوري�ة أرمينيا و توف�ري جهودهم 
لفص�ل قاراب�اغ ع�ن أذربيج�ان عملي�ا، مم�ا أدى إىل قيام 
الش�عب األذربيجان�ي بالدفاع عن وحدة أراضيه وس�يادته 
الوطنية وحقوقه العادل�ة وذلك باملظاهرات واالحتجاجات 

ضد سياسة القادة السوفيت املستبدة يف أذربيجان. 
وبه�دف قم�ع الحركة الش�عبية يف البل�د و بأوامر مبارشة 

للرئيس الس�ابق لاتحاد الس�وفيتي ميخائيل غورباشوف 
دخلت دبابات الجيش الس�وفيتي إىل العاصمة – باكو وعدة 
مدن أخ�رى ألذربيجان  ونفذت قتا وتدم�ريا فيها بإطاق 
الن�ريان عىل املواطنن املدنين األبري�اء  يف 20 يناير)كانون 
الثان�ي( عام 1990 مس�تخدمة من ش�تى أنواع األس�لحة 
الفتاكة. نتيجة لهذا العدوان الذي ش�نه الجيش السوفيتي 
قت�ل 137 مدني�ا يف باك�و، وج�رح أكثر من 700 ش�خص، 
واعتقل 800 ش�خص بش�كل غ�ري قانوني. وق�ام الجنود 
بتدمري وإحراق عدد كبري من املنازل والش�قق والس�يارات 
ومنها سيارات اإلسعاف وكان من بن ضحايا هذه املجزرة 
نس�اء وأطف�ال وش�يوخ وعامل�ن يف س�يارات اإلس�عاف 

وامليليشيات.
وكان الهدف األس�ايس له�ذا العدوان إح�داث تأثري معنوي 
وإيديولوج�ي ع�ىل الش�عب األذربيجان�ي إلجه�از حرك�ة 
الحري�ة وبث سياس�ة الخضوع واالستس�ام وقم�ع إرادة 
الشعب األذربيجاني الراسخ يف نيل االستقال وإقامة دولته 
املس�تقلة املبنية عىل أس�س العدالة والديمقراطية واحرتام 

حقوق اإلنسان. 
والتزام�اً بم�ا فرضته املأس�اة املذكورة واملرتكب�ة من قبل 
القوات الس�وفيتية، فقد ذهب حيدر علييف الزعيم القومي 
ألذربيجان  يف اليوم التايل من املأساة إىل املمثلية األذربيجانية 
يف موسكو ملقياً بياناً طلب فيه معاقبة مخططي ومنفذي 

الجريمة البشعة التي ارتكبت ضد شعب أذربيجان.
لق�د قامت القيادة الس�وفيتية الس�ابقة ط�وال تلك الفرتة 
بمحاوالت كب�رية لحجب الحقائق املأس�اوية وم�ا نفذتها 
م�ن جرائم داخ�ل أذربيجان عن العال�م الخارجي و اإلعام 
وق�د أدى ذل�ك  خال فرتة طويل�ة إىل أن يحول دون معرفة 
حقيق�ة الوضع يف أذربيجان وما يج�رى يف منطقة قاراباغ 
الجبلية من عدوان أرمين�ي نتج عن احتال عرشين باملائة 
م�ن األرايض األذربيجاني�ة وترشي�د حوايل ملي�ون مواطن 

أذربيجان من أراضيهم ووطنهم.    
ونج�ح الش�عب األذربيجان�ي املق�اوم عقب ه�ذه األحداث 
املأس�اوية يف تنظي�م مقاومت�ه للع�دوان الغاش�م وأع�اد 
اس�تقاله يف  ترشي�ن األول ع�ام 1991 .  ويف ع�ام 1994 

قامت أذربيجان بتنفيذ تقييم ش�امل ملأس�اة العرشين من 
يناي�ر ع�ام 1990 واعت�ربت تلك املأس�اة عدوان�ا وجريمة 
غري مس�بوقة ضد الش�عب األذربيجاني ولجأت إىل املجتمع 
والرأي الع�ام الدولين للمطالبة بإج�راء محاكمة مرتكبي 
هذه الجرائم من زعماء االتحاد السوفيتي السابق من أمثال 
غورباش�وف وغريه م�ن القادة الس�وفيت الذين ل�م ينالوا 

جزاءه�م حت�ى اآلن. 
ورغ�م تعرضه�ا ملث�ل ه�ذه امل�آيس يف تاريخها م�رارا فإن 
أذربيج�ان تتميز دائما بسياس�ة حب الس�ام وتمكنت من 
بناء نظام ديمقراطي  قائم عىل التعددية السياسية واتخذت 
خطوات واس�عة باتجاه اقتصاد السوق الحر وإقامة دولة 

مدنية مبنية عىل أسس العدالة واحرتام حقوق اإلنسان.
إن الش�عب األذربيجان�ي لن ينىس أبناءه الذين استش�هدوا 
دفاعا عن س�يادة واستقال وحرية بادهم  والذين سطروا 
بدمائهم الزكية درب العزة والكرامة والسيادة الوطنية. كل 
عام يس�تذكر ش�عب أذربيجان وحكومتها هؤالء الش�هداء 

بإحياء ذكرى مأساة العرشين من يناير الدموية.

بقلم/ شارل ابي نادر
م�ن غ�ري املنطق�ي أن تك�ون ه�ذه الف�ورة العنيفة 
مؤخرًا، لخاي�ا »داعش« النائم�ة أو لذئابه املنفردة، 
ف�ورة طبيعي�ة أو عادي�ة، وأن تك�ون منعزلة وغري 
مرتبط�ة بمن�اورة توجي�ه ودفع وتحري�ك مقصود، 
منظ�م، وممنهج، ألن رشاس�ة وفعالية ه�ذه الفورة 
التي تشهدها الساحتان العراقية والسورية، تصل اىل 
مس�توى غري بعيد كثريًا عما كانت تتميز به عمليات 
التنظيم اإلرهابي العكرسية، قبل هزيمة »داعش« يف 
س�وريا والعراق، وقبل ترشُذم عن�ارصه يف عدة دول 

من املنطقة.
بداي�ة، ويف متابع�ة لحرك�ة »داع�ش« االرهابي�ة يف 

العراق، يمكن استنتاج ما ييل:
خط سري العميات االرهابية التي تتعرض لها وحدات 
الجي�ش العراق�ي أو وح�دات مكافح�ة االره�اب أو 
وحدات الحش�د الش�عبي، ينح�ر تقريًبا يف مناطق 
كان�ت بالكامل تحت س�يطرة التنظيم ب�ن العامن 
2014 و2018، باالضاف�ة أيًضا، وه�ذا هو األهم، إىل 
أن تلك املناطق كانت وما زالت، تحضن أغلب القواعد 
األمريكية أو تقرتب منها جغرافًيا، نتكلم ش�مااًل عن 
منطق�ة الحرض جن�وب املوصل وعن ش�مال صاح 
الدي�ن وجن�وب غ�رب كرك�وك، ب�ن جب�ال حمرين 
وامت�داًدا نحو الغرب اىل القيارة جنوب املوصل، حيث 
يوجد أهم ثاث قواعد أمريكية، قاعدة القيارة وقاعدة 

بلد يف صاح الدين وقاعدة التون كوبري يف كركوك.
وأيًضا، تشهد الساحة العراقية حالًيا، حراًكا ارهابًيا 
تق�وم به بع�ض عن�ارص »داعش« يف وس�ط وغرب 
األنب�ار، ب�ن غرب الرم�ادي وص�واًل اىل حادثة رشق 
القائ�م عىل الفرات، وهي أيًضا مناطق كان يس�يطر 
عليها التنظيم وتحضن أكثر من قاعدة أمريكية، مثل 
عن األس�د والحبانية، باالضافة لقاعدة القائم والتي 

تم اخاؤها مؤخرًا.
م�ن جه�ة أخ�رى، ويف متابع�ة لعملي�ات التنظي�م 
االرهابي يف س�وريا، من املاحظ أنها تنشط يف جنوب 
غرب دير الزور ويف البادية عىل طريق الس�خنة - دير 
الزور أو عىل طريق السخنة - تدمر، باالضافة لبعض 

العملي�ات رشق حماه والس�لمية وع�ىل طريق اثريا 
خنارص حلب.

تش�كل قاعدة التنف األمريكية نقطة ارتكاز أساسية 
لتجميع وتوجيه واط�اق املجموعات اإلرهابية نحو 
البادي�ة الس�ورية، وحيث يش�كل االمت�داد الجغرايف 
الواس�ع لتلك البادية صعوبة يف مس�كه أمنًيا بمراكز 
ثابتة وبدوريات مؤللة ومدولبة، يجهد الجيش العربي 
الس�وري لتايف تعرض وحداته قدر االمكان لعمليات 
ارهابي�ة، حيث يتفوق االرهابيون بنقطة االختباء يف 
مناطق وعرة وصعب�ة جغرافًيا من البادية، وبنقطة 
االس�تفادة من معطي�ات اس�تعامية جوية تقدمها 
له�م قاعدة التنف، عن خط س�ري وتوقيت�ات انتقال 
آليات الجيش العربي الس�وري، باالضافة الس�تفادة 
هؤالء من قاعدة لوجس�تية للنقل والتزود بالحاجات 
الرضورية والذخرية والساح، تؤمنها لهم الطوافات 

األمريكي�ة انطاًق�ا م�ن قاع�دة التن�ف.
النقط�ة األخ�رى الت�ي ت�ؤرش اىل ال�دور االمريك�ي 

األس�ايس يف اط�اق »داع�ش« يف البادي�ة الس�ورية، 
هي أن�ه منذ فرتة، وحي�ث كان هناك حديث واس�ع 
ع�ن مش�كلة االكتظاظ ملوق�ويف التنظيم يف س�جون 
الش�دادي والهول وغريه�ا، أو عن مش�كلة امكانية 
ع�ودة ارهابي�ي »داع�ش« وعائاته�م اىل دوله�م يف 
اوروب�ا ودول االتحاد ال�رويس وغريها، اختفى فجأة 
الحديث عن املشكلتن، ليتبن وبعد كشف الكثري من 
املعطي�ات املؤكدة، عن من�اورة نقل لهؤالء بطوافات 
أمريكي�ة، يف ظ�روف رؤية س�يئة، اىل العراق بقس�م 
منهم، والقس�م اآلخر إىل قاعدة التنف أو اىل محيطها 
يف البادي�ة الس�ورية، لنش�هد بع�د ذلك ه�ذه الفورة 
العملياتي�ة االرهابي�ة لحرك�ة التنظي�م يف البادي�ة، 
وبالتحدي�د ع�ىل خط�وط النقل بن تدمر والس�خنة 

ودير الزور.
عملًي�ا، ال أح�د ينك�ر وباع�رتاف أكثر من مس�ؤول 
اإلدارة  أن  ديمقراط�ي،  أو  جمه�وري  أمريك�ي، 
األمريكي�ة الديمقراطي�ة ه�ي أساًس�ا م�ن أطل�ق 

»داعش«، وألهداف اسرتاتيجية وعسكرية وسياسية 
وايديولوجية مختلفة، وحيث تعود اليوم هذه االدارة، 
لي�س لتنق�ض أو تلغي االس�رتاتيجية الت�ي وجهت 
سياس�تها يف املنطقة، بل لتكملها م�ن حيث توقفت 
م�ع الرئي�س ترامب، خاص�ة أنها فش�لت يف تحقيق 
قسم غري بسيط من تلك األهداف، والتي َتعترب )االدارة 
الجدي�دة الديمقراطية( أن الطريق األنس�ب لتحقيق 
تل�ك األهداف، هو طريق الضغوط عرب »داعش«، عىل 
روسيا وعىل إيران وعىل سوريا والعراق، وبشكل عام 

عىل محور املقاومة.
فاملطل�وب م�ن روس�يا أن ال تك�ون قوي�ة كفاي�ة 
ع�ىل مياه املتوس�ط  الدافئ�ة، واملطلوب منه�ا أيًضا 
تخفي�ف الدعم ع�ن س�وريا وتركها تواج�ه وحدها 
الحرب الكوني�ة عليها، واملطلوب من ايران أيًضا ترك 
الدولة الس�ورية وحيدة، وتذويب نفوذها يف املنطقة، 
وخاصة يف العراق وس�وريا، وانت�زاع موقفها القوي 
م�ن ضمن ق�وة محور املقاوم�ة، من خ�ال التنازل 
يف موض�وع التف�اوض ح�ول الصواريخ الباليس�تية 
والقدرات النوعية االسرتاتيجية، واملطلوب من الدولة 
السورية االستسام وتقديم الباد عىل طبق من فضة 
لارهابين أو للمرتهنن لل�دول االقليمية أو الغربية، 
وااّل، »داع�ش« عائ�د وبقوة اىل الس�احة الس�ورية، 
والت�ي حت�ى اآلن ل�م تنت�ه م�ن تأث�ريات وتداعيات 
تواجد املجوعات االرهابية أو املرتهنة خارجًيا، رشًقا 
وشمااًل، مع وضع اقتصادي ضاغط، تعززه عقوبات 

أمريكية وأوروبية جائرة وظاملة.
وأيًض�ا، أمريكًي�ا، مطلوب م�ن العراق كب�ت وانهاء 
الضغ�ط الش�عبي والنياب�ي، وال�ذي يتصاع�د بقوة 
النه�اء تواجد وح�دات االحتال األمريك�ي يف العراق، 
ومطل�وب أيًض�ا، أمريكًي�ا واقليمًيا، رض�وخ األخري 
ملس�ار التطبيع الخليج�ي ورفع الراية واالستس�ام 
لتوجيهات الس�عودية يف االبتعاد عن ايران واالقرتاب 
نحو »ارسائي�ل«، وااّل انتحاريو »داعش« االقليميون، 
وعرب مع�رب عرعر أو غريه، جاه�زون للتفجري يف كل 
املناطق العراقية ويف بغداد، وإلرجاع الساحة العراقية 

بركة دٍم ودموع.

 

عودة داعش »أهم الرسائل«
محمد صادق الهاشمي 

أواًل: يف العقل الشيعي
كانت الرس�الة واضحًة، خاصتها بأنه ل�م ينته اإلرهاب بعد، و هذه مقولة 
أصبحت ترددها األلس�ن عىل املس�تويات املختلفة يف الع�راق، وتلك املقولة 
تمث�ل قناع�ًة حاولت تل�ك التفجريات ترس�يخها يف العقل العراق�ي بعد أْن 

َخت قناعٌة بأنَّ العراق تجاوز الخطر، وأنَّ ملف األمن قد استقر. ُرسِّ
هذا هدف مهم ملن خطط ونفذ.

نع�م هو توقي�ت مهم، ونح�ن مقبلون ع�ىل انتخابات مصريي�ة، ومرحلة 
مفصلي�ة يف عاقات العراق اإلقليمية والدولية، وق�د تمكن العدو أن يوصل 
العراقي�ن إىل قناع�ة م�ن أنَّ اإلره�اب م�ا زال موج�وًدا وم�ا زال املخطط 
الس�عودي ماس�ًكا ب�األرض بكل ق�وة؛ لتهتز قناع�ة الرأي الع�ام العراقي 
باألمن، وليعم اإلحباط، ويس�ود القلق بما يبث اإلحباط لدى الناخب من أّي 

أمل يف االنتخابات القادمة.
ثانًيا: يف نتائج االنتخابات

ق�رأَت الدول�ُة العميق�ة يف أم�ريكا وإرسائيل والخلي�ج؛  الس�احَة العراقية 
ومخرجات االنتخابات جيًدا، وأوش�كت أْن ترى بأنَّ )دولة العراق الشيعية( 
تمس�ك باألرض، وتسري نحو االنتخابات حثيًثا؛ لرتس�م املستقبل الشيعي، 
وتعيد للعملية السياس�ية قوتها ووجوده�ا، خصوًصا بعد أن رأت أنَّ الفتح 
ودول�ة القانون وش�خص املالكي يف طريقه�م إىل أخذ مس�احتهم، وإعادة 
تأثريهم من جديد؛ فأرس�ل العدو برُسلِِه الدموية لتصل رسالة مفادها: إنَّ 

وصولكم إىل الحكم وفوزكم يف االنتخابات يعني إعادة سيناريو )داعش(.
ثالًثا: يف العامل الدويل

أرادت داع�ش إيص�ال صدى هجماتها  إىل )بايدن( برس�الة تق�ول: إنها ما 
زالت باقية.

فالتنظيم أعاد بناء قدراته، واستقتل للتقرب إىل قلب بغداد؛ لتنفيذ عملياته 
اإلرهابي�ة، وه�ا هو ينج�ح يف إيصال  رس�الته إىل بايدن بأن�ه: ال يمكن له 

مغادرة العراق تارًكا إليران والقوى اإلسامية ملء الفراغ.
وِم�ْن َث�مَّ ه�ي دعوة )داعش�ية( ألم�ريكا ألَْن تبق�ى يف الع�راق، وقد تكون 
املخابرات األمريكية، وإرسائيل، والسعودية، وخلفهم بقايا ترمب يف الحكم؛ 
هم من أرادوا إقناع بايدن من خال تلك التفجريات عىل البقاء يف العراق، بل 
ولتوس�يع الوجود بدل اتِّخاذ قرار تقليص القوات األمريكية، ومن املؤكد أنَّ 
من يقف خلف تلك التفجريات أراد تحديد البوصلة لبايدن، عىل وفق اآلتي.:

أ- داعش تريد القول إنها موجودة.
ب- ليس لدى بايدن إال البقاء، أو إعادة تقسيم العراق.

ج- عىل بايدن عدم القبول بأْن ُتفرَض عليه املفاوضات مس�تقبًا مع إيران 
عىل أساس تنازله عن العراق، وعن السنة.

د- لي�س ل�دى التي�ار اإلس�امي من طري�ق إال التن�ازل، أو القب�ول باملوت 
واإلرهاب، وعودة نزيف الدم.

ق سيجد بكل يرس، ودون أدنى جهد؛ ظهور  لكن تلك الرس�ائل كلها، ملن يدقِّ
وهيمن�ة قوة الوجود الش�يعي، وضع�ف اآلخرين، فالش�يعة واقع ال يمكن 

ألحد تجاوزه أو اخرتاق جدرانه.



تاه�ل كل من نادي الخالص ونادي دياىل 
إىل ف�رق ال�دوري املنطق�ة الغربي�ة كما 
تاه�ل نادي الرشق�اط والعل�م واملوصل 
والفت�وة مع انتظ�ار إنضم�ام متأهلني 
إثن�ني م�ن محافظ�ة األنب�ار ليصب�ح 

املجموع ثمانية فرق.
وكان فري�ق الج�والن ق�د الح�ق بفريق 
هي�ت خس�ارته الثاني�ة ع�ى الت�وايل يف 
ال�دوري بع�د ان هزم�ه بأربع�ة أهداف 
مقاب�ل هدفني ضم�ن مباري�ات الجولة 

األوىل م�ن دوري  املرحل�ة  الثالث�ة م�ن 
الدرجة األوىل العراقي تصفيات محافظة 
األنب�ار يف املباراة التي ج�رت عى ملعب 

الجوالن.
ومن جان�ب اخر حقق فري�ق الحويجة 

ف�وزا مهما ع�ى نادي داق�وق )1-0( يف 
املباراة التي جرت عى ملعب نادي داقوق 
ضمن إنط�اق وافتت�اح مباريات دوري 
املنطقة الش�مالية الجولة األوىل للدوري 

العراقي الدرجة االوىل بكرة القدم

كما خطف فريق البيشمركة ثاث نقاط 
مهم�ة بعد فوزه عى فريق نوروز بثاثة 
أه�داف م�ن دون مقابل يف املب�اراة التي 
ج�رت عى ملع�ب الجامع�ة التي ضيف 

فيها نادي نوروز فريق بيشمركة .

تأهل الخالص 
وديالى في دوري 

الدرجة االولى االربعاء 27 كانون الثاين 2021 
العدد 2512 السنة الحادية عشرة

6الرياضية

مع أن املش�هد املأساوي الذي هّز العراق هزّاً عنيفاً األسبوع املايض 
م�ن ه�ول الجريم�ة اإلرهابي�ة وبش�اعتها التي حدثت يف س�احة 
الطريان وس�ط بغداد كان له وقع مؤثر عى الجميع، إال أن اإلرصار 
والرد الحضاري املقابل لكل أش�كال الهمجية والعنف كان رياضياً 

بامتياز ليخيب فعل األرشار وتفشل أهدافهم الخبيثة!
لقد ملس�نا املشهد ملس اليقني بإرصار الجماهري الرياضية البرصية 
الت�ي تدين وتس�تنكر اإلره�اب، وتقف ش�امخة مرّحب�ة بالحياة 
وتقّدمه�ا باس�تعداد ري�ايض كب�ري ُمفع�م بالحي�اة واألم�ل لفوز 
مدينتهم باس�تضافة كأس الخليج بنس�ختها الخامسة والعرشين 
والتي س�تعني لجميع أبناء ش�عبنا وجماهرينا اليشء الكثري ليس 
آخره�ا عودة الحي�اة واألنش�طة الرياضية والبط�والت الدولية اىل 
الع�راق ال�ذي س�يطّل اىل العالم بتحفت�ني معماريت�ني ُهما ملعب 
الب�رصة ال�دويل وملعب امليناء، ولك�ن لدخول هذه املدينة الباس�لة 
مرحلة اإلعداد ال�ُكّل لتكون عاصمة الرياضة الجاهزة الس�تقبال 

األحداث الرياضية.
أي�ام مفعمة بالعم�ل الرائع م�ع مجموع�ات طيبة تواص�ل الليل 
بالنهار من ش�باب متطوّعني وقطعات عسكرية للجيش والرشطة 
وأم�ن املاعب ودوائر خدمية تكّيفت برسعة فائقة عى العمل الذي 
ُيامس الرياضة والجماهري واألجمل تواجد الوزير واملحافظ واملدير 
ورئيس االتحاد وغريهم الجميع ُمجّند لدعم الهيئة التطبيعية التحاد 
الكرة الذي عليه أن ُيجيب عى أس�ِئلة اللجنة التفتيش�ية الخليجية 
يف املاعب واملطار والفندق واملستش�فى ومرافقتهم ميدانياً لجميع 

األماكن التي يقرتحها أعضاء اللجنة والتي 
نملك حولها خربة واس�عة يف التعامل مع 
اشرتاطاتهم وطلباتهم التي نرى أنها ذات 
الطلب�ات التي قّدمت منذ ثماني س�نوات 
واستنسخت أكثر من مرّة حتى استنفدت 

أعذار التأجيل والرتحيل اىل دولة أخرى.
إن روح اإلرصار الت�ي يمتلكه�ا الع�راق 
لتكون بطول�ة الخليج بّواب�ة اىل بطوالت 
أخ�رى تنط�وي ع�ى الكثري م�ن النقاط 
املوضوعية التي تجعل أي أحد مّنا يتساَءل 

عن فحوى اإلرصار كل مرّة، وملاذا ال ُينّظم العراق بطولة رباعية أو 
غريها ويدعو لها من يش�اء مع إن بطولة الخليج هي بطولة وّدية 
اعتيادي�ة غ�ري ُمصنَّفة، كما م�ن املُمكن جداً دعوة ف�رق كبرية اىل 
العراق سبق وأن أعلنت موافقتها عى الحضور مثل روسيا والصني 
والكام�ريون؟ لإلجابة ع�ن جميع هذه األس�ئلة مجتمعًة تكمن يف 
ُمس�ّمى بطولة الخليج ومكانتها التاريخي�ة أوالً وللثقل الخليجي 
اآلس�يوي وتأثره وأج�ده األهم يف إكس�اب الع�راق الضوء األخرض 

لانطاق بعدها.
نرى أن بطولة الخليج ستكون بمتناول اليد يف آخر املشوار بعد نفاد 
األعذار والتقرّب الذي نعيش�ه اليوم مع ال�دول الخليجية والكويت 
التي ماإنفكَّ مس�ؤولو الرياضة فيه�ا اإلعان عن حرصهم للتواجد 
يف املاعب العراقية كل هذه الظروف تجعلنا نصل اىل نسبة معقولة 

جداً من االعتقاد بأن خليجي 25 ستكون عراقية بامتياز.
وبالع�ودة اىل الجان�ب امليدان�ي الذي وص�ل الذروة بتواج�د الوزير 
درجال وغرفة العمليات الرياضية يف ملعب البرصة الدويل يصاحبه 
إعام غري مس�بوق رّبم�ا كان األكرب عى اإلط�اق يف حدث ريايض 
س�ابق س�يؤكد اىل العالم من حولنا مكانة جديدة للعراق الريايض 
ونقلة نوعي�ة يف التغطي�ات املحرتفة ومواكبة الفرق التي تس�تعد 
مجتمعة إلنجاح بروفة املنتخبني الشقيقني العراقي والكويتي عى 

ملعب جذع النخلة.
ال يسعني ختاماً إال القول تحّية اىل جماهري العراق والبرصة الرائعة 

ولكل جهد غيور حريص عى اإلبداع والتألق.

ك�أ�س اخلليج تنطلق اليوم! في خطوة غريبة .. انفانتينو يعتذر ولجنة 
فحص المالعب ترجئ زيارتها 

محمد حمدي

اعت�ذر رئيس االتحاد ال�دويل بكرة القدم 
اىل  الحض�ور  ع�ن  انفانتين�و،  جيان�ي 
محافظة البرصة ملشاهدة مباراة العراق 

والكويت الودية.
وقال مصدر بوزارة الشباب والرياضة إن 
»رئيس االتحاد الدويل بكرة القدم جياني 
انفانتينو ابلغ وزارة الش�باب والرياضة 
الهيئة التطبيعي�ة بانه لن يحرض مباراة 

العراق والكويت«.
واوض�ح ان »انفانتين�و اعت�ذر بس�بب 
ارتباطات�ه وجدوله املزدحم بحس�ب ما 
إىل  كت�ب يف رس�الته لل�وزارة«، مش�رياً 

أن »املب�اراة س�تقام بوجود ش�خصيات 
عراقية فقط«.

يذكر ان املباراة س�تقام اليوم االربعاء يف 
تمام الساعة السادسة مساًء.

اىل ذل�ك اعتذرت اللجن�ة املكلفة بفحص 
املاعب من قبل اتح�اد كأس الخليج عن 
ع�دم حضورها ألس�باب إداري�ة وأجلت 
الزيارة ملوعد آخر س�يتم تحديده يف وقت 

الحق.
وقال رئي�س الهيئة التطبيعي�ة يف اتحاد 
الكرة إياد بنيان، إن الوفد املكلف بفحص 
املاعب واملنش�آت الرياضي�ة، اعتذر عن 

ع�دم الق�دوم للبرصة بعدم�ا كان مقرر 
وصوله صباح امس.

وب�ني أنَّ أس�باب االعت�ذار إداري�ة بحتة 
لتأخر وصول تأش�رية الدخول لعضوين 
من اللجنة ووصلت قبل ساعة من اإلقاع 

ما دفع اللجنة لتأجيل زيارتها للعراق.
وأش�ار إىل أن التأجي�ل ال يعن�ي اإللغاء، 
ونح�ن بدورنا نس�عى الس�تثمار الوقت 
وإكم�ال كل املتطلبات ونرح�ب باللجنة 

متى قررت تحديد موعد زيارتها.
م�ن جانبه أوض�ح نجم الك�رة الكويتية 
بدر املطوع أن العراق قادر عى استضافة 

املباريات الدولية والبطوالت عى أرضه ملا 
ملسه من شغف العراقيني بكرة القدم.

وقال املطوع: »ش�عرنا بح�ب الجماهري 
العراقي�ة واإلعام الري�ايض العراقي منذ 
دخولنا منفذ س�فوان وإىل مق�ر إقامتنا 
وهذا االس�تقبال يؤكد عم�ق العاقة بني 

العراق والكويت«.
وأشار إىل أن التنظيم الرائع يف االستقبال 
وكذل�ك التداب�ري األمني�ة الت�ي لج�أ لها 
الق�دم ووزارة  العراق�ي لك�رة  االتح�اد 
الش�باب والرياض�ة ع�ى أعى مس�توى 
احتض�ان  ع�ى  الع�راق  ق�درة  وتؤك�د 

املباري�ات الدولي�ة والبط�والت يف ق�ادم 
األيام.

ووجه املطوع رس�الة لجمي�ع املنتخبات 
ب�أن ت�زور الع�راق وت�رى بعينه�ا حب 
العراقي�ني لك�رة القدم وك�رم ضيافتهم 
وحس�ن استقبالهم للضيوف، الفتا إىل أن 
ما شاهدوه من حفاوة يف االستقبال أكرب 
من مب�اراة ودية ال تعن�ي نتيجتها يشء 

أمام هذه املشاعر.
يش�ار إىل أن املنتخ�ب الكويت�ي وصل إىل 
البرصة وبارش بتحضريات�ه ملباراة اليوم 

الودية أمام أسود الرافدين.

يغي�ب الاع�ب ع�اء عب�د الزه�رة ع�ن املاع�ب ملدة 
اس�بوعني بع�د االصاب�ة الت�ي تع�رض له�ا يف مباراة 
الزوراء والس�ماوة والتي انتهت لصالح االبيض بهدف 

من دون مقابل.
واثبت�ت الفحوصات الطبية الت�ي اجريت ل عبد الزهرة 

تعرضه لتمزق للعضلة الخلفية من الدرجة الثانية. 

وكان م�درب الفري�ق رايض شنيش�ل اكد يف 
حدي�ث س�ابق ان هذه املباراة ش�هدت عدة 

اصاب�ات منه�ا ع�اء عب�د الزه�رة وذلك 
بس�بب الضغط الذي تعرض له الاعبني 

خ�ال ث�اث مباري�ات االخ�رية ام�ام 
الديوانية ونفط الوسط والسماوة.

عل�ق مدرب أمانة بغ�داد عصام حمد عى 
التعاقدات الجديدة التي أبرمها النادي.

وأعلن املكت�ب اإلعامي لنادي أمانة بغداد 
التعاق�د م�ع »الع�ب لبنان�ي واثن�ني من 

ساحل العاج«.
وتاب�ع عى لس�ان رئيس الهيئ�ة اإلدارية 
ف�اح املس�عودي: »تعاقدنا م�ع اللبناني 
محمد جال قدوح، وس�انت جيان كوري 

وساديا أوليفر بلو من كوت ديفوار«.
وأوض�ح عص�ام: »التعاق�د م�ع الاعبني 
الثاثة يف وق�ت مبكر يخدم الجميع لخلق 

مزيد من االنسجام ليكونوا جاهزين 
فنيا للدخول مع املجموعة«.

وأوض�ح: »نراه�ن ع�ى املحرتف�ني 
مهم�ة  إضاف�ة  ليكون�وا  الج�دد 
تس�هم يف تصاعد مس�توى الفريق 

ونتائجه«.
يحت�ل أمانة بغ�داد املركز التاس�ع 

20 نقط�ة بعد  برصي�د 
الجول�ة  انته�اء 
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حس�ني  الري�ايض  الديواني�ة  ن�ادي  رئي�س  كش�ف 
العنكويش سبب رحيل محرتف فريقه، االسباني ازيك 

باديا.
وق�ال العنك�ويش ان »ن�ادي الديواني�ة فس�خ عق�د 

املحرتف األسباني إيزاك باديا بعد اقل من موسم«.
واوض�ح ان »فس�خ العق�د ت�م بال�رتايض م�ع نادي 
الديوانية ألس�باب خاصة بالاعب«، مؤك�داً »التعاقد 
م�ع 4 العبني محليني عى مس�توى عال م�ن االندية 

الثاثة االوىل فضاً عن العبني محرتفني«.
يذك�ر ان فرتة االنتقاالت س�تبدأ خال ش�هر ش�باط 

املقبل.

ق�رر ح�ارس مرمى ن�ادي الطلبة 
امج�د رحي�م، مغ�ادرة صف�وف 
الش�توية  االنتق�االت  يف  الفري�ق 

املقبلة.
وق�ال رحيم إن »عق�دي مع نادي 
الطلب�ة انتهى فعلياً بعد تنازيل عن 
جمي�ع مس�تحقاتي املالي�ة بذمة 

النادي«.

واوض�ح بالق�ول »حصل�ت ع�ى 
بطاق�ة االس�تغناء وخ�ال ف�رتة 
س�أدرس  الش�توية  االنتق�االت 
الع�روض الختار فريق�ي املقبل يف 

دوري الكرة املمتاز«.
يذكر ان ن�ادي الطلب�ة يعاني من 
أزمة مالية خانقة تسببت بخروج 

العديد من الاعبني.

أكد املدير االداري للمنتخب الوطني بكرة القدم باس�ل 
كوركيس، أن املباراة الودية امام اذربيجان لم تحس�م 
بعد. وقال كوركيس إن »املباراة الودية أمام أذربيجان 
لم يحس�م ق�رار اقامتها م�ن عدمه حت�ى االن، حيث 

نتفاوض عى موعد وملعب املباراة«.
واوض�ح أن »العراق س�يخوض مب�اراة الكويت اليوم 
ونس�عى اىل تأم�ني مب�اراة اخرى كي يص�ل الاعبون 
اىل املس�تويات املطلوب�ة قب�ل التصفيات االس�يوية«. 
يذكر ان العراق يحت�ل صدارة مجموعته يف التصفيات 
االس�يوية التي تض�م كل من اي�ران والبحرين وهونغ 

كونغ وكمبوديا.

التح�ق املدرب حيدر عبيد بش�قيه عب�اس عبيد ضمن ال�كادر التدريبي 
الجديد لفريق كرة القدم بنادي الصناعات الكهربائية.

وقال عبيد إن »مشواري مع نادي دياىل انتهى بشكل رسمي بعدما قدت 
الفريق اىل 10 انتصارات يف دوري الدرجة االوىل«.

واوض�ح بالقول »وقعت عى عقد انضمامي لنادي الصناعات الكهربائية، 
حيث س�أكون مس�اعداً لش�قيقي عباس عبي�د«، معرباً ع�ن امله 

بتحقي�ق نتائج ايجابية مع الفريق«. يذكر ان نادي الصناعات غري 
كادره التدريبي السابق بقيادة عماد عودة لرتاجع النتائج.

أوضح املدرب الجديد لنفط الوس�ط عبد الغني ش�هد 
أن مهمته س�تكون تكميلية ملا حقق�ه الجهاز الفني 

السابق بقيادة جمال عل.
وق�ال ش�هد إن »الفري�ق ل�م يوفق يف آخ�ر ثاث 
مباري�ات وحق�ق نقطت�ني فقط وه�و أمر لم 
يتواكب م�ع طموحات الجهاز الفني«، 
الفت�ا إىل أن »اإلجه�اد كان واضح�ا 
عى الاعب�ني يف املباريات األخرية 
وهذا يؤكد حاجته إلضافة عدد 
من الاعبني لصفوف الفريق 

مع االحتفاظ بالقدامى«.
اتف�اق  »هن�اك  وب�ني: 
اإلدارة إلب�رام عدد  مع 
بفرتة  الصفق�ات  من 
االنتق�االت الش�توية 
والت�ي نع�ول عليه�ا 
خط�وط  لرتمي�م 
وهن�اك  الفري�ق 
م�ع  مفاوض�ات 

مهاجمني اثنني«.
الوس�ط  »نف�ط  وأش�ار: 
يس�تعد ملواجهة زاخو يف الجولة 
املقبل�ة وس�يغادر بوقت مبكر 
للمب�اراة،  أربي�ل تحض�ريا  إىل 
وس�أحافظ عى أس�لوب لعب 
الفري�ق ألن�ي ال أمل�ك الوقت 
الكايف إلج�راء تغي�ري تكتيكي 
ع�ى مس�توى طريق�ة اللعب 
عى أمل أن تبدأ مرحلة العمل 
الفع�ل يف املرحلة الثانية من 

الدوري«.

االصابة تغيب عبد الزهرة اسبوعين عن الزوراء

أمانة بغداد يضم ثالثة محترفين

أمجد رحيم يقرر مغادرة الطلبة

كوركيس: ودية أذربيجان لم تحسم حتى االن

حيدر عبيد ينضم للكادر التدريبي للصناعات

عبد الغني شهد: 
نفط الوسط يطمح 
للتعاقد مع مهاجم

الديوانية ينهي عقد االسباني ازيك باديال



يسلعى نادي توتنهلام للحصول على خدمات 
أحلد الالعبني املميزين يف صفوف باريس سلان 

جريمان خالل املريكاتو الصيفي املقبل.
وينتهلي عقلد آنخيلل دي ماريا ملع باريس يف 
الصيلف املقبلل، ولم يصلل الطرفلان إىل اتفاق 

بشأن التجديد حتى اآلن.
ووفًقلا لصحيفلة »ليكيلب« الفرنسلية، فلإن 
توتنهلام بدأ االتصاالت ملع دي ماريا، إلقناعه 
باالنتقال إىل السلبريز مجاًنلا، والعودة للعب يف 

الربيمريليج مرة أخرى.
وسلبق أن خاض دي ماريلا تجربة غري ناجحة 
يف اللدوري اإلنجليلزي املمتاز رفقة مانشسلر 

يونايتد.
وأشلارت الصحيفة الفرنسلية إىل أن دي ماريا 
تلقى عرًضا للتجديد من باريس يف نهاية 2020، 
لكلن الالعب غري مقتنع باللروط املقدمة من 

النادي الفرنيس.
وأوضحلت أن سلان جريملان اقلرح يف العقد 
الجديد، خفلض راتب دي ماريلا بقيمة مليون 

يورو.
وذكرت »ليكيلب« أن دي ماريا يريلد عقًدا ملدة 
عامني إضافيني من أجل إنهاء مسريته يف أوروبا 
بقميلص باريلس، ال سليما أن عائللة الالعلب 

مستمتعة بالعيش يف العاصمة الفرنسية.

لفريلق  بالنسلبة  الحلل  أن مفتلاح  يبلدو 
برشللونة سليكون من خلالل بطولة كأس 
ملك إسلبانيا خاصة بعلد األداء الجيد الذي 

قدمه خارج ملعبه مؤخرا.
مدربله  قيلادة  تحلت  برشللونة  وخلاض 
الهولنلدي روناللد كوملان أربلع مباريلات 
متتاليلة يف اللدوري خارج ملعبله وفاز بها 
رايلو  جميعلا، ويسلتعد ملالقلاة مضيفله 
فاليكانلو املنافلس بالدرجلة الثانيلة اليوم 
األربعلاء يف دور السلتة علر للكأس مللك 

إسبانيا.
وتراجع برشلونة خلف أتلتيكو مدريد وريال 
مدريد يف الرصاع عى لقب الدوري اإلسباني، 

لكلن ملع خلروج قطبلي مدريلد من 
بطوللة اللكأس بات البلاب مفتوحا 
على مرصاعيله للنلادي الكتالوني 
لحصلد اللقب يف ظل تضاؤل فرصه 
يف املنافسة عى لقب الدوري املحيل.
يكلون  للن  فاليكانلو  رايلو  لكلن 

بالخصم السهل بعدما أطاح بإلتيش املنافس 
بالدرجلة األوىل، خلالل الجوللة املاضية من 
مسلابقة اللكأس بجانلب أنه يحتلل املركز 
الرابع بجدول ترتيب الدرجة الثانية وينافس 

بقوة عى الصعود لدوري األضواء.
وسلقط فاليكانو عى يد ريلال مايوركا 1ل 
3 خلالل الجوللة املاضية من اللدوري، لكن 
هذه الخسلارة جاءت بعد أربعلة انتصارات 
متتالية.ونجلح اندوني ايلراوال املدير الفني 
لفاليكانو، يف قيادة فريقه السابق مرياندس 
لبللوغ املربع الذهبي لكأس امللك يف املوسلم 
املايض حيث أطاح يف طريقه بكل من سليلتا 

فيجو وإشبيلية وفياريال.
ويلدرك ايلراوال الظهلري األيملن 
السلابق ألتلتيك بيلبلاو مدى 
صعوبلة مواجهة برشللونة 
بالنسلبة لفريقله فاليكانو 
اللذي تلوىل قيادتله الصيف 

املايض.

وقال ايراوال »لم تعجبني القرعة، برشللونة 
أحد أسوأ الفرق التي كان يمكننا مواجهتها، 
ملا تريده يف هذه املرحلة هو إمكانية التقدم 

يف املسابقة«.
وأضلاف »بالتأكيد سلنبذل قصلارى جهدنا 
واضعلني يف االعتبار أن الهلدف الرئييس هذا 
املوسلم هلو الرقلي، لكننا عى درايلة بأنه 
)برشللونة( أحد أصعب الخصلوم التي كان 

من املمكن مواجهتهم«.
ويعرف ايلراوال جيدا أن الضغوط سلتكون 
على عاتق املنافس، يف ظل اسلتمرار فشلل 
كومان يف إقناع جماهري برشلونة بقدراته يف 
الدوري اإلسلباني بجانب الخسارة يف نهائي 
كأس السلوبر عى يلد أتلتيك بيلبلاو، األمر 
اللذي ألقى بظالله على الحاللة املزاجية يف 

النادي الكتالوني.
الدفلع باملواهلب الشلابة يف خلط الوسلط 
يبلدو أنه العزاء الوحيد لجماهري برشللونة، 
فخالل الفوز عى إلتيش سلجل فرينكي دي 

يونج البالغ من العمر 23 عاما الهدف األول 
لربشللونة يف الوقلت اللذي نال فيله بيدري 
)18 عاما( لقب رجل املباراة قبل أن يسلجل 
البديل ريكي بويج )21 عاما( الهدف الثاني.
وبسلؤاله عما إذا كان دي يونج وسلريجيو 
بوسلكيتس وبيدري هلم خياراتله األوىل يف 
خط الوسلط، أجلاب كومان »هلذا صحيح 
أننا وجدنا التوازن املناسب مع لعب فرينكي 
يف  وبيلدري  وبوكسليتس  قليلال  األملام  يف 
املحلور، لدينا أيضا مرياليم بيانيتش وريكي 
وملن املمكن الدفع بهما«.وللم يعتد كومان 
مسلاندة بويلج بشلكل علنلي، بلل ورجح 
رحيله عى سلبيل اإلعلارة يف بداية املوسلم 
وكان منزعجا عندما ترسبت هذه الرغبة إىل 
وسائل اإلعالم.سعدت بالهدف، كان مهما«.
ومن املتوقع أن يشلارك بويج أمام فاليكانو 
كما قد يشلارك إلياكس كوروما )19 عاما( 
العب الفريق الرديف بعد تألقه خالل املباراة 

املاضية يف الكأس أمام كورنيال.

برشلونة ينقل طموحه إلى بطولة الكأس بمواجهة رايو فاليكانو اليوم 

توتنهام يبدأ 
المفاوضات 
مع دي ماريا

االربعاء 27كانون الثاين 
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كشلف كريلم الجزيلري، وكيل 
ريلال  مهاجلم  بنزيملا  كريلم 
مدريد، عن النلادي الذي يرغب 
النجم الفرنيس يف االنتقال إليه.

وقلال الجزيلري، يف ترصيحات 
»ليكيلب«  صحيفلة  أبرزتهلا 
بنزيملا  »انتقلال  الفرنسلية: 
إىل ليلون؟ نعلم إنه يريلد ذلك، 
ويتحلدث معلي بانتظلام عنه 
ويشاهد مباريات الفريق. ليون 

موجود يف قلبه«.
وأضلاف: »إنله يحللم بالعودة 
إىل ليون وفعل أشلياء عظيمة، 

كما أن ارتداء شارة القيادة مع 
فريلق الطفوللة سليكون أمرا 

سحريا«.
وأتم الجزيلري: »ليون لديه كل 
يشء لجلذب بنزيما، لكن كريم 
ال يرغلب يف العلودة إليهم وهو 

غري قادر بدنيا«.
يذكلر أن عقد بنزيملا مع ريال 
مدريد ينتهي يف حزيران 2022.
ولعب بنزيما مع ليون منذ فرق 
الناشئني وحتى انتقاله إىل ريال 
مدريد يف 2009 نظري 35 مليون 

يورو.

جديلدة  إصابلة  وجلود  ريلال  أعللن 
بفريوس كورونا املستجد »كوفيد 19«، 

ضمن صفوف الفريق.
وأصدر ريال مدريد بياًنا رسلمًيا، جاء 
فيه: »أُبللغ النادي بأن نتيجلة اختبار 
ناتشلو فرنانديلز لفلريوس كورونلا، 

جاءت إيجابية«.
وأضاف البيان: »تم عزل الالعب بالفعل 
يف منزله، وسيمتثل لجميع الربتوكوالت 
الصحيلة، وسليبقى يف العلزل ملدة 10 

أيام عى األقل«.

وزاد: »للن يعلود إىل التدريبلات إال بعد 
لفلريوس  سللبيني  فحصلني  ظهلور 
كورونلا، طاملا أنله لم تظهلر عليه أي 

أعراض«.
وبالتلايل تأكد غياب ناتشلو عن مباراة 

ليفانتي يف الليجا، يوم السبت املقبل.
جديلر بالذكلر أن زيلن الديلن زيدان، 
املديلر الفنلي لريلال مدريلد، تعلرض 
لإلصابة بفلريوس كورونا، قبل مباراة 
ديبورتيفلو أالفيس األخلرية، وظهرت 

عليه األعراض.

أصدر فرانلك المبارد، املدير الفني 
السلابق لتشليليس، بياًنلا عقلب 

إقالته رسميا من تدريب بلوز. 
وأعللن تشليليس إقاللة المبلارد، 
املتواضعلة  النتائلج  ضلوء  على 
حيلث  الربيمريليلج،  يف  للفريلق 
حقلق انتصاريلن فقلط يف آخر 8 
مباريات، ليحتل املركز التاسلع يف 

جدول الرتيب.
وقال المبارد عرب حسابه الرسمي 
على فيسلبوك: »كان رشفا كبريا 
يل تدريلب تشليليس، النلادي الذي 

كان جزءا كبلريا من حياتي لفرة 
طويلة«.

وأضاف: »أود أن أشلكر الجماهري 
على الدعم الرائع الذي تلقيته عى 
مدار 18 شلهرا، وآملل أن يعرفوا 

ماذا يعني ذلك بالنسبة يل«.
وتابع: »عندما توليت هذا املنصب، 
فهمت التحديات التي تنتظرني يف 
وقت صعب بالنسلبة للنلادي، أنا 
التي حققناها،  فخور باإلنجازات 
وفخلور كذلك بالعبلي األكاديمية 
الذين انضموا للفريق األول وقدموا 

أداء جيدا، وهم مستقبل النادي«.
وأكمل: »أشعر بخيبة أمل ألنني لم 
يكن لدي الوقت هذا املوسم للتقدم 

بالفريق إىل مستوى أعى«.
السليد  أشلكر  أن  »أود  وواصلل: 
اإلدارة  ومجللس  أبراموفيتلش، 
التدريبلي  وفريقلي  والالعبلني 
والجميلع يف النلادي على عملهم 
الجلاد وتفانيهم، خاصلة يف هذه 

األوقات غري املسبوقة«.
وختم: »أتمنى للفريق والنادي كل 

النجاح يف املستقبل«.

المبارد يشعر بخيبة أمل بعد إقالته

يسلتهدف يوفنتلوس التعاقلد مع ثنائلي بايرن 
ميونخ كورينتني توليسلو وجوشوا زيركزي، 
يف محاوللة لتدعيلم صفلوف الفريلق الذي 
يعانلي هلذا املوسلم يف اللدوري اإليطلايل 
تحت قيلادة امللدرب أندريلا بريلو.ويملك 
بايرن ميونلخ ويوفنتوس عالقات جيدة 
بشلأن االنتقاالت، بعدما انتقل كل من 
دوجلالس كوسلتا ومهلدي بنعطيلة 
وكينجسليل كوملان وأرتلورو فيدال 
بلني صفلوف الفريقني يف السلنوات 

األخرية.
مريكاتلو«،  »كالتشليو  وبحسلب 
يرغلب يوفنتلوس يف التعاقلد ملع 

زيركزي ملدة 18 شلهرًا عى سلبيل اإلعلارة، ويف الوقت 
اللذي يحلاول فيله اليويف ضلم توليسلو هذا الشلهر، 
وربما تتأجل تللك الصفقة حتى الصيف املقبل.ويواجه 
يوفنتوس منافسلة من بارما عى ضم زيركزي، خاصة 
أنه سليضمن املشلاركة بصورة أكرب ملع بارما، يف ظل 
تواجد كل من ألفارو موراتا وباولو ديباال وكريسلتيانو 

رونالدو يف خط هجوم السيدة العجوز.
وشارك زيركزي يف مباراة واحدة مع البايرن هذا املوسم 
كالعلب أسلايس، ولم يسلجل أي أهلداف يف 4 مباريات 

شارك بها يف الدوري ودوري أبطال أوروبا.
كما حاول يوفنتوس ضم توليسلو البالغ من العمر 26 
عاًملا، من صفلوف ليون قبل أن ينجلح بايرن يف ضمه 

مقابل 42,5 مليون جنيه إسرليني يف عام 2017.

يوفنتوس يستهدف  ضم ثنائي بايرن ميونخ

كشلف كوجتيلم موسلتايف واللد الالعلب األملاني شلكودران موسلتايف 
ومستشاره، أن نجله سريحل عن فريق آرسنال اإلنجليزي بنهاية املوسم 
الجاري، وذلك بعد أن يكون قد قىض خمسلة أعوام ضمن صفوف الفريق.
وقال والد شلكودران موسلتايف، الذي توج مع املنتخلب األملاني بلقب كأس 
العالم 2014 بالربازيل، يف ترصيحات لبوابة »ترانسلفري ماركت. دي إي«، إن 
الالعب سريحل عن آرسلنال بحلول الصيف املقبل عى أقىص تقدير.ويستمر 
عقد موسلتايف مع آرسلنال حتى 30 حزيران املقبل، ولم يحصل املدافع البالغ 
من العمر 28 عاما سلوى عى فرصة محدودة يف املشلاركة خالل هذا املوسلم 
اللذي تعلرض يف بدايته إلصابة.وكان موسلتايف قلد انضم إىل آرسلنال قادما من 

فالنسيا اإلسباني يف صيف عام 2016 .

وجله مسلؤولو 
ميونلخ  بايلرن 
هلم  ر نظا أ

اإلسلباني  صوب 
جيو  سلري
راملوس، قائلد 
مدريلد،  ريلال 
لبحث ضمه إىل 

البافاري. الفريق 
وينتهي عقلد راموس مع 

الصيلف  يف  مدريلد  ريلال 
أي  يوجلد  ال  لكلن  املقبلل، 

اتفاق بلني الطرفني حتى اآلن 
عى رشوط العقد الجديد.ووفًقا 

للصحفي اإلسلباني إدواردو إندا 
»الشلرينجيتو«،  بربناملج  املحللل 

فإن مسلؤويل بايرن استفرسوا من 
خلايف مارتينيلز وملارك روكا، الثنائي 
اإلسلباني يف الفريق البافلاري، حول 

موقف راموس.وأشار إىل أن راموس 
ال يرغب يف االستماع إىل العروض 

حاليلا، ألنله يريد االسلتمرار 
مللدة عاملني آخرين مع 

ريلال مدريد.وقاللت 
تقارير إسلبانية إن 
راموس  بني  األزمة 
تعود  مدريد  وريال 
النلادي  رغبلة  إىل 

راتب  خفلض  يف 
املرينجي  قائلد 
بنسبة 10% يف 
العقد الجديد.

موستافي  يغادر آرسنال  بنهاية الموسم

بنزيما يفكر باالنتقال الى ليون 

بايرن ميونخ 
يحوم 

حول

راموس

الريال يعلن اصابة 
ناتشو بفيروس كورونا
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الزهاويالثقافـي

كان الشاعر جميل صدقي الزهاوي معروفا عىل مستوى 
الع�راق والعالم العربي وك�ان جريئاً وطموح�اً وصلباً يف 
مواقفه، فاختلف مع الحّكام عندما رآهم يلقون باألحرار 
يف غياهب السجن ومن ثم تنفيذ أحكام اإلعدام بهم فنظم 

قصيدة يف تحّية الشهداء مطلعها:
عىل كل عود صاحب وخليل 

ويف كل بيت رنة وعويل
ويف كل عني عربة مهراقة 

ويف كل قلب حرسة وعليل
كأن الجدوع القائمات منابر 

علت خطباء عودهن نقول

أبيات خالدة في الذاكرة مختارات من أقوال المشاهير

  اإلمام عيل »عليه السالم«

ََدِب،  ِل، َوالَ ِمريَاَث َكاألأْ �َر َكالأَْجهأْ ِل، َوالَ َفقأْ الَ ِغَنى َكالأَْعقأْ

ٌ َعىَل  َاِن: َص�ربأْ ُ َصربأْ �ربأْ َوالَ َظِه�رَي َكالأُْمَش�اَوَرِة. • الصَّ

. • الأِْغَن�ى يِف الأُْغرأَْبِة َوَطٌن،  ا ُتِحبُّ ٌ َعمَّ رَُه، َوَص�ربأْ َم�ا َتكأْ

ُر يِف الأْوََطِن ُغرأَْبٌة. • الأَْقَناَعُة َماٌل الَ َينأَْفُد. • الأَْماُل  َوالأَْفقأْ

ِفيُع  َك. • الشَّ َ َه�َواِت. • َمنأْ َحذََّرَك َكَمنأْ َب��َّ ُة الشَّ َم�ادَّ

ٍب ُيَس�اُر ِبِهمأْ َوُهمأْ  نأَْي�ا َكرَكأْ ُل الدُّ الِ�ِب. • أَهأْ َجَن�اُح الطَّ

َوُن ِمنأْ  َِحبَّ�ِة ُغرأَْبٌة. • َفوأُْت الأَْحاَج�ِة أَهأْ ُد األأْ ِنَي�اٌم. • َفقأْ

َطاِء الأَْقلِيِل، َفإِنَّ  َتِح ِمنأْ إِعأْ لَِها. • الَ َتسأْ ِأَهأْ َطلَِبَه�ا إَِل َغريأْ

ُر ِزيَنُة  كأْ ِر، والشُّ الأِْحرأَْماَن أََقلُّ ِمنأُْه. • الأَْعَفاُف ِزيَنُة الأَْفقأْ

رِطاً أَوأْ ُمَفرِّطاً. الِغَنى. • الََترَى الأَْجاِهَل إاِلَّ ُمفأْ

املراقب العراقي / خاص...
كش�ف عض�و اللجن�ة االعالمي�ة 
ملهرجان املربد الشع�ري ٣٤ هيثم 
جب�ار ان جمي�ع اللج�ان  ستسلم 
مهامه�ا يف االيام املقبل�ة  وسيبدا 
العمل منذ االن حتى موعد االفتتاح 
يف الح�ادي ع��  م�ن شه�ر آذار 

املقبل.
وق�ال جبار يف ترصي�ح ل�)املراقب 
االعالمي�ة  اللجن�ة  العراق�ي(:ان 
ملهرج�ان املربد الشع�ري ٣٤ دورة 
الشاع�ر ابراهي�م الخي�اط عقدت 
اجتماعه�ا االول يف مق�ر االتح�اد 
بحض�ور رئي�س االتح�اد الدكتور 
رئي�س  ونائ�ب  كاص�د  سلم�ان 
االتح�اد الشاع�ر حبي�ب السامر ، 
لوض�ع الخطة االعالمي�ة التي من 
شأنه�ا ان ترتق�ي باملشهد الثقايف 

واالعالمي يف مهرجان املربد. 
واضاف :ان الدكتور سلمان كاصد 
أكد خالل االجتم�اع عىل ان جميع 
اللج�ان  ستسلم مهامه�ا يف األيام 
املقبل�ة  وسيب�دأ العم�ل من�ذ أالن 
حت�ى موع�د االفتت�اح يف الح�ادي 
ع�  من شه�ر آذار املقبل  لنثبت 
لالخري�ن ان الب�رصة جدي�رة بان 
تقي�م مهرجانه�ا ال�دوري يف ك�ل 

عام.

أنا...إنسان
وليد عبد الحميد العياري

جمال العتابي
ماداموا يسهم�ون يف بناء الوجدان 
للوصول إل نقطة االتقاد يف ما نراه، 
وهو يج�ري يف تواٍز تام مع طبيعة 
حياتنا التي تحتدم بالرصاع، روحاً 
إل  به�ا  ينته�ي  وه�وًى،  ونفس�اً 
أن تؤل�ف مع�ه مثل ه�ذا التجاسد 
الصايف والتواصل الروحي الحميم .

يظ�ل الرسم فن�ا برصي�ا يف املقام 
أن  يرف�ض  ال�ذي  والفن�ان  األول، 
يشاه�د، ال يق�دم لن�ا يف النهاي�ة 
إال فن�ًا فق�رياً، وجعف�ر طاعون ال 
يستبع�د م�ن مج�ال موضوعاته، 
العوال�م املتخيل�ة كعوال�م األحالم 
م�ا  واألساط�ري،  والخي�االت 
يك������ون بالنس����ب�ة للفنان 
مرئي�اً كالعالم املوضوع�ي تماماً، 
ومث�ل ه�ذه األح�الم وال�رؤى إنما 
تف�رض وجودها أحيان�ا بشكل ال 
فكاك من�ه، عىل أن ال��ط الالزم 
الحل�م  أو  الرؤي�ا  تصل�ح  حت�ى 

موضوعياً جاداً للفن، هو أن يراها 
الفنان رؤية حقيقية، وأن يبرصها 
جي�داً، ويالحظها بك�ل دقة، وبكل 
م�ا للتجرب�ة الواقعية م�ن رد فعل 

عاطفي .

مازال جعفر طاع�ون منذ تخرجه 
من معهد الفنون الجميلة يف بغداد 
ع�ام 1988، وهو يواص�ل نشاطه 
التشكييل يف ضجة األساليب الشابة 
الجدي�دة، يف امت�الك ناصي�ة الفن 
الكرافيكي، إسلوباً وفكراً وتقنيات، 
وهي مرحلة ظلت مالزمة ألعماله، 
الكام�ل  التوج�ه  صف�اء  منحت�ه 
مل�وعه الفني وأسلوبه الخاص يف 

املشهد التشكييل .
م�ا يؤك�د م�ا ذهبن�ا إليه ه�و أن 
جعفر فنان مثاب�ر ومجتهد، يؤكد 

ه�ذا الق�ول مشاركت�ه الواسع�ة 
الرس�م، فض�اًل ع�ن  يف مع�ارض 
معارض�ه الخاص�ة، الت�ي أقامها 
داخل الوطن وخارجه، وقد أتاحت 
إقامت�ه يف بلد مث�ل السويد فرصة 
االط�الع والتأثر بالتج�ارب الفنية 
الجدي�دة، واستله�ام معطياته�ا، 
فوجدن�ا يف أغل�ب أعمال�ه خالصة 
واملح�اوالت  والتج�ارب  املواق�ف 
املض�اد،  والزم�ن  الزم�ن  إزاء 
الحي�اة وامل�وت، الح�ب والجمال، 
حضور اإلنسان واختف�اءه، وتبعاً 

لتواصالت�ه تبدلت رؤيت�ه لألشياء 
الت�ي أحاط�ت ب�ه، وموقف�ه م�ن 
العال�م املحيط، وه�ي املعاني التي 
م�ا زالت تؤل�ف مص�ادر إيحاءاته 
طاقات�ه  مص�ادر  ب�ل  الفني�ة، 
اإلبداعي�ة، وهكذا بات ينظر للكون 
كبيض�ة )عنوان إح�دى معارضه( 
بمشاركة أكثر م�ن مئة طفل، إنه 
يتأم�ل حياة اإلنسان يف جزء صغري 
منه، بشكل مغاي�ر، أن يضع خطاً 
فاصالً بني النهاية القصوى لعرص 
ذاهب، وآخر يشك�ل البداية لعرص 
جدي�د، ث�م يب�دأ رحل�ة البحث عن 
موق�ع يف العال�م يستطيع أن يؤكد 
إلفته، بما استنب�ط من كشوفات، 
يمك�ن أن تق�وده إل إدراك الوجود 
يف مجمل�ه، ب�دالً م�ن االستس�الم 

للمأل�وف والتج�زؤ.
يع�ود جعف�ر يف أعمال�ه الفنية إل 
العالم الداخيل لإلنسان، وقد أخذته 
إل  املوضوع�ات  ه�ذه  يف  تجارب�ه 
أعماق الطبيعة اإلنسانية الداخلية، 
منظ�وراً إليه�ا م�ن زاوي�ة التأمل 
الذات�ي الخالص، وهو م�ا يعود إل 
طبيعة النف�س الب�ية ذاتها، وما 
يغلف أعماقها من غموض، وتوصل 
بفعل األلوان املتضادة، واملعتمة يف 
أغلب األحيان، والرتكيز الضوئي يف 
بقعة صغ�رية من مساحة اللوحة، 

التشكيلي العراقي جعفر طاعون… صفاء التوجه لعالم شّيده بنفسه
يم��ارس  طاع��ون  جعف��ر  التش��كييل  ي��زال  م��ا 
تواصالته الوجداني��ة مع أعماله الفنية، كما لو 
كان يمارس طقس��ًا مقدسًا من طقوس الحياة، 

أوليَس هذا قدر الفنانني؟ 

ترجمة عربية لـ »التاريخ الثقافي للقباحة«
املراقب العراقي/ متابعة

يف كت�اب »التاري�خ الثق�ايف للقباح�ة« للمؤلف�ة 
غريت�ش. أي. هندرس�ن، الص�ادر ع�ن دار املدى 
برتجم�ة رش�ا ص�ادق، تتس�اءل املؤلف�ة: »هل 
القباح�ة بح�ث ثق�ايف؟ م�اذا يق�رتح استعمال 
مف�ردة )قبي�ح( ع�رب الزم�ن متداخل�ة مع كل 
املصطلح�ات املرتبطة بها والج�داالت حول الفن 
واإلنساني�ة؟«، وهي هنا تستشهد بردود األفعال 
الغاضبة عندما عرض�ت أعمال هنري ماتيس يف 
مع�رض آرموري ش�و ع�ام 191٣، إذ كتب ناقد 
م�ن »نيويورك تايم�ز« ما ييل: »يف املق�ام األول، 
يمكنن�ا أيض�اً الق�ول إن لوحات�ه بشع�ة، وإنها 
فظة ومحدودة ومقرفة بسبب الإنسانيتها«. أما 
مجلة »نايشن« فكتب�ت: »قباحة املظهر تجعلنا 

نشدد عىل خطورة أن يتكرر العرض«.
تكش�ف غريتش�ن إي هندرس�ن يف ه�ذا الكتاب 
املش�وق تص�ورات القب�ح ع�رب التاري�خ، م�ن 
األعي�اد الروماني�ة القديمة إل الغرغ�ول الغريب 
يف العص�ور الوسط�ى، ومن وحش م�اري شييل 
املرص�وف بالح�ى م�ن الجث�ث، إل املع�رض 

الن�ازي ل�»الفن االنحطاط�ي«، وأيضاً ما يشمل 
األدب والف�ن واملوسيقى وحت�ى الدمى القبيحة. 
وتظه�ر هندرس�ن كيف شّك�ل القب�ح منذ فرتة 
طويلة تحدياً للجمال والذوق، فالقبح كما تقول: 

»تاري�خ ثقايف يعتمد عىل ثروة من الحقول لعبور 
الثقاف�ات واألزمن�ة، ورس�م الخريط�ة املتغرية 
للقبح كما تشحن خيال الجمهور«.تنقب املؤلفة 
يف تاري�خ القباحة، وتنتقل ملا هو أبعد من الجدل 
الفلسف�ي التقلي�دي، أو مج�رد التض�اّد البحت 
م�ع الجمال، وتطالعنا بما ه�و أهم من تشكيلة 
معلوم�ات ساح�رة منتق�اة، متتبع�ة األجس�اد 
البشع�ة ومفككة الح�واس القبيحة عرب األزمان 
والقارات.تقول هندرسن يف كتابها: »الجمال هو 
عىل م�ا نحو ما، مم�ل، رغ�م أن مفهومه يتبدل 
ع�رب العصور، لك�ن عىل اليشء الجمي�ل دائماً أن 
يتبع قواعد معينة... القباحة غري متوقعة وتقدم 
مجاالً ال نهائياً م�ن االحتماالت. الجمال محدود، 
أم�ا القباح�ة ف�ال نهائية«.وتق�ول املؤلف�ة إن 
اهتمامها بالقباح�ة انبثق عن تقاطع الدراسات 
يف حقول تاريخ الفن، واألدب، واإلعاقة الجسدية. 
وخ�الل قيامه�ا بالبح�ث يف مفه�وم »التش�وه« 
وجدت بالصدف�ة نادياً ل�»أخوي�ة غامضة« من 
القرن الثامن ع�� يف ليفربول، بريطانيا، يدعى 

»نادي الوجه القبيح«.

أنا... إنسان
ال تنتقد صمتي.

من خارصة األلم
ولدت ذات وجع..

بال هوية وال عنوان..
م�د يف رساديب األنانية..

أجرت إسطوانات األرق واملعاناة.
أرتشف جرعات الصرب.

يرتجف الحرف فوق خلجات الوجدان.
أنا... إنسان

ال ترضب بعصاك أحالمي.
وال توقد يف خبايا نفيس شعالت بركان.

دعني أزرع البسمة
فوق وجه فجري..

وأرسم تقاسيم الفرح فوق جدران زمني.
أنحت عىل جبني قدري أجمل األمنيات.

أنا إنسان حر
ملاذا تغتصب ثورتي..

وينح أميل وترسق ضحكتي ...ويقرب بوحي 
بإسم الديمقراطية.

أنا... إنسان
ال تعاملني عىل أساس ديني أو عرقي.

أنسج من الحروف 
روايات عشق وأشعار.

تسجد يل القوايف
ترقص نشوى بأنغامي يف يم الهوى الحيتان..

أنا ... إنسان 
نثرت العلوم والفنون
فوق املنابر واملسارح
كالورود يف الجنان..

أنا الخليفة يف األرض..
ولن ينازعني فيها

 شيطان وال جان..
لوني أبيض..أسود

أصفر..
ال تهتم..

أنا كتلة من مشاعر وأفكار.
تضحكني مواقف
تبكيني مواقف..
عاجز أمام الردى

أجمع شتات نفيس.
ثرثرتي تؤرقني..

ماجن أحيانا 
كاهن.. قديس... زاهد أحيان.

أرتق جراحي بخيوط أمل كاذب..
يف صيفي تحرق أشعة الشمس جلدي...

ويف الشتاء لسعات الربد
 تنحت التجاعيد يف جسدي.

أنا.....إنسان
يف كهف التمني

أخيط رداء اإلنتصار ألفكاري...
ألتحف بعباءة العزيمة

زمن القحط واإلنهيار..
أنا ....إنسان وكفى.

١١ آذار المقبل موعد 
انعقاد مهرجان 
المربد الشعري 

»تل الورد« وسوم االرتهان… السلطة وضالالت األيديولوجيا
املراقب العراقي/ متابعة...

يف روايته�ا الصادرة ع�ن املؤسسة العربية 
تسع�ى   2019 ع�ام  والن��  للدراس�ات 
الروائي�ة أسم�اء معيكل إل ن�ص كنائي يف 
بنيت�ه الكلي�ة، حي�ث نتتبع حكاي�ة عائلة 
تخت�زل الوجود الس�وري، لتك�ون معادالً 
موضوعي�اً لفائ�ض األلم والجن�ون، حيث 
يبق�ى النص ال�رسدي مش�دوداً إل قضايا 
أيديولوجي�اً  انحي�ازاً  تدع�ي  ال  مركزي�ة 
بمق�دار م�ا تسع�ى لنقضه�ا. إنه�ا أح�د 
املرتكزات األساسية للنص، ضمن مستوى 
النقد العمي�ق للسلطة، كما االرتهان لقوى 
أيديولوجي�ة ديني�ة، أو سياسي�ة. رواي�ة 
تبح�ث عميقاً يف ذلك االرتباط العضوي بني 
السلط�ة عىل اختالف أشكاله�ا، بما يف ذلك 
املتعاليات الذكورية، ليظهر املكان والجسد 
مرجع�ني أساسي�ني م�ن مراج�ع تكوي�ن 
الن�ص يف تمثيل متعدد األبعاد، إذ يعمل هذا 
النه�ج بوصفه دالة عميقة، وهذا ما يجعل 

من الرواية يف بعد من أبعادها، معنية بنقد 
هذه املنظوم�ات القارة، ولكنها يف بعد آخر 
تب�دو ذات طاب�ع وصف�ي، منشغ�ل بتتبع 
رسم صور األل�م، وتكوين مشهدية الواقع 

الس�وري املؤل�م عرب لوحات تب�دو مركزة، 
ولكنه�ا شامل�ة الخت�زال م�آالت الوط�ن 
الس�وري، واالنفت�اح عىل أسئل�ة املستقبل 
قب�ل امل�ايض.إن جغرافية املك�ان الرسدي 

املتخي�ل ال يغفلها القارئ، كونها تستند إل 
رمزي�ة وظيفية حيث »تل ال�ورد« ال تحيل 
إل مرجعية واقعي�ة، إنما هي بنية مكانية 
متخيلة تحمل صيغ�ا استعارية أو كنائية، 
الرم�زي  التمثي�ل  بمواصف�ات  مسكون�ة 
املمارس�ة  للوط�ن برمت�ه؛ بم�ا تحتمل�ه 
الطباقي�ة ب�ني »ت�ل ال�ورد« و»سوريا« يف 
حدود ما قبل وما بعد، وهكذا يميس املكان 
فض�اء داالً يخت�زن الصم�ت واألل�م. لق�د 
استحال�ت الطبيع�ة والرائح�ة واألشج�ار 
وال�ورود إل كيانات امل�وت، تعربها الجثث 
املتحلل�ة، لينقيض التمثي�ل الجمايل للقرية 
الت�ي تق�ع يف مدين�ة حل�ب، والسيما عرب 
متابع�ة النم�وذج املصّغ�ر لعائل�ة تقط�ن 
ق�رب رضيح أب�ي العالء، وهك�ذا فال جرم 
أن تحم�ل العائل�ة اسم املع�راوي يف إشارة 
واضح�ة لنزعة تكوينية تتسم بالتعايل ضد 
املّكون املادي، واالنزياح لتقديم اإلنساني يف 

صيغته العليا.

»أحالم عالقة« الفقراء يموتون جوعا في زمن 
ترى الذئاب بالطرقات ترتدي ثياب اإلنسان 

نسيج قصصي خيوطه أشخاص وأحداث من الواقع 

املراقب العراقي/ املحرر الثقايف...
ي�رى الناقد قاسم مايض ان مجموعة  » 
أح�الم عالقة » للقاص�ة »سناء النقاش 
» ه�ي نسيج حكائ�ي خيوطه أشخاص 
الواق�ع العراق�ي املؤل�م  وأح�داث م�ن 
حي�ث الفق�راء يموت�ون جوع�ا يف زمن 
ت�رى الذئاب يف الطرق�ات ترتدي مالبس 

اإلنسان .
وق�ال م�ايض يف قراءة نقدي�ة خص بها 
)املراقب العراقي (: كيف تصيُغ األسئلَة 
وهي تسب�ح بفضاء تشخي�ص الهموم 
واملشاك�ل ، معتق�دة أنه�ا منطلقة من 
أرضي�ة صلب�ة يعيشها الواق�ع العراقي 
ال�ذي تسيط�ر علي�ه آه�ات املعدوم�ني 
واملكافح�ني م�ن أج�ل لقم�ة العي�ش ، 
التي أصبحت عس�رية عىل أفواه الفقراء 
واملعدوم�ني، يف وطن يصح�و عىل أخبار 
متع�ددة يجمعها هاج�س الخوف والدم 
.« أسئلة طرقت جمجمتي بعنف وآذتني 

ودمعت عيوني معها » ص28 
الت�ي  : ان األمكن�ة واألزمن�ة  واض�اف 
شكل�ت يف معظ�م قصصه�ا مساح�ة 
واسع�ة كي تستفيد من هذا الزخم الذي 
تعك�زت عليه عرب وسائله�ا املتاحة كي 
تصوغه�ا بقالدة معرفي�ة إل اآلخر الذي 
يسكن جواها والذي ربما غابت عنه تلك 
األسئل�ة بموجب الالمب�االة التي شكلت 
نسب�ة كبرية م�ن الذي�ن أنسته�م هذه 
الهم�وم واملعاناة نتيج�ة االنشغال بهذا 
الظرف العصيب ال�ذي يمرون فيه وهو 

ما ُيطلق عليه الفوىض الخالقة . 
املجموع�ة  ه�ذه  قص�ص  يف  فتلم�س 
معان�اة« العتاك�ات ، يف ن�ص نقش عىل 
ج�دار الصم�ت ، آخ�ر قط�رات الثمالة 
أحالم عالقة ، رسالة وداع » وغريها من 
قصص ه�ذه املجموع�ة .عذابات كثرية 
تشغل عق�ل الكاتبة الت�ي المس قلمها 
الحر ه�ذه املعان�اة وغ�اص يف دواخلها 
من أجل ق�ول الحقيقة ، وهي تؤكد عرب 

حواراتها النارية التي اشتغلت عليها .
» واملواط�ن الفقري يأك�ل من القمامة يف 
زمن ت�رى الذئاب فيه تج�وب الطرقات 
، ترت�دي مالب�س اإلنس�ان والكث�ري من 
أصحاب الوظائف الكبرية يرتدون أقنعة 
لتزيي�ف الحقائق وكتابته�ا باملقلوب » 

ص28 
وتاب�ع :ومن ه�ذه األسئلة الت�ي أكدت 
إن  » ه�ي  النق�اش   « القاص�ة  عليه�ا 
النص القصيص الذي ال يحقق خاصيته 
الصورية والعقالنية فهو بعيد كل البعد 
ع�ن فح�وى أهداف�ه التي إنطل�ق منها 
القاص�ة ولك�ن ه�ل ل�ه م�ن أهمية يف 
تطوير الن�ص القصيص أوبنائ�ه البناء 
السلي�م ، أي تمكنه م�ن الخوض يف كل 
تفاصي�ل الحياة ،وال نن�ى اإليجابية يف 
التفاع�ل م�ع محيطه والتأث�ري فيه من 
أجل اإلعالء من درجة تداوله ومقروءيته 
.حت�ى إنه�ا أرادت أن ترس�ل العديد من 
الرسائ�ل ع�رب ه�ذه املجموع�ة وكأنها 
تخاطب الكثري من الكتاب الذين ينسون 

ويتناسون هموم شعبهم .
» يف زمن غدت فيه القيم واملبادئ مجرد 

أكذوبة مضحكة يتندرون بها » 28ً 
واوضح :وبهذا ظلت الشاعرة والقاصة » 
النقاش » دائمة البحث عن هذه الهموم 
التي شغل�ت فكرها املتن�ور، واإلنساني 
حتى توصل رسائلها عرب هذه النصوص 
املعرفية ،مؤك�دة للقارئ العربي عموما 
والعراقي خصوصا »أن النص القصيص 
ال�ذي ال يحقق تفاعالً م�ع القارئ ، وال 
ي�ؤدي وظيفة اجتماعي�ة أومعرفية وال 
يع�رب ع�ن تص�ور ج�يل للمرحل�ة التي 

يمثله�ا يك�ون معرض�ا ً لل�زوال .
» أفكر بالجوع وأن�ا شبعة ألنني أرى يف 
وجوه الفق�راء واملحتاج�ني جوعا يكاد 

يأكلني » ص28 
ه�ذه  يف  كث�ريا  تمعن�ا  واستطرد:ول�و 
املجموعة القصصي�ة لوجدنا » النقاش 
» بأحالمه�ا الكث�رية تأخ�ذك يف جول�ة 
سياحية مليئة بالص�ور املتداخلة والتي 
م�رت يف حياتها عىل شكل رحلة توجتها 
عالم�ة م�ن عالماته�ا اإلبداعي�ة ، وهي 
تتنق�ل بك من حي إل حي سواء يف بغداد 
أو يف مدن أخ�رى ، وهذه العوالم الدفينة 
واملرتاكم�ة واملحملة بتقلبات هذا الواقع 
الذي عاشت�ه .» فقد ج�ف النهر وباتت 
الناس عط�ى ، جف الحلي�ب يف األثداء 
» ص 108 والت�ي شكلت له�ا عىل مدى 
تعلقه�ا يف البح�ث ع�ن مكنون�ات ه�ذا 
الكائن الذي نم�ا يف داخلها الذي عاشته 
عىل م�ر السن�ني ، وب�دأت بالبحث عنه 
عرب تشكي�الت حكائية مفعمة باالحالم 
الكثرية التي جعل�ت منها هدفاً للخروج 
من طوقه�ا ، وهي به�ذا ترسل إشارات 
معرفي�ة عميقة للقارئ ع�ىل الرغم من 
انفع�ال النف�س باملواق�ف ح�ني يتخيل 
اإلنس�ان نفس�ه داخ�ل ه�ذه األط�ر أو 
داخ�ل الح�وادث التي يمر به�ا أي كائن 
به�ذا الكون .« أحالم اليقظة هي وسيلة 
تغيري من أجل أن يرقى اإلنسان بمعارفه 
وسلوكه إل مرحلة أعىل مما هو عليه يف 
الواقع هي مرآة متعددة الوجوه كرغبات 

صاحبها » ص62 
يف  ارادت   « النق�اش  ان«  ال  ولف�ت 
مجموعته�ا املعنون�ة » اح�الم عالقة » 

والت�ي تق�ع يف 108 صفحة م�ن القطع 
املتوسط ، مشاركته�ا الوجدانية ملعظم 
شخوصه�ا الت�ي عملت ع�ىل تحريكها 
وف�ق أبجدي�ات ال�رسد املعروف�ة ل�دى 
املعني�ني ،حيث ما قامت ب�ه »النقاش » 
ه�و تحويل املعلوم�ة إل كالم مع ترتيب 

الحدث .
» رصخ�ة املظل�وم تصع�د إل السماء » 

ص75 
وب�ني :تق�ول عنه�ا القاص�ة العراقي�ة 
املعروفة بني األوساط الثقافية األستاذة 

» رجاء العبيدي » أن الرسد الذي اعتمدته 
يف مجموعته�ا ممي�ز وجمي�ل يف تناول 
األح�داث ، بمفردات منتق�اة ومؤثرة يف 
الوق�ت ال�ذي نجد بع�ض مفرداتها ذات 
إيقاع حاد تستحقها بعض الشخصيات 
، فإن سعة أفق وخيال الكاتبة قد جعلها 
تتعايش م�ع شخصياتها وكأنها واحدة 

منهم . ص٤
» الب�د إذن م�ن ال�رصاخ للتنفي�س عن 
النفس وال بد للهم�وم من رصخة ليعرب 
عم�ا يف داخله وإال مات كم�دا ً » ص75 
وهي بهذا تحّول همومها من قوة سلبية 
ضاغط�ة إل قوة ايجابي�ة دافعة ، وهي 
بذلك تض�ع القارئ أم�ام انبهار حركي 
يف مشاهده�ا الت�ي كتب�ت بدق�ة وبلغة 
بسيطة خالي�ة من التعقي�د واإلسفاف 
،وكأنها ترس�م لوحة جميلة كي تهديها 
إل قارئه�ا املفض�ل . وهن�ا اتساءل عدة 
أسئل�ة م�ا الذي دع�ا القاص�ة أن تضع 
هذه الفلسف�ة يف مجموعتها القصصية 
! وه�ل أرادت أن تق�ول أن هن�اك الكثري 
مجتمعن�ا  يف  النش�از  األص�وات  م�ن 
العراق�ي ، الذي ب�دأ يتض�اءل ويرتاجع 
إل ال�وراء من خالل شخ�وص ابطالها ، 
ونح�ن كمغرتب�ني نجد هذا الق�ول يؤثر 
يف نفوسن�ا كثريا ملا فيه م�ن قسوة عىل 
النفس الب�ية مل�ا يحدث يف الداخل من 
سياس�ة رعن�اء يقوده�ا نف�ر قليل من 
أصح�اب النف�وس املريض�ة واملتسلطة 

عىل أبناءنا . 

سناء النقاشقاسم ماضي
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من اقوال االمام  علي ) عليه السالم ( أوراق
إّياك والّظلم فإّنه أكبر المعاصي، وإّن الّظالم لمعاقب يوم القيامة بظلمه.

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

نور 9
على 
نور

املحاكم  تسجلها  خطرية  منحرفة  ظاهرة  تتنامى 
العراقية أسبابها اخالقية واقتصادية.

شهود  أعداد  تضاعف  حول  القضاة  آراء  وتباينت 
إىل  تحقيق  قايض  ذهب  ففيما  املحاكم،  أمام  الزور 
تشديد  بعد  تدريجيا  انحرس  الزور  شهادة  حجم  أن 
ارتفعت  الزور  شهادة  أن  آخر  قاض  ذكر  العقوبة، 
وبمعدالت تتجاوز أضعاف املعدالت قبل 2003 بسبب 
الوضع  سوء  إىل  إضافة  الجريمة  معدالت  ارتفاع 
االقتصادي الذي أنتج أشخاصا يتم استئجارهم ألداء 

شهادة كاذبة.
لكن القاضيني أكدا عىل إيالء املرشع العراقي أهمية 
سري  عىل  املبارش  لتأثريها  الجريمة  لهذه  كبرية 

التحقيق والقضية.
فيما يعزو قايض محكمة االحوال الشخصية القايض 
الزور  شهادة  جرائم  ارتفاع  العنبكي  عباس  ايرس 
معدل  الرتفاع   2003 قبل  عليه  كانت  ما  ضعف  اىل 

الدعاوى والجرائم يف املجتمع العراقي.
سلمان  محمد  الكرخ  تحقيق  محكمة  قايض  وقال 
:ان   ) العراقي   املراقب  تابعته)  صحفي  ترصيح  يف 
املاسة  الجرائم  من  تعترب  الزور  شهادة  »جريمة 
بسري العدالة، حيث تناولها املرشع العراقي يف قانون 
الرابع،  الباب  من  الثالث  الفصل  مواد  يف  العقوبات 
وقد أوىل املرشع العراقي أهمية لهذه الجريمة ملا لها 
من أهمية يف سري التحقيقات وتأثريها عىل مجريات 

القضايا والتحقيقات الجارية«.
مبارشا  تأثريا  الجريمة  »لهذه  أن  سلمان،  وأضاف 
عىل حالة األشخاص والحقوق سواء أكانوا متهمني 
أم مشتكني، فللشهادة أهمية كبرية يف إحقاق الحق 

والوصول إىل الحكم الصحيح والكشف عن الحقيقة 
الدعاوى  يف  املعتربة  املهمة  األدلة  من  تعد  حيث 
القرآن  أوىل  األهمية  ولهذه  املدنية،  وحتى  الجزائية 
الكريم أهمية كبرية للشهادة حيث ورد بقوله تعاىل 
يف سورة الفرقان )والذين ال يشهدون الزور وإذا مروا 
باللغو مروا كراما( وكذلك قوله تعاىل يف سورة الحج  
)فاجتنبوا الرجس من األوثان واجتنبوا قول الزور(«.

يف  ذكرت  الجريمة  »هذه  ان  قوله  القايض  وتابع 
الرسول  قال  حيث  ايضا  الرشيفة  النبوية  االحاديث 
قالوا  )ثالثاً(  الكبائر  بأكرب  أنبئكم  )أال  األكرم )ص( 
بىل يارسول الله قال :) اإلرشاك بالله وعقوق الوالدين 
الزور( )ص(  وقول  إال  فقال  متكئاً  وكان  – وجلس 

ومن هنا نجد أهمية شهادة الزور كما سبق ذكره«.
أهمية  أوىل  العراقي  »املرشع  أن  اىل  سلمان  واشار 
قانون  )251( من  املادة  الجريمة حيث عرفت  لهذه 
الزور هي أن يعمد  الزور )شهادة  العقوبات شهادة 
محكمة  أمام  القانونية  اليمني  أدائه  بعد  الشاهد 
أو  خاصة  محكمة  أو  تأديبية  أو  أدارية  أو  مدنية 
سلطة من سلطات التحقيق إىل تعزيز الباطل أو إنكار 
حق أو كتمان كل أو بعض ما يعرفه من الوقائع التي 
ان املرشع عالج  الشهادة عنها( من هنا نجد  يؤدي 
مسألة الشهادة سواء كانت بفعل ايجابي أو سلبي 
جرم  فقد  ذاته  الشاهد  بشخص  اهتم  انه  حتى  بل 
املرشع شهادة الزور من قبل الشاهد يف شهادته زوراً 
الزور  شهادة  عىل  ترتب  فإذا  بالغرامة  أو  بالحبس 
املقررة  بالعقوبة  الشاهد  يعاقب  املتهم  عىل  حكم 
ذاتها عىل الجريمة للمتهم األصيل املحكوم بناء عىل 

شهادته«.

ويقدم  زوراً  بالشهادة  يديل  الذي  »الشاهد  بأن  ونوه 
وقائع غري صحيحة فإن املرشع العراقي يعاقبه حتى 
امتناعه  بمعنى  أي  لو كانت شهادته بشكل سلبي، 
عن الشهادة أو كتمان بعض األمور التي يعرفها أثناء 
الشاهد  شخص  حيث  من  »أما  مضيفا  الشهادة«، 
فقد راعى املرشع وجوب أداء الشهادة بشكل صحيح 
دون أي تأثريات لذا اعترب أي تهديد أو إغراء أو إكراه 
أو وعد للشاهد بأداء أو االمتناع عند الشهادة جريمة 
هذه  عىل  التأثري  إيقاع  يحاول  من  عليها  يعاقب 

الشهادة وفق املادة )254( من قانون العقوبات«.
تعترب من جرائم  الزور  »جريمة شهادة  أن  اىل  ونوه 
أو  العام وبالتايل حتى يف حالة تنازل املشتكي  الحق 
املترضر من الشهادة ال يمكن قبول الصلح فيها إال 
أن املرشع العراقي يف املادة )256(  قانون العقوبات 
يف  الحقيقة  أقواله وتعزيز  الشاهد عن  اعترب رجوع 
الدعوى قبل صدور حكم يف موضوعها أو صدور قرار 
قانونياً  عذراً  تعترب  التحقيق  سلطة  من  موضوعي 

مخففاً للجريمة ولكن ال يعفى من الجريمة«.
تكثر  ما  عادة  الجريمة  »هذه  ان  إىل  سلمان  ولفت 
كون  املدنية  الدعاوى  من  أكثر  الجزائية  املحاكم  يف 
الدعاوى املدنية ويف بعض الوقائع القانونية ال يمكن 
الجريمة يف محاكم  تكون  وبالتايل  بالشهادة  إثباتها 
جميع  ذلك  ويشمل  املدنية  املحاكم  من  أكثر  الجزاء 
الدعاوى دون استثناء سواء كانت يف مرحلة التحقيق 

أو املحاكمة«.
جرائم  عن  صدرت  عديدة  أحكام  »هناك  انه  وأكد 
باالنحسار  بدأت  الجرائم  هذه  أن  إال  الزور  شهادة 
والقضاء  العراقي  املرشع  شدد  أن  بعد  تدريجياً 

عقوبة  بني  ساوى  حيث  فيها  املتهمني  بمحاسبة 
املتهم الذي تم الحكم عليه يف شهادة الزور وعقوبة 
الجريمة  هذه  من  للحد  رادعة  عقوبة  وهي  الشاهد 
والثقايف  والديني  األخالقي  الجانب  أهمية  إىل  إضافة 
الجرائم  وإبراز  القانونية  الثقافات  شيوع  ورضورة 
الشاهد  تمنع  التي  السلبية  االجتماعية  القيم  وزرع 

من ارتكاب هذه الجريمة«.
يف  الشخصية  األحوال  محكمة  قايض  ذكر  بدوره، 
بغداد الجديدة أيرس عباس يف حديث تابعته ) املراقب 
شاهد  بمنزلة  هم  من  حدد  »املرشع  ان   ) العراقي 
العقوبات  قانون  من   254 و   253 املادتني  يف  الزور 
وهم املستفيد واملكره واملجرب واملتوسط ومن اعطى 
الخرباء  من  واملكلفني  زورا  شهادته  ألداء  الغري  من 

وغريهم وهو خري ما فعل املرشع يف هذا املوضوع«.
وأضاف ان »شهادة الزور تكثر يف الدعاوى املنظورة 
امام محكمة االحوال الشخصية واالوراق التحقيقية 
ان  التحقيق بسبب  قبل قضاة محاكم  املنظورة من 
اغلب الدعاوى االحوال الشخصية اطرافها من االزواج 
والقانونية  الرشعية  الوقائع  جميع  وان  واالقارب 
اثباتها بالشهادة لوجود املانع االدبي لذا فأن  يمكن 

اغلب االدلة يف تلك الدعاوى هي الشهادة«.
تعريف  فان  التحقيق  دعاوى  »يف  ان  أوضح  وقد 
فعل  عن  االمتناع  او  بالفعل  القيام  هي  الجريمة 
يعترب  واالمتناع  القيام  ان  وبالتايل  القانون  جرمه 
واقعة جرمية وان الدليل األقرب لإلثبات هي الشهادة 
لقيام  املهمة  االثبات  ادلة  من  الشهادة  ان  فتجد 

الجاني بذلك الفعل املجرم قانونا«.
وأشار عباس اىل ان »العقوبة املحددة لشاهدة الزور 

القانونية املذكورة اعاله جاءت مطلقة  يف النصوص 
الحرية  بعبارة )الحبس( ومفهوم الحبس هو سلب 
او  العقوبة  تقدير  وترك  سنوات  خمس  اىل  يوم  من 
تلك  وجسامة  املوضوع  محكمة  اىل  املحكومية  مدة 

الشهادة وطرق الشهادة«.

ظلت عملية توزيع مفردات البطاقة التموينية، عىل 
العوائل العراقية الفقرية، تعاني من التعثّر والفشل 
أن  دون  عام  يمر  فقلما  املاضية،  السنوات  طيلة 
تتلكأ وزارة التجارة العراقية يف عملية توزيع وزيادة 
مفردات البطاقة، التي تعتمد عليها ماليني العوائل 
العراقية، والتي  يعني تأخرها، لعدة شهور، تهديداً 
يرزحون  الذين  األفقر،  املواطنني  حياة  ألساسيات 
رواتب  رصف  وتأخر  #كورونا،  وباء  وطأة  تحت 

املوظفني.
رئيسيان،  عامالن  املايل  والفساد  اإلدارة  »سوء 
البطاقة  مفردات  توزيع  تعثّر  أزمة  خلف  يقفان 
الجهات  بحسب  نوعياتها«،  ورداءة  التموينية، 

الرقابية واملختصيني.
املعلم املتقاعد “تحسني السامي” ال يجد حالً لتأمني 
توزيع  »انتظار  سوى  عائلته  معيشة  ديمومة 
مفردات البطاقة التموينية، التي تتأخر عن موعدها 
بشكل دائم، لسبب مجهول«.“السامي” الذي يجد يف 
»الفساد املايل املستفحل يف وزارات الدولة العراقية، 
ورداءة  التوزيع،  بعمليات  التعثّر  يف  وجيهاً  سبباً 
نوعياتها، وتقليل نسبها«، يقول ملوقع »الحل نت« 
الشعب  لقوت  علنية  رسقات  من  يجري  »ما  إن 
»أغلب  أنَّ  التوقف عنده طويالً«، مضيفاً  أمر يجب 
أبنائها فرصة عمل مناسبة،  لدى  يتوفر  ال  العوائل 
وما  التموينية،  البطاقة  عىل  أساساً  تعتمد  ولذلك 

يوزع فيها«.
وعىل مدار األعوام املاضية تراجع دعم #الحكومة_
العراقية ملفردات البطاقة التموينية بشكل ملحوظ، 
من  العالية  الدخول  أصحاب  عن  ُحجبت  كما 
اإلجراءات  تلك  كل  مع  لكن  الحكوميني،  املوظفني 
»بقت العوائل املشمولة بالتوزيع تعاني من انحسار 
وكيل  جاسم”،  لـ”عزيز  وفقاً  البطاقة«،  مفردات 
»الحل  ملوقع  يقول  الذي  #بغداد،  يف  الغذائية  املواد 
يف  كثرياً  أخفقت  العراقية  التجارة  »وزارة  إن  نت« 
امللف  زال  وما  وجدولته،  التوزيع  مفردات  تحسني 
النوع   يف  والرداءة   والتوقف،  التلكؤ  من  يعاني 
التموينية  الحصص  توزيع  »تأخر  والكم«.وأضاف: 
يفتح الباب واسعاً أمام تّجار األزمات، لرفع أسعار 
العوائل  واقع  عىل  سلباً  ينعكس  ما  الغذائية،  املواد 
التموينية  البطاقة  بنظام  العمل  املعييش«.وبدأ 
#األمم_ قرار  بموجب   ،1997 العام  منذ  العراق  يف 
املتحدة رقم 986، وتضّمن توزيع دفعة شهرية من 
املواد الغذائية عىل العوائل، بعد تخصيص مبلغ من 
مفردات  لكن  الغرض،  لهذا  العامة  املوازنة  يف  املال 
عرشة  اثنتي  بواقع  توزع  كانت  التي  البطاقة، 
مفردة، تقلصت إىل أربع مفردات فقط، وهو ما أثار 

كثرياً من االنتقادات واالستياء الشعبي.
االقتصادي  “املرصد  عن  صادر  لتقرير  ووفقاً 
فإن  #البنك_الدويل،  ملجموعة  التابع  العراقي”، 
قد  عراقي  املليون  ونصف  ماليني  خمسة  »نحو 
إذا  فيما  املادي،  والعوز  والفاقة  الفقر  يواجهون 
استمرت الحكومة العراقية بتقليل مفردات البطاقة 
التموينية، وتأخري تجهيزها، الذي تزامن مع تفيش 

فريوس كورونا يف البالد«.

اكبر الكبائر »شهادة الزور« ظاهرة منحرفة خطيرة  

نساء  من  مميزة  رشيحة  تشهد   
قبل  من  واضحا  تهميشا  العراق 
توفري  يف  باألمر  املعنية  الجهات 
املعيشية  الحياة  مستلزمات  ابسط 
ان  حني  يف  واملعيل،  الرشيك  فراق  بعد 
تعد  الرشيحة  ضمان مستحقات هذه 
مسؤولية وطنية واجتماعية وأخالقية 

خاصة مع تفيش جائحة كورونا.
العراق  يف  االرامل  رشيحة  وتعاني 
املرشوعة  لحقوقها  حقيقي  اقصاء 
هي  بل  ودستور  سيادة  ذا  بلد  ظل  يف 
أكثر الرشائح التي سحقت مع أزمات 
تشهد  ولم  املتعاقبة،  الحكومات 
األمم  مطالبة  رغم  مطلقاً  انصافاً 
للمساعدة  لهن  فرص  بإيجاد  املتحدة 
دورة  وتجنب  أطفالهن  حماية  عىل 

الفقر والحرمان بني األجيال.
وأدت جائحة كورونا إىل تفاقم الحالة 
بسبب  املاضية  القليلة  األشهر  يف 
يف  تسبب  الذي  الكبري،  الوفيات  عدد 
عموم  يف  االرامل  النساء  اعداد  زيادة 
دفع  وعدم  العراقية  املحافظات 
ستة  منذ  لهن  املخصصة  الرواتب 
أشهر ما أضاف حمالً ثقيال عىل كاهل 
هذه الرشيحة بحسب املفوضية العليا 
الجهات  دعت  التي  االنسان  لحقوق 
رواتب  برصف  اإلرساع  إىل  الحكومية 
رواتب حقوق  املستفيدات من  األرامل 

املرأة والرعاية االجتماعية.
وحملت مسؤول ملف املرأة يف مفوضية 
وزارة  الحلفي،  فاتن  االنسان،  حقوق 
العمل والشؤون االجتماعية مسؤولية 
تأخري رصف الرواتب لرشيحة االرامل 

منذ بداية عام 2020.
العمل  وزارة  ان«  الحلفي  وقالت 
لذلك  املعلومات  بتحديث  تحججت 
أشهر  لستة  الرواتب  رصف  تأخري  تم 
ومن  آخر  مورد  أي  تمتلك  ال  لرشيحة 
التأخري«  هذا  عادة  معيل«،  دون 

انتهاكاً صارخاً لحقهن بالعيش«.
وأشارت اىل« التوجه نحو حث الجهات 
الرصف  إجراءات  ملتابعة  املعنية 
اننا  علما  التأخري،  أسباب  ومعرفة 
تسد  ال  املبالغ  هذه  ان  مسبقا  أكدنا 

احتياجات املعيشة لالرملة«.
الفاً   250 شمول  الحلفي«  وأعلنت 
الفقر بالرواتب  553 أرملة دون خط 
و1200 ارملة فوق خط الفقر بحسب 
والشؤون  العمل  وزارة  إحصائية 
الفا   123 شمول  كذلك  االجتماعية، 
الحماية  برواتب  مطلقة  و438 
دون  منهم  املشموالت  االجتماعية 
خط الفقر 100 الف و798 وفوق خط 

الفقر 1543«.
نادت  اليونسيف  ان«  اىل  وأشارت 
بوجود مليوني ارملة و4 ماليني يتيم يف 
العراق؛ لذا كان من واجبنا ومسؤوليتنا 
الوطنية واألخالقية املطالبة بدعم هذه 

الرشيحة ورعايتها يف مجتمعنا لتحقيق 
العدالة وضمان حقوقها«.

كل  يف  أرملة  مليون   258 زهاء  ويوجد 
فقر  يف  عرشهن  ويعيش  العالم،  أنحاء 
الفعيل  عددهن  أن  املرجح  ومن  مدقع، 
هو أكثر من ذلك بكثري، بل وربما ازداد 
كورونا  جائحة  انتشار  تواصل  مع 
أن  ومع  العامة.  الصحة  يف  وتأثرياته 
أن  إال  محددة،  احتياجات  لألرامل 
واضعي  مكاتب  عن  قضاياهن  غياب 

السياسات غالبا ما يؤثر يف معايشهن.
عن  التخطيط  وزارة  كشفت  بدورها 
النسب الرسمية ألعداد االرامل يف العراق.
مدنية  منظمة  رئيسية  رصحت  فيما 
نهائية  إحصائية  وجود  بعدم  بغداد  يف 
لعدد االرامل يف العراق بسبب عدم وجود 
النهائية  االعداد  لتبني  مركزي  إحصاء 
منتدى  رئيسة  املحافظات.وقالت  يف 
االعالميات العراقيات، نرباس املعموري 
انه« لم تثبت أي إحصائية نهائية حتى 
نتيجة  العراق  يف  االرامل  بعدد  اللحظة 
بل  املركزي  باإلحصاء  القيام  لعدم 
خالل  من  االرقام  بعض  عىل  استندت 
التي ارشت وجود 3-4 ماليني  التقارير 

ارملة«.
عدم  يف  يكمن  املرأة  معاناة  ان«  وبينت 
لبعض  خصوصاً  رصينة  إدارة  وجود 
أكثر  تعد  والتي  املجتمعية  التصنيفات 
املطلقات  كرشيحة  للمتابعة  حاجة 
فكيف  املتعلمات  وغري  اإلعاقة  وذوات 
ارسة  وتعيل  ارملة  تكون  عندما  الحال 

مع فقد املعني؟«.
رواتب  قيمة  ان«  اىل  املعموري  ونوهت 
واالزمة  األسعار  تضخم  امام  االرامل 
فئات  بوجود  تراوحت  التي  االقتصادية 
اجتماعية غري املتوازنة من حيث الدخل 
املادي مما تسبب بانعدام وجود الطبقة 
تواجه  االرملة  ان«  مؤكدة  الوسطى«، 
فرص  انعدام  منها  كثرية  تحديات 
العمل يف القطاعني العام والخاص الذي 
العقود  خالل  من  حقوقها  يضمن  ال 
الرسمية والضمان االجتماعي وساعات 

العمل«.

أزمة البطاقات التموينية

ال والي يعيلهن وال جائحة ترحمهن

األرامل
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عيل  أبو  السيد  نزور  الن  قادتنا  وحدها  الصدفة 
التحف  لهذه  جمعه  كيفية  عن  وسألناه  ومتحفه، 
جمع  أهوى  أنا  لنا:  قال  حيث  والثمينة،  النادرة 
 ... الصغر  منذ  واألسلحة  والتحف،  األنتيكات، 
متوارثة  أشياء  هي  ترونها  التي  املوجودات  وهذه 
بني أهل البرصة..وان اشرتيت هذه القطع، غري أن 
بائعها ال يرى انه يبيعها من اجل املال، بل يرى أن 
املوروث  من  كجزء  التلف  من  عليها  الحفاظ  يريد 

الشعبي.
قال:  التحف  هذه  لجمع  الفعيل  عمله  بداية  وعن 
أتاجر  كنت  البداية  يف   ،1985 عام  منذ  فعليا  بدأت 
بها كهاوي لألنتيكات، غري إنني بدأت اشرتيها دون 
إني  الخاص، ورغم  أبيعها بل اشرتيها من مايل  أن 
شيئا  منها  أبع  لم  إنني  إال  صعبة،  بظروف  مررت 
مطلقا بسبب حبي لها واعتزازي بها، وأول التحف 
القديمة  واألسلحة  الخناجر  كانت  جمعتها  التي 

والسبح وكلها موجدة عندي يف هذا املتحف.
هو  املتحف  هذا  يف  هنا  املوجودة  التحف  ابرز  من 
 1919 عام  إىل  يعود  لباخرة  مقود  أي  »سكان« 
إىل  صنعها  تاريخ  يعود  »هاونات«  إىل  باإلضافة 
متحف  يف  توجد  كما  سنة،  ومائة  وتسعني  ثمانني 
يستخدم  ما  منها  مختلفة،  قديمة  أباريق  عيل  أبو 
»مصخنة«.. توجد  كما  للحمام،  ومنها  للتغسيل 
يف  النساء  تستخدمها  كانت  نحاسية  قطعة  وهي 
هذا  اإلسالة..ويف  عرص  األنهر..قبل  من  املاء  جلب 
الجناح توجد أيضا »صينية« كبرية تعرف باسم »أم 
العراوي« كان يستعملها شيوخ العشائر يف تقديم 

الطعام للضيوف.
السيد  متحف  أجنحة  من  آخر  جناح  إىل  وانتقلنا 
أبو  عنه  يقول  بيانو  وجدنا  حيث  الحسون  صادق 
وهو  الكنائيس  البيانو  يسمى  البيانو  هذا  عيل: 
عام  إىل  تاريخه  ويعود  نادرة  وأثرية،  فنية،  قطعة 

.1890
يقول  قديمة  »كامريا«  ثمة  كان  البيانو  وقرب 

الكامريا  عن  تختلف  أنها  عنها  املتحف  صاحب 
أيضا يف  األخرية فهي موجودة  الشمسية..أما هذه 

هذا املتحف، وما زالت تعمل بكل طاقتها!! 
األرضية  للهواتف  عيل  أبو  خصصه  آخر  جناح  ويف 
القديمة، فصلها أبو عيل بالقول: هذا تلفون بدالة، 
البيوت  يف  يستخدم  والثالث  فندق،  تلفون  وهذا 
هذه  أخرى..وقرب  إىل  غرفة  من  نقله  يمكن  حيث 
الهواتف توجد طابعات قديمة اخترص أبو عيل عمل 
منها بالقول: هذه طابعة ليست ورقية فهي كانت 
تستخدم يف املصارف، أما هذه فهي طابعة ورقية، 

غري انه ال احد يستخدمها اآلن. 
آخر  جناح  إىل  املتحف  صاحب  وبرفقة  ننتقل  ثم 
الدالل  عنها: هذه  قائال  القهوة«  »دالل  وهو جناح 
أي  شامية  وهذه  بغداد،  يف  مصنوعة  اي  بغدادية 
»شطراوية«.. الدلة  وهذه  الشام  ببالد  مصنوعة 
اسماها  الشكل  غريبة  ثمة قطعة  الجناح  هذا  ويف 
معدني  إناء  عن  عبارة  وهي  الحمام(  )بطيخة  بـ 
توضع فيها الحاجيات الخاصة للحمام مثل الليفة 
العوائل  نساء  تستخدمها  حيث  الصابونة،  أو 

املتمكنة.
يف متحف أبو عيل أشياء غريبة أو منقرضة، ومنها 
الحرارة  من  الطعام  لحفظ  آلة  وهي  »البستوكه« 
والحمامات  الخانات  يف  موجودة  وكانت  والرطوبة 

يف أزمان ماضية.
ثالث  أيضا   املتحف  هذا  مقتنيات  ضمن  ومن 
السنني  آالف  عمرها  أن  عيل  أبو  يقول  »محارات« 
وهي موجودة يف أعماق املحيطات وتعد من القطع 
هذا  من  أخرى  غرفة  إىل  والنادرة.وننتقل  الثمينة 
نوم  غرفة  هنا  توجد  والتحفة..إذ  املتحف  البيت: 
من  اشرتاها  انه  املتحف  صاحب  يقول  قديمة 
وملحقاته  »كنتور«  من  وتتكون  برصية،  عائلة 
الكلة(..ويف  أم  )الجرباية  عليه  يطلق  رسير  وفيها 
»اللمبات«  بـ  يعمل  قديم  راديو  يوجد  الغرفة  هذه 
أبو عيل  نوعية يصفها  فليبس وهو  نوع  وهو من 
بعد  ولكن  الكهربائية  بالطاقة  بالراقية..ويعمل 
الراديو  من  وبالقرب  األخرض  املصباح  يشتعل  أن 
مرصع  صندوق  عن  عبارة  وهي  »صندقجة« 
عند  كهدية  للمرأة  يعطى  كان  والعقيق  باملرجان 
الزواج.ويف جولتنا يف املتحف انتقلنا إىل غرفة أخرى 
حيث توجد فيها غرفة نوم أخرى ولكنها أحدث من 
ذات صناعة وطراز هندي، ومزينة  سابقتها وهي 
»األرابسك«  بـ  وتسمى  ومبهرة  جميلة  بنقوش 
وهي تتكون باإلضافة إىل الكنتور - املطرز بالقبب 
واش كال الطيور- ميز تواليت وميز آخر مخصص 
كان  إذا  ماذا  محمد  أبو  مازحنا  لألحذية..وحني 
بإمكانه نقل هذه الغرفة إىل بيته قال معلقا إن يف 

بيته غرفا أجمل واحدث !!!!
حيث  املايض،  يف  نعيش  وكأننا  جولتنا،  وواصلنا 
ثمانني  نحو  وعمره  »الكرامفون«  عىل  هنا  عثرنا 
سنة ويعمل بشكل كامل حيث وضع أبو عيل بداخله 
اسطوانة ثم قام بتشغيله، مشريا إىل انه يمتلك أكثر 
من مائة اسطوانة ملطربني عراقيني وعرب خاصة 
عليها من عوائل  انه حصل  يقول  الكرامفون  بهذا 
برصية تعتز بمثل هذه الحاجيات، وان بعض هؤالء 
عليها  الحفاظ  لغرض  التحف  بهذه  يأتون  من  هم 

واغلبهم يقدمونها لهدايا للمتحف وبدون مقابل.

مقتنيات وتحف
تراثية نادرة التقدر بثمن

متحف
 شخصي لمواطن

عندما تدلف إلى 
بيت أو متحف السيد 

)صادق الحسون 
العامري( أبو علي 
في منطقة نظران 
وسط البصرة فانك 
تجد نفسك في عالم 

آخر، مسافرا عبر الزمن 
إلى الماضي بكل 
عبقه، وذكرياته.

أبو علي الذي أسس 
هذا المتحف بجهوده 
الخاصة خصص له بيتا 

مستقال ذات أجنحة.

بين كورونا و تأخر
 صرف الرواتب

تتنامى امام القضاء



  

أعلن�ت مديري�ة ناحي�ة زرباطية 
مدين�ة  مرك�ز  رشق  الحدودي�ة 
تع�رض  اس�تمرار  ع�ن  الك�وت 
املواطن�ني الس�اكنني فيها س�يما 
م�ن املزارع�ني ورعاة امل�وايش إىل 

الت�ي  األلغ�ام  انفج�ار  ح�وادث 
خلفتها الحرب العراقية اإليرانية.

صال�ح  الناحي�ة  مدي�ر  وق�ال 
مصطفى أن عدد كبري من س�كنة 
الناحي�ة اضط�روا إىل النزوح من 

منطق�ة س�كنهم بس�بب تح�ول 
منطقته�م إىل ثكن�ة عس�كرية يف 

الحرب.
ولف�ت إىل أن ناحي�ة زرباطي�ة تم 
إلغاءها كوحدة إدارية إبان النظام 
السابق األمر الذي حولها إىل أكوام 
م�ن مخلف�ات الح�رب لغاية عام 
2000 حي�ث ت�م إص�دار أمر آخر 

بإعادتها كوحدة إدارية.
فيم�ا طالب مواطن�ون من نفس 
إىل  املختص�ة  الجه�ات  املنطق�ة 
رضورة دع�وة املنظم�ات الدولية 
املختص�ة يف رفع األلغ�ام بإجراء 
مس�ح ش�امل إىل ه�ذه املنطق�ة 
وإزال�ة اكرب قدر م�ن األلغام التي 
أصبحت تش�كل مش�كلة حقيقة 

تحتاج إىل حلول جذرية.

مدينة  وسط  عبيد«  »آل  منطقة  سكان  دعا 
بيوتهم  تحويل  إجراءات  إكمال  إىل  السماوة  
قرارات  عىل  حصولهم  بعد  رصف«  »طابو  إىل 
قضائية وموافقات وزارية من املالية والزراعة 
منطقتهم  إن  منهم  عدد  سنوات.وقال  منذ 
عدم  من  تعاني  وهي  عاما   50 قبل  تأسست 
من  الرغم  عىل  رصف«  »طابو  إىل  تحويلها 

إكمال جميع املعامالت الخاصة بذلك.وأشاروا 
عدم  من  ذلك  بسبب  تعاني  منطقتهم  أن  إىل 
الخدمي،  الجانب  وضعف  الحكومي  االهتمام 
النظر  إىل  واملحافظة  الدولة  عقارات  مطالبني 
ملطالبهم وتنفيذ القرارات القضائية واملركزية 
الدور  مئات  تضم  التي  بمنطقتهم  الخاصة 

السكنية.

الربملانيه  اللجنه  اعضاء  النواب  اىل  مناشده 
قراء  تحويل  عيل  باملوافقه  نطالبكم  املالية 
املقاييس يف وزاره الكهرباء اىل عقود من قرار 
قرار  عقود  اىل  بحقهم  الظالم  املجحف   ٣٤١
٣١5 كون هذا القرار غري منصف بحقهم وهم 
يتجولون يف الشوارع والدور السكنية وتجاوز 
وسمع  العداد  الجابي  عىل  منهم  البعض 
او  موضف  غري  وهو  املواطنني  من  الكلمات 
لحادث  تعرض  اذا  ثابت  براتب  حقه  يظمنه 
اثناء العمل نطالبكم بتحويلهم الئ عقود قرار 
٣١5 او تثبيتهم عيل املالك الدائم وان النسبه 5 
بامليه ظلم كون غري متساويه بشكل فني ان 

تختلف  والنواحي  واالقظيية  واالرياف  القرى 
عن مركز محافظه بجبايه وهذا قرار مجحف 
وظالم لقراء املقاييس حيث نسبتهم ال تكفي 
النظر  منك  نرجو  املناطق  احياء  بني  التنقل 
عقود  إىل  وتحويلهم  املقاييس  قراء  بقظيه 
 ٨000 عددهم  والبالغ  املالك  عىل  تثبيتهم  او 
شخص يف العراق وهم ال يشكلون عبىء عىل 
املوازنة كون اعدادهم قليلة وياتون باموال اىل 

الوزارة .

ابناءك قراء املقاييس /العراق                               

* عيل الشمري

طوارئ  برنامج  مدير  كشف 
العراق  يف  العاملية  الصحة  منظمة 
الجديدة  الساللة  إن  حتاحت،  وائل 
لكن  متوقع،  أمر  كورونا  لفريوس 
اعىل  اصبحت  اإلمراضية  القدرة 
يمكن  ال  فيما  السابق،  من  بكثري 
لقلة  االن  حتى  اللقاحات  تقييم 

اعداد من تلقوا اللقاح حتى االن.
وقال حتاحت إن »موضوع الطفرة 
متوقعا  كان  الجديدة  الساللة  او 
التغريات  ولكن  األوىل  املرحلة  منذ 
مزعجة  كانت  مؤخرا  حصلت  التي 
ألن القدرة اإلمراضية أصبحت أعىل 
باتت  العدوى  عىل  فالقدرة  بكثري، 
لكن  عهدها،  بسابق  مقارنة  اعىل 
املرض  صريورة  فإن  الحمد  وللــه 
النتيجة )نفس  ونتيجته هي نفس 
التأثري السابق( فهو ليس اسوء من 

املرض الذي قبله«.

بأنها  اللقاحات  يخص  فيما  ولفت 
»مازالت يف مراحلها األوىل فال يمكننا 

يف  ساهمت  قد  اللقاحات  ان  القول 
فنسبة  االن  حتى  اإلصابات  تخفيف 

محدودة  نسبة  زالت  ما  امللقحني 
التي  الدول  بعض  باستثناء  جدا 
وصلها 20% بالنسبة لعدد سكانها، 
وبهذا ال يمكن تقييم آلية املرض يف 
ضوء اللقاحات فلم يتم تلقيح عدد 
املتوقع  من  لكن  اآلن..  حتى  كايف 
بلد  يف  امللقحني  نسبة  -عند وصول 
أن  السكان-  عدد  من   %5 اىل  ما 
ال  بشكل  اإلصابة  نسب  تنخفض 

بأس فيه«.
خالل  املتوقع  »من  قائال:  وأضاف 
هناك  يكون  أن  املقبلني  الشهرين 
وذلك  التلقيح  مجال  يف  تسارعا 
يف  املطروح  زيادة  مع  ترافقا 
الذي  االيجابي  واليشء  االسواق، 
لقاحات اخرى  ان هناك  نفكر فيه 
ال تحتاج اىل سلسلة التربيد )كالتي 
سيتم  فايزر(  لقاح  يحتاجها 
جونسون  كلقاح  عليها  املصادقة 

عىل  )االمريكي(  جونسون  اند 
اسرتازينيكا  وكذلك  املثال  سبيل 
عدم  سبب  فإن  )الربيطاني(،.. 
حتى  كبري  بشكل  اللقاح  انتشار 
التربيد  لسلسلة  حاجته  هو  االن 
الصحة  توافق  )ولم  الخاصة 
لقاح  عىل  اال  االن  حتى  العاملية 
واحد هو لقاح فايزر الذي يحتاج - 
70  درجة(«.وردا عىل سؤال حول 
بني  الجديدة  الساللة  انتشار  مدى 
حتاحت ان »بعض الدراسات تشري 
كان  واذا  دولة   60 يف  انتشارها  اىل 
ذلك دقيقا فإنها قد انترشت بشكل 
خروجها  يعني  ال  ذلك  ولكن  كبري، 
القديمة  فالساللة  السيطرة..  عن 
هي نفس الساللة الجديدة والوقاية 
فنحن  الطريقة،  بنفس  منها 
نتعامل مع نفس املرض ولكن مع 

ساللة أكثر قدرة عىل االنتشار«.
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مناشدة من االطباء البيطريين

اخفاق حكومي
اعتربت خلية األزم�ة النيابية، عدم توفري لقاح 
لفريوس كورونا اىل العراق حتى االن »باإلخفاق 

الحكومي«.
وق�ال مق�رر الخلية ج�واد املوس�وي ان اغلب 
دول املنطق�ة بارشت بحمالت التلقيح ملواجهة 
الف�ريوس يف حني ان الحكومة ل�م توفره لغاية 
أالن، مردف�ًا ان�ه م�ن غ�ري املتوق�ع ان توف�ر 
الحكومة كمي�ات كافية من اللقاح وذلك خالل 

الفرتة او االسابيع املقبلة.
يش�ار اىل أن الهيئ�ة الوطنية إلنتق�اء األدوية، 
كان�ت ق�د ق�ررت يف 19 كانون الثان�ي 2021، 
الربيطان�ي  أس�رتازنيكا  لق�اح  اس�تخدام 
وس�ينوفارم الصين�ي بش�كل ط�ارئ ملواجهة 
جائحة كورونا، فيما اش�ارت وزارة الصحة اىل 
ان لقاح فايزر من املقرر ان يصل العراق مطلع 

الشهر املقبل.

يرجى ترحيل املادة ٦٤ اوآل من املوازنه السابقة 
الت�ي ل�م تطبق اىل املوازن�ة الحالية مل�ا لها من 
م�ردود مايل كب�ري للدول�ة واعط�اء الخريجني 
حقهم من حملة شهادة البكلوريوس والدبلوم 
وتكون الفقرة بالش�كل التايل لتفويت الفرصة 
مل�ن اليري�د تطبيقها وتس�ويفها وه�ي ) الزام 
وزارت�ي الدف�اع والداخلي�ه بتحوي�ل اصحاب 
الش�هادات البكلوري�وس والدبل�وم م�ن املالك 
العس�كري اىل املالك املدني داخل وزاراتهم ملا له 

من مردود مايل كبري(
                     * حمد الحمد االمارة

السالم عليكم و رحمة الله
���������������������������

حرضة الرئيس مصطفى الكاظمي
نحن ابنائك طلبة املوازي املقبولني سابقاً تحت 
ق�رار غري منظ�م بقانون يف الدس�تور العراقي 
..تم�ت رسق�ه مقاعدن�ا بحج�ه ه�ذا الق�رار 

وجميعنا نفرق عن القبول املركزي اعشار
هل يعقل ذلك ؟؟؟

                      * نزار قاسم سعيد 

السالم عليكم و رحمة الله
اىل امانة بغداد 

�����������������������
ياريت تلقون نظره اىل حي العدل محله ٦٤٣ زقاق 
٦ اس�وء خدم�ات..  اليوج�د حاويات والس�يارات 
نفاي�ات وبحاج�ه ماس�ه للتبليط واع�ادة اعمار 

االرصفه عباره عن انقاض واملاء جدآ ضعيف.

                                           * عبدالرحيم الهادي

محافظه  يف  البيطريني  االطباء  نقابة  ناشدت 
لصالح  بالتصويت  النواب  مجلس  البرصة، 
نقيب  البيطري.وقال  الطبي  التدرج  قانون 
الصالحي يف مناشدة  البيطريني نوفل  االطباء 
محافظة  يف  سيما  النواب  نناشد  إننا  وصلتنا 
التدرج  قانون  لصالح  بالتصويت  البرصة 
اقرار  ليوفر  الثالثة  البيطري يف قراءته  الطبي 
البيطريني  لألطباء  عمل  فرص  القانون  هذا 
يف  الحاصل  النقص  ويسد  املتعينني  غري 
والنواحي  األقضية  يف  البيطرية  املستوصفات 
ملحافظه  التابعة  واملجازر  الحدودية  واملنافذ 

البرصة.

دعا رجال أعمال يف املثنى، إىل إفساح املجال أمام الرشكات 
األجنبية للعمل يف املحافظة السيما يف قطاع االستثمار.

وقال عدد منهم إن االنفتاح عىل الرشكات األجنبية سيؤدي 
إىل تحسن الوضع االقتصادي ويسهم بإيجاد فرص عمل.

تلك  لدعم  االستثمار  بقطاع  املعنية  الجهات  دعوا  كما 
التوجهات والعمل عىل خلق بيئة آمنة لتلك الرشكات فضال 
عن التنسيق مع الجهات األمنية والعشائرية لتسهيل عمل 

املستثمرين.

شكلت الحكومة املحلية يف الديوانية، خلية 
الطيور.  أنفلونزا  مرض  ملواجهة  أزمة 
تلقت  بيان  يف  الديوانية  إعالم صحة  وقال 
)املراقب و الناس( نسخة منه إنه تم عقد 
ذات  الدوائر  استعدادات  ملناقشة  اجتماع 
العالقة للوقاية من مرض أنفلونزا الطيور 
محافظة  يف  مؤكدة  إصابات  ظهور  بعد 
صالح الدين كذلك استعداد الدوائر املعنية 

ملواجهة أي إصابة محتملة. 
برئاسة  األزمة  خلية  أن  البيان  وأضاف 
مالك  الديوانية  ملحافظ  الثاني  النائب 
الصحة  دوائر  وعضوية  الحسيني 
وقيادة  والزراعة  البيطري  واملستشفى 

الرشطة.

سجن  منتسبي  من  عدد  تظاهر 
البرصة املركزي  أمام مبنى وزارة 
العدل يف العاصمة بغداد احتجاجا 
يف  مواقع  إىل  نقلهم  قرار  عىل 

محافظات أخرى.
بإنصافهم  املحتجون  وطالب 
والتكليف  النقل  أوامر  وإلغاء 
محافظات  إىل  بحقهم  الصادرة 
إىل  مشريين  البرصة،  غري  أخرى 
أن تلك القرارات تسببت بإرهاقهم 
عىل  سلباً  وأثرت  ومعنوياً  مادياً 

عوائلهم. 
البرصة  سجن  حراس  وناشد  هذا 
 250 بنقل  النظر  بإعادة  املركزي 
سجن  إىل  منهم  إصالحي  حارس 
فضال  الجديد  املركزي  الحلة 
وقت  يف  آخرين   ١50 تنسيب  عن 
سابق إىل سجن النارصية املركزي 
بحق  إجحاف  ذلك  أن  معتربين 

البرصة.
النقل  عملية  إن  منهم  عدد  وقال 
كثرية  مشاكل  لهم  تسبب  تلك 
وقد عرضوها عىل الجهات املعنية 
لنواب  إضافة  تستجيب  لم  لكنها 

محافظة البرصة عىل حد قولهم.

حي العدل بحاجة ماسة الى اعادة االعمار

ش�كا عدد من املزارعني يف ميس�ان م�ن تراجع الواقع 
املعييش لهم بس�بب تأخر استالم مس�تحقاتهم املالية 
جراء انتاجهم للمحاصيل الصيفية مما س�بب عزوف 

الكثري عن الزراعة.
وق�ال ع�دد منه�م ان مش�اكل املزارعني تتج�دد رغم 
تعاق�ب الحكومات ولك�ن اليوجد هناك دع�م للمزارع 
مما اضطر أغلبهم للهجرة من الريف للبحث عن فرص 

عمل يف املدينة.

مزارعون في ميسان يشكون 
الكساد نتيجة تأخر مستحقاتهم

زرباطية تشكو استمرار تعرض األهالي إلى حوادث انفجار األلغام

 القدرة اإلمراضية للساللة الجديدة أعلى بكثير من المتوقع

قرب  محال  وأصحاب  مواطنون  حذر 

ساحة أسد بابل ومدخل شارع الوطن 

من  التجارية،  العشار  منطقة  قلب  يف 

اصطفاف املركبات عىل جانبي الطريق 

أثناء أوقات ذروة الحركة، وذلك خشية 

وقع  ملا  مشابهة  أمنية  خروق  وقوع 

يف بغداد مؤخرا وراح ضحيته عرشات 

مناشدة  يف  األبرياء.وقالوا  املوطنني 

سيارات  وقوف  يشكون  إنهم  وردتنا 

عىل  خصوصا  أصحابها  يعرفون  ال 

وهو  الطريق  من  األيرس  الجانب 

ممنوع مروريا، وإنهم يخشون وقوع 

إحداها. بواسطة  إرهابية  اعتداءات 

كما طالبوا السلطات األمنية واملرورية 

املنطقة  يف  املركبات  تلك  وقوف  بمنع 

من  العديد  جانبيها  عىل  تنترش  التي 

واملكاتب  التجارية  واملحال  املصارف 

واملتاجر.

تحذيرات وشكاوى

الديوانية .. 
تشكيل خلية أزمة لمواجهة إنفلونزا الطيور

»آل عبيد«يدعون لتحويل منازلهم إلى »ملك صرف«

تأخر  من  الكوت  مدينة  مواطني  من  عدد  شكا 
االجراءات يف دائرة البطاقة الوطنية وذلك بسبب تراكم 
املعامالت.وقال عدد منهم ان هناك حالة من الفوىض 
التي  االلكرتوني  الحجز  اجراءات  بسبب  التقديم  اثناء 
املختصة  الجهات  دعوا  كما  شهر.  اىل  احيانا  تصل 
عملية  وتسهيل  االجراءات  تنظيم  يف  النظر  اعادة  اىل 
االقضية  يف  الدوائر  من  عدد  فتح  بعد  سيما  االصدار 
ان  املحافظة والذي من املفرتض  اىل  التابعة  والنواحي 

يسهل من هذه العملية.

تأخر اجراءات

تظاهرة لمنتسبي سجن البصرة أمام وزارة العدل احتجاجا على نقلهم
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دعوات وطنية لتكثيف الجهود الوقائية

دعوات لالنفتاح
 على الشركات األجنبية المستثمرة

قرار غير
دستوري

 من المالك العسكري
 الى المالك المدني 

مناشدة الى النواب اعضاء اللجنة البرلمانية المالية

صيد العدسة



رجح�ت دراس�ة لألطف�ال واألمهات يف 
أسرتالي�ا، أن تنج�ب النس�اء املصاب�ات 
باضطراب�ات املناع�ة الذاتي�ة، أطف�الاً 
يصابون لحقااً باضطراب نقص النتباه 

.ADHD وفرط النشاط، أو
وق�ال مؤلف دراسة لألطف�ال واألمهات 
 JAMA« يف  ُن�رت  أسرتالي�ا،  يف 
األبح�اث  مس�ؤول  وه�و   »Pediatrics
وطال�ب الدكتوراه يف مستشفى األطفال 
يف كلي�ة ويستمي�د الرسيري�ة بجامع�ة 
سيدني تيموثي نيلسن، إن »اضطرابات 
النم�و العصب�ي مث�ل اضط�راب ف�رط 
الحرك�ة، ونق�ص النتب�اه، وصعوبات 
التعلم، والتوح�د، ناتجة عن اضطرابات 
يف نمو دماغ الجنني أثناء الحمل«.وأشار 
إىل أن »األبح�اث السابق�ة ربط�ت ب�ني 
اضطرابات املناع�ة الذاتية لدى األمهات 

املصابات بالتوحد، واضطراب الوسواس 
أو  الالإرادي�ة  والتشنج�ات  القه�ري، 
متالزمة توري�ت عند األطفال، لكن هذه 
واح�دة من أوىل الدراس�ات التي تفحص 

دور اضطراب�ات املناع�ة وتأثريه�ا عىل 
اضطراب فرط الحركة ونقص النتباه«.

نيلس�ون أوض�ح أن »أم�راض املناع�ة 
الذاتي�ة عب�ارة ع�ن اضطراب�ات حي�ث 
يقوم الجهاز املناعي ع�ن طريق الخطأ 
بمهاجم�ة الجس�م«. وق�ال ع�رب الربيد 
اإللكرتوني إن الهجوم يمكن أن يؤدي إىل 
»اضطراب« متعدد األعضاء مثل الذئبة، 
أو اضطراب خاص باألعضاء مثل مرض 

الغدة الدرقية املناعي.
الذاتي�ة  املناع�ة  اضطراب�ات  وتشم�ل 
الشائع�ة م�رض السك�ري م�ن الن�وع 
التقرح�ي،  القول�ون  والته�اب  األول، 
الهضمية،  وداء ك�رون، والضطراب�ات 
والصدفي�ة، والتصل�ب املتع�دد والتهاب 
املفاص�ل الروماتويدي، عىل سبيل املثال 

ل الحرص.
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كشف دراسة بحثية برازيلية نرت يف مجلة األمراض 
املعدية، عن أن تطهري فرش�اة األسنان طريقة جديدة 
للبق�اء آمناًا من عدوى ف�ريوس كورونا ومنع اإلصابة 
ب�ه، حيث أشار الباحث�ون إىل أن فرشاة أسناننا يمكن 
أن »تعمل كمست�ودع للكائنات الحية الدقيقة«، والتي 
يمكن أن تنقل املرض بسهولة من املريض إىل الشخص 

السليم.
�ا لتقرير ملوق�ع timesofindia ت�م إثبات وجود  ووفقاً
فريوسات يف اللعاب والبلعوم األنفي والبلعوم الفموي، 
ه�ذا يجعل من امله�م تطهري فرش األسن�ان والحفاظ 
ع�ىل نظافة الف�م للسيط�رة ع�ىل انتق�ال الفريوس، 
خاصة يف الح�الت التي ل تظهر فيها أعراض أو أولئك 

الذين ينتظرون نتيجة اختبار فريوس كورونا.
وليس�ت هذه ه�ي الدراس�ة األوىل التي أش�ارت إىل أن 
تب�ادل اللع�اب يمك�ن أن ي�ؤدي إىل انتق�ال الفريوس 
�ا لدراسة ُنرت يف يوليو 2020 يف مجلة األمراض  وفقاً
املعدية، يمكن لبعض غسولت الفم أن تقلل من الحمل 
الف�ريويس لساللت كورونا يف اللعاب، وذكرت األبحاث 
يف هذه الدراسة أن استخدام محلول مطهر يحتوي عىل 
اإليثان�ول والزي�وت األساسية، يمك�ن أن يكون مفيداًا 

جداًا يف تقليل عدد فريوسات كورونا يف اللعاب.
وخل�ص الباحث�ون الربازيليون إىل أن�ه لتطهري فرشاة 
األسن�ان، م�ن امله�م غمرها يف غس�ول الف�م ملدة 20 
دقيق�ة ومع ذل�ك، يف الدراسة السابق�ة، تمت اإلشارة 
إىل أن امل�رء يحت�اج فق�ط إىل املضمض�ة باملحلول ملدة 
30 ثاني�ة لتقلي�ل الحمل الفريويس املوج�ود يف الفم يف 
حال�ة فرش األسنان، يكون التوقيت أعىل بسبب وجود 

الشعريات والرطوبة.

تطهير فرشاة األسنان يحمى 
من عدوى كوفيد- 19

رابطة صحية تحذر من 
مخاطر اإلفراط في 

تناول المكمالت الغذائية

أظهرت نتائ�ج التجارب الت�ي أجراها علم�اء جامعة أوهايو 
األمريكية، أن لقلة النوم عواقب سلبية خطرية عىل الصحة.

ويفي�د موق�ع الجامع�ة الرسم�ي، إىل أن ع�دد املشرتك�ني يف 
التج�ارب زاد عن 30 ألف ريايض. وقد حلل الخرباء بيانات عن 
تطور حالتهم الصحية.واتضح للباحثني أن معظم الرياضيني 
اشتكوا من الدوخة وعدم تحمل الضوء الساطع وزيادة التعب 
والصداع النصفي.ووفق�ا للباحثني، هذه األعراض النموذجية 

تظه�ر بع�د اإلصاب�ة الجمجمي�ة املخية. ولك�ن املشرتكني يف 
التجارب لم يسبق ألي منهم أن تعرض ملثل هذه اإلصابة. وقد 
توص�ل الباحثون من خالل ه�ذه الدراس�ة، إىل استنتاج يفيد 
بأن الخطر يكمن يف قلة الن�وم اللييل بصورة دورية منتظمة.

ويش�ري الباحثون، إىل أنه إىل جانب التوتر النفيس، الذي يعاني 
منه الن�اس، يمكن أن ي�ؤدي إىل مضاعف�ات صحية خطرية. 
باإلضاف�ة إىل ه�ذا، يمك�ن أن ي�ؤدي الحرم�ان م�ن النوم إىل 

فقدان الرتكيز.ويذكر أن الدكتورة إيرينا زافالكو 
الن�وم يف مرك�ز كازاري�ان  أخصائي�ة عل�م 
ال�رويس لطب ال�رصع واألعص�اب، سبق أن 
أعلنت، أن األرق وقلة النوم وسوء النوم تؤثر 

سلب�ا يف منظومة مناع�ة الجسم، ما 
يجعل اإلنسان ضعيفا أمام األمراض 

املعدية. 

عـــواقــب خطيـــرة لقلــة النـــوم

أسترازينيكا ترد على معلومات حول عدم فاعلية لقاحها لكبار السن

 B12 خفقان القلب وعالمات أخرى تحذر من نقص فيتامين

اضطراب المناعة للحامل قد يؤدي إلى نقصان ذهنية الطفل

ماهي متالزمة »ذراع الفأرة« وماذا تستهدف ؟

أعلنت رشكة األدوي�ة الربيطانية - السويدية 
»أسرتازينيك�ا«، أن تقاري�ر وسائ�ل اإلع�الم 
األملانية، التي زعمت أن فاعلية اللقاح ملن تزيد 
أعمارهم عن 65 عاما تبلغ 8٪، غري صحيحة 

ا. تماماً
وقال متح�دث باسم الركة إلذاعة »دويتشه 
فيل�ه« األملاني�ة، »إن التقارير الت�ي تفيد بأن 
فاعلية اللق�اح منخفضة ملن تزي�د أعمارهم 
65 عام�ا وتبلغ ثماني�ة يف املئة، غري صحيحة 

 »JCVI« تماما، وتاب�ع، وتدعم لجنة التطعيم
يف اململكة املتحدة، والجهة التنظيمية الوطنية 
لألدوية »MHRA« يف اململكة املتحدة استخدام 

هذا اللقاح لتلك الفئة العمرية املحددة.
وأش�ارت الرك�ة، »نرن�ا بيان�ات يف مجلة 
لنسي�ت يف شه�ر ترين الثان�ي، أظهرت أن 
كب�ار السن اكتسبوا أجسام�ا مضادة بنسبة 
100 يف املئة خاص�ة بعد تلقي الجرعة الثانية 

من اللقاح«.

وذك�رت صحيفت�ا »هاندلسب�الت« و«بيل�د« 
األملانيت�ان يف تقريري�ن منفصل�ني أن فاعلية 
اللق�اح، الذي طورت�ه رشك�ة »أسرتازينيكا« 
بالتع�اون م�ع جامع�ة أكسف�ورد، محدودة 

للغاية ملن تزيد أعمارهم عن 65 عاما. 
وج�اءت التقاري�ر يف الوق�ت ال�ذي اعتزم�ت 
رشك�ة أسرتازينيك�ا تخفي�ض إمداداتها من 
لق�اح كورونا إىل دول التحاد األوروبي بنسبة 

.٪60

قال�ت الجمعي�ة األملاني�ة لط�ب العظام 
وجراح�ة الح�وادث إن متالزم�ة »ذراع 
الف�أرة« تهاجم موظف�ي العمل املكتبي 
بسب�ب اإلمساك به�ا بشك�ل خاطئ أو 
لتحميل  ا

الشديد عىل ال�ذراع الناجم عن استخدام 
الفأرة لساعات طويلة.

وأوضحت الجمعي�ة أن أعراض متالزمة 
»ذراع الف�أرة« تتمث�ل يف الشعور بوخز 

وخدر يف اليد وآلم باملعصم.
وملواجه�ة 

ه�ذه املتاع�ب ينبغ�ي َنف�ض األصاب�ع 
والذراع�ني ع�دة م�رات ك�ل ساع�ة مع 
القيام بحركات دائري�ة باليد بحيث يتم 
التبديل ب�ني األصابع املتباع�دة وقبضة 

اليد املغلقة.
وم�ن امله�م أيض�ا تجن�ب الجل�وس يف 
وضعي�ة واحدة ملدة طويل�ة. ومن املفيد 
هن�ا استخ�دام مقع�د ذي مساند أذرع 
قابل�ة للضب�ط من حي�ث الرتفاع، 
مع مراعاة ضبط الشاشة بحيث 
الكت�ف والرقبة  يتخ�ذ نط�اق 

وضعية مريحة.
ع�دم  أيض�ااً  املفي�د  وم�ن 
العمل عىل الالب توب ملدة 
ينبغي  حي�ث  طويل�ة؛ 
لوح�ة  استخ����دام 
خارجي�ة  مفاتي�ح 
وشاش�ة  وف�أرة 
إضافي�ة، وذلك 
حف����اظ�ااً 
ص�حة  عىل 
لظه����ر  ا
لعم��ود  وا

الفقري.

تقارير تزعم معاناة المتعافين من »كوفيد19-« من مشكالت عصبية !
م�رىض  أن  تقاري���ر  كشف�ت 
املتعافي����ن  »كوفي�د-19« 
يعانون م�ن مشاكل عصبية 

محرية، بما يف ذلك التلعثم.
 Scientific وأف��������ادت 
باتريك  ب�����أن   ،American
ثورنت�ون، م�درس يف هيوستن 
يبل�غ م�ن العم�ر 40 عام�ا، كان 
م�ن بني أولئك الذين ط�وروا تلعثما 
ثقي�ال بعد محاربة فريوس كورونا يف 

أغسطس.
وقال ثورنتون، الذي فقد صوته أثناء 
مرضه بالفريوس: »أدركت أن بعض 
الكلم�ات غ�ري صائب�ة يف فم�ي«، ول 
يع�رف الخرباء عىل وج�ه اليقني كيف 
يتسبب الف�ريوس بمشكل�ة عصبية، 
ولك�ن إحدى النظري�ات هي أنه يؤدي 
إىل استجابة التهابية تؤثر عىل الكالم.

وقال سو إيون تشانغ، عالم األعصاب 
بجامع�ة ميشيغ�ان، إن »الك�الم هو 
أح�د سلوكيات الحرك�ة األكثر تعقيدا 
الت�ي يؤديها البر«، حي�ث اقرتح أن 
الفريوس يمك�ن أن يتداخل مع دوائر 

الدماغ، وفقا للتقرير.
وأض�اف: »هن�اك حرفي�ا 100 عضلة 
متضمن�ة يج�ب أن تنسق ع�ىل نطاق 
زمن�ي باملل�يل ثانية، ل�ذا فه�و إنجاز 
مهم. ويعتمد عىل دم�اغ يعمل بشكل 

جيد«.
وق�ال توم�اس ب�ولك، أخصائي علم 
النف�س العصب�ي يف جامع�ة كينغ�ز 
كوليدج لن�دن، إن هن�اك احتمال آخر 
يتمث�ل يف أن الفريوس ينت�ج أجساما 
مضادة ذاتية ضارة ترتبط بالربوتينات 
وت�ر بقدرتها عىل العم�ل، أو إطالق 

هجوم مناعي عىل الخاليا.
 :Scientific American�وقال بولك ل
»إن »كوفي�د« ير بالجه�از املناعي. 
وسط�اء  يف  كب�ري  ارتف�اع  وهن�اك 

التهابات مختلفة«.
وأج�رى بولك وفريقه مسحا ودراسة 
م�ا قبل الطباعة، حي�ث وجد كل منها 
أن زه�اء ثلث مرىض ف�ريوس كورونا 

يعانون من أعراض عصبية.
وق�ال ب�ولك للمنف�ذ: »هن�اك حق�ا 
طي�ف واسع من املظاه�ر العصبية ل� 
»كوفي�د«، بعضها مدم�ر تماما، مثل 
السكت�ة الدماغية أو الته�اب الدماغ، 

والبعض اآلخر أكثر دقة«.
واق�رتح ويلي�ام بانكس، ال�ذي يعمل 
يف نظ�ام »بوجي�ه ساون�د« للرعاي�ة 
الصحية التابع إلدارة شؤون املحاربني 
القدامى، أن املشكالت العصبية املزمنة 
الناجمة عن الوب�اء قد تسبب أزمة يف 

الصحة العقلية.وتابع: 
»يمك�ن أن يتضح 

يف النهاية - بقدر 

ما هو مرّوع من مع�دل الوفيات، مع 
وف�اة واحد من ك�ل 1000 أمريكي - 

أنه قد يكون هناك هذا اإلرث الذي 
يؤث�ر عىل ما يص�ل إىل واحد من 

كل 10. وربم�ا يكون متجذرا 
يف املناعة العصبية«.

ُيعرف نقص فيتامني B12 أيضا باسم فقر 
ال�دم الناج�م عن نق�ص حم�ض الفوليك، 
ويمك�ن أن تظه�ر أع�راض الحال�ة ع�ىل 

املصابني به ببطء.
وقد يؤدي نقص فيتامني B12 إىل العديد من 
املشكالت الصحية التي قد تكون خطرية إذا 
ترك�ت من دون عالج، ولذل�ك، سيكون من 
املفي�د أن تكون عىل دراية بعالمات التحذير 
م�ن نق�ص فيتام�ني B12 حت�ى تتمك�ن 
م�ن تنبيه طبيب�ك. وتقول هيئ�ة الخدمات 
الصحي�ة الوطني�ة الرييطاني�ة إن خفقان 
القلب امللحوظ يمكن أن يكون أحد أعراض 

هذه الحالة.
التع�ب،  العالم�ات األخ�رى:  وق�د تشم�ل 
والخمول، والشعور باإلغماء، وطنني األذن، 

أو فقدان الشهية وفقدان الوزن.
وق�د يشعر األشخ�اص الذي�ن يعانون من 
نق�ص فيتام�ني B12 بالص�داع وشح�وب 

الجلد وضيق التنفس.
وهن�اك مجموع�ة كامل�ة م�ن العالم�ات 
التحذيري�ة التي يج�ب النتباه له�ا، بما يف 

ذلك:
-مسحة صفراء شاحبة عىل البرة

-التهاب اللسان واحمراره
-قرحة الفم

-التنمل
-تغيريات يف طريقة امليش والتحرك

-رؤية مشوشة
-التهيج
-الكآبة

-تغي�ريات يف طريق�ة تفك�ريك وشع�ورك 

وترصفك
-انخفاض يف قدرات�ك العقلية، مثل الذاكرة 

والفهم والحكم )الخرف(.
وتشمل األع�راض األخرى انخفاض حاسة 

التذوق وضعف العضالت واإلسهال.
ويمكن أن تساعد مناقشة األعراض وإجراء 

فحص دم يف تحديد النقص.
وتح�ذر هيئ�ة الخدمات الصحي�ة الوطنية 
“كلم�ا طالت مدة الحال�ة دون عالج، زادت 

فرصة حدوث رضر دائم”.
 B12 والسبب األكثر شيوعا لنقص فيتامني

هو حالة تسمى فقر الدم الخبيث.
وت�ؤدي حالة املناع�ة الذاتية ه�ذه إىل قيام 
جه�از املناع�ة يف الجسم بمهاجم�ة خاليا 

الجس�م السليمة عن طري�ق الخطأ. وعىل 
وجه الخصوص، يتم استهداف خاليا املعدة 

التي تفرز بروتينا خاصا.
ويف الفرد السليم، يتم تكوين بروتني يسمى 

العامل الداخيل يف املعدة.
 ،B12 ث�م يرتبط العامل الداخ�يل بفيتامني
الذي تحصل عليه من نظامك الغذائي، ويتم 

امتصاصه يف األمعاء.
ومن دون عامل جوهري، بغض النظر عما 
تأكله، فإن الجسم غري قادر عىل امتصاص 

.B12 فيتامني
ويوج�د فيتام�ني B12 يف اللحوم واألسماك 
ومنتج�ات األلب�ان، لذا ف�إن النباتيني أكثر 

عرضة لإلصابة بهذه الحالة.

حذرت الرابطة التحادية ملراكز حماية 
املستهلك من مخاطر اإلفراط يف تناول 

املكمالت الغذائية عىل الصحة.
وأوضح�ت الرابطة أن تن�اول جرعات 
زائ�دة م�ن فيتام�ني A ق�د ي�ؤدي إىل 
الصداع والغثي�ان واضطرابات الرؤية، 
بينم�ا قد ي�ؤدي تناول جرع�ات زائدة 
م�ن فيتام�ني D إىل الشع�ور باإلرهاق 
وضعف العض�الت واضطراب�ات نظم 

القلب.
وق�د يرف�ع تن�اول جرعات زائ�دة من 
فيتام�ني E خط�ر اإلصاب�ة برسطان 
الربوستاتا، وهو م�ا ينطبق أيضااً عىل 

اإلفراط يف تناول حمض الفوليك.
وقد ي�ؤدي تن�اول جرع�ات زائدة من 
نظ�م  اضطراب�ات  إىل  البوتاسي�وم 
يف  اإلف�راط  يرف�ع  ح�ني  يف  القل�ب، 
تن�اول السيلينيوم خط�ر اإلصابة بداء 
السكري. أما اإلفراط يف تناول النحاس 
فريفع خطر الوفاة املبكرة بنسبة تصل 
إىل 18٪، وذل�ك وفق�ااً لنتائ�ج دراس�ة 

علمية حديثة.
ولتجن�ب ه�ذه املخاط�ر الجسيم�ة ل 
إل  الغذائي�ة  املكم�الت  يج�وز تن�اول 
تح�ت إرشاف الطبي�ب، م�ع مراع�اة 
ع�دم تج�اوز الجرع�ات املح�ددة بأي 
ح�ال م�ن األحوال.جدي�ر بالذك�ر أنه 
يت�م اللج�وء إىل املكمالت 
املحتوي�ة  الغذائي�ة 
فيتامين��ات  ع�ىل 
ومع�ادن يف حال�ة 
املعان�اة من سوء 
الناجمة  التغذية 
عىل سبيل املثال 
التقدم  ع����ن 
يف العم����ر أو 
الحمل أو بعض 
األمعاء  أمراض 
مثل  اللتهابي�ة 
داء »كرون«.
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في مصر.. حبس الزوج 5 سنوات إذا ضرب زوجته !
يف  القضائية  الهيئة  بارشت 
اليوم  دبي  يف  الجزائية  املحكمة 
من  أفريقية  عصابة  محاكمة 
طريق  اعرتضوا  أشخاص،   5
رشكة  يف  آسيويني  موظفني 
منهما  ورسقوا  العامة،  للتجارة 
بالقوة وباستخدام سكني، مبلغ 
4 ماليني درهم كانت يف حوزتهما 
البنك بتكليف  بعد إحضارها من 
عليهم  »الرشكة«.   إدارة  من 
أموال،  من  بحوزتهم  ما  ورسقة 
رصدوا  الجناة  أن  إىل  مشرية 
البنوك  أحد  من  املوظفنينْ  خروج 
وتتبعوا  زايد،  الشيخ  شارع  عىل 
بسيارة مستأجرة خط سريهما، 
مقر  أسفل  جميعا  وصلوا  أن  إىل 
املجني  فيها  يعمل  التي  الرشكة 
عليهما  هجموا  حيث  عليهما، 
رسقة  من  وتمكنوا  بسكني 

األموال.
يف  عليهما  املجني  وشهد 
العامة  النيابة  تحقيقات 
يف  الواقعة  يوم  ظهر  بتوجههما 
الشيخ  شارع  عىل  بنك  إىل  يناير 
 4 بقيمة  شيكا  ورصفهما  زايد، 
تكليف  عىل  بناء  درهم   ماليني 
ثم  فيها،  يعمالن  التي  الرشكة 
سوداء  حقيبة  يف  املبلغ  وضعا 

عملهما  مقر  باتجاه  وانرصفا 
يف منطقة املرقبات، وبوصولهما 
تفاجآ   ، املركبة  من  وترجلهما 
عليهما،  أفارقة   3 بهجوم 
بالرضب،  عليهما  واعتدائهم 
أن  قبل  بسكني،   والتهديد 
الحقيبة  انتزاع  من  يتمكنوا 
نفذها  التي  ويهربوا  منهما 

املتهمون الخمسة.

كشفت نائبة يف مجلس النواب املرصي عن  عزمها 
تقديم مقرتح إلدخال تعديالت جديدة عىل عقوبة 
اعداد  من  انتهت  أنها  إىل  مشرية  الزوجات،  رضب 
عىل  الزوج  تعدى  عقوبة  بتغليظ  يقىض  مرشوع 

زوجته بالسجن مدة تصل إىل 5 سنوات.
تقيض  التعديالت  إن  سالمة  أمل  النائبة  وقالت 
عىل  بالرضب  يعتدي  الذين  الزوج  عقوبة  بتغليظ 
مع  سنوات،   5 إىل   3 من  بالحبس  وذلك  زوجته، 

زيادة الغرامة، بحسب صحيفة »اليوم السابع«.
النواب  توقيعات  تجمع  أنها  سالمة  وأوضحت 
الداخلية  بالالئحة  التزاما  القانون،  مرشوع  عىل 

أي  عىل  نواب   10 توقيع  توجب  التي  للمجلس 
املجلس  إىل  لتقديمه  تمهيدا  وذلك  قانون  مرشوع 

خالل األيام املقبلة.
والنائبات  النواب  من  كبريا  عددا  أن  إىل  وأشارت 
عىل  التوقيع  أجل  من  الكبري  حماسهم  عن  أعربوا 

تعديالت القانون.
التعديالت،  يف  اعتمدت  أنها  املرصية  النائبة  وبينت 
أن  عىل  تنص  التي  الدستور  من   11 املادة  عىل 
والرجل  املرأة  بني  املساواة  »تحقيق  تكفل  الدولة 
املدنية والسياسية واالقتصادية  يف جميع الحقوق 

واالجتماعية والثقافية وفقا ألحكام الدستور«.

عبد  آية  املرصية  اإلعالمية  أعربت 
بعد  الشديد  حزنها  عن  الرحمن 
إياه  واصفة  مهيب،  ملوقف  تعرضها 
وقالت  األبدان«.  له  »تقشعّر  بجملة 
ُتجري  كانت  إنها  برنامجها  خالل 
أحد  مع  مسجلة  تلفزيونية  مقابلة 
خالل  املنية  وافته  وفجأة  الضيوف 
الشخص  اللقاء.هذا  بدء  من  دقائق 
للطريان  مرص  رشكة  رئيس  هو 
املهندس أبو طالب توفيق الذي كانت 
تلفزيونية  مقابلة  بإجراء  مكّلفة 
معه، وبالفعل ذهبت إىل مكان عمله 
أّن  الرحمن  عبد  لتسجيلها.وتروي 

من  بحالة  املقابلة  بدأ  الرجل  هذا 
والحظت  الشديدين،  والتعب  التوتر 
خالل  الشديد  تعّرقه  خالل  من  ذلك 
جلستهما معاً، وهذا ما جعلها تقرتح 
عليه أن يأخذ راحة ملدة خمس دقائق 
حتى يكون جاهزاً للمقابلة، وبعدها 
بدقائق طلب منها العودة واستئناف 
أعلن  كما  التصوير،  وبدء  حديثهما 
وزيارة  بجولة  القيام  يف  رغبته  عن 
أنهم  مؤكدة  عمله،  مكان  يف  العمال 
كانوا يحبونه كثرياً وتجمعهم عالقة 
الرحمن  عبد  به.وتستطرد  طيبة 
يف  البدء  فور  إنها  وتقول  حديثها، 

ل  ستكما ا
بلة  ملقا ا

أسئلة  عدة  عن  إجابته  وبعد 
فوجئت به يسقط عىل األرض ميتاً.

رصاعات  أو  منازعات  أي  تستاهل 
التي  األخرى  األشياء  أو  العمل  حول 

تحدث بني الناس.

ر  ثا أ
انتقادات  أملاني  إقليمي  زعيم 
تطبيق  عرب  اعرتافه  بعد  واسعة 
يلعب  كان  بأنه  للدردشة 
هاتفه  عىل  كراش«  »كاندي 
اإلنرتنت  عرب  اجتماعات  خالل 
التصدي  لجهود  مخصصة 
أنغيال  املستشارة  مع  للجائحة 

مريكل.
والية  رئيس  راميلو  بودو  وأدىل 
بهذا  أملانيا،  رشق  يف  تورينغن 
االعرتاف يف عطلة نهاية األسبوع 

اجتماعا  يظنه  كان  ما  خالل 
»كلوبهاوس«  تطبيق  عىل  مغلقا 
يمكن  الذي  الصوتية  للدردشة 
الدائرة  األحاديث  إىل  االنضمام 

عليه من خالل دعوة فقط.
»دي  حزب  من  السيايس  وقال 
إنه  املتطرف  اليساري  لينكه« 
تستمر  التي  الجلسات  خالل 
األحيان،  من  كثري  يف  لساعات 
لعبة  األشخاص  بعض  »يلعب 
اآلخر  والبعض  +سودوكو+، 

+سكرابل+  أو  الشطرنج  يلعب 
فألعب  أنا  أما  هواتفهم،  عىل 
لتقارير  وفقا  كراش+«،  +كاندي 

نرشتها وسائل إعالم أملانية.
أن  الصحافية  التقارير  وذكرت 
مريكل  عن  يتحدث  كان  راميلو 
ما  »مريكلشن«،  إياها  مسّمياً 

يعني »مريكل الصغرية«.
وردا عىل االنتقادات عرب اإلنرتنت 
راميلو  اعتذر  اإلعالم،  ويف وسائل 
عىل  أطلقه  الذي  التوصيف  عن 

كشف موقع بومبي األثري اإليطايل النقاب االثنني 
عن كنوز جديدة اكتُِشَفت خالل عمليات التنقيب 
ثوران  طمرها  التي  الرومانية  املدينة  يف  األخرية 
كانت  تمائم  بينها  عام،  ألَفي  نحو  قبل  بركاني 
أحد  داخل  اآلثار  علماء  للسحر.وعثر  تستخدم 
والتماثيل  الخواتم  من  العرشات  عىل  الصناديق 
أو  العاج  من  ُصِنَعت  الحظ،  وتمائم  الصغرية 
الربونز أو الخزف أو الكهرمان، لكّن هذه التمائم 
لم تكن عىل ما يبدو كافية لحماية املدينة القديمة 
من بركان فيزوفو الذي صّب جام غضبه عليها يف 
أكتوبر من سنة 79 بعد امليالد، أي بعد ستة أشهر 
ثورانه.وأوضح  تاريخ  أنه  سابقاً  يعتقد  كان  مما 
أوسانا  ماسيمو  األثرية  بومبي  حديقة  مدير 
لوكالة فرانس برس أن »من أكثر ما يثري الفضول« 
يف محتويات الصندوق املكتَشف »تمائم )...( يبدو 
مستخدمي  من  رجالً  أو  امرأة  تخص  كانت  أنها 

السحر«.

قتام استتوديو للعمتارة يف أسترتاليا بتصميم 
منتزل يحاكي زهترة دّوار الشتمس، يف اختبار 
لنظريتة بيئية جديدة يف العمارة تعتمد مفهوم 

»الشكل يتبع الطبيعة« ومحاكاة وظائفها.
يترصف املنزل كنبتة دّوار الشتمس عن طريق 
الدوران لجمع الطاقة الشمستية. وقد صممه 
استتوديو كويتتي تاكادا مستتوحياً من نبتة 
دوار الشمس يف منطقة أومربيا بإيطاليا، ليس 
متن الناحية الجمالية فحستب، بتل الوظيفية 

أيضاً.
أتاح اعتماد هذا التصميم القائم عىل نبتة عباد 
الشمس، وفقاً ملوقع مجلة »ماي مودرن مت«، 
لأللواح الشمستية إنتاج املزيتد من الطاقة، ما 
نسبته 40% أكثر مما لو بقيت ثابتة يف مكانها، 
وكان هتذا يعنتي أن املبنتى ينتتج املزيتد متن 

الطاقة مما يستتخدم، ويمكنه إعتادة الطاقة 
إىل الشبكة.

يشتمل املنزل أيضاً ميزات استدامة أخرى، من 
جمع مياه األمطار والتهوية الطبيعية إىل نظام 
واجهة دّوار للحتد من الحرارة. ويف حال بنائه، 
يمكنته أن يضم ثالثة طوابق، بغرفتني أو ثالث 

غرف نوم.
كان قتد تتم تصميمته بتكليف متن »بلومربغ 
غرين« لتلبية معايري املستتقبل البيئي األخرض 
يف أوروبا. وقد أوضح استتوديو تاكادا نظريته 
املتعلقة باملستؤولية البيئيتة، قائالً إن محاكاة 
الطبيعية ال تعني إنتاجاً سطحياً لها، لجمالها، 
بتل أيضاً لفوائدهتا البيئية، مضيفتاً: »األمر ال 
يتعلق فقط ببناء يشتبه الطبيعتة، بل يف إبداع 
تغيري بيئي إيجابي يف املنازل التي نعيش فيها«.

سرقة 4 ماليين درهم من موظفين أمام مقر عملهما

إىل  تشري  دراسة حديثة  بيكا جانهونني،  الفنلندي  الفلكية،  الفيزياء  عالم  نرش 
الذي  القزم،  سرييس  كوكب  سطح  عىل  عائمة  عمالقة  مدينة  إرساء  إمكانية 
املريخ ومدار كوكب املشرتي.ولم يكتف  الكويكبات بني مدار كوكب  يقع يف حزام 
جانهونني، وفق ما ذكر موقع »كوميك بوك« بوضع خطة لكيفية بناء املدينة الكبرية، 
املقبلة.ووقع االختيار عىل  الت 15 عاماً  تبدأ باتخاذ شكلها خالل  أن  أنه يمكنها  إىل  بل أشار 
أنه يقع عىل  باألرض، كما  له من مواصفات جاذبية شبيه  ملا  كوكب سرييس تحديداً 
العمالقة  للمدينة  بيكا  تقريباً.وتتضمن خطة  من كوكبنا  ميالً  مسافة 325 
الهياكل األسطوانية يستضيف كل منها ما يزيد  موطناً مبنياً عىل آالف 
جاذبية  يخلق  مما  ببطء  الهياكل  تلك  وتدور  شخص  ألف   50 عىل 
اصطناعية عىل سطح القمر الصناعي. أما أشعة الشمس الطبيعية 
فيتم تجميعها عىل قرص عرب عدد من املرايا املسطحة بمستوى 
انحدار يبلغ 45 درجة وبمعدل تركيز حسب القوة املطلوبة من 

خالل املرايا القطعية.

شوهد دب بني وهو يطارد متزلجا 
أسفل منحدر جبيل، يف مقطع 
صوره  مخيف  فيديو 
املذعورون  املتفرجون 
عطلة  خالل  رومانيا،  يف 
األسبوع.وكان  نهاية 
إىل  طريقه  يشق  املتزلج 
»بريديل«  منتجع  يف  منحدر 
يندفع  بني  دب  شوهد  عندما 
رسيعة. مطاردة  يف  الجبل  أسفل 
وتم تصوير الفيديو من قبل شهود عيان 

وحاول  »التلفريك«،  يستقلون  كانوا  الذين  الواقعة  عىل 
املتفرجون تحذير املتزلج من الخطر ورصخوا: »أرسع ، 
أرسع! الدب يطاردك! ال تنظر للخلف!«.واستمر الدب يف 
الهبوط عىل املنحدر بوترية مخيفة، مما دفع املتزلج إىل 
إلقاء حقيبة ظهره عىل الثلج يف محاولة إللهاء الحيوان، 
ليلقي  الدب  توقف  الفيديو،  اليوم«.يف  »روسيا  وفق 
أن  للمتزلج  سمحت  والتي  املهملة،  الحقيبة  عىل  نظرة 
»نيوزويك«  مجلة  األمان.وذكرت  بر  إىل  طريقه  يشق 
لكن  الحادث،  مكان  إىل  الفور  عىل  وصلت  الرشطة  أن 
األرجح من  الغابة، خائفا عىل  إىل  لجأ  »املشاغب«  الدب 

الضوضاء.

رشطة  ضابط  عىل  القبض  األملانية  السلطات  ألقت   
والية  يف  مجوهرات  محل  اقتحام  بتهمة  برلني  من 
بافاريا الواقعة جنوبي أملانيا.وقالت الرشطة يف بيان 
اليوم »الثالثاء« إن الضابط البالغ من العمر 30 عاماً 
متهم أيضا برسقة هاتف ذكي وسيارة يف بلدة بامربج 
أن  السلطات يف  املتجر.وتشتبه  اقتحام  قبل  البافارية 

وحطما  بالسيارة،  املتجر  اقتحما  ورشيكه  الضابط 
واجهته، ثم رسقا مجوهرات تقدر قيمتها بمئات آالف 
مستخدمني  أخرى،  سيارة  يف  الجانيان  اليورو.وفر 
أنهما  يف  للرشطة.ويُشتبه  التابعة  اإلنذار  صفارات 
رسقا السيارة األوىل والهاتف بعد أن زعما إنهم يريدان 

رشائهما عرب منصة عىل اإلنرتنت.

تشبه  كعكة  مرصية  شابة  صنعت 
مرىض  عىل  ووزعتها  اللقاح،  قنينة 
فريوس  مع  معركتهم  يخوضون 
القاهرة  مستشفيات  أحد  يف  كورونا 
يوم أمس االثنني 25 يناير.كان الهدف 
الرمادي  باللونني  الكعكة،  صنع  من 
كورونا«  »لقاح  وعبارة  واألبيض 
الصالحة  السكر  بأوراق  ملصقة 
لألكل والفوندان، هو إعطاء »بصيص 

التفاؤل  من  وجرعة  للمرىض  أمل« 
خاصة  قريبا،  سينتهي  الوباء  بأن 
أنحاء  مختلف  يف  دول  بدأت  أن  بعد 
العالم يف تطعيم سكانها.بدأت مرص 
اللقاحات  يوم األحد 24 يناير إعطاء 
لألطقم الطبية، عىل أن تكون باملجان 
الخطوط  عىل  والعاملني  لألطباء  أوال 
املرىض،  يعالجون  الذين  األمامية 
وكبار  اآلخرين  الطبيني  العاملني  ثم 

مزمنة. بأمراض  واملصابني  السن 
وقالت إيمي عزت التي خبزت الكعكة 
»فكرت أعمل التورتة دي ألن الكورونا 
واللقاح  معانا  موجودة  سنة  بقالها 
بدأ يتوزع يف العالم كله فحبيت أعمل 
الكورونا  ملرىض  أمل  تدي  تورتاية 
أمل  بأقل  بيتمسكوا  إنهم  خصوصا 

حاجة تفرحهم التورتاية..  

مدينة عمالقة في الفضاء خالل 15 عامًا

منزل كنبتة دّوار الشمس يجمع الطاقة عن طريق الدوران ! 

إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن محافظة  تمكن ضباط 
 3 تسمم  واقعة  غموض  كشف  من  مرص  يف  اإلسكندرية 
تلميذات ووفاة إحداهن بعد عام كامل من وقوع الحادث، 
املجني  للتخلص من  الغرية  تلميذات دفعتهن   3 أن  تبني  إذ 

عليهن قبل االمتحانات بسبب تفوقهن الدرايس.
بتاريخ  اإلسكندرية  أمن  مدير  تلقاه  ببالغ  كانت  البداية 
أبوبكر  بمدرسة  تلميذات   3 تسمم  يفيد   2020 يناير   23
إىل  نقلهن  وتم  ثان  العامرية  رشطة  قسم  بدائرة  الصديق 
املستشفى لتلقي العالج، وفقا للمرصي اليوم.انتقل ضباط 
مباحث القسم إىل املستشفى، وتبني من الفحص أنه عقب 
الدرايس وأثناء استقالل عدد 8 فتيات مركبة  اليوم  انتهاء 

منهن   6 تناول  قريتهن  إىل  للعودة  »تروسيكل« 
عىل  منهن  تلميذات   3 وأصيبت  »جاتوه«  وجبة 

الفور بحالة إعياء شديدة وتم نقلهن إىل املستشفى 
فرباير   3 العالج.وبتاريخ  لتلقي  الجامعي  األمريي 

املستشفى  من  إخطارا  الرشطة  قسم  تلقى   2020
بحالة  متأثرة  عوض  كمال  إرساء  التلميذة  بوفاة 

التسمم فيما أصيبت أخرى بفشل كلوي ونجاة الثالثة.
بالواقعة  الالزم  املحرض  تحرر 

واحيل إىل النيابة العامة 
التحقيق  ملبارشة 
بترشيح  أمرت  والتي 

أظهرت دراسة جديدة أن جليد األرض يذوب بوترية مطردة، فذوبانه اليوم أرسع من منتصف التسعينات، 
إذ يرفع تغري املناخ درجات الحرارة ألعىل مستوياتها عىل اإلطالق.وإجماالً تشري التقديرات إىل ذوبان 28 

تريليون طن مرتي من الجليد منذ منتصف التسعينات.وخلصت الدراسة إىل أن معدل الذوبان السنوي 
أصبح اآلن أرسع 57 % مما كان عليه قبل ثالثة عقود.وقال توماس سليرت 

هذه  نرصد  أن  مفاجئا  »كان  بريطانيا  يف  ليدز  بجامعة  الجليد  عالم 
الزيادة الضخمة«.

ذوبان الجليد أسرع 57     مما كان قبل 3 عقود !

بومبي اإليطالية 
تكشف عن أسرار وكنوز 

بسبب الغيرة من تفوقهن ..
 تسميم 3 فتيات قبل االمتحان ووفاة إحداهن

يحظى »فن نحت الكيك« كما يُطلق عليه، برواٍج واسع يف مرص، لجهة 
تعلمها  عىل  أخريات  وحرص  املميزة،  املهارة  تلك  ملثل  الكثريات  اتقان 
عرب اإلنرتنت، سواء لالستخدام الشخيص إلضفاء ملسة جمال عىل ما 
العمل  أو ألغراض  املختلفة،  املناسبات  يف  يقدمنه من حلوى ألرسهن 
مختلفة.مجسمات  فنيّة  بأشكال  امُلشّكَلة  الحلوى  تلك  بيع  أجل  من 
لشخصيات شهرية أو شخصيات كرتونية ومناظر طبيعية ومجسمات 
الكيك  امُلبهجة، منحوتة عىل  األشكال  ذلك من  سيارات وهواتف وغري 
الحلوى،  عىل  مختلفة  ملسات  تضفي  أخرى،  وخامات  السكر  بعجينة 
يحبها األطفال بشكل خاص، وتُقدم عادة يف املناسبات ذات الصلة بهم، 
من  الكثريون  ويطلبها  وخالفه،  النجاح  حفالت  أو  امليالد  أعياد  سواء 

ُصنّاعها بأشكال وألوان مختلفة خاصة.
إىل  املنزل  العمل من  يف  الراغبات  الكثريات من  لجأت  اإلقبال  ذلك  أمام 
دورات  يقدمن  رصن  بعضهن  أن  حتى  وإتقانه،  »الفن«  ذلك  تعلم 

لتعليم  من تدريبية  نقله  تم  والذي  مرص،  غريهن.يف 
أن  إىل  ونظراً  ومحاكاته،  الخارج، 
فقد  بطبعهم،  مبدعون  املرصيني 
نقلوه،  ما  إىل  ملساتهم  أضافوا 
وبدأ املجال يتسع يوماً تلو اآلخر 
عىل  حصلت  عندما  أنني  »حتى 
قبل  الكيك  نحت  يف  تدريبية  دورة 
يكن  لم  أعوام،   8 من  أكثر 

محافظتي  يف  هناك 
من  أي  )اإلسكندرية( 
الدورات،  تلك  يقدم 
يف  صار  اآلن  بينما 

فن »نحت الكيك« مجسمات 
لشخصيات شهيرة أو كرتونية !

مسؤول ألماني يلعب كاندي كراش خالل اجتماعات مع ميركل !

news

حقيبة الظهر تنقذ متزلجًا من قبضة دب !  مذيعة مصرية تكشف عن موقف تقشعّر له األبدان

كعكة لقاح لرفع معنويات مرضى كورونا

ضابط شرطة يسرق محل مجوهرات


