
»سطو علني« يطال صرحًا عراقيًا في أهم العواصم األوروبية
تحالف تجاري بين وزير »فاسد« ومقاول »داعشي«!

المراقب العراقي/ المحرر السياسي...
النظ�ام املحاصصاتي الذي عك�ف األمريكيون 
عىل بنائ�ه يف العراق بعد عام 2003، لتتش�ّكل 
عىل أساس�ه عملية سياس�ية »عرج�اء«، كما 
يصفها مس�ؤولون حاليون وس�ابقون، جعل 

مصائب العراقيني ال تأتي فرادى.
وعىل وقع الفساد املسترشي واألزمات املتتالية 
الت�ي تعص�ف ببالد ما ب�ني النهري�ن، يبدو أن 
»لعاب« املس�ؤولني الفاس�دين ل�م يجف بعد، 
إذ ما زال�ت األنباء تتقاطر عن عمليات فس�اد 
جديدة، يعود سببها الرئييس، بحسب مراقبني، 

إىل »التناحر عىل املغانم« بني الفرقاء.
ويف خض�م ذلك، كش�فت وثائق ج�رى تداولها 
عىل نطاق واس�ع  مؤخراً، عن س�ابقة خطرية 
تمّثل�ت ببيع أحد ال�روح التعليمية العراقية 
التي تع�د إرثاً ثقافيا، إىل أح�د املقاولني بحجة 

تراكم مبالغ الديون عليها.
وبحس�ب الوثائ�ق، فإنه »بعدم�ا خرس العراق 
)مبنى املدرسة العراقية التكميلية يف باريس(، 
والتي ذهبت بصفقة اس�تثمارية فاسدة، كان 
العراق ه�و الخارس فيها، يع�ود نفس املقاول 
الداعيش لالس�تيالء عىل مبنى )ش�بكة اإلعالم 
العراق�ي يف باري�س( وس�ط تواطؤ مكش�وف 
من قبل بعض النواب يف الربملان وإدارة ش�بكة 
اإلع�الم العراق�ي إىل جانب س�كوت الس�فارة 

العراقية«.
واس�تحوذ املق�اول أحم�د عب�د الله العس�اف 
العبيدي، عىل مبنى املدرسة العراقية يف باريس 
بواس�طة عقد مس�اطحة »ُمخادع« مع وزارة 

الرتبية إبان الوزير محمد إقبال الصيديل، حيث 
إن العق�د قد تضمن »خديعة« للدولة العراقية، 
وهي امل�دة الزمنية للمس�اطحة التي تس�تمر 

)35 س�نة( بدالً من )25 س�نة( عىل أن يجري 
النظ�ر فيه�ا كل )15 س�نة( كما تن�ص عليه 

تعليمات االستثمار العراقي.

بي�د أن العبيدي فرض التعاقد ملدة )35 س�نة( 
ليس�تفيد م�ن قان�ون فرن�يس ناف�ذ يس�مح 
للمقاول بامتالك العرصة يف حال تجاوزت مدة 

استثماره لها )35 سنة(.
ولم يأب�ه مجلس ال�وزراء آن�ذاك، بالتحذيرات 
املتك�ررة، وق�د وافق الحق�اً عىل العق�د بقرار 
استثنائي، لتنتهي معه قصة املدرسة العراقية 
التكميلية يف باريس، والتي تعد املدرسة العربية 
الوحيدة يف العاصمة الفرنسية، »حيث تحولت 
اآلن إىل فن�دق وصارت عب�ارة عن مكتب رسي 

للدواعش«، وفقاً لبيان الجالية.
وتجري عمليات التالعب هذه، يف ظل »تغاٍض« 
حكوم�ي »متعّم�د« ع�ىل م�ا يب�دو، لتمري�ر 
صفق�ات ت�در أرباحاً فلكي�ة، إذ كش�ف بيان 
صحف�ي مذي�ل باس�م »الجالي�ة العراقي�ة يف 
فرنس�ا«، عن هوي�ة املقاول املذك�ور وعالقته 

بتنظيم »داعش« اإلرهابي.
وج�اء يف البي�ان أن »املق�اول أحم�د عب�د الله 
العس�اف العبيدي، ش�قيق اإلرهابي عالء عبد 
الل�ه العس�اف العبي�دي امللقب )ع�الء النوال( 
والذي يعمل منس�قاً لهيأة الهج�رة والعالقات 
العام�ة يف داعش، ومقيم يف تركي�ا، وقد كانت 
االس�تخبارات العراقية )خلية الصقور( تطارد 
)ع�الء العس�اف( حت�ى تمكنت م�ن الوصول 
اليه، لكن تدخالً ق�د حصل من قبل )مخابرات 
الكاظم�ي( بالتنس�يق مع املخاب�رات الرتكية 
س�اهم يف إط�الق رساح�ه الحق�ًا، ليع�ود اىل 
نش�اطاته التنس�يقية ب�ني دواع�ش الخ�ارج 
ودواع�ش الداخل، باالعتماد ع�ىل موارد مالية 
كب�رية يحص�ل عليه�ا م�ن خ�الل مق�اوالت 

شقيقه«.
وتعليق�اً عىل واقعة الفس�اد الخط�رية، يقول 

ل�«املراق�ب  الع�ي  مؤي�د  الس�يايس  املحل�ل 
العراق�ي«، إن »حكوم�ة مصطف�ى الكاظمي 
تنح�و منح�ى خط�ريا، فإضافة إىل سياس�ات 
التجويع وبيع أصول وأموال الدولة واملمتلكات 
العام�ة يف الع�راق وخارج�ه بم�ا يف ذل�ك بيع 
املحط�ات الكهربائية، ترد معلومات عن وجود 
نواي�ا لبيع بنايات عراقية لش�خصيات متهمة 

باإلرهاب وتنتمي لعوائل داعشية«.
ويضيف الع�ي أن »املناش�دات التي وردت من 
الجالي�ة العراقي�ة يف فرنس�ا، تش�ري إىل من�ح 
اس�تثمارات يف أبنية عراقية لدواعش بالتواطؤ 

مع شخصيات حكومية«.
وي�رى أن »بيع أصول الدول�ة لجهات خارجية 
تتحكم بالدواعش وغريهم، من ش�أنه تسهيل 
تنفي�ذ األجندات الخارجية يف العراق«، مبيناً أن 
»ه�ذه الجهات تري�د أن تتخذ من ه�ذه األبنية 

العراقية محطات لتجنيد اإلرهابيني«.
وتش�ري املعلوم�ات ال�واردة يف بي�ان الجالي�ة 
العراقية، إىل وجود مساٍع لالستحواذ عىل مبنى 
شبكة االعالم العراقي، فبعد أن تم فصل الكادر 
اإلعالم�ي ال�ذي يعم�ل يف مبنى الش�بكة، وهو 
نفس ما حصل مع الكادر التعليمي للمدرس�ة 
العراقي�ة قبل س�نوات، أصبح املبن�ى حالياً يف 

متناول يد العبيدي.
وف�ق ذلك يق�ول الع�ي أن »داعش يس�عى إىل 
إنش�اء دولة عميق�ة من خالل الس�يطرة عىل 
مفاص�ل مهم�ة، ع�رب رشاء أص�ول الدول�ة«، 
معت�رباً أن »وج�ود الكاظمي يف الس�لطة يأتي 

إلحداث الفوىض وانزالق البلد نحو الهاوية«.

المراقب العراقي/بغداد...
اعرتضت كتلة بيارق الخ�ري النيابية، امس األحد، عىل 
تحدي�د فق�رة العمر يف قان�ون التقاعد، فيم�ا طالبت 

برضورة تعديله.
وق�ال رئيس الكتلة محمد الخالدي يف تريح صحفي 
تابعت�ه »املراق�ب العراقي« إن »فقرة الس�ن يف قانون 
التقاعد العراقي االخري س�ببت اش�كالية كبرية عندما 
ت�م تحدي�د عم�ر املوظفني، وه�و 60 س�نة ، ومن ثم 

يت�م احالته�م إىل التقاع�د«، مبين�ا أن »ه�ذه الفقرة 
س�تفقد الدولة عددا كبريا من الخربات يف مؤسس�اتها 

والوزارات«.
واض�اف أن »كتلته مع إلغاء هذه الفق�رة والعودة إىل 
الفقرة السابقة من أجل االبقاء عىل الخربات املهمة يف 

مؤسسات الدولة«.
ولفت اىل أن »أغلب النواب مع اعادة تغيري فقرة السن 

يف قانون التقاعد الجديد«.

المراقب العراقي/بغداد...
اعلنت عش�ائر جبل س�نجار، ام�س األحد، 
املقاومة ضد االحتالل الرتكي، فيما بينوا ان 

تاريخ الدولة العثمانية ميء باملجازر.
وقالت هيأة العش�ائر والهيأة الدينية بجبل 
س�نجار يف بيان مش�رتك تابعت�ه »املراقب 

العراقي« انه »ندين ونستنكر بيانات الدولة 
الرتكي�ة الفاش�ية والراعي�ة االوىل يف العالم 
لإلره�اب حول اجتياحها للح�دود العراقية 
وص�وال اىل جب�ل س�نجار املق�اوم لغ�رض 
احت�الل املنطق�ة واقامة مراكز عس�كرية 

فوق الجبل بحجج واهية«.

وبينت »اننا نعل�م بأطماع الدولة العثمانية 
باالعتداء عىل دول الجوار ولها تأريخ أسود 
وحاف�ل باملج�ازر واالبادات ض�د املكونات 
مثل املجازر بحق االرم�ن واملكون االيزيدي 

والعلوي عرب عقود من التأريخ«.
وتس�اءلت »عن موقف الحكوم�ة العراقية 

قائلة )أين الحكوم�ة العراقية من الحفاظ 
اىل  الفت�ة  الدول�ة«،  وس�يادة  أم�ن  ع�ىل 
»انن�ا ال نه�اب التهديدات الرتكي�ة ومعهم 
مجموع�ة م�ن الخون�ة وس�نقاوم ونقاتل 
دفاعا ع�ن أرضنا ورشفنا يف جبل البطوالت 
والتضحيات كما داف�ع آباؤنا وأجدادنا عرب 

العصور من أجل البقاء«.
ودعت »جميع املكونات للوقوف صفا واحدا 
للدفاع عن جغرافية س�نجار ومقدس�اته، 
والق�وات  السياس�ية  »االح�زاب  مطالب�ة 
االمنية بالقيام بواجبهم الديني واالنس�اني 

والوطني تجاه هذه التهديدات العثمانية«.

المراقب العراقي/بغداد...
اك�د النائب جاس�م موحان، امس االحد،  ان انش�غال الربمل�ان يف املوازنة 

سيحول دون استجواب محافظ البنك املركزي.
وق�ال موح�ان يف تريح صحف�ي تابعت�ه »املراقب العراق�ي« ان »كرس 
النصاب وتأجيل الجلس�ة خالل اس�تجواب محافظ البنك املركزي لم يكن 

وليد صدفة وهنا برود بالتعامل مع االستجواب من قبل هيأة الرئاسة«.
واضاف ان »الجلسات املقبلة لن تشهد  استجواب املحافظ”، مشريا اىل ان 

“املوازنة ستدخل عىل الخط واشغال الربملان بها ورصاعاتها الطويلة«.
واوض�ح “انه من خالل الخالف�ات عىل نقاط املوازنة بني الكتل س�يدخل 

موضوع املحافظ وتبدأ االتفاقات والصفقات عليها بملف مقابل ملف”.
يذك�ر ان دعوات عدة طالبت برضورة اس�تجواب محاف�ظ البنك املركزي 

عىل خلفية رفع سعر رصف الدوالر وترضر املواطن.

برلماني: االنشغال بالموازنة 
حال دون استجواب محافظ

 البنك المركزي

كتلة نيابية تعترض على تحديد »فقرة« العمر 
في قانون التقاعد

عشائر سنجار تعلن المقاومة ضد االحتالل التركي 

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي...
عىل الرغم من الس�خط الش�عبي الذي اُثري حول إقرار 
قان�ون االق�رتاض الحكوم�ي ال�ذي ألغ�ى اإلعفاءات 
الجمركي�ة الت�ي ُمنحت للس�عودية واالردن، بس�بب 
الخس�ائر املالي�ة التي س�ببتها للع�راق، إال أن رئيس 
ال�وزراء مصطف�ى الكاظم�ي أع�اد العم�ل باإلعفاء 
الجمرك�ي للبضائ�ع االردني�ة م�ن جدي�د إلنع�اش 
اقتصاديات تلك الدول عىل حساب االقتصاد العراقي، 

وس�ط مخاوف م�ن إدخال بضائ�ع رديئة ومرسطنة 
إىل الس�وق العراقية مس�تغلني االعفاءات الجمركية , 
فيما دعت كتل سياس�ية إىل إقال�ة حكومة الكاظمي 
بس�بب قرارات�ه الخاطئ�ة التي ق�د تس�تغل من قبل 
االردن إلغراق االسواق املحلية بالبضائع االرسائيلية , 
كون االردن بلدا غري صناعي , فقرار الحكومة اليصب 
يف خان�ة االصالح االقتصادي , كون العراق س�يخرس 
أمواال كبرية كرس�وم جمركية من دخول الش�احنات 

االردني�ة ع�رب منف�ذ طريبيل، كم�ا أن بع�ض التجار 
يس�تغلون االعف�اءات  إلدخال بضائعه�م عن طريق 

ميناء العقبة.
وهاجم�ت كت�ل سياس�ية حكوم�ة رئي�س ال�وزراء 
مصطف�ى الكاظم�ي، واصف�ة  إياه�ا ب�”الفاش�لة 
واملتخبط�ة”، وفيم�ا ع�دوا  االتفاقي�ة األخ�رية م�ع 
األردن بأنه�ا “تهريب للعمل�ة”، طالب مجلس النواب 

ب�”إقالتها”.

وأضاف�وا، أن “ الع�راق أصب�ح الط�رف االضع�ف يف 
املنطق�ة”، مش�ريين إىل أن “مستش�اري الحكومة ال 
يفك�رون بجدية حي�ال االزمات, وما زال�ت الحكومة 
متخبط�ة يف امللف االقتصادي وأن مصري الدولة أصبح 
مجه�وال يف ظ�ل حكومة فاش�لة”، مش�ددين عىل أن 
“مجلس النواب مطالب بمس�اءلة الحكومة وإقالتها 

وإيقاف تمرير املوازنة...
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الضغط األمريكي ُيجبُر الكاظمي على فتح أبواب 
العراق أمام البضائع األردنية

درع المقاومة  يثلم »سيف« الهجمات
 اإلجرامية بجرف النصر

المراقب العراقي/ أحمد محمد...
خي�وط واضح�ة للجان�ب االمريك�ي ت�ُدلُّ 
ع�ىل ضلوع�ه بالوق�وف وراء التعرض�ات 
واالعتداءات املتكررة الت�ي وقعت يف ناحية 
جرف النر ش�مايلَّ محافظ�ة بابل، فهي 
مؤام�رة ي�راد بها اخ�رتاق الناحي�ة بهدف 
إيجاد املربر للبق�اء االمريكي داخل العراق، 
وتأت�ي اس�تكماال لتنص�ل الحكوم�ة ع�ن 
تطبي�ق قرار إخ�راج الق�وات االجنبية من 
الع�راق، حس�ب م�ارأى مراقبون للش�أن 

السيايس.
وأكد املراقب�ون، أن الجانب االمريكي يعمل 
عىل زي�ادة الهجم�ات عىل مقرات الحش�د 

الشعبي خالل الفرتة املقبلة.
وتمكن�ت ق�وات الحش�د الش�عبي من صد 
تعرض لعصابات داعش االجرامية يف قاطع 
عمليات جرف النر شمايل بابل مساء أول 

أمس السبت.
وذك�ر بيان لالع�الم الحرب�ي، أن مجموعة 
من عصابات داعش حاولت التسلل ملنطقة 

الفارسية بجرف النر.
ونق�ل عن قائ�د القوة العس�كرية يف جرف 
النر قوله إن قوة من اللواء ٤٧ واللواء٤5 
اش�تبكت معه�م أثن�اء محاول�ة التس�لل 

ومنعتهم من دخول القاطع.
ويأتي هذا التعرض مع تحذيرات من عودة 
نش�اط الجماعات االرهابية خصوصا بعد 
الهجم�ات االخرية الت�ي وقعت يف محافظة 
والت�ي س�بقتها هجم�ات  الدي�ن  ص�الح 
متفاوت�ة ع�ىل ق�وات الجي�ش العراقي يف 
ناحية جرف الن�ر، باالضافة إىل االعتداء 
االرهابي الذي وقع يف ساحة الطريان وسط 

العاصمة بغداد.
وم�ن جهة أخ�رى، تش�هد مناط�ق حزام 

بغ�داد سلس�لة اعت�داءات متفاوت�ة م�ن 
قب�ل الجماع�ات االرهابي�ة، وس�ط تذمر 
م�ن الخط�ط االمني�ة املخصص�ة لحماية 

املواطنني ومواجهة تلك الجماعات .
ويف سياق متصل، مازالت الحكومة تتنصل 
عن تطبي�ق قرار الربملان الق�ايض بإخراج 

الق�وات االمريكي�ة م�ن االرايض العراقية، 
يف وق�ت تته�م فيه كتل سياس�ية رئاس�ة 
الربملان ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي 
بالتعاون عىل تس�ويف ه�ذا امللف لضمان 

بقاء الوجود االمريكي...
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المراقب العراقي/بغداد...
اكد النائ�ب محمد البلداوي، امس االح�د، ان الربملان 
س�يقف بالضد م�ن محاول�ة ره�ن ارادة الدولة بيد 

رشكات فاسدة.  
وق�ال البل�داوي يف تريح صحفي تابعت�ه »املراقب 
العراقي«  ان »االخطر من موضوع بيع اصول الدولة 
ه�و ان الحكومة بدات يف بيع امالك ومحطات رابحة 

داخلة بالخدمة«.
وب�ني ان »رشكة كار واحدة من الرشكات التي عليها 
الكثري من املؤرشات وامللفات لعله يف مجال الكهرباء«.
واوض�ح ان »كار تعاقدت م�ع محافظة صالح الدين 
عىل تجهيز الكهرباء بواقع 200 ميكا واط بالس�اعة 
من�ذ عام 2013 وتس�لمت اموال اكثر م�ن 38 مليارا 
لكنها لم تجهز املحافظة بواط واحد وهي اآلن تدعي 
انه�ا تطلب الدولة ملي�ون دوالر اضافة اىل الكثري من 

امللفات االخرى«.
ولفت اىل انه »ال مربر للحكومة ببيع املحطات العائدة 
لها بل كان املفرتض السعي إلنشاء محطات جديدة«، 
مبيناً »س�نقف بالضد من كل محاولة للسيطرة عىل 

الدولة ورهن ارادتها بيد رشكات فاسدة«.

نائب: نرفض رهن إرادة 
الدولة بيد شركات فاسدة

w w w . a l m u r a q e b - a l i r a q i . c o m االمام الحسين »عليه السالم«

فمن قبلين بقبول الحق
فاهلل أوىل بالحق
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روسيا تهدد ــ
شركات اإلنترنت 

األميركية بـ 
»إجراءات 

فعلية«

الصين
 نموذج 
معاصر 
للتنمية

 الحديثة 

تأكيد اداري 
على عدم 

جاهزية ملعب 
الزوراء قبل 
العام المقبل 456

المراقب العراقي/بغداد...
ح�ذرت اللجن�ة القانوني�ة يف مجل�س الن�واب، امس 
األحد، م�ن مغبة تزوير االنتخاب�ات  عرب الضغط عىل 

املفوضية الجرائها بوقت مبكر.
 وق�ال عضو اللجنة س�ليم هم�زة يف تريح صحفي 
تابعت�ه »املراق�ب العراق�ي« إن »الجمي�ع م�ع اجراء 
انتخاب�ات ح�رة ونزيه�ة وش�فافة، تعتم�د البطاقة 
البايومرتي�ة كرشط للمش�اركة بالتصوي�ت، وهذا ما 
يتطلب اعطاء الوقت الكايف للمفوضية من أجل اكمال 
خطط توزيعها عن طريق مكاتبها يف كل املحافظات«.
واضاف أن »تمديد اجراء االنتخابات لشهر او شهرين 
اخري�ن، قانون�ي ألن�ه ل�ن يخل�ق فراغا دس�توريا يف 
الب�الد، خصوصا يف ظل وجود مجلس النواب ومجلس 

الوزراء«.
ولفت اىل ان » االخطاء اذا لم تعالج بوقت كايف سيؤدي 

ذلك إىل تزوير االنتخابات«.
يشار اىل ان املفوضية العليا لالنتخابات كانت قد دعت 
رئاس�ة مجلس الوزراء اىل املوافقة ع�ىل تاجيل موعد 
االنتخابات لش�هر العارش، فيما اصدر مجلس الوزراء 
بع�د ذلك بياناً اعلن فيه تاجي�ل االنتخابات اىل ترشين 

املقبل.

القانونية البرلمانية تحذر 
من تزوير االنتخابات
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باأللوان؛ صورة فوتوغرافية 
أمريكية عراقية..!

خرج الع�راق يف نهاية عام 2017؛ منترصا ثالثة أرب�اع انتصار عىل الدواعش 
األرشار، الذين تحولوا إىل فص ملح ذائب، بعد أن كانوا جيشا أتى من أكثر من 
ثالث�ن دولة! أي�ن اختفوا وكيف ومن أخفاهم؟! هذا أمر مس�كوت عنه، لكن 
املتيقن هو أن داعش انس�حبت »برهاوة«، يف مناطق عديدة باتجاه س�ورية، 
تح�ت حماية أمريكية جوية مكش�وفة.املهم يف بداية 2018 كان العراق يبدو 
كبل�د منترص مس�تقر، إىل ح�د عادت الحياة في�ه إىل طبيعته�ا.يف عام 2019 
تظهر الحركة الترشيني�ة من قاع املجتمع، كيف ظهرت، من حركها، من هم 
داعموه�ا، من هم ممولوها، من هم املدافع�ون عنها، من كان يأتي باألغذية 
واإلم�دادات، ش�نو قص�ة املواكب الحس�ينية الت�ي نصبت قدوره�ا، من هم 
أصحاب القبعات الزرق؟! أسئلة نعرف اإلجابة عنها لكن ما نعرفه يقوض ما 
نري�د قوله..املحصلة أن  الحكومة أقيلت، وأتت حكومة جديدة وباقي القصة 
معروفة، فرواتب املوظفن بتنا نس�تدينها كل ش�هر، والربك�ة بآل »عالوي« 
الذي�ن »يج�ب« أن يكون منه�م وزير عىل األق�ل، يف جميع حكوم�ات ما بعد 
2003،..والل�ه ما أدري..!أمريكا ورسطاناتها تص�ول وتجول، وتقتل يف بداية 
2020علن�ا، وببيان يعلنه رئيس�ها قادت انتصارنا ع�ىل الدواعش، الحكومة 
ل�م تكتف بالصمت، بل ترصفت كأن ش�يئا لم يكن، وتعامل�ت عىل أن عملية 
القتل حق أمريكي مرشوع، وحدث أن زارت الحكومة كلها واش�نطن، لتقديم 
الش�كر عىل صنيع واش�نطن الجميل!داعش يس�تفحل مرة أخ�رى يف أواخر 
2020، والحكوم�ة تصم�ت، وتركيا تتوغ�ل يف أراضينا وتصم�ت الحكومة..
مناطق ش�مال العراق مرتع للصهاينة واألتراك، مناطق الوسط والغرب مرتع 
للدواعش الوهابين، وساحة الحبوبي يف النارصية يقودها »متظاهرون« من 

الرمادي!
مناطق الجنوب مس�تهدفة؛ من قبل األمريكان وأذنابهم أتباع خط السفياني 
األم�وي امللعون، من الدواعش وفلول النظ�ام الصدامي البائد، مدعومون من 
األمريكان والصهاينة والوهابين، يعملون ليل نهار إلحداث فتنة بن الشيعة، 
بهم.الرئي�س  واالس�تفراد  وحدته�م  وتمزي�ق 
األمريكي ترامب يرحل غري مأسوف عليه، ويأتي 
باي�دن الذي فرح بعضنا بمجيئه، وهم ال يعلمون 
أن ترام�ب وبايدن من طين�ة واحدة..بايدن ومن 
يق�ف خلف�ه - كم�ا كل اإلدارات األمريكي�ة - ، 
مس�تعجلون من أمره�م، وبدأوا ف�ورا بالتفكري 
والتخطي�ط ومن ثم التنفيذ..بايدن يرش�ح  وزير 
الخارجي�ة  »بلينك�ن« يه�ودي، »راش�يل ليفن« 
لت�ويل منصب مس�اعد وزي�ر الصح�ة والخدمات 
وهو يهودي متحول جنسيا من ذكر إىل أنثى..اليهود يف 
حكومة بايدن عىل النحو اآلتي: مدير األمن القومي »جيك سوليفان« يهودي، 
مس�اعد وزي�ر الخارجية »ش�ريمان« يهودي، وزي�رة املالي�ة  »جانيت يلن« 
يهودية، نائب مدير املخاب�رات »ديفيد كوهن« يهودي، نائب وزير الخارجية 
»فيكتوريا نوالند« يهودية وزير األمن الداخيل »أليساندو مايوركاس« يهودي، 
رئي�س األركان »رون كالي�ن« يهودي، رئيس لجنة املستش�ارين االقتصادين 
»برنشتاين« يهودي، مديرة املخابرات الوطنية »أفريل هاينز« يهودية.وكذلك 
زوج كاماال هاريس نائبة الرئيس  يهودي، وأوالد بايدن الثالثة متزوجون من 
يهود؛ وهذه املرة األوىل يف التأريخ التي يس�يطر فيها هذا العدد من اليهود عىل 
مثل هذا العدد من املناصب يف حكومة أمريكية.بعد فشل إدارة الرش األمريكية 
يف أحداث ترشين؛ نحو إحداث اقتتال شيعي � شيعي، ها هي تسعى نحو أكثر 
من إراقة الدماء بن املواطنن األبرياء، أو التعرض لحش�دنا املقدس أو قواتنا 
األمنية، ونكتشف أن إقليم السنة مطلبهم لبناء معسكرات وقواعد عسكرية، 
وش�كراً لرشكائنا يف هذا الوطن، دافعنا عنكم وعن نسائكم بدمائنا، ولكن ما 
ي�زال الحق�د يف قلوبكم علينا..تأكدن�ا بعد أربعة عرش قرن�ا، أنكم من عناهم 
أمري املؤمن�ن«ع« بقوله )لقد مألتم قلبي قيحا...( املنصات اإلعالمية التابعة 
لعصابات الجوكر الترشينية، تتحول إىل وس�ائل دعائية لش�قيقتها عصابات 
داعش؛ وتش�مت بش�هداء الحش�د، يف خطوة تكش�ف أنَّ املنظومة اإلعالمية 
الجوكري�ة، هي نفس�ها منظومة داع�ش اإلعالمية، بنفس الفك�ر والعقيدة 
البعثية الوهابية.التش�ارنة أظهروا أنفس�هم ُحزانى لشهداء ساحة الطريان، 
لك�ن إعالمه�م كله كان يربىء داع�ش ويلقي التهمة عىل إي�ران والفصائل..
قبل أيام استش�هد قادة ومتطوعون من الحش�د، لم نسمع للتشارنة صوت.. 
ترشي�ن وداعش رضعت من ثدي واحد.كالم قبل الس�الم: ض�ع الضفدع عىل 

كريس من ذهب ستجده يقفز للمستنقع...!
سالم..

ألواح طينية...

املراقب العراقي/ بغداد...
اتهم تحالف س�ائرون، امس األحد، رئاسة مجلس 
الن�واب بتس�ويف تحدي�د موع�د اس�تجواب وزير 
التجارة عالء الجبوري، مشريا إىل أن هناك ممطالة 
الرئاس�ة ح�ول اس�تضافة رئيس مجل�س الوزراء 

لالجاب�ة ع�ىل الس�ؤال الش�فاهي بش�أن الوجود 
العسكري األمريكي.

وق�ال القي�ادي بالتحالف النائب صباح الس�اعدي 
يف ترصي�ح تابعت�ه »املراق�ب العراق�ي« إن »هناك 
مماطلة وتس�ويف من قبل رئاس�ة مجلس النواب 

بتحدي�د موع�د اس�تجواب وزي�ر التج�ارة وكذلك 
اس�تضافة رئيس الحكومة لالجابة ح�ول الوجود 

العسكري األمريكي يف العراق«.
وأض�اف أن “رئاس�ة املجل�س ل�م تكن بمس�توى 
الطم�وح يف قضي�ة تحدي�د موعد االس�تجوابات”، 

مش�ريا اىل ان “رئاس�ة املجلس ماطلت باستضافة 
الكاظم�ي لالجابة ح�ول ارض الس�فارة والقوات 
األمريكية واالجنبية وجدول انس�حابها من العراق 
وفقا لقرار مجلس النواب الصادر يف ٥ /2 من العام 

املايض”.

سائرون: رئاسة البرلمان ماطلت بملفات حساسة ابرزها الوجود االمريكي 

تغريدة

النائب نعيم العبودي

 ف���ي وق���ت تتناف���س فيه 
ابتكار  على  العظمى  الدول 
لفايروس  مض���ادة  لقاحات 
إي���ران  تق���ّدم  كورون���ا، 
كأّول دولة إس���المية ثالثة 
لقاحات، األول سيطرح في 
األسواق بعد شهر، والثاني 
مش���ترك مع كوبا، والثالث 
من معه���د رازي... إنجاز 
رائٌع نهّنئ مس���لمي العالم 

عليه.

الخدمات النيابية: الحكومة فشلت بالملف الخدمي للبلد
املراقب العراقي/ بغداد...

اتهم عضو لجنة الخدمات النيابية 
عب�اس ياب�ر العط����ايف،  امس 
بالتقص����ري  الحكوم�ة  األح�د، 
يف موض�وع ادارة املل�ف الخدم�ي 

بالبالد.
وق�ال العط�ايف، يف ترصيح تابعته 
»املراق�ب العراق�ي« إن »االوضاع 
الخدمي�ة يف الب�الد يرث�ى له�ا اذ 
تشهد مشكالت كبرية يف املشاريع 
محافظ�ات  عم�وم  يف  الخدمي�ة 

البالد«.
واض�اف أن »الفص�ل الترشيع�ي 
املقب�ل سيش������هد ع�دد م�ن 
االس�تضاف���ات واالس�تجوابات 

لوزراء ومسؤولن خدمين«.

البعيجي: لن نصوت على اكثر من حصة االقليم في موازنة 2021
املراقب العراقي/ بغداد...

أك�د عضو مجل�س النواب منص�ور البعيجي، 
ام�س االحد، عىل ع�دم التصوي�ت عىل حصة 
االقلي�م يف موازن�ة العام الح�ايل يف حال كانت 
اكرب من االس�تحقاق الفع�يل لالقليم مرشوط 
بتس�ليم حكوم�ة كردس�تان لكاف�ة ايرادتها 
النفطية وغري النفطية اىل الحكومة االتحادية 
حاله�ا ح�ال املحافظ�ات االخرى ول�ن تكون 

هن�اك اي مجاملة بهذا االمر.وق�ال البعيجي، 
يف بي�ان تلقت »املراقب العراقي« نس�خة منه، 
ان�ه »من غ�ري االنص�اف ان يتم اعط�اء اقليم 
كردس�تان اكث�ر م�ن اس�تحقاقة القانون�ي 
باملوازنة وعدم تس�ليمه للحكوم�ة االتحادية 
االيرادات من قبل حكومة اقليم كردستان التي 
تتعام�ل مع الحكومة االتحادي�ة وكأنها دولة 

اخرى وليس جزء اليتجزأ من العراق«.

وأضاف أن »جميع الوفود التي تأتي وس�تأتي 
م�ن قب�ل حكوم�ة كردس�تان اىل بغ�داد تاتي 
للتفاوض عىل كسب املزيد من املغانم باملوازنة 
الوس�ط  لالقلي�م ع�ىل حس�اب محافظاتن�ا 
والجن�وب وهذا االم�ر يحص�ل يف كل عام مع 
بداية اقرار املوازنة لالس�ف الش�ديد واملترضر 
الوحي�د ه�و محافظاتن�ا الن االقلي�م ياخ�ذ 

واليعطي وهذا ماالنقبل اونسمح به نهائيا«.

املراقب العراقي/ واسط...
أعلنت رئاس�ة محكمة اس�تئناف واس�ط االتحادية عن توقيف 
خمس�ة متهمن من بينهم املدعو )س�جاد ميثم العكييل( وفق 
أح�كام قان�ون مكافحة االرهاب من قب�ل محكمة تحقيق تاج 

الدين لقيامهم بجريمة الدكة العشائرية.
وق�ال املرك�ز االعالمي ملجل�س القض�اء االعىل، يف بي�ان تلقت 
»املراقب العراقي« نس�خة منه إن »محكم�ة تحقيق تاج الدين 
أوقف�ت خمس�ة متهمن لقيامه�م بإط�الق العي�ارات النارية 

واستهدافهم الحد املنازل بقصد ارتكاب الدكة العشائرية«.
واض�اف ان »املحكمة اتخذت االج�راءات القانونية بحق جميع 
املتهمن وصدقت أقواله�م قضائياً باالعرتاف وفق أحكام املادة 
2 /1  بدالل�ة امل�ادة 4 م�ن قانون مكافحة االره�اب اضافة اىل 
تصدي�ق أقوالهم قضائياً ع�ن قضايا أخرى اعرتف�وا بارتكابها 
تعلقت بالخط�ف واالبتزاز بحق املواطن�ن وأصحاب الرشكات 
النفطي�ة اضاف�ة اىل جرائمه�م املتعلق�ة بتهري�ب املش�تقات 

النفطية«.

املراقب العراقي/ االنبار...
أعلن الحشد الشعبي، امس االحد، عن انطالق عملية دهم وتفتيش 
يف مناطق رشق االنبار ش�اركت فيها االلوية الثاني والسابع و27، 

والتشكيالت الساندة بالحشد الشعبي.
وق�ال املعاون اإلداري لقائد عمليات رشق دجلة الحش�د الش�عبي 
ع�يل املظف�ر، يف بي�ان تلق�ت »املراق�ب العراقي« نس�خة منه، إن 
»ق�وات الحش�د الش�عبي املتمثلة باأللوي�ة الثاني والس�ابع و27 
بالحشد الشعبي تساندها عدد من املديريات واملعاونيات يف الحشد 
الش�عبي، بعملية دهم وتفتي�ش رشق االنبار«.وأض�اف، املظفر، 
أن »االلوي�ة انطلق�ت بأربع محاور وهي الل�واء الثاني انطلق من 
محوري�ن يف قضاء الكرمة، ومنطقة الخالدي�ة، ومنطقة الثراثار، 
واللواء ال�27 بالحشد ش�ارك بمحورين يف الكرمة، واللواء السابع 

يف الثرثار«.
وأوض�ح ان »اله�دف م�ن العملية تتضم�ن تفتي�ش والبحث عن 
الخالي�ا اإلرهابي�ة واملضاف�ات واألس�لحة واملع�دات ومصادرتها 

واعتقال املطلوبن ضمن قاطع مسؤولية عمليات رشق دجلة«.

توقيف 5 متهمين يف واسط 
بجرائم الخطف واالبزتاز

الحشد الشعيب يطلق 
عملية أمنية شرق االنبار

ين
ألم

ط ا
شري

ال

بسالة الحشد تحبط »تعرضا« على جرف النصر

واشنطن تبحث عن »مبررات« لديمومة وجودها 
عبر تحريك داعش بمناطق مهمة

املراقب العراقي/ أحمد محمد...
خي�وط واضح�ة للجان�ب االمريكي ت�ُدلُّ عىل 
ضلوعه بالوق�وف وراء التعرضات واالعتداءات 
املتك�ررة الت�ي وقع�ت يف ناحية ج�رف النرص 
ش�مايلَّ محافظة باب�ل، فهي مؤام�رة يراد بها 
اخ�رتاق الناحي�ة به�دف إيج�اد امل�ربر للبقاء 
االمريكي داخل العراق، وتأتي استكماال لتنصل 
الحكوم�ة ع�ن تطبي�ق ق�رار إخ�راج الق�وات 
االجنبي�ة من العراق، حس�ب م�ارأى مراقبون 

للشأن السيايس.
وأك�د املراقبون، أن الجانب االمريكي يعمل عىل 
زي�ادة الهجمات عىل مقرات الحش�د الش�عبي 

خالل الفرتة املقبلة.
وتمكنت قوات الحش�د الشعبي من صد تعرض 
لعصاب�ات داعش االجرامي�ة يف قاطع عمليات 
ج�رف الن�رص ش�مايل باب�ل مس�اء أول أمس 
السبت.وذكر بيان لالعالم الحربي، أن مجموعة 
من عصاب�ات داع�ش حاولت التس�لل ملنطقة 

الفارسية بجرف النرص.
ونقل عن قائد القوة العسكرية يف جرف النرص 
قول�ه إن قوة من اللواء 47 واللواء4٥ اش�تبكت 
معهم أثناء محاولة التسلل ومنعتهم من دخول 

القاطع.
ويأت�ي ه�ذا التعرض م�ع تحذي�رات من عودة 
نش�اط الجماع�ات االرهابي�ة خصوص�ا بع�د 
الهجم�ات االخ�رية الت�ي وقع�ت يف محافظ�ة 
ص�الح الدين والتي س�بقتها هجمات متفاوتة 
ع�ىل ق�وات الجي�ش العراق�ي يف ناحي�ة جرف 
الن�رص، باالضاف�ة إىل االعت�داء االرهابي الذي 

وقع يف ساحة الطريان وسط العاصمة بغداد.
وم�ن جهة أخرى، تش�هد مناطق ح�زام بغداد 

سلس�لة اعتداءات متفاوتة من قبل الجماعات 
االرهابي�ة، وس�ط تذمر م�ن الخط�ط االمنية 
املخصص�ة لحماي�ة املواطن�ن ومواجه�ة تلك 

الجماعات .
ويف س�ياق متص�ل، مازالت الحكوم�ة تتنصل 
ع�ن تطبي�ق ق�رار الربمل�ان الق�ايض بإخ�راج 
الق�وات االمريكي�ة م�ن االرايض العراقي�ة، يف 
وق�ت تتهم فيه كتل سياس�ية رئاس�ة الربملان 
ورئي�س الوزراء مصطف�ى الكاظمي بالتعاون 
عىل تس�ويف هذا املل�ف لضمان بق�اء الوجود 

االمريك�ي.
فم�ن جهت�ه أك�د الخب�ري العس�كري صف�اء 
االعس�م، عن تلقي جماع�ات داعش االجرامية 
مبال�غ طائلة خالل املدة املاضية من أجل زيادة 
الهجم�ات اإلرهابي�ة يف ح�زام بغ�داد وناحية 

جرف النرص شمايل بابل.
وق�ال االعس�م، يف ترصي�ح تابعت�ه »املراق�ب 
العراقي« إن »الجانب االمريكي يحاول استغالل 
تل�ك الهجمات لزيادة أعداد قواته يف العراق عرب 

التحالف الدويل«.
وأض�اف االعس�م، أن�ه خ�الل الش�هر امل�ايض 
ش�هدت ناحية جرف النرص ثالث هجمات ضد 
الجيش العراقي والثانية ضد محطات الكهرباء 

واالخرية كانت باألمس ضد الحشد الشعبي.
وأشار إىل أن املعلومات تؤكد وصول دعم مادي 
كب�ري لعن�ارص داع�ش م�ن الخ�ارج وبتواطؤ 
الهجم�ات  س�يايس مح�يل م�ن أج�ل زي�ادة 
االرهابية والس�ماح للواليات املتحدة االمريكية 
بالبق�اء يف العراق وزيادة قواته�ا عرب التحالف 
الدويل بذريعة حاجة البالد لدعم دويل يف محاربة 

االرهاب.

وأوض�ح أن حزام بغداد وج�رف النرص بحاجة 
إىل عملي�ات تطه�ري كربى ملنع تس�لل العنارص 
أن هن�اك جه�ات  إىل  االرهابي�ة فيه�ا، الفت�ا 
سياس�ية عراقية تع�ارض القيام ب�أي عملية 

عسكرية كونها مناطق نفوذ انتخابية.
وللوق�وف ع�ىل ماهية الخروق�ات االمنية التي 
تشهدها جرف النرص، أكد الخبري األمني صباح 
العكي�يل,  ضلوع القوات االمريكي�ة وراء بروز 
نش�اط داعش يف مناط�ق حزام بغ�داد وجرف 
الن�رص ش�مايلَّ محافظ�ة بابل«, مش�ريا إىل أن 
»الق�وات االمريكية تقوم بإن�زال مجاميع من 
داع�ش خل�ف مواقع الحش�د يف ج�رف النرص 
للقيام بالتس�لل واس�تهداف املواقع العسكرية 

وتخريب خطوط الكهرباء«.
وقال العكي�يل، يف ترصيح إن جهات سياس�ية 
وخارجية وبدعم أمريكي تحاول كل ما بوسعها 
إخراج قوات الحش�د الشعبي من منطقة جرف 
الن�رص التي تعد املوقع ال�ذي يربط  محافظات 

بابل واالنبار وبغداد مرورا بكربالء املقدسة.
»الق�وات االمريكي�ة تق�وم ب�ن  أن  وأض�اف 
فين�ة وأخ�رى بإن�زال مجامي�ع إرهابية خلف 
مواقع الحش�د يف جرف النرص للقيام بالتس�لل 
واس�تهداف املواقع العسكرية للحشد وتخريب 

خطوط الكهرباء«.
العس�كري  »اله�دف  أن  إىل  العكي�يل  وأش�ار 
االس�رتاتيجي للق�وات االمريكي�ة ه�و القيام 
باخ�رتاق جرف النرص لغرض إيجاد تهديد لتلك 
املحافظات وحجة بيد االمري�كان للبقاء داخل 
الع�راق, إضافة إىل أنها تمن�ح تربيرا للحكومة 
كي تطالب ببقاء القوات االمريكية العس�كرية 

يف البالد«.

قاسم العجرش 

بالــوثيقـة

التعلي����م النيابية توج����ه بإيقاف 
قبول رس����الة ماجس����تير تس����يء 

للمكون المسيحي.
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االثنين 1 شباط  2021 العدد 2515 السنة الحادية عشرة

اكد الخبري االقتصادي باس�م جمي�ل انطوان :« ان واردات 
الع�راق غ�ري النفطي�ة ال تغ�����ط�ي نص�ف الرواتب يف 

املوازنة ».
وق�ال انطوان:« ان حج�م الواردات غ�ري النفطية / 20 / 
تريلي�ون دين�ار، بينم�ا حج������م الروات�ب يف املوازنة 
االتحادي�ة لع�ام 2021 يبل�����غ / 53 / ت�����ريليون 

دينار«.
واض�اف :« ان حجم العجز الح�ايل يف املوازنة االتحادية / 
71 / تريليون دي����نار ، و ان ارتفاع س�عر النفط دوالرا 
واح�دا يقلل م�ن حج�����م العج����ز بقيم�ة تريليون 

دينار ».

انطوان: الواردات غير النفطية 
التغطي نصف الرواتب في الموازنة

اعل�ن م�رف الرش�يد ، املبال�غ واملس�احات الت�ي حددته�ا 
التعليمات لغرض منح قرض )50( مليون الغراض البناء.

واوضح املكت�ب االعالمي للمرف، يف بيان ، ان “مبلغ القرض 
)50(ملي�ون كح�د اعىل يمن�ح عىل مس�احة )100( مرت مربع 
ومس�احة البن�اء التق�ل ع�ن )70( م�رت و)٤0( ملي�ون دينار 
ملس�احة التقل ع�ن )70( مرت مربع ومس�احة البناء التقل عن 

)٦0( مرت مربع”.
وأض�اف البيان، “اما مبل�غ )30( مليون كح�د أعىل يمنح عىل 
مساحة األرض التقل عن )50( مرت مربع ومساحة البناء )٤0( 
م�رت مربع عىل ان تق�دم أجازة اصولية من مؤسس�ات البلدية 

عىل قطعة ارض مشاعة او عىل وجه االستقالل”.

الرشيد يحدد المبالغ ومساحة البناء 
لمنح قرض 50 مليون دينار

رياض المسعودي : رفع او خفض سعر صرف العملة صالحية حصرية للحكومة 
النواب  اكد عض�و مجل�س 
ع�ن تحال�ف / س�ائرون / 
ان    »: املس�عودي  ري�اض 
رفع او خفض س�عر رصف 
حرية  صالحي�ة  العمل�ة 
القان�ون  وف�ق  للحكوم�ة 

والدستور ».
وق�ال املس�ع���ودي  :« ان 
املادت�ن 78 و80 واضحتان 
الحكوم�ة  صالحي����ة  يف 
والتخطي�ط  الب�الد  ادارة 

والسياس�ة  االقتص���ادي 
املالية والت�ي كلها حرية 

للسلطة التنفيذية« .
واض�������اف :« ان رف�ع 
العمل�ة   س�عر  خف�ض  او 
صالحية حرية وجزء من 
اج�راءات الحكومة الصالح 

االقتصاد ».
ان   »: املس�عودي  واوض�ح 
الن�واب  مجل�����س  دور 
تمثي�ي  رقاب�ي  ترشيع�ي 

 ٦8 امل�ادة  وف�ق   ح�را 
 ،« الدس�تورية  وفقراته�ا 
مبينا :« ان جم�ع التواقيع 
معن�اه ع�دم التصويت عىل 
ه�ذه املوازن�ة للضغط عىل 
الحكومة النها غريت س�عر 
رصف الدينار امام العمالت 
االخرى دون اق�رار مجلس 

النواب للموازنة«.
واشار اىل :« ان دور الربملان 
يف ما يتعلق بجمع التواقيع 

، ام�ا اص�دار اوام�ر نيابية 
بتش�كيل لج�ان او اص�دار 
ق�رارات بقضي�ة معين�ة ، 
وهي غ�ري ملزم�ة وتعطي 

الرأي التمثيي للربملان ».
نيابي�ة  تواقي�ع  ان  يذك�ر 
ت���وقي�ع   100 تج�اوزت 
تطلب م�ن الحكومة اعادة 
النظر بخفض سعر العملة 
املحلي�ة ام����ام العم�الت 

االجنبية.

االقت�صادي

انخفض�ت مبيعات البن�ك املركزي  م�ن العملة 
الصعب�ة ، م�ع افتت�اح امل�زاد لالس�بوع الحايل 

بنسبة 33% لتصل اىل ٦8 مليون دوالر.
وذك�ر مصدر، أن البن�ك املركزي العراقي ش�هد 
خ�الل م�زاده لبي�ع ورشاء العم�الت االجنبي�ة 
الي�وم انخفاض�ا يف مبيعاته بنس�بة 33% لتصل 
اىل ٦8 ملي�ون 323 أل�ف دوالر، غطاه�ا البن�ك 
بس�عر رصف اس�اس بل�غ 1٤٦0 دين�ار ل�كل 
دوالر، مقارن�ة بي�وم الخمي�س امل�ايض حي�ث 

بلغ�ت املبيعات فيها 103مليون 982 ألف دوالر.
وأضاف؛ أن املبيعات التي ذهبت لتعزيز االرصدة 
يف الخارج عىل ش�كل ح�واالت واعتمادات بلغت 
٦8 مليون�ا و323 ألف دوالر، فيما تم رشاء 100 

ألف دوالر بشكل نقدي.
وأش�ار املصدر، إىل أن 1٦ مرف�ا قامت بتلبية 
طلب�ات تعزي�ز االرص�دة يف الخ�ارج، فيما قام 
مرف واحد بتلبية طلبات رشاء الدوالر بش�كل 

نقدي.

انخفاض مبيعات البنك المركزي
  من الدوالر بنسبة 33 %

قال عضو مجلس النواب عن 
كتل�ة الق�����ان�ون عطوان 
العطوان����ي :« ان الحكومة 
الف�الس  مخط���ط�ا  تنف�ذ 

الدولة ».
اننا  العطوان���ي:«  واض�اف 
النفهم سبب اعفاء سل����ع 
الرضائ�ب  م����ن  الخ�ارج 

وفرضها عىل الشعب ».
وتاب������ع :« ان االتفاقات 
اص�ول  وبي�ع  االقتصادي�ة 
الدول�ة تمث������ل رهن���ا 
للث�روات »، مبين�����ا :« ان 
ال���ى  سيع�����مد  الربملان 
رف�ع فق�رة بي�ع اص����ول 

الدولة«.

نائب عن كتلة القانون: الحكومة 
تنفذ مخططا الفالس الدولة

أرقام واقتصاد

تريليون دينار تم ضغطها 
من موازنة العام الحالي 
وهناك توجه لتعظيم 
اإليرادات غير النفطية
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اك�د الخب�ري االقتص�ادي نبي�ل 
املرس�ومي :« ان االس�تدانة من 
ام�ر  ال�دويل..  النق�د  صن�دوق 
مقصود لربط العراق باملنظومة 

الرأسمالية العاملية » .
املديوني�ة  كل   م�ع   »: وق�ال  
واالقرتاض الداخ�ي والخارجي 
املثب�ت باملوازن�ة ، تق�وم وزارة 
املالية باجراء مفاوضات جدية 
مع صن�دوق النقد ال�دويل ، من 
اج�ل الحص�ول عىل مس�اعدة 
عاجلة بمقدار ٦ مليار ات دوالر 
وه�ي التعن�ي قرض�ا ، بس�عر 
فائ�دة متدن بنس�بة 1% بآجال 
طويلة« .واضاف املرس�ومي :« 

ان ال�وزارة تتهي�أ لق�رض آخر 
بمق�دار ٤ مليارات دوالر مقابل 
يف  مح�ددا  برنامج�ا  تنفيذه�ا 
اجندة صندوق النقد الدويل التي 
اشارت اليها الورقة البيضاء ».

اس�باب  ماه�ي   «  : وتس�اءل  
الولع الكبري للوزارة باالستدانة 
واملديونية ؟ مع�ربا عن تصوره 
ب�ان املس�الة مقص�ودة اللزام 
اج�راءات  باس�تكمال  الع�راق 
املشاريع  بخصخصة  الصندوق 
العامة وفتح االستثمار االجنبي 
التمويني�ة  البطاق�ة  والغ�اء 
وتحرير االس�عار وربط العراق 

باملنظومة الرأسمالية العاملية.

ح�لَّ العراق يف املرتبة الس�ابعة 
االنف�اق  حي�ث  م�ن  عربي�ا 
وذل�ك  الس�نوي  الدفاع�ي 
التصني�ف  مؤسس�ة  بحس�ب 
GFP العاملي�ة املعني�ة باالمور 

العسكرية.
وقال�ت املؤسس�ة حس�ب آخر 
 ،  2021 لع�ام  له�ا  تصني�ف 
الدفاعي  االنف�اق  إن »اجم�ايل 
 ٦ بل�غ  للع�راق  الس�نوي 
ان  مبين�ا  دوالر«،  ملي�ارات 
ه�ذا »االتف�اق يش�مل جمي�ع 
م�ن  املخصص�ة  األم�وال 
املشرتيات العسكرية والصيانة 

واملعاشات التقاعدية«.

احت�ل  »الع�راق  أن  وأضاف�ت 
املرتب�ة ٤0 عاملي�ا م�ن أص�ل 
139 دول�ة مدرج�ة يف الجدول 
حي�ث  م�ن  عربي�ا  والثامن�ة 
اإلنفاق الدفاعي السنوي والذي 
جاء بعد الس�عودية واالمارات 
والكوي�ت  وم�ر  والجزائ�ر 

وعمان واملغرب«.
»الوالي�ات  ان  اىل  واش�ارت 
ج�اءت  األمريكي�ة  املتح�دة 
باملرتب�ة االوىل عاملي�ا من حيث 
الس�نوي  الدفاع�ي  اإلنف�اق 
وبواق�ع 7٤0 مليار دوالر تليها 
الصن وبواقع 178 مليار ومن 

ثم الهند بواقع 73 مليار«.

خبير اقتصادي: االستدانة من صندوق النقد.. امر 
مقصود لربط العراق بالمنظومة الرأسمالية العالمية 

العراق في المرتبة السابعة عربيا 
من حيث اإلنفاق العسكري السنوي

المالية البرلمانية :البرلمان سيجري اصالحات 
اقتصادية لضمان عدم وقوع االفالس

نائب يطمئن الموظفين 
والمتقاعدين واالجراء والعقود 

على رواتبهم بالموازنة
أكد عضو لجنة الخدمات النيابية جاس�م 
البخات�ي ، أن موازنة الع�ام الحايل طرات 
عليها تغيريات و تعدي�الت وإضافات عىل 
أغل�ب مواده�ا من بينه�ا تخفيض العجز 

املايل.
وقال البخات���ي ، إن “أبرز التعديالت عىل 
م�رشوع قان�ون املوازنة االتحادي�ة لعام 
2021 رفع س�عر برمي�ل النفط من خالل 

رشكة سومو”.
وأضاف أن “اللجن�ة املالية بدأت بمراجعة 
بنود وفق�رات مرشوع املوازن�ة بالتعاون 
أن  إىل  مش�������ريا  الحكوم�ة”،  م�ع 
“التعدي�الت س�تتضمن تكيي�ف أوض�اع 
وتقلي�ل  اليوم����ي�ة  واألج�ور  العق�ود 
يف  امل�ايل  العج�ز  وتخفي�ض  النفق�ات 

املوازنة”.
ب�ن  “م�ن  أن  البخات�����ي،  وأوض�ح 
التعدي�الت االي أجرته�ا املالي�ة النيابي�ة 
الربمل�ان ع�دم أمل�اس باس�تهداف رواتب 
القرار  املوظف�ن واملتقاعدي�ن وتضم�ن 

315 باملوازنة”،.
مش�ريا اىل أن “القوى السياس�ية واللجان 
النيابي�ة قدم�ت العدي�د م�ن املقرتح�ات 
والتعدي�الت ع�ىل املوازن����ة إىل اللجن�ة 

املالية”.
وكانت اللجن�ة املالية النيابية أكدت، أمس 
الس�بت، أن أغل����ب الفقرات يف املوازنة 
ت�م تعديلها وس�تعرض للتصوي�ت داخل 
مجل�س الن������واب خ�����الل األي�ام 

املقبلة.

البورصة  تتداول اسهمًا بـ »ثالثة مليارات دينار« في األسبوع الماضي
اعلن س�وق العراق لألوراق املالية ، 
عن تداول�ه أكثر من اربعة مليارات 
س�هم بقيمة مالي�ة بلغت أكثر من 
ثالثة مليارات دينار خالل األسبوع 

املايض.
وق�ال الس�وق يف تقري�ر ، إن »عدد 
ال�رشكات املتداولة أس�همها خالل 
االس�بوع املايض بلغ ٤٦ رشكة من 
أصل 10٤ رشكة مدرجة يف الس�وق 
بع�د تنظيم�ه لخم�س جلس�ات«، 
مبينا أنه »ل�م يتم تداول 3٦ رشكة 
بس�بب ع�دم تالق�ي اس�عار أوامر 
الرشاء مع أوامر البيع، فيما يستمر 
إيقاف تداول االسهم 22 رشكة لعد 

تقديم اإلفصاح«.
واضاف ان »عدد األس�هم املتداولة 
لألس�بوع امل�ايض بل�غ ٤ مليارات 
بانخف�اض  س�هم  ملي�ون  و271 
باألس�بوع  قياس�ا   %٦0.٤٦ بل�غ 
ال�ذي س�بقه بقيم�ة مالي�ة بلغت 
دين�ار  ملي�ون  و٤55  ملي�ارات   3

قياس�ا   %٤1.55 بل�غ  بانخف�اض 
باألس�بوع الذي س�بقه م�ن خالل 
تنفيذ 2088 صفقة«، مشريا اىل أن 

 ISX٦0 م�ؤرش األس�عار املتداولة«
أغلق يف آخر جلسة له عىل ٤2.٤88 
نقط�ة مس�جالً انخفاضا بنس�بة 

0.٦٤% عن إغالقه يف األسبوع الذي 
سبقه«.

واش�ار اىل ان »أس�هم املشرتاة من 
املستثمرين غري العراقين بلغ 1٦2 
ملي�ون س�هم بقيمة مالي�ة بلغت 
182 مليون دين�ار من خالل تنفيذ 
27 صفق�ة، فيم�ا بلغ�ت األس�هم 
املباعة من غري العراقين يف السوق 
153 ألف س�هم بقيمة مالية بلغت 
1٦2 مليون دين�ار من خالل تنفيذ 

92 صفقة«.
الع�راق ل�ألوراق  ان س�وق  يذك�ر 
املالي�ة قد اس�تخدم انظمة التداول 
االلكرتون�ي واإلي�داع املرك�زي منذ 
عام 2009، وينظم خمسة جلسات 
اىل  األح�د  م�ن  أس�بوعيا  ت�داول 
الخميس، وم�درج فيه 10٤ رشكة 
مس�اهمة عراقية تمث�ل قطاعات 
املص�ارف واالتص�االت والصناع�ة 
والزراعة والتأمن واالستثمار املايل 

والسياحة والفنادق.

حكـومـة الكـاظمي تعيـد العمـل باإلعفـاءات 
الجمـــــركيــة للبضائع األردنية 

تحذيرات من غزو البضائع اإلسرائيلية لألسواق

املراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي
عىل الرغم من السخط الشعبي الذي اُثري حول 
إق�رار قانون االق�رتاض الحكومي ال�ذي ألغى 
اإلعف�اءات الجمركية التي ُمنحت للس�عودية 
واالردن، بس�بب الخس�ائر املالية التي سببتها 
مصطف�ى  ال�وزراء  رئي�س  أن  إال  للع�راق، 
الكاظم�ي أع�اد العم�ل باإلعف�اء الجمرك�ي 
للبضائع االردنية من جديد إلنعاش اقتصاديات 
تلك الدول عىل حساب االقتصاد العراقي، وسط 
مخاوف م�ن إدخال بضائ�ع رديئة ومرسطنة 
االعف�اءات  مس�تغلن  العراقي�ة  الس�وق  إىل 
الجمركي�ة , فيما دعت كتل سياس�ية إىل إقالة 
حكوم�ة الكاظم�ي بس�بب قرارات�ه الخاطئة 
التي قد تستغل من قبل االردن إلغراق االسواق 
املحلي�ة بالبضائ�ع االرسائيلية , ك�ون االردن 
بل�دا غ�ري صناعي , فق�رار الحكوم�ة اليصب 
يف خان�ة االص�الح االقتص�ادي , ك�ون العراق 
س�يخرس أمواال كب�رية كرس�وم جمركية من 
دخول الش�احنات االردنية عرب منفذ طريبيل، 
كم�ا أن بع�ض التج�ار يس�تغلون االعفاءات  
إلدخ�ال بضائعهم ع�ن طريق مين�اء العقبة.
وهاجمت كتل سياسية حكومة رئيس الوزراء 
مصطفى الكاظمي، واصفة  إياها ب�”الفاشلة 
واملتخبطة”، وفيما عدوا  االتفاقية األخرية مع 
األردن بأنه�ا “تهريب للعمل�ة”، طالب مجلس 
الع�راق   “ أن  ب�”إقالتها”.وأضاف�وا،  الن�واب 
أصبح الطرف االضعف يف املنطقة”، مش�ريين 
إىل أن “مستشاري الحكومة ال يفكرون بجدية 

حيال االزم�ات, وما زال�ت الحكومة متخبطة 
يف امللف االقتص�ادي وأن مص�ري الدولة أصبح 
مجهوال يف ظل حكومة فاشلة”، مشددين عىل 
أن “مجلس النواب مطالب بمساءلة الحكومة 
وإقالته�ا وإيق�اف تمري�ر املوازنة.مختصون 
أوضحوا أن قانون االقرتاض رغم س�لبياته إال 
أنه ضم فقرة تلغ�ى بموجبها االتفاقيات التي 
أبرمه�ا الع�راق م�ع االردن بش�أن اإلعفاءات 
الجمركي�ة ,إال أن الكاظمي عاد وفعل االتفاق 

من جديد م�ع االردن , ما ُيَعدُّ مخالفة قانونية 
، والغريب أن الحكومة تحاول بكل الطرق س�د 
عجز املوازنة للعام الحايل , لكن منح االعفاءات 
لألردن يف ه�ذه املرحلة دليل ع�ىل أن الحكومة 
ه�ي الت�ي تفتع�ل االزم�ات املالي�ة م�ن أجل 
تدمري الع�راق وبيع معامل�ه وعقاراته بحجة 
االزمة املالية.مؤكدي�ن أن مجلس النواب عليه 
أن يثبت حس�ن نواي�اه بإيقاف تل�ك القرارات 
الت�ي التس�هم إال بإنعاش اقتص�اد االردن عىل 

حساب العراق، والدعوات الشعبية والسياسية 
والربملاني�ة س�وف تتصاعد يف املرحل�ة املقبلة 
إلس�قاط الحكوم�ة ألنها دمرت الب�الد .ويرى 
الخبري االقتصادي لطيف العكيي يف اتصال مع 
)املراقب العراقي(: أن إرصار الحكومة الحالية 
عىل قيادة البلد نحو االزمات س�تكون عواقبه 
س�لبية خاصة يف الجانب االقتصادي , فبعد أن 
أنه�ى العراقيون مرحلة االعف�اءات الجمركية 
لألردن والس�عودية بموجب قان�ون االقرتاض 

, ع�اد الكاظمي م�ن جديد ليمن�ح االعفاءات 
الجمركية ل�ألردن , فهو يناقض ما يدعيه من 
وجود أزمة مالية من خ�الل التنازل عن أموال 
ضخم�ة ل�ألردن , فضال ع�ن النف�ط العراقي 
الزهيد أيضا.وتابع العكيي: أن عودة الحكومة 
للم�ادة الع�ارشة الخاص�ة بإلغ�اء اإلعفاءات 
الجمركية لالردن والس�عودية أم�ر يثري الريبة 
والش�كوك بش�أن وج�ود فس�اد , وامله�م يف 
قضية اإلعف�اءات للبضائع االردنية هو ترضر 
واردات املناف�ذ الحدودية من ج�راء ذلك, بينما 
تح�رص دول الج�وار ع�ىل فرض رس�وم عىل 
البضائ�ع املس�توردة .من جهته أك�د املختص 
بالش�أن االقتصادي سالم عباس يف اتصال مع 
) املراق�ب العراق�ي(: أن الس�ماح باالعفاءات 
الجمركي�ة للبضائع االردنية سيش�جعها عىل 
إدخ�ال بضائ�ع إرسائيلي�ة وخاص�ة االدوي�ة 
واملواد الغذائية املرسطنة تحت ش�عار صناعة 
أردني�ة , فالجميع يعلم أن االردن ليس�ت دولة 
صناعي�ة , كم�ا أن اإلغراق الس�لعي للبضائع 
االردني�ة رخيصة الثمن س�يحد من منافس�ة 
املنت�ج الوطني الذي ما زال يبحث عن أس�باب 
تعي�ده  لألس�واق.وتابع عب�اس: أن امله�م يف 
االمر أن أغلب التجار العراقين س�يتجهون إىل 
مين�اء العقبة يف اس�ترياد بضائعه�م , وبالتايل 
يظهرالع�زوف ع�ن موان�ىء الب�رة التي قد 
يصيبه�ا الكس�اد , خاص�ة بعد إع�الن األردن 
عن تخفيض�ات كبرية يف رس�وم ميناء العقبة 

للتجار العراقين.

بن املحلل الس�يايس سعد محمد الكعبي، ان بعض 
الجه�ات الدولي�ة واالقليمية تحاول الس�يطرة عىل 
البن�ى التحتية العراقية وحت�ى مصادر النفط، عن 
طري�ق الضغ�ط عىل الحكوم�ة لبيع اص�ول اموال 
الدولة بش�كل رشعي.وقال الكعبي ، ان “الحكومة 
تح�اول اللع�ب ب�ذكاء لرشعنة الفس�اد، من خالل 

بيعه�ا الص�ول اموال الدول�ة بعد تصوي�ت الربملان 
ع�ىل هكذا فقرة ضمن املوازنة”.واضاف ان “بعض 
الدول كما حدث مع احدى الرشكات الرتكية، فانها 
تضغط باتجاه السيطرة عىل البنى التحتية العراقية 
واحدها الكهرب�اء، ومن املمك�ن ان تضغط االدارة 
االمريكية ل�رشاء ابار نف�ط يف العراق وال�زام اوبك 

لتخفيض صادرات البالد”.ولفت اىل ان “الربملان ويف 
ح�ال اراد امل�ي عىل هكذا فقرة فيج�ب ان يقننها 
بحي�ث يتيح للحكوم�ة بي�ع اراضيه�ا للمواطنن 
لغ�رض الس�كن واقام�ة املش�اريع االس�رتاتيجية 
املهمة، وليس س�يطرة دول عىل الركائز االساس�ية 

للبلد”.

الكعبي: جهات دولية تضغط باتجاه السيطرة على البنى التحتية العراقية بصورة شرعية
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المراقب العراقي/ متابعة...
أعلن�ت وزارة الصح�ة الس�ويرسية، االحد، 
انه�ا تتف�اوض م�ع دول غري غربي�ة تنتج 
لقاح�ا مض�ادا لفريوس كورون�ا من بينها 

ايران ومرص.
وذكرت صحيفة التجارة الس�ويرسية، انه 

بسبب نقص اللقاحات يف أوروبا وسويرسا، 
تجري وزارة الصح�ة مفاوضات مع الدول 
املنتج�ة غ�ري الغربي�ة، بم�ا يف ذل�ك مرص 

وإيران.
ونظرًا للتحديات التي يفرضها لقاحا فايزر 
ومودرنا، فانه ال توجد حالًيا لقاحات كافية 

ضد فريوس كورونا يف أوروبا وسويرسا.
املس�ؤولة ب�وزارة  وقال�ت ن�ورا كروني�غ 
الصحة الس�ويرسية “لدين�ا عالقات جيدة 
مع القط�اع الصح�ي اإليران�ي”، نظامهم 
منظم مركزًيا وبالتايل فهو مجهز للتجارب 

الرسيرية وجمع البيانات.

المراقب العراقي/ متابعة...
يف ظل التطورات السياس�ّية والعسكرّية واالقتصادّية 
يف س�وريا، وما يرافقها من تدخالت أمريكّية س�افرة 
يف الش�أن الس�ورّي ب�دءاً م�ن إحي�اء داع�ش ودع�م 
االنفصاليني والتنس�يق مع الكي�ان الغاصب يف قصف 
البالد، ومروراً بمعاقبة محافظة الحس�كة وحرمانها 
م�ن املاء عرب إعطاء األوامر لرتكي�ا بقطع املياه عنها، 
ولي�س انته�اء بالعقوب�ات االقتصادّية بحق الش�عب 
الس�ورّي، والت�ي ته�دف إىل تجويعه لتحمي�ل الدولة 
الس�ورية املس�ؤولّية الكاملة عن ذل�ك وتحقيق ما لم 
تستطع كل املش�اريع االس�تهدافّية تحقيقه، أشارت 
صحيف�ة »الث�ورة« الحكومّية، إىل اس�تمرار مؤامرات 
الوالي�ات املتحدة وحلفائها الغربي�ني واإلقليميني ضد 
البالد، فيما اتخذت دمشق إجراءات عملية وفعالة ضد 
ه�ذه التحركات، األمر الذي أدى إىل اس�تياء عميق من 

أعداء الشعب السورّي.
وبّين�ت صحيفة »الث�ورة«، يف مقال بعنوان »رس�ائل 
عملّي�ة من دمش�ق«، إىل أّنه يف الوقت ال�ذي تدعم فيه 
الوالي�ات املتحدة وأتباعها يف أوروبا واملنطقة، اإلرهاب 
يف البالد وتش�دد الحصار االقتص�ادّي عليها وتمعن يف 
عدوانها من خالل أذرعها االنفصالّية )ما تسمى قوات 
س�وريا الديمقراطّية، »قس�د«( وتزيد م�ن إجراءاتها 
القرسّي�ة أحادّي�ة الجان�ب، تس�تمر س�وريا بالعمل 
ال�دؤوب م�ن أجل ع�ودة الس�وريني الذي�ن هجرتهم 
اآلل�ة اإلرهابّية إىل بالدهم، وتكافح لتأمني متطلباتهم 

املعيشّية بالتعاون والتنسيق مع حلفاء دمشق.
وم�ع إرصار اإلدارات األمريكّي�ة ع�ى نه�ج الهيمن�ة 
والغطرس�ة وس�يطرة القطب الواحد وعدم االستماع 
إال لألصوات التي تناس�ب قراراتهم الرعناء يف املنطقة 
وفق دمشق، أضافت الصحيفة أّن سورية التي يعاني 
مواطنوها من قسوة العيش جراء اإلرهاب االقتصادّي 
ال�ذي تمارس�ه واش�نطن، تعم�ل الدولة ع�ى تحرير 
األرض وإعمار كل شرب محتل يف البالد، و إعادة تأهيل 
املشاريع املترضرة من اإلرهاب باالعتماد عى قدراتها 
وبالتعاون مع األصدقاء والحلفاء ممن وقفوا معها يف 
معركتها بثبات ورؤية واضحة لتحقيق مصلحة البالد 
العليا، مهما كانت التحديات والضغوط ومهما تعددت 
مخالب اإلره�اب وأدوات�ه العميلة الق�ذرة ومها طال 
الصمت األمم�ّي املري�ب والغربّي املتش�دق بالحريات 
الل�ذان س�قطا أم�ام صمود الس�وريني بع�د محاولة 
تعطش�يهم وإركاعه�م وابتزازه�م النت�زاع قراره�م 

وفرض الرشوط واإلمالءات عليهم.
ومن�ذ بدء الح�رب عى س�وريا، وفرار الس�وريني من 
مناطق س�يطرة اإلرهابيني ولجوئهم إىل دول مجاورة 
ودول بعيدة بس�بب املع�ارك الطاحنة، أصبحت األمور 
ت�زداد تعقيداً عى هؤالء الالجئني ليجدوا أنفس�هم بال 

مأوى بعد أن دمرت منازلهم الحرب الدائرة يف بالدهم، 
واألصع�ب م�ن هذا أنه�م تحولوا إىل ورق�ة ضغط بيد 
الساس�ة الباحث�ني ع�ن أطم�اع يف األرض الس�ورية، 
لذل�ك تق�ول الصحيف�ة إّن دمش�ق قامت م�ن خالل 
املؤتم�ر الصحفّي الثان�ّي إىل جانب الحلي�ف الرويّس، 
بإيصال رسائل جدّية عرب استعراض الجوانب العملّية 
والتنفيذّية الت�ي وضعتها يف املؤتمر الدويلّ حول عودة 
الالجئني الس�وريني الذي عقد يف ترشي�ن الثاني العام 
املنرصم، وتبعه مؤتمر صحفّي مشرتك يف كانون األول 
امل�ايض، لوضع أولويات الدولة الس�ورّية يف وضع حد 
لألزمة االنسانّية للمهجرين بفعل اإلرهاب وتحرير ما 
تبقى من األرض وإس�قاط امل�رشوع اإلرهابّي وتأكيد 

السيادة الوطنّية والقرار املستقل.
وم�ع اإلش�ارة إىل أّن واش�نطن وكيانه�ا الصهيون�ّي 
يسعيان إىل تحقيق أهداف مختلفة من خالل جهودهما 
إلحي�اء إرهابي�ي داع�ش التكفرييني يف س�وريا، من 
خالل إضعاف القوة الرادعة للجيش العربّي الس�ورّي 
وحلفائ�ه، حيث يدرك ق�ادة أمريكا والع�دو الغاصب 
أّن الجيش الس�ورّي وداعميه يس�يطرون عى معظم 
مس�احة الب�الد ما يعن�ى الكث�ري من املناط�ق واملدن 
االس�رتاتيجّية وخاص�ة يف املح�ور الرشق�ّي، وبالتايل 

خلصوا إىل أّن إعادة بس�ط السيطرة عى هذه املناطق 
االس�رتاتيجّية تتطل�ب إضعاف قوة الجيش الس�ورّي 
واملقاومة، وهنا تشري الصحيفة إىل أّن خطوات دمشق 
العملية تزعج مراكز القرار الغربّي املعادي التي عملت 
عى تس�عري اإلرهاب وتحاول إعادة إحياء فلول تنظيم 
“داعش” اإلرهاب�ّي، تحت حماية االحت�الل األمريكّي 
الداعم أيضاً لتصعيد ميليش�يا “قسد” العميلة يف وجه 
املواطنني الس�وريني الرافضني لوجودها وممارساتها 
االنفصالّية، سعياً منها النتزاع تنازالت سياسّية وسط 

حصار اقتصادّي خانق مفروض عى دمشق.
وبالتزامن مع املحاوالت األمريكّية والغربّية الفاش�لة 
لحرف مسار االنتصار السورّي عى اإلرهاب، لتحقيق 
م�آرب الع�دو الصهيون�ّي املجرم يف س�وريا من خالل 
إع�ادة الب�الد إىل املربع األول »ع�ام 2011«، عرب تنفيذ 
مخط�ط الخنق االقتص�ادّي الذي يمس قوت الش�عب 
السورّي، يف ظل انتشار فريوس كورونا، وتأثرياته التي 
طال�ت كل مناحي حياة الس�وريني، تؤّك�د الصحيفة 
أّن دمش�ق تدرك ملياً أّن املقاومة هي الس�بيل األنجع 
لالنتصار واسرتجاع الحقوق وكرس الحصار مهما بلغ 
ثمنها وعظم�ت تضحياتها، فهي تبق�ى أقل ثمناً من 

االستسالم والخنوع والرضوخ.

م�راراً أّكدت دمش�ق ع�ى لس�ان وزارة خارجيتها أّن 
أمريكا تتحمل املسؤولّية الكاملة عن معاناة السوريني 
الناجم�ة ع�ن دعمه�ا اإلره�اب وف�رض اإلج�راءات 
القرسّي�ة أحادّية الجان�ب، واخت�الق األكاذيب إلبعاد 
املس�ؤولّية عن نفس�ها، بعد عقوباتها التي تسببت يف 
أس�وأ أزمة إنس�انّية يف البالد، وترى دمش�ق أّن سلوك 
الوالي�ات املتح�دة يؤّكد إرصاره�ا عى نه�ج الهيمنة 
والغطرس�ة وس�يطرة القطب الواحد وعدم االستماع 

إال لألصوات التي تناسب قراراتها يف املنطقة.
ويف الوقت الذي تعرب فيه س�وريا أّن نتائج السياسات 
األمريكّية ترقى إىل مس�توى الجرائم ضد اإلنس�انّية، 
لم تأبه أمريكا لتأثري عقوباتها عى الش�عب السورّي، 
الذي يعاني من ظروف اقتصادية ال توصف من ش�دة 
صعوبتها، فمن قادوا الحرب عى س�وريا هم نفسهم 
من فرضوا العقوبات االقتصادّية عليها، حيث أشعلت 
الواليات املتحدة حرباً اقتصادّية أدت إىل سحق الطبقة 
ذات الدخل املتوسط يف البالد، ليصبح معظم السوريني 
تحت خط الفقر، ناهيك عن غياب أبس�ط مستلزمات 
الحي�اة يف ب�الد ُدم�رت بنيته�ا وُحرق قمحه�ا وُنهب 
نفطه�ا وُسقت آثارها، من قبل من يدعي بأّن الهدف 

»معاقبة الحكومة السورية«.

عربي دوليعربي دولي
إرهاب أمريكي متعدد الجوانب

الواليات المتحدة تعبث بأرواح السوريين 
في الداخل والخارج

4
اللقاح اإليراني يحظى باهتمام سويسري

وزير الداخلية المغربي 
يرفض المثول أمام البرلمان
 في قضية »بيوت الصفيح«

طهران تنصح واشنطن بإثبات التزامها باالتفاق النووي بداًل من وضع الشروط

حماس تتوعد االحتالل بالتصعيد 
ردًا على اإلرهاب الصهيوني

روسيا تهدد شركات اإلنترنت 
األميركية بـ »إجراءات فعلية«

المراقب العراقي/ متابعة...
شددت املتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا عى رضورة 
اتخاذ إجراءات فعلية يف سبيل تنظيم أنشطة رشكات اإلنرتنت العاملية 

ومواقع التواصل األمريكية.
وذّك�رت زاخاروف�ا األح�د، يف ح�وار متلفز ضم�ن برنام�ج “حصاد 
األسبوع” عى قناة “روسيا-1، بأن سفارة الواليات املتحدة يف موسكو 
وزعت عرب مواقع التواصل االجتماعي بيانات مؤيدة للمظاهرات غري 
املرخص بها التي ش�هدتها مدناً روس�ية مختلفة يف 23 ترشين األول 

بدعوة من الناشط املعارض أليكيس نافالني.
وأكدت الدبلوماسية أن الجانب الرويس يرى يف هذه الترصفات “تدخال 
سافرا يف شؤون روسيا الداخلية”، مضيفة: “لكن األمر ال يقترص عى 
ذلك، ومورست أنشطة واسعة النطاق يف هذا الصدد من قبل ما يمىس 
“عمالقة اإلنرتنت”، أي ال�رشكات التي تتيح منصات ملواقع التواصل 

االجتماعي واملواقع االجتماعية نفسها التابعة للجانب األمريكي”.
وتابع�ت: “تج�ري اآلن دراس�ة خيارات ال�رد املحتمل عى م�ا فعلته 
منصات اإلنرتنت األمريكية، ولن يكون هذا الرد بش�كل بيانات فقط، 

بل يجب اتخاذ إجراءات فعلية محددة”.

المراقب العراقي/ متابعة...
اعت�ربت حركة حم�اس، األح�د، اقدام جي�ش االحت�الل عى قتل 
ش�اب فلسطيني جنوبي بيت لحم ش�مايل الضفة الغربية املحتلة، 
استمرارا لس�لوك العصابات الذي يمارس�ه جيش العدو، وامتدادا 

العتداءات املستوطنني املتصاعدة بالضفة.
وقال املتحدث باس�م حماس حازم قاس�م، يف ترصيح صحايف، إن 
هذا اإلرهاب الذي يمارس�ه جيش االحتالل وقطعان املس�توطنني 

يتطلب تصعيد املقاومة بكل أشكالها لصّد هذا العدوان”.
ودع�ا قاس�م إىل االنخراط يف مواجهة حقيقية وبش�كل مش�رتك، 
“وه�و ما يتطل�ب وقف التنس�يق األمني وتطبيق ق�رارات األمناء 

العامني برضورة تفعيل املقاومة الشعبية”.
وأعلنت وزارة الصحة صباح األحد أن االرتباط املدني الفلس�طيني 
أبلغها باستش�هاد شاب فلس�طيني عقب إطالق قوات العدو النار 

عليه، جنوب بيت لحم جنوب الضفة الغربية املحتلة. 

المراقب العراقي/ متابعة...
دعا رئيس الربملان االيراني محمد 
االدارة  األح�د،  قاليب�اف،  باق�ر 
االمريكية الجديدة الثبات التزامها 
عملي�ا باالتفاق الن�ووي بدال من 
وض�ع ال�رشوط ان كان�ت تؤمن 

حقا بهذا االتفاق.
وقال قاليباف يف جلس�ة الربملان، 
ان “الش�عب االيران�ي كان ي�رى 
بلطجة وعربدة امريكا وبريطانيا 
اعواما طويلة اال ان االمام الراحل 

)رض( ب�ث فيه�م روح العزيم�ة 
ليق�رروا ه�م بانفس�هم مص�ري 

البالد”.
واضاف ان “هذه الحقيقة ادت اىل 
ردود فعل من قوى الرشق والغرب 
التي فرض�ت الكثري من الضغوط 
اال انن�ا حصلن�ا ع�ى ثم�رة عدم 
تبعيتن�ا ويف الوق�ت ذاته أجهضنا 

مخططات العدو املؤذية”.
واك�د انه “لو كان�ت امريكا تؤمن 
باالتف�اق الن�ووي فعليه�ا اثبات 

التزامه�ا عملي�ا ب�دال ع�ن وضع 
تجرب�ة  ان  واض�اف:  ال�رشوط 
االتف�اق النووي ماثل�ة امام اعني 
الش�عب االيران�ي، فهذا الش�عب 
ليس س�اذجا ليدخل م�رة اخرى 
لعبة “اجراءات الدفع العاجل ازاء 
وع�ود اآلجل”، وهو م�ا يعني اننا 
دفعنا ثمن السلعة للبائع لكننا لم 
نستلم السلعة. من يكون مستعدا 
للدخ�ول يف مث�ل ه�ذه املعامل�ة؟ 
ل�ذا فان�ه ع�ى االدارة االمريكي�ة 

التنفيذ  التفك�ري بكيفية  الجديدة 
والعم�ل  الحظ�ر  برف�ع  العم�ي 
بالتزاماته�ا القانوني�ة ب�دال عن 

وضع الرشوط”.
واعترب الترصيحات االخرية لوزير 
الخارجية االمريك�ي الجديد تجاه 
اي�ران بانه�ا محبط�ة، مبينا انه 
“ع�ى ادارة باي�دن ان تب�ني كيف 
تريد تنفي�ذ التزامها برفع الحظر 
عملي�ا ب�دال م�ن وض�ع الرشوط 

لتنفيذ التزاماتها”.

المراقب العراقي/ متابعة...
قال�ت تقارير إعالمي�ة مغربية إن رفض وزير الداخلي�ة املثول أمام نواب 
الربمل�ان بش�أن »الربنامج الوطني مدن بدون صفي�ح« ملكافحة البناءات 

العشوائية سببه اعتبار الوزير املوضوع خارج مسؤولياته.
وطالب نواب الربملان املغربي خالل األسبوع الجاري بمثول وزير الداخلية 
أمامهم إلخضاعه للمس�اءلة بع�د العرض الذي قدمته له�م وزيرة إعداد 
الرتاب الوطني والتعمري واإلس�كان وسياسة املدينة حول ملف »الربنامج 

الوطني مدن بدون صفيح«.
وت�م خالل ه�ذا االجتماع »تحميل جزء من مس�ؤولية ع�دم القضاء عى 
»الرباري�ك« )أحياء الصفيح( إىل وزارة الداخلي�ة«، وفق صحيفة »املغرب 

اليوم«، التي غاب ممثلها عن هذا االجتماع.
واعت�رب عبد الوايف لفتي�ت وزير الداخلية »أنه غري معن�ي بهذا الربنامج«، 
ألن »الربنام�ج يدخل ضم�ن اختصاصات إعداد ال�رتاب الوطني والتعمري 
واإلس�كان وسياس�ة املدينة« وأن وزارة الداخلية، من وجهة نظره، »تعد 

مساعدا فقط وليست متدخلة بشكل مبارش« يف هذا املرشوع العمراني.
وقال الوزير يف رس�الة بني املؤسس�ات الحكومية املعني�ة أن »دور وزارة 
الداخلية يقترص يف هذا الش�أن عى مس�اعدة وزارة إعداد الرتاب الوطني 
والتعمري واإلس�كان وسياس�ة املدين�ة عى تنفيذ الربنام�ج الوطني مدن 

بدون صفيح«.

المراقب العراقي/ متابعة...
كش�ف تقرير لصحيف�ة »نيويورك 
تايم�ز«، االح�د، انه وبع�د مغادرة 
تس�بب  منصب�ه،  ترام�ب  دونال�د 
الح�زب  يف  كب�ري  بانقس�ام 
ذل�ك  أن  إىل  مش�رية  الجمه�وري، 
ل�ه تداعي�ات كب�رية يف االنتخابات 

النصفية عام 2022.
وذك�ر التقرير: “ع�ادة ما يصطف 
القيادي�ون يف الح�زب الجمه�وري 
اثن�اء االنتخاب�ات لك�ن الف�وىض 
الرتامبية أدت إىل انش�قاق كبري وال 
يقت�رص األمر ع�ى اختب�ار كيفن 
مكارث�ي، زعيم األقلي�ة يف مجلس 
الن�واب، وميت�ش ماكوني�ل، زعيم 
األقلية يف مجلس الش�يوخ – بل إنه 

يسلط الضوء أيًضا عى خالفاتهما 
الرئي�س  م�ع  التعام�ل  كيفي�ة  يف 
السابق ويعيق اسرتاتيجية موحدة 
الستعادة الكونجرس العام املقبل“.

”االعض�اء  أن  التقري�ر  واض�اف 
محاول�ة  ب�ني  منقس�مون 
لي�ز  النائب�ة  ع�زل  الجمهوري�ني 
ع�زل  ع�ى  لتصويته�ا  تش�يني 
النائب�ة ليزتش�يني لتصويتها عى 
ع�زل ترامب وب�ني تط�رف النائبة 
املفضلة  تايلور غري�ن  مارج�وري 
ل�دى حركة ) كيون نون ( املتطرفة 

املوالية للرئيس السابق “.
وتابع أن ”زعي�م االقلية يف مجلس 
س�افر  مكارث�ي  كيف�ن  الن�واب 
اىل منتج�ع ماراالغ�و ال�ذي يقي�م 

في�ه ترام�ب لك�ي يقنع�ه باعالن 
مس�اعدته للح�زب الجمه�وري يف 
انتخابات مجليس النواب والشيوخ 

عام 2022 “.
واشار التقرير اىل أن ”زعيم االقلية 
يف مجلس الش�يوخ ميتش مكونيل 
ال يتح�دث مع ترام�ب ولم يحصل 
اتص�ال بينهما من�ذ اجتماع الهيئة 
االنتخابي�ة الش�هر امل�ايض، فيم�ا 
االنقس�ام  ان  اىل  املحلل�ني  اش�ار 
يضع�ه  الجمه�وري  الح�زب  يف 
بالهزيم�ة  ب�ني خي�ار االس�تمرار 
اتخ�اذ  او  الديمقراطي�ني  ام�ام 
س�يكلف  لكن�ه  املتطرف�ني  دع�م 
الجمهوريني فقدان الس�يطرة عى 

البيت األبيض والكونجرس“.

المراقب العراقي/ متابعة...
تح�ت عن�وان: “م�ن حج�ر صح�ي إىل آخ�ر.. 
كي�ف فش�لت الحكومة الفرنس�ية يف الس�يطرة 
ع�ى الجائح�ة؟”، قال�ت مجلة “ليكس�ربيس” 
األس�بوعية الفرنس�ية إّن الحكوم�ة قررت منح 
نفس�ها الوقت، لكن الحجر الصحي يف املستقبل 
ما يزال غري مس�تبعد. وه�و قرار صعب كان من 

املمكن تجنبه، بحسب باحثني.
وتحدثت املجلة عن أن هناك حالة من عدم اليقني 
تغ�رق فرنس�ا يف حالة من الغم�وض والتعب، إذ 
أنه منذ نهاية ش�هر أيلول امل�ايض، تِبعت حاالت 
حظر التج�ول والحجر الصحي بعضهما البعض 
يف دوام�ة تب�دو ال نهاي�ة له�ا، بينم�ا ل�م تبطئ 
بش�كل كاٍف من انتش�ار الف�ريوس عى األرايض 
الفرنس�ية. وعلي�ه أضحى هناك اآلن س�ؤال عى 

ش�فاه الجميع: هل كان باإلم�كان تجّنب فرض 
حجر صحي جديد؟ وكيف؟

وأوضح�ت “ليكس�ربيس” أنه بع�د الخروج من 
الحج�ر الصح�ي األول، اعتقد الفرنس�يون أنهم 
انته�وا م�ن الف�ريوس، حي�ث خرج الش�باب يف 
الصي�ف وس�افر كث�ريون إىل الخ�ارج وكان�ت 
املقاهي مكتظة… إلخ، لكن الفريوس اس�تمر يف 
مساره الجنوني بصمت. والعواقب: فرض حجر 
صح�ي جدي�د يف فص�ل الخريف، وح�رّض فصل 
الشتاء فرنسا لحجر صحي ثالث. فوفقاً لبيانات 
الصحة العامة لفرنس�ا، فإنه ثبت�ت إصابة أكثر 
م�ن 141 أل�ف ش�خص بكوفي�د-19 األس�بوع 
امل�ايض، أي متوس�ط نح�و 20 أل�ف ش�خص يف 
اليوم، مقابل 128 ألف ش�خص يف األسبوع الذي 

سبقه، ومتوسط نحو 18 ألف شخص يف اليوم.

من اخبار الصحف العالمية واالقليمية

»نيويورك تايمز« تتهم ترامب بشطر الحزب 
الجمهوري وُتحّذر من »تأثير مدمر«

ليكسبريس: هكذا فشلت فرنسا بالسيطرة 
على جائحة كورونا



أثار تشغيل صفارات اإلنذار في غرب طهران لعدة دقائق مساء الجمعة 2٩ كانون الثاني_ يناير 2021 
الكثير من التكهنات والتحليالت غير الواقعية في العديد من وسائل اإلعالم كالفضائيات و الوكاالت و 

المواقع االلكترونية ومنتديات وتساب و فيسبوك.

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

صحيفة-يومية-سياسية-عامة
االثنين 1 شباط 2021 العدد 2515 السنة الحادية عشرة

بقلم/ د.رعدهادي جبارة
فق�د ب�دأت االخب�ار العاجل�ة وبالل�ون 
االحم�ر القان�ي و بحروف كب�رة َترتَى 
أس�فل شاشة )س�بتايتل( قناة العربية 
لتدع�ي كذب�اً ب�أن طهران ق�د تعرضت 
لغارة جوي�ة معادية وأن مط�ار االمام 
الخمين�ي قد ت�م إغالقه ام�ام الرحالت 
الجوي�ة املدني�ة ،و لذل�ك ب�دأت تتع�اىل 
اإلنذار!!وحاول�ت  صف�ارات  أص�وات 
القناة _ يف غياب أي مراسل لها بطهران 
_اس�تقاء املعلومات م�ن حفنة إيرانيني 
هاربني خانوا وطنهم و باعوا انفس�هم 
لالس�تخبارات االوربية و االمريكية،كي 
يصحح�وا روايتها و عواجلها عن وجود 
غ�ارة جوية بالفع�ل، لكنهم عجزوا عن 
تقدي�م أي دلي�ل ع�ى ه�ذه الفرية غر 
املرتبة و الفاقدة ألصول العمل الصحفي 
االولية وألي قيمة معلوماتية و صحفية 
.ثم طفقت القن�اة تحاول عبثا أن تقنع 
املشاهدين بأن صوت الصفارة له عالقة 
بتحلي�ق طائ�رة ركاب تركية  يف س�ماء 
طه�ران و بعدم تمكنها م�ن الهبوط يف 

مطار االمام الخميني.
ويف نف�س الوقت حاولت قن�وات أخرى 
كالجزيرة والبي بي يس وأمثالهما _ممن 
لها مكتب ومراس�ل رسمي يف طهران _
أن تقدم ملشاهديها ماتمكن صحفيوها 
من اس�تقصائه من معلومات عن سبب 
س�ماع صفارة اإلنذار، و تبني أنها بدأت 
تصف�ر نتيجة زخات االمطار املصحوبة 
بالرع�د و الربق ، و بعد دقائق تم ايقاف 
الصفارة عن التشغيل الذاتي عن طريق 
الخطأ و بس�بب مي�اه األمطار.اما عدم 
هبوط طائرة تركيش أير فس�ببه كثافة 
الغي�ث وس�وء الطق�س وق�رار كابت�ن 
الطائ�رة بع�دم تمكن�ه م�ن الهبوط و 
تفضيله التوج�ه اىل مطار باكو للهبوط 

فيه بسالم .
وعلمن�ا من�ذ الس�اعة االوىل أن حمي�د 
طه�ران  محاف�ظ  مس�اعد  ك�ودرزي  
للش�ؤون االمني�ة رصح ب�أن صف�ارة 
االنذار اش�تغلت ذاتيا ع�ن طريق تماس 

كهربائي س�ببه ش�دة هطول األمطار. 
و ه�ذا الس�بب هو نفس�ه ال�ذي حمل 
قائ�د الطائرة املدني�ة الرتكية عى تغير 
مسارها و التوجه لباكو وال يشء يدعو 

للقلق.
 F ورداً ع�ى ش�ائعات بدخ�ول طائ�رة 
15 صهيوني�ة )أو أكث�ر( املجال الجوي 
لطهران و تش�غيل صف�ارة اإلنذار فقد 
علمنا من ناطق رسمي للقوات املسلحة 
االيراني�ة أن أي طائ�رة صهيوني�ة ل�م 
تدخ�ل املجال الج�وي ال يف طه�ران وال 
غرها من املدن اإليراني�ة، نظراً لكونها 
ليس�ت ق�ادرة ع�ى التحلي�ق أكثر من 
و  إياب�اً(  و  )ذهاب�اً  كيلوم�رت   1200
ه�ي ل�م تدخ�ل مجالن�ا الجوي أب�داً و 
مطلقاً،ونظرا ألن الرادارات اإليرانية] و 
منها مثالً منظومتا كاستا و نبو[ قادرة 

ع�ى كش�فها و املض�ادات الصاروخية 
تصطاده�ا حتم�اً و تتعقبه�ا ف�وراً،و 
ه�ذا ما حصل عن�د اكتش�اف منظومة 
ال�درون  لطائ�رة   اإليراني�ة  ال�رادارات 
االس�تطالعية االمريكية ف�وق املتطورة 
RQ170 الغالي�ة التكاليف و غر القابلة 
لإلكتشاف ]كما زعمت واشنطن[ لكنها 
وقع�ت يف ش�باك صقور اي�ران و انزِلَت 
اىل االرض بس�الم ،و ت�م العم�ل عليه�ا 
باملعك�وس و صنع�ت طه�ران طائرات 
ة أكثر تطورا من RQ170 و بعدد  مس�ررّ

كبر.
و نع�ود لطائ�رة F35 الت�ي كان�ت ق�د 
و قاعدته�ا  لربيبته�ا  أمري�كا  باعته�ا 
ارسائي�ل  االوس�ط)دويلة  ال�رق  يف 
الغاصب�ة( و كان�ت ع�ى وش�ك بيعها 
البو ظبي بعد موافقة الخارس الفاش�ل 

طرمب�ة ع�ى الصفق�ة يف آخر ي�وم من 
عه�ده االس�ود يف البيت األبي�ض مقابل 
تطبي�ع العالق�ات ب�ني ابوظب�ي و ت�ل 
أبيب،ولكن ألغاها بايدن أمس، فإن هذه 
الطائ�رة بالغوا كثرا يف ذك�ر مزاياها و 
زعموا كونها غ�ر مرئية للرادار!! بينما 
الواقع أثبت عدم جدواها وقلة فاعليتها 
إب�ان الع�دوان االمريكي ع�ى العراق يف 
1991وعى س�وريا قب�ل و بعد 2020 و 
قررت الق�وة الجوي�ة األمريكية التخيل 
 ،F22 عنها و اس�تبدالها بطائ�رة رپتور
وله�ذا طفق�ت واش�نطن تبح�ث عمن 
يش�رتيها منها م�ن دول العال�م الثالث 
، ب�دالً م�ن بقائه�ا مركون�ة يف املخادع 
واملخازن واالوكار، دون استفادة يأكلها 

الصدأ.
   و حس�ب مايتوف�ر لنا م�ن معلومات 

ف�إن أي طائ�رة تن�وي دخ�ول املج�ال 
الجوي االيراني تكون قابلة للرصد وهي 
مازالت يف س�ماء البلدان املجاورة،و قبل 
مئ�ات الكيلومرتات من وصولها للحدود 
االيراني�ة ،و يت�م تعقبها ف�ور وصولها 
للح�دود ، م�ن خالل رصده�ا بRCS و 
املنظومات ف�وق املتط�ورة التي دخلت 
االيراني�ة  الجوي�ة  الق�وات  الخدم�ة يف 
من�ذ 2011و ت�م به�ا اصطي�اد الدرون 
االس�تطالعية االمريكي�ة غالي�ة الثمن 
RQ170 بمج�رد إقالعه�ا م�ن قاع�دة 
بك�رام االفغانية،كما و اس�قطت ايران 
طائ�رة أمريكي�ة أخ�رى يف 20حزيران 
1999و اع�رتف الكابت�ن بي�ل أورب�ان، 
املتحدث باس�م القيادة املركزية للجيش 
األمريك�ي، إن الطائ�رة املس�قطة ه�ي 
طائرة اس�تطالع،و ادع�ى أنها كانت يف 
األج�واء الدولية« و إن الطائرة من طراز 
تريت�ون إم كي�و-4 يس تابع�ة للبحرية 

األمريكية.
 إذن؛يف 29كان�ون الثان�ي 2021 كان�ت 
قضية الغ�ارة املزعومة س�البة بانتفاء 
املوض�وع م�ن أساس�ه، و ل�م تجرؤ ال 

دويلة ارسائيل اللقيطة و الغرها عى ا
نته�اك املج�ال الج�وي االيران�ي ب�ل و 
الوصول لطهران!!فحدود ايران تبعد عن 
فلسطني املحتلة مسافة أجواء العراق و 
االردن،او الع�راق و س�وريا،او األردن و 
السعودية ،زائداً 600كيلومرت يف األجواء 
االيرانية و هي أقرص مس�افة من حدود 
الع�راق اىل طه�ران، و لذل�ك رسعان ما 
انطفأت جذوة أفراح مذيعات فضائيات 
انبس�طت  اللوات�ي  الفتن�ة  و  الدج�ل 
أساريرهن بابتس�امات ماكرة صفراء، 
فرحاً و شماتًة ، ظناً بوجود غارة جوية 
ضد الجار املس�لم !!لك�ن خاب ظنها ،إذ 
رسعان ما انكشفت الحقيقة و انكفأت 
وس�ائل التواصل االجتماعي و تالش�ت 

مبالغاتها الفيسبوكية املضللة ؛
*}َو َردَّ اللَّ�ُه الَِّذي�َن َكَف�ُروا ِبَغْيِظِهْم لَْم 
َيَناُل�وا َخْرًا َو َكَفى اللَُّه الُْمْؤِمِننَي الِْقَتاَل 
َو َكاَن اللَُّه َقِويًّا َعِزيزًا {*]25/االحزاب[ 

انكشفت حقيقة الغارة الموهومة فانطفأت 
عندما يس�عى اإلنس�ان إليج�اد الحل�ول املناس�بة لح�ل الكثر من جذوة فضائيات الدجل

املش�اكل اإلداري�ة يف األرسة واملجتمع، فهو بحاجة ماس�ة لصناعة 
القرار الصائب الحكيم املتناس�ب مع املرحلة التي ُيواكبها ويتعايش 
معه�ا؛ فصناعة الق�رار الناج�ح وتطبيقه يف الحياة لي�س بالعملية 
الس�هلة الت�ي يق�وم بها اإلنس�ان متى ما ش�اء، وإنما ه�ي عملية 
تحتاج الكثر م�ن الحيطة والحذر واالستش�ارة والحكمة والتجربة 
من قبل املس�ؤولني واملربني أنفسهم؛ وذلك من خالل البحث الدؤوب 
عن الحلول املناسبة، وانتقائها من بني الحلول املطروحة عى طاولة 
البح�ث، واالستش�ارة؛ مم�ا يتطلب ذل�ك التأكيد عى حس�ن اختيار 
البدائل املناسبة للجميع، وعدم الترسع يف إبداء الرأي الفردي، لكي ال 

تكون صناعة القرار وباال عى اإلنسان وأرسته ومجتمعه.
وهن�اك فارق بني صناعة القرار واتخ�اذه يف الحياة؛ فصناعة القرار 
البد أن تُكون عملية ممنهجة من قبل اإلنسان؛ فمن الطبيعي أن يمر 
اإلنسان املس�ؤول بمراحل حتى يس�تطيع صناعة قراراته الحكيمة 
واملدروس�ة، وذلك من خالل وضع املشكلة قيد الدراسة واالستشارة، 
والبحث والتحري عن الحلول املناس�بة لحل املشكلة، فاإلنسان حتًما 
ج  ال يس�تطيع صعود الس�لم كله بخطوة واحدة، ب�ل يحتاج إىل التدرُّ
حت�ى يص�ل إىل القمة، كذلك ه�ي صناعة الق�رار، البد لإلنس�ان أْن 
يس�عى ُمجتهدا لصناعة قراراته اليومية صناعًة سليمًة وصالحًة، ال 
تُشوبها املشاعر املنحازة للذات، بل تكون مبنيًة عى األسس العلمية 

واملنطقية يف سبيل املصلحة العامة.
وورد عن أمر املؤمنني اإلمام عيل بن أبي طالب أنه قال: »َمِن اْس�َتَبدَّ 

ِبرَأِْيِه َهلََك، وَمْن َشاَوَر الرَِّجاَل َشاَرَكهم يِف ُعُقولِهم«.
ت الكثر من اإلش�كاليات، وأثقلْت عاتَق املجتمع  هناك ق�رارات خلفَّ
وأفراده، كما هي حال بعض القرارات التي تقرر يف املس�اء، وُيفرض 
تطبيقه�ا يف الصباح، دون مراعاة ألح�وال مصالح البلد التي تفتقت 
عبقرية الطبقة الحاكمة السياسية –  عن حل جاهز ورسيع لالزمة 
املالي�ة يف الع�راق ،وق�د حصلت عى موافق�ة رئيس ال�وزراء بتمليك 
محطت�ي الرميلة وش�ط البرصة / ال�دورة البس�يطة إىل رشكة كار 
بعد تقييم قيمتها الس�عرية بوضعها الح�ايل من قبل رشكات عاملية 
رصينة مقابل قيام الركة ببن�اء محطة توليد بقيمة تلك املحطات 
يف أي موق�ع تختاره ال�وزارة .. وبدورها تطل�ب وزارة الكهرباء من 
مكتب رئيس ال�وزراء تزويدها باآللية للتعامل مع العرض ليتس�نى 
له�ا إج�راء الالزم ه�ذا الحل هو بيع االم�الك العام�ة ، لتغطية هذه 

الخسائر .
باملنط�ق االقتص�ادي الس�ليم يمك�ن البح�ث ع�ن حل�ول مماثل�ة 
الزمة مالية مس�تفحلة ، ف�االرايض مثال هي ث�روة مجمدة ويمكن 
اس�تثمارها وجني الفوائد منها ، بدال م�ن بقائها كما هي ، اي دون 
ج�دوى، اقتصادي�ة ، أم�ا املرافق العام�ة فينبغي البح�ث يف جدوى 
بقائها بيد الدولة او خصخصتها ، ، ولكن املش�كلة يف العراق ليس�ت 
يف الحسابات او يف الجدوى االقتصادية او يف منافع االستثمار ، وانما 
هي مش�كلة نظام ، تديره طبقة مختلطة من رجال السياسة واملال 
، وتذه�ب بالدول�ة باتجاه تعمي�ق االزمة بدال من حله�ا . وليس أدل 
عى هذا س�وى انتفاق السيايس عى حل ، يعرف الجميع انه موقت ، 

يعالج نتائج االزمة وليس اسبابها.
املرافق العامة ال يمكن بيعها لس�ببني ، فهي اما مفلس�ة وخارسة ، 
ولن يش�رتيها أحد بوضعه�ا الراهن ، واملطلوب انعاش�ها ، واما هي 

مؤسسات رابحة ، ينبغي العمل لتطويرها .
إنَّ اتخ�اَذ الق�رار يج�ب أن ال يكون عش�وائيًّا بال مب�االة وال اهتمام 
وال مراع�اة ، ب�ل يج�ب أن يكون قائما ع�ى التفك�ر العميق وعدم 
االس�تعجال يف ص�دوره؛ لذا عى املس�ؤولني أن يرحموا من يف األرض 

لرحمهم من يف السماء.

أوقفوا القرارات 
األقتصادية المستعجلة..!

حمد كاظم خضير

بقلم/ فوزي بن حديد
بعد أن هدأت عاصف�ة الترصيحات النارية 
التي شهدها عهد الرئيس األمركي السابق 
دونال�د ترام�ب، والت�ي كان�ت تصاحبه�ا 
تح�ركات عس�كرية كب�رة عى مس�توى 
املنطق�ة، وكانت القاذف�ات األمركية »بي 
52« تج�وب معها س�ماء املنطقة، مطلقة 
دوي�اً هائالً م�ع وجود إرسائييل وس�عودي 
إي�ران والعم�ل  كب�ر، اس�تعداداً ل�رب 
قدراته�ا  إىل  والتع�رف  اس�تفزازها  ع�ى 
االس�تعدادية والعس�كرية، يف الوق�ت الذي 
كانت األخرة أيضاً ُترِي أمركا و«إرسائيل« 
ة  جنده�ا الجديد املتمثل بالطائرات املس�ررّ
وقاذف�ات  اآلالف،  نق�ل  ل�م  إن  باملئ�ات، 
الصواريخ الباليس�تية والقواعد العسكرية 
أعم�اق  ويف  األرض  وف�وق  األرض  تح�ت 
البح�ار. بع�د كل ذلك، بدأت ح�رب كالمية 
أخ�رى ب�ني إي�ران وأم�ركا ح�ول االتفاق 
النووي، وإن بدت ه�ذه الحرب أخفرّ وطأة 

وأقلرّ ِحدة.
وبعد أن غادر ترامب البيت األبيض، تنفرّس 

الجميع الصعداء، وأبدى كل طرف استعداده 
للح�وار والرجوع إىل االتف�اق النووي املربم 
يف الع�ام 2015، لكنهم�ا اختلف�ا اختالف�اً 
ش�ديداً يف وس�ائل االتصال، فهل س�يكون 
هن�اك اتف�اق جدي�د أو أنه االتفاق نفس�ه 
ال غ�ر؟ واحت�دم الج�دال يف ه�ذه النقطة، 
فبينم�ا ت�رى أمركا أن عى إي�ران أن تبادر 
وتعلن التزامها التام باالتفاق النووي، وأنها 
مستعدة للحوار مع أمركا عى اتفاق جديد 
يش�مل الصواريخ الباليس�تية، تقول إيران 
إن من ينبغي أن يب�ادر إىل ذلك هو الواليات 
املتح�دة األمركي�ة نفس�ها، ألنه�ا الطرف 
الذي خ�رج من االتف�اق، وعليه�ا أن تقوم 
بخطوة إيجابية تعربرّ عن حسن نية، وترفع 
العقوب�ات األمركي�ة كاملة عنه�ا، لتكون 
إي�ران بعدها مس�تعدة للجل�وس إىل طاولة 

الحوار.
أعتقد أن هذا امللف سيأخذ وقتاً، وستستمر 
ه�ذه املجادل�ة الكالمي�ة ب�ني الطرف�ني ما 
ل�م يتدخ�ل ط�رف ثال�ث يمك�ن أن يجمع 
الخصم�ني إىل طاول�ة واح�دة لب�دء ح�وار 

يخي�ف  م�ا  ه�ذا  أن  رغ�م  اس�رتاتيجي، 
»إرسائي�ل« يف الدرج�ة األوىل، الت�ي اعتربت 
أن رجوع الواليات املتحدة األمركية إىل لغة 
الح�وار مع إي�ران كارثة وس�ابقة خطرة، 
ح بذلك رئيس ال�وزراء اإلرسائييل  كم�ا رصرّ
بنيام�ني نتنياه�و، ولك�ن هن�اك مؤرشات 
توحي بقرب املفاوضات الدبلوماس�ية بني 
إيران وأمركا بعد تعيني إدارة بايدن مبعوثاً 
خاص�اً إليران، وه�و الوس�يط املبارش بني 

الدولت�ني.
كم�ا أن هن�اك أطراف�اً فاعل�ة يف املنطق�ة 
يمكنها أن تؤدي هذا الدور كدولة قطر، التي 
ت يف أكثر من مناس�بة عن اس�تعدادها  عربرّ
ألداء دور مه�م يف ه�ذه القضي�ة وتقري�ب 
وجه�ات النظر والنظ�ر يف كل العوائق التي 
تح�ول دون إنش�اء اتف�اق جدي�د يصم�د 
يف وج�ه التي�ارات املعادي�ة واملعرقل�ة م�ن 
»إرسائيل«، فمن سيتنازل لآلخر أم يجب أن 
يتن�ازل كل من الطرف�ني لآلخر، وخصوصاً 
أنن�ا نعل�م أن ج�ون ك�ري، املس�ؤول عن 
املن�اخ يف إدارة باي�دن الحالي�ة، والذي كان 

وزي�راً للخارجي�ة يف عهد الرئيس األس�بق 
ب�اراك أوبام�ا ومهن�دس االتف�اق النووي 
م�ع إي�ران، يمك�ن أن ي�ؤدي دوراً فاعالً يف 
هذه املس�ألة، ولو كان ه�ذا األمر ليس من 
صميم اختصاصه يف ه�ذه اإلدارة الجديدة، 
لكنه يمكن أن يس�هم بطريقة أو بأخرى يف 

تقريب وجهات النظر بني الجانبني!
ال ش�ك يف أن األم�ر لي�س س�هالً، ولكنه يف 
الوقت نفس�ه ليس صعب�اً، ما دامت قنوات 
الحوار مفتوحة، وما دام كل طرف مستعداً 
للجل�وس إىل طاولة الح�وار وبناء الثقة من 
جديد، فأمركا وإيران اليوم أش�به بزوجني 
تزورّج�ا لفرتة، ثم حدث خ�الف حاد بينهما 
يف ف�رتة ما بعد ال�زواج مب�ارشة، وانفصال 
ليأخ�ذ كل طرف وقت�ه يف التفك�ر وإعادة 
الحس�ابات، ثم اش�تاق كل ط�رف إىل اآلخر 
لبن�اء الثقة من جديد وإعادة العالقات. وملا 
تدخل طرف ثالث ُيوصف بالصدق واألمانة، 
ويع�د مقبوالً م�ن ط�ريف النزاع، اس�تطاع 
أن يجم�ع الزوج�ني من جديد تحت س�قف 
واح�د، رغم صعوب�ة ذلك يف البداي�ة، إال أن 
رغب�ة الطرفني يف االلتقاء م�ن جديد كانت 
الس�بب املب�ارش يف العي�ش جنب�اً إىل جنب 

بسالم وأمان.
وبالتايل، فإن األمر قد يحدث من جديد، كما 
يمكن أن تحدث القطيعة كلياً أيضاً، لكن إذا 
كانت هناك رغب�ة حقيقية يف إحداث اتفاق 
قوي وصامد رغم تحفظ »إرسائيل« وفشل 
مخططاته�ا يف إجب�ار إيران ع�ى الرضوخ 
لتعليمات الدول الكربى، فإن االتفاق بينهما 
هو العنوان الذي سيسود يف الفرتة القادمة، 
وس�تكون هناك التزامات ينبغ�ي للطرفني 
اإليفاء به�ا، وبالت�ايل تدخل إي�ران معركة 
دبلوماس�ية توصف بالحمائمية وتنضم إىل 
الرسب العاملي، لكن رشوط أمركا قد تكون 
قاس�ية هذه امل�رة، وأولها أم�ن »إرسائيل« 
والك�ف ع�ن دع�م الحوثي�ني وح�زب الله 
اللبنان�ي والنظ�ام الس�وري، وهي رشوط 
�هل أن تقبل بها إي�ران إال يف  ليس م�ن السرّ
حدود ضيرّق�ة، فهل يمكن فع�اًل أن يتوافق 

الطرفان من جديد يف حوار اسرتاتيجي؟

بقلم/ محمد الكعبي
تعي�ش املنطقة زحام ورصاع بني االحزاب السياس�ية 
والتيارات الفكرية وتداخل املفاهيم وتشعبها، وفقدان 
األم�ن واالس�تقرار وانتش�ار الجوع والفق�ر يف اغلب 
دولها، وأصبح املجتمع يعيش حالة التشابك  الفكري 
والت�زاوج الثق�ايف واخت�الط يف املفاهيم واملس�لمات، 
و ت�اه الف�رد يف خضم هذه الرتاكمية املتس�ارعة، ولم 
يس�تطع الكثر من مواجه�ة التحديات لقل�ة املناعة 
الفكرية واغراق املجتم�ع ببحر الرصاعات والحروب، 
مما انتج تراجع يف كثر من القيم والتي بدورها ولرّدت 

انهيار املنظومة السياسية واألمنية واالقتصادية.
ينبغ�ي القي�ام بمراجع�ة حقيقي�ة وج�ادة  تبدأ من 
الذات وتنطلق ألفق أوس�ع، ونحتاج إىل قراءة التأريخ 
بش�كل تفصييل دقيق ونمعن النظر بتجارب الشعوب 
وم�ا آل�ت ألي�ه حياته�م وكي�ف نجح�وا يف مواجهة 
التحديات، باعتمادهم عى انفس�هم وعى ما يملكون 
م�ن طاقات لبن�اء بلدانه�م، وما س�نغافورا والصني 
عن�ا ببعيد، ففي ع�ام 1928م، انه�ار اقتصاد الصني 
بس�بب ارهاق�ه بالرائب لدع�م امراء الح�رب، ويف 
نف�س العام اندلع�ت الحرب االهلي�ة ويف عام 1946م 
اس�ُتؤنِفت الح�رب االهلي�ة ب�ني ح�زب الكومينتانغ 
والحزب الشيوعي الصيني، مما أدى  إىل اقرار  دستور 
جمهوري�ة الصني عام 1946م،  ب�دل قانون 1928م، 
وقد عانت الصني من الغزو والحروب الداخلية، وكانت 
الص�ني  قبل 1948م، تعيش الفق�ر والحرمان، واكثر 
م�ن 85 باملئ�ة من ش�عبها اليق�رأ واليكتب وانتش�ار 
املخدرات والجريمة بش�كل فضيع، لكنها اس�تطاعت 
ان تنه�ض من ه�ذا الواق�ع اليسء وتصب�ح من اكرب 

الدول الصناعي�ة واعظمها اقتصادي�اً، أدخلت الصني 
إصالح�ات اقتصادي�ة كربى قائمة عى نظام الس�وق 
يف ع�ام 1978م،حيث أصبحت أرسع االقتصادات نمواً 
يف العال�م  وأك�رب دولة  مص�درة يف العال�م وثاني أكرب 
مس�تورد للبضائع، وتعترب الصني ثان�ي أكرب أقتصاد 
يف العال�م  م�ن حيث النات�ج املحيل االجمايل االس�مي، 
وعضوا دائ�م يف  مجلس األمن لألم�م املتحدة، وعضواً 
يف منظمات عاملية ومنها مجموعة العرين  ومنظمة 
شانغهاي للتعاون ومنظمة التجارة العاملية واصبحت 
ق�وة عظمه�ا وتمتل�ك ترس�انة نووية مع�رتف بها، 
وتمتل�ك أكرب جي�ش يف العالم، كل ه�ذا  بفضل ثقتها 
بنفس�ها ووجود رجال اكفاء ح�ددوا هدفهم واجادوا 
البن�اء والتطور وف�ق رؤية صحيح�ة واقعية وتعرف 
م�ا تريد واي�ن ترين وكيف تحقق م�ا تريد ألنها تؤمن 
بما تري�د وكانت تحم�ل عقلية مرنة، فلديه�م القائد 
والفك�رة ورشيحة التغي�ر والبناء متوف�رة للنهوض 

بمهمة التحول العاملي الكبر. 
 نح�ن نملك اعظ�م مقومات النج�اح  ففين�ا العلماء 
والكفاءات واملوارد الطبيعية العظيمة واملوقع الجغرايف 
املمي�ز والتي تؤهلنا إىل امكانية الوقوف والنهوض من 
جدي�د لنواكب العالم برط أن نس�تفيد من تجاربهم 
ونطوره�ا بما ينس�جم مع ش�عوبنا وقدراتنا، وعلينا 
أن نب�ادر بالتغي�ر  بأنفس�نا ال أن ننتظ�ر التغير من 

الخارج، فليس للبلد إال أهله.
 نحتاج أن نس�أل أنفس�نا  أين الخلل ولم نحن هكذا؟ 
م�اذا نري�د؟ وكيف؟  مل�اذا النتحرك للنه�وض وماهي 
أولوياتن�ا واهدافنا ورؤيتن�ا ؟ ماهي املعوقات و كيف 
ننه�ض وكيف نب�دأ ماهي الخط�وة االوىل وكم نحتاج 

معركة دبلوماسية بين إيران وأميركا
هل تنتهي باتفاق نووي جديد؟

الصين نموذج معاصر 
للتنمية الحديثة 
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المراقب العراقي/ بغداد...
أعل�ن نادي الحش�د الش�عبي 

الريايض، تسمية رئيس هيئة 

الحشد الشعبي فالح الفياض 

رئيساً فخرياً للنادي.
وقال نائب رئيس نادي الحشد 
الش�عبي الري�ايض اب�و ف�دك 
املحم�داوي، يف بيان صحفي، 
لن�ادي  اإلداري�ة  »الهيئ�ة  إن 

الري�ايض،  الش�عبي  الحش�د 
ق�ررت تس�مية رئي�س هيئة 
الحشد الشعبي فالح الفياض 

رئيسا فخريا للنادي«.
وأض�اف ان »التس�مية تم�ت 

اإلداري�ة  للهيئ�ة  اجتم�اع  يف 
مؤك�دا  ام�س”،  ي�وم  عق�د 
الداع�م  يعت�ر  “الفي�اض  ان 
واملب�ادر يف اقامة النش�اطات 
االجتماعية والرياضية للحشد 

الش�عبي بع�د مرحل�ة ما بعد 
الن�ر الكبري ع�ى عصابات 
س�وح  يف  االجرامي�ة  داع�ش 
أرض  ع�ن  والدف�اع  القت�ال 

الوطن ومقدساته«.

الفياض رئيسًا فخريا لنادي الحشد الشعبي الرياضي

التطبيعية تشرع ببدء االنتقاالت الشتوية من اليوم

الصقور يعود للصدارة بهاتريك
 ايمن حسين والسفانة يعمق جراحات االنيق 

ع�اود فريق الجوية بكرة الق�دم صدارته لقائمة 
ال�دوري املمتاز، بع�د الفوز عى النف�ط 4-1، يف 
لق�اء ج�رى عى ملع�ب الش�عب ال�دويل، ضمن 
منافس�ات الجولة 16 ل�دوري الك�رة املمتاز، يف 
حني عمق الس�فانة جراحات ضيف�ه االنيق بعد 

هزيمته بهدف واحد دون رد.
وكان�ت بداي�ة اللق�اء قوية م�ن النف�ط وهدف 
التق�دم عن�د الدقيقة 5، عن طري�ق محمد داود، 
ه�ذا اله�دف رف�ع م�ن املس�توى الفن�ي للقاء، 
ومنح الجوية ثقة للع�ودة اىل املباراة وتمكن من 
التعديل بواسطة أيمن حسني، وعاد نفس الالعب 
للتس�جيل الهدف الثاني ولكن هذه املرة من ركلة 
ج�زاء يف الدقيقة عند الدقيق�ة 39، لريتفع االداء 
للجوية والهدف الثالث عند الدقيقة 42 وبهاتريك 
م�ن أيمن حس�ني، لينته�ي الش�وط االول جوي 

.1-3
وومع بداية الش�وط الثان�ي زاد الجوية من غلة 
االه�داف واله�دف الراب�ع ج�اء يف الدقيق�ة 50 
بواس�طة كرار عيل بري، وبعد إن إطمأن الجوية 
عى النتيج�ة، أغلق كل املنافذ ع�ى النفط ولعب 

بشكل مسرتيح لينهي اللقاء لصالحه 1-4.
وبفوز الجوية عاد اىل الصدارة ب� 32 نقطة، يليه 
الرشطة يف الوصافة ب� 31 نقطة،ونفط الوس�ط 
باملرك�ز الثال�ث ب� 29 نقط�ة، مع انتظ�ار لقاء 
النج�ف والزوراء، حيث يحتل االخري املركز الرابع 

ب� 28 نقطة.
ويف ذات الجول�ة، حقق فري�ق الرشطة فوزه عى 
الحدود بهدفني دون رد، يف املباراة التي احتضنها 
ملع�ب التاج�ي ام�س االح�د ضمن منافس�ات 

الجولة ذاتها.
وس�جل ثنائية القيث�ارة الخ�راء كل من مراد 
محم�د يف الدقيق�ة الع�ارشة وس�عد ناط�ق يف 

الدقيقة 86.
وبهذا الف�وز وصل الرشطة اىل الص�دارة برصيد 
31، فيم�ا توقف رصيد الحدود عند النقطة 14 يف 

املركز السابع عرش.
وف�رض فريق زاخو التعادل اإليجابي بهدف أمام 

فريق نفط الوسط.
وبه�ذا فقد خرس نفط الوس�ط نقطتني ثمينتني 
وفقدان فرصة اس�تعادة الص�دارة يف هذا الجولة 

حي�ث أرتفع رصيده اىل 29 نقط�ة خلف الجوية 
واملتصدر الرشطة.

وعاد فريق الطلبة من البرة بخسارة من امليناء 
صفر - 1، يف لقاء جرى عى ملعب الفيحاء.

وشهد الش�وط االول من املباراة أفضلية للميناء 
ولع�ب ضاغط�اً يف س�احة الطلب�ة م�ع ف�رص 
متاحة عى املرمى، ليتقدم بهدف حس�ني يونس 
عن�د الدقيق�ة 27، وح�اول الطلب�ة التعدي�ل اال 
ان دفاع�ات املين�اء أغلف�ت املنافذ ع�ى الفرص 
الطالبي�ة، لينتهي الش�وط االول مينائي بالهدف 

الوحيد.
ام�ا الش�وط الثان�ي من املب�اراة ش�هد أفضلية 
للطلبة يف محاوالت إلدراك التعادل، اال ان الترسع 
أفس�د الهجمات الطالبية، لينته�ي اللقاء بهدف 

امليناء الوحيد.
ويف س�ياق متصل وداخل اروق�ة الدوري املمتاز، 

كش�فت الهيئة التطبيعية إلدارة شؤون اتحاد 
ك�رة الق�دم، امس االح�د، ع�ن موعد بدء 

وانتهاء االنتقاالت الش�توية لالعبي كرة 
القدم يف الدوري املمتاز.

وق�ال مدير قس�م املس�ابقات يف الهيئة ش�هاب 
احمد، يف تري�ح تابعته »املراق�ب العراقي« إن 
»فرتة االنتقاالت الشتوية لالعبي الكرة يف االندية، 
ستبدأ اعتبارا من اليوم االثنني االول من شباط«،  
مضيف�ا أنها »ستس�تمر حتى ال� 28 من ش�هر 

شباط املقبل«.
ودعا مدير قسم املسابقات يف الهيئة التطبيعية، 
إدارات االندي�ة إىل »تقديم عقوده�ا مع الالعبني 
الج�دد الذين س�يمثلون فرقها 
بغي�ة  املس�ابقات  لقس�م 
ومصادقته�ا  تدقيقه�ا 
يف  ال�الزم  وإج�راء 
لدى  رس�مياً  اعتماده�ا 

الهيئة التطبيعية«.

أك�د رئيس الهيأة االدارية لنادي الزوراء الريايض فالح 
حس�ن، امس االحد، أن ملعب النادي لن يكون جاهزاً 

قبل نهاية العام الحايل. 
وقال حس�ن، يف تريح تابعت�ه »املراقب العراقي« إن 
»امللعب وبرغم تواصل العمل بشكل متصاعد لن يكون 
جاهزاً قبل العام املقب�ل«، مبيناً أن »هنالك الكثري من 
الوعود بتسليمه خالل األشهر املقبلة ولكن بعد الزيارة 
األخرية برفقة وزير الش�باب والرياضة عدنان درجال 
واالط�الع عى ما وصلت اليه مراح�ل اإلنجاز تبني أنه 

من غري املمكن تسلّم امللعب قبل نهاية العام الحايل«.
من جانب آخر أوضح حسن، أن »األزمة املالية رافقت 

الفري�ق منذ والدة النادي، والس�بب هو اعتماد النادي 
عى هبات وعطايا الوزراء املتعاقبني عى وزارة النقل، 
أم�اًل يف أن يتم تخصيص ميزانية خاص�ة للنادي كما 
هو الحال يف أندية الرشطة والجوية وامليناء وغريها«. 
وتابع حس�ن، أن »أدارة ن�ادي الزوراء يف كل عام تبذل 
جهوداً اس�تثنائيًة للوصول اىل ب�ر األمان خصوصاً أن 
الفري�ق ينش�ط يف الكثري من البط�والت املحلية ولديه 
مش�اركات خارجية مثل بطولة دوري أبطال آس�يا«، 
الفت�ًا إىل أن »نادياً بهذا الثق�ل مثل الزوراء يجب له أن 
يكون رشكة من مقوماتها أن تكون استثمارية، وهذا 

ما تخطط له االدارة بعد تسلّم امللعب«.

أبدى م�درب أمانة بغداد عصام حم�د قناعته بالتعادل 
الس�لبي أمام الس�ماوة أمس يف الجولة السادسة عرش 
من ال�دوري املمتاز، وفق الظروف الت�ي مر بها الفريق 

عى حد قوله.
وق�ال حم�د، يف تريح تابعت�ه »املراق�ب العراقي« إن 
»النقط�ة من أرض املنافس مقبول�ة إذا كانت الظروف 

بالتعقي�دات الت�ي مررن�ا به�ا، حي�ث عانينا 
2 بس�بب  م�ن غي�اب س�بعة العب�ني، 

اإليق�اف نتيج�ة البطاق�ات وثالث�ة 
بس�بب اإلصاب�ات املختلفة و2 من 

املحرتف�ني الذي�ن ت�م االس�تغناء 
عنهم«.

واض�اف، أن »تل�ك الغيابات لم 
تك�ن س�هلة بامل�رة باملقاب�ل 

أرضي�ة ملعب الس�ماوة معق�دة جدا وم�ن الصعب أن 
تحافظ عى أس�لوب اللعب الذي تنتهجه طوال مباريات 
املوس�م، وه�ذا األم�ر أقلقن�ا وس�بب بع�دم تس�جيلنا 
األه�داف«. وأوض�ح أن »يف ظ�ل تلك املعطي�ات وتخرج 
م�ن املباراة بنقط�ة فأعتق�د األمر مقب�ول واملهم كان 
هن�اك حصاد ول�و لنقطة أفضل م�ن أن تخرج 
من املباراة بدون نقاط والفريق س�يبدأ 
التحضري ملواجهة النجف يف املباراة 

املقبلة«.
الت�ي  املب�اراة  أن  إىل  يش�ار 
وأمانة  الس�ماوة  جمع�ت 
بغداد يف ملعب الس�ماوة 
بالتع�ادل  انته�ت 

السلبي. 

للجن�ة  التنفي�ذي  املدي�ر  أك�د 
العراقي�ة  الوطني�ة  االوملبي�ة 
جزائر الس�هالني، أن الهيئة 
التطبيعية لالتحاد العراقي 
بكرة الق�دم، ال يجوز لها 
االرشاف ع�ى االنتخابات 

بع�د ق�رار محكم�ة النزاع�ات الرياضية 
»كاس«.

تابعت�ه  تري�ح  يف  الس�هالني،  وق�ال 
»محكم�ة كاس  إن  العراق�ي«  »املراق�ب 
وزي�ر  قضي�ة  بش�أن  قراره�ا  اص�درت 
الش�باب والرياضة عدنان درجال واتحاد 

الك�رة الس�باق واك�دت رضورة االعتماد 
عى النظام الداخيل التحاد الكرة السابق«.
واوض�ح ان »الهيئ�ة التطبيعي�ة ال يجوز 
له�ا االرشاف ع�ى االنتخاب�ات بع�د قرار 
محكمة كاس، اال اذا قررت الهيئة العامة 
ه�ذا االج�راء«. واوضح ان “ذل�ك االجراء 

يج�ب ان يتخذ الن القرار اش�ار اىل اجراء 
انتخابات بالرسع�ة املمكنة طبقا للنظام 
الداخيل لالتح�اد، والنظام الداخيل يش�ري 
اىل تش�كيل لجنة مرشفة م�ن قبل الهيئة 
العام�ة لالتح�اد وق�رارات محكمة كاس 

ملزمة عى االتحاد الدويل وقراراته”.

كش�ف مصدر مق�رب من الع�ب املنتخ�ب الوطني 
ون�ادي النفط محمد داود، أن مباراة النفط 
أمام الق�وة الجوية ضم�ن مباريات 
ال�دوري العراقي املمتاز س�تكون 
األخ�رية ل�ه ه�ذا املوس�م مع 
فريق النف�ط. وقال املصدر، 

إن “داود أخ�ر إدارة النف�ط أنه لن يتواج�د مع الفريق 
يف أي وح�دة تدريبي�ة بع�د مب�اراة القوة الجوي�ة، وأنه 
مس�تعد لتحمل كافة رشوط النادي من أجل االنتقال إىل 
ناٍد آخر”. وبني أن “محمد داود يحرتم عقده مع الفريق 
النفطي لكنه يريد وجهة مقبلة تكون ذات آفاق أوس�ع 
ل�ه”، مؤك�داً أن “إدارة الرشطة أكملت كاف�ة إجراءات 

انتقال محم�د داود من ناحية قيمة 
العقد املايل، ولم يتبق سوى موافقة 

إدارة نادي النفط”.
الجدي�ر بالذكر أن ف�رتة االنتقاالت 
الشتوية تنتهي يف الثامن والعرشين 

من شهر شباط املقبل.

دخ�ل منتخبن�ا الوطن�ي للركبي، 
ام�س االح�د يف معس�كر تدريبي 
مغلق بمحافظة كربالء املقدس�ة 
ملدة عرشة ايام تحض�ري للبطولة 
العربية السادس�ة التي ستقام يف 

االسكندرية.
الوطن�ي  املنتخ�ب  وق�ال م�درب 
مصطف�ى عب�د، يف بي�ان تلق�ت 
»املراقب العراقي« نس�خة منه ان 
»وفد املنتخب سيتوجه ظهر اليوم 

اىل كرب�الء للدخ�ول يف معس�كره 
محط�ة  اخ�ر  س�يكون  ال�ذي 

تحضريية للبطولة العربية«.
واضاف ان »املنتخب اكمل تجمعه 
يف بغ�داد باقامة تدريب�ات يومية 
صباحي�ة ع�ى ملع�ب الجامع�ة 
املس�تنرية تم الرتكي�ز بها عى 

الجانب البدني«.
املنتخ�ب  »قائم�ة  ان  اىل  واش�ار 
ضم�ت ١٥ العبا ه�م : رسمد عبد 
عدن�ان  وحس�ني  ط�ارق  وعم�ر 
ومصطف�ى احم�د في�اض وانس 
فال�ح ومهند عب�د الكريم ومحمد 
ص�ادق احمد وعيل انور وحس�ني 
منذر وحس�ني حامد وعيل قاس�م 
وسالم رضا وايمن محسن وعزيز 

حيدر وسيف حقي«.

تأكيد اداري على عدم جاهزية ملعب الزوراء
 قبل العام المقبل

وطني الركبي يعسكر في كربالء تحضيرًا 
للبطولة العربية

مدرب االمانة: الخروج بنقطة امام 
السماوة مرضي

تعقيبا على قرار »كاس« السهالني: ال يجوز للتطبيعية االشراف على االنتخابات

محمد داود يودع النفط بعد مباراة الجوية يوم امس



لم يس�تطع النرويجي إيرلينج هاالند، وضع بصمة تهديفية 
خالل فوز فريقه بوروسيا دورتموند عىل ضيفه أوجسبورج 
)3-1(،، ضمن منافسات الجولة ال�19 من الدوري األملاني.

الدويل النرويجي س�نحت له فرصة هز ش�باك أوجس�بورج 
بهدف من عالمة الجزاء، لكنه سدد الكرة يف العارضة، ليهدر 
أول ركل�ة جزاء يف مس�رته.وتعد ه�ذه املباراة ه�ي الثانية 
لصاح�ب ال��20 عاًما هذا املوس�م ضد أوجس�بورج، إال أنه 
فشل يف صيد شباك الفريق الذي يحتل املركز ال�13 عىل مدار 

180 دقيقة.
ونرص�د تباين س�جل هاالن�د التهديف�ي بني كب�ار وصغار 

البوندسليجا عىل النحو التايل:-

 صائد الكبار 
اعتاد املهاجم النرويجي الشاب هز شباك فرق النصف األول 
من جدول البوندسليجا هذا املوسم، حيث لم يغب سوى عن 

مواجهتي فريقني فقط من ال�8 األوائل.

وغ�اب هاالند ع�ن مواجه�ة آينرتاخ�ت فرانكف�ورت، التي 
انته�ت بالتعادل )1-1(، كما أنه لم يش�هد خس�ارة فريقه 
ع�ىل يد يونيون برل�ني )1-2(.وبخالف ذل�ك، ظهر هاالند يف 
7 مباري�ات ضد ال�8 األوائل، منها مواجهتني ضد بوروس�يا 
مونش�نجالدباخ، الذي هز ش�باكه ب�4 أهداف عرب ثنائية يف 
كل مباراة.وبش�كل عام، س�جل هاالند حت�ى اآلن 9 أهداف 
يف ش�باك الف�رق الت�ي تحت�ل املراك�ز ال��8 األوىل، حيث لم 
يتوق�ف عن التهديف س�وى أمام باير ليفرك�وزن )الثالث(، 

وفولفسبورج )السادس(.
 ويعد جالدباخ الضحية املفضلة لهاالند بني هؤالء باستقباله 
4 أه�داف، يلي�ه اليبزيج وفرايب�ورج بنتيج�ة )2-2(، فيما 
تلق�ت ش�باك بايرن ميون�خ، املتص�در، هدًف�ا وحيًدا.بلغت 
أه�داف مهاج�م دورتمون�د يف البوندس�ليجا 14 هدًفا حتى 
اآلن، سجلها خالل 14 مباراة، بمعدل تهديفي يبلغ هدًفا كل 

مباراة، حيث غاب عن 5 لقاءات بسبب اإلصابة.

يأمل يواخيم لوف املدير الفني للمنتخب األملاني أن يختار النجم الصاعد 
جمال موس�ياال اللعب يف صفوف املاكين�ات بدال من املنتخب اإلنجليزي.
لكن لوف التزم الصمت فيما يتعلق بإمكانية عودة توماس مولر وجروم 
بواتين�ج إىل املنتخب الوطني خ�الل كأس األمم األوروبية الصيف املقبل.
وش�اهد لوف املب�اراة التي فاز فيه�ا بايرن عىل هوفنهاي�م 4 � 1 حيث 
شارك موسياال )17 عاما( كبديل يف 20 دقيقة فقط يف الوقت الذي نجح 
فيه مولر وبواتينج يف هز الش�باك.وقال لوف يف إشارة إىل مولر وبواتينج 
»ل�م نخطط لهذا«.وخرج الثنائي من حس�ابات لوف منذ 2019 بجانب 
ماتس هوميلز العب بوروسيا دورتموند، لكن املدرب لم يستبعد إمكانية 
ع�ودة أي من الالعبني الثالثة الذين قادوا أملاني�ا للتتويج بلقب مونديال 
الربازي�ل 2014، إذا اقتضت الرضورة.وأوضح لوف »ليس هناك ما يقال 
يف هذا الصدد اآلن«، مش�را إىل أنه س�يتخذ قراره فق�ط عندما يعلن عن 

قائمته ليورو 2020 التي تأجلت للعام الحايل بسبب جائحة كورونا.لكن 
لوف لم يلتزم الصمت عند التطرق إىل موس�ياال الذي شارك يف 15 مباراة 
مع بايرن هذا املوس�م وسجل ثالثة أهداف.وقال لوف لصحيفة »بيلد ام 

سونتاج« »إنه بكل تأكيد موهبة استثنائية«.
وأض�اف »يحظى بتقدير خاص يف أملانيا وباي�رن، أعتقد أنه يعرف أنني 
أري�د اس�تدعاءه، الق�رار يرج�ع له«.ويحمل موس�ياال املول�ود يف أملانيا 
الجنس�يتني األملاني�ة واإلنجليزية وقد انضم إىل باي�رن قبل عامني قادما 
من تش�يليس بعدما س�بق له اللعب يف صفوف املنتخب األملاني تحت 16 
عام�ا لكنه يش�ارك اآلن يف صف�وف املنتخب اإلنجليزي تح�ت 21 عاما.

ومازال بإمكان موس�ياال أن يتخذ ق�راره فيما يخص أي منتخب وطني 
يري�د اللعب يف صفوفه، يف الوقت الذي ذكرت فيه »بيلد ام س�ونتاج« أن 

لوف التقى الالعب ووالدته عقب مباراة بايرن أمام هوفنهايم.

تعثر نادي ريال مدريد مج�ددا ومنح جاره أتلتيكو 
مدري�د فرص�ة أخ�رى لتعمي�ق الف�ارق يف صدارة 
الدوري اإلس�باني، وجاء ذلك يف ختام ش�هر صعب 
ع�ىل الن�ادي امللكي.وخ�ر الري�ال أم�ام ليفانتي  
الس�بت 2-1، وأنهى شهر يناير/كانون الثاني ب�3 
هزائم تس�ببت يف خروج الفريق من كأس الس�وبر 
اإلس�باني وكأس ملك إسبانيا وأبعدته عن املنافسة 
ع�ىل لقب الليغ�ا، يف ظل اقرتاب أتلتيك�و مدريد من 

توسيع الفارق يف الصدارة إىل 13 نقطة.

ول�م يبق أمام املدرب زين الدين زيدان إال مس�ابقة 
دوري أبط�ال أوروب�ا التي تعود بداي�ة من فرباير/

شباط املقبل، من أجل إنقاذ املوسم.
غر أن التألق يف املس�ابقة القارية يمّر أوال بتجاوز 
عقبة أتاالنتا اإليطايل يف الدور ثمن النهائي، وإصالح 

األخطاء التي تسببت يف الوضع الحايل للفريق.

الحرس القديم
وق�د راه�ن زيدان بش�كل مبالغ فيه ع�ىل الالعبني 

أن ه�ؤالء قدم�وا  الخ�ربة، ورغ�م  م�ن أصح�اب 
التأه�ل  وحقق�وا  ممي�زا  يف أداء 

بداي�ة  دوري األبط�ال بع�د 
صعبة، فإن مش�اركتهم 

كث�رة  مباري�ات  يف 
بدنّي�ا  اس�تنزفتهم 
إصاب�ة  يف  وتس�ببت 

عدد منهم.

تجاهل البدالء
منذ بداية املوس�م الحايل تجاهل زيدان دكة البدالء، 
واعتم�د ع�ىل مجموعة محدودة م�ن الالعبني، ولم 
يمن�ح فرصا بالتس�اوي لجميع الالعب�ني من أجل 
إثبات قدراتهم.ودفع ريال مدريد ثمن ذلك يف تراجع 
مس�توى أغلب الالعبني، وفش�ل ه�ؤالء يف تعويض 
الالعب�ني األساس�ني املصاب�ني، بس�بب ابتعاده�م 

الطويل عن املنافسة.

هازارد وبنزيمة
وأرص زي�دان عىل من�ح وقت كب�ر للبلجيكي إدين 
هازارد، رغم تراجع مستواه وتأثره باإلصابات.من 
جانب آخر، يحظى املهاج�م كريم بنزيمة بمعاملة 
خاص�ة، وهو غر قابل للمنافس�ة يف الفريق بغض 

النظر عن أدائه فوق امليدان.

التغيرات 
والخطط البديلة

ورغم تعديل القوانني بسبب جائحة كورونا، ومنح 
فرص�ة للف�رق أن تج�ري 5 تبديالت يف املب�اراة، لم 
يس�تغل زيدان ذل�ك، فهو يفضل إج�راء تبديلني أو 
3 ع�ىل األكثر يف املباراة، وغالبا م�ا يتم ذلك يف وقت 
متأخ�ر دون أن يك�ون لتل�ك التغي�رات تأثر عىل 
النتيجة.وافتق�ر ريال مدري�د إىل التنوع يف الخطط، 
ول�م يجد حل�وال أم�ام الفرق الت�ي تعتم�د التكتل 
الدفاعي، كما لم تظهر ملسة زيدان يف إيجاد الحلول 

املناسبة وفقا لظروف كل مباراة.

أزمة تجديد العقود
ولم تنجح إدارة ريال مدريد يف حسم قضية التجديد 
لالعب�ني الذي�ن تنته�ي عقوده�م يف ختام املوس�م 
الح�ايل، وأثرت أخب�ار تعثر املفاوضات م�ع القائد 
سرخيو راموس عىل األجواء داخل الفريق، بالنظر 
إىل الدور الكبر لهذا الالعب.وينتظر املش�جعون 
معرفة مس�تقبل ل�وكا مودريت�ش ولوكاس 
فاس�كيز مع اقرتاب عقديهم�ا من النهاية، 
ويتطلعون الكتشاف خطة اإلدارة للموسم 
املقبل مع بوادر الفش�ل يف املوس�م الحايل 
واقرتاب الفريق من الخروج خايل الوفاض 

من جميع املسابقات.

لوف يحلم بضم 
موهبة بايرن

 ميونخ

االثنين 1 شباط 2021 
العدد  2515

 السنة 
الحادية

عشرة

7الرياضية

ن�رت صحيفة »إملوندو« )El Mundo( اإلس�بانية تفاصيل عقد النجم 
األرجنتين�ي ليونيل مييس مع برش�لونة، وقالت إن الالع�ب كلّف النادي 
الكتالون�ي أكثر م�ن 555 ملي�ون يورو.وأظهرت األرق�ام التي نرتها 
الصحيفة اإلس�بانية أن آخر عقد وقعه مييس مع برش�لونة يف نوفمرب/

ترين األول 2017 منح الالعب 138 مليون يورو سنويا.
وتح�ت عنوان »عق�د فرعوني يدّمر خزينة برش�لونة«، أكدت الصحيفة 
أن العقد الذي أرشف عليه الرئيس السابق جوسيب ماريا 
بارتومي�و ين�ص عىل حص�ول مييس ع�ىل 115 مليون 

يورو، عىل س�بيل ال�«منح�ة« مقابل تجديد عقده الس�ابق، إضافة 
إىل »منح�ة والء« بلغ�ت قيمتها 78 ملي�ون يورووأوضحت أن مييس 
حص�ل عىل 92% من الحوافز التي تضمنه�ا العقد رغم تراجع نتائج 
برشلونة يف السنوات األخرة وابتعاده عن املنافسة عىل دوري أبطال 

أوروبا.
وينته�ي العقد الحايل ملي�يس يف الصيف املقبل، ول�م يتوصل بعد إىل 

اتف�اق مع النادي الكتالوني بخص�وص تمديده، وقال يف آخر 
ترصيح له إنه سينتظر حتى نهاية املوسم قبل اتخاذ 

خمسة أخطاء أنهت مبكرا أحالم ريال مدريد بالفوز بالبطوالت

تنطل�ق كأس العال�م لألندية ي�وم الخميس املقب�ل يف العاصمة 
القطري�ة الدوح�ة بمش�اركة أبط�ال املس�ابقات القارية لكرة 
القدم.وتجت�ذب الدوح�ة أنظار املاليني من عش�اق الس�احرة 
املس�تديرة عىل مدار األيام املقبلة، ملتابعة البطولة التي تقام 
بملعبي أحمد ب�ن عيل بمنطقة الري�ان واملدينة التعليمية، 

وذلك حتى 11 فرباير/شباط املقبل.
وباإلضاف�ة إىل املنافس�ة ع�ىل لق�ب البطول�ة، س�تكون 
املنافس�ة عىل حصد الجوائ�ز املالية التي س�توزع وفقا 
لنتائ�ج كل فريق.وس�يكون البطل صاح�ب أكرب جائزة 
مالي�ة تصل إىل 5 ماليني دوالر، وس�يحصل الوصيف عىل 
4 ماليني.وس�يكون م�ن نصي�ب صاح�ب املرك�ز الثالث 
2.5 ملي�ون دوالر، وق�د خصصت جائ�زة بقيمة مليوني 
دوالر لصاح�ب املركز الرابع.أما صاح�ب املركز الخامس 
فس�يحصل عىل 1.5 مليون دوالر، وس�ينال صاحب املركز 

السادس عىل مليون دوالر.

كشفت تقارير صحفية أملانية، عن قرب 
عودة س�امي خضرة ع�ىل نحو مفاجئ 

للدوري األملاني.
وكتب�ت مجلة »كيك�ر« الرياضية أن من 
املنتظ�ر أن يوق�ع خض�رة، 33 عاًم�ا، 
الفائز الس�ابق مع منتخب أملانيا بكأس 
العال�م، لن�ادي العاصم�ة األملانية هرتا 
برلني وأنه س�يجري الكشف الطبي لدى 

النادي الذي يمر بأزمة يف الوقت الراهن.
ول�م يع�د لخض�رة دور يف نادي�ه الحايل 
يوفنت�وس؛ حيث لم يش�ارك يف أي مباراة 
مع النادي صاحب األرقام القياس�ية من 

البطوالت بإيطاليا يف هذا املوسم.
ول�م يتس�ن الحص�ول بع�د ع�ىل تعليق 
من خض�رة أو هرتا برل�ني بخصوص 

االنتقال املحتمل.

كان خضرة الذي ال يزال مرتبًطا بعقد مع يوفنتوس 
حتى الصيف املقب�ل، يتمنى مؤخرًا االنتقال للدوري 

اإلنجليزي.
وتراج�ع هرتا يف ال�دوري األملاني حتى ب�ات قريبا 
م�ن منطقة الهب�وط، وهو يبحث اآلن ع�ن وافدين 
يعي�دون االس�تقرار إىل الن�ادي، وق�د ُمِن�َي الفريق 
بقيادة املدير الفني ب�ال داردي بهزيمة )1-3( أمام 

آينرتاخت فرانكفورت.
كان خض�رة انتقل يف 2015 إىل يوفنتوس قادما من 
ري�ال مدريد ال�ذي كان قد أمىض في�ه 5 أعوام، وقد 
حصل م�ع املنتخب األملاني عىل بطول�ة كأس العام 
يف الربازي�ل يف 2014، وقد خرج من املانش�افات بعد 
مونديال روس�يا 2018 الذي ودع�ه املنتخب األملاني 
مبكرًا.يذك�ر أن خضرة قد عان�ى يف الفرتة األخرة 

من مشاكل صحية متكررة

ق�ال أندريا برلو م�درب يوفنتوس إن فريق�ه يمكنه الترصف عندما ال يس�جل 
كريس�تيانو رونالدو، بعد أن عجز املهاجم الربتغايل عن هز الش�باك خالل الفوز 
عىل س�امبدوريا مس�اء الس�بت، ليص�وم عن التس�جيل يف 3 مباري�ات متتالية 
بال�دوري اإليطايل لك�رة القدم ألول مرة منذ أغس�طس/آب 2019.ومن الصعب 
اعتب�ار رونال�دو يف أزم�ة تهديفية، لكن املوق�ف ليس معتادا ع�ىل النجم الربتغايل 
ال�ذي أحرز هدف�ا واحدا يف آخر 5 مباري�ات يف الدوري، لكنه م�ا زال يتصدر 
قائمة ه�دايف البطولة برصيد 15 هدفا.وداف�ع برلو عن نجمه الربتغايل 
أم�ام الصحفيني بعد املب�اراة بقوله »أهداف رونالدو ليس�ت دائما 
مهم�ة لنا، س�اعد يف صناعة اله�دف الثاني بش�كل جيد، وال 
نعتم�د فقط عىل أهدافه«.وبفضل ه�ديف فيدريكو كييزا 
والبديل آرون راميس تغلب حامل اللقب 2-صفر عىل 
س�امبدوريا ليصعد للمركز الثالث، بفارق 7 نقاط 
خلف املتصدر ميالن.لكن برلو يطلب من العبيه 
بذل جهد أكرب سعيا للتتويج باللقب العارش عىل 
التوايل يف الدوري.وقال برلو »لعبنا جيدا خالل 
املب�اراة، لك�ن يمكننا اللعب بش�كل أفضل«.

وأض�اف »نتطور ببطء وبدأنا يف اس�تيعاب 
األمور، ولم يكن من الس�هل خوض املوسم 
م�ن دون فرتة إعداد، ل�ذا اضطررت ملتابعة 
العديد من الالعبني يف املباريات بدل مالعب 

التدريبات«.

س�رجيو  اإلس�باني  يواص�ل 
مدري�د،  ري�ال  قائ�د  رام�وس، 
التفكر يف وجهته باملوسم املقبل، 
تحسًبا لرحيله عن النادي امللكي.

وينتهي عق�د راموس م�ع ريال 
مدري�د يف الصيف املقبل، وتعثرت 
مفاوض�ات تجدي�ده م�ع النادي 

امللكي.
»م�رور«  لصحيف�ة  ووفًق�ا 
محادث�ات  ف�إن  الربيطاني�ة، 
رام�وس م�ع املرنج�ي انهارت، 
والالعب سيوقع مجاًنا مع ناديه 

الجديد يف يوليو / تموز املقبل.
أن وكي�ل رام�وس  إىل  وأش�ارت 
ال�دوري  إىل  انتقال�ه  يفض�ل 
الس�يما  املمت�از،  اإلنجلي�زي 
وأن قائ�د املرنج�ي غ�ر مقتنع 
س�ان  باري�س  إىل  باالنتق�ال 

جرمان.
رف�ض  رام�وس  أن  وأوضح�ت 
بالفع�ل عروًض�ا من آس�يا، ألن 
ع�ىل  حريص�ة  ليس�ت  عائلت�ه 

الذهاب هناك.
الربيطاني�ة  الصحيف�ة  وقال�ت 
إن هناك ع�دًدا قلياًل م�ن األندية 
تس�تطيع دف�ع رات�ب رام�وس 
الذي يتخطى 200 ألف إسرتليني 

أسبوعًيا.
م�ن  مقرب�ة  مص�ادر  وتعتق�د 
راموس أن انتقاله إىل مانشس�رت 
سيتي أو ليفربول سيكون صعًبا، 
لكن الالعب لم يستبعد أي ناد من 

حساباته.
وأضاف�ت أن مانشس�رت يونايتد 
هو الوجه�ة املفضل�ة لراموس، 
»الش�ياطني  ن�ادي  أن  ال س�يما 
الحم�ر« ال يمان�ع التعاق�د م�ع 

الالعبني 

وجهة مفاجئة لسامي خضيرة قبل نهاية الميركاتوالتدريبية

نصف مليار يورو.. آخر عقد لميسي مع برشلونة

هدف لكل مباراة معدل هاالند التهديفي  

شباط األسود شهد ثالث خسائر

كم يكسب الفائز بكأس العالم لألندية؟

رونالدو لم يسجل للمباراة الثالثة على التوالي !

راموس
 غير مقتنع 

بسان جيرمان 
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أبو فراس الحمداني الثقافـي

 ما الُعمُر ماطالَت ِبِه الُدهوُر
الُعمُر ماَتمَّ ِبِه الُسوُر

أَّياُم ِعزّي َوَنفاِذ أَمري
ِهَي الَّتي أَحِسُبها ِمن ُعمري

ما أَجَوَر الَدهَر َعىل َبنيِه
َوأَغَدَر الَدهَر ِبَمن ُيصفيِه

ً لَو ِشئُت ِمّما َقد َقلَلَن ِجّدا
َعَددُت أَّياَم الُسوِر َعّدا

أَنَعمُت َيوماً َمرَّ يل ِبالشاِم
أَلَذَّ ما َمرَّ ِمَن األَّياِم

َدَعوُت ِبالَصّقاِر ذاَت َيوِم
ِعنَد اِنِتباهي َسَحراً ِمن َنومي

أبيات خالدة في الذاكرة مختارات من أقوال المشاهير

كونفشيوس
ال ترتدد ابداً أن تسأل من هو دونك.

عىل اإلنس�ان أن يفعل ما يعظ الناس به، كما 
عليه أيضا أن يعظ الناس بما يفعله.

 يف ظل حكومة فاضلة يكون الفقر ع���ارا .
 ويف ظ�ل حكوم�ة س�يئة يك�ون الغن�ى ه�و 
الع����ار. فليقم األمري ب�دوره كأمري، والتابع 
كتاب�ع، وليق�م األب ب�دوره ك����أب، واالبن 

كابن. 
الصمت ه�و الصديق الوحيد ال�ذي لن يخونك 

أبداً. 

املراقب العراقي/ خاص...
اخت�ري املخ�رج العراق�ي كريم 
اللجن�ة  يف  عض�وا  رش�يد 
االستش�ارية للفنون املسحية 

السويدية.
وق�ال رش�����يد يف ترصي�ح 
ل�)املراق�ب العراق�ي( لق�د تم 
اختي�اري عض�وا يف لجن�ة من 
اهم اللجان الفنية والثقافية يف 
الس�ويد التي اق�����يم واعمل  
فيه�ا من������ذ س�����نوات 

طويلة.
واضاف: انا اليوم سعيد وفخور 
اللجن�ة  يف  عض�وا  باختي�اري 
االستش�ارية للفنون املسحية 
والفن�ون  الثقاف�ة  مجل�س  يف 
الس�ويدي وه�و أع�ىل س�لطة 
الس�ويدية  الدول�ة  يف  ثقافي�ة 
والت�ي تعم�����ل ع�ىل تقييم 
الثقافي�ة  املش�اريع  ودع���م 

والفنية . 
واش�ار ال���ى ان االختيار هو 
تكريس�ا للقيمة الكبرية للفنان 
الع�����راقي  واملثق�������ف 
للثقة  الخ�ارج فش�ك����را  يف 
والدع�م واتم���ن�ى ان اك�ون 
عند حس�����ن الظن ان ش�اء 

الله .

مرآة العقول

أحمد مانع الركابي

 »غرس اهلل وحسن والماريشال« رحلة في التراث والذاكرة الشعبية والواقع
املراقب العراقي/ متابعة...

للن�ر  االتح�اد  دار  ع�ن  ص�درت 
والتوزي�ع للكات����ب الت����ونيس 
ص����الح بوزي��ان مجموع�����ة 
قصصية بعنوان »غرس الله وحسن 

وامل����اريشال«.
م�ن  جان�ب  يف  الك���ات�ب  تن�اول 
قصص�ه مس�ي��رة صم�������ود 
ونضاالت�ه  الفلس�طيني  الش�عب 
املس�تم�������رة من أج�ل تحرير 
وطنه، كذل�ك تط�رق إىل املنعرجات 
الخط�رية الت����ي تالقي اإلنس�ان 
العربي، ومش�اريع ترس�يخ الجهل، 
النقدي،  الوع�ي  ومحارب��������ة 
وهيمن������ة  املقنع�ة،  والبطال�ة 

السلطة املخاتلة.
تب�دأ املجموعة بنص امل�ؤدب غرس 
الل�ه، ليح�ر التصوف يف ش�خص 
ه�ذا ال�ويل الصال�ح الغ�وث غ�رس 

الل�ه، وه�ي بمثابة رحل�ة يف الرتاث 
والواق������ع  الش�عبية  والذاك�رة 
املعي�ش، كم���ا تكش�ف النصوص 
يس������ألون  ال  الذي������ن  آالم 
الن�اس إلح���اف�ا، فتنج�ي آي�ات 
والتهمي�����ش،  اإلقص��������اء 
والتب�دالت العنيف�ة الت�ي أت�ت عىل 
الف�رد واألرسة والوط�ن، وَتَعس�ِف 
الث�ورة الرقمية، فتج�د ُصَور الريف 
املن�يس املتخ�����لف ع����ن ركب 
التنمي�ة، ريف بائ�س غائ�����ص 
يف أل�وان القهر والحرم�ان، كانعدام 
للش������رب  الصال�����ح  امل�اء 
الط�رق  وانع�دام  والكه����رب�اء 
املعب�دة وامل���دارس، وفق�دان ُدور 
الثقافة والرعاي�ة الصحية يف القرن 

الواحد والعرين.
تق�ع املجموع�ة يف 230 صفحة من 

القطع املتوسط.

مكابدة
احسان علي العارضي

رماني بهوة الخذالن، حويل مس�وخ ضاحكون، تذكرت 
بيت�ي العتي�ق، وه�دف ابتلعت�ه األي�ام، أصبح�ت بال 
مج�ذاف، أفكر كيف الخالص، لكن التيار أخذني بعيًدا، 

نكرني الحلم.

 الموت حق 
كرار حيدر

صاح : أريد حقي
فأجابه املأمور : املوت حق فمت!

فمات.

سبايا
رعد الراشد

طاب له بكاؤها وتوس�لها وتورد خديها ، س�ال لعابه 
وم�د لس�انه ، رضب االرض برجل�ه ، مس�كها  بيديه 
املتس�ختني بالبارود وغبار املع�ارك ، دس لحيته الكثة 

عىل صدرها الناصع وأخذ ينبح.

نصيب
بوشتاوي صالح الدين.

بلهف كان ينظ�ر ملختلف أنواع العطاي�ا والهبات التي 
يعود بها جريانه ومعارفه  من الدول الغربية... يف اليوم 
ال�ذي توصل  فيه بدعوة مماثل�ة؛ جربوا عليه املقصلة 

الجديدة.

دنياَك واقفٌة وعمرَك ي���ركُض

مثل الثواني حنَي عينَك ُتغمُض 

حدثُت نفيس ...كيَف يطمُع طامٌع

فيها , ويبغُض للحقيقِة مب���غُض  

فاملاُء أّوُل حك������مٍة قالت لنا 

للموِت يف جسدي حياٌة ت����نبُض  

وبأّن خلَف األي�ن تكمُن ص���ورًة 

أخرى إذا ما الروُح يوماً ُتق��بُض

فاألفُق مرآُة العقوِل لك��ي تروا

أّن الحقيقَة للتهافِت تن���قُض

وبأّن كفَّ اللِه محُض إرادٍة

فينا إىل صنِع الج���ماِل تفّوُض.

كريم رشيد في اللجنة 
االستشارية للفنون 
المسرحية السويدية

»خسوف« خيوط العنكبوت المتشابكة  المغزولة بدوافع النفس البشرية
املراقب العراقي/ متابعة...

س�ارة  للكاتب�ة  حديًث�ا  ص�در 
تح�ت  جدي�دة  رواي�ة  مم�دوح، 
عن�وان »خس�وف« ع�ن دار نر 
كتبن�ا، و«خس�وف« ه�ي رواي�ة 
اجتم�����اعي�����ة ظاه�ره�ا 
أش�به  وباطنه�ا  الرومانس�ية 
بخيوط العنكب������وت الدقيقة 
الدبقة املتشابكة بإحكام، تغزلها 
دوافع النفس البرية املهووس�ة 
السيطرة  نش�����وة  باستشعار 
عىل أحداث الحياة، بيد أنها ُمغلفة 
البالي�ة  باملس�لمات االجتماعي�ة 
التى يحتك����م إليها الناس أكثر 
من بديهي�����ة االحتكام للعقل 
ومش�يئة  للق�����در  والتس�ليم 

الله.  
يشار إىل أن الكاتبة سارة ممدوح 
ف�ازت بمس�ابقة أدبي�ة حمل�ت 

عن�وان »زم�ن الكوارنت�ني« التى 
أعلن�ت عنها منص�ة كتبنا للنر 
الورقى واإللكرتوني، حيث شارك 
فيه�ا مجموعة م�ن األدب�اء من 

العرب�ى،  الوط�ن  أنح�اء  جمي�ع 
وس�جلوا ه�ذه املرحل�ة املختلفة 
الت�ى واجهناه�ا جميًع�ا ىف إطار 

أدبي.

بقص�ة  الكاتب�ة  ش�اركت  وق�د 
قص�رية بعن�وان »ب�ني مطرق�ة 
الحج�ر وس�ندان الحظ�ر« وق�د 
اخت�ارت ىف بناء القصة أن يفصل 
ش�خصية  ع�ن  لقط�ة  كل  ب�ني 
واألخ�رى ص�وت تقري�ر خربي، 
ىف محاول�ة لتوضي�ح أث�ر العامل 
العامل�ى  واالقتص�ادى  الس�ياىس 
واملحىل ع�ىل الحي�اة االجتماعية 

بمختلف طبقاتها.
وس�ارة ممدوح مرتجمة وباحثة 
ىف مج�ال التجارة الدولي�ة، وتعد 
الثان�ى  اإلص�دار  الرواي�ة  ه�ذه 
للكاتب�ة بعد مجموع�ة قصصية 
بعنوان عاب�رة، كما صدر لها من 
قبل كتاب�ني ىف مج�ال االقتصاد، 
ومجل�ة بعن�وان أيه�ا العالم لقد 
مررت م�ن هنا، وال تزال تحمل ىف 

جعبتها الكثري.

ملتقى الورشة الثقافية بالمتنبي يناقش رواية 
»حـب عتيق« في أولـى جـلساته النقدية 

بعد صدور كتاب مؤيد عليوي النقدي عنها 

املراقب العراقي / املحرر الثقايف...
ضيف ملتقى الورشة الثقافية 
دار  مؤخ�را  افتتحت�ه  ال�ذي 
لتك�ون  الثقافي�ة  الورش�ة 
أصبوح�ة  أعمال�ه  باك�ورة 
ص�دور  بمناس�بة  احتف�اء 
كت�اب للناق�د مؤي�د علي�وي 
وحم�ل عن�وان ) املع�����ادل 
املوضوع�ي والسدية الجديدة 
يف رواية حب عتي�ق لعي لفتة 

سعيد( .
وقال مدير الدار الروائي كاظم 
الش�ويي يف االصبوح�ة الت�ي 
العراقي(:  )املراق�ب  حرتها 
ان افتت�اح ه�ذا امللتق�ى يع�د 
م�ن  العدي�د  لتنظي�م  بداي�ة 
الفعاليات س�واء التي تختص 
بما ه�و صادر م�ن اكتب عن 
ال�دار  ت�روم  الت�ي  او  الج�ار 
تنظيم فعاليات لها يف مقر لدار 
ليكون هناك تواصال مهما بني 

الفعاليات األدبية.
 واضاف ان الدار ارتأت أن تنزم 
ه�ذه االصبوح�ة للناق�د مؤيد 
علي�وي كون�ه كتاب�ه الصادر 
عن ال�دار كت�ب نق�دي ومهم 
يف لخارط�ة النقدي�ة العراقية 
ويتح�دث ع�ن رواي�ة فازت يف 

مسابقة عربية.

وقال مدير الجلس�ة عبد االمري 
مؤي�دي  الناق�د  ان  محس�ن 
عليوي واح�د من املنقاد الذين 
اشتغلوا عىل تفكيك النصوص 
األدبي�ة بطريقة مغاي�رة وله 
الكت�ب  م�ن  العدي�د  ذل�ك  يف 
النقدي�ة وه�و يف ه�ذا الكتاب 
يسلط الضوء عىل مك�����ان 
االش�تغال يف رواي�ة ع�ي لفتة 

سعيد.
الناق�د ع�ن  بعده�ا  وتح�دث 
أب�دع  لق�د  وق�ال:  كتاب�ه 
اس�لوبية  يف  س�عيد  الروائ�ي 
رسده ل�رواي�ة »ح�بٌّ عتيق«، 
ألس�لوب  إبداع�ه  فامتي�از 

التعاق�ب  يف  الجدي�د  الس�ارد 
ال�ذي  املرك�زي  الس�ارد  ب�ني 
يطيح بوجوب الراوي الثانوي 
متج�اوزا  املتكل�م،  وص�وت 
القديمة يف  الروائي�ة  القواع�د 
رواية الحداثة، ليش�يد الروائي 
الجدي�دة،  االبداعي�ة  قواع�ده 
يف تعاق�ب ب�ني ه�ذا الس�ارد 
املأل�وف،  والس�ارد  املرك�زي 
يف انس�جام  اس�لوب الس�ارد 
الجديد مع مضم�ون االحداث 
الشخصيات  وحركة  واملواقف 
وانفعاالته�ا يف املكان وأضاف 
عندما يغيب اس�لوب الس�ارد 
مظاه�ر  تختف�ي  املرك�زي 

املركزي�ة م�ن املت�ن الروائ�ي، 
بما يحق�ق الفصاحة السدية 
العربي�ة  للرواي�ة  الجدي�دة 
الحديثة، فتك�ون رواية » حبٌّ 

عتيق« معادال موضوعيا.
 واوض�ح : ان الكات�ب احتوى 
عىل ثالثة فصول االول  املعادل 
الس�ارد  وظيفة  املوضوع�ي.. 
وجمالية السد. الفصل الثاني 
يف  املوضوع�ي  املع�ادل  كان 
ص�ورة اإلنس�ان املتخّيل�ة اما 
الفص�ل الثالث  ف�كان املعادل 
موضوع�ي وتبئري املكان . كما 
تضم�ن خاتمة تضمن�ت أهم  
س�مات السدي�ة الجدي�دة يف 

رواية »ح�ب عتي�ق«. وتطرق 
الناق�د يف اجابت�اه عىل اس�ئلة 
املدي�ر م�ن ان َم�ن يق�رأ كتب 
النقد األدبي حتما ال يتحاج اىل 
تفاصيل شفاهية  يف أصبوحة، 
فالنق�د االدبي ُيقرأ ألنه عملية 
عقلي�ة ولي�س ش�عرا عموديا 
يع�ّوض  ال  كم�ا  فُيس�مع، 
النقدي،  الكت�اب  ال�كالم ع�ن 
الفص�ول  يف  التفاصي�ل   أم�ا 
وفنّي�ة  تقنّي�ة  يف  فأصبح�ت 
ال�سد ع�ىل وف�ق الفصاح�ة 
بحس�ب  الجدي�دة  السدي�ة 
د.عبدالل�ه إبراهيم، حيث كان 
ال�راوي  أو  الس�ارد  أس�لوب 
جديدا خ�ارج تغطي�ة املألوف 
من السارد يف الرواية الحديثة، 
يف الفص�ل األول، أم�ا الفص�ل 
تفاصيل�ه  فص�ارت  الثان�ي 
ال�سدي  باملتخّي�ل  تّتص�ل 
وانتاجه لصورة الش�خصيات، 
وهو من فنّية السد ومثل هذه 
الفني�ة يف الفص�ل الثال�ث بما 
يّتصل بتوظيف املكان وتفاعل 
الش�خصيات في�ه، لنكتش�ف 
عال�م خ�اص هو عال�م »حّب 
عتي�ق« املم�زوج في�ه امل�كاَن 
الش�خصيات  بتفاعل  الواقعي 
تفاع�ال يتعاش�ق في�ه الخيال 

والواقع.
 ولف�ت اىل ان فص�ول الكت�اب 
كان�ت متداخل�ة املباح�ث من 
خالل الرؤية النقدية  أما اللغة 
وش�عرتيها  ش�عرية  فكان�ت 
تتأت�ى م�ن التن�اص القرآن�ي 
ببالغ�ٍة كثيفٍة وكث�رة ممطرة 
املعن�ى  ي�ؤّدي  فنّي�ا،  جم�ااّل 
املراد يف الس�ياق النيص، ومثله 
التن�اص الداخ�ي، وخارجهما 
تركيب�ة  يف  الش�عرية  اللغ�ة 

اللغ�ة  تل�ك  لتنت�ج  الجمل�ة،  
إنت�اج صور اإلنس�ان املتّخيلة 
يف  فنّي�ة  قيم�ة  أب�رز  وه�ي 
ومنه�ا   ، الجدي�دة  السدي�ة 
انت�اج اس�طورة ادبي�ة وه�ي 
شخصية »عبيس«، كما تجلّت 
تل�ك الفنّية يف توظي�ف املكان 
م�ن خالل أس�لوب الس�ارد يف 
املتص���ل  املكان�ي،  التن�اوب 
اسلوب الس�ارد الجديد هاهنا 
للس�ارد  جدي�دة  تقنّي�ة  يف 
الحداث�وي يف الرواي�ة الحديثة 
وبفنّي�ة  توظيف عنارص الفن 

الروائي.
وختم : لق�د كانت رواية »حب 
عتيق« رواي�ة مجتمع متنوع، 
معادال موضوعيا ناجعا عندما 
جاءت بزمانه�ا التاريخي مّدة 
التنّوع املجتمعي يف عراق خاٍل 
من  الحروب الخارجية، ودون 
حروب الداخلية.. فكانت »حب 
عتيق«  حلما يتجاوزه ويسافر 
أفض�ل  مس�تق���بٍل  اىل  بن�ا 
لإلنس�ان العراق�ي أب�ن أغنى 
ب�الد الث�روات واالنبي������اء 
والحض�ارات، يف رس�الة ح�ب 
اس�مها »حّب عتيق » أرس�لها 
عرب أثري الكلمة املبدع العراقي 

عي لفتة سعيد .

مؤيد عليويعلي لفتة سعيد

املراقب العراقي/ متابعة...
كان تود ق�د وصل إىل فكرة تقول 
إن تحلي�ل املجتمع�ات والحداث�ة 
يمك�ن  ال  الديني�ة،  والتح�والت 
تفسريها فقط من خالل التحليل 
ماك�س  تحلي�ل  أو  املارك�يس، 
فيرب ح�ول التدين الربوتس�تانتي 
بوصفه أس�اس اإلص�الح، ولذلك 
أخذ هذا الباحث يسافر يف سجالت 
العائالت وتواري�خ البنى العائلية 
يف العال�م الغرب�ي. يف تل�ك الفرتة 
ربم�ا لم يكرتث كث�ريون للتحليل 
الديموغ�رايف، م�ع ذل�ك وص�ل يف 
»الس�قوط  بكتاب�ه   1976 ع�ام 
النهائي: انهيار الشيوعية العاملية 
الس�وفييتية« إىل فك�رة تقول إن 
انخفاض الوالدات خالل خمسني 
س�نة من عمر روسيا، خلق نمطا 
عائليا آخر أكثر مساواة، وهذا ما 
كان يعني برأي�ه ظهور مواطنني 
إس�قاط  ع�ىل  قادري�ن  روس 

الش�يوعية. ظ�ن يومه�ا كثريون 
أّن كالم الرج�ل يشء من الدعابة، 
أو ع�ىل أق�ل تقدير يبق�ى تكهنا، 
لك�ن بع�د ذل�ك بس�نوات قليل�ة 
كان التكهن يتح�ول إىل نبوءة إن 

ص�ح التعب�ري، فقد أثبت�ت األيام 
كان  الس�وفييتي  الديناص�ور  أّن 

يتفتت من الداخل.
س�يعمق  الف�رتة،  ه�ذه  وخ�الل 
تود م�ن منهجه هذا ع�رب إصدار 
كت�اب آخر يف ع�ام 1983 بعنوان 
»الكوك�ب الثال�ث: بن�ى أرسي�ة 
ونظ�م أيديولوجي�ة« ح�اول فيه 
أنثروبولوجي�ة  نظري�ة  إع�داد 
الس�يايس بني  تف�س االخت�الف 
املجتمع�ات يف مرحل�ة تحديثه�ا 
من خ�الل البن�ى العائلي�ة، لكن 

سيبقى الكتاب األهم يف مسريته، 
ربم�ا كتاب »اخت�الف أوروبا« أو 
اكتش�افها )1990( إذ س�يتمكن 
ت�ود فيه من تقدي�م رؤية جديدة 
وكي�ف  أوروب�ا  ص�ورة  ح�ول 
تش�كل الوعي الديني فيها خالل 
خمسمئة سنة، وما عرفته الحقا 
أيديولوجي�ات، م�ن خ�الل  م�ن 
مدخ�ل البن�ى العائلي�ة كعام�ل 
أسايس يف فهم هذه التغريات. وقد 
بق�ي هذا العال�م يف عاملنا العربي 
شبه مجهول، يف حني كان يجري 

التعرف عىل ت�ود يف العالم العربي 
بشكل أفضل عام 2015 من خالل 
كتابه »ما بعد ش�اريل« وربما هذا 
م�ا ش�جع »مؤمن�ون ب�ال حدود 
للن�ر« عىل تبني ترجم�ة كتابه 
األسايس حول أوروبا، وهو كتاب 
ضخم قرابة )800 صفحة( وتوىل 
ترجمته األكاديمي التونيس أحمد 
فاضل الهاليي، ولم يحظ الكتاب 
إىل يومنا هذا باالهتمام الكايف من 
قب�ل الق�ارئ العرب�ي. وبالعودة 
ألطروح�ة ت�ود األساس�ية، فهو 
ي�رى أّن تحلي�ل البن�ى العائلي�ة 
وتوزعه�ا يف امل�كان، يمّكنن�ا من 
تتب�ع التنوع األوروب�ي عىل مدى 
خمسمئة عام. فالقيم األساسية 
للحرية، أو السلطة وللمساواة، أو 
التمايز، التي تنّشط الحداثة، هي 
قيم متجذرة يف ذاك املجال العائي 
األصيل، ولذلك فإّن إدراك ومعرفة 
وتنوعه�ا،  العائلي�ة  األنم�اط 
يس�عفنا يف تفس�ري أغل�ب ردود 
الفع�ل يف الجه�ات ع�ىل حركات 
وع�ىل  الربوتس�انتي  اإلص�الح 
الث�ورة الفرنس�ية، كم�ا يمكننا 
من تفس�ري تضاع�ف أن�واع من 
االش����������رتاكية  النزع�ات 
القومي�ة ف�������ي  والنزع�ات 

القرن العرين.

إيمانويل تود وأنثروبولوجيا العائلة.. إعادة اكتشاف أوروبا والعالم اإلسالمي
الفائ��ت،  الق��رن  م��ن  الس��بعينيات  ف��رة  يف 
ب��رز األنرثوبولوج��ي الفرن��ي إيمانوي��ل تود 
بوصفه أحد المهتمني بتاري��خ البنى العائلية 

يف أوروبا واالتحاد السوفييتي.
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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.
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حذر خبري دويل بالصحة البيئية والبنى 
انتشار  من  الكربى  للمدن  التحتية 
واملاء  الهواء  يف  التلوث  أنواع  اخطر 
الكهرومغناطييس  واإلشعاع  والرتبة، 
النقالة،  الهواتف  أبراج  من  املنبعث 
وتأثريها يف الصحة العامة، اذ ان هناك 
املدن  ومراكز  بغداد  يف  للماء  ملوثات 
الكربى بشكل خاص وهي مياه الرصف 
إىل  انتقالها  عند  تسبب  التي  الصحي 
إىل  يؤدي  خطرياً  تلوثاً  والرتبة  األنهار 
رضر كبري ال يحمد عقباه عىل الصحة 

العامة.
العبيدي  محمد  د.  أ.  الربوفيسور  وقال 
مع  املتفرغ  غري  السابق  املستشار 
يف  املتحدة  لألمم  التابع  البيئة  برنامج 
ترصيح صحفي  خالل زيارته للبالد »انه 
بالصحة  كمستشار  عميل  خالل  ومن  
البيئية مع العديد من املنظمات الدولية، 
زيارتي  خالل  أشاهد  أو  أجد  لم  فإني 
العالم  وعميل يف 56 عاصمة ومدينة يف 
بؤرة تلوث بيئي- صحي تخل بالتوازن 
البيئي وتشكل خطراً كبريا عىل الصحة 

العامة كالذي شاهدته يف العراق«.
هو  العالم،  يف  تلوث  »اخطر   ان  مبيناً 
يف  فقط  ليس  يؤثر  انه  اذ  املياه،  تلوث 
محطة  منطقة  جنوب  يف  البرش  صحة 
الضخ يف صدر قناة الجيش، بل يف الرتبة 
تسقى  التي  الزراعية  املنتجات  كل  و 
نهر  امتداد  وعىل  امللوثة  املياه  تلك  من 

دجلة«.
بزيارات  قام  انه  العبيدي  واوضح 
عن  للكشف  العاصمة  مناطق  لبعض 
مخلة  خطرة  مواقع  تمثل  بيئية  بؤر 
بالصحة العامة، فوجد عىل سبيل املثال 
ال الحرص، أن هناك موقعني يف العاصمة 
بالتوازن  اإلخالل  بؤر  أسوأ  من  يعدان 
صحة  عىل  وأخطرها  بغداد  يف  البيئي 
غرب  الواقع  املبزل  واحدهما  اإلنسان، 
العبيدي  منطقة  من  يبدأ  والذي  بغداد، 
صدر  عند  دجلة  بنهر  ليصب  وينتهي 
واحداً  بتقديري  يعد  اذ  الجيش،  قناة 
والصحي  البيئي  التلوث  بؤر  أخطر  من 
يف دول العالم الثالث، وذلك نظراً التساع 
رقعته الجغرافية، اذ يبلغ  طوله بحدود 
40 – 45 كلم، وألنه يمر يف أكثر املناطق 
أنه  كما  العاصمة،  يف  بالسكان  كثافة 
للدور  الثقيلة  املياه  لترصيف  يستعمل 

عن  فضال  بها،  يمر  التي  السكنية 
والقاذورات  األوساخ  أشكال  كل  رمي 

والحيوانات امليتة فيه«.
الفتا اىل أن »من بني أنواع التلوث أعاله 
املوضوعات  أوائل  من  املاء  تلوث  يعد 
واملختصون  العلماء  بها  اهتم  التي 
أن  الغريب  من  وليس  التلوث،  بمجال 
تناولت  التي  الدراسات  حجم  يكون 
التي  تلك  حجم  من  أكرب  املوضوع  هذا 

التلوث، ولعل الرس  تناولت باقي فروع 
أهم  إن  وهما  لسببني،  يعود  ذلك  يف 
التوازن  هو  الطبيعية  البيئة  يميز  ما 
املختلفة  عنارصها  بني  القائم  الدقيق 
أي  وإن  البيئي،  بالتوازن  يسمى  والذي 
البيئة  لعنارص  فيه  مرغوب  غري  تغيري 
سيسبب  اإلنسان  أنشطة  عن  ناتج 
والكائنات  اإلنسانية  للصحة  رضراً 

الحية وبذلك يعد تلوثًا بيئيا«.
اىل   العراقية  الحكومة  العبيدي  ودعا   
رضورة االرساع يف ردم مبزل غرب بغداد 
سابقا  الخر  نهر  ردم  تم  كما  تماما، 
بمحطة  العمل  وإيقاف   ،2002 عام  يف 
يف  الصحي  الرصف  مياه  وضخ  جمع 
ردمها  ثم  ومن  ابكار  السبع  منطقة 

والتخيل عنها تماماً.
واضاف »كما ننصح الجهات املسؤولة 
عن  واملسؤولة  العاصمة  يف  البيئة  عن 
الصحي  الرصف  مياه  من  التخلص 

فيها باالستفادة من الطرق الحديثة يف 
وكيفية  الصحي  الرصف  مياه  معالجة 

االستفادة منها بعد معالجتها«.
 و نبه العبيدي اىل »ان التلوث باإلشعاع 
من  ينبعث  الذي  الكهرومغناطييس 
واألرضار  النقالة  الهواتف  أبراج 
العمليات  عن  الناجمة  املبارشة  البيئية 
واملدن  بغداد  العاصمة  يف  العسكرية 
واالحياء السكنية يف البالد، أكثر تأثرياً يف 

االنسان من بقية فروع التلوث«.
موقع  يف  اإلشعاعي  التلوث  »ان  وقال:   
منظمة الطاقة الذرية العراقية بمنطقة 
الحديد  وسكراب  بغداد  يف  التويثة 
استهدفت  التي  العسكرية  واملواقع  
 2003 عام  العسكرية  العمليات  خالل 
وناقالت  والبواخر  السفن  وحطام 
النفط يف املوانئ وشط العرب، وتأثريات 
املياه،  ازمة  يف  الثالث  النهر  مرشوع 
وزيادة عدد العواصف الرتابية والرملية 
والعواصف امللوثة باملعادن الثقيلة التي 
ادت لتلوث العراق باليورانيوم املنضب، 
قد احدثت تغيريا خطريا بطبيعة التوازن 
عنارصها  بني  القائم  البيئة  يف  الدقيق 
التوازن  عىل  الحفاظ  أي  املختلفة، 
فيه  مرغوب  غري  تغيري  أي  ألن  البيئي، 
للصحة  رضراً  سيسبب  البيئة  لعنارص 
يعد  وبذلك  الحية  والكائنات  اإلنسانية 

تلوثًا بيئيا«.

االخطاء  »تراكم  ان  العبيدي  ويرى   
معالجة  دون  من  البيئية  والجرائم 
القدرة  لها  صادمة  قوانني  وترشيع 
كبرياً  قصوراً  احدث  قد  الردع،  عىل 
الرقابية،  للجهات  الوظيفي  االداء  يف 
العمراني  التطور  عن  املسؤولة  وكذلك 
الصناعات  خاصة  والصناعي، 
والنفطية،  والبرتوكيميائية  الكيميائية 
تشكل  املرتكبة  البيئية  الجرائم  وان 
املنظمة  الدولية  الجرائم  انواع  اخطر 
ودعا  الراهن،  عرصنا  يف  العراق  ضد 
اىل  النواب  ومجلس  املركزية  الحكومة 

اتخاذ اجراءات عاجلة.
ودعا اىل تشكيل هيئة للصحة البيئية يف 
بالتنسيق مع  واملحافظات  بغداد  أمانة 
املحاكم املختصة، وتكون  هيئة رقابية 
أي  وتجريم  منع  مهمتها  تفتيشية، 
إخالل بعوامل الحفاظ عىل بيئة صحية 

يف العاصمة.
 فضالً عن تفعيل عمل الرشطة البيئية 
ان  اذ  الداخلية،  وزارة  مع  بالتنسيق 
أي  يؤدي  ال  ولكنه  موجود  الكيان  هذا 
يف  به  معمول  هو  وكما  إطالقاً،  عمل 
إنشاء  بل ويفضل  أفريقيا،  دول شمال 
جهاز خاص بأمانة بغداد واملحافظات 
تذهب  الغرامات  ان  اذ  الغرض،  لهذا 
والبلديات  بغداد  أمانة  لرصيد  مبارشة 
يف  منها  قسم  الستعمال  باملحافظات 
ورشاء  البيئية  الرشطة  رواتب  دفع 
إنشاء  يجب  و  سياراتهم،  وإدامة 
واآلخر  الرصافة  يف  )واحد  موقعني 
لحني  املخالفني  الحتجاز  الكرخ(  يف 
تجريمهم وإحالتهم للمحاكم املختصة.

ما  جميع  رغم   « العبيدي  واوضح 
املتحدة  لألمم  البيئي  الربنامج  يقدمه 
يف منظمة الصحة العاملية من مساعدة 
للدول األعضاء، إال أن العراق لم يستفد 
إنه يسري  العكس  بل عىل  ذلك،  من  أبداً 
التي  والتعليمات  الضوابط  عكس 
من  نراه  وما  املذكور،  الربنامج  حددها 
تدمري للبيئة يف العراق أفضل مثال عىل 
ذلك، وباعتقادي فإن العراق هو الدولة 
التي ال تلتزم بجميع  العالم  الوحيدة يف 
تلك  التي حددتها  الضوابط والتعليمات 
رأينا  لكنا  وإال  للبيئة،  العاملية  املنظمة 
العراق وقد أصبحت بيئته كما يتمناها 

املرء«.

لها  ظهر  مرض  مع  أشهر  ملدة  معاناة  بعد 
اثره  عىل  سناء  تلقت  الهضمي،  الجهاز  يف 
التفكري  عالجات كثرية، و لم ترتدد لحظة يف 
تشعر  تعد  لم  ألنها  نفيس،  طبيب  بزيارة 
كالسابق، اذ اختفت بعض مالمح شخصيتها 
محلها  لتحل  وااليجابية،  بالبهجة  املعروفة 
الخوف  مشاعر  تحمل  مشتتة  اخرى  انسانة 
عليها  وغلبت  املستقبل،  من  الدائم  والقلق 
وال  تخطيط  وال  امل  ال  اذ  الضجر،  عالمات 

رؤية واضحة للمستقبل.

برغبتها  لها  املقربني  سناء  اخربت  حينما 
والرفض،  القبول  بني  آراؤهم  اختلفت  تلك 
االدوية  ادمان  من  عليها  يخىش  فالبعض 
تجد  أن  يتمنى  االخر  والبعض  النفسية، 
التي  الحالة  تلك  من  للخروج  يساعدها  من 
من  وهناك  حزينة،  صامتة  تبدو  جعلتها 
تتفوه  بأال  )املثقفني(  زمالئها  من  نصحها 
من  كل  ينتقد  مجتمعنا  الن  املوضوع،  بذلك 

يرتاد عيادة الطبيب النفيس.
وعناوين  اسماء  عن  كثريا  وسـألت  بحثت   

ومجربني  معروفني  ومتخصصني  الطباء 
بقدرتهم وكفاءتهم، يف ايجاد حلول ملرضاهم 
وايصالهم اىل بر االمان، واستمعت اىل قصص 
مراجعة  تجربة  خاضوا  اناس  عن  مختلفة 
تشافوا  قد  وجدتهم  واغلبهم  نفيس،  معالج 
تماما وانتقلوا اىل مراحل من التغيري، اذ عادت 
بأن  منها  طلب  والبعض  كالسابق،  حياتهم 
ترتك طريق االطباء وتعالج نفسها بنفسها، 
شخصيتها،  وصالبة  بقوة  تميزت  التي  فهي 
وبالتأكيد ستنترص عىل كل أمراضها النفسية 

والجسدية.
السبب  هو  الجسدي  املرض  ان  سناء  تعلم 
الوحيد ملا تمر به حاليا من انتكاسة نفسية، 
التي غالبا ما تبقى  وباملقابل فان الرتاكمات 
ومشكالت  هموم  جراء  بداخلها  حبيسة 
حياتها هي التي خلفت وراءها تلك االمراض 
الجسدية، كما ان عمرها الذي بدأ يقرتب من 
سن اليأس وما يحصل خالله من اضطرابات 
تكثيف  يف  دورا  لعبت  طبيعية  هرمونية 

االحساس لديها باالكتئاب وامللل.
وقررت  قواها  كل  سناء  جمعت  ذلك  مع   
النفسية،  باألمراض  ملتخصص  تذهب  أن 
ويف  لها،  موعداً  وحددت  باحدهم  فاتصلت 
غادرت  دوامها  اكملت  أن  بعد  االخر  اليوم 
ستكون  بانها  معتقدة  الطبيب،  عيادة  اىل 
مليئة  بانها  تفاجأت  لكنها  فيها  الوحيدة 
والشباب  والنساء  الرجال  من  باملرىض 
وكبار السن، مثل اي عيادة اخرى لطبيب يف 
انها ستتمكن  تتصور  اخر، كانت  اختصاص 
شكل  عىل  العالج  بتلقي  الطبيب  اقناع  من 
تقديم بعض االرشادات من دون أن يصف لها 
العقاقري، رشحت وضعها له وما مرت به عىل 
الهرمون املسؤول  مدى اشهر، واستنتج بان 
عن السعادة )السريوتني(  قد نفد خالل رحلة 
عالجها وما عانت فيها من آالم تسببت بذلك، 
أن  منها  طالباً  االدوية،  غري  امامها  حل  وال 

تزوره بعد عرشين يوماً ووعدها خرياً.
 لم تقلق كثريا، الن لديها ارصاراً شديداً عىل 
ان  صديقة حكت  الشفاء بأي طريقة، رغم 
يف  نفسيا  طبيبا  راجعت  وأن  سبق  بانها  لها 
عندما  زواجها  ببداية  حياتها  من  مرحلة 
جعلها  وقد  رشيكها،  مع  مشكالت  واجهت 
العالج تدمن النوم وتغرق فيه، فكان بمثابة 

هروب من الواقع.
احد  لها  قاله  ما  سناء  تتذكر  نفسه  بالوقت 
تعاني  كانت  التي  زوجته  بشأن  االقارب 
ابنائها  احد  فقدان  اثر  عىل  نفسية  أزمة  من 
شتى  عالجات  تتلقى  بقيت  اذ  سنوات،  قبل 
وراجعت عدة اطباء وطرقت كل االبواب، لكن 
فتشافت  الطبيب،  هذا  عند  استقرت  حالتها 

وتركت الدواء نهائيا.
أن  حسني  هبة  النفس  بعلم  املختصة  وتؤكد 
واملعالج  النفيس  الطبيب  بني  خلطاً  هناك 
النفيس، فكثرياً ما نسمع عن علم النفس وعن 
بينهما،  الفرق  نجهل  ولكننا  النفيس  الطب 
الفرعان،  هذان  الكثريين  عىل  يتداخل  وقد 
النفيس  الطبيب  من  كالً  أن  من  الرغم  وعىل 
مساعدة  يف  كبري  دور  له  النفيس  واملرشد 
لكن  أفضل،  بشكل  يعيشوا  بأن  األشخاص 

الفرق شاسع بينهما.
الطبيب  بني  الفرق  توضيح  »أود  وتضيف: 
معلومات  هناك  ولعل  النفسيني،  واملعالج 
النفيس  فالطبيب  الكثريين،  عن  غابت  ربما 
هو طبيب متخرج من كلية الطب ومتخصص 
الطبيب  يعتمد  ما  وغالباً  النفيس،  الطب  يف 
القائمة  األعراض  عىل  تشخيصه  يف  النفيس 
املريض قليل جداً،  بالتأريخ  أمامه وإهتمامه 
والعقاقري  األدوية  هو  لديه  األساس  والعالج 
النفسية للسيطرة عىل األعراض دون الكشف 
بال  األساسية  النفيس  املرض  أسباب  عن 
يمتنع  أن  فبمجرد  عالجها،  يف  منه  تدخل 
و  ينتكس  له  املرصوف  الدواء  عن  املريض 
يعود لحالته السابقة، كما أن الطبيب النفيس 
من  األدوية  رصف  له  يحق  الذي  الوحيد  هو 
ملا عنده من خلفية  املعالج  الفريق  أفراد  بني 
طبية، ويقوم الطبيب النفيس أيضاً بعالج ما 

لم  إن  أخرى،  أمراض  من  مراجعيه  يعرتض 
يقتض الحالة تحويلها إىل طبيب مختص.

املرشد  أو  املعالج  ان  اىل  حسني  تشري  كما    
من  تخرج  الذي  الشخص  ذلك  هو  النفيس 
النظرية  الكليات  بإحدى  النفس  علم  قسم 
وتلقى  فيها  درس  اذ  اآلداب،  أو  كالرتبية 
تدريبه ملدة أربع سنوات، ليحصل بعدها عىل 
أو  النفس  علم  بقسم  اآلداب  بكالوريوس 
الرتبية بقسم العلوم النفسية والرتبوية، وهو 
القائمة  األعراض  عىل  تشخيصه  يف  يعتمد 
واالختبارات  النفسية  املقاييس  وعىل  أمامه 
للمريض  املختلفة  العمر  مراحل  تتبع  وعىل 
وعىل  للمرض،  األساسية  األسباب  ملعرفة 
دون  األساس  هذا  عىل  عالجية  خطة  عمل 
املختص  ويتابع  الكيميائية،  لألدوية  تدخل 
من  وتأكده  املرض  زوال  حتى  املريض  مع 
عىل  واالعتماد  لصحته  املريض  استعادة 

نفسه.
 وبشأن عزوف املرىض عن مراجعة الطبيب 
الكثري  يعتقد  حسني:  هبة  توضح  النفيس 
النفيس  الطب  عيادة  دخول  مجرد  بأن 
بهم  املجتمع  لثقة  وجرحا  حرجا  يسبب 
مجتمعاتنا  يف  السائدة  العيب  ثقافة  بسبب 
العزوف عن مراجعة  إىل  أدت  العربية، والتي 
النفيس ومراجعة املشعوذين كبديل  الطبيب 
األدوية  بأن  السائد  االعتقاد  جانب  إىل  عنه، 
النفسية هي أدوية مخدرة وليس لها أي دور 
عالجي، ناهيك عن تكاليف املراجعة املتكررة 
العزوف  أسباب  من  النفيس.كذلك  للطبيب 
عن املراجعة للطبيب النفيس، هي قلة الوعي 
املجتمعي والجهل الثقايف لدراسة علم النفس 
فمن  ساخرة،  بطريقة  للمجتمع  وعرضه 
املفرتض عرضه بطريقة تثقيفية وتوعوية .

الموصل تستدعي
 عمقها الحضاري لتطوي ايام الحزن

الضرورات تبيح المحظورات في التقاليد البالية

من جديد عادت الحياة ألسواق املوصل القديمة 
بعد الدمار الذي خلفته الحرب ضد داعش، بعد 
املحال  اصحاب  بجهود  طالتها  اعمار  حملة 
اعمار  اعيد مؤخراً  اذ  انفسهم،  وباالعتماد عىل 
القديمة  سوق الصفارين احدى اسواق املوصل 
والتي تعد من االسواق الرتاثية فيها، اذ انشئت 
منذ  اغلقت  لكنها  السنني،  مئات  منذ  السوق 
مجدداً،  تأهيلها  يعاد  أن  قبل  املدينة  تحرير 
بديالً  حلت  التي  املطارق  رضبات  فيها  لتسمع 

عن اصوات البنادق.
هذه  يف  املحال  اصحاب  احد  الصفار  محمد 
والده  بعد  عمله  مهام  تسلم  والذي  السوق، 
القرن املايض، قال: »رغم عودة  اربعينيات  منذ 
مازالت  فيها  الحركة  لكن  للسوق،  الحياة 
خجولة وال تعرب عن طموحنا بعودة السوق كما 
الناس  اغلب  يكون  وقد  بالسابق،  عليه  كانت 
قلة  اسباب  احد  وهو  السوق  بفتح  يعلمون  ال 

روادها«. 
أقدم سوق

من  الغربي  الجانب  يف  القديمة  املوصل  وتقع 
نهر  عىل  تطل  قديمة  منطقة  وهي  املوصل، 
الجملة،  وأسواق  العتيقة  األحياء  وتضم  دجلة، 
وتقبع يف مساحة تقدر بنحو أربعة كيلومرتات 
مربعة، ويقع فيها جامع النوري الكبري ومنارته 

الحدباء.
أواني  بصناعة  ارين  الصفَّ سوق  تشتهر  و 
الطبخ والزخارف املعدنية، ويستخدم الحرفيون 
وترتبط  )الفافون(  واألملنيوم  النحاس  معدني 
يسمى  الذي  النحاس  بمعدن  السوق  تسمية 

فر( وتعد من أقدم أسواق املوصل.  محليا )الصِّ
عيل ذنون )40 عاما( الذي يعمل يف هذه املهنة 
منذ الصغر قال ان »يف السوق قرابة 100 محل، 
اعادوا  اذ  عددها،  بنصف  يقدر  فتحه  اعيد  وما 
دون  من  الذاتية  بجهودهم  محالهم  تأهيل 
االعتماد عىل وعود الحكومة املحلية التي اقترص 

جهدها عىل وضع السقائف يف السوق«.
مضيفاً »نطمح أن تعود الحركة ألسواق املوصل 
تؤهل  لم  ما  تعود  لن  الحركة  وهذه  القديمة، 
خرجت  التي  السرتاتيجية،  املوصل  جسور 
يعيق  الذي  االمر  وهو  الخدمة،  عن  غالبيتها 

وصول زبائننا لهذه السوق«.

داعش  عصابات  ضد  الحرب  انتهاء  وبعد 
االرهابية يف العام 2017 خرجت جميع الجسور 
و  الخدمة،  عن  خمسة  وعددها  السرتاتيجية، 
اعيد تأهيل جرسين فقط حتى االن، هما االول 
والجرس  القديم،  او  العتيق  بالجرس  واملعروف 
الرابع  الجرسان  بينما  »الحرية«،  هو  الثاني 
يجري  و  ترقيعية،  بحلول  عولجا  والخامس 
يف  افتتاحه  املتوقع  ومن  الثالث  الجرس  اعمار 
سكان  يقول  ما  وغالبا  املقبل،  شباط  شهر 
القديمة تأتي  الحياة للموصل  املوصل ان عودة 
باعادة الحياة لجسورها السرتاتيجية الخمسة.

سكان  من  عاما(   56( محمد  جاسم  ويرى 
املوصل »أن أسواق املوصل القديمة مؤرش قوي 
أبوابها  فتح  وان  املدينة،  إىل  الحياة  عودة  عىل 
وعودتها إىل عهدها السابق دليل عىل أن املوصل 
تجاوزت مرحلة الحرب، ويقول إن إعادة افتتاح 
إىل  العودة  عىل  التجار  ستشجع  تباعاً  األسواق 

نشاطهم«. 
 تاريخ عريق

القرن  عرشينيات  يف  االنكليز  ان  قديما  وقيل 
رضبات  عىل  خيولهم  يروضون  كانوا  املايض 
الصفارين  سوق  اىل  دخولهم  لدى  املطارق 
القديمة، وان اسواق املوصل  باسواق املوصل 
اسواق  تفوق  االسالمية  العصور  يف  كانت 
القاهرة يف تنوع بضائعها وسلعها، سواء التي 
تستوردها  التي  او  نفسها  املوصل  تنتجها 
البلدان، وهذا ادى اىل تعاظم حركة  من بقية 
الحيوية  املنطقة  هذه  يف  والتصدير  االسترياد 
التاسع  القرن  اىل  هذا  واستمر  العالم،  من 
عرش ومطلع القرن العرشين، اذ كانت املوصل 
والجلود  والصوف  والشعري  الحنطة  تصدر 
الربيطانية  للقنصلية  وكانت  والخيول، 
احصائيات تشري اىل حجم االسترياد والتصدير 

من واىل املوصل.
ويقول مدير بلدية املوصل رضوان الشهواني، 
آالف  مئات  انتشال  استطاعت  مديريته  إن 
إلعادة  القديمة،  املدينة  من  األنقاض  أطنان 
الحياة إليها، وإن كوادر البلدية تعمل بخطى 
التحتية  البنى  ومد  الطرق  لتعبيد  متسارعة 
األهايل  بجهود  تستعني  وإنها  لألسواق، 

والتجار يف إعمار محالهم التجارية.
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املهدمة  القرى  سكان  طالب 
،الحكومة  كركوك  محافظة  يف 
،بأعادة  النواب  ومجلس  العراقية 
امللتقى  وناحية  138قرية  اعمار 
البيشمركة  قوات  دمرتها  التي 
التحالف  ورضبات  داعش  وارهاب 
الدويل مطلع العام 2015والتي تمتد 
من محيط قضاء الدبس شماال اىل 
قضاء داقوق جنوبا وتضم اكثر من 

70الف نسمة وبمساحة 72كم .
علو  حسني  خالد  املزارع  وقال 
ملغومة  اراضينا  ،ان  55عاما 
نستطيع  وال  الناسفة  بالعبوات 
حرثها وحياتنا تعتمد عىل الزراعة، 
.وطالب الحكومة العراقيه والربملان 
بتعويضهم عن األرضار التي لحقت 
استئناف  من  يتمكنوا  لكي  بهم 

حياتهم االعتيادية يف ديارهم.
لحد  مساعدة  أي  نتلق  لم  وقال 
عضو  موقف  من  وصدمنا  اآلن، 
الربملان  يف  الكردي  النواب  مجلس 
طه  ريبوار  كركوك  عن  العراقي 
مبلغ  تخصيص  بعدم  بمطالبته 
لكركوك ضمن املوازنة وكان االجدر 
به لتصليح اخطاء االعتذار وتامني 
اعمارها  عدم  الن  لعودتنا  مبالغ 

يخدم داعش االرهابي .
ويقول أحمد عبدالله، مختار قرية 

مرشوع  بمطلب  نتوجه  ،اننا  املرة 
العراقية  والحكومة  للربملان 
اقليم  موازنة  من  جزء  باقتطاع 
كونهم  قرانا  العمار  كردستان 
وقياداتهم  وقواتهم  حكومتهم 
ورسقوا  وهدموا  دمروا  واحزابهم 

قرانا .
جميع  اغالق  كركوك  وشهدت 
 2020 عام  يف  النازحني  مخيمات 
لكن قسماً من النازحني لم يعودوا 
بعد اىل مناطقهم األصلية ويقيمون 
يف األحياء واملناطق األخرى يف مدينة 

كركوك.
يف  الساكن  يوسف،  خالد  ويؤكد 
مجمع الشهيد بناحية الرياض لقد 
للدمار  املجمع  من   %99 تعرضت 
جراء تدمريها من قبل البيشمركة، 
ونطلب املساعدات والخدمات، ألننا 
الرشب  مياه  من  حتى  محرومون 
ونشعر بحزن لعدم اعرتاف االحزاب 
الجماعية  االباده  بعمليات  الكردية 

والتدمري لقرانا .
واشار مخلف جاسم العبيدي الذي 
قبل  من  اشقائه  من  ثالثه  فقد 
داعش ان حياتنا اآلن اصبحت تسري 
منظمة  أو  جهة  فكل  بالوعود، 
دولية مقرها اربيل تأتي اىل املجمع 
ويقولون  وعود  مجموعة  تعطينا 

لنا ان شاء الله سننفذها لكم.
ناحية  مدير  أحمد،  محمد  ويقول 
القرى  تعرضت  لقد  الرياض 
للدمار بسبب حرب داعش وتهديم 
البيشمركة لها وفق سياسات تمييز 

فرض  بعد  العرب  لكن  عنرصي 
القانون كانوا دعاة سالم وتعايش 
مع االكراد ،ولدينا 138قرية مهدمة 
املخلفات  ازالة  برضورة  ...مطالبا 

الحربية يف القرى .

لليوم  البرصة  يف  املاء  انقطاع  بشأن  مواطنني  ناشد 
السادس يف حني رجحت مديرية ماء البرصة إعادة ضخ 
املقبلة  الثالثة  أو  اليومني  خالل  املناطق  لبعض  املياه 
رشيطة االنتهاء من أعمال الصيانة يف األنابيب املتكرسة 
العباس،  ماء  ومرشوع  البرصة  شط  بني  ما  الواقعة 
العمل قد تطول يف حالة حدوث مشاكل  أن فرتة  مبينة 
يف  كوادرها  تالقيها  التي  للصعوبة  نتيجة  إضافية  فنية 

موقع العمل.
وقال مدير املديرية زهري جواد  أن هناك 3 أنابيب تعرضت 
للكرس بسبب ِقدمها وتهالكها، وفيما أشار إىل أن كوادر 
ومساًء(  )نهاًر  وجبتني  ضمن  تعمل  املديرية  واليات 
صعوبة  يالقون  أنهم  بنينّ  الكرس،  أماكن  استبدال  يف 
التي  األنابيب فيما بينها وضيق املساحة  بسبب تقارب 
املوقع  انخفاض  عن  فضال  التنفيذ،  يف  الدقة  تستوجب 

عن النهر املجاور.
وأضاف جواد، أن مناطق مدينة البرصة لم تترضر بقطع 
األنابيب  التغذية عىل  املتجاوزة من خالل  تلك  املياه عدا 
واملناطق  والرباضعية  الداخيل  األمن  كمنطقي  الخام 

األخرى التي تمر بهما.
ونوه مدير ماء البرصة إىل أن أعمال الصيانة كان مقرر 
لها أن تكون عىل عاتق رشكة )بريق الجنوب( التي أحيل 
إرجاء  تم  لكن  املحلية،  الحكومة  قبل  من  املرشوع  لها 
العمل من الصيف إىل الشتاء بسبب ما ستشهده مراحل 
إىل  التأجيل أدى  التنفيذ من قطع ملاء اإلسالة، لكن هذا 
ضمن  من  أنابيب  ثالثة  يف  تكرس  من  اآلن  حصل  قد  ما 

خمسة أخرى.
عن  للمربد،  أمس  البرصة،  ماء  مديرية  وأعلنت  هذا 
تواصل أعمال صيانة 3 أنابيب مترضرة يف مرشوع ماء 
انقطعت  التي  للمناطق  الضخ  إلعادة  تمهيداً  العباس، 

عنها ماء اإلسالة.

السالم عليكم ورحمة الله و بركاته 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مناشدة ..........
 من أبنائكم يف صنف القوات املسلحة الباسلة يف الجيش العراقي اىل رئيس الوزراء املحرتم 
نأمل من سيادتكم ومن خالل  املحرتم  الجيش  أركان  املحرتم واىل رئيس  الدفاع  وإىل وزير 
مسوليتكم امام جنودكم األشاوس األبطال ومسؤوليات القيادة للحقوق املنتسبني نطالب 
املنتسبني  عىل  وتتبعاتة  القرار  هذا  الهمية  ولذلك  ممكن  وقت  بأرسع  الرواتب  بتوطني 
ممايحقق لهم املساعدة يف شؤونهم الحياتية واعدتونا وانتم أهل للوعود ان شاء الله الجيش 
بارضنا  والطامعني  األعداء  لتصدي  االول  والصد  األول  الخط  النة  األكثر  يستاهل  العراقي 
الحبيبية وهذا واجبنا مقاتلني عاهدنا والله ومن ثم الوطن ومن ثم الشعب شكرا لكم ....

موفقني ان شاء الله                                                        * ثامر الجبوري

السالم عليكم ورحمة الله و بركاته  
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

نناشد السيد رئيس الوزراء املحرتم
الشهداء  قانون 57 ألنصاف ذوي  تطبيق 
القانون  هذا  اقرار  منذ  حيث  والجرحى 
يطبق  لم  ورق  عىل  حرب  بقى  اآلن  حتى 
أكثر  ان  الرئيس  سيادة  الواقع  أرض  عىل 
واأليتام  ماؤى  بدون  الشهداء  عوائل 
نرجوا  العيش  شضف  يعانون  واالرمل 
لهذه  الرئفه  بعني  النرض  سيادتكم  من 

الرشائح املضحيه

                  * ضياء احمد حميد

السالم عليكم ورحمة الله 
اىل اصحاب الضمائر الحية

تصفري  الكريم  جنابكم  من  نلتمس 
والرتكيز  بالتعيني  القدامى  الخريجني 
ووضع  وأكثر  عاما   30 االعمار  عىل 
قيد  دون  لهم  املبارش  للتعيني  صيغة 
أو رشط بارسع وقت كون أعمارهم ال 
تتحمل االنتظار خصوصا بعد تخفيض 
سن التقاعد فمتى يتعني؟ومتى يخدم 

بوظيفتة؟حتى يحصل عىل التقاعد
# انصفوا- الخريجني القدامى بالتعيني

     * ماريان يوسف
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مناشدة لمواطنين بشأن انقطاع الماء في البصرة لليوم السادس

أقيم�ت يف قضاء ش�ط الع�رب   وقف�ة احتجاجية ضد 
ال�ركات املتلكئ�ة يف تنفيذ املش�اريع س�يما الخدمية 

منها، وذلك من قبل مواطنني ورابطة وجهاء القضاء.
وقال منس�ق الرابطة واحد الوجهاء، أبو كرار العيداني 
إن إح�دى ال�ركات املنفذة للمش�اريع تعترب س�ببا يف 
تردي الخدم�ات يف القضاء باعتبارها أنجزت مروعها 
بنسبة ال تتجاوز ال� %40 رغم إن املروع محال عليها 
منذ عام 2014 حس�ب قولهم، مطالبني بس�حب العمل 
م�ن تلك الركات وإحالة العمل إىل أخرى رصينة وذات 

كفاءة مالية وفنية.

مطالبات بسحب العمل من الشركات المتلكئة

سكان القرى المهدمة في كركوك يطالبون الحكومة والبرلمان بأعادة اعمار منازلهم

..لدي  عائلة  الوزراء املحرتم اطالبكم باإلنسانية  إىل دولة رئيس 
تتكون من 9افراد .. انا كنت أحد منتسبي وزارة الداخلية خدمت 
عندي   التقاعد  قانون  ضوء  عىل  وقدمت  26عام  الوزارة  هذه  يف 
وراجعت  القانوني  السن  أكملت  45سنة  والعمر  15عام  خدمة 
دائرة تقاعد ذي قار ابلغوني أنني غري مشمول بهذا القرار لحني 
رصف  تم  األمر  نفس  يف  منتسبني  معي  عام..   50 العمر  أكمل 
تقاعد لهم .. ارجو من سيادتكم النرض األخوي يف هذه املظلومية 
والستطيع العمل واطلب من جنابكم الرد عىل رسالتي وهذا رقم 

هاتفي07831917189 ولكم جزيل الشكر والتقدير

                                                * ابو عيل العسكري

اإلعالم  هيئة  منح  السوداني،  شياع  محمد  النائب  اعترب 
واالتصاالت رشكة »زين« لالتصاالت، رخصة الجيل الرابع مجاناً 

دون تسديد الديون تحدنّ صارخ للقضاء والقانون.
وقال السوداني يف تغريدة له »يف تحدنّ صارخ للقضاء والقانون، 
رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة اإلعالم واالتصاالت يجدد التعاقد 
مع رشكة زين ويمنحها ترخيص خدمات الجيل الرابع مجاناً، 
التمييز  محكمة  من  قرار  صدور  وعدم  الديوان  تسديد  بدون 

االتحادية.وختم تغريدته بهاشتاك #دولة_الفاسد_الوقح
وكانت رشكة »زين العراق« لالتصاالت، قد أعلنت  إطالق خدمات 
البالد،  محافظات  جميع  يف  تجريبياً   »4G-LTE« الرابع  الجيل 
الرتخيص.  رشوط  كافة  استيفائها  إىل  مشرية 
بينما قررت هيئة اإلعالم واالتصاالت،، منع 
سيل  آسيا  رشكة  عن  ذاتها  خدمة  بث 

لعدم تسديد ديونها.

 مناشدة

مطلب جماهيري

منظمة  عام  مدير  دعا 
تيدروس  العاملية  الصحة 
إىل  غيربيسوس،  أدهانوم 
املايض  أخطاء  تكرار  عدم 
الفقرية  الدول  والتخيل عن 
الغنية  الدول  تكمل  حتى 
تطعيم سكانها باللقاحات 

املضادة لكوفيد-19.
احتفظنا  »إذا  وقال: 
ولم  ألنفسنا  باللقاحات 
هناك  فستكون  نشاركها، 

3 مشكالت رئيسية )...( األوىل هي تسجيل فشل أخالقي 
كارثي، والثانية السماح بتواصل استعار الجائحة، والثالثة 

إبطاء التعايف االقتصادي بشكل كبري«.
نصف  صحفي  مؤتمر  خالل  الكامريا  إىل  محدقا  وأضاف 
وقف  يف  يساعد  ولن  أخالقي،  خطأ  إذن  »هذا  أسبوعي 
نريد؟  ما  العيش. هل هذا  يعيد وسائل كسب  ولن  الوباء 

األمر مرتوك لنا التخاذ القرار«.
من  أمثلة  العاملية  الصحة  ملنظمة  العام  املدير  ورضب 
عىل  تعني  بأنه  لتحذيره.وذكنّر  أكرب  ثقل  إلعطاء  املايض 
بعض الدول الفقرية »االنتظار عرشة أعوام« لتحصل عىل 
األدوية الرضورية ملكافحة فريوس نقص املناعة البرشية 
)اإليدز(. أما يف حالة إنفلونزا الخنازير، فقد حصلت دول 
فقرية عىل اللقاح املضاد له »لكن بعدما انتهت الجائحة«.

وجدد غيربيسوس التحذير من النزعة القومية فيما يتعلق 
باللقاحات، وشدد عىل »أننا نعيش يف قرية عاملية« وأن ال 
أحد سيكون بمأمن ما لم يتم احتواء كوفيد-19 يف كافة 
سياق  يف  الدويل  املسؤول  ترصيحات  العالم.وتأتي  أنحاء 
تسجيل نقص يف التزود ببعض اللقاحات األكثر فعالية يف 
السوق، ما أثار غضب دول غنية.وانتقدت منظمة الصحة 
صادرات  ملراقبة  آلية  األوروبي  االتحاد  اعتماد  العاملية 
تصدير  ومنع  منطقته،  خارج  كوفيد-19  ضد  اللقاحات 

الجرعات املخصصة لألوروبيني.

دواي،  عيل  ميسان  محافظ  اكد 
بذمة  مرتتبة  كبرية  مبالغ  وجود 
للمحافظة  املركزية  الحكومة 
مختلف  يف  االن  حتى  ترصف  لم 
من   %95 بأن  اوضح  فيما  االبواب، 
يف  الوزارات  تنفذها  التي  املشاريع 
املحافظة هي مشاريع متلكئة ولم 
دواي  قوله.وقال  وفق  النور،  ترى 
املرتتبة  دوالر  البرتو  »مبالغ  ان 
عام  اىل   2013 عام  منذ  ملحافظته 
فيما  مليار   800 اىل  تصل   2019
من  اكثر  مبلغ  املحافظة  تطلب 
اسرتاتيجية  موازنة  من  مليار   20
الحد من الفقر لم ترصف منذ عام 
املحافظة  فإن  كذلك  ايضا،   2013

تطلب حوايل 40 مليار كاستحقاق 
لها متمثلة بـ50% من واردات منفذ 
بموازنة  يتعلق  فيما  أما  الشيب.. 
منها  رصف  فقد  االقاليم  تنمية 
قيمته  ما   2020 و   2019 لعامي 
مليار«.  180 اصل  من  مليار   35

وتابع دواي ان »95% من مشاريع 
القطاعات  مخلف  يف  الوزارات 
والشباب  والبلديات  كاملاء  متلكئة 
والرتبية  والصحة  والرياضة 
وغريها، بما مجموعه 150 مرشوع 
بعهدة  التي  املشاريع  أما  متلكئ.. 
عدد  اال  منها  يتبقى  فلم  املحافظة 
انجاز  بنسب  وهي  يكتمل  لم  قليل 

متقدمة«.

الصحة العالمية تحذر من تكرار 
أخطاء الماضي مع كورونا

تطبيق قانون ٥٧ ألنصاف ذوي الشهداء

األنبوب  إن  مطلع  مصدر  أوضح 
منطقة  يف  للغاز  الرئييس 
الزبري  مناطق  ضمن  خويسات 
للمعطيات  ووفقاً  البرصة،  غرب 
عمل  أثناء  ترضر  قد  األولية، 
إىل  أدى  ما  بأرضه  املزارعني  أحد 
دون  باألنبوب  احتكاك  حصول 
أن  إىل  الفتا  بثقبه  متسبباً  قصد 
إلصالحه.ونفى  جارٍي  العمل 
املصدر عرب املربد ما تم تداوله يف 
بعض وسائل اإلعالم بأن الحادث 
املزارعني  سجل نتيجة رغبة أحد 

تعترب خطرة سواء كانت  املادة  تلك  أن  باعتبار  الغاز  بتهريب 
سائلة أو غازية.وكان إنبوب رئييس للغاز يف منطقة خويسات 
أثناء أعمال يف إحدى  قد تعرض إىل أرضار بسبب حادث وقع 

املزارع مما أسفر عن ترسب كميات من الغاز. 

ما  هو سبب تضرر انبوب الغاز ؟

نطالب بتوطين الرواتب

 تحّد صارخ للقضاء والقانون

دعا منتسبون يف قيادة رشطة املثنى إىل رصف الفروقات 
املالية الخاصة بالرتفيعات والعالوات املحتسبة لهم.

باحتساب  قامت  الرشطة  قيادة  إن  منهم  عدد  وقال 
املالية. الفروقات  رصف  دون  من  والرتفيعات  العالوات 

ورصف  املطالب  لتلك  بالنظر  املعنية  الجهات  مطالبني 
املبالغ أسوة بباقي املحافظات.

دعوات لصرف فروقات العالوات 
والترفيعات المالية لمنتسبي الشرطة

مبالغ كبيرة بذمة الحكومة لم تصرف لميسان، و9٥ %  من مشاريع الوزارات متلكئة
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كش�فت دراسة علمية متخصصة أن »تدريب 
مش�اكل  كاف�ة  يح�ل  أن  يمك�ن  الدم�اغ« 
الصدمة«.وأوضح�ت  بع�د  م�ا  »اضط�راب 
الدراس�ة املنش�ورة يف موق�ع »تايم�ز ني�وز 
ن�او« أن االرتجاع العصبي أو م�ا يطلق عليه 
أيضا »تدريب الدم�اغ« يمكن أن يكون عالجا 
فع�اال مل�ن يعانون م�ن »اضط�راب م�ا بعد 
الصدمة«.ويتمث�ل تدريب الدماغ يف مجموعة 
م�ن التمارين، التي ينظمه�ا األفراد، من أجل 
تعزيز نش�اط دماغهم، بحسب الدراسة التي 
أجراه�ا معهد »لوس�ون« للبح�وث الصحية.

روث  دكت�ورة  وقال�ت 
الباحث�ة  الني�وس، 

يف كلي�ة لوس�ون 
وط�ب  للط�ب 

والط�ب  األس�نان 
ملركز  التابعة  النف�ي 

الصحي�ة:  للعل�وم  لن�دن 
الدماغي يش�مل  »االتصال 
أجزاء مختلف�ة من الدماغ 
بعضه�ا  م�ع  تتواص�ل 

البعض، وتساعد عىل تنظيم 
حاالت الوعي والفكر واملزاج 

والعاطفة«.

وأضاف�ت الني�وس: »يميل األف�راد املصابون 
باضطراب ما بعد الصدمة إىل اضطراب أنماط 
االتص�ال الدماغي، لكن أبحاثنا تش�ر إىل أنه 
يمكنهم تدريب أدمغتهم الستعادة األنماط إىل 
التوازن الصحي«.ويستخدم االرتجاع العصبي 
نظاًما يس�مى حلقة االرتجاع العصبي، حيث 
يت�م قياس نش�اط دماغ الش�خص من خالل 

أجهزة استش�عار موضوعة عىل فروة الرأس، 
وعرضها مرة أخرى عليه باس�تخدام واجهة 
الكمبيوتر.وتس�مح تل�ك الطريق�ة لتدري�ب 
ورؤي�ة  التماري�ن  بإكم�ال  للف�رد،  الدم�اغ 
النتائ�ج برصًيا.واخت�رت تجرب�ة »االرتجاع 
العصبي« مع مجموعة من 72 مش�ارًكا، بما 
يف ذلك 36 مش�ارًكا يعان�ون من اضطراب ما 
بع�د الصدم�ة، و36 مش�اركا صحيح.وم�ن 
ب�ني املصابني باضطراب م�ا بعد الصدمة، تم 
اختيار 18 شخًصا بشكل عشوائي للمشاركة 
يف ع�الج االرتج�اع العصبي، بينم�ا عمل ال� 
18 اآلخ�رون كمجموعة 
مقارنة.ووج�دت 
أن  الدراس�ة 
أع�راض  ش�دة 
بعد  م�ا  اضطراب 
انخفض�ت  الصدم�ة 
ل�دى املش�اركني الذي�ن تم 
اختيارهم عشوائياً، لتلقي 
العصبي. االرتج�اع  ع�الج 

وبعد العالج، لم يعد ٪61.1 
يس�توفون  املش�اركني  من 
تعري�ف اضط�راب م�ا بع�د 

الصدمة.

دراسة: تدريب الدماغ يمكنه حل مشاكل اضطراب ما بعد الصدمة
وج�ه أخصائ�ي بالتغذي�ة والصح�ة 
نصيح�ة لجمي�ع األش�خاص الذي�ن 
يمتنعون عن تن�اول البصل، برضورة 
تناول حبة بصل صغرة يوميا بسبب 
فوائده�ا الكب�رة باإلضاف�ة إىل أنه�ا 
تجن�ب اإلنس�ان م�رض خط�ر جدا 

وشائع.
وفًق�ا الختص�ايص التغذي�ة الرويس، 
ميخائي�ل جينزبورغ، يع�د البصل من 
ب�ني األطعمة التي تحتوي عىل كميات 

كب�رة من مضادات األكس�دة األمر 
الذي يمنحها قدرة عالجية عالية.
تس�تطيع  األخصائي،  وبحس�ب 

املتواج�دة  املض�ادات  ه�ذه 
يف البص�ل، إبع�اد مرض 
اإلنس�ان  الرسطان عن 

وتجنيبه املعاناة.
أن  إىل  الخب�ر  ون�وه 

الكثر م�ن الناس لديهم 
ب�ؤر خاملة للرسط�ان ويمكن 

أن تصبح هذه البؤر نشطة يف أي 
لحظة.

وقال جينزبورغ يف لقاء تلفزيوني 
وتأث�رت  الته�اب  ح�دث  »إذا 
األورام، فق�د تح�دث  أساس�يات 

عملي�ات تؤدي إىل توس�ع نمو األورام 
يف الجسم«.

وأوضح األخصائي أن الورم الرسطاني 
ينم�و عندما يب�دأ »جنين�ه« يف النمو 
مع األوعي�ة الدموية التي تس�اهم يف 

بع�ض انتشاره،  لك�ن 
ي األطعم�ة  تحتو
ع�ىل مواد 

تمن�ع حدوث ذلك، وم�ن بني األطعمة 
الت�ي تمنع تط�ور التكوينات الخبيثة 

للرسطان، هو البصل.
ويحتوي البصل عىل مادة الكرتيسني 
التي تقوي ج�دران األوعي�ة الدموية 
ولها تأث�ر ع�ام مض�اد لاللتهابات، 
ف�روم«  »مدي�ك  بحس�ب 

الروسية.

بصلة صغيرة يوميا تنقذك من مرض خطير

قامت إدارة الغذاء والدواء األمريكية بتأجيل موعد قرارها النهائي بشأن عقار 
رشك�ة Biogen الخاص بمرض الزهايمر. وقالت رشكة بيوجني األمريكية إن 
قرار إدارة األغذية والعقاقر بش�أن دواء أدوكانوماب«aducanumab » قد تم 
تأجيله ملدة ثالثة أش�هر، مما أدى إىل تأخر املوع�د النهائي لقرار FDA  حول 
الدواء من 7 مارس إىل 7 يونيو.وبحس�ب موقع »إنسايدر« فقد أرجعت رشكة 
»بيوج�ني« التغير إىل البيانات الجدي�دة والتحليالت التي قدمتها إىل املنظمني، 

والتي اعترت »تعدياًل رئيسًيا«.
وق�ال العديد من املحلل�ني إن مواصلة إدارة الغذاء والدواء األمريكية لدراس�ة 
ال�دواء aducanumab هي عالم�ة إيجابية.وكتب مايكل يي املحلل العلمي أنه 
»استناًدا إىل تحليالت البيانات السابقة لقرارات إدارة الغذاء والدواء، يمكن أن 
تؤدي ›االمتدادات‹ بش�كل عام إىل موافقة إدارة الغذاء والدواء ألنها تعمل من 

خالل التفاصيل النهائية«.
وكان عق�ار aducanumab موضوع نقاش حاد خالل العامني املاضيني، فهو 
واح�داً من عالج�ات الزهايمر القليلة الت�ي تم إجراء التج�ارب الرسيرية لها 

والتي تنظر فيها إدارة الغذاء والدواء األمريكية.

FDA تؤجل قرارها النهائي 
حول دواء واعد للزهايمر

متى تكون أجهزة اللياقة 
البدنية ضارة بالصحة؟

ش�دد مرك�ز حماية املس�تهلك بوالية ش�مال الراي�ن األملانية عىل 
رضورة فحص أجهزة اللياقة البدنية قبل رشائها ألنها قد تحتوي 

عىل مواد ضارة بالصحة
وأوض�ح املركز أن انبع�اث رائحة نفاذة يعد بمثاب�ة جرس إنذار؛ 
حي�ث إنه ينذر باحتواء الجهاز عىل مواد ضارة بالصحة، مش�ددا 
عىل رضورة االبتعاد عن األجهزة املصنوعة من خامة PVC، والتي 
كثرا ما ُتستخدم يف صناعة الحصائر والكرات، حيث إنها تنطوي 

عىل ُملّدنات ضارة بالصحة.
وأش�ار إىل أهمي�ة توخي الح�ذر أيضا من األجه�زة املصنوعة من 

املطاط، حيث قد يحتوي بعضها عىل مواد ضارة بالصحة.
وينص�ح الخ�راء األمل�ان باختيار األجه�زة املصنوع�ة من خامة 
TPE )ثرموبالس�تيك إيالس�تومر(، نظرا ألن ه�ذه الخامة تخلو 
من املُلّدنات الضارة بالصحة.وبش�كل ع�ام ينصح الخراء برشاء 
األجه�زة الحاصل�ة عىل عالمة الفح�ص GS، حي�ث تخضع هذه 
األجه�زة للفحص م�ن حيث االلت�زام بالقيم الحدي�ة، التي تنص 

عليها اللوائح والترشيعات.

الصين تطارد كورونا بـ »تجارب 
سريرية« لـ16 لقاحا

ذكر مسؤول بوزارة العلوم والتكنولوجيا الصينية أن 7 لقاحات 
مض�ادة لف�روس كورونا مصنوع�ة بالصني دخل�ت التجارب 

الرسيرية للمرحلة الثالثة.
ول�دى الصني اآلن 16 لقاحا مصنوعا يف البالد، تخضع للتجارب 
الرسيري�ة، طبقا ملا ذكره وو يوانبني، املدير العام لوزارة العلوم 
والتكنولوجي�ا للتنمية االجتماعي�ة يف مؤتمر عقد مؤخرا حول 
أم�راض ال�دم، وفق�ا مل�ا ذكرت�ه وكالة أنب�اء الص�ني الجديدة 

»شينخوا«، األحد.
وكان لقاح لكبح نش�اط ف�روس كورونا، ط�وره معهد بكني 
للمنتجات البيولوجية، تحت إرشاف مجموعة »تشاينا ناشونال 
بايوت�ك ج�روب« والتابع لرشكة »س�ينوفارم« الش�هر املايض 
ه�و أول لقاح يحصل عىل موافقة س�وقية مرشوطة من إدارة 

املنتجات الطبية الوطنية.
وتش�ر النتائ�ج املؤقت�ة للتج�ارب الرسيرية للمرحل�ة الثالثة 

فاعلية اللقاح بنسبة 79.34٪ ضد فروس كورونا.

ابتك�ر باحثون بجامعة دبلي�و األمريكية، 
طريق�ة جديدة للكش�ف ع�ن الروتينات 
التي يتكون منها ف�روس كورونا، وكذلك 
األجس�ام املض�ادة، م�ن خ�الل تصمي�م 
أجهزة استش�عار حيوية، وتعتمد األجهزة 
املصمم�ة ع�ىل الروتني ال�ذي يتوهج عند 
مزج�ه بمكون�ات الف�روس أو األجس�ام 
املض�ادة املح�ددة ل�� كورون�ا، ويمكن أن 
يتيح ه�ذا االخ�راق إجراء اختب�ار أرسع 
وأكثر انتش�اًرا يف املس�تقبل القريب، وذلك 

.Nature وفقا للبحث املنشور يف مجلة
ولتش�خيص عدوى فروس كورونا اليوم، 
ع�ىل  الطبي�ة  املخت�رات  معظ�م  تعتم�د 
RT-PCR، والت�ي تعم�ل  تقني�ة تس�مى 
ع�ىل تضخيم املادة الوراثي�ة من الفروس 
بحيث يمكن رؤيتها، وتتطلب هذه التقنية 
موظف�ني ومع�دات متخصصة، كم�ا أنها 
تس�تهلك املس�تلزمات املعملية التي يزداد 
الطل�ب عليها اآلن يف جمي�ع أنحاء العالم، 
وأدت أوجه القصور يف سلس�لة التوريد إىل 
إبطاء نتائج اختب�ار COVID-19 يف عديد 

من الدول منها الواليات املتحدة.
ويف محاولة للكش�ف املب�ارش عن فروس 
كورون�ا يف عين�ات امل�رىض دون الحاج�ة 
فري�ق  اس�تخدم  الجين�ي،  التضخي�م  إىل 
م�ن الباحثني بقي�ادة ديفيد بيكر، أس�تاذ 
الكيمي�اء الحيوي�ة ومدير معه�د تصميم 
الروتني يف جامعة دبليو األمريكية، أجهزة 
استش�عار  أجه�زة  لتصمي�م  الكمبيوت�ر 
حيوي�ة جدي�دة، تتع�رف ه�ذه األجه�زة 
القائمة عىل الروتني ع�ىل جزيئات معينة 
ع�ىل س�طح الف�روس، وترتبط به�ا، ثم 
ينبع�ث منه�ا الض�وء م�ن خ�الل تفاعل 

كيميائي حيوي.
ويمكن أن يكشف اختبار األجسام املضادة 
ما إذا كان الش�خص ق�د أصيب ب� كورونا 
يف املايض أم ال، ويمكن أن يتم اس�تخدامه 
لتتبع انتش�ار الوب�اء، لكن�ه يتطلب أيًضا 

تجهيزات ومعدات معملية معقدة.
يف  الباحث�ني  م�ن  الفري�ق  نف�س  وق�ام 
جامعة واش�نطن أيًض�ا، بإنش�اء أجهزة 
استش�عار حيوية تتوهج عند مزجها مع 
األجس�ام املضادة ل� كورون�ا، وأظهروا أن 
هذه املستش�عرات ال تتفاعل مع األجسام 
املض�ادة األخ�رى التي قد تك�ون موجودة 
أيًضا يف الدم، بما يف ذلك تلك التي تستهدف 
فروس�ات أخرى، وهذه الحساسية مهمة 

لتجنب نتائج االختبار اإليجابية الزائفة.

ابتكار أجهزة استشعار 
جديدة للكشف عن األجسام 

المضادة لـ كوفيد- 19

شابة تفقد 50 كيلوغراما من وزنها بخطوات بسيطة خالل عام
مارث�ا  الش�ابة  اس�تطاعت 
إليزوندو خس�ارة 50 كيلوغراما 
م�ن وزنها يف عام واح�د، بعدما 
كانت تعان�ي م�ن البدانة حيث 
وصل وزنها إىل 114 كيلوغراما.

وبحس�ب ش�بكة إي�ه ب�ي يس 
إليزوندو  األمركية، اس�تطاعت 
التخلص من الوزن الزائد باتباع 

عدة خطوات بسيطة.
ب�دأت  أنه�ا  الش�ابة  وروت 
عندم�ا   2017 ع�ام  خطواته�ا 
قام�ت بقي�اس وزنه�ا ووجدت 
أن�ه 114 كيلوغراما وهو اليشء 
الذي أبكاها، وقالت إنها شعرت 
بالح�زن حي�ث ل�م تص�دق أن 
وزنه�ا زاد إىل ذلك الحد به���ذه 

الرسعة.
وأضاف�ت أنه�ا ب�دأت يف تغي�ر 
يناي�ر   1 يف  الغذائي�ة  عاداته�ا 
اس�تطاعت  ع�ام  وبع�د   2018
فق�دان 50 كيلوغرام�ا بحل�ول 
ش�باط 2019 وأوضح�ت أنه�ا 
عندم�ا بدأت كانت ال تريد إجراء 

تغيرات جذرية.
الغذائ�ي  نظامه�ا  أن  وذك�رت 
الس�ابق كان يعتمد ع�ىل تناول 
الوجب�ات الرسيع�ة حيث كانت 
ت�أكل بيت�زا كامل�ة بمفرده�ا، 
ولكنه�ا ق�ررت الحق�ا أن تقوم 
بإع�داد الوجب�ات يف املنزل أكثر، 
وأن تح�د م�ن تن�اول الوجبات 
يف  مرت�ني  لتصب�ح  الرسيع�ة 

األسبوع.
الت�ايل  الش�هر  أن�ه يف  وتابع�ت 
بدأت تتج�ول وبعد ش�هر بدأت 
اليدوي�ة  املش�اية  اس�تخدام  يف 
ملدة 30 دقيقة يوميا ويف نيسان 

بدأت يف استعماله يف الركض.
وأوضح�ت أنه�ا ب�دأت يف زيادة 
مس�افات الج�ري مث�ال م�ن 5 

كيلومرات إىل 10.
وذكرت أنها ابتعدت عن التواصل 
االجتماع�ي خ�الل تل�ك الفرة 
حيث كانت صحتها لها األولوية 
وكان ه�ذا يعن�ي تجن�ب تناول 

الوجبات مع العائلة واألصدقاء.
وقالت، »إنهم يعرفونني وعرفت 
أنه�م إذا رأون�ي أطل�ب س�لطة 
سيس�ألون ملاذا لهذا أردت تجنب 
هذا الوضع«، وتابعت أنها بعدما 
خرست الوزن الزائد عادت مجددا 
لهم.ولفت�ت إىل أنها كانت تقيض 
ليايل الجمعة يف ممارسة الركض 

ورشب املاء، كما أنها استخدمت 
تطبيقا لتتبع الوجبات اس�مه 

 My Fitness Pal
عىل  س�اعدها 
وزنها  إنقاص 
والحف����اظ 
ع�ىل ع����دم 

زيادته.

يعمل العلماء عىل تطوير نظام 
لي�زري جدي�د يمكن�ه اقت�الع 
الخالي�ا الرسطانية التي يكون 
ع�رض  م�ن  أصغ�ر  حجمه�ا 
ش�عرة اإلنس�ان دون اإلرضار 

باألنسجة السليمة املحيطة.
جامع�ة  يف  الخ�راء  وحص�ل 
إدن�رة  يف  وات  هري�وت 
باس�كوتلندا ع�ىل 1.2 ملي�ون 
جني�ه إس�رليني )1.5 مليون 
أبح�اث  مجل�س  م�ن  دوالر( 
والفيزيائية  الهندس�ية  العلوم 
لتموي�ل امل�رشوع، وسيس�تند 
النظ�ام الجدي�د إىل ليزر »بيكو 
ثانية« فائق الرسعة الذي يوفر 
الطاقة يف سلسلة من النبضات 
منه�ا  كل  ط�ول  يبل�غ  الت�ي 

تريليون من الثانية فقط.
وأثب�ت خب�ر جراح�ة اللي�زر 
وزم�الؤه  ش�يبارد  جوناث�ان 
بالفع�ل أن�ه يمكن اس�تخدام 
يف  بنج�اح  الع�الج  مفه�وم 
رسطانات القولون واملستقيم، 
ويعمل�ون اآلن م�ع أطب�اء يف 
جامعة ليدز ومستش�فى ليدز 
التعليم�ي لتطبيق هذه التقنية 

عىل رسطانات الدماغ.
ش�يبارد  الروفيس�ور  وق�ال 
»لق�د أثبتن�ا يف املعمل أن نظام 
إزال�ة  يمكن�ه  لدين�ا  اللي�زر 
الخالي�ا الرسطاني�ة بطريق�ة 
تح�د م�ن تل�ف الخالي�ا 
املحيط�ة يف  الس�ليمة 
ش�عرة  عرض  نطاق 
اإلنس�ان، ونظراً ألن 

ت  نبض�ا

اللي�زر قص�رة ج�داً، ال يوجد 
وقت للحرارة لحرق األنس�جة 
م�ا  وه�و  املحيط������ة، 
يح�دث م�ع األدوات الجراحية 

الحالية«.
وأضاف ش�يبارد »نح�ن نبني 
ع�ىل فهمن�ا للي�زر يف جراحة 
واملس�تقيم  القولون  رسط�ان 
م�ن أج�ل التطبي�ق الرسيري 
م�ع  تكييف�ه  ع�ىل  ونعم�ل 
وال�رأس  الدم�اغ  رسطان�ات 
والرقب�ة، حيث يمكن أن يكون 
ل�ه فوائ�د كبرة للم�رىض. إن 
أهم مبدأ يف أي عملية جراحية 
للرسطان ه�و التأكد من إزالة 
الرسطاني�ة،  الخالي�ا  جمي�ع 
بذل�ك  القي��������ام  وع�دم 
ع����������ودة  إىل  س�يؤدي 

الرسطان«.
وس�يعمل الباحثون أيضاً عىل 
يعتم�د  م�رن  نظ�ام  تطوي�ر 
عىل األلي�اف الضوئية، يمكنه 
اس�تهداف الخالي�ا الرسطانية 
وإزالته�ا بدق�ة تق�ل بمق�دار 

ضعفي التكنولوجيا الحالية.
وقال ديفيد ج�ني، وهو جراح 
استش�اري يف مستش�فى ليدز 
اللي�زر  دق�ة  »إن  التعليم�ي 
جنب�اً إىل جن�ب م�ع التصوير 
الدقيق ب�ني الرسطان  للتمييز 
س�تعزز  الطبيعية  واألنس�جة 
بش�كل كب�ر ق�درة الجراحني 
إزال�ة الرسطان�ات تماماً  عىل 
م�ع الح�د األدن�ى م�ن اآلث�ار 

الجانبية للمرىض«.

علماء بصدد تطوير نظام ليزري 
يستهدف الخاليا السرطانية

اكتش�ف علماء املعهد األسرايل لدراسات القلب، 
أن انقط�اع التنفس )البهر( أثن�اء النوم له تأثر 

سلبي عىل القلب واألوعية الدموية.
املعه�د  بيان�ات  إىل  اس�تنادا   Express وتش�ر 
األس�رايل، إىل أن حال�ة انقط�اع التنف�س الت�ي 
يطل�ق عليها “القاتل الصامت”، ترفع مس�توى 

األدرينال�ني، الذي ب�دوره يرفع مس�توى ضغط 
الدم، وبالتايل يزيد من خطورة اإلصابة بالنوبات 
القلبية وم�رض نقص تروية القل�ب والرجفان 
األذين�ي وقصور القلب والجلط�ة الدماغية. كما 
أن األشخاص املصابني بانقطاع التنفس املعتدل 
أو الش�ديد أثناء النوم ي�زداد خطر تطور مرض 

الس�كري عنده�م، واضط�راب امل�زاج والكآب�ة 
والصداع وضعف االنتصاب و الذاكرة والركيز.

وانقط�اع التنفس، ه�و توقف ح�ركات الجهاز 
التنف�ي، ويمكن مالحظت�ه أيضا عن�د افتقار 
الدم لثاني أكس�يد الكرب�ون كما يحصل يف حالة 

التهوية امليكانيكية املفرطة للرئتني.

علماء يكشفون خطورة »القاتل الصامت«
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الطليعيني،  الفنانني  وكبار  املتاحف  قامت 
أخرياً، بدعوة الجمهور الربيطاني للمشاركة 
فني  معرض  أضخم  يشكل  أن  يأملون  فيما 
الفني  املعرض  مبادرة  أطلق  يوماً. وقد  أقيم 
طلب  حيث  غورميل،  أنطوني  السري  الضخم 
كما أشار موقع »ياهو« من الناس أن يبدعوا 
التحف الفنية يف املنزل ويضعوها عىل النافذة 
الشمال  مالك  نحات  الحديقة.وأشار  يف  أو 
يلف  معرض  لخلق  يطمح  أنه  إىل  الشهري 
والتفاؤل  الخيال  البالد بأرسها، معرض عن 
مستوحى من مشاهد ألوان قوس قزح التي 
صنعها الناس احتفاًء بطاقم هيئة الخدمات 
الصحية الوطنية وموظفي الرعاية الصحية 
خالل فرتة اإلقفال األوىل.وقال أنطوني يف أحد 
املسارح  كل  فيه  أغلقت  وقت  »يف  تعليقاته: 
الغوص  الرائع  من  سيكون  العرض  ودور 
بتنوع  واالحتفال  البالد  يف  اإلبداع  خزانات  يف 
اقرتح  وقد  واألحاسيس«.  واألفكار  األشكال 
األسبوعني  للوحات  موضوعاً  الحيوانات 
ألنه  العظيم،  الفني  املعرض  ضمن  األولني 
يريد »أن يقطع رسن الحيوان الكامن ويدفع 
يكون  أن  يمكن  حيث  عليه،  للعثور  الناس 

حوتاً أو ديناصوراً«.
التي  للحيوانات  عدة  صوراً  النحات  واختار 
أسبوعني  كل  وسيختار  مرجعاً.  تشكل  قد 
ويطرحه عىل  جديداً  فنان مختلف موضوعاً 
أن  املنظمون  يأمل  ملا  استجابة  الجمهور 
البالد  أنحاء  كل  يشمل  دّواراً  معرضاً  يشكل 

ويمتد حتى 30 أبريل املقبل.

أقدم مالك منزل يف بلدة جريولشتاينر األملانية، أخرياً، عىل هدم 
بداخله،  يزال  املستأجر ال  بينما كان  جزء من منزله بحفارة، 
مما كاد أن يتسبب بمقتله.وحتى اآلن ال تزال مالبسات الحادث 
أنه  ويعتقد  للعيش  صالحاً  يعد  لم  املنزل  لكن  معروفة،  غري 
 « موقع  لحظة.ونقل  أي  يف  واالنهيار  للسقوط  عرضة  أصبح 
دويتشيه فيليه«، عن الرشطة املحلية قولها إن املستأجر كان 
لألذى. يتعرض  ولم  نجا  لكنه  الحادث،  وقوع  وقت  املنزل  يف 

التي  املدينة  بسلطات  املستأجر  اتصل  الحادث،  وقوع  وعقب 
أفادت  ملا  وفقاً  حدث،  بما  إلبالغها  بالرشطة  بدورها  اتصلت 
به وسائل إعالم محلية.من جهتها، نرشت الرشطة صورة عن 
املنزل تظهر أحد جدرانه الخارجية وقد تهدم جزئياً مع ثغرة 

كبرية يف السقف، معلنة عن إطالقها تحقيقاً يف الحادث.

نرش الحساب الرسمي لرشكة املقاولون العرب املرصية، عرب موقع التواصل االجتماعي »فيسبوك« 
صور انتهاء تطوير نافورة نهر النيل لتعود للعمل من جديد، بعد حوايل 40 عاًما من التوقف.

املستشار  يونس،  هاني  وعلق  الجديد،  ثوبها  يف  للنافورة  وفيديو،  صوًرا  الرشكة  ونرشت 
التواصل »فيسبوك«: »عطالنة من 40  الوزراء، عرب حسابه بموقع  اإلعالمي لرئيس مجلس 

سنة وأصبحت منارة مضيئة.. أفضل جملة قرأتها عىل هذه النافورة.. معربة عن الحال.. تحيا 
مرص« وفق صحف مرصية.يشار إىل أن نافورة نهر النيل، تم إنشاؤها يف العام 1956 خالل عهد 

الرئيس جمال عبدالنارص، وقد شاركت الوزارات املعنية يف تطويرها وفق أحدث املواصفات 
إن  العرب،  املقاولني  برشكة  التشييد  قطاع  رئيس  خرض،  طارق  املهندس  العاملية.وقال 
إنشاءه عام 1956، كان مصنوعة من خط مياه رئييس، كانت تتناسب  النافورة كانت تم 
مع فرتة إنشائها، بدأ إعادة تأهيل النافورة يف نهر النيل، تم تجديد النافورة من خالل طريقة 
عمل مختلفة، بالحفاظ عىل التصميم القديم بإدخال التكنولوجيا الجديدة عىل نظام النافورة.

نافورة وأكد أنه تم إضافة اإلضاءات املختلفة لتظهر بالشكل املميز، تم عمل 5  أنظمة جدد بالنافورة، حيث إن  هناك 
تصعد لـ100 مرت مياه وأخرى بـ30 مرت وأخرى بـ10 مرت ويشكل الحركة الراقصة بالنافورة من خالل ألوان مختلفة، 
ونافورة بـ6 مرت يشكل قوس قزح، مشدًدا عىل أنه تم الحفاظ عىل ما تم بناؤه قديًما.وأضاف تمت دراسة النافورة وواجه 

العمل صعابا كبرية من خالل العمل وسط املياه، تم االستعانة بمكاتب استشارية متخصصة يف األعمال 
الكهرباء  الري  التنسيق مع وزارة  القديمة، تم  النافورة  الرجوع لتاريخ عمل  املدنية، كان البد من 

لالنتهاء من أعمال هذه النافورة.

جبل  عىل  معبدان  هناك 
غرب  جنوب  يف  »فانجينغ« 
بالصني،  وولينغ  جبال  سلسلة 
املشاهد  أكثر  أحد  موطن  هما 
وقد  األرض،  كوكب  عىل  غرابة 
شيدا عىل قمة صخرية مستدقة 
السحاب  »قمة  باسم  مشقوقة 
وصلها  تم  وقد  الذهبية«،  الحمراء 
»أوديتي  ملوقع  مقوس.وفقاً  بجرس 
ساللة  إىل  املعبدين  تاريخ  يعود  سنرتال«، 
كيف  لغزاً  يبقى  اآلن  وإىل  عام،   500 قبل  مينغ 
دون  لتشييده  املطلوبة  املواد  حمل  من  بناته  تمكن 
بنائه  يف  استخدمت  أنه  علماً  الحديثة،  التكنولوجيا 
مواد كالبالط الحديدي من أجل مقاومة الرياح العاتية 
يتعني  املوقع،  إىل  الوصول  سبيل  القاسية.ويف  والبيئة 
عىل زواره أوالً تسلق أكثر من 8 آالف درجة للوصول إىل 
الجانب الجنوبي، ثم السري عرب جرس لزيارة املعبد اآلخر 
الدرجات  تسلق  أثناء  ويمكنهم  الشمايل.  الجانب  عىل 
من  القديمة  بالنقوش  االستمتاع  املنحدر  طول  عىل 
 -  1644( وكينغ  1644م(   -  1366( مينغ  ساللتي 
1911م( والتي تعرب عن تبجيل الجبل املقدس من قبل 
السكان املحليني الذين شقوا طريقهم عربه منذ قرون.

السياحي  الجذب  املنطقة تعد من مواقع  تلك  أن  يذكر 
األكثر شعبية يف الصني.

طالبت امرأة من وزارة العدل السعودية بفسخ عقد 
زواجها، وذلك بعد أن اكتشفت أن زوجها تزوج قبلها 
بأن  برغبتها  طلبها  املرأة  وعللت  ينجب،  ولم  مرتني 
الوازرة  املرأة زوجها عرب حساب  أماً، وشكت  تصبح 
يف »تويرت«.وقالت املرأة إنها اكتشفت بعد مرور عام 
من ارتباطها بزوجها، أنه ال ينجب، وأثبتت التحاليل 
الطبية ذلك، مفيدة بأن زوجها سبق أن تزوج قبلها 
بفسخ  رغبتها  مبدية  الثالثة،  الزوجة  وهي  اثنتني، 
»عكاظ«  لصحيفة  وفقاً  باإلنجاب.  لرغبتها  النكاح 

السعودية.
وطلبت  املرأة  مشكلة  مع  الوزارة  تفاعلت  بدورها 
https://( التايل  الرابط  عىل  الدخول  منها 

عىل  والضغط   )nagazcourtsportal.moj.gov.sa
الرئييس  التصنيف  اختيار  ثم  جديد«  »طلب  أيقونة 
الفرعي  التصنيف  واختبار  شخصية«،  »أحوال 
»فسخ  الدعوى  ونوع  والفرقة«،  النكاح  »دعاوى 

نكاح« وإكمال تعبئة الصحيفة.

القبض  األملانية  الرشطة  ألقت 
برلني،  العاصمة  يف  رجل  عىل 
خالل  طيارين  مراسلة  بتهمة 
مروحيات،  أو  طائرات  قيادتهم 
وإعطائهم  الالسلكي،  عرب 
النقل  حركة  عّرض  ما  أوامر، 
الجوي للخطر.وأعلنت الرشطة، 
أمس، أن تعليمات الطريان التي 
وجهها املتهم للطيارين عىل مدار 
احرتافية  »أكثر  بدت  أشهر   6
الرشطة  الوقت«.وذكرت  بمرور 
تؤدي  أن  املمكن  من  كان  أنه 
»مناورات  إىل  التعليمات  هذه 
الرشطة  خطرية«.وألقت  طريان 

لقبض  الرجل ا عىل 
 3 2 (

أمس،  من  أول  متلبساً،  عاماً( 
والذي  برلني،  يف  كوبنيك  بحي 
 10 بنحو  برلني  مطار  عن  يبعد 
كيلومرتات.ويُشتبه يف أن الرجل 
أجرى اتصاالت السلكية متعددة 
وطائرات  ركاب  طائرات  مع 
املروحية  مع  وكذلك  نقل، 
االتحادية  للرشطة  املشرتكة 
وشكلت  برلني.  ورشطة 
من  لجنة  االتحادية  الرشطة 
الطريان  خدمات  يف  متخصصني 
للتحقيق  الفنية  واالستخبارات 
يف الجرائم، وقدمت الدعم يف ذلك 
للشبكات. االتحادية  الوكالة 
عىل  الرجل  بحوزة  العثور  وتم 
بالرتددات  السلكي  جهازي 
املراسالت.  يف  استخدمت  التي 

وصودرت األجهزة كأدلة.

ويجري التحقيق مع الرجل بتهم 
ارتكاب تدخالت متعددة خطرية 
الحديدية  السكك  حركة  يف 

والسفن والحركة الجوية.

توقيف ألماني وّجه طائرات السلكيًا دون صالحيات

مالك منزل يدمر
 منزله على رأس المستأجر !

معرض فني تحتضنه 
النوافذ والشرفات !

اإلسكتلندي،  الدّراج  يمتلك 
يمكن  ما  ماكسكيل،  داني 
براعة  مستوى  اعتباره 

وشجاعة خارقني، فهذا الدّراج 
الدراجات  ركوب  يمارس  الذي 

منذ 12 عاماً يمكنه فعل أي يشء 
الخلف  إىل  الشقلبة  مثل  بدراجته، 

عىل  والسري  مطاطية  كرات  عىل 
مختلف معدات الصالة الرياضية.واآلن يف 

أحدث فيديو له، ينزل بدراجاته الهوائية جبالً 
شديد االنحدار، وهو يفعل ذلل بجرأة رهيبة مثرية 

الفيديو  تصوير  املخاطر.تتطلب  يهوى  ملن  لإلعجاب 
حمل دراجته إىل قمة الجبل عىل ارتفاع 3 آالف قدم، وذلك قبل البدء 

النزول جانب سلسلة جبال »دوب سالبس« الصخرية األشبه بألواح  برحلة 
ملساء عىل جزيرة سكاي يف اسكتلندا.وفقاً ملوقع » نريدست«، يجد متسلقو 
إال  العادة،  الصعوبة«، يف  »املهمة معتدلة  بـ  األلواح  تلك  نزول  الجبال رحلة 
يف  ماكسكيل  قال  هوائية.وقد  دراجة  سائق  اىل  بالنسبة  كذلك  ليست  أنها 

الفيديو:  مقطع 
املنطقة  تلك  »توفر 

عىل  انحداراً  التضاريس  أشد  من  بعضاً  النائية 
االطالق، باإلضافة اىل خلفية مذهلة لفيلم الفيديو«. وكان 
هدفه األسايس هذه املرة ركوب تلك األلواح يف خط متواصل 
واختبار ما يمكن أن تقوم به دراجته. وعىل ما يبدو تتطلب 
عىل  املتقطع  واالنطالق  التوقف  من  مناورات  سلسلة  األمر 
األلواح يف أسفل الجبل، وتلك كان من املمكن أن تؤدي إىل إصابة 
الرحلة  ماكسكيل  يصف  العموم،  منعطف.وعىل  أي  عند  خطرية 
الجبل  أسفل  يف  االخري  اللوح  خاص  وبوجه  واملخيفة،  املثرية  بالرحلة 
الرحلة  انتهاء  بعد  قال  االنحدار. وقد  ويتصف بشدة  يمتد 650 قدماً  والذي 
يف مقطع الفيديو: » يا إلهي، كان ذلك مخيفاً«، مضيفاً: »بقدر ما استمتعت 
بركوب تلك األلواح، فإن املشاعر التي ال تنىس هي مشاعر االرتياح والرضا 

وأنا عائد عىل مركب عرب البحرية بعد االنتهاء من تصوير الفيلم«. 

news

بث  من  أسبوعني  من  يقرب  ما  بعد 
مقطع فيديو ملا يعرف بقرص بوتني 
، وهو املقطع الذى يزعم بأنه كشف 
البحر  عىل  مطل  ضخم  قرص  عن 
فالديمري  الرويس  للرئيس  األسود 
بوتني، أعلن رجل أنه املالك الحقيقي 
الرويس  األعمال  رجل  للقرص.وقال 
الذي  »القرص«  إن  روتنربج  أركادي 
يظهر يف الفيديو الذي شوهد ماليني 

املرات عىل موقع يوتيوب ملك له.
اليوم  تيليجرام  ماش  لقناة  وذكر 

السبت »اآلن لم يعد ذلك رسا«.
ورشيك  مقرب  صديق  وروتنربج 
للرئيس  الجودو  رياضة  يف  سابق 
 69/ الرجل  ويعترب  بوتني.  فالديمري 
يف روسيا.  األغنياء  أغنى  أحد  عاما/ 
الروس  قائمة  عىل  مدرج  أنه  كما 
الذين فرض الغرب عليهم عقوبات يف 

أعقاب الحرب يف رشق أوكرانيا.
أن  املايض  االثنني  يوم  بوتني  ونفى 
تكون املمتلكات خاصة به أو ألقاربه 
املقربني. وقال الكرملني بعدها بيوم 
عن  الكشف  يتم  لم  أعمال  رواد  إن 

هويتهم يمتلكون العقار.
وقال روتنربج عن القرص عىل تطبيق 
السماء.  من  هدية  »هذه  تيليجرام 

املكان جميل«.
الروسية  »إنرتفاكس«  وكالة  ونقلت 
لألنباء عن املكتب الصحفي لروتنربج 
قوله إن العمل جار حاليا لبناء فندق 

يف املوقع أيضا.

 

رجل أعمال روسي يّدعي أنه المالك الحقيقي لـ »قصر بوتين«

أعجوبة إنشائية فوق قمة جبل

القارة  يف  نادر  اكتشف علماء معدن 
مجلة  وأفادت  الجنوبية  القطبية 
قاموا  الذين  العلماء  أن  »ساينس« 
عمق  يف  واحد  ميل  من  أكثر  بحفر 
اكتشفوا  الجنوبي  القطب  جليد 
األرض  عىل  يُرى  ما  نادرا  معدنا 
ولكنه يوجد بكثرة عىل سطح املريخ.

األصفر-البني،  املعدن  ويتطلب 
 ،)jarosite( جاروسيت  املسمى 
والظروف  املاء  من  كل  تكوين 
ناسا، وهي  لوكالة  الحمضية، وفقا 
اآلن  عليها  العثور  يصعب  ظروف 
بعد  ذلك،  األحمر.ومع  الكوكب  عىل 
»أوبورتيونيتي«  مسبار  اكتشف  أن 
سطح  عىل  الجاروسيت  مرة  ألول 
املعدن  ظهر   ،2004 عام  يف  املريخ 
املريخ،  كوكب  عىل  مواقع  عدة  يف 
تاركا العلماء يتساءلون كيف أصبح 
حسبما  للغاية،  شائعا  املعدن  هذا 
ذكرت مجلة »ساينس« وفق روسيا 
عندما  أنه  البعض  اليوم.وافرتض 
مليارات  منذ  الكوكب  الجليد  غطى 
السنني، فإن الغبار الذي يحتوي عىل 
املعادن املطلوبة، الحديد والكربيتات 
محتجزا  يكون  ربما  والبوتاسيوم، 
الدراسة  مؤلف  بالداخل.وقال 
الجيولوجي  باكولو،  جيوفاني 
ملجلة  بيكوكا،  ميالنو  جامعة  يف 

مغرب،  مكان  »املريخ  »ساينس«: 
يف  ولكن  بالغبار.  مغطى  يشء  كل 
أن  املمكن  من  كان  الجليد  أن  حني 
لتحويل  الالزمة  الرطبة  البيئة  يوفر 
فإن  جاروسيت،  إىل  الحميض  الغبار 
الغبار  الواقع  يف  يروا  لم  العلماء 
لتكوين  كيميائيا  يتفاعالن  والجليد 
الجسيمات  اكتشاف  املعدن«.ولكن 
جليد  يف  املحبوسة  الجاروسيتية 
يدعم  قد  الجنوبية  القطبية  القارة 
هذه النظرية، حسبما أفاد الباحثون 
يف ورقة نرشت يف 19 يناير يف مجلة 

.Nature Communications
الجاروسيت  يعترب  األرض،  وعىل 
نفايات  يف  ينشأ  نادرا  معدنا 
واملطر،  للهواء  املعرضة  التعدين 

ذكره  ملا  قع وفقا  مو
 . » ينس سا «

يمكن  و
ن  أ

تتشكل أيضا بالقرب 
الرباكني،  فتحات  من 

ناسا.وقال  لوكالة  وفقا 
لم  إنهم  وزمالؤه  باكولو 

يف  املعدن  عىل  العثور  أبدا  يتوقعوا 
ولكن  الجنوبية.  القطبية  القارة 
جليديا  قلبا  الفريق  سحب  عندما 
بطول ميل تقريبا )1620 مرتا( من 
األرض، وجدوا آثارا من الجاروسيت، 
أصغر من حبيبات الرمل، مدفونة يف 
فحص  الجليد.وبعد  طبقات  أعمق 
اإللكرتوني،  باملجهر  الجسيمات 
الجاروسيت  أن  الفريق  استنتج 

تشكل يف جيوب داخل الجليد.

معدن مريخي نادر على األرض !

تشغيل »نافورة »استمر
 توقفها 40 عامًا !

تشكو زوجها العقيم 
إلى وزارة العدل !

الجمال من  التي يتحول فيها  القصص  كثرية هي 
سبل  عليها  ينغص  نقمة  إىل  لصاحبته  نعمة 
جمال  ملكة  عىل  ينطبق  املثل  وهذا  العيش، 
كازاخستانية اضطرت للعمل يف غسل الصحون 

وتقشري الثوم هرباً من التحرش.   
حيث أفاد موقع »365info«، بأن جلنور نورتازا 
»ملكة جمال مدينة كيزيلوردا لعام 2017«، 
جمال  »ملكة  مسابقة  يف  واملشاركة 
أحد  للعمل يف  كازاخستان«، اضطرت 

مقاهي املدينة.
وهي  الفتاة  فيه  تظهر  فيديو  مقطع  املوقع  ونرش 
تقرش الثوم وتغسل األطباق يف مطبخ أحد املقاهي يف 
مدينة كازيلوردا.وذكر بعض معارف الفتاة أنها تمر 
وتضطر  يتيمة  باتت  ألنها  صعبة،  معيشية  بحالة 
لإلنفاق عىل نفسها. وبسبب جمالها، يصعب عليها 
العثور عىل عمل الئق، ألن النساء يغرن منها، وغالبا 
ملوقع  لها، وفقاً  الرجال عروض غري الئقة  يقدم  ما 

»روسيا اليوم«.

ملكة جمال تغسل الصحون وتقشر الثوم هربًا من التحرش 

مغامر ينزل جباًل شديد االنحدار ارتفاعه 3 آالف 
قدم بدراجة!!


