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»مسلسل الدم« يحصد أرواح مقاتلين أشّداء

المراقب العراقي/ المحرر السياسي...
عودة »مسلس�ل الدم« الذي تكتبه وُتنتجه وتخرجه 
أياٍد أمريكية »عابثة«، باتت تهدد العراقيني وتجعلهم 
أمام مص�ري مجهول، قد يكون أحد احتماالته عودة 
س�يناريو 2014، عندما سقطت محافظات عراقية 
ع�دة بيد تنظي�م داع�ش اإلرهابي، قب�ل أن تتمكن 
الق�وات األمني�ة وفصائ�ل املقاومة اإلس�امية من 

استعادة السيطرة عىل جميع األرايض املستباحة.
وش�هد العراق يف اآلون�ة األخرية، هجم�ات متكررة 
نفذته�ا خايا داعش النائمة، الس�يما يف محافظتي 
دي�اىل وصاح الدين. ويف املقابل كانت قوات الحش�د 
الش�عبي باملرصاد لتلك الهجمات، التي أودت بحياة 
مقاتلني أشداء من الحش�د، لُيحِكُموا السيطرة عىل 

األرايض بدمائهم.
ويف مؤرش واضح عىل عودة نشاط اإلرهاب، شهدت 
بغداد يف )21 كانون الثاني 2021(، سقوط عرشات 
املدنيني بني ش�هيد وجريح، ج�راء تفجري انتحاري 
مزدوج داخل س�وق شعبي مكتظ بساحة الطريان، 
يف هج�وم أوقع أكرب عدد من الضحاي�ا يف العاصمة 

منذ ثاث سنوات.
وبعد ساعات قليلة من املذبحة البرشية التي خلفها 
تفجري س�احة الطريان، شّنت مجاميع اإلرهاب عىل 
حني غ�ّرة، هجوم�اً غادراً اس�تهدف قوات الحش�د 

الشعبي يف محافظة صاح الدين.
ويف ليل�ة ي�وم الس�بت )23 كانون الثان�ي 2021(، 
تع�رض مقاتلو الل�واء 22 يف الحش�د الش�عبي، إىل 
هج�وم داع�ي يف جزي�رة العي�ث بمحافظة صاح 
الدي�ن، استش�هد عىل أث�ره 11 مقات�ًا وأصيب 12 

آخرون بجروح متفاوتة.
واس�تمراراً ل�«مسلس�ل ال�دم« املعهود، استش�هد 
خمسة مقاتلني بالحش�د الشعبي، أمس الثاثاء )2 
ش�باط 2021(، أثناء عملية أمني�ة يف منطقة نفط 

خان�ة رشق دي�اىل.
ووفقاً لبي�ان أصدره إعام الحش�د وتلقت »املراقب 
العراقي« نسخة منه، فإن “قوة من الحشد الشعبي 
تعرضت إىل هجوم مباغت خال العملية األمنية، ما 
دفعها إىل االشتباك مع عنارص فلول داعش اإلرهابي 

األمر الذي أسفر عن ارتقاء خمسة شهداء”.
وأض�اف البي�ان أن »ق�وة م�ن اللواء أج�رت عملية 

ماحقة لعنارص فلول داعش اإلرهابي للقضاء عىل 
ما تبقى منهم”.

وبش�أن تصاع�د وترية هجم�ات داعش ال�ذي بات 
أشبه ب�«س�ّكني صدئ« تستخدمه الواليات املتحدة 
لحز رقاب العراقيني، قال عضو لجنة األمن والدفاع 
النيابية كريم عليوي ل�«املراقب العراقي« إن »داعش 
ال يمتلك القدرات الكبرية لش�ن مع�ارك ضد القوات 
األمنية بما فيها الحش�د الش�عبي نتيجة الخس�ائر 

الكبرية التي مني بها خال السنوات املاضية«.
ورأى عليوي أن »ما يحدث اآلن س�ببه خايا وبقايا 
التنظي�م الت�ي تعتمد عىل أس�لوب املباغتة وس�وء 
األح�وال الجوية ملهاجمة قوات الحش�د والقطعات 

العسكرية األخرى«.
للق�وات  الع�ام  القائ�د  إىل  دع�وة  علي�وي  ووج�ه 
املس�لحة »ألن يك�ون عىل ق�دٍر عاٍل من املس�ؤولية 
يف رضب خاي�ا التنظي�م اإلرهاب�ي وتفعي�ل الجهد 

االستخباري«.
ويف س�ياق متص�ل، أكد عض�و لجنة األم�ن والدفاع 
صهيو-أمريكي�ة،  صنيع�ة  »داع�ش  أن  النيابي�ة، 
تس�عى الواليات املتحدة من خالها إىل تربير بقائها 
العس�كري يف الع�راق بحجة محارب�ة اإلرهاب الذي 

مولته ودعمته يف العراق وبعض دول املنطقة«.
ويأت�ي ذل�ك بع�د ورود معلومات عن قي�ام القوات 
األمريكي�ة، بإدخ�ال نحو 4000 داع�ي نهاية عام 
2020، بأرت�ال تحم�ل العل�م األمريك�ي إىل العراق، 

حسبما كشفت مصادر أمنية.
وتق�ول املص�ادر إن “هناك معلوم�ات تفيد بدخول 
4000 داع�ي إىل العراق عرب األرايض الس�ورية عن 
طريق حملهم بأرتال عس�كرية أمريكية”، مبينة أن 
“االرتال العس�كرية االمريكية ال يس�مح بتفتيشها 

من قبل القوات األمنية العراقية”.
ويف جلس�ة استثنائية عقدها يف الخامس من كانون 

الثان�ي 2020، صوت مجلس الن�واب عىل قرار ُيلزم 
الحكومة بالعمل عىل جدولة إخراج القوات األجنبية 
م�ن الع�راق، ومنعه�ا م�ن اس�تخدام أرض الب�اد 
وس�مائها ومياهها، لتنفيذ أي�ة أعمال عدائية تجاه 

دول الجوار الجغرايف.
والق�ى الق�رار الربملاني، تأييداً ش�عبياً كب�رياً تمثل 
ب�”ط�رد  طالب�ت  غاضب�ة،  مليوني�ة  بتظاه�رات 
االحت�ال” الس�يما بع�د عملي�ة االغتي�ال الغادرة. 
وق�د تجددت االحتجاجات العارم�ة، بعد مرور عام 
ع�ىل الفق�د الكبري ال�ذي أحدثته جريم�ة املطار، إذ 
نّظ�م العراقي�ون بمختل�ف مذاهبه�م وقومياتهم، 
تظاهرة مليونية حاشدة غّصت بها ساحة التحرير 
ومحيطه�ا يف الثالث من كانون الثاني 2021، لتعلن 
بشكل رس�مي أن الش�هيدين س�ليماني واملهندس 
هما رم�زان قد خلدا يف ضمائ�ر العراقيني رغم أنف 

الراقصني عىل دمائهما.
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في هذا العدد

االمام الحسين »عليه السالم«

فمن قبلين بقبول الحق
فاهلل أوىل بالحق

المراقب العراقي/بغداد...
االقتصادي�ة  اللجن�ة  عض�و  كش�ف 
بمجلس النواب العراقي، مازن الفييل، 
ام�س الثاث�اء، ع�ن كمي�ة األم�وال 
املهرب�ة خارج الع�راق يف عهد  النظام 
الس�ابق، فيما لفت اىل انها بلغت 500 

مليار دوالر.
وقال الفييل يف ترصيح صحفي تابعته 
»املراق�ب العراق�ي« إن »أموال العراق 
املهربة يف عهد النظام البائد تبلغ 500 
ملي�ار دوالر وه�ي تع�ادل ميزانية 5 

سنوات بوضع العراق الحايل«.

وأض�اف، أن »هذه األم�وال موجود يف 
غالبي�ة البن�وك األوربي�ة الكبرية ولم 

تسرتجع اىل االن«
إىل  بحاج�ة  »الع�راق  ان  اىل  ولف�ت 
ترشيعات قانونية حديثة، واس�تقدام 
خرباء دوليني لدراسة كيفية استعادة 
هذه األموال كون الباد بحاجة ماسة 

إليها يف الوقت الحايل«.
املتعاقب�ة  الحكوم�ات  ان  اىل  يش�ار 
فش�لت يف اس�رتداد االم�وال العراقية 
املجم�دة يف الخ�ارج من�ذ التغي�ري اىل 

اليوم.

نائب: »500« مليار دوالر َهرَّبها 
النظام السابق للخارج

لمراقب العراقي/مشتاق الحسناوي...
م�ا زال�ت الوف�ود الكردي�ة الت�ي تواص�ل 
توافده�ا عىل بغداد، لكنها لم تحقق تقدما 
يف مفاوضاته�ا بش�أن حصته�ا الس�نوية 
وروات�ب موظفيه�ا، فهي ت�راوغ من أجل 
ع�دم تس�ليم مس�تحقات النف�ط وعوائد 
املناف�ذ إىل الحكوم�ة االتحادي�ة، وتعتم�د 
عىل ممارس�ة الضغوطات السياس�ية من 
أجل االس�تحواذ عىل االم�وال دون االلتزام 
ببنود موازنة العام الحايل , ما أثار حفيظة 

أعض�اء مجلس الن�واب الذين أك�دوا أنهم 
س�ُيمرُِّروا املوازن�ة باالغلبي�ة بعي�داً ع�ن 
رشوط حزب�ي بارزاني وطالبان�ي , وهذه 
الترصيح�ات دفع�ت رئي�ي الجمهوري�ة 
والوزراء ملمارس�ة ضغوط�ات عىل اللجان 
الربملاني�ة م�ن أجل ضم�ان حص�ة الكرد 
وروات�ب موظفيه�م، م�ا أث�ار موجة من 
االس�تياء الش�عبي والربملاني ل�دور رئيس 

الجمهورية.
ن�واب أكدوا ، إمكانية تمري�ر املوازنة دون 

موافق�ة أربي�ل عليه�ا، مبين�ني أن الوف�د 
الك�ردي لم يحقق أي تق�دم يف املفاوضات 
, كم�ا أن  كردس�تان لن تلت�زم بالتعهدات 
السياس�ية وهي متلزمة بتسليم النفط إىل 
ال�رشكات االس�تثمارية االجنبي�ة العاملة 
هناك ول�ن يحقق الوفد الك�ردي أي نتائج 
إيجابية, فضا عن انقسام القوى الكردية 
ولم تعد تتمث�ل باالح�زاب التقليدية حيث 
وصل عدد كتلة أمل كردس�تان إىل أكثر من 
20 نائب�ا وهو رق�م كاف لتمري�ر املوازنة 

باألغلبي�ة ووفق املصالح العلي�ا للبلد دون 
االلتفات إىل مصالح ضيقة.

إال أن مختصني أكدوا أن الحديث عن تمرير 
املوازنة بدون أحزاب كردس�تان الرئيسية , 
سيدفع الس�ليمانية إىل االنفصال وتشكيل 
إقلي�م خاص بها ، االمر الذي  دفع حكومة 
أربي�ل إىل الضغ�ط عىل رئاس�تي ال�وزراء 
ع�ىل  الحص�ول  أج�ل  م�ن  والجمهوري�ة 

حصتهم السنوية من املوازنة...
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المراقب العراقي/ احمد محمد...
قم�ع واعتداءات وماحقات بني الش�وارع 
طال�ت الخريج�ني م�ن حملة الش�هادات 
االولي�ة والعلي�ا املعتصم�ني من�ذ أكثر من 
عام أم�ام مكتب رئيس ال�وزراء للمطالبة 
بتوظيفه�م وإيج�اد فرص عمل مناس�بة 
له�م، رافق�ه ح�رق ورف�ع بالق�وة لخيم 
االعتصام من قبل قوات حكومية مسلحة، 
عىل الرغ�م من التزامهم العايل بالس�لمية، 

وأثار هذا العمل حفيظة أوس�اط أكاديمية 
وإعامية معتربينه سابقة خطرية.

وأكد املراقبون أن صمت الحكومة عىل هذا 
العمل يعن�ي موافقتها عىل »القمع«  بحق 
الخريج�ني، الفتني إىل أن حكومة الكاظمي 
تنتهج أس�لوباً جديدا قائم�اً عىل مواجهة 
أي تظاهرات تطال�ب بالخدمات والحقوق 

املرشوعة.
وقامت قوات مكافحة الش�غب، يوم االحد 

املن�رصم باالعت�داء ع�ىل املتظاهري�ن من 
العلي�ا والخريج�ني يف  الش�هادات  حمل�ة 
منطقة العاوي وسط العاصمة بغداد، عىل 
الرغم من التزامهم الس�لمية العالية وعدم 
قيامه�م بعملي�ات اعتداء ع�ىل املمتلكات 
العام�ة والخاصة أو ع�ىل أرواح املواطنني، 
واالكثر غراب�ة أن قوات مكافحة الش�غب 

قامت بماحقتهم وسط الشوارع واالزقة
عملي�ة  أن  أكاديمي�ة  أوس�اط  واعت�ربت 

االعت�داء تع�د بمثاب�ة ض�وء أخ�ر م�ن 
قب�ل الحكوم�ة وأجهزته�ا االمني�ة إلنهاء 
اعتصامات الخريج�ني عىل الرغم من عدم 

تحقيق مطالبهم. 
وانتقدت االوس�اط عملية رف�ع املخيمات 
املخصصة للمعتصمني، مؤكدين أنها تمت 
بواس�طة آليات تابعة المانة بغداد وقيادة 

حفظ القانون...
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»صالح« يتجاوز مسؤولياته ويبحث عن حصة 
أبناء »قوميته« في الموازنة

الكاظمي يترك الرقص مع الثعابين
 ويصارع »الخريجين«

المراقب العراقي/بغداد...
ج�دد النائب جم�ال املحمداوي، 
ع�ىل  تاكي�ده  الثاث�اء،  ام�س 
رضورة الغ�اء جوالت الرتاخيص 
النفطية، فيما بني انها تستنزف 
ج�دوى  دون  الع�راق  ث�روات 

اقتصادية للباد.
مقابل�ة  يف  املحم�داوي،  وق�ال 
»املراق�ب  تابعته�ا  متلف�زة 
العراق�ي« ان�ه »نس�عى إللغ�اء 
النفطي�ة  الرتاخي�ص  ج�والت 
ولي�س مراجعتها فق�ط«، مبينا 

أن »رشكة النفط الوطنية سومو 
باع�ت برمي�ل النفط يف الش�هر 
الثان�ي والثال�ث الع�ام امل�ايض 
ب��16 دوالرا وهو يكل�ف العراق 
20 دوالراً«، متسائا عن الجدوى 
ه�ذه  م�ن  للب�اد  االقتصادي�ة 

العملية.
ج�والت  »رشكات  أن  وأض�اف، 
الرتاخي�ص النفطي�ة تس�تنزف 
الغاؤها«،  العراق ويج�ب  ثروات 
اس�تجواب  أن  إىل  مش�رياً 
حس�ني  األس�بق  النف�ط  وزي�ر 

الس�نوات  يف  الشهرس�تاني 
السابقة بشأن جوالت الرتاخيص 
النفطي�ة، ل�م يفع�ل ش�يئاً، الن 

»الكتل السياسية وقفت معه«.
وتاب�ع، أن » كردس�تان منح�ت 
ال�رشكات النفطية االجنبية حق 
تمل�ك حق�ول النف�ط يف اإلقليم 
طوال ف�رتة العقود الت�ي ابرمت 
مع الرشكات النفطية«، مش�ريا 
اىل ان »س�يطرة الفشل والفساد 
عىل قرارات الدولة، كبلت العراق 

بعقود طويلة األمد«.

المراقب العراقي/بغداد...
اته�م النائب ع�ن اللجنة املالية 
عب�د الهادي الس�عداوي، امس 
الثاث�اء، رئي�س اللجن�ة هيثم 
الجب�وري باس�تغال منصب�ه 
باس�تقطاعات  للتاع�ب 

املوظفني.
وقال السعداوي يف بيان صحفي 
تابعت�ه »املراق�ب العراقي« ان 
» رئي�س اللجن�ة املالي�ة يقوم 
م�ن  طائل�ة  مبال�غ  بتحوي�ل 
املوظف�ني  روات�ب  اس�تقطاع 

الخ�اص  القط�اع  رشكات  اىل 
لتعويضه�ا ع�ن ارتفاع س�عر 
رصف الدوالر مقابل الدين�ار ».

وطال�ب الس�عداوي » رئاس�ة 
اىل  الن�واب  مجل�س  وأعض�اء 
الوقوف بضد من هكذا إجراءات 
تثق�ل كاهل املوظ�ف واملواطن 
ع�ىل حس�اب قوتهم البس�يط 
، مش�دداً ع�ىل اتخ�اذ خطوات 
تعم�ل ع�ىل تخفي�ف أعبائه�م 
اس�تقطاع  حس�اب  ع�ىل  ال 

رواتبهم«.

 م�ن جهت�ه رد رئي�س اللجنة 
بش�كل غري مبارش وعىل لسان 
»مص�در« عىل ذل�ك الترصيح ، 
مؤك�داً ان »النائب الس�عداوي، 
»طلب م�ن رئيس اللجنة املالية 
تضم�ني مبل�غ ملق�اول مقرب 
من�ه، يف املوازن�ة، وق�د رفضت 

اللجنة هذا الطلب«.
يش�ار اىل ان اللجنة املالية ردت 
عرب بيان ع�ىل تلك الترصيحات 
نافي�ة خروجه�ا ع�ن املهني�ة 

خال عملها بحسب قولها.

اتهامات متبادلة بين أعضاء اللجنة
 المالية ورئيسها

برلماني: جوالت التراخيص استنزاف
 لثروات العراق

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

المراقب العراقي/بغداد...
اتهم�ت لجنة االم�ن والدفاع النيابية، امس الثاث�اء، رئيس الجمهورية 
بتعطي�ل اع�دام االرهابي�ني، فيم�ا اك�دت ان ذل�ك صعد م�ن العمليات 

االجرامية يف العراق.
 وق�ال عضو اللجن�ة بدر الزي�ادي يف ترصيح صحفي تابعت�ه »املراقب 
العراق�ي« إن »أي مصادقة عىل تنفيذ احكام االعدام بحق االرهابيني لم 

تجِر يف فرتة رئاسة برهم صالح للجمهورية«.
وأضاف أن “تأخ�ر املصادقة فرتة أطول يعطي جرعة أمل لارهابيني يف 

تنفيذ مآربهم االجرامية بحق أبناء شعبنا”.
ولف�ت إىل أن “بره�م صالح يتحمل مس�ؤولية دماء ابنائن�ا يف األجهزة 
األمنية واملواطنني األبرياء بع�دم تنفيذ القصاص العادل بحق املجرمني 
القابعني ىف الس�جون العراقية “. يشار اىل ان الس�جون العراقية تشهد 

تكدساً باعداد االرهابيني بسبب تعطيل احكام االعدام بحقهم.

األمن النيابية تتهم رئيس 
الجمهورية بتعطيل إعدام اإلرهابيين

المراقب العراقي/بغداد...
الش�هداء، ام�س  ضبط�ت مؤسس�ة 
تعوي�ض  معامل�ة   1600 الثاث�اء، 
م�زورة بمحافظت�ي نين�وى واالنبار، 
فيم�ا لفت�ت اىل انها تضمنت اس�ماء 
الرهابيني يراد شمولهم ضمن ضحايا 

االرهاب.
وقال مدير عام دائرة ش�هداء ضحايا 
االره�اب ط�ارق املن�دوالي يف ترصيح 
العراقي«  صحف�ي تابعت�ه »املراق�ب 
ان »هن�اك  أكث�ر م�ن 1000 معامل�ة 
تعويض مزورة باألنبار و 600 معاملة 

تعويض مزورة يف نينوى ».
و اض�اف »تم إيق�اف 16 الف معاملة 

للتدقي�ق فيها  والكثري م�ن معامات 
التعويضات فيها نسب مبالغة ».

واملزوري�ن  »املتاعب�ني  ان  اىل  ولف�ت 
يحاول�ون دس إرهابيني ومفقودين يف 

ملفات التعويضات ».

ضبط 1600 معاملة لضم إرهابيين 
ضمن ضحايا اإلرهاب

واشنطن تنكأ جراح العراقيين وَتدقُّ
 أعناقهم بـ »سّكين صدئ«

المقاومة تسقط طائرة مسيرة جديدة 
لجيش االحتالل في غزة

الكابوس اإلسرائيلي ... انكشاف 
استراتيجي

6
إدارة النفط تسعى لحسم ملف 

محمد داود



2 االربعاء 3 شباط  2021 العدد 2517 السنة الحادية عشرةمن احلدث
صحيفة-يومية-سياسية-عامة

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

راتب السيد الرئيس .. 
أعلن�ت اللجن�ة املالية يف مجل�س الن�واب العراقي أن 
راتب رئيس الجمهورية برهم صالح هو 100 مليون 
دين�ار عراق�ي فق������ط . 100 ملي�ون وقرصه يف 
بغداد والسليمانية من الدولة العراقية مجانا ومنامه 
ومالبس�����ه وطعامه ونقل�ه وطائرات�ه ونثرياته 
الدول�ة  حس���اب  عل����ى  مج����ان�ا  جميعه�ا 

العراقية .
 100 ملي�ون دينار راتب رئي�س الجمهورية من غري 
املخصص�ات اإلضافية وغري اإلضافي�ة واملخصصات 
املعلن�ة وغ�ري املعلن�ة وإذا م�ا جمعن�ا هذا م�ع ذاك 
وذاك م�ع هذا فال نس�تغرب وال نتعج�ب إذا ما علمنا 
أن مجم�وع ما يس�تلم الرئيس ش�هريا من راتب مع 
ملحقاته ما يقارب ال 200 مليون دينار فقط !! للحق 
واإلنص�اف نقول إن فخامة رئي�س الجمهورية ليس 
وح�ده من يس�تلم هك�ذا أموال كل ش�هر من خزينة 
دولة العراق الخاوية املفلسة بل كذلك هو ما يستلمه 
فخام�ة رئي�س الربمل�ان العراق�ي محم�د الحلبويس 
وفخامة رئيس ال�وزراء العراقي مصطفى الكاظمي 
وفخامة رئيس مجلس القضاء األعىل وما يقارب من 
ذلك ما يستلمه أصحاب السيادة نواب رئيس الربملان 

العراقي .
 باملخترص املؤلم املفيد أن مجموع ما يستلمه أصحاب 
الفخامات والرئاس�ات ونوابهم يف الش�هر الواحد هو 
ملي�ار دينار فقط !! وأن مجموع 
ما يستلمون يف الس�نة الواحدة 
م�ن رواتب ومخصصات هو 12 
مليار دينار فق�ط ال غريها !!! . 
ال أدري م�ا أق�ول وما أكتب وما 
أحكي وما أعلّق أو أملح أو أرشح 

.
 أي عم�ل تق�وم به الرئاس��ات 
وأي جهد يبذل�ون وأي مؤهالت 
تف�وق  روات�ب   . يحمل����ون 
الخي�ال وما يحتم�ل العقل ويفتح 

الجدال . أي نهب مباح مستباح للمال  .
 أي رسق�ة معلنة مرشعنة . أي برش ال يخىش الله وال 
يس�تحيي منه وال من عباده. أي ضمائر بليدة متلبدة 

نائمة ميتة محترضة . 
وط�ن َمدي�ٌن وال زال يقرتض ونفط منهوب وش�عب 
فق�ري وجيوش من العاطل�ن واأليت�ام واألرامل . بلد 
يع�م ب�ه الخ�راب والدم������ار والتخل�ف واملرض 
والع�وز وأرتال املتس���ولن م����ألت كل الش�وارع 

والساحات . 
رواتب الرئاس�ات وامتيازاتهم وم�ا يتبعهم من نواب 
ووزراء وغريه�م تنخ�ر كي�ان دول�ة الع�راق التي لم 
تع�����د دولة وال حتى شبه دول����ة بعد أن نهبتها 
سطوة بارزست����ان ورئيس الجم����هورية الذي 
تفاخر يف اس�تفتاء االنفصال بحلم االس�تقالل وعاد 
ليغدو رئيس�ا علينا  بفض�����ل أشباه الساسة كما 
هو كاكا ف�ؤاد االنفصايل ح����د النخ�اع اإلرسائييلُّ 
ال�والء جاء ب�ه أرب�اب التحاص�ص والتص�����الح 
والرذيل�ة م�����ن املالي�����ة إىل الخارجية لتكتمل 
وب������ؤس  ال����وج�ه  وس�واد  الظ�الم  رحل�ة 

البائسن .
 ه�ي حقائ�ق لي�س إال , ربم�ا نعرفها جميع�ا لكننا 
قد ننىس ونحن ش�عب النس�يان فذكر عىس أن تنفع 

الذكرى .

إصبع	عىل	الجرح	..	

املراقب العراقي/ بغداد...
أك�دت عضو اللجن�ة القانونية رف�اه خضري جياد, 
ام�س الثالثاء, وجود ثالثة مقرتح�ات امام الربملان 
النج�از اكتمال املحكم�ة االتحادية منه�ا حكومية 
وأخرى نيابية واألخرية ملجلس القضاء األعىل, مبينة 

ان األق�رب بالوقت الحايل هو مقرتح مجلس النواب 
الذي يقيض برتميم املحكمة بالوقت الحارض.

وقال�ت جياد، يف ترصيح تابعت�ه »املراقب العراقي« 
إن »اكتمال النصاب القانون�ي للمحكمة االتحادية 
اصب�ح ام�را ملح�ا الس�باب ع�دة أوله�ا اج�راء 

االنتخابات واملصادقة عىل نتائجها إضافة اىل تراكم 
الطع�ون للكثري من ق�رارات الحكومة والترشيعات 

النيابية«.
وأضافت، أن »ثالث مقرتح�ات امام الربملان النجاز 
اكتمال املحكم�ة االتحادية منه�ا حكومية وأخرى 

نيابية واألخرية ملجلس القضاء األعىل«.
وأوضح�ت جي�اد، أن »األق�رب بالوق�ت الحايل هو 
مق�رتح مجلس النواب الذي يقيض برتميم املحكمة 
بالوقت الح�ارض أي مىلء الفراغ الحاصل يف نصاب 

املحكمة االتحادية«.

3 مقتــرحات أمــام اكتمـــال المحكمــة االتحــادية.. أيهــا األقـرب ؟

تغريدة

االعالمي الدكتور عالء مصطفى

الفرق بين الضريبة على 
وبين  الموظفين  رواتب 
االس���تقطاع، مثل فرق 
بين واحد يگولك »حباب 
يص���رخ  واخ���ر  جي���ب« 
جي���ب«.. بوجهك«ل���ك 
واحدة:  النتيج���ة  يعني 

راتبك معضوض يولد!

دولة القانون: الحكومة غير جادة في تعهداتها بجدولة القوات األجنبية
املراقب العراقي/ بغداد...

طال�ب النائب عن ائتالف دول�ة القانون عبد 
الهادي الس�عداوي، امس الثالثاء، الحكومة 
العراقية االلتزام بتعهداتها بجدولة انسحاب 
القوات االجنبية، مشريا إىل أن هناك مخاوف 

بتسويف قرار مجلس النواب.
وقال الس�عداوي، يف ترصيح تابعته »املراقب 
العراقي« إن »مجلس النواب صوت باألغلبية 
املطلقة ع�ىل رفض وجود اي ق�وات اجنبية 

عىل االرايض العراقية«.
وأض�اف أن »الحكوم�ة الحالي�ة ليس لديها 
الرغب�ة الحقيقية يف إجالء الق�وات األجنبية 
وعىل رأسها األمريكية من األرايض العراقية«، 
الحكوم�ة  »الت�زام  رضورة  ع�ىل  مش�ددا 
بتعهداتها التي أطلقتها أمام مجلس النواب 

الستعادة السيادة الوطنية«.

برلمانيو ذي قار يتهمون محافظها بهدر المال العام ويطالبون باقالته
املراقب العراقي/ بغداد...

ج�دد النائ�ب ع�ن محافظ�ة ذي ق�ار س�تار 
الجاب�ري، ام�س الثالث�اء، دعوت�ه إىل إعف�اء 
املحافظ ناظ�م الوائيل من منصبه وإحالته إىل 

القضاء بتهم عدة.
وق�ال الجاب�ري، يف ترصي�ح تابعت�ه »املراقب 
العراق�ي« إن »هن�اك ملفات عدة تس�بب بها 
محافظ ذي قار الحايل منها سوء اإلدارة وهدر 

املال العام«.
وأشار إىل أن »غالبية نواب املحافظة مع إعفاء 
املحافظ من منصبه وتكليف شخصية كفوءة 

قادرة عىل إدارة املحافظة«.

املراقب العراقي/ بغداد...
أعلن الناطق باس�م القائد العام للقوات املس�لحة، اللواء 
يحيى رس�ول، امس الثالثاء، القاء القبض عىل انتحاري 

كان يروم تفجري نفسه يف العاصمة بغداد.
وق�ال رس�ول، يف بيان تلق�ت »املراقب العراقي« نس�خة 
منه، إن »مفارز جهاز األمن الوطني يف محافظتي صالح 
الدين ودياىل، تمكنت من تفكيك مفرزة إرهابية تنتمي ملا 
يس�مى قاطع دياىل، والقاء القبض عىل أفرادها األربعة، 

فضالً عن القبض عىل آمر املفرزة و ناقٍل وُجندّي«.
االرهابي�ة  املف�����رزة  تل�ك  ب�ن  »م�ن  أن  واوض�ح، 
)انتحاري( كان يروم تفجري نفسه يف وق������ت سابق 

ببغداد«.
واض�اف رس�ول، ان »ذل�ك جاء نتيج�ة لتكثي�ف الجهد 
االس�تخباري، واس�تمرار جهاز األمن الوطني بمقاطعة 
املعلومات مع األجهزة األخ�رى«، الفتا إىل »قيام الجهات 
املختص�ة بتدوين أقوال اإلرهابي�ن أصولياً حيث اعرتفوا 
بتلقيهم توجيهات لزعزعة األمن واالستقرار داخل البلد، 

وإحداث خرق أمني يف العاصمة«.
واش�ار، إىل »احالته�م اىل الجه�ات القانوني�ة املختص�ة 

التخاذ اإلجراءات الالزمة بحقهم«.

املراقب العراقي/ كركوك...
أعلنت وكالة االستخبارات، امس الثالثاء، عن القاء القبض عىل 
خمس�ة ارهابين من بينهم أمرأة ينتم�ون لجماعات »داعش« 

االجرامية بعملية أمنية يف كركوك.
وقال بيان لوكالة االستخبارات تلقت »املراقب العراقي« نسخة 
من�ه، إن�ه »من خ�الل املتابعة املس�تمرة لقواطع املس�ؤولية ، 
تمكنت مفارز وكالة االستخبارات املتمثلة بمديرية استخبارات 
كرك�وك يف وزارة الداخلي�ة م�ن الق�اء القب�ض ع�ىل خمس�ة 
ارهابين من بينهم امرأة بمناطق متفرقة من محافظة كركوك 
مطلوبن وفق احكام امل�ادة ) ٤/ ارهاب( النتمائهم لعصابات 

داعش اإلرهابية«.
وأض�اف البي�ان، أن »االرهاب�ي االول عم�ل معال�ج لعن�ارص 
عصابات داعش بمايس�مى قاطع كركوك فيماعملت االرهابية 
عىل توزيع مايس�مى الكفاالت ع�ىل الخاليا النائم�ة املتواجدة 
بقض�اء الحويجة اما عم�ل االرهابي الثال�ث واملكنى ابوهاجر 
واالرهاب�ن االخري�ن ضمن مايس�مى قاطع الحويج�ة والذي 
اعرتف�ا عن اش�رتاكهما بس�تة عملي�ات ارهابية ض�د القوات 
االمني�ة يف حق�ول ع�الس ومنطق�ة عجي�ل، فضالً ع�ن قيام 
االرهاب�ن االخرين بتس�ليب وقتل احد املواطني�ن يف محافظة 

كركوك ورسقة عجلتة عام 201٨«.

القبض	عىل	انتحاري	كان	يروم	
تفجري	نفسه	يف	العاصمة	بغداد

االستخبارات	تطيح	بـ	5	»دواعش«	
بينهم	أمرأة	يف	كركوك

ين
ألم

ط	ا
شري

ال

»الخريجون« ُأحرقت خيامهم ولوحقوا بالشوارع!

حكــومــــة الكــاظمــي تنتهج »قمع« االحتجاجات 
أسلوبًا إلسكـات المطالبين بالحقوق

املراقب العراقي/ أحمد محمد...
قمع واعتداءات ومالحقات بن الش�وارع 
طال�ت الخريج�ن م�ن حملة الش�هادات 
االولي�ة والعلي�ا املعتصمن من�ذ أكثر من 
ع�ام أمام مكتب رئيس ال�وزراء للمطالبة 
بتوظيفه�م وإيجاد فرص عمل مناس�بة 
له�م، رافق�ه ح�رق ورف�ع بالق�وة لخيم 
االعتصام من قبل قوات حكومية مسلحة، 
عىل الرغم من التزامهم العايل بالس�لمية، 
وأثار هذا العمل حفيظة أوساط أكاديمية 

وإعالمية معتربينه سابقة خطرية.
وأكد املراقبون أن صمت الحكومة عىل هذا 
العمل يعني موافقتها عىل »القمع«  بحق 
الخريجن، الفتن إىل أن حكومة الكاظمي 
تنتهج أس�لوباً جديدا قائم�اً عىل مواجهة 
أي تظاهرات تطالب بالخدمات والحقوق 

املرشوعة.
وقامت قوات مكافحة الش�غب، يوم االحد 
املن�رصم باالعت�داء ع�ىل املتظاهرين من 
حمل�ة الش�هادات العلي�ا والخريج�ن يف 
منطقة العالوي وس�ط العاصم�ة بغداد، 
ع�ىل الرغم من التزامهم الس�لمية العالية 
ع�ىل  اعت�داء  بعملي�ات  قيامه�م  وع�دم 
املمتلكات العام�ة والخاصة أو عىل أرواح 
املواطنن، واالكثر غرابة أن قوات مكافحة 
الشغب قامت بمالحقتهم وسط الشوارع 

واالزقة
أن عملي�ة  أكاديمي�ة  أوس�اط  واعت�ربت 
االعت�داء تع�د بمثاب�ة ض�وء أخ�رض من 
قب�ل الحكوم�ة وأجهزتها االمني�ة إلنهاء 
اعتصام�ات الخريجن عىل الرغم من عدم 

تحقيق مطالبهم. 
وانتقدت االوس�اط عملية رف�ع املخيمات 
املخصصة للمعتصمن، مؤكدين أنها تمت 
بواس�طة آليات تابعة المانة بغداد وقيادة 

حفظ القانون.
م�ن جهتها أدان�ت لجنة حقوق االنس�ان 
النيابي�ة االعت�داء ع�ىل الخريج�ن فيم�ا 
وصفته باآلثم من قبل قوات حفظ النظام 

.
وأك�دت اللجنة، ع�ىل رضورة احرتام مبدأ 
حرية التعبري عن الرأي واملطالبة بالحقوق 
املرشوع�ة التي كفلها الدس�تور العراقي، 
إج�راء مخال�ف  أن ماح�دث  إىل  مش�رية 
للقانون والدس�تور، منوه�ة إىل أن حماية 
املواطنن وحفظ االمن هي من مس�ؤولية 

الجهات االمنية وليس االعتداء عليهم.
وذك�رت لجنة حقوق اإلنس�ان النيابية أن 
مطال�ب الخريجن بتوفري ف�رص التعين 
ه�ي حق�وق مرشوع�ة، داعي�ة الجهات 
االمنية إىل ضبط النفس وااللتزام بالقانون 
وع�دم الخروج عن مهامه�ا بحفظ االمن 

واالستقرار.
وطالب�ت اللجن�ة رئاس�ة مجل�س النواب 
ب�االرساع يف التصوي�ت عىل قان�ون حرية 
الحق�وق  لضم�ان  ال�رأي  ع�ن  التعب�ري 

والحريات املدنية للجميع.
ولم تص�در الحكومة بجميع تش�كيالتها 
االمني�ة واالداري�ة أي إيض�اح أو اعت�ذار 
أو بي�ان رس�مي حول القضي�ة، رغم أنها 
مس�ت رشيحة مهمة وممي�زة يف املجتمع 

العراقي.

وللحدي�ث ح�ول تداعيات ه�ذا املوضوع، 
جل�و  ه�ادي  واالعالم�ي  الكات�ب  رأى 
مرع�ي، أن »الرتكيب�ة الحكومي�ة الحالية 
الت�ي تق�ول إنه�ا ج�اءت م�ن »ترشين« 
وتظاه�رات ترشين ت�رى أن إس�كات أي 
حركة احتجاجية تقف هي عمل مرشوع، 
وترى بأنها تعمل ضد الحكومة بأي شكل 
من االش�كال، وه�ذه فلس�فة جديدة غري 

مسبوقة«.
وق�ال مرع�ي، يف ترصي�ح ل�� »املراق�ب 
العراق�ي« إن »هن�اك حالة م�ن التصادم 
يعيش�ها الش�ارع العراق�ي تتعل�ق بملف 
معه�ا،  التعام�ل  وكيفي�ة  االحتجاج�ات 
فف�ي الوقت الذي وقفت جهات سياس�ية 
ض�د التظاهرات الس�ابقة، ف�أن حكومة 
الكاظم�ي تعمل ع�ىل الوق�وف بوجه كل 
احتج�اج وهذا أمر يش�كل خط�را محدقا 

عىل حرية الرأي يف العراق«.
وأضاف، أن »صمت الحكومة عىل عمليات 
رف�ع خي�م الخريج�ن املعتصم�ن أم�ام 
مكتب رئيس ال�وزراء يف منطقة العالوي، 
دلي�ل كاف ع�ىل رض�ا الحكوم�ة عىل هذا 
االجراء«، مبينا أن »الجو الس�يايس يعيش 
يف ه�م وحي�د وه�و االنتخاب�ات وكيفي�ة 
إرضاء الشارع العراقي وهذا األمر ينطبق 

عىل الحكومة«.
ع�ىل  الوح�ي  »االعت�داء  أن  إىل  وأش�ار 
الخريج�ن أصح�اب الش�هادات االولي�ة 
والعليا، يمث�ل خطرا عىل مس�تقبل البلد، 
خصوصا إذا طال شبابا يحملون شهادات 

علمية من جميع االختصاصات«.

بالــوثيقـة

ش����م��ول ذوي المه�������ن الصحي����ة 
بمخصص��������������ات  والتقني������������ة 

الخطورة.
منهل عبد األمري المرشدي ..
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اكد عضو لجنة االقتصاد واالستثمار النيابية، حامد املوسوي، تخفيض 
مبالغ املوازنة اىل املستوى الذي يمكن من خالله سد عجز املوازنة، الفتا 
اىل ان ارتفاع اس�عار النفط ستس�اهم بتجاوز العجز.وقال املوس�وي ، 
ان “مجل�س النواب رص�د الكثري من الفقرات يف املوازن�ة التي تتضمن 
نفقات كبرية، واليوم فهو يعمل عىل تخفيض مبلغها الكيل اىل مايقرب 

من 110 تريليون دينار وتخفيض مايزيد عن 50 تريليون”.
واض�اف ان “العجز من املرجح ان يرتاوح مابني 20-25 تريليون، وهذا 
االم�ر يتم تعويض�ه من خالل ارتفاع اس�عار النفط، خاص�ة ان هناك 
تعايف يف االس�عار”.وبني ان “بعض فقرات املوازنة وعىل الرغم من رصد 
مبالغه�ا لكنها لن تنفذ ع�ىل ارض الواقع وبالتايل ف�أن ماخصص لها 

يساهم يف سد عجز املوازنة الوهمي”.

االقتصاد النيابية تؤكد تخفيض مبالغ الموازنة 
وسد العجز عن طريق ارتفاع اسعار النفط

اعلن النائب عن محافظة البرصة حسن خالطي ان حقوق 
محافظ�ة البرصة م�ن الب�رتو دوالر تج�اوزت 17 ترليون 
دينار.وقال خالطي:«ان البرصة لم تحصل عىل حقوقها من 
قان�ون البرتو دوالر , مبينا ان املبدا الدس�توري واضح وهو 
وج�وب توزيع الثروة بعدال�ة .واوض�ح , ان التخصيصات 
املالية ملحافظة البرصة اقل من 10 يف املئة , مضيفا سيكون 
لن�واب البرصة موقف ان لم تعدل حصة املحافظة باملوازنة 
».وتاب�ع :«ان املوازنة لن تمرر اذا ل�م يصوت نواب البرصة 
عليها , مشريا اىل ان املالية النيابية ابدت تفهما مع مطالب 

نواب البرصة باملوازنة ».

خالطي: حقوق محافظة البصرة من 
االقت�صاديالبترو دوالر تجاوزت 17 ترليون دينار

حراك نيابي لتمرير الموازنة بعيًدا عن شروط الحزبين الكرديين  
»صالح« يضغط لضمان حصة اإلقليم

ممارس�ة  ع�ىل  وتعتم�د 
الضغوطات السياس�ية من أجل 
دون  االم�وال  ع�ىل  االس�تحواذ 
الع�ام  موازن�ة  ببن�ود  االلت�زام 
الح�ايل , ما أث�ار حفيظة أعضاء 
مجلس الن�واب الذين أكدوا أنهم 
باالغلبي�ة  املوازن�ة  س�ُيمرُِّروا 
بعي�داً عن رشوط حزبي بارزاني 
وطالبان�ي , وه�ذه الترصيحات 
الجمهوري�ة  رئي�ي  دفع�ت 
والوزراء ملمارسة ضغوطات عىل 
اللجان الربملانية من أجل ضمان 
حصة الكرد ورواتب موظفيهم، 

م�ا أث�ار موج�ة م�ن االس�تياء 
الش�عبي والربملاني ل�دور رئيس 

الجمهورية.
ن�واب أك�دوا ، إمكاني�ة تمري�ر 
أربي�ل  موافق�ة  دون  املوازن�ة 
عليها، مبين�ني أن الوفد الكردي 
لم يحقق أي تقدم يف املفاوضات 
, كم�ا أن  كردس�تان ل�ن تلت�زم 
وه�ي  السياس�ية  بالتعه�دات 
إىل  النف�ط  بتس�ليم  متلزم�ة 
الرشكات االس�تثمارية االجنبية 
العامل�ة هناك ول�ن يحقق الوفد 
الكردي أي نتائج إيجابية, فضال 

عن انقس�ام القوى الكردية ولم 
تعد تتمث�ل باالح�زاب التقليدية 
أم�ل  كتل�ة  ع�دد  وص�ل  حي�ث 
كردس�تان إىل أكثر م�ن 20 نائبا 
وهو رق�م كاف لتمري�ر املوازنة 
باألغلبي�ة ووفق املصال�ح العليا 
للبل�د دون االلتف�ات إىل مصالح 
ضيق�ة.إال أن مختصني أكدوا أن 
الحديث عن تمرير املوازنة بدون 
 , الرئيس�ية  أح�زاب كردس�تان 
سيدفع السليمانية إىل االنفصال 
وتشكيل إقليم خاص بها ، االمر 
ال�ذي  دف�ع حكوم�ة أربي�ل إىل 
الضغ�ط عىل رئاس�تي ال�وزراء 
والجمهورية م�ن أجل الحصول 
م�ن  الس�نوية  حصته�م  ع�ىل 

املوازنة.
رئي�س  ترصيح�ات  أن  مبين�ني 
الجمهورية ح�ول حصة االقليم 
ورواتب موظفي�ه مخيبة لآلمال 
ول�م ي�راع منصب�ه ب�أن يكون 
حاميا لحق�وق جميع العراقيني 
، فحكومة أربيل تسلم الرشكات 
االجنبي�ة العامل�ة هن�اك النفط 

وأموال االستخراج ولم تبِق شيئا 
لتس�لمه إىل بغ�داد , وه�ي تريد 
حصتها السنوية , إال أن الربملان 

أرصَّ ع�ىل ع�دم إدراج حصته�م 
إال بعد تس�ليم  النفط وجزء من 
عوائ�د االقليم , م�ا أثار املخاوف 

من التفاف الحكومة عىل الربملان 
للطع�ن يف املوازنة وعدم تصديق 
إال  عليه�ا  الجمهوري�ة  رئاس�ة 

الكرد.وي�رى  حص�ة  بإعط�اء 
االقتص�ادي  بالش�أن  املخت�ص 
س�امي س�لمان يف اتص�ال مع ) 
املراق�ب العراق�ي(: أن الوفود ما 
زالت تتهافت إىل بغداد ولم تتقدم 
يف مفاوضاته�ا للحص�ول ع�ىل 
حصته�ا الس�نوية , فهي تعتمد 
والتهدي�دات  الضغوط�ات  ع�ىل 
ولن تقدم نفطها لرشكة س�ومو 
االجنبية  بيعه للرشكات  بس�بب 
وم�ا يتكلم�ون عن�ه ح�ول ال�� 
250 أل�ف برمي�ل ه�ي من نفط 
كركوك واملناط�ق املتنازع عليها 
فم�ا   , بغ�داد  حكوم�ة  وبعل�م 
يج�ري ه�و ضحك ع�ىل الذقون 
االقلي�م  ب�أن  املواط�ن  وإيه�ام 
سيس�لم نفطه لرشكة س�ومو.
وتابع سلمان: أن ما أثار الشارع 
العراق�ي هو الضغط الس�يايس 
ال�ذي يمارس ض�د اللجنة املالية 
إلدراج حصة االقليم بدون تسليم 
نفطه ،وَع�رَّاب هذه الضغوطات 
متناس�يا  الجمهوري�ة  رئي�س 
موقع�ه كح�اٍم لحق�وق جميع 

العراقي�ني , فهو لم يعرتض عىل 
قل�ة تخصيص�ات الب�رصة التي 
تغ�ذي الع�راق بالنف�ط , وإنم�ا 

يتباكى عىل حصة االقليم فقط.
م�ن جهته أكد املختص بالش�أن 
االقتص�ادي جاس�م العكي�يل يف 
اتص�ال مع ) املراق�ب العراقي(: 
أن حكوم�ة أربيل ب�دأت تمارس 
ضغوط�ات ع�ىل بغداد م�ن أجل 
تس�ليم حصته�ا ,خاص�ة بع�د 
تهديدات الس�ليمانية باالنفصال 
ع�ن االقليم ماليا وإداريا , فضال 
الكردي�ة  الكت�ل  انقس�ام  ع�ن 
وظه�ور حرك�ة أمل كردس�تان 
الت�ي تض�م 20 نائب�ا كرديا , ما 
يهدد موق�ف أربيل بأنه�ا املمثل 
الرشع�ي للك�رد حي�ث اس�تغل 
الربمل�ان العراق�ي ه�ذه النقطة 
نف�ط  تس�ليم  رشط  ليض�ع 
الس�نوية  الحصة  االقليم مقابل 
, واملخ�اوف ه�ي م�ن التف�اف 
الحكوم�ة عىل مق�ررات الربملان 
س�ند  دون  األم�وال  وإرس�ال 

رشعي.

م���ا زالت الوف���ود الكردية التي تواص���ل توافدها 
على بغداد، لكنها لم تحقق تقدما في مفاوضاتها 
بشأن حصتها الس���نوية ورواتب موظفيها، فهي 
تراوغ م���ن أجل ع���دم تس���ليم مس���تحقات النفط 

وعوائد المنافذ إلى الحكومة االتحادية.

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي

  اتهمت لجن�ة الزراعة واملياه 
الوزاري  املجل�س   ، النيابية 
الحكوم�ي،  لالقتص�اد 

ب  رض » املنتج املحيل خدمة ملصالح ب��
ش�خصية«، الفتتاً إىل أن فتح باب االسترياد سبب 
بإغ�الق املصانع وتش�كيل جيوش م�ن العاطلني 

ع�ن العمل.وقال عض�و اللجنة ع�يل البديري ، إن 
»سياسة مجلس الوزاري لالقتصاد غري صحيحة، 
وم�ع األس�ف ضد أي يشء اس�مه صن�ع او انتاج 
بالعراق«. مبين�ا أن »كل ترصيحاته املوجودة عىل 
وس�ائل اإلعالم مجرد ش�عارات تطلقها الحكومة 
بعيدة ع�ن أرض الواق�ع بمثابة حرب ع�ىل ورق«.

وأض�اف أن »ق�رارات املجل�س ستس�بب بإغ�الق 
مصان�ع ومعام�ل كب�رية بالع�راق خ�الل الفرتة 
املقبلة«، مبين�ا أن »بعض أعضاء مجلس الوزاري 
لالقتص�اد لديهم رشكات ومعام�ل تعمل يف بلدان 
مجاورة للعراق وس�محت لها باس�ترياد البضائع 

لرضب االقتصاد واملنتج املحيل«.

وتابع البديري، »فتح االسترياد سيقيض عىل املنتج 
املحيل ويتس�بب بتشكيل جيوش من العاطلني عن 
العمل ورضب ي�د العمال العراقي«، مش�ريا إىل أن 
»املس�تثمر األجنب�ي ينس�حب ويبتعد ع�ن العمل 
بالع�راق بس�بب السياس�ة الخاطئ�ة للحكوم�ة 

والصادرة عن املجلس االقتصادي«.

النزاهة تضبط مواد مفقودة بمعمل اإلسمنت والشركة العامة للتجهيزات الزراعية في بابل
التحقيق�ات  دائ�رة  كش�فت 
يف الهيئ�ة عن ضبطه�ا مواّد 
مفق�ودة  وح�االت نق�ٍص يف 
األس�مدة يف معمل اإلس�منت 
�ة للتجهيزات  والرشكة العامَّ

الزراعيَّة يف محافظة بابل.
وذك�رت الدائ�رة  يف بيان ان” 
فري�ق عم�ل مكت�ب تحقيق 
باب�ل التاب�ع للهيئ�ة، ال�ذي 
انتقل إىل معمل إس�منت بابل 
ن بعد البحث والتحرّي  و تمكَّ
من العثور عىل سالسل الناقل 
الناق�ل(  )الرشي�ط  الدل�وّي 
بمبل�غ  رشاؤه�ا  ت�مَّ  الت�ي 
ملي�ون   )200,000,000(
دين�اٍر ُمخبَّ�أة ومدف���ون�ة 
الس����كراب  أت�الل  تح�ت 

واألتربة”.
“الفري�ق  إنَّ  وأضاف�ت 
آث�ار  بتتبُّ�ع  ق�ام 

إط�ارات العج�الت يف املعمل؛ 
للوصول لتلك املواد، من خالل 
االس�تعانة بآلي�ٍة ومجموعٍة 
ال للعثور عىل )147(  من الُعمَّ

وضبطه�ا،  ناقل�ة  سلس�لة 
ظ عىل  ُمبّين�ًة أن�ه ت�مَّ التحفُّ
املواد املضبوطة وإشعار ُمدير 
املخ�ازن  ومس�ؤول  املعم�ل 

ف بها”. بعدم الترصُّ
ويف عمليَّ�ٍة ثاني�ٍة، أوضح�ت 
الدائ�رة قي�ام فري�ق العم�ل 
بضبط أمني مخ�زن الرشكة 

ة للتجهيزات الزراعيَّة يف  العامَّ
بابل – الطليعة؛ لوجود نقٍص 
يف كميَّ�ة األس�مدة املوج�ودة 
يف املخ�ازن، ُمش�ريًة إىل أن�ه، 
بعد إج�راء املُطابق�ة عىل ما 
موجود من أسمدٍة واملرصوف 
منه�ا، تبنيَّ ح�دوث نقٍص يف 
م�ادَّة األس�مدة ن�وع )داب( 
بأكثر م�ن )43( طناً، وضبط 
�ٍة  خاصَّ مخزنيَّ�ٍة  بطاق�اٍت 
بالتجهيز والتحرُّز عىل املخزن 

وغلقه.
مح�رضي  تنظي�م  �دت  وأكَّ
ضب�ٍط أصوليَّني يف العمليَّتني، 
املُتَّه�م يف  وعرضهم�ا رفق�ة 
القضيَّ�ة الثاني�ة، عىل قايض 
التحقي�ق املُخت�ّص بالنظر يف 
قضايا النزاهة يف الحلة، الذي 
ة  ق�رَّر توقيف املُتَّه�م عىل ذمَّ

التحقيق. 

الزراعة النيابية تفتح النار على المجلس الوزاري لالقتصاد: قراراته تضرب المنتج المحلي

النفط يتجاوز 
57 دوالرا للب��رميل

ارتفع������ت أس�ع����ار العق����ود اآلجلة لش�هر 
 ICE نيس�ان، لخ�ام برن�ت ف���ي بورص����ة لن�دن

بنسبة ٪1.19 .
ووفق�����ا لبيانات التداول فق�����د بل�����غ سعر 
الربمي�ل يف هذه العق�ود، 57.02 دوالر.وكانت آخر مرة 
تجاوز فيها س�عر خام برنت، حدود 57 دوالرا للربميل 
يف 13 يناير من هذا العام.وتم تداول خام برنت عند 
57.06 دوالر للب���رمي�ل )+ 1.26٪(.يف 
املقابل، ارتفعت تكلفة العقود 
اآلجلة لشهر نيسان 
الخ�ام  للنف�ط 
 WTI ن�وع  م�ن 
دوالر   54.13 إل��ى 

للربميل )+ ٪1.32(.

حكومة كربالء تتسبب 
بتعطيل معامل الطابوق
 بعد نقلها الى الصحراء

أك�د رئ�����ي�س غ����رف�ة صناع�ة كرب�الء كاظم 
ال ياس�ني ان 20 معم�ال للطاب�وق تض������م ألف�ي 
عام�ل توقفت عن الع���مل بس�بب نقله�ا اىل املناطق 

الصحراوية.
وقال آل ياس�ني  إن “20 معمال للطابوق كانت تتواجد 
عىل مداخ������ل كرب�الء أغلقتها الحكومة ورحلتها 
اىل املناط�ق الصحراوي������ة دون فتح ط�رق لها او 
بنى تحتية يس�تطيع الصناعيون مزاولة عملهم فيها، 

ما أدى إىل اغلقها”.
واضاف ان “الحكومة وعىل الرغم من استيفائها اجورا 
لألراض�����ي لكنها لم توفر ابس�ط مقومات انش�اء 
هذه املعام�ل التي تتم����يز فيها كربالء وتس�تقطب 
2000 عام�ل، ب�����واق�ع 100 ع������ام�ل يف كل 

معمل”.
الصناعي�ني  “بدع�م  الحكوم�ة  ياس�ني  آل  وطال�ب 
لتش�جعهم عىل إنش�اء املصانع واملعام�ل لدعم املنتج 

املحيل وتوفري عمالة آلالف العاطلني”.

أرقام واقتصاد

الف حساب اليداع  اموال 
المواطنين تم فتحها  من 

قبل مصرف الرافدين 
للعام الماضي

24

مليون دوالر قيمة انخفاض 
مبيعات  البنك المركزي 
من العملة الصعبة بنسبة 

تبلغ 20.93 % 
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وزير النفط يكشف عن مقترحين لحل 
ازمة كردستان ضمن الموازنة

كش�ف وزير النفط احس�ان عب�د الجبار 
، ع�ن مقرتح�ني لح�ل ازم�ة كردس�تان 
ضمن املوازنة ، مبينا ان الوزارة مستعدة 
لتطبي�ق اي مق�رتح ت�راه اللجن�ة املالية 

والربملان مناسبا.
وقال عبد الجبار  ان “القضاء واملخابرات 
معني�ان بإيق�اف التعام�ل م�ع رشك�ة 
التخطي�ط  اجيتلت�ي وس�أخاطب وزارة 
للتاكد من صح�ة ادراجها ضمن القائمة 
الس�وداء م�ن اج�ل تجمي�د عمله�ا مع 

الوزارة بشكل فوري”.
واضاف ان “تعاملنا مع رشكة كار انتهى 
منذ زمن بعيد ول�م تعد تربطنا اي عالقة 
معها يف ح�ني تتعامل ال�وزارة مع قيوان 
فق�ط لتصفي�ة النف�ط ع�رب مصفاها”، 
مبينا ان رشكة قيوان تدخل وعرب رشكات 
فرعية تابعة لها باملنافس�ة عىل نقل زيت 

الغاز اىل العراق”.
وبش�ان املفاوض�ات مع كردس�تان ذكر 

عب�د الجب�ار ان “اللجن�ة املالي�ة تناقش 
خيارين، اولهما ان تسلم كردستان كامل 
عمليات االنت�اج واالس�تخراج والتصدير 
والبالغ�ة 460 ألف برميل مع تحمل كافة 
االج�ور والتبع�ات االدارية يف كردس�تان 
والخيار الثاني ان تتس�لم بغداد 250 الف 
برميل من اربيل وتباع بس�عر س�ومو او 
تتسلم بغداد مبالغ مالية مساوية لكمية 

النفط”.

خبير اقتصادي: الحكومة امام فرصة ثمينة لحل 
ازمة السكن والحصول على ايرادات كبيرة

بني الخبري االقتصادي، وس�ام التميم�ي، ان الحكومة 
تمتل�ك فرص�ة ذهبي�ة لح�ل ازمة الس�كن م�ن خالل 
اس�تغالل املس�احات الفارغ�ة يف اط�راف امل�دن م�ن 
اج�ل بيعه�ا للمواطنني ب�دال ان تبقى مكب�اً للنفايات 

املخلفات، الفتا اىل ان ادخال الرشكات الصينية النش�اء 
البن�ى التحتيتة لهذا مش�اريع س�يعود للدولة بمبالغ 

كبرية.
وقال التميم�ي ، ان “االف الدونم�ات اصابها التصحر 
عند اطراف املدن، ومن وجود ازمة سكن يف عموم البالد 
فباالم�كان ان تق�وم الدول�ة بتقطيع هذه املس�احات 
وتفرزها كقطع ارايض س�كنية، لتبيعها عىل املواطنني 

باقساط مريحة”.
واضاف ان “ماليني االرايض السكنية موجودة يف العراق 
موزع�ة منذ ع�رشات الس�نني لكنها مازال�ت صحراء 
قاحلة بس�بب عدم ايص�ال الخدمات والبن�ى التحتية 
اليه�ا”، الفتا اىل ان “االتفاقية الصينية بامكانها تنفيذ 
مش�اريع خدمية يف املناطق الجدي�دة لتعود للحكومة 

بمبالغ طائلة”.
وبني ان “اس�تغالل املساحات الفارغة كمباني سكنية 
س�يحد من ازمن الس�كن بش�كل كبري ويع�ود للدولة 
باي�رادات مالي�ة، فض�ال عن تقلي�ص نس�بة البطالة 
وكذل�ك انه�اء العش�وائيات والقضاء ع�ىل الزحامات 

املرورية داخل املدن”.
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عيال زايد يلعبون دورًا خبيثًا

الصهاينة ينهبون ثروات اليمنيين
 في أرخبيل سقطرى بغطاء إماراتي

المراقب العراقي/ متابعة
اتهم�ت حكومة صنعاء، دولة اإلمارات، 
قبل عدة أيام، ب�«التغطية عىل نشاطات 
إرسائيلي�ة« يف جزيرة س�قطرى جنوب 
رشق اليم�ن. ج�اء ذل�ك يف ترصيح�ات 
أدىل به�ا »زكري�ا الش�امي« وزير النقل 
يف حكوم�ة االنقاذ الوطن�ي يف صنعاء، 
يف اجتم�اع اس�تعرض االعت�داءات التي 
تتع�رض له�ا ح�دود الج�رف الق�اري 
بلوكات  اليمني�ة ووض�ع  للجمهوري�ة 
استكش�افية نفطية من قبل الصومال 

يف الجرف القاري اليمني.
وأكد »الش�امي« أهمي�ة املحافظة عىل 
خط األساس للجرف القاري للجمهورية 
اليمنية. وش�دد عىل أن الج�رف القاري 
لليمن ت�م ترس�يمه وتحدي�ده من قبل 
مختص�ني وفنيني دولي�ني تابعني لألمم 
اإلقليمي�ة  املي�اه  يف  واملتمث�ل  املتح�دة 
واملنطق�ة االقتصادي�ة والجرف القاري 

بأميال محددة وفقا للقانون الدويل.
وق�ال إن »الكي�ان اإلرسائي�ي يعمل يف 
أرخبيل س�قطرى بغطاء إماراتي لنهب 
الثروات الطبيعية واالستفادة من املوقع 
الجغرايف لسقطرى اليمنية وما تحتويه 
من ث�روات نفطية وعالجية وس�ياحية 

وغريها«.
وس�قطرى ه�ي أرخبيل يمن�ي مكون 
م�ن 6 جزر تقع يف املحيط الهندي قبالة 
س�واحل القرن اإلفريق�ي، بالقرب من 
خلي�ج ع�دن، وتبعد 350 كم عىل ش�به 
الجزي�رة العربي�ة. ويش�مل األرخبي�ل 
ج�زر »س�قطرى، ودرس�ة، وس�محة، 
وعبد الك�وري، وصي�ال عب�د الكوري، 
وصيال سقطرى«، باإلضافة إىل 7 جزر 
صخري�ة أخ�رى، وهي »ص�رية، وردد، 
وعدلة، وكرش�ح، وصيهر، وذاعن ذتل، 
وجالص«. وتعترب جزيرة سقطرى أكرب 
الج�زر العربية، ويبل�غ طولها 125 كم 
وعرضه�ا 42 كم، ويبل�غ طول الرشيط 
الس�احي 300 كم، وعاصم�ة الجزيرة 

»حديبو«.
وتجتم�ع حكوم�ة صنع�اء وحكوم�ة 
أن  ع�ىل  »ه�ادي«  املس�تقيل  الرئي�س 
اإلمارات تحاول السيطرة عىل سقطرى. 
ويف أيل�ول امل�ايض، قال »فه�د كفاين«، 
ال�ذي كان يش�غل وقتها منص�ب وزير 
الث�روة الس�مكية يف حكوم�ة »هادي« 
القابعة يف فن�ادق الرياض، إن اإلمارات 
قامت بإدخال مع�دات اتصال متقدمة، 
وعنارص أجنبي�ة إىل محافظ�ة أرخبيل 
س�قطرى، بطريقة غري رسمية وبدون 

تنس�يق مع الحكومة. وق�ال »كفاين« 
وقته�ا ع�رب حس�ابه عىل »توي�ر«، إن 
»سفينة إماراتية نقلت معدات اتصاالت 
متقدمة ومعدات أخرى ضمن حمولتها 
األخ�رية إىل أرخبي�ل س�قطرى«. وأك�د 
»وصول أجانب من جنس�يات مختلفة 
امل�ايض،  آب  يف  س�قطرى  أرخبي�ل  إىل 
ودخولهم دون الحصول عىل تأش�ريات 
دخول رس�مية ودون امل�رور بإجراءات 
النظ�ام  وف�ق  االعتيادي�ة  الدخ�ول 
والقان�ون«. واكد »كفاي�ن«، وهو أحد 
أبن�اء محافظ�ة س�قطرى، ان »تعليق 
العمل بالتأشريات واإلجراءات املتبعة يف 
املطارات للقادمني إىل أرخبيل سقطرى 

أمر مثريا للقلق وغري مقبول«.
وخ�الل الس�نوات املاضي�ة، اته�م عدد 
كبري من الناش�طني اليمنيني اإلمارات، 
برسق�ة ش�جرة »دم األخوي�ن« النادرة 
م�ن س�قطرى، ونقله�ا إىل دب�ي. ويف 
هذا الس�ياق، قال الناش�ط واألكاديمي 
إن  اليافع�ي«،  »حس�ني  الجنوب�ي، 

»اإلم�ارات تنه�ب ش�جرة دم األخوي�ن 
الن�ادرة، من جزيرة س�قطرى وتنقلها 
إىل ش�وارع أب�و ظب�ي«، مؤك�دا أن م�ا 
تقوم به اإلمارات يف اليمن هي ترصفات 
محت�ل. ب�دوره ق�ال الناش�ط اليمن�ي 
»اإلم�ارات  إن  الضالع�ي«،  »عب�اس 
تترصف كمحتل لليمن، الفتا إىل قيامها 
بنهب الش�جرة النادرة«، مؤكدا عىل أن 
الس�عودية تتحمل ترصفات اإلمارات يف 
اليمن. وأض�اف »الضالعي«: »بريطانيا 
احتل�ت جن�وب اليم�ن، 128 عاما ولم 
تفكر برسقة ونهب شجرة دم األخوين، 
فعل�ت  كم�ا  س�قطرى،  جزي�رة  م�ن 
اإلمارات التي ج�اءت لتحرير اليمن من 

االنقالب«.
ويف س�ياق متصل، قال حس�اب »معتز 
»أول  توي�ر،:  موق�ع  ع�ىل  اليمن�ي« 
رسقاته�م م�ن س�قطرى أش�جار دم 
األخوي�ن«، مش�ريا إىل اإلم�ارات والدور 
املش�بوه لها يف تحالف الع�دوان. بدوره 
قال الناش�ط والحقوقي اليمني، »خالد 

اآلنيس«، إن »أشجار دم األخوين النادرة 
أصبح�ت تتزي�ن بها ش�وارع دبي، بعد 
أن رسقته�ا اإلم�ارات من س�قطرى«. 
الناشط »أبو حس�ني الصالحي« بدوره 
ق�ال: » نهب�وا ش�جرة دم األخوين من 
دب�ي،  ش�وارع  إىل  س�قطرى،  جزي�رة 
ش�كرا يا رسق أوالد زاي�د«. ومن جانبه 
ق�ال الناش�ط »محم�د املحيمي�د«، إن 
»األش�جار السقطرية النادرة يف شوارع 
اإلمارات، معلقا: »ش�وية رسق للتاريخ 
والجغرافيا والنباتات«. ومن جهته قال 
الناش�ط »إبراهيم الكتب�ي«: »االحتالل 
االماراتي يف اليمن، من أولوياته، صناعة 
الس�جون  وفت�ح  املليش�يات  وتدري�ب 
الرسي�ة وممارس�ة التعذي�ب واحتالل 
املوانئ ونهب االش�جار والطيور النادرة 
والج�زر املحمي�ة ومحاولة إع�ادة نجل 
صال�ح إىل حك�م ما يس�مى بالش�مال 
بس�م  الجن�وب  تحك�م  ومليش�يات 
االنفصال واس�تعادة التشطري وتمزيق 

اليمن«.

وع�ىل نفس ه�ذا املنوال، كش�ف موقع 
»س�اوث فرونت« األمريكي املتخصص 
يف األبحاث العسكرية، نهاية آب املايض 
ع�ن ع�زم اإلم�ارات وإرسائيل إنش�اء 
مرافق عسكرية واستخبارية يف جزيرة 
س�قطرى. ونق�ل املوق�ع املتخصص يف 
األبحاث العس�كرية واالسراتيجية عن 
مصادر عربية وفرنس�ية، أن وفدا ضم 
ضباط�ا إماراتي�ني وإرسائيلي�ني قاموا 
بزي�ارة الجزيرة مؤخ�را وفحصوا عدة 
مواقع بهدف إنشاء مرافق استخبارية. 
وع�ىل إث�ر ذل�ك، خرج�ت املظاه�رات 
الجنوبي�ة  املحافظ�ات  يف  الحاش�دة 
للوج�ود اإلرسائيي  ومديرياته�ا رفضاً 
يف جزيرة س�قطرى واستنكاراً للتطبيع 
مع الكي�ان الصهيوني ونرصة للقضية 
املس�ريات  وأحرق�ت  الفلس�طينية، 
ولح�ج  وأب�ني  ع�دن  يف  الجنوبي�ة 
وحرضموت وكاف�ة مدن الجنوب العلم 
رافض�ة  ش�عارات  ورددت  اإلرسائي�ي 

للتطبيع وداعمة للقضية الفلسطينية.

أخبار من 
الصحف 

والمجالت

نيويورك تايمز: »نيمتيز« تنسحب من الخليج

مجلة فرنسية تروي “القصة السرية” لصعود ابن سلمان

المراقب العراقي/ متابعة...
علّق الناطق الرس�مي ألنص�ار الله، محمد عبدالس�الم، عىل التجربة 

الصاروخية اإليرانية الجديدة.
وق�ال عبدالس�الم يف تغريدة عىل توي�ر: “تجرب�ة صاروخية جديدة 
وناجح�ة إلي�ران الدول�ة املح�ارصة من�ذ عق�ود وبلغ�ت أقصاها يف 
الس�نوات األخرية رس�الٌة بالغة األهمي�ة للصديق وللع�دو بأن إرادة 
الش�عوب أقوى من أي حصار، وأن ذلك ليس قدرا، وممكن أن يتحول 

إىل فرصة”.
وأضاف عبد الس�الم أن “إيران ودوالً أخرى تغلبت عىل حصار أمريكا 

وحولت عقوباتها إىل أضحوكة”.

المراقب العراقي/ متابعة...
ح�ذرت وزارة الدف�اع الكوري�ة الجنوبي�ة يف تقري�ر، من امت�الك كوريا 
الش�مالية ما يكفي لصناعة األسلحة النووية، مشرية إىل أن قدراتها عىل 

تصغري األسلحة النووية وصلت إىل مستوى كبري.
ووفق التقرير الدفاعي لعام 2020، الذي تصدره سيئول كل عامني، فإن 
كوريا الشمالية امتلكت ما يقرب من 50 كيلوغراما من مادة البلوتونيوم 
بما يكفي لصناعة األس�لحة النووية، إىل جانب امتالكها كمية كبرية من 
اليورانيوم عايل التخصيب، ووصلت قدراتها عىل تصغري األسلحة النووية 
إىل مس�توى كبري. ولفت التقرير إىل أن الجيش الكوري الش�مايل زاد عىل 
مدى العامني املاضيني، عدد ألوية الصواريخ التابعة للقوات االسراتيجية 
التي تشغل الصواريخ الباليستية، من 9 ألوية إىل 13 لواء، وأيضا عدد فرق 
املشاة اآللية التي تكون مزودة باملركبات املدرعة املسلحة، من 4 فرق إىل 
6 فرق. وأش�ار إىل أن زيادة عدد الوحدات العس�كرية مرتبطة بتوس�يع 
املرافق الصاروخية. وذكر التقرير أن كوريا الشمالية تقوم ببناء غواصة 
جدي�دة قادرة عىل حمل صاروخ باليس�تي يطلق من الغواصة، ويبدو أن 

ذلك يشري إىل غواصة تبلغ حمولتها أكثر من 3 آالف طن.

المراقب العراقي/ متابعة...
أف�ادت تقاري�ر إعالمية، ب�أن الواليات املتحدة وروس�يا قد تنقالن س�احة 

الحرب بينهما اىل إحدى الدول، يف ظل تعزيز أمريكا لقواتها يف هذه الدولة.
وذك�ر موقع NRK، أن تعزيز الوج�ود األمريكي يف النرويج قد يعود بعواقب 
س�لبية ع�ىل البلد نفس�ه. وبحس�ب ترصيحات م�درس أكاديمي�ة القوات 
املس�لحة النرويجي�ة املقدم ترمود هاير، ف�إن هذا البلد هو ال�ذي يمكن أن 

يصبح نقطة تصادم بني الدولتني يف حالة تفاقم الوضع العسكري.
وق�ال: “تش�ارك النرويج بش�كل متزاي�د يف التنافس بني روس�يا والواليات 
املتحدة. وبناء عليه، فإن الخطر يف حالة حدوث نزاع أو أزمة، إذا خرجت عن 

السيطرة، ستصبح النرويج ساحة معركة بني الواليات املتحدة وروسيا”. 

كوريا الجنوبية ُتحّذر من القدرات 
النووية لجارتها الشمالية 

هل تصبح النرويج ساحة حرب 
بين موسكو وواشنطن؟

أنصار اهلل: إيران حولت الحصار 
األميركي إلى أضحوكة

المراقب العراقي/ متابعة...
أعل�ن الجي�ش الصهيون�ي، الثالثاء، عن س�قوط 

طائرة مسرية تابعة له جنوبي قطاع غزة.
وق�ال جي�ش العدو يف بي�ان نرشه عىل حس�ابه يف 
موقع توير: “خالل نش�اط عمليات�ي لقوة تابعة 
للجيش قبل وقت قصري، سقطت طائرة دون طيار 

تابعة للجيش جنوبي قطاع غزة”.
وأض�اف الجيش يف بيانه إن�ه “ليس هناك مخاوف 
من ترسب معلومات” من الطائرة التي س�قطت يف 

القطاع، دون ذكر مزيدا من التفاصيل .
وتع�د هذه ه�ي ثالث طائ�رة دون طي�ار يفقدها 

الجيش الصهيوني خالل األيام األخرية.
وكان�ت خلية اإلع�الم الحرب�ي، التابع�ة ل�”حزب 
الل�ه”، أك�دت يف بي�ان أن “املقاوم�ة اإلس�المية، 
أس�قطت صباح االثن�ني، طائرة مس�رية )درون( 
تابعة للع�دو اإلرسائيي اخرقت األج�واء اللبنانية 
يف خ�راج بلدة بلي�دا جنوب لبن�ان، وباتت يف عهدة 

مجاهدي املقاومة”.
وقال�ت الخلي�ة: “اخرق�ت محلق�ة تابع�ة للعدو 
اإلرسائي�ي م�ن ن�وع )ماتري�س – 100( معدل�ة 
إرسائيلياً، عند الساعة العارشة والنصف من صباح 
االثنني، األجواء اللبنانية داخل الخط األزرق ملسافة 

400 م�ر، حي�ث تص�دى له�ا مجاه�دو املقاومة 
اإلس�المية باألسلحة املناسبة وأسقطوها يف محلة 
خربة شعيب يف بلدة بليدا الحدودية جنوبي لبنان”.

“مع�ا”  وكال�ة  ذك�رت  امل�ايض،  األح�د  ومس�اء 
الفلسطينية أن “مقاومني فلسطينيني تمكنوا من 
إس�قاط طائرة تجس�س إرسائيلية شمال القطاع 

ونقلها ملكان آمن”.
ويس�تخدم الجي�ش الصهيون�ي ه�ذا الن�وع م�ن 
الطائرات للرصد االس�تخباري، لكن هذه هي املرة 
األوىل الت�ي يعل�ن فيها الجيش س�قوط 3 من هذه 

الطائرات خالل 3 أيام متتالية.

المراقب العراقي/ متابعة...
انتخ�ب عضو الكونغرس آرثر ل�ريا حليف الرئيس الربازيي جاير بولس�ونارو 
رئيسا ملجلس النواب بالكونغرس ملدة عامني، مما يعزز مكانة الزعيم اليميني 
يف البالد. ومن املتوقع أن يساعد لريا الحكومة يف دفع أجندة اإلصالح االقتصادي 

الهادفة إىل تقليل عجز امليزانية الذي ارتفع خالل جائحة فريوس كورونا.
كما أن وصول لريا إىل رئاس�ة الربملان يدعم رئاس�ة بولس�ونارو، بعدما تلقى 

مجل�س الن�واب 61 طلبا إلقال�ة الرئيس، إذ يعود لرئيس مجل�س النواب البت 
بجواز قبول طلبات “العزل” أي إقالة الرئيس.

وفيم�ا تش�هد الب�الد تظاه�رات مطالب�ة برحي�ل الرئي�س، حتى م�ن ضمن 
مجموع�ات م�ن اليمني دعمت وصوله الس�لطة قبل عامني، قال بولس�ونارو 
بوقت س�ابق “س�أبقى عىل ه�ذا الكريس حت�ى أواخر ع�ام 2022، مقلال من 

أهمية التهديد بعزله. 

المقاومة تسقط طائرة مسيرة جديدة لجيش االحتالل في غزة

المراقب العراقي/ بغداد...
يف مق�ال ه�و األول م�ن أص�ل خمس�ة مق�االت 
ل�”ج�ون أفريك” تح�ت عنوان: »القص�ة الرسية 
لصعود محمة بن سلمان«، عادت املجلة الفرنسية 
للتذك�ري بطفول�ة ويل العه�د الس�عودي، قائل�ة: 
“نش�أ داخل قص�ور فخمة، محاطاً بخ�دم املنازل 
والس�ائقني واملدرس�ني الخاصني، عىل غ�رار أبناء 
أرسة آل سعود الحاكمة. فهو االبن السادس للملك 
الح�ايل س�لمان بن عب�د العزيز، كما أن�ه أمري من 
ب�ني آالف األمراء الذين يش�كلون عائلة آل س�عود 

مرامية األطراف”.
وتابعت املجلة الفرنس�ية القول: “كان سلمان بن 
عبد العزيز قاس�يا عىل أبنائ�ه، خاصة من زوجته 
األوىل، الت�ي تزوجه�ا ح�ني كان يف ال���19 م�ن 

عمره”. ابن سلمان، من جانبه، كان يفضل ألعاب 
الفيدي�و والوجب�ات الرسيعة، كم�ا توضح ‘‘جون 
أفريك’’، قائلة: “عندم�ا كان مراهقا، كان عصبيا 
وأحيانا تكون لديه أفكار مجنونة، مثل اليوم الذي 
تنكر فيه كرشطي للتجول يف أحد مراكز التس�وق 
يف الرياض وتم القبض عليه من قبل ضباط رشطة 
حقيقيني، قب�ل أن يتعرفوا عليه ويطلقوا رساحه. 
وكان وال�ده يف ذلك الوقت أم�رياً للرياض”. ويبدو 
أن لس�لمان بن عبد العزيز نقطة ضعف تجاه ابنه 
محمد، الذي ُرزق به من زوجته الثالثة، التي حثت 
ابن س�لمان ع�ىل إقامة عالق�ة وثيقة م�ع والده، 
وكان ترس�له لزيارته كل أس�بوع يف منزل زوجته 
األوىل، ع�ىل الرغم من الرحيب الب�ارد الذي حظي 
به من هذه األخرية وأبنائها، حيث كانوا يسخرون 

منه بسبب أصول والدته البدوية ونزعته اإلقليمية.
عىل عكس إخوته غري األش�قاء، فإن األمري الشاب 
محم�د ب�ن س�لمان اخت�ار مواصل�ة دراس�ته يف 
الس�عودية، يف حني أن الجامعات العاملية املرموقة 
مفتوح�ة له بطبيع�ة الحال.  ف�كان دائم املرافقة 
العش�ائر  لوال�ده ويح�رض اجتماعات�ه بزعم�اء 
ورج�ال األعم�ال، وهكذا تمك�ن م�ن االندماج يف 
البيئة السياسية للمملكة، وأصبح يتفهم تدريجيا 
اإلج�راءات املعقدة للحياة السياس�ية الس�عودية، 
ويتعلم تحديد الشخصيات املهمة، فكان محمد بن 
سلمان يدون املالحظات، ويس�جل أسماء الرجال 
األقوياء لدى كل قبيلة، وأيضا أس�ماء رجال الدين 
املؤثرين، وكذل�ك رجال األعمال أصحاب اليد العليا 

يف أي قطاع من االقتصاد.

المراقب العراقي/ متابعة
أف�ادت صحيف�ة نيوي�ورك تايم�ز، ب�أن حاملة 
الطائرات االمريكي�ة يو أس أس نيمتيز عادت اىل 
واشنطن بعد جولة طويلة يف منطقة الخليج بعد 
ان تم تمديد انتشارها هناك من قبل ادارة دونالد 

ترامب نتيجة تصاعد التوترات مع ايران .
وذك�ر التقرير ان ”االوامر ص�درت بعودة حاملة 
الرئي�يس يف بريمريت�ون  الطائ�رات إىل مينائه�ا 
كاش�ارة لتهدئة التوترات مع ايران من قبل ادارة 

جو بايدن”.

واضاف أن البنتاغون كان قد انخرط يف استعراض 
للعضالت خالل عدة اس�ابيع وخصوصا يف الفرة 
الت�ي حلت فيه�ا ذكرى اغتي�ال الجنرال قاس�م 
سليماني بطائرة مسرية يف كانون الثاني من عام 
2020 خشية من الهجمات عىل القوات االمريكية 

يف العراق من قبل فصائل املقاومة.
وتابع أن البنتاغون ادعى دون تقديم اي دليل أنه 
اكتشف معلومات استخباراتية جديدة بأن إيران 
كانت تس�تهدف ترامب يف األس�ابيع التي سبقت 
التنصي�ب، لذل�ك أم�رت نيميت�ز وجناحه�ا من 

الطائرات الهجومي�ة بالبقاء بالقرب من الخليج 
العربي، تحسبا لذلك، بحسب املزاعم االمريكية.

وق�ال مس�ؤولو البنتاغ�ون إن�ه ”لم يت�م اتخاذ 
أي قرار بش�أن إرس�ال حاملة طائرات أخرى إىل 
ال�رشق األوس�ط كبديل عن نيميت�ز. لكن حاملة 
الطائ�رات أيزنه�اور، املوج�ودة اآلن يف املحي�ط 
األطل�يس واملتجه�ة إىل البحر األبيض املتوس�ط، 
أو حامل�ة الطائ�رات تيودور روزفل�ت يف املحيط 
اله�ادئ يمكن إرس�الها يف األس�ابيع أو األش�هر 

املقبلة”.

المراقب العراقي/ متابعة...
الياباني�ة  األنب�اء  وكال�ة  أف�ادت 
“كي�ودو”، الثالثاء، بأن العس�كريني 
مئ�ات  ع�دة  اعتقل�وا،  ميانم�ار  يف 
م�ن األش�خاص، بعد االس�تيالء عىل 

السلطة يف البالد.
وذكرت الوكالة، أن االعتقاالت شملت 
“الرابط�ة  ح�زب  ونش�طاء  قي�ادة 
الحاك�م،  للديمقراطي�ة”  الوطني�ة 
وكذل�ك رئي�س الب�الد وي�ن مين�ت، 
وزعيمة الحزب أونغ س�ان س�وكي، 
وكذلك العديد من أف�راد عائالت قادة 

الحزب الحاكم.
وأش�ارت الوكال�ة، إىل أن الجي�ش يف 
ميانم�ار اعتق�ل كذل�ك يف العاصمة 

نايبي�داو، جميع أعض�اء الربملان من 
الح�زب الحاكم، ومن األح�زاب التي 

تمث�ل األقلي�ات القومي�ة. وش�ملت 
االعتق�االت أيضا بعض الش�خصيات 

العامة التي انتقدت الجيش.
س�ان  أون�غ  أن  الوكال�ة،  وأك�دت 
س�وكي، تخضع لإلقام�ة الجربية يف 
املنزل، ويس�مح لها يف بعض األحيان 

بالتجول يف فناء الدار.
ويف األول م�ن ش�باط، أعل�ن جي�ش 
ميانم�ار ف�رض حالة الط�وارئ ملدة 
ع�ام، وبرر ذل�ك بح�دوث تزوير عىل 
نط�اق واس�ع يف انتخاب�ات ترشي�ن 
الثاني، التي فاز فيها حزب “الرابطة 

الوطنية من أجل الديمقراطية”.

حصيلة مئوية للمعتقلين خالل انقالب ميانمار

حليف الرئيس البرازيلي يتولى رئاسة البرلمان
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،،

تأكيدا للمؤكد، جاء تقرير فريق الخبراء التابع لمجلس األمن الدولي في سنته الثامنة ليكشف مجدًدا ابتعاد تحالف العدوان عن أي صلة 
بمصالح الشعب اليمني واستقراره وأمنه االقتصادي ومستقبله السياسي، ليلخصها بمفردات تكررت كثيًرا بين سطور التقرير: تناحر واقتتال 
على السيطرة والموارد، وتبييض أموال، وكلها على حساب المواطن المحاصر والوطن المدمر، األمر الذي يوضح بما ال يدع مجااًل للشك كمية 
الفشل والخيبة المتراكمة التي يعيشها تحالف العدوان ومرتزقته، ويضع المجتمع الدولي ممثًل بمجلس األمن أمام وزر الدعم والصمت عن 

ممارسات تسببت بأكبر مأساة تعرفها البشرية.

االربعاء 3 شباط 2021 
العدد 2517 السنة الحادية عشرة

العدوان على اليمن ... قراءة في تقرير مجلس األمن المنحاز

الكابوس اإلسرائيلي ... انكشاف استراتيجي

الصراع على الرأي العام

بقلم/ علي الدرواني
بق�راءة رسيع�ة للتقري�ر نج�د األم�ور الالفتة 

التالية:  
- نب�دأ م�ن الق�رار ٢٢١٦ ال�ذي ولد ميًت�ا، فإن 
تقرير خرباء مجلس االمن قد أكد اليوم عىل تعذر 
تطبيقه نظرًا لتغري ديناميكات الواقع والسيطرة 
عىل األرض.. بالنس�بة لليمني�ن كان هذا القرار 
غري صالح من البداية، لكن هؤالء جربوا حظهم 
عىل حساب دماء ومعاناة اليمنين وعىل حساب 
جي�وب األع�راب األغبياء، ولم يتوصل�وا اىل هذه 

النتائج اال بعد خراب مالطا كما يقول املثل.
- تح�ت بند العقبات التي تع�رض تنفيذ القرار 
رق�م ٢٢١٦، س�نة ٢0١5، يذهب الخ�رباء اىل أن 
ذلك أصبح متعذًرا بس�بب ما وصفها بالتحوالت 
يف ديناميات الس�لطة والس�يطرة ع�ىل األرض، 
مس�تنًدا اىل الواق�ع امليدان�ي يف اليم�ن، وتوزيع 
املناط�ق بن )أط�راف النزاع( حس�ب تعبريهم، 
مقت�را ع�ىل ذك�ر األط�راف املحلي�ة، وتغفل 
الفقرة 3٦ عن وجود قوات االحتالل الس�عودية 
واالماراتية، وكذل�ك االمريكية والربيطانية التي 

أشار اليها عدد من التقارير.
- يف الفق�رة 53، وما تالها يتح�دث التقرير عن 
تدهور الحالة األمنية برسعة يف مناطق سيطرة 
الع�دوان ومرتزقته�م، يف ظل س�يطرة الفصائل 

املتناحرة واملتناقضة التي تحويها تلك املناطق.
- يف ع�دة فقرات متفرقة م�ن التقرير عن واقع 
جبه�ة العدوان الداخلية، قد أش�ار اليها التقرير 
بأنها »اقتتال داخ�ي ومصالح محلية وإقليمية 
اس�راتيجية  وغي�اب  امل�وارد  ع�ىل  وتناف�س 
يف  األمني�ة  الحال�ة  يف  »تده�ور  متماس�كة«، 
مناطق س�يطرة حكومة هادي وتوزع للسلطة 
االقتصادي�ة والسياس�ية ع�ىل مراك�ز إقليمية 
للق�وة«، »خلي�ط م�ن الفصائل املتنافس�ة عىل 
»التحال�ف  أن  ويس�تنتج  والث�روة«،  الس�لطة 
غ�ري فعال يف الس�يطرة عىل الق�وات املوالية له، 
واالقتت�ال املتواص�ل يدل عىل اس�تمرار خالفات 

السعودية واالمارات«. 
- ع�ىل خطى املرتزقة يف مح�اوالت التغطية عىل 
تمزقهم وتناحرهم بتمنيات وادعاءات ال أساس 
له�ا م�ن الصحة ع�ن مراك�ز ق�وى متصارعة 
يف صنع�اء ومنافس�ات ال وج�ود له�ا اال يف نتن 
رؤوس�هم وعفن قلوبهم، س�ار تقري�ر الخرباء 
يف ذات الطري�ق، ليبرش مجل�س االمن بخالفات 

موهومة بن قيادات انصار الله يف صنعاء.
- الداهي�ة الك�ربى والت�ي ليس�ت بجدي�دة عىل 
م�ن له أدن�ى متابعة للش�أن اليمني، ما س�اقه 
التقري�ر عن فس�اد حكومة ه�ادي وانخراطها 
يف ممارس�ات لغسيل األموال بش�كل يؤثر سلبا 
يف إمكاني�ة حصول اليمنين عىل الغ�ذاء الكايف، 
حي�ث أك�د التقري�ر أن البن�ك املرك�زي يف عدن 
املحتل�ة، نف�ذ خط�ة لتحوي�ل األم�وال بصورة 
غ�ري قانونية إىل تجار بمبل�غ 4٢3 مليون دوالر، 
واس�تنفد أموااًل تق�ارب ملي�اري دوالر بصورة 
غس�يل أموال لصالح أف�راد يف العصابة القائمة 
عىل حكومة ه�ادي الخائنة، عىل حس�اب قوت 

املواطن ومعيشته األساسية.
- ودرءا للوق�وع يف التناقضات وبحًثا عن ذريعة 
ملجلس األمن وقواه املنافقة، ذهب الخرباء لعمل 
ت�وازن مخ�ل وتضلي�ي، م�ن خالل الفق�رة 90 
وم�ا تاله�ا، والتي رك�زت عىل إي�رادات حكومة 
اإلنقاذ، معتمًدا عىل أرقام تقديرية تفتقد للدقة، 
ليضاهي بها أو يغطي بها حجم الفس�اد الزاكم 
لألن�وف يف ع�دن املحتلة بعد نق�ل البنك املركزي 

من صنعاء.
- رغ�م ع�دم دقة تل�ك األرق�ام اال أن رصفها يف 
مواجهة العدوان بنظر صنعاء ال يمثل أي تهمة، 
بل هي من صميم مهام الحكومة وأولوياتها، يف 
الدفاع عن البلد ضد املعتدين عىل أمنه وسيادته، 
ب�ل أصبحت تل�ك املقارنة البائس�ة مح�ل تندر 
م�ن قب�ل الناش�طن واملتابع�ن، الذي�ن قارنوا 
حج�م انف�اق الس�عودية واالم�ارات يف العدوان 
عىل اليم�ن، بتلك املبال�غ الزهي�دة، معتربين أن 

ذلك يعترب إنجازات تش�كر عليه�ا صنعاء، بأقل 
التكاليف مقابل مليارات الدوالرات التي أنفقتها 

الرياض.
- كش�ف التقرير مستوى الخس�ة والدناءة لدى 
أولئك املرتزقة الذين لم يعد لديهم أي مشاعر أو 
روابط مع أبن�اء بلدهم، وتخليه�م عن النخوة، 
والش�هامة اليمني�ة، والع�ادات واألع�راف التي 
تصل اىل مس�توى الترشي�ع يف االلتزام األخالقي 
بها، حيث كش�ف عن مص�ري الدكتور مصطفى 
املتوكل املختطف من�ذ العام ٢0١7، من الطريق 

املس�بلة يف مارب، وسلموه للسعودية، وهذا آخر 
ما عرف عنه حس�ب تقرير خرباء مجلس االمن، 
وه�ذا ال ينح�ر بالدكت�ور املتوكل، ب�ل هناك 
العديد من املختطف�ن واألرسى باعهم املرتزقة 
للس�عودية لتبادل بهم ارساه�ا، يف مخالفة لكل 

األعراف والقوانن.
- يف النق�اط املتعلقة بتس�ليح الجي�ش واللجان 
يب�دو أن أغ�رب م�ا يمك�ن أن يحت�وي علي�ه 
التقري�ر األممي هو تأكيد خ�رباء مجلس االمن 
وترجيحه�م ان مخ�ازن م�ا تس�مى بالرشعية 

تعترب عاماًل يف امدادات الجيش واللجان الشعبية 
م�ن األس�لحة، وس�اق التقري�ر أدلة ع�ىل ذلك. 
صحي�ح أن ما تكش�فه كامريا االع�الم الحربي 
وتتناقله وس�ائل االع�الم يف كل االنتصارات عىل 
جحافل االرتزاق يؤكد حجم الغنائم التي يحصل 
عليها املجاهدون بعد ف�رار املرتزقة وهزائمهم، 
ليس بحاجة اىل التذكري، اال أن ما جاء يف التقرير 
يف الفقرة 7١، يتحدث عن تسليم أسلحة وبيعها 
م�ن قب�ل املرتزق�ة يف ح�وادث موثق�ة وج�رى 

التحقيق فيها من قبل قيادة تحالف العدوان.

- يف ذات الس�ياق يوثق التقرير تهريب ش�حنات 
أس�لحة ع�رب الس�واحل الجنوبي�ة ع�ىل البح�ر 
العرب�ي، أو باب املن�دب، وهي مناطق يس�يطر 
عليه�ا تحالف الع�دوان ومرتزقت�ه، وبدون أدلة 
يدع�ي أنه�ا تذهب للجي�ش واللجان الش�عبية، 
وال يكل�ف الخرباء أنفس�هم التس�اؤل كيف ملن 
يقاتل ويمنع وصول الغذاء والدواء واملش�تقات 
النفطي�ة، أن يس�مح بتهري�ب الس�الح؟ وعىل 
اف�راض صحة تل�ك االدعاءات، فه�ذا دليل آخر 
عىل فش�ل التحال�ف الكبري الطوي�ل العريض يف 
منع التس�لح، ليض�اف اىل باقي األدلة عىل حجم 
الخيبة الت�ي يعانيها تحالف الع�دوان، وما كان 
لها أن تظهر لوال صمود الش�عب اليمني العزيز 

والكريم طوال السنوات الست.
- بعد أن قطع تحالف العدوان ستا من السنوات 
العجاف يبدو أنه لن يدخل يف العام الس�ابع ولم 
يتبق منه اال اس�مه فقط، فبعد أن قفز عدد من 

الدول من مركب الرياض واحدة بعد األخرى.
- ع�ىل اس�تحياء، ج�اء ذك�ر الوالي�ات املتحدة 
االمريكي�ة يف تقرير الخرباء، ودوره�ا يف اليمن، 
ليح�ره فق�ط يف ق�رار تصنيف انص�ار الله يف 
القائم�ة اإلرهابية االمريكي�ة، وتأثري ذلك تدفق 
الواردات التجارية واإلنس�انية. عىل أهمية هذه 
النقط�ة، اال أن االغفال م�رة أخرى يربز كإحدى 
س�مات التقري�ر، ال س�يما اهم�ال اإلش�ارة اىل 
املس�اهمة االمريكي�ة يف تس�ليح دول الع�دوان 
ورشاكتها يف ارتكاب ابشع املجازر بحق املدنين.
هكذا اًذا، وكما هو واضح من خالل هذه األمثلة 
ف�إن تقرير خ�رباء مجلس االمن ح�اول إخفاء 
والتغايض عن كثري م�ن فضائح وفظائع جبهة 
الع�دوان واالرتزاق وأهدافهم الس�يئة واملربصة 
باليمن وش�عبه وحضارته ومس�تقبله وثرواته 
ومقدرات�ه، لكن�ه فش�ل يف القف�ز ع�ىل حقائق 
ومعطي�ات الواقع امل�أزوم واآلمال املس�تحيلة، 
وصعوبة تحقيقها يف ظل صمود ش�عب االيمان 

والحكمة.

بقلم/ إيهاب شوقي
عىل مدى أثر من قرن، ومنذ وعد بلفور املشؤوم، مروًرا 
بالنكبة واع�الن الدولة الصهيونية املزعومة، ووصواًل 
اىل الوض�ع الراه�ن، والع�دو االرسائيي يع�رف جيًدا 
أن بق�اءه يتوق�ف عىل أعمدة رئيس�ية، أهمها ضعف 
املحي�ط العربي أو بلغة الخطط »الطوق النظيف«، ثم 
التفوق النوعي وخلق حالة من الرعب، ثم االستناد اىل 
قوة عظمى استعمارية تمثل لها كياًنا وظيفًيا وذراًعا 
متقدمة لضمان هذا التفوق وباألحرى ضمان البقاء.

واملالِح�ظ للتاريخ، ي�رى أن الع�دو االرسائيي يحاول 
دوًما حر العداء يف جبهات محددة، فال يفتح جبهة 
اقليمية وسط رصاعه مع العرب، فقد وفرت الظروف 
ل�ه عالقات تحالفية مع ايران الش�اه، وتركيا وس�ط 

رصاعه مع العرب ابان املد التحرري.
كما اس�تطاع تحييد االتحاد الس�وفياتي اىل حد كبري 

وسط انضمامه العمي والريح للمعسكر الغربي.
وه�و ما يفرس اليوم الس�عي الحثي�ث القامة تحالف 
معل�ن م�ع ع�رب التطبي�ع، يف رصاع�ه م�ع مح�ور 
املقاوم�ة، وه�و ما يؤك�د مقاربة عدم فت�ح جبهات 

مختلفة.

هنا يمكننا الولوج للمعضلة الحقيقية غري املس�بوقة 
للعدو، واملتمثلة يف تش�قق أعمدته الرئيس�ية وفش�ل 
تحيي�د الجبه�ات املختلفة، ويمكنن�ا ايجازها يف عدة 

نقاط:
١- سعى العدو لخلخلة مفهوم الدولة الوطنية كقوام 
وردي�ف للجي�وش الوطني�ة يف اطار تحقي�ق التفوق 
التقليدي من عدة نواح، متمثلة يف التفوق التس�ليحي 
والنوعي، واضعاف جيوش املحيط العربي، وهو ما لم 
ينجح بش�كل كامل، عرب احتفاظ الجيش�ن املري 
والس�وري بالق�وة التقليدي�ة رغم تغريات السياس�ة 

بمر، والحرب الكونية عىل سوريا.
٢- ع�ىل مس�توى ال�رادع الن�ووي، ال ي�رى الكي�ان 
االرسائي�ي نفس�ه متف�رًدا بع�د امت�الك الجمهورية 
االسالمية التكنولوجيا النووية، ناهيك عن الصواريخ 

الباليستية بعيدة املدى.
3- ع�ىل مس�توى الط�وق النظي�ف، ورغم م�ا لحق 
م�ن تراجع س�يايس وانح�راف لبوصلة ال�راع، اال 
أن التطور غ�ري التقليدي لنظريات الح�رب والدخول 
ألجي�ال جديدة مثل الحرب غري املتوازية مع املقاومة، 
جعل الع�دو محاًطا بفصائل للمقاومة يف فلس�طن، 

وش�وكة كبرية يف حلقه متمثلة يف املقاومة االسالمية 
بلبنان.

4- رغ�م محاولة تحييد روس�يا كوريث رشعي لقوة 
االتح�اد الس�وفياتي، ورغ�م االحتف�اظ بعالقات مع 
تركيا، ورغم محاولة تس�جيل النقاط بااليحاء بخرق 
اس�راتيجي متمث�ل يف التطبيع مع بع�ض العرب، اال 
أن العدو يع�ي جيًدا أنها نقاط ش�كلية ال تمثل فتًحا 
اس�راتيجًيا، باعتب�ار العالقات القديم�ة مع أنظمة 
الخليج بما فيها الس�عودية التي لم تعلن رس�مًيا بعد 
التطبيع والتنس�يق والتحالف، وكذلك النظام املغربي 
املتع�اون مع العدو منذ س�تينيات الق�رن املايض عرب 
ترسيب جلس�ات القمة العربية وم�ا خفي ربما كان 

أعظم.
5- تراج�ع القوة العظمى األمريكي�ة وتراجع تفوقها 
النوعي وبروز قوى منافس�ة رادعة، اضافة اىل نزول 
أمريكا بنفس�ها اىل امللعب االقليمي لفش�ل الوكالء يف 
مواجه�ة وحص�ار املقاومة، وفش�ل أمري�كا يف كرس 
ارادة املقاوم�ة، ه�و عامل احب�اط للكي�ان، باعتبار 
امري�كا كان�ت فزاع�ة اس�راتيجية ألع�داء الكيان، 
وكان نزولها اىل امللعب االقليم�ي، رعًبا مدخرًا، أثبتت 

املقاومة بشجاعة اس�تعدادها ملواجهته عرب ترتيبات 
واس�تعدادات وتس�ليح عمي يعي الع�دو ومن ورائه 

أمريكا أنها ليست شعارات.
الداخ�ي  الوض�ع  اىل  االعتب�ارات  ه�ذه  أضيف�ت  اذا 
الصهيون�ي وأزمته السياس�ية، فإننا أمام انكش�اف 
اس�راتيجي غ�ري مس�بوق، يج�د معه العدو نفس�ه 
غ�ري ق�ادر ع�ىل الص�رب ع�ىل بق�اء الوض�ع الراهن 
وتط�وره، حي�ث منحن�ى املقاومة يف تصاع�د، وغري 
قادر ع�ىل املواجهة الريح�ة والج�ادة لوعيه بقوة 
املقاوم�ة النوعي�ة، املتمثل�ة يف صالب�ة ارادة القت�ال 
وعقي�دة املقاوم�ة ومفاجآتها، ناهيك ع�ن تطورها 

التكنولوجي.
باختص�ار ش�ديد، ف�إن املس�توى التقلي�دي املتمثل 
يف س�المة قوام الجي�وش التقليدية، وغ�ري التقليدي 
املتمث�ل يف ع�دم خلو جبه�ات الط�وق االرسائيي من 
فصائل املقاومة، ويف ظل عدم خلو االمة من الرشفاء، 
فإن الكابوس الصهيوني مس�تمر والكي�ان اىل زوال، 
وخياراته جميعا تقود لهذا الزوال سواء خيار الصمت 
ال�ذي ال يطيق�ه، أو خيار املواجه�ة الريحة التي ال 

يجرؤ عىل االقدام عليها.

بقلم/ ابراهيم العبادي  
تس�ود يف الع�راق حال�ة خ�وف وترقب من 
م�ؤرشات  ،وتس�جل  القري�ب  املس�تقبل 
متدني�ة  مس�تويات  والرض�ا  الس�عادة 
جدا ،ويعي�ش ال�رأي العام العراق�ي حالة 
انقس�ام وخص�ام وس�جاالت ع�ىل م�دار 
اىل  ج�ذوره  يف  يع�ود  بعضه�ا   ، الس�اعة 
مزاج س�يايس تش�كل عىل امتداد التاريخ ، 
مطب�وع بطابع االخت�الف والتعدد ، ينتهي 
ب�ن  مضم�ر  او  عني�ف  رصاع  اىل  غالب�ا 
س�لطة قاهرة ومعارضة مقه�ورة ،أو يتم 
)تنفيس(ه�ذه االحتقانات )كم�ا يف العهد 
امللك�ي١9٢١-١958( بج�داالت يومية عىل 
مقاعد املقاه�ي ومقاالت الصحف الحزبية 

وتظاهرات الشارع الصاخبة .
ع�اش العراق بعده�ا عه�ودا فرضت فيها 
املؤدل�ج  خطابه�ا  السياس�ية  االح�زاب 
وامت�الك  الس�لطة  بق�وة  الش�ارع  ع�ىل 
وس�ائل االع�الم وأس�اليب الس�يطرة عىل 
الفض�اء الع�ام ،ثم دخ�ل الع�راق يف عهود 
الظالمي�ة البعثية واالختن�اق بالرأي اىل حد 
الش�يزوفرينيا واخ�الق االذع�ان واالمتثال 
)١9٦8-٢003(،لينفل�ت  واملس�ايرة 
الح�ال بعد س�قوط النظ�ام وتظهر جميع 
املكبوتات مرة واحدة ،فمامن خطوط حمر 

والمسؤولية اجتماعية والرقابة ذاتية تمنع 
من التعبري ع�ن الذات الطائفية او القومية 
او الحزبي�ة يف فضاء مفت�وح وليربايل زائدا 
عن حدوده ، زادته الراعات عىل الس�لطة 
، واالرهاب ثم العنف  ، واملزايدة السياس�ية  
واالستقطاب والفساد،  واخريا املحاصصة 

والتدخالت االجنبية واملال السيايس . 
ورغم ف�رات مح�دودة هدأ فيها الش�ارع 
العراقي نس�بيا بسبب نوازل كربى ،كنازلة 
احت�الل داع�ش ملناط�ق العراق الوس�طى 
والغربي�ة ،واستش�عار الق�وى املتخاصمة 
لخط�ورة التهديد ،لفرة لم تدم طويال ،عاد 
الش�ارع العراقي لينقس�م مجددا  بس�بب 
الخط�اب الس�يايس واالعالم�ي ، ومناب�ر 
االجتماع�ي  التواص�ل  التوجي�ه ووس�ائل 
... وبات االنس�ان العراقي مس�تقطبا بن 
اتجاه�ن سياس�ين ،ام�ا ان تدخ�ل تحت 
مظل�ة احدهما ! او ان�ت مصنف يف االتجاه 
االخ�ر ،والتصني�ف هن�ا تصني�ف والء أو 
معارضة ، مع او ضد ، واليش�فع ان تحمل 
جزء من رؤية احد االتجاهن ،فقد عدنا اىل 
منط�ق الثنائيات ، فان لم تكن تفكر وترى 
االمور بمس�طرة احد االتجاهن فانت اذن 
مع االتجاه املضاد ،لقد تقس�م الراي العام 
العراق�ي فعلي�ا اىل معس�كرين وي�راد ان 

يس�تمر هذا التقسيم لغاية يوم االنتخابات 
املزم�ع اجراؤها يف العارش من ترشين االول 
٢0٢١، وم�ن املحتم�ل ان يش�هد الش�ارع 
تس�خينا وتصعي�دا وتعارض�ا يف التحلي�ل 
وال�رؤى واملناه�ج ،لتوجي�ه ال�راي الع�ام 
والتأث�ري يف س�ايكولوجيا الف�رد لصياغ�ة 

دوافعه االنتخابية .
يف حمأة ه�ذا االس�تقطاب اليوم�ي والذي 
ش�هدنا ابرز تمثالته بعد حادثي االعتدائن 
االرهابين يف س�احة الط�ريان يوم ٢١-١-

٢0١٢ والهج�وم االرهاب�ي يف رشق ص�الح 
الدين يوم ٢3 من الش�هر نفسه ،يتوقع ان 

ينام العراقيون ع�ىل قنبلة كالمية ليصحوا 
عىل متفجرة اعالمية  ، فكل خرب او تغريدة 
او ص�ورة بات�ت مدخ�ال لتعبئ�ة اعالمي�ة 
مخططة ،وتمارس غرف اعالمية وسياسية 
محرف�ة ادارة ال�رأي الع�ام ع�رب التذك�ري 
املستمر ب)مفاتيح (ش�عورية ومكبوتات 
وغرائ�ز ،  لصياغة خطاب مس�طح ينجح 
يف اثارة مشاعر )العامة( ، ويطمس معالم 
التفكري املغاي�ر بالقضاي�ا الجوهرية التي 
تش�غل ب�ال االنس�ان العراق�ي ،فمايقل�ق 
العراقي�ن  حاليا هو مس�تويات املعيش�ة 
ونوعي�ة الخدمات ،  واالم�ن اليومي وادارة 

موارد الب�الد والعيش بس�الم ،وربما يفكر 
املواط�ن العادي بمرتب�ة اعىل ،  فيحاول ان 
يحدد لنفسه رأيا مبكرا باالنتخابات ،فيجد 
نفس�ه بن خياري�ن )ترشين�ي (أو مضاد 
للترشينين ، دين�ي أو علماني ،امريكي او 
ايران�ي ،والح�ال ان منط�ق الثنائيات هذه 
ل�ن يقود اىل انتخابات تك�ون مفيدة لعبور 
االزم�ات أو الص�الح اح�وال الب�الد جزئي�ا 
فليس هن�اك من يطمع بأكث�ر من اصالح 
جزئي ،لكن حتى هذه االنتخابات ستصبح 
م�ورد ن�زاع يف تفاصي�ل تفاصيله�ا ،م�ن 
قبي�ل ملاذا نس�تعن باالمم املتح�دة ملراقبة 
االنتخابات ؟وملاذا نسمح بتدخل األخرين يف 
ترتيب ش�ؤوننا السياسية ؟ السنا راشدين 
حت�ى نطل�ب ترش�يد حياتن�ا السياس�ية 
وش�ؤننا الس�لطوية ؟  ،وباملقاب�ل س�رى 
من يركز عىل الس�الح املنفلت ،  واحتماالت 
التزوير ، والتالعب والتخويف والضغط عىل 
الناخبن ،  والتالعب بمش�اعرهم وقرارهم 
باساليب القهر الدعائي والتحشيد املنطلق 

من الهويات والغرائز .
نعيش فعال رصاعا عىل الراي العام سيكون 
خط�ريا ومرضا ان لم يق�و  الخطاب االخر 
،خطاب العقالنية واملصلحة العراقية بعيدا 

عن اجندات املتخاصمن .

 

خطوة نحو المستقبل لتطوير 
المناهج الدراسية

 محمد فخري الموىل 

اس�راتيجيات الربي�ة والتعليم تعتمد عىل ثالث�ة أركان الطالب واملعلم 
ولوجستيات التعليم  ومنها املنهج الدرايس.

املنه�ج هو الطريق للتعل�م والتعليم من خالل خارط�ة طريق للمناهج 
واملس�تقبل الن ثم�ار املناهج الدراس�ية طلبة  اليوم ش�باب الغد قائدة 
املس�تقبل بمختل�ف التخصصات لكل بلد له رؤي�ة مختلفة وفق خطط 
الدول�ة ورؤيتها  املس�تقبلية لألف�راد متناغمة مع  معطي�ات املجتمع 

,فاملجتمع هو القاعدة والنتاج.
لذل�ك املناه�ج املتكاملة عرب الطالب  تربي ، تنمي ، تعلم ، تطور ، تحفز 

لتكوين قواعد تقدم املجتمع الذي سينعكس بمجمله عىل تقدم البلد.
واجم�ل م�ا وجدت من تج�ارب الدول م�ا يحدث يف الص�ن فربغم عدد 
السكان الكبري لن تجد الجيء صيني من مناطق صينية ألنهم يخضعون 
لقانون مجتمعي تعليمي تربوي بسيط ينمي الوطنية واملواطنة مفاده 

ممنوع أن يردد هذا طالب فاشل بأي مؤسسة تربوية تعليمية 
هنا البد من التطرق إىل لوجس�تيات الربية ومن اجزائها الصف الدرايس 
النموذج�ي بمدرس أو معلم متناغم م�ع املنهج واملادة العلمية وطرائق 
التدري�س م�رورا بإدارة الص�ف الدرايس م�ع مراعاة الف�روق الفردية 

بمختلف التفاصيل.
الص�ف ال�درايس واملعلم بحاج�ة اىل ادارة مدرس�ية مهني�ة تخصيصة 

تضبط إيقاع الدروس واملعلمن والطلبة وأولياء األمور للطلبة.
لنثب�ت بعض الحقائق بعد ع�ام ٢004 تم االيع�از إىل الجهات املختصة 

للرشوع بتأليف مناهج تعليم جديدة ودخلت فعليا عام ٢007.
بقم�ة األوضاع الصعبة يف بلدن�ا بحلول عام ٢0١4 بدئن�ا تأليف وطبع 

مناهج جديدة مع فرة داعش.
بنظرة استرشافية ملستقبل  الربية والتعليم بعد كورونا.

كل النظ�م التعليمي�ة والتعلم س�تتغري بعد عرش س�نوات بع�د أن دخل 
التعلي�م اإللكرون�ي كتعلي�م مس�تقبي ويج�ب ع�ىل الجمي�ع النظ�ر 
للمس�تقبل الهدف األس�مى ملواكبة املس�تقبل تطوير مس�ارات خاصة 
بالتعل�م املدم�ج يف املؤسس�ات التعليمية بج�ودة عالية ع�رب اإلنرنت، 
وإرش�اد صانعي السياس�ات ومؤسس�ات التعليم لكيفي�ة تقديم مثل 
هذه املس�ارات وتطوير قدرات أعضاء هيئة التدريس ومصممي أنظمة 

التعليم، وتشجيع التعاون بن املؤسسات يف هذا املجال.
لتصميم مش�اريع التعلم املدمج بمش�اركة املعنين جميعاً من أساتذة 
وط�الب وقيادات تعليمية ومصممي برامج دراس�ية، مع أهمية تحديد 
األدوار واملسؤوليات الخاصة بكل أعضاء الفريق، واعتماد قنوات تواصل 
واضحة للمرشوع لتبادل املعلومات ومعالجة املخاوف، واعتبار الطالب 
من أصحاب املصلحة عند تصميم جهود مماثلة يف املستقبل، واستخدام 
التغذي�ة الراجعة من الفريق كأدلة لفهم التجربة، مع رضورة الحصول 
ع�ىل دعم قيادة املؤسس�ات التعليمية والربوي�ة والجامعات ورضورة 
الوص�ول إىل حل�ول واضحة ملنح الثق�ة للجميع بهذا النظ�ام التعليمي 

املدمج.
لن يس�اهم التعلم املدمج  والتعلم عرب اإلنرنت بتغيري نوعية التعليم بل 

يمكن أن يحدث تغيري باقتصاديات املعرفة والتعليم. 
السؤال املهم ..نحن لم تعالج مواطن الخلل بكل مفاصل الربية والتعليم 

املرافقة للمنهج منذ عام ٢007 إىل ٢0١4.
وابس�طها الصف ال�درايس  النموذجي للمدرس الحكومية واس�تمرينا 
بالتغي�ري  برغ�م وجود النازح�ن واملهجرين ومحافظاته�م املدمرة اما 
باقي املحافظات ف حال املدارس الحكومية بال تدمري ال تقل معاناة عن 
نظرياتها ببس�اطة ش�ديدة الحاجة الفعلية لفك ازدواج الدوام اكثر من 

عرشة آالف مدرسة.
اليوم السؤال األخري واألهم كيف سنواجه مستقبل التعليم والربية بهذا 

الواقع بال رتوش أو مجامالت.



يدرس االتحاد الخليجي لك�رة القدم، ملفات 
بطولة كأس الخليج رقم 25، يف اجتماعه يوم 

الثامن من الشهر الحايل.
وق�ال االتحاد العماني لك�رة القدم اليوم عرب 
حس�ابه الرسمي عىل موقع تويرت، إن جاسم 

الش�كييل النائب الثاني لرئي�س مجلس إدارة 
االتح�اد العماني، ونائب رئي�س اتحاد كأس 
الخلي�ج، س�يرتأس االجتم�اع يف الثام�ن من 
الشهر الحايل. وس�يتم تقييم ملفات خليجي 
25 يف االجتم�اع، كما س�يتم دراس�ة التقرير 

املق�دم من فري�ق التفتيش الذي ق�ام بزيارة 
ملدينة البرصة العراقي�ة، خالل الفرتة من 25 
اىل 28 من ش�هر كانون الثاني املايض.وسيتم 
الوقوف ع�ىل جاهزية االتح�اد العراقي لكرة 
القدم الس�تضافة البطولة الخليجية، املتوقع 

إقامتها نهاية العام الحايل.
العراق�ي  املل�ف  دراس�ة  لجن�ة  وس�رتفع 
توصياتها اىل املكت�ب التنفيذي التحاد كأس 
الخلي�ج لك�رة الق�دم ال�ذي س�يجتمع يوم 

التاسع من شباط الحايل.

اجتماع لدراسة 
جاهزية البصرة 

لخليجي 25 االربعاء 3 شباط 2021 
العدد 2517 السنة الحادية عشرة
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مع انطالق الميركاتو الشتوي

الصناعات يضم فوفونا والزوراء يقترب من مهاجم موريتاني

أجد دون أدنى ش�ك إقباالً رس�مياً وجماهريي�اً لدخول العراق عالم 
تنظي�م البط�والت الرياضي�ة والتناف�س يف احتواء أك�رب عدد منها 
بالرغم من الظروف الصعبة التي تحيط بنا، وكانت الس�بب األكرب 
بإحباط مس�اعينا الرس�مية بصفته�ا الغالب�ة يف التوّجه نحو هذا 

الهدف.
ال أخفيك�م الطرح والرصاحة واملس�ؤولية، إن م�ا دفعني للكتابة 
هو الحدث األبرز الذي عش�ناه يف لقاء املنتخبني العراقي والكويتي 
يف ملع�ب البرصة الدويل، لقاء كان بمثابة بروفة حقيقية ورس�الة 
تجّش�مت وزارة الش�باب والرياضة أوالً عناء إرس�الها اىل األشقاء 
يف االتح�ادات الخليجية بغية تمكني الع�راق من الفوز بحق تنظيم 
بطولة خليجي 25 املقّرر لها أن تقام نهاية العام الحايل من دون أن 

تحّدد وجهتها بعد، وإن كّنا األقرب الستضافتها.
ولس�ت هنا بصدد تقييم نجاح الحدث من عدمه، فهناك الكثري من 
اآلراء التي تناولت بالنقد والتحليل الدقيق لحيثيات أسبوع البرصة 
الس�اخن الذي تعاون�ت فيه مالكات الوزارة م�ع محافظة البرصة 
والهيئة التطبيعية وجهات س�اندة أخرى حكومية يف الغالب للعمل 
عىل إقامته وفق الشكل املطلوب، ولكن قد نتساَءل هنا إذا كانت كل 
هذه الحش�ود املكثفة وبإرشاف وزير ومحاف�ظ وقائد عمليات قد 
تكثف�ت من أجل مباراة واحدة، فكيف لنا أن ندير مباريات متتالية 
لثمانية فرق خليجية؟ وهل س�تكون اآللية ذاتها يف العمل؟ ثم هل 
تعتم�د دول العالم أيض�اً املعيار الذي نعتم�ده؟ الحقيقة أن جميع 
السادة املسؤولني يف وزارة الش�باب والرياضة أو الهيئة التطبيعية 
أو أغلبهم لديهم اطالع تام بآليات التنظيم ولنقل عىل س�بيل املثال 
يف الش�قيقة قط�ر، وال ب�ّد أن يكونوا قد ش�ّخصوا بدق�ة متناهية 

م�ا يحصل هناك م�ن طرق متط�ّورة لن 
نخ�وض فيها، ولكن نخوض يف أس�لوبها 
ووس�ائل التدري�ب وال�ركات التي تتوىّل 
اإلدارة وتعتم�د التش�خيص الدقي�ق أوالً 
وتقيي�م األوض�اع من جمي�ع جوانبها أو 
وف�ق ما س�أعرضه يف الط�رح التايل لكي 

تعم الفائدة.
وأّولها االس�تفادة من السياحة الرياضية 
ع�ن  االقتصادي�ة  الجوان�ب  تدعي�م  يف 
طريق الدعاية والرتويح الس�ياحي لآلثار 

الس�ياحية وارتباط الدورات باألماكن األثرية )كإطالق اس�م بابل( 
عىل سبيل املثال أو أور عىل القاعات والطرق داخل املدينة الرياضية.
يتبعه�ا ع�رض ثقافة الش�عوب وهو م�ا نحتاجه أثن�اء البطوالت 
واألح�داث الرياضي�ة فلكلورياً عىل أق�ل تقدير وتدري�ب أعداد من 
املتطوّع�ني بأزياء ش�عبية ألج�ل التعاط�ي مع الح�دث الريايض، 
بالتزام�ن مع التنظيم املهني ال�ذي ال يجعل من الفنادق وامللتقيات 
الرياضية للفرق املتنافس�ة س�احة إعالمية فوضوي�ة تعّج بمئات 

املصّورين واإلعالميني الباحثني عن أي يشء.
وفيم�ا يخ�صُّ العم�ل الفع�يل للتنظي�م، لك�ي يتم تج�اوز جميع 
االجته�ادات أو تاليف املفاجآت التي لم ُيحس�ب حس�ابها، فإن عىل 
الجه�ة املنّظم�ة ومن يتعام�ل معه�ا م�ن رشكات أو منظمني أن 
يراعوا سلس�لة م�ن الخط�وات التي يج�ب إتباعها م�ن الهيئة أو 
املنظم�ة أو الدولة املضّيفة لتنظيم أي بطول�ة أو مهرجان ريايض 
وتتمّث�ل هذه الخطوات باأله�م أيضاً، ونقصد تكوينه�ا أي اللجنة 
املنظمة من تاريخ املوافقة عىل تنظيم البطولة وحتى يوم االفتتاح 
وتتكّون هذه اللجنة من مجموعة من األفراد وتتوىّل مسؤولية إدارة 
البطولة بتكليف من الجهة املنظمة فقد يتطلب األمر تشكيل لجنة 
عىل مس�توى الدولة خاصة إذا كان�ت البطول�ة دولي�ة أو قارية أو 
إقليمي�ة، وتختص هذه بوضع الخطوط العريضة للحدث والتكلفة 
كحدود مالية وتسخري بعض اآلليات الرضورية يف الجوانب األمنية 
وغريه�ا، وما عدا ذل�ك فإن َمن يت�وىّل املس�ؤولية برتاكم خربته يف 
الجوانب الفنية الدقيقة يجب أن يكون حرّاً يف ترّصفه االحرتايف وفق 

قاعدة توزيع املهام وهو ما نطمح إليه ونريد أن نراه يف مالعبنا.

فن تنظيم احلدث الريا�ضي

محمد حمدي

مع انطالقة موس�م االنتقاالت الش�توية 
تس�عى االندية املحلية لرتمي�م صفوفها 
م�ن اج�ل الظه�ور بمس�توى افض�ل يف 
املرحلة الثاني�ة من الدوري املمتاز، حيث 
سعت اندية املؤخرة وبكل جدية من اجل 
ابرام صفقات جديدة لتفادي الهبوط اىل 

الدرجة االوىل..
فوفونا والكهربائية

ش�يكا  الس�رياليوني  املح�رتف  انتق�ل 
فوفونا م�ن نفط الوس�ط إىل الصناعات 
الكهربائي�ة بف�رتة االنتقاالت الش�توية 

الحالية.
وق�ال مصدر من داخل ن�ادي الصناعات 
الكهربائي�ة إن »اإلدارة حس�مت صفقة 
الالعب الس�رياليوني شيكا فوفونا قادما 
من نفط الوس�ط ليك�ون أول اإلضافات 
التي يع�ول عليه�ا الجهاز الفن�ي بفرتة 

االنتقاالت الشتوية«.
الس�رياليوني  الالع�ب  »تواج�د  وب�ني: 
بالعراق س�هل علينا مهم�ة التعاقد معه 
واالنخراط رسيعا بتدريبات الفريق تحت 
إرشاف املدرب عباس عبيد، دون الدخول 
بمتاهة البحث عن العب جديد األمر الذي 

يستغرق وقتا طويال«.
وأشار إىل أن هناك مفاوضات مع العبني 
عرب م�ن املمكن أن تحس�م خالل األيام 
املقبل�ة ليش�كلوا إضافة مهم�ة للفريق 
الذي يسعى لالبتعاد عن شبح الهبوط إىل 

الدرجة األوىل.
يذك�ر أن الصناع�ات الكهربائي�ة يتذيل 

الئحة ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة.
الصناعات يخترب عرتيس

س�افر نج�م ش�باب الغازي�ة اللبنان�ي، 
يوس�ف عرتيس، إىل العاصم�ة العراقية 

بغ�داد، حيث خضع لحص�ة تدريبية مع 
فري�ق الصناع�ات الكهربائي�ة العراقي، 

عىل سبيل االختبار. 
وع�ن ذلك، قال�ت مصادر بنادي ش�باب 
الغازية إن يف ظل توقف الدوري اللبناني، 
وع�دم وجود رؤية واضح�ة، فإن اختيار 

أي العب االحرتاف الخارجي أمر وارد.
وأضافت املصادر أن عقد عرتيس، ينتهي 
بعد حوايل شهرين، وأن النادي لن يقف يف 

وجه مصلحة أحد. 
ويعترب عرتي�س أحد أبرز نج�وم الفريق 
املوس�م، خاص�ًة ع�ىل  الجنوب�ي، ه�ذا 

مستوى صناعة الفرص.
موريتاني يقرتب من الزوراء

اقرتب نادي الزوراء العراقي، من حس�م 
التعاق�د مع الع�ب مح�رتف موريتاني، 

خالل املريكاتو الشتوي.
وق�ال م�درب ال�زوراء، رايض شنيش�ل، 
إن الن�ادي وص�ل إىل مراح�ل منتهية مع 
مهاجم موريتاني، س�يمثل إضافة جيدة 

للفريق.
وأضاف »الزوراء مقبل عىل املش�اركة يف 
دوري أبط�ال آس�يا، الفري�ق بحاجة إىل 

تدعيم خطوطه«.
ون�وه »التعاقد مع الالعب املوريتاني يعد 
فرصة جيدة، هناك رغبة يف إضافة العب 

محرتف آخر لقائمة الفريق«.
وأش�ار إىل أن خي�ارات التعاقدات املحلية 
محدودة يف ظل تمس�ك األندي�ة بالعبيها 

وهذا أمر طبيعي. 
يشار إىل أن قائمة الزوراء، تضم السوري 
الحس�ن  واملوريتان�ي  ميدان�ي،  زاه�ر 

أحويبيب.
الرطة يرتقب وصول رافائيل

أكمل فري�ق الرطة العراق�ي، إجراءات 
تأشرية الدخول وحجوزات الطريان لالعب 
الربازييل رافائي�ل لاللتحاق بالفريق، مع 
اس�تمرار محاوالت اإلدارة إلنهاء صفقة 

أخرى خالل فرتة االنتقاالت الشتوية.

وقال مصدر م�ن داخل نادي الرطة إن 
»الالعب الربازييل رافائيل الذي تم التعاقد 
مع�ه مؤخرا م�ن املنتظ�ر أن يصل اليوم 
وسيلتحق بتدريبات الفريق تحت إرشاف 

املدرب الرصبي إليتش.
وأض�اف أن »اإلدارة تواصل مفاوضاتها 
مع الالعب الس�وداني س�يف تريي رغم 
أن الالع�ب مطل�وب م�ن قطب�ي الك�رة 

السودانية املريخ والهالل«.
وتاب�ع املص�در »إدارة الرط�ة وصل�ت 
ملراحل متقدم�ة باملفاوضات مع الالعب 
الس�وداني ومن املنتظر حس�م الصفقة 

خالل األيام املقبلة«.
يش�ار إىل أن فري�ق الرط�ة تعاق�د مع 
مح�رتف واحد فق�ط منذ بداية املوس�م 

الحايل هو املهاجم النيجريي أوسوجونا.

العنكويش يسعى لضم رسهنك محسن
اج�رى رئي�س ن�ادي الديواني�ة حس�ني 
العنكويش، اتصاالً هاتفياً بحارس مرمى 
نادي امانة بغ�داد القناعه باالنضمام اىل 

صفوف فريق الديوانية.
وقال مصدر مقرب من رسهنك محس�ن 
إن »العنك�ويش اتص�ل مرت�ني بمحس�ن 
بادائ�ه ويرغ�ب  بان�ه معج�ب  وابلغ�ه 

بتواجده مع االحمر الديواني«.
واوض�ح أن »محس�ن اعت�ذر للعنكويش 
وابلغه بانه مرتبط بعقد مع امانة بغداد 
ويح�رتم عقده الذي يس�تمر حتى نهاية 
املوس�م«، مبيناً ان »املفاوضات س�تفتح 

من جديد خالل االيم املقبلة«.
يذكر ان محس�ن يقدم مس�تويات كبرية 
رفقة فريقه امانة بغداد يف املوسم الحايل.

النف�ط  إدارة ن�ادي  س�تعقد 
اجتماع�ا م�ع الع�ب الفريق 
محم�د داود لحس�م مص�ريه 
م�ع الفريق بعدما أب�دى رغبة 

باالنتقال للرطة.
وق�ال مصدر مقرب م�ن اإلدارة 
إن »االجتم�اع س�يناقش 
جميع الحلول لوضع 
ح�د نهائي ملصري 

الالعب«.
ن�ادي  إدارة  تق�دم  أن  »نأم�ل  وتاب�ع 
الرط�ة عرض�ا رس�ميا للنف�ط فيما 
يخص انتقال الالعب وس�تدرس اإلدارة 

إمكانية منحه االستغناء من عدمه«.
وب�نّي أن إدارة الرط�ة تراجع�ت ع�ن 
الصفقة التبادلية التي تتضمن الالعبني 
ع�يل مهدي وحس�ام جاد الل�ه، بعد أن 
منح�ت الفرص�ة لع�يل مه�دي وب�دأت 

تتمسك بخدماته
اإلدارة  س�عت  »بالت�ايل  قائ�ال:  وأردف 
لتعوي�ض الالع�ب بالصفق�ة التبادلية 
بالعبني أو 3 من فئة الش�باب مع مبلغ 

مايل قابل للتفاوض«.
وأش�ار إىل أن إدارة النف�ط تع�ي جي�دا 
أهمي�ة الالعب ومدى تأثريه عىل الفريق 
وبالتايل ال تتخىل عنه إال بصفقة تريض 

طموحاتها.

وأك�د: »الن�ادي لن يرض�خ لضغوطات 
الالعب بس�بب الظرف املايل الصعب وال 
توجد فرصة للمجاملة وسرتاهن اإلدارة 
ع�ىل صفق�ة داود لتعويض�ه بالعب�ني 
ممك�ن أن يضيفوا للفريق يف االنتقاالت 

الشتوية«.
يش�ار إىل أن محمد داود لوح يف أكثر من 
مناس�بة برغبته يف االنتقال إىل صفوف 

الرطة.

اص�در االتح�اد العراق�ي لكرة 
الس�لة عقوب�ة بح�ق م�رف 
فريق الرطة »عباس خضري« 
بس�بب ترصيحات�ه االخ�رية يف 

احد الربامج التلفزيونية.
وذكر مصدر من اتحاد كرة السلة 
إن »العقوب�ة كانت بع�د ان رفض 
مرف فريق الرط�ة الحضور اىل 

االتحاد للتحقيق معه«. 
ام�را  »هن�اك  أن  املص�در  واض�اف 
اداري�ا صدر بتش�كيل لجن�ة تحقق 
بحق م�رف فريق ن�ادي الرطة 
بكرة الس�لة )عباس خضري( حول 

ادعاءات�ه وترصيحات�ه غ�ري الالئق�ة يف 
القن�وات التلفزيوني�ة وع�دم تلبية دعوة 
االتح�اد بالحض�ور اىل مق�ر االتح�اد يف 
الزم�ان وامل�كان املعينيني وتك�رار ذلك يف 
مناس�بة س�ابقة بع�دم الحض�ور ايضاً 

وتعرضه لعقوبة انضباطية«. 
وتاب�ع أن »االتح�اد طبق لوائ�ح االتحاد 
املركزي للموس�م الريايض 2021/2020 
وأس�تناداً اىل الفق�رة تاس�عاً )خامس�اً( 
من اللوائح الرياضي�ة وقرر االتحاد بذلك 
حرمان عباس خضري من مرافقة الفريق 
خم�س مباري�ات يف املرحل�ة الثاني�ة من 

الدوري للموسم الحايل«.

زاَر رئيس الهي�أة التطبيعية، إياد 
التطبيعية الدكتور  بنيان، وعضو 
اس�عد الزم، ومدي�ر قس�م تعليم 
وتطوير املدربني يف اللجنة الفنية، 
مرك�ز  نجي�ب،  وس�ام  الدكت�ور 
املوهب�ة الكروية الكائن يف مجمع 
ملعب الش�عب الدويل لالطالع عىل 
س�ري االختبارات النهائية لالعبني 
وفق االعم�ار من )9 10-(، )11-
12(، )13-14(، )15-16( سنة.

وأك�َد بني�ان يف حديث�ه للمدربني: 
ان االهتم�ام بالقاع�دة واختي�ار 
املواه�ب الت�ي يمك�ن ان تخ�دم 
كرتنا مس�تقبال يس�هم بإنعاش 
التطلعات لتحقيق أفضل النتائج، 

وعملكم يعد الخطوة االوىل للنجاح 
والتف�وق، الس�يما انك�م يف طور 
لك�رة  االساس�ية  املفاهي�م  زرع 
الق�دم، لذا يجب ان يكون التعامل 
بمنته�ى الدق�ة واالحرتافية بهذه 
الريحة بغية صناعة جيل سليم 
من جمي�ع النواح�ي لتعزيز قوة 

املنتخبات الوطنية.
وح�ث بني�ان الالعب�ني الصغ�ار 
ع�ىل رضورة التوفيق ب�ني اللعب 
والدراس�ة، وبالت�ايل يمك�ن م�ن 
خ�الل ذل�ك أن ُينش�ئ لن�ا جي�ال 
بارع�ا يمتلك القدرة ع�ىل التطور 
النض�ج  مرحل�ة  اىل  والوص�ول 

الكروي.

اتح�اد  ممثل�و  عق�َد 
غ�رب آس�يا اجتماعا 
املنصة  عرب  تنسيقيا 
ملناقشة  االلكرتونية 
القضايا،  من  العديد 
ج�دول  اهمه�ا 
املق�ررة  البط�والت 
س�واء  وتوقيتاته�ا 
عىل مستوى الرجال 
عام�ا،   23 تح�ت  او 
كذل�ك مواعيد بطوالت 
والش�ابات  الس�يدات 
والناش�ئات للمالع�ب املكش�وفة 

والصاالت والشاطئية. 
الع�راق يف  وش�ارك ممث�الن ع�ن 
االجتم�اع هما مدير قس�م التعليم 
والتطوي�ر الدكت�ور وس�ام نجي�ب، 
النس�وية  الك�رة  لجن�ة  ورئيس�ة 
وتن�اول  محم�د،  ازه�ار  الدكت�ورة 
االجتم�اع  التوقيتات الجدي�دة لبطولة 
االوملبي�ة،  والتصفي�ات  العال�م  كأس 
والدوري�ات النس�وية املقام�ة يف مختلف 
البلدان املنضوية تح�ت يافطة اتحاد غرب 
آسيا، عىل أن ال تتضارب التوقيتات الجديدة  

مع البطوالت آنفة الذكر. 
واستعرَض ممثل الهيأة التطبيعية، الدكتور 
وس�ام نجيب، خالل االجتماع، االستعدادات 
الجاري�ة ع�ىل قدٍم وس�اق بغية إس�تضافة 
بطول�ة خليج�ي 25، وذل�ك ع�رب اس�تقبال 
املنتخب الكويتي بملع�ب البرصة الدويل وما 
تمخ�ض م�ن رس�ائل إيجابية اك�دت قدرة 
الع�راق ع�ىل تضيي�ف البط�والت الدولي�ة، 
تقدي�م رشٍح موج�ز ع�ن نش�اطات  وت�م 
التطبيعية بش�أن منافس�ات الدوري املمتاز 
والدرجة االوىل، ومس�ابقات دوري الصاالت 

والشاطئية ودوري الكرة النسوية.

إدارة النفط تسعى لحسم ملف محمد داود

اتحاد السلة يعاقب »مشرف الشرطة«

بنيان والزم يزوران مركز 
الموهبة الكروية  

اتحاد غرب آسيا يناقش مواعيد 
البطوالت المقبلة



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
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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 



عسل مغشوش
منهل ابراهيم

طرح بضاعت�ه يف الحانوت.. كس�دت.. 
كت�ب ع�ى واجه�ة حانوت�ه... عس�ل 

مغشوش.. 
غ�روب  قب�ل  بض������اعت�ه  نف�ذت 

الشمس؟؟

زغرودة
محمد نافع

 س�مع زغرودة ، وقعت عى القلب وقع 
الغيث ، اقسم ليتزوجن صاحبتها ، قيل 
ل�ه : اتتزوجه�ا ولم تره�ا ؟ رد عليهم : 
الم تس�معوا أن األذن أحيانا تعشق قبل 

العني ؟!
  جاءوه بها ، زفوها له ، صد عنها وهو 
ي�ردد خذوها عن�ي ، ليس من رأى كمن 

سمع .

اختبار
بوشتاوي صالح الدين

لك�ي ال يتوه بعد اللق�اح، أخذ األب ابنه 
مع�ه ليع�ودا مع�ا للبي�ت... يف طري�ق 

العودة ؛
س�أل الطفل أباه مستفرسا : هل أنا ويل 

العهد؟

تفوه
فاضل حمود

بع�د أك�وام من العج�اف، بدأت س�نني 
القلق، حرثت مس�احات الصمت،بذرت 
تنته�ي  أن  الصرب،قب�������ل  أدل�ة 
صالتي، توسلت مس�تغيثاً، حني أينعت 
ال�زروع. أمط�رت الس�ماء جوق�ة من 

الجراد.

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

صحيفة-يومية-سياسية-عامة
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أبيات خالدة في الذاكرة
مختارات من أقوال المشاهير

جالل الدين الرومي
كان قميص يوس�ف برشى الوصال حني ألقي عى يعقوب. 
كم هم سعداء أولئك الذين يتخلصون من األغالل التي ترسخ 
به�ا حياتهم. !. ال تج�زع من جرحك، وإال فكي�ف للنور أن 
يتسلل إىل باطنك. ال تحاول االختباء بداخل غضب فالجالء ال 

يمكن ان يختبئ. ال حل إالاّ أن تكون لله عبًدا!.
ربم�ا تكون األذن�ان هم�ا القطنت�ني اللت�ني تحجبانك عن 
السمع!. عى املرء أن ينفذ إىل قلبه بنور العقل ويرى واقعه ال 
أن يكون عبًدا للنقل. عيوننا ما تراك، لكناّ ُعذراً لنا:فالعيوُن 
ت�رى َمظهراً ال حقيق�ة. فالعاش�ق ال يعرف الي�أس أبداً. . 
وللقلب املغرم كل األشياء ممكنة. قلُت: أشتهي وصلك قال: 

ثمن الوصال ما هو إال روحك فهتف قلبي: ربح البيع إذن 

تخرضُّ يف يدِه مالمُح َحقلِِه

ويبوُح أْفٌق من مسافِة ظلاِّه

يأوي اليِه املستحيُل وتبعُث

 الكلماُت ُمعجَمها بَمبَسِم نصلِِه

لن يضمحلَّ الحبُّ يف َقَسماِتِه

مازاَل يصعُد يف َمراقي ُنْبلِه

هَو دمعٌة لألمهاِت ، وبسمٌة

للفاتناِت عى مرابِع َشكلِِه

تستقبُل األياّاُم مقلَتُه التي 

َنضَحْت فكاَن الناّهُر سريَة َنْهلِِه

ِمْن بنِي أجِنحِة الَحماِم رأيُتُه

َشتالً يحفُّ املَنُح َنغمَة َشتلِِه

وبرَغِم أنَّ الداّهَر أوجَع َكْتَفُه

َتبقى أحاديُث العطاِء بَنفلِِه

َخيَّمُت فيِه عى امتداِد أضالِعي

فوَجدُتني ُظلماً بَمجلِس َعدلِه

بستاُن روِحَي ، ثرثراُت مداِئنْي

َتهوى برَغِم الهجِر واحَة َرملِِه

وطٌن إذا ضحَكْت مرابُع وجِهِه

ألقى عليِه الوحُي غيمَة ُرْسلِِه

وبرَغِم ُكلِّ َجمالِِه أنا َدمعٌة

دواّْنُت ُعمري يف رحاِب ِسِجلِِّه.

يأوي اليِه المستحيُل
قاسم العابدي

 نارص الحريش
الفنان�ني  م�ن  مجموع�ة  م����ع 
االهتم�ام  ع�اد  فق�د  التش�كيليني. 
اإليط�ايل  الج���ن�وي  باملستكش�ف 
الجنس�ية إىل الواجه�ة م�ن جدي�د، 
بفض�ل الرس�ام املكس�يكي خ�وان 
كوردي�رو، الذي ما زالت لوحاته تويل 
التاريخي�ة واألس�طورية  املواضي�ع 
أهمية كربى يف الفن التش�كييل. بعد 
ثالث�ة ق�رون عى رحلة املستكش�ف 
الجغ�رايف املث�ري للج�دل إىل أمريكا /

العالم الجديد.
ورحلت�ه  البح�ار  ه�ذا  س�رية  وألن 
امل�زاج  م�ع  تتناغم�ان  التاريخي�ة 
الرومنطيق�ي له�ذا الرس�ام، ال�ذي 
جسد فصوال من هذه الرحلة يف أشهر 
أعماله الفنية. ففي سنة 1853 رسم 
كوردي�رو ع�ددا كبريا م�ن اللوحات 
الت�ي عرضه�ا يف روم�ا وفلورنس�ا 
ومن بينها لوح�ة )كوملبوس يف بالط 
فرنانيد وإيزابيال( حيث جس�د فيها 

ثالث ش�خصيات رئيس�ية تتوس�ط 
بقعة الضوء يف وسط اللوحة، إيزابيال 
ملكة قش�تالة وزوجها فرنانيد ملك 
آرغون وكريستوف كوملبوس، وحول 
هؤالء يتحلق حش�د من أهل البالط، 

إضاف�ة إىل ع�دد م�ن الهن�ود الحمر 
األمريكيني أتى به�م كوملبوس هدية 
للملكني اإلس�بانيني، تأكيدا منه عى 

وصوله إىل العالم الجديد.
يش�ري من خ�الل اللوح�ة إليهم بيده 
اليمن�ى يف م�ا أبق�ى ي�ده الي�رسى 
مرفوعة حتى وسطه تعبريا عن الوالء 
والطاعة. اس�تند الرس�ام يف تصوير 
الحدث إىل نص�وص تاريخية مدونة، 
ت اللوحة،  فداخل الق�ر، كما ع�رباّ
يبدو ذا عمارة عربية إس�المية نظرا 
لكث�رة القص�ور العربية يف إس�بانيا 

آن�ذاك. واس�تطرادا ثم�ة إجماع بني 
املؤرخني عى أن ملكة قش�تالة، رغم 
عدائه�ا الش�ديد للمس�لمني، كان�ت 
ميال�ة إىل العم�ارة والتزي�ني الداخيل 
العربي اإلس�المي، حتى أن كرس�يي 
العرش الظاهرين يف هذه اللوحة كانا 

ذا طابع عربي إسالمي.
تمثل اللوحة حدثا تاريخيا وتكتسب 
أهميته�ا م�ن جملة مقوم�ات، عى 
إع�ادة  الفن�ان ع�ى  ق�درة  رأس�ها 
تش�كيل ح�دث باالس�تناد إىل ق�واه 
الذهني�ة بالدرج�ة األوىل، وعبقريته 
كفن�ان متمكن م�ن الرتكيب والخط 
ثم الل�ون والظ�ل. فلو تأملن�ا بقعة 
الض�وء مث�ال لوجدنا أنها ليس�ت يف 
وس�ط اللوحة تماما، ب�ل تميل قليال 
إىل اليمني إلضاءة األمريات والحاشية 
امللكي�ة، يف ح�ني أن الظ�ل يصبح يف 
الطرف اآلخر من اللوحة حيث تظهر 
الش�خصيات األقل أهمي�ة. وإىل ذلك 
نالح�ظ مقدرة ه�ذا الفن�ان التقنية 
يف التعب�ري عن ملمس ع�دد كبري من 
املواد بدءا بالفرو والحرير وصوال إىل 
الخش�ب املكس�و بالدمقس والذهب 
والتماثي�ل الحجري�ة يف الج�دار، لذا 
رحبت روما وفلورنس�ا بهذه اللوحة 
عندما عرضت س�نة 1853. وهذا ما 
جعل املكسيك تنتظر وصولها برتقب 

كبري.

كريستوف كولمبوس في لوحات خوان كورديرو: عنف المتخيل وسطوة االمبريالي

يف أوج الحرك��ة اإلمربيالي��ة خالل القرن التاس��ع عرش، 
ويف زمن التكالب االس��تعماري، ش��هد الفن التشكييل 
حرك��ة إحيائي��ة الس��تنهاض وبع��ث ش��خصيات اق��رن 

اسمها بظاهرة االكتشافات الجغرافية،

املراقب العراقي / خاص ...
أك�د الناق�د هش�ام آِل مصطفى ان 
الكاتب الكويتي س�عود الس�نعويس 
يف روايت�ه » س�جني املراي�ا« املليئ�ة 
بالعيوب الفنية والتقنية يقوم بشتم 
الش�عب العراق�ي بحج�ة كراهيت�ه 
مبين�ا  ص�دام،  املقب�ور  للطاغي�ة 
ان الرواي�ة تنتق�د املايض بأس�لوب 
س�لفي ماضوي. وقال ال مصطفى 
يف تري�ح ل�)املراق�ب العراق�ي( : 
لق�د ق�رأت رواي�ة« س�جني املرايا« 
السنعويس  الكويتي س�عود  للكاتب 
فوجدته�ا مليئ�ة بالعي�وب الفني�ة 
)املتنوع�ة(  وبأحداثه�ا  والتقني�ة 
وكث�رية بش�خوصها الت�ي ينقصها 
من االنسجام والرتابط اليشء الكثري 
فلق�د ميزه�ا عي�ب التف�كك بينها 
وتشظي أحداثها اما لغتها الرسدية 
فلق�د كانت لغ�ة ضعيف�ة ال بالغة 
فيه�ا وبن�اء الرواي�ة ينقصه اليشء 

الكث�ري م�ن التماس�ك التقن�ي ب�ال 
رسودات إتقانية وه�و مايعاب عى 
الكاتب الذي اخذ شهرة ال يستحقها 
يف  االوىل  ه�ي  الرواي�ة  ه�ذه  ك�ون 
حيات�ه و لعب االع�الم دورا كبريا  يف 
شهرتها التي ال تستحقها  .واضاف 
ان الرواي�ة بمجمله�ا مجرد س�ارد 
وحي�د يبع�ث عى امللل ب�ال إضافات 

رسدي�ة يمكن تس�ميتها ب الرسود 
االنعزالي�ة النها بال رسود مس�اعدة 
ق�د تضف�ي تغاي�را مطلوب�ا يف فن 
كتابة الروايةاجل ال س�ارد ثانوي او 
ظمني فيها فقط س�ارد وحيد يقود 

القطيع بشكل أحادي.
املراي�ا  واوض�ح ان رواي�ة س�جني 
ت�رتاءى لنا أوال قص�ة حب مبترسة 

وبائسة بتفاصيل صغرية وذكريات 
باهتة وتحوالت مفصلية يف النهاية.

الرواي�ة  ان  )املصيب�ة  ان   : وخت�م 
تنتق�د الديكتات�ور وفنه�ا أحادي / 
دكتات�وري تنتق�د املايض بأس�لوب 
يكت�ف  (!!ول�م  ماض�وي  س�لفي 
كاتبها بسب وشتم الشعب العراقي 
وتس�فيه اعراضنا بحج�ة كراهيته 
ش�خصيات  صورن�ا  إنم�ا  لص�دام 
هزيل�ة بحقد ال مثيل ل�ه وربما لهذا 
الس�بب عم�ل االع�الم الكويتي عى 
محاول�ة ابرازه�ا عربي�ا م�ن خالل 
م�ا كتب عنه�ا من دراس�ات نقدية 
غل�ب عليها املجامل�ة والتنظري غري 
الحقيق�ي .يذك�ر ان س�جني املرايا 
هي رواي�ة الروائي الكويتي س�عود 
الس�نعويس  األوىل ، وص�درت  ع�ن 
ال�دار العربي�ة للعل�وم ن�ارشون يف 
ب�ريوت. ويع�ود الكات�ب بروايته إىل 

املتخيل االسرتجاعي للذاكرة.

في »سجين المرايا« السنعوسي يشتم العراقيين بحجة كراهيته لصدام !

قصص قصيرة جدا

»لبابة السر« توظيف الميثولوجيا في رواية مبهرة تعيد إنتاج بابل الحضارة المأمولة
 حقائق متخيلة وقعت عام 556 قبل الميالد 

املراقب العراقي/ املحرر الثقايف...
ي�رى الناقد باس�م عبد الحمي�د حمودي 
أن  راوي�ة لباب�ة ال�رس للروائي ش�وقي 
كري�م تقدم ص�ورة جدي�دة موجعة تدل 
عى خربة الروائي وحيوي�ة أدائه املتصل 
الحرك�ي  الروائ�ي  األداء  ب�ني  الجام�ع 
الحواري والش�طحات الروحية الشعرية 
بني�ة  لصياغ�ة  امليثولوجي�ا  وتوظي�ف 
روائي�ة مبهرة وناجحة تعي�د إنتاج بابل 
الحضارة املأمولة.وقال حمودي يف قراءة 
نقدية  خ�ص بها )املراق�ب العراقي(: ال 
تش�به هذه الرواية عمال آخر ,ال لشوقي 
كري�م وال سواه,واحس�ب ان ه�ذا وحده 
رس نجاحه�ا رغ�م التفاصي�ل الكث�رية 
وانش�غاالت التهج�دات  وتفاصيل التوق 
اىل عوال�م الي�درك كنهه�ا البايلي�ون وال 
اهل لكش او س�واهم . وتابع :أنها بحث 
عن الحري�ة ومن اجلها,يعي�ش أبطالها 
يف أرض باب�ل,إذ هي )حقائ�ق (متخيلة 
وقعت بعدد عام556 قبل امليالد,وش�هود 
الوقائ�ع مت�وارون وق�د جاس�وا زم�ن 

التهجد والتيه باالحالم املؤجلة . 
وأوضح إن شوقي كريم يقول يف املقدمة 
التي اسماها )توضيح القصد(أن ما دون 
من باب الكش�ف عما هو مؤهل لالعالن 
فهي محض تخيالت لرجل حارصته آثام 
الحب ,فانتحر بجنون! ،يقينا ان ش�وقي 
الذي كتب روايت�ه هذه لم ينتحر بل دون 
بكثاف�ة غ�ري متعجل�ة كل رقي�م صنعه 
كجزء من البناء الرسدي للرواية يف ارض 

بابل.
واس�تطرد:لم يعد م�ردوخ يعنيه ش�يئا 
وه�و ينث�ر لغت�ه ع�رب فص�ول الرواي�ة 

املتصل�ة التي تقودك اىل اح�الم الغوايات 
الجس�دية وترتقي ب�ك إىل الكلمات التي  
يضي�ع فيها املنط�ق الظاه�ري ليصنع 
منطق�ا روائيا اخ�ر ,مصفوف�ة كلماته 
اىل ال لغ�ة واضح�ة القص�د لكنه�ا لغ�ة 
دقيق�ة املرامي ولنقرأ مع�ا هذا املقطع: 
))المجال أن تفكر ,المجال الن ترى غري 
وجودك الضائع ب�ني كل هذه الوجودات 
املباحة لسياط السجانني وتبر الذوات 
وه�ي تتخرب روي�دا روي�دا ,نافضة ود  
انس�انيتها ب�ني  أس�نة املواج�ع   وتراب 

األستذكار( ص65 
واشار اىل ان )لبابة الرس( رواية تتكشف 
ارساره�ا  تدريجي�ا ,رسأ بعد آخر,عندما 
يصرب الق�ارئ عى كل نش�يجها الدامي 

غري املفائل ال�ذي يدور مجم�ل حواراته 
ومنولوغات�ه الداخلية املس�تمرة وس�ط 
الحضارة,املدين�ة   – املدين�ة  باب�ل- 
الت�ي تصارع�ت فيه�ا اآلله�ة م�ن اجل 

البرش,وبالضد منهم. 
وبني ان أحد أبرز ش�خوص )لبابة الرس( 
املل�ك نب�و نيد ال�ذي يدور هن�ا يف مطلق 
الحرف وانثياالت التك�رار اللغوي فيغدو 
قزما وسط التفاصيل...ال داللة تاريخية 
فاعل�ة ل�ه  وهو الذي  اقي�ل تاريخيا من 
ارض ملوكيته,بابل,ليتس�لم الحكم فيها 
الغرباء,والش�خص الثان�ي الفعل تماما 
ه�و االنس�ان  الباب�يل  االصي�ل املدع�و 
)ش�وقيا ( وهو يتعملق يف نقاش حر مع 
االلهة مدافعا عن )بابل ( التي كانت ويف 

حوارات�ه ككاتب للرق�م الطينية بأعباره 
رقاما يدون تاريخ بابل. 

واكم�ل :وكان مم�ن حاوره�م ش�وقيا 
الس�يد )تودعس( الذي يعيش تس�اؤالت 
التاريخ وانتظار الوقائع  محورا صاحبه 
غري غاب�ئ بنتائج الح�وار الذي اليفيض 
اال اىل سواه من اس�ئلة وحوارات عاشها 
)شوقيا( املوجوع ببابل االسطورة وبابل 
االلهة املتصادمة واملتعايش�ة وسط انها 
رالدم الت�ي اصنعتها بفع�ل  امليثولوجيا 
الت�ي صنعت من مردوخ رب االرباب هنا 
مثل العم )زيوس ( عن�د اليونان ، يدخل 
)س�ني ( اله الحكمة البابيل مع ش�وقيا 
الرقام البابيل  ومحاوره تودعس يف حوار 
حلمي ممتع,تقطعه سياط فئة غامضة 

قامت ب�رضب الواجفني اث�ر قيام  روح 
ش�مش بالطواف حول معابد بابل ,جيث 
يغادر ش�مش املدينة زاهي�ا بالنور وهي 

تغرق يف الظالم)ص81( 
الش�خوص  ح�وارات  ان  اىل  ولف�ت 
تس�تمر وتطوف االله�ة بباب�ل وتتهجد 
م�ع ش�وقيا  ال�ذي يت�وق اىل  بن�اء بابل 
الخال�دة دوما,حيث يقف الحكيم )س�ني 
ما غ�رض ( يف حوارية مطول�ة مع امللك 
املخلوع)نبوني�د( عن باب�ل الرؤية وبابل 
الحقيقة ،هنا ينقلن�ا الروائي اىل حوارية 
أخ�رى ب�ني الحس�ناء)مالو ني�د( وامللك 
نبوئي�د تدور ح�ول نظام  الك�ون وبابل 
واالحالم والحب وارشاقات العش�ق وذلك 
يف نهاي�ة الرقي�م العارش ص6 وتس�تمر 

الح�وارات بني الحس�ناء مالوني�د واالله 
س�ن  وامللك نبونيد وشوقيا الراقم البابيل 
وس�واهم يف لجة من فكر يتصارع باحثا 
ع�ن الحقيقة التي يريدها البرش  وس�ط 

استخفاف االلهة بتطلعاته. 
وواص�ل :ان منولوجات املؤل�ف الطويلة 
التي تكرس حدة النقاش�ات بني ش�وقيا 
ونبوئي�د ووالدت�ه وس�ائر االله�ة حيث 
مصائ�ر بابل وس�ومر,واللغة الش�عرية 
الت�ي يطلقه�ا لك�رس صخب الح�وارات 
اعط�ت رواي�ة لبابة الرس نكه�ة تتوارى 
فيها االحداث حينا لصالح غواية شعرية 
اللغ�ة ،ان لغ�ة الرقي�م الح�ادي ع�رش 
17)م�ن ص444( تب�دا برتتي�ل أول جاء 
فيه: مارس الرغبة يف أعالن الرس...الخطو 
مناي�ا – لخط�و خطاي�ا – الخطو ضياع 
العم ب�ني األغنية والقيث�ار – العمر نثار 
الف�وىض – فكيف تتم األرسار والطرقات 
تم�أل حنج�رة امل�ارة بس�ؤال محف�وف 
بعناد- ويستمر هذا الدفق الشعري حيث 
تدخل لغ�ة املرسح  من منتصف ص447 
حي�ث  األوىل   ) ج�واب  )ال  جمل�ة  عن�د 
تنثال األس�ئلة بعد هذا,لتب�دا  لغة )قالوا 
وقل�ت( الحوارية داخل املنظومة اللغوية 
وص�وال اىل)ص�ورة الرتتيل الثان�ي( التي 
تنبن�ي عى لغة مرسحي�ة ضاجة تصور 
املصائر القادمة واألمني�ات البابلية التي 
يعلنه�ا ش�وقيا  ويدخ�ل املؤلف وس�ط 
جواب عى س�ؤال يقول: -وماذا عن سيد 
بابيل مىض ؟ ليعيد تش�كيل الحكاية –يف 
نهايتها- مس�تدعيا أحالم س�ومر وبابل 
بلغة شعرية موحية نهي األسئلة بغياب 
نبوئيد وس�ائر الصح�اب ,لتأتي )صورة 

الخاتم�ة( ع�ى لس�ان ش�وقيا: البابيل 
املنشأ ,الس�ومري الفكرة والتكوين,أبن 
نفروكي�ش ولك�ش وأوروك  وال�وركاء 
وآشور,ويعني بذلك كل العراق ,كل أرض 

السواد.العامرة بالرجاء 
وخت�م :أن عم�ل ش�وقي كري�م الروائي 
ه�ذا يق�دم ص�ورة جديدة موجع�ة تدل 

عى خربة الروائ�ي وحيوية أدائه املتصل 
الحرك�ي  الروائ�ي  األداء  ب�ني  الجام�ع 
الحواري والش�طحات الروحية الشعرية 
بني�ة  لصياغ�ة  امليثولوجي�ا  وتوظي�ف 
روائي�ة مبهرة وناجحة تعي�د إنتاج بابل 
الحضارة املأمولة. يف النهاية لم يعد الرس 

مغلقا بل حارضا بيننا أبدا.

شوقي كريم حسن باسم عبدالحميد حمودي

ابو العتاهية
يا ُربَّ ِرزٍق َقد أَتى ِمن َسَبب

لَو َسلََّم الَعبُد إِلَيِه الَطلَب
َوُربَّ َمن َقد جاَءُه ِرزُقُه

ِمن َحيُث ال َيرجو َوال َيحَتِسب
ما أَنَفَع الَعقَل أِلَصحاِبِه

َنتيَجُة الَعقِل َتماُم األََدب
إِناّي أَرى املَغروَر َمن َغرَُّه ال

َدهُر َعى َكثرَِة ما َينَقلِب
ما َيسَتقيُم األَمُر إاِلاّ الَتوى

َوال َيجيُء اليَشُء إاِلاّ َذَهب
َوالَدهُر ال َتفنى أَعاجيُبُه

رَت فيِه َعَجب يف ُكلِّ ما َفكَّ

مصطفى عباس
يأتي كت�اب »حوادث دمش�ق اليومية« ألحمد 
البدي�ري الح�الق كاش�فاً عن ف�رتة مجهولة 
يف تاري�خ دمش�ق، وه�و ما يقرتب كث�رياً من 
التدوي�ن الش�فاهي لتل�ك الفرتة، فل�م يخرج 
عن مؤسس�ة وسجالت رسمية، بل ُمشاهدات 
تفاع�ل وتأث�ر بها صاحب الكت�اب، الذي جاء 
م�ن خالل يومي�ات حالق هو باألس�اس رجل 
دين، ومنتس�ب ألحد الطرق الصوفية، كاشفاً 
بطريق�ة غ�ري مبارشة ع�ن كثري م�ن جوانب 
الحي�اة يف منتص�ف الق�رن الثام�ن عرش من 
فيه�ا  لغ�ة فصح�ى  يف  1740 حت�ى 1761، 
الكث�ري م�ن املف�ردات العامي�ة واملصطلحات 
الرتكية، وه�ي تزخر باإلضافة إىل أخبار الوالة 
الذي�ن تناوبوا عى دمش�ق يف تلك الفرتة، وهم 
أس�عد باش�ا العظم وأخواه، أخب�ار الجنايات 
اليومي�ة، كقتل فالن فالناً، وهجمت العش�رية 
الفالني�ة عى املنطق�ة العالنية.النس�خة التي 
وقعت عليها من الكتاب جاءت بتنقيح املؤرخ 
املري أحمد عزت عبد الكريم �� كان مدرساً 
يف جامع�ة دمش�ق ��� وق�د ق�ام يف املقدم�ة 

بتلخيص الكتاب وتصويب بعض النقاط فيه، 
وه�و يل�وم محمد س�عيد القاس�مي أول من 
اكتش�ف هذا الكتاب وقدمه للقارئ العربي يف 
نهاية القرن التاس�ع ع�رش، يلومه ألنه حذف 
األدعية الت�ي كان البديري يذكره�ا يف كتابه، 
ألن�ه ق�د يكون يف تل�ك األدعية ما يكش�ف لنا 

مزي�داً عن البديري وعن الش�ام يف تلك املرحلة 
التي ال نع�رف عنها الكثري. نلح�ظ يف املقدمة 
الطويل�ة أن عبد الكريم ق�ام بإجمال الكتاب، 
كما أنه أورد يف الهوامش الكثري من التفاصيل 
والتوضيح�ات املهمة للمهتم�ني بتلك املرحلة 
ل الكتاب بطريقة غري  من تاريخ الش�ام.يفصاّ
مبارشة أنواع العس�كر الذين كانوا موجودين 
يف دمش�ق، صحي�ح أن�ه غ�ري واض�ح تماماً، 
ولكن�ك تع�رف أن هن�اك )القابي ق�ول( وهم 
جند االنكشارية التابعني مبارشة للباب العايل، 
وهؤالء ال يتواج�دون إال يف املدن املهمة وتوكل 
إليهم مهمات القضاء عى الثورات التي كانت 
تندلع ضد الدولة العثمانية، فرغم أهمية والية 
حل�ب التي تعد ثال�ث أهم مدينة يف الس�لطنة 
العثمانية بعد إس�طنبول والقاه�رة إال أنه لم 
يكن فيها عسكر) قابي قول( ربما ألن دمشق 
كان�ت عاصم�ة إقليم بالد الش�ام، الذي كانت 
في�ه عدة واليات عى رأس�ها حل�ب وطرابلس 
وصيدا وعكا. وكان وايل الش�ام ينصب كوزير 
للح�ج، وهذه م�ن أه�م املناصب الت�ي كانت 

الدولة العثمانية توليها ملسؤوليها.

 »حوادث دمشق اليومية«إضاءة فترة مجهولة من تاريخ الشام
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يف 
ظاه�رة 

أن  تتكرر ت�كاد 
امامنا بمختلف االزمنة والظروف، ال سيما يف السنوات 
االخرية، نجد أن نس�بة التفوق يف الدراس�ة لدى االناث 
اكثر م�ن الذكور وبجمي�ع املراحل، وهن�اك من يضع 
مربرات واسباباً كثرية لذلك، قد تتعلق بطبيعة املجتمع 
الذي يفرض عىل البنت قيوداً، تجعلها تبحث عن التميز 
م�ن جه�ة، وس�يكولوجية وطبيع�ة االنث�ى من جهة 
اخ�رى، م�ن دون تأكيد الفرق بمس�توى ال�ذكاء لكال 

الجنسني، فالتفوق ليس دليال كافياً لذلك.  
فرص الحياة

ي�رى احمد جاس�م أن يف االرس التي تتأل�ف من االوالد 
والبنات ع�ادة ما نجد الفتاة اكثر اهتماماً بالدراس�ة، 
وله�ا حض�ور علمي بارز ج�دا، الن فرصه�ا يف الحياة 
تكون محدودة، والن الرتبية واملجتمع يضيقان الخناق 
عليه�ا بمختلف االم�ور، وليس امامه�ا منفذ غري هذا 
املجال لكي ت�ربز به وتجذب انتب�اه االخرين، يعني أن 
)الولد مدلل( يمتلك حرية اوسع وهذا ما يجعله مشتتاً 
ودرج�ة اس�تيعابه اقل، الن له مج�االت اخرى يعكس 
بها نشاطاته، او بالعكس فرضت عليه الظروف العمل 
ملساعدة ارسته، فينرصف عن الدراسة، كونه منشغالً 
بم�ا هو اهم منه�ا، بينما ه�ي تتوجه لطري�ق واحد، 

فتتفوق به.
 

األرس الكبرية
بينما ش�يماء حس�ني )ام نور(  وهي ام لبنت وولد، ال 
تجد فرقا كبريا يف الرتبية، فكالهما متعبان ويحتاجان 
اهتمام�ا ورعاية م�ن االهل، ولذلك يقدمان املس�توى 
ال�درايس نفس�ه، وعالمات النج�اح بينهم�ا متقاربة، 

وطبعاً كل منهما له طموحه واحالمه املستقبلية.
وتضيف »دورنا هو أن نقوم بتش�جيعهم واالجتهاد يف 

مس�اعدتهم عىل الدراس�ة واملثابرة، وربما 
االرس الكب�رية الت�ي ال تس�تطيع أن ت�وزع 
االهتمام بالتساوي بني ابنائها، قد يربز الولد فيها 
وتهم�ل البن�ت، الن هناك اعتقاداً س�ائداً فيه�ا، بأنها 
خلق�ت للبيت فق�ط، ولذا ترتك الدراس�ة واذا تواصلت 
فيه�ا، فانها تبق�ى تتعثر جراء الضغوط�ات املحبطة 
املحيطة به�ا، فليس رشطاً أن تحقق افضلية بالتعليم 
عىل الولد، هذا اذا ما كان االهل قد رس�موا لها مس�بقا 
ومن�ذ الطفول�ة، طريقا آخ�ر تفكر ب�ه وهو مرشوع 

الزواج وتأسيس ارسة«. 
الطبيعة االنثوية

وتعتقد املعلمة نهى محمد، مارس�ت املهنة يف مدرسة 
للبن�ات وكذل�ك مدرس�ة اخ�رى للبن�ني »ان الطبيعة 
االنثوية التي تتمتع بالهدوء وقلة الحركة وحب العطاء 
والدقة والحرص والرتتيب، وغريها من التفاصيل التي 
تأت�ي بها البن�ت من محي�ط البيت اوال وتعكس�ها يف 
املدرس�ة، وطبعا تل�ك امور غريزية، غالب�ا ما تدعمها 
ك�ي تصل به�ا اىل مرات�ب التميز والنج�اح، ويف بعض 
االحي�ان يحصل العكس قد تلهيه�ا وتجعلها ضعيفة، 
لكن عموما البنت النها متفرغة الثبات ذاتها وحس�ن 
خلقه�ا وخجلها يدفعها للتف�وق وتجاوز كل العقبات 
م�ن اجل ذلك، بينما من الن�ادر أن نرى ولداً يفكر بتلك 
الطريق�ة، الن طبيعته اكثر حركة وانش�غاال ويعيش 
الواق�ع وال يحلم كثريا بمس�تقبل افضل، ويبقى االمر 
متعلق�ا باملبادئ والقيم التي غرس�ت في�ه، فهي التي 

تشكل الدافع الرئيس للتفوق او لالخفاق ».
وتضي�ف »اثبتت حالي�ا الطريقة االلكرتوني�ة للتعليم 
حقيق�ة ان البن�ت ال تتع�ب اهلها وال حت�ى معلمتها، 
ومتعاون�ة ومتفهمة جدا، واكثر انضباطا والتزاما من 
الولد، الذي غالبا ما يضع عراقيل ش�تى، ومن الصعب 

ارضاؤه«.
 مجتمع ذكوري

وتتحدث الدكتورة ايمان الش�وييل ع�ن ظاهرة تفوق 
الفتيات عىل األوالد يف الدراس�ة موضحة »بداية البد لنا 

من تحديد املس�ألة، هل هي ظاهرة او حالة استثنائية 
او نسبية، او نتيجة ظروف معينة؟، كل هذه التساؤالت 
نجد لها تفس�ريات واقعية من خالل الدراس�ات وآراء 
املختص�ني يف هذا املجال، البع�ض قال إنه من املجحف 
أن تع�د هذه املس�ألة ظاهرة، ألننا نج�د أن الكثري من 
األوالد ه�م م�ن البارزين بالتف�وق واالجتهاد يف مجال 
الدراس�ة، والبعض يقول إن هذه املسألة كانت نتيجة 
لعوامل وظ�روف اجتماعية وثقافي�ة وتربوية وحتى 

نفسية«.
وتضيف »وبكل االحوال هي مسألة واضحة وأصبحت 
فعال مالحظة بوضوح يف الس�جالت والنتائج السنوية 
للدراس�ة ب�كل مراحلها، وص�وال اىل الدراس�ة األولية 
يف الجامع�ات، إذن اذا تتبعن�ا العوام�ل املؤث�رة به�ذه 
الظاه�رة نجده�ا ق�د تأث�رت فعال بم�ا ذكرن�اه من 

عوام�ل مث�ل البيئ�ة األرسي�ة ، ونج�د أن طريقة 
تربي�ة البنات واملتابع�ة والح�رص الكبري الذي 

تحظى به الفتيات داخل األرسة انعكست عىل 
تكوي�ن ش�خصياتهن املنظم�ة والحريصة 

يف جان�ب التحصي�ل ال�درايس، وكذلك فان 
الفتي�ات يصارعن إلثبات الوجود والتميز 
يف مجتم�ع يعترب ذكوريا، وع�ىل املرأة أن 

تجاهد وتتميز إلثبات الوجود فيه«. 
 الجانب النفيس

وتختت�م الش�وييل قائل�ة »بين�ت أيض�ا 
مجموعة من الرتبويني أن املس�ألة ليست 

مس�ألة ذكاء أو ان الفتيات أكثر ذكاء من 
األوالد إنم�ا هي مس�ألة اهتم�ام ومتابعة، 

فاالوالد أكثر انش�غاال وحياته�م فيها الكثري 
من األمور التي تش�تت انتباههم وتجعلهم أقل 

متابعة واهتماما بدروس�هم وتحصيلهم الدرايس، 
ومن ه�ذه األم�ور الجانب النف�يس الذي أثر بش�كل 

س�لبي يف األوالد، إذ انه�م قد يعيش�ون حالة يأس من 
إيج�اد فرصة عم�ل وان الج�د واالجته�اد والتحصيل 
الدرايس ليس�ت له�ا فائدة مس�تقبلية، واحساس�هم 

الكب�ري باالحباط م�ن ه�ذه الناحية، الت�ي تولد ايضا 
تراج�ع االهتم�ام بالتحصيل ال�درايس، ونج�د الكثري 
م�ن الذكور يتوجهون نحو االنش�غال بأعم�ال لتلبية 
متطلبات الحياة املادية يف عمر مبكر لوقوع املسؤولية 
ع�ىل عاتق الرجل قبل الفت�اة، و يرى بعض املختصني 
أن الفت�اة ع�ادة مرتبة ومنظم�ة أكثر من الش�اب يف 
كل جوانب الحياة، أحد املدرس�ني يقول حتى يف اوراق 
االمتح�ان نجد التنظيم واألناقة والخط بصورة مميزة 

لدى الفتيات أكثر من األوالد«. 
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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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قبل سنوات حني تذهب اىل بحرية الرزازة 
متجها اىل الغرب من مدينة كربالء، فإن 
صفحة كاملة من املياه كأنها ترحب بك 
املياه بوجهك،  وتستقبلك بما يلمع من 
الضوئية  االلتماعات  تلك  عن  معلنة 
تكون  الصباح  ففي  الشمس،  بحسب 
تكون  املغيب  وعند  الفضة،  اىل  مائلة 
تمثل  وكانت  الذهبي،  اللون  اىل  مائلة 
عن  والباحثني  لألرس  كبريا  منتجعا 
صخب  عن  بعيدا  واالستجمام  الراحة 
بأهايل  خاصة  البحرية  تكن  ولم  املدن، 
كربالء، بل كان يأتيها الكثري من الناس 
عىل شكل افواج ليست سياحية باملعنى 
السياحي، لكنها كانت تأتي عىل شكل 
والصيد  الوقت  لقضاء  اصدقاء  او  أرس 
يف  خاصة  املناسبة  باألجواء  والتمتع 

أوقات ارتفاع درجات الحرارة.
املهندس  املائية  املوارد  يف  الباحث  وقال 
حسن الرشيفي »ان بحرية الرزازة تمثل 
يف  الطبيعية  الظواهر  ابرز  من  واحدة 

الغربية  الهضبة  من  الشمالية  البادية 
 ، ق ا يحدها للعر جغرافيا  فهي 

من الشمال بحرية الحبانية ومن الرشق 
الصحراء املجاورة للفرات، ومن الجنوب 
الصحراء يف قضاء  الغرب  كربالء، ومن 
جزأين  من  تتكون  وهي  التمر،  عني 
الجزء  وهو  امللح  بحر  االول  أصلها،  يف 
17 مرتا  له هو  وأوطأ منسوب  الغربي 
فوق مستوى سطح البحر، والثاني هو 
هور ابو دبس وأوطأ منسوب له هو 21  

مرتا فوق سطح البحر. 
وأضاف »ان الجزأين توحدا عام 1941 
22  مرتا  اىل  املياه  ارتفع منسوب  حني 
فوق سطح البحر، وقد تكونت يف نهاية 
الزمن الثالث والزمن الرابع،  وقد اظهرت 
من  جزءا  تمثل  البحرية  ان  الدراسات 
وبحر  والرزازة  الثرثار  يضم  واسٍع  واٍد 
والخفض  الرفع  عمليات  وان  النجف، 
وكونت  الوادي  تقطيع  عىل  عملت 
املنخفضات«.وأشار  من  مجموعة 

الرشيفي »اىل ان مصادر املياه التي تزود 
الفرات  مصادر،  بثالثة  تتمثل  البحرية 
ومبزل  الحبانية،  بحرية  طريق  عن 
من  املنبثقة  الجوفية  واملياه  الرزازة، 
العيون املائية، فضال عن مياه األمطار، 
وأن طول البحرية يصل اىل حدود 70كم 
وعرضها يف اوسع مناطقها من الرشق 
الغرب بحدود 45 كم، وإن املساحة  اىل 
فوق   40 منسوب  عند  للبحرية  الكلية 
مستوى سطح البحر هي 1810 كم 2 
وبقدرة استيعابية 26 مليار مرت مكعب 
أي ما يعادل 724 ألف دونم، منها 844 
ضمن  باملئة   46,6 بنسبة   2 كم  ألف 
الحدود االدرية ملحافظة كربالء، و966 
حدود  ضمن  باملئة   53,4 بنسبة   2 كم 
محفظة االنبار، مما يجعلها ذات سعة 

خزنية هائلة«.
لتكوين  محددا  تاريخ  ال  أن  ورغم 
ولكن  الرشيفي،  يقول  كما  البحرية 
التكوين،  قديمة  انها  القول  يمكن 

وكانت تقع ضمن ما يسمى جنة عدن 
الحبانية  بحرية  من  املتكونة  السامية 
من  جزءا  يمثل  والذي  دبس  ابي  وهور 
من  واحدة  تعد  التي  الرزازة،  بحرية 
أوسع البحريات يف العالم وتمثل املرتبة 
الثامنة بني أقرانها، خاصة أنها تقع يف 

االقليم الصحراوي الحار والجاف.
 25 منسوب  عىل  توجد  »انه  وذكر 
يف  البحر  سطح  مستوى  فوق  مرتا 
سميكة  طبقة  دبس  ابي  منخفض 
عىل  منها  يستدل  الفراتي  املحار  من 
باملياه  مملوءا  كان  املنخفض  ان 
هذا  اعتمد  وقد  الفرات،  من  املترصفة 
لربط  الحديثة  الدراسة  يف  املنسوب 
يقف  الزائر  بالفرات«.كان  البحرية 
وهي  بالبحرية  تحيط  مرتفعات  عىل 
اآلن  لكن  وصخرية،  رملية  مرتفعات 
طويلة  ملسافات  تميش  السيارة  فان 
التي  بالبحرية،  يسمى  كان  ما  داخل 
امتألت حافاتها بالقصب، وكذلك ماتت 

أغلب ثروتها السمكية التي كان يعيش 
الصيادين،  من  املئات  مصادرها  عىل  
وصيادي  للهواة  فقط  فهي  االن  اما 
االسماك الصغرية )الحرش( و)الشانك( 
وهو ما أكده الصياد الهاوي نعيم رجا.

وأضاف »ان االسماك الكبرية كانت تمأل 
العراقية  االنواع  أغلب  وفيها  البحرية 
والشبوط  والبني  كالكطان  الشهرية، 
الصغرية  االسماك  اىل  إضافة  والكارب، 
التي كانت تعاد اىل البحرية بعد صيدها، 
ولكن اآلن ال يشء من هذه االسماك إالاّ 
من  صيدها  يتم  حيث  منها،  الصغرية 
اليومي«. للعيش  الصيادين  بعض  قبل 

ويدعو رجا اىل إعادة الحياة اىل البحرية 
البحريات  من  املياه  ضخ  خالل  من 
احياء  يف  منها  واالستفادة  االخرى 
الجو  تلطيف  وكذلك  السمكية،  الثروة 
والبيئة وزيادة املياه الجوفية يف االرايض 
الباحث  ويعود  بالبحرية.  املحيطة 
الخزنية  السعة  »إن  ويقول:  الرشيفي 
للبحرية يف الوقت الحارض تصل بحدود 
تعد  ولذا  مكعب،  مرت  مليار  نصف 
ما،  حد  اىل  ميتة  وبحرية  جافة  بحرية 
أولها  اسباب،  لعدة  يعود  االمر  وهذا 
تسببت  متعددة  لسدود  تركيا  إقامة 
سوريا،  جانب  من  الواردة  املياه  بقلة 
وتركيا كانت تمد نهر الفرات بأكثر من 
متفاوتة  كميات  اآلن  بالثانية  950م3 
م3   450 اىل  بالثانية  150م3  بني  ما 
لسد  تكفي  ال  الكميات  وهذه  بالثانية 
من  والجنوب  الوسط  مناطق  حاجة 
انه  اىل  والسقي«.ولفت  الرشب  املياه 
التي  باملياه  البحرية  تزويد  يصعب 
انخفضت، موضحا »انه من عام 2000 
لغاية عام 2021 لم تزود البحرية بأية 
حني  عامني،  قبل  أال  املياه  من  كميات 
زودت بنحو مليار م3  بسبب االمطار 
يف  العراق  عىل  سقطت  التي  الغزيرة 
منسوب  رفع  اىل  ادى  ما  وهذا  حينها، 
بسيط لكنها لم تؤد اىل احيائها بشكل 

كبري«.

لماذا تتفوق البنات على األوالد بالدراسة ؟

منذ ظه�ور فريوس كورونا عىل وجه الكرة االرضية منذ اكثر من 
عام، وهو يطور نفس�ه اس�بوعياً، وينتج س�الالت جديدة تكون 
رسيع�ة االنتش�ار ت�ارة وبطيئ�ة تارة اخ�رى، وهناك اش�خاص 
يصاب�ون بالعدوى برسعة ش�ديدة، يف حني هن�اك آخرون ينجح 
جهازهم املناعي بصد الفريوس، ولذلك مازال يحري العلماء ويثري 

تساؤالتهم.
بينت الدراس�ات ان هناك اصنافاً متع�ددة لكوفيد منها الفا وبيتا 
وكام�ا ودلتا، وتم التعرف عىل هذا الفريوس الول مرة عام 1960، 
واكتش�ف ان هن�اك امكانية الصابة الحيوان�ات بكورونا ومن ثم 
انتقالها للبرش، وهذا ما س�ببه انواع من الف�ريوس هي: )كوفيد 

2019، والسارس كوفيد، مريس(.
بحس�ب اح�دى الدراس�ات ف�ان التغ�ريات الحاصل�ة يف كورونا 
وسالالته الجديدة تحدث نتيجة حدوث طفرة يف جينات الفريوس، 
وان طبيع�ة فريوس�ات الحمض الن�ووي الريبي تتط�ور وتتغري 
تدريجي�ا تبعا لطبيعة املكان وبيئته، ويؤكد الخرباء يف علم املناعة 
والفريوس�ات ان تحور كوفي�د ليس بالجديد او املس�تغرب، فهو 
يس�لك س�لوكيات اي فريوس آخر، فهو يتغري بمرور الوقت وهو 
يش�به االنفلون�زا يف هذه الصفة، لذلك ينص�ح االطباء باخذ لقاح 
االنفلون�زا كل عام، وبما يخص تأثري الح�رارة يف الفريوس، فغري 
معل�وم لغاية االن، اذا ما كان هناك تأثري وما زال العلماء يبحثون 

يف هذا االمر.
يف ايلول عام 2020 ظهرت س�اللة جدي�دة يف جنوب رشق انكلرتا 
ح�ريت العلماء ووضعتهم يف اهبة االس�تعداد، ومصدر خطورتها 
كان يف رسعة انتش�ارها واحتاللها املراك�ز املتقدمة يف االصابات، 
ول�م تكتف بانكلرتا فقط، بل انت�رشت يف هولندا والدنمارك ودول 

اوروبي�ة   اخ�رى.
منظم�ة الصح�ة العاملي�ة اب�دت مخاوفها من نقط�ة تحول يف 
ف�ريوس كورونا وتحدي�دا يف اوروبا، وبحس�ب املدير االقليمي 
ملنظم�ة الصحة العاملية يف اوروبا، فانه من املتوقع أن تكون 
بداية عام 2021 صعبة بم�ا يخص معركتنا ضد الجائحة، 
وع�ىل الرغم م�ن توف�ر ادوات جديدة للحرب ض�د الوباء، 
كاللقاحات واالدوية واالحرتازات املختلفة اال ان العالم ما 

زال يف قبضة »كوفيد - 19«.
يف اط�ار التص�دي لفريوس كورونا املتح�ور قامت بعض 
دول العالم بغلق اجوائها واراضيها ومنع السفر والتنقل 
منه�ا واليها بهدف تقليل االصابات، وبس�بب ظهور هذا 
النوع املس�تجد يف اململكة املتحدة، منعت الكثري من الدول 
مواطنيها من السفر اىل هناك، فضالً عن دول عربية اخرى 
منه�ا لبن�ان التي تح�اول التص�دي للوباء يف ظ�ل الضغط 
الحاصل عىل النظام الصحي واملستشفيات، كما اغلقت دول 

اوروبية حدودها مع جاراتها تحسباً الي طارئ صحي.
تنادي منظمة الصحة وعدد من املنظمات الدولية برضورة توحيد 
الجهود السياسية والعلمية والتكنولوجية يف الرصاع ضد كورونا، 
الن�ه اصبح يمث�ل خطرا حقيقي�ا عىل االنظم�ة الصحية لرسعة 
انتق�ال الع�دوى واضطرار االش�خاص اىل مالزمة املستش�فيات، 
واكدت املنظمة رضورة مشاركة البيانات بني دول العالم االخرى، 
كي يتم اخذ االحتياطات والتعرف عىل الطفرات الجديدة لكورونا.
كما اش�ارت منظمة الصحة العاملية اىل ان هن�اك 23 تغرياً جينياً 
م�ر بها الفريوس يف الس�اللة وق�د تكون معدية ج�دا، عىل الرغم 
من عدم اثبات ذلك بش�كل فع�يل، اال ان االصابات التي ظهرت يف 
مناطق معينة من اوروبا تعود لهذه الساللة تحديدا، وهناك علماء 
يوضحون انه ال داعي للمخاوف الشديدة من كورونا املتحور، النه 

لم يثبت اىل اآلن رشاسته عن سابقه. 

سالالت كوفيد
 خفايا وأسرار

الرزازة بحيرة استرخاء .. واحدة من ابرز الظواهر الطبيعية في كربالء
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دع�ت دائ�رة صح�ة محافظ�ة ذي قار 
خلية األزمة املركزية واملحلية إىل إعادة 
فرض حظر التج�وال الصحي وتعطيل 
دوام املدارس ملدة أسبوعني عىل خلفية 
تسجيل تصاعد يف نسب اإلصابات خالل 
األس�بوعني املاضيني. وقال مدير قسم 
الصحة العامة حسني رياض إن الدائرة 
تتوقع موجة جدي�دة لفريوس كورونا 
تتع�رض له�ا املحافظ�ة األم�ر ال�ذي 
يتطلب ف�رض حظر التج�وال الصحي 
مل�دة أس�بوعني وتعطيل للم�دارس من 
اجل الس�يطرة ع�ىل املوج�ة يف بدايتها 
املقبل�ة.و  الف�رة  خ�الل  وتجاوزه�ا 
حذرت وزارة الصحة من التهاون وعدم 
االلت�زام بالتعليم�ات الصحية الوقائية 

مش�رية إىل أن مٔورشات املوقف الوبائي 
يف العراق تشري إىل حصول زيادة بسيطة 
يف اإلصابات خالل األس�بوعني األخريين 
وه�ذا قد ينب�ٔي بمقدم�ات ملوجة ثانية 
م�ن الجائحة قد تكون أس�وأ من األوىل 
م�ن ع�ودة االرتف�اع يف اإلصاب�ات وما 
يصاحبه�ا من زي�ادة يف الوفيات، األمر 
الذي قد يضط�ر وزارة الصحة واللجنة 
العلي�ا للصح�ة والس�المة الوطنية إىل 
األكث�ر  واإلج�راءات  الق�رارات  اتخ�اذ 
تش�دداً كالحظر الجزئ�ي وغلق املرافق 
الحيوية ذات التجمعات البرشية لقطع 
حماي�ة  و  الع�دوى  انتش�ار  سلس�لة 
املواطنني م�ن االٔث�ار الكارثية للموجة 

القادمة.  

انتق�د محاف�ظ املثنى أحم�د منف�ي، وزارة االعمار 
واإلس�كان والبلديات العامة، بس�بب تلكؤ املشاريع 
التابع�ة للوزارة وعدم متابع�ة تنفيذها يف املحافظة، 
فيم�ا أش�ار إىل أن جميع املش�اريع الوزاري�ة تعترب 
متلكئة يف الوقت الحارض ودخلت يف مرحلة االندثار.

وقال منفي ان مشاريع الوزارة يف املحافظة لم تنجز 
حت�ى اآلن وتعت�رب جميعه�ا متلكئ�ة، مبين�ا ان تلك 
املش�اريع هي مج�ر الصدرين وم�اء املثنى الكبري 
واملجمعات الس�كنية وطريق السماوة الخط الريع 

، وذلك بسبب إحالتها لرشكات غري رصينة.
وأضاف أن تلك املش�اريع تعرضت إىل أن نسبة اندثار 
تص�ل إىل 20% مم�ا يحم�ل الدول�ة مبال�غ إضافية، 
داعيا مجلس الوزراء إىل التدخل وإيجاد آلية مناسبة 
لتنفي�ذ املش�اريع ووض�ع ال�رشكات املنف�ذة لها يف 

القائمة السوداء.

يعم�ل املهندس، مجب�ل الحمداني، وهو من محافظ�ة نينوى، يف 
حق�ل نفطي جنوب�ي العراق كفن�ي أعمال كهربائي�ة عىل الرغم 
من إنه يحمل ش�هادة ماجس�تري يف الهندس�ة املدنية من جامعة 
املوصل.لك�ن الحمداني »مضطر« للعم�ل بدرجة وظيفية أقل من 
»اس�تحقاقه« كما يقول بس�بب نقص الوظائ�ف يف مدينته، وألن 
األجر الذي تقدمه الرشكة الصينية )التي طلب عدم ذكر اس�مها( 

يعترب جيدا نسبيا. يقول مجبل، 34 عاما:
 »الوظائ�ف الهندس�ية والقيادي�ة تعط�ى للمهندس�ني والفنيني 
الصيني�ني والكوريني واألوربي�ني، وليس للعراقي�ني«، .ويعمل يف 
الحقل أكثر من 3-4 آالف عامل صيني، هم جزء من أعداد أكرب من 

العم�ال الصينيني املنترشين يف رشكات تعمل يف الجنوب يف القطاع 
النفطي، ويف الوسط يف النفط والكهرباء.

وتتضارب األرقام الرس�مية بشأن عدد العمال األجانب املوجودين 
يف العراق، إذ قالت وزارة العمل العراقية يف يناير املايض إن عددهم 
»4 آالف عام�ل« فق�ط، »يعم�ل أغلبهم يف التدبري املنزيل« بحس�ب 
مدي�ر العم�ل والتدري�ب املهن�ي يف الوزارة.فيما ق�ال وزير العمل 

السابق باسم عبد الزمان إن عدد العمال األجانب بلغ 750 ألفا.
لك�ن بحس�ب آخر أرق�ام من جه�ة رس�مية، قالت لجن�ة العمل 
والش�ؤون االجتماعي�ة يف الربمل�ان العراق�ي إن »هن�اك نحو 1.5 
ملي�ون عامل أجنب�ي يف العراق«.ووفقا للنائب ع�ن اللجنة فاضل 

الفت�الوي فإن »معظمه�م يعملون يف الوزارات الت�ي تدفع رواتب 
جيدة«.وبحس�بة بس�يطة، يتقاىض ه�ؤالء العمال مع�دل 500-

1000 دوالر يف الشهر، بمعنى أن »هنالك مليار دوالر شهريا تخرج 
من العراق كرواتب للعمال األجانب« بحس�ب املختص االقتصادي 
رحيم خليل.ويقول خليل« إن »الغالبية العظمى من هؤالء العمال 
هم عمال غري ماهرون، يعملون يف املهن التي تحتاج قوة بدنية أو 

التي ال يقبل العراقيون بالعمل بها«.
لكن املهندس مجبل يقول إن »رفاهية اختيار املهن تنحر حينما 
تكون األوضاع االقتصادية سيئة«، مضيفا »يعمل العراقيون بكل 
يشء، لكن املستثمرين ورجال األعمال حتى املحليني منهم يريدون 
عام�ال أجنبيا ألنه أقل تركي�زا عىل الحقوق«.ويق�ول االقتصادي 
خليل إن »أسباب تشغيل العمال األجانب مفهومة، لكن يف بلد فيه 
40 مليون نس�مة ونسب بطالة عالية فإن الحل هو بحث الشباب 

عىل العمل يف كل يشء، وليس استقدام عمال أجانب«.
ويجرب القانون العراقي الرشكات األجنبية عىل تش�غيل العراقيني 
بالنس�بة األكرب من القوة العاملة، لكن ه�ذا »يتم االحتيال عليه« 
بحس�ب الخبري القانوني العراقي، سمري عباس.ويقول عباس إن 
»وزير العمل أعلن فرض نس�بة خمسني باملئة من العمالة املحلية 
عىل الرشكات األجنبية العاملة يف العراق، لكن هذا ال يتم تطبيقه«.
ويق�رح عب�اس »رف�ع الرس�وم املفروض ع�ىل أصح�اب العمل 
الراغبني بتشغيل األجانب، ومالحقة العمال غري الرشعيني وفرض 
غرامات عىل مش�غليهم، وإنهاء سوق العمل السوداء التي تسمح 

باستقدام هؤالء العمال واستغاللهم«.
وبحس�ب دراس�ة ف�إن 20 باملئ�ة م�ن العراقي�ني يعان�ون م�ن 
البطالة، وترتفع النس�ب يف بعض املحافظات إىل 58 باملئة.ويقول 
املختص�ون إن هذه األرقام ق�د »تضاعفت« بس�بب أزمة كورونا 

والتدهور االقتصادي الكبري يف السوق العراقية.

الحكومة تقضي على زراعة محصول القطن

المثنى تحمل وزارة االعمار  والبلديات 
مسؤولية تلكؤ مشاريعها في المحافظة

أرجعت مديرية زراعة واس�ط سبب انحسار زراعة محصول القطن يف املحافظة 
لعدة سنوات بس�بب عدم وجود مراكز لتسويق هذا املحصول من قبل الحكومة 
إضاف�ة إىل توقف اس�تالم معمل نس�يج الكوت للمنت�ج واالعتماد ع�ىل القطن 
املس�تورد.وقال مدير زراع�ة املحافظة أركان مريوش إن املس�احات التي كانت 
تزرع س�ابقا بهذا املحصول تصل إىل 5 آالف دونم س�نويا وتنت�ج أكثر من 600 
طن.. داعيا الجهات املختصة إىل إعادة النظر يف وضع الخطط املناس�بة لتنشيط 
زراعة املحصول التي تضعه زراعة واسط سنويا ضمن الخطة السنوية إال أنها ال 
تدخل إىل حيز التنفيذ.يذكر أن إدارة معمل نسيج الكوت بينت يف وقت سابق عن 

اعتماد املعمل عىل القطن املستورد بسبب توقف زراعة املحصول يف املحافظة.

اعلن�ت وزارة العمل والش�ؤون االجتماعية، إطالق رواتب االعانة 
االجتماعي�ة لش�هر ش�باط 2021، داعي�ة االرس املش�مولة اىل 

مراجعة منافذ الرصف الستالم االعانة االجتماعية.
وقالت ال�وزارة يف بيان اطلعنا عليه انه ت�م إطالق رواتب االعانة 
االجتماعي�ة ألكث�ر م�ن ملي�ون و)300( أل�ف ارسة يف بغ�داد 
واملحافظات عدا اقليم كردس�تان بمبلغ اجمايل يصل اىل أكثر من 

)203( مليارات دينار.
االرس  ع�دد  ان  واض�اف، 
يبل�غ  رج�ال  يعيله�ا  الت�ي 
بمبل�غ  ارسة   )973103(
يص�ل اىل أكث�ر م�ن )154( 
ملي�ار دينار، فيم�ا بلغ عدد 
نس�اء  تعيله�ا  الت�ي  االرس 
بمبل�غ  ارسة   )424706(
يصل اىل أكثر من )49( مليار 

دينار.

اعت�رب عدد من مواطني مدينة الكوت إع�الن قرار وزارة الربية 
بتحديد ال� ) اعرشين من ش�هر ش�باط الجاري موعدا النطالق 

امتحانات نصف السنة للمرحلة االبتدائية بأنه متأخر.
وق�ال عدد منه�م إن الوضع االس�تثنائي الذي تمر ب�ه العملية 
التعليمي�ة خ�الل العام�ني األخريي�ن أربك الوضع بش�كل كبري 
وأضي�ف لها اإلعالن املتأخر ملوعد االمتحانات الذي أربك الكوادر 
التعليمية وأولياء األمور س�يما ممن عمل بنظام االنتساب وهو 

يضيف مشكلة أخرى إىل التعليم. 
الربي�ة  وزارة  أن  يذك�ر 
العراقي�ة أعلنت ع�ن تحديد 
ال� العرشين  من شهر شباط 
المتحانات  موع�دا  الج�اري 
للدراس�ة  الس�نة  نص�ف 
االبتدائية و ال� 20 من نفس 
المتحان�ات  موع�دا  الش�هر 
للدراس�ة  الس�نة  نص�ف 

املتوسطة والثانوية.

العمالة األجنبية في العراق.. أرقام ترتفع وسط بطالة محلية

 إطالق اإلعانة االجتماعية
 لشهر شباط

صحة ذي قار تدعو إلعادة حظر التجوال

دعاء طريف لمواطن على الفاسدين

مكب للنفايات

انتقادات شعبية في واسط لتحديد 
موعد امتحانات نصف السنة لالبتدائية

طالبت رشكة مصايف الجنوب الحكومة االتحادية 
ب�رورة تضم�ني الدفع�ة الثالثة م�ن القرض 
الياباني ضمن املوازنة لتوس�عة مصفى البرصة 
ضم�ن مرشوع  ال� FCC وبكلف�ة 4 مليار دوالر 
مقدمة من منظمة جايكا اليابانية، منوهة عىل 
أن عدم التضمني سيعرض املرشوع لإليقاف بعد 

نفاذ املبالغ الحالية املتوفرة.
وق�ال مع�اون املدي�ر إبراهي�م عب�د الزه�رة إن 
مرشوع ال�  FCC ضم�ن القرض الياباني مهدد 
باإليق�اف يف حال ع�دم تضمني الق�رض الثالث 

وإدراجه يف موازنة 2021.
وأش�ار عب�د الزه�رة إىل أن يف ح�ال ع�دم إدراج 
القرض الثال�ث من القرض اليابان�ي املقدم من 
منظم�ة »جاي�كا« يف املوازن�ة العامة م�ع نفاذ 

األموال املوجودة س�يعرض املرشوع إىل اإليقاف 
وتحمل ال�رشكات عقبات مع الجان�ب الياباني 
وفقا لفق�رات العقد.فيما أوضح أن موازنة عام 
2021 التي أرس�لت إىل الربمل�ان تفتقد من إدراج 
الق�رض واملبال�غ املطلوب�ة إلكم�ال واس�تمرار 
املرشوع مع وجود مساعي من قبل وزارة املالية 
مع رئاس�ة مجل�س الوزراء لغرض إس�تحصال 
بتضمين�ه  والتخطي�ط  املالي�ة  وزارة  موافق�ة 
باملوازنة.ولفت إىل أن القرض الياباني الذي تصل 
كلفت�ه إىل 4 مليار دوالر قدمته منظمة »جايكا« 
اليابانية لتمويل مرشوع توسعة مصفى البرصة 
ضمن مرشوع ال�FCC بمدة 4 سنوات ويساهم 
يف تش�غيل أكثر م�ن 15 ألف من األي�دي العاملة 

املحلية.

لجن�ة  عض�و  كش�ف 
النيابي�ة  والدف�اع  األم�ن 
ن�ارص يوس�ف ان اللجن�ة 
س�تبحث مع القائ�د العام 
الخ�اص  باالجتم�اع  غ�دا 
بينه�م موض�وع القرصنة 
ال�ذي تعرض�ت ل�ه إح�دى 
املوان�ئ  يف  الس�احبات 

العراقية.
وقال يوسف يف ترصيحه ان 

الخ�رق يف املوان�ئ وان كان 
يح�دث يف عديد م�ن الدول 
إال إن ه�ذا األم�ر الب�د م�ن 
طرح�ه عىل رئي�س الوزراء 
ملعرفه  الكاظمي  مصطفى 
رأي�ه بما ج�رى، مبينا بان 
مجموع�ة  ع�دت  اللجن�ة 
الواقع  ملفات أمنية تخص 
األمن�ي بالع�راق ب�ني تل�ك 
امللف�ات عملي�ة القرصن�ة 

عىل الباخرة التي حتى االن 
لم تعرف هويتها.

ويف وقت س�ابق اعترب مدير 
للموان�ئ  العام�ة  الرشك�ة 
ان  الفرط�ويس  فرح�ان 
ال�ذي  التس�ليب  ح�ادث 
س�احبة  ل�ه  تعرض�ت 
»الب�ارق« يف خ�ور عبد الله 
حادثاً عريض ويحدث يف اي 

مياه إقليمية.

قررت مديري�ة زراعة الديوانية، منع 
دخول الدجاج الحي إىل املحافظة من 
باق�ي املحافظات، يف إطار االجراءات 
االحرازية ملنع انتقال مرض أنفلونزا 
الطيور.وق�ال مدي�ر الزراعة حس�ن 
الوائيل للمربد إنهم خاطبوا الحكومة 
لتوجي�ه  رشط�ة  وقي�ادة  املحلي�ة 
الس�يطرات الخارجي�ة بمنع دخول 
املحافظة.وأضاف  اىل  الح�ي  الدجاج 

ان زراع�ة الديواني�ة بالتنس�يق مع 
املس�توصف البيط�ري اتخ�ذوا عدة 
إج�راءات ملن�ع انتق�ال ه�ذا املرض 
للمحافظ�ة ع�ىل الرغ�م م�ن ع�دم 
تس�جيل اي اصابة بم�رض أنفلونزا 
الطيور.وكان�ت الحكوم�ة املحلية يف 
الديواني�ة، ق�د ش�كلت يف 25 كانون 
الثان�ي امل�ايض خلية أزم�ة ملواجهة 

مرض أنفلونزا الطيور.

مطالبات بمساع حثيثة الحتواء فيروس أنفلونزا الطيور

القرصنة في موانئنا ظاهرة شديدة الخطورة على االمن و االقتصاد الوطني

والعدال�ة  املس�ائلة  منطق�ة 
محلة 885 قرب مركز رشطة 
اصب�ح  والجه�اد  الف�رات 
ش�ارع 20 من 10 ايام مكب 
لالنقاض من جديد اين قس�م 
املتابعة اين قسم النظافة اين 
قسم املخالفات من املوضوع 
يومي�ا  الش�احنات  ع�رشات 
تلق�ي االنق�اض وع�ىل مرأى 
ومس�مع من موظفو البلدية 
ونحن اه�ايل املنطقة نناش�د 
البلدية منذ سنة تقريبا حول 
هذا املوضوع لكن دون حلول 
واعتدن�ا ع�ىل عب�ارة تم رفع 
ش�كواكم للجه�ات املختصة 
الج�راء االزم وعب�ارة حينما 

يتوفر الدعم.

            * قاسم خليل 

السالم عليكم 
�������������

منطق�ه  ش�مول  ياري�ت 
م�ن  قلي�ل  ب�ي  امللحاني�ة 
 .. دائرتك�م   م�ن  االهتم�ام 
حيث انها تعاني من االوساخ 
والنفايات وعدم وجود رعاية 
واهتمام بها وبصورة خاصة 
جانبي الطري�ق الريع تكثر 

فيه االوساخ  .

* باسل محمد الخزرجي

مصفى البصرة ينتظر دوره في القرض الياباني

دع�ا س�ائقو مركب�ات النق�ل العامل�ة ع�ىل الخط�وط الخارجية يف 
الس�ماوة  لتنظي�م الجداول الخاص�ة بعملهم وتحس�ني الخدمات يف 
امل�رآب، فيما اتهموا هيئة النقل بعدم تنظي�م تلك األمور التي أدت إىل 
عدة إش�كاالت بني الس�ائقني.وقال عدد منهم إن املشكلة تعود لعدم 
تنظيم أيام العم�ل يف الخطوط الخارجية ووضع جداول غري منصفة 
بني املركبات.مش�ريين إىل أن مطالباتهم املس�تمرة بإصالح العمل يف 

املرآب لم يلقى أي استجابة من الجهات املعنية.

وجهت املديرية العامة لربية واسط إدارات املدارس كافة بتضمني الندوات القطاعية 
الت�ي تقيمه�ا ملدراء امل�دارس واملرش�دين الربوي�ني بمواضيع ع�ن التنمر املدريس 
بالنسبة ملدارس املركز والربيات الفرعية.وبينت املديرية يف وثيقة رسمية تسلمت ) 
املراقب و الناس ( نسخة منها انه عىل الربويني إجراء بحوث إرشادية حول التنمر 
املدريس وتزويد املديرية بنتائج مس�ح املش�كالت املدرسية.وأشارت الوثيقة أن هذا 
اإلجراء يأتي بعد تس�جيل حاالت من التنمر الذي يتعرض فيها الطالب إىل محاوالت 
متك�ررة ك�م الرب أو الهجوم الجس�دي من قب�ل طالب أو مجموع�ة من الطلبة 
األمر الذي يرك الكثري من العواقب النفسية السلبية بعيدة املدى والتي تهدد سالمة 
الطالب والتفوق الدرايس بحس�ب كتاب صادر من وزارة الربية يف وقت سابق بهذا 

الشأن.

مخاطر التنمر المدرسي

دع�ا محافظ املثنى أحمد منفي، الحكومة املركزية 
والربمل�ان لحس�م مل�ف املحارضي�ن يف املحافظة، 
فيما أش�ار إىل حاجة املدارس لتلك الرشيحة أكد أن 
املطالب�ات بتحويلهم لنظام العق�ود تعترب رشعية 

وتدعمها الحكومة املحلية.
وقال منفي إن املحافظ�ة أكملت جميع اإلجراءات 
الخاصة بالتعاق�د مع املحارضي�ن والتزمت بعدم 
إضافة أي أس�ماء يف ع�ام 2020، مبينا أن رشيحة 

املحارضين التي تضم 6 آالف محارض تعترب مهمة 
ج�داً للواقع التعليمي فضال عن تأثريها عىل الواقع 

االقتصادي واالجتماعي يف املحافظة.
وكان عدد كبري من املحارضين املتعاقدين مع تربية 
املثنى قد تظاهروا أمس األحد أمام مبنى الحكومة 
املحلي�ة لرفض رصف أجورهم بنظ�ام املنحة بدال 
من األج�ر الثابت يف موازن�ة 2021 والتعاقد معهم 

وفقا لقرارات مجلس الوزراء.

نظم العرشات من منتس�بي فرع توزيع كهرباء محافظة 
ذي ق�ار وقف�ة احتجاجية داخ�ل مبنى الدائ�رة للمطالبة 

برصف رواتبهم املتأخرة لشهر كانون الثاني.
وق�ال أح�د املش�اركني يف الوقف�ة إنهم يعان�ون من تأخر 
رصف رواتبهم الشهرية يف موعدها املحدد ما دعاهم اليوم 
إىل تنظيم ه�ذه الوقفة للتأكيد عىل عدم تكرار هذا التأخري 
ملوح�ا بتصعيد احتجاجي مس�تقبال بخالف ذلك قد يصل 

إىل حد اإلرضاب عن العمل.

 حكومة المثنى تؤكد دعمها لمطالب المحاضرين

منطقة الملحانية 
تناشدكم
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منتسبو كهرباء ذي قار يطالبون بصرف رواتبهم

في المثنى .. دعوات إلصالح
 العمل في مرآب النقل الخارجي

 االطباء المقيمون
 يطالبون برواتب
 5 اشهر متأخرة

نظ�م ع�دد م�ن االطب�اء 
املقيمني املعينني الجدد يف 
محافظ�ة الب�رصة وقفة 
احتجاجي�ة ام�ام مبن�ى 
الب�رصة  صح�ة  دائ�رة 
للمطالبة برصف رواتبهم 
املتأخ�رة من�ذ 5 اش�هر.
اىل  منه�م  ع�دد  واش�ار 
ب�االرضاب  اس�تمرارهم 
الجزئ�ي فق�ط, بينما لن 
االرضاب  ذل�ك  يش�مل 
ردهات الح�االت الحرجة 

والطورائ.
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وجئدت دراسئة جديدة أجريئت عىل الفئران بجامعة 
إلينوى األمريكية أن صدمئات الطفولة يمكن أن تؤثر 
عىل مسئار تطور التصلب املتعدد واالسئتجابة للعالج 
 neuroscience يف مرحلة البلوغ.ووفقئا لتقرير ملوقع
العلميئة، وجئد الباحثئون أن الفران التئي عانت من 
اإلجهئاد عندمئا كانئت صغئرة كانئت أكثئر عرضة 
لإلصابئة باضطراب املناعئة الذاتيئة وأقل عرضة 
لالستجابة للعالج الشائع ومع ذلك، فإن العالج 
الذي نشط مستقبل الخاليا املناعية خفف من 

آثار إجهاد األطفال يف الفران.
والتصلئب املتعئدد هئو أحئد أمئراض املناعة 
الذاتيئة التدريجي حيث يهاجم الجسئم ويزيل 

الغئالف الواقي حئول الخاليا العصبية، ممئا يؤدي إىل 
مجموعة واسئعة من األعراض العصبية تلعب كل من 
العوامل الوراثية والبيئية دوًرا يف تطور مرض التصلب 

العصبي املتعدد.
وقال ماكوتو إينو، أسئتاذ العلئوم الحيوية املقارنة يف 
إلينوي، إن العمل السئابق أظهئر أن الصدمات يف وقت 
مبكئر مئن العمئر تزيد مئن قابليئة اإلصابئة بمرض 
التصلئب العصبي املتعئدد األكثر حدة، لكئن الباحثني 
لئم يتمكنوا مئن تحديد كيفية حدوث ذلك يف الدراسئة 
 ، Nature Communications الجديئدة التي ُنئرت يف
درس فريئق البحث نموذج فأر ملرض التصلب العصبي 
املتعئدد كانت الفران عرضة وراثًيئا لإلصابة بالتهاب 

الدماغ والنخاع املناعي الذاتي التجريبي ، وهو 
النمئوذج األكثر اسئتخداًما لدراسئة مرض 

التصلب العصبي املتعدد.
وقئال يئي مينج خئاو أحد املشئاركني 

بالدراسئة: »الفئران التي تعرضت 
لصدمة مبكرة كانت أكثر عرضة 
لإلصابة بمئرض التصلب املتعدد 

وعانئت مئن شئلل حركئي طويئل 
األمئد مصحوًبئا بتلف عصبي شئديد 
يف الجهئاز العصبئي املركئزي، والذي 
وجدنا أنه ناجم عن اسئتجابة مناعية 

متزايدة«

ت  نشئئئئئئئئر
الصئئئيدالنيئة 
األمئئئريكيئة 
كوهني  سوزي 
موقعهئا  عئىل 

 ، لشئخيص ا
بأعئراض  قائمئة 

غيئئئر متوقعئة عئن 
نقص مسئتوى فيتامني D يف 

الجسم.
وهئذه األعئراض هئي: حب الشئباب، عدم 

انتظئام رضبئات القلئب، ارتفاع مسئتوى ضغط 
الئدم، امليئل للبئكاء، القولئون العصبئي، انتفئاخ البطن، 

التهاب القرنية وامللتحمة الجاف، آالم يف الجسم، ضعف العضالت، 
ضعف الوظائئف االدراكية، االعتئالل العصبي، التنكئس البقعي، 
تفاقم أمراض املناعة الذاتية، الشخر، الحساسية، الحزاز األحمر 

املسطح.
وتدعئو الصيدالنيئة املئرىض عنئد مراجعتهئم للطبيب، بكشئف 

األعراض التي يعانون منها بصورة مفصلة وواضحة.
وتقئول، “يجئب أن يعئرف األطباء جميئع األعراض التئي يعاني 
منهئا املريض وبصئورة مفصلة، لكي يحدد مئا إذا كانت مرتبطة 
فيمئا بينها. ألن هذا يضمن التشئخيص والعالج الصحيح. و ليس 
يف كشئف األعئراض بالتفصيل أي حئرج. ألن الطبيئب قد يالحظ 
ويكتشئف وجود نقئص يف مسئتوى فيتامني D، وعئىل ضوء ذلك 

ينصح بتعويضه قبل وصف الدواء”.
وتضيف كوهني، األعراض التالية: ارتفاع مسئتوى السكر يف الدم، 
وكذلئك الطفح الجلئدي املتكرر، وضعف االنتصاب، ومشئكالت يف 
الجهئاز البويل وقئرة الرأس ونوبئات الحئزن، إىل قائمة أعراض 

نقص فيتامني D أيضا.
وتنصح كوهني، لرفع مسئتوى فيتامئني D، بتناول املواد الغذائية 
الغنيئة بهذا الفيتامئني، وكذلك تناول الفيتامينات بعد استشئارة 

الطبيب.

الصحة العالمية: سرطان الثدي أكثر األنواع شيوعا وأخطرها »خبثا«

الغربيئة  توصئل باحثئون مئن جامعئة كارولينئا 
بالواليئات املتحئدة أن عئدداً من السئجناء املتهمني 
بارتئكاب جرائئم عنيفئة يعانون مئن اضطراب 
مئا بعئد الصدمئة واالضطئراب بسئبب 
الذعئر، واضطراب يف اسئتخدام 
نتائج  الكحوليات، وقد نروا 
علئم  »دوريئة  يف  دراسئتهم 

النفس الجنائي«.
باريت،  أليكسئا  واكتشفت 
وهئي طالبة ماجسئتر يف 
اإلكلينيكئي  النفئس  علئم 
بالجامعة، وألربت ألكوباك، 
يف  مسئاعد  أسئتاذ  وهئو 
والعدالئة  الجريمئة  علئم 
بالجامعئئئئة  الجنائيئة 
أيضئاً، أن هئذه املزيئج 
االضطراب  أشئكال  من 
كبئر  بشئكل  يزيئد 
احتمال حدوث الجرائم 
العنيف. وشئمل البحث 
ثالثئة مراكئز احتجاز يف 

كارولينا الشمالية.

وكان الهئدف من الدراسئة تحديد تفاصيل شئيوع 
اضطئراب مئا بعد الصدمئة باإلضافئة إىل اضطراب 
الهلئع واضطئراب اسئتخدام الكحوليئات، من أجل 
املسئاعدة يف إفئادة املمارسئات التي يتئم تصميمها 
للتصئدي للعنئف بئني النئزالء الذكئور، الذيئن لئم 
يخضوعوا لدراسات كافية، يف مراكز احتجاز محلية 

صغرة.
وقالئت باريت: »تحديئد كيف تتداخل هئذه الحاالت 
املرضيئة لتزيئد من احتمال حئدوث العنف يمكن أن 
يسئاعد يف تطوير برامج مالئمة للوقاية والتدخل يف 
مراكئز االحتجئاز املحلية، حيث يسئتعد املحتجزون 
لالنخراط مجددا يف املجتمع«، بحسب ما نقله موقع 

»ميديكال إكسربيس« عن الدراسة.
وقئال كوبئاك: »هنئاك اكتشئاف مهئم آخئر يتعلق 
بالنسبة الكبرة نسئبياً من املعتقلني الذين تعرضوا 
لنوبئات هلئع، والعالقئة بئني هئذه الحالئة والتهم 

العنيفة«.
ويشئر الباحثئون إىل أن تفسئراً واحئداً يؤكد هذه 
العالقئة وهئو إمكانيئة أن املحتجزين الذكئور الذي 
يمئرون بنوبئات خلئع قئد يصبحئون ضالعئني يف 
السئلوك العنيف العدائي كرد فعل لألحداث الحياتية 

الضاغطة.

ذكئرت منظمة الصحئة العاملية امس 
الثالثئاء، إن رسطئان الثئدي تجئاوز 
رسطئان الرئئة وأصبئح أكثئر أنئواع 

األورام الخبيثة شيوعا يف العالم.
وقئال أندريئه إلبئايف خبئر أمئراض 
الرسطان بمنظمئة الصحة العاملية يف 
إفادة صحفية باألمم املتحدة 
العاملئي  اليئوم  قبئل 
الئذي  للرسطئان 
يحل غد الخميس 
األوىل  »للمئئئرة 
يصبئح رسطان 
الثئدي )النئوع( 

األكثر انتشارا يف العالم«.
وأوضئح أن رسطان الرئئة ظل األكثر 
شئيوعا عىل مدى العقديئن املاضيني، 
لكنئه تراجئع اآلن خطئوة للئوراء إىل 
املركئز الثانئي، متقدما عئىل رسطان 
القولون واملسئتقيم، وهو الثالث عىل 

القائمة.
وأشار إلبايف إىل أن سمنة النساء عامل 
خطر شئائع يف حدوث رسطان الثدي، 
محئرك  عامئل  السئمنة  أن  مضيفئا 
لألرقام اإلجماليئة للرسطان يف اتجاه 

الزيادة.
وأضئاف أنئه مع نمئو سئكان العالم 

وزيادة متوسئط العمر املتوقع، هناك 
تكهنئات بئأن يصبح الرسطئان أكثر 
شئيوعا، بأعئداد تصئل إىل حئوايل 30 
مليئون حالة جديئدة سئنويا بحلول 
عئام 2040 ارتفاعا مئن 19.3 مليون 

يف 2020.
وقال إلبئايف إن جائحة كورونا عطلت 
جهود عئالج الرسطان يف نصف الدول 
التي شملتها الدراسئة تقريبا، مشرا 
إىل عقبئات مثئل تأخئر التشئخيص، 
واإلجهئاد الشئديد الئذي تعئرض لئه 
العاملئون يف الرعايئة الصحية، وتأثر 

األبحاث.

3 أمراض نفسية تسهم في الجرائم العنيفة

دراسة تزعم أن عودة اإلصابة بـ »كوفيد19-« شائعة بين الشباب
زعمت دراسئة جديدة أجريت عىل 
الشئباب أن اإلصابة مرة أخرى بئ 
»كوفيد-19« كانت »شئائعة« بني 

أولئك الذين أصيبوا بالفروس.
وفحصت الدراسة، نحو 3249 من 
املجندين البحريني الشئباب الذين 
يتمتعون بصحة جيدة ومعظمهم 
من الذكور الذين ترتاوح أعمارهم 
بني 18-20، قبل أن يبدأوا التدريب 

األسايس.
ثبتئت  189 مشئاركا  بئني  ومئن 
املضئادة،  باألجسئام  إصابتهئم 
انتهئى املطئاف بئئ 19 مشئاركا 
باإلصابئة بفئروس كورونئا بعد 
ستة أسئابيع، وفقا للدراسة التي 
 Mount لئم ُتراجع بعئد وأجراهئا
Sinai ومركئز البحئوث البحريئة 

وجامعات أخرى.
الدكتور ستيوارت سيلفون،  وقال 
من Mount Sinai يف بيان: »تشئر 
النتائئج إىل أن اإلصابة مرة أخرى 
لئدى   2-SARS-CoV بفئروس 

البالغني األصحاء أمر شائع«.
وتشئر شئبكة املستشئفى إىل أن 

الدراسئة تظهر أنه عىل الرغم من 
أن »األجسام املضادة التي تسببها 
 2-SARS-CoV بفروس  العدوى 
واقيئة إىل حئد كبئر، إال أنهئا ال 
تضمن مناعئة فعالة ضد العدوى 

الالحقة«.
وخضئع املجندون لحجئر صحي 

صارم ملدة أسئبوعني قبل دخولهم 
عئن  بحثئا  واخُتئربوا  الدراسئة، 
األجسئام املضئادة ملعرفة مئا إذا 
كانئوا أصيبوا بئئ »كوفيد-19« يف 

املايض.
كمئا ُطلب مئن جميع املشئاركني 
إجئراء ثالثئة اختبارات سئلبية لئ 

PCR خالل مرحلة الحجر الصحي 
من الدراسة، للتأكد من أن حوادث 
اإلصابة مرة أخرى كانت يف الواقع 
الفئروس  مئن  جديئدة  نوبئات 
وليسئت عئدوى مسئتمرة، وفقا 

للدراسة.
ومن بئني املجندين التسئعة عر 
الذيئن أعيدت إصابتهئم، لم تظهر 
 16 أو   ،%84.2 عئىل  أعئراض  أي 

منهم.
والحئظ الباحثون بشئكل عام، أن 
العديد من الشئباب الذين يصابون 
بالفئروس يميلئون إىل أن يكونوا 
بئدون أعئراض أو لديهئم أعراض 
قليلئة، ما قئد يؤدي إىل اسئتجابة 

ذاكرة مناعية أقل قوة.
وكتئب الباحثون أن »هذا قد يؤدي 
إىل معئدالت إجمالية أعئىل إلعادة 
العدوى بني هذه الفئة من السكان 
اآلخريئن«،  بالسئكان  مقارنئة 
مضيفئني أن أولئك الذيئن أصيبوا 
مرة أخرى يمكئن أن يكون لديهم 
»قئدرة مماثلة« عئىل نقل العدوى 

مثل أولئك املصابني يف املرة األوىل.

أكئد خئرباء بعلم املناعئة والعلوم 
الطبية الحيويئة أن فروس نيباه 
مئن الطبيعئة وليئس مصنعا من 

قبل أحد.
وقئال الخئرباء إن فئروس نيباه 
يختلف عن فروس كورونا يف كثر 
من الصفات، ولكّن هناك تشابها 

بينهما يف الشكل والرتكيب.
هئذا  »خطئورة  أن  وأوضحئوا 
إصابتئه  يف  تتمثئل  الفئروس 
والتنفئي  العصبئي  للجهازيئن 
معا، وهئو يمثل خطئورة كبرة، 
بخالف فروس كورونا، ألن نسب 

الوفيئات بئه تصئل لئئ75% مئن 
إجمايل عدد املصابني«.

نيبئاه  »فئروس  أن  إىل  ولفتئوا 
يف   ،1994 عئام  منئذ  مكتشئف 
موجئود  وأنئه  آسئيا،  رشق  دول 
يف الخفئاش دون أن يؤثئر عليئه، 
ولكنئه عندمئا يخئرج منئه عرب 
اللعاب والروث والبول الخاص به 
عئىل الفواكه التي يتغئذى عليها، 
يصيئب الحيوانات األخئرى، ومن 

ثم ينتقل إىل اإلنسان مبارشة.
وحئول كيفيئة انتقئال فئروس 
»نيباه« إىل اإلنسئان، أكد الخرباء، 

إن »هئذا الفئروس ينتقئل عئن 
طريق الجهئاز التنفي واللمس، 
انتقئال  وسئائل  نفئس  بمعنئى 
أن  موضحئا  كورونئا«،  فئروس 
»انتشئار املرض يكئون من خالل 
التنفس أو التالمس، كما أن هناك 
عددا مئن األطقم الطبيئة أصيبوا 
للنئاس، وال  نتيجئة مخالطتهئم 

ينتقل عن طريق أكل الخفاش«.
إصابئة  »يف حئال  أنئه  وأضافئوا 
أي مجموعئة بالفئروس، ال بئد 
من غلئق املنطقئة بالكامئل ملنع 
انتقال املئرض، وحتى اآلن لم يتم 

انتشار  اكتشئاف أسئباب رسعة 
املرض، ولكئن خطورته يف ارتفاع 

نسب الوفيات«.
وحذروا مئن أن »خطورة فروس 
نيباه تتمثل يف عدم اكتشاف عالج 
له حتى اآلن«، الفتا إىل أنه »انتر 

بشكل محيل بني عامي 2018-
2019، ولم يكن عامليا«، حيث 
إنئه »يف تلئك الفئرتة، قئررت 
السئعودية واإلمئارات عئدم 
استراد أي منتجات من دول 
كالخئراوات  آسئيا  رشق 

والفواكه«.

مئرض املياه الزرقئاء يف العئني أو ما يعرف 
مسئببات  اهئم  مئن  الجلوكومئا  بمئرض 
العمئى يف مئر ويعرف بانه مئرض زيادة 
ضغئط العئني ولئه طئرق عئالج مختلفئة 
سئواء الجراحة للمحافظة عىل العني ومنع 
تدهئور الحالئة او العالج بالليئزر لتخفيف 
ضغئط العني.وينصئح األطبئاء بئرورة 
الفحئص املسئتمر للعني خاصئة بعد بلوغ 
عمئر األربعني عاما او من لديه تاريخ عائيل 

بوجود مرض الجلوكوما. 
وتنئر دراسئة علميئة أهئم املعلومات 

العئني  الزرقئاء يف  امليئاه  عئن مئرض 
بحسئب الدكتور الدكتور يارس ريحان 
إستشئاري طب وجراحة العيون وهي 

كالتايل:
ئئ يرتبط بارتفاع ضغط العني.

ئئ يتبعه تدريجياً فقئد أجزاء من مجال 
الرؤيئة، وإذا لم يعالئج املرض يحدث تلفا 

كليئا يف العصب البئري وبذلك تفقد العني 
قدرتها عىل اإلبصار.

ئئ قد يصئاب بها الشئخص يف أي عمر، إال 
إنها أكثر انتشارا يف كبار السن.

ئئئ يسئبب تراكم الضغئط داخئل العني إىل 
تدمئر البر دون ظهئور أعراض واضحة 

ثم إىل فقدان الرؤية وحتى العمى.

ئئئ إدراك اإلصابة بامليئاه الزرقاء يف 
العني، يكون يف املراحل املتأخرة.

عرضئة  األكثئر  األشئخاص  ئئئ 
لإلصابة بمرض هم من فوق 45 
عامئا و اصحاب عوامل وراثية 

ومرىض السكري.
ئئئ يتئم  العئالج عئن طريق 
عملية لسئحب امليئاه الزرقاء 
يف دقائق معدودة بدون أي ألم 
وبعدها يمكئن للمريض ان 

يمارس حياتة طبيعي.
أعئراض  لهئا  ليئس  ئئئ 
عئيل  تظهئر  مبئارشة 
النظئر  وتئرسق  املريئض 
من املريض فجئأة دون ان 

يشعر.
ئئئ يمكئن أن يسئبب فقدان 

عصئب العني جئزء مئن األلياف 
العصبيئة تدريجيئا ويضيئق مجال 

النظر ايل ان تصبح الرؤية انبوبية.

فيروس نيباه.. متى نشأ وكيف ينتقل إلى اإلنسان ؟

أهم أعراض اإلصابة بالمياه الزرقاء في العين

دراسة تكشف تأثير التعرض لصدمة في الطفولة على فاعلية عالج التصلب المتعدد

طبيبة باطنية »تلخص« اسباب رائحة الفم الكريهة 
أعلنت أخصائية أمراض باطنية 
روسئية أن رائحة الفم الكريهة 
يمكئن أن تكون عالمة لعدد من 
الدكتئورة  األمراض.وأشئارت 
حديئث  يف  جيجالينئا،  أرينئا 
تلفزيونئي، إىل أن نحو 70% من 

الناس يعانون هذه املشكلة.
حئاالت  مئن   %90« إن  وقالئت 
ظهئور رائحئة الفئم الكريهئة 
يكون بسئبب أمراض األسئنان 
واللثة واألنف واألذن والحنجرة، 
حينهئا تخلق الظئروف املالئمة 
تجويئف  يف  البكتريئا  لتغئر 
الفم. فعىل سئبيل املثال يسئبب 
تسوس األسئنان والتهاب اللثة 
ونزيف األسنان ظهور مثل هذه 

الرائحة«.
تظهئر  أن  »يمكئن  وأضافئت: 
رائحة الفم الكريهة عند التهاب 
األنفيئة،  والجيئوب  اللوزتئني 
ويمكن أن تكون بسبب أمراض 
الجهاز الهضمئي املختلفة مثل 
أمراض املعدة، وأمراض األمعاء 

الكبئد«. أمئراض  وحتئى 
الدكتئورة  وتنصئئئح 

الفم  رائحئة  ملكافحة 
باالعتنئاء  الكريهئة 
بنظافة تجويف الفم 
طبيئب  ومراجعئة 
ظهر  فإذا  األسئنان، 
أن األسئنان ليسئت 
ظهئور  يف  السئبب 
الرائحئئة الكريهئة، 
مرجعئة  يجئئئئئب 

إخصائي األنف واألذن 
والحنجئرة أو إخصائي 

الجهاز  أمئئئئئئئراض 
لتشئخيص  الهضئئمئي 

السبب.

لماذا تفشل األدوية أحيانا في عالج االكتئاب والقلق؟
بجامعئه  بحثيئة  دراسئة  كشئفت 
كولئورادو األمريكيئة عئن رس تأثئر 
األدوية النفسئية عىل بعض األشخاص 
دون غرهئم وتبئني أن الئرس وراء ذلك 
وجئود بروتئني معئني يعمئل بشئكل 

مختلف يف أدمغة الرجال والنساء.
 neuroscience ووفقا لتقرير لصحيفة
العلميئة، فمئع وجئود عئوارض مثئل 
االكتئئاب والقلئق وهى األكثر شئيوًعا 
عنئد اإلناث، قئد ال يصلح الئدواء الذي 
يصلئح لشئخص ما مع شئخص آخر، 

وتكثر اآلثار الجانبية.
ويلقئي بحئث CU Boulder الجديئد، 
الذي ُنر يف مجلئة eLIfe، الضوء عىل 
سئبب واحد لوجئود هئذه االختالفات 
الفرديئة إذ تبني أن بروتيًنا رئيسئًيا يف 
الدمئاغ يسئمى AKT قد يعمل بشئكل 

مختلف يف الذكور عن اإلناث.
وتقئدم الدراسئة أيًضا نظئرة فاحصة 

عىل األماكن التي يمكن أن تسئوء فيها 
حالئة الدماغ، مما يمثئل خطوة مهمة 
نحئو عالجئات أكثئر اسئتهداًفا وأقل 

رضًرا.
وقال تشئارلز هوفر األسئتاذ املسئاعد 
يف علئم وظائئف األعضئاء التكاميل أن 

الربوتينئات املوجئودة يف الدمئاغ التي 
يمكننا اسئتهدافها عىل وجئه التحديد 
األخئرى  األعضئاء  عئىل  التأثئر  دون 
والتسئبب يف آثئار جانبية هي السئبب 

يف اختالف تأثر األدوية النفسئية بني 
الجنسني الذكور واالناث.

يف   AKT بروتئني  اكتشئاف  وتئم 
سئبعينيات القرن املايض واشتهر 
يف  التسئبب  يف  املحتمئل  بئدوره 
الرسطئان عند حئدوث طفرة ، 
وقد تم تحديده مؤخرًا باعتباره 
العًبئا رئيسئًيا يف تعزيئز قدرة 
الدمئاغ عئىل تقويئة الروابئط 
بني الخاليا العصبية اسئتجابة 

للتجارب.
السئابقة  الدراسئات  وربطئت 

الطفئرات يف جئني AKT بمجموعئة 
من املشكالت، منها الفصام واضطراب 

ما بعد الصدمة ومرض الزهايمر.

أعراض غير متوقعة 
D لنقص فيتامين
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مع اقرتاب موعد اليوم العاملي لإلنرتنت اآلمن هذا العام، دعا خرباء 
لرضورة وجود قيود أكثر رصامة لضمان أمن األطفال وحمايتهم 
األطفال  عدد  يف  الكبري  االرتفاع  مع  السيما  الرقمي،  الفضاء  يف 
املشاركني يف األلعاب اإللكرتونية خالل جائحة كورونا.ووفقاً لهيئة 
مراقبة اإلنرتنت تم اإلبالغ عن أكثر من 15 ألف تقرير حول اإلساءات 
التي يتعرض لها األطفال عىل اإلنرتنت خالل سبتمرب 2020 وحده، 
األمر الذي لم يسبق له مثيل عىل اإلطالق.يوجد أكثر من مئة مليون 
وأبيكس  كـ»فورتنايت  اإلنرتنت،  عرب  األلعاب  يف  مشارك  شخص 
ليجيندز« يف الرشق األوسط وشمال أفريقيا وحدها، األمر الذي دعا 
أكثر من 74 يف املئة من األهايل للتعبري عن قلقهم عىل سالمة أبنائهم 
عرب اإلنرتنت مع قضائهم املزيد من الوقت يف املنزل ومشاركتهم يف 
الصحية األخرية. األزمة  التي فرضتها  القيود  األلعاب نتيجة  هذه 

اإللكرتونية،  للرياضات  رشكة  نرشتها  حديثة  لدراسة  ووفقاً 

يجهل نصف األهايل يف املنطقة هويات رشكاء أطفالهم 
من  معظمهم  خوف  عن  فضالً  اإلنرتنت،  ألعاب  يف 

يف  األهايل  ُخمس  اإلنرتنت.ويعتقد  مجرمي 
أطفالهم  أن  أفريقيا  وشمال  األوسط  الرشق 

ثالث  إىل  مرتني  الغرباء  مع  يتحدثون 
يف   20 يعتقد  حني  يف  أسبوعياً،  مرت 

أطفالهم  أن  املنطقة  يف  األهايل  املئة من 
كان  يومياً.ومهما  الغرباء  مع  يتحدثون 
األطفال  فيها  يتواصل  التي  املرات  عدد 

والجمعيات  الخرباء  يؤكد  الغرباء،  مع 
أي  واإلبالغ عن  للحذر  األهايل  توخي  املعنية عىل رضورة 

حاالت تدعو للقلق، عىل الرغم من أن هذه األلعاب قد تكون ممتعة 
وآمنة يف كثري من األوقات. 

    

غلق  أ
ن  لو و ملسؤ ا
باريس  يف 
عىل  قطاعات  عدة 
ضفاف نهر السني بسبب 
وبحسب  الفيضانات  خطر 
مجلس  من  الواردة  املعلومات 

املياه  منسوب  ارتفع  املدينة  بلدية 
أمتار.وغمرت  أربعة  من  أكثر  إىل 
من  بالقرب  املمرات  بعض  املياه 
بعض  تطويق  وتم  بالكامل  النهر 
السني. نهر  إىل  املؤدية  الساللم 

تحذيرا  املدينة  مجلس  وأصدر 
باللون األصفر، وهو يعني أن خطر 
يمكن  املياه  ومناسيب  الفيضانات 

أن يزيد بشكل متسارع.
وتوقف املشاة عىل العديد من جسور 
منسوب  ارتفاع  إىل  للنظر  املدينة 
املياه، حيث غمر النهر املناطق التي 
العاصمة  سكان  عادة  فيها  يجلس 

الفرنسية أو يمشون أو يركضون.
أوكس  إيل  جزيرة  إغالق  تم  كما 
يف  الواقعة  البجع(  )جزيرة  سيجن 

النهر بالقرب من برج إيفل.
ولم تحدث أرضار كبرية حتى اآلن، 
املواطنني  حذروا  املسؤولني  لكن 
باريس  أن  اليقظة.يذكر  لتوخي 
عىل  غزيرة  أمطار  هطول  شهدت 
منسوب  كان  وإن  أيام  عدة  مدى 
مثلما  اآلن  حتى  يرتفع  لم  النهر 
حدث  يف يونيو 2016 عندما ارتفع 
يف  مرت  62ر8  إىل  أو  مرت  10ر6  إىل 

العام 2019.

شاهد.. جمالية ثوران أكثر البراكين األوروبية نشاطًا

ألقت الرشطة الصينية القبض عىل 4 أشخاص من عائلة واحدة 
قاموا بتناول 30 كيلو من الربتقال يف املطار قبل مغادرته حتى 
ال تطلب سلطات املطار رسوم عىل الوزن الزائد.وحسب 
ما ذكرته صحيفة »إندبندنت« الربيطانية، فإن الواقعة 
الركاب  فإن  وضحكة  غريبة  كانت 
تناولوا 30 كيلو من الربتقال يف أقل 
األربعة  ساعة.وأصيب  نصف  من 
معدتهم  يف  شديدة  بقرحة  ركاب 
أنهم  خاصة  الربتقال،  تناول  بعد 
قبل  هضم  دون  برسعة  تناولوه 
الطائرة ومغادرة املطار،  إىل  صعودهم 
الرشطة  البلد.وألقت  صدى  ملوقع  وفقا 
القبض عليهم، خاصة بعد رفضهم دفع 

ثمن النفايات التي يتسببون فيها، بعد أن انترشت بقايا الربتقال 
يف  انترشت  التي  الربتقال  رائحة  من  السياح  واستاء  املطار،  يف 

املكان.

عائلة تتناول 30 كجم برتقال بالمطار للهروب من الرسوم

العرب  عليها  أطلق  إيرانيٌة  جزيرٌة  كيش   
القدماء اسم جزيرة قيس، وتبلغ مساحة 
مربع(،  ميل   35.3( كم²   91.5 أراضيها 
ولغتها  هرمز،  محافظة  إىل  إدارياً  وتتبع 
وعملتها  الفارسية،  اللغة  هي  الرسمية 
الجزيرة  وتمتاز  اإليراني،  الريال  الرسمية 
املراكز  من  كبرٍي  عدٍد  عىل  باحتوائها 

التجارة ومراكز التسوق.
 تقع الجزيرة جغرافياً يف الجهة الجنوبية 

الخليج  إيران، وتحديداً يف وسط مياه  من 
البرصة،  و  الهند  بني  الطريق  يف  الفاريس 
أنّها تقع بني ثالث دول هي :سلطنة  كما 
ُعمان، وإيران، واإلمارات العربية املتحدة، 
درجًة   26 عرض  خط  عىل  فلكياً  وتقع 
شمال خط االستواء، وعىل خط طول 53 
غرينتش.  خط  رشق  دقيقًة  و58  درجة 
تقع  كاريز:  مدينة  كيش  جزيرة  معالم 
تحت األرض، وتعترب من اآلثار الهامة التي 

حيث  القديم؛  اإليراني  العرص  من  بقيت 
تضّم  الطيور:  حديقة  عام.  أللفي  تعود 
كاللقالق،  الطيور  من  نوعاً   57 من  أكثر 
والبجع،  اإلفريقي،  والبطريق  والنعام، 
التاريخية:  حريرة  مدينة  والببغاوات. 
ثمانمئة  إىل  يعود  الذي  بتاريخها  تمتاز 
كآثار  آثاٍر  عدة  عىل  وباحتوائها  عام، 
حمام، ومسجد، وعدد من البيوت، وتعترب 
من املناطق السياحية الفريدة يف الجزيرة.

شبه  مناٌخ  بأنّه  يمتاز  الجزيرة  مناخ 
بأنّها  فتمتاز  تضاريسها  أّما  استوائي، 
الجبال  من  خالية  مسطحة  تضاريس 
عىل  الجزيرة  حصلت  العالية.  والتالل 
من  العالم  يف  الجزر  بني  الرابعة  املرتبة 
يف  زيارًة  الوجهات  أكثر  تصنيف  حيث 
آسيا،  قارة  من  الغربية  الجنوبية  الجهة 
تصنيف  يف  عاليًة  درجًة  نالت  أنّها  كما 
مراحل  عرب  العالم.  يف  جزر  عرش  أجمل 

االسكندر  جيوش  من:  كالً  زارها  التاريخ 
والرحالة  بطوطة،  ابن  والرحالة  األكرب، 
الجنة  )كيش  هو:  شعارها  بولو.  ماركو 
كيش  جزيرة  ارتبطت  للعائالت(.  اآلمنة 
امليديني،  حضارة  مع  واقتصادياً  سياسياً 
والشعب اآلري، والفرس وذلك بعد تأسيس 

الساللة األخمينية فيها.
وأماكنها  لجمالها  كيش  جزيرة  تُقصد 
والبلدان  الجنسيات  جميع  من  السياحية 

للعرب  دخول  تأشرية  الی  التحتاج  فهي 
للجميع وأي شخص  واالجانب ومفتوحة 

يمكن أن يدخلها يف أي وقت.
السياحة يف جزيرة كيش تتميز عن باقي 
يميزها  وما  العالم  يف  السياحية  االماكن 
تناسب  التي  الحالل  بالسياحة  تسمی  ما 

امللتزمني دينيا واخالقيا.
ايران،  يف  السياحة  شأن  يف  الخبري  وقال 
علی رضا فتحي ان »احدی النقاط املهمة 

الذين  السياح  السيما  السياح  تهم  التي 
االلتزام  هي  االسالمية،  الدول  من  يأتون 
بتعالیم الدين الحنيف. جزيرة كيش ومن 
االسالمية  الجمهورية  مبادئ  منطلق 
سياحية  وأماكن  ترفيهية  ببيئة  تحظي 
ويف نفس الوقت، تكون أجوائها ملتزمة«.

من  أكثر  وصول  فان  املراقبني  وبحسب 
السنة،  مدار  علی  للجزيرة  سائح  مليون 

يدل علی أهميها السياحية. 

.. لؤلؤة الخليج وأجمل جزر العالم 

news

يسرق جرارًا و«يحصد« سيارات
 قيمتها بنحو 100 ألف يورو !

لشاب  لهيكل عظمي  األصل  نموذج طبق  !ساعد 
يبلغ من العمر 23 عاًما يف إعادة بناء وجهه بعد 
تعرضه لحادث شديد عىل مستوى الوجه مؤخًرا.
يف  أو«  تي  »يس  مستشفى  إىل  دخوله  بمجرد 
الشاب وتخطيطها يف  تورينو، تم تجهيز جراحة 

توقيت قيايس عرب استخدام تقنية الطباعة ثالثية 
األبعاد.وبعيد أول فحص باألشعة املقطعية تمت 
يخترب  الذي  املستشفى  معمل  يف  الحالة  دراسة 
ثالثية  التقنيات  بمساعدة  جديدة  جراحية  طرًقا 
عشية  بني  والعقول  اآلالت  تشغيل  تم  األبعاد. 
وضحاها حتى يصبح كل يشء جاهًزا للعملية يف 
صباح اليوم التايل.وقال إيمانويل زافاتريو، جراح 
الجراحية  العملية  أجرى  الذي  والفكني،  الوجه 
تنظيم  إعادة  يمكننا  الكمبيوتر،  »عىل  للشاب: 
للكرس،  تعرضت  التي  العظام  أجزاء  جميع 
ويمكننا الحصول عىل نموذج صحيح، مع الشكل 
الصحيح لوجه الشاب، وبعد ذلك، يمكننا طباعة 
حقيقي  نموذج  لدينا  يكون  بحيث  النموذج  هذا 
يمكننا  النموذج  هذا  خالل  ومن  األبعاد  ثالثي 

سنحتاجها  معينة  أجهزة  تشكيل 
إىل  خطتنا  لتحويل  العمليات  غرفة  يف 

حقيقة«، وفق »يورونيوز«.أندريا نوفارسيو 
لتخطيط  األطباء  مع  عمل  الذي  املهندس  هو 
العملية، وقد أكد موضحا: »ما يمكن أن يقوم 
جميع  عىل  الجروح  يف  النظر  هو  الجراح  به 
تعرضت  التي  العظام  ملعرفة  الثالثة  األبعاد 

للكرس أثناء الصدمة، ومهمتنا هي تحويلها 
إىل نموذج ثالثي األبعاد باستخدام الصور 

املهندسون  األبعاد«.وتمكن  ثنائية 
عىل  الجراحة  محاكاة  من  واألطباء 
ترشيح  تشكيل  وإعادة  الكمبيوتر 

الوجه الذي تعرض لكسور خطرة بسبب 
الصدمة. 

إعادة بناء وجه شاب بالطباعة ثالثية األبعاد 

االربعاء  3 شباط  2021   العدد  2517  السنة الحادية عشرة

رابطة  يربط   - رجل  يلّوح  باكستان،  شمايل  الواقعة  بيشاور  مدينة  يف 
عنق حول عنقه ويضع قبعة مستديرة فوق رأسه - بعصاه يف الزحام 
العجالت  ثالثية  بالدراجات  االصطدام  بصعوبة  ويتجنب  املروري، 
)الريكشا( والدراجات البخارية والحافالت يف مشهد يُعيد للذاكرة فيلماً 
صامتاً أُنتج يف عرشينيات القرن املايض.واعتاد عثمان خان أن يبيع لعب 
األطفال أثناء وقوفه عىل جانب الطريق، لكن خالل جائحة كوفيد-19، 
املمثل  بعد قرن من سطوع نجم  تقمص خان شخصية شاريل شابلن 
»عندما  خان:  الكوميدية.وقال  بطرائفه  عاملياً  الصامت  الكوميدي 
انترش فريوس كورونا، عانى الكثري من الناس ضغطاً حقيقياً، ويئس 
الحياة... كنت أشاهد مقاطع شاريل شابلن املصورة  الناس من  بعض 
وأفكر ألمثل مثل شاريل«.ويرتدي خان الزي الذي اشتهر به شابلن، زي 
ثم  الكحل،  والقليل من  مستعاراً  شارباً  »املترشدة«، واضعاً  الشخصية 
عىل  بتصويره  ويقومون  أصدقائه  بعض  يصحبه  الشوارع  إىل  يخرج 
القليل من البهجة يف األوقات الكئيبة.وقال خان: »إضحاك  أمل إضفاء 
صعبة«. مهمة  بقلوبهم  والفوز  الصامتة  الكوميديا  خالل  من  الناس 
تيك  متابعيه عىل منصة  بلغ عدد  إنه يف غضون شهرين،  ويقول خان 
توك للتواصل االجتماعي 800 ألف متابع من جميع أنحاء العالم يجدون 

الجائحة  من  راحة  يقدمها  التي  الكوميديا  يف 
االجتماعي. والتباعد  العام  العزل  وحاالت 
التلفزيون  منتجو  يكتشفه  أن  خان  ويأمل 
يوماً  ثرياً  أصبح  إذا  إنه  ويقول  والسينما، 

الفقراء. مع  أرباحه  سيتشارك  فإنه  ما 
قصرياً  هروباً  يمثل  التمثيل  أن  كما 
معدمة،  عائلة  من  ينحدر  الذي  لخان 

يف  الشهرة  يحقق  أن  قبل  شابلن  كان  مثلما 
هوليوود.ويقول خان إن بيع لعب األطفال ال 

يكفي لتغطية نفقاته اليومية.ويقول خان: 
»عندما أغادر منزيل، أغلق الباب 

إىل  وأتطلع  مشكالتي  عىل 
إسعاد اآلخرين«.

شارلي شابلن يصنع البسمة في باكستان
دراسة  عقود..   6 بعد 
ممر  »لغز  تحّل 
!كشفت  دياتلوف« 
مقتل  مالبسات  دراسة 
شباب  متنزهني  تسعة 
منتصف  يف  غامضة  ألسباب 
أحد  يف   1959 العام  شتاء 
األورال،  جبال  ممرات 
تحرّي  تزال  ال  مأساة  يف 
لها  وأعطيت  روسيا، 
أحدها  عّدة،  تفسريات 
فضائية  كائنات  يتهم 
وراءها،  بالوقوف 

فاشلة. نووية  تجربة  إىل  يعزوها  وآخر 
األسبوع  هذا  نرُشت  التي  الدراسة  أن  إال 
العلمية  إنفايرونمنت«  أند  »إيرث  مجلة  يف 
قد  طبيعية  عوامل  تكون  أن  رّجحت 
تسببت بمأساة الشبّان الذين كانت جثثهم 
وبدت  بالثلوج،  املكسو  الجبل  يف  متجمدة 
رهيبة.وبقي«لغز  كدمات  آثار  بعضها  عىل 
خلص  بعدما  حتى  قائماً  دياتلوف«  ممر 
تحقيق رسمي العام املنرصم إىل أن الطالب 
قضوا بانهيار ثلجي.وأشارت الدراسة إىل أن 
مجموعة من العوامل أدت اىل انهيار ثلجي 
فاجأ الشبّان خالل نومهم فيما كانت درجة 
الحرارة نحو 25 درجة مئوية تحت الصفر.

غوم،  يوهان  للدراسة  املشارك  املعّد  وأقّر 
االنهيارات  محاكاة  مخترب  يرأس  الذي 
البوليتكنيك  مدرسة  يف  الثلجية 

ممر  لغز  من  عدة  »جوانب  بأن  لوزان،  يف 
عدم  بسبب  أبداً  تُكشف  لن  دياتلوف 
املؤكدة  املعطيات  ناجني«.ومن  أي  وجود 
يقودها  كان  التي  املتنزهني  مجموعة  أن 
يف  موقتاً  مخيماً  أقامت  دياتلوف  إيغور 
ليلة األول من فرباير 1959 عىل منحدرات 
امليت«.وبُعيد  »الجبل  أي  سايخل؛  خوالت 
متوقع  غري  حدث  دفع  الليل،  منتصف 
خيمتهم  قماش  قطع  إىل  الفريق  أعضاء 
الغابة  إىل  الخفيفة  النوم  بثياب  للهروب 
من  أدنى  واحد  كيلومرت  بعد  عىل  الواقعة 
جثث  عىل  غريبة  بقع  املوقع.ولوحظت 
محجر  كان  فيما  الفريق،  أعضاء  بعض 
تظهر  ولم  أخرى،  جثث  يف  فارغاً  العني 
بل  الجثث  من  عدد  عىل  خارجية  عالمات 

آثار صدمات داخلية فحسب. 

بعد 6 عقود.. دراسة تحّل »لغز ممر دياتلوف« !

باريس مهّددة بخطر فيضان نهر السين 
دعوة لحماية األطفال من مجرمي اإلنترنت في عهد كورونا

من  موجًة  مخلفا  جرارا  رسق  مخمورا  رجال  إن  األملانية   الرشطة  قالت 
الدمار  حيث تسبب بخسائر مادية كبرية حيث دمر سيارات تقدر قيمتها 

بنحو 100 ألف يورو.
وقال الرجل /23 عاما/ من رادهفورمفالد يف والية شمال الراين فستفاليا 
عندما  الثمالة  حتى  رشب  أن  بعد  يتجول  كان  إنه  للرشطة  أملانيا،  بغرب 
الحظ الجرار.ورسق الرجل الجرار، الذي كان مزودا بمحراث إلزالة الثلوج 
عرضه أربعة أمتار، وانطلق تاركا وراءه ما وصفته الرشطة »بموجة من 
ألحق  ثلج  بجرافة  مزودا  جرارا  بأن  يفيد  بالغا  الرشطة  الدمار«.وتلقت 

أرضارا بسيارة متوقفة وغادر املكان. وتبع ذلك بالغات أخرى.
وُعثر عىل الجرار مرتوكا يف موقف سيارات تابع لـ«سوبر ماركت« وكان 
أنه تحت تأثري الكحول واملخدرات. واقتادته  السائق يف مكان قريب، وبدا 

الرشطة إىل الحجز.

الرباكني  أكثر  »إتنا«  بركان  ثار 
األوروبية نشاطا، مطلقا الحمم 
الربكانية مرات عدة ليل السبت 

املايض، بحسب »يورونيوز«.
كان  الربكاني  النشاط  أن  وبما 
تم  فإنه  كبري،  حد  إىل  متوقعا 
تأمني املوقع، ولم يتم اإلبالغ عن 

سقوط جرحى أو وفيات.
يف  يقع  الذي  إتنا،  جبل  ويعترب 
املقاصد  من  صقلية  جزيرة 
ومشاهدة  الشهرية،  السياحية 
خاصة  مذهلة  الربكان  ثوران 

عند رؤيته ليال.

ليصبحا  تزوجا  الصغر،  منذ  متحابان 
احتفال  وقد  بريطانيا،  يف  الثنائيات  أعتق 
بالعيد الثمانني لذكرى ارتباطهما مؤخراً 
الناجح. الزواج  أرسار  عن  بالحديث 
وبرييل  عام   100 العمر  من  البالغ  رون، 
فقط،  بعامني  تصغره  التي  غواليثيل 
التقيا حني كانا مجرد مراهقني، تطورت 
عالقتهما وتوجت بالزواج يف عام 1941، 
الربيطاني. »مريور«  موقع  ذكر  حسبما 
تقول برييل إن رّس الزواج السعيد يكمن 
بأن تطول،  للمشاجرات  السماح  يف عدم 
أسايس  فأمر  املشكالت  عن  الحديث  أما 
اعتماد أسلوب  إىل  الطويلة  الزوجية  االرتباط.وتعزو برييل رس نجاح حياتها  الزواج وتعزيز  إلدامة 
الرائع، وال سيما  بالثنائي  السبعينية، والديها  االبنة سو جونسون  حياة صحي.من جهتها، تصف 

»أنهما ال يزاالن متحابني جداً«.

 يحتفالن بالعيد الثمانين لذكرى رتباطهما 
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