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طهران: اإلمام الخامنئي لم يكن متفائاًل 
تجاه مفاوضات االتفاق النووي

في هذا العدد

المراقب العراقي/ بغداد...
أكدت لجن�ة األمن والدف�اع النيابية، 
ام�س االثن�ن، ان عملي�ات التهريب 
عرب ب�ن املحافظ�ات تتم بواس�طة 

جهات متنفذة.
وق�ال عض�و اللجن�ة عب�د الخال�ق 
الع�زاوي ان »ملف التهريب يف العراق 
يع�د معق�داً الن�ه يمثل ام�واالً تقدر 
بع�رات املليارات م�ن الدنانري وهو 
ياخ�ذ اط�ارات واش�كاالت مختلفة 
س�واء من املنافذ الحدودية او غريها 
م�ن ناحية ادخال م�واد ممنوعة من 
االسترياد خاصة التي تتعلق بوزارتي 
الزراعة والصناعة من خالل روزنامة 
موجودة يف كل املنافذ دون استثناء«.

واض�اف، ان »الزراع�ة والصناعة يف 
الع�راق دون دع�م اإلنت�اج الوطن�ي 
املواد  التهري�ب وادخ�ال  ومكافح�ة 
املمنوع�ة اط�ار بال�غ االهمي�ة ملنع 
دفع آالف م�ن املزارعن والصناعين 
اىل خانة البطالة«. وأش�ار إىل »وجود 
ضغوط كبرية عىل القي�ادات االمنية 
يف كل املحافظات دون استثناء لغض 
النظر عن التهريب وطرق تسلله بن 

املحافظات«.
وتابع، أن »عمليات التهريب تدار من 
قبل جهات متنف�ذة بعضها ذات بعد 
سيايس«، مؤكدا ان »التهريب تجارة 
ت�در ام�واال طائل�ة وهذا م�ا يفرس 

اسباب الضغوط«.

المراقب العراقي/ بغداد...
ح�ذرت عض�و مجل�س النواب من�ار عب�د املطلب، ام�س االثنن، م�ن تاجيل  

االنتخابات املزمع انطالقها يف ترين األول املقبل.
وقال�ت عبد املطل�ب يف ترصيح صحفي تابعت�ه »املراقب العراق�ي« أن »هناك 
تخوف�ات مروعة تج�اه العملي�ة االنتخابي�ة املقبلة ، مش�ددة عىل رضورة 

“إقامة انتخابات نزيهة تساهم يف استقرار الوضع الداخيل«.
وأضاف�ت أن »إج�راء االنتخابات يف موعدها املحدد مع ضمان س�المتها يعترب 
إنجازا وطنيا كبريا«، مش�رية إىل أن »بعض القوى السياس�ية ال زالت متخوفة 

من عدم نزاهة االنتخابات يف ظل عدم وجود بيئة آمنة«.
يش�ار اىل ان مجل�س الوزراء كان قد اعل�ن عن تاجيل االنتخاب�ات املبكرة من 

حزيران اىل ترين االول املقبل بعد طلب قدمته املفوضية حول ذلك.

األمن النيابية: »التهريب« يتم 
عبر جهات متنفذة

تحذيرات نيابية من تأجل االنتخابات

المراقب العراقي/ بغداد...
املؤسس�ات  م�ن  العدي�د  اوص�دت 
الحكومي�ة ابوابه�ا، ام�س االثنن، 
احتجاجا ع�ىل تأخر رصف رواتبهم 

الشهرية.
وقالت وس�ائل اعالم كردية تابعتها 
»املراق�ب العراق�ي« ان »املئ�ات من 
الجنس�ية  بمؤسس�ات  العامل�ن 
الوطني�ة،  والبطاق�ة  والج�وزات 
بدأوا إرضاب�ا عن العم�ل، حتى يتم 
رصف رواتبه�م املتأخ�رة لش�هرين 

متتالين«.

واضاف�ت إنه »نح�و 4 آالف موظف 
الحكوم�ة  مؤسس�ات  يف  يعمل�ون 
االتحادية يف السليمانية لم يتسلموا 
بس�بب  ش�هرين،  من�ذ  رواتبه�م 
الخالفات بن حكومتي بغداد وإقليم 

كردستان، حول آلية الرصف«.
الوف�ود  م�ن  العدي�د  ان  اىل  يش�ار 
املمثلة القليم كردستان زارت بغداد، 
للتواصل مع املس�ؤولن يف الحكومة 
االتحادي�ة، يف مس�عى للتوص�ل إىل 
اتف�اق يق�ي بإنه�اء أزم�ة تأخر 

رصف الرواتب.

مؤسسات في اإلقليم توصد 
أبوابها.. »ال دوام بدون رواتب«

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي 
استبر أبو أحمد )صاحب محل لبيع املواد 
الغذائية( يف س�وق بغداد الجديدة , بارتفاع 
أس�عار النفط أكث�ر م�ن 63 دوالرا للربميل 
ألن ذلك سيدفع بالحكومة اىل إعادة التفكري 
باإلج�راءات التقش�فية وم�ا رافقه�ا م�ن 
انخفاض يف س�عر الدينار العراقي , وارتفاع 
س�عر برمي�ل النفط س�يحد م�ن العجز يف 
موازن�ة الع�ام الحايل وس�تكون هناك وفرة 
مالي�ة يمكن اس�تغاللها يف تحس�ن الواقع 
للعراقي�ن واس�تكمال املش�اريع  املع�ايش 
املتوقف�ة, خاص�ة أن هن�اك توقع�ات م�ن 
مقدمته�ا  ويف  عاملي�ة  مالي�ة  مؤسس�ات 
صندوق النقد الدويل ,بأن يعود إجمايل الناتج 
املحيل الحقيقي يف العراق إىل مستوى ما قبل 
الجائح�ة بحلول الع�ام 2024 ،وأن يرتاجع 
عج�ز املالي�ة العام�ة والحس�اب الج�اري 

الخارجي عىل املدى املتوسط لهذا العام .
صن�دوق النق�د الدويل أك�د أنه م�ن املتوقع 
أن يتع�اىف اقتص�اد العراق تدريجي�ا وينمو 
بنس�بة 2.1 %و9.3 %يف 2021 و2022 ع�ىل 
الت�وايل, وكان معدل نمو اقتص�اد العراق يف 
ع�ام 2019 بنس�بة 5.4.«% ,وأش�ار إىل أنه 
»من املتوق�ع أن يعود إجم�ايل الناتج املحيل 
الحقيق�ي إىل مس�توى م�ا قب�ل الجائح�ة 
بحلول العام 2024 ،وأن يرتاجع عجز املالية 
العام�ة والحس�اب الج�اري الخارجي عىل 

املدى املتوسط.
خرباء نفط أكدوا أن تحس�ن أس�عار النفط 
عاملي�ا س�ينعكس إيجابي�ا ع�ىل االقتص�اد 
العراقي وس�يحد من االزم�ات املالية، فضال 
ع�ن تحقيق ن�وع م�ن النمو االقتص�ادي , 
لكن ه�ذه التوقعات مرتبط�ة بآليات العمل 
مكافح�ة  الخص�وص  وع�ىل  الحكوم�ي 
الفس�اد والجريمة االقتصادي�ة , ويجب أن 
ترتاجع الحكومة عن إجراءاتها التقش�فية 
والعم�ل عىل رفع قيمة الدين�ار العراقي ألن 
مربرات تخفيضه ق�د انتهت , وفيما يخص 
االصالحات املزمع إقامتها , اش�رتك الخرباء 
بأن تكون بش�فافية عالي�ة , وهناك فرصة 

جيدة للعراق الس�تعادة مكانته االقتصادية 
ورف�ع تصنيف�ه املايل عامليا ع�رب حزمة من 
االج�راءات االصالحي�ة ع�ىل أن يصاحبه�ا 
تطوير ملموس للقطاعات االخرى الس�اندة 
للدولة ويف مقدمتها الزراعي والصناعي عرب 
دعم حقيقي من أجل الخروج من االقتصاد 

الريعي .
ويف ه�ذا الش�أن يؤك�د الخب�ري االقتصادي 
الدكتور عبد الرحمن املش�هداني , أن ارتفاع 
أس�عار النف�ط س�يؤدي اىل ارتف�اع الناتج 
املح�يل اىل 210 ملي�ارات دوالر  ,فض�ال عن 

زيادة معدالت النمو االقتصادي .
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رياح التنبؤات تطرد غيوم »األزمات« 
وتوقعات بطقس اقتصادي »مشمس«

صواريخ المقاومة تهدد »المحتل 
العثماني« بضربات موجعة

السيناريو السوري يلوح في أفق العراقيين!

المراقب العراقي/ المحرر السياسي...
األروق�ة  يف  مطب�ق  صم�ت  ُيخّي�م  بينم�ا 
الحكومي�ة، إزاء االنته�اكات الت�ي ترتكبه�ا 
القوات الرتكية يف شمال العراق، انربت فصائل 
املقاومة اإلس�المية دفاعاً عن س�يادة البالد، 
لتثب�ت مرة أخرى أنه�ا ُتمّثل »الس�د املنيع«، 
أمام أية هجمات عدوانية خارجية تس�تهدف 

األرايض العراقية، حسبما يرى مراقبون.
ويف الوق�ت ال�ذي ينهم�ك رئي�س الحكوم�ة 
مصطف�ى الكاظم�ي، يف التحض�ري سياس�ياً 
ملرحل�ة جديدة ين�وي خاللها تصّدر املش�هد 
الس�يايس، عرب تكت�الت حزبية تّدع�ي تمثيل 
التظاه�رات، يديرها مستش�ارون ُيش�ّكلون 
الحلق�ة الضيقة املقرب�ة منه، أعلن�ت وزارة 
الدف�اع الرتكي�ة، ي�وم األربع�اء امل�ايض، عن 
إط�الق عملي�ة عس�كرية جدي�دة يف ش�مال 
العراق، تحمل اس�م »مخل�ب النرس 2«، حيث 
ب�دأت العملي�ة يف منطقة »قارا«، الس�تهداف 
معاق�ل ح�زب العم�ال الكردس�تاني، ال�ذي 

تعتربه أنقرة تنظيما إرهابيا.
وادع�ت ال�وزارة أن العملية أطلقت اس�تنادا 
إىل »حق تركي�ا املعرتف به دوليا يف الدفاع عن 
النف�س«، به�دف رد الهجم�ات وضمان أمن 

حدود البالد، عىل حد زعمها.
وكان�ت تركيا قد أج�رت عددا م�ن العمليات 
العس�كرية ض�د ح�زب العمال الكردس�تاني 
)الرتك�ي( يف ش�مال الع�راق، يف ظ�ل صم�ت 
حكومي مطبق، باستثناء بعض الترصيحات 
التي لم ترتِق ملس�توى الخرق الكبري لس�يادة 

البالد.
وأعادت تركيا االثنن، إحياء إحدى أبرز نقاط 
الخ�الف العالق�ة م�ع الواليات املتح�دة، مع 
اته�ام الرئي�س الرتكي رجب طي�ب أردوغان 
واشنطن بدعم حزب العمال الكردستاني بعد 
»إع�دام« 13 تركياً يف العراق عىل أيدي عنارص 

الحزب، بحسب زعم أنقرة.
وتراف�ق هجوم أردوغ�ان عىل واش�نطن مع 

احتجاج دبلومايس تمثل باس�تدعاء الس�فري 
األمريكي يف أنقرة اىل وزارة الخارجية الرتكية 
املس�تاءة م�ن رد فعل واش�نطن ع�ىل مقتل 

الرعايا األتراك ال�13.
وق�ال أردوغ�ان يف خط�اب إن »ترصيح�ات 

الوالي�ات املتح�دة مؤس�فة. تقول�ون إنكم ال 
تدعمون اإلرهابين لكنكم بالواقع تقفون اىل 

جانبهم«.
واتهمت تركيا األحد حزب العمال الكردستاني 
بإعدام 13 تركيا، معظمهم من الجنود األتراك 

وقوات األمن، كان يحتجزهم يف شمال العراق 
منذ سنوات.

بمقت�ل  الكردس�تاني  العم�ال  وأق�ّر ح�زب 
مجموع�ة س�جناء لكنه نف�ى رواي�ة أنقرة، 

مؤكداً أنهم قتلوا برضبات جوية تركية.

ومع اس�تمرار تركي�ا بمحاول�ة االعتداء عىل 
س�يادة العراق عرب تنفيذ هجمات عس�كرية 
بري�ة، توع�دت فصائ�ل املقاومة اإلس�المية 
قوات “االحتالل الرتكية” باتخاذ موقف حازم 
إذا اس�تمرت بانتهاكاتها ل�أرايض العراقية، 
فيما دعت الحكومة والربملان اىل اتخاذ موقف 
ح�ازم تج�اه تل�ك التج�اوزات. كم�ا ه�ددت 
بتحوي�ل املصالح الرتكية يف الع�راق إىل رماد، 
اذا ما استمرت قواتها القتالية يف التوغل أكثر 

داخل ارايض نينوى.
وفق ذلك يقول املحلل السيايس صباح العكييل 
ل�«املراق�ب العراقي«، إن »التوغل العس�كري 
الرتك�ي الذي يهدد باحتالل س�نجار ونينوى، 
يدل عىل وجود ضعف لدى الحكومة العراقية، 
الحكوم�ة  ب�ن  مبط�ن  واتف�اق  تواط�ؤ  أو 
والجان�ب الرتك�ي، ال�ذي أعل�ن ع�ن وج�ود 
موافقات حكومية تتيح له التوغل يف األرايض 

العراقي�ة«.
يف  غموض�اً  »هن�اك  أن  العكي�يل  ويضي�ف 
القضي�ة والحكوم�ة تتحمل مس�ؤولية هذه 
االنته�اكات«، الفت�ًا إىل أن »هذا الس�كوت قد 
يدف�ع تركي�ا الحتالل س�نجار ونين�وى التي 
تدعي تركيا أنهما جزء من الدولة العثمانية«.
إن  ق�ال  »أردوغ�ان  أن  إىل  العكي�يل  ويش�ري 
تركي�ا ال ح�دود لها وهو يش�ري بص�ورة غري 
مبارشة إلعادة رسم الحدود من جديد وإعادة 
االس�تحواذ ع�ىل أراٍض عراقي�ة«، داعي�اً إىل 
»رضورة أن تكون هناك قراءة دقيقة وتدويل 

لهذه االنتهاكات«.
وي�ردف قائ�اًل: »ورد إلين�ا أن هن�اك تح�ركاً 
أللوية الحش�د الشعبي لالنتش�ار يف سنجار، 
وه�ذا دليل عىل وجود معلوم�ات مؤكدة بنية 
االحتالل الرتكي انتهاك سنجار واحتاللها كما 

فعلت مع األرايض السورية«.
ويرى العكييل أن »تركيا تريد إعادة السيناريو 
الس�وري يف الع�راق بذريع�ة مقاتل�ة ح�زب 

العمال الكردستاني«.

المراقب العراقي/ أحمد محمد...
انشغال األوس�اط السياسية النيابية بملفات 
وارتف�اع  االقتصادي�ة  واالزم�ة  االنتخاب�ات 
س�عر الدوالر، يأخ�ذ حيزا كبريا داخ�ل البيت 
الس�يايس، بالش�كل ال�ذي قل�ل م�ن ضغوط 
الربمل�ان ع�ىل الحكوم�ة للمطالب�ة بإخ�راج 
الق�وات االجنبية من العراق س�يما االمريكية 
منه�ا، تطبيقا لقرار الربملان الذي صوت عليه 
مطلع كان�ون الثاني من الع�ام املايض، ففي 
ذات الوقت يحاول الكاظمي »مناغمة« الكتل 
السياسية ومجاراتها عىل طرح ملفات بديلة 
تح�ل مح�ل محارصت�ه ع�ىل تطبي�ق إخراج 

القوات االجنبية.

وصوت مجلس النواب يف الخامس من كانون 
الثان�ي 2020 عىل قرار يلزم الحكومة بالعمل 
عىل إنهاء طلب املس�اعدة املقدم مما يس�مى 
بالتحال�ف الدويل بقيادة واش�نطن وإنهاء أي 
تواجد للقوات األجنبية عىل األرايض العراقية، 
حي�ث جاء ه�ذا الق�رار عىل خلفي�ة االنتهاك 
االمريك�ي الذي ط�ال الس�يادة العراقية عرب 
قي�ام ق�وة جوية أمريكي�ة باس�تهداف قادة 
النرص الشهيدين قاسم سليماني وأبي مهدي 

املهندس قرب مطار بغداد الدويل.
وع�ىل الرغم من التصويت ع�ىل القرار، إال أن 
حكومة مصطفى الكاظمي الحالية لم تعمل 
ع�ىل تنفيذه، رغم أنه مل�زم لها، يف وقت تؤكد 

كتل سياس�ية ع�ىل أن الحكوم�ة الحالية قد 
جاءت برغبة وضغط أمريكين وهذا الس�بب 
االك�رب ال�ذي يجعله�ا مكتوف�ة االي�دي أمام 
تطبيق ق�رار الربملان الق�ايض بإنهاء الوجود 

االمريكي عىل االرايض العراقية.
وش�هدت الفرتة املاضية التي س�بقت الحراك 
االنتخاب�ي، مطالب�ات ش�ديدة اللهج�ة لعدد 
م�ن الكتل السياس�ية خصوصا الش�يعية اىل 
الحكومة تطالبها بتطبيق قرار الربملان، إال أن 
انشغال البيت السيايس باستعدادات الدخول يف 
رصاع االنتخابات فضال عن قانون االنتخابات 
الجدي�د والنظ�ام البايوم�رتي والحدي�ث عن 
التحالف�ات إضاف�ة اىل االزمات الت�ي يمر بها 
البلد أبرزه�ا التداعيات االقتصادية التي منها 
عملية رفع سعر الدوالر أمام الدينار، كل ذلك 
قل�ل من عزيم�ة الكتل عىل ه�ذا املطلب الذي 

بات شعبيا ووطنيا.
وأكد النائب املستقل باسم خزعل، أن االحزاب 
ابتعدت ع�ن املطالبة بإخراج القوات االجنبية 
م�ن الع�راق، الفت�ا اىل أن ابتعاده�ا ع�ن هذا 
املطل�ب أثب�ت أن مطالبه�ا كانت عب�ارة عن 
اس�تعراض برملاني فقط ل�م يطبق منه يشء 

عىل أرض الواقع.
واس�تغرب من عدم م�ي الحكومة بتطبيق 
الق�وات  بإخ�راج  الق�ايض  الربمل�ان،  ق�رار 

االجنبية.

تفاصيل اوسع صفحة 2

الكاظمي يدفن قرار إخراج القوات 
األمريكية تحت شجرة االنتخابات 

5

4
هل تنجح إدارة بايدن في اختبار 

النيات تجاه اليمن ؟

الداخلية : تطبيق الحظر قد يصل إلى حد اعتقال المخالفين
المراقب العراقي/بغداد ...

اك�دت وزارة الداخلية، امس االثنن، انها س�تقوم بنصب فرق 
ومرابطات مش�رتكة مع وزارة الصحة لتطبي�ق الحظر، فيما 
بين�ت انها س�تقوم باعتقال املخالفن الجراءات الس�المة ضد 

فايروس كورونا.
وق�ال املتحدث باس�م الداخلية، اللواء خال�د املحنا، يف ترصيح 
صحف�ي تابعته »املراقب العراق�ي« ان« قطعات وفرق الوزارة 
س�تتبع القوان�ن والضواب�ط الت�ي وضعتها الصح�ة لتغريم 

األش�خاص املخالف�ن إلجراءاتها الوقائية«، مبين�ا، انه »لدينا 
تواص�ل م�ع وزارة الصح�ة لتنفي�ذ ه�ذه اإلجراءات وبش�كل 

حازم«.
وأضاف، املحنا، انه ” س�تنصب ف�رق ومرابطات امنية خاصة 
بتطبي�ق هذه اإلجراءات يف ش�وارع العاصم�ة واملحافظات اىل 
جان�ب ف�رق الصح�ة ودوريات جوال�ة داخل املناط�ق ملتابعة 
الت�زام املواطن�ن باإلج�راءات الوقائية ومنع إقام�ة االعراس 
ومجال�س الع�زاء وغريها مم�ن اوصت به�ا ال�وزارة الصحة 

وتغريم املخالفن”.
ونوه اىل انه” س�تجبى الغرام�ات التي حددته�ا وزارة الصحة 
ب��25 الف دين�ار من األش�خاص الذي�ن ال يرت�دون الكمامة 
عن طريق املرابط�ات األمنية الصحية”، وس�يتم تحرير وصل 

مخالفة ويسلم للمواطن عند تسديده مبلغ املخالفة”.
وأش�ار اىل ان »تطبي�ق اإلج�راءات ق�د يصل اىل درج�ة اعتقال 
املخالف الذي يرفض تسديد الغرامة حتى يقوم بدفعها او اتباع 

إجراءات أخرى متفق عليها مع وزارة الصحة«.

المراقب العراقي/ بغداد ...
طالبت لجنة العالقات الخارجية يف مجلس النواب، امس االثنن، 

بالكشف عما يجري يف السفارة العراقية بأملانيا.
وق�ال عضو اللجنة مختار املوس�وي يف ترصيح صحفي تابعته 
»املراق�ب العراقي« إن »وزارة الخارجية العراقية، مطالبة بفتح 
تحقي�ق ف�وري وعاجل ملعرف�ة حقيقة ما يج�ري يف القنصلية 
العراقي�ة بأملاني�ا، ومحاس�بة الش�خصيات املتورط�ة بقضايا 

االعتداء عىل الجالية العراقية هناك«.
واضاف أن »بعض السفارات والقنصليات العراقية يف دول العالم 
بحاجة إىل اعادة تقييم وتأهيل لعملها وادائها، وبعضها االخر ال 
يقدم أي خدمة للعراقين هناك رغم ان مهمتهم االساس�ية هي 
مساعدة العراقين يف دول العالم«، الفتا اىل أن »الربملان سيكون 

له موقف قريب بشأن عمل بعض السفارات«.

ماذا يجري في السفارة 
العراقية بألمانيا ؟

عباس عبيد: 
كنا االفضل 
6امام الشرطة

المراقب العراقي/ بغداد...
اكد السيايس االيزيدي س�ليمان عمر، امس االثنن، ان االيزيدين 
يف املوصل يش�عرون بالقلق والتخوف من الصمت الحكومي عىل  
االنباء التي تحدثت عن التدخل الرتكي العسكري يف قضاء سنجار.

وقال عمر يف ترصيح صحفي تابعته »املراقب العراقي« ان »اهايل 

س�نجار وبعش�يقة وااليزيديون يف نينوى متخوفون وقلقون من 
التدخل الرتكي العسكري يف سنجار بحجة محاربة الحزب العمال 
الكردس�تاني«. واض�اف ان »اه�ايل بعش�يقة يرفض�ون تواجد 
القوات الرتكية يف معس�كر زليكان التي تبتع�د عنهم باقل من 3 

كيلومرتات وهذا ما يشكل تهديدا لهم بشكل مبارش«.

االيزيديون: متخوفون من صمت الحكومة على التجاوزات التركية
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األزمات »تلهي« البيت السياسي عن ملف السيادة

الكاظمي »يستغل« انشغال الكتل باالنتخابات 
لتسويف قرار إخراج القوات االمريكية

املراقب العراقي/ أحمد محمد...
السياس�ية  األوس�اط  انش�غال 
االنتخاب�ات  بملف�ات  النيابي�ة 
واالزم�ة االقتصادية وارتفاع س�عر 
ال�دوالر، يأخ�ذ حي�زا كب�را داخ�ل 
البيت السيايس، بالش�كل الذي قلل 
من ضغ�وط الربملان ع�ى الحكومة 
الق�وات االجنبية  للمطالبة بإخراج 
من الع�راق س�يما االمريكية منها، 
تطبيقا لق�رار الربمل�ان الذي صوت 
علي�ه مطل�ع كان�ون الثان�ي م�ن 
الوق�ت  الع�ام امل�ايض، فف�ي ذات 
الكتل  الكاظم�ي »مناغمة«  يحاول 
السياس�ية ومجاراته�ا ع�ى طرح 
ملفات بديل�ة تحل محل محارصته 
عى تطبيق إخراج القوات االجنبية.

وصوت مجلس الن�واب يف الخامس 
من كان�ون الثان�ي 2020 عى قرار 
يل�زم الحكوم�ة بالعمل ع�ى إنهاء 
طلب املس�اعدة املقدم مما يس�مى 
بالتحال�ف الدويل بقيادة واش�نطن 
وإنه�اء أي تواجد للق�وات األجنبية 
عى األرايض العراقية، حيث جاء هذا 
القرار عى خلفية االنتهاك االمريكي 
ال�ذي ط�ال الس�يادة العراقية عرب 
قيام قوة جوية أمريكية باستهداف 
قاس�م  الش�هيدين  الن�ر  ق�ادة 
سليماني وأبي مهدي املهندس قرب 

مطار بغداد الدويل.
وع�ى الرغ�م م�ن التصوي�ت ع�ى 
الق�رار، إال أن حكوم�ة مصطف�ى 
الكاظم�ي الحالي�ة ل�م تعم�ل عى 
تنفي�ذه، رغم أنه مل�زم لها، يف وقت 
تؤكد كتل سياسية عى أن الحكومة 
الحالي�ة ق�د جاءت برغب�ة وضغط 
أمريكي�ن وهذا الس�بب االكرب الذي 
يجعلها مكتوفة االيدي أمام تطبيق 
قرار الربملان القايض بإنهاء الوجود 

االمريكي عى االرايض العراقية.
وشهدت الفرتة املاضية التي سبقت 
الحراك االنتخابي، مطالبات شديدة 
اللهجة لع�دد من الكتل السياس�ية 
الحكوم�ة  اىل  الش�يعية  خصوص�ا 
تطالبها بتطبيق قرار الربملان، إال أن 
انشغال البيت السيايس باستعدادات 
الدخ�ول يف رصاع االنتخابات فضال 
الجدي�د  االنتخاب�ات  قان�ون  ع�ن 
والنظ�ام البايوم�رتي والحديث عن 
التحالفات إضاف�ة اىل االزمات التي 
يم�ر به�ا البل�د أبرزه�ا التداعيات 
االقتصادي�ة التي منه�ا عملية رفع 
س�عر الدوالر أمام الدين�ار، كل ذلك 
قل�ل م�ن عزيم�ة الكت�ل ع�ى هذا 

املطلب الذي بات شعبيا ووطنيا.
وأكد النائب املس�تقل باسم خزعل، 
أن االح�زاب ابتع�دت ع�ن املطالب�ة 

بإخراج القوات االجنبية من العراق، 
الفتا اىل أن ابتعادها عن هذا املطلب 
أثب�ت أن مطالبها كان�ت عبارة عن 
اس�تعراض برملاني فق�ط لم يطبق 

منه يشء عى أرض الواقع.
واس�تغرب من عدم ميض الحكومة 
الق�ايض  الربمل�ان،  ق�رار  بتطبي�ق 

بإخراج القوات االجنبية.
م�ن جه�ة أخ�رى، يح�اول رئي�س 
الوزراء مصطفى الكاظمي، مجاراة 
الكتل السياس�ية من خالل الس�عي 
اىل التخطيط  للدخول اىل االنتخابات 
تحالف�ات  لتش�كيل  ومحاوالت�ه 
اخت�الق  اىل  باالضاف�ة  سياس�ية 
االزم�ات الت�ي م�ن ش�أنها تغي�ر 
بوصل�ة مطال�ب الش�عب والكت�ل 
السياسية فيما يخص ملف القوات 

االجنبية يف العراق. 
من جهت�ه، أكد النائ�ب عن تحالف 
الفت�ح عب�اس الزام�ي، أن »ق�رار 
الربمل�ان بإخ�راج الق�وات االجنبية 
من العراق مازال ملزما للحكومة«، 
مبين�ا أن »أصوات أعض�اء مجلس 
النواب لن تهفت أبدا مالم يتم إخراج 

آخر جندي من االرايض العراقية«.
وقال الزامي، يف  تريح ل� »املراقب 
العراق�ي« إن »ه�ذا الضغ�ط دف�ع 
الحكومة اىل مناقش�ة هذا امللف مع 

الرئي�س االمريك�ي الس�ابق دونالد 
ترام�ب والذي وضع خطة لس�حب 
الجنود االمري�كان من العراق خالل 

ثالث سنوات بشكل نهائي«.
الرئي�س  »سياس�ة  أن  وأض�اف، 
االمريك�ي الجديد جو بايدن تختلف 
التواج�د  قضي�ة  يف  س�يما  تمام�ا 
العراق«، مش�را  داخ�ل  االمريك�ي 
املتواص�ل  الربمل�ان  »ضغ�ط  أن  اىل 
كفي�ل بإيصال الرس�الة اىل الجانب 
بإنه�اء  تق�يض  والت�ي  االمريك�ي 
االرايض  ع�ى  األجنب�ي  الوج�ود 
»الق�وى  أن  اىل  العراقية«.وأش�ار 
جميعه�ا  العراقي�ة  السياس�ية 
التبح�ث عن تص�ادم مبارش مع أي 
طرف عس�كري أجنبي وتحاول حل 
االمور وف�ق االعراف الدبلوماس�ية 
البل�د  يف  الوض�ع  ألن  والقانوني�ة، 
اليتحمل ذل�ك من جه�ة، باالضافة 
اىل أن السياس�ة االمريكية برئاس�ة 

بايدن تختلف عن السابق«.
وبش�أن تأث�ر املش�هد االنتخاب�ي 
واملتغرات السياس�ية واالقتصادية 
االخ�رة، أك�د الزام�ي، أن »مجلس 
النواب م�ازال يضغط عى الحكومة 
ول�ن يس�مح بالتنصل ع�ن تطبيق 
قراراه الذي يحفظ السيادة العراقية 

من الهيمنة األجنبية«.

تغريدة

المحلل السياسي عباس العرداوي

الدفاع عن جبل سنجار وردع 
اختبار  الترك���ي  االحت���ال 
حقيقي للوطنية والوطنيين 
ومعيار صادق لكشف ساح 
الدولة وحمايتها عن س���اح 

العوائل وهيمنتها.
#حشدنا_فخرنا

املراقب العراقي/ بغداد...
اعلنت خلية االعالم االمني، امس االثنن، تدمر اوكار 
لالرهابي�ن يف سلس�لة جب�ال حمرين خ�الل رضبة 

جوية.
وقال�ت الخلي�ة، يف بي�ان تلق�ت »املراق�ب العراقي« 
نس�خة منه  إنه »وفقاً ملعلومات استخبارية دقيقة، 
وبأمر وتنس�يق من قيادة العمليات املشرتكة، نفذت 
طائ�رات F_16 العراقية تنفذ رضبت�ن جويتن ضد 

أهداف منتخبة يف سلسلة جبال حمرين«.
واض�اف البيان، أن »الرضبة الجوية قد أس�فرت عن 

تدمر أوكار لإلرهابين«. 

طائرات F-16 العراقية تدمر أوكارا 
لإلرهابيين يف حمرين

الحشد الشعيب يحبط تسلاًل 
داعشيا شرقَيّ دياىل

املراقب العراقي/ دياىل...
أعلنت هيئة الحش�د الش�عبي، امس االثنن، احباط 
محاولة تسلل لعنارص داعش يف منطقة نفط خانة 
رشق محافظ�ة دياىل.وقالت الهيئ�ة، يف بيان تلقت 
»املراق�ب العراقي« نس�خة منه إن »الل�واء األول يف 
الحش�د الش�عبي، احب�ط محاول�ة تس�لل لعنارص 

داعش يف منطقة نفط خانة رشق دياىل«.
 واض�اف أن »الق�وة رص�دت عجلة تقل ع�ددا من 
اىل  والتع�رض  التس�لل  حاول�وا  داع�ش  عن�ارص 
القطعات األمنية يف منطقة نفط خانة وتم معالجة 

العجلة باألسلحة الثقيلة مما الذوا بالفرار«.

ين
ألم

ط ا
شري

ال

العــراق يسجــل اصــابـات بالساللـة الجـديدة 
لكورونا واجراءات وقائية بدًءا من اليوم

برلماني من واسط: زيارة الوفد الحكومي للمحافظة اجراء صوري لم يقدم شيئا

املراقب العراقي/ بغداد...
اعل�ن وزي�ر الصح�ة والبيئة حس�ن التميم�ي، امس 
االثنن، ظهور حاالت من الس�اللة الجديدة لكورونا يف 

العراق.
وق�ال التميم�ي، يف مؤتم�ر صحفي، تابعت�ه »املراقب 
العراق�ي« إن »فرق الوزارة س�تنزل للش�ارع وتفرض 
الغرامات ع�ى املخالفن بدءا من اليوم الثالثاء«.وتابع 
»ال نريد الضغط عى املواطن بقدر الحفاظ عى الوضع 
الصحي«.ودع�ا وزي�ر الصح�ة املواطن�ن ل�«الح�ذر 

الشديد بعد ظهور الساللة الجديدة«.
واستدرك: »وفرنا جميع االمكانيات ملواجهة الجائحة«، 
مش�را اىل أن »الوباء الجدي�د يمكن ان يصيب االطفال 
وتم تس�جيل ع�دة حاالت«.وبن أن »اللقاح سيش�مل 

جميع العراقين بحسب األولوية«
واش�ار اىل »فرض غرامة 25 الف دينار بحق املخالفن 

لالجراءات الوقائية«.

املراقب العراقي/ بغداد...
رأى النائ�ب ع�ن محافظة واس�ط عباس 
عوي�د، امس االثن�ن، أن زي�����ارة الوفد 
الحكوم�ي إىل املحافظ����ة مجرد ظاهرة 

صورية لم ينتج عنها يشء.

وق�ال عويد، يف تري�ح تابعت�ه »املراقب 
العراق�����ي« إن »زي�ارة رئي�س جه�از 
األم�ن الوطن�����ي عب�د الغني األس�دي 
إىل محافظ�����ة واس���ط مج�رد زيارة 

عادية«.

وأض�اف أن »املطال�ب الحقيقية املرشوعة 
ألهايل واس�ط لم تتحقق لغاية االن، مشرا 
إىل أن “املطال�ب املرشوع�ة الحقة يجب أن 
تؤخ�ذ بع�ن االعتب�ار بعيدا ع�ن الزيارات 

الصورية”.

بالــوثيقـة

الصحة تصدر امرا وزاريا بتحديد 
دوام الموظفين والمستش����فيات 

خال فترة الحظر.

اإلصالح يعني بقاء الوضع على حاله!
تصط�دم أي محاول�ة لإلص�الح الس�يايس يف الع�راق؛ بع�دد كبر من 
املعرق�الت، ترتبط جميعه�ا بما يمتاز ب�ه الواقع الس�يايس العراقي، 
م�ن عدد ال يمكن إحص�اؤه من التعقيدات واالخت�الالت، التي ال يمكن 
التغ�ايض عنها أو القف�ز عليها.مصطلح »اإلصالح« ذات�ه، بحاجة اىل 
إع�ادة تقيي�م لدواعي اس�تخدامه، ف�� »اإلصالح« يعن�ي أن وضعا ما 
كان حسنا يف الش�كل واملضمون واألداء، ُثم تعرّض ملشكالت وظروف، 
أدت اىل خراب�ه جزئي�ا ولي�س كلي�ا، وأن ه�ذا الج�زء املتخ�رب يمكن 
»إصالحه«، أو أنه قابل لإلصالح ليعود اىل وضعه األول الحس�ن، أي أن 
»اإلصالح«يعن�ي، الن�زوع إلدخال تطويرات واتخاذ خطوات لتحس�ن 

الوضع القائم.
لقد صدعت أدبيات اإلصالح الس�يايس، واملفردات التي أنتجتها رؤوس 
العراقي�ن عى مدى عقود دون طائل، لكن املهم يف فلس�فة »اإلصالح« 
وم�ا يتبعها من خطط ووس�ائل وأدوات، وبضمنها عنارصه البرشية، 
أنه�ا تف�رتض »ص�الح« املضم�ون، وأن ه�ذا »املضم�ون« أفضل من 
أي »مضم�ون« آخ�ر، أو أنه ليس ل�ه بديل، أو أن البدي�ل متوفر؛ لكنه 
مكلف أو يحتاج اىل جهد وأدوات ووسائل ليست متوفرة، ولذلك يصبح 
»اإلصالح« هو الس�بيل الوحيد، ملقاربة املشكالت وحل ما يرتتب عليها 

من آثار سلبية.
جدلي�ة االف�رتاض بأْن ال س�بيل أمامنا؛ لحل املش�كالت املعق�دة التي 
نواجهها، إال باإلصالح وليس بالتغير، تعني أن بقاء الطبقة السياسية 

الحالي�ة بمجمله�ا أم�ر طبيع�ي، إن لم يكن 
حتميا، وأن هذه الطبقة قدرنا الذي البد منه، 
وأننا ش�عب عج�ز تماما عن إح�داث التغير 
الش�امل، ب�ل إن عملي�ة تغير نظ�ام القمع 
الصدامي، ب�كل قيحه وآثام�ه وآالمه، كانت 

وباال علينا وعى مستقبلنا!
أهميته�ا  نع�ي  أن  يج�ب  الت�ي  الحقيق�ة 
القص�وى، ه�ي أنن�ا نحت�اج إع�ادة تعريف 

اإلص�الح الس�يايس، بنفس الق�در الذي يجب 
في�ه أن نق�ارب مفه�وم »التغي�ر« بش�جاعة 

ومسؤولية، وأن نتقبله كوسيلة ُفْضى للوصول اىل إحداث عملية تغير 
جذري�ة وحاس�مة، ولي�س إلقاًء يف دوام�ة »اإلصالح« ال�ذي بات لعبة 
من لعب السياس�ة! إذا أردن�ا الخالص مما نحن في�ه، يتعن أن نربط 
غدنا بالخيارات االقتصادية الس�ليمة، وبس�يادة القانون، وبتماس�ك 
املؤسس�ات القائمة، وب�إدارة الدولة بالطرق األكثر كفاءة، يف تس�ير 
ش�ؤون املواطنن وتلبي�ة حاجاتهم!اإلص�الح ال معنى ل�ه يف قاموس 
الش�عب، بعدم�ا اتضح له أن معظ�م املتحدثن عن اإلص�الح، هم آباء 
الخراب وأس�اطن الفساد، وأن أطروحة اإلصالح ليست كافية كعالج، 
بل هي مجرد عملية تس�كن إلبقاء الفاس�دين، وأن اإلصالح الحقيقي 
هو ب�«التغير«، أو »التحول« الذي يبدأ من اجتثاث الفساد بكل أوجهه، 
  )Reform ( ”وبكفاءة إدارة املوارد والخيارات الوطنية.مفهوم “إصالح
يف  موس�وعة السياس�ة، يعني: }تبديل أو تطوير غر جذري؛ يف ش�كل 
الحك�م أو العالقات االجتماعية؛ دون مس�اس بأسس�ها، واإلصالح � 
خالفا للتغير�  ليس س�وى تحس�ن؛ يف النظام السيايس واالجتماعي 
القائم، دون املس�اس بأسس هذا النظام.. إنه أش�به ما يكون بإقامة 

دعائم الخشب؛ التي تحاول منع انهيار املباني املتداعية{.
ها  كالم قب�ل الس�الم: اإلص�الح يعني تكيي�ف األوضاع القائم�ة، بَقضِّ

وقضيِضها، بوجوهها ووجهاتها، أي أنَّ الوضع يبقى عى حاله.
سالم

ألواح طينية...

قاسم العجرش 

3 مقترحات على طاولة اللجنة العليا 
تتعلق بامتحانات نصف السنة

برلماني من واسط: زيارة الوفد الحكومي 
للمحافظة اجراء صوري لم يقدم شيئا

املراقب العراقي/ بغداد...
كشفت وزارة الرتبية، امس االثنن، عن مقرتحاتها بشأن امتحانات نصف 

السنة.
وقال�ت الوزارة، يف بي�ان تلقت »املراقب العراقي« نس�خة منه،«نعتزم رفع 
توصي�ات وآلي�ات إىل اللجنة العليا بش�أن امتحانات نصف الس�نة لغرض 
مناقش�تها واقراره�ا، س�نناقش االلي������ات اما تأجي�ل االمتحانات او 
اجراؤه�ا بموعده�ا املح����دد او زح�ف ج����دول االمتحان�ات إىل أيام 

اخرى«.
واضاف�ت، انه »س�يتم اب�الغ الطلبة وامل�الكات التدريس�ية«، فيم�ا بينت 

ان«هناك اشكاالت كثرة حدثت خالل فرتة التعليم اإللكرتوني«.

نائب: النسمح بالتوافق لتمرير حصة كردستان 
بالموازنة على حساب المحافظات الجنوبية 

املراقب العراقي/ بغداد...
شدد النائب منصور البعيجي، امس االثنن، عى 
عدم السماح ألية جهة تحاول التوافق عى حصة 
اقليم كردستان باملوازنة للعام الحايل النه اليحق 
الي ط�رف ان يتفاوض عى ث�روات محافظات 
الوس�ط والجنوب ويهديها اىل اقليم كردس�تان 
ب�دون ان يس�لم االقلي�م واردات�ة اىل الحكوم�ة 
االتحادية.وقال البعيجي، يف بيان تلقت »املراقب 
العراقي« نس�خة منه، إن »تأخر اق�رار املوازنة 
اىل االن بس�بب ع�دم الوصول اىل صيغ�ة النهاء 

مش�كلة حصة االقليم امر غر مقبول وتتحملة 
الجه�ات التي تاخر اقرار املوازن�ة اىل االن والبلد 
يتعرض الزمات كبرة بسبب عدم اقرار املوازنة 

وماتحملة من تبعات كارثية لعدم إقرارها«.
وأض�اف أنه »ال توافق عى حس�اب محافظاتنا 
والح�ل الوحيد لتمري�ر حصة اقليم كردس�تان 
هو تس�ليم النف�ط وكافة ايراداته�م االخرى اىل 
الحكومة االتحادية اس�وة باملحافظات االخرى 
حت�ى نصوت لهم ع�ى حصة االقلي�م باملوازنة 
وبدون تسليم ايرادات االقليم لن نسمح باعطاء 

كردستان دينار واحد«.
وأوض�ح البعيج�ي، أن »اغل�ب اعض�اء مجلس 
الن�واب خصوص�ا ن�واب املحافظ�ات الجنوبية 
مري�ن عى تس�ليم االقلي�م النف�ط وايرادات 
الحكوم�ة  اىل  واملط�ارات  الحدودي�ة  املناف�ذ 
االتحادي�ة وبدون ه�ذا االمر لن يم�رروا حصة 
االقلي�م باملوازنة واي جهة تح�اول التوافق عى 
حس�اب محافظاتن�ا املدمرة ستحاس�ب داخل 
قبة الربملان وال تفاوض عى حساب محافظاتنا 

نهائيا«.
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الثالثاء 16 شباط  2021 العدد 2526 السنة الحادية عشرة

حذر حس�ن كريم الكعبي النائب االول لرئيس مجلس النواب ، من املساس 
بتخصيصات شبكة الرعاية االجتماعية او التقليل منها يف ظل تفيش جائحة 
كورونا واالزمة االقتصادية التي يمر بها العراق .وقال الكعبي يف بيان:« يف 
الوق�ت الذي نثمن فيه الجهود املبذولة من قبل اللجنة املالية النيابية طيلة 
الف�رة املاضية من اجتماعات واس�تضافات الس�تكمال م�روع قانون 
املوازن�ة ، ندعو اىل عدم التأثر بالضغوطات السياس�ية واالهواء واملزاجات 
التي تمارس بحجة تنمية وتش�جيع وزيادة تخصيصات بعض القطاعات 
عىل حساب املشمولني برواتب الرعاية االجتماعية »، معتربا االجراء املُتّخذ 
يلحق رضرا بليغا بالرائح الفقرية والوس�طى من ابناء املجتمع العراقي 
.يذك�ر ان النائب االول قد حرض اجتماعني منفصلني للجنة املالية بحضور 
وزير العمل والش�ؤون االجتماعي�ة جرى خاللهما االتف�اق و التأكيد عىل 
زيادة التخصيصات املالية لجميع املش�مولني بالرعاي�ة االجتماعية وعدم 

املساس بها تحت اي ظرف .

الكعبي يحذر من المساس 
بمخصصات الرعاية االجتماعية 

ترأست وزيرة الصناعة والتجارة والتموين االردنية املهندسة مها 
عيل ووزير الصناعة واملع�ادن منهل عزيز الخباز ، االجتماع غري 
العادي للجمعي�ة العمومية للركة العراقي�ة األردنية للصناعة 
يف عم�ان ، حي�ث تم االط�الع عىل واق�ع الركة واس�تثماراتها 

وتوجهاتها االستثمارية األولية للسنوات املقبلة .
و تم�ت خالل االجتماع الذي حرضه األمني العام لوزارة الصناعة 
والتجارة والتموين يوس�ف الشمايل والسفري العراقي لدى األردن 
حيدر منصور هادي وأعضاء مجلس إدارة الركة ومس�ؤولون 
م�ن البلدين ، مناقش�ة آخر التطورات املتعلق�ة بمروع املدينة 
االقتصادية املش�ركة يف ضوء تكليف الرك�ة العراقية األردنية 

للصناعة بالقيام باالجراءت والدراسات األولية الالزمة له .

وزيرا الصناعة االردني والعراقي يبحثان 
االقت�صاديتسريع اقامة المدينة االقتصادية المشتركة

ن�ت دائ�رة التحقيقات يف هيئة النزاه�ة ، من ضبط عضو  تمكَّ
لجنة الجباية يف مديريَّة بلديَّة النارصيَّة، فيما تمَّ إلقاء القبض 
ع�ىل بقيَّ�ة أعضاء اللجن�ة، إلقدامه�م عىل أخذ رش�وة مقابل 

إنقاص مبلغ الجباية.

وقال�ت الهيئة يف بيان ، إن “فري�ٍق من مكتب تحقيق الهيئة يف 
ذي ق�ار تمكن من ضب�ط أحد أعضاء لجن�ة الجباية بمديريَّة 
بلديَّ�ة النارصيَّ��ة؛ إلقدامه عىل تس�لُّم رش�وٍة ُمقابل إنقاص 
ة كرسوٍم للخدمات البلديَّة عىل املُشتكي  مبلغ الجباية املُستحقَّ

ع�ن تروي�ج معامل�ة نق�ل ملكيَّ�ة عقاٍر”.وأض�اف البيان أن 
“التحقيق�ات األوليَّ�ة ملكتب تحقيق الهيئ�ة يف املُحافظة، التي 
نت اعراف�ات املُتَّهم بعد تدوين أقواله، بيَّنت تواطؤ بقيَّة  تضمَّ
أعض�اء اللجنة ُومش�اركتهم املُتَّهم يف تقاس�م مبلغ الرش�وة، 

�رة قبٍض  �دًة إلق�اء القب�ض عليهم بعد اس�تحصال ُمذكَّ ُمؤكِّ
قضائيَّ�ٍة بحّقهم”.وتابع أنه “ت�مَّ تنظيم محرض ضبٍط أصويلٍّ 
بالعمليَّ�ة، وعرضه رفقة املُتَّهمني عىل الس�ّيد قايض التحقيق 
؛ ال�ذي قرَّر توقي�ف املُتَّه�م املضبوط بالرش�وة وفق  املُخت�صِّ

أح�كام القرار )١٦٠ لس�نة ١٩٨٣(”.وكان�ت الهيئة قد أعلنت 
نها من ضبط مس�ؤول  أواخ�ر كانون األول املن�رم عن تمكُّ
روات�ب ببلديَّ�ة النارصيَّ�ة متلبس�اً باختالس روات�ب األجراء 

اليومّيني، فيما بيَّنت كميَّة املبالغ املضبوطة بالعمليَّة.

توقعات بتعافي االقتصاد العراقي »تدريجيا« وزوال األزمة »المالية«  
هل يستخدم فارق سعر النفط في التنمية ؟

النف�ط  برمي�ل  س�عر  وارتف�اع   
س�يحد من العجز يف موازنة العام 
الحايل وستكون هناك وفرة مالية 
يمكن استغاللها يف تحسني الواقع 
واس�تكمال  للعراقي�ني  املع�ايش 
أن  خاص�ة  املتوقف�ة,  املش�اريع 
هن�اك توقع�ات م�ن مؤسس�ات 
مالية عاملية ويف مقدمتها صندوق 
النق�د ال�دويل ,ب�أن يع�ود إجمايل 
الناتج املح�يل الحقيقي يف العراق 
الجائح�ة  قب�ل  م�ا  مس�توى  إىل 
بحلول الع�ام 2٠24 ،وأن يراجع 

عج�ز املالي�ة العام�ة والحس�اب 
امل�دى  ع�ىل  الخارج�ي  الج�اري 

املتوسط لهذا العام .
صن�دوق النقد الدويل أك�د أنه من 
املتوق�ع أن يتع�اىف اقتصاد العراق 
تدريجيا وينمو بنسبة 2.١ %و٩.٣ 
الت�وايل,  ع�ىل  و2٠22   2٠2١ %يف 
وكان معدل نمو اقتصاد العراق يف 
عام 2٠١٩ بنسبة 5.4.«% ,وأشار 
يع�ود  أن  املتوق�ع  »م�ن  أن�ه  إىل 
إجمايل النات�ج املحيل الحقيقي إىل 
مس�توى ما قب�ل الجائحة بحلول 

الع�ام 2٠24 ،وأن يراج�ع عج�ز 
املالي�ة العامة والحس�اب الجاري 

الخارجي عىل املدى املتوسط.
خرباء نفط أكدوا أن تحسن أسعار 
إيجابيا  النفط عاملي�ا س�ينعكس 
عىل االقتصاد العراقي وسيحد من 
االزم�ات املالية، فضال عن تحقيق 
ن�وع من النمو االقتص�ادي , لكن 
ه�ذه التوقع�ات مرتبط�ة بآليات 
العم�ل الحكومي وعىل الخصوص 
والجريم�ة  الفس�اد  مكافح�ة 
االقتصادي�ة , ويج�ب أن تراجع 
الحكومة عن إجراءاتها التقشفية 
والعم�ل ع�ىل رف�ع قيم�ة الدينار 
العراق�ي ألن مربرات تخفيضه قد 
انته�ت , وفيما يخص االصالحات 
املزم�ع إقامتها , اش�رك الخرباء 
 , عالي�ة  بش�فافية  تك�ون  ب�أن 
للع�راق  جي�دة  فرص�ة  وهن�اك 
االقتصادي�ة  مكانت�ه  الس�تعادة 
ورف�ع تصنيف�ه امل�ايل عامليا عرب 
حزم�ة من االج�راءات االصالحية 
ع�ىل أن يصاحبها تطوير ملموس 

للقطاعات االخرى الساندة للدولة 
ويف مقدمته�ا الزراعي والصناعي 
عرب دعم حقيقي من أجل الخروج 
م�ن االقتص�اد الريع�ي .ويف ه�ذا 

الش�أن يؤك�د الخب�ري االقتصادي 
الدكتور عبد الرحمن املش�هداني , 
أن ارتفاع أس�عار النفط س�يؤدي 
اىل ارتف�اع الناتج املح�يل اىل 2١٠ 

ملي�ارات دوالر  ,فض�ال عن زيادة 
معدالت النمو االقتصادي .

وتابع املش�هداني يف حديث خص 
به ) املراقب العراقي(: أن املشكلة 

الحقيقية هي ارتفاع فروقات بيع 
النفط الذي س�يوظف يف الحد من 
عجز املوازنة وال يس�تخدم يف بناء 
مشاريع جديدة تخلق فرص عمل 
للعاطل�ني , ل�ذا من امله�م الركيز 
عىل دعم بوابات االقتصاد االخرى 
وتفعيلها للخروج من االحادي اىل 

االقتصاد املنفتح .
وب�ني : أن العام�ني املاضي�ني قد 
ش�هدا تراجع�ا يف مع�دالت النمو 
االقتص�ادي والنات�ج املح�يل , ما 
أدى اىل مش�اكل اقتصادية ومالية 
للب�الد وأعطى رشعي�ة لالقراض 
والتالع�ب باالحتياط�ي النق�دي , 
واليوم يجب توظيف زيادة أسعار 
النفط لخلق ف�رص عمل وتطوير 
امله�ارات الس�تغاللها يف تطوي�ر 

االقتصاد الوطني.
م�ن جهته يرى املختص بالش�أن 
الحس�ني  عب�د  االقتص�ادي 
الش�مري يف اتصال م�ع ) املراقب 
العراق�ي(:أن  توقع�ات صن�دوق 
النق�د ج�اءت بتحس�ن االقتصاد 

بإصالح�ات  مروط�ا  العراق�ي 
حقيقية وليس ع�ىل نمط الورقة 
البيضاء التي التمت للواقع بصلة، 
فاقتص�اد الع�راق ال�ذي انكمش 
بنس�بة ١١ %العام املايض بس�بب 
كورون�ا  وب�اء  حظ�ر  إج�راءات 
واالنخفاض الحاد بعوائد أس�عار 
يع�ود  أن  املؤم�ل  م�ن  النف�ط، 
ملس�تويات ما قب�ل الجائحة وذلك 
أن  ع�ىل   ,2٠24 الع�ام  بحل�ول 
تضع الحكومة مكافحة الفس�اد 
وتهري�ب العملة وغس�يل االموال 
يف مقدمة عملها من أجل الخروج 
باالقتصاد من دائرة االزمات التي 
لالقتص�اد  الحكوم�ة  حارصته�ا 

الوطني.
تحس�ن  أن  الش�مري:  وتاب�ع 
أس�عار النف�ط س�يكون الورق�ة 
الحكوم�ة  عليه�ا  تعتم�د  الت�ي 
ظ�ل  يف   , االقتص�اد  تنش�يط  يف 
مخاوف من االس�تحواذ عليها من 
قبل الفاس�دين وتحت مس�ميات 

عديدة.

استبش����ر أبو أحمد )صاحب محل لبيع المواد الغذائية( في 
س����وق بغداد الجديدة , بارتفاع أسعار النفط أكثر من 63 
دوالرا للبرمي����ل ألن ذلك س����يدفع بالحكوم����ة الى إعادة 
التفكير باإلجراءات التقش����فية وم����ا رافقها من انخفاض 

في سعر الدينار العراقي .

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي

النزاهة تضبط عضو لجنة الجباية في بلدية الناصرية متلبسًا بالرشوة

أرقام واقتصاد

نسبة االرتفاع في مبيعات 
البنك المركزي لتصل 

قيمتها الى أكثر من 38 
مليون دوالر

% 31

أسرة فقيرة تم انجاز الكشف 
عليها  من قبل باحثي هيأة الحماية 

االجتماعية إلدراجها
 ضمن المستفيدين من رواتبها
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اعلن�ت هئي�ة االٕحص�اء الركي�ة، ان العراقي�ني 
تراجع�وا اىل املركز الثاني يف االٔكثر رشاء للعقارات 

يف تركيا خالل شهر كانون الثاني.
وقال�ت الهئي�ة يف تقرير له�ا ؛ ان »تركيا باعت يف 
ش�هر كان�ون الثاني امل�ايض 2 ال�ف و٦52 منزال 
لالجانب بنس�بة انخفاض بلغ�ت ٣١.5%، مقارنة 

بنفس الشهر من العام السابق«.

وبينت ان »اسطنبول جاءت باملركز األول يف االكثر 
مبيعا للمنازل لألجانب التي حققت ١٣٨٠ عملية 
بيع يف كان�ون الثاني 2٠2٠. وجاءت أنطاليا ثانيا 
م�ع 4٦2 عملي�ة بي�ع من�زل، وأنق�رة ثالثا ١7٩ 
بي�ع منزل، ومرس�ني رابعا مع ١٣١ بي�ع منزل ، 

وبورصة مع 75 منزال«.
واضاف�ت ان »االيراني�ني تص�دروا باق�ي ال�دول 
االجنبي�ة يف األكثر رشاء للعق�ارات يف تركيا خالل 

شهر كانون الثاني وبعدد 45٩ منازل«.
وتابع�ت أن »الع�راق ج�اء باملرتب�ة الثانية حيث 
اش�روا ٣٨5 منزالً، وروسيا جاءت ثالثا وبعدد ب� 
2٦٠ منزال، وأفغانس�تان رابعا بع�دد ١٦٨ منزال، 

واليمن خامسا وبعدد ٨٨ منزال«.
ويتصدر العراقيون يف قأيمة رشاء املنازل يف تركيا 
من�ذ الع�ام 2٠١5، يف ح�ني أعلن وزي�ر الداخلية 
الرك�ي س�ليمان صويل�و يف ١٣ تري�ن الثان�ي 
2٠2٠، أن أكث�ر م�ن ١١4 أل�ف ش�خص عراق�ي 

يتواجدون االٓن عىل أرايض بالده.

العراق يتراجع الى المركز الثاني في قائمة 
الدول االكثر شراء للمنازل في تركيا

نائبة تحذر: خفض قيمة الدينار يوسع الركود االقتصادي و »يسحق« الطبقات الهشة
ح�ذرت عضو لجن�ة مراقب�ة تنفي�ذ الربنامج 
إنع�ام  االس�راتيجي  والتخطي�ط  الحكوم�ي 
الخزاعي، من أن تخفيض قيمة الدينار العراقي 
أم�ام ال�دوالر س�يؤدي إىل »س�حق« الطبقات 
الهشة يف املجتمع، مؤكدة أن األهداف التنموية 

التي أدعتها الحكومة لم تتحقق لغاية اآلن.
وقالت الخزاعي، النائبة عن كتلة س�ائرون، يف 
بيان ورد لوكالة ش�فق نيوز، إنه بعد ش�هرين 
مضت ع�ىل تخفي�ض قيم�ة الدين�ار العراقي 
ألس�باب تنموي�ة كما اعلن�ت الحكوم�ة، ولم 
تتحق�ق ادع�اءات تنش�يط املنت�ج الوطني بل 
ارتفع�ت مس�تويات االس�عار لكاف�ة الس�لع 
املس�توردة والوطنية نظرا العتماد االخرية عىل 

مستلزمات انتاج مستوردة يف الغالب.
وأشارت إىل أن تعديالت مروع قانون املوازنة 
لم تتضمن تغيري س�عر ال�رف رغم وروده يف 
نص مروع املوازن�ة، مؤكدة ان خفض قيمة 
الدينار بحاجة ملقدمات كثرية يعجز العراق عن 

تحقيق جزء يسري منها يف االمد القصري.
ونبه�ت الخزاع�ي إىل ان خفض قيم�ة الدينار 
يف وض�ع »انكم�ايش يزيد الوض�ع االقتصادي 

حراج�ة وينذر باتس�اع عم�ق الرك�ود القائم 
وتولي�د موج�ات تضخمي�ة تس�حق الطبقات 
محدودة الدخل بشكل خطري خاصة مع ضعف 
برامج الحماية االجتماعية الالزمة الس�تيعاب 
تأث�ري صدم�ة س�عر ال�رف ع�ىل الطبق�ات 

الهش�ة«.ولفتت إىل ان الهدف من خفض سعر 
رصف الدين�ار كان »مزدوج�اً وبدواف�ع مالية 
ونقدية« حي�ث تمثلت الدواف�ع املالية يف رغبة 
الحكوم�ة بتعظيم االي�رادات النفطية بالدينار 
لتقليص حجم العجز املايل، مضيفة ان الدوافع 

النقدي�ة تمثلت برغبة البن�ك املركزي بتقليص 
مبيعاته من الدوالر إىل االس�واق وهو ما تحقق 

حالياً عىل حساب ارتفاع االسعار.
وت�رى الخزاع�ي أن�ه كان االج�دى العمل عىل 
خف�ض رشاه�ة االنف�اق الج�اري وتقلي�ص 
مص�ادر الطل�ب ع�ىل ال�دوالر للحف�اظ ع�ىل 
اس�تنزاف  م�ن  والح�د  االس�عار  اس�تقرار 
االحتياط�ي الدوالري ل�دى البنك املرك�زي بدالً 
من خفض قيمة الدينار والتضحية باالستقرار 

السعري يف العراق.
وأعرب�ت ع�ن »قلقه�ا البال�غ عن فش�ل األداء 
املرس�ومة  أهداف�ه  تحقي�ق  م�ن  الحكوم�ي 
واملخطط لها«.وطالبت الخزاعي بتفادي االثار 
الس�لبية الناتجة عن خفض قيم�ة الدينار عن 
طريق تعديل سعر الرف يف املوازنة االتحادية 
2٠2١ بما يناس�ب مس�تويات معيشة الفقراء 
ومح�دودي الدخ�ل، داعي�ًة إىل تعديل سياس�ة 
س�عر الرف كما تم س�ابقاً يف امل�ادة 5٠ من 
موازنة 2٠١5 حني حدد مجلس النواب مبيعات 
ال�دوالر بس�قف 75 ملي�ون دوالر م�ع توخ�ي 

العدالة يف عملية البيع.

النفط يرتفع الى أكثر 
من 63 دوالرا للبرميل

ارتفعت العقود اآلجلة ألس�عار النفط بما يفوق الواحد 
باملائة خالل الجلسة اآلسيوية لنشهد ارتفاع عقود خام 
نيمكس لألعىل لها من�ذ الثامن من كانون الثاني/يناير 
2٠2٠.ويأتي ذلك عقب التطورات والبيانات االقتصادية 
التي تبعنها يف مطلع هذا األسبوع عن االقتصاد الياباني 
ووس�ط ش�ح االقتصادية من قبل االقتص�اد األمريكي 
أكرب منتج ومس�تهلك للنفط يف العالم بسبب عطلة يوم 
الرئي�س يف الواليات املتحدة ويف ظالل تس�عري األس�واق 
لقوة العاصفة الش�توية يف شمال رشق الواليات املتحدة 
باإلضاف�ة إىل التف�اؤل حيال تق�دم وت�رية التطعيمات 
لفريوس كورونا والتحفيز التي تتبنها اإلدارة األمريكية.

و ارتفعت العقود اآلجلة ألس�عار خام النفط “نيمكس” 
تس�ليم آذار/مارس القادم بنس�بة ١.٣٨% لتتداول عند 
مس�تويات ٦٠.٨١$ للربمي�ل مقارن�ة باالفتتاحية عند 
5٩.٩٨$ للربميل، مع العلم، أن العقود اس�تهلت تداوالت 
الجلس�ة عىل فجوة س�عرية صاع�دة بع�د أن اختتمت 
 $5٩.47 مس�تويات  عن�د  امل�ايض  األس�بوع  ت�داوالت 

للربميل.
كما ارتفعت العقود اآلجلة ألس�عار خام “برنت” تسليم 
 $٦٣.57 عن�د  لتت�داول   %١.١٨ املقب�ل  نيس�ان/أبريل 

للربميل مقارنة باالفتتاحية عند ٦2.٨٣$ للربميل.

شركة عقارات إماراتية تخسر 
283 مليون دوالر في 2020

أظهرت النتائج املالية األولية لركة داماك العقارية، 
املدرجة يف س�وق دبي املايل، تفاقم خسائرها بنسبة 
27١7%، خالل الع�ام 2٠2٠، لتصل إىل ١.٠٣٩ مليار 
درهم )نح�و 2٨٣ ملي�ون دوالر(، مقارنة بنحو ٣7 

مليون درهم )نحو ١٠.١ مليون دوالر( يف 2٠١٩.
وقال�ت الركة يف بيان لس�وق دبي امل�ايل ، إن قيمة 
إجم�ايل األصول اس�تقرت عن�د 2١.١ ملي�ار درهم، 
بنهاي�ة 2٠2٠، بعد أن وصل�ت إىل 2٣.٨ مليار درهم 
يف ٣١ ديس�مرب 2٠١٩.وقلص�ت دام�اك خس�ائرها 
الفصلية بنس�بة ٣٦% لتص�ل إىل ١٠7 ماليني درهم.

وأضافت أنه من املنطقي أن األزمة املستمرة الناجمة 
عن جائحة كوفيد-١٩، وأثرت عىل اقتصادات العالم، 
قد أثرت عىل هام�ش أرباح داماك العقارية، كما أثر 
اإلغ�الق العاملي والقيود املفروضة عىل الس�فر جنباً 
إىل جنب مع تراجع الس�فر العاملي، س�لباً عىل سوق 
العق�ارات يف دبي. لغت اإلي�رادات اإلجمالية للركة 
4.7 مليار دره�م يف 2٠2٠، مقارنة بنحو 4.4 مليار 
دره�م يف 2٠١٩، ووصل�ت قيمة املبيع�ات املحجوزة 
إىل 2.٣ ملي�ار درهم يف الع�ام ذاته، مقابل ٣.١ مليار 

درهم يف عام 2٠١٩.

كتل سياسية تطالب بإعادة سعر 
صرف الدوالر الى »1300« دينار

جدد عضو كتلة النه�ج الوطني، مازن الفييل ، مطالبته 
بإعادة سعر رصف الدوالر إىل ١٣٠٠ دينار لكل دوالر.

وقال الفييل يف بيان »النس�تبعد ان يكون الهدف من قرار 
رفع س�عر رصف الدوالر ه�و تحصيل الجه�ات النافذة 
التي تضارب يف س�وق مزاد العملة ارباحا فاحشة دفعة 
واحدة من خالل قفزات التصاعد يف س�عر رصف الدوالر 
يف الس�وق وثبات س�عر بيعه من قبل البنك املركزي قبل 
اعتماد الس�عر الجديد رس�ميا والتي خ�ر العراق فيها 
اكثر من )٣٠٠( مليار دينار خالل أسابيع معدودة ذهبت 
للجهات الطفيلية املضاربة يف سوق املزاد دون ان تمارس 
اي نش�اط تنموي ملموس ، ثم عادت تلك الجهات وقبل 
أسبوعني من اعتماد سعر الرف براء الدوالر بكميات 
كبرية م�ن البنك بنفس الس�عر )١١٩٠(دينار لكل دوالر 
لتدخ�ره اىل يوم اعتماد س�عر الرف الرس�مي فعادت 
وباع�ت الدوالر املدخر لديها من ه�ذه العملية عىل البنك 
املركزي بطلب رس�مي من�ه فكان هامش رب�ح الدوالر 
الواحد الذي حصلته املصارف الطفيلية املرتبطة بجهات 

نافذة يساوي اكثر من )2٦٠(دينار لكل دوالر«.

وأضاف »إذا حس�بنا م�دة األس�بوعني مرضوبا بمعدل 
مبالغ الدوالر اليومية الت�ي يبيعها البنك املركزي لنفس 
الف�رة وه�ي )2١٠( ملي�ون دوالر يك�ون مجم�وع ما 
ربحت�ه تلك املص�ارف الطفيلي�ة اململوك�ة او الريكة 
لجهات نافذة سياسًيا يبلغ اكثر من )75٠( مليار دينار 
، وإذا جمعن�ا معها املبلغ الس�ابق من األرباح الس�حت 
لهم وهي )٣٠٠( ملي�ار دينار فيكون مجموع ما ربحه 
الطفيليون اكثر م�ن ) تريليون دينار يف ظرف اليتجاوز 

الشهرين«.
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المراقب العراقي/ متابعة...
املراقب العراقي/ متابعة

أك�د مس�اعد وزي�ر الخارجي�ة االيراني 
للش�ؤون السياس�ية عب�اس عراقج�ي 
بان املفاوضات الت�ي اجرتها ايران حول 
االتفاق الن�ووي كانت وفق�ا لتوجيهات 

قائ�د الثورة االس�امية وهو ع�دم الثقة 
بالطرف االخر للمفاوضات.

وكتب عراقجي يف صفحته الشخصية عىل 
التواصل االجتماعي “اينستغرام”  موقع 
االثن�ن: ان »قائ�د الث�ورة االس�امية لم 
يك�ن متفائا ابدا تج�اه التفاوض ونوايا 

االط�راف االخرى وكان يق�ول منذ اليوم 
االول حتى االخري بانه غري متفائل«.

واض�اف: »بطبيعة الح�ال فقد تبن بانه 
كان ع�ىل ح�ق واتضح�ت ه�ذه القضية 
يف جمي�ع االم�ور. نح�ن ايض�ا خضن�ا 

املفاوضات عىل اساس عدم التفاؤل«.

وتاب�ع مس�اعد الخارجي�ة ان »توصي�ة 
س�ماحته لنا كانت عىل ال�دوام هي عدم 
التف�اؤل وع�دم الثق�ة بالط�رف االخ�ر 
للمفاوض�ات وق�د تحركن�ا نح�ن ع�ىل 
هذا االس�اس لكن�ه دعم مب�دأ التفاوض 

والفريق املفاوض دوما«.

المراقب العراقي/ متابعة...
عش�ية الذك�رى الع�ارشة لانتفاض�ة 
الثوري�ة للش�عب البحريني ض�د نظام 
�م ش�عب  آل خليف�ة يف 14 ش�باط، نظَّ
لاحتف�ال  كب�ريًة  تظاه�رًة  البحري�ن 
به�ذا الحدث املهم والفري�د من نوعه يف 

التاريخ املعارص لبلدهم.
وجاءت التظاهرة رغم االنتشار الواسع 
لقوات نظام آل خليفة. وبهذه املناسبة، 
أص�در تحالف ش�باب ث�ورة 14 فرباير 
البحرين�ي بياًنا دع�ا فيه إىل تحالف من 
جميع التيارات والش�عب لتغيري جذري 

للنظام السيايس يف البحرين.
أعق�اب  ويف  س�نوات،  ع�ر  وقب�ل 
موج�ة الصح�وة اإلس�امية يف العال�م 
م ش�عب البحرين الساخط  العربي، نظَّ
الش�يعة،  وخاص�ًة  واملضطه�د، 
احتجاجات س�لمية تطال�ب باإلصاح 
االجتماعي�ة  والعدال�ة  الدس�توري 
والقضاء عىل التمييز املنهجي وااللتزام 
بالديمقراطية وإطاق رساح الس�جناء 
السياس�ين، وباعتصامه�م يف س�احة 
اللؤلؤة أعلنوا أنهم سيواصلون التجمع 

حتى يقبل النظام رشوطهم.
لك�ن نظ�ام آل خليف�ة، وبدع�م م�ن 
الس�عودية وضوء أخرض م�ن الواليات 
القبض�ة  سياس�ة  انته�ج  املتح�دة، 
الحديدية لقم�ع املعارضة بعد إرس�ال 
ق�وات درع الجزي�رة. ونتيجًة للمقاربة 
القرسي�ة املتبع�ة ع�ىل مدى الس�نوات 
الع�ر املاضي�ة، استش�هد الع�رات 

من املتظاهرين حت�ى اآلن، وُزجَّ بآالف 
األش�خاص، بمن فيهم قادة االنتفاضة 
الش�عبية الثورية، إىل سجون آل خليفة 
محاك�م  يف  وظامل�ة  قاس�ية  بأح�كام 
عس�كرية، أو ُس�لبت منهم جنسيتهم 
مث�ل »الش�يخ عي�ى قاس�م« الزعيم 

الديني الکبري لشيعة البحرين.
وبم�رور الوق�ت، ل�م يحظر نظ�ام آل 
خليفة الجماعات واألحزاب السياس�ية 
الش�يعية فحس�ب، بل اس�تهدف أيًضا 
نش�طاء حقوق اإلنس�ان والصحفين، 
والنش�طاء املحتج�ن ع�ىل الش�بكات 

االجتماعية عىل اإلنرتنت.
واآلن بع�د احتمال تج�دد االحتجاجات 
الش�عبية التي م�ا زالت تنتظ�ر فرصًة 
لاش�تعال بع�د ع�ر س�نوات كالنار 
تح�ت الرم�اد، يعم�د نظ�ام آل خليفة 
إىل  واإلجرام�ي  الفاس�د  الديكتات�وري 

اعتقال النشطاء واملواطنن البحرينين، 
من أجل ترويع الش�عب وقمع األنشطة 
الثوري�ة إلضف�اء الطاب�ع األمن�ي عىل 
األجواء، من خال خلق مساحة دعائية 

زائفة ومضللة.
ويف هذا الصدد، زعم�ت وزارة الداخلية 

البحريني�ة، يف أنباء مش�بوهة تداولتها 
وس�ائل إعام النظام عىل نطاق واسع، 
يف بيان األس�بوع املايض، أنه�ا تمكنت 
م�ن تحدي�د وإحب�اط عملي�ة إرهابية 

واعتقال عدد من األشخاص.
ووفق وزارة الداخلية البحرينية، فقد تم 
إحباط هذه العملية يف زمانن ومكانن 
مختلف�ن، وتمكنت ف�رق التخلص من 

الذخائر املتفجرة من تفجري العبوات.
وأض�اف البي�ان: »بعد تأم�ن املكانن 
والتحقي�ق يف م�رسح الجريمة من قبل 
الفرق املختص�ة وخرباء الطب الرعي 
ت�م  الصل�ة،  ذات  األخ�رى  والجه�ات 
إج�راء تفتي�ش وجمع لألدل�ة والبحث 
والتحقيق، وبعد ذلك تم اعتقال عدد من 

املشتبه بهم يف هذين الحادثن«.
ويبدو أن هذه األنباء اسُتخدمت كغطاء 
لتربي�ر املوجة الجديدة م�ن االعتقاالت 
الطاب�ع  وإلضف�اء  للنظ�ام  الواس�عة 
األمن�ي علی األج�واء قبل ذك�رى ثورة 
14 فرباير، بحيث أعلنت »آية مجذوب« 
الباحثة يف ش�ؤون البحري�ن يف هيومن 
رايتس ووتش، أن نظام آل خليفة يخنق 

املعارضة قبل أن يتظاهر الناس.
کذل�ك، تس�تخدم الحكوم�ة كل ذريعة 
لقم�ع املتظاهري�ن، كم�ا أُعل�ن يف آذار 
امل�ايض أن الحكوم�ة قد اعتقل�ت أكثر 
من 40 ش�خًصا لنرهم شائعات حول 
ف�ريوس كورون�ا و«اإلخال بالس�امة 

العامة«.
ب�دوره أعلن معه�د البحري�ن للحقوق 

تلق�ى  أن�ه  »ب�ريد«،  والديمقراطي�ة 
تقاري�ر ع�ن اعتقال ما ال يق�ل عن 18 
بالًغ�ا و11 طفاً يف عملي�ات مختلفة، 
قبل ف�رتة وجيزة من الذك�رى العارشة 

لاحتجاجات يف البحرين.
ووف�ق موق�ع »عرب�ي 21«، قالت هذه 
املجموعة التي تتخذ من لندن مقراً لها، 
إنها تحقق�ت من تقاري�ر تفيد بوجود 
أطفال بن املحتجزين. وكان أحد هؤالء 

األطفال يبلغ من العمر 11 عاًما.
كم�ا أعلن مس�ؤولون بحريني�ون يوم 
الجمع�ة، أن مراهقن يبلغان من العمر 
13 عاًم�ا محتج�زان يف مرك�ز احتجاز 
لألحداث. وكان من ب�ن املعتقلن رجل 
دين وع�دة أطفال، بمن فيهم حفيد آية 
الله الش�يخ عيى قاسم، زعيم الحركة 

اإلسامية البحرينية.
وقال�ت منظم�ة العفو الدولي�ة يف بيان 
له�ا، إن القمع املنهجي قد ازداد بعد 10 
س�نوات من االنتفاضة البحرينية، کما 
أن القمع السيايس يقمع عملياً أي حق 

يف حرية التعبري.
لكن بينما كان نظام آل خليفة يتظاهر 
للتح�دث  بأن�ه عل�ی اس�تعداد  دائًم�ا 
الغربي�ن  املعارض�ة يف مواجه�ة  م�ع 
الته�ام  وذل�ك  الدولي�ة،  واملنظم�ات 
املعارضة بإثارة أعمال الشغب والتوتر، 
يكش�ف زعم�اء املعارض�ة البحريني�ة 
واملنفي�ون الوج�ه الحقيق�ي والزائ�ف 
للنظام ورفض�ه االس�تماع إىل املطالب 

املروعة للمتظاهرين.

4عربي دوليعربي دولي
طهران: اإلمام الخامنئي لم يكن متفائاًل تجاه مفاوضات االتفاق النووي

المراقب العراقي/ متابعة...
أحيت قي�ادة حزب الله يف منطقة 
البق�اع رشق لبنان ذك�رى القادة 
احتفالي�ة  مراس�م  يف  الش�هداء 
أقيم�ت باله�واء الطل�ق يف بل�دة 

حوش الرافقة، ببعلبك.
وق�ال رئيس تكت�ل ن�واب بعلبك 
الهرمل حس�ن الحاج حسن الذي 
املقاوم�ة ع�رب  »كل ح�ركات  إن 
التاريخ وعىل م�ر الزمن تعرضت 
لحمات شعواء وما زال، وموقفنا 
واضح�اً، أننا ما مازلنا وس�نبقى 
ع�ىل نفس املب�ادىء التي انطلقنا 

منها«.
وأض�اف الح�اج حس�ن: »نق�ول 
لجمهورن�ا ال تجعل�وا م�ن ه�ذه 
املحاوالت أن تأخذ من معنوياتكم، 
وال تلتفت�وا اىل حم�ات االف�رتاء 
واالس�تهداف ع�ىل املقاومة، وكل 
ما يحصل هو ضمن املعركة، وقد 

عرب عن ذلك أحد مسؤويل الواليات 
املتحدة األمريكية بش�هادته أمام 
الكونغ�رس حول إنف�اق ورصف 
ماين الدوالرات من أجل تش�ويه 

صورة حزب الله.

وأكد الحاج حس�ن »أننا س�نبقى 
أع�زاء مصمم�ون منفتحون عىل 
الرأي اآلخر، وأما أن يتحول الرأي 
اىل شتيمة عندها يتحول إىل باطل 
وحاق�د، معت�رًبا »أنن�ا منفتحون 

ع�ىل النق�د وأي رأى عندما يكون 
هذا الرأي موقًفا سياس�ًيا وحتى 
ل�و كان مخالًفا نحن مس�تعدون 
له ومس�تعدون أيضا ألي حوار او 

نقاش.

الثقافي�ة  »املعرك�ة  أن  وتاب�ع 
واالعامية والنفس�ية هي رضب 
م�ن رضوب الح�رب يف مواجه�ة 
ورشف  الصهيون�ي،  الكي�ان 
ح�ركات املقاوم�ة يف التاريخ أنها 
تتعرض ملثل هذه الحمات الكثرية 

وما زالت«.
وبالنسبة ملوضوع اإلرهاب، سأل 
الحاج حس�ن بعض ال�دول فيما 
إذا كانت شكلت املقاومة محكمة 
ميدانية ككثري من الدول يف العالم، 
ويف أوروب�ا حي�ث أعدموا عرات 
املعارضن بأس�بوع،  اآلالف م�ن 
ويف لبن�ان ت�م توقي�ف ثاثة آالف 
عمي�ل ول�م تحص�ل رضب�ة كف 

واحدة.
وخل�ص النائب الحاج حس�ن أن 
لص�ق ته�م اإلره�اب باملقاوم�ة 
ه�و م�ن أج�ل الني�ل منه�ا ومن 

جمهورها.

المراقب العراقي/ متابعة...
تمكنت القوات اليمنية، من تحرير 
منطقة الزور اإلسرتاتيجية جنوب 
غ�رب مدينة مأرب، بع�د أن كبدت 
مرتزق�ة الع�دوان ع�رات القتىل 
والجرح�ى. وتتواص�ل املع�ارك يف 
محيط مدينة مأرب ش�مال رشقي 
اليمن بن القوات اليمنية املشرتكة 

ومرتزقة العدوان السعودي.
وأكدت مص�ادر ميدانية أن القوات 
املشرتكة حققت انتصارات عديدة 
واصي�ب  قت�ل  حي�ث  املع�ارك،  يف 

العرات م�ن املرتزقة، خاصة بعد 
اس�تعادة الس�يطرة عىل معس�كر 
يع�د  ال�ذي  االس�رتاتيجي  كوف�ل 

البوابة الرئيسية للمدينة.
واضاف�ت املصادر أن قوى العدوان 
شهدت انهيارات يف صفوفها وسط 
هروب جماعي من س�احة املعركة 

بعد فرار قادتهم.
وفش�ل الطريان السعودي يف تأمن 
التغطي�ة الازم�ة للمرتزق�ة، ولم 
يتمك�ن م�ن وق�ف تق�دم القوات 

اليمنية.

المراقب العراقي/ متابعة...
شن الطريان الحربي التابع للكيان الصهيوني، االثنن، 

غارات عدوانية قرب العاصمة السورية دمشق.
وقالت وكالة “س�انا” الرس�مية: “تص�دت الدفاعات 
الجوي�ة يف الجيش العربي الس�وري، لعدوان إرسائييل 
بالصواريخ عىل محيط مدينة دمشق وأسقطت معظم 

الصواريخ املعادية”.
ونقلت “س�انا” عن مصدر عسكري قوله إنه ”يف تمام 
الس�اعة الواح�دة و18 دقيق�ة م�ن فج�ر االثنن نفذ 
العدو اإلرسائييل عدواناً برش�قات صواريخ من اتجاه 
الج�والن الس�وري املحتل واتج�اه الجليل مس�تهدفا 

بعض األهداف يف محيط مدينة دمشق”.
وأضافت أن “وسائط دفاعنا الجوي تصدت لصواريخ 

العدوان وأسقطت معظمها”.

المراقب العراقي/ متابعة...
ح�ذر مكتب التحقيق�ات الفيدرايل 
اليم�ن  عن�ف  م�ن  األمريك�ي، 
املتطرف ورد الفعل من قبل اليسار 
املتط�رف عىل ذل�ك، فبينما تش�ن 
حركة يمينية متطرفة هجوًما عىل 
األمريكية،  واملؤسس�ات  الحكومة 
يق�ول الخ�رباء إن معركة ال يمكن 
التنب�ؤ به�ا تختم�ر، مم�ا يغ�ذي 
تهديدات مروعة محتملة بالعنف 
م�ن الط�رف اآلخ�ر م�ن الطي�ف 

السيايس.
ونق�ل موق�ع س�تار اند س�رتايب 
املتخصص بالش�ؤون العس�كرية، 
الجنائي�ة يف  العدال�ة  ع�ن أس�تاذ 
جامع�ة والية ميش�يغان س�تيفن 
”الح�ركات  إن  قول�ه  تش�ريماك 
ث�م  تتصاع�د  املتطرف�ة  اليمني�ة 

تحصل عىل رد فعل وترتاجع”.
واضاف التقرير انه ”وفقا ملسؤويل 
الت�ي  والبيان�ات  القان�ون  انف�اذ 
يدرس�ون  الذي�ن  أولئ�ك  جمعه�ا 
العن�ف  ف�ان  املتط�رف  العن�ف 
الس�يايس اليزال سمة أكثر شيوًعا 
للجماع�ات اليمينية املتطرفة أكثر 
من تلك املوجودة يف أقىص اليس�ار، 
فيما وصفت الس�لطات الفيدرالية 
مراًرا وتك�راًرا املتطرفن اليمينين 
املحلي�ن بأنه�م التهدي�د اإلرهابي 
األكثر إلحاًحا الذي يواجه الواليات 

املتحدة “.
إن  قائ�ا  ترم�اك  واوض�ح 
”الهجم�ات اليمينية البارزة يمكن 
اليس�ارين  املتطرف�ن  تحف�ز  أن 
املتطرف�ن ع�ىل ال�رد باملث�ل مم�ا 
س�يؤدي اىل نش�وب ح�رب اهلي�ة 

نتيجة الفعل ورد الفعل املقابل “.
وبن التقري�ر ان ”الهجوم الذي تم 
عىل مبنى الكابيتول يف السادس من 
كانون الثاني املايض ادى اىل تعميق 
االعتقاد ب�أن الواليات املتحدة عىل 
ش�فا حرب أهلية، وفًقا لس�جات 
املحكمة ومنش�ورات عىل وس�ائل 
التواصل االجتماعي ومقابات مع 
أصدقاء عدد من متطريف اليسار“.

واش�ار التقري�ر اىل أن ”تهدي�دات 
اليس�ار املتطرف بحس�ب محامي 
الدف�اع الع�ام راندول�ف موريل ال 
تختلف عن املنشورات التي نرها 
مسؤولون جمهوريون عىل مواقع 
التواص�ل االجتماع�ي والتي طلبوا 
فيها من أتباعهم االستعداد للحرب 
أو حم�ل الس�اح يف الف�رتة الت�ي 

سبقت يوم تنصيب بايدن“.

القوات اليمنية تحرر منطقة الزور في مأرب

غارات صهيونية عدوانية جديدة قرب دمشق

تحذير أميركي رسمي من »حرب أهلية« مرتقبة

حزب اهلل يحيي ذكرى القادة الشهداء في بعلبك

المراقب العراقي/ متابعة...
كش�ف تقرير لصحيفة الدييل مي�ل الربيطانية، ان الجيش 
الربيطاني نقل 1200 كلب من نوعيات رشسة جدا وخطرية 
اىل مناطق العمليات يف العراق وافغانس�تان منذ عام 2002 
وحت�ى االن حيث تم تصنيف معظمها عىل ان من الخطورة 
اعادتها اىل الباد. وذكر التقرير ان ”االطباء البيطرين قتلوا 
منه�ا 380 كلب�ا بلجيكيا م�ن نوعية مالين�وس بن اعوام 

2013 اىل 2019 فيم�ا ت�م اقصاء 807 منه�ا حيث اعتربت 
كبرية يف السن ومتهالكة او ش�ديدة الخطورة عند اعادتها 
اىل بريطاني�ا“. واضاف ان ”الكاب املس�تخدمة يف الخدمة 
العسكرية الربيطانية يطلق عليها لقب الصواريخ املوجهة 
بالف�راء من قبل معالجيها ويتم اخذها يف مهام عس�كرية 
اىل جمي�ع انح�اء العال�م، حيث يمك�ن للحيوان�ات املدربة 
تدريباً عالياً أن تجد رجاالً مصابن وتعقب االش�خاص مع 

ق�درة بعضها ع�ىل القفز باملظل�ة إىل س�احة املعركة وهم 
مربوطون بمن يحملهم“.

وتاب�ع أن ”عددا ال يحىص م�ن تلك الكاب يتم اعدامها عند 
نهاية خدمتها العس�كرية يف الجيش الربيطاني«، فيما قال 
جندي مخرضم يف القوات الخاصة األمريكية ومدرب كاب 
– خدم يف العراق وأفغانس�تان “إنه ألمر مأساوي للغاية أن 

يتم قتلهم يف نهاية حياتهم العملية”.

المراقب العراقي/ متابعة...
قالت نائبة مستش�ار األمن القومي الس�ابقة، 
إن الرئيس الس�ابق دونالد ترامب فكر باغتيال 
الرئيس السوري بش�ار األسد، ولكن تم إقناعه 

بالرتاجع عن ذلك.
ويف ترصيح�ات نقلته�ا صحيف�ة “إندبندنت” 
قالت كاثلن ترويا مكفرالند إن الرئيس السابق 
صمم بع�د دخوله البيت األبيض بأس�ابيع عىل 
“قتل�ه”. وقال�ت املس�ؤولة الس�ابقة، “قل�ت: 
حسنا س�يدي الرئيس ال نس�تطيع عمل هذا”، 

وأجاب “مل�اذا؟” وأجابت: “حس�نا ه�ذا إعان 
ح�رب”. وق�دم املس�ؤولون الس�ابقون صورة 
ع�ن طريقة صناعة القرار التي أحاطت بالنزاع 
بنيام�ن  إن  الفلس�طيني. وقال�وا  اإلرسائي�يل 
نتنياه�و أقنع ترام�ب بتهميش الفلس�طينين 
والرتكيز ع�ىل توحيد الدول العربي�ة املتعاطفة 
ضد إي�ران كع�دو مش�رتك. وق�ال رون دريمر 
الس�فري اإلرسائي�يل يف واش�نطن “لق�د عم�ل 
رئيس الوزراء ما بوس�عه إلقناع الرئيس ترامب 
بوج�ود فرصة اس�رتاتيجية حقيقي�ة لتحقيق 

تق�دم مع الدول العربي�ة”. وقال “عندما يكون 
اإلرسائيليون والقادة الع�رب عىل نفس املوقف 

بشأن إيران فعىل الناس االنتباه”.
وق�ال القادة الفلس�طينين إن ك�رس العاقات 
م�ع إدارة ترام�ب كان س�ببه الق�دس. وق�ال 
حس�ام زمل�ط، رئيس بعث�ة منظم�ة التحرير 
الفلس�طينية يف واش�نطن ل�”بي ب�ي يس”، إن 
ترامب حنث بوعده بعدما نقل الس�فارة من تل 
أبيب إىل القدس وال�ذي رأى فيه البعض اعرتافا 

رسميا بمزاعم إرسائيل يف املدينة.

من اخبار الصحف العالمية واالقليمية
صحيفة: الجيش البريطاني استخدم »الصواريخ الموجهة بالفراء« في العراق وأفغانستان

اندبندنت: ترامب أراد اغتيال األسد ونتنياهو أقنعه بتهميش الفلسطينيين ومعاداة إيران

انتهاكات بشعة في »عاصمة التعذيب«

»ثورة اللؤلؤة« تثير رعبًا بين آل خليفة عشّية 
ذكراها السنوية العاشرة
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بقلم/ محمود الهاشمي 
)1988(بعده�ا كلف�ه االم�ام الخميني )ق�دس( بالنظر 
يف ملفات قضائي�ة عديدة تتعلق باالره�اب يف محافظات 
مثل لرستان وسمنان وكرمانش�اه،وبعد وفاة االمام عني 
مدعي�ا عام�ا بطه�ران حتى ع�ام )1994( بعدها ش�غل 
مناصب تعنى بالقضاء عديدة ليصبح مدعيا عاما لعموم 
اي�ران )2015-2017( ث�م عضو مجلس الخ�راء ،وامينا 
عام�ا للروضة الرضوي�ة )احد اهم املؤسس�ات الدينية يف 
الجمهورية االسالمية (ويف عام 2019 اصدر السيد القائد 
الخامنئي قرارا بتعيينه رئيس�ا للسلطة القضائية ،وكيف 
ال وهو املتمرس بالقضاء والحاصل عىل شهادة الدكتوراه 
يف الفق�ه واملب�ادئ باالضاف�ة اىل حصول�ه ع�ىل االجتهاد 

بالحوزة )اية الله ( ليستمر بهذا املنصب ..
الس�يد رئييس يمتاز بالشجاعة يف اتخاذ القرار وبالحكمة 
والبصرية وس�داد ال�رأي ،بحي�ث يعول علي�ه االغلب من 
القي�ادات االيرانية بان يكون وريث الس�يد املرش�د االعىل 

)اطال الله بعمره الرشيف( .
ان ش�خصية مثل الس�يد ابراهيم رئييس ،عاش�ت تجارب 
املحن�ة قبل الثورة وبعده�ا ،وواكب اح�داث البلد والعالم 
،وترب�ى وترعرع يف دفء االمام القائد الخميني ومن بعده 
االم�ام الخامنئي والق�ادة االفذاذ للجمهورية االس�المية 
،ليس غريبا ان يرى فيه املس�لمون عموما مرش�دا وقائدا 

ملستقبل هذه االمة .
السيد رئييس زار العراق عىل مدى ثالثة ايام خالل االسبوع 

الفائت والتقى بمسؤويل القضاء االعىل يف البلد ،
وعقد والوفد املرافق له عدة اتفاقيات مع الجانب العراقي 
تعن�ى بالقض�اء ،واضع�ا كاف�ة امكاني�ات الجمهوري�ة 
لتطوير عم�ل القضاء بالعراق وخاصة يف ملف )الفس�اد 
االداري وامل�ايل ( فق�د امس�ك الس�يد رئي�يس به�ذا امللف 
بالجمهورية االسالمية يف اش�د االيام صعوبة بعد تعرض 
البل�د اىل حص�ار ظالم من قب�ل الواليات املتح�دة ،وكيف 
اس�تغلت الفئ�ة الباغي�ة هذا الظ�رف ،للتالعب بالس�وق 
وبرصف العملة ،وما زال يعدل ويحاسب حتى طال االبعد 
من اش�قاء واق�ارب املس�ؤولني وكبار االغنياء وس�اقهم 

للمحاكم ليوقف خطرا طاملا راهن عليه االعداء .
الس�يد ابراهيم رئي�يس قام بع�دة لقاءات وزي�ارات لكن 
الزيارة االهم ،والتي س�تصبح ان ش�اء الله فيما بعد جزء 

من التقاليد الرس�مية بالعراق ،حيث كانت فاتحة الزيارة 
اىل )املذب�ح( وهو امل�كان الذي استش�هد فيه الش�هيدان 
الحاج قاس�م والحاج ابو مهدي املهندس والثلة الطاهرِة 
معهم من الش�باب ،وبعد القيام بمراسيم الزيارة للمكان 
تجم�ع املئات من ابناء العراق ،مس�اء االثنني بالقرب من 
مط�ار بغداد ال�دويل  وقاموا بنش�اطات عديدة من خطب 
وكلم�ات وقصائ�د ش�عرية وهتافات واهازي�ج جميعها 
ع�رت عن الم حادث�ة االغتيال ملجاهدي�ن كبريين اختلط 

دمهم�ا ف�كان عنوان�ا للمقاوم�ة والش�جاعة ومقارعة 
االحتالل ،وكانت للسيد رئييس كلمة 

اش�اد بها بالش�عب العراق�ي وبطوالته يف ط�رد االرهاب 
،وكذلك يف معنى اختالط الدماء الزكية البطال النرص .

بعد ذلك احيا الس�يد رئييس مع الشعب العراقي وااليراني 
يف مبنى الس�فارة االيراني�ة ببغداد حفال كبريا بمناس�بة 

الذكرى ال)42( للثورة االسالمية يف ايران .
كانت له كلمة يف رشف االحتفال مع اخوته العراقيني بهذه 

املناس�بة ،واستمر يف منهاجه ليلتقي االخوة االعالميبن يف 
ن�دوة مطولة اجاب فيها عىل اس�ئلتهم يف كافة الش�ؤون 
القضائي�ة والسياس�ية وغريه�ا ،معرا ع�ن رسوره بهذا 
اللقاء وباالعالم العراقي الذي يواكب الحدث ،وكيف كانت 
له مواقف ش�جاعة يف الدفاع عن الحق وطرد االحتالل ويف 
معارك الرشف ضد االرهاب ،بعد ذلك كانت للس�يد رئييس 
لقاءات اهمها مع ارس الشهداء ناقال لهم تعازي القادة يف 

الجمهورية االسالمية وعىل 

 رأس�هم س�ماحة الس�يد القائ�د خامنئ�ي الرس ش�هداء 
الع�راق ،وكي�ف اختلط�ت الدم�اء يف مع�ارك الرشف ضد 
االرهاب ،وكان للس�يد ابراهي�م لقاء مع كبار رجال الدين 
من السنة والش�يعة حيث ابدوا تقديرهم العايل لسماحته 
،مهنئني الجمهورية االس�المية بذك�رى الثورة ،ومبدعني 
اعجابه�م بالقيادة الحكيمة للثورة وهي تجتاز التحديات 
تلو التحديات ،لتبني وتعمر فيما تصنع عمقا اسرتاتيجيا 
للمقاوم�ة يح�ارص االع�داء ويؤك�د قوة ومنعة االس�الم 

واملسلمني .
اما اخر لقاء للس�يد رئييس فكان جمع كبري من الش�باب 
،بعد ان احتش�دت الصالة الكبرية وس�ط العاصمة بغداد 
بالفتي�ة املؤمن�ني برس�الة االم�ة االس�المية وتاريخه�ا 

وجهادها ،فكان لقاًء حميما.
ضجت فيه الصالة باالهازيج والهتافات واالناشيد الثورية 
التي تدعو اىل مقاتلة املحتل ،واىل االشادة ببطوالت املقاومة 
،وبالث�ورة االس�المية وذكراها املجيدة ،وق�د عرت كلمة 
الس�يد رئييس بهذا اللقاء بالدع�وة اىل الوحدة بني اطياف 
الش�عب العراق�ي ،وان التن�وع احدى ال�ركات للعراقيني 
النه مصدر قوة وتطور كما يف ايران وكيف اس�تفادت من 
هذا التنوع يف بناء تجربتها ،ودعا س�ماحته بالكلمة التي 
كانت باللغة العربية الش�عب العراقي اىل التكاتف ملواجهة 
التحديات واالبتعاد عن مصادر الفتنة ومخططات امريكا 
واعوانها .،بعد ان ش�كرهم عىل حسن الضيافة والتكريم 
خ�الل زي�ارة االربعيني�ة .،والنن�ى ان س�ماحته التقى 
معظم ق�ادة الحكومة واملس�ؤولني العراقني وبعض قادة 

الكتل السياسية ،للمزيد من التفاهمات .
السيد رئييس عاد اىل بلده لكنه ترك اثرا كبريا لدى االوساط 
العراقي�ة عموما وهم ي�رون فيه ش�خصية دينية فاعلة 
تملك من الخ�رة والرمزية الكثري ،كم�ا ان الرجل وجد يف 
الش�عب العراقي الصديق واالخ والج�ار الحميم ،نأمل ان 
تتك�رر مثل هذه الزيارات لرتس�يخ قيم الج�رية والعالقة 

الطيبة بني شعوب املنطقة ملواجهة التحديات.
الزيارة دقيقة يف موعدها املواك�ب الحتفاالت الجمهورية 
بذك�رى الث�ورة ،ولتفعي�ل دور القض�اء يف مالحقة قتلة 
ابط�ال الن�رص ،وكذلك الش�عار امريكا وعمالءه�ا اللذين 
ب�دؤوا باالنحس�ار والهزيمة ان االمة االس�المية اكر من 

جميع مؤامراتهم .

 

يق�ول املثل الش�عبي العراق�ي ] الحرمة ) املرأة ( بوداع�ة الخري ) الزملة 
الشجاع ( [.

واليوم كل قادة وزعماء ورؤوس�اء وأمناء األحزاب والتيارات والروجات 
واملوج�ات والتجمع�ات الحرمة ..... هم بأمن وحف�ظ وصيانة ووداعة 
وس�الم الحشد الش�عبي املؤمن الرس�ايل الرجويل البطل املجاهد املقاوم 

الخري الزملة الحوك األخو أخيته ....... ???
وبع�د هذا يا حكامآ ... , ويا سياس�يني ... , ال تهمبلوا , وال تبيعوا هيو 
....... وال تقولوا نحن أبو جاسم لر , كما يقول املثل الشعبي .......???

ألنك�م جبن�اء رعاديد مخاني�ث تخافون م�ن أردوكان فتتوس�لونه أن 
يؤج�ل هجوم�ه , وتجبنون من الجي�ش الرتكي الذي يري�د الزحف عىل 
املوصل وسنجار , الذي سيصده , ويبيده , ويدمره , ويحطمه , األبطال 
األش�اوس , الرج�ال املجاهدون , املؤمنون الرس�اليون , أبناء اإلس�الم 
وش�باب اإليمان وأشبال القرآن  ) كل مقاتل مجاهد هو شاب , بإعتبار 
أن الش�هيد اىل الجن�ة , وال يدخ�ل أحد الجنة أال ويصبح ش�ابآ وس�يمآ 
تتلقاه الحور العني , ويخدمه الولدان املخلدون , كرامة له من الله تعاىل 

الجواد الكريم ( .......
إنهم جنود الله الرجال األش�اوس البواس�ل , أبو فدك وأخوته يف األلوية 

الثالث , والتي ستعقبها جحافل األلوية والرسايا والكراديس ...
دومآ شباب وشيب الحشد قادة ومجاهدين يقدمون أنفسهم تضحيات 
وضحايا , وش�هداء وإستش�هاد الذي هو من جانبهم دفاع عن العقيدة 
والوطن والس�يادة , وأنه باب من أبواب الجنة , وهل هناك جهاد أفضل 
من الجهاد يف س�بيل عقي�دة ال إله إال الله ليكون ب�اب الولوج اىل الجنة 
بكل إحرتام وتقديس وترحاب , والدفاع عن طهارة تربة الوطن وسيادة 

اإلنسان يف وطنه الذي خلق يف أحسن تقويم ....... ???
اىل متى هذا الهزال الس�افل الرذيل السفيه من التفكري السيايس الهابط 
العميل ال�ذي دائمآ يضحي بطه�ارة الوجود اإلنس�اني املجاهد املقاوم 
املجاهد , املسرتخص لوجود الذات والروح صيانة وأمنآ لعقيدة ال إله إال 

الله , وتربة أرض العراق الطيبة الطهور ....... ???
ملاذا الحشد يضحي , وأنتم س�املون آمنون مربعون مفرفشون يف ثراء 
الس�حت الحرام املنهوب من ثروات الش�عب العراقي وحش�ده املجاهد 
املقات�ل ..... , وتدع�ون بع�د أن تضع الح�رب أوزارها , ويعلن الحش�د 
ن�رصه األكيد املبني ..... , تجريونه اىل ذواتك�م الجبانة املجرمة املنافقة 
املتخفية رعادة ورعاش�ة من س�ماع أزي�ز الرصاص املهاج�م الطامع 
باإلس�تيالء عىل املوصل العراقية وس�نجار الوطنية , وتقولون نحن من 
دافعنا عن املوصل وس�نجار ... , ونحن الذين صدينا غش�امة ووحشية 
الهج�وم اإلردوكان�ي الرتكي الذي يري�د فرض س�لطانه العثماني عىل 

املوصل وينهب خريات الشعب العراقي املتوفر فيها ..... ???
وأنتم املنافقون الكاذبون ..... , األكالون للسحت الحرام األفاكون .......

املعلوم يف معارك الش�جاعة والش�هامة , والدفاع عن العقيدة والوطن , 
والعرض والس�يادة ,  والرشف والكرام�ة , أن يتقدم القائد بجالدة قلب 
أس�د هص�ور غاضب مداف�ع ...... , ال أن يرتاخى إهت�زازآ فاقدآ لإلرادة 
والس�يطرة ع�ىل النفس , ويؤك�د ركون وخل�ود وجوده اله�ارب الفار 
الجب�ان يف أعماق الخلف والخلفيات واملؤخ�رات املتأخرات واإلختفاء يف 
جدر قصور املدن والعاصمة بغداد يف املنطقة الخرضاء التي سودتموها 
ع�ارآ ودع�ارة , وش�نارآ وفس�ادآ , وجبن�آ وعمال�ة , منتظري�ن جهاد 
وتضحيات البواس�ل األس�ود الفوارس من رجال وشباب وشيب الحشد 
الشعبي أن يدافع عن كل يشء , ويحفظ عورات القادة ) ذكورآ وإناثآ ( 
م�ن إعتداء ولصوصية الجنس املث�ي الذي هم اليه يرتاحون ويرغبون , 

ويتنافسونه إثرة , وإحتكار ذات , شبقآ وتوددآ .......???
ويقول�ون نح�ن زعم�اء وق�ادة , وأعم�دة ورؤوس�اء , وأمن�اء أحزاب 
ومسؤولو تيارات وتجمعات , وراكبو موجات وروجات ......... !!! ???

بوداعة الحشد الشعبي..!

بقلم/ حسن المياح 

كيف نقرأ زيارة رئيسي للعراق ؟
يعد السيد ابراهيم رئيسي احد ركائز الثورة االسالمية في ايران ،فقد انخرط بالعمل الجهادي منذ نعومة أظافره ،متأثرا بشخص االمام الخميني 

)قدس( ،كما اهتم بفقه القانون 
والقضاء ،لذا مع اول انطالق الثورة االسالمية ،)1980(ورغم صغر سنه اصبح المدعي العام لمدينة كرج غرب طهران ،ثم تولى منصب نائب المدعي 

العام في العاصمة طهران ،

اإلتفاق النووي .. توزيع أدوار أميركي - أوروبي

هل تنجح إدارة بايدن في اختبار النيات تجاه اليمن ؟

بقلم/ د. محمد مرتضى
من�ذ أن أعل�ن الرئيس األمريكي الس�ابق 
دونالد ترامب )عام 2018( عن انس�حاب 
ب�الده م�ن االتف�اق الن�ووي امل�رم م�ع 
الجمهوري�ة اإلس�المية يف إي�ران وإعادة 
ف�رض »العقوبات« عليها، اتس�م املوقف 
األوروب�ي بالضبابية ت�ارة، وبالالحيادية 
تارة أخرى، وإن لم يصل اىل حد االنخراط 
واملش�اركة يف إع�ادة ف�رض العقوب�ات 

أيًضا.
فاملوقف األوروبي، وإن أرص عىل رضورة 
الحف�اظ عىل االتفاق، وال�ذي أطلق عليه 
اسم خطة العمل املشرتكة، لكنه لم يتعدَّ 
االلتزام الكالمي، دون الوفاء بااللتزامات 
التي نصت عليها خط�ة العمل. ورغم أن 
ترام�ب أعلن عن االنس�حاب من االتفاق 
عام 2018، اال أنه، ومن الناحية العملية، 
لم تلتزم واش�نطن بتعهداتها منذ وصول 
ترامب اىل سدة الرئاسة عام 2016، وهذا 
يعني أنه رغم التزام طهران باالتفاق، إال 
أنها لم تحصل عىل املنافع التي ينبغي أن 

تحّصلها منه.

ويب�دو أن الرتوي�كا األوروبي�ة، يف أدائها 
هذا، س�محت للعقوب�ات األمريكية يف أن 
تأخ�ذ مداه�ا للضغط عىل مواق�ف إيران 
يف غ�ري امللف الن�ووي. وفيما ل�م تمارس 
الضغ�وط ع�ىل واش�نطن، وال حاول�ت 
التفل�ت م�ن العقوب�ات، كان�ت تمارس 
هوايتها االستعالئية يف التنظري عىل إيران 
حول االلت�زام باالتفاق، وإصدار البيانات 
الح�ادة »املن�ددة« بالخط�وات اإليراني�ة 
املض�ادة للخطوات األمريكي�ة من جهة، 

والتقصري األوروبي من جهة أخرى.
ورغ�م رحي�ل ترامب عن البي�ت األبيض، 
وع�ودة الح�زب الديمقراط�ي اىل الحكم، 
وه�و الح�زب ال�ذي ينتمي الي�ه الرئيس 
األس�بق باراك أوباما، موّقع خطة العمل، 
مكان�ه.  راوح  األوروب�ي  املوق�ف  ف�إن 
ول�ن كانت الرتوي�كا األوروبية تدعي أن 
مروحة خياراتها كانت محدودة، بل شبه 
معدومة، يف عهد ترامب بسبب شخصيته 
وأنه�ا  البّن�اءة«،  و«غ�ري  االس�تفزازية 
عّولت ع�ىل رحيل�ه إلنقاذ االتف�اق، فإن 
ترصيحات مس�ؤوليها من�ذ وصول »جو 

باي�دن« اىل الرئاس�ة األمريكي�ة، تدحض 
هذه االدعاءات.

فمن�ذ وصول »باي�دن« اىل البيت األبيض، 
واملوق�ف األوروبي عىل حاله، بل يتصاعد 
يف التماه�ي م�ع املوق�ف األمريك�ي؛ إذ 
رغ�م أن الرئي�س األمريك�ي الجدي�د ل�م 
يتخ�ذ أي�ة خط�وة عملي�ة تج�اه العودة 
اىل االتف�اق مع ما يس�تلزم ذلك من رفع 
جميع العقوبات عن إيران، فإن الرتويكا 
األوروبية ال تتذكر رضورة إصدار بيانات 
ش�جب وتهدي�د، وأن االتف�اق مه�دد، إال 
عندما تق�وم إيران باملزي�د من تخفيض 
التزاماته�ا من اتفاق وجدت نفس�ها أنه 
املطلوب منها وحده�ا االلتزام به )بغض 
النظر عن روس�يا والصني(؛ ومع ذلك لم 
تجد أوروبا رضورة يف أن تذّكر واش�نطن 
بأنه�ا ال يحق لها أن ُتلق�ي باملواعظ عىل 
إي�ران ح�ول  رضورة االلت�زام باتف�اق 
س�بقت وأن انس�حبت منه، ث�م فرضت 

عقوبات غري مسبوقة عىل إيران.
فمن غ�ري املس�تبعد أن تكون واش�نطن 
تراه�ن عىل الوقت، وعىل تش�ويه املوقف 

اإليراني، لتس�ويق فكرة »موت اإلتفاق«، 
من أجل طرح فك�رة »رضورة التفاوض 
عىل اتف�اق جديد«، وهي فك�رة، يبدو أن 
الرتوي�كا األوروبي�ة ال تعارضه�ا يف أق�ل 
التقادير، إن لم نقل إنها توافق عليها، وإن 
كانت القي�ادة اإليرانية ل�ن توافق عليها 
بأي ش�كل من األش�كال؛ ليس فقط ألن 
أطرافها )واشنطن وأوروبا( غري جديرين 
بالثق�ة، بل أيًض�ا ألن أي�ة مفاوضات يف 
ظل العقوبات س�تكون بمثابة التفاوض 
»تحت النار«، وهو تفاوض ال يقبل به اال 
امله�زوم أو الضعيف، وليس هذا هو حال 

الجمهورية اإلسالمية يف ايران.
وع�ىل أي حال، وس�واء »م�ات« االتفاق 
أم لم يم�ت، فإن ثمة عائًق�ا جديًدا قادم 
اىل طاولة االتف�اق ويرتبط باملدد الزمنية 
التي تن�ص عليها خطة العمل املش�رتك؛ 
إذ بحس�ب االتف�اق، ثم�ة بن�ود ترتب�ط 
بالنش�اط النووي اإليراني ح�دد بعضها 
بع�رش س�نوات، وبعضها اآلخ�ر بخمس 
عرشة سنة، انقىض منها خمس سنوات، 
وه�ي ف�رتات زمني�ة تس�عى واش�نطن 

حوله�ا  التف�اوض  اىل  أوروب�ا  ومعه�ا 
لزيادته�ا بحجة انقضاء خمس س�نوات 
م�ن االتفاق كان فيها االتفاق معطالً، ما 
س�يعني الدخول مج�دًدا يف الجدال حول 

تحديد الطرف املعطل.
ومهما يكن من أمر، يبدو أن الطريق نحو 
العودة اىل االتفاق النووي وعر جًدا، وكان 
يمك�ن تعبي�ده ل�و أن الط�رف األوروبي 
ُيق�دم عىل خطوات جريئ�ة تجاه إنقاذه، 
إن كان جدًي�ا بالفعل، يف رغبته بالحفاظ 
علي�ه؛ لكن�ه، وبخ�الف ترصيحات�ه، ال 
يم�ارس س�وى لعبة توزي�ع األدوار بينه 
وب�ني واش�نطن، ففيم�ا يعل�ن، اعالمًيا، 
تمس�كه باالتفاق ومعارضته لسلوكيات 
واش�نطن، يقوم بالتماه�ي معها عملًيا. 
فم�ن الواض�ح أن الغ�رب يم�ارس لعبة 
ع�ض األصاب�ع، وم�ن ي�رصح أواًل، فإن 
املبادر اىل اتخاذ خطوة اىل الوراء س�يكون 
ه�و الطرف األضع�ف الذي س�يظهر أنه 
مس�تعد للتنازل، لكن التجارب الس�ابقة 
دلت ع�ىل أن هذا الطرف ل�ن يكون إيران 

حتًما.

بقلم/علي ظافر
رغم إع�الن الرئيس األمريكي الجدي�د جوزيف بايدن 
مطل�ع ش�باط/فراير الج�اري تعلي�ق دع�م بالده 
للري�اض وأبو ظب�ي، والضغط باتج�اه وقف الحرب 
ع�ىل اليم�ن، ف�إن اإلدارة األمريكي�ة لم تق�دم حتى 
اللحظ�ة أي�ة براه�ني واقعية ملموس�ة تؤك�د تغري 
سياس�تها يف هذا املجال ووجود تح�ّول فعّي لتعديل 

سلوكها العدوانّي تجاه اليمن.
وتمثل امللفات اإلنس�انية امللحة يف بلد طحنته الحرب 
العدوانية عىل مدى 6 س�نوات، وتسببت بأسوأ كارثة 
إنسانية يف العالم، املحك الحقيقي الختبار صدق نيات 
اإلدارة الجدي�دة ومن تصفهم برشكائه�ا اإلقليميني 
)الس�عودية واإلم�ارات(، فالق�ول يشء والواقع عىل 

األرض يشء آخر. 
وفيم�ا أب�دى بع�ض املراقب�ني تف�اؤالً ح�ذراً تج�اه 
الترصيحات األمريكية مؤخراً، فإن صنعاء تنظر بعني 
الشك واالرتياب إىل ترصيحات تراها منزوعة املفاعيل 
والراه�ني، متمس�كة بمطلب »وقف الع�دوان ورفع 
الحص�ار أوالً«، وحلحل�ة امللفات اإلنس�انية العالقة، 
وم�ن بينه�ا مل�ف األرسى واملعتقل�ني واملفقودي�ن، 
وإنهاء مظاهر القرصنة البحرية للتحالف عىل سفن 

املش�تقات النفطي�ة، وفت�ح ميناء الحدي�دة ومطار 
صنعاء، ورصف مرتبات املوظفني، وصوالً إىل اإليقاف 
الش�امل للعمليات العس�كرية، متمس�كة بحقها يف 

»الدفاع املرشوع« ما دام العدوان مستمراً.
يف امللفات اإلنسانّية، ال يبدو أّن ثمة جدية لدى تحالف 
العدوان الس�عودي األمريكي لحلحلتها كخطوات أوىل 
لبناء جس�ور الثق�ة وتهيئة املناخ الس�يايس للعبور 
نح�و الس�الم. ويف ملف األرسى، يؤك�د رئيس اللجنة 
الوطني�ة لش�ؤون األرسى عب�د الق�ادر املرت�ىض أنَّ 
األط�راف املمثل�ة للتحالف ع�ىل طاول�ة املفاوضات 
املنعق�دة حالي�اً يف األردن حول مل�ف األرسى، تضع 
لألس�بوع الثالث عىل التوايل عراقيل واش�رتاطات من 
خ�ارج اتفاق عم�ان قد ُتفش�ل تنفيذ االتف�اق الذي 
يقيض بتحرير 200 أسري من الجيش واللجان مقابل 
اإلف�راج عن 100 عن�رص من املرتزق�ة، بينهم نارص 
منصور، ش�قيق الفار عبد رب�ه منصور هادي، فيما 
ب�ات من الصعب البحث يف إمكانية توس�يع الصفقة 
لتش�مل أع�داداً أك�ر مقارن�ة بالصفق�ة الس�ابقة 
التي تمت منتص�ف ترشين األول/أكتوب�ر من العام 

املنرصم.
وبموازاة عرقلة ملّف األرسى، تواصل بحرية التحالف 

قرصنتها 12 س�فينة نفطية، بينها س�فينة مازوت، 
رغم خضوعها للتفتيش وحصولها عىل تصاريح من 
األمم املتحدة، بحس�ب املتحدث باس�م رشكة النفط 
عص�ام املتوكل، الذي يش�ري إىل أن بعض الس�فن مّر 

عىل احتجازها 10 أشهر. 
وع�ىل صعي�د متص�ل بامللف اإلنس�اني، ف�إن مطار 
صنعاء ما يزال مغلقاً أمام الرحالت اإلنسانية، بفعل 
الحظ�ر الجوي املفروض من قب�ل التحالف منذ أكثر 
من 3 سنوات. عسكرياً، ويف مؤرش غري إيجابي أيضاً 
يعزز عدم جدية التحالف السعودي األمريكي يف وقف 
الحرب، ش�نت الطائرات الس�عودية قراب�ة 30 غارة 
جوي�ة عىل محافظ�ات مأرب وصع�دة وحجة خالل 

الساعات املاضية.
يأت�ي ه�ذا التصعي�د عق�ب س�يل م�ن الترصيحات 
الدبلوماسية واملزاعم األمريكية بالدفع بعجلة األمور 
نح�و إيقاف الحرب وإحالل الس�الم، ويف ظل لقاءات 
تجري للمرة األوىل، وتجم�ع املبعوث األمريكي لليمن 
تي�م ليندركينغ، ال�ذي عّينه بايدن مؤخ�راً، باملبعوث 
الريطان�ي مارت�ن غريفي�ث ونائ�ب وزي�ر الدف�اع 
السعودي خالد بن س�لمان. ويف هذا السياق، أشارت 
مجلة »فوري�ن بولييس« األمريكي�ة إىل أن  ليندركينغ 

توج�ه إىل  الس�عودية حامالً »رس�الة عاجل�ة لوقف 
الحرب يف  اليمن«.

ويف ظل اس�تمرار القصف الجوي والحصار الشامل، 
ورغم انعدام التكافؤ والتناسب يف رد صنعاء عسكرياً 
عىل الرياض، أعلنت القوات املس�لحة، أمس األربعاء، 
يف تغري�دة نرشه�ا املتحدث العس�كرّي العميد يحيى 
رسيع، استهداف مرابض الطائرات الحربية يف مطار 
»أبه�ا« الدويل بطائرات مس�رّية من ن�وع »صماد 3« 
و«قاص�ف 2k«. وأكد العمي�د رسيع تحقيق إصابات 
دقيقة يف س�ياق الرّد عىل القص�ف الجوي والحصار، 
مج�دداً تحذي�ر الس�عودية م�ن اس�تخدام املطارات 
املدنّية ألغراض عس�كرّية، متوّعداً ب�«اس�تمرار الرّد 

ما دام العدوان والحصار مستمراً«.
والعس�كرية  اإلنس�انية  املعطي�ات  ه�ذه  وس�ط 
والسياس�ية، يس�تبعد الكثري من املراقب�ني إمكانية 
إح�الل الس�الم قريب�اً م�ن دون وقف الح�رب ورفع 
الحص�ار، وهو م�ا يجع�ل إدارة بايدن أم�ام اختبار 
إنس�اني قد يبدو صعباً من وجهة نظرهم، لكنه ممر 
إجباري بالنس�بة إىل اليمنيني الذين صمدوا 6 سنوات 
أم�ام أعتى عدوان عس�كري يف التاريخ املعارص، ولم 

يعد لديهم ما يخرسونه.
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تعادَل منتخُب الناشئني مع فريق التاجي األول 
به�دٍف لكليهم�ا يف اللق�اء ال�ذي جمعهما عىل 
ملعب األخ�ر، وأحرَز هدف منتخب الناش�ئني 

الالعُب ذو الفقار يونس عبد عيل.
وأثنى م�درُب منتخب الناش�ئني، عماد محمد، 

الالعب�ون يف  قّدم�ُه  ال�ذي  الفن�ي  األداء  ع�ىل 
مواجهة فريق أكرب منهم خربة ودراية. 

وأش�اَر محمد إىل أن »منتخب الناشئني استفاَد 
م�ن الناحيت�ني الفني�ة والبدنية م�ن مواجهة 
ف�رق بأعمار تفوق العب�ي املنتخب، فضال عن 

امتالكهم البناء الجس�ماني الجي�د، ولتحقيق 
أق�ى فائ�دٍة م�ن املب�اراة ت�َم إرشاك العدي�د 
م�ن الالعبني الب�دالء والجدد الختب�ار قدراتهم 
منتخ�ب  م�درب  واختت�َم  الثق�ة«.  ومنحه�م 
الناش�ئني بالقول: إنه منَح الالعبني فرتة راحة 

تمتد إىل نهاية امتحانات نصف الس�نة من أجل 
االهتمام بدراستهم، وكذلك التواجد مع أنديتهم 
بش�كل أكرب، وإن الجهاز الفني سيتابع دوري 
الفئات العمرية الكتشاف العنارص املُميزة التي 

تستحُق التواجَد مع املنتخب يف الفرتة املقبلة.

منتخب الناشئين يتعادل مع فريق التاجي 

اللجنة المؤقتة تحدد موعد المؤتمر االنتخابي 
لمكتب األولمبية التنفيذي

ب�ارشت اللجنة املؤقت�ة إلدارة العمل 
األوملب�ي يف الع�راق أعماله�ا بش�كل 
رسمي بمقر اللجنة األوملبية العراقية 

يف العاصمة بغداد.
وعق�دت اللجن�ة املؤقت�ة اجتماعها 
برئاسة أكرم نعيم عطوان وعضوية 
قاس�م محمد الخاقاني وآزاد حس�ن 
ق�ادر، وبحض�ور هيثم عب�د الحميد 
الش�مري عضو االرتباط مع األوملبية 
الدولي�ة واملجلس األوملبي اآلس�يوي 
وحس�ني ع�يل حس�ني مدي�ر املكتب 

االعالمي.
وناقشت اللجنة جدول أعمالها حيث 
ق�ررت تقدي�م الش�كر اىل الجمعي�ة 
العام�ة للجن�ة األوملبي�ة واىل اللجنة 
األوملبي�ة الدولي�ة واملجل�س األوملبي 
اآلس�يوي ملنحها الثق�ة الدارة العمل 
األوملب�ي يف الع�راق وامل�ي باإلعداد 

لالنتخابات األوملبية املقبلة.
كم�ا قررت اللجن�ة إلتزامه�ا بتنفيذ 
املهام املوكل�ة إليها من قبل الجمعية 
الوطني�ة  األوملبي�ة  للجن�ة  العام�ة 
العراقي�ة وباملوعد املح�دد لها لغاية 

األول من نيسان املقبل. 
ح�ر  أيض�ا  االجتم�اع  يف  وتق�رر 
الدولي�ة  األوملبي�ة  م�ع  التواص�ل 
واملجل�س األوملب�ي اآلس�يوي بعضو 
االرتباط هيثم عبد الحميد الش�مري 

باإلضافة لتسميته مقرراً للجنة.
كما تقرر أيضاً تس�مية حس�ني عيل 
حس�ني ناطقاً رسمياً بأس�م اللجنة 
يف  الري�ايض  العم�ل  الدارة  املؤقت�ة 

العراق.
ويف املل�ف االنتخاب�ي ق�ررت اللجنة 
املؤقت�ة مفاتح�ة مجل�س القض�اء 
األعىل لرتشيح سبعة قضاة لتشكيل 
اللجن�ة االنتخابي�ة ع�ىل وف�ق املادة 
)28( م�ن النظ�ام الداخ�يل للجن�ة 

األوملبية الوطنية العراقية.
كما تقرر أيضا توجيه الدعوة النعقاد 
الجمعي�ة العامة/االتحادات األوملبية 
باجتماع استثنائي يقام يوم األربعاء 
املوافق 2021/3/17 للمصادقة عىل 
املؤلفة  القضائية  االنتخابي�ة  اللجنة 
من س�بعة قض�اة، وعىل وف�ق املادة 
)28( من النظ�ام الداخيل. كما تقرر 
أيضا توجيه الدعوة النعقاد الجمعية 

باجتماع  األوملبية  العامة/االتحادات 
إنتخابي تكمي�يل يقام يوم الخميس 
النتخ�اب   2021/3/25 املواف�ق 
املمي�زة،  الخم�س  الش�خصيات 
وثالث�ة عن�ارص نس�وية، وممثل�ني 
أثن�ني للجن�ة الرياضي�ني األوملبي�ني 
)ريايض ورياضية(، ورئيسة اللجنة 
النسوية، وممثيل االتحادات الوطنية 

غر األوملبية املعرتف بها.
ق�ررت  ذات�ه  االنتخاب�ي  املل�ف  ويف 
اللجنة املؤقت�ة الدارة العمل األوملبي 

يف العراق ما ييل:
1. توجي�ه دع�وة ألعض�اء الجمعية 
االنتخاب�ي  املؤتم�ر  لعق�د  العام�ة 

الجمع�ة  ي�وم  التنفي�ذي  للمكت�ب 
املوافق 26 / 3 / 2021.

2. توزيع االس�تمارات عىل املرشحني 
عمال باملادة )28( من النظام الداخيل 

للجنة األوملبية الوطنية العراقية.
3. التعامل مع املرشحني واعتمادهم 
ع�ىل وف�ق م�ا ين�ص علي�ه قان�ون 
اللجنة األوملبية رقم 29 لس�نة 2019 
األوملبي�ة  للجن�ة  الداخ�يل  والنظ�ام 
الوطني�ة العراقي�ة رق�م )1( لس�نة 
2020، وكذلك امليثاق األوملبي ومدّونة 
الوكال�ة الدولية ملكافحة املنش�طات 
ومدّون�ة األخالقيات للجن�ة األوملبية 

الدولية والقوانني النافذة.

4. يج�ب عىل مرش�حي ومرش�حات 
)الثماني�ة(  املمي�زة  الش�خصيات 
تقديم ما يثبت ما قدموه من خدمات 

للحركة الرياضية والفكر األوملبي.
5. ع�ىل رؤس�اء االتح�ادات األوملبية 

الوطنية تقديم:
أ - املستمس�كات الثبوتية ومن بينها 

نسخة من جواز السفر.
ب - الشهادات االكاديمية ومن بينها 
شهادة الدراس�ة االعدادية )النسخة 
االصلية( معنون�ة اىل اللجنة األوملبية 
الوطنية العراقية وتسلم باليد يف مقر 
اللجن�ة قبل نهاي�ة الدوام الرس�مي 
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6. ع�ىل مرش�حات اللجنة النس�وية 
من االتحادات األوملبية وغر األوملبية 
املع�رتف به�ا أن يقدم�ن م�ا يثب�ت 

ترشيحهن من قبل إتحاداتهن.
7. عىل السيدات والس�ادة املرشحني 
لعضوي�ة الجمعي�ة العام�ة بصف�ة 
والعن�ارص  املمي�زة  الش�خصيات 
النسوية وممثيل الرياضيني األوملبيني 
تقدي�م مستمس�كاتهم وم�ن بينها 
ال�دوام  نهاي�ة  قب�ل  الس�فر  ج�واز 
الرس�مي ليوم الثالث�اء املوافق 23 / 

.2021 / 2
8. ع�ىل م�ن يرغ�ب م�ن الرياضيني 

دورات  ث�الث  أخ�ر  يف  املش�اركني 
أوملبي�ة، تقديم ترش�يحهم النتخاب 
ويف  ورئيس�ها.  الرياضي�ة  اللجن�ة 
الداخ�يل  التش�غييل  العم�ل  س�ياق 
إجتم�ع رئيس اللجن�ة املؤقتة الدارة 
العم�ل االوملب�ي اكرم نعي�م عطوان 
بمدي�ر إدارة اللجن�ة األوملبي�ة مؤيد 
سامي، ورؤساء جميع األقسام فيها 
كل عىل إنف�راد، لتحديد آليات العمل 
ووصايا الدوام الرس�مي من أجل ان 
تت�م اللجنة املؤقت�ة مهمتها املنوطة 
بها يف غضون املدة املتاحة لها، والتي 
قد تعرتضها بعض املحددات بس�بب 

توجيهات خلية األزمة األخرة.

تواجه منظومة التحكيم يف كرة القدم ملوسم دوري الكرة املمتاز العراقي 
2021-2020 س�يالً من االتهامات غر املس�بوقة من قبل إدارات األندية 
والجماه�ر نتيج�ة اتخ�اذ ق�رارات تحكيمية خاطئ�ة والتأث�ر بنتائج 
املباريات ألس�باب تتفاوت بني التعّمد مع س�بق اإلرصار وما يرتّتب عليه 

من إسقاط األمانة املهنية للحكم وبني الجهل وعدم الكفاءة!
ل�م يمّر دور ضمن املرحل�ة األوىل للدوري املمت�از إال ورصدت الكامرات 
وعيون املتابعني مش�اهد موثقة ألخطاء تحكيمية قاتلة، تتبعها حمالت 
ع�رب مواق�ع التواصل االجتماع�ي والربامج الرياضية ت�رّوج لوجود نية 
مبّيتة ض�د أندية معّين�ة ومجاملة الفرق الجماهرية وهو ما س�ّبب يف 
اس�تثارة عواطف الجماهر التي بدأت تش�عر باملظلومية وتطرح نهجاً 
جديداً غر ُمس�تحب يتمّثل يف الرتويج لجزئية وجود اس�تهداف ُممنَهج 

وخاصة ألندية املحافظات دون غرها.
ب�دءاً ال بدَّ من التذكر ب�أن َمهّمة التحكيم كانت وال ت�زال تمّثل القضاء 
الناطق بالقرار البات يف جزئية زمنية ال تتجاوز الثانية، وبالتايل فإن دّقة 
القرار تستند اىل اتساع زاوية الرؤية ووضوحها من دون تأثرات جانبية، 
وبالطبع فإن الخربة والثبات وقّوة الشخصية تعترب عوامل ُمكّملة تسهم 

يف ذهاب الصّفارة نحو مقاصدها الصحيحة.
م�ا أرشنا إليه ال يمّثل تربي�راً أو دفاعاً عن ُنخبة كفوءة من الحكام مّمن 
تص�ّدوا لهذه املَهّمة الش�اقة إال أن بي�ان الحقيقة واملنط�ق مع تطويق 
مكام�ن الخطأ هو الطري�ق الصحيح يف املعالجة قب�ل التفكر باالنتقام 
والتخوي�ن ورمي الته�م جزافاً ليصيب الجميع وُيس�اء لتل�ك املنظومة 
القضائي�ة التي ُج�رّدت م�ن كل يشء، وُتركت تواجه مصرها بوس�ائل 
بدائية دون بقية نظرائهم يف العالم مّمن أدركوا اس�تحالة تحميل حكام 
املباري�ات املس�ؤولية فكانت تقنية الفار إنقاذاً له�م وانصافاً ملجهودات 

وحقوق الفرق املتبارية.
لكن حني تتك�ّرر األخطاء، وتتج�اوز الحدود املعقولة وتتس�ّبب بإلحاق 
األذى بفرق معّينة فإن األمر يتطلّب البحث يف األسباب بعيداً عن األساليب 
الروتيني�ة الت�ي ال تتجاوز إصدار العقوبة بحّق الح�كام، وحرماِنهم من 
إدارة ع�دد مع�ني من املباريات، كم�ا يحصل اآلن من ق�رارات تلجأ إليها 

لجنة التحكيم يف الهيئة التطبيعية برئاسة د.عالء عبد القادر.
وهنا يربز س�ؤال يف غاية األهمية والحساس�ية: ما ه�و املعيار القانوني 
واملنص�ف الذي اس�تندت اليه لجنة الح�كام يف اعتماد عقوب�ة الحرمان 
لحكام اخطأوا يف قراراتهم؟ وهل ناقشت وتفّحصت الدالئل وصّنفت كل 

فعٍل بني متعّمٍد أو ال؟
يف كال الحالت�ني، فإن عقوبة الحرمان ال يمكن أن تكون ُمنصفة أو تعيد 
الحق للفرق املترّضرة، فالتعّمد ألسباب نفعية يتطلّب تحقيقاً قد يفي 
للقض�اء والحرمان مدى الحياة وغر املتعّم�د ال يمكن أن يكون اإليقاف 

وسيلة ملعالجة سحرية ملن ال يملك الخربة والقدرة عىل إدارة املباريات.
لذل�ك فإن لجنة الح�كام مطالبة ببيان كل تلك الحقائ�ق وقد تكون هي 
األخرى يف موضع املساءلة بعد فشلها يف تهيئة الحكام أو تقديم خارطة 
عم�ل للنهوض بمس�تواهم، كم�ا أنها أخفقت بش�كل ملح�وظ بوضع 
الحلول اآلنية أو املس�تقبلية لِما ينبغي أن يكون عليه الجانب التحكيمي 

يف قادم األيام.
لألس�ف أن فوىض ما يجري من إخفاق تحكيمي سيستمر، نتيجة ازدياد 
الضغ�وط النفس�ية والخوف م�ن االتهامات يف حالة حص�ول خطأ غر 
مقص�ود من قبل الح�كام للمباريات القادمة، وهو ما ق�د يفّس ارتباك 
بعض األس�ماء التحكيمية التي تملك الش�ارة الدولية وظهور حاالت من 
عدم التوازن لقراراتهم داخل امليدان بعد أن تيّقنوا أن ال مجال للخطأ وال 
ه�روب من تحّمل املس�ؤولية لوحدهم وما يتبعها م�ن عقوبة قد تمّس 

سمعتهم الوظيفية.
باختص�ار.. الكرة يف ملعب التطبيعي�ة التي ال بّد أن تتحرّك باتجاه إعادة 
ترتي�ب بي�ت التحكيم قبل أن تنه�ار الثقة نهائياً بعدال�ة إدارة املباريات 
وتتس�ّبب يف فش�ل دوري الجميع يتأم�ل بأن يكون ناجح�اً وممّيزاً بكل 
جوانبه التنظيمية ومخارجه الفنية، الحلول تتطلّب جرأة يف دراسة تغير 
لجن�ة الحكام وتفعيل وس�ائل عمل لها جديدة ت�وازي خطط وإجراءات 
الدول املجاورة وتعطي للحكام دافعاً نفس�ياً إلعادة الحسابات، وتجديد 
الثقة بإمكانياتهم حتى يشعروا بأن هناك راصداً عادالً يشّخص األسباب 

وُيحاسب املقّر دون أن يكونوا دوماً وحدهم الضحية!

حّكامنا.. ال مجال للخطأ!

رعد العراقي

عق�دت لجن�ة االنضب�اط يف الهي�أة التطبيعي�ة، 
اجتماعا ملناقشة )تصوير الفيديو( من مباراة 
الكهربائي�ة(  والصناع�ات  )الرشط�ة 
التي جرت يف ملعب الشعب الدويل، 
ضمن مباريات الجولة التاسعة 

عرشة من املرحلة االوىل. 
وبع�د االط�الع ع�ىل املباراة 

املنقول�ة تلفزيوني�ا، ومالحظ�ة اعت�داء الالع�ب عالء 
مه�اوي م�ن فري�ق الرشط�ة ع�ىل الالع�ب املنافس، 
واس�تخدام الق�وة املفرط�ة والس�لوك املش�ني، تقرَر 
معاقب�ة الالع�ب بالحرم�ان لثالث مباري�ات، وغرامة 
مالي�ة قدره�ا مليون�ان دينار، اس�تنادا اىل امل�ادة 50 
/2/ انضب�اط، وبداللة املادة 110 / 3، قرارا غر قابل 

لالستئناف.

ق�ال م�درب الصناع�ات الكهربائية، عباس عبي�د، إن فريق�ه فقد نقطتني 
كانتا يف متناول اليد، بعد التعادل القاتل الذي انتزعه الرشطة )1-1(، ضمن 

الجولة ال�19 من الدوري العراقي املمتاز.
وأضاف عبيد، »فريقنا قدم مباراة كبرة، ولعبنا بانضباط عال، وتمكنا من 
إيق�اف مفاتي�ح لعب الرشط�ة، وتقدمنا يف النتيجة.. لك�ن الرشطة عاد يف 

الرمق األخر، يف لحظة فقدنا خاللها الرتكيز«.
وقال إن�ه ال يود الحديث عن الحكام و«األخطاء التي تكررت«، مس�تدركا: 

»لكن إلغاء هدف رشعي لفريقن�ا، والتغايض عن حالة طرد لالعب الرشطة 
ع�الء مهاوي، هذه تفاصيل ال ش�ك أنها أثرت عىل نتيج�ة املباراة، وصادرت 

نقطتني مهمتني كنا األقرب لهما«.
وواص�ل: »البعض يصف س�قوط العبينا، بأنها طريقة إله�دار الوقت، لكن 
الحقيق�ة أنه�م مجهدون نتيجة ضغ�ط املباريات، وبعضه�م خاضوا أغلب 
مباري�ات الدوري دون اس�رتاحة، ما أدى لخروج 3 العب�ني بداعي اإلصابة، 

وسيغيبون عن املباراة املقبلة«.

عق�دت لجن�ة ك�رة الص�االت 
الفن�ي  املؤتم�ر  والش�اطئية 
مباري�ات  بانط�الق  الخ�اص 
املرحلة الثانية من الدوري املمتاز 
لك�رة الص�االت، بحض�ور رئي�س 
اللجن�ة، صبحي رحي�م، وأعضائها 

وممثيل األندية.
وج�رى خ�الل االجتم�اع، اس�تعراض 
بمباري�ات  املتعلق�ة  الفني�ة  النواح�ي 
الس�لبيات  وتن�اول  األوىل،  املرحل�ة 
وااليجابيات، ع�رب رشح تفصييل من قبل 

رئيس اللجنة.
وت�م التطرق يف املؤتم�ر اىل أهمية مواصلة 
النجاح�ات الت�ي تحققه�ا ك�رة الصاالت، 
مع التش�ديد ع�ىل األندية ب�رضورة احرتام 

القوان�ني واللوائ�ح الخاصة باللعب�ة، والذي القى 
تجاوب�ا ملحوظ�ا  من قب�ل ممثيل األندي�ة مع ما 
طرح عليهم من مقرتحات تسهم يف نجاح الدوري 

والوصول به إىل بر األمان.
يش�ار اىل ان هذا املوس�م كان مختلف�ا من ناحية 

التنظيم وآلية سر املباريات بدون توقف.

االنضباط تعاقب مهاوي بااليقاف
 لثالث مباريات 

عبيد: كنا االفضل امام الشرطةلجنة الصاالت والشاطئية تعقد مؤتمرا فنيا

أرس�ل الق�وة الجوي�ة العراقي كتابا رس�ميا، إىل 
االتح�اد اآلس�يوي لكرة القدم، يطل�ب من خالله 
استضافة املجموعة الثانية لدوري أبطال آسيا، يف 
مدين�ة البرة، يف حال تأهله إىل دور املجموعات. 
وق�ال عضو الهيئة اإلدارية لن�ادي القوة الجوية، 
ع�يل زغ�ر إن »كل الظ�روف متاحة الس�تضافة 
املجموع�ة يف الب�رة«. وأضاف: »الق�وة الجوية 
لديه الخربة يف التنظيم، حيث س�بق أن استضفنا 
عددا من املباريات، يف البطوالت اآلسيوية املختلفة، 

بالتايل طلب االس�تضافة حق مرشوع، 
والعراق بحاجة إىل هذا الدعم، ال سيما 
أن�ه مقبل ع�ىل اس�تضافة ع�دد من 
البطوالت اإلقليمية والقارية«. يش�ار 
إىل أن املجموع�ة الثانية تضم كال من، 
باختاك�ور األوزبك�ي وتراكتور تربيز 

اإليراني والش�ارقة اإلماراتي، والفائز 
من مواجه�ة امللحق بني الق�وة الجوية 

والوحدة السعودي.

الجوية يسعى الستضافة مجموعته االسيوية 

تلقى نادي الرشطة الريايض، رضبة 
جدي�دة بع�د اصاب�ة العب�ه محمد 
مزه�ر بقط�ع يف الرب�اط الصليبي. 
وقال املنسق االعالمي للنادي حسني 
الخرساني إن » الالعب محمد مزهر 
تعرض لقطع بالرباط الصليبي، ما 
أجربه لالبتعاد عن املالعب«. واوضح 

ان “»مزهر سيجري تداخال جراحيا 
ع�ىل مس�توى الركب�ة يف العاصمة 
اللبنانية بروت وس�يحتاج الالعب 
ملدة طويلة قبل العودة إىل املالعب«. 
يذك�ر ان غي�اب مزه�ر يعد رضبة 
ثانية للرشط�ة بعدما فقد خدمات 

العبه أحمد جالل.

هاجم�ت الصحاف�ة الربازيلي�ة، مهاج�م الديوانية 
الجدي�د روج�رو، بع�د انتقاله اىل صف�وف فريقه 

العراقي.
وذك�رت صيحفة »ات�رادي« يف تقرير له�ا تابعته /
املراق�ب العراق�ي/ أن »نادي باهي�ا الربازييل، اعار 
مهاجمة للم�رة الرابعة والوجهة ه�ي العراق هذه 

املرة«.

واش�ارت إىل »ع�دم نج�اح تجرب�ة صاح�ب ال��30 
عام م�ع فريقه الس�ابق ووصفتها بالفاش�لة رغم 
أن روجرو وص�ل لصفوفه يف كان�ون الثاني 2019 
بطموحات كبرة لكنه لعب 26 مباراة سجل هدفني 

فقط”«.
وكان نادي الديوانية، قد أعلن تعاقده بشكل رسمي 

مع الالعب روجرو لتمثيل الفريق يف املوسم الحايل.

الصحافة البرازيلية تهاجم العب الديوانية الجديدالشرطة يؤكد اصابة محمد مزهر



الع�ب  بيانيت�ش،  مريالي�م  ج�دد 
برشلونة، ش�كواه من قلة املشاركة 
أساسًيا مع الفريق، مشيًدا يف الوقت 
ذاته بزميله ليوني�ل مييس، ومحذًرا 
م�ن صعوبة مواجهة باريس س�ان 
جريم�ان يف ثمن نهائي دوري أبطال 
أوروبا.ورصح بيانيتش عرب ش�بكة 
تيليف�وت »ال أعرف الس�بب الدقيق 
لع�دم مش�اركتي باملع�دل املتوقع، 
أعم�ل وأتقبل خي�ارات املدير الفني 
حتى إذا لم أواف�ق عليها، ألنني أريد 
ت�رك بصمتي«.وأض�اف »أن�ا مث�ل 
أي الع�ب كرة ق�دم يتطلع لتحديات 

جدي�دة، أنا طم�وح وحلم�ت دائًما 
ألع�ب  واآلن  لربش�لونة،  باللع�ب 
بصفوفه«.وأش�ار الع�ب يوفنتوس 
الس�ابق »لقد ش�اركت أساس�يا يف 
كل األندي�ة التي لعب�ت لها ومع كل 
املدربني الذي�ن عملت معهم، املوقف 
ال�ذي أم�ر ب�ه حالي�ا ليس س�هال، 
يث�ري  ال  ولك�ن  بصعوب�ة  وأتقبل�ه 
الشكوك يف قدراتي«.وانتقل مرياليم 
للحديث عن زمالئه سواء الحاليني 
أو الس�ابقني، قائ�اًل »مييس يركز 
عىل موس�مه الفري�ق، فهو يعرف 
جي�ًدا م�ا األفض�ل ل�ه، الجمي�ع 

يري�د أن يبق�ى مع برش�لونة، إذا 
رح�ل س�تكون خس�ارة كب�رية، 
نوع�ه«. م�ن  فري�د  الع�ب  ألن�ه 
وتابع »كريس�تيانو رونالدو مثري 
لإلعجاب بسبب ثباته واحرتافيته، 
فه�و يركز ع�ىل أهداف�ه بتحقيق 
األه�داف  وتس�جيل  االنتص�ارات 
وكرس األرقام القياسية، أما مييس 
فه�و هدي�ة، وممتع مث�ل قصائد 
الشعر، ويثري اإلعجاب بما يقدمه 
»جريزم�ان  س�حر«.ونوه  م�ن 
الع�ب مه�م يف برش�لونة، وعلينا 
االس�تفادة منه، أرقامه جيدة عىل 

مس�توى األه�داف 
التمري�رات  أو 
الحاسمة، يجب 
يس�تفيد  أن 
وال  منه،  الفريق 

أرى أن�ه يعاني من أي مش�كلة«.
وعن مواجهة باريس، علق »يف كل 
عام، سان جريمان يتطلع ألهداف 
أعىل، لذا لن تكون مباراة س�هلة، 
علين�ا أن نتجاوز هذه املرحلة، ألن 
برش�لونة يج�ب أن يتأهل للمربع 

الذهبي يف كل موسم«.

م�درب  سولس�كاير،  جون�ار  أويل  تح�دث 
مانشس�رت يونايتد، عن تعادل فريقه املخيب 
لآلمال بنتيجة )1-1( أمام وس�ت بروميتش، 
، يف الجولة 24 من الدوري اإلنجليزي املمتاز.

وقال سولسكاير، يف ترصيحات عقب املباراة 
لش�بكة »س�كاي س�بورتس«: »هذا أمر كنا 
نعرف إمكانية حدوثه قبل رضبة البداية، كنا 
نعرف أنهم س�يضعونا تحت الضغط، أرسلوا 

عرضية والعبهم أنهاها بصورة جيدة«.
وأض�اف: »كمهاجم س�ابق، يمكنن�ي القول 
إن الك�رة مخالفة، ويف مب�اراة أخرية، ارتقى 
ه�اري )ماجوي�ر( أع�ىل م�ن املداف�ع ول�م 

يحتس�ب الهدف«.وتابع: »س�جلنا هدًفا بعد 
وضع الضغط عليهم، ووصلنا كثريًا من خالل 
األط�راف، ولكن لم نج�د الالعب للتس�جيل، 
يج�ب علين�ا اللعب بص�ورة أفض�ل، خاصة 
أنن�ا عانينا من بداية صعب�ة، كان أمامنا 90 
دقيقة للتعويض، ولكن لم نظهر الزخم إال يف 

آخر الشوط األول«.
وأتم: »قلت إنه ال يجب الحديث عنا يف س�باق 
التتوي�ج باللقب، تواجدنا يف املركز الحايل هو 
مكاف�أة لالعبني، ولكن لن نس�مح للس�يتي 
باله�روب باللق�ب، س�نقابلهم قريًب�ا، ولن 

نستسلم .

أعرب ديتمار هامان، الالعب الس�ابق لفريق ليفربول، عن ش�عوره بالقلق قبل مباراة 
الريدز املرتقبة أمام اليبزيج، يف دور ال�16 بدوري أبطال أوروبا.

وأوض�ح النجم الس�ابق يف ترصيحات لصحيفة »اليبتس�يجر فولكستس�ايتونج«، أن 
ليفربول »يفتقد حاليا االنتعاش يف امللعب والقدرة عىل الس�يطرة وفرض أس�لوبه عىل 
مجريات اللعب«.وأشار: »خالل فرتة تألق ليفربول، خطف الفريق األنظار من الجميع 
وأصاب منافسيه بالصدمات. ويف الوقت الحايل، يحتاج ليفربول لبذل جهد كبري للغاية 
إذا أراد تحقيق الفوز«.وأشار هامان إىل أن اإلصابات العديدة يف صفوف الفريق، لعبت 
دورا يف تراجع مس�توى الفريق هذا املوس�م، كما أن الالعب تياجو الذي عاد لصفوف 
الفريق قبل أيام وذلك بعد تعافيه من اإلصابة، لم يندمح مع الفريق حتى اآلن.ويلتقي 
ليفرب�ول فريق اليبزج األملان�ي، اليوم الثالثاء بالعاصمة املجرية بودابس�ت، يف ذهاب 
دور ال��16 لدوري األبطال.وقال هامان: »اليبزيج يمتل�ك فرصة هائلة الجتياز عقبة 
ليفربول وبلوغ دور الثمانية للبطولة«.وأش�اد هامان بتطور مستوى اليبزيج، وقال: 
»إنه فريق مستقر بشكل مدهش ويفوق توقعاتي. كل العبي الفريق يكملون بعضهم 

البعض، وكل منهم يساهم يف أن يكون اآلخر أفضل«.
من جانبه ش�دد بابلو س�ارابيا، العب باريس سان جريمان، عىل أن مواجهة برشلونة 

ستكون خاصة بالنسبة له، مؤكًدا أنها مباراة صعبة للغاية عىل الفريقني.
ويح�ل الفريق البارييس ضيًفا ثقيالً عىل برش�لونة، مس�اء الي�وم الثالثاء، عىل ملعب 
كامب نو، يف إطار ذهاب دور ال�16 من دوري أبطال أوروبا.وقال سارابيا يف ترصيحات 
ملوقع ناديه الرسمي: »مواجهة برشلونة؟ ستكون لعبة خاصة بالنسبة يل، لقد لعبت 
ضد برش�لونة كثريًا وستكون مباراة صعبة«.وأضاف »برش�لونة هو برشلونة دائًما، 
إنهم فريق جيد قادر عىل التس�جيل وصناعة الفارق عىل أرض امللعب، س�يتعني علينا 
الدف�اع والهجوم ع�ىل أكمل وجه من أج�ل الفوز«.وعما قد يح�دث الفارق عىل أرض 
امللعب، قال س�ارابيا: »الجانب العقيل. إنه أمر مه�م للغاية، ليس فقط يف هذه املباراة 
لكن طوال املوس�م، لك�ن يف مباراة كهذه يكون للجانب العقيل 50%، س�نكون بحاجة 

إىل الرتكيز«.

هامان: اليبزيج يمتلك فرصة جيدة للفوز على ليفربول

سولسكاير: 
لن نسمح للسيتي 

باالبتعاد في الصدارة 
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بيانيتش: أتقبل وضعي في برشلونة بصعوبة

تلقى ستيفانو بيويل، املدير الفني مليالن، رضبة قوية قبل مباراة فريقه 
املرتقبة أمام النجم األحمر، يف ذهاب دور ال�32 من الدوري األوروبي.

وبحس�ب صحيف�ة »توتو س�بورت« اإليطالية، ف�إن دافي�دي كاالبريا 
الظه�ري األيم�ن مليالن، س�يغيب عن مب�اراة فريقه املقبلة أم�ام النجم 
األحم�ر الرصبي، بس�بب اإلصابة.وأضافت أن املدافع غ�اب عن مباراة 
س�بيزيا األخ�رية بال�دوري اإليطايل بس�بب اإليق�اف، لكن�ه يعاني من 
مش�كلة جسدية س�تبعده عن لقاء النجم األحمر.وزعمت الصحيفة أن 
اإلصابة ليست خطرية، وسيعود للقائمة التي ستخوض مباراة الديربي 

أمام اإلنرت، يوم األحد املقبل، يف الجولة ال�23 من الدوري اإليطايل.
وش�ارك كاالبريا يف 21 مباراة بالدوري اإليطايل هذا املوس�م، بينما ظهر 

مرة واحدة فقط يف دور املجموعات مع ميالن بالدوري األوروبي

صحف إنجلترا تتفق 
على نهاية حلم اليونايتد

هتمت الصحف اإلنجليزية بتعثر مانشسرت يونايتد من خالل التعادل أمام 
وست بروميتش، وابتعاده عن متصدر جدول الرتتيب مانشسرت سيتي.

وعنونت صحيفة »دييل إكس�ربيس«: »اللقب يب�دو ذهب بعيًدا.. ماجواير 
يق�ول ب�أن القرارات أتت ض�د اليونايتد الذي س�قط بف�ارق 7 نقاط عن 
الص�دارة«، وذلك مع اس�تبدال كلمة بعيًدا بالفار يف إش�ارة إىل إلغاء ركلة 
جزاء تحصل عليها مانشسرت بعد الرجوع إىل تقنية الفار.ويف األعىل كتبت: 
»عودة بضجة كبرية«، يف إش�ارة إىل فوز آرس�نال الكب�ري عىل ليدز يونايتد 
بنتيجة )4-2(.أما صحيفة »م�ريور« فعنونت: »ارفع القبعة لك جميًعا.. 

أوبا يهدي الهاتريك ألطفاله ووالدته وللجماهري«.
ويف األسفل كتبت: »ليس مرة أخرى.. اتهام انستجرام بالسخرية من تعهد 
الحمالت ضد العنرصية بعد سقوط مارسيال ضحية النتهاك حقري للمرة 
الثاني�ة بع�د التعادل«.
»دييل  عنونت  وبدورها 
س�تار«: »اللق�ب بعيًدا 
أويل  النهاي�ة..  ع�ن 
يرفض االستس�الم مع 
غض�ب ماجواي�ر«.ويف 
»ترينت  كتبت:  الجانب 
أوروبية«، يف  يف مهم�ة 
إشارة إىل اعتقاد أرنولد 
بأن دوري أبطال أوروبا 
مثالي�ة  فرص�ة  يع�د 
لليفربول املتعثر للعودة 
الصحي�ح. املس�ار  إىل 
»التايمز«  كما عنون�ت 
يف الجان�ب: »الحكام ال 

يمنحونا أي يشء«.

ق�ال النرويجي إيرلينج هاالند، مهاجم بروس�يا دورتموند، إن فريقه لن تكون 
لدي�ه فرصة إلس�قاط إش�بيلية، األربع�اء املقب�ل، يف ذهاب ثم�ن نهائي دوري 

األبطال، إذا واصل اللعب بنفس الشكل كما يف املباريات األخرية.
ورصح الالعب الشاب بعد سؤاله حول مواجهة األربعاء القادم »إذا لعبنا بنفس 

وترية املباريات األخرية فلن يكون لدينا أية فرصة«.
وأق�ر هاالند، بأنه عاش مواقف مماثلة من قب�ل، مؤكدا أن امتالك انطباع تغري 

الحال رأسا عىل عقب هو أمر صعب.
وأش�ار إىل أنه »يجب ضبط الس�اعة عىل الصفر من جدي�د ومنح الفريق طاقة 

إيجابية يف أرسع وقت ممكن«.
ويمر دورتموند يف الوقت الحايل بلحظة س�يئة يف الدوري األملاني »بوندسليجا«، 
حيث يحتل املركز الس�ادس يف جدول الرتتيب وبهذا تعد مس�ألة تأهله للنسخة 

القادمة من دوري األبطال يف خطر كبري.

بات ري�ال مدريد مهددا بفقدان نجم�ه، يف املباراة 
املرتقب�ة أم�ام مضيف�ه أتاالنتا اإليط�ايل، يوم 24 
ش�باط الجاري، يف ذهاب دور ال�16 لدوري أبطال 
أوروبا.وبحس�ب صحيف�ة »مون�دو ديبورتيف�و« 

الكتالوني�ة، ف�إن إصاب�ة داني كارفاخ�ال، ظهري 
أيم�ن املريينجي، س�يتم كش�ف تفاصيلها يف وقت 
الح�ق لكن كل يشء يش�ري إىل أنه لن يلحق بمباراة 
أتاالنتا، مثل راموس ال�ذي خضع لعملية جراحية 

يف الركب�ة، قب�ل أس�بوع.وأضافت الصحيف�ة أن 
مدرب الفريق امللكي، زين الدين زيدان، سيدفع 

بخط دف�اع مكون م�ن »ميندي وناتش�و 
وفاران ولوكاس فاسكيز« أمام الفريق 

اإليطايل.وأب�رزت أن الري�ال يفتق�د 
الش�ق  يف  العبي�ه،  م�ن  العدي�د 

إىل  يغي�ب  حي�ث  الدفاع�ي، 
جانب راموس وكارفاخال، 

ميليت�او،  م�ن  كل 
ومارسيلو. وأودريوزوال، 
ق�د  كارفاخ�ال  ىف وكان  تع�ا
إصابت�ه،  م�ن  ظه�ر مؤخ�رًا  و
لنس�يا أساسًيا ألول مرة، أمام  فا

يس�تطع يف الليج�ا، لكن�ه ل�م 
قيق�ة املش�اركة إال ل��26  د
أن  قب�ل  ض فق�ط،  يتع�ر

إلصابة جديدة.

س�حق النج�م اإلس�باني رفائيل ن�ادال، 
منافس�ه اإليط�ايل فابي�و فونين�ي )3-6 
و6-4 و6-2(، وتأه�ل ل�دور الثماني�ة يف 
منافسات فردي الرجال، ببطولة أسرتاليا 
املفتوح�ة للتن�س، أوىل البط�والت األربع 
الح�ايل،.ويف مواجه�ة  للموس�م  الك�ربى 
م�ع الالع�ب، ال�ذي أخرج�ه م�ن أمريكا 
املفتوحة يف 2015، صمد نادال تماما أمام 
الرضبات القوية، التي يتميز بها اإليطايل، 
ومن ثم نجح يف حسم املباراة، التي أقيمت 

يف أجواء حارة بملعب رود ليفر.
واس�تمرت املباراة س�اعتني و16 دقيقة، 
وتع�رض خالله�ا ن�ادال الختب�ار ق�وي، 
عندم�ا أضط�ر لقل�ب تأخ�ره )4-2( يف 
املجموعة الثانية، للسيطرة عىل اللعب، ثم 
حس�م النتيجة بعد تفوقه م�ن البداية، يف 

املجموعة الثالثة.
ويف ال�دور املقب�ل، س�يلتقي ن�ادال الذي 
حص�د حت�ى اآلن 20 لقب�ا، يف البط�والت 
األرب�ع الكربى، مع اليوناني س�تيفانوس 
الخامس.وتأه�ل  املصن�ف  تيتيب�اس، 
تيتيب�اس ل�دور الثماني�ة، بعد انس�حاب 
منافس�ه اإليطايل ماتيو بريتيني، بس�بب 
إصابة يف البطن، تعرض لها خالل مباراته 
يف ال�دور الثال�ث، أم�ام ال�رويس كاري�ن 

خاشانوف.

ق�ال جيان بيريو جاس�برييني، املدير الفني ألتاالنت�ا اإليطايل، إن ريال 
مدري�د، خصمه يف ال�دور ثمن النهائ�ي لدوري األبط�ال، فريق »قوي 
بغ�ض النظر عن الفرتة الس�لبية التي يمر بها« وإنه س�يصب تركيزه 

عىل التحضري لتلك املواجهة املقرر لها يف 24 من الشهر الجاري.
ورصح جاس�برييني »بداي�ة س�نفكر فق�ط يف مواجهة ري�ال مدريد، 
س�نواجه نابويل يوم األحد ومن ثم ريال مدريد يوم األربعاء. حتى هذه 
اللحظة لم يكن لدينا الوقت الكاف للتفكري يف ذلك، ألن لدينا الكثري من 
املباريات«.وأضاف املدرب يف ترصيحات لشبكة )سكاي سبورت( عقب 
فوزه عىل كالياري يف الدوري بهدف نظيف »ش�اهدنا ريال مدريد وهو 
يلع�ب ورأينا أن�ه فريق قوي بغض النظر عن الفرتة الس�لبية التي مر 

بها، فهو يمتلك العبني مهمني وأقوياء يتمتعون بالرسعة واملهارة«.
وتابع جاسبرييني »إنها مباراة لها أهمية وهيبة كبرية، وتقديم مباراة 
ع�ىل مس�توى مرتفع أمام ريال مدريد من املمكن أن يس�اهم بش�كل 
كبري يف البطولة، من مثل تلك املواجهات تخرج أكثر ثراء وتتعلم الكثري 

من األشياء«.

نادال يسحق
 فونيني

اصابة كاالبريا 
تربك حسابات ميالن 

غاسبيريني: مواجهة 
الريال صعبة على الفريقين

كارفاخال مهدد بالغياب أمام أتاالنتا

هاالند يقلل من فرص 
دورتموند بتجاوز اشبيلية 
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أبيات خالدة في الذاكرة
مختارات من أقوال المشاهير

االمام عيل عليه السالم
يس�تدل ع�ى عق�ل الرجل بحس�ن مقال�ه . • ال 
يقّوم الس�فيه إالَّ مّر الكالم . • الصمت آية الحلم 
. • اللس�ان ترجم�ان العقل . • نع�م قرين الحلم 
الصمت . • ال خازن أفضل من الصمت . • العاقل 
مت  م�ن عقل لس�انه . • ال حافظ أحفظ من الصَّ
. • ال عب�ادة كالصم�ت . • م�ن س�اء كالمه كثر 
مالمه . • ال تحّدث بما تخاف تك����ذيبه . • من 
ته . • ال تصحبّن  صدق�ت لهجته ق����وي�ت حجَّ
من ال عقل له . • من َحُس�ن كالم�ه كان النجاح 

أمامه .

املراقب العراقي/ متابعة...
أُعلنت يف العاصم�ة األردنية عمان 
وفاة الشاعر والروائي الفلسطيني 

مريد الربغوثي عن 77 عاما.
واكتفى نجله الوحيد الشاعر تميم 
الربغوثي بكتابة اسم والده مجردا 
ع�ى صفحت�ه بفيس�بوك، ليتأكد 
خرب وفاته لدى اآلالف من متابعي 

سرية والده وعائلته األدبية.
ونعى وزي�ر الثقافة الفلس�طيني 
عاطف أبو س�يف األدي�ب الراحل، 
وق�ال »برحي�ل الربغوث�ي تخرس 
والعربي�ة  الفلس�طينية  الثقاف�ة 
علًما م�ن أعالمها ورمزًا من رموز 
اإلب�داع والكف�اح الثق�ايف الوطني 

الفلسطيني«.
وقال أبو س�يف -يف بيان صحفي- 
الذي�ن  املبدع�ن  م�ن  الراح�ل  إن 
وإبداعاته�م  كتاباته�م  كرس�وا 
دفاًع�ا عن القضية الفلس�طينية، 
الش�عب  ونض�ال  حكاي�ة  وع�ن 
الفلسطيني، وعن القدس عاصمة 
أعماله  الفلس�طيني، وإن  الوجود 
الش�عرية والنثري�ة تخلّ�د حكاية 
الوطني والفكر  الكفاح والنض�ال 

اإلنساني.
للكّت�اب  الع�ام  االتح�اد  ونع�ى 
الش�اعر  الفلس�طينين  واألدب�اء 
الربغوث�ي، وق�ال إنه�ا »خس�ارة 
كب�رية، ومؤمل�ة للمش�هد الثق�ايف 
العرب�ي عامة، وللثقاف�ة الوطنية 
خاصة«، وأضاف أنه »من القامات 

املؤثرة التي سيصعب تعويضها«.
وق�ال االتح�اد إن الراح�ل »ُعرف 
املس�تقل  ال�دور  ع�ن  بدفاع�ه 
للمثقف، واحتفظ دائما بمس�افة 
الرس�مية  املؤسس�ة  وب�ن  بين�ه 
أح�د  وه�و  وسياس�يا،  ثقافي�ا 

منتقدي اتفاقات أوسلو«.

رحيل الشاعر والروائي 
الفلسطيني مريد البرغوثي

  د. رحيم كوكز خليل 

املراقب العراقي/ متابعة...
يف كتاب�ه يتس�اءل القمحاوي عن 
معن�ى أن يعي�ش اإلنس�ان، طوال 
حياته، يف مكان واحد، مشريا إىل أن 
َمن ال ُيغ�ريّ مكانه لن يعرف مهما 
طال�ت حيات�ه إال القلي�ل الذي قد 
يدهش�ه، ولن تكون حياته مصدر 
دهش�ة ألح�د، إال إذا ق�ام بانقالب 

جنوني. 
هن�ا يؤك�د الكات�ب أن�ه الب�د لكل 
نب�ي م�ن هج�رة، مثلما ي�رى أن 
وموط�ن  الحكم�ة  منب�ع  البعي�د 
الغراب�ة، وَمن يعجز عن الس�فر يف 
امل�كان يرتحل يف الزم����ان، كما 
وإىل  الش�عبي���ة،  الحكاي�ات  يف 
املس�تقبل، كما يف رواي�ات الخيال 

العلمي.
القمح�اوي، الذي يس�افر يف كتابه 
ه�ذا يف الكت�ب كم�ا يف األماك�ن، 
رائًيا أن الس�فر، رغم أنه قد يكون 
فك�رة مدم�رة، نظ�رة إىل الجميل، 
كان حل�م الس�فر ي�راوده صغريًا، 
حتى قب�ل أن يتخلّق يف داخله حلم 
الكتاب�ة، يتس�اءل هنا كذل�ك ماذا 
يمك�ن أن يتبق�ى م�ن »أل�ف ليلة 
وليلة« إذا حذفنا السفر من متنها؟ 
معت�ربا، باطمئنان، كتاب ألف ليلة 
وليل�ة كتابا يف الس�فر، مش�ريا إىل 
يف  بس�فرها  أنق�ذت  ش�هرزاد  أن 

الحكايات رجلن من ش�هوة الدم، 
ذاك�را أن الرسد ق�د انحاز يف كتاب 
اللي�ايل إىل االرتحال الدائ�م، وتيمنا 

باللي�ايل يظ�ل الس�فر، ه�و روح 
الرسد يف كل زمان، يمده بالدهشة، 
يف  الك�ربى  لالنطالق�ات  ويمه�د 

الحكاي�ة، وله�ذا يح�ب الروائيون 
الس�فر، باس�تثناءات ن�ادرة م�ن 

بينها نجيب محفوظ.
 »غرف�ة املس�افرين« ال�ذي ي�رى 
مؤلف�ه أن اإلقام�ة تختل�ف ع�ن 
أن  من�ه  نع�رف  تماًم�ا،  العْي�ش 
كاتبه، وهو طفل يف قرية مرصية، 
كان يحل�م بمكان بعي�د، لم يحلم 
بمدين�ة، بل بريف آخ�ر بعيد جدًّا، 
متس�ائال هل كانت املدينة تتجاوز 
العال�م  ك���ان  أم  أحالم�����ه؟ 
بالنس�بة ل�ه مج�رد ري�ف متعدد 
األش�كال؟ القمح�اوي ال�ذي نقرأ 
هنا تأمالته حول القراءة والكتابة، 
ي���داف�ع هن�ا ع�ن افرتاض�ه أن 
البرشي�ة«،  يوح�د  ول�ع  »الس�فر 
يفرتض أيضا أن كل األماكن تصلح 
موضوًع�ا لحلم الس�فر، حتى بالد 
العالم الثالث الت�ي يتحملها أهلها 
كعقوب�ة ع�ى ذن�ب ل�م يقرتفوه، 
األم������اك�����ن،  وك������ل 
حس�ب رؤيت����ه، لديه�ا القدرة 
ع�ى خل�ق مجان�ن يعش�قونها، 
القمح�����اوي،  يرى  والعاش�ق، 
ال يعرف بالرضورة أسباب عشقه، 
الت�ي  الق������اه�رة  فضوض�اء 
تنتهك أكثر لحظات�ه حميمية هي 
حل�م آلخرين ملّ�وا ه�دوء ونظام 

مدنهم.

»غرفة المسافرين« بين الغموض واكتشاف الدهشة
الفرتاضه أن الش��وق إىل لقاء المختلف والمدهش 
الذي انطوى عليه حلمه، يتطابق مع أحالم ماليني 
الب��ر، يربر عزت القمحاوي تأليفه لكتابه »غرفة 
المس��افرني« الذي صدرت منه أكرث من طبعة عن 

الدار المرصية اللبنانية يف القاهرة.

يف األب�ّوة رضيب�ُة خ�وٍف ع�ى االب�ن 
بحج�م م�رارة لي�اٍل طويل�ة ، تنهُش 
بقلب رج�ٍل وه�و بعقده الس�ادس ، 
فلي�س ثمة ناف�ذة يس�تجري بها ذاك 
الوالد املدلف بغرب�ة منزله ، بعد الذي 
ج�رى ! فالوباء اللعن قد اس�تضاف 

نفسه عندنا !؟ .
   ع�رشون يوًم�ا وأنا محت�دم برعب 
أطي�اف تالحقن�ي أينم�ا حلل�ت ، ي�ا 
لهذا اإلحس�اس املوج�ع ! وكم به من 
حرائق تطحن مفاصل جسد أٍب واهٍن 
، يف�زع لكّل حركة أو نأمة تصدر عن 
ذل�ك الطفل الوديع ال�ذي أضحى فتى 
عرشين�ي ، ب�دأ للت�و ينّظ�م حياته ، 
ويخّطط لقي�ام أرسة جديدة ، بعد أن 
أكمل الجامعة واقرتن بفتاة أحالمه . 
 وطيلة هذه الليايل الس�ود كنت أغالب 
آالم املحن�ة ، وأخف�ي الهواجس أمام 
من أح�ب ، لكن�ي يف العزلة ترصعني 

مهزوًم�ا  وأب�ات   ، الخ�وف  مملك�ة 
بالكوابي�س املتناس�لة ، أل�وذ منفرًدا 
بدمع�ة طامل�ا كفكفتها وأنا مش�تبك 
بأولئ�ك الذين يلوذون ب�ي ، مجبولن 
بفط�رة الصغ�ر واالحتم�اء باألبوين 
برغم أن أقلّهم عمرًا قد أكمل العقدين. 
   وح�ن تتفّجر براكن دموع األم عى 
م�ا حّل بوليدها ، ع�يّل مغادرة الحزن 
وتهوي�ن األمر ، مع أن خ�ربة التمثيل 
التي مارس�تها ش�اًبا ل�م تنفعني ، إذ 
ال أق�وى عى الصم�ود يف زحمة منزل 

غارق بأشجانه .    
   وكي�ف يل أن أق�ّر وس�ط بحر األرق 
هذا ؟ وعبد الله يقبع محجوًرا صامًتا 
الهمجي�ة  الوب�اء  بقبض�ة  مأس�وًرا 
! . يف ظ�ل م�ا نم�ّر ب�ه كان علينا أن 
نعي�ش ره�ن محبس�ن ، األول لعب�د 
الله فريس�ة الوب�اء ، والثاني لنا نحن 

املتهمن باملالمسة ! .

لست أدري - وأنا املتوّرط بدور قبطان 
لهذه السفينة الصغرية – يف أي وجهة 
س�يأخذنا موج الفايروس القادم من 
أقايص املدن النائية ، والعابر ملحيطات 
وبحار ش�ّتى ، هكذا استباحنا يف ليلة 
غادره�ا القمر ، وحلّت فيها مواس�م 
الفزع ودوامات األسئلة الالمتناهية ! 
   يف بح�ر هذا الظ�الم كّل منا يتنّفس 
م�ع  األول  يف  ي�ّن   ، قل�ب  بنصف�ي 
ذل�ك املن�زوي يكاب�د رصعت�ه وحيًدا 
، ويراق�ب يف النص�ف الثان�ي أغصان 
الش�جرة األخرى وهي تم�ور بغليان 

مزاج العاصفة .
   وألّن يف عبد الله يتمركز هول السؤال 
؛ ف�إن الجمي�ع عاطل ع�ن اإلجابة ، 
منقط�ع ، ينظ�ر برتّقب ال يش�به أي 
انتظ�ار ! حت�ى أطلّ�ت علين�ا مالمح 
ض�وء ، وأعادتن�ا - ونح�ن أكثر حذًرا 

وخوًفا - اىل برئ حياة أجاج ! .

وتلك دمعة قد خلت 

جائحة كورونا تضع مهرجان المربد الشعري الرابع والثالثين تحت »مقصلة« التأجيل 
تماشيا مع قرارات اللجنة العليا للصحة والسالمة الوطنية

املراقب العراقي/ املحرر الثقايف...
وضع�ت جائح�ة كورون�ا مهرجان 
والثالث�ن  الراب�ع  الش�عري  املرب�د 
تح�ت مقصلة التأجي�ل حيث قررت 
اللجنة التحضريية للمهرجان )دورة 
الشاعر إبراهيم الخياط( تأجيله إىل 
إش�عار آخر )وال�ذي كان من املقرر 
إقامت�ه يف الحادي عرش من الش�هر 

املقبل(.
للمهرجان  الناط�ق اإلعالم�ي  وقال 
حبيب السامر يف ترصيح ل�)املراقب 
التحضريي�ة  اللجن�ة  (إن  العراق�ي 
للمهرج�ان )دورة الش�اعر إبراهيم 
الخي�اط( ق�ررت تأجيله إىل إش�عار 
آخ�ر وال�ذي كان من املق�رر إقامته 
يف الح�ادي ع�رش من الش�هر املقبل 
والتأجيل جاء تماش�يا م�ع قرارات 
العلي�ا للصح�ة والس�المة  اللجن�ة 
الوطنية، وبعد التش�اور والتنس�يق 
والراعي�ة  الداعم�ة  الجه�ات  م�ع 
والساندة، يف حال اس�تمرار قرارات 
العلي�ا للصح�ة والس�المة  اللجن�ة 
الوطني�ة بف�رض الحظ�ر الجزئ�ي 

والكامل.
ب�كل  اإلع�الن  س�يتم  ان�ه  وب�ن: 
جدي�د لالس�تمرار أو التأجي�ل وفقا 
ملقتضيات املصلحة العامة وحفاظا 
عى أرواح الجميع يف مؤتمر صحفي 

تقيمه تلك الجهات مع اتحادنا.
واضاف: ان مهرجان املربد يعد حدثا 
ثقافي�ا مهم�ا، إذ نظم�ت وأقام�ت 
دورت�ه األوىل وزارة الثقافة العراقية 
عام 1971 والت�ي كان قد وفد إليها 

أبرز ش�عراء الوط�ن العرب�ي آنذاك 
بينه�م محم�د مه�دي الجواه�ري 
وأدوني�س وعب�د الوه�اب البيات�ي 
وس�عدي يوسف وأحمد عبد املعطي 
حجازي وغريهم، حتى أصبح املربد 
عرًف�ا ثقافيا تقيمه ال�وزارة املعنية 

سنويا.
واشار اىل أن اسم املهرجان الشعري 
»املرب�د« لم ي�أت عنوانه أو اس�مه 
عبًثا، بل اس�ُتلهم من ج�ذوره التي 
امتدت لس�وق املربد الواقع س�ابًقا 
يف قضاء الزب�ري بمحافظة البرصة، 
الذي كان يضاهي سوق عكاظ قبل 
اإلس�الم، بل ي�رى بع�ض املؤرخن 
الس�يما  ع�كاظ  س�وق  ف�اق  أن�ه 
والعب�ايس،  األم�وي  العرصي�ن  يف 

مرجعن تفوق س�وق املرب�د إىل أنه 
كان محط�ة مهم�ة ملختلف األعراق 
والقومي�ات، فق�د أقب�ل عليه فرس 
وهن�ود وأقباط وع�رب وغريهم من 
رواد  م�ن  وكان  البق�اع،  مختل�ف 
املرب�د القدي�م: أصح�اب النقائ�ض 
جري�ر والفرزدق، وبش�ار ب�ن برد، 
والجاح�ظ، وأب�و ن�واس، والخلي�ل 
الفراهي�دي وغريه�م م�ن ش�عراء 

العصور الذهبية لألدب العربي.
من جهته قال الشاعر كريم جخيور 
األدب�اء  التح�اد  األس�بق  الرئي�س 
ل�)املراق�ب  الب�رصة  يف  والكت�اب 
اس�تطاع   2003 بع�د  العراق�ي(: 
املثقف�ون العراقيون إعادة مهرجان 
املرب�د اىٕل الس�احة االٔدبي�ة ع�ى أن 

يك�ون مهرجان�ا عراقي�ا يعق�د يف 
البرصة باعتبارها الحاضنة االٔوىل له 
حتى قبل ظهور االٕس�الم، وقد أقام 
الزمي�ل الناقد حات�م العقييل، وهو 
أول رٔيي�س اتحاد لالٔدباء يف البرصة، 
أول مهرجان ع�ام 2004. ثم تطّور 
املهرج�ان من عراق�ي اىٕل عربي مع 

حضور بعض الدول االٔجنبية أيضا.
واض�اف :أصب�ح املربد يرت�دي زًيا 
وأس�لوبا جدي�دا كل ع�ام، فقد وفد 
إلي�ه أدب�اء وفنان�ون م�ن املغ�رب 
وتونس والجزأير ومرص والس�ودان 
وس�وريا ولبن�ان واالٔردن واليم�ن، 
العرب�ي،  الخلي�ج  دول  اىٕل  إضاف�ة 
وح�رض 60 أديب�ا عربي�ا مهرجان 

املربد لعام 2018، يكمل جخيور

وتاب�ع :مع انعق�اد املربد الس�نوي 
يف  والكت�اب  االٔدب�اء  اتح�اد  ص�ار 
الب�رصة يصدر ويطب�ع كتبا لالٔدباء 
والفنان�ن حتى وصل الع�دد إىل 25 
كتاب�ا، هك�ذا ه�و مهرج�ان املربد. 
فق�د تحّول م�ن مهرجان الس�لطة 
اىٕل مهرجان ش�عري ب�كل املقاييس 

ودون اشرتاطات .
واردف :اس�تطاع االٔدب�اء أن يمنعوا 
الحكومة م�ن التس�يد يف املهرجان، 
وما عليها س�وى أن تدعم املهرجان 
الوافدي�ن  دخ�ول  وتس�هل  مادًي�ا 
إلي�ه، وهذا ل�م يح�دث إال يف العراق 
بع�ض  حدث�ت  »نع�م  ،مس�تدركا 
االٔخطاء واملعوقات غ�ري املقصودة، 
لكنها لم تٔوثر ع�ى املهرجان. ولهذا 

يرص أدباء البرصة عى إقامته يف كل 
عام، حيث نشاهد أن أعداد املدعوين 
ق�د تج�اوزت 400، وه�ذا يحس�ب 
للمهرج�ان وألدب�اء الب�رصة لك�ن 
مع االس�ف ان التأجي�ل يف هذا العام 
اصبح اجباريا كونه بس�بب جائحة 

كورونا.
وكان وزي�ر الثقافة الدكتور حس�ن 
ناظ�م ق�د التقى م�ع رئي�س اتحاد 
األدب�اء والكت�اب يف الع�راق الباحث 
الع�ام  وأمين�ه  املعم�وري  ناج�ح 
الروائي حن�ون مجيد ورئيس اتحاد 
أدب�اء الب�رصة بحض�ور ع�دد م�ن 
أعض�اء املكت�ب التنفي�ذي والهي�أة 
اإلداري�ة يف الب�رصة يف مبنى االتحاد 

يف بغداد.

وذكر بي�ان ل�وزارة الثقاف�ة تلقت 
)املراقب العراقي( نسخة منه :ُبحَث 
يف اللق�اء كيفي�ة تنظي�م مهرجان 
الرابع�ة  بدورت�ه  الش�عري  املرب�د 
املق�رر  م�ن  كان  الت�ي  والثالث�ن 
انطالقه يف 11 آذار املقبل بمش�اركة 
كبرية مع األدب�اء العراقين والعرب 
والعال�م، وق�د افتتح حس�ن ناظم 
بكلم�ة رحب به�ا بالحضور وطرح 
رؤاه يف كيفي�ة تنظيم أكرب مهرجان 
ناظ�م  وأب�دى  العال�م  يف  ش�عري 
استعداد الوزارة للتعاون مع اللجان 
املشكلة للرقي باملهرجان لوجستيا.

واض�اف البي�ان: ان رئي�س اتح�اد 
االدب�اء والكت�اب ناج�ح املعموري 
تحدث عن افاق مس�تقبل مهرجان 

املربد وتش�كالته مس�تقبال ، وطرح 
رئيس اتح�اد ادباء وكت�اب البرصة 
س�لمان كاص�د آلي�ة العم�ل الت�ي 
والطروح�ات  املهرج�ان  أدارت 
الجديدة وأس�اليب االرتقاء بالجانب 
التنظيمي م�ن حيث االدارة واللجان 

الفاعلة والسادة.
واوضح البي�ان : ان عدد من الزمالء 
أب�دوا الكث�ري م�ن املالحظ�ات التي 
باملهرج�ان  النه�وض   يف  تص�ب 
وتأثرياته عى الواقع الثقايف العراقي 

وبمشاركة من الشعراء الشباب.
واش�ار البي�ان اىل ان التأجيل اصبح 
الزامي�ا يف ظ�ل االصاب�ات املتزايدة 
بجائح�ة كورون�ا ولك�ون الوض�ع 
الصح�ي يف الب�الد يتطل�ب ايق�اف 
العديد من االنشطة التي يكون فيها 
الحضور الجماهريي كبريا وواس�عا 

كاملهرجانات.
يذك�ر ان التأجي�ل كان ق�د طرح يف 
ترصيح�ات وزي�ر الثقاف�ة حس�ن 
ناظ�م س�خًطا ورفضا يف األوس�اط 
األدبي�ة بعدم�ا ق�ال إن »مهرج�ان 
املرب�د يف الب�رصة فق�د أهميته بعد 
2003، ويجب أن يك�ون هناك بديل 
عن�ه، معلًن�ا رفضه عق�د مؤتمرات 
للق�اء الباحث�ن والش�عراء واألدباء 
دون تحقيق إنجاز. ومل�ا للمربد من 
اعتبارات تاريخية وثقافية حارضة 
يف ذاكرة الثقاف�ة العراقية، جوبهت 
ترصيحات الوزير برفض واسع من 

األدباء العراقين.

حبيب السامر

محمود درويش 

لو يذكر الزيتون غارسه  لصار الزيت دمعا !

 يا حكمة األجداد لو  من لحمنا نعطيك درعا !

 لكّن سهل الريح ، ال يعطي عبيد الريح زرعا ! 

إّنا سنقلع بالرموش الشوك واألحزان ... قلعا

 ! وإالم نحمل عارنا وصليبنا ! والكون يسعى 

 سنظل يف الزيتون خرضته ، وحول األرض درعا !! 

املراقب العراقي/ خاص...
يعك�ف الروائي عم�ار الثويني عى 
ترجمة كتاب »مدخ�ل إىل الوجودية 
وه�و  ولس�ون  لكول�ن  الجدي�دة« 
وين����اق�ش  ج�دا  ش�يق  كت�اب 
أراء الفلس�فة الوجودي�ة منذ القدم 
فيه�ا  العل�م  دخ����ول  وأهمي�ة 
والحاج�ة امللحة للعال�م إىل وجودية 

جديدة.
وقال الثويني يف ترصيح ل�)املراقب 
العراق�ي(: أعكف حاليا عى ترجمة 
الوجودي�ة  إىل  ’م����دخ�ل  كت�اب 
وه�و  ولس�ون  لكول�ن  الجدي�دة‘ 
أراء  ويناق�ش  ج�دا  ش�يق  كت�اب 
من�ذ  الوجودي�ة  الفلس������فة 
الق�دم وأهمي�ة دخ������ول العلم 
فيها والحاجة امللح�ة للع���الم إىل 
وجودية جدي�دة )متفائلة( بدال من 
القديم�ة )املتش�ائمة( والت�����ي 
في��ه�ا  الخل�ل  مواط�ن  يع�رض 

وعيوبها. 
وختم :ه�ذه ترجمة ملقطع من أحد 
فصول الكتاب ال�ذي يناقش أهمية 

علم الظواه�ر ’مورفولوجيا‘:يتضح 
اآلن الباعث بأهمية علم الظواهر يف 
الوجودي�ة. يتم تعريف الفلس�فة يف 
الغالب بأنه�ا محاولة لفهم الكون، 
والوجودية مهتمة بعالقة اإلنس�ان 

مع الكون. 
لكن الحياة عى نطاق واسع مسألة 
عادات- يف حن يكش�ف تحليل علم 
الظواهر عمقا جدي�دا يف معنى هذا 
التأكي�د الع�ام- والع�ادة تعني أمرا 

مسلما به.
 إن العل�م ع�ى النقيض م�ن األمور 
املس�لم بها. يحق للروائي أن يعرض 
وجه�ة نظ�ره ل�ذا فهو م�ؤرخ- إىل 
درج�ة أق�ل، لك�ن العالِ�م يس�عى 
تمام�������ا،  موضوعي�ا  ليك�ون 
وأن يسل�����خ عنه اآلراء املنحازة 
والع�ادات الت�ي تطب�ع عليه�ا من 
التفكي�����ر م���ن خ�الل وجهة 

نظره.  

عمار الثويني يترجم فلسفة كولن ولسون التفاؤلية

املراقب العراقي/ خاص...
ص�در للش�اعر ولي�د حس�ن مجموعت�ه 
الشعرية »ش�هّياً إذا أرخى« والصادرة عن 
اتحاد كتاب العرب واتحاد النارشين العرب 

يف العاصمة السورية دمشق.
ل�)املراق�ب  ترصي�ح  يف  حس�ن  وق�ال 
العراق�ي(: ص�درت مجموعت�ي الش�عرية 
الجدي�دة الت�ي حملت عن�وان  »ش�هّياً إذا 
أرخى » يف العاصمة السورية دمشق والتي 
حصل�ت عى موافق�ة اتحاد كت�اب العرب 

واتحاد النارشين العرب .
واضاف: والبّد من تقديم الش�كر واالمتنان 
لجمي�ع الذين س�اهموا يف إظهاره�ا بهذا 

املس�توى الراق�ي االس�تاذ املهن�دس ع�يل 
الشالل ود االديبة دالل السلطي ود  رمضان 

الحرضي والشاعر عامر الساعدي.
وختم ترصيحه بأبي�ات من القصيدة التي 
حملت اسم املجموعة الشعرية حيث يقول 
: وإّن�ا ركبَنا األمَر دوَن ه�وادٍة      اىل حّقنا 

املنهوِب كان اقتياُدُه
فيارصخًة فاق�ْت عبرَي حروِفنا  لها موطن 

يف القلب جّد انشداُدُه
نمدُّ اىل ُقرِح الس�نن أصابعاً     لكي ال نرى 

ُجرحاً َرثاُه َضماُدُه
رويداً اذا ما القلُب ش�جَّ به النوى  شهّياً اذا 

أرخى .. وجاء وداُدُه

»شهّيًا إذا أرخى« جديد الشاعر وليد حسين

كريم جخيور
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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

عىل  هائلة  قدرة  الخرضاء  للطبيعة   
تصحيح وتحسني قوة االنسان الداخلية 
ويعد  والهدوء  الطمأنينة  ومنحه 
استعمال الحدائق يف املصحات النفسية 
املبارش  التأثري  عىل  واضحاً  دليال 
واستناداً عىل هذه الحقائق نستطيع ان 
ليست  هي  والنباتات  الحديقة  ان  ندرك 
من  مظهًرا  او  فحسب  جميال  شكال 
انسانية  حاجة  هي  بل  الرتف،  مظاهر 
بها  يمر  التي  الضغوطات  للتنفيس عن 

الكائن البرشي.
حديقة  نمتلك  ان  بالرضورة  وليس 
العناية  متعة  لنمارس  منزلنا  يف  كبرية 
ركن  أي  تحويل  املمكن  فمن  بالنباتات، 
لنمو  تصلح  خرضاء  واحة  اىل  املنزل  يف 
أسطح  استغالل  وان  كما  النباتات 
األماكن  من  كثري  يف  شائعاً  بات  املنازل 
بعض  وزراعة  الحديقة  اىل  تفتقر  التي 
باستعمال  املطبخ  يف  الخرضوات 
ان  يمكن  االحجام  املختلفة  األصيص 
يسهم يف توفري بعض الخرض التي يمكن 
كالنعناع  الطبخ  يف  منها  االستفادة 
ماري.تظهر  والروز  والريحان  والعطرة 
املنزل،  جمال  االمامية  املنزلية  الحديقة 
أجمل  يف  واظهاره  تزيينه  عىل  وتعمل 
الشعور  تمنح  الطبيعة  ان  صورة حيث 
التي  واملناظر  النشاط  وتجدد  بالراحة 
ترس العني عند النظر اليها، وترشح صدر 
الجالس فيها، وتمد املحيط بكمية كبرية 
وترطبه  الجو  وتلطف  االوكسجني  من 
مكانًا  تعد  انها  كما  االعصاب  وتريح 
واستمتاعهم  الضيوف  الستقبال  مثالياً 

بالنظر اىل النباتات والزهور.
للزهور  القدم حب فطري  لإلنسان منذ 
املستوى  عن  النظر  بغض  والحدائق، 
املجتمعات  ففي  الثقايف،  أو  االجتماعي 
الشعبية كانت األرس تحرص عىل وضع 
أواني زرع تعلق يف الرشفات او الباحات 
أسطح  وعىل  والخارجية،  الداخلية 
املنازل أشجار العنب والزهور وحرصت 
الخضار  من  بعض  زرع  عىل  النساء 
املطبخ  يف  منها  تستفيد  ان  يمكن  التي 

كالزعرت والريحان والنعناع والبقدونس.
حماية  عىل  الخرضاء  النباتات  تساعد 
البيئة من التلوث مما يؤثر عىل الناحية 
وترفع  التظليل  توفري  وكذلك  الصحية 

رطوبة الجو وتنقيته وتقليل الضوضاء 
وتنسيق  الحرارةوتجميل  درجه  وتعديل 
رباط  الحدائق  تعد  املختلفة.  األماكن 
به  يحيط  ما  وبني  اإلنسان  بني  قوي 
من عالم يعيش فيه، وقد شعر االنسان 
تهدأ  مكان  وجود  إيل  الشديدة  بحاجته 
بالتطلع  فيه  ويسرتيح  نفسه،  فيه 
اإليجابية  الطاقة  ويمنحه  جماله،  إىل 
فكان  الضغوط،  تحمل  عىل  تعينه  التي 

ارتباطه بالطبيعة فطريا وتلقائيا.
الفنون  من  الحدائق  تنسيق  فن  ويعد 
التامة  املعرفة  تتطلب  التي  الجميلة 
وطبيعة  وأشكالها  النباتات،  بأنواع 
نموها، وطرائق زراعتها وألوان أزهارها 

لوضعها يف املكان املناسب.
الحدائق  أهم  املنزلية من  الحديقة  وتعد 
ألنها  وذلك  بها،  االهتمام  علينا  التي 
املنزل  الحتياجات  مكملة  اآلن  أصبحت 
العائلة،  ذوق  عىل  يدل  فن  بها  والعناية 
الذي  الوقت  لقضاء  صغرية  واحة  وتعد 
الشاي  لتناول  العائلة  فيه  تجتمع 
الزهور  بني  العشاء  وجبة  أو  والقهوة 

والخرضة.
توفر  املكان:  وتناسق  جمال  من  تزيد 
والحرارة،  الشمس  اشعه  وتقلل  الظل 
تنقي الجو من األتربة وتحد من تلوثه. 

تكرس حده الرياح املحملة باألتربة، تعد 
مكانا مناسبا وامنا للعب األطفال عوضا 
مالئماً  مكاناً  الخطرة،  األماكن  عن 
الستقبال الضيوف او االسرتاحة وقضاء 
ديكورا  عّدها  ويمكن  العائلة  مع  وقت 
الجذاب. بمنظرها  املنزل  لبناء  مكمال 
الذوق  عىل  يدل  فن  بالنباتات  العناية 
املساحات  ذات  الحدائق  تعد  الرفيع: 
املتوسطة أكثر جمااًل وامكانية للتنسيق 
الرغم  أنه وعىل  إذ  الكبرية،  الحدائق  من 
من  املزيد  توفر  الكبرية  الحدائق  أن  من 
رعاية  اىل  تحتاج  انها  إال  التنوع،  فرص 
أكرب وتحتاج اىل تدخل مختصني. عوضا 
صغرية  فالحديقة  العائلة  افراد  عن 
املساحة، ستكون الخيار األفضل ويمكن 
تخصيص جزء من حديقة املنزل ألنشاء 
انتاجها  الخرضوات، واستعمال  حديقة 
محاصيل  تزرع  حيث  السنة  مدار  عىل 
يف  وتسهم  املختلفة،  الفاكهة  واشجار 
ليربز  االمامية  املنزل  واجهة  تجميل 
ويزداد جماال وبهجة، وتسهم يف  املنزل 

اضافة ملسة جمالية للشارع.

تزرع  شجريات  أو  صغرية  أشجار  هي 
حول  او  الحديقة،  حول  منتظم  بنحو 
اىل  اضافة  الحديقة,  من  معني  جزء 
لها  امللونة  وازهارها  الجميل  منظرها 
وحمايتها  الحديقة  تحديد  يف  كبري  دور 
من  يشء  وتوفري  الرياح،  حده  وكرس 
الخصوصية للمنزل وحجب املناظر غري 
نباتات  عبارة عن  ، وهي  فيها  املرغوب 
تساعدها  بوسائل  مزودة  متسلقة 
الدعامات  حول  وااللتفاف  التسلق  عىل 
املتسلقات  اختيار  تم  ما  إذا   ، املجاورة 
)كاملظللة،  األماكن  تناسب  التي 
تكون  ان  ويفضل  كما  واملشمسة( 
املتسلقات  اكثر  ومن  الخرضة  دائمة 
هو  الجاف  الحار  جونا  تناسب  التي 
نبات الجهنمية بالوان ورودها املختلفة 
تبقى  وهي  واالرجواني  الوردي  فمنها 
تتكاثر  ان  ويمكن  السنة  طوال  مزهرة 
وشباط  ثاني  كانون  شهري  يف  بالعقل 
وأكثر ما يميزها كونها تتحمل درجات 
االماكن  يف  وتجود  املنخفضة  الحرارة 

املشمسة وتقاوم الجفاف.
الرفيعة  بأوراقه  الذهبي:  الياسمني 
وازهاره البيضاء العطرة، يتكاثر بالعقل 
ثاني  وكانون  اول  كانون  شهري  يف 
الدافئالهيدرا:  املناخ  يناسب  وشباط 
اىل  يحتاج  وال  الجدران  لتغطية  -يصلح 
اعمدة او ستائر للتثبيت، ازهاره صغرية 
بالعقل  يتكاثر  الرائحة  مخرضة عديمة 
والشمس  الحر  واليتحمل  وبالرتقيد 
لتزيني  يصلح  املداد:  املبارشة.الورد 
العطش  يتحمل  والبوابات  االسوار 
ويزهر يف شهر نيسان، ازهاره صفراء، 
حمراء، بيضاء وزهرية ويتكاثر بالعقل 
البذورتشمل  او  الرتقيد  او  التطعيم  او 
من  مجموعة  الظل  بنباتات  العناية 

العمليات الزراعية، اهمها:
الخدمة  اوىل عمليات  البيئة:  التأقلم مع 
لنباتات الزينة الداخلية هي اقلمتها مع 
املناسبة  البيئة  وتوفري  الجديدة  البيئة 
عىل  التعرف  محاوله  بعد  نبات  لكل 

متطلباته.

سالح متجدد لالختراق المميت
حول  رسمية  تحذيرات  صدور  عىل  طويالً  يمِض  لم 
العراق، يف  الجائحة يف  مؤرشات تيش بموجة أخرى من 
األوىل  الشحنة  تأمني  عن  اآلن  حتى  الحكومة  عجز  ظل 
من اللقاحات، قبل أّن يعلن عن تهديد أشد فتًكا ما يجعل 

احتمال اللجوء إىل اإلغالق التام خياراً غري مستبعد.
الربيطانية،  »الغارديان«  صحيفة  نرشته  تقرير  وحّذر 
»نيباه«،  باسم  يعرف  قاتل  فايروس  يف وقت سابق من 

محذرة من تحوله إىل جائحة قريباً.
ما هو الفريوس الجديد؟

الفايروس ببلدة يف ماليزيا حيث ظهر ألول  يقرتن اسم 
العاملية  الصحة  منظمة  سجالت  تصفه  فيما  مرة، 
سينمائيني  أّن  درجة  إىل  والقاتل،  املعدي  بالفريوس 
نسجوا من خطره قصة حولوها يف 2011 إىل فيلم رعب، 
واستوحوا الجزء املتعلق فيه بالخفافيش والخنازير من 
تلك  أبناء  من  عامالً  أصاب  حني   1997 عام  يف  ظهوره 
البلدة يف مزرعة لرتبية الخنازير، ففتك بخالياه العصبية 

والتنفسية وجعله القتيل األول.
الفايروس الذي قتل 105 أشخاص من 265 أصابهم بعد 
انتشاره األويل يف 1998 بماليزيا، يتربعم يف خاليا اإلنسان 
الفاكهة،  وخفافيش  الخنازير  خاصة  معاً،  والحيوان 
اليمن والصومال  املعروفة بكرب أحجامها وانتشارها يف 

والسودان وأفريقيا الوسطى وغريها.
أو من  إنسان آلخر  انتقاله من  الفايروس بعد  ويرضب 
شديدة  بأعراض  املبارش،  االتصال  عرب  إلنسان  حيوان 
يودي  أّن  قبل  التنفس،  وضيق  والصداع  السعال  منها 

بضحيته إىل غيبوبة نتيجة التهاب يف الدماغ.
إىل  التوصل  يف  اآلن،  حتى  والعلماء،  األطباء  ينجح  ولم 
باتباع  املختصون  ينصح  فيما  القاتل،  للفريوس  لقاح 
املريضة  الخنازير  عن  االبتعاد  عرب  وقائية  إجراءات 
تحركها،  ومجاالت  الخفافيش  وكذلك  عيشها،  وأماكن 
حيث  الخام،  التمور  نخيل  عصارة  رشب  عدم  وبالذات 
تم تصوير خفافيش ترشب من »النسغ« أو إنزيم التمر 

أثناء جمعه يف الجرار من أعايل األشجار.
وحّذر تقرير الصحيفة الربيطانية، من تفيش الفايروس 
إمكانية  ومن   %  75 إىل  يصل  وفيات  بمعدل  الصني  يف 

تسببه بجائحة عاملية مقبلة أخطر من كورونا.
فيما نفت سفارة الصني يف العاصمة املرصية القاهرة أن 
يكون فايروس »نيباه« املميت ورسيع االنتشار فريوساً 

»صينياً« مثلما تروج له عن قصد أو بدونه بعض وسائل 
اإلعالم.

أين اللقاحات؟
آخر  يف  الصحة،  وزارة  اكتفت  فقد  العراق  إىل  وبالعودة 
يتعلق  ما  حول  »قريباً«  بتعبري  الرسمية،  الترصيحات 
فايروس  لقاحات  من  األوىل  الشحنة  وصول  بموعد 
رشكة  مع  التعاقد  إعالن  من  أشهر  بعد  »كورونا« 

»فايزر« لرشاء 1.5 مليون جرعة.
اللقاح  وصول  سابقاً،  الوزارة،  يف  مسؤولون  ورجح 
يف  العامة  الصحة  عام  مدير  لكن   ، شباط  شهر  مطلع 
 29 الجمعة  ترصيح  يف  قال  الحلفي،  رياض  الوزارة 

كانون الثاني، إّن املوعد ليس نهائياً.
فيما أقّرت الحكومة تخصيص 100 مليون دوالر لرشاء 
آخر  املركزي خالل  البنك  اللقاحات من محفظة  شحنة 

اجتماع للحكومة، الثالثاء 26 كانون الثاني.
وتعاقد العراق، مؤخراً، عىل استرياد مليوني شحنة من 
تحديد  دون  »أسرتازينيكا«،  الربيطاني  أكسفورد  لقاح 

موعد وصول الشحنة أيضاً.
هل يتسلل القاتل الجديد؟

ولم يستبعد مختصون تسلل فايروس »نيباه« إىل العراق 
بعد تسجيله يف خمس دول عىل األقل، يف حال تحول إىل 

وباء يف تلك الدول.
زياد  والعقاقري  األوبئة  علم  يف  العراقي  املختص  ودعا 
إىل  الجوية  الرحالت  بشأن  االنتباه  إىل  تدوينة،  يف  طارق 
الدول التي سجلت إصابات بالفايروس »الهند، كمبوديا، 

ماليزيا، سنغافورة وأندونيسيا«.
ونصح املختص ذاته، يف وقت سابق، السلطات العراقية 
والرشوع  اللقاحات،  تحالف  عىل  االعتماد  »عدم  بـ 
نجاحات  حققت  التي  الرشكات  كربيات  بمخاطبة 
واسعة يف تجاربها الرسيرية، وإاّل فأنها لن تحصل عىل 

اللقاحات قبل عام 2024«.
يف  املوسوي  جواد  النيابية  الصحة  لجنة  عضو  واعترب 
اآلن  لغاية  كورونا  فايروس  لقاح  توفري  عدم  ترصيح، 
األزمة«،  مواجهة  يف  العراقي  للحكومة  إخفاق  »أكرب 
التلقيح  املنطقة بارشت بحمالت  دول  »أغلب  أّن  مؤكداً 

ضد كورونا ومنذ أسابيع«.
الحكومة توفري شحنة  أّن تستطيع  املوسوي،  واستبعد 

كافية من اللقاح خالل وقت قريب.

الثالثاء  16  شباط    2021   العدد  2526  السنة الحادية عشرة

مزاج مرهف وصداقة حميمة للبيئة

هذا  كل 
إال  جيداً،  يبدو 
بالضيق  شعوري  أن 
كلما  تدريجياً،  يتفاقم  بدأ 
والصور  املقاالت  هذه  أخذت 
باإلعالنات  شبيهة  كانت  التي 
إذ لم يعد األمر  بالتزايد،  التسويقية 
ترويجياً فحسب، بل أصبح بالنسبة 

يلّ يحاكي مظهري عن كثب. 
من  الكثري  يدرك  ال  وربما، 
التواصل حقيقة  مستخدمي مواقع 
هذا األمر حني »يسهل وصولهم لكل 
ما يحتاجونه من منتجات وأساليب 
االستعانة  دون  من  فجأة   ،«
بالنظر  ولكن  البحث،  باختيارات 
إىل أننا نتعرض لذلك باستمرار، 
من املمكن أن يراودنا تساؤل 
األمر  هذا  كان  إذا  عما 
لتتّبع  نتيجة  أم  مصادفة 
نفسه  مسار؟.األمر 
الله  عبد  مع  حدث 
عندما  علوان، 
انتبه إىل أن بعض 
ت  لصفحا ا
صة  لخا ا
ر  خبا أل با

بالسمنة  الصلة  ذات  واملعلومات 
الحني  بني  تُعرض  الوزن  وزيادة 

واآلخر عند تصفحه للموقع. 
يفهم  أن  يحاول  علوان  زال  وما 
أن  »أعلم  ويقول  ذلك،  تفاصيل 
للتتّبع،  تقنيات  التواصل  ملواقع 
مصلحتها  يف  يقع  ما  تفرض  وانها 
ترتيب  ذلك  يف  بما  املشرتكني،  عىل 
واألخبار  واملعلومات  اإلعالنات 
تتحكم  من  هي  وكأنها  بطريقة 
من  علوان  ويعاني  باختياراتك«. 
يشعر  ما  وكثرياً  املفرطة،  البدانة 
تقليل  عىل  قدرته  لعدم  »بالتوتر« 
من  دوماً  يستغرب  لكنه  وزنه، 
التي  واالختيارات  التفضيالت 
يعرضها له »الفيسبوك« عن اللياقة 
املقبالت  ومختلف  واملطاعم  البدنية 
تدشينه  بدون  الشهية  واألكالت 
الوصول  محاوالت  أو  لصفحاتها 
إليها عرب استخدام محركات البحث.
أيضاً  استغرابه  علوان  ويصب  كما 
يف  سواء  البحث،  محركات  عىل 
مواقع التواصل أو غريها، إذ تحرص 
املستخدم  باختيارات  االحتفاظ  عىل 
حتى لو حاول حذفها، بل انها دائماً 
لحظة  من  للمستخدم  تُظهر  ما 
محرك  يف  الكتابة  ملؤرش  وضعه 
قام  التي  االختيارات  جميع  البحث 

هو بالبحث عنها أو غريه. »سريي«
فربنامج  يشء،  كل  ليس  هذا  لكن 
»سريي«  الرقمي  الصوتي  املساعد 
تلقي  عرب  افرتاضياً  يتيح  الذي 

سهلة  طريقة  برشي(  )صوت 
املعلومات ملستخدمي  للحصول عىل 
والهواتف  الشخصية  الحواسيب 
لّدى  الذعر  يثري  ما  دائماً  الذكية 

مروان سيف )33 عاماً(.
عن  عبارة  هو  »سريي«  وبرنامج 
تشغيل  يمكنه  ذكي«  »مساعد 
تنتجها  التي  واألجهزة  الهواتف 
أوامر  تلقي  خالل  من  الرشكة 
الطريقة  أن  سيف  يرى  إذ  صوتية. 
التي يعمل بها »سريي« تبعث القلق 
الشخصية،  حياتك  خصوصية  عىل 
من  الهدف  بأن  شعوراً  وتمنحك  بل 
هو  النقال  هاتفك  بجهاز  وجوده 
االرتياح  بعدم  ملراقبتك.والشعور 
لسيف  بالنسبة  تعقيداً  أكثر  أصبح 
»عقب  أنه  صدفة،  اكتشف  عندما 
يشء  عن  منه  قريبني  مع  التحدث 
التواصل  مواقع  يف  ظهرت  ما، 
تقرتح  ملواقع  صفحات  االجتماعي 
التعليمات  أو  األمكنة  بعض  عليه 
استناداً إىل املواضيع التي تم تداولها 
يف حديثه، األمر الذي يصفه سيف بـ 

»املخيف«. 
فمالك  فقط،  بذلك  األمر  يتعلق  وال 
هي  بالقلق  تشعر  عاماً(   23( فؤاد 
اليوتيوب،  استخدام  من  األخرى 
الدعائية  »اإلعالنات  إن  وتقول 
مسار  تتّبع  الجلدية  بالبثور  املعنية 

كل ما أشاهده عىل موقع يوتيوب«.
إذ يثري ذلك مخاوف لدى مالك من أن 
ما تحدثت عنه رساً لوالدتها تم نقله 

الخاص  يوتيوب«  »موقع  قبل  من 
رشكات  إىل  الشخيص  بحاسوبها 
لعالج  التي تستغل حاجتها  الدعاية 
تلك  بإرسال  فتقوم  للبثور،  معني 

اإلعالنات بني الحني واآلخر. 
لكل  ذلك  يحدث  الحال،  بطبيعة   
ميديا«  »السوشيال  مستخدمي 
الغوغل،  بوك،  )الفيس  يف  سواء 
االنستغرام، واليوتيوب(، التي تقرتح 
والخيارات،  األفكار  من  العديد 
األساليب  أو  اإلعالنات،  من  بداية 
التي  الفعاليات  وكذلك  واألنشطة 
مزاولتها،  أو  بها  لالهتمام  تدعو 
الصحية  بالتوصيات  انتهاء  وليس 
يمكن  وبالتايل  والتجميلية، 
املهندس  يقول  كما  للمستخدم، 
اختيار  رسول،  زاهر  التكنولوجي 
يجهلها  التي  يناسبه.املفارقة  ما 
الكثري من رواد »السوشيال ميديا«، 
واألبحاث  واملعلومات  اإلعالنات  ان 
التي  الفيديوهات  وحتّى  والصور 
يشعر املستخدم بأنها موجهة إليه، 
الخارجي  بشكله  تتعلق  وتفاصيلها 
ومظهره، وفق رسول، هي استشعار 
ملا تُظهره سمات الصورة الشخصية 

املستخدمة عىل تلك املواقع.
إذا نظرنا عىل سبيل املثال، فإن موقع 
»فيسبوك«  االجتماعي  التواصل 
الوجه  عىل  التعرف  خاصية  أطلق 
ستكون  التي  املستخدمني،  لجميع 
قبل  من  تفعيلها  حال  يف  إال  مغلقة 
املستخدم، إذ يتم التعرف عىل وجوه 

الجماعية  الصور  يف  األشخاص 
اوتوماتيكي،  بشكل  والفيديوهات 
حني  للمستخدمني  إشعار  وإرسال 
يتم استشعار وجوههم يف منشورات 
أخرى،  صفحات  أي  أو  ألصدقائهم 
مفيدة يف  الخاصية ستكون  أن  كما 
حال استخدم أشخاص أو صفحات 
اذ  املستخدم من دون علمه،  صورة 
عىل  ستقرتح  كما  بذلك،  ستعلمه 
يف  األشخاص  أسماء  املستخدمني 

الصور، إذا ما رغبوا يف إضافتهم.
 خصوصية

يحدث  ما  كل  أن  يبدو  هنا،  من 
مدى  عىل  يعتمد  املواقع  هذه  عىل 
الخصوصية التي يحددها املستخدم، 
بمنتهى  »الحل  إن  رسول  ويقول 
البساطة ويمكن أن يجده املستخدم 
ألن  الخصوصية«،  إعدادات  يف 
الشخصية  البيانات  عىل  الحصول 
بحرية  استخدامه  يتاح  أن  يمكن  ال 
تحديد  املستخدم  عىل  يتعني  مالم 

الخصوصية.
مشكلة  أن  ويرى 

والشكوك  املخاوف 
مسألة  يف  تقع 

 ) عي لو ا (
لتقنية  با

الرقمية وما ينطوي عىل استخدامها 
من إيجابيات وسلبيات، موضحاً أن 
الكثري من املستخدمني ال يحرصون 
لتلك  الفنية  التفاصيل  معرفة  عىل 
بالذعر  يشعرون  فهم  لذا  التقنيات، 

منها«. 
ولعل )الوعي( الذي يفرض 
علينا تأمني منازلنا وإحكام 
عند  أو  النوم  قبل  إغالقها 
نفسه  هو  منها،  الخروج 
تقنية  لفهم  يدفعنا  من 
املعلومات، وهو أيضا، يعزز 
دون  من  اآلمن  استخدامنا 

الشعور بالقلق. 

األساليب التي تمارسها اإلعالنات تقنيا حني وقع نظري 
عند ت�سفح موقع 

»في�سبوك« على 
معلومات و�أبحاث 

و�سور تو�سي 
باأمور خمتلفة 
مثل ��ستخد�م 

»�لليزر« 
للتخل�ص 
من ندب 

�لوجه �أو 
ن�سائح 
الختيار 

ق�سات 
مميزة و�ألو�ن 
جديدة تالئم 

�سعري �لق�سري، 
وحتى يف حت�سني 

�أن�سطة �أخرى مثل �رتد�ء 
�لقبعات �أو �لنظار�ت �ل�سم�سية 

يف بع�ص �الأحيان، كنت �أ�سعر 
بحاجتي لالهتمام مبظهري 

و�ختيار�تي �ملتعلقة ب�سكلي.

الدعاية 
الرقميَّة

الحديقة المنزلية  البغدادية



هيئة  يف  التحقيقات  دائرة  كشفت  
االتحادية  عن وجود تالعٍب  النزاهة 
 )90( لـ  الرضيبي  التحاسب  يف 
مبينة  البرصة  يف  وغاز  وقود  محطة 
دفعها  الواجب  األموال  قيمة  أن 

تتجاوز 7 مليارات دينار.
الدائرة يف بيان تسلمناه بأن  وأفادت 
تمكَّنت  البرصة  تحقيق  »مديريَّة 
ة  خاصَّ إضبارة   )57( ضبط  من 
 )33( و  األهلية  الوقود  بمحطات 
يف  األهليَّة  الغاز  ملحطات  إضبارة 
والزبري  البرصة  يف  الرضيبة  دائرتي 
مشريًة إىل »وجود تالعٍب يف التحاسب 
بعض  قبل  من  فيها  الرضيبيِّ 

ُموظَّفي الدائرتني.
وأضافت أن »عملية تدقيق األضابري 
تدقيقيٍَّة  لجنة  قبل  من  املذكورة 
نت  بيَـّ للرضائب  ة  العامَّ الهيئة  يف 
دفعها  الواجب  األموال  قيمة  أن 

امُلكلَّفني  قبل  من  ُمتحّققٍة  كرضيبٍة 
بلغت)  املحطَّات  أصحاب  من 
ديناٍر؛  مليار   )7,150,479,739
لسنة   113( رقم  للقانون  استناداً 

.»)1982
عمليٍَّة  »يف  أنه  الدائرة،  وأوضحت 
ثانيٍة، قام فريق عمل املديريَّة بضبط 
ُمتَّهٍم بحوزته عدٌد من امُلستمسكات 
هيئة  فرع  يف  وجوده  أثناء  رة  امُلزوَّ
بغية  باملحافظة؛  الوطنيَّة  التقاعد 

الحصول عىل راتٍب خالفاً للقانون«.
محرضي  تنظيم  »تمَّ  أنَّه  وبيَّنت 
اللتني  بالعمليَّتني  أصوليَّني  ضبٍط 
تني،  ُمذكَّرتني قضائيَـّ ذَتا بموجب  نُفِّ
يف  وامُلتَّهم  األوليات  رفقة  وعرضهما 
القضيَّة الثانية عىل قـايض محـكمة 
ة بالنظر يف قـضايا  التحـقيق امُلختصَّ
التخاذ  البـصـرة؛  يف  النـزاهة 

ة امُلناسبة«. اإلجراءات القانونيَـّ

خطة  إعداد  عن  البرصة  بلدية  أعلنت 
االستدارات  بعض  وتقليص  لتعديل 
بهدف  واألرصفة  الوسطية  والجزرات 
زحام  من  للحد  الشوارع  توسعة 
مع  عقد  اجتماع  خلفية  عىل  السيارات 

مديرية املرور.
إن  املوسوي  عيل  البلدية  مدير  وقال 
وتقليل  تقليص  ستشمل  األعمال  هذه 
الدين  )عز  دوار  يف  األرصفة  عرض 
تقليص  عن  فضال  والعروسة(  سليم 

تقاطع  يف  الوسطية  والجزرات  املثلثات 
البلدية و نهاية شارع املكاتب يف منطقة 
السيارات  موقف  وتقليص  الجمهورية 
أن هذا  بالعشار.وأضاف  نهاية شارع  يف 
األعمال ستشمل أيضا شارع الجمهورية 
الناقل  الخط  تنفيذ  أعمال  مع  بالتزامن 
أن  إىل  مشريا  املوقع,  هذا  يف  تجري  التي 
إشعار  عىل  املرور  مع  اتفقت  مديريته 
األعمال  أي من  تنفيذ  بدء  قبل  املواطنني 

والتنويه قبل يوم من املبارشة.

السالم عليكم ورحمة الله و بركاته 
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

السيد وزير الكهرباء املحرتم ....

لدي مشكلة اطرحها لجنابكم  )انا مدير 
الكرخ  كهرباء  توزيع  مديرية  يف  فني 
واكملت   31/12/2018 بتاريخ  ترقيتي 
الدورات بشكل كامل واكثر ولحد االن من 
درجة  ال  مكاني  يف  اراوح  اعاله  التاريخ 
وال ترقية .. وقد تم مخاطبة الوزارة من 
قبل الرشكة العامة لتوزيع كهرباء بغداد 

الكتاب 29584 يف 3/11/2019  بموجب 
من  استثنائي  (وتم  واستحداث  )حذف 
الوزارة  كتاب  بموجب  والرتفيع  الرتقية 
علماً   23/12/2019 يف   7498٦ املرقم 
اني احمل شهادة بكالوريوس لغات لعام 
البكالوريوس  شهادة  عىل  1990ومتعني 
بالعالواة  متدرج  وانا   2000 عام  من 
عىل   2000 عام  يف  تعييني  منذ  والرتفيع 
يف  النظر  يرجى  والخدمة  الشهادة  ضوء 

طلبي ولكم الشكر والتقدير....

               * كاظم جربعواد

السالم عليكم ورحمة الله و بركاته  
لدينا  املشاهدة  منطقة  سكنة  من  انا 
املتجاوزين  تحاسب  ال  الكهرباء  مديرية 
عىل الشبكة الكهربائية ويوجد حولنا   اهل 
البحريات اكثر من 10 بحريات وبمساحة 
اىل   2 من  عليها  بحرية  وكل  كبريه 
)اتريفيز(  كهربائية  عمالقة   3ماطورات 
تسبب الضغط الشديد عىل الشبكة فيولد 
ضعف التيار و انقطاعه بشكل مستمر .. 
ساعدونا فنحن عوائل فينا املريض و كبري 

السن و االطفال ..

                  * مهند الهاشمي

 10 عىل  2و3  املقاطعتني  اهايل  نحن 
ابو دشري نحن من ضمن قاطع بلدية 
الخدمات  انعدام  من  نعاني  الرشيد 
واملجاري  باملاء  املتمثلة  للمقاطعتني 
الرئيسية  الطرق  وفتح  والكهرباء 
وال  بشارع100و٦0و40  املتمثلة 
للمقاطعني  نضامي  مدخل  اي  يوجد 
املتمثلة  املشاكل  من  الكثري  وغريها 
املتجاوزين  وتجاوز  االنقاض  برمي 
وغريها  الخاصة  املواطنني  امالك  عىل 
الكثري يرجى املتابعة بصورة مبارش .. 

ولكم الشكر..

                     * احمد كاظم
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مساع لتعديل وتقليص في االستدارات واألرصفة لتخفيف حدة الزحامات

هذه ساحة باب املعظم رصح من 
رصوح العل�م ..فيه�ا الجامعات 
والكلي�ات وه�ي مرك�ز مدين�ة 
بغ�داد ..انظر كيف ص�ار حالها 
اليوم بس�بب الفاس�دين يف امانة 
م�ن  س�كوتهم  ورشاء  بغ�داد 
قب�ل املتجاوزي�ن ع�ى الرصيف 

والشارع العام.

                   *  د.زهرة عيل

ساحة باب المعظم صورة سيئة لوجه العاصمة

تالعب في التحاسب الضريبي لمحطات وقود وغاز  بقيمة تتجاوز 7 مليارات دينار

هذه  مريم  كرادة   228 محلة   ... املحرتم  الكهرباء  وزير  السيد 
املنطقة فيها الكهرباء مستمر 24 ساعه حيث ال يشملها )جدول 
نجوم  )شايفني  فقط  الشارع  يفصلنا  املربمج(ونحن  القطع 

الظهر (بالقطوعات ..
السيد  وزير الكهرباء املحرتم نلتمس  من حرضتك تحقيق العدالة 
بجدول  مشمول  الكل  قال  الوزراء   رئيس   ... بالتجهيز  للجميع 
 24 فيها  مستمرة  الكهرباء   228 محلة  ملاذا   .. املربمج   القطع 

ساعة.. نريد من حرضتك العدالة و االنصاف..  وشكرا

                                                * ابو عيل الشمري

مستشفى  يف  املعدات  لنقل  مخصص  مصعد  سقوط  أسفر 
املوصل العام بمحافظة نينوى،) ويبدو سبب ذلك االهمال وعدم 
بينهم  املستشفى،  كادر  من   ٦ وإصابة  مرصع  عن   ) الصيانة 

مسؤوالن.
ربى  د.  الصحه  وزارة  اعالم  يف  العامة  العالقات  مديرة  وقالت 
املوصل  مستشفى  يف  وقع  مؤسفاً  »حادثاً  إن  حسن  فالح 
الطابق  البضائع من  لنقل  العام حيث سقط مصعد مخصص 
التمرييض  الكادر  اثنني وهما مدير  الثالث، وأسفر عن مرصع 
يف املستشفى ومسؤول القسم الهنديس إىل جانب إصابة أربعة 
أصيب  الذي  البدراني  يوسف  املستشفى  مدير  بينهم  آخرين 

بكسور ورضوض«.

الداخلية  وزير  السيد  اىل 
ملحرتم

الداخلية  شهداء  ذوي  نحن 
)785(قدمنا  عددنا  البالغ 
عىل التعني يف وزاره الداخلية 
عىل  )2017(وحصلنا  سنة 
موافقة رئيس الوزارء ووزير 
البرشية  واملوارد  الداخلية 
كافة  )2019(أكملنا  سنة 
بالتعيني  الخاصة  الجرائات 
وصدر بنا امر اداري بتاريخ 
حذف   )31/12/2019(

نحن  اليوم  واىل  واستحداث 
مبارشه  امر  صدور  ننترض 
يا سيادة الوزير اليوم نطرح 
بصفتك  مضلوميتنا  عليك 
شهداء  لذوي  الروحي  االب 
الوزير  سيادة  يا  الداخلية 
نحن من ضحينا بدماء ابائنا 
عراقنا  اجل  من  واخوتنا 
شعبنا  ينعم  ولكي  الحبيب 
يف  نطالبكم  واليوم  باالمان 
كفلها  التي  حقوقنا  ابسط 
منكم  نطلب  لنا  الدستور 

نعلم  ال  مبارشة  امر  اصدار 
والتأخري  املماطلة  هذه  ملاذا 
علمآ  املبارشة  امر  اصدار  يف 
بارشو  بعدنا  من  جائو  من 
منك  نطلب  الوزير  سيدي 
وتصدر  معنا  تقف  ان  كأب 
لنا امر مبارشة وذالك خدمة 

لذوي الشهداء.
ذوي شهداء الداخلية

* عماد صالح الخفاجي

نلتمس العدالة في التوزيع

انعدام الخدمات

اىل  كتاب عاجل  العامة وجهت  االمانة  ان  العراق   أطباء  نقابة  اعلنت 
الصحية  املؤسسات  يف  العاملة  املالكات  دعم  برضورة  املحافظني 

وشمولهم بتوزيع قطع األرايض.
هذا  إن  منه  نسخة   ) الناس  و  املراقب   ( تلقت  بيان  يف  الفرع  وذكر 
العليا يف  الدينية  اىل املرجعية  التوجيه جاء عىل خلفية رسالة وجهتها 
بتوزيع  الوزراء تطالبه  اىل رئيس مجلس  النجف وارسال نسخة منها 

قطع االرايض.

وازالة  معمرة  اشجار  زراعة  عرب  املدينة  مركز  يف  ملوقعها  االمة  بحديقة  العناية  ارجو 
بغداد  منتدى   ( اصالً  وجودها  من  فائدة  ال  التي  املسخ  البنايتني  باالخص  و  التشوهات 

الثقايف ، قاعة مظفر النواب( التي غدت خرائب .

                                                                                         * عيل ابراهيم يوسف

السالم عليكم 
السيد وزيرالكهرباء املحرتم 
يف  مشكلة  من  نعاني    
التابعة  الكهرباء  محولة 
جدآ  صغرية  فهي  ملحلتنا 
الطاقة  )لود(  تتحمل  وال 
يف  املوزعة  الكهربائية 
املنطقة .. ولذلك وبني فرتات 
يف  تتعطل..االن  قصرية 
معطلة  هي  الحاظر  الوقت 
منذ أسابيع .. ونحن نعاني 
اتصلنا عىل  .. ولقد  االمرين 
الكهرباء  57 1   شكاوي 
مرات  لعدة  الرقم  هذا  عىل 
يقولون سوف نبلغ الصيانة 
)ولكن ال حياة ملن تنادي(و 

يومني   قبل  و  دون جدوى.. 
الصيانة  أفراد  أحد  أتى 
وابلغنا : بان املحولة منتهية 
للعمل  اعادتها  يف  امل  وال 
وبان علينا ان  نتربع كل دار 
حتى  عراقي  دينار  ألف   20

يتم تغيري املحولة ...
 ياحرضة الوزير اليس  هذا 
أين  ال؟؟  أم  أداري  فساد 
؟؟؟  وجهودكم  أرشافكم 
الفقرية  العوائل  إىل  أنرضو 
أرحموهم يرحمكم الله هذه 
حي  بغداد  يف  تقع  املشكلة 

العامل م 809ز57 د7 ... 

          * موىس منصور

دعوة لدعم مالكات الصحة 
وشمولهم بقطع االراضي

المواطن الفقير 
ضحية التجاوزات على الشبكة الكهربائية

راتب  لنا  يرصف  لم  الغزايل  تحويل  محطة  حراسات  نحن 
دائرة  ابالغ  الحيه  الضمائر  باصحاب  نهيب  اشهر  ثمان  منذ 
املشاريع لنقل الطاقه لغرض رصف رواتبنا علما نحن مكبلني 
املدراء  نراجع  وكلما  منصف  اي  يرضاها  ال  عوائل  بمعيشة 
حيث  صحه  لها  ليس  اجابات  كلها  باملوقف  والتبدل  يوعدونا 
ايادي  بان  للشك  بنا  يؤدي  االمر  اصبحت مبالغنا مالين وهذا 

وراء ذلك ... ولكمجزيل الشكر و التقدير 

                                       * امري حسن العنبكي

لم يصرف لنا راتب منذ ثمانية أشهر

مظلومية

مصعد يقتل مديرين في الصحة

القاري  وزعها  امس  يوم  الشهر  هذا  تخص  القوائم  هذه 
وكانت 110 الف للشقة و330 الف للمحل علما اني ادفع 
هذا  ..هل  سابقة  ديون  لدي  وليس   .. القائمة  شهر  كل 

معقول ؟؟؟ 

                                         * محمد حميد سمري

قوائم كهرباء غير معقولة

محولة الكهرباء صغيرة ال تتحمل ضغط تجهيز الطاقة للمحلة

مظلومية ذوي شهداء الداخلية

مول  باتجاه  فلسطني  شارع 
وشارع  بريوت  وساحة  النخيل 
وباتجاه  االسالميه  العلوم  كليه 
مناطق  هذه  الكندي  مستشفى 
جامعات  فيها  حيويةوتوجد 
ترفيهيه  ومراكز  ووزارات 
يرجى   .. واطباء  وتسويقيه 
من  املناطق  هذه  عىل  الرتكيز 
والزراعه  والتنظيف  التبليط  حيث 

واملجاري .. مع التقدير واالحرتام

          * سالم سعيد

مناطق حيوية تفتقرلالهتمام

حديقة االمة بين االمس و اليوم

قديما في الستينات حديثا 2020
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تويف أربعة أش�خاص يف غينيا وأثبتت الفحوص إصابة عدة أشخاص آخرين 
بحمى »إيبوال« النزفية، فيما تقول منظمة الصحة العاملية إنه تجدد محتمل 
لظه�ور الفريوس يف غ�رب أفريقيا.وذكر موقع جيني ني�وز يف وقت متأخر 
من يوم الس�بت أنه تم تتبع ثالث حاالت عىل صلة بحالة ممرضة توفيت يف 
وقت س�ابق من هذا الش�هر يف منطقة نزيريكور جنوب رشقي البالد.وأفاد 
املوق�ع اإلخب�اري، نقالً ع�ن رئي�س الوكالة 
الوطني�ة لألمن الصحي، س�اكوبا كيتا، بأن 
مريضاً آخر من املنطقة ُنقل إىل املستش�فى 
يف العاصمة، لريتف�ع العدد اإلجمايل للحاالت 
املحتمل�ة إىل ثمان�ي حاالت.وأف�ادت وكالة 
»بلومربغ« لألنباء بأن مدير ش�ؤون أفريقيا 
يف منظم�ة الصح�ة العاملي�ة، ماتشيديس�و 
الي�وم األح�د إن  مويت�ي، ق�ال يف تغري�دة 
االس�تعداد جار لوقف تف�ي املرض.وكانت 
غينيا، أكرب مصدر لخام البوكسيت يف العالم، 
ب�ؤرة لوباء إيبوال يف الفرتة من عام 2014 إىل 
2016، وال�ذي أودى بحي�اة أكثر من 11 ألف ش�خص يف غ�رب أفريقيا.وتم 
تحديد حالة ممرضة أصيبت باإلعياء يف أواخر يناير )كانون الثاني( وُدفنت 
يف أول شباط عىل أنها الحالة األوىل يف البالد منذ ذلك الحني، وفقا ملوقع جيني 
نيوز.وبع�د دف�ن املمرضة، ثبتت إصابة ثمانية أش�خاص، وهناك ش�خص 

تاسع ينتظر نتائج الفحوص، وفقاً ملسؤول حكومي تم االتصال به.

كش�ف الطبيب الرويس الش�هري ألكسندر مياس�نيكوف، خطورة حرقة 
املعدة، ألنها قد تسبب تطور األورام الخبيثة.

ويش�ري مياس�نيكوف يف حديث تلفزيوني موضحا، إىل أنه بسبب حرقة 
املع�دة تتدفق محتويات املع�دة الحمضية إىل 
املريء، ما يتسبب يف تلف النسيج الطالئي 

)نسيج الظهارة( للمريء.
ويق�ول، »إذا اس�تمرت ه�ذه الحال�ة عدة 
س�نوات ول�م يت�م إغ�الق ه�ذا الصم�ام، 
ف�إن النس�يج الط����الئ�ي يب�دأ بالتلف 

تدريجيا«.
ويضيف محذرا، إذا اس�تمرت حرقة املعدة 
خم�س س�نوات، فق�د يص�اب الش�خص 
بمتالزم�ة م�ريء باريت أو ح�ؤول باريت 
بدوره�ا  الت�ي   ،)Barrett Metaplasia(

تعترب حالة ما قبل الرسطان.
ووفقا له، يمكن السيطرة عىل حرقة املعدة بالتغذية الصحية وتخفيض 

الوزن واألدوية.

طبيب روسي: حرقة المعدة قد 
تسبب االورام الخبيثة

أطلق�ت تقاري�ر صحفية عاملية تحذي�رات طبية من إصابة أي ش�خص 
بحرق�ان يف العني ألكثر من 3 أيام متتالية.ون�رت وكالة األنباء األملانية 
تقري�را عن الرابطة األملاني�ة ألطباء العيون، قولهم إن الش�عور بحرقان 
الع�ني ألكثر م�ن 3 أيا متتالية، يدق ناقوس�ا خطريا، ويتطلب استش�ارة 
طبية عاجلة.وقال�ت الرابطة إن »حرقان العني، غالبا ما يرجع إىل إجهاد 
يف العني، بس�بب الجلوس لف�رتات طويلة 
أمام الشاشات اإللكرتونية مثل الكمبيوتر 
أو الهات�ف املحم�ول أو التلفاز«.وتابعت 
بقوله�ا »كم�ا يمك�ن أن يح�دث حرقان 
الع�ني، بس�بب دخ�ول جس�م غري�ب يف 
العني، مثل الش�امبو خالل االستحمام أو 
ماء حمام السباحة«.واس�تمرت الرابطة 
»كم�ا يمك�ن أن يك�ون حرق�ان الع�ني، 
بس�بب جف�اف الع�ني الرتداء العدس�ات 
الالصقة عىل سبيل املثال، أو إلصابة العني 
بالحساس�ية تج�اه مختلف أن�واع املنتجات مثل حبوب اللق�اح أو الغبار 
املنزيل أو ش�عر الحيوانات أو تجاه أنواع معينة من األدوية واملس�كنات«.
وأتم�ت الرابط�ة قوله�ا »لكن اس�تمرار حرق�ان العني ألكثر م�ن 3 أيام 
متتالي�ة، يعني تفاقم تلك الحالة، التي قد تتط�ور ألعراض أكثر خطورة 

عىل العني، ما يستجوب تدخال طبيا عاجال«.

إيبوال يتفشى في غينيا ألول مرة 
منذ 5 سنوات

آثار جانبية خطيرة لمسكنات اآلالم

ماعالقة المشي بزيادة القدرات اإلبداعية وتحسين الحالة المزاجية ؟

عقار يقلل من خطر الوفاة بـ سرطان المثانة

وفد الصحة العالمية في ووهان يكتشف حقائق صادمة عن كوفيد- 19

يعتقد كث�ري من الناس أن اإلبداع هبة من 
الل�ه وهناك أش�خاص محظوظون ألنهم 
يول�دون مبدع�ني، ولك�ن العل�م ال يتفق 
تماًما مع هذه الفكرة، حيث يشري الكثري 
من الباحثني إىل أنه يمكن اكتساب اإلبداع 
بس�هولة من خالل املمارس�ة املس�تمرة 
والتعل�م ومراقب�ة األش�ياء م�ن حولن�ا، 
وتشري أبحاث حديثة إىل أن املي يساعد يف 
تدفق اإلبداع، وفق���ً�ا ملا ذكرته صحيفة 
.»timesofindia»إندي������ا أوف  تايمز 
مجل�ة  يف  ن�رت  دراس�ة  وتق�رتح 
»Scientific Reports« أن مجرد املي أو 
التن�زه يومًيا يس�اعدك يف أن تصبح أكثر 
إبداًع�ا، فق�د يس�اعد تحريك جس�مك يف 
تحفيز خيالك واملي كما نعلم جيًدا مفيد 
لتحس�ني صحة القلب واألوعي�ة الدموية 
وتقليل مخاطر اإلصابة باألمراض املزمنة 

وتحس�ني الحالة املزاجية، وأيًضا يساعد 
عىل زيادة الق�درات اإلبداعية لديك.ووجد 
باحثون من جامعة »جراتس« النمساوية 
صلة ب�ني املي واإلبداع م�ن خالل إجراء 
دراس�ة عىل نحو 80 فرد قاموا بممارسة 
رياضة املي ملدة خمس�ة أيام متتالية ثم 
طل�ب فريق البحث من املش�اركني إكمال 
سلس�لة من املهام اإلبداعية مثل الرس�م، 
وعق�دوا مقارن�ة ب�ني األش�خاص الذين 
مارس�وا رياضة املي يف حياتهم اليومية 
كانوا قادرين بس�هولة ع�ىل ابتكار أفكار 
جدي�دة عن غريهم من األش�خاص الذين 
لم يمارس�وا املي وعاش�وا أسلوب حياة 
مس�تقر.وكانت دراس�ة س�ابقة نرتها 
مجل�ة »APA PsycNet« يف عام 2014 قد 
أش�ارت إىل أن ممارسة الرياضة يمكن أن 
تساعد يف خلق ابتكارات ناجحة، حيث أن 

هذه الدراسات كافية الستنتاج أنه لكي 
تصب�ح مبدًعا عليك أن تحرك جس�مك، 
املفض�ل  الخي�ار  ه�و  امل�ي  ويعت�رب 

واألسهل عىل اإلطالق.
- وهن�اك ط�رق أخ�رى بخ�الف امل�ي 
وممارس�ة الرياض�ة تعم�ل ع�ىل زي�ادة 

اإلبداع، منها:
��� التأم�ل: يس�اعد ع�ىل تهدئ�ة عقلك 
وتوجي�ه طاقت�ك والرتكيز بص�ورة أكرب، 
فعندما تكون مسرتخًيا تكون أكثر تقبالً 

لرؤى الدماغ األيمن وتكون أكثر إبداًعا.
�� عزف آلة موس�يقية: حيث تحفز هذه 
األنشطة القرة الس�معية لنصف الكرة 

املخية األيمن وتزيد من اإلبداع.
��� البحث ع�ن هواية: إن امت�الك هواية 
أمر مهم للغاية لتعزي�ز إبداعك ومحاولة 

استكشاف أفكار جديدة وتنفيذها.

اكتش�فت بعثة منظم�ة الصحة 
العاملي�ة إىل الص�ني عالم�ات تدل 
كان  الف�ريوس  تف�ي  أن  ع�ىل 
أوسع بكثري يف ووهان يف ديسمرب 

2019 مما كان يعتقد سابقا.
لبعث�ة  الرئي�ي  املحق�ق  وق�ال 
منظم�ة الصح�ة العاملي�ة الت�ي 
زارت الص�ني مؤخ�راً، بي�رت ب�ن 
إمباري�ك، يف مقابل�ة مع ش�بكة 
»يس إن إن« اإلخبارية األمريكية، 
إن الفري�ق وج�د م�ؤرشات عىل 
انتش�ار أوس�ع نطاق�ا لفريوس 
كورون�ا يف مدينة ووه�ان خالل 
كان�ون األول ع�ام 2019، بما يف 
ذلك وجود أكثر من 12 ساللة من 
الفريوس يف املدينة بالفعل يف ذلك 
التوقيت.وأضاف: »كان الفريوس 
يف  واس�ع  نط�اق  ع�ىل  ينت�ر 
ووهان يف ديسمرب، وهو اكتشاف 

جديد«.
األس�بوع  البعث�ة،  واختتم�ت 
امل�ايض، مهمته�ا إىل الص�ني من 
دون التوصل إىل نتائج ملموس�ة 

ال�ذي  الف�ريوس،  منش�أ  ح�ول 
أودى بحي�اة أكثر من 2.4 مليون 

شخص حول العالم.
الرئي�ي لبعثة  وأش�ار املحق�ق 
منظم�ة الصح�ة العاملي�ة إىل أن 
بعث�ة املنظم�ة وج�دت عالمات 
ت�دل ع�ىل انتش�ار يف 2019 عىل 
نطاق أوس�ع، بما يف ذلك املنش�أ 
األول، حي�ث كان هن�اك أكثر من 
12 س�اللة من فريوس كورونا يف 

ووهان بالفعل يف كانون االول.
الصيني�ني  العلم�اء  أن  وأوض�ح 
قدم�وا إىل فري�ق منظمة الصحة 
إصاب�ة  حال�ة   174 العاملي�ة 
ووه�ان  يف  كورون�ا  بف�ريوس 
وحوله�ا يف كان�ون االول 2019، 
وهو ما »يعن�ي أن املرض أصاب 
ما يقدر بأكثر من 1000 شخص 

يف ووهان« يف ذلك الشهر.
ولف�ت إىل أن ه�ذا األم�ر س�مح 

عين�ات  إىل  بالنظ�ر  للفري�ق 
جينية جزئية، ب�دال من مجرد 
عين�ات كامل�ة، وبفض�ل ذلك، 
تمكن�وا من جمع 13 تسلس�ال 
وراثيا مختلفا لفريوس كورونا 
ألول م�رة اعتب�ارا من ديس�مرب 
2019.ويمكن، وفق�ا إلمباريك، 
األغذي�ة  س�المة  اختص�ايص 
أن  العاملي�ة،  الصح�ة  بمنظم�ة 
توف�ر ه�ذه التسلس�الت، إذا تمَّ 
امل�رىض  بيان�ات  فحصه�ا م�ع 
األوسع يف الصني عرب 2019، أدلة 
قيمة ح�ول الجغرافي�ا وتوقيت 

تفي املرض قبل هذه الفرتة.
الرتكي�ب  يف  التغي�ريات  وتع�د 
الجين�ي للفريوس ش�ائعة وغري 
ض�ارة ع�ادة، وتح�دث بم�رور 
الوقت مع انتقال املرض وتكاثره 

بني البر أو الحيوانات.
اس�تخالص  إمباري�ك  ورف�ض 
اس�تنتاجات ح�ول م�ا يمكن أن 
تعني�ه الس�الالت ال��13 لتاريخ 

املرض قبل ديسمرب. 

مؤسسة القلب االلمانية: أعراض األزمة 
القلبية تختلف بين الرجال والنساء

أكدت مؤسسة القلب األملانية أن أعراض األزمة القلبية تختلف بني 
الرجال والنساء.

وأوضحت أن أعراض األزمة القلبية لدى الرجال تتمثل يف الش�عور 
ب�آالم مفاجئ�ة ممت�دة لف�رتة ط�����ويلة خلف عظم�ة القص، 
وغالب�ا ما تمتد ه�ذه اآلالم إىل األذرع والظه����ر والبطن والرقبة 
والفك�ني، كما يب�دو الوج����ه ش�اح�����با ويتصب���ب عرقا 

باردا.
وم�ن األعراض األخ�رى لألزمة القلبية ضيق ش�ديد يف 
التنفس والشعور بدوار يمكن أن يصل إىل حد فقدان 

الوعي.
وع�ىل عك�س الرج�ال فإن األع�راض تك�ون أقل 
وضوح�ا لدى الس�يدات، إال أنه يمكن االس�تدالل 
عليه�ا من خ�الل الش�عور ب�آالم يف منطقة أعىل 
البطن والشعور بالغثيان والرغبة يف التقيؤ وضيق 

يف التنفس وآالم بالظهر.
وع�ىل أي ح�����ال ينبغ�ي اس�����تدعاء الطبيب 
ع�ىل وجه الرسع�ة بمج�����رد ظه�������ور هذه 

األعراض.
والجدي�ر بالذك�ر أن ف�رص اإلصابة باألزم�ة القلبية 
تزداد ل�دى املصابي�������ن بارتفاع ضغ�ط الدم أو 
الس�ك����ري أو ارتفاع نس�ب الده�ون بال�����دم 
املدخن������ون واألش�خ����اص قل���ييل  وكذل�ك 

الحركة. 

تس�اعد مس�كنات األلم ع�ىل تخفيف بعض 
 املتاع�ب الصحي�ة كالص�داع وآالم املفاص�ل 
أن�ه  ينبغ�ي  غ�ري  الش�هرية،  ال�دورة  وآالم 
تعاطيه�ا بضواب�ط معين�ة لتجن�ب 
مخاطره�ا التي قد 
تص�ل إىل ح�د 
األزمة  القلبية 
الس�كتة  أو 

الدماغية.
وأش�ار موقع 

»إكس�ربيس« نقال عن بيانات خدمة الصحة 
أن ع�الج  إىل  املتح�دة،  اململك�ة  الوطني�ة يف 
»اإليبوبروفني« يمكن أن يس�بب آثارا جانبية 

خطرية.
وأضاف املوقع إن أكثر من ش�خص واحد من 
كل 100 ش�خص تناول ال�دواء قد عانى من 

الدوخة والغثيان وعرس الهضم والصداع.
ويف بع�ض الح�االت، ق�د يكون هن�اك خطر 
ح�دوث نزي�ف يف الجهاز الهضم�ي وضعف 
البرص، ويف حاالت ن�ادرة، من املمكن حدوث 

رد فعل تحسي.
م�ن  دواء  »اإليبوبروف�ني«  أن  إىل  يش�ار 
زم�رة مض�ادات االلتهاب غري الس�تريويدية 
)NSAID( يس�تعمل لع�الج األل�م والحم�ى 
وااللته�اب. متضمن�ة آالم الدورة الش�هرية 
�قيَقة والتهاب املفاص�ل الروماتويدي.  والشَّ
ويمك�ن اس�تعماله إلغ�الق قن�اة رشياني�ة 
مفتوحة عند األطفال الخدج. يؤخذ بالطريق 
الفم�وي أو وريدي�ا، ويب�دأ مفعول�ه خ�الل 

ساعة تقريبا.

كشفت دراسة نرتها مجلة نيو إنجالند 
جورن�ال أوف ميديس�ني الهن�دي عن أن 
 »L1 / 1-PDعقارا مستمدا من »بُروِتني
يمك�ن أن يقلل م�ن مخاط�ر الوفاة بني 
املرىض الذين يعانون من رسطان املثانة، 

.thehealthsite وفقا ملا نر بموقع
وأشارت الدراس�ة، إىل أن نوعا جديدا من 
األدوي�ة الت�ي تس�اعد يف توجي�ه العالج 
الكيميائي مبارشة إىل الخاليا الرسطانية 
قد يزيد م�ن بقاء امل�رىض الذين يعانون 

من أكثر أشكال رسطان املثانة شيوعا.

وكش�فت نتائ�ج تجرب�ة إكلينيكي�ة من 
املرحل�ة الثالثة، عن أن خط�ر الوفاة أقل 
 / 1-PD بنس�بة 30 % مع عق�ار بُروِتني
L1 مقارن�ة بالعالج الكيميائي يف املرىض 
املصاب�ني برسط�ان الظه�ارة البولية أو 

رسطان الخاليا االنتقالية.
وم�ع ذل�ك، يق�ول الباحث�ون، إن اآلثار 
الجانبي�ة لل�دواء كان�ت قابل�ة ل�إدارة 

وشبيهة بشكل عام للعالج الكيميائي.
وقال املؤل�ف الرئيي توم باولز، أس�تاذ 
أورام املس�الك البولي�ة يف جامع�ة كوين 

ماري بلندن: لقد خفضت معدل الوفيات 
بنسبة 30 % وتغلب عىل العالج الكيميائي 
يف كل مكان، لذا فإن هذه مش�كلة كبرية 

حًقا.
والجدي�ر بالذك�ر أن رسط�ان املثانة هو 
نوع ش�ائع ج�ًدا م�ن الرسطان�ات يبدأ 

يف خالي�ا املثان�ة، وق�د تش�مل بع�ض 
األعراض الش�ائعة له�ذه الحالة 

- ال�دم يف الب�ول، وآالم الظه�ر 
املزمنة، والتبول املؤلم، وما إىل 

ذلك.

قال�ت الدكت�ورة نجاة رش�دي، نائبة 
املنسق الخاص لألمم املتحدة يف لبنان، 
خالل مؤتمر صحفي حول مستجدات 
فريوس كورونا بإقليم رشق املتوسط، 
إن هناك خوًفا من الوضع الراهن وعىل 
املس�توى الحايل نحاول إعادة اإلعمار 
أوالً وتلبية االحتياجات للفئات األكثر 
ضعًف�ا م�ن ب�ني الالجئ�ني، ويضمن 
الصحي�ة،  الخدم�ات  إىل  وصوله�م 
اللقاحات.وأضاف�ت،  وخصوًص�ا 
نحت�اج إىل االس�تجابة األوىل لفريوس 
كورونا م�ن خالل تعزي�ز االختبارات 
وتعزيز الخدمات الصحية، واملشاركة 
املجتمعي�ة، ودعم عملي�ات التلقليح، 
وزيادة وصول األش�خاص إىل الرعاية 
خصوًصا أن عدد األرسة دون املستوى 
املطلوب بلغ مس�توى اإلشغال %100 
من ع�دد األرسة، والحاج�ة إىل تامني 
الرعاي�ة املنزلي�ة لتخفي�ف الح�االت 
باملس�تفيات التي تعانى من االزدحام 
الشديد للحاالت الخفيفة واملتوسطة، 
والوص�ول الع�ادل للقاح�ات وتوفري 
الرعاي�ة  وتوف�ري  اللقاح�ات  ه�ذه 

الصحي�ة، ويس�تلزم ذلك ح�ق الناس 
للحصول عىل الرعاية الصحية.

وأك�دت أن�ه م�ن املتوق�ع أن ي�زداد 
الطلب ع�ىل الرعاية الطبية يف النصف 
األول م�ن ه�ذا الع�ام بنس�بة %25، 
م�ن  الدع�م  تقدي�م  ىف  واالس�تمرار 

الطبي لالجئني، وبذل الجهود لضمان 
العاجلة  الطبي�ة  الصحي�ة  التغطي�ة 
لضم�ان اس�تمرار الرعاي�ة الطبي�ة 
العاجلة. وش�مل املؤتمر إحاطة حول 
مس�تجدات الوضع اإلقليمي لجائحة 
واالحتياج�ات  كورون�ا،  ف�ريوس 

لبن�ان  يف  اإلنس�انية  واألولوي�ات 
وباكس�تان، وشارك يف املؤتمر كل من 
الدكتور أحمد املنظري، املدير اإلقليمي 
الصح�ة  ملنظم�ة  املتوس�ط  ل�رق 
العاملية، والدكتورة نجاة رشدي، نائبة 
املنسق الخاص لألمم املتحدة يف لبنان، 
ومنس�ق الشئون اإلنس�انية يف لبنان، 
والدكت�ور جوليان هارنيس، املنس�ق 
املقيم لألمم املتحدة ومنس�ق الشؤون 
اإلنس�انية يف باكستان، والدكتور عبد 
النارص أبو بك�ر، رئيس برنامج إدارة 
أخط�ار الع�دوى، بمنظم�ة الصح�ة 
العاملية لرق املتوسط.وقال، أصدرت 
يف بداي�ة الع�ام تحدًيا عاملًي�ا لضمان 
تطعي�م العامل�ني الصحي�ني، وكب�ار 
الس�ن، يف جمي�ع البلدان خ�الل ال�� 
100 يوم األوىل م�ن عام 2021، حيث 
يصادف يوم الجمعة القادم الخمسني 
ي�وم، أدع�و الجميع لالنضم�ام إيل يف 
دعوة العمل لترسيع اإلنتاج ومشاركة 
التكنولوجي�ا، حت�ى نتمكن من إنتاج 
لقاح�ات كافي�ة للعال�م، وتوزيعه�ا 

بشكل عادل.

لبنان يعاني من إشغال المستشفيات بنسبة 100 % بسبب كورونا

ماذا يحدث لو أصابك حرقان في 
العين ألكثر من 3 أيام؟ 
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يصنع مالبسه
 من بقايا قماش الستائر واالثاث 

فيه  بيعت  الباردة«  الحرب  »آثار  عنوان  تحت  مزاداً  أمس،  أول  للمزادات«،  »جوليان  املزادات  دار  أجرت 
العام املايض بسبب  التابعة لـ»متحف تجسس الكي جي بي« يف نيويورك بعد إغالقه  مجموعة القطع 

تداعيات أزمة جائحة »كورونا«.ووصف موقع الدار اإللكرتوني، مزاد »آثار الحرب الباردة«، بأنه »أكثر 
املزادات يف العالم شموالً، ويعرض أندر وأهم القطع األثرية من الواليات املتحدة واالتحاد السوفييتي 
نسائية  يد  كانت حقيبة  املزاد  يف  أغىل قطعة  فإن  املوقع،  الباردة«. وحسب  الحرب  وكوبا من حقبة 
بكامريا خفية مدمجة فيها، وبيعت مقابل 32 ألف دوالر، بعدما كانت القيمة األولية لها أثناء طرحها 

الكامريات  من  ابتداء  املزاد،  يف  قطعة   400 من  أكثر  طرح  تم  املجموع،  دوالر.ويف  آالف  و3  ألفني  بني 
املصغرة وأجهزة التسجيل الصوتي املتخفية يف شكل مختلف األدوات املنزلية. وتم طرح العطاءات يف 

مدينة بيفريل هيلز بوالية كاليفورنيا.

الثالثاء  16  شباط  2021   العدد  2526  السنة الحادية عشرة

االهـوار هـي مجموعـة مسـطحات مائيـة تغطـي 
األرايض املنخفضة الواقعة يف جنوبي السهل الرسوبي 
العراقي، وتكون عىل شـكل مثلـث تقع يف محافظات 
العمارة والنارصية والبرصة. وتتسع مساحة األرايض 
املغطاة باملياه وقت الفيضان يف أواخر الشـتاء وخالل 
الربيـع وتتقلص أيـام الصيهود. وترتاوح مسـاحتها 

35-40 ألف كيلو مرت مربع.
اسـم  املناطـق  هـذه  عـىل  األوائـل  العـرب  وأطلـق 
»البطائح«، جمع بطيحة، ألن املياه تبطحت فيها، أي 

سالت واتسعت يف األرض وكان ينبت فيها القصب.
يف يـوم 17 يوليـو تمـوز 2016 وافق اليونسـكو عىل 
وضع األهـوار ضمن الئحـة الرتاث العاملـي كمحمية 

طبيعيـة دوليـة باإلضافة إىل املـدن األثريـة القديمة 
املوجودة بالقرب منها مثل أور و إريدو و الوركاء.

تقـع منطقـة األهـوار بـني دائرتـي عـرض 50 30ْ 
و50 32ْ شـماالً، وبـني الحدود اإليرانيـة من الرشق، 
إىل  جغرافيـا  الغرب.تقسـم  مـن  الهضبـة  وحافـة 
مجموعتني:مجموعـة األهـوار الواقعـة رشقـي نهر 
دجلة وأهمها الحويزة وتبلغ مسـاحتها داخل العراق 
نحـو 2863 كيلومـرتاً مربعاً.األهـوار الواقعـة غربي 
ار الذي تبلغ مسـاحته نحو  دجلـة وأهمها هور الحمَّ
2441 كيلومـرتاً مربعاً.أهـوار الفرات التـي تمتد من 
الخرض إىل الكفل بني فرعي الفرات )الحلة والهندية(. 
وتتألـف من عدد مـن األهوار الصغرية.تبلغ مسـاحة 

إجمـايل األهوار، فقـد تراوحت تقديراتهـا بني 9000 
و 20000 كيلومرتاً مربعاً، وتبلغ مسـاحتها بحسـب 
تقديرات أخرى عىل أساس وحداتها اإلدارية الصغرى 
والبالغة 20 ناحية ضمن املحافظات الثالث التي تقع 
فيهـا منطقة األهـوار وهـي محافظات )ميسـان – 
ذي قـار- البرصة( التي تعترب مراكـز التوازن املكاني 
والسكاني فيها.ويعيش سكان األهوار يف جزر صغرية 
طبيعية أو مصنعة يف األهوار، ويسـتخدمون نوعا من 

الزوارق يسمى باملشحوف يف تنقلهم وترحالهم.
لألهوار تأثري إيجابي عىل البيئة فهي تعترب مصدر جيد 
لتوفري الكثري من املواد الغذائية من األسماك و الطيور 
واملواد الزراعية التي تعتمـد عىل وفرة وديمومة املياه 

مثل الرز و قصب السـكر.ويعتقد البعض أن املنطقة 
هـي املوقع الـذي يُطلق عليـه العهد القديـم »جنات 
عدن«. وتشري الدراسات والبحوث التاريخية واألثرية 
إىل أن هذه املنطقة هي املكان الذي ظهرت فيه مالمح 
السومريني وحضاراتهم وتوضح ذلك اآلثار والنقوش 
السـومرية املكتشـفة. تعرضـت االهـوار للتجفيـف 
عام 1991 بعد االنتفاضة الشـعبانية، عقاباً لسـكان 
األهوار الذيـن قاموا بانتفاضة ضـد الدكتاتور صدام 
حسـني. ولم يتبقى سـوى 4% من إجمايل مسـاحتها 
بعـد تجفيف 96% منهـا، إال أن الحكومـة الحالية قد 
بدأت بمشـاريع لتنمية األهوار، حيث تعد اآلن االهوار 

من أجمل املناطق السياحية يف العراق. 

أقدم طبيب عىل بيع طفل حديث الوالدة بعد أن عجز والديه عن دفع 
نفقات املستشفى، يف واقعة أثارت الغضب واالستهجان لدى كثري من 

»املروعة«  بـ  اإلعالم  وسائل  وصفتها  التي  الواقعة  الناس. 
والية  يف  الصغرية  توالمبا  مدينة  يف  فصولها  جرت  قد 

زوجته  أحرض  قد  رجل  باكستان.وكان  يف  البنجاب 
املستشفيات  إحدى  إىل  املخاض  مرحلة  يف  وهي 

أنجبت  أن  وبعد  طفلهما،  إلنجاب  الخاصة 
التكاليف  بأن  تفاجئ  بسالمة  طفلها  األم 

عاجزين  وأنهما  لهما  بالنسبة  مرتفعة 
اليد. ذات  ضيق  بسبب  دفعهما  عن 
وهنا عرض عليهما الطبيب أن يبيعا 

املستشفى  فاتورة  لتسديد  املولود 
بحزم  األمر  رفضا  الوالدين  ولكن 

وشدة، ولكنهما لم يستطيعا أخذ 
طفلهما إىل منزلهما.وعقب ذلك 
عن  رغما  الطفل،  الطبيب  باع 
اللذين سارعا  إرادة األم واألب 
إىل تقديم شكوى بهذا الشأن 

إىل الرشطة.
الرشطة  داهمت  الفور  وعىل 
الطبيب،  لتعتقل  املستشفى 
أن  إىل  تقارير  أشارت  فيما 
مارست  املستشفى  إدارة 

ضغوطا كبرية 

طبيب يبيع رضيعا عجز والداه عن 
دفع نفقات المستشفى !

أنشطة متعددة وعروض  الربيع من خالل  الصني بعيد  احتفلت مناطق عدة يف 
يغلب عليها الطابع التقليدي املحيل.يف مقاطعة خنان وسط الصني، قدم فنانون 
شعبيون عرض ألعاب نارية من الحديد املنصهر أو ما يعرف باسم »داتيوخا«، 
ثقافياً غري مادي يعود تاريخه لنحو 500  اليونسكو تراثاً  الذي تصنفه  التقليد  هذا 
عام.وقدم العرض الخميس، ليلة رأس السنة القمرية الجديدة، حيث سخن الحديد 
بنية  شكل  الذي  الرشر  بإطالق  تسبب  ما  بارد،  جدار  عىل  درجة   1600 حتى 
العرض.أما شيامن بمقاطعة فوجيان رشقي الصني واملدينة الواقعة عرب املضيق 
جينمن فقد شهدتا عرضاً آخر يخطف األلباب يوم الجمعة، حيث أشعلت أكثر من 
68000 لعبة نارية منخفضة الكربيت يف العرض الذي استمر 30 دقيقة.منذ العام 
1987، شكل عرض األلعاب النارية السنوي حدثاً مهماً للسكان عرب املضيق للتعبري 

من خالله عن األمنيات الطيبة يف احتفاالت عيد الربيع، بحسب »يورونيوز«.

سقط بسيارة من على ارتفاع 22 مترًا ومازال حيا!

بيع قطع »الحرب الباردة« بالمزاد  عرض »داتيوخا« في احتفاالت الصين بعيد
الربيع 

غياب  بعد  اسكتلندا  يف  منزلها  إىل  مفقودة  قطة  عادت 
»إي. جمعية  أفادت  حسبما  سنوات،  أربع  من  يقرب  ملا 
بي.يس.إيه« الخريية لرعاية الحيوان اليوم االثنني.واختفت 
القطة بيال من منزلها يف دنفرمالين يف اليوم الذي عاد فيه 
يناير   29 2017.ويف  عام  عطلة  من  املنزل  إىل  أصحابها 
املايض، تم العثور عليها وهي مبللة ومختبئة تحت سيارة 
وأبناؤه  كالديكوت  جويل  ميال.وأصيب   15 نحو  بعد  عىل 

الثالثة بحالة »دهشة« من عودة بيال إىل املنزل.
أيضا  ابتهجنا  وقال كالديكوت: »لقد صدمنا تماما ولكننا 
... أبناؤنا سعداء فقط بعودة بيال... كانت تبدو غري طبيعية 
بعض اليشء يف األيام القليلة األوىل ولكن اآلن تبدو وكأنها 
لم تفارقنا«.وكان قد تم تركيب رشيحة إلكرتونية صغرية 
الحيوان  لرعاية  الخريية  للمؤسسة  أتاح  ما  بيال،  للقطة 

رعايتها حتى تم االتصال بعائلة كالديكوت.

تمّكـن املهنـدس املغربـي أنيس ِكرامـة، مهندس 
اإللكرتونيـات واالتصـاالت، مـن اخـرتاع قميص 
يحمي األطفـال مـن االختطاف.والقميص عبارة 
عن لباس داخيل يعمل عن طريق تطبيق يتّم عربه 
تتبّـع الحركـة، إذ يمّكن األرسة مـن تحديد مكان 
طفلهـا يف حال تعرضـه ألي تهديد.تخـرج أنيس 
كرامة، 26 عاماً، يف جامعة الحسن األول بسطات، 
حيـث حصل عىل إجـازة يف الهندسـة الكهربائية، 
ثـم شـهادة مهنـدس دولـة يف االتصـاالت سـنة 
2016، وهـو يقطـن اآلن بالعاصمـة االقتصادية 
الـدار البيضاء حيث يسـري رشكتـه املتخصصة يف 
ذهنـه  إىل  والتكنولوجيا.وتبـادرت  اإللكرتونيـات 
فكـرة تصميم هـذا القميص الذكـي، بعد فاجعة 
اختطـاف وقتل الطفـل عدنان بوشـوف، بمدينة 
طنجة، فقال: ملاذا ال نسـخر التكنولوجيا لحماية 
األطفال من التحـرش واالعتداءات؟لم يتأخر أنس 

يف تصميم اخرتاعه، فقام بالتواصل مع عدة أطباء 
متخصصـني يف صحة األطفال، لجمـع املعلومات 
وفهم الظاهرة.جدير بالذكـر أن القميص به عدد 
مـن الحساسـات املتصلـة بجسـم الطفـل والتي 
تستشعر خوفه أو إحساسه بالخطر، وذلك اعتمادا 
عـىل وترية نبضـات القلب، وتغري حرارة الجسـم، 
واضطراب التنفس، وارتفاع منسـوب األدرينالني 
يف الدم.ويتوفر القميص أيضا عىل حاسوب صغري 
يدرس كل هذه املعطيات، ويقوم باالتصال هاتفيا 
باآلبـاء فور تعرض الطفل ألي خطر، ويسـمعون 
حينهـا كل ما يجري يف محيط طفلهم، كما تمكن 
من تحديـد موقعه وتتبع تحركاته لحظة بلحظة، 
كمـا يمكـن ارتـداء القميـص كلبـاس داخيل، ال 
يمكـن ألحـد أن يراه.ويتواصـل املخـرتع املغربي 
حاليـا مـع مجموعة مـن املصانـع للحصول عىل 
الرخص الالزمة للـرشوع يف اإلنتاج والتوزيع عىل 

وسوف  العالم،  مسـتوى 
يطرحـه قريبـا يف األسـواق 

وبثمـن مناسـب.وليس هـذا 
هـو االخـرتاع األول ألنس، إذ 
إن أول مـرة تفتقـت فيهـا 
سـنة  اإلبداعيـة،  موهبتـه 
2012، عندمـا قـام بإعداد 

جهـاز للوقايـة مـن حوادث 
السري، يتم وضعه داخل السيارة، 

العالمـات  إىل  السـائق  بتنبيـه  ليقـوم 
التشـوير وتذكـريه عنـد تشـتت انتباهه.

يهّم تسهيل عملية التصويت وضبط نتائج 
االنتخابات، وتسـهيل حصـول الطلبة عىل 
وثائقهم انطالقا من الشباك األوتوماتيكي 
والـذي وصـل مراحلـه النهائيـة وسـيتم 
اإلعالن عنها قريبا، وغريها من املشاريع.

يبدو أن هناك قصة حب مريرة وراء واحدة من أقدم البطاقات 
املطبوعة بمناسبة يوم الحب، فالبطاقة تدور حول سيدة كتبت 
تؤنب حبيبها عىل اختفائه فجأة من حياتها من دون تفسري.
تتميز   .1797 عام  إىل  تعود  أخرياً،  عنها  ُكشف  التي  البطاقة 
داخلها،  الرسالة  أما  المرأة،  أنيقة  صورة  مع  رقيق  بتصميم 
فموجهة من سيدة تدعى كاثرين موسداي إىل رجل اسمه براون 
الربيطانية،  ميل«  »دييل  صحيفة  إىل  لندن.واستناداً  يف  يعيش 
كاثرين  خطتها  التي  بالبطاقة  يورك«  متاحف  »صالة  تحتفظ 
لندن  يف  براون  من  فيها  تتطلب  مجهول  عنوان  من  موسداي 

تلبية  لعدم  سبب  »لديه  يبدو  ما  عىل  الذي  للقائها،  املجيء 
أقوله  خاص  يشء  لدي  »طاملا  الرسالة:  يف  جاء  ومما  طلبها«. 
لك، أتمنى أن تكون عىل استعداد للموافقة عىل املجيء يوم األحد 
املقبل يف كل األحوال، ويف حال قيامك بذلك، فإنك تدين بخدمة 
ملن يتمنى لك كل الخري«.وتبقى البطاقة التي اختارتها موسداي 
أقدم بطاقة مطبوعة ليوم الحب، وقد طبع عىل حوافها أبيات 
شعرية تقول: »منذ هذا اليوم السعيد، الطبيعة بأرسها تمتلئ 
مطبعة  يف   1797 يناير   12 يف  طباعتها  واملرح«.تمت  بالحب 

»دون فريبورن« بلندن.

 ، زواج عروسني  أسبوع عىل  يمر  يكد  لم 
حتى طلبت الزوجة الرشطة لزوجها الذي 
نفيس. طبيب  إىل  يحتاج  بأنه  وصفته 
وصدمت سيدة بالغة من العمر 56 عاًما، 
باتصال  ابنتها  زفاف  حفل  انتهاء  بعد 
منها وهي تبكي وتطلب منها أن تحرض 
مع  الحياة   يف  ترغب  ال  وأنها  الحال  يف 
فإن  »مرتو«  صحيفة  وبحسب  زوجها. 
اتصلت  عاما،   21 العمر  من  بالغة  شابة 

زوجها  عن  الرشطة  تبلغ  أن  بوالدتها 
املقالب  بسبب سخافاته وتفننه يف صنع 
الزواج.  من  األوىل  اللحظة  منذ  فيها 
وأوضحت الفتاة أنها ال ترغب يف استكمال 
حياتها مع ذلك الشخص وأكدت أنه ليس 
طبيب  لزيارة  بحاجة  أنه  ويبدو  طبيعيا 
اليشء  وهي  املقالب  يعشق  فهو  نفيس، 
وكشفت  بالسعادة.  يشعره  الذي  الوحيد 
الفتاة أن زوجها أخربها يف فرتة الخطوبة 

أنه يعشق املقالب وإطالق النكات واملزاح 
أن  تتخيل  لم  أنها  إال  الروتني،  لكرس 
حياتها ستتحول إىل مزحة كبرية ومقالب 
أن  كادت  أنها  إىل  وأشارت  ساعة.  كل 
املستشفى  يف  بالزواج  األوىل  ليلتها  تبيت 
بسبب مفاجأة مرعبة حرضها لها يف ليلة 
أرضية  الصابون يف  أن وضع  بعد  الزفاف 
أن  وكادت  الفتاة  فانزلقت  بأكمله  املنزل 

تُكرس قدماها.

تطلب الشرطة لزوجها بعد أسبوع من الزواج

الكشف عن أقدم )كارت تهنئة ( مطبوع

قطة تعود إلى منزل قميص ذكي يحمي األطفال من االختطاف
 أصحابها بعد 4 سنوات

زفاف جماعي على ظهور 
األفيال في تايالند 

 احتفـل 104 عشـاق بمراسـم زواجهـم عىل ظهـور األفيال يف 
تايالنـد ضمن مراسـم زفاف جماعي سـنوية تقـام يف حديقة 
للنباتـات رشقـي بانكوك بمناسـبة عيـد الحب.وقـادت فرقة 
موسيقية وراقصات موكب األفيال واملقبلني عىل الزواج وأرشف 
مسـؤول محـيل كان عىل ظهر فيل هو اآلخر عـىل توقيع أوراق 
عقـد القران.وقال باتيبات بانتانون )26 عاما( الذي عقد قرانه 
عىل عروسـه البالغة من العمـر 23 عاما »أفكر منذ وقت طويل 
يف أننـي إذا كنت سـأوقع أوراق الزواج يوما مـا فال بد أن يكون 

الحدث استثنائيا«.
وعقـد القران عىل ظهـور األفيال حدث سـنوي يف حديقة نونج 
نوتش االستوائية بمقاطعة تشـونبوري وعادة ما يجتذب 200 
من الراغبني يف دخول القفص الذهبي. لكن عدد املشـاركني هذا 

العام انخفض بسبب جائحة كورونا.

جففها الدكتاتور وأدخلتها اليونسكو الئحة التراث العالمي
وار الجنوب

أه
يتعامل عىل رصصور، وهو منجد أردني 
العاصمة  باألزياء، مع شوارع  شغوف 
أو  مرسحا  باعتبارها  عمان  األردنية 
ومع  به  الخاص  األزياء  عرض  ممىش 

املارة باعتبارهم جمهور العرض.
يف  أيامه  يميض  عاما(   29( فرصصور 
ويستخدم  األثاث  قطع  بتنجيد  عمله 
بقايا القماش يف تصميم وحياكة بذالت 

ملونة فريدة من نوعها لنفسه.
تحقيق  هو  ذلك  من  رصصور  وهدف 

مثل  فريد  كشخص  حيه  يف  الشهرة 
شغوف  أنه  موضحا  املميزة،  مالبسه 
القضاء  أجل  التدوير من  بإعادة  كذلك 

عىل املخلفات.
اآلن  حتى  وخيّط  رصصور  وصمم 
 15 مدى  عىل  بدلة   125 إجماليه  ما 
ال  أنه  ومع  كمنجد،  عمله  من  عاما 
يوضح  فإنه  حاليا  للبيع  بدله  يعرض 
نماذج  يصمم  بأن  سعيدا  سيكون  أنه 

مماثلة من أجل الزبائن املهتمني.


