
»سليلة السّفاح« تتراقص على جراح العراقيين 
عبر أنغام »بوق الفتنة«

البعث ُيزمر لــ»رأس األفعى«

المراقب العراقي/ المحرر السياسي...
يف الوق�ت ال�ذي م�ا ت�زال في�ه أملانيا والنمس�ا 
وبع�ض الدول األخ�رى، ُتج�رّم النازي�ة وتعترب 
مج�رد الدعاية ألفكاره�ا أو تنظيم الش�عارات 
واس�تخدامها ممنوع�ا قانوني�اً وترتت�ب علي�ه 
عقوب�ات قضائية، يبدو أن »الذاكرة الس�مكية« 
يف الع�راق قد تطوي صفح�ة حقبة مؤملة دّمرت 

البلد وأنهكته بحروب ونكبات متتالية.
ورغم مرور نحو أكثر من نصف قرن عىل انتهاء 
األزم�ة النازي�ة، لم تت�واَن الس�فارة األملانية يف 
بغداد، عن تقديم ش�كوى لدى موقع فيس�بوك، 
حول ص�ور خاصة بدفعة ط�اب كلية الطب يف 
جامع�ة بغ�داد لع�ام 2018، أظهرته�م بارتداء 
أزياء مشابه للمابس العسكرية األملانية يف عهد 

»أدولوف هتلر«.
وعىل خٍط متواٍز، يس�ود صمت مريب يف العراق، 
إزاء الظه�ور اإلعام�ي لرغد صدام حس�ن عىل 
قناة »العربية« السعودية، لتنكأ جرح العراقين 
الذي لم يندمل بعد، بس�بب الجرائم البشعة التي 
ارتكبها والدها خال فرتة حكمه، التي ش�هدت 

اضطهاداً وانتهاكات بشعة بحق العراقين.
ول�م يّتضح حتى اآلن س�بب الظه�ور اإلعامي 
املفاج�ئ ل�«س�ليلة الس�ّفاح« فيم�ا إذا كان له 
دوافع سياسية، إال أن مراقبن للشأن السيايس، 
ربطوا ذلك بقرب االنتخابات الربملانية، واملساعي 
األمريكية والصهيونية والخليجية لخلط األوراق 
يف الساحة السياسية العراقية، ومحاولة التاعب 
بعواطف الجماهري، عرب اس�تغال السخط إزاء 
الفساد املس�ترشي، ومهاجمة النظام السيايس 
يف الوق�ت الذي تعم�ل فيه مؤسس�ات مدفوعة 

الثمن عىل »تلميع« الحقبة الصدامية.
وتقيم رغد منذ س�قوط حك�م الطاغية يف العام 
2003، يف األردن، وظل�ت من�ذ ذل�ك الح�ن تبث 
خطاب�ات تحريضي�ة ض�د العراقي�ن والنظام 
الديمقراط�ي الجدي�د، فضاً عن دع�م اإلرهاب 
املمنه�ج، وتحريض الش�ارع ع�ىل التظاهر عرب 
تس�جيات صوتية بجانب ظهور محدود جداً يف 

وسائل اإلعام.
وكانت رغد، قد بثت كلمة لها بتس�جيل صوتي، 
يف األيام األخرية من ع�ام 2019، إبان تظاهرات 

ترشي�ن الت�ي اندلعت يف األول م�ن ترشين األول 
من العام ذات�ه، لغرض تحريضه�م عىل الدعوة 
إلس�قاط النظ�ام، إال أن املتظاهرين يف س�احة 
التحرير وجه�وا رداً صارماً ع�رب هتافات نددوا 
خالها آنذاك، بالحقبة التي حكم والدها العراق، 
كما داس�وا بأقدامهم يافطات طبعوها تتضمن 
صورة لص�دام وابنته رغد مع عبارة »إخريس يا 

سليلة السفاح«.
وينتقد مس�ؤولون عراقيون، ضعف الحكومات 
العراقية املتعاقبة يف التعامل مع ملف املطلوبن 
للقض�اء، وع�دم ال�رشوع باس�تقدامهم، إذ ما 
ت�زال األردن تحتض�ن رغ�د ط�وال 17 عام�ا، 
رافضة تس�ليمها إىل الحكومة العراقية من أجل 
محاكمتها عىل الجرائم التي دعمتها وش�اركت 
به�ا يف الع�راق«. ويق�ول املس�ؤولون إن رغ�د 
مطلوب�ة للقض�اء العراق�ي بتهم تتعل�ق بدعم 

اإلرهاب واملشاركة يف جريمة سبايكر.
ب�دوره يق�ول النائب ع�ن كتلة القان�ون كاطع 
الركابي ل�«املراق�ب العراقي«، إن »الجرائم التي 
ارتكبه�ا حزب البعث املقبور ال تنىس ولن تمحى 

من ذاكرة العراقين، نتيجة بشاعتها والتداعيات 
التي تس�ببت به�ا يف البنية املجتمعي�ة، وبالتايل 
فإن ظه�ور ابن�ة املقبور ص�دام تث�ري حفيظة 

العراقين وسخطهم«.
ويبدي الركابي استغرابه من »الصمت الحكومي 
ال�دول اإلقليمي�ة بتس�ليم  إزاء ع�دم مطالب�ة 
املطلوبن البعثين واإلرهابين للقضاء العراقي، 
ع�ىل اعتبار أن هذه الش�خصيات تعمل منذ عام 
2003، ع�ىل زعزع�ة أم�ن الع�راق واس�تقراره 

واستهداف العملية السياسية«.
ويضي�ف أن »اإلع�ام الخليج�ي دأب ع�ىل إثارة 
الرأي العام وتأليب الش�ارع العراقي ضد النظام 
الديمقراطي والعملية السياسية برمتها منذ 17 

عاماً وحتى اآلن«.
جدي�ر بالذك�ر أن لجن�ة الش�هداء والضحاي�ا 
والس�جناء السياس�ين وّجه�ت كتاب�اً رس�مياً 
الخارجي�ة الس�تدعاء س�فريي األردن  ل�وزارة 
احتج�اج  مذكرت�ي  لتس�ليمهما  والس�عودية 
بخص�وص قن�اة العربية وظهور ابن�ة الطاغية 

املقبور يف برنامج تلفزيوني.

المراقب العراقي/بغداد...
حذرت لجنة االمن والدفاع النيابية، امس االحد، من 
معس�كر الدواع�ش وعوائلهم يف »الهول« بس�وريا، 
فيما لفتت اىل انهم يشكلون خطورة عىل امن البلد.

 وق�ال عض�و اللجنة النائب عبد الخال�ق العزاوي يف 
ترصي�ح صحف�ي تابعت�ه »املراقب العراق�ي« انه” 
وفق املعلومات املتوفرة لدينا فان هناك اكثر من 34 
الف داعيش مع عوائلهم موجودين يف س�وريا ضمن 
مخي�م الهول قرب الح�دود مع الع�راق”، مؤكدا أن 
“ه�ذا العدد يمث�ل قنبلة مؤقوتة يف الرشق االوس�ط 

واملترضر االكرب منها العراق”.

واضاف العزاوي،ان” داعش يف س�وريا اكرب تحديات 
العراق االمنية مؤكدا رضورة االنتباه لخطورة وجود 
هذه االع�داد الكبرية من حاميل الفكر املتطرف الذي 
يغذي اجياال من االطفال والصبية ويدفعهم ملستنقع 

الهاوية ويحولهم اىل ادوات للقتل والدماء”.
واش�ار اىل ان” ال�دول الك�ربى ه�ي الت�ي تتحم�ل 
مس�ؤولية وجود ه�ذه االع�داد الكبرية م�ن داعش 
يف س�وريا متس�ائا ماهي االجندة التي تحول دون 
معالج�ة وضع ه�ذا الكم البرشي الهائ�ل الذي مثل 
تهدي�دا للع�راق وكل بل�دان ال�رشق االوس�ط يف آن 

واحد”.

المراقب العراقي/بغداد...
.اقرتح�ت لجن�ة االقتص�اد واالس�تثمار 
النيابي�ة، ام�س األح�د إعط�اء األم�وال 
للمواطنن بدال عن »الحصة التموينية«، 
فيم�ا بين�ت ان ه�ذا االمر من ش�أنه ان 
يقيض عىل الفس�اد يف ه�ذا امللف. وقالت 

عضو اللجنة ندى شاكر جودت يف ترصيح 
صحفي تابعته »املراقب العراقي« انه »تم 
تقدي�م مقرتح برملاني يج�ري العمل عىل 
تضمينه يف مرشوع قانون موازنة س�نة 
2021، تتضم�ن فقرات�ه إعط�اء مبال�غ 
مالية، للمواطنن ب�دل مفردات البطاقة 

التموينية شبه املعدومة«.
وبين�ت ان »أهمي�ة ه�ذا املق�رتح تات�ي 
من خ�ال القض�اء عىل الفس�اد يف ملف 
الحص�ة التموينية، خصوص�اً ان جميع 
العقود بهذا امللف عليها ش�بهات فس�اد 
كب�رية وخط�رية، من خال نوعي�ة املواد 

او اس�عارها«. ولفتت اىل ان »دفع مبالغ 
مالي�ة للمواطنن بدل مف�ردات البطاقة 

التموينية، هو الحل االفضل«.
وأضافت ج�ودت انه »لغاي�ة اآلن لم يتم 
ادراج هذا املقرتح بش�كل رس�مي ضمن 
موازن�ة 2021، لك�ن هناك دع�م برملاني 

لهذا املقرتح«.يش�ار اىل ان ملف البطاقة 
التمويني�ة يعاني منذ س�نوات مش�اكل 
ع�دة تمثلت بقل�ة تجهيز امل�واد الغذائية 
وانعدامها ببعض االشهر، عىل الرغم من 
املوازن�ات االنفجارية التي تخصص بهذا 

الجانب.

األمن البرلمانية تحذر من معسكر »الهول«

البدل النقدي عن التموينية .. مقترح نيابي للخالص من الفساد

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي...
حق�ق القط�اع الزراعي يف الس�نوات االخ�رية نوعا من 
ا ونوع�ا وبجهود ذاتي�ة من قبل  التط�ور يف االنت�اج كمًّ
املزارعن , حتى وصل االمر اىل تحقيق نوع من االكتفاء 
الذات�ي لعدد من املحاصيل الزراعية , ما س�مح بتصدير 
كمي�ات كبرية من تلك املحاصي�ل اىل دول الجوار , االمر 
ال�ذي ُيَع�دُّ تطورا جديدا يف هذا القط�اع , إال أن ما يؤرق 
املزارع�ن هي مناف�ذ االقليم املفتوحة ع�ىل محافظات 
الع�راق والتي يس�مح م�ن خالها باس�ترياد املحاصيل 
الزراعي�ة، م�ا دع�ا وزارة الزراع�ة اىل اتخ�اذ إج�راءات 

صارمة هي االوىل منذ 2003 لحماية املنتج املحيل , فقد 
ت�م ضبط وإت�اف كميات كبرية م�ن محاصيل الخرض 
ومنتج�ات الدواجن املهربة، واتخاذ اإلجراءات القانونية 
بح�ق املخالف�ن، وطالب�ت الحكومة والجه�ات االمنية 
بضبط السيطرات التي يف تماس مع االقليم ملنع استرياد 
تلك املنتجات التي حققت نظريتها املحلية اكتفاًء ذاتيا .

لجنة الزراعة واملياه النيابية أكدت ، أنه من غرياملمكن أن 
تتم املحافظة عىل املنتج املحيل وحدود إقليم كردس�تان 
مفتوح�ة أمام البضائع واملنتج�ات الزراعية التي تدخل 
اىل البلد بصورة مس�تمرة ومن دون انقطاع وقد أغرقت 

االس�واق العراقية به�ذه املنتج�ات والبضائع واملترضر 
فيه�ا املزارع العراق�ي واقتصاد البل�د, ودعت الحكومة 
اىل أن تق�وم بواجبه�ا ع�ىل أكم�ل وج�ه وأن تبتعد عن 
الشعارات وتش�كل اللجان التي تدعي بها حماية املنتج 
الوطن�ي ألن حمايته تأت�ي من خال إحكام الس�يطرة 
التام�ة ع�ىل املنافذ الحدودي�ة لاقليم ومن�ع دخول أية 
م�واد غذائية أو زراعي�ة حينها س�تكون هنالك حماية 

حقيقية للمنتج الوطني يف البلد«.
مختص�ون أك�دوا أن وزارة الزراع�ة يب�دو أنه�ا أفاقت 
م�ن س�باتها الطوي�ل , فاإلج�راءات االخ�رية املتمثل�ة 

بتل�ف البضائع املهربة من مناف�ذ االقليم اىل املحافظات 
العراقي�ة ق�د جوبهت بق�وة من خال إتافها وبش�كل 
علن�ي ، م�ا يعد عملي�ة ردع ملن يس�عى اىل تدمري املنتج 
املح�يل الذي حقق طف�رات يف االنت�اج والنوعية  وجعله 
مرغوب�ا ل�دى دول عدي�دة تس�عى الس�ترياد املحاصيل 
العراقي�ة , وع�ىل الحكوم�ة أن تس�اند خط�وات وزارة 
الزراعة من خ�ال إعداد خطة محكمة للحد من تهريب 
املحاصيل املس�توردة اىل املحافظات االخرى عرب االقليم 

الذي يمتلك منافذ حدودية 90% منها غري نظامية... 
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منافذ كردستان تخترق االكتفاء الذاتي 
وتصادر جهد »الفالح« 

الكتل السياسية ترمي صندوق 
»االستجوابات« في بحر »النسيان«  

المراقب العراقي/ أحمد محمد...
اس�تجواب  يف  الربمل�ان  إخف�اق  بع�د 
محاف�ظ البن�ك املرك�زي ورشوع�ه ببدء 
ملف محاس�بة املس�ؤولن، عادت الكتل 
االول  املرب�ع  اىل  النيابي�ة  السياس�ية 
التوافق�ي، واعتم�اده يف  املب�دأ  لتنته�ج 
ملف االس�تجوابات التي تل�وح بها الكتل 
الح�ن واآلخ�ر، بغي�ة  السياس�ية ب�ن 
تس�ويفها عرب عقد صفق�ة ترضية بن 
الكتل التي تقف خلف الوزراء املش�مولن 

باالستجواب.
مراقبون للشأن الس�يايس رأوا أن الدورة 
النيابي�ة الحالي�ة هي االضع�ف منذ عام 
2005، معتربي�ن أن الكث�ري م�ن امللفات 
الحساس�ة تحولت حربا عىل ورق بسبب 
ش�هدتها  الت�ي  السياس�ية  التوافق�ات 

الدورة النيابية الحالية. 

وقدمت عدد من الكتل السياس�ية طلبات 
اىل هيأة رئاس�ة مجلس الن�واب، خاصة 
حكوم�ة  وزراء  م�ن  ع�دد  باس�تجواب 
مصطف�ى الكاظم�ي، وم�ن أب�رز هؤالء 
وزير املالية عيل عبد االمري عاوي ووزير 
الداخلية عثم�ان الغانمي والدفاع جمعة 
عناد، باإلضاف�ة اىل وزير البلديات نازنن 
محم�د ورئيس هيأة اإلع�ام واالتصاالت 
ع�يل ن�ارص الخويل�دي ومحاف�ظ البنك 

املركزي مصطفى نايف مخيف.
ال�رشوع  السياس�ية  الكت�ل  وحاول�ت 
بتلك االس�تجوابات خال الف�رتة القليلة 
املاضي�ة م�ن خ�ال الب�دء باس�تجواب 
محافظ البنك املركزي عىل خلفية قضية 
رفع س�عر الدوالر، إال أن العديد من الكتل 
السياس�ية حالت دون ذل�ك وأرصت عىل 

عدم حضوره جلسة االستجواب.

مراقبون للشأن السيايس أكدوا أن عملية 
االس�تجواب الت�ي يجري الح�راك عليها 
يف الربمل�ان مبنية عىل أس�س سياس�ية، 
وبالت�ايل فإنه�ا تنته�ي باتفاق س�يايس 
ب�ن الكت�ل النيابي�ة، الس�يما أن جميع 
املش�مولن باالس�تجواب تق�ف وراءهم 

كتل سياسية.
م�ن جهة، أخ�رى اتهمت كتل سياس�ية 
هيأة رئاس�ة الربملان بالسعي اىل تعطيل 
االستجوابات من خال عدم البت بموعد 

إجراء األغلب األعم منها...
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المراقب العراقي/بغداد...
اس�تبعدت لجنة الصح�ة والبيئة النيابي�ة، امس األحد 
الذه�اب نح�و الحظر الش�امل لكرس سلس�لة انتقال 
ف�ريوس كورون�ا، مبينة ان األزم�ة االقتصادي�ة التي 

يشهدها الباد تحول دون ذلك.
وق�ال عض�و اللجن�ة عب�د ع�ون العب�ادي يف ترصيح 
صحف�ي تابعته »املراق�ب العراق�ي« إن »خيار الحظر 
الجزئ�ي كان األفض�ل من الش�امل، ألن املواطنن غري 
مس�تعدين لذلك، نتيجة الظ�روف االقتصادية الصعبة 

التي تمر بها الدولة العراقية«.
وأضاف، أن »الحظر الش�امل أيض�ا ال يمكن تطبيقه، 
ألن الحكوم�ة غري قادرة عىل ذل�ك«، مؤكًدا أن »املوقف 
الوبائ�ي كلم�ا ارتف�ع يدخل الب�اد يف مرحل�ة الخطر 

الوبائي«.
يش�ار اىل ان اللجن�ة العليا الوطني�ة ملكافحة فايروس 
كورون�ا، اص�درت 25 ق�راراً ملواجه�ة تف�يش جائحة 
كورون�ا م�ن جدي�د، بع�د ف�رتة س�جل الع�راق فيها 
انخفاضاً كبرياً باإلصاب�ات، ومن بن القرارات، فرض 
الحظر الش�امل أيام الجمعة والسبت واألحد، والجزئي 
خال بقية األيام، ويكون الجزئي من الس�اعة الثامنة 

مساًء لغاية الخامسة فجراً.

الصحة النيابية تستبعد 
تطبيق الحظر الكلي
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فمن قبلين بقبول الحق
فاهلل أوىل بالحق
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456 العرب 

المراقب العراقي/بغداد...
دع�ت حركة عصائب أهل الحق الحكومة الرتكية، امس 
االح�د، اىل إحرتام مبادئ حس�ن الجوار وإخ�راج كافة 

قواتها العسكرية املحتلة من  داخل البلد .
وقال بي�ان للحركة تابعته »املراقب العراقي« ان “هناك 
تتج�ددا لتهدي�دات الق�وات الرتكي�ة باجتي�اح االرايض 
العراقية حيث توك�د املعلومات عن وجود خطط تركية 
عس�كرية لغ�زو مناط�ق جبل س�نجار التي س�بق أن 
تحررت بدماء شهدائنا االبرار وعزيمة مقاتلينا االبطال 

من سطوة الزمر االجرامية والتكفريية “.
واضاف البيان “اذ ندين تكرار انتهاك السيادة واستمرار 
االحت�ال الرتكي ل�ارايض العراقية املخال�ف لكل القيم 
الس�ماوية واالعراف والقوانن الدولية والذي يصدر من 
دول�ة جارة ومس�لمة يف�رتض ان تربطنا به�ا عاقات 

حسن الجوار واالحرتام والتعاون املتبادل«.
وطالب�ت الحركة »الحكوم�ة العراقية القي�ام بواجبها 
الدس�توري والقانوني والتصدي  الح�ازم والصارم ملثل 
ه�ذه االعت�داءات ومنع تكراره�ا والعمل الج�اد لتنفيذ 
االرادة الوطنية الش�عبية وقرار مجلس النواب العراقي 
الق�ايض باخراج  كافة القوات االجنبية العس�كرية من 

العراق وضمان أمنه وسيادته واستقاله«.

»أهل الحق« تدعو تركيا 
الحترام مبادئ حسن الجوار

متــى يتـــم التصــــويت 
علـــــى المــــــوازنة ؟

المراقب العراقي/بغداد...
كش�فت عضو مجلس النواب عن محافظة نينوى منى العبيدي ، 
امس االحد، ان املوازنة العامة للدولة وصلت ملراحلها النهائية بعد 

نقاشات واستضافات اخذت وقتا طويا.
وقال�ت العبيدي يف ترصيح صحفي تابعت�ه »املراقب العراقي« ان 
»الفقرة التي تحتاج اىل حل االن هي مسالة نسبة االقليم وامللفات 
املتعلقة بها والتي نامل ان يتم حلها رسيعا لنصل اىل توافق كامل 

القرار املوازنة«.
واستبعدت ان »يتاخر اقرار املوازنة ملا بعد الشهر الحايل .. مشرية 

اىل ان جلسة التصويت ستكون خال هذا االسبوع« .
وكان مجلس النواب قد مدد فصله الترشيعي ش�هرا واحدا ينتهي 
بع�د اس�بوعن القرار املوازن�ة العامة للدولة قب�ل تمتعه بعطلته 
الترشيعية، وعىل الرغم من اقرتاب الربملان عىل حس�م  اقرارها اال 

ان حصة الكرد الزالت موضعاً للتجاذب.
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حرية الرفيق حجي بريج ...  
تناقل�ت وس�ائل التواصل االجتماعي م�ا ورد عن رغد بنت 
املقب�ور صدام أنها إذا أصبحت رئيس وزراء العراق فإنها ال 
تتهاون مع )العم�الء والخونة ووكالء الصفويني واملجوس 
وس�تنزل  قصاص اإلعدام بهم جميعا( . إىل هنا ينتهي أهم 
م�ا جاء يف كالم رغد الت�ي كانت وال زال�ت تتباهى بدعمها 
لإلره�اب يف الع�راق وكان لها دور كبري يف إرس�ال النس�اء 
املجاهدات بجهاد الن�كاح للدواعش فضال عن األموال التي 
أرس�لتها لقيادات البع�ث الصدامي  وهي تس�كن يف عّمان 
بضياف�ة مل�ك األردن الذي يتنع�م بنف��ط الع�راق وأموال 

العراق .
 رغد تم�ارس نش�اطها اإلرهابي علنا وتح�ت األضواء مع 
أزالم النظ�ام املقب�ور برعاي�ة أردنية وحماي�ة دائرة األمن 
واملخاب�رات األردني�ة ونح�ن يف الع�راق حكوم�ة وبرمل�ان 
ورئاس�ات بخدم�ة األردن وره�ن طاعت�ه يف كل ما يطلب 
ويري�د من إعف�اء للبضائع من الرس�وم الكمركية إىل نفط 
باملجان إىل فتح أبواب االس�تثمار للرشكات األردنية . أغرب 
م�ا جاء أيضا بترصي�ح رغد صدام أنها س�تعيد الحرية اىل 
الش�عب العراقي كما كان�ت يف عرصه�ا )الذهبي( يف زمن 

والدها . 
ربم�ا تبدو غبية بالفع�ل أو أنها تتغابى  فلس�ت أدري عن 
أي حرية تتحدث، وصلت حتى لحقوق الفرد الش�خصية يف 
أس�ماء أبنائه وكنت شاهدا عىل بعض منها حيث كان أخي 
عس�كريا يف قاعدة الحري�ة الجوية يف كرك�وك بثمانينيات 
الق�رن امل�ايض  وت�م االتصال به م�ن املستش�فى من قبل 
املمرض�ة املس�ؤولة لتخ�ره أن الله 
رزق�ه بمول�ود )ول�د( . ف�رح أخي 
كثريا واس�تبرش خ�ريا وطلب منها 
أن تثب�ت اس�مه ) ع�ي ( فقالت له 
بلهجته�ا ) ال عين�ي .. ال  .. إحن�ا 
س�ميناه عدي عىل اسم األستاذ ابن 
الس�يد الرئيس القائ�د وراح نكمل 
البي�ان لو عندك اعرتاض عىل اس�م 
عدي ؟(. سكت أخي كبالع الشفرة 
يف جوف الزردوم فإن ظلت ستقتله 
وإن م�رت اىل األمع�اء تدميه�ا . أم�ا 
جريانن�ا الرفيق الح�اج )بريج( فقد رزقه الل�ه ولدا يف عام 
1981 وذهب للمستشفى فاستلم بيان الوالدة باسم صدام 
. أخذ البيان بعد شهر واحد وذهب اىل دائرة النفوس ليخرج 
له بطاقة األحوال املدنية )الجنس�ية( . نظر املوظف للبيان 
فرأى اس�م الولد صدام واس�م األب )بريج( فقال له ) عمي 
روح غرّي اس�م ابنك وتعال حتى أطلعله جنسية،( ، لم يقبل 
الرفي�ق بريج بذلك وش�اط غضب�ا وطنيا وثوري�ا ومبدئيا  

وتوجه اىل مسؤول األمن يف الدائرة واشتكى عىل املوظف . 
توسعت القضية واتصلوا بمديرية األمن العامة التي أرسلت 
ع�ىل الفور مف�رزة إلق�اء القبض ع�ىل املوظ�ف واقتادته 
مب�ارشة اىل التعذيب ملدة ثالثة أيام وم�ن ثم بدأوا التحقيق 
مع�ه . ق�ال له ضاب�ط التحقي�ق ) ول�ك منع�ول الوالدين 
ش�لون تگله غري اسم ابنك واسم ابنه صدام يعني عىل اسم 
الس�يد الرئيس القائد الله يحفُظ�و؟!!( . رد عليهم والدماء 
تس�يل من أنفه ومن بني أس�نانه ) عمي إذا الولد اسم أبوه 

بريج،،تقبلون أسجله صدام بريج ؟ ( .
 يقول�ون إن األمث�ال ت�رب وال تق�اس ولس�ت أدري أي 
حري�ة تعدن�ا بها )رغ�ودة( وأي س�وء وصلن�ا وأي انهيار 
ويأس أوصلنا هؤالء الذي�ن يحكموننا حتى عادت املجرمة 
بنت املجرم رغد صدام تتأمل أن تعود رئيس�ا لوزراء العراق 
وتنع�م علين�ا بحرية الح�اج بريج. ولس�ت أدري لو لم يتم 
التوقيع ع�ىل إعدام صدام من قبل املالك�ي هل كان  صدام 
اآلن رئيس كتلة أو رئيس�ا للرملان أو رئيس�ا للوزراء .. الله 

أعلم.

إصبع	عىل	الجرح	..	

املراقب العراقي/ بغداد...
كش�ف تحال�ف الفت�ح، ام�س االحد، عن رس�الة 
وجهتها املرجعية الدينية اىل وزارة الخارجية بشأن 
التدخ�ل الدويل يف االنتخاب�ات النيابية املقبلة، فيما 
ح�ذر م�ن ان دخول أمري�كا عىل خ�ط االنتخابات 

يفقدها نزاهته.
وق�ال النائ�ب ع�ن التحال�ف حام�د املوس�وي، يف 
إن “وزارة  العراق�ي«  تابعت�ه »املراق�ب  ترصي�ح 
الخارجي�ة أس�تلمت رس�الة م������ن املرجعية 
“املرجعي�����ة  أن  مبين�ا  االنتخاب�ات”،  بش�أن 

رفض������ت يف رسالتها التأثري الدويل عىل مسار 
االنتخابات”.

وأض�اف أن »دخ�ول أمريكا عىل خ�ط االنتخابات 
يفقدها نزاهتها”، مشريا إىل ان “ العراق ذاهب نحو 

الهاوية اذا تسلط مجلس االمن عىل االنتخابات«.

ولف�ت املوس�وي إىل ان »الحكوم�ة بعثت رس�الة 
خطرية اىل مجلس االمن الدويل بخصوص االرشاف 
ع�ىل االنتخاب�ات”، مح�ذرا يف الوق�ت نفس�ه من 
أن “التحال�ف الدويل ق�د يتدخ�ل باالنتخابات عر 

“حماية” بعثات اإلرشاف«.

تحالف الفتح: تــدخـــل أميركــا فــي االنتخـــابــات يفقـدهــا نــزاهتهــا

تغريدة

المحلل السياسي عباس العرداوي

التحرك������ات التركي���ة 
للزح��ف العسكري نحو 
محيطها  او  س���نج����ار 
ق���د يلحقه���ا  م�����ا  او 
حقيقي  اختب���ار  ه���و 
ِع���ي  وم��دَّ للوطنيي���ن 
الوطنية وحماة السيادة 
الفصل  القول  وسيكون 
بإذن  الش���عبي  للحشد 

اهلل.

التربية تجتمع اليوم لحسم تأجيل امتحانات نصف السنة
املراقب العراقي/ بغداد...

أعلنت وزارة الرتبية، امس االحد، عن مقرتح لتأجيل امتحانات 
نصف السنة للدارس�تني االبتدائية والثانوية إىل ال�13 من شهر 
آذار املقبل، فيما اكدت أنه س�يكون اجتماعا لهيئة الرأي لحسم 

املوضوع.
وقال وكيل وزير الرتبية فالح القييس يف ترصيح تابعته »املراقب 
العراقي«إن »اجتماعا سيعقد اليوم االثنني لهيأة الراي ملناقشة 
تاجيل امتحانات نصف الس�نة للدارس�تني االبتدائية والثانوية 
بع�د قرار اللجنة العلي�ا بأن يكون التعليم يف امل�دارس واملعاهد 

والكليات الحكومية واالهلية الكرتونياً من يوم 18 شباط«.
واضاف أن »هنالك مقرتحا لتاجيل امتحانات نصف الس�نة من 

20 شباط الحايل اىل 13 من شهر اذار املقبل«.
وأص�درت اللجن�ة العليا للصحة والس�المة الوطني�ة عددا من 
الق�رارات ملواجهة ف�ريوس كورونا من بينه�ا أن يكون التعليم 
الكرتونياً يف املدارس واملعاهد والكليات ابتداًء من 18 من الشهر 

الجاري وملدة اسبوعني.

المالية النيابية: الحكومة أرادت بمسودة الموازنة تأجيج الشارع
املراقب العراقي/ بغداد...

أك�دت اللجن�ة املالي�ة الني����ابية، امس 
م�ن  ارادت  الحكوم�����ة  ان  االح�د، 
خ�الل املوازنة تأجيج الش�ارع واش�غاله 

بام����ور بعيدة عنه.
وق�ال عض�و اللجنة ري�اض املس�عودي، 
يف ترصي�ح صحف�ي تابعت�ه »امل���راقب 

العراق�ي« إنه »ت�م توزي�ع يف العام 2020 
درج�ة  ال������ف   200 م����ن  اكث�ر 
بدرج�����ات  خاص��������ة  وظيفي�ة 
الحذف واالس�تحداث ف���ي دوائر الدولة 

ووزارتها«.
واضاف، أنه »سيتم تخصيص مبالغ مالية 
ضم�ن املوازن�ة الحالية ألصح�اب العقود 

واالجراء اليومي�ني واملحارضين باالضافة 
اىل قرار 313.

واش�ار املس�عودي اىل ان »م�ا يج�ري من 
حوارات غري مجدية وخالفات حادة بشأن 
املوازنة سببه الحكومة الحالية النها ارادت 
به�ذه املوازن�ة تاجيج الش�ارع واش�غاله 

بامور ليست من اختصاصه«.

اعلن الحش�د الش�عبي، ام�س االحد، عن اخ�رتاق اخطر 
خالي�ا جماع������ات »داع�ش« االجرامي�ة يف ح�وض 
حمرين ش�مال رشق دياىل بعد تع����قب اس�تمر ثالثة 

اشهر.
وق�ال الناط�ق باس�م محور دي�اىل صادق الحس�يني، يف 
ترصي��������ح تابعت�ه »املراق������ب العراق�ي« إن 
»فريقا اس�تخباريا مش������رتكا نجح يف مهمة تعقب 
ورص�����د استمرت 3 اشهر تقريبا من تفكيك واعتقال 
اخط������ر خالي�ا داع������ش االرهاب�ي يف ح�وض 

حمرين«.
واض�اف الحس�يني، أن »الخلي�ة متورط�ة بالعدي�د من 
الهجم�ات االرهاب�ي باالضافة إىل تأمني دعم لوجس�يتي 
لخالي�ا أخرى«، الفت�ا اىل أن »االخرتاق يمثل رضبة اخرى 
لداع�ش كون العملية اخذت اطار معقد جدا قبل كش�ف 
هوي�ة افراد الخلية واعتقالهم الواح�د تلو االخر بكمائن 

نوعية«.

كش������ف مصدر أم�����ن�ي، امس األح�د، عن وفاة 
ش�خصني وإصاب�ة 3 اخ����ري�ن بجروح، اث�ر انفجار 
صهري�ج للوق������ود يف قضاء الق����اس�م بمحافظة 

بابل.
للنف�ط  »صهريج�����ا  إن  املص�������در،  وق����ال 
انفج�ر داخ����ل الح��ي الص���ناعي ف��ي قض����اء 

القاسم«.
وأض����اف، أن »الصهري�ج انفج�ر اثن�اء العم����ل به 
وس�ط الحي الصناعي بقضاء القاس������م، مما أسفر 
عن مرصع ش�خصني وإص�����ابة 3 أشخاص بجروح، 
فض�ال ع�ن وق�وع أرضار يف 3 محال موج����ودة داخل 

الحي«.
وأش�ار إىل أن »ف������رق الدف�����اع امل����دني أخلت 
الح�ادث،  م�كان  م����ن  الش�خصي����ن  جث�����ث 
ونقل������ت املصاب�ني إل����ى املستش����فى لتلق�ي 

العالج«.

الحشد	الشعيب	يخرتق	اخطر	
خاليا	داعش	يف	حمرين

وفاة	شخصين	واصابة	3	اخرين	
بانفجار	صهريج	للوقود	يف	بابل	

ين
ألم

ط	ا
شري

ال

الغرف المظلمة تنجي الفاسدين من المحاسبة !

»التوافق السياسي« يلغي ملف استجواب وزراء الكاظمي 
املراقب العراقي/ أحمد محمد...

اس�تجواب  يف  الرمل�ان  إخف�اق  بع�د 
محافظ البن�ك املرك�زي ورشوعه ببدء 
ملف محاس�بة املسؤولني، عادت الكتل 
االول  املرب�ع  اىل  النيابي�ة  السياس�ية 
لتنته�ج املب�دأ التوافق�ي، واعتماده يف 
ملف االستجوابات التي تلوح بها الكتل 
السياس�ية ب�ني الح�ني واآلخ�ر، بغية 
تس�ويفها عر عقد صفقة ترضية بني 
الكتل التي تقف خلف الوزراء املشمولني 

باالستجواب.
أن  رأوا  الس�يايس  للش�أن  مراقب�ون 
ال�دورة النيابي�ة الحالية ه�ي االضعف 
من�ذ عام 2005، معترين أن الكثري من 
امللفات الحساس�ة تحول�ت ح�����را 
عىل ورق بس�بب التوافقات السياس�ية 
التي ش�هدتها ال��������دورة النيابية 

الحالية. 
وقدم�ت ع�دد م�ن الكت�ل السياس�ية 
طلبات اىل هيأة رئاس�ة مجلس النواب، 
باس�تجواب ع�دد م�ن وزراء  خاص�ة 
حكوم�ة مصطف�ى الكاظم�ي، وم�ن 
أب�رز هؤالء وزير املالي�ة عي عبد االمري 
عالوي ووزير الداخلية عثمان الغانمي 
والدفاع جمعة عناد، باإلضافة اىل وزير 
البلدي�ات نازن�ني محمد ورئي�س هيأة 
اإلعالم واالتصاالت عي نارص الخويلدي 
ومحافظ البنك املركزي مصطفى نايف 

مخيف.
الكت�ل السياس�ية ال�رشوع  وحاول�ت 
بتلك االس�تجوابات خالل الفرتة القليلة 
املاضي�ة م�ن خ�الل البدء باس�تجواب 
محاف�ظ البن�ك املرك�زي ع�ىل خلفي�ة 

قضية رفع س�عر ال�دوالر، إال أن العديد 
م�ن الكتل السياس�ية حال�ت دون ذلك 
جلس�ة  حض�وره  ع�دم  ع�ىل  وأرصت 

االستجواب.
مراقب�ون للش�أن الس�يايس أك�دوا أن 
عملية االس�تجواب التي يجري الحراك 
عليه�ا يف الرمل�ان مبني�ة ع�ىل أس�س 
سياس�ية، وبالتايل فإنها تنتهي باتفاق 
س�يايس بني الكتل النيابية، الس�يما أن 
جمي�ع املش�مولني باالس�تجواب تقف 

وراءهم كتل سياسية.
م�ن جهة، أخرى اتهمت كتل سياس�ية 
هيأة رئاس�ة الرمل����ان بالس�عي اىل 
تعطي�ل االس�تجوابات م�����ن خالل 
ع�دم البت بموع�د إج�راء األغلب األعم 

منها.
أن  عب�اس،  ق�ي  النائ�ب  وأك�د 
االس�تجوابات س�تلغى يف ح�ال اُجريت 
االنتخابات الرملانية املبكرة يف موعدها 
املح�دد من قبل الحكوم�ة، متهما هيأة 
الرئاس�ة بخ�رق النظام الداخ�ي فيما 

يخص هذا امللف. 
وأض�اف، أن تل�ك الطلب�ات م�ا ت�زال 
مطروح�ة أم�ام رئاس�ة الرمل�ان دون 
أن ُتح�رََّك وُتؤَخ�َذ إجراءاتها القانونية، 
مبينا أن الرملان سيكون منشغال طوال 
الف�رتة الحالية بمرشوع قانون املوازنة 
االتحادي�ة لس�نة 2021، نظ�را لكث�رة 
االعرتاضات واملالحظ�ات املقدمة حول 

املرشوع.
ورأى املحلل السيايس سعد الزبيدي، أن 
»ال�دورة النيابية الحالي�ة هي األضعف 
الس�ابقة،  ال�دورات  مس�توى  ع�ىل 

حي�ث لم تأخ�ذ دورها س�واء يف مجال 
محاس�بة املس�ؤولني الحكوميني أو يف 
ترشيع القوانني املرتبط����ة باملواطن 

العراقي«.
وق�ال الزبيدي، يف ترصيح ل�� »املراقب 
العراق�ي« إن »جميع الفعاليات واملهام 
الت�ي ق�ام بها أعض�اء مجل�س النواب 
والكتل السياسية خالل الدورة النيابية 
توافق�ات  ع�ن  عب�ارة  ه�ي  الحالي�ة 
وإرض�اءات قللت من ش�أن املؤسس�ة 
الترشيعي�ة، بما يف ذلك االس�تجوابات، 
ففي الوقت الذي تش�كل حراك سيايس 
ملحاس�بة محاف�ظ البن�ك املركزي عىل 
خلفية أزمة ال�دوالر قابله رفض وعدم 
حض�ور عدد كبري من الكت�ل الرملانية، 
وه�ذا االمر بدوره س�يلقي بظالله عىل 
باقي االس�تجوابات وسيجعلها يف مهب 

الريح«.
 وأض�اف، أن »الكتل السياس�ية عادت 
اىل مربع »طمطم�ي وأطمطملك« فيما 
املس�ؤولني  محاس�بة  عملي�ة  يخ�ص 
الحكومي�ني س�واء ال�وزراء أو من هو 

بدرجتهم«.
وأش�ار اىل أن »هناك سعيا نحو الجري 
وراء املصال�ح الش�خصية بعي�دا ع�ن 
مصلحة البلد والش�عب، وهذا جزء من 
الفس�اد  إدارة  يف  الواضح�ة  الرشاك�ة 

اإلداري واملايل«.
وح�ول التلوي�ح بتأجيل االس�تجوابات 
اىل إش�عار آخر اعت�ر الزبيدي، أن »ذلك  
واإلع������الن  التس�ويف  م�ن  ج�زٌء 
ع�ن الصفقات السياس�ية الت�ي أنهت 

االستجوابات«.

بالــوثيقـة

التعليم العالي تعمم قرار اعتماد 
التعليم االلكترون����ي في الكليات 

والمعاهد.
منهل عبد األمري المرشدي ..
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كش�فت لجنة االقتصاد واالس�تثمار النيابية ، عن تدخل الس�فارة 
األمريكي�ة يف بغداد بتغيري س�عر رصف الدوالر الذي اثار موجة من 
الس�خط الشعبي وارض بالطبقات الفقرية، عادا التواجد األمريكية 
الح�ايل “احتالال”.وقال عض�و اللجنة النائب حامد املوس�وي , إن 
“السفارة األمريكية يف العاصمة بغداد تدخلت بالورقة االقتصادية 
التي أعلنت عنها حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يف وقت 
س�ابق”.وأضاف املوس�وي، أن “الس�فارة األمريكية تدخلت أيضا 

بقضية تغيري سعر رصف الدوالر الذي اقرته الحكومة مؤخرا”.
ولف�ت املوس�وي وه�و نائ�ب ع�ن تحال�ف الفت�ح إىل ان  الوجود 
االمريك�ي الحايل يعد احتالال بخالف قرار مجلس النواب الذي نص 

عىل اخراج كافة القوات األجنبية وعىل رأسها األمريكية”.

االقتصاد النيابية: السفارة األميركية 
تدخلت بتغيير سعر صرف الدوالر

اك�د عضو مجل�س النواب ري�اض املس�عودي, تضمني إعادة 
املفسوخة عقودهم والفاحصني اىل الخدمة يف قانون املوازنة , 
مبينا ان العمل بهذا القرار س�يكون بعد إقرار املوازنة من قبل 
الحكوم�ة بعد ان تم تخصيص األموال لهم .وقال املس�عودي, 
ان ” قضي�ة إعادة املفصوخه عقودهم اخذت من النقاش�ات 
الكثري حيث تم تحديد الفئات املش�مولة بعد اجتماعات قدرت 
ب� 36 اجتماع وباالتايل تم تضمني اعدتهم باملوازمة”.وأضاف، 
أن “الحكومة ستصدر تباعا قرارات اعادتهم بعد ان يتم إقرار 
املوازنة”، مش�ريا اىل ان “املش�مولني بالقرار منتس�بي وزارة 
الدفاع ووزارة الداخلية وحش�د الدف�اع”.وكان النائب مختار 
املوس�وي أك�د يف ترصيح س�ابق، انه ال يمكن القب�ول بإقرار 
املوازنة دون تضمينها موضوع عودة املفس�وخة عقودهم اىل 

الخدمة يف قوات الحشد الشعبي والجيش والرشطة.

نائب: الموازنة تضمنت إعادة المفسوخة 
االقت�صاديعقودهم من الخدمة لهذه الشرائح

اوضح عضو اللجنة املالية النيابية شريوان 
م�ريزا ، أن هن�اك انفراج�ا يف االزم�ة ب�ني 
بغداد واربيل بشأن املوازنة، إال أنه أشار إىل 

صعوبة إرضاء جميع االطراف.
وقال م�ريزا ، »خالل االي�ام املاضية حصل 
بع�ض االنف�راج يف ازم�ة تحدي�د نس�بة 
كردستان ويف حال التوصل اىل اتفاقية فان 

املوازنة ستمرر خالل االسبوع املقبل«.
واضاف ان »املالي�ة النيابية بارشت عملها 
ظهر اليوم لبح�ث تعديالت املوازنة االخرية 
ووضع االرقام، فضال عن مناقش�ة حصة 

كردستان« .

وأش�ار م�ريزا إىل أن »انته�اء مناقش�ات 
املوازنة بصورة مرضية للجميع امر صعب 
ج�دا، اال انه�ا س�تكون مهم�ة ومفصلية 
الخدمي�ة  املش�اريع  يف  س�يما  للجمي�ع، 

واالستثمارية«.
وكان مص�در نيابي ق�ال ، أن نواب اللجنة 
املالي�ة الك�رد ابلغوا رئاس�تها ب�أن الكتل 
الكردي�ة س�تقاطع جلس�ة التصويت عىل 
املوازن�ة ما لم يتم ادارج الفقرتني ١٠ و١١ 
وتثبيت حصة كردس�تان بواق�ع 6٧،١٢٪ 
من املوازنة، باإلضافة إىل تس�ليم ٢٥٠ الف 

برميل لرشكة سومو.

المالية النيابية تتحدث عن انفراج في االزمة مع كردستان
اكد مس�ؤول حكوم�ي يف دياىل ، اس�تقرار 
تدفق البضائ�ع االيرانية غرب منفذ حدودي 

رشق املحافظة للشهر الثاني عىل التوايل.
وق�ال مدي�ر ناحي�ة من�ديل وكالة)9٠ك�م 
رشق بعقوبة( م�ازن الخزاعي ،ان” تدفق 
البضائع االيرانية عرب منفذ منديل الحدودي 
مستقريف معدالته للشهر الثاني عىل التوايل 
عن�د معدل ي�راوح بني 8٠-١٠٠ ش�احنة 

يوميا”.
واضاف الخزاعي،ان” االجواء الباردة وملف 
كورون�ا لم يوثر عىل مع�دل تدفق البضائع 
االيرانية اىل داخل العم�ق العراقي”، مؤكدا 

أن “عملي�ة التب�ادل تعتم�د كل االجراءات 
الوقائي�ة وهن�اك متابعة ميداني�ة من قبل 

الجهات ذات العالقة”.
واش�ار اىل ان” تاثري منافذ كردستان اليزال 
مس�تمرا ع�ىل منفذ من�ديل ولك�ن الوضع 
افضل م�ن قبل ونامل ان ترتفع االنش�طة 
وان يحدد نسبة من االيرادات العمار منديل 
وبقي�ة املناط�ق الحدودي�ة القريب�ة النها 

بامس الحاجة لالعمار والبناء”.
ويعد منف�ذ منديل من اهم املنافذ الحدودية 
يف دياىل وافتتح قبل سنوات من اجل تعزيز 

التبادل التجاري بني العراق وايران.

ديالى تعلن استقرار تدفق البضائع  عبر »منفذ مندلي«

ارتفاع إنتاج أوبك 
نحو 180 ألف برميل 

يوميًا في كانون الثاني
قال�ت منظمة ال�دول املنتجة للنف�ط »أوبك«، إن 
إنتاج أعض�اء املنظمة )١3 عض�وا(، ارتفع نحو 
١8٠ ألف برميل يوميا خالل كانون الثاني املايض، 

وسط ارتفاع إمدادات النفط السعودية وإيران.
أن  الش�هري،  تقريره�ا  يف  املنظم�ة  وأوضح�ت 
إنتاجها ارتف�ع إىل ٢٥.496 ملي�ون برميل يومياً 
خالل الش�هر املايض، مقارنة مع ٢٥.3١٥ مليون 
برميل يومياً يف كانون األول الس�ابق له أي بزيادة 

بنحو ١8٠ ألف برميل يوميا.
وحس�ب التقري�ر، رفع�ت ٧ دول إنتاجه�ا خالل 
الش�هر املايض بأرقام متفاوتة أبرزها السعودية 
)أك�رب منتج للنفط يف أوب�ك(، التي زادت إنتاجها 
بنح�و 89 أل�ف برمي�ل يومي�ا إىل 9.٠٥4 ماليني 
برمي�ل، وزادت فنزوي�ال انتاجها بنح�و ٧٢ ألف 
برميل.وأش�ار التقرير إىل أن ايران رفعت إنتاجها 
هي االخ�رى بنحو 6٢ أل�ف برميل يومي�ا، بينما 
زادت اإلم�ارات إنتاجه�ا بنح�و 36 أل�ف برمي�ل 
يوميا، ثم الكويت ٢٢ ألف برميل يوميا، والجزائر 
بنح�و 8 آالف برميل يوميا وانغ�وال بنحو ٧ آالف 
برمي�ل يوميا.يف املقابل، خفض�ت 6 دول إنتاجها 
يف مقدمته�ا ليبيا بنح�و ٥١ ألف برميل يوميا، ثم 
ونيجريي�ا 3١ ألف برمي�ل يوميا، والع�راق بنحو 
١3 أل�ف برميل، وغينيا االس�توائية 9 آالف برميل 
يومي�ا، والغاب�ون بنح�و 8 آالف برمي�ل يومي�ا 
والكونغ�و بنح�و الفني برميل يومي�ا.ويف أبريل/ 
نيس�ان، توصل�ت مجموع�ة »أوب�ك+« إىل اتفاق 
ينص يف مرحلته األوىل عىل خفض اإلنتاج بمقدار 
9.٧ ملي�ون برمي�ل يومي�ا حت�ى نهاي�ة يونيو/

حزيران تم تمديدها حتى نهاية يوليو/تموز.
تخفي�ف  ب�دأ  الح�ايل،  أغس�طس/آب  ومطل�ع 
التخفيض إىل ٧.٧ ماليني برميل يوميا حتى نهاية 
٢٠٢٠، وم�ن ثم إىل ٥.8 ماليني برميل يوميا حتى 

نهاية أبريل/نيسان ٢٠٢٢.

بـاب »التهــريب« ُيفتح على مصــراعيـه في 
كــردستـــان واالكـتفاء الذاتي ُيهّدد 

منــافـذ اإلقليـم تدمــر المنتــج المحلي

املراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي
حق�ق القط�اع الزراع�ي يف الس�نوات االخ�رية نوعا 
ا ونوع�ا وبجهود ذاتية من  م�ن التطور يف االنتاج كمًّ
قب�ل املزارع�ني , حت�ى وص�ل االم�ر اىل تحقيق نوع 
من االكتف�اء الذاتي لع�دد من املحاصي�ل الزراعية , 
ما س�مح بتصدي�ر كميات كبرية من تل�ك املحاصيل 
اىل دول الج�وار , االمر الذي ُيَع�دُّ تطورا جديدا يف هذا 
القط�اع , إال أن ما ي�ؤرق املزارعني هي منافذ االقليم 
املفتوح�ة عىل محافظ�ات العراق والتي يس�مح من 
خاللها باس�ترياد املحاصيل الزراعي�ة، ما دعا وزارة 
الزراع�ة اىل اتخ�اذ إج�راءات صارمة ه�ي االوىل منذ 
٢٠٠3 لحماي�ة املنتج املحيل , فق�د تم ضبط وإتالف 
كمي�ات كب�رية م�ن محاصي�ل الخ�ر ومنتج�ات 
الدواجن املهرب�ة، واتخاذ اإلج�راءات القانونية بحق 
املخالفني، وطالبت الحكومة والجهات االمنية بضبط 
السيطرات التي يف تماس مع االقليم ملنع استرياد تلك 

املنتجات التي حققت نظريتها املحلية اكتفاًء ذاتيا .
لجن�ة الزراع�ة واملي�اه النيابي�ة أك�دت ، أن�ه م�ن 
غرياملمك�ن أن تتم املحافظة عىل املنتج املحيل وحدود 
إقلي�م كردس�تان مفتوحة أمام البضائ�ع واملنتجات 
الزراعي�ة التي تدخل اىل البلد بصورة مس�تمرة ومن 
دون انقط�اع وق�د أغرقت االس�واق العراقي�ة بهذه 
املنتج�ات والبضائع واملترر فيها امل�زارع العراقي 
واقتص�اد البلد, ودعت الحكومة اىل أن تقوم بواجبها 
ع�ىل أكمل وج�ه وأن تبتعد عن الش�عارات وتش�كل 
اللج�ان التي تدع�ي بها حماي�ة املنت�ج الوطني ألن 
حمايت�ه تأتي من خالل إحكام الس�يطرة التامة عىل 
املنافذ الحدودية لالقليم ومنع دخول أية مواد غذائية 

أو زراعي�ة حينه�ا س�تكون هنالك حماي�ة حقيقية 
للمنتج الوطني يف البلد«.

مختصون أكدوا أن وزارة الزراعة يبدو أنها أفاقت من 
س�باتها الطويل , فاإلجراءات االخ�رية املتمثلة بتلف 
البضائ�ع املهرب�ة من مناف�ذ االقلي�م اىل املحافظات 

العراقية قد جوبهت بقوة من خالل إتالفها وبش�كل 
علني ، ما يعد عملية ردع ملن يس�عى اىل تدمري املنتج 
املحيل الذي حقق طفرات يف االنتاج والنوعية  وجعله 
مرغوبا لدى دول عديدة تس�عى الس�ترياد املحاصيل 
العراقي�ة , وعىل الحكومة أن تس�اند خطوات وزارة 

الزراع�ة م�ن خ�الل إعداد خط�ة محكم�ة للحد من 
تهري�ب املحاصيل املس�توردة اىل املحافظات االخرى 
ع�رب االقلي�م الذي يمتل�ك منافذ حدودي�ة 9٠٪ منها 
غري نظامية , فحكومة االقليم تس�عى لتدمري املنتج 

الوطني وحسب خطة خبيثة اُِعدَّْت لهذا الغرض.

وي�رى الخب�ري االقتصادي لطيف العكي�يل يف اتصال 
م�ع ) املراقب العراق�ي(: أن منافذ إقليم كردس�تان 
مفتوح�ة أم�ام البضائ�ع واملنتج�ات الزراعية التي 
تدخ�ل اىل البلد بص�ورة غري رس�مية لتدمري املنتوج 
املح�يل , وج�اءت إج�راءات وزارة الزراع�ة لحماية 
املنت�ج الوطني م�ن خالل االلتزام الت�ام بالروزنامة 
الزراعي�ة التي أطلقتها , فكانت عملية إتالف أطنان 
م�ن املحاصي�ل املس�توردة ع�رب مناف�ذ االقليم غري 
الرس�مية خطوة جيدة للرد عىل حكومة االقليم التي 

تسعى لتدمري املحاصيل الزراعية الوطنية.
وتاب�ع العكي�يل : أن الس�يطرة التام�ة ع�ىل املنافذ 
الحدودي�ة لإلقلي�م ومنع دخول أية م�واد غذائية أو 
زراعية حينها ستكون هنالك حماية حقيقية للمنتج 
الوطن�ي يف البلد وهذا يقع ع�ىل عاتق الحكومة التي 
ل�م ُتْبِد جدي�ة يف إغالق املنافذ غري الرس�مية لإلقليم 
والتي تستخدم لتهريب املنتج املستورد إلغراق البالد 
به.من جهته أكد املختص بالشأن االقتصادي حسني 
ع�الوي يف اتصال مع ) املراق�ب العراقي(: أن االقليم 
ما زال يش�كل نقطة خطر عىل االكتف�اء الذاتي من 
املحاصيل , فهو أداة بيد قوى خارجية لتدمري االنتاج 
الوطني ع�رب إغراق البل�د ببضائع مس�توردة تنتج 
محلي�ا , إال أن الحكوم�ة لم تِع مخاط�ر املنافذ غري 
الرسمية لإلقليم التي تستخدم للتهريب , لذلك يجب 
أن تكون هناك مادة يتضمنها مرشوع موازنة العام 
الحايل بإجبار حكوم�ة اإلقليم عىل الكف عن تهريب 
املحاصيل املس�توردة للمحافظ�ات االخرى ويف حال 
تك�رار ذلك يجب أن يكون هناك رد حكومي يُحدُّ من 

ذلك .

أك�د وزير النفط احس�ان عب�د الجبار ، أن 
الع�راق لدي�ه مس�اعي لبناء مس�تودعات 
خزنية نفطية يف كل من باكستان والصني، 
مش�ريا إىل أن ٧٠٪ م�ن ص�ادرات الع�راق 

النفطية تذهب اىل الرشق.
وقال عبد الجبار ان »العراق يسعى اىل بناء 
مس�تودعات خزني�ة نفطية يف باكس�تان 
والصني«، منوها اىل »وجود نقاش حقيقي 
مع رشكة )برايفت( الصينية ومع رشكات 
حكومية صيني�������ة اخ�����رى بغية 
بناء مس�تودعات تكون بإدارة مشركة ما 
بني هذه الش�������ركات وش������ركة 
س�ومو الوطني�ة الع����راقي�ة لتصدي�ر 

النفط« .
وتابع  بالق�ول ان »النقاش�ات مع الصني 
وصل�ت إىل مراح�ل متقدم�ة ج�دا وتت�م 
له�ذه  االقتص�ادي  املودي�ل  دراس�ة  اآلن 

املستودعات«.
واض�اف عبد الجبار أن »باكس�تان س�وق 
م�ن  وليس�ت  للع�راق  بالنس�بة  جدي�دة 
األسواق  املستهدفة«، مؤك�����دا »وجود 
نق�اش م�ع الحك�����ومة الباكس�تانية 
ع�ىل موضوع دخول نفط البرصة للس�وق 

الباكستانية ».
إن »٧٠٪ م�ن ص�ادرات  بالق�ول  وأكم�ل 
الع�راق النفطية تذهب اىل الرشق وان ٪9٠ 
م�ن ه�ذه الص�ادرات تذه�ب إىل األس�واق 

الصينية والهندية«.

العراق يكشف عن مساٍع 
لبناء مستودعات خزنية 

نفطية في باكستان والصين اعلن مجلس الوزراء، رصف مستحقات 
الزراع�ي ٢٠١9 –  الفالح�ني للموس�م 

.٢٠٢٠
األمانة العام�ة ل مجلس الوزراء قالت يف 
بي�ان  ،ان »مجلس ال�وزراء، قرر وبناًء 
ع�ىل ما عرض�ه وزي�ر التج�ارة عرضاً 
طارئاً خالل اجتم�اع مجلس الوزراء يف 
جلسته االعتيادية السادسة املنعقدة يف 

.»٢٠٢١/٢/9
واضاف ان�ه« تم رصف مبلغ مئة مليار 
دينار م�ن رصيد الرشكة العامة لتجارة 
الحب�وب، وتوزيعها لتس�ديد دفعة من 
مس�تحقات الفالحني للموسم الزراعي 
يس�تقطع  أن  ٢٠٢٠(،ع�ىل   –  ٢٠١9(
املبل�غ املذكور الحقاً، عند تس�لم مبالغ 
مستحقات الفالحني من وزارة املالية«.

صرف مستحقات الفالحين للموسم 
الزراعي 201٩– 2020
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دوالرا قيمة نفط البصرة 
الخفيف , ما سيحد من عجز 

الموازنة االفتراضي

62.13

مليون دوالر مبيعات البنك 
المركزي من العملة الصعبة 
وهي نسبة اعلى مما كان 

يبيع في االيام السابقة

حمل�ت لجنة الزراع�ة واملي�اه وااله�وار النيابية 
، بع�ض الجه�ات الحكومية مس�ؤولية االرضار 
باملنتج املحيل واغراق السوق باملنتجات املستوردة 

الزراعية والحيوانية منها بشكل خاص.
وق�ال رئي�س اللجنة س�الم الش�مري يف بيان ان 
والترشيع�ي  الرقاب�ي  »اللجن�ة وخ�الل عمله�ا 
االنت�اج  زي�ادة  اج�ل  م�ن  عمله�ا  يف  مس�تمرة 
املح�يل واس�تمرار االكتفاء الذاتي ال�ذي وصل اىل 

مستويات مرتفعة باغلب املنتجات زراعية كانت 
او حيوانية«.واض�اف ان »البع�ض ال ي�روق ل�ه 
ه�ذا االنتاج الوف�ري واالكتفاء الكام�ل بل تحاول 
وبخط�ط خبيثة اغ�راق الس�وق بمنتجات املحيل 
منه�ا افضل واحس�ن ولكنها تعك�ف عىل رضب 
املنت�ج املح�يل إلبقاء الع�راق مس�توردا ولرب 
انتاجه الزراعي والحيواني«.وش�دد الشمري عىل 
رضورة »ال�رب م�ن حديد ع�ىل كل من يحاول 

رضب االقتص�اد الوطن�ي وال�ذي ب�دأ باالنتعاش 
مستفيدا من الخطط السليمة بتعاون اللجنة مع 

الجهات املعنية«.
واكد رئيس لجنة الزراعة واملياه واالهوار النيابية 
قوان�ني خاص�ة ملحاس�بة  ع�ىل »رضورة س�ن 
ومحاكم�ة من يح�اول رضب االقتص�اد الوطني 
باي ش�كل وتقديمهم للقضاء وتغريمهم والحكم 
عليهم بأقىس العقوبات القانونية الخاصة بذلك«.

الزراعة النيابية: االضرار بالمنتج المحلي خطة خبيثة إلبقاء العراق مستوردًا

البنك المركزي: ال يوجد تهديد على االحتياطي جراء االقتراض
العراق�ي  املرك�زي  البن�ك  اس�تبعد 
وج�ود تهديد ع�ىل احتياطي العملة 
األجنبية من جراء االقراض، مشريا 
إىل أن انتع�اش س�وق النفط يعظم 

االحتياطي.
وقال مدي�ر عام دائرة املحاس�بة يف 
البنك املركزي إحس�ان شمران ، إن« 
احتياطي البن�ك املركزي الدوالري ال 
يتأثر بش�كل مب�ارش باالقراضات 
الت�ي تق�وم به�ا وزارة املالي�ة من 
املصارف«، الفتاً اىل أن« تأثريها غري 

مب�ارش ومح�دود«.
وأكد  املركزي أن تغيري سعر الرصف 
خل�ق تنافس�اً ب�ني املنت�ج املح�يل 

واملستورد.
وأش�ار اىل ان »البن�ك املركزي يقوم 
باملراقبة والتأكد من سالمة الدنانري 
التج�ار  يس�لمها  الت�ي  العراقي�ة 
ليقوم�وا ب�رشاء الدوالر خش�ية ان 

تكون مصادرها غري معروفة او لها 
عالقة بجرائم غس�يل األموال بعدها 

يتم تسليم الدوالر«.

تش�عر  اآلن  الس�وق  أن  وأوض�ح 
باالرتي�اح قلي�اًل بع�د تغيري س�عر 
ال�رصف الذي اس�هم بتقليل عملية 

االسترياد وخلق التنافس بني السلع 
العراقية واالجنبية«،الفتاً اىل أن تغيري 
س�عر الص����رف سيساعد املنتج 
الوطني يف تس�������ويق بضاعته 
بعد أن أصبحت البضاعة املستوردة 
مرتفع�ة القيم����������ة بحدود 

.« ٪ ٢٢
ولف�ت اىل أن »تغي�ري س�عر الرصف 
الذي ق�ام به البن�ك املركزي لصالح 

دعم املنتج الوطني ضد املستورد«.
وتاب�ع أن » انتع�اش س�وق النفط 
من ش�أنه تعظيم احتياجات العملة 
الصعبة وتخفي�ف العجز يف املوازنة 
العام�ة لع�ام ٢٠٢١،منوه�ا  ب�أن 
ال�دوالرات التي تجبى م�ن فروقات 
بيع النفط ستعزز احتياطي العملية 
االجنبية للبنك املرك�زي كما ان ذلك 
سيقلل الضغط عىل احتياطي البنك 

من العملة«.
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المراقب العراقي/ متابعة...
يس�تضيف رئيس الوزراء الربيطان�ي اجتماعا افرتاضيا 
عن بعد لزعماء مجموعة الس�بع هذا األس�بوع، للدعوة 
للتح�رك من أجل تأمني توزيع عاملي عادل للقاحات ضد 

فريوس كورونا.
وأفاد مكتب بوريس جونس�ون بأن االجتماع املقرر يوم 
الجمع�ة املقبل هو األول منذ نيس�ان املايض، وس�يكون 

أيض�ا أول مش�اركة يف لق�اء متع�دد األط�راف للرئيس 
األمريك�ي الجديد ج�و بايدن منذ توليه الس�لطة. ولفت 
املكت�ب إىل أن جونس�ون س�يدعو املجموع�ة إىل العم�ل 
ع�ى تحديد نه�ج عاملي ملواجه�ة األوبئة لوض�ع نهاية 
“للسياس�ات القومي�ة وغريها م�ن السياس�ات املثرية 
للخالف�ات الت�ي خيمت ع�ى االس�تجابة األوىل لفريوس 
كورون�ا”. يأت�ي ذل�ك، بعدما ح�ذرت منظم�ة الصحة 

العاملية من أن السياس�ة “األناني�ة” للبلدان الغنية تجاه 
اللقاحات قد ترتك الدول شديدة الفقر واملرىض يف خطر، 
وقد تتس�بب أيضا يف استمرار انتشار الفريوس وتحوره. 
ويستضيف جونسون يف حزيران أول قمة فعلية بحضور 
زعماء املجموعة خالل نحو عامني وذلك يف قرية ساحلية 
بجن�وب غرب إنجل�رتا. وس�رتكز تلك القمة ع�ى إعادة 
البناء بعد الجائحة، وبحث سبل مواجهة التغري املناخي.

المراقب العراقي/ متابعة...
بينما تتقدم قوات الجي�ش اليمني واللجان 
الشعبية »أنصار الله« أكثر فأكثر يف مختلف 
أنح�اء مدينة م�أرب، بذلت ال�دول املعتدية 
الكث�ري م�ن الجه�ود خ�الل األي�ام القليلة 
املاضية بمس�اعدة أنصارها الغربيني لوقف 

العمليات العسكرية عى املدينة.
وتقول مص�ادر ميدانية، إن ق�وات الجيش 
واللج�ان الش�عبية اقرتب�ت خ�الل اليومني 
املاضيني من أبواب مأرب من املحور الغربي 
وس�يطرت بالكام�ل عى مديري�ة رصواح، 
وهي أقرب جبهة للمدين�ة. ولفتت املصادر 
إىل أن�ه بعد تنفيذ عملية عس�كرية ناجحة، 
نقط�ة  أول  إىل  اليمني�ة  الق�وات  انتقل�ت 
عس�كرية تابعة لعنارص املرتزق�ة التابعني 
للحكومة اليمنية املس�تقيلة يف غرب مدينة 

مأرب.
وقب�ل ذلك تمكن�ت أبطال الجي�ش واللجان 
الش�عبية اليمني�ة م�ن مح�ارصة عن�ارص 
ومرتزقة تابعني  لتحالف العدوان السعودي 
يف منطق�ة »الطلع�ة الحم�راء« الواقع�ة يف 

مديرية رصواح.
الع�دوان  تحال�ف  أن  إىل  التقاري�ر  وتش�ري 
الس�عودي نقل العدي�د من الجرح�ى الذين 
س�قطوا يف جبهة رصواح إىل مستش�فيات 
محافظة ش�بوة لتلق�ي العالج بع�د امتالء 
مستش�فيات مأرب بجث�ث ملرتزقة تحالف 
وبعدم�ا  وجرحاه�م  الس�عودي  الع�دوان 
ش�اهد قادة تحال�ف العدوان ه�ذه الهزائم 
الت�ي لحق�ت بمرتزقتهم، قام�ت مقاتالت 
الجو السعودية بتنفيذ العديد من الهجمات 
الهس�تريية ع�ى الج�زء الغربي م�ن مدينة 
م�أرب وذلك من أج�ل إبطاء حرك�ة أبطال 
املقاوم�ة اليمني�ة للوصول إىل قل�ب مدينة 

مأرب.
ولك�ن تل�ك الهجم�ات الهس�تريية ل�م ُتثِن 
أبطال الجيش واللجان الشعبية من مواصلة 
تقدمه�م نحو مدين�ة مأرب، لذل�ك يبدو أن 
تحالف العدوان الس�عودي جمع عددا كبريا 
من العنارص اإلرهابية التكفريية والس�لفية 
م�ن محافظات املهرة وحرضموت وش�بوة 

وقاموا بنقلهم إىل جبهة مأرب.
ولق�د أخ�رب الس�عوديون ق�ادة الحكوم�ة 
اليمنية املستقيلة القابعة يف فنادق الرياض، 
أن هذه القوات اإلرهابية قد تدربت يف قاعدة 
عسكرية تس�يطر عليها اإلمارات يف إريرتيا 

لع�دة أش�هر وت�م إرس�الها عى الف�ور إىل 
س�احات القتال يف غرب مأرب ملنع س�قوط 
ه�ذه املدين�ة االس�رتاتيجية. ولقد كش�فت 
العدي�د م�ن املص�ادر امليداني�ة أن بع�ض 
العن�ارص اإلرهابي�ة رفع�وا أع�الم تنظي�م 
القاعدة اإلرهابي يف ساحات القتال وجاءت 
هذه التط�ورات بعد أن ن�ر زعيم القاعدة 
»خال�د باطريف�ي« رشي�ط فيدي�و جدي�ًدا 

لنفسه.
ومع تصاعد االش�تباكات عى جبهة مأرب، 
ب�دأ املؤي�دون الغربي�ون لتحال�ف العدوان 
الس�عودي، بم�ا يف ذل�ك الوالي�ات املتحدة، 
العملي�ات  وق�ف  رضورة  ع�ن  باالع�الن 
القتالي�ة  يف مدينة م�أرب. ولقد وصل »تيم 
الن�در كينج«، املبعوث األمريك�ي الجديد إىل 
اليم�ن، قبل عدة أي�ام إىل الري�اض يف بداية 
مش�اوراته  أن  ويب�دو  اإلقليمي�ة  جولت�ه 
م�ع ملك الس�عودية يف الري�اض ركزت عى 
العملي�ات العس�كرية يف م�أرب، القاع�دة 
األخ�رية للس�عودية يف ش�مال رشق اليمن، 
وكذل�ك ع�ى وق�ف تق�دم ق�وات املقاومة 

اليمنية نحو هذه املدينة.
وح�ول ه�ذا الس�ياق، كش�فت العدي�د من 
التقارير أن أبطال الجيش واللجان الشعبية 
اليمني�ة تمكن�وا خ�الل االي�ام املاضية من 
تحري�ر مديري�ة رصواح بش�كل كامل رغم 
تدخ�ل الط�ريان املع�ادي يف املع�ارك ونظراً 
وجرح�ى  بقت�ى  م�أرب  مش�ايف  المت�الء 
للمرتزقة، نقلت اعداد كبرية منهم اىل مشايف 
محافظ�ة ش�بوة. وم�ع تراك�م انتصارات 
صنعاء عى الجبهات سارعت الدول الداعمة 
لتحالف الع�دوان اىل التدخل وصدق الربملان 
األوروب�ي عى قرار يدعو النس�حاب جميع 
الق�وات األجنبي�ة من اليم�ن وإنهاء ووقف 
العدوان علي�ه والتأكيد عى أن ال حَل لألزمة 
يف اليم�ن إال ع�رب مفاوضات بقي�ادة يمنية 
تش�مل جمي�ع مكون�ات الش�عب. الق�رار 
االوروبي دفع املتحدث باسم حركة »انصار 
الله«، »محمد عبد السالم« ليؤكد ان املواقف 
الداعية لوقف الحرب ورفع الحصار بش�كل 
كام�ل وحظر بيع األس�لحة ل�دول العدوان 
وإنه�اء الوج�ود األجنبي من اليم�ن، امور 

إيجابي�ة وداعم�ة للح�ل الس�يايس يف البالد 
لكن�ه اك�د ان القوات املش�رتكة س�تواصل 
الدفاع ع�ن البالد حتى توق�ف العدوان وان 
جرائم ق�وى العدوان جعلت من الس�عودية 
حقوقي�ا  مالحقت�ني  دولت�ني  واإلم�ارات 

ومنبوذتني إنسانيا وحتى سياسيا.
ويف غض�ون ذل�ك، ل�م يخ�ف ق�ادة حرك�ة 
»أنص�ار الل�ه« اليمني�ة م�ن ه�ذا الرتهيب 
ال�ذي تقوم به الس�عودية والواليات املتحدة 
بتكثي�ف عملياته�م  قام�وا  ب�ل  فحس�ب، 
الهجومية ضد أهداف معادية داخل اململكة 
يف األي�ام األخ�رية؛ وم�ع تكثي�ف تحال�ف 
الع�دوان الس�عودي لغارات�ه الجوي�ة ض�د 
املحافظات اليمنية، وخاصة مأرب الجوف، 
قام أبطال الجيش واللجان الشعبية اليمنية 
باس�تهداف مطارات اململكة بطائرات دون 
طيار وصواريخ باليستية. ويعتزم اليمنيون 
إرس�ال رس�الة مفاده�ا أن�ه مهم�ا كافح 
تحالف العدوان السعودي بمساعدة القاعدة 
والغرب لوقف تقدم ق�وات املقاومة اليمنية 
نحو مدينة مأرب، ف�إن إرصار هذه القوات 

لن ينهار وأنهم س�وف يقومون خالل االيام 
القادمة باستهداف خطوط العدو الدفاعية 
يف مدينة مأرب، وسوف يقومون باستهداف 

مواقع حساسة داخل األرايض السعودية.
إن االنتص�ارات االخرية الت�ي حققها أبطال 
الجي�ش واللج�ان الش�عبية اليمني�ة خالل 
األيام املاضية يف العديد من جبهات القتال يف 
محافظة مأرب، دفعت بمن ما زال يف نفسه 
كرام�ة وغرية عى وطن�ه وعرضه أن يغادر 
صفوف الع�دوان ويلتح�ق بالصف الوطني 
ويدافع عن بلده وشعبه ولقد كشف محافظ 
محافظة مأرب اللواء »عيل محمد طعيمان« 
ل�دى حكوم�ة صنع�اء، قبل عدة أي�ام، عن 
ع�ودة عدد كب�ري م�ن مجن�دي التحالف يف 
مأرب إىل حضن الوطن، وانضمامهم للدفاع 
عن الوطن برفقة إخوانهم يف الجيش اليمني 
واللجان الشعبية.  ويف الختام يمكن القول، 
أنه ال مج�ال أمام اليمنيني اليوم إال الوقوف 
صفاً واح�داً يف وجه قوى الع�دوان وتحرير 
الوطن من الغزاة الطامعني يف احتالل اليمن 

ونهب خرياته وثرواته.

عربي دوليعربي دولي
اليمنيون يحاصرون آل سعود وأذنابهم

العدوان يستعين بتنظيم القاعدة لمواجهة 
أنصار اهلل في مأرب

4
زعماء G7 يعتزمون عقد قمة افتراضية لبحث التوزيع العادل للقاحات

الصحة العالمية تتحدث 
عن الفرضية األكثر ترجيحًا

 بشأن منشأ كورونا

بايدن يكشف الغطاء عن »هشاشة« الديمقراطية األميركية بعد تبرئة ترامب

الصهاينة يستبيحون المسجد 
األقصى مجددًا

إيران تختبرصاروخًا
ذكيًا جديدًا

المراقب العراقي/ متابعة...
أعل�ن قائد القوة الربية للجيش االيران�ي العميد كيومرث حيدري، 
االحد، أن القوات الربية للجيش أجرت اختبارا لصاروخ ذكي بمدى 

300 كيلومرت يف إحدى مناطق البالد.
واش�ار العميد كيوم�رث حيدري ع�ى هامش املهرج�ان الوطني 
الثان�ي الحياء ذكرى الش�هيد نامجو التابع للق�وة الربية للجيش 
االيراني الذي أقيم يف مقر القوة صباح األحد، أشار إىل قدرة القوات 

الربية للجيش يف مجال املدفعية وراجمات الصواريخ.
وق�ال إن وحدة صواريخ القوة الربي�ة للجيش قامت بالتزامن مع 
هذا املهرجان باختب�ار صاروخ ذكي بمدى 300 كيلومرت يف إحدى 

مناطق البالد.
وحول اإلحداثيات التشغيلية لهذا الصاروخ اوضح العميد حيدري، 
ان ه�ذا الصاروخ يتمتع بق�درات عالية يف مج�ال الرؤية والذكاء 
والدقة وهو جاهز للدفاع عن حدود الجمهورية اإلسالمية االيرانية 

يف مختلف الظروف الجوية.

المراقب العراقي/ متابعة...
اقتحم نحو 80 مس�توطنا، األحد، بينهم عضو الكنيست املتطرف 

موشيه فيجلني، ساحات املسجد األقىص املبارك.
وقالت دائرة األوقاف اإلسالمية، إن االقتحامات جرت وسط حماية 
رشط�ة العدو، انطالقا م�ن باب املغاربة، وتجول املس�توطنون يف 

ساحات املسجد األقىص املبارك، تجوال استفزازيا.
وأوضح�ت “األوقاف اإلس�المية” أن االقتحامات تمت عى ش�كل 

مجموعات منفصلة، عى مدار 3 ساعات ونصف، صباح األحد.
ويتع�رض املس�جد األق�ىص يوميًّ�ا القتحام�ات وانته�اكات من 

املستوطنني ورشطة العدو، وتزداد وتريتها يف األعياد اليهودية.

المراقب العراقي/ متابعة...
انتقد الرئيس األمريكي جو بايدن بشدة 
قرار مجلس الشيوخ بتربئة سلفه دونالد 
ترام�ب من تهمة التحري�ض عى التمرد 
واقتحام مبنى الكونغ�رس الكابيتول يف 

السادس من الشهر املايض.
ونقل�ت وكالة “فرانس برس” عن بايدن 
قوله بع�د التصويت النهائ�ي يف مجلس 
الش�يوخ األمريكي الذي لم يفض إلدانة 
ترامب إن “هذا الفصل املحزن من تاريخ 

الواليات املتحدة ذكرنا بأن الديمقراطية 
هش�ة يف الب�الد ويج�ب أن نك�ون ع�ى 

الدوام يقظني”.
وكان 57 عضواً يف مجلس الشيوخ أيدوا 
إدان�ة ترام�ب مقاب�ل رف�ض 43 عضواً 
آخري�ن اإلدانة خالل التصوي�ت النهائي 
ليلة الس�بت ما يعني ع�دم توافر غالبية 

الثلثني املطلوبة إلدانته.
بدوره�ا ش�نت رئيس�ة مجل�س النواب 
األمريك�ي نانيس بيل�ويس هجوماً الذعاً 
ع�ى ممث�يل الح�زب الجمه�وري الذين 

صوت�وا ض�د إدان�ة ترام�ب وقال�ت إن 
“م�ا رأين�اه كان مجموع�ة جبان�ة من 
الجمهوري�ني الذين لي�س لديهم عى ما 
يبدو خيارات ألنهم كانوا يخشون الدفاع 
عن وظيفتهم واملؤسس�ة التي يخدمون 

فيها”.
ووصف�ت بيلويس ترصي�ح زعيم األقلية 
الجمهوري�ة يف مجلس الش�يوخ ميتش 
ماكونيل الذي قال فيه إن “ترامب ما زال 
مس�ؤوالً جنائياً أو مدنياً ع�ن أفعاله يف 

منصبه بأنه كان خطاباً مخادعاً”. 

المراقب العراقي/ متابعة...
أعل�ن خبري أمريكي زار الصني مؤخرا ضم�ن وفد منظمة الصحة 
العاملية أن االكتش�افات األخرية تتيح الرتجيح بأن فريوس كورونا 

املستجد هو حيواني املنشأ.
وق�ال عالم الحيوان�ات الربيطاني املقيم يف الوالي�ات املتحدة، بيرت 
دازاك، يف مقابل�ة نرته�ا صحيف�ة »نيويورك تايم�ز« األمريكية 
األحد، ردا عى س�ؤال عن الطريقة األكثر ترجيحا لظهور كورونا، 
إنه يؤيد فرضية ظهور الفريوس الجديد ألول مرة لدى الخفافيش 
يف جنوب رشقي آسيا أو يف جنوب الصني، وانقالبه الحقا إىل مزرعة 

لرتبية حيوانات برية.
ورج�ح الخب�ري أن أس�واق الحيوان�ات لعبت دورا كب�ريا يف تفيش 
كورونا، وأكد أن وفد الصح�ة العاملية الذي زار الصني مؤخرا أعار 
اهتماما كبريا إىل الفحوصات يف س�وق املأك�والت البحرية بمدينة 

ووهان.
ولف�ت دازاك إىل أن أنواع�ا مختلفة م�ن الحيوان�ات كانت تباع يف 
ه�ذه الس�وق، مضيفا أن الخ�رباء الصيني�ني أخ�ذوا العينات من 
بعض الحيوانات داخل الس�وق ويف محيطها يف املرحلة املبكرة من 
الجائحة ولم يتم رصد آثار كورونا فيها، لكن هذه الحيوانات تمثل 
حفنة قليلة فقط من تلك التي كانت يف السوق عندما انطلق تفيش 

الفريوس التاجي.

المراقب العراقي/ متابعة...
كش�ف تقرير ملؤسس�ة راند ان الواليات 
املتح�دة ل�م تفع�ل م�ا يكف�ي للحد من 
الوفي�ات بني صفوف املدني�ني يف العراق 
وس�وريا، مش�ددة عى اتخ�اذ اجراءات 
للح�د م�ن ه�ذه الظاه�رة مستش�هدة 
بتقاري�ر باع�داد الش�هداء م�ن املدنيني 
نتيجة القصف االمريكي منذ عام 2014 
وحت�ى االن. وذك�ر التقري�ر ان ”البحث 
ان  اوض�ح  صفح�ة   511 م�ن  املك�ون 
ع�ى القوة الجوي�ة االمريكي�ة الحد من 
الخس�ائر بني صفوف املدنيني واالرضار 
الجانبية الناتجة عن عمليات القصف“.

واض�اف ان ”العمليات العس�كرية التي 
ش�نها الجيش االمريكي يف بعض البلدان 
العربي�ة وخصوصا يف س�وريا تمت دون 
اذن او موافق�ة من الحكومة الس�ورية 
حي�ث تمت عملي�ات التوغ�ل االمريكية 

محارب�ة  بحج�ة  الس�ورية  االرايض  يف 
داع�ش“. وتابع ان ”موق�ع منظمة اير 
وار الربيطانية والتي تتعقب اعداد القتى 
بني املدنيني كانت قد س�جلت مقتل اكثر 
م�ن 13 ال�ف مدن�ي يف العراق وس�وريا 
منذ ب�دء العمليات يف ع�ام 2014 وحتى 
العام املايض خالل عمليات القصف التي 
نفذه�ا التحالف الدويل واملس�ماة بالعزم 

الصل�ب“. واوض�ح التقري�ر أن ”أكث�ر 
الش�هور دموية بالنسبة للمدنيني خالل 
الحرب الت�ي قادتها الوالي�ات املتحدة يف 
العراق وس�وريا كان�ت ذروت�ه بالعراق 
يف ش�هر آذار م�ن ع�ام 2017 باكثر من 
1400 قتيل من العراقيني، اما يف س�وريا 
فقد بلغ ال�ذروة ب� 800 قتيل يف حزيران 

من نفس العام“.

المراقب العراقي/ متابعة...
إن  الربيطاني�ني،  االقتصادي�ني  ق�ال كب�ار 
اضطراب التجارة الذي ش�وهد يف األس�ابيع 
األوىل م�ن خ�روج بريطاني�ا م�ن االتح�اد 
األوروبي ال يمكن اعتباره ببساطة »مشاكل 
أولية«، ولكنه يمثل العالمات األوىل للقضايا 
الهيكلي�ة الت�ي س�تخفض النات�ج املح�يل 

اإلجمايل للمملكة املتحدة لسنوات قادمة.
وع�ى الرغم م�ن، أن األرق�ام الصعبة حول 
املوح�دة  الس�وق  م�ن  االنس�حاب  تكلف�ة 
واالتحاد الجمركي لن تظهر لبضعة أش�هر، 
إال أن الخ�رباء الذي�ن تحدث�وا إىل صحيف�ة 
»اإلندبندن�ت« قال�وا إنه�م ل�م ي�روا ش�يًئا 
خالل األس�ابيع الس�تة األوىل من عام 2021 
إلقناعهم بتعديل توقعاتهم بخسارة عرات 
املليارات من الجنيهات اإلسرتليني ىف صورة 

أرضار تلحق باالقتصاد عى مدى الس�نوات 
املقبلة.وج�اءت التقييم�ات القاتم�ة، بع�د 
أن أص�درت املفوضية األوروبي�ة أول تحليل 
رس�مي لتأثري خروج بريطاني�ا من االتحاد 
األوروبي الذى س�يتم تجميع�ه منذ االنتقال 
م�ن هي�اكل االتح�اد األوروب�ي ىف 1 كانون 
الثان�ي. وتوقع�ت التقييمات ح�دوث رضر 
بنس�بة 2.25 يف املائة لالقتص�اد الربيطاني 
بحل�ول ع�ام 2022 - م�ا يع�ادل 40 مليار 
جنيه إس�رتليني ىف حالة النم�و املفقود عى 
م�دار عامني وأكثر من أربعة أضعاف التأثري 

السلبي عى االتحاد األوروبي.
ورفضت حكومة بوريس جونس�ون تقديم 
تقييمه�ا الخ�اص لتأث�ري اتفاقي�ة التجارة 
والتعاون التي وقعها رئيس الوزراء عش�ية 

عيد امليالد.

من اخبار الصحف العالمية واالقليمية

اندبندنت: توقعات قاتمة لالقتصاد تقرير: الواليات المتحدة تفتك بالمدنيين العراقيين والسوريين
البريطاني خالل 2022



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

صحيفة-يومية-سياسية-عامة
االثنين 15شباط 2021 العدد 2525 السنة الحادية عشرة

بقلم/ د.علي مطر
ش�كل الفقه والفكر السياس�يان جزءاً مهماً 
من الرتاث الفقهي والفكري الذي تركه علماء 
املس�لمني ع�ر العص�ور، حي�ث كان الفق�ه 
السايس اإلس�امي يشكل هماً إس�امياً عاماً 
قبي�ل دخول االس�تعمار واالنت�داب إىل البلدان 
اإلسامية، لكن بعد ذلك أخذ االهتمام بالجانب 
الس�يايس الصعود تارًة والهبوط أخرى نتيجة 
الظروف السياس�ية واالجتماعي�ة التي كانت 
الح�كام  نتيج�ة تس�لط  يف حينه�ا، خاص�ًة 
ومحاربته�م للعلم�اء، فض�ًا عن االس�تئثار 
بالس�لطة ومحاول�ة إبع�اد أي معارض�ة عن 
الحك�م، وق�د أخذت معظ�م ال�دول تبتعد عن 
اإلس�ام، ومنها إيران يف عرص الشاهنشاهية، 
إىل أن بزغت ش�مس اإلمام الخميني »قده«، يف 
ظل انتشار األفكار الغربية، فضاً عن انتشار 
ش�بهات دينية كان لها وقعها عىل املجتمعات 
اإلس�امية وخاصًة لدى فئة الش�باب، ناهيك 
عن التأثر الس�يايس باإلس�تعمار والتنازل عن 
القضايا املحقة، ومن ثم محاولة طمس كل ما 

يمت لإلسام بصلة.
أوالً: يف فك�ر اإلمام,يف ذلك الوق�ت كان ظهور 
اإلم�ام الخمين�ي وانتقال�ه م�ن أراك إىل قم � 
مع مؤس�س الحوزة العلمية آية الله العظمى 
الش�يخ عب�د الكري�م الحائ�ري »رض« � ل�ه 
وقعه الكبري يف مناهضة الس�لطات الحاكمة، 
والس�عي إىل تثبي�ت أركان ودعائ�م اإلس�ام 
يف إي�ران، منطلقاً من فكر س�يايس إس�امي 
أصيل منبعه الق�رآن الكريم الذي يؤكد عىل أن 
الحاكمية لله، مدعماً برس�الة اإلسام النبوي 
وسرية االئمة األطهار، لينطلق مع كتابه األول 
»كش�ف األرسار« للرد عىل الش�بهات ومن ثم 
التحضري ألطروحته الفكري�ة الفقهية للدولة 
والحك�م املبني�ة ع�ىل مبح�ث والي�ة الفقيه، 
حي�ث رأى ما لم يره غريه يف ذلك الوقت نتيجة 
الدعاية التي شنها االستعمار ملحاربة اإلسام 

وإبعاده عن الحكم.
الحكوم�ة  إىل  ينظ�ر  الخمين�ي  اإلم�ام  كان 
والدول�ة من عني الوعي اإلس�امي القائم عىل 
تش�كيل الرس�ول ص�ىل الل�ه عليه وآل�ه ألول 
دول�ة يف اإلس�ام، وم�ن ث�م تازم الس�لطتني 
الترشيعي�ة والتنفيذي�ة، ودور الفقي�ه العادل 
الجامع للرشائ�ط بعد غياب اإلم�ام. فنظرية 
الدولة يف اإلس�ام تمثل جانباً مهماً من عظمة 
الفكر اإلس�امي والحض�ارة اإلس�امية التي 
تمتلك أغنى الكنوز القانونية يف تشكيل الدولة 

والنظم السياسية.
نتيج�ة دعاية االس�تعمار تحول�ت اعتقادات 
الن�اس يف ذل�ك الزم�ان إىل اعتبار أن اإلس�ام 
دي�ن عبادات فق�ط، وال عاقة له بالسياس�ة 
واالقتص�اد وش�ؤون املجتمع�ات. وقد س�عى 

الغرب املستعمر دائماً إىل ترويج مفهوم فصل 
الدين عن السياس�ة، عىل أساس أّن اإلسام ال 
ش�أن له بالحك�م أو الحكوم�ة، وأّنه ينحرص 
يف أح�كام العب�ادات، وغ�ري ذلك من الش�ؤون 
الفردّي�ة يف عاقة اإلنس�ان مع رّب�ه. وقد قال 
اإلم�ام الخمين�ي »ق�ده« يف كتاب�ه »الحكومة 
اإلس�امية« يف هذا الصدد: »كانوا ُيِشْيعون أّن 
اإلسام ليس ديًنا جامًعا، فهو ليس دين حياة، 
ولي�س فيه أنظمة وقوانني للمجتمع، ولم يأت 
بنظ�ام وقوانني للحكم.. ومن الواضح أّن هذه 
الدعايات جزٌء من مخّطط املس�تعمرين إلبعاد 

املسلمني عن السياسة وأساس الحكومة«.
وبرام�ج  خطًط�ا  املس�تعمرون  وض�ع  لق�د 
ضم�ن مرشوعه�م إلح�كام الس�يطرة ع�ىل 
بادن�ا اإلس�امّية، م�ن أج�ل إخراج اإلس�ام 
الحقيق�ّي م�ن حي�اة املس�لمني. وقد س�اهم 
ذلك يف تغرّب األّمة ع�ن ثقافتها، ومن ضمنها 
والية الفقيه، وس�بب موقف املس�تعمرين من 
اإلس�ام ودعايته�م ضّده، هو ما يش�ّكله من 
مان�ٍع دون الوص�ول إىل غاياته�م، إىل أن أت�ى 
اإلم�ام الخمين�ي ليثبت أن التنظيم الس�يايس 
لدول�ة اإلس�ام وآدابها يف التعام�ل مع األفراد 
والجماع�ات وال�دول، واملؤس�س ع�ىل مبادئ 
الرشيعة الس�محاء هي أكثر ما نحتاج إليه يف 

زماننا الحارض.
ثانياً: والية الفقيه تقود الحكومة,تتفق نظرية 

الدولة يف اإلس�ام مع نظرة الفقه الدس�توري 
لجهة قيام أركان الدولة من الش�عب واإلقليم 
والس�لطة والس�يادة، مع االحتفاظ باملفهوم 
اإلس�امي لكل ركن من هذه األركان، والذي له 
مفهومه الخاص من ناحية تملك األرض أو أن 
املس�لمني مرتبطون عقائدياً فهم أمة واحدة، 
وأن الس�يادة يف اإلس�ام قائمة ع�ىل حاكمية 
الله والتي تكفل املس�اواة ب�ني الناس وأن يتم 
التعام�ل معه�م بع�دل وإخراجهم م�ن الظلم 
والظلم�ات. وما يميز هذه األركان يف اإلس�ام 
ه�و رك�ن الرشيع�ة أو العم�ل وف�ق القانون 

اإلسامي.
لك�ن نتيجة الدعاية الخارجية والتبعية للغرب 
ب�دأ االبتعاد عن الفقهاء، واليوم نرى أنه دائماً 
ما تحاول جهات سياس�ية ووس�ائل إعامية 
تشويه النظرية اإلس�امية القائمة عىل والية 
الفقي�ه يف الحكم، علم�اً أن هؤالء ل�م يطلعوا 
ع�ىل نظرية اإلم�ام الخميني وكتاب�ات علماء 
متقدم�ني ومتأخري�ن ملعرف�ة ه�ذه النظرية 
اإلس�امية التي تؤسس لبناء مجتمع إسامي 
متكامل. وهنا أشري إىل أنه مع قيام الجمهورية 
اإلسامية املباركة، دخلت مسألة والية الفقيه 
يف القانون األس�ايس للدول�ة يف تطور تاريخي 
جدي�د له�ذه املس�ألة، وقد أحيص س�تة عرش 
مورداً يف دستور الجمهورية اإلسامية يف إيران 

تتناول موضوع والية الفقيه.

ورد يف مقدمة الدستور االيراني اعتبار القيادة 
بي�د الفقي�ه، وأن�ه ضمان�ة ع�دم االنح�راف 
الجمهوري�ة  نظ�ام  يف  املختلف�ة  لألجه�زة 

ووظائفها األصلية.
كما ورد يف املادة الخامسة: يف زمن غيبة اإلمام 
املهدي عج�ل الله تعاىل فرج�ه الرشيف تكون 
والي�ة األم�ر وإمامة األم�ة يف جمهورية إيران 
اإلس�امية بيد الفقي�ه العادل املتق�ي البصري 
بأم�ور الع�رص الش�جاع الق�ادر ع�ىل اإلدارة 

والتدبري.
يقول اإلم�ام الخميني »ق�ده«: »والية الفقيه 
من املواضيع الت�ي يوجب تصورها والتصديق 
به�ا، فهي ال تحتاج ألية برهن�ة, وذلك بمعنى 
أنَّ كلَّ من أدرك العقائد واألحكام اإلس�امية � 
ولو إجماالً � وبمجرد أن يصل اىل والية الفقيه 
ويتصورها فس�يصدق به�ا فوراً وس�يجدها 
املوس�وي  الل�ه  )روح  وبديهي�ة”.  رضورة 

الخميني � الحكومة اإلسامية � ص 17.(
وتتج�ىل ف�رادة نظري�ة الس�لطة والدولة عند 
اإلمام الخميني »قده«. يف كونها إطاراً تكليفياً 
شاماً، تتحول فيه مكونات املجتمع اإلسامي 
)أفراد، مؤسس�ات، قيادة( إىل حركة مقصدية 
الدنيوي�ة  الس�عادة  تحقي�ق  باتج�اه  عام�ة 
والخاص األخروي اس�تناداً إىل العمل بتعاليم 

الوحي واالمتثال ألحكام اإلسام وقوانينه.
ويش�ري اإلم�ام إىل ع�دة خصائ�ص مقصدية 

تمت�از بها »الحكومة اإلس�امية« عن غريها، 
م�ن األنظمة، وهي )العدالة وعدم االس�تبداد، 
الترشي�ع اإلله�ي، القان�ون: يعتق�د اإلمام أن 
الحاكمي�ة يف الدول�ة اإلس�امية تنحرص بالله 
والقانون الذي هو أمر الله وحكمه…والجميع 
يف هذه الدولة يخضع للقانون بدءاً من الرسول 
األكرم مروراً بخلفائه وصوالً إىل س�ائر الناس 

وإىل األبد.( “الحكومة اإلسامية، ص71”.
يمك�ن القول إن اإلمام الخمين�ي قد أكد كثرياً 
ع�ىل أس�لمة نظ�ام الحك�م ب�كل أبع�اده، إذ 
األس�لمة تعكس املي�زة األساس�ية التي تميز 
الدول�ة اإلس�امية عن غريه�ا، بدءاً م�ن بنية 
الدول�ة ونظ�ام الحكم والحكومة والس�لطات 
بالقوان�ني  م�روراً  والترشيعي�ة،  اإلجرائي�ة 
املجتم�ع  إىل  وص�والً  والثقاف�ات  واملع�ارف 

واملؤسسات واألفراد.
الي�وم وبع�د 42 عاماً عىل انب�اج فجر الثورة 
االسامية نجد ان نظام الجمهورية االسامية 
ما زال مستمراً يف العمل لتحقيق هذه األهداف 
وجعل اإلسام يقود الحكم عىل مختلف الصعد 
تأكي�داً ع�ىل عرصيته، ومواكبت�ه لكل مفصل 
م�ن مفاص�ل النظام املتمث�ل بوالي�ة الفقيه، 
وتقديم املبان�ي الفقهية � السياس�ية للحكم 
تعزي�زاً ألطروح�ة اإلم�ام املق�دس وتقديم�اً 
لتجربة متجددة ومستمرة للحكم تحت شعار 

ال رشقية وال غربية.

الدولة ونظرية والية الفقيه في فكر اإلمام الخميني
رضوان الله عىل الحاج رضوان

لم يكن اختيار )الحاج رضوان( اس�ماً حركياً للش�هيد القائد 
عم�اد مغنية اعتباطياً، فرضوان املاك خازن الجنان، والحاج 
رض�وان خ�ازن الجحيم للصهاين�ة واألمريكي�ني وحلفائهم؛ 
املاك الحارس لبوابات املقاومة، والباسط جناحيه عىل امتداد 

محور املمانعة من لبنان اىل فلسطني والعراق وسوريا.
امل�اك الذي حلّق من فتح اىل حركة أم�ل اىل حزب الله، وتمتع 
بأعمق العاقات مع يارس عرف�ات وخليل الوزير )أبو جهاد( 
حتى وافتهما املنّي�ة رغم اختاف اآليديولوجيات، وظل داعماً 
ومسانداً لفتح وحماس وحركة الجهاد اإلسامي يف فلسطني.

ه�ذا القائد املؤس�س الذي رفض تأس�يس تش�كيل مقاوم يف 
فلس�طني يختّص بمعتنق�ي املذهب الش�يعي ألن املقاومة يف 

نظره ليست أداًة للفتنة بل للتحرير.
الش�هيد عماد مغنية أخو الشهيدين جهاد وفؤاد مغنية؛ الذي 
ش�هد يف حقه قائد النرص الش�هيد أبو مه�دي املهندس قائاً: 
)إن املقاوم�ني يف العراق انترصوا بفض�ل التدريب الذي تلّقوه 
من الشهيد عماد مغنية والجنرال ]الشهيد[ قاسم سليماني( 
وأضاف )رافق الش�هيد عماد مغنية املقاوم�ني يف العراق منذ 
ب�دء عملهم الجهادي، وله بصمات يف تدري�ب املجاهدين أيام 

الحركة الش�عبانية ضد ]نظام الطاغية املقبور[ صدام(.
ووصفه الش�يخ قيس الخزعيل أمني عام حركة عصائب أهل 
الح�ق بأنه )عمي�د املقاومة اإلس�امية التي قاتل�ت االحتال 

األمريكي يف العراق، وركيزتها.(
عم�اد املقاوم�ة وعميده�ا املتواض�ع ال�ذي كان يرف�ض أن 
تس�جل العملي�ات باس�مه رغ�م أن�ه الكابوس ال�ذي تصفه 
أوس�اط املخابرات األمريكية بأن�ه أكثر رجل عىل الكوكب قتل 
األمريكي�ني، وال ريب يف ذل�ك إذ أن تفجري الس�فارة األمريكية 
يف بريوت نيسان 1٩٨٣ أس�فر عن مقتل ٦٣ أمريكياً، وتفجري 
مق�ر ق�وات املارين�ز األمريكي�ة يف ب�ريوت أودى بحي�اة 241 
أمريكي�ًا، فيم�ا أدى تفج�ري معس�كر الجن�ود الفرنس�يني يف 
الجناح اىل مقتل ٦٨ فرنسياً، وووو... اىل ما ال نهاية من أوكار 
الرش األمريكية والفرنسية والصهيونية يف الكويت واألرجنتني 

وغريها من البلدان.
لم ينَس املوس�اد أن عماد املقاومة وعمدتها هو قائد عمليات 
انتص�ار تم�وز 2٠٠٦ لثاث�ة وثاث�ني يوم�اً، فكان�ت جائزة 
استش�هاده وع�د رئيس ال�وزراء وقتها إيه�ود أوملرت لرئيس 

املوساد بالبقاء يف منصبه حتى نهاية عام 2٠٠٩.
لم يكن املوس�اد الجهة الضالعة الوحيدة يف اغتياله؛ بل وكالة 
االس�تخبارات املركزي�ة األمريكية CIA أيضاً حت�ى أن العبوة 
الناس�فة مصنوع�ة خصيص�اً ومخت�رة يف والي�ة كاروالينا 
الش�مالية يف الوالي�ات املتح�دة، وهي م�ن عملي�ات االغتيال 
الن�ادرة الت�ي اس�تمرت الCIA بتنفيذها ولو باملش�اركة مع 

املوس�اد؛ دون إيكال املهمة اىل الوكاء.
عماد.. الذي رّصحت الخارجية األمريكية حني استشهاده بأن 

)العالم بات أفضل دونه( فهل بات العالم أفضل دونه حقاً؟!
أال يشبه ذلك ترصيح الغبي ترامب أن )العالم بات أفضل دون 

]الشهيد[ قاسم سليماني(؟
فهل بات العالم دونه أفضل؟!

ال أظ�ن ذل�ك، بل س�تبقى كلماته محفورًة يف ص�وان التأريخ 
وأرض املقاوم�ة م�ن جب�ال الرز اىل جب�ل الكرم�ل: )الهدف 

واضح ومحدد ودقيق ..إزالة إرسائيل من الوجود(.

عماد المقاومة وعميدها

ضحى الخالدي  

بقلم/قاسم عزالدين
يف رس�الة وّق�ع عليه�ا أعضاء فري�ق جو بايدن، املرّش�ح 
لانتخابات الرئاس�ية يف العام 2٠1٨، ينقل وزير الخارجية 
أنتون�ي بلينكن ومستش�ار األم�ن القومي جيك س�ليفان 
أن »الوالي�ات املتحدة مدينة لنفس�ها ولضحايا الحرب )يف 

اليمن( بأن تتعلّم شيئاً من الكارثة«.
ال�يء ال�ذي تتعلّمه إدارة باي�دن من الكارثة ه�و اإلقرار 
بمس�ؤولية أم�ريكا يف مأس�اة اليم�ن »ألس�باب أخاقي�ة 
واسرتاتيجية«، بحسب تعبري بلينكن، الذي أخذ عىل عاتقه 
إعادة ملف الحرب عىل اليمن إىل وزارة الخارجية األمريكية، 
وإعادة العاقة مع الس�عودية إىل مرحلة باراك أوباما بطي 

صفحة ترامب وابن سلمان.
ع�ىل وجه الرسع�ة، عّين�ت إدارة بايدن املبع�وث األمريكي 
الخاص تيم ليذر كينغ، إىل جانب فريق س�يايس وعسكري، 
إلنج�از املهم�ة، وه�ي تأم�ل إع�داد خريطة طري�ق تعيد 
االعتبار إىل أمريكا التي مّرغ ابن س�لمان وجهها يف الوحول 
اليمني�ة، ما انعكس عىل الداخ�ل األمريكي، وعىل أمريكا يف 

العالم، ويف السعودية نفسها.
يف هذا الس�ياق، ب�دأت وزارة الخارجي�ة األمريكية االنتقال 
إىل مقود العربة، بالرتاجع عن تصنيف »أنصار الله« ضمن 
الئحة اإلرهاب، وتفعيل قرار الكونغرس ومجلس الش�يوخ 
يف العام 2٠1٩، القايض »باالنس�حاب من األعمال العدائية 

يف اليمن«.
وع�ىل الرغ�م م�ن اإلدان�ة األمريكية لدف�اع »أنص�ار الله« 
والجي�ش اليمن�ي يف م�أرب والج�وف، ويف هجومي مطار 
أبها وخميس مش�يط، فإن تي�م ليذركينغ يبحث مع وزير 
الخارجي�ة الس�عودي فيصل ب�ن فرحان ما س�ماه »الحل 
الس�يايس اليمني«، يف إش�ارة إىل قطع صلة الكواليس بني 

ابن سلمان وجوقة ترامب.
طهران وصنع�اء ترميان كرة اللهب يف ملع�ب إدارة بايدن 
لح�ل أزم�ات أم�ريكا الناتجة م�ن مس�ؤوليتها يف جريمة 
العدوان ويف أكر كارثة إنس�انية يف اليمن. هذا العدوان أّدى 
إىل رشخ يف الح�زب الديمقراطي األمريكي بني جناح بريني 
س�اندرز املوصوف بالتقدمي اليساري، والجناح التقليدي، 

فضاً عن تشّققات أخرى يمّثلها كريس مرييف.
أزم�ة أم�ريكا األخرى التي يأم�ل بايدن تخفي�ف حّدتها يف 
اإلطار نفسه هي املس�ؤولية عن تمريغ وجهها يف الوحول 
اليمنية، ليس فقط أمام الح�زب الديمقراطي واألمريكيني 
»األجان�ب« فحس�ب، بل أم�ام ش�عوب العالم أيض�اً، ويف 

مقدمتها الشعوب األوروبية.
ه�ي س�اح تغطي�ة م�ن جه�ة، وس�اح ح�رب لزعزعة 

االس�تقرار الهّش يف بعض ال�دول املعادية ألمريكا، من أجل 
فتح أس�واقها وتعزيز املصالح واالس�رتاتيجيات األمريكية 
م�ن جه�ة أخرى. إن مس�ؤولية أم�ريكا عن كارث�ة اليمن 
أصابت هذا الس�اح بالصدأ طيلة أربع س�نوات، ما أّدى إىل 

تعويل بايدن عىل أولوية اليمن، أماً بإعادة شحذه.
املش�َجب الذي يس�عى بايدن إىل تعليق أوساخ أمريكا عليه 
هو محمد بن س�لمان؛ واجه�ة العدوان ع�ىل اليمن وأكثر 
رشكاء أمريكا وحش�ية يف القتل الع�اري، وهو يضع نصب 
عيني�ه التخّف�ف من ه�ذه الورط�ة الثقيلة األعب�اء، ليس 
بس�بب كارث�ة اليمن فحس�ب، بل بس�بب س�اح حقوق 

اإلنسان أيضاً.
والحقيق�ة أن باي�دن ال يقلب يف هذا األم�ر صفحة ترامب 
فحس�ب، إنما يقل�ب كذلك جانب�اً من صفح�ة أوباما مع 
السعودية ورشاكة محمد بن س�لمان. ففي مقالة روبرت 
مايل يف »فورين أفريز« مع ستيفني بومر، ينقل عن مسؤول 
كب�ري يف إدارة أوبام�ا، يف اجتم�اع ملجلس األم�ن القومي يف 
آذار/مارس 2٠15، قوله بش�أن رشاكة ابن س�لمان: »كنا 

نعلم أننا ربما نستقّل سيارة مع سائق مخمور«.
ق�د يكون هذا املس�ؤول الكبري ه�و بايدن نفس�ه الذي لم 

يس�ّمه روبرت م�ايل، بدلي�ل قطع اتص�ال باي�دن مع ابن 
س�لمان وإزالت�ه ع�ن ج�دول األعم�ال، بحس�ب املتحدثة 
باس�م البيت األبيض جني س�اكي، وبدليل آخر أكثر جدية 
ع�ّرت عنه إدارة بايدن يف عزمها عىل ماحقة ابن س�لمان 
يف جريمة قتل خاش�قجي، بدءاً بنرش تقرير االس�تخبارات 
األمريكي�ة، وعزمه�ا عىل ماحقت�ه بتحري�ك الدعوى التي 
قّدمها مستشار محمد بن نايف سعد الجري أمام محكمة 

واشنطن ضد ابن سلمان وأعوانه.
أزم�ات أمريكا الحادة التي تدفع بايدن إىل مس�اعي أولوية 
اليمن والتخّفف من ابن س�لمان هي مشكلة أمريكا وإدارة 
باي�دن، فإيران وصنعاء معنّيتان بانس�حاب قوى العدوان 
وف�ك الحص�ار والذهاب إىل ح�وار بني اليمني�ني إلزالة آثار 

العدوان واالتفاق عىل الحل السيايس.
إي�ران وصنع�اء تتقاطع�ان مع ني�ات بايدن لح�ل أزمات 
أمريكا، إذا كان حلّها مس�اعداً يف حل قّدم اليمن يف س�بيله 
التضحي�ات البطولي�ة الخارقة، وتعرّض من أجله لش�تى 
الجرائم ضد اإلنس�انية، فامله�زوم يعجز عن فرض رشوط 
لم يَنلها بحرب تدمريية، وال يطلب املس�اعدة املّجانية لقلع 

شوكه.

بقلم/ محمد عبد الرحمن عريف
افتتح سّد »إليس�و« االصطناعي الرتكي 
الضخ�م يف ش�باط/فراير 2٠1٨، وب�دأ 
 1 يف  املائ�ي  خزان�ه  م�لء  ع�ىل  العم�ل 
حزيران/يوني�و 2٠1٨. أقي�م الس�ّد عىل 
نه�ر دجل�ة قرب قري�ة »إليس�و«، وعىل 
ط�ول الح�دود م�ن محافظ�ة »ماردين 
ورشن�اق« يف تركي�ا، وه�و واح�د م�ن 
22 س�داً ضم�ن م�رشوع جن�وب رشق 
األناض�ول ال�ذي يهدف إىل تولي�د الطاقة 
بالفيضان�ات  والتحك�م  الهيدروليكي�ة 
وتخزي�ن املياه. وعن�د اكتماله، س�يوفر 
طاقة مقدارها 1.2٠٠ مرت مكعب بسعة 

1٠.4 بليون م٣.
انطلقت البدايات عندما بدأ إنش�اء السد 
يف الع�ام 2٠٠٦، وكان يفرتض أن يكتمل 
يف الع�ام 2٠14. وكج�زء م�ن امل�رشوع، 
س�يتم إنش�اء س�د »جزرة« عىل مجرى 
النهر بقصد الري والطاقة. ومن آثاره أنه 
س�يغرق حصن كيفا القديم، وسيتطلّب 
إخاء السكان املقيمني يف املنطقة. ولهذه 
األس�باب، فق�د التمويل ال�دويل يف العام 

 .2٠٠٨
يعّد سد »إليسو« من أكر السدود املقامة 
ع�ىل نه�ر دجل�ة، بط�ول 1٨2٠ م�رتاً، 
وارتفاع 1٣5 مرتاً، وع�رض كيلومرتين، 
وتقدر مس�احة حوضه ب�٣٠٠ كيلومرت 
مرب�ع، وه�و يس�توعب يف ح�ال امتائه 
كلي�اً باملي�اه م�ا يق�ارب 2٠.٩٣ بلي�ون 
م�رت مكّع�ب، ليولد 12٠٠ ميغ�اواط من 
الكهرباء، ويصبح رابع أكر سد يف تركيا 

من حيث الطاقة اإلنتاجّية.
ترف�ض تركي�ا اعتب�ار الف�رات ودجل�ة 
نهرين يحمان طابع�ًا دولياً، وترّص عىل 
أنهما عابران للحدود ومخالفان للقوانني 
الدولية املنظم�ة، األمر الذي يعتر إحدى 
أبرز نق�اط الخاف بني س�وريا وتركيا، 
قبل أن يوّقع البلدان اتفاقية العام 1٩٨7، 
وه�ي اتفاقية مؤقت�ة بع�د رصاع أمني 

ش�كلت قضية الكرد أحد أبرز عنارصه. 
الع�راق  أن  س�ابقاً  التحلي�ات  �دت  وأكَّ
س�يواجه ش�حاً يف املي�اه يف ح�ال ع�دم 

التوص�ل إىل اتف�اق م�ع تركي�ا بش�أن 
األزم�ة، وذل�ك يف الوق�ت ال�ذي تم�ي 
األخرية يف مش�اريعها م�ن دون النظر يف 
س�امة الش�عب العراقي وس�يادته عىل 
أراضيه، مستخدمة ساح السدود املائية 
لتعطي�ش أه�ايل املحافظ�ات العراقي�ة 

الجنوبية.
ووس�ط دراس�ات توّقعت جفاف نهري 
دجلة والفرات يف العام 2٠4٠، بدأ تشغيل 
س�د »إليس�و«، م�ا يه�دد األم�ن املائ�ي 
العراقي. وعىل الصعيد الس�وري، يعاني 
ملي�ون ونصف ملي�ون مواطن من أهايل 
الحس�كة وقاطني املخيم�ات املنترشة يف 
املحافظة وضعاً كارثياً بسبب حرمانهم 
من مياه الرشب، وس�ط مخ�اوف دولية 
ومحلية من انتشار فريوس كورونا، بعد 
وق�ف العمل بمحّطة مياه العلوك يف ريف 
مدينة رأس العني منذ 1٦ كانون الثاني/

يناير املايض.
وتعّد هذه املحطة املص�در الوحيد إلمداد 
مواطن�ي محافظ�ة الحس�كة وريفه�ا 
وبل�دات أبو راس�ني وتل تمر والش�دادي 
ومخي�م الهول بمياه ال�رشب، كما تغذي 
٣ مخّيم�ات، أولها مخيم »واش�وكاني« 
ال�ذي يضّم قرابة 12 أل�ف نازح فروا من 
رأس الع�ني بعد الهج�وم عىل مناطقهم، 
والثاني هو »العريش�ة« الخاص بنازحي 

مدينتي دي�ر الزور والرق�ة، والذي يضم 
ألف�اً، يف ح�ني يض�م مخّي�م  نح�و 1٣ 
»اله�ول« نحو ٦2 ألفاً، ويعيش فيه آالف 
النازحني السوريني والاجئني العراقيني.

نعم، ه�ي كارثٌة تنكأ ج�روح العراقيني 
الّذي�ن عانوا تعاق�ب األزم�ات التي أملت 
بباده�م، وتفيض مخاوفه�م عىل النهر 
العماق م�ن أن يلفظ أنفاس�ه األخرية، 
وهي أيضاً أزمة خانقة تهّز العراق جراء 
انخفاض منسوب مياه نهر دجلة، وتنذر 
بجفاف يحمل معه شبه كارثة إنسانية. 
هذا املش�هد بات طاغياً عىل طول امتداد 
األرايض  دخول�ه  من�ذ  أي  دجل�ة،  نه�ر 
»فيش�خابور«  منطق�ة  يف  العراقي�ة 
الحدودي�ة م�ع تركيا، وص�والً إىل نقطة 
تقاطع�ه م�ع نه�ر الف�رات يف منطق�ة 
»الكرم�ة« جن�وب الع�راق. النه�ر الذي 
كان باألم�س القريب يه�دد بفيضاناته 
امل�دن الواقعة عىل ضفتي�ه، أصبح اليوم 
يحترض جراء املش�اريع وإنشاء السدود 

وتغيري مجاري األنهار التي تصّب فيه. 
كما ح�ّذر الخ�راء من أنَّ أزم�ة املياه يف 
هذه املناطق من شأنها أن تفّجر نزاعات 
عش�ائرية ومش�اكل كثرية أخ�رى، فهل 
أضح�ى نهر »دجلة« بني »فيش�خابور - 
الكرمة«، حيث يقع سد »إليسو«، كارثة 

تنكأ جروح العراقيني؟

لماذا اليمن والتخلّص من ابن سلمان 
أولوية بايدن؟

هل يصبح نهر دجلة بين »فيشخابور - 
الكرمة« كارثة تنكأ جروح العراقيين؟
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أربيل يعلن تعاقده مع لؤي صالح 

فريق القاسم يضم البرازيلي فرناندو 

تأهل املنتخب العراقي لكرة القدم، إىل نهائيات كأس العرب التي 
ستقام يف قطر 2021، ضمن 10 منتخبات عربية بشكل مبارش. 
وتأهل املنتخب العراقي بش�كل مبارش دون الدخول بالتصفيات 
التي س�تخوضها منتخبات أخ�رى. واض�اف ان املنتخبات التي 
تأهل�ت بش�كل مبارش ه�ي كل من: تون�س، الجزائ�ر، املغرب، 

م�ر، قطر، الس�عودية، الع�راق، االم�ارات، س�وريا، وعمان. 
ولفت إىل أنه س�يتم إجراء قرعة بني املنتخبات املتبقية للتنافس 
عىل س�تة مقاع�د يف تصنيفني. وب�ني أن التصني�ف األول يضم 
كل م�ن: لبن�ان، البحرين، فلس�طني، األردن، موريتاني�ا وليبيا، 
فيم�ا يضم التصني�ف الثاني: الس�ودان، الكويت، ج�زر القمر، 

اليم�ن، جيبوت�ي، والصومال.وتقام بطول�ة كأس العرب 2021 
أو ما يس�مى ب��«كأس الفيفا للعرب 2021، وه�ي بطولة كرة 
ق�دم بمش�اركة 22 منتخب عربي تح�ت تنظيم االتح�اد الدويل 
لكرة القدم، تس�تضيفها قطر وستلعب عىل مالعب كأس العالم 

2022. ومن املقرر أن تلعب يف الفرتة 1 و18 ديسمرب 2021.

التصنيف الدولي يقود منتخبنا للتأهل إلى كأس العرب 

االتحاد الخليجي يطالب باألمن والصحة

كورونا يجبر الدوري الممتاز على التوقف ألسبوعين

كش�ف مصدر يف الهيئ�ة التطبيعية لالتحاد 
العراق�ي بك�رة الق�دم، عن تأجي�ل الدوري 
العراقي املمتاز ألس�بوعني بس�بب اجراءات 

مواجهة فريوس كورونا.
وقال املص�در إن »الهيئة التطبيعية لالتحاد 
العراقي بكرة الق�دم، تلقت كتاباً من وزارة 
الصح�ة، يروجه فيه بإيقاف الدوري املمتاز 

ملدة اسبوعني ملواجهة جائحة كورونا«.
واوض�ح أن »التطبيعية ارس�لت مخاطبات 

اىل اللجنة العليا للصحة والس�المة من اجل 
الحصول ع�ىل اس�تثناء الس�تمرار الدوري 
املمتاز«، مش�رياً إىل أن »اللجن�ة تنتظر الرد 

من قبل اللجنة قبل اعالن توقف الدوري«.
وكانت اللجنة العليا للصحة والس�المة، قد 
اعلنت ف�رض حظر التجوال ملدة اس�بوعني 
مع ف�رض غرامات واجراءات مش�ددة عىل 

املخالفني.
اىل ذلك اعلنت الهيأة التطبيعية التحاد الكرة 

العراق�ي، مش�اركة الع�راق يف اجتماع�ات 
اتحادات الخليج ملناقشة استضافة البرة 
لبطول�ة خليج�ي 25، مبين�ة ان املجتمعني 
عرضوا عىل العراق فح�وى متطلبات اقامة 

البطولة. 
وق�ال ش�امل كام�ل نائ�ب رئي�س الهيئ�ة 
التطبيعي�ة ان »االتح�اد الخليج�ي طرح يف 
االجتم�اع متطلبات�ه والتي تتمح�ور حول 
األمن�ي  الجان�ب  هم�ا  مهمت�ني  نقطت�ني 

والجان�ب الصح�ي الوقائ�ي ال�ذي يخ�ص 
فريوس كورونا«.

واض�اف ان »االتح�اد الخليج�ي ركز خالل 
اجتم�اع قط�ر االخ�ري ع�ىل جانب�ي األم�ن 
والصح�ة الوبائي�ة«، موضح�ا اىل انه »البد 
م�ن توف�ري كاف�ة رشوط األمن والس�المة 
الوقائي�ة املطبق�ة دولي�اً من أج�ل املوافقة 
الرسمية الستضافة العراق لبطولة خليجي 
25 يف البرة«. وأش�ار كامل إىل أن »الهيأة 

التطبيعية قررت أن تجتمع األس�بوع املقبل 
بغي�ة دراس�ة متطلب�ات االتح�اد الخليجي 
ومناقش�تها مع الجان�ب الحكومي املتمثل 

بوزارة الشباب والرياضة«.
وأك�د نائ�ب رئي�س الهيئ�ة التطبيعي�ة؛ أن 
»املهمة ليس�ت بالس�هلة، داعي�اً الحكومة 
بدع�م مل�ف خليج�ي 25 بقوة، ك�ون ذلك 
يحت�اج لدعم وتظافر الجهود عىل مس�توى 

عال«.

عنوان�ان مختلف�ان يف امل�كان متماث�الن يف أداة التنفي�ذ، عج�ز كل 
ُخ�رباء الرياضة من رعي�ل الفكر الس�تيني والس�بعيني من القرن 
امل�ايض الذين تش�هد له�م املُنجزات بص�واب مناهجهم آن�ذاك، عن 
اجتثاث التخلّف من رؤوس مؤّسس�ات األندية واالتحادات واألوملبية 
والوزارة القطاعية طوال 18عاماً ظلّت تسريرِّ أعمالها بعقلية ُمدافع 
أو ُمهاج�م أو حارس مرم�ى تالعبوا بأعصاب جماهريه�ا، وأبدلوا 
منافس�يهم األصالء واالحتي�اط واصطادوا املتس�ّللني إلبعادهم عن 
مراكزه�م، كأن واجباته�م الرئيس�ة درء الخطر عن ملع�ب اإلدارة 
لئ�ال تهتز ثقة الجمه�ور بهم! فال عجب أن يقيض الكباتن أش�واط 

مسؤولياتهم باالستعراض وسط صفارات االستهجان!
مه�اًل، للمقارنة الواقعية ليس إال، ليس هن�اك دولة عربية تعدادها 
الس�كاني يتجاوزه ال�100 مليون نسمة باستثناء مر التي ظلّت 
ومات�زال تعاني ضغوطاً معيش�ية كبرية وتقلّبات سياس�ية مؤثرة 
ع�ىل مواطني 27 محافظة تمّكن�ت بفضل وحدتهم وُحّبهم لها كأم 
كبرية، أن ُتحقق التوازن يف نفقاتها وسياس�اتها التشغيلية يف قّطاع 
الرياضة، وجاءت مشاركات أبطالها بنتائج ُمبهرة منذ أول مشاركة 
لها ب�دورة األلعاب األوملبية عام 1912 يف س�توكهولم وكأس العالم 
بك�رة الق�دم 1934 يف إيطاليا إىل آخر إنجاز لن�ادي األهيل بحصوله 
عىل امليدالي�ة الربونزية يف بطولة كأس العالم لألندية الدوحة كانون 
الثان�ي2021، ومع ذلك ال طموح لنج�وم رياضييها الكبار أعىل من 
عضوي�ة هيئة إدارية أو رئي�س ناٍد مثلما يقف األس�طورة محمود 
الخطي�ب مزهّواً بقناعته يف موقعه بعد ف�وزه بمقعد الرئيس بأكثر 
م�ن 20 ألف صوت يف انتخابات 30 ترشي�ن الثاني 2017 واألهم أنه 
ال يحق له ومجلس�ه التنفيذي تجديد الرتش�يح يف حالة قضائهما 8 

سنوات متتالية بموجب قانون )الحد األقىص(!
فم�اذا جرى لرياضة الع�راق التي مّر رياضيوها بأس�وأ من ظروف 
أقرانه�م يف م�ر م�ن ح�روب وحصار وتهمي�ش وبطال�ة، ملاذا ال 
ينهض�ون بقانون موّحد ُمنصف ينأى أي نجم كبري مهما خدم البلد 
ع�ن لعب دور أكرب م�ن حجمه ويرتك املؤسس�ات الكبرية ألصحاب 
الخربة ورؤوس األموال الضالعني يف ش�ؤون االس�تثمار والتس�ويق 
وج�ذب رشكات اإلعم�ار املتخّصص�ة وليس�ت املوالي�ة للمس�ؤول 

املتنفذ؟!
وم�ا األزم�ة الراهنة للجن�ة األوملبية التي دخلت مرحل�ة أخطر مّما 
مىض، إال دليالً عىل قصور فاضح ل�)ِفكر النجم( يف معالجة ملّفها، 
فق�د أزاَح اجتماع تش�كيل اللجن�ة الثالثية األربعاء امل�ايض األقنعة 
بم�ا ال يقبل الش�ك أن هن�اك إرصاراً وزارياً عىل ع�دم معالجة ملف 
الرياض�ة من األس�اس )األندية ثم االتحادات( وُي�راد إنهاء تنصيب 
رئيس اللجنة األوملبية بحراجة املُهلة الدولية ذات الخمسني يوماً من 
دون انتظار ما يسفر عنه ُحكم تمييز قضية االنتخابات يف املحكمة 

قريباً!
أم�ا أن ُيجت�زَأ الحل بم�ا يخدم مصلحة نج�م دون س�واه، فالهيئة 
العام�ة لجميع املؤّسس�ات الث�الث ُمطالب�ة ببيان موقف متش�ّدد 
لحماي�ة ميث�اق العمل األوملبي من م�واد متقاطع�ة يف أصل قوانني 
الرياض�ة العراقية َيخىش أغلب أعضاء العمومية أن ُتس�تغل لتمرير 
مرّشح ما ال يستحق التنافس مع اآلخرين، وهي رسالة واضحة ملن 
يتف�اَءل بحذر إزاء حس�م اللجنة الثالثية أعماله�ا أال تكرَّس إلخالء 
الطريق أمام مرّش�ح انتهت واليته مرّتني يف ش�باط 2019 وترشين 

الثاني 2020!
إهدأوا.. وأغلقوا أفواه الِع�داء، وضعوا قوانينكم )بعد التصويت عىل 
قانون األندية( يف س�ّلة واح�دة، وأقبلوا التضحية جميع�اً هذه املرّة 
بقرار س�لمي ُيج�درِّد إدارة املؤّسس�ات وفقاً للوائ�ح انتخابية ُتكررِّم 
نتائ�ج التصويت فيها م�ن يخدم مصلحة الرياضي�ني ال أن ُيخطط 
له�ا البعض كفرصة أخ�رية ُيراهن عىل تعويض خس�ائره يف الوقت 

الضائع!

وزارة الكرة وأندية النجوم!

إياد الصالحي

مدين�ة  إىل  وص�ل 
مح�رتف  الحل�ة 
القاس�م  فري��ق 
الالع�ب الربازييل 
و  ن������د فرنا
ريك���اردوس 
ق  لتح�����ا لال
ت  ريب�����ا بتد
ي�ق  لف�������ر ا

الجماعية.
وق�ال م�درب القاس�م 
ع�ادل نعم�ة إن »املحرتف 
الربازييل وص�ل بالفعل ليكتمل 
عق�د الالعبني بعد التح�اق الالعبني 
املغرب�ي زكري�ا اإلس�ماعييل والس�نغايل 

ديمبا دياخات«.
وب�ني أن »فرنان�دو ل�ه تج�ارب مختلف�ة يف العراق 
ولعب قبل موس�مني مع نفط الوسط ويعرف جيدا الدوري 

العراقي«.
وأوضح أنه »يراهن عىل مباريات املرحلة الثانية من الدوري 

املمت�از لرتتيب أوراق فريقه وتصحيح املس�ار واالبتعاد عن 
املناطق املهددة بالهبوط«.

يش�ار إىل أن القاس�م س�بق وأن تعاقد مع الالعب السنغايل 
داودا وشارك مع الفريق يف آخر مباراتني من الدور األول.

وقع عىل كشوفات نادي الحلة العراقي 
لكرة السلة، نجم منتخب لبنان، كريم 

زينون، قادما من الريايض بريوت.
م�ع  عق�دا  وق�ع  ق�د  زين�ون  وكان 
الريايض، مطلع املوس�م الحايل قادما 

من هوبس.
وأكدت مصادر يف الن�ادي البريوتي أن 
عق�د الالعب يب�دأ مع انط�الق بطولة 

لبنان لكرة الس�لة، لكنها لم تبدأ 
حتى اآلن.

وأش�ارت املصادر إىل أن زينون، 
معس�كر  يف  حالي�ا  منخ�رط 
منتخ�ب لبنان، قب�ل التوجه إىل 
يف  الهن�د،  ملواجه�ة  البحري�ن 

كأس  تصفي�ات 
س�يا  آ

ق�ررت إدارة ن�ادي الرشقاط االنس�حاب من 
دوري كرة القدم املؤهل للدرجة املمتازة بسبب 
عدم تلقي دعماً مادياً م�ن قبل الجهات املعنية 

ومسؤويل ونواب محافظة صالح الدين.
وق�ال رئي�س النادي ضم�ري عبد ال�رزاق العطية 
إن »الهيئ�ة االداري�ة للنادي قررت االنس�حاب من 
املنافس�ة اذا ل�م تتم مس�اعدة النادي مادي�اً  بعد ان 
وصلن�ا اىل مرحل�ة صعب�ة ج�داً«. وأش�ار إىل أن املدربني 
والالعب�ني جميعهم يطالب�ون برواتبهم والن�ادي ال يملك 
ش�يئاً، م�ا دفع الكث�ري م�ن الالعب�ني اىل التغيب عن 
التدريبات ومقاطعته�ا. واكد العطية ان نادي 
الرشق�اط مدي�ن بع�رشات املالي�ني من 
الدنان�ري ألصحاب املطاع�م ومحال 
التجهي�زات وااللتزامات األخرى، 
إىل جان�ب ع�دم امتالكه أجور 

الحكام أو س�يارة لنق�ل الفريق وخوض منافس�ات دوري 
التأهيل التي تتطلب دعماً مادياً يؤمن املشاركة واالستمرار، 
مش�رياً إىل أن هذه األس�باب جعلت النادي امام االمر الواقع 
وه�و االنس�حاب. يذك�ر ان ن�ادي الرشق�اط س�يخوض 
منافس�ات دوري التأه�ل للدرجة املمت�ازة ضمن مجموعة 

تضم اندية الفتوة والفهد ودياىل.

الشرقاط ينسحب من الدوري التأهيلي سلة الحلة تضم اللبناني زينون

اعل�ن نادي اربيل الريايض، تعاقده بش�كل رس�مي م�ع املدرب لؤي 
ص�الح، لقي�ادة الفري�ق الك�روي يف ال�دوري املمتاز. وقال املنس�ق 

للن�ادي  ريبني رم�زي ان »ادارة ن�ادي اربيل االعالم�ي 
ت  ق�د بشكل رسمي مع املدرب لؤي تعا

ح  ليكون مدربا لفريق كرة ص�ال
واوض�ح ان »ص�الح القدم«. 
د  ال�دوري سيقو يف  الفري�ق 

القدم  لك�رة  املمتاز 
وسيساعده كل من 
واس�امة  قادر  طه 
ادارة  وكانت  عيل«. 
وافقت  ق�د  الن�ادي 
عىل اس�تقالة املدرب 
من  كاسانني  رادان 

منصبه.



انح�ازت الصح�ف اإليطالية إىل الحك�م دانيييل دوفريي، عىل حس�اب 
أندريا بريلو املدير الفني ليوفنتوس.وكان دوفريي أدار مباراة يوفنتوس 
وناب�ويل، يف الجول�ة 22 م�ن ال�دوري اإليطايل، واحتس�ب ركل�ة جزاء 
للبارتينوبي س�جل من خاللها لورينزو إنس�يني هدف الفوز لفريقه.
ورصح بريل�و عقب املباراة: »إذا احتس�بت ركلة جزاء عىل هذه اللعبة، 
ف�إن أي تالمس س�ينتج عنه ركلة ج�زاء. إذا تم احتس�اب هذه اللعبة 
لنا، لظهر الكثري من الجدل والشكاوى«.وشهدت اللعبة قفز جورجيو 
كيليني، مدافع يوفنتوس، واستعمال ذراعه لرضب وجه أمري رحماني 
العب نابويل، ما أسفر عنه احتساب دوفريي ركلة جزاء، عقب مراجعة 
تقني�ة الفيديو.وكتب�ت صحيفة »ال جازيتا ديلو س�بورت« اإليطالية: 
»كان من الصعب اكتش�اف خطأ كيليني أثناء سري املباراة، لكن الحكم 
لم يكن لديه أي ش�ك بمجرد مراجعة اللعب�ة يف تقنية الفيديو.. القرار 
صحيح«.وذكرت صحيفة »كوريري ديللو سبورت« اإليطالية: »ال يهم 
إذا كان كيلين�ي فع�ل ذلك ع�ن قصد أم ال، ألن�ه رضب رحماني، وكان 

قرار احتساب ركلة جزاء صحيًحا«.

رفض ن�ادي ريال مدريد التعاقد مع أحد الالعبني املس�تهدفني من 
قبل برشلونة خالل املوسم الحايل.

ووفًقا لش�بكة »ديفنسا س�نرتال« اإلس�بانية، فإن أحد الوسطاء 
ع�رض عىل ريال مدريد التعاقد مع الفرنيس فلوريان توفني، جناح 

مارسيليا.
وأش�ارت إىل أن عقد الالعب مع مارس�يليا ينتهي يف الصيف املقبل، 

وبالتايل سيحسم ريال مدريد الصفقة مجاًنا.
وأوضحت أن الفرنيس زين الدين زيدان، مدرب املرينجي، رفض ضم 

توفان، حيث يرى أن األخري لن يقدم إضافة لهجوم ريال مدريد.
وذكرت أن زيدان يفضل األجنحة الحالية يف ريال مدريد )رودريجو 
جويس -فينيس�يوس جونيور -ماركو أسينس�يو -إيدين هازارد( 

عىل توفان.
وقال�ت الش�بكة اإلس�بانية: »إذا أراد ري�ال مدريد تقوي�ة الهجوم 
س�يتحرك فق�ط للتعاق�د م�ع كيليان مباب�ي، نجم باريس س�ان 
جريمان«.يذك�ر أن توف�ان أح�د الالعب�ني املس�تهدفني م�ن قب�ل 

برشلونة، يف حالة االستغناء عن الجناح الفرنيس عثمان ديمبيل.

رفع ماوريس�يو بوكيتينو، املدير الفني لباريس سان 
جريم�ان، راي�ة التحدي قب�ل املواجه�ة املرتقبة ضد 
برش�لونة اإلسباني، يوم الثالثاء املقبل، يف ذهاب دور 

ال�16 لدوري أبطال أوروبا.
بل�س« رصح بوكيتين�و ع�ر قن�اة »كان�ال 

الفرنس�ية: »ينتظرنا فريقا مميزا، 
برشلونة يبقى برشلونة، سنحاول 

الفوز يف إسبانيا«.
األرجنتين�ي  امل�درب  وأض�اف 

»بالتأكي�د يغي�ب عن�ا العب�ني مهم�ني، لك�ن أثق يف 
فريق�ي، وبالتأكيد كنت أفض�ل أن يكون كل الالعبني 
جاهزي�ن، لك�ن ال مجال لألع�ذار س�نذهب إىل هناك 

بعقلية الفوز«.
وع�ن فش�ل ب�ي إس جي يف عب�ور دور ال��16 بدون 
نيمار، رد بوكيتينو »ه�ذا صحيح، إنها عقبة نحاول 
التغل�ب عليه�ا، لكن كرة الق�دم عام�رة بالتحديات، 
س�نحاول تغيري هذه الحقيقة، س�نذهب إىل إس�بانيا 

بعقلية الفوز«.

 4 املالع�ب  ع�ن  نيم�ار  ويغي�ب 
أس�ابيع، بعد تعرضه إلصابة 

كان  مب�اراة  يف  عضلي�ة 
ي�وم  فرنس�ا،  ب�كأس 

األربعاء املايض.
أع�رب  جهت�ه  م�ن 
رونال�د  الهولن�دي 
كوم�ان، املدي�ر الفن�ي 

ع�ن  لرش�لونة، 

س�عادته باالنتص�ار العريض بنتيج�ة )5-1(، خالل 
لق�اء ديبورتيفو أالفيس، يف إطار منافس�ات الجولة 

23 من الليجا.
وق�ال كوم�ان، خ�الل ترصيح�ات نقلته�ا صحيفة 
»م�اركا« اإلس�بانية: »كن�ت مضط�را إلراحة بعض 
الالعب�ني ومنح الفرص لآلخري�ن، والخطأ يف التمرير 
من موريب�ا جاء منه هدف أالفيس، لكنني أحببت رد 

فعل الفريق الذي قادنا لهذا االنتصار«.
وأض�اف: »لقد كان من الصعب تجاوز فريق أالفيس، 
بفت�ح  األول، قام�وا  اله�دف  بعدم�ا س�جلوا  لك�ن 

خطوطهم ونجحنا يف صناعة الفرص«.
وتابع مدرب برش�لونة: »مييس مه�م للغاية، وهو يف 
لحظة رائعة، ونعلم أنه العب حاسم، حيث كان كذلك 
لفرتة طويلة، وهو س�عيد وفعال، وبوجوده كل يشء 

أسهل«.
واس�تكمل: »تقنية الفيديو؟ لن أدخل يف هذا الجدال، 
لكنني فوجئت بإلغاء هدف مييس، فهو ليس تس�لال، 

لكن يف النهاية انترصنا، وال أريد التحدث بعد اآلن«.
وأوضح كومان: »أنا س�عيد للغاية حيث لعبنا العديد 
م�ن املباريات خارج أرضنا، لكن رد الفعل كان جيًدا، 
واليوم الفريق ظهر بشكل جيد من الناحية البدنية«.

وع�ن الش�اب موريب�ا، عل�ق: »م�ن امله�م أن يكون 
حاسما، واليوم فشل يف تمريرة أفقية ال يمكن الخطأ 

بها، ويجب أن يتحسن«.
وحول مواجهة باريس سان جريمان بدوري األبطال، 
علق: »الفريق يؤدي بش�كل جي�د، ونحن واثقون من 
قدرتنا ع�ىل الفوز باملب�اراة، مع العلم أننا س�نواجه 

فريقا قويا«.
وزاد: »باري�س لدي�ه إصابات، لكن املب�اراة متكافئة 
ويج�ب أن نكون جيدين يف التمري�ر، ونحن يف لحظة 
جي�دة ولدينا سلس�لة م�ن االنتص�ارات يف الليجا، 

ونحن واثقون من أنفسنا«.
واختتم بالحديث ع�ن ترينكاو، قائال: »كان 
تط�وره مس�ألة ثق�ة، وكان يج�ب منحه 
فرصة للتكيف، حيث احتاج إىل الوقت ألنه 
انضم للفريق حديًثا، ويجب أن يتحس�ن 
وخصوص�ا  تفاع�ال  أكث�ر  أراه  لكنن�ي 
بالكرة، فه�و جيد أيًض�ا يف موقف رجل 

لرجل ورسيع«.
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أعلن نادي بايرن ميونخ، التعاقد رس�مًيا مع الفرنيس دايوت أوباميكانو، مدافع 
اليبزيج.وقال بايرن، يف بيان رس�مي: »س�ينتقل داي�وت أوباميكانو من اليبزيج 
إىل فريقن�ا، اعتباًرا من يوم 1 تم�وز 2021، بعد التوصل التفاق معه عىل رشوط 

عقد مدته 5 سنوات حتى 30 حزيران 2026«.وقال حسن صالح حميديتش، 
املدي�ر الريايض لنادي باي�رن ميونخ: »نحن س�عداء ألننا نجحنا يف 

التوقيع مع أوباميكانو. نحن مقتنعون بأن دايوت سيكون 
العًبا مهًما للغاية يف فريقنا خالل السنوات القادمة«.

وكان تشيليس وليفربول من أبرز األندية املهتمة 
بضم صاحب ال�22 عاًما، الذي يتضمن عقده 

م�ع اليبزيج رشًطا جزائًيا تبلغ قيمته 42.5 
مليون يورو.

بوكيتينو يؤكد قدرة فريقه على تجاوز برشلونة بدوري االبطال

علق الرتغايل كريس�تيانو رونال�دو، نجم يوفنتوس، 
عىل خس�ارة فريقه أمام نابويل، به�دف دون رد، يف 

الجولة 22 من الدوري اإليطايل.
ون�ر رونالدو، ع�ىل حس�ابه بموق�ع التواصل 
االجتماعي »تويرت«، صورة فريق يوفنتوس الذي 
خاض مباراة نابويل، وكتب عليها: »هذه الهزيمة 
لن تحبطنا! دعونا نرفع رؤوسنا ونفكر يف دوري 

األبط�ال«.
ويس�تعد يوفنت�وس ملواجه�ة بورت�و، األربع�اء 
املقبل، عىل ملع�ب الدراجاو، يف ذهاب ثمن نهائي 

دوري أبطال أوروبا.
يذك�ر أن يوفنت�وس يحت�ل املركز الثال�ث يف جدول 

ترتيب الدوري اإليطايل برصيد 42 نقطة.

حث األرجنتيني بابلو زاباليتا، الظهري السابق 
ملانشسرت س�يتي، مواطنه ليونيل مييس قائد 
برش�لونة، عىل االنتق�ال لل�دوري اإلنجليزي 

املمتاز.
وقال زاباليت�ا يف ترصيحات لصحيفة مريور 
»إذا قرر مييس مغادرة برشلونة وأراد اللعب 
يف ال�دوري األفض�ل، يتوج�ب علي�ه تجربة 

الريمريليج«.
وأضاف »إنه يشء س�يثري اهتمامه، ألن كل 
الع�ب أعرفه يس�ألني دائًما ع�ن اللعب يف 

الدوري اإلنجليزي املمتاز«.
وتابع »ظل مييس يف الليجا لسنوات عديدة، 
أعتقد أن الكرة اإلنجليزية س�تكون عامل 
ج�ذب كبري له، كما أن مانشس�رت س�يتي 

يوفر له الظروف املثالية«.

وواصل »مييس يعرف جوارديوال جيًدا، كما أنه 
يعرف تكس�يكي بيجريس�تني املدير الريايض، 
وفريان س�وريانو الرئيس التنفيذي، باإلضافة 

إىل أجويرو«.
وأكمل »سيكون قراًرا كبريًا إذا رحل مييس عن 
برش�لونة، لكن إذا كان هذا قراره، سيكون من 
الجيد بالنسبة له أن يذهب إىل ناٍد لديه أشخاص 

يستطيعون مساعدته عىل االستقرار«.
وأردف »عندم�ا تكون يف ناٍد م�ا لفرتة طويلة، 
ق�د يكون االنتق�ال إىل مكان جديد أم�رًا غريًبا 

للغاية«.
وأتم »أنا متأكد من أن أندية مثل باريس س�ان 
جريم�ان ويوفنتوس س�تهتم أيًض�ا بالتعاقد 
م�ع مييس، لكن يف رأيي أن مانشس�رت س�يتي 

سيكون أفضل مكان بعد برشلونة«.

وق�ع اختيار ليفرب�ول، عىل مدافع جدي�د من أجل 
التح�رك للتعاقد معه خالل املريكاتو الصيفي املقبل.
ووفًق�ا لصحيفة »م�ريور«، فإنه رغ�م التعاقد مع بن 
ديفيز وأوزان كاباك عىل سبيل اإلعارة، لكن ال يزال ليفربول 
يفتق�د للحلول الجاهزة يف خط الدف�اع، من أجل تعويض 
الغيابات.ويخرس ليفربول هذا املوسم، جهود فريجيل فان 
دايك وجو جوميز، بسبب تعرض الالعبني إلصابات طويلة.
وأش�ارت الصحيف�ة إىل أن مس�ؤويل ليفرب�ول ينظ�رون إىل 
الرازييل جليس�ون بريمر، مدافع تورينو، عىل أنه يس�تطيع 

املشاركة عىل الفور مع الريدز، عكس الصفقات الجديدة.
وأوضح�ت أن إدارة ليفرب�ول ت�رى أن بريم�ر س�يكون الالعب 
املناس�ب ملزامل�ة ف�ان دايك يف خط الدف�اع، عندما يتع�اىف النجم 

الهولندي من اإلصابة يف املوسم املقبل.
وذكرت أن امللف الش�خيص لريمر، يثري إعجاب ليفربول، خاصة أن 

سعر الالعب ال يزيد عن 10 ماليني جنيه إسرتليني.

تواصل�ت معاناة توتنهام هوتس�بري 
م�ع ركالت الج�زاء، يف مباراته أمام 
مانشسرت سيتي، عىل ملعب االتحاد، 
لحس�اب الجولة ال�24 م�ن الدوري 

اإلنجليزي املمتاز.
وتحص�ل الس�يتي عىل ركل�ة جزاء، 
يف الدقيق�ة 22، بع�د تع�رض إلكاي 
جوندوج�ان لإلعاق�ة من قب�ل إميل 
هوي�رج، ليس�جل رودريج�و هدفا 

ألصحاب األرض.
»أوبت�ا«  ش�بكة  وبحس�ب 
يف  فري�ق  يوج�د  ال  لإلحصائي�ات، 
الريمريليج استقبلت شباكه أهداًفا 
من ركالت الجزاء، هذا املوس�م، أكثر 

من السبريز )6 ركالت(.
وه�ذا بينما يعد مانشس�رت س�يتي، 
ثاني أكث�ر الفرق تحصاًل عىل ركالت 
الج�زاء )7(، خل�ف ليس�رت س�يتي 

.)10(
وأصب�ح رودريجو الالعب الس�ابع، 
الذي يس�دد رضبة جزاء ملانشس�رت 
سيتي منذ بداية املوسم املايض )أهدر 
الس�يتي 8 من أصل 17 ركلة تحصل 
عليها يف هذه الفرتة(، بحسب شبكة 

»سكاي سبورتس«.

زاباليتا ينصح ميسي باالنتقال الى السيتي

رسمًيا ..          بايرن ميونخ يضم أوباميكانو

صحف إيطاليا تنصف الحكم دانييلي دوفيري 

رونالدو: الهزيمة أمام نابولي لن تحبطنا

جوارديوال يواصل 
تغيير منفذي 
ركالت الجزاء 

ريال مدريد يرفض التعاقد مع فلوريان توفين

ليفربول  يستقر على شريك فان دايك
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نزار قبانيالثقافـي

 يا قدس يا حبيبتي .. 

غداً غداً سيزهر الليمون ..

 وتفرح السنابل الخرضاء والزيتون ..

 وتضحك العيون. إستيقظي .. إستيقظي .. 

إني ألبحث منذ آالف السنني عن السالم .. 

وما وجدت سواك عاصمة السالم.  

أبيات خالدة في الذاكرة
مختارات من أقوال المشاهير

مصطفى محمود
ابتس�م عندما تجلس مع عائلتك فهناك من يتمنى عائلة.. 
ابتس�م عندما تذه�ب إىل عملك فالكثري م�ا زال يبحث عن 
وظيفة.. ابتسم ألنك بصحة وعافية فهناك من املرىض من 
يتمنى أن يش�ريها بأغىل األثمان.. ابتس�م ألنك حي ترزق 
فاألم�وات يتمن�ون الحياة ليعملوا صالحاً.. ابتس�م ألن لك 
رب تدع�وه وتعبده فغريك يس�جد للبقر.. ابتس�م ألنك أنت 
هو أنت وغريك يتمن�ى أن يكون أنت.. اللهم لك الحمد كما 
ينبغ�ي لجالل وجهك وعظيم س�لطانك. ول�و تأملوا املوت 
مل�ا تهالكوا عىل الحي�اة.. ولو ذكروا اآلخرة لف�ّروا فراراً إىل 
جن�اب ربهم. يف الحياة رذيلتان اثنتان فقط: أن تكذب عىل 
نفسك، وأن تخاف من انس�ان يمرض مثلك ويموت مثلك، 

تخلص منهما وكن جرئ القلب تكن رجالً فاضالً.

 عرف عن أدب�اء لبنان اللغة األنيقة، 
واألس�لوب الب�اذخ يف الكتاب�ة، كان 
هذا يف زمان مىض، قبل أن تس�تحوذ 
لغة الصحافة عىل أساليب املنشئني، 
وكنت معجبا أشد اإلعجاب بكتابات 
األدي�ب اللبناني الناثر الش�اعر أمني 
 ،)1976  �  1901( نخل�ة  )رش�يد( 
فض�ال ع�ن كتاب�ات ج�ران خلي�ل 
ج�ران، وميخائيل نعيم�ة، ومارون 
عبود، وكنت أتابع مقاله األس�بوعي 
الذي تنرشه مجلة »األسبوع العربي« 
اللبنانية تحت عنوان )أوراق مسافر( 
ومازل�ت � عىل الرغم من الس�نني � 
أتذكر تل�ك املقالة الت�ي تحدث فيها 
عن تل�ك املفارق�ة، أو املصادفة التي 

أنجته من املوت.
أم�ني نخل�ة  لق�د ع�رف  واض�اف: 
بداي�ة ش�اعرا، وأص�در أكث�ر م�ن 
ديوان ش�عري منهم�ا )دفر الغزل( 
و)دي�وان أم�ني نخل�ة(، ه�و ال�ذي 
ورث الش�عر من أبيه الزجال رش�يد 
نخل�ة ال�ذي نظ�م النش�يد الوطني 

اللبنان�ي، لكن صفحة ش�عر األمني 
طوي�ت، أو تراجع�ت، طواه�ا ه�ذا 
النثر الرائ�ع الجميل، املكثف املوجز، 
النبيلة،  املكتنز باملعان�ي اإلنس�انية 
حتى يصور لك خلجات األثمار، التي 
انتزعه�ا الفالح من أفنان الش�جرة، 
الباع�ة يف  مغ�ادرة نح�و صنادي�ق 
أس�واق املدينة، فالتفاح�ة عند بائع 
الفاكهة تبك�ي عىل أمها، وتذبل عىل 
ذكر أيامه�ا يف وطن التف�اح! وربما 
أطل�ت بخده�ا األحم�ر، م�ن قف�ة 
القصب، وهي تكاد تقول: ارحموني 

من نهش وعض!
وتابع: األديب األريب األمني نخلة، له 
آراء نقدي�ة س�بقت زمانها، يطلقها 
طائ�رة مجنح�ة مث�ل برقي�ة، فلقد 
ع�رف – غالب�اً- بأس�لوبه املكث�ف 
حتى كأن�ه حني يكت�ب، كأنه يكتب 
توقيع�ا ال متن�اً. فق�د ُش�غل القوم 
من�ذ ألف عام، منذ أي�ام جدنا الكبري 
الجاحظ؛ ش�غلوا باللفظ واملعنى، أو 
بتعب�ري آخر، املبن�ى واملعنى، فهو يف 

توقيعه النقدي؛ برقيته، يخرنا لدى 
توزيع القس�ط بني املعن�ى واملبنى، 
توزي�ع أم�ني نخل�ة الع�ادل يجعله 
يق�ول »يتع�ب اللفظ حني يس�ريح 
املعن�ى«، أي حني تأت�ي املعاني التي 
يف  باملطروح�ة  الجاح�ظ،  وصفه�ا 
الطريق، وأعىل من شأن اللفظ، أقول 
حني تأتي املعاني بس�يطة ساذجة، 
يتعب اللفظ كي يواري س�وأة املعنى 
الركي�ك ويداريه�ا، وق�د ينجح، وقد 
ال. كما يؤك�د أن »معظم النقد يقوم 
عىل ال�ذوق، لذلك ال ينتف�ع بالنقد«. 
وهي توري�ة ذكية رائع�ة، تفيد بأن 
لي�س كل قارئ متذوق�ا، أو ذا ذوق، 
واألمر ينس�حب عىل الناقد املنش�ئ، 
ل�ذا ال ينتفع الكثريون به، ال لس�بب 

إال ألنهم يفتقرون للذوق والتذوق!
واس�تطرد: قل�ت إن آراء أمني نخلة 
إىل  متقدم�ة ع�ىل زمانه�ا، مش�رياً 
أن ه�ذه اآلراء ن�رشت س�نة 1942، 
األوروبي�ة  النظري�ات  ف�إذ ج�اءت 
النقدية باملقاييس، وحولت النقد إىل 
خوارزميات، وأماتت الروح والجذوة 
يف النق�د أو األدب، ف�إن أم�ني نخلة 
ل�م يقبله�ا؛ ل�م يقب�ل املقايي�س يف 
برقيته النقدية الذكية قائالً: »ليست 
الج�رأة م�ن ل�زوم النق�د، فالنقد يف 
الجمل�ة، تدلي�ل ع�ىل ذوق الناقد، ال 
عالقة له بأذواق اآلخرين. أما قضية 

»املقاييس« فمن أفكه ما يكون«.
وب�ني :وإذ ذك�ر النقاد والدارس�ون 
لف�ن القص�ة والرواي�ة أنها ليس�ت 

رسدا لحوادث فقط، بل تضمنت آراء 
وأفكاراً وتاريخا وسياس�ة وحباً، و، 
و، ل�ذا أعجب م�ن الذي م�ا زال عند 
أف�كار بداي�ة القرن العرشي�ن، يوم 
كان الق�دح املعىل للش�عر، والش�عر 
القص�ص  يع�دون  وكان�وا  فق�ط، 
والرواي�ات لغ�و حديث، أق�ول: بعد 
كل ه�ذه العقود أفاج�أ وأفجع برأي 
أمري�كا،  اغ�رب يف  أدي�ب  لصدي�ق 
ينع�ى عيّل ق�راءة الرواي�ة والقصة، 
ألنهم�ا – حس�ب رأي�ه- ال ينفع�ان 
ولي�س وراء قراءتهم�ا طائ�ل! فإن 
رأي أمني نخلة املتقدم والذكي، الذي 
أؤكد أنه أطلق�ه يف أربعينيات القرن 
العرشين ين�ص عىل أن »فن القصة، 
عندنا يف العربية، مس�كني جداً. فهو 
ال ي�زال ينظ�ر إىل الحادثة. ومن أجل 
أن يس�مو الكالم عىل لس�ان املتكلم، 
وأن ال يتح�ول إىل لغو وثرثرة، يقص 
علينا أمني نخلة، قصة رواها الكاتب 
أوس�كار وايلد )ت�� 1900( لصديقه 
األديب الفرنيس أندريه جيد )1951( 
»ي�وم ن�زل وايل�د إىل باري�س، وكان 
يسأل صاحبه أن يروي له عما صنع 
يف يومه. فيسوق إليه جيد ما يعرض 
ل�ه من جلي�ل ودقي�ق، ب�ني التقلب 
وايلد:-تحدثن�ي  فيق�ول  واملع�اش، 
به�ذه التوافه، فهل أنت تراها جديرة 
بتحري�ك الش�فة؟ نح�ن يف دنيانا يف 
ثنت�ني: واح�دة قائم�ة، ال يحتاج إىل 
الحديث عليها، وهي املاثلة بني يدينا، 

واألخ�رى، وهي دني�ا الفن، يجب أن 
يف�اض يف التحدث به�ا، ويف وصفها 
ونعتها طويال، كيم�ا تنهض واقفة 
ع�ىل قدميها«.وواص�ل :وم�ا دم�ت 
بصدد الحديث عن أمني نخلة وكتابه 

هذا، فال مندوحة م�ن أن نعِرج عىل 
مقدمته املس�يحية التي كتبها، بناء 
عىل طلب الباحث اللبناني إس�كندر 
الري�ايش )1961( ال�ذي أل�ف كتاباً 
بعن�وان )نفس�ية الرس�ول العربي( 

ورأى أن يضِمن كتابه هذا مقدمتني، 
األوىل مس�يحية والثاني�ة محمدي�ة، 
إظه�اراً لتآخي الديانات الس�ماوية، 
فطلب من أمني نخلة كتابة )املقدمة 
املسيحية( وكلف العالمة الشيخ عبد 
الق�ادر املغربي )1956( نائب رئيس 
مجم�ع اللغ�ة العربي�ة يف دمش�ق، 
كتاب�ة )املقدمة املحمدي�ة( وجاءت 
املقدمة املس�يحية الت�ي كتبها أمني 
نخل�ة من القط�ع النثري�ات الفرائد 
النث�ر  الت�ي س�يظل ف�ن  الخوال�د، 
العرب�ي مزهوا بها ده�را مديداً »ويا 
محمد: يميناً بديني، دين ابن مريم«، 
وبخشبات صليبه، إننا يف هذا الحي، 
من العرب، نتطلع إليك، من ش�بابيك 
البيع�ة، فعقولنا يف اإلنجيل، وعيوننا 

يف القرآن«.
وختم :يا أم�ني نخلة، فلَهذه املقدمة 
املس�يحية، تعي�د للذاك�رة كتاب�ات 
النصارى املسيحيني من أدباء لبنان، 
الذي�ن امحضوا النب�ي العربي األمي 
حبهم وودهم: مارون عبود، وجورج 
جرداق، وس�ليمان كتان�ي، وبولس 
سالمة ويا أمني نخلة، يا من امتعتنا 
بمقاالتك يف املجالت سابقا، وأمتعتنا 
حالي�اً بكتابك ه�ذا، والفض�ل يعود 
لنجل�ك الويف س�عيد، فم�ا كل األبناء 
بأوفياء نجباء، الذي توىل إعادة نرش 
مؤلفاتكم املنشورة، ونرش املخطوط 
منه�ا، مقّدم�اً أج�لَّ خدم�ة لألم�ة 

العربية ولقرائها.

المراقب العراقي/ المحرر الثقايف...
ي��رى الكاتب  ش��كيب كاظ��م ان الكات��ب اللبناين أمني 
نخلة ق��د كتب المقدمة المس��يحية يف حب النبي محمد 
)ص( من ش��بابيك البيعة  وقال كاظم يف قراءة نقدية 

خص بها )االمراقب العراقي(:

 أمين نخلة.. كاتب المقدمة المسيحية في حب النبي محمد »ص« من شبابيك البيعة 
آراؤه النقــديــة سبقــت زمـــانهــا

شكيب كاظم

الحرب

انثى ُمتقدة

يتهاوى

عىل نارها الرجال . !

-2

ال تتكاسل....ال

او

تتنصل عن دورك

تهجى

تعابري الدفء عىل مهل ٍ

وترّقب

اغماءَة نشوى الروح

ان

مسامات العطر ِفخاخ . !

خميلُتك َ

ترغُب ان

تسدُل جفنيك 

يف

حضِن ُمّرج انوثتها

!.. أٌُف  ِمنكَّ

لو أنت قالب ثلج

ال يفقه دفء اإليحاء . !

-3

حنَي 

تعلّمُت رعَي  النجوم

كنُت واهما

إن األحالَم  كواكب . !

-4

آسٌف جدا

ضللُت دربِك الطويل

وأرهقت الُخطى

يف  ِقصار  الدروب . !

نصوص

سرحان الربيعي

»ما لم ينقشه الوشم على الشفق« تناقضات األمركة التي مسخت اإلنسان
املراقب العراقي/ متابعة

مفه�وم الكتاب�ة عند الش�اعر ع�الل الحجام، يف 
تخلُّق دائم ملقوالت الوجود عىل أس�اس الديمومة، 
بل�ه ش�عرنٌة لألش�ياء الس�ائحة يف امللك�وت. هو 
مفهوم كيف�ي ال يتكيف مع العارض والزائل، إنه 
تخلٌُّق متصرٌي للكينونة، من داخل رؤية أو مرشوع 
واض�ح، وع�ن وع�ي وقص�د. يف كل مرحل�ة من 
تجربة هذا الشاعر، تتبدى الكتابة بشكل مجاوز، 
أي يتج�اوز س�ابقه. كتاب�ة ناس�فة ومقوّض�ة 
للمعطى األنالوجي لكي تجرح أفقا شعريا مائزا 
يجح�د بكل دوكس�ا جم�ايل أو أصولي�ة معنوية، 
وهي، عطف�ا عىل ذلك، وكما تجل�ت يف فهوماته، 
احراٌق أنطولوجي باملس�اءلة الدؤوبة، وباستيالد 
الالممكن من املمكن، احراق ينجم عنه ألٌم بسبب 
االنفص�ال ع�ن األصل. أليس�ت الكتاب�ة، عىل حد 
تعب�ري محمد أس�ليم، فعال عاديا »يطرأ يف س�ياق 
عادي«، إنها انتهاك، أل�م، وقوف يف عتبة الوجود، 

يف األصل«)عتبة بني الكتابة واأللم (
لي�س من قبي�ل املزاي�دات الش�وفينية إن قلت إن 
ثيم�ة الزنوجة ظلت ش�به غائبة ع�ن منظومتنا 
الش�عرية العربية برمتها، فإذا اس�تثنينا الش�عر 
الس�وداني املع�ارص، وتحدي�دا م�ا تحق�ق ل�دى 
الشاعر محمد الفيتوري، فإن تناول هذا املوضوع 
من طرف بعض الشعراء العرب، وهم ُيعدُّون عىل 

رؤوس أصابع اليد الواحدة، كالشاعر الفلسطيني 
معني بسيس�و، عىل س�بيل املثال ال الحرص، أقول 
إن تن�اول ه�ذا املوض�وع ظ�ل باهت�ا يف مجمله، 
والح�ق إن حض�ور الزنجي�ة يف الش�عر اإلفريقي 
إب�ان الفرة االس�تعمارية، كان أرقى وأقوى مما 

تحقق لدى ش�عرائنا. يكفي أن نذكر شعراء كبارا 
لكي ُنثّبت الزعم، كالش�اعر السنيغايل الراحل ليو 
بولد سيدار سنغور، والشاعر الفرنيس من أصول 
افريقية إيمي س�يزار. ومن بني أهم القضايا التي 
احتفت بها الزنجية يف الشعر، نلفي قضية الهوية 
أي رابط�ة االنتم�اء إىل افريقي�ا، وك�ذا اإلش�ادة 
بأبعادها، عىل اعتبار أنها ش�كلت الرافد األساس 

لكل الحضارات.
ويمك�ن اعتبار الش�اعر ع�الل الحجام، حس�ب 
علمنا، ومن خالل هذه اإلضمامة تحديدا، الشاعر 
املغرب�ي الوحيد ال�ذي احتفى بوع�ي جمايل بهذه 
القضي�ة، يف منجزن�ا الش�عري املغرب�ي املعارص 
ع�ىل األق�ل. لقد أف�رد الش�اعر أكثر م�ن قصيدة 
له�ذا املوضوع الجديد – القديم، اليشء الذي جعل 
حض�وره يف الديوان س�ّيارا إذ ال يمكن البتة للعني 
الفاحص�ة أن ُتخطئ�ه. فال غرو يف أن ش�اعرنا يف 
أثناء ُمقامه يف الوالي�ات املتحدة األمريكية، أحّس 
باغ�راب ثقايف فظيع، ما جعل�ه ينخرط بتلقائية 
أصيل�ة يف النض�ال الثقايف الرم�زي لألفارقة ضدا 
عىل كل تميي�ز عنرصي، وتناقض�ات ومفارقات 
العوملة أو باألحرى األمركة. فش�اعرنا القادم من 
عال�م افريقي مفعم بالعراقة واألصالة، بعيدا عن 
كل فردانية مسخت اإلنس�ان وجعلته قاب آلة أو 

أدنى.

املراقب العراقي/ متابعة...
صدر للش�اعر فاروق يوس�ف ع�ن دار 
»خطوط وظالل« يف عم�ان كتاب جديد 
بعن�وان »ح�ني نجون�ا« بعن�وان ثانوي 
هو »تلك الجنة من بغ�داد«. الكتاب هو 
عبارة عن محاولة تجريبية ملزج س�رية 

املدينة بسرية الكاتب.
ينب�ه يوس�ف قارئه يف بداي�ة الكتاب إىل 
أن م�ا يتذكره ق�د ال يكون حقيقيا حني 

يق�ول »ما أتذكره يب�دو يل حقيقيا أكثر 
من الذي عش�ته«. ولهذا س�يكون علينا 
أن نتوق�ع أن ال تك�ون األح�داث كله�ا 
واقعية، ب�ل خالطها يشء م�ن الخيال، 
وه�و م�ا ُيس�مى ب�«الس�رية املتخيلة« 
التي قد ال تك�ون صحيحة تماما، حيث 
يحاول الكات�ب إيهامنا ب�أن ما يتذكره 
ليس حقيقي�ا لكي ال نربط بني األحداث 
والواقع. تلك الحيلة الكتابية جلبت معها 

تقنية تتداخل من خاللها األصوات. وهو 
ما يس�تلزم أن يكون القارئ حذرا وهو 
يس�عى إىل التعرف عىل شخصية املتكلم 
الت�ي لن تك�ون واح�دة يف املقاطع التي 

يتألف منها الكتاب.
ه�ذا الكت�اب ه�و محاول�ة تجريبية يف 
الكتاب�ة، كما أنه يس�لط الض�وء بجرأة 
ع�ىل مرحل�ة ه�ي م�ن أكث�ر املراح�ل 
التباس�ا يف التاريخ السيايس املعارص يف 
العراق، لكن بمعالجة أدبية تمتزج فيها 
العاطفة بالتحليل االجتماعي والنفيس. 
الكت�اب يغ�ص بالحكايات الش�خصية 
التي وجد الكات�ب ضالته يف الوصول إىل 

املعاني اإلنسانية من خاللها. 
ويض�م الش�اعر ال�ذي ُع�رف باعتباره 
ناق�دا فني�ا »ح�ني نجونا« إىل سلس�لة 
كتب�ه ذات املنح�ى الش�خيص، الت�ي ال 
يمكن تجنيسها يف إطار األجناس األدبية 

السائدة. 
فه�ي تجم�ع ب�ني الس�رية واليومي�ات 
والرحالت والتأمالت، إضافة إىل سلس�لة 
متالحقة م�ن الحكاي�ات. وكان فاروق 
يوس�ف ق�د أص�در يف الخري�ف امل�ايض 
كتاب�ه »رس�وم نهارية ومس�افر نائم« 
كم�ا صدر له يف مجال النقد الفني كتاب 

»االبن الخارق للفن العراقي الحديث«.

»حين نجونا« امتزاج العاطفة بالتحليل االجتماعي والنفسي مسرحية »أيام التنظيم« َتقاطعات السياسة والَجريمة والَمال

 املراقب العراقي/ متابعة...
العرب�ي  الرساي�ا  م�رسح  أطل�ق 
أرايض 48  داخ�ل  ياف�ا  يف مدين�ة 
مرسحي�ة »أي�ام التنظي�م«، وهي 
عم�ل جديد يعك�س واق�ع الحياة 
الس�لبية  والتغ�ريات  االجتماعي�ة 
ومرسحي�ة  علي�ه.  الطارئ�ة 
»أي�ام التنظي�م« من تألي�ف أيمن 
اغبارية، إخراج يوس�ف أبو وردة، 
وم�ن بطولت�ه إىل جان�ب الفنانني 

مكرم خ�وري، وروضة س�ليمان. 
تصمي�م الديك�ور واملالبس أرشف 
حن�ا، موس�يقى وائل أبو س�لعو، 

ومساعدة املخرج فاطمة خطيب.
ُعرضت املرسحية يف الهواء الطلق، 
الرساي�ا  عم�ارة  س�احة  داخ�ل 
التاريخية يف يافا، تزامنا مع صوت 
املؤذن من مس�جد البح�ر املجاور، 
تب�دأ بدخول »رج�اء« املنصة وتبدأ 
بالص�الة والدعاء، والحق�ا يتضح 

وال�ورع  بالدي�ن  تتظاه�ر  أنه�ا 
والتق�وى. تدور أح�داث املرسحية 
حول َتقاطعات السياسة والَجريمة 
واملَ�ال يف املجتم�ع الفلس�طيني يف 
الداخل، حيث تنقل املرسحية َتحول 
ه�ذا املجتم�ع م�ن أرض خّصب�ة 
املكافحة يف  السياس�ية  للح�ركات 
والثمانينيات،  السبعينيات  َسنوات 
املُنظم�ة  للجريم�ة  دفيئ�ة  إىل 
والفس�اد السيايس واالقتصادي، يف 
هذه األيام، كما يتجىل يف اس�ترشاء 

الجريمة والعنف عىل أنواعهما.
واح�دة  ليل�ة  يف  األح�داث  تق�ع 
يلتقي فيه�ا ثالثة أصدق�اء أقرباء 
ع�ىل رشف�ة بي�ت َمش�بوه: ُيونس 
الصحايف، الذي عاد لتوه من خارج 
البالد، بع�د غياب طوي�ل، وموىس 
املُرش�ح لرئاس�ة الُس�لطة املَحلية 
يف بلدته، وَرج�اء املتدّينة املحّجبة، 
التي ُتدي�ر َمحل رِصافة. املش�رُك 
بينه�م هو َكونهم يف املايض أعضاء 
مؤسسني يف تنظيم سيايس فّعال يف 
أيام شبابهم، فيجتمعون ليتذكروا 
َماضيهم، وتطفو عالقات ومشاعر 
الحب والكراهية والَجش�ع والِغرية 
واألناني�ة والتدم�ري الذات�ي بينهم 

بشكل واضح.

إصرار
سعيدة سرسار

وضعوا رأس�ها يف املش�نقة، ضغطت عىل زر 
جناحيها الرسيني وحلقت فوق رؤوسهم.

صعلكة
سعيدة سرسار

ألق�ى نظرت�ه األخ�رية ع�ىل خي�ام القبيلة، 
يع�رف أنهم لفظوه، اليه�م، مايهمه اآلن أن 

يظل شاعرا.

 روزنامة 
كاظم أحمد  

ور ، تساقطْت درُر املقل ؛ حفرت  تعاقبِت الصُّ
النوازُل أخاديد الزمن ...باحِت اللوحُة العمر.

انقالب
كاظم أحمد

أَبدعوا ممانعًة، اجته�دوا يف املناعة...أحدثوا 
خلالً ً يف الجدار ؛ غدْت بيادَقهم ُدَمى الوغى ، 

خرِّت األحصنة.

املراقب العراقي/خاص ...
كش�ف الكاتب صب�اح الح�اج مفتن عن 
إصدار كتاب جديد فيه مجموعة دراسات 
أدبي�ة يحم�ل عن�وان املثق�ف النق�دي يف 
الثقاف�ة العربي�ة واإلس�المية وه�و من 
تألي�ف نخب�ة م�ن الباحث�ني العراقي�ني 

والعرب. 
ل�)املراق�ب  ترصي�ح  يف  مفت�ن  وق�ال 
العراق�ي(: ببال�غ ال�رسور،  تلقي�ت خر 
صدور الطبع�ة األوىل من كتابن�ا الجديد: 
العربي�ة  الثقاف�ة  يف  النق�دي  »املثق�ف 
واالس�المية« وكان لن�ا رشف املس�اهمة 
فيه؛ ببحثنا املوس�وم : املقوالت الوجودية 

يف فكر عبد الله القصيمي.
واضاف : ان الكت�اب من تأليف مجموعة 
ونخب�ة من الباحث�ني العراقي�ني والعرب 
وه�و م�ن إص�دارات دار غي�داء للن�رش 
والتوزي�ع الت�ي جمع�ت ه�ذه البح�وث 
يف كت�اب س�يصبح مرجع�ا للعدي�د م�ن 

الدراسات االكاديمية.
وتابع : اقدم جزيل الشكر والتقدير إىل أ.د 
عام�ر عبد زيد كان ل�دور الكبري يف إصدار 

الكتاب إرشافا وتحريراً.

المثقف النقدي في 
الثقافة العربية واإلسالمية 
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من اقوال االمام  علي ) عليه السالم ( أوراق
إّياك والّظلم فإّنه أكبر المعاصي، وإّن الّظالم لمعاقب يوم القيامة بظلمه.

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

نور 9
على 
نور

الحياة  منه  رسقت  أن  وبعد 
رسقتها  مثلما  االبتسامة، 
فقدوا  الذين  اآلخرين  من 
تحت  وأصبحوا  احبتهم 
فضالً  الذكريات،  ارس 
الحياة  ضغوطات  عن 
املعيشية  والظروف 
باإلضافة  الصعبة، 
فلم  االمن،  انعدام  اىل 
االبتسامة  نرى  نعد 
شفاه  عىل  تظهر 
مثلما  العراقيني 
وان  السابق  يف  كانت 
تتعدى  ال  فهي  وجدت 
املجاملة،  ابتسامات 
االبتسامات  أو 
تظهر  التي  املصطنعة 
واالعياد. املناسبات  يف 

نرشة  فراس  ام  تشاهد 
يف  املعروضة  االخبار 
الفضائية،  القنوات  احدى 
الدموع،  تذرفان  وعيناها 
االبتسامة  تالشت  فقد 
والقلق،  الحزن  محلها  وحل 
النقال  هاتفها  فمسكت 
للتأكد  بابنائها  تتصل  وراحت 
فراس  ام  تقول  اذ  سالمتهم،  من 
توتر  حالة  يف  اعيش   « عاماً(:   50(
وخوف حني يذهب اوالدي اىل عملهم، 
بعد عودتهم خصوصاً  اال  اسرتيح  وال 
احد  يف  الكبري  ابني  فقدت  أن  بعد 

التفجريات ببغداد«.   

 غالء املعيشة
يف  يومه  اغلب  محمد  ابو  يقيض 
الباكر  الصباح  من  فيخرج  العمل، 
الليل  منتصف  يف  اال  يعود  وال 
تبدو  والتعب  الغضب  وعالمات 
واضحة عليه، وهو يفكر باستمرار 
الكثرية  الديون  تسديد  كيفية  يف 
رشائه  بعد  عاتقه  عىل  تقع  التي 
اذ  اوالده،  احتياجات  وتلبية  للمنزل 
: »يف كثري  ابو محمد )45 عاماً(  يؤكد 
من االحيان اتمنى الجلوس مع اوالدي 
لكن  املسلية،  احاديثهم  اىل  واالستماع 
يف  املستمر  انشغايل  بسبب  استطيع  ال 
الكريم  العيش  توفري  اجل  من  العمل 

لهم«. 

 نظرة املجتمع
اىل  يوميـاً  تدخل  أن  نورهان  اعتـادت 
مكان عملها بوجه عابس، واال تبتسم 
خوفها  بسبب  املقربة،  زميلتها  مع  اال 
لها،  السلبية  الناس  ونظـرة  كالم  من 
هذا ما اخربتنا به يف معرض حديثهـا، 
»بسبب  نورهان)33عاماً(  وتضيف 
يف  السيما  مجتمعنا  يف  الوعـــي  قلة 
الوقت الحارض، يرى الناس أن االنسان 
الشخصية،  ضعيف  دائماً  املبتسم 
بالجنون،  ينعتونه  اخرى  واحياناً 
تجنب  غري  خيار  امامـــي  يكن  فلم 
الشارع  ويف  العمل  يف  االبتســــامـة 
والكلمات  النظرات  اتجنب  لكي 

الجارحة«.
بينما مها فريد )25 عاماً(  فلها وجهة 
نظر مختلفة، اذ ترى ان االبتسامة لن 
تؤدي إىل التقليل من شأن الشخص أو 
التودد  أنواع  من  نوع  هي  بل  مكانته، 
والتقارب بني الناس، اذ تقول :«احاول  
يف  زميالتي  مع  اجلس  عندما  دائماً 
املضحكة  النكات  القاء  الجامعة 
الدراسة  ضغوطات  من  للتخفيف 

والرتفيه عن النفس«.

 تخفيف الضغوطات
وزميله  )30عاماً(  رائد  محمد  يشاهد 
واصوات  الرتفيهية  الربامج  احد 
يقول  اذ  املكان،  تغزو  ضحكاتهم 
االحيان  من  كثري  يف  »احاول  محمد: 
الرتفيه عن نفيس بمشاهدة املسلسالت 
مع  والخروج  املسلية  والربامج 
االصدقاء وقضاء اوقات ممتعة معهم، 
واحاول أن افصل بني ضغوطات العمل 
السابق  »يف  مبيناً  الشخصية،  وحياتي 
لكن  االسباب،  ابسط  عىل  احزن  كنت 
التوعية  لكتب  املستمرة  قراءتي  بعد 
وخالل تجربتي الشخصية ايقنت حقاً 
أن الحزن واخفاء االبتسامة ال يسهمان 

يف حل املشكالت بل يعقدانها«. 

االبتسامة صدقة
االنسان  عىل  تمر  التي  الظروف  كل 
التي  الصعبة  واالحداث  لتقويته  هي 
تمر عىل االنسان تبني حقيقة االنسان 
وقدرته عىل مواجهة الظروف الصعبة، 
العيل  ابتسام  النفسية  الباحثة  ترى  اذ 
واختفت  يبتسمون  ال  »الكثري  أن 
االبتسامة من الوجوه، ألنهم غفلوا عن 
ثالث حقائق او قواعد مهمة جداً، اولها 
وهو خري  تكرهوا شيئاً  أن  هي »عىس 
ظروف  تصادفنا  عندما  وهي  لكم«، 

معينة ال نحبها ونظن انها رش لنا«.
مبينة أن »القاعدة الثانية مهمة، وهي 
و  صدقة،  اخيك  وجه  يف  ابتسامة  ان 
فهي  وتعاىل  سبحانه  الله  يقول  كما 
فمغبون  االخطار،  وتدفع  الرزق  تزيد 
مهماً  شيئاً  يفتقد  ألنه  يبتسم،  ال  من 
يدفع عنة النية السيئة«، موضحة »ان 
النفسية،  الحالة  هي  الثالثة  الحقيقة 
ابتسمت وتفاءلت تساعد يف  اذا  انك  اذ 
مبارش  بشكل  الفرد  نفسية  تحسني 

وستتغري مع تغيريه«.

صعوبات الحياة تغّيب االبتسامة عن بعض العوائل

تقدر   ، العراق  رشقي  تقع  صغرية  بلدة  هي 
املدينة  هذه  تسري   ، دونم  ألف   320 مساحتها 

عكس املدن األخرى ،
ثمانينيات  مطلع  يف  نفوسها  عديد  كان  أن  فبعد 
أن  نجد  نسمة  ألف   ١١ من  أكثر  املايض  القرن 
عددهم اليوم أقل من ١500 نسمة ؛ وبعد أن كانت 
مدينة عامرة ببساتني النخيل والفواكه واألرايض 
عىل  تعيش  اليوم  أصبحت  الخصبة  الزراعية 
ذكريات أشجار الكروم وباسقات النخيل الذي لم 
الواقفة  والجذوع  الذكريات  الحرب غري  منه  تبق 

بال ثمر وتمر .
تعني زرباطية ، إناء الذهب ، وتتألف من مقطعني 
 ( باطية( تعني  ( و)  ) ذهب  به  هما زر ويقصد 
اإلناء ( فيكون االسم معا ؛ اإلناء الذهبي ؛ أو إناء 
الذهب ويؤكد ذلك موقعها الجغرايف ، فهي ترتبع 
يف قلب مثلث قاعدته األرض املنبسطة املمتدة من 
العراقية  الحدود  عىل  العسكري  الحسن  مخفر 
اإليرانية اىل منطقة سوينة وضلعاه االخران هما 
زاكروس  جبال  سلسة  نحو  املتجه  الكالل  نهر 

املمتدة شماالً.
من  أبعد  إىل  أو  العثماني  العهد  إىل  تاريخها  يعود 
تطل  كونها  وتجاري  سرتاتيجي  موقع  ولها  ذلك 
املنفذ  طريق  عن  اإلسالمية  إيران  جمهورية  عىل 
والقريب من مدينة  اسمها  الذي يحمل  الحدودي 

مهران اإليرانية.
شواهد الحرب وذكرياتها املؤملة

كم   ١4 نحو  تبعد  التي  زرباطية  مدينة  وتعد 
التي  العراقية  املدن  من  بدرة  مدينة  رشق  شمال 
وكانت  سنوات  الثماني  حرب  خالل  كثرياً  عانت 
الذي  األمر  الحربية  للعمليات  حقيقياً  مرسحاً 
دمار  لحقها  أن  بعد  مغادرتها  اىل  سكانها  دفع 
هائل وخراب كبري وهي التي كانت تزخر ببساتني 
يبق من  ولم  والحمضيات  الفواكه  وأنواع  النخيل 
يف  استخدمت  التي  النخيل  جذوع  سوى  كله  ذلك 
تنترش  بينما  العسكرية  واملواضع  املالجئ  بناء 

التحذيرية وهي تعطي داللة  املئات من العالمات 
األلغام  حقول  من  واحد  املكان  هذا  أن  للمارين 
تمنع  ال  وأحياناً   ، املدينة  تطوق  التي  الكثرية 
من  الحقول  تلك  تحيط  التي  الشائكة  األسالك 
مؤسفة  أحداث  وقعت  ما  وكثرياً  فيها  الدخول 
ومنهم  األبرياء  املواطنني  من  عدد  ضحيتها  راح 
الرعاة عىل وجه الخصوص بخاصة األطفال كذلك 
الجميلة  املنطقة  هذه  يقصدون  الذين  السياح 
قادمني من مناطق ومدن أخرى وهم ال يعرفون 

حقيقة وجود تلك الحقول.
تزال مؤثرة  اإليرانية وآثارها ال  العراقية  فالحرب 
يف زرباطية الحدودية وهناك ذكريات ال تزال حية 
األرض  وعىل   ، الحدودية  البلدة  هذه  سكان  لدى 
ثمة شواهد باقية من تلك الحرب، لعل أبرزها غري 
القذائف  قطعته  الذي  النخيل  جذوع  هي  االلغام 
أخاديد  هيئة  عىل  الدبابات  مواضع  من  والكثري 
كبرية محفورة يف االرض وبني املرتفعات الجبلية 
إضافة اىل الربايا ونقاط الرصد اعىل تلك املرتفعات 
البرشي فيها  التواجد  ذلك كله ضعف  واألهم من 

لهجرة سكانها وحلم العودة لها ،
هذا الحلم الذي يصطدم أمام الكثري من املعوقات 
أهمها أن زرباطية ال تتوفر فيها مقومات الحياة 
بعض  وجود  رغم  الناس  يريدها  التي  والرفاهية 
األهايل  كما يصفها  فيها فهي  الخدمية  املشاريع 
دون املطلوب، فمدينة مثل زرباطية عانت الكثري 
وخرست الكثري من سكانها بني مرشدين وآخرين 
املعاقني  من  الكثري  وفيها  للقصف  ضحايا  كانوا 
حالياً ممن لم تنصفهم الحكومة بما يستحقون.

يحيى  صالح  السيد  زرباطية  ناحية  مدير  يقول 
اإليرانية  العراقية  الحرب  »خالل  الزرباطي 
حاراتها  وتحولت  للقتال  مرسحاً  زرباطية  كانت 
 ، عسكرية  ثكنات  اىل  فيها  والدوائر  وشوارعها 
طالها القصف كثرياً فكانت هناك هجرة جماعية 
يوجد  ال  أشباح  مدينة  الوقت  ذلك  غدت  حتى 
حاجياتهم  من  األهايل  تركه  ما  سوى  يشء  فيها 
وهدمت  دمرت  التي  وبيوتهم 
أن  بعد  فيها  يشء  كل  ورسق 
مدن  اىل  بأرواحهم  الناس  فر 

اخرى.«
الناحية  مساحة  »تبلغ  وأضاف 
أراٍض  معظمها  دونم  ألف   320
للزراعة لكن املستَغل ال  صالحة 
األرايض  هذه  من   %20 يتجاوز 
بسبب ُشح املياه ووجود حقول 
، واملدينة  األلغام عىل نحو كبري 
الرغم  عىل  العطش  تشكو  أيضاً 
من  القادم  الكالل  نهر  أن  من 
يخرتقها  االيرانية  األرايض 

األرايض  وأن  السيول  تهددها  الشتاء  فصل  ويف 
 %80 من  ألكثر  الرزق  توفر  كانت  فيها  الزراعية 
من سكان الناحية قبل أن تتحول من مزارع قمح 

اىل مزارع ألغام.«
وقال أيضاً »املدينة فيها موارد طبيعية مثل مادة 
البناء لكثرة توفر حجر  التي تستخدم يف  الجبس 
قبل  من  واملجّربة  الجيدة  النوعبات  ومن  الكلس 
املعامل املوجودة يف املنطقة سابقاً ، إذ كانت هناك 
ثمة معامل أهلية إلنتاج جبس البناء كلها دمرت 
ملح  توفر  إىل  إضافة  الحرب  أثناء  يف  وتالشت 
الطعام والذي يعد من أجود أنواع األمالح املوجودة 

يف العراق«.
من  فريق  تكليف  تم   20١2 عام  »يف  أنه  موضحاً 
كتيبة الهندسة العسكرية للعمل يف زرباطية عىل 
طبيعية  محمية  تكون  أن  أمل  عىل  األلغام  رفع 
بدعم أممي ، وعمل الفريق ملدة عام كامل ثم غادر 
الناحية يف أيلول 20١3 بسبب األحداث يف املناطق 
الغربية مما أضاع فرصة ثمينة عىل املدينة لتكون 
محمية طبيعية.«وكانت دائرة املسح الجيولوجي 
وقت  يف  أعلنت  قد  واسط  محافظة  يف  والتعدين 
حجر  من  طن  مليون   42 اكتشاف  عن  سابق 
الكلس والجبس األويل يف مناطق رشقي املحافظة 
حال  يف  الثروتني  هذه  أهمية  مختصون  وعد 

استثمارها أن تجعل زرباطية بوجه آخر.
املسج  لهيئة  االقليمي  املركز  مدير  ويقول 
ضياء  السيد  واسط  يف  والتعدين  الجيولوجي 
خرباط إنه » تم اكتشاف كميات من حجر الكلس 
زرباطية  ناحية  أرايض  ضمن  األويل  والجبس 
التابعة لقضاء بدرة الحدودية 90 كم رشق مدينة 
بواقع  توزعت  املكتشفة  الكميات  وهذه  الكوت. 
تسعة  و  الكلس  حجر  مادة  من  طن  مليون   33
أن  اىل  األويل, مشرياً  الجبس  ماليني طن من مادة 

هذه املواد تدخل يف صناعة مادة اإلسمنت.«
جاءت  املواد  هذه  اكتشاف  »عملية  أن  وأضاف 
للتحري  املديرية  بها  قامت  حملة  ضمن 
والجبلية  الصخرية  املناطق  يف  واالستكشاف 
واستمرت  املاضية  السنوات  يف  املحافظة  رشقي 
الجديدة  املواقع  إذ تم تسجيل  أكثر من 30 يوماً، 
ضمن سجالت مديرية املسح الجيلوجي والتعدين 
والتي ستضاف اىل مقالع الحىص والرمل القديمة 
ثروات  كلها  املجمل  يف  لتكون  املحافظة  يف 

محفوظة تحت األرض.«
جيولوجية  خارطة  لديها  »الرشكة  أن  موضحاً 
الكلسية  الخامات  ونوعية  حجم  فيها  محدد 
ناحية  حدود  ضمن  األرض  باطن  يف  املوجودة 
للجهات  ويمكن  املجاورة  املناطق  ويف  زرباطية 
استثمارية  كفرص  املواقع  تلك  تعد  أن  املعنية 

مهمة تفيد املدينة والبلد بشكل عام.«

تقليدية  وقنابل  ألغام  عن  بحث  دوريات  يف  النساء  من  مجموعة  مع  خرض  هناء  تعمل 
الصنع مغروسة عىل أطراف قرى جبل سنجار  .. وتقول خرض يف حديثها للصحيفة إنها 
إىل سنجار عندما كانت طفلة، حيث هربت هي وعائلتها منذ  بالعودة  تحلم  دائماً  كانت 
من  قريبة  قرية  يف  الثالثة  وأطفالها  زوجها  مع  اآلن  هناء  الحرب.تعيش  بسبب  سنوات 
جبل سنجار، والتي تصفها بأنها »مميزة جداً«.وترى خرض، عىل غرار أغلب األيزيديني 
الذين يعتقدون أن الجبل هو املوقع الذي رست فيه سفينة نوح، ولطاملا اعتربت القمة 
الصخرية ملجأ مقدساً لألشخاص املضطهدين.وجبل سنجار، أنقذها وأكثر من 40 ألف 
يزيدي آخر عندما فروا من بطش تنظيم داعش، يف آب 20١4.فبعد طردهم من قراهم، 
خيموا عىل الجبل لعدة أشهر، وبعضهم لسنوات.وتعرضت قراهم إلبادة جماعية، وفقاً 
امرأة  إىل 7000  األيزيديني وتم أرس ما يصل  إذ تم ذبح نحو 5000 من  املتحدة،  لألمم 
وفتاة وبيعهن كعبيد جنس لعنارص داعش.تقول خرض، التي تبلغ اآلن 28 عاماً: »كنا 
نخىش عىل حياتنا، لحسن الحظ، هربنا إىل كردستان، حيث عشت يف مخيم للنازحني 
حتى تحرير قريتي«.بعدما عادت وعائلتها لقريتها، يف أيار 20١6، تقدمت خرض بطلب 
للعمل يف إزالة األلغام يف Mines Advisory Group، وهي مؤسسة خريية تعنى بالبحث 
لجعل  شيئاً  يفعلوا  أن  األيزيديني  جميع  »يريد  الصّدد:  يف  وإزالتها.وتقول  األلغام  عن 
سنجار كما كانت قبل الحرب«.ثم أضافت »لذلك عندما سمعت عن منظمة تزيل بقايا 

الحرب وتحرر األرض من خطر املوت، شعرت بالحماس للعمل معهم.وما تزال املنطقة 
تنظيم  ترك  إذ  اليدوية،  والقنابل  والقذائف  الهاون  قذائف  مثل  املدفونة  بالذخائر  »مشحونة« 

إزالة األلغام األرض بعناية  املتفجرة يف كل مكان.وتمشط فرق  األجهزة  داعش عمداً 
املنطقة  سكان  من  الكثري  وتشوه  تقتل  تزال  ال  التي  الناسفة  العبوات  لتحديد 

حتى اآلن.ففي مطلع كانون األول العام املايض، كان أربعة أطفال يلعبون يف 
قرية القباسية الواقعة جنوب سنجار، عندما قتل اثنان منهم بعد أن داسوا 
بني  من  الحادث  بالغة.وهذا  بجروح  اثنان  أصيب  فيما  ناسفة،  عبوة  عىل 
األسباب التي جعلت خرض والعديد من النساء األيزيديات األخريات يعملن 
أقوياء وال يمكن  داعش، نحن  إىل  األلغام.تقول: »عميل هو رسالة  إزالة  يف 

القنوات  إحدى  تناولت  وزميالتها،  عملها  عن  وثائقي  رشيط  هزيمتنا«.ويف 
وهي  خرض،  ظهرت  املشاهد،  إحدى  الناعمة«.ويف  »األيادي  بعنوان  قصتها 

متفرقة،  مناطق  يف  مدفونة  كانت  عبوات  فجرن  النساء  من  مجموعة  تقود 
تعترب  األلغام  كأم وزوجة.كانت وظيفة مزيل  بدورها  منزلها وتقوم  إىل  لتعود 

»عمالً للرجال« ، ويرجع ذلك جزئياً إىل صعوبة املهمة واألخطار املحدقة املحيطة 
بها، لكن هذا الرأي يتغري وفق خرض التي ترشف اليوم عىل فريق مختلط يحوي 

الثانية ظهراً. الخامسة صباحاً، وتستمر كذلك حتى  ١4 عضواً.تبدأ عملها يف 
كل خطوة تخطوها خرض محفوفة باملخاطر، لكن كل خطوة تقّربها من 

سنجار التي حلمت بها يف طفولتها عىل حد تعبريها.تقول إن رسالتها 
األوىل من خالل عملها هي أن تصبح املنطقة وسكانها ساملة من 

خطوات  »تحقيق  فهي  الثانية  الرسالة  أما  الحرب،  سنني  آثار 
كبرية نحو املساواة بني الجنسني يف قطاع يهيمن عليه الذكور« 

وفق ما قالته للصحيفة الربيطانية.
وأضافت »عندما بدأنا أنا وزميالتي العمل ألول مرة يف إزالة 
األلغام، كان ذلك شيئاً غريباً يف املجتمع، لكني حصلت عىل 
دعم من زوجي وعائلتي وأقاربي، لذلك نحن مستمرون يف 
أخرى  شابة  خريو،  تأوينا«.هوليفان  التي  األرض  تطهري 
تبلغ 22 عاماً، تعمل يف إزالة ألغام من قرية مجاورة، قالت يف 
حديث للصحيفة: »يف مجتمعنا، الرجال والنساء متساوون، 

األلغام«.تقول  إزالة  يف  متخصصة  أكون  أن  الجيد  من  لذلك 
كذلك: »الناس فخورون بي، أنا لست خائفة«.ويف عام 20١6، 

أول منظمة إلزالة   )MAG( املجموعة االستشارية لأللغام كانت 
األلغام يف العراق.

أيزيديات ..بارواحهن ينقذن 
سنجار من كمائن الموت
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العقود و االجور ..
 احساس مؤلم بالظلم و الحيف

لم تعد االبتسامة حاضرة في حياة الشاب عباس جبار بعد وفاة والده، وتحمله 
مسؤولية االسرة، فلم يكن امامه غير ترك دراسة الماجستير و البحث عن عمل، فلم 
يترك اي مؤسسة او شركة من دون أن يطرق ابوابها، لعله يحصل على وظيفة 

يستطيع من خاللها دفع ايجار المنزل وتوفير احتياجات اسرته، لكنه لم يجد أي اذن 
صاغية له، فقد خيم الحزن عليه واصبح رفيقه اينما ذهب.

أغلب  يف  األجور  أصحاب  مشكلة  مازالت 
من  موظفون  فهم  قائمة،  الحكومية  املؤسسات 
عىل  حصول  أو  امتيازات  أو  شهري  راتب  دون 
تلك  يف  منهم  اآلالف  يعاني  إذ  ومخصصات،  إجازة 
السيما  مستحقاتهم،  رصف  عدم  من  املؤسسات 
أن أكثرهم ذوو مستوى معييش متدن، ومع تفاقم 
رواتب  دفع  يف  وتلكؤ  العراق  يف  االقتصادية  األزمة 
يف  أمل  دون  ومن  بائسني  هؤالء  بات  املوظفني، 
العقود  أصحاب  وكذلك  حقوقهم،  عىل  الحصول 

يعانون من تأخر رواتبهم.
من  فئة  هم  :«العقود  بني  األمني،  مالذ  االعالمي 
غري  من  الحكومية  الدوائر  يف  العاملني  املوظفني 
استحدثته  األمر  وهذا  الدائم،  املالك  عىل  املثبتني 
الحكومة العراقية يف تسعينيات القرن املايض بزمن 
الحكومية  الدوائر  كانت  إذ  االقتصادي،  الحصار 
تثبيت  دون  من  لديها  للعمل  موظفني  اىل  تحتاج 
عىل املالك، وكانت تلك الدوائر تمنح رواتب موظفي 
يف  تؤثر  ال  اذ  تحققها،  التي  األرباح  من  العقود 
 2003 وبعد  الحكومية،  واملوازنة  الدائرة  ميزانية 

استمر العمل يف هذا النهج«.
مضيفاً »وألن اغلب الدوائر الحكومية الحالية غري 
إنتاجية وغري ربحية وتعتمد يف تمويلها عىل املوازنة 
عدد  يف  العقود  موظفي  تثبيت  تأخر  لذلك  العامة، 
بصيغة  يعملون  موظفون  فيوجد  الوزارات،  من 
عملهم  يف  متفانون  أنهم  رغم  ١5عاماً،  منذ  العقد 
ويف حال غيابهم تربز معوقات صعبة ال يمكن حلها 
إال بوجودهم، وما عىل الحكومة إال إعادة اعتبارهم، 
عىل  وتثبيتهم  بحقهم  الصادرة  القرارات  وتطبيق 
الدوائر  هذه  ارباح   مع  يتناسب  بما  الدائم،  املالك 

التي ترفد بها املوازنة العامة«.
الرتبية  قسم  يف  التدريسية  األمري،  عبد  وجدان  د. 
الجامعة  األساسية/  الرتبية  بكلية  الخاصة، 
هاوية  نحو  البلد  »يتجه  أوضحت:  املستنرصية 
الفقر يوماً بعد يوم، حتى يصل إىل كارثة املجاعة، 
األعداد  عن  فضالً  فيه،  املتفشية  البطالة  بسبب 
والذين  واألجوراليومية،  العقود  ملوظفي  الهائلة 
رواتبهم  من  املحرومني  أول  يكونون  ما  غالبا 
أو  املوازنة  اضطراب  أو  البلد  تقشف  حاالت  يف 
لهم، الن معظمهم  الشديدة  الحاجة  تأخرها، رغم 
من  فإنهم  وبالتأكيد  حراس،  أو  نظافة  عمال  أما 

للراتب  حاجة  اشد  هي  التي  الفقرية  الطبقة 

الشهري من غريها عىل قلة قيمته، قياساً برواتب 
نجد  ذلك  »ومع  مضيفة  الدائمني«.ئئئئ  املوظفني 
أن أول قرارات قطع الراتب يف املؤسسات الحكومية 
اآلن  الحكومية  الدوائر  بعض  أن  حتى  تطولهم 
مايل  تخصيص  وجود  لعدم  العمل  عن  أقعدتهم 
املتعاقبة  الحكومات  أن  والعجيب  حاليا،  لهم 
عىل  القضاء  يف  الحكمة  إىل  يفتقرون  والسياسيني 
واالضطرابات  االجتماعية،  والجرائم  اإلرهاب، 
النفسية املتفشية يف البلد، ويرصدون أمواال طائلة 
جدا للقضاء عليها، أ يعقل أنهم لم يفقهوا إىل اآلن 
التي ال تغفل  البديهية  سبب كل هذه الجرائم! تلك 
األموال  تلك  رصدوا  انهم  فلو  قبل!،  من  احد  عىل 
العمل  عن  والعاطلني  الشباب  لتشغيل  الطائلة 
لتوفري حياة كريمة لهم، بعيدة عن الذل واالستجداء 
ملا انخرط الكثري منهم ضمن مجموعات إرهابية أو 
عصابات إجرامية، وملا قام الكثري منهم باالنتحار، 
أو قتل أبنائهم بأيديهم، كما يحدث أمامنا اليوم وملا 
زادت نسبة الطالق، وغريها من املشكالت النفسية 

واالجتماعية«.
وأكدت عبد األمري »ها هي أمامنا تجربة الشيخ زايد 
الله، فكل ما فعله هو تحقيق حياة كريمة  رحمه 
أبناء شعبه، وبالنتيجة أصبح جميع  لكل فرد من 
أفراد الشعب سندا ودعما لحكومتهم، يف الحقيقة 
نحن ال نتحدث عن مثاليات صعبة التحقيق، وانما 
هنالك حكمة تقتيض االعتماد عليها، إليجاد حلول 
رشيحة  أن  ونرى  االجتماعية،  املشكالت  هذه  لكل 
تلوح  الذين  اليومية،  واألجور  العقود  موظفي 
أو  بإلغاء وظائفهم  أما  آونة وأخرى  الحكومة بني 
وستزيد  جداً،  كبرية  رشيحة  هي  رواتبهم،  توقف 
كوارث البلد كارثة أخرى لو استمر الوضع عىل ما 
كافر(، وال عتب  )الجوع  ان  يقال  عليه، فكما  هو 
عىل من فقد لقمة العيش،  لو أجرم أو انحرف عن 

الطريق الصحيح«. 
يف  القرار  بيده  مسؤول  لكل  نداء  »فهذا  وتابعت 
أن  وتثبيتها،  الفئة  هذه  رواتب  استمرار  أو  إيقاف 
يساعد يف توقف حدوث كوارث اجتماعية ونفسية 
مقبلة، اذا استمر التعدي عىل رواتب هذه الرشيحة 
يعمل  الذي  الساعدي  كرار  املظلومة«.وطالب 
الكهرباء  وزارة  يف  يومي  أجري  بصفة  عامني  منذ 

بتحويله إىل عقد.

 مدينة تعيش على ذكريات زرباطية
أشجار الكروم وباسقات النخيل



أن  م�ن  الصح�ة  وزارة  ح�ذرت 
خط�را  ب�ات  الوبائ�ي  الوض�ع 
تصاع�د  اس�تمرار  ويحتم�ل 
اإلصاب�ات املن�ذرة بموج�ٍة ثانية 
م�ن الجائحة قد تك�ون أقىس من 
الته�اون  إذا اس�تمر  األوىل فيم�ا 
باإلج�راءات الوقائية، فيما أعلنت 
عن إعدادها حزمة من اإلجراءات 
الوقائي�ة الت�ي تس�اعد يف قط�ع 
سلس�لة انتق�ال الع�دوى وتقليل 
نس�ب اإلصابات بفروس كورونا 
إذا تم االلت�زام بها.وقالت الوزارة 
يف بي�ان تلقت) ااملراقب و الناس ( 
نس�خة منه، انه يف حال استمرت 
اإلصاب�ات باالرتف�اع نتيجة لعدم 
تنفيذ ه�ذه اإلجراءات س�تضطر 

الوزارة للتوصية بالحظر الصحي 
الش�امل والغلق التام لكل مرافق 
الحي�اة الحيوي�ة ذات التجمعات 
البرشي�ة لحماية النظام الصحي 
من اإلخف�اق يف اس�تيعاب العدد 
املتزاي�د من اإلصاب�ات والوفيات 
وحماي�ة املواطن�ن م�ن تبع�ات 
يف  ال�وزارة  الجائحة.وطمأن�ت 
بيانها، الش�عب بأنه�ا أكملت كل 
ملواجه�ة  الالزم�ة  االس�تعدادات 
املوج�ة الثاني�ة من الوب�اء وذلك 
العالجي�ة  قدراته�ا  بتعزي�ز 
ع�ى  مش�ددة  والتش�خيصية، 
إىل  املواطن�ن  إرساع  رضورة 
الصحي�ة  املؤسس�ات  مراجع�ة 
يف ح�ال ظه�ور أع�راض م�رض 

الكورون�ا وعدم التأخ�ر حتى ال 
الحالة وعنده�ا يصعب  تتفاق�م 

إنقاذها.
وتابعت، »إن مسؤولية السيطرة 
مسؤولية  ليست  الوباء  هذا  عى 
بل  وحدها  الصحة  وزارة 
االلتزام  وإن  الجميع  مسؤولية 
الطريق  الوقائية لهو  باإلجراءات 
الوباء،  عى  للسيطرة  األقرص 
مكررة دعوتها للقنوات اإلعالمية 
ومنظمات  الدينية  واملؤسسات 
العشائر  ورؤساء  املدني  املجتمع 
وتحمل  الفاعلة  للمشاركة 
والرشعية  الوطنية  مسؤولياتها 
االلتزام  عى  املواطنن  لحث 

باإلجراءات الوقائية«.

انتهى زمن التراخي .. محاربة كورونا بيد من حديد
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البرصة،  عمليات  قيادة  قالت 
و  االستعداد  اتم  عى  أنها 
مقررات  لتنفيذ  الجاهزية  
والسالمة  للصحة  العليا  اللجنة 
من  املقر  التجول  حظر  بشأن 
اللجنة العليا للصحة والسالمة، 
املحلية  الحكومة  بالتنسيق مع 
البرصة،  يف  املختصة  والجهات 
بهذا  الخطة  اعدادها  مؤكدة 
الشأن و التي  تضم حجم القوة 

وأماكن االنفتاح واالنتشار.
 ( تلقت  لها  بيان  يف  واشارت 
منه  (نسخة  الناس  و  املراقب 
يف  للحظر  املئوية  النسبة  أن  اىل 
والجهات  واملناطق  الطرق  غلق 
ستخضع  استثنائها  تم  التي 
األزمة  خلية  توجيهات  إىل 
محافظة  يف  املحلية  والحكومة 
مقر  مع  بالتنسيق  البرصة 
العاملة  والوحدات  القيادة 
العليا  اللجنة  بأمرتها.وكانت 
اصدرت  قد  والسالمة  للصحة 
قرارات منها فرض حظر جزئي 
للتجوال اعتباراً من يوم ال� 18 
ملواجهة  الجاري  الشهر  من 

تفيش الجائحة.

محلة  تعاني  التوايل  عى  الثالث  لالسبوع 
330 زقاق 23 من عطل يف املحولة الخاصة 
وبعد  الوطنية  بالكهرباء  الزقاق  بتغذية 
املحولة  بان  اخربونا  املتكررة  االتصاالت 
انتظار  وعلينا  لها  بديل  يوجد  ال  املعطوبة 
وال  يطول  قد  زمني  جدول  وفق  اصالحها 

موعد محدد له .

                   * محمد العزاوي

الحمل  مركبات  سائقي  من  عدد  شكا 
تردي  ميسان   يف  الزراعية  واملكائن 
الطيب  منطقة  بن  الرابط  الطريق 
ومركز املدينة من الجانب الرشقي فضال 
عن استمرار اغالق الجرس الحديدي الذي 
سنوات  قبل  أجزائه  لبعض  انهيار  شهد 

التي  املياه  مناسيب  ارتفاع  بسبب 
شهدتها املحافظة قبل عى حد قولهم

والطريق  الجرس   ان  منهم  عدد  وقال 
بإعادة  ملركباتهم مطالبن  الرضر  سببا 
بشكل  الطريق  واكساء  الجرس  اعمار 
جيد بهدف تسهيل  حركة املرور عليهم.

السالم عليكم ...
انا من العقود الوزارية اصبح عندي  خدمة 11سنة 
اما آن االوان للتثبيت عى املالك الدائم ..املوظف ترفع 
3 مرات ونحن نراوح يف مكاننا ال ترفيع ال عالوات ال 

مخصصات جامعية ال مخصصات زوجية واطفال 
او  التثبيت  اما  الجواب  فارجو  نفسه  راتبنا  ...بقى 

االحالة عى التقاعد ...والله لقد تعبنا .

                              * غسان سلطان

السالم عليكم .....  سيادة وزير الكهرباء: لدينا شكوى نظعها امام انظار سيادتكم نحن لفيف من املواطنينن من 
سكنة الدوره حي الصحه العمارات م 828 لدينا محوله اعطبت من جراء العمل ولقدمها وذهبنا اىل قسم الصيانه 
وجاءوا مشكورين وقدموا مابوسعهم لكن مابيدهم يش كونها معطوبه وتحتاج تبديل وقد جاءوا ورفعوها قبل 
اكثر من اربعة ايام ولم يتم جلب بديال لها بحجة يريدون جمع اكثر من 80 ورقة جباية الكهرباء لكي يستبدلون 
املعطوبه هل هذا جائز سيادة الوزير ونحن يف فصل الشتاء بمافيه من امطار وبرودة الجو وعندنا شيوخ  كبار 
ابراهيم حمد حي  املواطن  الله...   ارحمونا يرحمكم  الحار  واملاء  الضؤء  اىل  بالسن واطفال مرىض وهم بحاجة 

الصحه عماره 181 ش1 .                                  * ابراهيم حمد الجمييل

خلل  يوجد  وبركاته  الله  ورحمة  عليكم  السالم 
محلة  الصحة  عمارات  الدورة  منطقة  يف  مستمر 
املحطات  يجهز  الذي  باملغذي  يتمثل  الخلل   ..  828
الحمل  بسبب  وذالك   201.202.203.204.205
. ع( .ك  ز  املولدة)  قبل صاحب  املتجاوز عليه من 
الوطنية من  الكهرباء  وذلك يتم عن طريق تحويل 
البيوت  جهة  اىل  السكني  املجمع  العمارات  جهة 

وكفائات الصحة.. البيوت االعتيادية لكي ال يقوم 
املجمع  ان  علما  الليل  منتصف  بعد  املولد  بتشغيل 
اللييل اسوة بباقي املجمعات  مستثنى من االطفاء 
ووزارة  بغداد  محافظة  تعليمات  حسب  السكنية 
)13صحة( املغذي  عطب  يف  يسبب  مما  الكهرباء 

التحويل  بسبب  الحمل  لزيادة  مستمرة  بصورة 
راجن من كل االخوة املسوؤلن النرض بهذه املشكلة 

املولدة  صاحب  قبل  من  التجاوز  ورفع  وحلها 
البوردات  طريق  عن  التجاوز  ويتم  اعاله  املذكور 
اىل  تحويلها  ثم  ومن  املولدة  عى  القريبة  الداخلية 

الجهة الثانية )البيوت االعتيادية (وشكرا.

                              * اهبة الدليمي

اىل اعضاء مجلس النواب كافة
ومجلس الوزراء وكل املسؤولن

حقوق ابناء شعبكم أمانة يف أعناقكم ،
وانتم  )الجدوة(  ،#فال_تخدعونا_باملنح  عليكم  وواجب  #التخصيص_املايل_لقرار315_حقنا 
غارقن بخرات البلد وتهدرون امواله وتوزعون املنح والصدقات عى #ناخبيكم الذين بيوم من 

االيام اعطوكم الحق يف جلوسكم عى كراسيكم وهم احق منكم بخرات بلدهم .
االنتخابات قريبة شتكولون لجماهركم

                                                                 * حسن حمادي

 817 محلة   // املدارس  شارع   // االوىل  البياع 
زقاق 21 جوار مدرسة حسان بن ثابت االبتدائيه 
املناشدات  لكثرة  مللنا  لقد   .. الطبية  واللجان 
وبسبب  طويلة  ولفرته  اليوميه  وشبه  اليومية 
املحالت  ومخلفات  واالشجار  واالنقاض  النفايات 
البياع  مناطق  كل  من  تجمع  الشارع  وسط  يف 
وترمى يف هذا املكان عن طريق اصحاب الستوتات 
مسائلة  او  رادع  دون  الحمل  وسيارات  والعربات 
فقد اصبحت املنطقه عباره عن مكان طمر صحي 

الروائح   انترشت  للنفايات ومن جراء ذلك  ومقلع 
املقرفة  والحرشات والقوارض والقطط وانتشار 
واستهانه  كبرة  املشكله  واصبحت  االمراض 
انه  وحيث  حقيقية  ومأساة  املواطنن  بأرواح 
اليصح اال الصحيح نطالب امانة بغداد بمحاسبة 
كل من يرمي النفايات هناك .. وتخصص منطقة 

بعيد عن الدور السكنيه واملدارس .       

                   * حسن عبد الحميد

نحن من مدينة البياع محلة 817 زقاق 19 مجاور 
للنفايات  مكب  اصبح  املكان  الرحمن  جامع 
والنباشة  الحمل  وسيارات  الستوتات   .. واالنقاض 
املدارس  شارع  وسط  الناس  وحاويات  والعربات 
اتفرغ يف الليل والنهار هل هذة حالة مقبولة وهي 
منطقه سكنيه الم يكفي هذا االهمال .. جدوا  لنا 

حل .                          * محمد التميمي

)الخابط(  الخام  املاء  انقطاع 
منذ 14 يوم اي صيانة هذه؟ 14 
يبست  يجوز..  ال  هذا  والله  يوم 
)السيدية  الزرع  ويبس  الحدائق 
وجميع   66 زقاق   821 محله 
ضخ  اعاده  (..نرجو   821 قاطع 

املاء الخابط وبرسعه

                * عيل الحكيم

أك�د رئيس مجلس الن�واب، رضورة إكمال إنجاز املش�اريع الحيوية 
املتلكئة بقطاع اإلس�كان.وذكر بيان ملجل�س النواب، اطلعنا عليه  إن 
»رئي�س مجلس الن�واب التقى وزي�رة اإلعمار واإلس�كان والبلديات 
واألش�غال العام�ة نازنني محمد وس�و، وبحث معها خط�ط الوزارة 
للف�رة املقبلة، واملش�اريع الت�ي تخص قطاع اإلس�كان والبلديات يف 
البالد«.وأك�د »الحلبويس خالل اللقاء رضورة إكمال إنجاز املش�اريع 
الحيوية املتلكئة، ومنها مشاريع الجسور يف املدن املحررة، ومشاريع 
املاء وال�رف الصحي يف عم�وم محافظات الع�راق، والتي لم تنجز 

طوال السنوات السابقة«.

والله نتمنى منكم ان ترفعوا كل تجاوز وخاصه تجاوزات االرصفه وبناء الصفيح والعشوائيات 
لتجعلوا من بغداد اجمل .هل تصدق او تتخيل ان بحي الجامعه حمام رشقي بناء تجاوز عى 
الرصيف ) ما هذا االستخفاف بالدولة؟ ( يجب ان يكون  دوركم واضح يف رفع هكذا تجاوزات

                                                                                     * فوزي الحبيب

في الصميم

السالم عليكم 
السيد وزير الكهرباء املحرتم 

 ..  222 محلة  مريم  كرادة  سكنة  من  انا 
..بينما  لدينا  االنقطاع  مستمرة  الكهرباء 
كرادة  املنطقه  نفس  الشارع  عبور  و  امامنا 
املنطقة  هذه  يف   10 زقاق   228 محلة  مريم 
تحقيق   نرجو  ساعه   24 مستمرة  الكهرباء 

هناك  ان  يبدو  لكن  الكهرباء  بتزويد  العدالة 
يرجى   .. والفساد مستمرة  العالقات  ظاهرة 
هل  يعني  بالكهرباء  العدالة  حرضتك  من 
 24 الكهرباء  تستمرلديهم  ناس  ان  يرضيك 
من  يرجى  كهرباء  لديهم  ليس  وناس  ساعة 

حرضتك العداله بالكهرباء وشكرا.

                           * عباس الساعدي

معايل سيادة وزير الكهرباء املحرتم تم انقطاع الكهرباء 
يف محلة 726 زقاق79 قبل اكثر من 12 يوم ولحد االن 
ايصال  تم  ولقد  بالخصصة  مشمولة  املحلة  ان  علما 
شكوانا اىل مديرية كهرباء الرصافة واملفتش العام ولم 
نحصل عى نتيجة وبقى الحال كما هو عليه .. نلتمس 

من جنابكم العناية وحل املشكلة .                               

                                          * صباح اليارسي

نناشد معايل السيد رئيس الوزراء
بفتح دوراة املعهد العايل للتطوير األمني واألداري دورة 
وذلك  لنا  فرصه  اخر  وهي  بلدنا  خدمة  لنا  ليتسنا   28
االبوي  عطفكم  بذالك  راجن  سنه   25 اعمارنا  لبلوغ 

ولجنابكم الكريم فائق الشكر واالحرتام والتقدير

                                  * عيل الطائي

إنقطاع الكهرباء

وطني  بضمر  فيه  نعمل  الذي  اليوم  يأتي  متى 
املواطن  لرتوا  تعالوا    .. الرض  مسنا  لقد  والله   ..
الصيانه يف قضاء  القائمن عى  كيف يهان بسبب 
الحسينيه /الراشدية وخاصة الوجبات املسائية ال 
يخرج معك احد للصيانة  اال ب�)25000( الف يقول 
الضحيه  هو  واملواطن  البقية  مثل  فانا  علية  بقت 

الله يبارك بيكم.

                                * ابو سجاد االسدي

انا مثل البقية والمواطن هو الضحية

أما آن االوان لتثبيتنا على المالك الدائم

الصحة : إذا استمر التهاون باإلجراءات الوقائية فان النتائج كارثية

خمس مواد في البطاقة التموينية لـ 2021

ميسان.. شكوى من تردي
 الطريق الرابط بين الطيب ومركز المدينة

وزارة  قبل  من  ستجهز  التي  املواد  أن  النيابية  املالية  اللجنة  أعلنت 
التجارة للمواطنن ضمن البطاقة التموينية خالل العام الجاري 2021، 

ستتضمن مواد الطحن والرز والسكر وحليب األطفال.
وزارة  قبل  من  عرضا  هناك  إن  الدليمي  إخالص  اللجنة  عضو  وقالت 
والتي  التموينية  البطاقة  يف  تضمنتها  التي  املواد  بخصوص  التجارة 
املبلغ يف  تحتاج إىل مبلغ قدره 5 ترليون، مشرًة إىل صعوبة توفر هذا 

الوقت الحايل، سيما يف ظل العجز املايل يف قانون املوازنة.
كما أضافت الدليمي، أن هناك زيادة يف التخصيصات، مبينة إىل أن هناك 
تعترب  ألنها  غذائية  كمواد  ليست  التموينية  البطاقة  تكون  الن  دراسة 
ملادة  بالنسبة  دينار  آالف   9 الواحد  للفرد  تكلف  حيث  للدولة  مكلفة 

الطحن كمثال عى ذلك، بينما ال تتجاوز 4 آالف يف األسواق املحلية.
فيما قالت املالية النيابية ان مفردات البطاقة التموينية مكلفة للدولة 
جدية  دراسة  هناك  لذا  دينار،  آالف   9 الواحد  للفرد  الطحن  وقيمة 

وواقعية مستقبال الستبدال تلك املفردات بمبلغ مايل.

لك اهلل ايها 
المواطن 
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الثاني�ة  املرحل�ة  يف  الطال�ب  اكتش�ف 
بكلي�ة الط�ب ج�����امع�ة بغ�����داد 
إس�م�����اعيل( خط�أ  )أحم�د محم�د 
 Atlas anatomy( برنام�ج  يف  علم�ي 
   ،  2021.1.64 األخ�ر  بإص�داره   )2021
وال�����ذي يع�����تمد عىل الك����تاب 

.atlas  الع�����املي
وب�ن الطال�ب ان هن�اك ف�رع للعص�ب 
)nervus spinosus( مفق�ود يف االطل�س، 
وأنه قام بمراسلة الجهة املعنية املصممة 
والنارشة للربنام�ج، والتي قامت بدورها 
بتثبي�ت الخطأ ووع�دوا الطال�ب بالقيام 

العلم�ي يف اإلص�دارات  الخط�أ  بإص�اح 
القادمة من الربنامج.

 )  Atlas anatomy(   ويشار إىل أن برنامج
ه�����و اح�د الربامج الطبية والتعليمية 
املعتمدة و املس�تعملة حالي�ا يف مختربات 

الترشيح.

أطل�ق باحث�ون يف املعه�د الوطني 
الجه�از  وأم�راض  للس�كري 
 )NIDDK( وال�كىل  الهضم�ي 
بالواليات املتحدة دراس�ة عن 
أن أقنع�ة الوجه تزيد بش�كل 
كبر م�ن الرطوب�ة يف الهواء 
الذي يتنفس�ه مرتدي القناع.
واق�رح الباحث�ون، أنه يمكن 
أن يساعد البحث يف تفسر سبب 
بانخفاض  األقنعة  ارت�داء  ارتباط 
ش�دة املرض لدى األشخاص املصابن 
الجه�از  ترطي�ب  بف�روس كورون�ا، ألن 

التنفيس معروف بفائدت�ه لجهاز املناعة، 
وفًق�ا ملوقع ميدكال ب�رس medicalxpress.ويقرح الباحثون أن 

الرطوبة من األقنعة قد تقلل من شدة فروس كورونا
وقال املؤلف الرئييس للدراس�ة: وجدنا أن أقنعة الوجه 

تزيد بش�دة الرطوبة يف الهواء املستنشق ونعتقد أن 
الرطيب الناتج يف الجه�از التنفيس يمكن أن يكون 
مس�ؤوالً عن النتائ�ج املوثقة الت�ي تربط انخفاض 

شدة مرض فروس كورونا بارتداء القناع.
وقال�ت الدكت�ورة أدري�ان باكس، باحث�ة يف املعاهد 
الوطني�ة للصح�ة، إن مس�تويات الرطوب�ة العالية 

تخفف من شدة األنفلونزا، وقد تكون قابلة للتطبيق 
عىل شدة فروس كورونا من خال آلية مماثلة.كما 

اختربت الدراس�ة أربعة أنواع ش�ائعة م�ن األقنعة: 
قن�اع N95، وقن�اع جراحي من ث�اث طبقات، وقناع 
من طبقتن من القطن والبوليسر، وقناع من القطن 
الثقي�ل، قام الباحثون بقياس مس�توى الرطوبة من 

خال جع�ل أحد املتطوعن يتنفس يف صندوق فوالذي 
مغلق، عندما ال يرتدي الش�خص قناع�ا، يمأل بخار املاء 

م�ن الزفر الصندوق، مما ي�ؤدي إىل زيادة رسيعة يف الرطوبة 
داخل الصندوق.

نظام غذائي يحسن التركيز ووظائف المخ

ُتعاني العدي�د من الفتيات من ظهور الحب�وب عىل الوجه بصورة 
كبرة خاصة بمجرد بداية سن املراهقة، فيما بعد ذلك التعرض إىل 
األترب�ة وعوامل الجو وعدم التغذية بالصورة الصحيحة واملطلوبة 
للبرشة للحصول عىل الفيتامينات واملعادن التي تحتاجها للظهور 
باإلرشاق�ة والنضارة املطلوبة، فما هو أبرز األطعمة التي ُتس�اعد 
ع�ىل ظهور حب الش�باب وكي�ف ُيمك�ن التعامل معه�ا؟ هذا ما 

ُترشدنا إليه خبرة التغذية نهلة كريم من خال التايل:
وتقول »كريم«: إن هناك بعض األكات الواجب تجنبها 

ملنع ظهور الحبوب وهي كاآلتي:
� الش�يكوالتة والس�كر، هذه األطعمة لها تأثر عىل 
مس�تويات الس�كر يف ال�دم، واإلنس�ولن، حيث يتم 

امتص�اص الكربوهي�درات املعالجة رسيًع�ا يف الدم، 
مما يرفع مس�تويات الس�كر، ويس�اهم يف تنش�يط 
هرم�ون األندروجن الذي يس�اهم بدوره يف انتش�ار 

الحبوب بالوجه.
� منتج�ات األلب�ان حيث يس�اعد الحلي�ب عىل رفع 

بالجسم،  اإلنس�ولن  مس�توى 
مما يع�زز احتمالية اإلصابة 

بظهور حب الشباب.
الوجب�ات  تن�اول   �

فه�ي  الرسيع�ة، 
أيًض�ا  تعم�ل 

الوجب�ات الرسيعة عىل ظه�ور الحبوب نتيجة امتصاص الجس�م 
املزيد من الده�ون، وتتمثل يف املقليات، الكربوهيدرات، الكاتش�ب 

واملايونيز.
� األطعم�ة املس�ببة لحساس�ية الغ�ذاء، الحساس�ية تظه�ر عىل 
حب�وب  أو  جل�دي  طف�ح  هيئ�ة 
الش�باب فهناك من يعانون من 
حساس�ية الحلي�ب، وهناك 
م�ن لدي�ه حساس�ية م�ن 
بع�ض الفواكه، وعند تناول 
األطعم�ة  ه�ذه  م�ن  أي 
يتسبب يف انتشار الحبوب.

بده�ون  الغني�ة  األطعم�ة   �
ه�ذه  أب�رز  وم�ن   3 األوميج�ا 
األطعمة ف�ول الصويا، زيت النخيل، 
جوز الهند، األفوكادو، الصنوبر حيث 
يقوم العدي�د من األش�خاص بتناول 
ه�ذه النوعية من األغذية ع�ىل اعتبار 
أنه�ا تم�د الجس�م بالطاق�ة واملع�ادن 
والفيتامينات التي يحتاجها دون معرفة 
أنها يف نفس الوقت ُتساعد عىل ظهور حب 
الش�باب ملا تس�ببه م�ن التهابات 

بالجسم.

كشفت دراسة جديدة أن تناول نظام غذائي 
متوس�طي غني بالخرضوات الورقية وقليل 
من اللحوم سيساعدك عىل الركيز وتحسن 

القوة الذهنية مع التقدم يف العمر.
ووفًق�ا لتقرير جديد، فإن األش�خاص الذين 
يتبعون نظام البحر األبيض املتوسط - امليلء 
بالخ�رضوات والفواك�ه والبق�ول والحبوب 
يتمتع�ون  الصحي�ة-  والده�ون  الكامل�ة 
بوظيف�ة م�خ إدراكي�ة أفض�ل يف حياته�م 

الاحقة.
وبحس�ب جريدة »داييل ميل« الربيطانية تم 
س�ؤال مجموعة من أكثر م�ن 500 من كبار 
الس�ن حول عاداتهم الغذائية وتم إعطاؤهم 

سلسلة من تحديات الذاكرة والتفكر.
ووج�د الباحثون أن أولئك الذين اتبعوا حمية 
البحر األبيض املتوسط عن كثب، خاصة عن 
طري�ق تن�اول الكثر م�ن الخض�ار الورقية 
الخ�رضاء والقلي�ل م�ن اللح�وم الحم�راء ، 

سجلوا نتائج أفضل إىل حد ما.
وق�ال الباحث�ون إن�ه م�ن املمك�ن أن يؤثر 
النظام الغذائي عىل مناطق معينة من الدماغ 
ال يمك�ن رؤيتها من خال التصوير العصبي 

للدماغ بأكمله.
ويش�تمل نظ�ام البح�ر األبي�ض املتوس�ط 
الغذائ�ي التقلي�دي عىل الكثر م�ن الخضار 
الكامل�ة  والحب�وب  والبقولي�ات  والفواك�ه 

والكث�ر م�ن الده�ون الصحي�ة مث�ل زيت 
الزيتون كما يحتوي عىل كميات معتدلة من 
األس�ماك وبعض الدجاج ومنتج�ات األلبان 

وقليل جًدا من السكر أو اللحوم الحمراء.
وت�م ربط نظ�ام البحر املتوس�ط لعقود من 
الزم�ان بفوائد صحية عدي�دة مثل: الحماية 
من مرض الس�كري ومرض باركنس�ون إىل 
تقليل مخاطر اإلصاب�ة بالرسطان وأمراض 

القلب والسكتات الدماغية.
ويف دراس�ة حديثة برعاية Age UK ومجلس 
البح�وث الطبية، اخت�رب العلم�اء يف جامعة 
إدن�ربة مه�ارات التفك�ر ألكث�ر م�ن 500 

شخص يبلغون من العمر 79 عاًما.

خبيرة تغذية تحدد األطعمة التي تسبب ظهور حب الشباب

عالجات طبيعية للفطريات أبرزها الثوم وخل التفاح
يص�اب املاين من الناس بفطريات أظافر 
القدم، وهى عدوى فطرية ش�ائعة تنترش 
بش�كل أكرب يف فصل الصيف وتسبب تلون 
األظاف�ر باللون األبيض أو البني أو األصفر 
م�ع رائحة كريهة، ويمك�ن أن تنترش هذه 
الع�دوى وتتس�بب يف زيادة س�مك األظافر 
أو تقصفه�ا، لذل�ك يعت�رب الحف�اظ ع�ىل 
أظافر نظيفة وجافة أمرًا مهًما لعاج هذه 
الفطري�ات والوقاي�ة منها، وفًق�ا ملا ذكره 

.»onlymyhealth« موقع
- أسباب اإلصابة بفطريات األظافر:

��  يصاب بعض األش�خاص بهذه العدوى 
الفطرية من حمامات السباحة عن طريق 
اس�تخدام منش�فة وغ�رف تبدي�ل مابس 

الشخص املصاب بها.
��� عند ت�رك قدمي�ك تعرق كث�ًرا أو تظل 

رطبة باستمرار ورطبة باستمرار.
فيما ييل  5 عاجات منزلية يمكنك االعتماد 
عليها للتخلص من فطريات أظافر القدم:

1- تغيرات النظام الغذائي:
هناك عاق�ة مبارشة بن النظ�ام الغذائي 
املتب�ع وصحت�ك، لذل�ك يجب أن يس�تهلك 
الف�رد األطعمة الصحية التي تمد الجس�م 
بالعنارص الغذائي�ة والفيتامينات واملعادن 

املطلوب�ة من أجل مكافح�ة ومنع العدوى 
مث�ل فطري�ات أظاف�ر الق�دم، لذلك يجب 
أن يش�تمل نظام�ك الغذائي ع�ىل األطعمة 
األساس�ية  الدهني�ة  باألحم�اض  الغني�ة 
ومنتج�ات  )د(  وفيتام�ن  والكالس�يوم 

األلبان قليلة الدسم.

2- صودا الخبز:
املعروفة ايًضا باسم بيكربونات الصوديوم 
ولها خصائص يمك�ن أن تقتل الفطريات 
التي تس�بب الع�دوى، حيث أض�ف صودا 
الخبز أثن�اء نقع القدم لعاج أظافر القدم 

املصاب�ة، يمكن�ك أيًضا صن�ع عجينة من 
صودا الخبز بكمية قليلة من املاء ووضعها 
ع�ىل أظاف�ر الق�دم وأتركها مل�دة 20-10 
دقيق�ة ثم اش�طفها بامل�اء الدافئ وجفف 
القدم جيًدا، حيث تس�اعد ص�ودا الخبز يف 

الحفاظ عىل قدمك جافة.

3- الثوم
ُيع�د الث�وم الط�ازج م�ن أفض�ل عاجات 
فطريات األظافر ألنه يحتوى عىل خصائص 
مضادة للميكروبات وااللتهابات تساعد يف 
مكافح�ة الع�دوى، كما يمكن أن يس�اعد 

يف تقلي�ل أعراض ه�ذه الع�دوى الفطرية 
برسع�ة مث�ل تغ�ر الل�ون وأحياًن�ا األلم، 
ويمكن�ك صناع�ة عجينة الث�وم ووضعها 
عىل املناطق املصابة واملحيطة بها، ويمكن 
م�زج معجون الث�وم مع مكون�ات مفيدة 

أخرى مثل الخل وزيت الزيتون.
4- خل التفاح

يس�مى  طبيع�ي  حم�ض  ع�ىل  يحت�وى 
)األس�يتيك( الذي يمكنه عاج ومنع تطور 
االلتهاب�ات، كم�ا يحتوى خ�ل التفاح عىل 
مركب مضاد للفطريات يمكن خلطه باملاء 
لعم�ل حمام نقع للقدم ملدة 20 دقيقة عىل 

األقل يومًيا.
5- الشاي األسود

عاج من�زيل آخر لفطري�ات أظافر القدم 
يمكن�ك تجرب�ة حم�ام الق�دم بالش�اي 
األس�ود ألنه س�يكون أكث�ر فعالي�ة لهذا 
الن�وع م�ن الع�دوى، حيث يحت�وى عىل 
حمض التانيك الذي يزيل البكتريا ويقلل 
التعرق املفرط، حيث ُقم بغيل كيس�ن من 
الش�اي األسود يف كوبن من املاء ملدة 15-
20 دقيق�ة وبمجرد أن ته�دأ انقع قدميك 
ألكثر من 30 دقيقة يومًيا س�تحصل عىل 

نتائج جيدة.

يف مفاج�أة جدي�دة عن فروس كورون�ا وأصوله، 
حص�ل مخترب ووهان عىل ب�راءة اخراع ألقفاص 
لتحمل الخفافيش الحية االختبار قبل أشهر فقط 

من بدء انتشار الفروس.
وقالت منظم�ة الصحة العاملية األس�بوع املايض، 
إن »الت�رسب من املعهد كان »غ�ر مرجح بدرجة 
كبرة‹‹، لكنها أعطت بع�ض املصداقية للنظريات 
الت�ي تش�ر إىل أن الف�روس ربم�ا دخ�ل الص�ن 
عن طري�ق اللحوم املجم�دة، وتؤكد ه�ذه الرواية 

الحكومة الصينية«.
 )WIV( وُيزعم أن »معهد ووهان لعلم الفروسات

ق�د قدم ب�راءات اخ�راع ألنظمة »أقف�اص تربية 
الخفافيش« وأنظم�ة »الربية االصطناعية ›‹ قبل 
أقل من 12 ش�هرًا من ظهور فروس كورونا ألول 
مرة يف ديس�مرب 2019، بحسب ما نرشت صحيفة 

»دييل مرور« الربيطانية.
كان  حي�ث  ال�دويل  للتدقي�ق   WIV وخضع�ت 
معروًف�ا أنها كانت تجري تجارب عىل فروس�ات 
الخفافيش، وتقع عىل بع�د أميال فقط من نقطة 

الصفر يف كوفيد.
معه�د ووهان لعل�م الفروس�ات )WIV( قد قدم 
طلًبا يف يوني�و 2018 للحصول عىل ب�راءة اخراع 

س�تكون  والت�ي  الخفافي�ش«  تربي�ة  »أقف�اص 
»قادرة ع�ىل النمو الصحي والتكاثر يف ظل ظروف 

اصطناعية«.
وبحس�ب ما ورد تم منح ب�راءة االخراع يف كانون 
الثاني 2019 - قبل 11 ش�هرًا من إعان بكن عن 
ظه�ور الحاالت األوىل للف�روس يف املدينة عىل بعد 

أميال قليلة من املعهد.
ويثر الكشف الجديد عن أقفاص الخفافيش املزيد 
من األسئلة حول العمل الذي كان يقوم به العلماء 
الصينيون، بقي�ادة الدكتور يش جينجيل، املعروف 

باسم باتومان، يف األشهر التي سبقت الوباء.

وفًقا لدراسة جديدة من اسكتلندا، 
الذي�ن يتبع�ون  ف�إن األش�خاص 
الغذائي املتوس�طي امليلء  النظ�ام 
بالخرضوات والفواكه والفاصوليا 
والده�ون  الكامل�ة  والحب�وب 
بوظائ�ف  يتمتع�ون  الصحي�ة، 
معرفي�ة أفض�ل عن�د تقدمه�م يف 

السن.
وخ�ال الدراس�ة الت�ي أجري�ت يف 
اس�تجواب  ت�م  إدن�ربه،  جامع�ة 
مجموعة مؤلفة من أكثر من 500 
ش�خص من كبار الس�ن بعمر 79 
عاماً، ح�ول عاداتهم الغذائية، وتم 
إعطاؤه�م سلس�لة م�ن تحديات 
الذاكرة والتفك�ر الختبار مهارات 

التفكر لديهم.
كم�ا ت�م إج�راء التصوي�ر بالرنن 
املغناطي�يس ع�ىل أكث�ر م�ن 350 
شخصاً منهم لجمع البيانات حول 
هي�اكل أدمغتهم وتش�كيل نموذج 

إحصائي للمقارنة.

وتبن بأن أولئك الذين اتبعوا حمية 
البح�ر األبي�ض املتوس�ط وتناولوا 
الكثر من الخضار الورقية والقليل 
من اللحوم الحم�راء خال مراحل 

تمتع�وا  حياته�م،  م�ن  مختلف�ة 
بمق�درات ذهني�ة أفض�ل مقارنة 

بغرهم.
ويقول الباحثون إنه من املمكن أن 

يؤث�ر النظام الغذائ�ي عىل مناطق 
معينة من الدم�اغ ال يمكن رؤيتها 
من خال التصوير العصبي للعضو 

بأكمله.
وبحس�ب الباحث�ن، رغ�م النتائج 
اإليجابي�ة ل�دى األش�خاص الذين 
يتبعون حمية البحر املتوسط، فإن 
التصوي�ر بالرن�ن املغناطي�يس لم 
يظه�ر أي زيادة يف امل�ادة الرمادية 
أو البيضاء كداللة عىل قوة وظائف 

الدماغ لدى املشاركن يف الدراسة.
األبي�ض  البح�ر  نظ�ام  ويش�تمل 
املتوس�ط الغذائ�ي التقلي�دي عىل 
والفواك�ه  الخض�ار  م�ن  الكث�ر 
الكامل�ة  والفاصولي�اء والحب�وب 
الصحي�ة  الده�ون  م�ن  والكث�ر 
مثل زي�ت الزيت�ون. كم�ا يحتوي 
عىل كمي�ات معتدلة من األس�ماك 
األلبان  الدجاج ومنتج�ات  وبعض 
والقلي�ل م�ن الس�كر والقليل من 

اللحوم الحمراء.

سر جديد عن أصل تفشي فيروس كورونا

الخضراوات الورقية تحافظ على الصحة الذهنية عند تقدم العمر

طالب عراقي يكتشف خطئًا علميًا في أطلس التشريح اإللكتروني 

تأثيرات للتفاح على الدماغ غير متوقعة
أظه�رت الكث�ر من الدراس�ات ع�ن التف�اح وقرشه 
وب�ذره، ولكن آخر دراس�ة تعمقت بأبحاث اكتش�فت 

وجود تأثر كبر للتفاح عىل خايا الدماغ.
وفًقا لدراسة جديدة أجريت عىل الفرئان، فإن مركبات 
املغذي�ات النباتية املوجودة بش�كل طبيع�ي يف التفاح 
والفواك�ه األخرى تحفز إنتاج خاي�ا دماغية جديدة، 
والتي يجب أن تس�اعد يف تحس�ن الذاك�رة والوظيفة 

اإلدراكية، بحسب العلماء.
 Stem« واشارت مجلة

 ،»Cell Reports
ل�دى نش����رها 

ئ�����ج  لنتا

الدراس�ة إىل أن امل�واد املغذي�ة النباتي�ة مث�ل م�ادة 
ريس�فراتول املوج�ودة يف العن�ب األحم�ر، أو م�ادة 
املوج�ودة   )gallate )EGCG-3-epigallocatechin
يف الش�اي األخ�رض، تؤث�ر إيجابيا يف مختل�ف أعضاء 

الجسم بما فيها الدماغ.
واكتشف علماء أس�راليون من جامعة “كوينزالند”، 
إىل جان�ب زمائه�م م�ن املرك�ز األملان�ي لألم�راض 
التنكسية العصبية يف دريس�دن، أن الركيزات العالية 
لبعض املغذيات النباتية تحفز تكوين الخايا العصبية 

– وهي عملية توليد خايا عصبية جديدة يف الدماغ.
وأظه�رت نتائ�ج تجربتهم أن الخاي�ا الجذعية لدماغ 
الف�رئان البالغ�ة الت�ي نم�ت يف املخت�رب ول�دت 
املزيد م�ن الخايا العصبي�ة وكانت محمية 
تم�ت  إذا  امل�وت  م�ن  أفض�ل  بش�كل 
إضافة الكرس�يتن أو حم�ض ثنائي 
 ،)DHBA( بوزوي�ك  هيدروك�يس 
يف  املوج�ودة  النباتي�ة  املغذي�ات 

التفاح، إىل الخايا املزروعة.
الت�ي  الاحق�ة  االختب�ارات  ويف 
أُجريت عىل الفرئان، وجد الباحثون 
أن بع�ض الخاي�ا الجذعي�ة، كانت 
تتكاثر بش�كل نش�ط وتولد املزيد من 

الخايا العصبية.

الرطوبة الناتجة عن استخدام 
الكمامة تقاوم كوفيد - 19

اسبـــاب جينيـــة وراء زيـــادة الـــرغبــة بالنـــوم خـــالل النهـــار
كش�فت دراس�ة حديث�ة ن�رشت يف مجل�ة

رغب�ة  أن   ،Nature Communications
الحصول ع�ىل قيلولة أثن�اء النهار ترجع 
إىل وجود جينات داخل جس�م 

االنس�ان، كما أن ع�ادات القيلول�ة ترتبط 
بصح�ة القل�ب واألوعي�ة الدموي�ة، طبقا 

لتقرير نرش يف موقع ميديكال اكسربيس.

وأك�د التقري�ر أن ع�دد امل�رات الت�ي يأخذ 
فيه�ا الش�خص قيلولة أثن�اء النهار، حيث 
أرج�ع الباحث�ن أن هن�اك بع�ض الجينات 
املرتبط�ة بم�دة الن�وم واألرق واملي������ل 
إىل االس�تيقاظ املبك�ر، حيث هن�اك ارتباط 
مس�توى الجين�وم GWAS بالقي�ام بتل�ك 
الع�ادة الت�ي ترتبط تظه�ر بالحم����ض 
الن�ووي، حي�ث تمك�ن الباحث�ون م�ن 
الجينوم  دراس�������ة  خ�ال 
لألش�خاص الذي�ن يعان�ون 
م�ن القيلول�ة م�ن تحديد 
ت  ف�ا خ������تا ال ا
الت�ي  الجيني����ة 
تلك  اىل  ت����ؤدى 
العادة.وتن�اول 
أن  التقري��ر 
ك  هن����ا
ت  جين�ا
ف���ي 

الجينوم الب�رشى مرتبط�ة بالقيلولة أثناء 
النه�ار، حيث خضع املش�اركون إىل أجهزة 
مراقب�ة النش�اط والت�ي تس�مى مقاييس 
بيان�ات  ت�������وف�ر  والت�ي  التس�ارع، 
ح�ول الس�ل����وك الخام�ل أثن�اء النهار، 
والت�ي يمك�ن أن تك�������ون مؤرًشا عىل 

القيلولة.
م�ن  نوع�ا  هن�اك  إىل  النتائ�ج  وتوصل�ت 
األحم�اض األمي���نية داخل جس�مك وهو 
البيتي�د العص�����ب�ي Y ، الذي يصدر عن 
الجه�از العصب�ي املرك�زي واملحيط�ي هو 
املس�ئول ع�����ن تل�ك الع�ادة الت�ي يظن 
ع�������ادة  مج�رد  أنه�����ا  البع�ض 
س�لوكية لكنها ع�ادة ترتب�ط باالنفعاالت 
العصبي�ة،و الت�ي تلعب دورا يف نش����اط 

اليقظة.
وأك�د التق����ري�ر أن القيل���ول�ة خ�ال 
النه�ار ق�د تس�اعد ع�ىل مواجه�ة الن�وم 
املتقط�ع، إال أن هناك بع�ض املخ����اوف 
م�ن أن القيلولة أثناء النه�ار قد تزي�����د 
من خطر اإلصابة  بأم�راض القل������ب، 
وزي�ادة محي���ط الخ�ر وارتفاع ضغط 

الدم.
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الرشعي  الطب  أستاذ  غانم،  مها  الدكتورة  حذرت 
بجامعة  الطب  كلية  يف  اإلكلينيكية  والسموم 
اإلسكندرية يف مرص، مدير مركز السموم السابق، من 
تناول نوع معني من األسماك تسمى سمكة القراض، 
أنها  مؤكدة  »األرنب«،  سمكة  البعض  عليها  ويطلق 

تصيب اإلنسان بـ14 مرضا.
وقالت »غانم«، يف ترصيحات نرشتها صحيفة املرصي 
الساحلية  املناطِق  يف  توجد  األرنب  سمكة  إن  اليوم، 
وهي  السويس،  وخليج  واألبيض  األحمر  بالبحرين 
سمكة خطرية غري عدائية تنفخ نفسها عند الشعور 
السمكة  عىل  يطلق  كما  للهجوم،  استعداداً  بالخطر 
النفيخة« ألنها تنتفخ كالبالون  اسم »السمكة  أيضاً 
وعندما  غريب  جسم  أي  منها  يقرتب  عندما  املاء  يف 

تريد افرتاس طريدته.
وأشارت إىل أن مكان تواجد السم يف السمكة يكمن يف 
اللحم  الكبد واألمعاء والجلد والخياشيم وال توجد يف 

 ،»tetrodotoxin«وتحمل نوعا من السموم يسمى بـ
الفتة  اللحوم،  يف  السم  من  النوع  هذا  يوجد  ال  فيما 
أن يسبب  يمكن  أنه  يف  تتمثل  التسمم  أعراض  أن  إىل 
استهالك األجزاء السامة عىل حدوث أعراض تؤثر عىل 
الجهاز العصبي والجهاز الهضمي، ويتم إنتاج السم 
األسماك  وتمتصه  البكترييا،  من  مختلفة  أنواع  من 

وترتاكم عرب السلسلة الغذائية.
بـ14  اإلنسان  تصيب  األرنب  سمكة  أن  وأوضحت 
مرضا، تتمثل يف الصداع، والتعرق، والتنميل، وصعوبة 
الكالم، وعرس البلع، والغثيان، والتقيؤ، وآالم البطن، 
والشعور بالضيق العام، والضعف، ويف الحاالت األكثر 
رضبات  انتظام  وعدم  الدم،  ضغط  انخفاض  شدة، 
يف  الوفاة  تحدث  أن  ويمكن  العضالت،  وشلل  القلب، 
معظم الحاالت الحرجة بسبب فشل الجهاز التنفيس 
وانهيار القلب واألوعية الدموية يف وقت مبكر يصل إىل 

17 دقيقة بعد االبتالع.

انطلق يف محافظة حلبجة مهرجان 
 1357 بمشاركة  الحجاب  الرتداء 
فتاة من محافظة حلبجة قررت أن 

تتحجب هذا العام.
يقام  املهرجان  أن  بالذكر  جدير 
سنويا يف  كردستان، تحت عنوان 
وبمناسبة  الذهبي«  »التاج 
وفقا  للحجاب،  العاملي  اليوم 

لشفق نيوز.
عىل  القائمني  وبحسب 
املهرجان  فإن  املهرجان، 
منظمة  من  مقدم  مرشوع 
كردستان  طلبة  تنمية 
الرتداء  الفتيات  لتشجيع 
تكريمهم  ويتم  الحجاب 
رؤوسهم  عىل  تاج  ووضع 

تكريما لهم.
الالتي  الفتيات  عدد  ويبلغ 
طوعا  الحجاب  ارتداء  قررن 

منذ بدء املرشوع قبل 7 سنوات، 
جميع  من  فتاة  آالف  بـ10  يقّدر 

مدن اإلقليم.

..أجمل المدن اإليرانية من حيث الطبيعة

news

سمكة تصيب اإلنسان بـ14 مرضًا!

1357 فتاة كردية  يقررن ارتداء الحجاب دفعة واحدة

للرسام  لوحة  الفرنيس  القضاء  أعاد 
مدينة  متحف  إىل  سينياك،  بول  االنطباعي 
منه  قت  سرُ بعدما  فرنسا،  رشقي  نانيس 
ثر عليها بعد حواىل عام  يف مايو 2018، وعرُ
الجمهورية  عام  مدعي  وقال  أوكرانيا.  يف 
أتاح  التحقيق  إن  بريان،  فرنسوا  املدينة،  يف 

يف  يرُشتبه  أوكرانيني،  أربعة  إىل  التعرف 
أربع لوحات يف فرنسا.وتحمل  أنهم سقوا 
روشيل«،  ال  »ميناء  عنوان  املعادة  اللوحة 
ال  مرفأ  مدخل  عند  سفناً  تظهر  وهي 

شيل  و قيمتها ر وترُقّدر  فرنسا.  يف 
ونصف  بمليون 

الطابع  أكدوا  خرباء  يورو.وكان  مليون 
األصيل لهذه اللوحة الزيتية، العائدة إىل عام 
1915، والتي وقعها معّلم التيار التنقيطي، 
يف  األوكرانية  الرشطة  عليها  عثرت  بعدما 

كييف.

القضاء يعيد لوحة انطباعية إلى المتحف

والدتـه  عـىل  مـرصي  شـاب  عثـر 
الحقيقيـة بعـد أكثـر مـن عرشيـن 
عاماً من البحث.  وقال إسالم جمعة 
شـقيق عبده جمعة الـذى ضاع من 
أهله وهـو طفل وعاد بعـد 20 عاما 
أن أخـاه قد اختفى أثنـاء عودته من 
املدرسة.وتابع خالل مداخلة هاتفية 
ىف برنامج التاسـعة املذاع عىل القناة 
األوىل املرصيـة، أن أخـاه عـاد بعـد 
20 عامـا من الغيـاب وتعرفت عليه 
والدتـه قبـل إجـراء أي تحاليـل وتم 

التأكد من األمر عقب التحاليل.
وواصل شـقيق العائد، أنـه تم عمل 
تحاليل الجينـات الوراثية وتم التأكد 

أن الشـاب العائد هـو أخوه، مضيفا 
أنه تم اسـتقبال أخيه ىف القرية التى 

يسكن فيها بالطبل البلدي.
وأضـاف اسـالم : » أخويـا قـى 
حياة مـع أسة محرتمة سـاعدته 
أن يكون إنسـان محـرتم بعيدا عن 
التسـول واملخـدرات«. مـن جانب 
السـابع« قـد  »اليـوم  اآلخـر كان 
التقى ىف بث مبارش بالسيدة كريمة 
حسـن، التي قامت برتبية الشـاب 
أيمن طوال 14 سنة، قبل أن يتعرف 
عـىل أستـه بعـد غيـاب 21 عاماً.

وقالت كريمة حسـن »أيمـن ابنى 
الـذي ربيتـه وعلمته وكربتـه. ولم 

تتمالك السيدة دموعها وهى تروى 
لــ« اليوم السـابع« تفاصيل حياة 
أيمـن » كنـت أنتظر هـذه اللحظة 
منذ سـنوات.. هـذه أمانة ورجعت 
ألصحابها ».وقالت السـيدة كريمة 
التى ربت الشـاب أيمـن إنها كانت 
تبحث عن عروسة البنها، ومازالت 
تبحث لـه عن عروسـة حتـى بعد 

عودته إىل أسته.
وطالبـت كريمة مـن أيمن أن يظل 
يسأل عنها ألنها ال تستطيع العيش 
بدونـه، فيمـا قـدم أيمـن الشـكر 
معاهـا  قائال:«هفضـل  لوالدتـه 

وهعيش هنا وهناك«.

بينما نرشت محطـة الفضاء الدولية 
ناسـا »ISS« صورة ترُظهر أنهاراً من 
ذهب تعـرب غابات األمـازون املطرية 
يف واليـة »مـادري دي ديوس« برشق 
بـريو، أفـادت املعلومـات بـأن هـذه 
املشـاهد ما هي إال حفـر تنقيب من 
املحتمـل أنهـا ترُركت من قبـل عمال 
مناجم مسـتقلون، وذلك وفقاً ملرصد 
للوكالة.وحصلـت  الخـاص  األرض 
ناسـا عـىل الصـورة مـن أحـد رواد 
الفضـاء، موضحة أنه عادًة ما تكون 
هـذه الحفـر مخفيـة عـن األنظـار 
بالنسـبة ملن يتواجد عـىل املحطة إال 
أنهـا بـرزت يف هـذه اللقطة بسـبب 

انعكاس ضوء الشمس.

ويظهـر يف الصـورة تأثـري تعديـن 
دي  »مـادري  منطقـة  يف  الذهـب 
 ،»Inambari« ديوس« يف بريو، ونهر
وعـدد من الحفـر املحاطة باملناطق 
التي أزيلت منهـا الغابات، والوحل.

املسـتقل  الذهـب  تعديـن  ويدعـم 
عـرشات اآلالف مـن األشـخاص يف 
منطقـة »مادري دي ديـوس«، مما 
يجعلـه واحـداً مـن أكـرب صناعات 
التعدين غري املسجلة يف العالم، وفقاً 
ناسا  »ناسـا«.كما أوضحت  لوكالة 
أن التعديـن هو أيضـاً املحرك األكرب 
إلزالـة الغابـات يف املنطقـة، ويلوث 
الزئبق املستخدم يف استخراج الذهب 

املجاري املائية.

بتكرت مزارعة بريطانية فكرة 
التـي  املاعـز  رؤوس  لتأجـري 
تملكهـا بهـدف اضفـاء بعض 
التشـويق عىل االجتماعات عرب 
فوجـدت  الفيديـو،  محادثـات 
بذلـك مصدر دخل غـري متوقع 
خالل فـرتة اإلغـالق املفروضة 
ملواجهـة جائحـة كوفيـد-19.
تنظر هـذه الحيوانات بفضول 
دوت  املزارعـة  تحمـل  فيمـا 
محمـوال  هاتفـا  مكارثـي 
لتصويرهـا وهي تتنـاول التبن 
الحظائـر. إحـدى  يف  وتقفـز 
ويظهـر مقطـع فيديـو املاعز 
يف مكاملـة عـرب تطبيـق »زوم« 
فيمـا يبتسـم ثالثة مشـاركني 

يف املحادثـة وتخربهـم مكارثي 
غضـون  املاعـز.يف  بأسـماء 
ذلك، يقـوم موظـف يف املزرعة 
يف  آخـر  ماعـز  رأس  بتصويـر 
مكاملـة متزامنة.تقـدم مزرعة 
يف  فـارم«  فولـد  »كرونكشـو 
النكشري يف شمال غرب إنكلرتا، 
ظهورا ملـدة خمس دقائق لهذه 
منصـة  أي  عـىل  الحيوانـات 
ملكاملـات الفيديـو يف مقابـل 5 
)حـواىل  اسـرتلينية  جنيهـات 
الزبائـن  دوالرات(.ويمكـن   7
االختيـار مـن بني سـبعة أنواع 
مختلفـة من املاعـز عىل موقع 
املزرعـة، بدءا مـن »مارغريت« 
وصوال إىل الصغري »لولو«.تقول 

مكارثي »لنفرتض أنكم تجرون 
مكاملة بالفيديو ألسباب تتعلق 
بالعمل أو أي سـبب آخر، أو قد 
تكـون مكاملـة عائليـة طويلة 
وتصبـح مملة بعـض اليشء«.

وتضيف »يمكنكـم حجز رأس 
من املاعـز لالنضمـام إليكم يف 
االجتمـاع ومعرفة مـا إذا كان 
الحـظ  قـد  زمالئكـم  مـن  أي 
البالغة  املزارعـة  ذلك«.وتشـري 
مـن العمر 32 عامـا إىل أن ثمة 
إقباال عىل هـذه الخدمة.وتلفت 
املزارعـة إىل أنـه منـذ بـدأت يف 
تقديم الخدمة قبل عام تقريبا، 
كسـبت املزرعـة 50 ألف جنيه 

إسرتليني، »وهو أمر جنوني«.

ضاع صغيرًا في طريق عودته من المدرسة..  »أنهار الذهب«
 التي نشرت صورها ناسا
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عندمـا يتعلـق األمر بالطبيعـة ، نتذكر 
مدن شمال إيران. يمكن اعتبار رامسار 
أجمل مدينة يف إيران من حيث الطبيعة. 
ومـع ذلك ، بصفتي مؤلـف هذا املقال ، 
أعتـرب رشـت أجمـل مدينـة يف شـمال 
إيـران. ألنهـا مدينـة ذات أرايض رطبة 
وقنوات زرقاء وعمـارة جميلة. يمكنك 
أيًضا كتابـة تعليقاتك لنا يف التعليقات. 

أخربنا عن سبب اختيارك.
إذا كنـت تبحث عن قائمة املدن الغريبة 

يف إيـران ، سـتجد العديد من األسـماء. 
 ، Makhonik يمكن تسـمية مدن مثـل
 Esfarayen ، مدينة األشخاص الصغار
بسـبب وجود الكثـري مـن املكفوفني ، 
Paveh ألنه ال يحتـوي عىل ضوء أحمر 

، وما إىل ذلك.
يجب االعرتاف بأن كل من األسماء التي 
ذكرناهـا هي واحـدة من أفضـل املدن 
يف إيـران للعيـش فيها. يمكننـا اختيار 
أجمـل مدينـة يف إيـران. دعونـا نذهب 

يف رحلـة لزيـارة مناطـق الجذب 
يف إيـران ونكـون شـاكرين لهـذه 

النعمة. يمكنـك أيًضا كتابة تعليقاتك 
يف التعليقـات والكتابـة لنا عـن أجمل 
املـدن يف إيـران. تعـرف عـىل املزيد عن 
املدن السياحية اإليرانية. يمكنك قراءة 
دليل السفر إىل تشـابهار والتعرف عىل 
األماكن الجميلة يف الجنوب أو اكتشاف 
جمال إيران بني املدن الشمالية يف إيران.

مساكن المستقبل..أبنية مقببة بمواد طبيعية و»طباعة ثالثية«
إنه مرشوع مستقبيل ملساكن ذات أشكال 
يدعى  األبعاد،  ثالثية  بطباعة  مقببة، 

قرب  بعد  ويكاد  »تيسال«، 
بأنه  يجزم  منه،  االنتهاء 
التي  بالحدود  بعيداً  يذهب 

والتصنيع،  العمارة  إليها  أن تصل  يمكن 
مودرنمت«.  »ماي  موقع  ذكر  ما  وفق 
اإليطالية،  بولونيا  مدينة  من  بالقرب 
االعتيادية  غري  األشكال  تجعل 
الداخلية  واملساحات 

»تيسال«،  من  الطبقات  استثنائية 
ألسلوب  إضافة  يتميز،  الفتاً،  مرشوعاً 
البناء، بطريقة التشييد بالطباعة ثالثية 
مواد  طبيعية،  محلية  مواد  من  األبعاد 
بسهولة،  التدوير  إلعادة  قابلة  البناء 
قام  الذي  املرشوع  نفايات.  وبصفر 
كوتشينيلال  »ماريو  مكتب  بتصميمه 

للهندسة«،
 ومقرر أن تصنعه رشكة »واسب«، يعترب 
يتم  منزل  أول  عليه،  العمل  اكتمال  لدى 
العملية،  تلك  املواد، ووفق  تلك  بناؤه من 
ثالثية  الطابعات  من  عدد  وبواسطة 
األبعاد، التي تعمل عىل البناء ذاته.ويرشح 
ماريو كوتشينيال املسألة بالقول: »يعترب 
أنه  يظهر  مهماً،  إنجازاً  البناء  اكتمال 
املستخدمة،  التصاميم والتقنيات  بفضل 
نظرية.  فكرة  مجرد  )تيسال(  تعد  لم 
وقابلة  حقيقية،  تكون  أن  ويمكن 
يف  العيش  احتياجات  يلبي  بما  للوصول، 

الحارض واملستقبل«.

يحتفـل القط الري، سـاكن 10 داوننغ سـرتيت، 
بمـرور عقد مـن الزمـان عـىل توليـه دور كبري 
صائـدي الفرئان.وقـام رئيـس الـوزراء األسـبق 

ديفيـد كامريون بتجنيـد القط لحل أزمـة الفرئان 
يف أحد أشـهر العناويـن يف العالم.دخـل قط اإلنقاذ 
منزلـه الجديـد يف 15 فرباير 2011، وأصبح سـاكناً 
محبوبًا منذ ذلك الحـني. يقول موقع الحكومة عىل 

اإلنرتنت إن الري يقـي أيامه »يف تحية الضيوف ... 
وتفقد الدفاعات األمنية واختبار جودة األثاث العتيق 
ليحظى بقيلولة«. وفقاً لسكاي نيوز عربية.ويضيف 
أن مسـؤولياته اليومية تشـمل أيًضا »التفكري يف حل 
ملشـكلة الفرئان املسـتمرة«.لفت الري انتباه وسائل 
اإلعالم الدولية، وكثرياً ما سق األضواء من كبار زوار 
املقر.شهد الري رؤساء وزراء يأتون ويذهبون وتمكن 
من إبعاد القط املنافس له، باملرسـتون، لريسخ قدمه 

يف املكان لفرتة أطول من أي من ساكنيه.

قط يحتفل بمرور
 عقد  على توليه

 منصبًا رسميًا

مكالمات الفيديو مع الماعز تحقق ثروة لعائلة بريطانية
شاب يعود إلى أهله بعد 20 عامًا من الغياب

 سماعات توّفر  ترجمة فورية لـ 40 لغة
طورت رشكـة »تايمكتيل للتكنولوجيـا«، والتي 
تتخذ مـن لوس آنجلس مقراً لها، سـماعات أذن 
للرتجمـة الفوريـة، يمكنهـا أن تـؤدي ترجمات 
ثنائيـة االتجاه يف الوقت الفعـيل، بما يصل إىل 40 

لغة.
السـماعات، وتدعـى »دبيلـو تـي2 ادج«، تقـدم 
ترجمـات يف أقـل مـن 0.5 ثانيـة بني السـماعة 

واملستمع، وبدقة تصل إىل 95 %، وفقاً للرشكة.
وأفـاد موقـع االبتـكارات »سـربينغ وايـز«، بأن 
السـماعات تعمـل عـىل 15 خادماً حـول العالم، 
وهـي قـادرة عـىل ترجمـة 40 لغـة مختلفـة، 
و93 لهجـة، مـع تخزين سـبع من أكثـر اللغات 
املسـتخدمة يف العالـم، دون اتصـال باإلنرتنـت، 

لتقديم ترجمة دون اتصال باإلنرتنت.

رامسار


