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واشنطن ُتلّمح بإرسال قوات عسكرية »تدعم« 
مهمة الناتو في العراق

الكاظمي ُيكّبل العراقيين بـ»أغالل غربية«

المراقب العراقي/ المحرر السياسي...
عىل وقع االنتهاكات املستمرة للسيادة 
العراقي�ة، وبالتزامن م�ع إعالن حلف 
ش�مال األطليس »النات�و«، رفع تعداد 
قوات�ه يف الع�راق إىل ثماني�ة أضعاف، 
األمريكي�ة  الدف�اع  وزارة  فتح�ت 
»البنتاغ�ون«، الب�اب أم�ام إمكاني�ة 
إرس�ال املزيد م�ن الق�وات إىل الرشق 
األوس�ط كجزء م�ن مهم�ة »الناتو«، 
بذريعة دعم القوات العراقية، وضمان 

عدم عودة »داعش« مرة أخرى.
ووفقاً لترصيح�ات أدلت بها املتحدثة 
إل  جيس�يكا  البنتاغ�ون،  باس�م 
ماكنولتي لش�بكة )يس. أن. أن(، فإن 
»الوالي�ات املتح�دة تش�ارك يف تكوين 
قوة بعثة الناتو يف العراق، وستس�اهم 
املهم�ة  ه�ذه  يف  الع�ادل  بنصيبه�ا 

املوسعة«. 
وقال�ت ماكنولت�ي: »تظ�ل الوالي�ات 
املتحدة ورشكاؤه�ا يف التحالف الدويل 
بضم�ان  ملتزم�ن  داع�ش  لهزيم�ة 
الهزيم�ة الدائم�ة لداع�ش، وتتطل�ع 
املش�اورات  مواصل�ة  إىل  ال�وزارة 
م�ع الع�راق وحل�ف ش�مال األطليس 

والتحالف العاملي«.
وتح�دث وزي�ر الدفاع األمريك�ي لويد 
أوستن عن املهمة الجديدة مع نظرائه 
يف الناتو، خ�الل اجتماع وزراء الدفاع، 

الخميس املايض.
وتقول »يس. أن. أن« إن أوس�تن رحب 
يف  النات�و  ملهم�ة  املوس�ع«  »بال�دور 
الع�راق، وفقا لقراءة املناقش�ات التي 

قدمها البنتاغون. 

األمريكي�ة،  الترصيح�ات  وتع�زز 
»املراق�ب  أوردته�ا  الت�ي  املعلوم�ات 
العراق�ي«، ضم�ن تقريرها املنش�ور 
بعدده�ا الصادر ي�وم الثالثاء املايض، 
الوالي�ات  إىل اس�تمرار  أش�ار  وال�ذي 
عناوي�ن  خل�ف  بالتس��رّ  املتح�دة، 
مختلف�ة، لتربير تواجدها العس�كري 
يف الع�راق ورف�ع وتريته، مس�تغلرّة يف 
ذلك، “التغ�ايض” الحكومي واملماطلة 
يف تنفيذ ق�رار مجلس النواب، القايض 
بإخ�راج الق�وات األجنبي�ة كاف�ة من 

األرايض العراقية.
الت�ي  الربرّاق�ة  العناوي�ن  أب�رز  وم�ن 
تتخذها واشنطن، غطاًء فعلياً لقواتها 
القابع�ة داخ�ل معس�كرات وقواع�د 
ن�ة، هرباً م�ن صواريخ فصائل  محصرّ
املقاومة اإلس�المية، هو حلف ش�مال 

األطليس “الناتو”.
يف املقابل نفى مستشار األمن الوطني 
العراق�ي قاس�م األعرج�ي أن يك�ون 
الع�راق ق�د اتف�ق م�ع حلف ش�مال 
األطل�يس عىل زي�ادة أع�داد مدربيه يف 

العراق.
األعرج�ي ع�ىل ع�دم وج�ود  وش�دد 
اتف�اق من هذا النوع م�ع الناتو قائال 
إن الحل�ف يعم�ل يف الب�الد بموافق�ة 
الحكومة العراقية وبالتنس�يق معها، 
وتدريبي�ة  استش�ارية  مهمت�ه  وإن 

وليست قتالية.
ويف تغري�دة ل�ه ع�ىل توي��، أض�اف 
األعرج�ي »نتع�اون م�ع دول العالم، 
ونس�تفيد م�ن خرباته�ا يف املش�ورة 
والتدريب، لتعزيز األمن، وال اتفاق عىل 

أعداد املدربن حتى اآلن«.
بع�د  األعرج�ي  ترصيح�ات  وتأت�ي 
إعالن األمن الع�ام لحلف الناتو ينس 
س�تولتنربغ  الخميس امل�ايض، زيادة 
ع�دد أفراد بعثة الحل�ف يف العراق من 

500 جندي إىل 4 آالف.
مؤتم�ر  خ�الل  س�تولتنبريغ  وأك�د 
صحفي عق�ده يف ختام الي�وم الثاني 
من اجتم�اع وزراء دفاع الناتو املنعقد 
يف بروكس�ل، أن الق�رار يقيض بزيادة 
عدد أفراد بعثة حلف ش�مال األطليس 
يف الع�راق م�ن 500 حت�ى أربعة آالف 

شخص.
برام�ج  أن  إىل  س�تولتنبريغ  وأش�ار 

التدري�ب للنات�و ستش�مل بفضل هذا 
الق�رار املزيد م�ن املؤسس�ات األمنية 
العراقي�ة واملناط�ق خ�ارج العاصمة 

بغداد.
ه�ذا  بح�ث  أن�ه  س�تولتنبريغ  وأك�د 
املوضوع يف وقت س�ابق من األس�بوع 
امل�ايض م�ع رئي�س ال�وزراء العراقي 
ب�أن  الكاظم�ي وطمأن�ه  مصطف�ى 
جميع خطوات الحلف س�تتخذ حرصا 

بالتنسيق مع حكومة بغداد.
الدف�اع األمريك�ي لوي�د  وكان وزي�ر 
أوستن قد قال إن بغداد رحبت بتمديد 
مه�ام النات�و يف الع�راق، والت�ي تلبي 
رغب�ة الحكومة العراقي�ة وتطلعاتها، 

عىل حد زعمه.
ويأت�ي ذلك يف وقت صوت فيه مجلس 
النواب، خالل جلسة استثنائية عقدها 
يف الخامس من كان�ون الثاني 2020، 
عىل ق�رار ُيلزم الحكوم�ة بالعمل عىل 
جدول�ة إخ�راج الق�وات األجنبية من 
الع�راق، ومنعها من اس�تخدام أرض 
لتنفي�ذ  الب�الد وس�مائها ومياهه�ا، 
أي�ة أعم�ال عدائية تج�اه دول الجوار 

الجغرايف.
وتعليق�اً عىل رفع تعداد ق�وات الناتو 
يف الع�راق، يق�ول عضو لجن�ة األمن 
والدفاع النيابية مهدي تقي ل�«املراقب 
العراقي«، إن »عىل الحكومة مصارحة 

الش�عب العراقي بحقيقة زيادة أعداد 
ق�وات النات�و يف العراق وكذلك بش�أن 
جدولة انسحاب القوات األمريكية من 

األرايض العراقية«.
ويضي�ف تق�ي أن »القوات املس�لحة 
العراقي�ة بكاف�ة صنوفها اس�تعادت 
مواجه�ة  ع�ىل  وقدراته�ا  عافيته�ا 
والتحدي�ات  اإلرهابي�ة  املجامي�ع 
املحتمل�ة بع�د االنتص�ار الكب�ري عىل 

تنظيم داعش اإلجرامي«.
وي�ردف قائالً: »لس�نا بحاج�ة لزيادة 
عدد القوات األجنبية يف البالد، وأن ذلك 
يع�د انتهاكاً للس�يادة، كونه يتعارض 
مع اإلرادة الش�عبية والق�رار الربملاني 
الذي ص�وت علي�ه مجلس الن�واب يف 

كانون الثاني من العام املايض«.
جدي�ر بالذكر أن ق�رار الربملان، حظي 
بتأييد ش�عبي واسع، تمثرّل بتظاهرات 
مليوني�ة غاضب�ة، طالب�ت ب�”ط�رد 
االحتالل” الس�يما بعد عملي�ة اغتيال 

قادة النرص.
وق�د تج�ددت االحتجاج�ات العارمة، 
بع�د م�رور ع�ام ع�ىل الفق�د الكبري 
إذ  املط�ار،  جريم�ة  أحدثت�ه  ال�ذي 
�م العراقي�ون بمختل�ف مذاهبهم  نظرّ
وقومياتهم، تظاهرة مليونية حاش�دة 
ت بها س�احة التحرير ومحيطها  غصرّ
يف الثال�ث من كان�ون الثان�ي 2021، 
لتعل�ن بش�كل رس�مي أن الش�هيدين 
س�ليماني واملهن�دس هما رم�زان قد 
خل�دا يف ضمائ�ر العراقي�ن رغم أنف 

الراقصن عىل دمائهما.
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موقف إيراني صارم إزاء 
االتفاق النووي

متى يكون العراق قويًا؟!
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في هذا العدد

المراقب العراقي/بغداد...
انتقد كتل�ة صادق�ون النيابية، امس 
الس�بت، مواق�ف الحكوم�ة العراقية 
املتاخذلة تج�اه االردن، فيما بينت ان 

االخرية ُتؤوي بقايا النظام املقبور.
وقال النائب عن الكتلة حس�ن س�الم 
يف ترصي�ح صحفي تابعت�ه »املراقب 
العراق�ي« : »نع�رب عن س�خطنا من 
لق�اء قن�اة التكف�ري واالره�اب قناة 
العربي�ة م�ع املجرم�ة رغ�د لتلمي�ع 
ص�ورة الجرائم التي ارتكبتها عصابة 
ص�دام وزمرته العفن�ة«. واضاف انه 
»لي�س غريبا م�ن هذه القن�اة اللقاء 

م�ع بقاي�ا املقب�ور لك�ن الغريب هو 
مواق�ف الحكومة العراقي�ة املتخاذلة 
تج�اه االردن بتقدي�م النفط باس�عار 
زهي�دة واعفاء البضائ�ع االردنية من 
الرضائ�ب«. وب�ن ان »االردن  يقاب�ل 
ذلك باالس�تخفاف بالش�عب العراقي 
ودمائه من خالل اي�واء بقايا االجرام 

الصدامي وزمر البعث املقبور«.
يش�ار اىل ان قن�اة العربي�ة كان�ت قد 
اج�رت عدة لق�اءات مع ابن�ة املقبور 
صدام املقيم�ة يف االردن، التي حاولت 
من خالل تلك اللق�اءات تلميع صورة 

حكم والدها.

المراقب العراقي/بغداد...
طالب�ت لجنة الصحة والبيئة النيابية، امس الس�بت، بفرض الحظر الدائم بعدد 

من املدن بسبب ارتفاع االصابات يف الساللة الجديدة من فايروس كورونا.
وقال عضو اللجنة جواد املوس�وي يف ترصيح صحفي تابعته »املراقب العراقي«  
ان “اس�تمرار اع�داد االصابات بف�ريوس كورونا يؤرش امرا خط�ريا عىل النظام 
الصح�ي«. واض�اف ان »م�ؤرش ازدياد االصاب�ات االعىل يكمن يف بغ�داد الكرخ 
ومحافظتي كربالء والنجف«، مش�ريا اىل ان »غالبي�ة االصابات بتلك املحافظات 

هي بالساللة الجديدة«.
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المراقب العراقي/ أحمد محمد...
للعاصمة  الش�مالية«  »الخ�ارصة  مازالت 
»الطارمي�ة«  بقض�اء  املتمثل�ة  بغ�داد 
اىل  تتع�رض  به�ا،  املحيط�ة  واملنطق�ة 
خروقات أمنية من قبل جماعات »داعش« 
االجرامي�ة، فبع�د ع�دة أش�هر م�ن زيارة 
رئيس ال�وزراء مصطف�ى الكاظمي وعىل 
خلفية االعتداء الس�ابق الذي طال املنطقة 
وتوعده بإطالق عملي�ة أمنية هناك إلنهاء 
تواجد الجماعات االرهابية، تكرر املش�هد 
االمني�ة  الق�وات  ليس�تهدف  جدي�د  م�ن 

الحكومية مجددا. 
قي�ادي يف الحش�د الش�عي، أك�د، أن هذه 

املنطقة وبسبب الوضع الجغرايف الذي تقع 
فيه باالضافة اىل حجم الضغوط السياسية 
الت�ي تمارس عىل مركز القرار االمني، هي 

التي تسببت بتكرار الهجمات االرهابية.
وقضاء الطارمية أحد األقضية الستة التي 
تحيط بالعاصمة وتس�مى بح�زام بغداد، 
وتكم�ن أهميته يف ربطه أرب�ع محافظات 
عراقي�ة ه�ي بغداد وص�الح الدي�ن ودياىل 
واألنب�ار ويتألرّ�ف ه�ذا القضاء م�ن ثالث 
نواحي هي مركز القضاء وناحية املشاهدة 
وناحي�ة العبايجي وتبلغ مس�احته حوايل 

192411 دونم.
وأعلنت خلية اإلعالم األمني، أمس السبت، 

تفاصيل العملية العس�كرية التي وقعت يف 
الطارمية، فيما أكدت عىل أنها ستستمر.

وقال�ت الخلي�ة، إنه بن�اًء ع�ىل معلومات 
اس�تخبارية دقيقة، تفيد بوجود مجموعة 
بقض�اء  الطاب�ي  بس�اتن  يف  إرهابي�ة 
الطارمية ش�مايل العاصمة بغ�داد، نفذت 
السادس�ة  الفرق�ة  م�ن  مش��كة  ق�وة 
العش�ائري  والحش�د  العراق�ي  بالجي�ش 
عملي�ة مداهمة عىل املكان واش�تبكت مع 

هذه املجموعة اإلرهابية.  
وبحس�ب البي�ان فأن�ه »تمكن�ت القوات 
األمنية من قتل خمس�ة عن�ارص إرهابية، 
كما أس�فرت أيضاً عن استشهاد أثنن من 

الحشد العشائري وإصابة جندي«.  
وأش�ارت الخلي�ة إىل أن »عملي�ة البح�ث 
والتفتيش الزالت مس�تمرة يف هذه املنطقة 

التي نفذت فيها املداهمة.
وعىل صعي�د متصل، أك�دت مديرية إعالم 
الحشد الشعبي، »استشهاد مقاتل باللواء 
47 بالحشد وإصابة اثنن آخرين بانفجار 
عب�وة ناس�فة يف ج�رف الن�رص، كم�ا أن 
مقاتال م�ن اللواء 47 بالحش�د استش�هد 
وأصي�ب اثن�ان آخ�ران، بانفج�ار عب�وة 

ناسفة يف جرف النرص شمال بابل«.  
وأش�ار القيادي بالحشد الش�عبي أبو نور 
السماحي، أن قوات الحشد بارشت بنصب 

كمن محكم يف الطارمية خالل عملية قتل 
وايل بغداد وعنارص إرهابية أخرى.

وقال الس�ماحي إن�ه “تم قتل س�بعة من 
إرهابي�ي داع�ش خالل العملي�ة األمنية يف 

الطارمية بمشاركة قوات الجيش”.
وأجرى رئيس ال�وزراء العراقي، مصطفى 
الكاظم�ي، أم�س الس�بت، زي�ارة لقضاء 
الطارمي�ة يف العاصم�ة بغ�داد، ل�إرشاف 
ع�ىل عملي�ات مالحق�ة عن�ارص داع�ش، 
بع�د س�اعات م�ن مقت�ل وايل القض�اء يف 
الجماع�ات االرهابي�ة وثالث�ة عنارص من 

الحشد الشعبي باشتباك مع داعش.
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المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي...
أبدى عدد من املزارعن س�خطهم ورفضهم 
لسياس�ة الحكوم�ة الحالي�ة الت�ي ل�م ُتبِد 
اهتمام�ا يف حماي�ة املنت�ج الوطني بس�بب 
املجامالت السياسية إلقليم كردستان وعدم 
منعه من إغراق االس�واق املحلية بمحاصيل 
مس�توردة ش�بيهة باملنتج الوطني , ما أدى 
اىل نف�ور أع�داد كب�رية م�ن املزارع�ن ع�ن 
زراع�ة أراضيه�م بس�بب الخس�ائر الكبرية 
الت�ي تكبدوها ج�راء ذلك , ورغ�م إجراءات 
وزارة الزراع�ة يف الحد من اإلغراق الس�لعي 

للمس�تورد من خالل مطالباته�م الحكومة 
بصول�ة أمني�ة ع�ىل املناف�ذ الحدودي�ة غري 
الرس�مية مع محافظات الوس�ط والجنوب 
وحت�ى املناط�ق الغربي�ة للحد م�ن تهريب 
املحاصيل والس�لع عن طريق منافذ االقليم، 
إال أن اس�تجابة الحكوم�ة م�ا زال�ت دون 
املس�توى،  فهن�اك جه�ات متنفذة تس�عى 
إلبق�اء الع�راق بل�دا اس�تهالكيا للبضائ�ع 

املستوردة .
وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي كش�ف 
عن مواقف صادمة يمارس�ها سفراء بعض 

ال�دول عندم�ا يلتقون به يف الوزارة، مش�ريا 
إىل أنهم يتعاملون ك�”محتلن” ويحاسبونه 

عىل منع االسترياد ب�”كل قباحة”.
وق�ال الخفاج�ي ، إن “س�فراء بعض الدول 
خصوص�ا الكربى عندم�ا يأت�ون للقائي يف 
ال�وزارة يحاس�بونني بكل قباح�ة عىل منع 
االس�ترياد ويطالبونني بفتحه”، مش�ريا إىل 
أن “الس�فراء يتحدثون معي بخصوص منع 

االسترياد وكأنهم محتلون”.
وأض�اف، أن “االقتص�اد العراق�ي يتع�رض 
“خس�ائر  أن  مبين�ا  دويل”،  الس�تهداف 

الفالحن تبلغ 250 مليون دينار يوميا  و7.5 
مليارات دينار شهريا”.

واعترب الخفاجي أن “وزارة الزراعة أصبحت 
ال معن�ى لها بعد 2003، الفتا إىل أن “الوزارة 

لم تقدم أي يشء للفالحن”.
ه�ذه الترصيح�ات أث�ارت س�خطا ش�عبيا 
والدبلوماس�ية  الحكوم�ة  ضع�ف  بس�بب 
العراقي�ة , فق�د كش�ف رئي�س الجمعي�ات 
الفالحية حيدر العصاد, عن وجود 17 منفذا 
غري رس�مي يف إقليم كردستان العراق تسهم 
بدخول م�واد مهربة ت�رض باملنتج الوطني، 

مش�ددا عىل رضورة أن تكون هناك س�طوة 
لوزارة الزراعة لحماية املنتج.

وق�ال العص�اد  أن�ه “يجب أن تك�ون هناك 
سطوة لوزارة الزراعة لحماية املنتج”، الفتا 
إىل أن “نس�بة املنتج املحيل يف أسواق بغداد ال 

تتجاوز %10”.
وأوضح العص�اد أن “وزارة الزراعة لم تعط 
إجازة استرياد طماطم منذ 2018، مشريا اىل 
“معاناة الفالحن بشكل كبري جراء استمرار 

عمليات التهريب.
تفاصيل اوسع صفحة 3

»منجل« القوات األمنية يحصد رؤوس 
الدواعش في مزارع الطارمية 

سفارات تضع »عصا« التعطيل في 
عجلتي الزراعة والصناعة المراقب العراقي/بغداد...

كش�فت اللجنة املالية النيابية، امس السبت، عن ابرز ما تمت اضافته 
عىل قانون املوازنة.

وق�ال عضو اللجنة ص�ادق مدلول يف بيان تابعت�ه »املراقب العراقي«، 
ان »ابرز ما تم تمريره يف موازنة 2021، هو رصف جميع مس�تحقات 
الفالح�ن وقبل الجميع أن يتم تمرير املوازن�ة«، مبينا انه »تم تحويل 
حملة الش�هادات م�ن البكالوريوس وصع�وداً يف ال�وزارات االمنية اىل 

املالك املدني للراغبن وداخل مالك الوزارة نفسها«.
واضاف انه »تم تخصيص درجات وظيفية للمشمولن بقانون التدرج 
الطب�ي  )قان�ون 6 لع�ام 2000(«، الفت�ا اىل انه »ال اس�تقطاعات وال 

رضيبة دخل للموظفن أو املتقاعدين يف املوازنة«.
ولف�ت اىل ان�ه »ت�م إدراج رصف الروات�ب املتأخ�رة من�ذ ح�وايل عام 
للمبارشي�ن ع�ىل وزارة العمل يف بابل واملثنى وتربية بابل«، مش�ريا اىل 

»اننا مررنا قانون تعين األوائل وحملة الشهادات يف املوازنة«.
وتاب�ع مدلول انه »تم تخصيص رواتب للمحارضين واالجراء والعقود 

وكل املشمولن بقرار 315 ضمن املوازنة وبشكل شهري ثابت«.

المالية النيابية تكشف عن أبرز ما 
تمت إضافته على موازنة »21«

كتلة سياسية تنتقد مواقف الحكومة 
»المتخاذلة« تجاه األردن

الصحة النيابية تطالب بفرض 
الحظر الدائم بعدد من المدن

المراقب العراقي/بغداد...
اكد مساعد رئيس جهاز املخابرات ال�كي السابق، جودت أوناش،امس 
السبت، ان  العملية العسكرية ال�كية “مخلب النرس 2” يف منطقة قارا 

بشمال العراق فشلت يف تحقيق اهدافها.
ونقل�ت صحيفة زم�ان ال�كية املعارضة، عن االس�تخباراتي الس�ابق 
ترصيح�ًا تابعت�ه »املراقب العراقي« انه »نحن أمام وضع غري ش�فاف، 
ه�ل كان�ت العملية العس�كرية عملية تحري�ر وإنق�اذ للمختطفن، أم 
أنها عملية عس�كرية عامة تس�تهدف األماكن التي ينشط فيها العمال 
الكردس�تاني؟ ترصيحات املس�ؤولن تش�ري إىل أنها كانت عملية إنقاذ 
رهائن من قبضة العمال الكردس�تاني، لكن املشكلة أن العمليات يجب 
أن تنفذ بشكل رسي ال يعرفها أحد«. واوضح أوناش، أن »عملية تحرير 
األرسى عملية حساس�ة وس�تنجح فقط من خالل الفرق املخرضمة يف 
هذا املجال وعرب إجراءات خاصة بطريقة ال يمكن أن يشعر بها التنظيم 
الذي يشكل خطرا، مفيدا أن حياة األرسى الذين سيتم تحريرهم تشكل 
األولوية يف مثل هذه العمليات«. وأشار إىل ان »الرئيس بنفسه تحدث عن 
زف�ه برشى للمجتمع ال�كي قبل بدء العملية العس�كرية التي انطلقت 
يف العارش من الش�هر الج�اري، ومن ثم بدأت عملي�ة برية بدعم جوي. 
أي أن الس�لطات ال�كية كش�فت عن معلومات زادت من يقظة العمال 

الكردستاني ودفعته إىل اتخاذ إجراءات اح�ازية جديدة”.

تركيا تعترف بفشل عملياتها 
العسكرية في شمال العراق 

6
المنتخب العراقي يحافظ على مركزه 

بتصنيف »فيفا« 

المراقب العراقي/بغداد...
أعلنت املقاومة االس�المية كتائب حزب الله، 
امس الس�بت، عن نبأ استش�هاد القائد »ابو 

يارس املعلم«.
وقال�ت الكتائ�ب يف بي�ان حصل�ت »املراق�ب 
العراق�ي« عىل نس�خة منه : »َت�زِفُّ املَُقاَوَمُة 
اإلس�الِميرُّة َكَتاِئُب ِحزِب اللِه َش�ِهيَدَها الَقاِئَد 
املَُجاِه�َد عمار عبد الحس�ن ه�ادي العبوديرّ 
)أبو ي�ارِس املُعلرّ�م(، لَِيلَتِح�َق ِبَقاِفلَ�ِة ِرَفاِقِه 

َهاَدِة«. ُموِد والشَّ َعَداِء يِف َدرِب الصُّ السُّ
واض�اف البي�ان :َ »إنََّن�ا لََنغِبُطُه َعىَل ُحس�ِن 
الِخَتاِم يف َمِس�رَيِتِه الِجَهاِديرّ�ِة الِتي أَثَبَت ِفيَها 

ِبَجَداَرٍة أنرُّه ُمَجاِهٌد َقلَّ َنِظريُه«.

ووص�ف البيان الش�هيد القائد بان�ه »ُمَقاِوٌم 
َشحَّ َمِثيُلُه، َقد َقاَوَم ُقورّاِت االحِتالِل، األمِريِكيرّ 
َحترّ�ى  األبَط�اِل  ِجَه�اَد  َوَجاَه�َد  الِع�َراِق،  يِف 
َهِزيَمِتهم، َوَس�اَهَم يف الدِّفاِع عن املُقدرّس�اِت، 
وِحَمايِة الُحرماِت، ولَم َيَزل كذلك حترّى أضاَف 
لتجارِة جهاِدِه َمَع الله بطوالٍت وصوالٍت عىل 
حص�وِن التكف�رِي الداعيشرّ اإلجرام�يرّ وعاَش 
لحظاِت النرِص عىل داعٍش وتحرير األرض من 

العدو ».
وتابع�ت الكتائ�ب يف بيانه�ا: » إنرّن�ا برحيلِه 
ُنعزرّي أنُفَس�َنا، وَندُعو اللَه أن ُيس�كَنُه فسيَح 
َجنرّاِت�ه، َوُينِعَم علي�ه ِبرضواِن�ه، وُيلهم أهلَه 

لواَن إنرّه َسميٌع ُمجيب«. وذويه الصرَب والسُّ

مقاوم َشحَّ مثيله .. كتائب حزب اهلل 
تؤبن الشهيد »المعلم«
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اإلعالم واالجتماع الطارئ ..
يبدو واضحا للعيان مدى التأثري الفاعل لإلعالم يف مجريات 
األحداث للح�د الذي جعله يحتل املرتب�ة األخطر واألكرب يف 
اس�راتيجيات الح�روب  والرصاعات عىل مس�توى العالم 
. ال أريد أن أس�هب يف الش�واهد التأريخي�ة واآلنية ملا جرى 
بمناط�ق مختلف�ة يف بعض الدول بالوط�ن العربي أو دول 
أخ�رى َولْنأِت عىل العراق وما جرى منذ س�قوط الصنم يف 
نيس�ان 2003 حتى يومنا هذا وما يج�ري اآلن من أحداث 
ورصاعات بني جهات معلومة تأخذ من اإلعالم س�الحا لها 
يف الدفاع والهجوم  يف تغيري القناعات وقلب الحقائق  وخلق 
ال�رأي العام مع اس�ترشاء الفس�اد يف العملية السياس�ية  
وطغي�ان مافايات الفاس�دين من رؤس�اء كتل سياس�ية 
ش�يعية وسنية وكردية  . لقد صار بحكم اليقني أن العراق 
تعرض لهجمة إعالمية معادية تبنتها املنظومة السياسية 

العربية بالتناغم مع أدواتها يف الشارع العراقي .
 الخطاب اإلعالمي املعادي للعراق لم يتوقف بل تغريت مدياته 
وتعددت األس�اليب فيه ابت�داًء من إصدار فت�اوي التكفري 
املعلنة والدعوة والتحريض لقتل أبناء الشعب العراقي عىل 
أساس طائفي وركوب موجة املقاومة )الرشيفة( ومرورا 
بإضفاء التصنيف العرقي ملكونات الشعب العراقي والدفع 
للفتنة والتحريض وصوال إىل الرويج لكل ما ُيضعف هيبة 
الدول�ة ويرضب صميم وحدتها وما كان أخريا عىل س�بيل 
املثال ال الحرص من سلسلة لقاءات رغد بنت املجرم املقبور 
يف قناة العربية  . ال يختلف اثنان من ذوي العقل والبصرية 
أن اإلع�الم وليس غريه كان املحرك األول لتظاهرات ترشين 
الت�ي اس�تمرت أكثر م�ن ع�ام وال زالت يف بع�ض مناطق 
الجن�وب والت�ي أثم�رت للقائم�ني 
عليه�ا وص�ول الكاظمي لرئاس�ة 

الحكومة . 
لقد لعب السوش�يل ميديا واإلعالم 
املح�ي والعرب�ي دورا أساس�يا يف 
مجري�ات تل�ك التظاه�رات حت�ى 
والداع�ر  الثائ�ر  فيه�ا  تس�اوى 
والرشي�ف والوضيع وضاعت دماء 
الش�هداء م�ع ف�وىض املأجوري�ن 
الذي�ن  واملجرم�ني  واملؤدلج�ني 
تجاوزوا عىل مق�درات الدولة وثوابت 
األخالق والش�هداء الق���ادة يف الحش����د ومراج����ع 

الدين  . 
الصفح�ة الثانية التي بدأت مالمحها منذ عدة ش�هور هي 
العم�ل اإلعالمي املربم�ج حيث تعمل عىل ش�يطنة الرموز 
املعت�ربة وال�دالالت الس�امية  م�ن كل م�ا يحم�ل صف�ة 
القداس�ة واالح�رام والوقار بم�ا فيهم فصائ�ل املقاومة 
يف الحش�د الش�عبي إىل الش�خصيات الوطني�ة التي تتمتع 
بالنزاه�ة والح�زم والقوة عىل ندرتها  م�ع الرويج ألرباب 
الفس�اد والنفاق واملنافقني مستثمرين اتساع حالة الجهل 
والف�وىض يف املجتمع العراقي ال�ذي يتحرك البعض منه يف 
العقل الجمعي عىل قاعدة )عىل حس الطبل خّفن يا رجلّيه 
( وكما وصفهم اإلمام عي )ع( همج رعاع ينعقون مع كل 

ناعق يميلون حيثما تميل الريح . 
 علين�ا أن نعرف بخطورة املرحلة وخطورة س�الح اإلعالم 
املوج�ه ضد الع�راق تأريخا وح�ارضا ومس�تقبال وبأيدي 
مهنية ومحرفة مدعوما من قبل جهات خارجية وداخلية 
. لذل�ك ندعو إىل اجتماع طارئ وعاجل لقيادات ومس�ؤويل 
اإلع�الم الوطن�ي  العراق�ي واإلع�الم املق�اوم  للوصول إىل 
برنام�ج ممنهج وم�دروس بعناية وس�ياقات عمل متفق 
عليه�ا ترتقي ملس�توى مواجه�ة اإلعالم املع�ادي وتوحيد 
الكلمة بعيدا عن االنزواء الذاتي وبقاء البعض تحت طائلة 

)كل يغني عىل لياله ( . 
ه�ي دع�وة ج�اّدة وصادقة وعاجل�ة فالوض�ع أخطر من 

خطري وُينبئ بما بال ُيحمد عقباه.

إصبع	عىل	الجرح	..	

املراقب العراقي/ بغداد...
دع�ت كتلة ائت�الف دولة القانون، امس الس�بت، 
مجل�س الن�واب اىل تجري����م الت�ي توجه التهم 
زيف�ا اىل الحش�د الش�عبي بالوق�وف وراء حادثة 
اربي�ل، معت�ربا ذل�ك مح�����اول�ة م����ن تلك 

الجه�ات لإلبق�اء ع�ىل الق�����وات األمريكية يف 
العراق.

وقال املتحدث باسم االئتالف النائب بهاء النوري، 
يف ترصي�ح تابعت�ه »املراقب العراق�ي« إن »هناك 
جه�ات خارجي�ة تدف�ع باتج�اه تش�ويه صورة 

الحشد الشعبي من اجل بقاء القوات األمريكية«.
وأض�اف أن »ه�ذه األص�وات تجه�ل تضحي�ات 
الحش�د الش�عبي يف س�احات املع�ارك ال�ذي قدم 
آالف الش�هداء والجرحى«، مش�ريا إىل أن »الحشد 
الشعبي جزء من املؤسسة العسكرية الدستورية 

وهي خط أحمر«.
ودعا النوري رئاس�تي مجل�س النواب والحكومة 
اىل “رضورة تجري�م األص�وات النش�از التي تتهم 
الحش�د ب�أي أزمة مفتعل�ة وكان آخره�ا حادثة 

أربيل«.

هدفهم ابقاء االمريكان.. دولة القانون تطالب بتجريم متهمي الحشد الشعبي بحادثة اربيل 

تغريدة

المحلل السياسي عباس العرداوي

ومح���ور  يمض���ي  ي���وم   كل 
وج���وده  يتع���زز  المقاوم���ة 
وانتصارات���ه . س���وريا بداية 
اصبحت  السياسي،  االستقرار 
واضحة مع ضع���ف الجماعات 
اهلل  انص���ار  المس���لحة.اليمن 
االرض من  الزالوا يقضم���ون 
وعيونه���م  االوغ���اد  تح���ت 
اقصى القوم. بيروت وبغداد 
تش���هد طلبات للتهدئة من 
قبل خصومها وايران س���يدة 
اميركا  له���ا  المش���هد تركع 
ش���روطها  ضم���ن  وتع���ود 

المعلنة سابقا. 

الدفاع النيابية: تم حسم ملف المفسوخة عقودهم 
في الداخلية والدفاع وتأجيل »التجنيد االلزامي«

املراقب العراقي/ بغداد...
كشفت لجنة األمن والدفاع النيابية، امس 
الس�بت، آخ�ر تط�ورات ملف املفس�وخة 
عقدوه�م والفاحصني فيما أكدت تضمني 
املوازن�ة تخصيص�ات مالية للمفس�وخة 

عقودهم من وزارتي الدفاع والداخلية.
يف  الزي�ادي،  ب�در  اللجن�ة  عض�و  وق�ال 
ترصيح تابعته »املراقب العراقي« إنه »تم 
تخصيص مبالغ كافي�ة لوزارتي الداخلية 
والدفاع يف موازنة 2021 بعد أن استضافت 
اللجن�ة املالية وزي�ري الدف�اع والداخلية 
بخصوص املبالغ الالزمة للوزارتني«، الفتاً 
اىل أن »هن�اك أكث�ر م�ن 79 أل�ف متطوع 
مفس�وخة عقوده�م وتم تضم�ني املبالغ 

الالزم�ة لهم ضمن املوازن�ة«. ولفت اىل أن 
»موض�وع الفاحص�ني يف مراك�ز التطوع 
تم تأجيله ولم يحس�م موقفهم  ألن وزارة 
الدف�اع أكدت للجن�ة املالي�ة النيابية عدم 
حاجته�ا ألع�داد جدي�دة م�ن املتطوعني 
الج�دد«.ويف م�ا يتعل�ق بقان�ون الخدمة 
»ه�ذا  أن  اىل  الزي�ادي  أش�ار  االلزامي�ة 
القان�ون وبعد االتفاق ع�ىل صيغة نهائية 
ل�ه كان م�ن املق�رر ارس�اله اىل مجل�س 
الن�واب بعد أن أحالته الحكومة اىل مجلس 
ش�ورى الدولة ،ولكن تم تأجيل إرساله اىل 
الربملان اىل إش�عار آخر ،وال توجد خالفات 
بشأنه ،ولكن تأجيله جاء بسبب الظروف 

االقتصادية التي يمر بها البلد«.

نائب: هناك كتل سياسية مازالت تحاول العودة للدائرة االنتخابية الواحدة
املراقب العراقي/ بغداد...

 كش�ف النائ�ب ع�ن كتل�ة الحكم�ة النيابية، عي 
البديري، امس الس�بت، عن محاول�ة بعض الكتل 
السياسية تعديل النظام االنتخابي والعودة للدائرة 

الواحدة.

»املراق�ب  تابعت�ه  ترصي�ح  يف  البدي�ري،  وق�ال 
العراق�ي« إن »بع�ض الكتل السياس�ية املعارضة 
للنظام االنتخابي املتع�دد الدوائر يف كل محافظة، 
موقفه�ا ثابت ول�م يتغري وتحاول تعدي�ل النظام 
والع�ودة للدائرة االنتخابية الواحدة عىل مس�توى 

املحافظة«.
وأضاف إنه »مثل ما هناك كتل سياس�ية معارضة 
لنظام الدوائر املتعددة، توجد ايضا كتل سياس�ية 
مؤيدة للنظام االنتخابي واجراء انتخابات مجلس 

النواب وفق ما صوت عليه بالربملان«.

املراقب العراقي/ دياىل...
أفادت وكالة االس�تخبارات والتحقيقات االتحادية، امس 
السبت، بإحباط مخطط إرهابي وقتل انتحاري واعتقال 

ممول داعش يف دياىل.
وقال�ت الوكالة، يف بيان تلقت »املراقب العراقي« نس�خة 
من�ه إنه »ب�ارشاف وكي�ل وزارة الداخلية لالٔس�تخبارات 
والتحقيق�ات االتحادي�ة وبقيادة العميد عي الس�وداني 
مدير اس�تخبارات دي�اىل ت������م تنفيذ عملي�ة نوعية 
زور  منطق�ه  يف  االرهابي�ة  داع�ش  مضاف�ات  ل�رضب 

خانقني«.
وأضاف�ت ان�ه »ت�م مح�ارصة انتح�اري يرت�دي ح�زام 
ناس�ف وقتله والق�اء القب�����ض عىل ثالث�ة ارهابيني 
كان�وا يخطط������ون للقيام بعملي�ات اج�����رامية 
ض�د املواطن�ني والق����وات االمني���ة احده�م املمول 
الرئي�ي لعصابات داع������ش  ف����ي منطق�����ة 

باهي���زه«.
واش�ارت اىل ان�ه »اتخ�اذ االج�راءات القانوني�ة بحقهم 
تمهي�دا  القض�اء  ع�ىل  لعرضه�م  التوقي�ف  وايداعه�م 

ملحاكمتهم”.

املراقب العراقي/ االنبار...
أف�اد مصدر امن�ي يف قيادة رشطة محافظ�ة االنبار، امس 
الس�بت، بالق�اء القبض ع�ىل ثالثة عن����ارص بجماعات 
داع�ش االجرامي�ة بعملية امنية اس�تباقية ش�مايل مدينة 

الرمادي.
وق�ال املصدر، إن »قوة امنية م�ن مكافحة اجرام الحبانية 
وبالتنسيق مع بقية صنوف االجهزة االمنية االخرى نصبت 
كم�ني حال تواج�د 3 م�ن ابرز عن�ارص عصاب�ات داعش 
االجرامي�ة يف منطق�ة الب����و ذي�اب ش�م����ايل مدينة 
الرم�ادي، وتمكنت م�ن اعتقالهم دون وق�وع أي مقاومة 

تذكر«.
واض�اف املص�در، ان »املعتقل�ني يعدون من اب�رز عنارص 
التنظي�م االجرام�ي هربوا اثن�اء معارك التحري�ر ثم عادوا 
اىل مناط�ق س�كناهم املح�ررة«، مبين���ا ان »معلوم�ات 
اس�تخباراتية مكن�ت الق�وات االمني������ة م�ن اعتقال 
املطلوب�ني ورص�د حركته�م ح�ال تواجده�م يف املناط�ق 

املستهدفة«.
وأوضح، أن »القوات االمنية نقلت املعتقلني الصادرة بحقه 
اوام�ر قبض وفق املادة 4/ ارهاب وس�ط اج�راءات امنية 

مشددة اىل احدى املراكز االمنية للتحقيق معهم«.

قوة	مشرتكة	تحبط	مخططًا	
ارهابيًا	يف	دياىل

الرمادي..	عملية	أمنية	
تطيح	بـ	3	دواعش	

ين
ألم

ط	ا
شري

ال

طبيعتها الجغرافية حولتها »حاضنة« له

اإلرهــــاب يهيمـن على خـاصرة بغداد »الـــرخــوة« 
وضغط سياسي لتخفيف العمليات العسكرية

املراقب العراقي/ أحمد محمد...
مازالت »الخارصة الش�مالية« للعاصمة بغداد 
املتمثلة بقضاء »الطارمية« واملنطقة املحيطة 
به�ا، تتع�رض اىل خروق�ات أمني�ة م�ن قب�ل 
جماعات »داعش« االجرامية، فبعد عدة أشهر 
من زي�ارة رئيس ال�وزراء مصطفى الكاظمي 
وعىل خلفية االعتداء السابق الذي طال املنطقة 
وتوع�ده بإط�الق عملي�ة أمنية هن�اك إلنهاء 
تواج�د الجماعات االرهابية، تكرر املش�هد من 
جدي�د ليس�تهدف الق�وات االمني�ة الحكومية 
مجددا. قيادي يف الحش�د الشعي، أكد، أن هذه 
املنطقة وبس�بب الوض�ع الجغ�رايف الذي تقع 
في�ه باالضاف�ة اىل حجم الضغوط السياس�ية 
التي تمارس عىل مركز القرار االمني، هي التي 

تسببت بتكرار الهجمات االرهابية.
وقض�اء الطارمية أح�د األقضية الس�تة التي 
تحي�ط بالعاصم�ة وتس�مى بح�زام بغ�داد، 
وتكم�ن أهميت�ه يف ربط�ه أرب�ع محافظ�ات 
عراقية هي بغداد وصالح الدين ودياىل واألنبار 
ويتألّف هذا القضاء من ثالث نواحي هي مركز 
القضاء وناحية املش�اهدة وناحي�ة العبايجي 

وتبلغ مساحته حوايل 192411 دونم.
وأعلن�ت خلي�ة اإلع�الم األمني، أمس الس�بت، 
تفاصي�ل العملي�ة العس�كرية الت�ي وقعت يف 

الطارمية، فيما أكدت عىل أنها ستستمر.
معلوم�ات  ع�ىل  بن�اًء  إن�ه  الخلي�ة،  وقال�ت 
اس�تخبارية دقيق�ة، تفي�د بوج�ود مجموعة 
إرهابية يف بس�اتني الطابي بقض�اء الطارمية 
ش�مايل العاصمة بغ�داد، نفذت قوة مش�ركة 
العراق�ي  بالجي�ش  السادس�ة  الفرق�ة  م�ن 

والحشد العش�ائري عملية مداهمة عىل املكان 
واشتبكت مع هذه املجموعة اإلرهابية.  

وبحس�ب البيان فأنه »تمكن�ت القوات األمنية 
من قتل خمس�ة عنارص إرهابية، كما أسفرت 
أيضاً عن استشهاد أثنني من الحشد العشائري 

وإصابة جندي«.  
البح�ث  »عملي�ة  أن  إىل  الخلي�ة  وأش�ارت 
والتفتيش الزالت مستمرة يف هذه املنطقة التي 
نفذت فيها املداهمة.وعىل صعيد متصل، أكدت 
مديري�ة إعالم الحش�د الش�عبي، »استش�هاد 
مقاتل باللواء 47 بالحشد وإصابة اثنني آخرين 
بانفجار عبوة ناس�فة يف جرف النرص، كما أن 
مقاتال من اللواء 47 بالحشد استشهد وأصيب 
اثنان آخ�ران، بانفجار عبوة ناس�فة يف جرف 
النرص ش�مال بابل«.  وأش�ار القيادي بالحشد 
الش�عبي أبو نور الس�ماحي، أن قوات الحشد 
بارشت بنصب كمني محكم يف الطارمية خالل 
عملية قتل وايل بغداد وعنارص إرهابية أخرى.

وقال السماحي إنه “تم قتل سبعة من إرهابيي 
داع�ش خ�الل العملي�ة األمني�ة يف الطارمي�ة 

بمشاركة قوات الجيش”.
وأج�رى رئي�س ال�وزراء العراق�ي، مصطفى 
لقض�اء  زي�ارة  الس�بت،  أم�س  الكاظم�ي، 
الطارمي�ة يف العاصم�ة بغ�داد، ل�إلرشاف عىل 
عمليات مالحقة عنارص داعش، بعد س�اعات 
من مقتل وايل القض�اء يف الجماعات االرهابية 
وثالثة عنارص من الحش�د الش�عبي باش�تباك 
م�ع داعش.وب�دوره، أك�د القيادي يف الحش�د 
الش�عبي قاس�م العجرش، أن »قوات الحش�د 
الش�عبي س�بق لها أن قامت بتنفي�ذ عمليات 

أمني�ة يف قض�اء الطارمي�ة ش�مال العاصمة 
بغ�داد، وأس�فرت عن قت�ل واعتق�ال عدد من 
االرهابيني الدواعش«، مس�تدركا أن »جغرافية 
الكثيق�ة  بالبس�اتني  واكتظاظه�ا  املنطق�ة 
وش�بكات الجداول والطرقات كل ذلك أعطاها 
صعوب�ة من الناحي�ة التضاريس�ية ما جعلها 
العجرش،  مالذا للجماع�ات االرهابية«.وق�ال 
يف ترصيح ل�� »املراقب العراقي« إن »العمليات 
االخ�رية اس�تبقتها عملي�ة عس�كرية جديدة 
بطل�ب م�ن أه�ايل الطارمي�ة لتخليصه�م من 
خطر الجماع�ات االرهابي�ة وقيامهم بفرض 
اإلتاوات وممارس�ة جرائم أخرى«، مش�ريا اىل 
أنه »إضاف�ة اىل ذلك فأن املنطقة تتميز بوجود 
أعداد كبرية م�ن البعثيني والصداميني يعملون 

عىل احتضان الجماعات االرهابية«.
ولفت اىل أن »هناك ضغوطا سياسية مورست 
بتقلي�ل  االمن�ي تس�بب  الق�رار  ع�ىل مرك�ز 
زخم معرك�ة الق�وات االمنية م�ع الجماعات 

االرهابية«.
وأش�ار اىل أن »ع�دم تنفي�ذ عملي�ة أمني�ة يف 
القضاء بش�كل واس�ع من�ذ 2003 جعل منها 
»خارصة رخوة« للمنطقة الشمالية للعاصمة 
بغداد«.وب�ني أن »الضغوط لم تمارس بش�كل 
مب�ارش عىل قوات الحش�د الش�عبي، وأنه من 
املس�تحيل أن ترضخ قي�ادات وقوات الحش�د 
اىل أي ضغوط سياس�ية مهم�ا كان مصدرها، 
لكن التدخالت والضغوط جرت ممارستها عىل 
املركز االمني األع�ىل يف الدولة، هدفها تخفيف 
نش�اط  إىل  وتحويله�ا  العس�كرية  العملي�ات 

استعرايض«.

بالــوثيقـة

مجلس الخدمة يعلن اطالق االستمارة 
الخاص���ة بتعيين الخريجي���ن الثالثة 

االوائل على االقسام.
منهل عبد األمري المرشدي ..
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أك�د عض�و اللجن�ة املالية النيابي�ة ثامر ذيب�ان ، أنه تم تجاوز خي�ار إعادة 
م�روع قانون املوازن�ة إىل الحكومة، مش�را إىل أن فقرة حص�ة االقليم يف 
املوازن�ة لم تحس�م لغاية االن.وقال ذيبان ، إن “خي�ار إعادة مروع قانون 
املوازن�ة االتحادي�ة لعام 2021 ت�م تجاوزه داخ�ل اللجنة املالي�ة يف مجلس 
النواب”، مبينا أن “اللجنة استطاعت تجاوز جميع العقد يف مسودة مروع 
قانون املوازنة ويف مقدمتها االنفاق الحكومي ليتفرغ الجميع للمرحلة االهم 
واالخ�رة إال وهي تحديد حصة اقليم كردس�تان”.وأضاف ذيبان، أنه “لغاية 
االن لم يتم حس�م  فقرة حصة االقليم مع االش�ارة بوجود وفد من االقليم يف 
بغداد بخصوص التفاوض مع الحكومة والكتل السياس�ية لحسم املوضوع 
برئاسة قوباد طالباني”.وكانت عضو اللجنة املالية النيابية اخالص الدليمي 
كشفت عن التوصل التفاق شبه نهائي بشأن حصة االقليم يف موازنة 2021 

, متوقعة التصويت عليها األسبوع املقبل.

المالية النيابية: فقرة حصة االقليم 
في الموازنة لم تحسم لغاية االن

تح�دث الخبر االقتصادي حمزة الجواهري ، عن خطة لو طبقتها 
الحكومة سيخرج بها العراق من ضائقته املالية ويسدد ديونه.

وق�ال حم�زة الجواه�ري ، إن »اس�تمرار صع�ود اس�عار النفط 
سيس�هم يف انهاء االزمة املالية يف العراق س�يما مع وصوله ل� 60 
دوالرا«.وأض�اف أن »العراق س�يكون بإمكانه تعويض خس�ائره 
املادية وإعادة جميع االموال التي سحبها من البنك املركزي ودول 

العالم التي استدان منها خالل السنوات املاضية«.
وأش�ار الجواه�ري إىل أن »الحكوم�ة ي�رز دوره�ا هن�ا بوض�ع 
خطة اقتصادية ش�املة بالتزامن مع رفع اس�عار النفط العاملية 
لالس�تفادة وانهاء تذبذب الس�يول بش�كل دوري جراء انخفاض 

اسعار النفط«.

خبير اقتصادي يرسم خطة من 
االقت�صاديشأنها إنعاش العراق ماليا

سفراء الدول الكبرى يضعون فيتو أمام تطوير قطاعي الزراعة والصناعة !
مؤامرة إلبقاء البلد على المستورد

 م�ا أدى اىل نف�ور أع�داد كبرة من 
املزارعني عن زراعة أراضيهم بسبب 
الخس�ائر الكب�رة الت�ي تكبدوه�ا 
جراء ذل�ك , ورغم إج�راءات وزارة 
الزراعة يف الحد من اإلغراق السلعي 
للمس�تورد م�ن خ�الل مطالباتهم 
ع�ى  أمني�ة  بصول�ة  الحكوم�ة 
املنافذ الحدودية غر الرس�مية مع 
محافظات الوسط والجنوب وحتى 
املناط�ق الغربي�ة للحد م�ن تهريب 
املحاصيل والسلع عن طريق منافذ 
االقليم، إال أن استجابة الحكومة ما 
زالت دون املس�توى،  فهناك جهات 

متنفذة تس�عى إلبقاء الع�راق بلدا 
استهالكيا للبضائع املستوردة .

وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي 
كشف عن مواقف صادمة يمارسها 
عندم�ا  ال�دول  بع�ض  س�فراء 
يلتق�ون به يف ال�وزارة، مش�را إىل 
ك�”محتل�ني”  يتعامل�ون  أنه�م 
االس�تراد  ويحاس�بونه ع�ى منع 

ب�”كل قباحة”.
“س�فراء  إن   ، الخفاج�ي  وق�ال 
الك�رى  خصوص�ا  ال�دول  بع�ض 
عندم�ا يأت�ون للقائ�ي يف ال�وزارة 
يحاس�بونني بكل قباح�ة عى منع 

االس�تراد ويطالبونن�ي بفتح�ه”، 
مش�را إىل أن “الس�فراء يتحدثون 
مع�ي بخص�وص من�ع االس�تراد 

وكأنهم محتلون”.
العراق�ي  أن “االقتص�اد  وأض�اف، 
يتعرض الستهداف دويل”، مبينا أن 
“خسائر الفالحني تبلغ 250 مليون 
دين�ار يوميا  و7.5 ملي�ارات دينار 

شهريا”.
واعتر الخفاجي أن “وزارة الزراعة 
أصبحت ال معن�ى لها بعد ″2003، 
الفت�ا إىل أن “ال�وزارة ل�م تقدم أي 

يشء للفالحني”.
أثارت س�خطا  ه�ذه الترصيح�ات 
ش�عبيا بس�بب ضع�ف الحكوم�ة 
فق�د   , العراقي�ة  والدبلوماس�ية 
كش�ف رئيس الجمعي�ات الفالحية 
حيدر العصاد, عن وجود 17 منفذا 
غ�ر رس�مي يف إقلي�م كردس�تان 
العراق تس�هم بدخول مواد مهربة 
ت�ر باملنتج الوطني، مش�ددا عى 
س�طوة  هن�اك  تك�ون  أن  رضورة 

لوزارة الزراعة لحماية املنتج.
وق�ال العصاد  أن�ه “يجب أن تكون 

هناك سطوة لوزارة الزراعة لحماية 
املنت�ج”، الفتا إىل أن “نس�بة املنتج 
املح�ي يف أس�واق بغ�داد ال تتجاوز 

10%”.وأوض�ح العص�اد أن “وزارة 
الزراع�ة ل�م تع�ط إجازة اس�تراد 
طماط�م من�ذ 2018″، مش�را اىل 

“معاناة الفالحني بشكل كبر جراء 
استمرار عمليات التهريب.

ويف هذا الشأن أكد املختص بالشأن 

أن  عب�اس   س�الم  االقتص�ادي 
»ترصيح�ات وزي�ر الزراع�ة كانت 
صادم�ة للجميع فه�ي تبني حجم 
التدخ�ل الخارجي يف الش�أن املحي 
وعى مستوى س�فراء بعض الدول 
يعط�ي  م�ا   , الك�رى  خصوص�ا 
انطباعا ع�ن ضعف حكومة العراق 
وعدم اس�تطاعتها منع هذا التدخل 
, ب�ل تجد الحكومة تركز عى حفظ 
الس�يادة الوطني�ة وهي ش�عارات 
يعلم الجمي�ع أنها اُع�دت ألغراض 

إعالمية.
وتابع عباس يف اتصال مع ) املراقب 
الع�راق اليمتل�ك   « أن   : العراق�ي( 
رؤي�ا اقتصادي�ة واضح�ة من أجل 
إع�ادة تدوير املاكنة الصناعية التي 
توقفت لعوامل سياسية ولم تنجح 
أية حكومة يف تريع قوانني جديدة 
م�ن أج�ل إع�ادة تنش�يط القطاع 
أو  الصناع�ي  س�واء  االقتص�ادي 
الزراع�ي , وإنما فضلت الحكومات 
املتعاقب�ة ع�ى حك�م الع�راق بأن 
ه�ي  االس�تهالكية  الن�رة  تبق�ى 

السائدة يف البالد«.

وأما زميله عبد الحس�ني الش�مري 
فقد أك�د أن »هناك فيت�و دويل عى 
الصناعي�ة  املاكن�ة  تدوي�ر  إع�ادة 
أو تطوي�ر القط�اع الزراع�ي , من 
أج�ل إبق�اء البالد مرك�زا لترصيف 
بع�د  والتالف�ة  الرديئ�ة  البضائ�ع 
تغير م�كان الصنع وتأريخ االنتاج 
وهذا بسبب غياب الرقابة الصحية 
أو  الحدودي�ة  املناف�ذ  يف  واالمني�ة 

متابعة االسواق املحلية .
م�ع  اتص�ال  يف  الش�مري  وب�ني 
)املراق�ب العراق�ي(:أن  اعرتاف�ات 
وزي�ر الزراع�ة دلي�ل ع�ى حج�م 
املؤام�رة الت�ي يتعرض له�ا العراق 
وم�دى ضعف الحكوم�ات العراقية 
واستس�المها  والحالي�ة  الس�ابقة 
لرغبات تل�ك الدول وخاصة الكرى 
التي تس�عى إلبق�اء العراق س�وقا 
اس�تهالكية لبضائعه�ا , وأن ه�ذه 
املؤام�رة الكب�رة ضالٌع به�ا أناس 
مش�اركون يف العملي�ة السياس�ية 
وأن هؤالء ي�رون أنه إذا اُعيد تدوير 
فس�يفقدون  الصناعي�ة   املاكن�ة 

مصالحهم الخاصة.

أبدى ع���دد م���ن المزارعين س���خطهم ورفضهم 
لسياس���ة الحكومة الحالية التي لم ُتبِد اهتماما في 
حماية المنتج الوطني بسبب المجامالت السياسية 
إلقليم كردستان وعدم منعه من إغراق االسواق 
المحلي���ة بمحاصي���ل مس���توردة ش���بيهة بالمنتج 

الوطني .

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي

دعا النائب محمد شياع السوداني، الحكومة إىل زيادة 
مبلغ االعانة االجتماعية املقدم لالرس املس�تفيدة من 
برنامج ش�بكة الحماية االجتماعية يف وزارة العمل، 

وتوسعة الشمول ملعالجة تزايد الفقر يف البالد.
وقال الس�وداني يف بي�ان ، انه »اقرتح بش�كل علمي 
وم�دروس منح االرسة الت�ي يعيلها رج�ل وتعدادها 

اربعة افراد مبلغا قدره )250( الف دينار شهريا بدال 
م�ن )175( الفا كما معم�ول به حاليا ، وايضا زيادة 
مبل�غ االرسة التي تعيلها ام�رأة اىل )300( الف دينار 

شهريا بدال من )225( الف دينار«.
واض�اف الس�وداني ان »املبل�غ املق�رتح تخصيص�ه 
للحماي�ة االجتماعي�ة يف موازن�ة 2021 يبل�غ )5( 

 )3( كان  ان  بع�د  دين�ار  ملي�ار  و600  ترليون�ات 
ترليون�ات و150 مليارا يف موازن�ة 201٩ عى اعتبار 
ان عام 2020 لم يشهد وجود موازنة عامة للدولة«.

واوض�ح ان« مبلغ الزيادة يف التخصيصات س�يمكن 
وزارة العم�ل ، وتحديدا هيئة الحماي�ة االجتماعية ، 
من زيادة س�قف راتب االعانة وايضا ش�مول بحدود 

)700( ال�ف ارسة جدي�دة«، مبين�ا ان«ع�دد االرس 
املس�تفيدة م�ن رواتب االعان�ة يبلغ حالي�ا اكثر من 
ملي�ون و )350( ال�ف ارسة حس�ب آخ�ر احصائية 

لوزارة العمل«.
وشدد الس�وداني عى ان«زيادة تخصيصات الحماية 
االجتماعية يمث�ل احدى املعالج�ات املتصدية للفقر 

اذا مانظرن�ا للواقع ومؤرش زي�ادة الفقر يف املجتمع 
كنتيج�ة طبيعية للحروب وحقب�ة داعش االرهابي ، 
فضال عن االزمة االقتصادية والصحية نتيجة جائحة 
كورونا وما تش�هده البالد من اجراءات احرتازية ضد 
الجائحة والتي اثرت بالش�ك عى الوضع االقتصادي 

للكثر من االرس التي التمتلك دخال ثابتا«. 

انهيار إنتاج النفط والغاز في الواليات المتحدة اثر موجة برد لم تشهدها منذ 1989
  أفادت تقارير صحفية ، بانهيار إنتاج 
النف�ط والغ�از يف الوالي�ات املتحدة اثر 
موجة برد لم تشهدها البالد منذ 1٩8٩.

وقال�ت وكالة »بلوم�رغ« يف تقرير لها  
إنه بسبب الطقس البارد غر الطبيعي، 
يج�ري إغ�الق آب�ار النف�ط يف الواليات 
املتح�دة، كما أن مص�ايف النفط توقفت 
عن العمل، وكل ذلك يتزامن مع س�حب 
كمي�ات م�ن النفط م�ن مس�تودعات 

التخزين األمريكية.
وذك�رت »بلومرغ« أن مناطق وس�ط 
املتح�دة  الوالي�ات  وجن�وب  وغ�رب 
األمريكي�ة، وخاص�ة والية تكس�اس، 
تش�هد موجة برد ش�ديدة، األم�ر الذي 
أدى إىل انخف�اض اإلنت�اج يف أكر حقل 
نفطي يف حوض برميان بوالية تكساس 

بنسبة %65..
وأش�ارت الوكال�ة إىل أن اآلب�ار مغلقة 
واملع�دات تتعطل، يف وق�ت هبطت فيه 
تح�ت  درج�ة   18 إىل  الح�رارة  درج�ة 

الصف�ر، وه�ذا ل�م يح�دث من�ذ العام 
.1٩8٩

باس�م  املتح�دث  وق�ال غ�اري روس، 
غول�د  »ب�الك  التح�وط  صن�دوق 

إنفس�تورز« إن »الخس�ائر كبرة، فقد 
انهار إنتاج النفط يف البالد بواقع الثلث 
تقريب�ا. فقب�ل موج�ة الصقي�ع كان 

اإلنتاج عند 11 مليون برميل يوميا«.

األمريكي�ة  الطاق�ة  ل�وزارة  ووفق�ا 
فق�د انخفض إنت�اج الغ�از يف املنطقة 
الجنوبية الوسطى بمقدار 178 مليون 

مرت مكعب يومياً.
وتق�ول  تقدي�رات , أن ح�وايل 30% من 
طاقات اإلنت�اج املحلية معطلة، وحوايل 

7% يف جميع أنحاء البالد.
م�ن جهتها أف�ادت بيانات م�ن »بيكر 
هي�وز« ب�أن رشكات الطاقة األمريكية 
خفضت ه�ذا األس�بوع ع�دد حفارات 
النف�ط والغاز العامل�ة للمرة األوىل منذ 

نوفمر املايض.
كما أن رشكات تكرير النفط )املصايف( 
يف تكس�اس علق�ت نحو خم�س طاقة 
تكرير النفط يف البالد، من جراء انقطاع 

الكهرباء والرودة القاسية.
تس�تعد  أن  مص�ادر  تتوق�ع  بدوره�ا 
الركات الس�تئناف اإلنت�اج اليوم مع 
عودة التيار الكهربائ�ي وخدمات املياه 

ببطء يف الوالية.

نائب يدعو لزيادة مبلغ االعانة االجتماعية وتوسعة الشمول لمعالجة تزايد الفقر

 شركة  الحديد والصلب تباشر باعمال 
تأهيل معمل النورة في البصرة

ب�ارشت املالكات الفنية يف الركة العامة للحديد 
والصل�ب اعمال تأهي�ل معمل الن�ورة التابع اىل 

مصنع الصلب يف البرصة.
وذكر مدير عام الرك�ة عباس حيال:« ان مادة 
النورة من امل�واد املهمة يف عملية صهر الحديد ملا 
لها من دور كب�ر يف تنقية وتصفية الصهرة من 
الخبث« ، الفتا اىل اس�تخدام 3 اطن�ان منها لكل 

عملية صهر .
وبني ان االعمال تجري االن بالتعاون مع الخراء 
االتراك لركة يوبي هولدنك لتاهيل فرني املعمل 

، بفرتة شهرين لكل فرن .
واض�اف حيال :« ان الطاق�ة االنتاجية لكل فرن 
تقدر ب�� 150طنا يومي�ا . وان املنتج يخزن يف 6 
خزانات )سايلوات( سعة الخزان الواحد 300طن 
تج�رى عليها الفحوص�ات املختري�ة للتاكد من 

مطابقتها للمواصفات املطلوبة« .
يذك�ر ان املادة االولية لصناع�ة النورة هي حجر 
الكلس الذي يعرض حراريا اىل درجة 1700مئوية 

يتم بعدها تكسر وطحن الحجر. 

الهند تتصدر الئحة مشتري 
نفط العراق خالل شهر

أعلن�ت رشك�ة تس�ويق النف�ط العراقي�ة »س�ومو«، أن الركات 
النفطي�ة الهندي�ة كان�ت االٔكث�ر رشاًء للنفط العراقي خالل ش�هر 

كانون الثاني املايض.
وقالت »سومو« يف احصائية نرتها عى موقعها الرسمي، واطلعت 
عليها وكالة ش�فق ني�وز، إٔن »الركات الهندية كان�ت االٔكثر عدداً 
من بني ال�ركات العاملية االٔخرى يف رشاء النفط العراقي وبواقع 7 
رشكات من أصل 2٩ رشكة قامت براء النفط خالل ش�هر كانون 

الثاني.«
وأضاف�ت أن »ال�ركات الصينية جاءت باملرتب�ة الثانية وبواقع 6 
رشكات، تليها الركات االمريكية بواقع 3 رشكات لكل منهما ومن 
ثم الركات الكورية الجنوبية وااليطالية والروسية بواقع رشكتني 
ل�كل منهما،« مبين�ة أن »البقي�ة توزعت عى ال�ركات بريطانية 
وفرنسية وماليزية ويونانية ويابانية و)هولندا_بريطانية ( وتركيا 

وبواقع رشكة واحدة لكل منها«.
وأش�ارت سومو إىل انها »تعتمد يف بيعها للنفط العراقي عى املعاير 
الرٔييس�ية للتعاقد مع الركات النفطية العاملية الكرى واملتوسطة 
املستقلة والحكومية املتكاملة عموديا«، موضحة أن ابرز الركات 
العاملية التي اش�رتت النفط العراقي هي رشكة »اوكس�ون موبيل« 
االمريكي�ة وبي ب�ي الريطانية واين�ي االيطالية وك�وكاز الكورية 

الجنوبية وشل الهولندية الريطانية وبهارات الهندية.

أرقام واقتصاد

منفذا غير رسمي بكردستان 
يضر المنتج الوطني من 
خالل اغراق المحافظات 

بالبضائع المستوردة والرديئة
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مليارات دينار قيمة المعامالت 
التقاعدية المزورة في محافظة 
االنبار وحسب تصريحات هيأة 

النزاهة التي اوقفتها
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خبير اقتصادي : العوامل السياسية تعصف 
بالسياسة المالية والبد من االسراع باقرار الموازنة

اك�د الخبر يف الش�أن االقتصادي رع�د تويج ، 
رضورة التعجيل يف املصادقة عى املوازنة العامة 
حت�ى ال يك�ون هناك تخل�ف زمني للسياس�ة 
املالية يف اللحاق بالسياس�ة النقدية التي اقرت 

تخفيض سعر الرصف للدينار العراقي.
وقال تويج:« عى الرغم من تجاوز مسألة اعداد 
املوازن�ة العام�ة خط�وات متقدم�ة ، فمازالت 
عملي�ة التلكؤ يف التصديق ع�ى املوازنة العامة 
مس�ألة لها انعكاس�اتها الس�لبية ع�ى جودة 
وفعالي�ة وكفاءة االثار التنموي�ة واالقتصادية 
يف تأخ�ر التموي�ل ملش�اريع حيوي�ة لالقتصاد 
العراق�ي ، وه�ذا قد يك�ون يف انحس�ار عملية 
التحفي�ز لالقتص�اد العراقي وال�ذي يعاني من 
ركود ش�ديد »، مش�ددا ع�ى رضورة التعجيل 
يف املصادق�ة عى املوازن�ة العامة حتى ال يكون 
هناك تخلف زمني للسياس�ة املالي�ة يف اللحاق 
بالسياس�ة النقدية التي اقرت تخفيض س�عر 

الرصف للدينار العراقي.
واضاف :« يف كل عام تعصف العوامل السياسية 

بالسياس�ة املالي�ة وتنخفض منافعه�ا ، فالبد 
من بلورة موقف حاس�م القرار املوازنة وتاجيل 
االم�ور الخالفية لحني توفر االرادات الس�ليمة 

واملتجانسة لالقليم«.

كتلة النهج تحذر من تمرير مادتين في 
الموازنة ستعرضان ثروات البالد للمصادرة

طالب�ت كتلة النهج الوطن�ي ، الرملان برفض املادتني 38 
و 47 م�ن موازن�ة 2021 واللت�ني تس�محان ببيع كي او 
جزئي ملحط�ات الكهرباء لصالح املس�تثمرين واملقاولني 
، فيم�ا بين�ت ان بق�اء هات�ني املادتني س�يعرض الثروة 
النفطية للبي�ع لتجار يمثلون واجهات او رشكاء لجهات 

وشخصيات نافذة يف املشهد السيايس .
رٔييس الكتلة عمار طعمة ، قال يف بيان ، ان » املادة 38 من 
مروع املوازنة املرسل من الحكومة تنص عى مشاركة 

ال�وزارات واملحافظ�ات م�ع القط�اع الخ�اص من خالل 
فتح باب االستثمار وتس�مح بنقل جزء من ملكية البنى 
التحتي�ة كمحطات الكهرب�اء التي انفق�ت عليها الدولة 
عرات ملي�ارات الدوالرات اىل املقاولني واملس�تثمرين »، 
مشرا اىل ان هذه املادة تمثل طريقا آخر ملادة بيع االصول 

وهي االخرى مضمنة يف موازنة 2021 ».
واض�اف ، ان »احدى الفقرتني تس�مح ببيع كي ملحطات 
الكهرباء وبقية مش�يدات الدولة ومٔوسساتها االنتاجية ، 
واالخرى تس�مح ببيع جزٔيي ملحط�ات الكهرباء كمرحلة 
أوىل ويت�م نق�ل ملكيته�ا بالتدريج خالل س�نوات قليلة 
لتنته�ي بتملي�ك كام�ل للمحط�ات الكهربأيي�ة وبقي�ة 
مؤسس�ات الدولة االٕنتاجية اىل املس�تثمرين، بل تس�مح 
هذه امل�ادة بارشاك املس�تثمرين وتج�ار القطاع الخاص 
يف ملكية قطاع اس�تخراج وانتاج النف�ط والغاز وامتالك 
جزء من مصارف الحكومة« ، مبينا ان »هذه املادة تعطي 
لق�رارات مجلس الوزراء س�لطة تعطيل امل�ادة )2٩( من 
قانون االستثمار لسنة 2006 التي كانت تمنع االستثمار 
ومش�اركة القط�اع الخ�اص يف مجايل اس�تخراج وانتاج 

النفط والغاز والقطاع املرصيف الحكومي ».
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أزمة شخصية بين بايدن ونتنياهو!

المراقب العراقي/ متابعة
وعىل وقع الفضيحة كش�ف جهاز 
األمن الع�ام االرسائييل »ش�اباك« 
عن قيام�ه بالتحقيق مع أكثر من 
20 إرسائيلياً بتهمة القيام بتطوير 
و بي�ع صواري�خ لدول�ة آس�يوية 
معادية للواليات املتحدة األمريكية 
»ل�م يت�م اإلفص�اح عن اس�مها« 
بشكل مناٍف للقانون بتكلفة تصل 

لعرشات املاليني من الدوالرات. 
وكشف محلل الش�ؤون األمنية يف 
صحيف�ة هآرت�س العربي�ة يويس 
والرقاب�ة  املحكم�ة  أن  ميلم�ان 
اس�م  ن�رش  تمنع�ان  العس�كرية 
الدول�ة اآلس�يوية التي ت�م بيعها 
األس�لحة االرسائيلية ل�درء األزمة 

مع واشنطن مع العلم أن العالقات 
ب�ني نتنياهو و باي�دن تختلف عن 
العالقات الوطيدة مع إدارة ترامب 
ع�ىل األقل كما يظهر حتى اآلن. إال 
أن الخ�رباء و املحلل�ني يج�دون أن 
جميع املعطيات تشري إىل أن الدولة 

اآلسيوية هي الصني بكل تأكيد.
ويأت�ي أمر اإلفصاح ع�ن الصفقة 
بعدم�ا أصبح من املس�تحيل إبقاء 
األمر رسياً، إذ أن التقارير تشري إىل 
أن ارسائيل خالل الفرتة من 2015 
حت�ى 2019 كان�ت تعت�رب ثام�ن 
أك�رب مص�دري األس�لحة يف العالم 
حيث  بلغت مبيعاتها أكثر من 4.3 
ملي�ارات دوالر ح�ول العال�م فيما 
ش�كلت كل من الهند، أذربيجان و 

فيتنام أكرب الدول املستوردة.
وكانت الوالي�ات املتحدة األمريكية 
يف أواخ�ر التس�عينيات ق�د طالبت 
الفضائي�ة  الصناع�ات  رشك�ة 
صفق�ات  بإلغ�اء  االرسائيلي�ة 
بي�ع أنظم�ة رادار الكش�ف املبكر 
املحمول�ة ج�واً و طائ�رات هاربي 
ة للص�ني و منذ ذل�ك الحني  مس�ريرَ
تصدي�ر  ع�ن  ارسائي�ل  توقف�ت 
منتجات أمني�ة إىل الصني من دون 
موافق�ة واش�نطن. وعمل�ت إدارة 
ترام�ب عىل مواصل�ة الضغط عىل 
ارسائي�ل ملنع قيامها بأي صفقات 
أمنية م�ع الصني كم�ا عملت عىل 
الضغ�ط ع�ىل بكني وم�ن املحتمل 
بمواصل�ة  باي�دن  إدارة  تق�وم  أن 

الضغوط�ات ع�ىل بك�ني وتواصل 
الرقابة عىل الصفقات األمنية التي 

تربمها ارسائيل.
األمريك�ي  التوت�ر  يتوق�ف  ول�م 
االرسائييل هنا فحس�ب، فقد فجر 
نائ�ب ليك�ودي »عرب�ي« مؤخ�راً 
باي�دن  مه�دداً  جدي�دة  مفاج�أة 
بالتخ�يل ع�ن أمري�كا كحلي�ف و 
الصين�ي  الحل�ف  إىل  االنضم�ام 
ع�ن  تراجع�ه  ح�ال  يف  ال�رويس 
مل�ف  بش�أن  ترام�ب  سياس�ات 
الجوالن و الع�ودة لالتفاق النووي 

مع ايران.
وج�اء ذل�ك بع�د تجاه�ل باي�دن 
لنتنياهو و عدم مبادرته باالتصال 
به عىل الرغم م�ن مرور ما يقارب 

الشهر عىل توليه السلطة يف البيت 
األبيض.

ويف ظ�ل ه�ذه األحداث ف�إن قيام 
نتنياهو بتغيري استارتيجيته ليس 
باألم�ر الغريب و خاص�ة إن عدنا 
للوراء و تابعنا املواقف الصهيونية 
عىل مدى الق�رن املايض حني كان 
االتحاد الس�وفيتي م�ن أوائل من 
اعرتف�وا بدول�ة ارسائي�ل و قاموا 
أن  إال  املتح�دة  األم�م  بدعمه�ا يف 
الحرك�ة الصهيوني�ة رأت بعده�ا 
أن مصالحه�ا تكم�ن يف الحض�ن 
األمريك�ي فوقف�ت يف صفها لذلك 
م�ن غ�ري املفاج�ىء أو البعيد عن 
ه�ذا الكي�ان التخيل ع�ن حليفه و 
الصين�ي  التحال�ف  إىل  االنضم�ام 

الرويس، ولكن هل س�تقف أمريكا 
سياس�ة  أم�ام  األي�دي  مكتوف�ة 

االبتزاز االرسائيلية هذه.
باي�دن  ش�خص  ب�ني  والعالق�ة 
ونتنياه�و ليس�ت طيب�ة، فهن�اك 
العدي�د م�ن اإلش�كاليات الت�ي ما 
باي�دن،  ذه�ن  يف  ح�ارضة  زال�ت 
ومنها إعالن نتنياهو عن مناقصة 
لبناء وحدات يف مس�توطنة رامات 
ش�لومو، بالق�دس الرشقي�ة عام 
2010 خالل زيارة بايدن إىل الكيان 
اإلرسائي�يل، بصفته نائب�ًا للرئيس 
األمريكي  يف ذلك الوقت. و تس�بب 
اع�الن نتنياهو حينه�ا بأزمة بني 
ألن  ونتنياه�و  األمريكي�ة  اإلدارة 
بايدن جاء برس�الة تدعو إرسائيل 

اىل تجميد االستيطان.
يف  نتنياه�و  خط�اب  أن  كم�ا 
مطل�ع  يف  األمريك�ي  الكونغ�رس 
عام 2015 ضد االتفاق الذي كانت 
إدارة الرئيس األسبق باراك أوباما، 
عىل وش�ك التوصل إلي�ه مع إيران 
كان بمثابة تحد لإلدارة األمريكية، 

وتحريض عليها يف عقر دارها.
باي�دن  اتص�ال  تأخ�ر  أن  ويب�دو 
بنتنياه�و ه�و رس�الة غ�ري جيدة 
للكيان الصهيوني ويمكن تفرسها 
عىل ع�دم دع�م حمل�ة نتنياهو يف 
االنتخابات املقبلة يف الكيان ويعني 
أن باي�دن س�يتخىل ع�ن نتنياه�و 
الذي كان يعيش عرصاّ ذهبياً خالل 

فرتة ترامب.
ويمك�ن اعتبار الغض�ب األمريكي 
ج�راء  الصهيون�ي  الكي�ان  م�ن 
املحتملة  الصفق�ة  الترسيبات عن 
ه�و الش�ماعة الت�ي يعل�ق عليها 
باي�دن جهوده باالضاف�ة إىل تأخر 
اتصال�ه بنتنياه�و وذل�ك من أجل 
التخل�ص منه يف االنتخابات املقبلة 
واملج�يء بش�خص آخ�ر يتماىش 
مع سياس�ات باي�دن الخارجية يف 

منطقة الرشق األوسط.

أثارت صفقة أسلحة سرية بين الكيان الصهيوني ودولة آسيوية لم يتم الكشف عنها حتى اآلن، موجة من القلق و التوتر 
في الوسط االسرائيلي بسبب مخاوف من غضب الواليات المتحدة التي كانت قد ألزمت الكيان المحتل فيما سبق، بإلغاء بيع 

صفقات أسلحة للصين وفرض قيود على جميع صادراتها من األسلحة. واألهم من ذلك عدم تعامل اسرائيل بشفافية تجاه 
شركائها في واشنطن األمر الذي سيؤدي إلى تراكم األمور السلبية وإفساد العالقات العسكرين بين البلدين وخاصة أن 

هناك تحقيقات سابقة مماثلة كانت قد أثارت غضب إدارات أمريكية سابقة.

المراقب العراقي/ متابعة
أف�ادت وس�ائل إعالم بأن ش�خصني عىل األقل 
قتال، خ�الل تفريق أجهزة األم�ن للمتظاهرين 
املحتجني عىل االنقالب العسكري يف ميانمار يف 

ثاني أكرب مدن البالد مانداالي.
ونقلت وكالة »رويرتز« عن أحد زعماء منظمة 
اإلغاثة الطوعية املحلية »باراهيتا دارهي«، كو 
أون�غ، تأكيده أن ش�خصني قت�ال و12 آخرون 
أصيبوا خالل تفريق املظاهرة، موضحا أن أحد 
القتيل�ني أصيب بالرصاص يف الرأس والثاني يف 

الصدر.
وحس�ب »رويرتز«، رش�ق املحتج�ون عنارص 
األم�ن الذين ردوا ع�ىل ذلك بإط�الق الرصاص 

والغاز املسيل للدموع.
وأكد موق�ع Myanmar Now صحة األنباء عن 
س�قوط قتيل�ني يف املدين�ة، وذك�ر أن نحو 20 
ش�احنة تقل قوات من الرشطة واألمن وصلوا 

موقع الحادث، باإلضافة إىل شاحنتني مزودتني 
بخراطي�م املي�اه، به�دف تفري�ق املحتج�ني، 
مضيف�ا أن عن�ارص األم�ن أطلق�وا نح�و 50 
رصاص�ة يف الهواء واعتقلوا 10 أش�خاص عىل 

األقل.

المراقب العراقي/ متابعة...
قدمت اليابان احتجاجا ش�ديدا للصني متهمة بكني بدخول س�فنها يف 
املياه اإلقليمية اليابانية قبالة جزر س�ينكاكو، بحس�ب وسائل اإلعالم 

الرسمية اليابانبة.
وقدم االحتجاج تاكيهريو فوناكويش، رئيس إدارة آس�يا وأوقيانوس�يا 

بوزارة الخارجية اليابانية إىل سفارة الصني يف طوكيو.
وكان�ت خدمة األمن البح�ري اليابانية قد ذكرت مؤخ�را أن اثنتني من 
الس�فن الصيني�ة أبحرتا يف املنطق�ة املتاخمة، وهي ج�زء من املنطقة 
املائية املتاخم�ة للمياه اإلقليمية يف منطقة جزر س�ينكاكو، ثم دخلت 
املي�اه اإلقليمي�ة اليابانية، فضال عن أن الس�فن الصيني�ة دخلت املياه 

اإلقليمية لليابان هذا العام 8 مرات.
واش�تدت ح�دة التوت�ر يف الخالف اإلقليم�ي حول جزر س�ينكاكو غري 
املأهول�ة يف بح�ر الصني الرشقي، بع�د أن أعلنت طوكي�و يف أيلول عام 
2012 ع�ن رشاء ه�ذه الجزر من أصحابها اليابانيني. وش�هدت الصني 
آنذاك تظاهرات واسعة معادية لليابان أسفرت عن أعمال شغب. ومنذ 
ذلك الوقت تبحر الس�فن الصينية باستمرار بالقرب من الجزر املتنازع 

عليها وتدخل بانتظام منطقتها الساحلية.

اليابان تقدم احتجاجًا شديدًا للصين

المراقب العراقي/ متابعة...
اكد سفري ومندوب ايران لدى منظمة االمم املتحدة مجيد تخت روانجي، 
السبت، أنه ال معنى لالتفاق النووي بوجود عدم التوازن يف االلتزام به.
واش�ار تخ�ت روانج�ي يف ترصيح�ه للموق�ع االعالم�ي لقائ�د الثورة 
االسالمية KHAMENEI.IR اىل نقض امريكا لالتفاق النووي منذ عهد 
اوباما ومن ثم اشتد يف عهد ترامب اىل ان خرج منه تاليا يف العام 2018 
وقال: لق�د قلنا العضاء االتفاق النووي بان اج�راءات امريكا ال ينبغي 
ان تمر دون رد اال انهم قالوا لنا اصربوا فرتة ما وس�نعوضكم عن ذلك 
لكنهم لالس�ف فضال عن ع�دم تعويضهم لنا لم يلتزموا هم انفس�هم 

بتعهداتهم.
ون�وه اىل انه مع خروج امريكا من االتفاق النووي اختل توازنه بش�دة 
و”لق�د قلنا منذ البداية بانه يجب معالجة ع�دم التوازن الن االتفاق ال 

معنى له يف هذه الحالة”.
وتابع: لقد قلنا للطرف االخر بان من مسؤوليتكم معالجة عدم التوازن 
هذا وان لم تفعلوا س�نضطر نحن القرار الت�وازن بصورة اخرى وبناء 
علي�ه فقد صربنا عاما ومن ثم اتخذن�ا خطوات مضادة العادة التوازن 

اىل االتفاق النووي.

موقف إيراني صارم إزاء 
االتفاق النووي

المراقب العراقي/ متابعة...
أطلق مقاومون فلس�طينيون، الرصاص صوب 
قوات االحت�الل الصهيوني املتواجدة عىل حاجز 
الجلمة شمال رشق جنني شمال الضفة الغربية 

املحتلة.
وأف�ادت مصادر فلس�طينية أن الحاجز تعرض 
إلطالق نار من قبل مسلحني فلسطينيني مرتني 

متتاليتني ويف وقت منفصل.
وذكرت املصادر أن قوات االحتالل املتواجدة عىل 
الحاجز أعلنت حالة االستنفار ولوحظت أعمال 
تمشيط يف محيط الحاجز والطرق القريبة منه 

يف محاولة منها للوصول إىل مطلقي النار.
وس�بق أن ش�هد حاج�ز الجلم�ة العدي�د م�ن 
عملي�ات إطالق الن�ار ومحاول�ة تفجري عبوات 
ناس�فة باإلضافة إىل العديد من عمليات الطعن 

التي تستهدف جنود العدو.
وتعد مدين�ة جنني بمخيمها وقراها محور تحٍد 

لق�وات العدو التي لم تس�تطع حتى اآلن وضع 
ح�د فيه�ا للمقاوم�ة التي باتت تش�كل مصدر 

إزعاج حقيقي لها.
وتقع قري�ة الجلمة يف ش�مال مدينة جنني عىل 
بع�د 5 ك�م، ترشف ع�ىل م�رج ابن عام�ر، ويف 

س�هولها العربية يوجد مطار قديم وتمر سكة 
حدي�د حيف�ا القديم�ة، ونه�ر املقط�ع ووادي 
الكس�الن، وتنت�رش يف س�هولها الجنوبية اآلبار 
االرتوازي�ة من�ذ أوائ�ل الس�تينات، م�ا أعطاها 

ميزات جّمة جعلتها هدفا مستمرًّا للعدو.

المقاومة الفلسطينية تستهدف حاجزًا صهيونيًا قرب جنين

واشنطن بوست: تورط حليف لترامب وشركات 
إماراتية بمهمة سرية في ليبيا

تقرير: التنافس االقتصادي بين السعودية 
واإلمارات يهدد التحالف بينهما

قتلى خالل تفريق المحتجين في ثاني 
أكبر مدن ميانمار

أخبار من الصحف والمجالت

المراقب العراقي/ متابعة...
نرشت صحيفة “واش�نطن بوست” تقريرا أعده جون واريك، 
قال في�ه إن وثائق لدى األمم املتحدة تق�دم ضوءا جديدا عىل 
خطة الستخدام أسلحة أمريكية الصنع من مروحيات قتالية 
وغ�ري ذلك للهجوم عىل الحكوم�ة الرشعية يف طرابلس. وقال 
إن وح�دة الكوماندوز التي تم اس�تئجارها وهبطت يف مطار 
بنغ�ازي يف حزي�ران 2019 رتب�ت وبطريق�ة منظمة لرشاء 
األس�لحة واألدوات الرضوري�ة للهج�وم ع�ىل الحكوم�ة يف 
طرابلس. وحصل الفريق عىل طائرات مسرية وقوارب حربية 
قابلة للنف�خ الرسيع ومركز قيادة متحرك ونظام تش�ويش 
عىل اتصاالت العدو. وهناك مروحيات قتالية: ثالث إي أتش- 
1أف م�زودة برشاش�ات وقاذف�ات صواريخ والت�ي قدمتها 
الوالي�ات املتح�دة إىل األردن قبل س�نوات عدة. وس�افر قادة 
العملي�ة إىل العاصم�ة األردنية عمان معتقدي�ن أنهم حصلوا 

ع�ىل صفق�ة. ويف تقرير عن وضع العملي�ة كتب أحد أعضاء 
الكوماندو، أن الطائرات كانت جاهزة وبانتظار تحميلها عىل 
طائ�رات نقل باتجاه ليبيا و”س�يكون الفري�ق جاهزا للعمل 
خالل أس�بوع” حس�ب التقرير. ولكن تدخل اللحظة األخرية 
م�ن املس�ؤولني األردنيني ه�و الذي من�ع نقل الطائ�رات إىل 
بنغازي، التي يسيطر عليها املتمردون يف شمال- رشق ليبيا.

ولو وصلت الطائرات ألدت لحرف مس�ار الهجوم العس�كري 
الذي كان يعد له ضد الحكومة. ويقول واريك إن مجموعة من 
الوثائق التي حصل عليه�ا محققو األمم املتحدة عرب تحقيق 
اس�تمر 18 ش�هرا، تلقي الضوء عىل املحاول�ة غري العادية يف 
2019 ل�رشكات التعهدات األمنية إدخ�ال عنارص من الخربة 
العسكرية الغربية واألسلحة، نيابة عن زعيم التمرد يف الرشق 
خليفة حفرت والذي كان يحاول السيطرة عىل البلد بمساعدة 

من مرص واإلمارات العربية املتحدة وروسيا.

المراقب العراقي/ متابعة ...
تس�اءل الكات�ب بوب�ي غ�وش يف موق�ع 
“بلومب�ريغ” عن أثر التناف�س االقتصادي 
املتصاع�د ب�ني اإلم�ارات والس�عودية عىل 
التحال�ف بينهما. فق�د ظل البل�دان وعىل 
مدى السنوات املاضية عىل خطوة واحدة يف 
السياس�ة الخارجية. فالعالقة الشخصية 
بني ويل عهد الس�عودية وويل عهد أبو ظبي 
وكالهما حاك�م فعيل لبلده س�محت لهما 
بتوجي�ه دف�ة مجل�س التع�اون الخليجي 

ووضع األجندة للعالم العربي.
وبحسب الكاتب يش�رتك ابن سلمان وابن 
زاي�د يف املخاوف من إي�ران، فيما هناك من 
يؤك�د أن عالقات اإلم�ارات وإي�ران أقوى 

خلف الستار.  وشكل بلديهما تحالفاً لشن 
ع�دوان ع�ىل اليم�ن، وفرضا حص�ارا عىل 
قطر. ويف خارج الرشق األوسط تعاونا عىل 
التوس�ط ب�ني إثيوبيا وإريرتي�ا وبحثا عن 
تحالفات أمنية وعسكرية يف آسيا وأفريقيا. 
ويف م�رة تعه�دا بإقامة رشاك�ة اقتصادية 
بينهم�ا ويف الخ�ارج. ويق�ول الكات�ب إن 
البلدين وإن جمعتهما املصالح املشرتكة إال 
أن هن�اك عامال واحدا قد يؤدي إىل التفريق 
بينهما. ويبحث اإلماراتيون والس�عوديون 
عن طرق لتنوي�ع االقتص�اد واالبتعاد عن 
الطاقة الهيدروكربونية وتوس�يع مجاالت 
الس�ياحة والخدمات املالية واللوجيس�تية 

وصناعة البرتوكيماويات والتكنولوجيا.
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الكيان الصهيوني ُيثير غضبًا أميركيًا 
بـ»صفقة أسلحة خفّية«

المراقب العراقي/ متابعة...
الروس�ية،  الس�لطات  أعلن�ت 
اكتش�اف أول حالة إلصابة البرش 
إنفلون�زا  م�ن   H5N8 بس�اللة 

الطيور.
وأكدت رئيس�ة الهيئ�ة الفدرالية 
بحماي�ة  املعني�ة  الروس�ية 
حق�وق املس�تهلك، آن�ا بوبوف�ا، 
أثن�اء موج�ز صحف�ي، أن خرباء 
الحكوم�ي  »فيكت�ور«  مرك�ز 
والتكنولوجيا  الفريوس�ات  لعل�م 
الحيوية اكتش�فوا امل�ادة الجينية 
للس�اللة املذكورة لدى سبعة من 
موظفي مصنع الدواجن الواقع يف 
جنوب الب�الد الذي تم رصد تفيش 
إنفلونزا الطي�ور فيه أواخر العام 

املايض.

وأك�دت بوبوفا أن هؤالء املصابني 
كانوا يف حالة جي�دة وتعافوا عىل 
وج�ه الرسعة نس�بيا ول�م تظهر 

ملموس�ة،  أع�راض  أي  لديه�م 
مش�رية إىل أن الخ�رباء يف الوق�ت 
نفس�ه رصدوا تغريات يف أجس�ام 

مناعته�م  واس�تجابة  امل�رىض 
إلصابتهم.

ولفتت املس�ؤولة إىل أن اإلجراءات 
تف�يش  من�ع  أتاح�ت  الرسيع�ة 

الفريوس يف املصنع املذكور.
وأش�ارت بوبوف�ا إىل أن هذه تعد 
أوىل حالة لتس�جيل إصابة البرش 
بساللة H5N8 يف العالم، مضيفة 
أن هذه الساللة ليست قادرة حتى 
اآلن ع�ىل االنتقال من ش�خص إىل 
آخ�ر، لك�ن اس�تمرار تحورها قد 

يؤدي إىل ذلك.
وش�ددت املس�ؤولة الروسية عىل 
أن ذل�ك يتي�ح للعال�م أجمع وقتا 
لالس�تعداد ملواجهة ه�ذا التحدي 
والتص�دي ل�ه بالش�كل والوق�ت 

املناسبني.

»H5N8« تسجيل أول إصابة بشرية بفيروس



يعيش الف�رد العراقي الغري ناضج سياس�يا يف هذه االوقات، 
حال�ة من التش�ي الفك�ري والعجز االدراكي، ال�ذي يجعله 
يتص�ور ان خي�ار التطبيع م�ع ارسائيل، بمثاب�ة الباب الذي 

سيفتح له مستقبالً مرشقاً من االعمار والرفاهية،
 كم�ا هو الحال يف االمارات والبحري�ن وبعض الدول االخرى، 
التي تسعى للتطبيع مع الكيان الصهيوني، متناسني ان دول 
الخلي�ج تلك، وصل�ت اىل هذا الحال قب�ل التطبيع بعقود، بعد 
ان رهن�ت نفطها وكرامتها وس�يادتها! وكل م�ا تملك للدول 
االجنبي�ة، فاصبح�ت كاملن�زل املرته�ئ من الداخ�ل، واملطيل 
واملزخرف من الخارج، ال يملك ش�عبها وامراءها حتى الهواء 
الذي يتنفس�ونه، كحال الدمى، يس�ريها من صنعها والبسها 

الثياب الجميلة، فال عالقة للتطبيع بذلك.
كم�ا ان ارسائيل لم ولن تدفع مقابل التطبيع، بل عىل العكس 
غم وتبتز الجل ذلك الهدف، الذي من شأنه محارصة دول  سرترُ

) الهالل الشيعي(، التي تعتقد بزوال ذلك الكيان.
هذا بما يخص املس�تقبل القريب، اما املس�تقبل البعيد، فهي 
تفك�ر البعد من هذا اله�دف، فهي تعتقد بوج�وب بناء دولة 
ارسائي�ل الك�رى، املمتدة من النيل اىل الف�رات عىل ركام بالد 
باب�ل )كم�ا ورد يف كتابه�م املق�دس(،« ي�ا ابنة باب�ل املحتم 
خرابه�ا ، طوب�ى مل�ن يرُجازي�ك بم�ا جازيتنا ب�ه ، طوبى ملن 
يرُمس�ك صغارك ويلقي بهم إىل الصخر »،)املزمور، ١٣٧ سفر 

املزامري( .
اي ان م�ن رشوط بناء ه�ذه الدولة هو تدم�ري العراق، وهذا 

واجب عقائدي ورشعي عىل كل يهودي يعتقد بارسائيل،
وم�ن الناحية االخرى، يزعم البعض ان التطبيع مع ارسائيل، 
سيكون بمثابة الحل النهائي، ملا يعيشه العراق من رصاعات 
وانقس�امات، ليكون بذلك اعرتافا رصيحا، بان املتسبب بكل 
تل�ك االزمات، هو ذلك الكيان الصهيون�ي وادواته، ومن يقف 

وراءه من امريكا ودول اوربا.
ه�ذا القطيع املتبني لتلك االف�كار، وبعد اعرتافه الرصيح بما 
ورد سابقا، يرفض رفضا قاطع فكرة اتهام ارسائيل وامريكا 
وادواتها، ويجابه من يقوم بذلك بالس�خرية والتهكم، ويلقي 
بالل�وم عىل من يح�اول التصدي ملرشوع التطبي�ع، النه بكل 
بس�اطة قطيع، ال يعرف س�وى صوت الج�رس، الذي يقرعه 

الراعي؛اشارة لالمر بالسري خلفه دون اي تفكري.

القطيع 
وفكرة التطبيع
علي الصحاف  
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بقلم/ د. مصطفى يوسف اللداوي
االنتخاب�ات  موس�م  م�ن  أفض�ل  لي�س 
دائم�اً  اإلرسائيلي�ون  يتمن�اه  الفلس�طينية 
ويفرح�ون ب�ه، فه�و بالنس�بة لهم موس�م 
الراح�ة واالس�تجمام، والهدوء واالس�تقرار، 
والطمأنين�ة وراح�ة الب�ال، في�ه يضع�ون 
أس�لحتهم، وينظفون بنادقه�م، ويتفقدون 
آلياته�م، ويج�رون صيانًة له�ا، ويخرجون 
األم�ان،  حال�ة  يف  ويبقونه�ا  ذخائره�ا، 
ويمنحون فيه اإلجازات الرس�مية، ويعطون 
وأذون�ات  الخ�روج  موافق�ات  العس�كريني 
الزيارة، ويعود الكثري من جنودهم إىل بيوتهم 
وأرسه�م، وتخف حالة الط�وارئ يف الجيش، 
وترتاج�ع درج�ة الجاهزي�ة واالس�تعداد يف 

الكيان.
يف موس�م االنتخابات يتخف�ف اإلرسائيليون 
بمش�اريعهم،  وينش�غلون  حذره�م،  م�ن 
ويلتفت�ون إىل برامجهم، وينفذون خططهم، 
الداخلي�ة  املس�تويات  ع�ىل  وينش�طون 
والخارجي�ة، في�زورون ب�الداً ويس�تقبلون 
قادًة أجانب ومس�ؤولني دوليني، ويشاركون 
يف فعالي�اٍت وينظم�ون إىل برامج ومعارض، 
ويس�تغلون انش�غال الفلس�طينيني عنه�م، 
فيص�ادرون املزي�د م�ن أراضيه�م، ويبنون 
ويوس�عون  فوقه�ا،  جدي�دًة  مس�توطناٍت 
القديم منه�ا، ويلتفتون إىل عمليات االعتقال 
واملراقب�ة،  املعلوم�ات  وجم�ع  واملداهم�ة، 
ورصد األنش�طة الدعائي�ة ومتابعة الرامج 

االنتخابية.
عس�كريٍة  بمن�اوراٍت  يقوم�ون  وخالله�ا 
مختلف�ٍة، وتدريباٍت قتالي�ٍة عاليٍة، وينقلون 
قطاع�اٍت م�ن جيش�هم ووح�داٍت منه، غري 
خائفني م�ن مفاجئاٍت تصدمهم، أو عملياٍت 
توجعهم، أو مقاومٍة تلتف عليهم وترضبهم 
خل�ف خطوط الن�ار، أو تباغتهم من حيث ال 

يتوقع�ون، وهو ح�ال الح�ذر واليقظة الذي 
يكون�ون علي�ه دائم�اً يف الظ�روف العادي�ة 
الت�ي ال تش�به االنتخابات، وهو ح�اٍل مريٌح 
له�م لم يك�ن مثله أو ما يش�بهه يف ظل وباء 
كورونا، حيث بقوا خالله، رغم انتشار الوباء 
واس�تفحال املرض حذري�ن وجلني، منتبهني 
يقظني، قرارهم حارٌض وجيش�هم مس�تعٌد، 
فاعل�ة،  وخططه�م  ماضي�ة،  وبرامجه�م 

وأيديه�م ع�ىل الزن�اد جاه�زة.
يف موس�م االنتخاب�ات الفلس�طينية تخف�ت 
أصوات البنادق، وترتاج�ع عمليات املقاومة، 
وتتوقف أعمال التعبئ�ة والتحريض واإلعداد 
والتدري�ب، وينش�غل الفلس�طينيون عنه�ا 
ع�ن  ويلتفت�ون  الوطني�ة،  بانتخاباته�م 
مشاكس�ة الع�دو ومقاومته، إىل مشاكس�ة 
االنتخاب�ي،  واش�تباكهم  البع�ض  بعضه�م 
االنتخابي�ة  حمالته�م  خ�الل  ويتبادل�ون 
االتهامات واألباطيل، كٌل يريد أن يرز نفس�ه 
ويطمس غريه، ويظهر محاس�نه ويكش�ف 
عيوب منافسيه، ويطهر صفه ويشوه صوره 
غريه، وه�و األمر ال�ذي ي�روق لإلرسائيليني 
ويس�عدهم، ويخدمه�م وينفعه�م، فال أبلغ 
من أن يجرح الفلسطينيون أنفسهم، ويذموا 

بعضهم، ويشتبكوا فيما بينهم.
للع�دو  االنتخاب�ات فرص�ة كب�رية  موس�م 
ومعرف�ة  املعلوم�ات  لجم�ع  اإلرسائي�يل 
وتحلي�ل  األرسار  واكتش�اف  الش�خصيات، 
البيان�ات، واالط�الع ع�ىل خباي�ا التنظيمات 
وخفايا األح�زاب، وتحدي�د األوزان وتحديث 
البيان�ات، ومعرف�ة ال�والءات والتأك�د م�ن 
الس�انحة  فرصت�ه  وه�ي  االنتم�اءات، 
للتدخ�ل والتوجي�ه، والتخري�ب والتش�ويه، 
واالخ�رتاق والتجس�س، وربما املس�اهمة يف 
تش�كيل القوائم وتس�مية الرام�ج، فالقوى 
الفلس�طينية تتناف�س عىل كس�ب األصوات 

وضم�ان املؤيدين، وليس أس�هل ع�ىل العدو 
املرحل�ة  ه�ذه  يف  التدخ�ل  م�ن  اإلرسائي�يل 
وآليات�ه،  أدوات�ه  مختل�ف  ع�ر  الحرج�ة، 
الفلس�طينية والعربية، مس�تفيداً من نفوذه 
إذ  وأموال�ه،  قدرات�ه  ومس�تغالً  وعمالئ�ه، 
أن ل�ه م�ن االنتخاب�ات غاي�ة وه�دف، كما 

للفلسطينيني منها غايٌة وهدٌف.
ف�رتة االنتخاب�ات الفلس�طينية طويلة وغري 
قصرية، فهي تمتد من منتصف شهر يناير/

كانون ثاني امل�ايض، الذي أصدر فيه الرئيس 
الفلسطيني محمود عباس مراسيمه الثالثة، 
املنظم�ة لالنتخاب�ات الترشيعية والرئاس�ية 
واملجل�س الوطن�ي، ولن تنتهي ي�وم الحادي 
والثالث�ني من ش�هر أغس�طس/آب القادم، 
ب�ل س�تمتد املرحلة إىل أش�هر طويل�ة أخرى 
قادمة، ينشغل فيها الفلسطينيون يف تشكيل 
حكومتهم، وتفعيل مؤسس�اتهم الترشيعية 
والرملاني�ة يف املجل�س الوطن�ي، بم�ا يتي�ح 
لإلرسائيليني فرصًة أكر لتمرير مش�اريعهم 
وتنفي�ذ مخططاته�م، يف ظ�ل اطمئنانهم إىل 
أن املقاومة الفلس�طينية جامدة، والعمليات 
العس�كرية معطلة، ولعلهم يستفيدون كثرياً 
م�ن تخ�وف الق�وى الفلس�طينية املختلفة، 
من القيام بأي عملياٍت عس�كريٍة من شأنها 
تعطي�ل االنتخاب�ات، أو التس�بب يف تأجيلها 
أو إلغائه�ا، وهو الس�بب أو العذر الذي يبقى 
البنادق صامتة واألسلحة يف ثكناتها رابضة.

ه�ذه الحقيق�ة املرُ�رة الت�ي نراه�ا، والواقع 
البائ�س ال�ذي نعيش�ه بس�بب االنتخاب�ات 
الفلس�طينية، الت�ي تعرق�ل املقاوم�ة فع�اًل 
وتعطلها، وتفسدها وترض بها، وتؤخرها وال 
تجعلها أولوية، تؤك�د عىل وجاهة الرافضني 
لالنتخاب�ات يف ظ�ل االحت�الل، وص�واب رأي 
الداع�ني إىل أولوية املقاوم�ة عىل االنتخابات، 
إذ ال يوجد يف س�ري الش�عوب وتاري�خ األمم، 

ش�عٌب أجرى انتخاباٍت بينما ب�الده محتلة، 
منتهك�ة،  وس�يادته  مغتصب�ة،  وحقوق�ه 
وأبن�اؤه يف الس�جون واملعتق�الت، يف الوقت 
ال�ذي يتعرض فيه لحص�ار العدو والصديق، 
وعقوب�ات الكب�ار وضغوط الرع�اة، وتخيل 
اإلخوان وابتعاد األش�قاء، الذي�ن والوا العدو 
وعادوهم، واعرتفوا به وتنكروا لهم،وطبعوا 
معه وقاطعوهم. كان بإمكان قوى املقاومة 

الفلسطينية كلها، يف الضفة الغربية والقدس 
وقطاع غ�زة، أن تحافظ عىل جهوزيتها، وأن 
تبقى ع�ىل يقظتها، فال تجم�د برامجها، وال 
تعط�ل خططه�ا، وال تتوق�ف ع�ن التدريب 
والغ�ارة  واإلع�داد،  والتجهي�ز  والتأهي�ل، 
واملناورة، وال تري�ح عدوها، وال تطمنئ باله، 
وال تخفف األعباء عن جيشه ومؤسساته، بل 
تواصل عملها املقاوم عىل األرض ويف امليدان، 

وداخل األنفاق وعىل الجبهات، ويف املؤسسات 
الن�ت  جبه�ات  وع�ىل  الدولي�ة،  والهيئ�ات 
وساحات الساير، فال يستفيد العدو من هذه 
املرحلة، وال ينتفع جيش�ه منها، بل يتش�تت 
ذهنه ويتب�دد جهده، ويتعب جيش�ه ويقلق 
جن�ده، وتتوق�ف برامجه وتتعط�ل خططه. 
لس�ت ضد االنتخابات الفلسطينية وإن كنت 
أؤم�ن بعدم جدواها يف ظ�ل االحتالل، بل مع 

عقدها بنزاه�ٍة وإجرائها عىل قاعدٍة وطنيٍة، 
ولكنني أخىش أن ننش�غل بها ع�ن الواجب، 
وأن نتله�ى برسابه�ا عن الواق�ع، وأن نفرح 
بالبدلة وربطة العنق وننىس بزة الحرب وزي 
القتال، ونتوقف عن قرقعة الس�الح ونكتفي 
بعايل الرصاخ، فيفسد سالحنا وتبح أصواتنا، 
ونخ�رس أرضنا ونفق�د مس�تقبلنا، ويومئٍذ 

يفرح العدو ونحزن، ويبتهج ونخزى.  

 بقلم /محمد الكعبي  
وق�د ش�هد الفكر الس�يايس العرب�ي تطوراً  نس�بياً 
ملحوظ�اً من خالل تعاطيه م�ع املتغريات ومجريات 
االحداث وتراكمية التجارب واملواقف التي مرت عليه، 
ولعالم التكنلوجيا الفضل الكبري يف كشف الكثري من 
االرسار واالح�داث والت�ي غريت الكثري م�ن املفاهيم 
والقناعات والس�لوكيات التي كانت باألمس القريب 
حاكم�ة ع�ىل كثري م�ن مس�احات الفكر االنس�اني 
وفتح�ت املج�ال لدخ�ول االنس�ان يف عوال�م لم يكن 
يعرفها أو حتى يسمع عنها بسبب القيود السابقة.

  أن تس�ارع االح�داث وتن�وع الثقاف�ات واملعلومات 
وكثرته�ا ودخولها لكل م�كان وبدون رقيب   أدى إىل 
تشابك املفاهيم واختلطت املعايري وتزاحمت االفكار 
عن�د الكث�ري من الن�اس، وبس�بب التك�رار والتأكيد 
والتالع�ب بالص�ور واملعلوم�ات والك�ذب والخ�داع، 
وإلباس الباطل لباس الحق، عاش االنس�ان يف رصاع 
اثبات الهوية، حيث تالشت الخصوصيات واضمحلت، 
بل عرت الحدود مما جعله يفقد البوصلة الحقيقية 
التي ترس�م له الخط املس�تقيم الذي ينبغي ان يسري 
علي�ه ليحق�ق النجاة والس�عادة التي يبح�ث عنها، 
ورغ�م كل هذا اخذ يس�ال ويتحقق ويناقش ويطلب 
الكث�ري وق�د قابل�ه دخ�ول العال�م الغرب�ي بثقله يف 
ساحة الرصاع مستخدماً كل امكاناته من أجل بسط 
نف�وذه عىل املنطقة وبث ثقافته ونظرياته التي يريد 

تسويقها وقد أجاد التسويق.
 ألج�ل مواكب�ة العالم البد من توفر العلم واس�تثمار 
ما نمل�ك من مقوم�ات، وقي�ل يف العلم ه�و )الدليل 
عىل الرساء والرضاء، والس�الح عىل األع�داء، والزين 
عن�د األخالء، يرفع الله به أقوام�ا ويجعلهم يف الخري 
قادة(، فبه نواج�ه االعداء وبه ترتفع بلداننا وتحقق 
التط�ور املس�تدام،  ويجعلنا حاكم�ني ال محكومني، 
ومتبوعني ال تابعني، وأهم مقومات الدولة واملجتمع 

املتحرض العلم، وال يك�ون ذلك بفوضوية التعليم، بل 
التعليم املرَُمنهج املنبثق من أس�س علمية س�ليمة مع 
االس�تمرار والتش�جيع والتطوي�ر وهو ح�ق لجميع 

أبناء البرش.
 أن بق�اء الفاش�لني ع�ىل رأس اله�رم التعليمي ينذر 
بالخراب وخصوصا يف زمن أصبح فيه من يملك العلم 
يمل�ك القرار ويتحك�م باالقتصاد والسياس�ة واالمن 
املح�يل والعاملي، البد م�ن ان نخرج من دائرة االهمال 

والتقليد وندخل يف مرحل�ة االبداع واالنتاج والتجديد، 
املبدع  من يغري الواقع ويصنع من الال يشء أشياء وال 
يقف عند حد معني، نح�ن اتباع دين يقول }أقرأ{، أن 
العالم يتقدم وبرسعة فالبد من دخول حلبة املنافسة 
ونح�ن نمل�ك االدوات الت�ي تحقق لنا الف�وز برشط 
تطوير أدواتنا وتصحيح مقدماتنا وبرامجنا ونحتاج 
إىل تنمي�ة القدرات الفردي�ة والجماعية ملجتمعنا من 
خالل الدورات والورش العلمية، السياسية، الثقافية، 

التخصصي�ة   الدراس�ات  مراك�ز  وفت�ح  التنموي�ة 
املتنوع�ة، والجدي�ة يف تصحيح االخط�اء، وعلينا ان 
نعرف بماذا وكيف يتطور االخرون ونس�تفيد منهم، 
والعم�ل عىل أن�زال االف�كار إىل الواق�ع  وفتح املجال 
للكف�اءات والخ�رات وه�ذا يحتاج إىل ثق�ة بالنفس 
وجهد ومتابعة وترتيب أوراقنا  مع ترك االنانية وعدم 
االستس�الم وتقبل النقد عندها ممك�ن ان نقول اننا 

عىل الطريق الصحيح.

بقلم/ واثق الجابري 
يم�ر الع�راق اليوم، بمراحل ال تقل خط�ورة عن تلك التي 
استنزفت جل التضحيات، ولن تتحقق غايات الدولة دون 
املزيد.. اإلّ أنها يمكن أن تتحق؛ حني ينترص دعاة االٕعتدال 
والعقالني�ة واالٕت�زان، وينجح�وا ب�أن يكون�وا حلق�ات 
وصل بني أبناء الش�عب، ورس�ل سالم لرس�الة سامية يف 
بن�اء الدولة، وما ل�م تتغري بوصلة االٔف�كار وآليات العمل 
الس�يايس، وتتوح�د الجهود وتنظم الس�احة م�ن جديد، 

فسيبقى الوضع كما هو عليه أو يرتاجع لالسوء.
مرحل�ة صعب�ة ال تتحم�ل املجام�الت واملن�اورات، م�ع 
اس�تمرار االٔزم�ات والتقاطع�ات، والف�وىض وتض�ارب 
املصالح والرٔوى، ومحاوالت اضعاف الدولة ومٔوسس�اتها 
وتخطيطه�ا وخدماتها، وكلها عوامل ضاغطة، ومعرقلة 

للمسرية ومتعبة ومحبطة للجميع .
ش�هد الع�راق  يف ترشين من العام قب�ل املايض تظاهرات 
وأحتجاجات شبابية حاشدة بمطالب حقة، ليست وليدة 
لحظة، بل نتاج تراكمات لم تجد اَذاناً صاغية، فأختلطت 

الس�احات بالعن�ف املتب�ادل وس�قط مٔي�ات الضحاي�ا، 
ول�م تنج�ح الدول�ة والقوى السياس�ية، يف ف�رز املطالب 
الحقيقية، ع�ن القلة غري املنضبط�ة، وأنتج العنف عنفاً 
والدم دماً.. والتش�دد حصيلته الخراب والفوىض والس�ري 

نحو املجهول..
ل�م تفكر االٔط�راف املتقاطعة بحوارات ترُخ�رج البالد من 
أزماتها، وترس�م خارطة طريق تلبي املطالب الحقيقية، 
وسادت التصنيفات والتخوين والقطيعة املتبادلة، وزادت 

من االٕنقسام السيايس واملجتمعي.
بات�ت مواضي�ع االٔم�ن واالقتص�اد والس�يادة، ضاغطة 
بش�كل أكر من أي وقت مىض، وتتيح عودة االٕرهاب من 
النوافذ بعد طرده من االٔبواب، ويتطلب جهدا إس�تخباريا 
ويقظة شاملة وتماس�كا إجتماعيا، واالٔزمة االٕقتصادية 
ضاغطة تخلخل مصادر العيش وتربك الحياة، ومسٔوولية 
الحكوم�ة إثب�ات قدرته�ا  ع�ىل إدارة االٔزم�ة باالٔفعال ال 
االٔق�وال.. وتضي�ق إنعكاس�اتها الس�لبية ع�ىل الرشأيح 
االٔكث�ر ترضراً، والبد لكل إجراء أن يبحث عن حلول بعيدة 

ع�ن التع�رض الٔرزاق الن�اس ومصادر عيش�هم، ويكفي 
العراقي�ني ما مروا به م�ن نقص االٔمن وس�وء الخدمات 

ورصاعات ومهاترات وفوىض..
آن االٔوان لالٕتف�اق ع�ىل هوي�ة وطني�ة جامع�ة، ودول�ة 
عرصية عادل�ة يحكمها عقد اجتماعي وس�يايس جديد، 
يعال�ج تراكم�ات امل�ايض ويواك�ب تط�ورات الح�ارض 
ويتطلع ملس�تقبل مس�تقل ومس�تقر ومزده�ر، وتطوى 
صفحة التهميش واالٕقصاء، ويبدأ مش�وار التأسيس لغد 
مرشق ومس�تقبل أفضل، وأن املكون�ات لن تكون أفضل 
حاالً وأكثر أمانا وأكر قوة، دون ترس�يخ الهوية الوطنية 
يف س�لوكهم ويرُرشعوا بمس�رية بناء العراق الواحد املوحد 

القوي.
س�يكون العراقيون جميعاً أقوي�اء عندما يقوى بلدهم.. 
بني الدولة،  وس�يحظى  املواطن بحقوق املواطنة عندما ترُ
ويكونون صفاً واحداً بوجه التدخالت واالٔجندات، وترُفرض 
حينه�ا معادل�ة الدول�ة الناجح�ة املس�تقلة واملس�تقرة 
املزده�رة؛ عندم�ا ينطل�ق االٕح�رتام م�ن داخ�ل الدولة، 

ويف�رض إحرتامها عىل االَخري�ن،  وتنظيم الصفوف عند 
امللمات والتمس�ك بالهوي�ة الدينية والوطني�ة الجامعة، 

والدفاع عن سيادة البالد وحرماته الثابتة بال تنازل..
يتق�دم م�ا س�بق دور الحكوم�ة بتطمني جمي�ع القوى 
ومتابع�ة تنفيذ ق�رار مجلس الن�واب بجدولة إنس�حاب 
القوات االٔجنبية، ويكون القرار عر املٔوسس�ات الرسمي، 

دون االٔحادية التي تضعف سيادة الدولة ومؤسساتها.
إّن االنتخاب�ات املبك�رة محطة مهمة لتغي�ري املعادالت و 
ف�رز املس�احات وإنضاج املش�اريع والخط�وات املٔوجلة، 
لقوى الدول�ة واالعتدال والعقالنية، وه�ي دعوة لتحديث 
بطاق�ة الناخ�ب البايومرتية، ومش�اركة واعي�ة فاعلة، 
وإعادة الت�وازن وطي صفحات الفوىض، والال إس�تقرار 
والالدول�ة.. وإنض�اج التجرب�ة الديمقراطية، وترس�يخ 
مفاهيمها بتدعيم قوى الدولة واالٕعتدال،  ودعوة لتشكيل 
تحالف�ات انتخابي�ة عاب�رة للمكون�ات، ترُمه�د الطري�ق 
لتنظيم الساحة السياسية وتحقيق االنسجام بني القوى 
السياسية، وتعزز مسارات بناء الدولة وفق آليات جديدة 

وخطاب جديد ومرشوع متكامل.
تحت�اج االٕنتخبات اىل مقدم�ات أهمها االٔم�ن االٕنتخابي، 
ورقابة أممية دون  وصاية أو إنتقاص من سيادة، وتتبنى 
القوى املش�اركة م�رشوع بناء دول�ة دون مجاملة، وبال 
رصاع�ات ومهات�رات، واملرشوع الوطني معي�ار لتقارب 
االٔطراف والشخوص بني قوى االٕعتدال، وتتباعد مشاريع 
الفوىض ورصاعات السلطة، وفق مبدأ االٕنفتاح واالٕنحياز 
مل�رشوع الدول�ة، وأن الس�لطات والش�خوص يتغ�ريون 
وتبق�ى الدولة ليس�ت ملكاً الٔح�د، وباملنط�ق والوطنية، 
س�تتغري مع�ادالت االٕحت�كار، وتبتعد جمي�ع القوى عن 
القي�ل والق�ال، والتس�قيط والتخوين املتبادل وتش�ويه 
الدولة بعني الذين يساندون املرشوع الوطني، فقد تحمل 
العراق وشعبه كثريا من نريان الرصاعات، وماعاد يتحمل 
االٕس�تنزاف، وإبعاده ع�ن الرصاعات املحلي�ة واالٕقليمية 
والدولي�ة، أفض�ل الحلول للع�ودة اىل قلب الش�عب، الذي 
يرغب بدولة مس�تقرة تحق�ق خدمة مواطنيه�ا، وبذلك 

يكون العراق قوياً.

االنتخاباُت الفلسطينيُة صمُت البنادِق وبحُة الحناجِر

تطور الفكر السياسي وتراكمية التجارب
دخلت المنطقة  بعد عام 2003م، مرحلة تأريخية مفصلية  من حيث الصراع والتحوالت الكبيرة على 

المستوى الداخلي والخارجي، تزامنًا مع صعود تيارات سياسية وسقوط حكومات، وخروج الشارع 
العربي من سباته مطالبًا بحقوقه,

متى يكون العراق قويًا؟!
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يبدو أن أزمة نادي الطلبة العراقي، 
ش�ائكة للغاية، حي�ث تتعقد كلما 

تقرتب من الحل.
القضي�ة لم تهدأ ناره�ا، وجماهري 
النادي تتظاهر بشكل مستمر عىل 
أبواب النادي ووزارة التعليم العايل، 
الراعي الرس�مي للطلبة، بحًثا عن 
حل يعيد للفريق، بريقه الذي فقده 

منذ 18 عاًما.
أزمة ثقة 

الفج�وة ب�ن وزارة التعلي�م العايل 
وإدارة ن�ادي الطلبة، بدأت بش�كل 
فعيل قبل 10 س�نوات، بعدما بدأت 
الوزارة، تش�كل عىل بعض العقود 
نتيج�ة ش�كاوى تق�دم به�ا ع�دد 

من نجوم الفريق لل�وزارة، وأثاروا 
الكثري من عالمات االستفهام.

ه�ذا الوض�ع أج�ر وزارة التعلي�م 
العايل، عىل التدقي�ق ووضع الكثري 
م�ن العراقي�ل، الهت�زاز ثقته�ا يف 
إدارة الطلب�ة، رغ�م أن الطرفن لم 
يعلنا عن الفج�وة وأزمة الثقة بن 
الطرف�ن، وس�ارت األم�ور تج�اه 
تقليص املوازنة من موسم إىل آخر.  

نفق الديون 
دخل�ت إدارة الطلبة، نف�ق الديون، 
بعدما فقدت املوضوعية يف التعامل 
م�ع األزمة، ول�م تب�وب تعاقداتها 
وفق املوازن�ة املالية، وذهبت إلبرام 
صفق�ات بس�قف مايل كب�ري دون 

تسديدها.
وبدأت ترتاكم حق�وق الالعبن من 
موس�م إىل آخ�ر، وذهب ع�دد كبري 
م�ن الالعب�ن إىل االتحاد اآلس�يوي 
لشكوى نادي الطلبة، الذي أغرقته 

اإلدارة بالديون.
وب�دأ الضغ�ط ي�زداد ع�ىل اإلدارة، 
ولم تبح�ث عن حلول وتعاملت مع 
األزمة بعناد التمس�ك باملواقع دون 
تحريك س�اكن يف خضم أزمة مالية 

خانقة. 
ترير اإلدارة 

رئيس النادي، ع�الء كاظم، ونائبه 
محمد الهاش�مي، ألق�وا اللوم عىل 
وزارة التعلي�م الع�ايل، ووصفوه�ا 

بأنه�ا تنصلت ع�ن مس�ؤولياتها، 
ولم تدعم الفريق، ووضعت النادي 
يف موقف ال يحس�د عليه، والوزارة 
س�بب رئييس وراء تراجع املستوى 

الفني. 
إدارة الن�ادي ت�رر وجوده�ا بأنها 
ملتزم�ة بالقانون كونه�ا انتخبت 
وه�ي  العام�ة  الهيئ�ة  قب�ل  م�ن 
أن  الح�ق  وله�ا  العلي�ا،  الس�لطة 
تقرر من يق�ود الن�ادي، يف املقابل 
الجماه�ري ترفض تصني�ف الهيئة 
العام�ة، وتته�م اإلدارة بتفصيلها 
بش�كل دقيق لضمان وجود اإلدارة 
حت�ى وإن هب�ط الفري�ق للدرجة 

الثانية. 

حلول ممكنة 
الهيئ�ة  رئي�س  تمس�ك  ظ�ل  يف 
منصب�ه  يف  بالبق�اء  اإلداري�ة 
وإرصار الجماه�ري ع�ىل الضغ�ط 
تج�اه التغي�ري اإلداري، ظه�ر عىل 
س�طح األزم�ة، عدة حل�ول أهمها 
الضغط عىل أعضاء مجلس اإلدارة، 
لتقديم استقالتهم، ليختل النصاب 
االس�تقاالت  وتقدي�م  القانون�ي 
ل�وزارة الش�باب والرياضة ووزارة 
التعلي�م الع�ايل )1+%50( لضمان 
حل اإلدارة وتكليف وزارتي الشباب 
والرياض�ة والتعلي�م الع�ايل إلعادة 

النظر بتصحيح الهيئة العامة.
الدع�وة  يف  يكم�ن  ح�ل  وهن�اك 

الجتماع ط�ارئ للهيئة العامة، من 
قب�ل وزارة التعلي�م الع�ايل، ورشح 
س�بب منعها املال للن�ادي، وإجبار 
الهيئ�ة العام�ة ع�ىل التخ�يل ع�ن 
مجل�س اإلدارة، من خالل تخيريها 
بن أمرين، الدعم املايل يقابله طرح 
الثقة ب�اإلدارة، أو البقاء تحت خط 
الفقر وزي�ادة الدي�ون دون تدخل 
من الوزارة، حينها س�تكون الهيئة 

العامة أمام املسؤولية.
والحل اآلخر الذي تم طرحه من قبل 
نجم الفريق الس�ابق باسم عباس، 
ومحكم�ة  للقض�اء  اللج�وء  ه�و 
النزاه�ة بما يملك م�ن وثائق تؤكد 

خروقات اإلدارة عىل حد قوله.

قل�دت الهي�أة التطبيعي�ة لك�رة الق�دم الحكام 
الهي�أة  رئي�س  بحض�ور  الدولي�ة،  الش�ارات 
التطبيعي�ة  وعض�و  بني�ان،  إي�اد  التطبيعي�ة، 
الدكتور اسعد الزم، واألمن العام محمد فرحان، 

ورئيس لجنة الحكام الدكتور عالء عبد القادر.
وافتت�َح رئي�س الهي�أة التطبيعية، إي�اد بنيان، 
الحف�ل بكلم�ة أش�اد فيه�ا بالجه�ود املمي�زة 
للجنة الحكام وس�عيها لتطوي�ر قدرات الحكام  
بالتعاون م�ع التطبيعية التي تج�د أن التحكيم 
ُيع�د املرتكز األس�ايس لنجاح املباري�ات. وأثنى 
بنيان عىل دور الحكام يف قيادة مباريات الدوري 
رغ�م تواج�د العديد من املنغص�ات التي تقف يف 
طريقهم .  وأوضَح رئيس لجنة الحكام، الدكتور 
ع�الء عبد الق�ادر: ان توزي�ع الش�ارات الدولية 
بهذه الطريقة يدل عىل االهتمام الكبري بالحكام 
ما سيدفعهم لتقديم األفضل يف املباريات املقبلة.
وألقى الحكم الدويل الس�ابق، عبد العال خضري، 
كلمة نيابًة عن زمالئه، أشار فيها إىل: ان الحكم 

العراقي يعد األفضل يف املنطقة. 
وت�َم، خ�الل الحفل، توزي�ع الش�ارات الدولية 
١٩حكم�ا،  عدده�م  والبال�غ  الح�كام  ب�ن 
وس�ط حضور العديد من الش�خصيات 
الرياضية ووسائل اإلعالم املختلفة.

قد تقوده الى النفق المظلم..

أزمة الطلبة مستمرة بسبب عدم الثقة 
وتعنت االطراف

التطبيعية تقلد الحكام الشارة الدولية 

رسميًا عبد االله ينسحب من انتخابات االولمبية

المنتخب العراقي يحافظ على مركزه بتصنيف »فيفا« 

دورينا .. والَتقييم 
الُمتجرد!

م�ع نهاية مش�وار نصف ال�دوري الك�روي املمتاز بخت�ام مرحلة 
الذهاب للمس�ابقة املحلية األبرز، ي�دأب الجميع عىل تقييم الوضع 

بمجمله، ملا يحمله املشوار من إيجابيات وسلبيات عىل حد سواء!
التقييم الحقيقي، يفرتض أن يتجرّد من االنتماءات أو امليول ويبتعد 
كل البعد عن االرتباطات والعالقات، ويقرتب جداً من التجرّد والنقد 
الَبّناء ويحكي قصة انطالقة مرحلة يف موس�م ويس�تقرئ األحوال 
م�ن كل الجوانب واألوجه، بغ�ض النظر عن أية تفاصيل ُمصطنعة 
ق�د تنتج عنها حاالت ل�ن تؤثر عىل الكثري من الزواي�ا التي نعرفها 

ويعرفها الكثري من املتابعن!
ككل موس�م من مواس�م مس�ابقة دوري الكرة املمتاز يف العقدين 
الثمانين�ي والتس�عيني م�ن القرن امل�ايض، حيث النظ�ام املركزي 
والتعام�ل وفق�اً لألجن�دة املعتّم�دة للمواعي�د واح�رتام روزنام�ة 
الج�والت، فإن املوس�م الح�ايل، وبرغم االس�تثنائية التي عاش�تها 
مرحل�ة الذهاب، بس�بب تأّخر انطالقتها وانتش�ار جائحة كورونا 
فاي�روس وافتقار الفرق املش�اركة لألموال الكافي�ة وغياب الداعم 
األهم للدوري وهو الجمهور، الذي ُيعده الكثريين، ملح املنافس�ات، 
فإننا عش�نا يف موسٍم مثمٍر ومهمٍّ للغاية، بعد أن افتقرنا إليه طيلة 

18 موسماً مىض!
إط�ار املرحل�ة األوىل، املنتهي، كش�ف عن تنظيم جي�د اىل حد كبري 
ومتابع�ة رائع�ة وحرص ش�ديد وتطلع لرؤية أفض�ل واحرتام غري 
مس�بوق للمواعيد وارتقاء بنوع باملالعب التي احتضنت املواجهات 

ال�190 التي اقيمت!
نع�م.. كانت هناك إيجابيات كثرية يف مرحل�ة الذهاب، لكن ذلك لن 
يمنع أبداً من تش�خيص ظواهر س�لبية، أهمه�ا االعرتاضات التي 
يس�توجب الوقوف عندها، كونها أثرت كثرياً عىل صورة املباريات، 
اىل جانب األخطاء التحكيمية التي أثرت بش�كل أو بآخر عىل بعض 
النتائ�ج، واملظلومية التي حدثت ملرات عدي�دة والتي لم ُتنصف من 
يستحقها وأعطت املخطئ نقاطاً أو انتصارات ال يستحقها، بسبب 
ركلة جزاء أو اس�تغالل قرار تحكيمي ترك غبن�اً أو إجحافاً هنا أو 

هناك!
واىل جان�ب الظاه�رة التي تجّذرت وه�ي إقالة واس�تقالة املدربن 
أو تبادله�م أو تنق�ل بعضهم بن هذا الفري�ق أو ذاك، وهي ما ترك 
عالمات اس�تفهام عديدة ملا يحدث من س�لوك مفرط أّدى اىل غياب 
االس�تقرار وانعدام االنسجام أو هضم البناء الفعيل لكل فريق وهو 
ما دفع ثمنه البعض واستثمره البعض اآلخر، حتى وصل الحال اىل 
التغيريات يف املواقع واملراكز، دفعت بعض الفرق نفسها اىل الدخول 

اىل معرتك الرتتيب بقوّة وهبوط واضح لفرق أخرى!
أجم�ل ما س�ّجله مش�وار مرحل�ة الذهاب م�ن مس�ابقة الدوري 
الك�روي، هو ظهور مواه�ب جديدة عىل األديم األخرض وتس�جيل 
أس�ماء متمّي�زة اس�تطاعت أن تتأل�ق وتك�ون أوراق�اً رابحة، بل 
وتش�ّكل ثق�اًل مؤث�راً يف خطوط فرقه�ا، مثلما تس�ابق املحرتفون 
للتواج�د كعمل�ة مهمة مع األندي�ة التي تعاقدوا معه�ا، وكان لهم 
دوراً يف األرتقاء بمستويات الفرق بتسجيلهم لألهداف أو ملا قّدموه 

من أداء ثابت طيلة مباريات املرحلة األوىل!
أما أبرز ما تحّقق، فهو التش�خيص النس�بي الذي س�جلته إدارات 
األندية، كونها حّددت أس�باب تدّني نتائجها وتراجع مس�توياتها، 
ف�كان التغيري لزام�اً لكوادرها التدريبية، ليس من ب�اب التدّخل أو 
االف�راط يف التعامل بأمور فني�ة بحتة وف�رض اآلراء واإلرادة، إنها 
ملحاولته�ا تصحيح املس�ار وتعديل األوضاع والثبات عىل املس�توى 
ال�ذي تضعضع مرات وتراجع مرات وتذبذب يف أحيان كثرية، بل أن 

هناك فرقاً عاشت يف تناقضات واضحة!
ولألمانة.. فإن فرقاً كانت تعاني األمرين، وتواجه مسلسل الهزائم، 
وتق�ف عىل أعت�اب االنهي�ار الفع�يل، ع�ادت اىل أجواء املس�ابقة، 
وخطف�ت نقاطاً وكس�بت انتص�ارات لم تكن يف الحس�بان، فكان 
لتأث�ريات التغيريات التدريبية بصمة إيجابي�ة عىل واقعها، وهو ما 
ملس�ه النقاد واملتابعون يف الجوالت األرب�ع أو الخمس األخرية، كما 
حص�ل مع املين�اء الذي تقهق�ر يف البداية أو الصناع�ات التي وجد 
وصفة العالج بعد مرض اس�تمر طويالً، أو حتى نفط البرصة الذي 
ل�م يع�رف معنى االس�تقرار إال مع جه�ازه الفني الجدي�د، وكذلك 
الحال مع فرق النجف الذي ثّبت أقدامه واس�تقر، بل وحتى الطلبة 

الذي عاد وإن كانت عودته متأخرة!

عمار ساطع

اكد رئيس اللجنة االوملبية املنتخب رسمد عبد االله، 
انس�حابه بشكل رس�مي من الرتش�ح لالنتخابات 

املقبلة للجنة.
وقال عبد االله انه »اش�عر بس�عادة كبرية بسماع 
االنب�اء التي تتحدث عن ترش�يح مستش�ار رئيس 
ال�وزراء اي�اد بني�ان النتخاب�ات اللجن�ة االوملبية 

الوطنية العراقية«.
واضاف »اليوم أش�عر بالفخر النني لم أكن مخطئا 
بالوقوف طوال السنتن املاضية امام دعاة االصالح 

الريايض الزائف«.
واضاف »من سلب حقي يف رئاسة اتحاد السباحة، 

وم�ن بعده�ا رئاس�ة اللجن�ة االوملبي�ة العراقية، 
ومن بعده�ا عزيل عن الوظيفة، ل�م يكن يهدف اال 

للسيطرة عىل االوملبية ملصالح شخصية ال غري«.
وتاب�ع »اش�كر كل م�ن س�اندني ووق�ف معي اىل 
اللحظ�ات االخ�رية، وامنح العذر ل�كل من دعمني 

بالخفاء دون االعالن عن ذلك«.
وانهى حديثه بالقول »أعلن انسحابي من الرتشيح 
لرئاس�ة االوملبي�ة وس�اكتفي بمش�اهدة الح�رب 

االعالمية بن رجاالت حمودي واملستشار«.
يذك�ر ان االوملبي�ة الدولي�ة وجهت بتش�كيل لجنة 

مؤقتة الدارة العمل االوملبي يف العراق.

اص�در االتحاد الدويل لك�رة القدم »فيفا« 
تصنيف�ه الش�هري الخ�اص باملنتخبات 

الوطنية.
ووف�ق التصني�ف الجدي�د فق�د حاف�ظ 
املنتخ�ب العراق�ي ع�ىل املرك�ز 69 عامليا 
والسابع عىل مستوى املنتخبات االسيوية 
بع�د كل م�ن منتخب�ات الياب�ان واي�ران 
وقط�ر  واس�رتاليا  الجنوبي�ة  وكوري�ا 
والس�عودية، فيم�ا ل�م يط�رأ اي تغي�ري 

ع�ىل املراكز االوىل يف الئح�ة االتحاد الدويل 
اذ حاف�ظ منتخ�ب بلجي�كا ع�ىل صدارة 
الرتتي�ب بالتصني�ف االول وح�ل منتخب 
فرنس�ا ثانيا والرازيل ثالثا وانكلرتا رابعا 

والرتغال خامسا. 
اما عىل املس�توى العربي فقد حل منتخب 
تون�س اوال بالتصني�ف 26، فيم�ا ج�اء 
منتخ�ب الجزائر ثاني�ا بالتصنيف 31 ثم 

املغرب ثالثا يف املركز 33.

عق�دت لجنة املس�ابقات يف الهيأة التطبيعي�ة، اجتماعاً تداولياً يف 
مقر االتح�اد مع مرشيف مباري�ات دوري الكرة املمت�از، بحضور 
عضو  التطبيعية الدكتور اسعد الزم،  واألمن العام محمد فرحان، 

ورئيس اللجنة الدكتور حيدر عويف، وبقية أعضائها .
وق�اَل األمن الع�ام، محم�د فرح�ان: إن عمل املرشف�ن ُيعد من 
أه�م عوامل نجاح منافس�ات الدوري والعب�ور فيها اىل بر األمان، 
ويتطل�ب من الجمي�ع تطبيق رشوط الس�المة ملواجه�ة جائحة 

كورونا.

وتطرَق رئيس لجنة املس�ابقات، الدكتور حيدر عويف، يف االجتماع، 
اىل الس�لبيات وااليجابيات التي ظه�رت يف املرحلة األوىل من دوري 
الك�رة املمت�از، وح�ث ع�ىل تج�اوز الس�لبيات وتعزي�ز الجوانب 

االيجابية بما يخدم مشوار الدوري.
وت�َم االتف�اق، باالجتماع، ع�ىل رضورة تطبيق رشوط الس�المة 
بحذافريها يف املرحلة الثانية تماش�ياً م�ع توجيهات خلية األزمة، 
وإلزام الجميع باإلرش�ادات الصحية للحفاظ عىل سالمة الالعبن 

واملالكات اإلدارية والتدريبية واإلعالمية.

لجنة المسابقات تشدد على تطبيق شروط السالمة
كشف املحرتف األردني محمود زعرتة املنضم حديثا 
لنفط الوسط، طموحه هذا املوسم مع الفريق، بعد 

أن خاض ثالث وحدات تدريبية جماعية.
وق�ال زع�رتة »نفط الوس�ط من الف�رق الكبرية يف 
العراق ويل الرشف باالنضم�ام للفريق، لقد أجريت 
حتى اآلن ثالث وحدات تدريبية جماعية مع زمالئي، 
وحققت انس�جاًما رسيًعا معهم وهذا ما يحفزني 
لتقديم مستوى طيب«. وأضاف: »نفط الوسط من 

الفرق املنافس�ة عىل لقب ال�دوري العراقي رغم أن 
الف�ارق بينه وبن القوة الجوية املتصدر 10 نقاط، 
ويبقى طموحنا املنافسة عىل املراكز الثالثة األوىل«.

وتاب�ع: »الالعب�ون جي�دون وهن�اك طم�وح كبري 
لتقديم مس�توى طيب يف املرحلة الثانية، ش�اهدت 
آخ�ر 3 مباري�ات لنف�ط الوس�ط أتمن�ى أن تكون 
إضافت�ي مهمة وأس�اعد زمالئي للتق�دم يف الئحة 

الرتتيب«.

زعترة يتمنى النجاح مع نفط الوسط



أك�د تقرير صحفي إس�باني، أن بيني زاه�ايف، وكيل أعمال 
النمساوي ديفيد أالبا، مدافع بايرن ميونخ، ينتظر الرئيس 

القادم لربشلونة، من أجل حسم مستقبل موكله.
وأعلن أالبا رس�مًيا رحيله عن بايرن ميونخ، عقب انتهاء 
عقده بنهاية املوس�م الج�اري، مفضًل خ�وض تجربة 
جدي�دة خ�ارج أملانيا.وبحس�ب صحيف�ة »س�بورت« 
الكتالونية، فإن مس�تقبل أالبا لم ُيحسم حتى اآلن، يف 
ظل وجود اهتمام من أكثر من ناٍد عىل رأس�هم ريال 

مدريد وبرشلونة وباريس س�ان جريمان، باإلضافة إىل مانشسرت 
س�يتي ومانشس�رت يونايتد.وأوضح�ت الصحيف�ة، أن�ه ال يوجد 
أي اتف�اق ب�ن وكيل أعمال أالب�ا وريال مدريد، كم�ا ذكرت بعض 
الصح�ف خلل األيام املاضية.وأش�ارت إىل أن زاهايف ينتظر نتيجة 
انتخابات برشلونة، فإذا فاز خوان البورتا »صديقه املقرب« سيبدأ 

التفاوض مع برشلونة حول صفقة محتملة بضم أالبا.
واختتمت الصحيفة، بأن مس�تقبل أالبا لن يتم حسمه قبل نيسان 

أو أيار املقبلن.

أك�د تقرير صحفي إس�باني، أن ريال مدريد يتمتع 
بأولوي�ة ع�ىل األندية األخرى الراغب�ة يف الحصول 
عىل خدم�ات النرويجي إيرلين�ج هاالند، مهاجم 
بوروس�يا دورتموند.وكان�ت تقاري�ر بريطانية 
زعمت مؤخرًا أن مانشس�رت سيتي لديه أولوية 
يف صفق�ة هاالند، بس�بب بند إع�ادة البيع يف 
عقد زميله جادون سانش�و.ووفًقا لصحيفة 
»ماركا«، فإن ريال مدريد يدرك أن دورتموند 
ال ين�وي بيع هاالند يف الصي�ف املقبل، لكن 

إذا حدث عك�س ذلك، فإن فلورنتينو برييز رئيس املرينجي، 
س�يكون أول من يعلم.وأش�ارت إىل أن العلق�ة املمتازة بن 
النادين، تمنح ريال مدريد ميزة خاصة عىل كل املنافس�ن، 
لك�ن يف الوق�ت الح�ايل لم ُيظه�ر دورتموند أي إش�ارة عىل 
رغبته يف بيع هاالند.وأوضحت أن اإليطايل مينو رايوال وكيل 
هاالن�د، يعد العامل الثاني الذي يمنح أولوية لريال مدريد يف 
الصفقة عىل كل املنافسن.وذكرت أن الوكيل اإليطايل مهتم 
للغاي�ة بإنجاز صفقة قوية لري�ال مدريد، حيث أن العلقة 

بن الطرفن جيدة للغاية حالًيا.

مي�لن،  خ�ر 
جديد  العب  جهود 
يف مواجهة إنرت،  إطار الجولة 

23 من الدوري اإليطايل.
ووفًقا ملوقع »كالتشيو مريكاتو«، فإن 
الكرواتي ماريو ماندزوكيتش لن يكون 

حارًضا مع ميلن يف ديربي الغضب.

وأشار إىل أن ماريو ماندزوكيتش يعاني 
من مش�كلة عضلية أبعدته ع�ن املران 
األخري ملي�لن قبل الديرب�ي، ولم يتدرب 

مع اللعبن.
ب�ات  الكروات�ي  املهاج�م  أن  وأوض�ح 
الرضبة الثانية للمدرب س�تيفانو بيويل 

يف الديرب�ي، عقب الجزائري إس�ماعيل 
ب�ن نارص، ال�ذي تعرض أيًض�ا إلصابة 
عضلية أم�ام النجم األحم�ر، الخميس 

املايض، بالدوري األوروبي.
ويحت�ل إن�رت، ص�دارة ج�دول ترتي�ب 
الدوري اإليطايل لك�رة القدم برصيد 50 
نقط�ة، أما ميلن يأت�ي يف املركز الثاني 

تحمل مدرب تش�يليس توماس توخيل، 
مس�ؤولية عدم حصول ال�دويل املغربي 
حكيم زياش، ع�ىل دقائق كافية للتعبري 

عن نفسه، يف الفرتة األخرية.
ويمر تش�يليس بف�رتة مميزة ع�ىل صعيد 
النتائ�ج من�ذ ق�دوم توخي�ل الذي اس�تلم 
املهمة قبل 4 أس�ابيع خلفا للمدرب املقال 
فران�ك المبارد، لكن زي�اش دائما ما يلزم 

دكة البدالء منذ قدوم املدرب األملاني.
وق�ال توخي�ل يف مؤتم�ر صحف�ي: »إنه�ا 

مس�ؤوليتي، وقراري، بالنس�بة لحكيم وعدد 
آخر م�ن اللعب�ن هن�اك العديد م�ن القرارات 

الصعبة التي يتوجب اتخاذها، إنه أمر جيد ألنه يعني 
أننا نتمتع بالجودة«.

وأضاف: »هذا يعني أن حكيم يعاني يف هذه اللحظة، 
أستطيع تفهم ذلك، لكنها مسؤوليتي«.

يس�تطيع  ال  )حكي�م(  أن  »أع�رف  وأس�هب: 
اس�تعراض قدرات�ه أكث�ر، لك�ن عندم�ا أنظر 

للتناغ�م وبرنامج املباري�ات يف األيام املقبلة، 
أنا متأكد أننا سنحتاج لجميع العبينا«.

املص�اب،  العب�ه  ع�ن  توخي�ل  وتح�دث 
»إنه�ا  فق�ال:  بوليس�يتش،  األمريك�ي 
وظيفتنا أن نس�تخرج األفض�ل منه، إنه 
تح�د اآلن لتطوي�ر مس�تواه والحف�اظ 
عليه، لس�نا قلقن، الفريق الطبي يعمل 

عىل ذلك ».

أعرب الربتغ�ايل جوزيه مورينيو م�درب توتنهام 
ع�ن اعتقاده بقدرة فريقه عىل احتلل أحد املراكز 
األربع�ة األوىل يف ال�دوري اإلنكلي�زي املمتاز لكرة 
الق�دم املؤهل�ة إىل دوري أبط�ال أوروب�ا املوس�م 

املقبل.
وكان توتنه�ام احت�ل املرك�ز األول أواخ�ر كانون 
األول املايض لكنه لم يحقق الفوز س�وى يف 3 من 
مبارياته ال�12 األخرية ليرتاجع إىل املركز التاس�ع 

متخلفاً بفارق 6 نقاط عن جاره تش�يليس الرابع 
لكنه خاض مباراة أقل.

وق�ال امل�درب الربتغ�ايل: »من املبك�ر الحديث عن 
الرتتي�ب يف الوق�ت الح�ايل« قبل مواجه�ة فريقه 
لجاره وس�ت هام يف لندن ضمن املرحلة الخامسة 

والعرشين من الدوري املحيل.
وأض�اف: »الف�رق األخرى ال تزال تمل�ك مباريات 
مؤجلة، اما نحن فلعبنا ذهاباً وإياباً ضد ليفربول 

وتش�يليس ومانشسرت س�يتي، أما الفرق األخرى 
فلم تخ�ض مبارياته�ا يف اإلياب ضد ه�ذه الفرق 

املتقدمة يف الرتتيب«.
ويعتق�د مورينيو بأّن فريقه يس�تطيع التأهل إىل 
املسابقة القارية األهم بقوله: »كّل يشء يمكن أن 
يحصل، نس�تطيع أن ننهي املوس�م يف أحد املراكز 
األربعة األوىل، الس�تة األوىل أو خارج الستة األوائل 

لكن يتعّن علينا أن نحقق أفضل ما يمكن«.

ُتختتم نس�خة مختلفة من بطولة أسرتاليا 
املفتوح�ة للتن�س، بنهاي�ة مألوف�ة، اليوم 
األح�د، ح�ن يس�عى نوف�اك ديوكوفيتش 
إلحب�اط مناف�س جديد يف ملب�ورن بارك يف 
النهائ�ي أم�ام دانيي�ل ميدفيدي�ف، أحدث 
الطامحن للقب يف البطوالت األربع الكربى.

وتخط�ت البطول�ة مصاع�ب وس�ط وب�اء 
الع�زل  وإج�راءات  كورون�ا 
مم�ا  أي�ام،   5 مل�دة  الع�ام 

س�لبها الكثري م�ن الحيوية.لكن س�يطغى 
ش�عور باالرتياح وس�ط أج�واء طبيعية يف 
ملع�ب رود ليف�ر، عندما يحتش�د الجمهور 
يف املب�اراة النهائية.ومث�ل البطول�ة، تع�ن 
ع�ىل املصن�ف األول عاملي�ا وحام�ل اللق�ب 
ديوكوفيت�ش التعام�ل م�ع أزم�ات خ�لل 
املنافسات.وتعرض اللعب الرصبي لهجوم 
يف البداية، بعد أن طلب من املنظمن تخفيف 
بروتوك�والت الحج�ر الصح�ي للعبن، ثم 

عان�ى من آالم بالبطن يف ال�دور الثالث.لكن 
قدرته عىل التأقل�م مع اإلصابة، جعلته عىل 
بعد مب�اراة واحدة من تعزيز رقمه القيايس 
بتحقيق اللقب التاسع يف أسرتاليا، لكنه قال 
إن�ه عانى لتجهيز نفس�ه بدنيا خلل الفوز 
عىل الرويس أصلن كاراتس�يف الصاعد من 
التصفي�ات، يف ال�دور قب�ل النهائي.والفوز 
ع�ىل املصن�ف الراب�ع ميدفيدي�ف، يعني أن 
ديوكوفيت�ش س�يحصل ع�ىل لقب�ه 18 يف 

البطوالت األربع الكربى، وس�يقلص الفارق 
إىل لقبن مع الرقم القيايس ملنافسيه روجر 

فيدرر ورافائيل نادال.
ول�م يخر ديوكوفيت�ش )33 عاما( نهائيا 
م�ن قبل يف ملبورن ب�ارك، ونادًرا ما تعرض 

لتهديد.
وش�عر بخطر كبري أمام دومينيك ثيم خلل 
خمس مجموع�ات يف نهائي الع�ام املايض، 
وربم�ا يك�ون ميدفيدي�ف اللع�ب الذي ال 

يتمن�ى مواجهته.ولم يخف 
ديوكوفيت�ش ذلك حن قال 
»الرج�ل  ميدفيدي�ف  إن 
التغل�ب  ينبغ�ي  ال�ذي 
اللع�ب  عليه«.وتح�ول 

من�ذ  ماكين�ة  إىل  ال�رويس 
ترشين الثاني، وتوج بألقاب 
والبطولة  لألس�اتذة  باري�س 
وكأس  للموس�م  الختامي�ة 
املحرتف�ن  اللعب�ن  اتح�اد 
للفرق خلل سلسلة من 20 
انتصارا  ف�وزا تتضم�ن 12 
متتالي�ا ع�ىل العب�ن م�ن 
األوائ�ل  الع�رشة  قائم�ة 

بالتصنيف العاملي.
م�ن  ديوكوفيت�ش  وكان 
يف  ميدفيدي�ف  ضحاي�ا 
لك�ن  الختامي�ة،  البطول�ة 
اللع�ب  يدخ�ل  عندم�ا 
الرئي�يس  ملعب�ه  الرصب�ي 

الرتشيحات  املفضل، ستكون 
لصالحه.وباس�تثناء ف�وز ثيم 
ببطولة أمريكا املفتوحة العام 

أُقيص  عندم�ا  امل�ايض، 
بعد  ديوكوفيت�ش 

أن أصاب بالكرة 
مراقبات  إح�دى 
 ، ط لخط�و ا
ألق�اب  ظل�ت 
ت  ال لبط�و ا
الكربى  األرب�ع 

ح�وزة  يف 
الكبري«  »الثلث�ي 

منذ 2017.
ويخ�وض ميدفيدي�ف، النهائ�ي الثان�ي له 
بالبطوالت األربع الكربى، واألول يف أسرتاليا، 
ويب�دو متعطش�ا للنج�اح بع�د أن خ�ر 
بصعوبة من نادال عقب خمس مجموعات 

يف نهائي أمريكا املفتوحة 2019.
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ف�رض االتح�اد اإليط�ايل لك�رة الق�دم، غرامة عىل 
جيانلويجي بوفون، حارس مرمى يوفنتوس.

ووفًق�ا ملوقع »فوتب�ول إيطاليا«، ف�إن االتحاد غرم 
بوفون 5000 يورو، بس�بب ترديد »كلمات خارجة« 
يف مب�اراة يوفنتوس وبارما بالدوري، يوم 19 كانون 

أول املايض.
وأش�ار املوقع إىل أن االتحاد، فتح تحقيًقا يف الواقعة 
من�ذ ف�رتة، وكان بوف�ون مه�دًدا باإليق�اف ملباراة 

واحدة.
وأوضح أنه س�بق إيقاف العبن هذا املوس�م، بسبب 
كلمات مشابهة، مثل برايان كريستانتي العب روما، 

ومانويل التزاري جناح التسيو.
يذك�ر أن يوفنت�وس يحت�ل املركز الراب�ع، يف جدول 
ترتيب الدوري اإليطايل، برصيد 42 نقطة، وله مباراة 

مؤجلة مع نابويل.

يس�عى إنرت ميلن إىل توس�يع الفارق 
بينه وبن ميلن يف صدارة جدول ترتيب 
أندية الدوري اإليطايل لكرة القدم، يف لقاء 
الفريقن الي�وم األحد يف مباراة ديربي 
مدينة ميلن�و بالجولة الثالثة 
املسابقة. من  والعرشين 
ويريد ميلن استعادة 
ج�دول  ص�دارة 
الت�ي  الرتتي�ب، 
فقدها مؤخرا، 
س�يما  ال
احت�ل  وأن�ه 
ة  ر ا لص�د ا
أغل�ب  يف 

املوس�م.وتصدر  ه�ذا  ف�رتات 
مي�لن جدول الرتتي�ب منفردا 
أول  ترشي�ن  منتص�ف  من�ذ 
امل�ايض، بع�د ف�وزه ع�ىل إنرت 
ديرب�ي  أول  يف   1  /  2 مي�لن 
الفري�ق  املوس�م.ولكن  ه�ذا 
تع�رض لهزيم�ة صادمة أمام 
الجول�ة  يف   2  /  0 س�بيزيا 
األخ�رية، وفاز إن�رت ميلن عىل 
التس�يو 3 / 1 ليتص�در جدول 
الرتتيب بف�ارق نقطة واحدة.
وق�ال س�يتفانو بي�ويل مدرب 

ميلن: »الخسارة أمام س�بيزيا كان من املمكن أن تصبح 
مشكلة إذا خرنا ونحن نلعب بطريقتنا. ولكننا لم نلعب 

كم�ا اعتدنا«.وق�ال بي�ويل: »ندخل جزء مهم�ا للغاية من 
املوس�م. ينتظرنا العديد من املباريات الصعبة والحاسمة، 
يف ال�دوري اإليط�ايل وال�دوري األوروبي. يج�ب أن نكون 

مس�تعدين«.وال توجد التزامات أوروبية تنتظر إنرت ميلن 
بعد أن ودع الفريق منافسات دوري أبطال أوروبا من دور 
املجموعات، وهو ما قد يمكنه من الحفاظ عىل طاقته ملا 
تبقى من مباريات هذا املوسم.واستمتع أنطونيو كونتي، 
املدي�ر الفني إلنرت ميلن بالفوز الصعب عىل التس�يو 3 / 
1، به�ديف روميلو لوكاكو حيث عزز الفريق صدارته ألكثر 
الفرق تسجيل لألهداف هذا املوسم ب�54 هدفا حتى اآلن.
وق�ال كونتي :« نظهر قوة عقلية كبرية وتماس�ك معن. 
س�عيد بش�كل خاص للعبن، ولكن يج�ب أن تكون هذه 
نقطة بداية لنا ألننا لم نصل ملا نريده بعد«.وأضاف: »وإال 
ف�إن كل هذا العمل الذي نقوم به س�يذهب هباء. املباراة 
التالي�ة هي الديربي، ومن األفض�ل أن تدخل املباراة وأنت 

متق�دم عليه�م. س�تكون مب�اراة عظيمة ب�ن فريقن 
لديهما طموحات كبرية«.

االتحاد اإليطالي 
يعاقب بوفون 

صراع الصدارة يشعل ديربي إنتر وميالن

 توخيل يؤكد
 مسؤوليته عن
 معاناة زياش

مورينيو: توتنهام قادر على التأهل للتشامبينزليغ

تأجيل حسم مصير أالبا

اليوم.. طموح ميدفيديف يصطدم
 بهيمنة ديوكوفيتش بنهائي بطولة استراليا للتنس

ريال مدريد يسبق الجميع في صفقة 

االصابة تبعد  ماندزوكيتش عن ديربي ميالنو
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الثقافـي

أبيات خالدة في الذاكرة
مختارات من أقوال المشاهير

ابراهيم الفقي
كن البادئ بالتحية والسالم هناك حديث رشيف يقول »وخريهما 
الذي يبدأ بالسالم«... فال تنتظر الغري وابدأ أنت كن منصتا جيدا 
اعل�م أن هذا لي�س باألمر الس�هل دائما، وربم�ا يحتاج لبعض 
الوقت حتى تتعود عىل ذلك، فابدأ من اآلن... ال تقاطع أحدا أثناء 
حديثه... وعلي�ك بإظهار االهتمام.... وك�ن منصتا جيدا... من 
اليوم قم بمعاملة اآلخرين بالطريقة التي تحب أن يعاملوك بها. 
م�ن اليوم ابتس�م لآلخرين كما تحب أن يبتس�موا لك. من اليوم 
امدح اآلخرين كما تحب أن يقوموا هم بمدحك. من اليوم أنصت 
لآلخرين كما تحب أن ينصتوا إليك. من اليوم ساعد اآلخرين كما 
تحب أن يس�اعدوك. بهذه الطريقة س�تصل ألعىل مس�توى من 
النجاح، وستكون يف طريقك للسعادة بال حدود. إذا نظرت جيدا 
حول�ك ، س�وف تجد إن التحدي الحقيق�ي يف الحياة هو ان تغري 

نفس�ك وتصبح الش�خص الذي تريد أن تكونه.

١-ادخيل 

لبَّ صمتي 

ُلباَب املسرِي

صواَب الّتشّكِك

رؤيا اإلعانِة ضدَّ انكساِر الّشوِق

بهاَء الوقوِف عىل الّتلِّ 

ِح بالّدِم يف حريِة املتوشِّ

ناَر املولَِّه ينتظُر الّدرَب

 ُيْسعفه بَخالِء املشاِة

هدوَء الّتأّمِل يف رقصِة العاشقنِي

وصم�َت وق�ويف بَفلك�ِة ملتقياِت 

الّشوارِع

فلتدخيل

�ِن  املبطِّ الّس�عرِي  كلَّ ه�ذا  وت�ري 

روحي

عىس لربيٍق يفيُض من الّنظراِت 

ي�زوِّده الوقُت س�لطَة تغيرِي بعِض 

الّنشاِز 

ليمطَر يفَء الحنوِّ

ا تربُِّت ظهَر الغوايِة وكفًّ

أن تنجيل الّريُح

كي ينبض املاُء يف صخرٍة 

يهرُب الّضوُء من لونها.

٢-نوم

الغيوُم املدرارُة،

بأجنحِة االنكساِر

رفرَف عنها املاُء،

من حّمى الرّكوِن ندَّ الّصخرِة،

صِة الوجوَه لألفئدِة املتقمِّ

 املطليََّة بقوِس قزِح األلواِن،

استّدْت سواعُد الرّماِة،

فزغردِت األبداُن،

وانداَح درٌب يسوُق الجمَع املتطلَِّع 

،لو ترتّفق شمُس الحنوِّ

والوََض�ِم  أوالاً  املرص�ِف  للوََض�ِم 

األخري ،

والّصخاُت الّطافحُة بالّرؤيِة

لْم ينبِت الّصوُت شكَل تكّونه،

ما دام الفراُغ نما،

واستفحل الّتفتيُت

يف الحيِِّز املطعون.

نصوص
امير الحالج 

املراقب العراقي/ متابعة...
أُوس�تن هنري  الربيطاني  للرحالة 
اليارد من خالل جلس�ة أُقيمت عىل 
قاع�ة املرح�وم ط�ارق العبيدي يف 

مقر الدار.
حس�ن  محم�د  املرتج�م  وتح�دث 
ع�الوي يف الجلس�ة الت�ي نظمه�ا 
مكتب العالقات واالعالم يف الدار عن 
الربيطاني  الرحال�ة  الكتاب  مٔولف 
الي�ارد ومحتويات الكتاب، وقيمته 
املعرفي�ة، واالٔس�باب الت�ي دفعته 
اىٕل ترجمت�ه. وب�نّي أنَّ اله�دف من 
التعري�ف  ه�و  للكت�اب  ترجمت�ه 
بحضارة العراق وإلقاء الضوء عىل 

تراثه وآثاره.
كان  للرتجم�ة  حب�ه  إنَّ   : وتاب�ع 
وراء ارصاره ع�ىل مواصلة ترجمة 
بارقة  الكتب، ولتك�ون اصدارات�ه 
ليواصلوا  أمٍل لزمالٔي�ه املرتجم�ني 
مس�رية التقدم والنش�اط يف مجال 
الرتجمة؛ به�دف تأكيد حضور دار 
املأمون، ودورها املعريف، واستعادة 

رصانتها التي ُعرفت بها.
مداخ�الت،  الجلس�ة  وش�هدت 
الرتجمة،  وأس�ٔيلة عدي�دة بش�أن 
وظ�روف ترجمة الكتاب، ومحتواه 
م�ن  الع�رب  اس�تخالص  ورضورة 
املعلومات الواردة فيه ال س�يما ما 
يتعلق بالحف�اظ عىل آث�ار العراق 

كم�ا تدارس الحضور س�بل تعزيز 
دور ال�دار وانجازها الخطط املعدة 

عىل أفضل وجه.

س�ناء  الجلس�ة  مقدم�ة  وكان�ت 
الن�دوة  اس�تهلت  ق�د  املش�هداني 
الش�خصية  الس�رية  باس�تعراض 

للمرتج�م ع�الوي قبل أن تفس�ح 
املجال له للحديث . 

ويع�د الكت�اب ال�ذي ج�اء يف ٢90 
صفح�ة وثيق�ةاً تاريخي�ةاً مهم�ةاً 
فضالاً عن كونه مرجعااً للباحثني يف 
والتاريخية،  الجغرافية،  الدراسات 
خ�الل  تن�اول  إذ  واالجتماعي�ة 
الفصول العشة مش�اهدات اليارد 
باب�ل  ب�الد  يف   )١894  -  ١8١7(
وفارس وساس�ان ووصف�ااً دقيقااً 

للبلدان التي زارها الكاتب .
الن�ارش، ف�إنَّ  وبحس�ب مقدم�ة 
)رغبة الي�ارد امتزجت باكتش�اف 
وآث�اره  القدي�م  ال�ّشق  س�حر 
املرتبطة بتاريخ الّديانتني اليهودية 
واملس�يحية، م�ع س�عيه لتحقيق 
واقتصادي�ة  سياس�ية  مكاس�ب 
فعمل جادااً يف س�بيل هذه االٔهداف، 
؛ لتذليل  واكتس�ب مهاراٍت متعددةاً
الت�ي واجهت�ه يف  كّل الصعوب�ات 
رحالت�ه حيث نجح نجاح�ااً مبهرااً 
ن�ال ع�ىل إث�ره ش�هرةاً واس�عةاً يف 
اىٕل  اس�تمرت  الّتنقيب�ات  مج�ال 
يومن�ا ه�ذا( ،موضح�ااً أنَّ )اليارد 
يص�ف يف ه�ذا الكت�اب مغامرات�ه 
وساس�ان  ف�ارس  ب�الد  يف  االٔوىل 
وباب�ل، س�اردااً بأس�لوب املذكرات 
الّش�خصية تفاصيل دقيقة تتعلق 

بتلك الرحالت(.

دار المأمون تحتفي بكتاب » المغامرات االولى في بالد فارس وساسان وبابل«

احتفت دار المامون للرتجم��ة والنرش بالمرتجمني 
محمد حس��ن عالوي، ومن��ذر كاظم حس��ني اللذني 
ترجم��ا كت��اب )المغام��رات االوىل يف ب��الد ف��ارس 

وساسان وبابل(.

املراقب العراقي/ متابعة...
ش�هدت القصور والبيوت الثقافية التابعة 
لدائرة العالقات الثقافية العامة نش�اطاٍت 
للثقاف�ة  الجمي�ل  الوج�ه  تعك�س  ع�دة 

العراقية. 
البصة

ضيف�ت قاع�ة ق�ص الثقاف�ة والفنون يف 
الب�صة ع�ددااً من الش�عراء م�ن مختلف 
األجيال يف أمسية شعرية أقامتها مٔوسسة 
االٔق�الم الٔديبات وكاتب�ات العراق بالتعاون 

مع ادارة قص الثقافة. 
الديوانية 

نظ�م قص الثقاف�ة والفن�ون يف الديوانية 
والكت�اب  االدب�اء  اتح�اد  م�ع  بالتع�اون 
أُصبوح�ةاً ش�عريةاً يف آث�ار نف�ر تضمن�ت 
ق�راءاٍت ش�عريةاً لع�دٍد م�ن كبار ش�عراء 
محافظة الديواني�ة تغنت باملرأة والطبيعة 

والجمال.
واسط 

أقام البيت الثقايف يف واسط، معرضااً للكتاب 

،وض�م املعرض ع�ددااً كبريااً م�ن العناوين 
والسياس�ية  الديني�ة،  االختصاص�ات  يف 
والطبي�ة،  والثقافي�ة،  واالجتماعي�ة، 
والهندسية واألدب، والشعر، واللغة العربية 
فضالاً ع�ن اإلص�دارات الخاص�ة بمثقفي 

وأدباء وشعراء واسط .
كركوك 

أقام البيت الثق�ايف يف كركوك بالتعاون مع 
مديرية األقسام الداخلية يف جامعة كركوك 
وعىل حدائقها وتحت شعار )نقرأ لنرتقي( 
معرضااً للكت�اب ضم اكثر من ١50  عنوانااً 
م�ن اص�دارات وزارة الثقاف�ة والس�ياحة 
واآلثار، و اصدارات البيت الثقايف بمشاركة 
مجموعة من املكتبات االهلية ودور النش. 

الفييل
نظ�م البي�ت الثق�ايف الفي�يل حف�ل توقيع 
كت�اب) مذكرات مهن�دس عراقي /خربات 

ضائعة( للمهندس حسني صابر.
املحمودية 

أق�ام البي�ت الثق�ايف يف املحمودي�ة ن�دوةاً 

ثقافي�ةاً توعويةاً بعن�وان: )الثقافة واألمن 
والس�المة أه�م مقومات الحياة الس�عيدة 

واآلمنة يف املجتمعات( .
وأش�ار املالزم حس�ام حس�ن عب�اس من 
مديري�ة الدف�اع املدن�ي يف وزارة الداخلي�ة 
اىل ال�دور الكبري الذي تلعب�ه وزارة الثقافة 
والبيوت الثقافية يف تثقيف املواطن الذي له 
دور مهم يف الحفاظ عىل الس�المة العامة، 
وط�رق التعام�ل م�ع الح�وادث والكوارث 
تم�ر  الت�ي  الطبيعي�ة  وغ�ري  الطبيعي�ة، 

بالبلدان. 
الفلوجة 

تح�ت  الفلوج�ة  يف  الثق�ايف  البي�ت  أق�ام 
ش�عار :) وخ�ري جليس يف الزم�ان كتاب ( 
وبالتعاون م�ع املكتبة العام�ة يف الگرمة، 
مح�ارضة ثقافية تناول�ت أهمية املطالعة 
ودور املكتبات العامة يف ظل وجود وس�ائل 

التواصل اإلجتماعي .
عبدالس�الم  والرتب�وي  الش�اعر  وتح�دث 
املحمدي عن أهمية املطالعة وطلب العلم .

نشاطات القصور والبيوت الثقافية 

مظفر النَّواب.. شاعر الغربة والضياع ومنتقد الطواغيت والمناصر لقضية فلسطين 
جعله المرض يقول: »متعب مني وال أقوى على حملي«

املراقب العراقي/ املحرر الثقايف...
»ُمتع�ٌب مّني،، وال أق�وى عىل حميل« 
أرب�ع كلم�اٍت ُن�شت ع�ىل صفحته 
االجتماع�ي  التواص�ل  بموق�ع 
»فيس�بوك« كانت كافية ليختزل بها 
أحد أش�هر ش�عراء العراق يف العص 
الحديث مظف�ر النَّ�واب معاناته مع 
املرض، ُمراوغا إياه دون أن يمّل منه، 
وهو عىل أعتاب التسعني من عمره يف 
عزلته األخرية ببيت�ه الصغري بإحدى 

ضواحي العاصمة السورية دمشق.
ولد الّن�واب ع�ام ١934 يف الكاظمية 
املقدس�ة وهاج�رت عائل�ة ج�ده إىل 
الهند أي�ام حكم العثماني�ني للعراق، 
إح�دى  يف  الحك�م  تول�ت  وهن�اك 
الوالي�ات الهندية، ثم ع�ادت منها إىل 
العراق بضغط من س�لطات االحتالل 
اإلنجلي�زي بالهند بس�بب مقاومتها 
لها، وهو من س�ليل عائلة أدبية ثرية 
وكان  الهاش�مي،  البي�ت  إىل  تنتم�ي 
ج�ده لوالده يقرض الش�عر بالعربية 
والفارسية.تعود الشارة األوىل ملوهبة 
الّن�واب بإكم�ال بيت ش�عري أعطاه 
شطره األّول أحد أس�اتذته يف املرحلة 
الدراس�ية االبتدائي�ة، معتمدا عىل ما 
كان يحفظ�ه م�ن اختي�ارات ج�ّده 
يف منزله�م م�ن قصائ�د ومخت�ارات 
أدبية، أّهلته رويدا رويدا لبناء عوامل 
بنائ�ه الش�عري، إىل أن ب�ات ناظم�ا 
للقصائد يف املرحل�ة الثانوية، ونارشا 
له�ا يف الدوريات واملج�الت الجدارية 

املدرسّية.
تمّكن النواب من صناعة شهرة أدبية 

لنفسه بكتابته الشعر باللغة العربية 
الفصحى إضاف�ةاً اىل اللهجة العاّمية 
املتداول�ة يف الع�راق، مع�ّززا رصي�د 
شهرته بانتقاده ومعارضته األنظمة 
السياسية العربية عموما، والعراقية 
عىل وج�ه التحدي�د، وهذا م�ا جعله 
رشيدا يف املنايف يف أغلب عقود حياته.

مغ�ادرة  إىل  اضط�ر   ١963 ع�ام 
بل�ده، متجها ص�وب إيران الش�تداد 
ال�صاع ب�ني الش�يوعيني والقوميني 
الذي�ن تقلدوا الحك�م بانقالب نفذوه 
يف 8ش�باط م�ن الع�ام نفس�ه لك�ن 
مخابرات الش�اه آن�ذاك ألقت القبض 
روس�يا  إىل  طريق�ه  يف  وه�و  علي�ه 
العراقي�ة،  الس�لطات  إىل  وس�لّمته 
فحكم�ت علي�ه املحكمة العس�كرية 

باإلعدام، لكن خفف الحكم إىل السجن 
املؤب�د. وأمىض فرتة ىف س�جن »نقرة 
السلمان« الش�هري يف محافظة املثنى 
جنوب العراق، ثم نقل إىل سجن الحلة 
الواق�ع جن�وب بغداد، وهن�اك تمكن 
م�ن الهرب واالختفاء بجنوبي العراق 
حي�ث عمل يف رشك�ة هولندي�ة، ويف 
ع�ام ١969 صدر عفو عن املعارضني 
فرج�ع إىل الوظيفة يف مج�ال التعليم 

مرة ثانية بعد أن ُفصل منها.
ُتع�د قصيدة »ق�راءة يف دف�رت املطر« 
التي نظمه�ا النواب ع�ام ١969 أوىل 
محطات الشهرة لديه، لينتقل بعدها 
إىل مس�احة أوس�ع يف عالم الش�هرة 
عند الجمه�ور العربي بنظمه ملحمة 
»وتري�ات  عن�وان  حمل�ت  ش�عرية 

الّت�ي ُكتب�ت خ�الل ١97٢- ليلي�ة« 
١975، مؤك�دا فيه�ا التزام�ه الت�اّم 
السياس�ية  القومية  الع�رب  بقضايا 
واالجتماعية، وأصبح تغنيه بها سمة 

ظاهرة يف شعره.
ليش�تهر بعدها أكثر يف نظم الش�عر 
الس�يايس املع�ارض والناقد لألنظمة 
العربي�ة، دون أن تأخ�ذه رحم�ةاً بها 
بلجوئه إىل اس�تخدام مفرداٍت جريئة 
ج�دا، كم�ا يق�ول يف إح�دى قصائده 
»أوالد  به�ا  الع�رب  ح�كام  واصف�ا 
القحبة! لسُت خجوالاً حني أصارحكم 
بحقيقتك�م، إن حظرية خنزير أطهر 
من أطهركم«، ليطل�ق عليه بعضهم 
حرك�ة  يف  األخط�ر  »الش�اعر  لق�ب 

الشعر العربي«.

فرض�ت قصائ�د الن�واب السياس�ية 
الهجائي�ة علي�ه أن يك�ون »ش�اعر 
الغرب�ة والضي�اع«، فع�اش نح�و 5 
العربي�ة  املن�ايف  عق�ود طري�دا ب�ني 
واألجنبي�ة ودأب الن�واب ع�ىل تنظيم 
ونش أمس�ياته الش�عرية بالعواصم 
الغربي�ة وتحديدا لن�دن، وألقى فيها 
خصصه�ا  الت�ي  الكث�رية  قصائ�ده 
للقضي�ة الفلس�طينية وانتفاضته�ا 
)١987 و٢000( والحّث عىل مقاومة 
الصيون�ي، خاصة قصيدته  االحتالل 

»القدس عروس عروبتكم«.
التف�ت القدر أخ�ريا إىل النواب بنظرة 
عطٍف وحن�ان، ليمهد ل�ه الطريق يف 
أيار ٢0١١ وهو مصاٌب بمرض الشلل 
الرع�اش بالعودة إىل بل�ده العراق بعد 

ف�راق عن�ه دام ألكثر م�ن 40 عاما، 
متنقالاً يف املنايف دون استقرار.

يقول عض�و املكتب التنفيذي لالتحاد 
العام لألدب�اء والكتاب يف العراق عمر 
الرّسايفي تصيح ل�)املراقب العراقي 
(: ل�و وج�د الن�واب مّتس�عا صالحا 
للعي�ش يف موئل طفولت�ه وحياته ملا 
غادر، ولظل مغ�روزا يف تربته وطينه 
األّول، واملهم كما يقول هو: )للشاعر 

ألف جواز كي يصل القلب(، كما
وُيعل�ق الرّساي ع�ىل اختي�ار النواب 
األخ�رية  لعزلت�ه  مس�تقرّا  دمش�ق 
بالق�ول، »منحت�ه أمان�ا واطمئنانا، 
فهي املدينة املعطاء، فضالاً عن تناغم 
أجوائه�ا املنفتحة واملدنّي�ة مع روح 
الش�اعر الش�فافة، وق�د أُِذن لصوته 

أن يك�ون ح�رّا صادح�ا، ليع�رب عن 
مكنونات قصائده، فإن عالقة النواب 
بس�وريا هي عالق�ة أصيلة متجذرة، 

تنتمي للحب بأبهى صوره«.
وع�ن دور اتح�اد األدب�اء يف متابع�ة 
رصاع الن�واب مع امل�رض، ومن مثله 
م�ن مبدع�ي العراق املغرتب�ني، يؤكد 
الرّساي أّن الّن�واب زار االّتحاد عندما 
بيت�ه  فاالتح�اد  الع�راق،  إىل  رج�ع 
وم�الذه، وكان وقته�ا ما ي�زال قادرا 

عىل التحرّك ولو بصعوبة.
من جهته يرى الناقد عيل لفتة سعيد 
يف تصيح ل�)املراق�ب العراقي( فإن 
الش�عر الذي كتب�ه الن�واب ال يخرج 
ع�ن نطاق هذه املواجه�ة التي تعمل 
عىل تحفي�ز الجان�ب العاطفي الذي 

يحتاجه املواط�ن يف تلك الفرتة وليس 
املتلق�ي يف الوقت الراهن حيث لم يعد 
األدب مؤّثرا يف املحيط كما كان مظفر 
النواب ومحمد مهدي الجواهري وبدر 
ش�اكر الس�ياب وقبلهم عبد املحسن 
الزهاوي  الكاظم�ي وجميل صدق�ي 
مث�الاً يف املراحل العراقي�ة املهمة التي 

مّر بها العراق.
واضاف: أن الش�عر ال�ذي كتب يف تلك 
املرحل�ة ه�و ش�عر ث�وري عاطف�ي 
مواجه ملا هو س�لطوي مؤثر بش�كل 
س�لبي ع�ىل املجتم�ع، إضاف�ة إىل أّن 
املرحلة التي وجد فيه�ا النواب كانت 
مرحلة البح�ث عن الهوي�ة الثقافية 
مقاب�ل طغي�ان الهوي�ة السياس�ية 
واالس�تعمار والحكم التابع واألحالف 
العوام�ل  ه�ذه  وس�اعدت  وغريه�ا. 
بتفاعل الكثري م�ن املواطنني والقرّاء 
الع�رب مع�ه يف نصوصه الت�ي كتبها 

باللهجة العراقية .
وع�ن س�بب اختي�ار الن�واب للعزلة، 
اش�ار  إىل أنه�ا عزل�ة عم�ر وواق�ع 
س�يايس لم تعد فيه املواجهة والتمرّد 
أساس التطّور الشعري أو اللعب عىل 
العاطفة، ولهذا نج�د أن التغيري الذي 
حص�ل يف ع�ام ٢003 بالع�راق كان 
يندرج ضمن املتغ�ريات التي تأثر بها 
املواط�ن العرب�ي الذي لم يع�د يفرح 
كثريا بأي متغرّي ألن النتائج واحدة ما 
بني الس�ابق والالحق، ول�م يعد يفكر 
مث�ل ما كان يفكر الش�اعر أو األديب 
يف الخمس�ينيات وما تالها من القرن 

املايض.

علي لفتة سعيد

محمود درويش 

ستنتهي الحرب

ويتصافح القادة

وتبقى تلك العجوز تنتظر ولدها الشهيد

وتلك الفتاة تنتظر زوجها الحبيب 

وأولئك األطفال ينتظرون والدهم البطل 

ونحن ال نعلم من باع الوطن ؟!

لكن شاهدنا من دفع الثمن.

املراقب العراقي/ متابعة
يطمح الش�اعر والصحايف اليمني أحمد الشلفي، 
أن يك�ون كتاب�ه »الرحي�ل ع�ن الجن�ة« ال�ذي 
ص�در مؤخرااً ع�ن دار روزا للن�ش، بداية لرحلة 
رسد وكتاب�ة، ضم�ن ثالثية بدايته�ا الرحيل عن 
الجن�ة، لها كت�اب ثان وثالث يس�لك فيه الكاتب 
النهج نفس�ه واألدوات نفس�ها، لتقديم »رسائل 
وحكاي�ات ع�ن الح�ب يف خربش�اته األوىل، وعن 
ال�روح يف تعبه�ا وألقها ورحيله�ا وتشدها منذ 

البدء«.
يقول الش�لفي إن كتابه هو اع�رتاف باالضطرار 
للنج�اة، وحتمية العودة إىل الجن�ة )اليمن( يوما 
ما، ويش�ري يف الس�ياق إىل أن »الوط�ن حيث يولد 
املرء ويرضع رش�فة حليب أم�ه األوىل، هو الجنة 
والرحي�ل عنها كان إجباريا، لم أفكر يف أي لحظة 
أن أغ�ادر جنت�ي، لكن�ه كان خروج�ا إجباريا ال 

اضطراريا«.
حني أستقر الشلفي حيث مقر عمله يف العاصمة 
القطري�ة الدوحة يف إبريل/نيس�ان ٢0١4، عقب 
مغادرته اليمن بس�بب ما قال إنه »خطر حقيقي 
كان يته�دده« كان يأم�ل أن يع�ود ب�ني الح�ني 
واآلخ�ر إىل اليم�ن، »لك�ن الحرب كان�ت أكرب من 
كل التأوي�الت والتص�ورات« وف�ق ما يق�ول. لذا 
ح�ني قرر عنونة كتابه بالرحي�ل عن الجنة، كان 
ذلك ألن الرحيل عنها يعني أنه س�يعود إليها ذات 
ي�وم، ت�اركا مجموعة م�ن العناوي�ن التي كانت 
أمامه مثل، الهروب من الجنة، الرحيل من الجنة، 

وعناوين أخرى.
يقول الش�لفي إنه خطط له�ذا الكتاب منذ فرتة، 
وق�د اخت�ار أن يكتب�ه أوال للجمه�ور يف موق�ع 
التواص�ل االجتماعي »فيس�بوك« لحاجته إىل أن 
يقرأ الفاعلني الحقيقيني الذين وردت أس�ماؤهم 
يف الكتاب م�ا كتب، ويس�اهموا يف التدوين والرد 
وهو ما حدث، وفق ما يقول »فخالل نش حلقات 
م�ن الكت�اب يف مايو/أيار ٢0٢0، وج�دت الكثري 
م�ن التعقيبات، س�واء ممن ذكرت أس�ماؤهم يف 

الكتاب أو من املهتمني«.

»رحيل عن الجنة« االعتراف باالضطرار 
للنجاة وحتمية العودة

 رشيد سكري
يف س�نة ١974 ن�ش عب�د الكريم 
غ�الب كتابا عنون�ه ب�»مع األدب 
واألدب�اء«، أش�ار في�ه إىل النضج 
الفكري، الذي طال األدب املغربي. 
ذات�ه، رك�ز غ�الب،  الس�ياق  ويف 
بالخص�وص، عىل جن�س القصة 
القص�رية والرواي�ة، باعتبارهم�ا 
إحدى وس�ائل االحتجاج الفعالة، 
الت�ي يلجأ إليها الكات�ب واألديب. 
فبعيد االس�تقالل ظهرت أس�ماء 
شابة وطموحة إىل تغيري األوضاع، 
والنض�ال ض�د جي�وب املقاومة، 
التي تدافع عن الوجود الفرنيس يف 
املغرب. ويف مقدمة هذه األس�ماء 
نجد: عبد القادر الس�ميحي وعبد 
الجبار السحيمي، ومحمد الصباغ 
ومحمد برادة وأحمد عبد الس�الم 
البقايل ومحمد بيدي وربيع مبارك 
ورفيق�ة الطبيعة وخنات�ة بنونة 

وغريهم. إال أن النضال الس�يايس 
لم يعن يف الس�احة األدبية، إال مع 
صاح�ب رائدة األدب الس�ريي »يف 
الطفول�ة« عبد املجي�د بن جلون، 
من خ�الل مجموعت�ه القصصية 
بذل�ك  وكان�ت  الدم�اء«.  »وادي 
املقاوم�ة  يف  حقيقي�ة  إرشاق�ة 
والف�داء. ويف هذا االتج�اه، كانت 
القص�ة القص�رية املغربي�ة تمثل 
التيار املشقي، املناهض للحمالت 

له�ا  تخض�ع  الت�ي  الصليبي�ة، 
هذه الرب�وع من الوط�ن العربي. 
فج�اءت أس�اليب هؤالء الش�بان 
خالي�ة م�ن التنميق اللغ�وي، بل 
دأبت قريحتهم عىل فضح أالعيب 
املس�تعمر بلغ�ة فني�ة واضح�ة، 
تبارش الواقع م�ن زوايا مختلفة. 
يف ح�ني كان�ت الرواي�ة م�ا زالت 
قي�د التش�كل البطيء، باس�تثناء 
الت�ي  الروائي�ة،  األعم�ال  بع�ض 

انفلت�ت من عن�ق الزجاجة، وتعد 
ع�ىل رؤوس األصابع يف مقدمتها، 
عزي�ز  ملحم�د  الظم�أ«  »جي�ل 
الحباب�ي، و»أكادي�ر« ملحمد خري 
الدي�ن، و»املعلم عيل« لعبد الكريم 
غ�الب.ويف الس�ياق ذات�ه، نجد أن 
أحم�د الزي�ادي يف كتاب�ه »تاريخ 
القص�ة  م�ن  املغربي�ة  الوطني�ة 
القصرية« دراسة ونصوص، ربط 
فيه الكاتب بني رافدين أساس�يني 
للمعرف�ة؛ التاري�خ واألدب. ه�ذه 
الدراس�ة، ذات املنه�ج التاريخي، 
كان لها طموح كبري عند الزيادي، 
حينم�ا كان ينظر إليه�ا كما نظر 
عموم طالب الجامعات الفرنسية، 
إىل رواي�ات وقصص بل�زاك، حيث 
يلج�أون إىل االس�تزادة بالحقائق 
املعرفي�ة وأصوله�ا التاريخية من 
إبداع�ات األدي�ب، والنه�ل منه�ا 

عوض املؤرخ.

المقاومة في األدب المغربي

عمر السراي مظفر النواب



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

عدم  العامة،  املرور  مديرية  أكدت 
إمكانية عودة نظام الزوجي والفردي 
خططها  أعلنت  فيما  املركبات،  عىل 

لفتح الشوارع والجسور املغلقة.
وقال مدير املرور العامة اللواء طارق 
توجد  ال  اآلن  »حتى  إنه  إسماعيل، 
ستقوم  التي  الجهة  بشأن  تعليمات 
ارتداء  عدم  عىل  املخالفني  بتغريم 
الكمامة هل املرور أم الرشطة املحلية 

أم القوات املاسكة لألرض«.

الزوجي والفردي

وبشأن العمل بنظام الزوجي والفردي 
ع�ىل املركب�ات أوضح إس�ماعيل: »ال 
إمكاني�ة إلع�ادة العمل به�ذا النظام 
كون�ه مخالفا للدس�تور الذي س�مح 

بحرية التنقل واملعيشة.

الطرق المغلقة

وح�ول الط�رق املغلق�ة، أش�ار إىل أن 
هن�اك دراس�ة عميق�ة إلع�ادة فت�ح 
الش�وارع والجس�ور املغلق�ة«، مبينا 
أن »مديرية املرور تمكنت خالل ثالثة 
أش�هر م�ن إع�ادة فت�ح ع�دة طرق، 
بتنس�يق ع�ايل املس�توى ب�ني امل�رور 

والقطعات املاسكة«.

المركبات الخصوصي

الخص�ويص  املركب�ات  وبخص�وص 
الت�ي تعمل أج�رة قال إس�ماعيل، إن 
قانون املرور يمنع استخدام املركبات 
الخص�ويص كأج�رة، مؤك�دا أن »هذا 

يعد تهربا رضيبيا وله تبعات أمنية«.
موقفا  املديرية  »لدى  أن  إىل  ولفت 
مركبة،   240 تقريبا  وحجز  يوميا، 
كما أن الجمع بني وظيفتني يحاسب 
انها مسألة  إىل  القانون إضافة  عليها 

أخالقية وأدبية«.

اإلشارات المرورية

وبش�أن خل�و بع�ض التقاطعات من 
اإلش�ارات املرورية ذكر إسماعيل، أن 
»إش�ارات امل�رور ال تقع مس�ؤوليتها 
عىل عاتق مديرية املرور العامة، وإنما 
ع�ىل وزارة الصناعة وبالتنس�يق مع 
هندس�ة املرور«، مؤك�دا أن »املديرية 
ج�ادة يف ه�ذا املوض�وع وبحاج�ة اىل 
طاق�ة كهربائي�ة، إذ إن الت�ي تعم�ل 

بالطاقة الشمسية أثبتت فشلها«.
يوميا  ترصد  املرور  »مفارز  أن  وبنينّ 
العديد من املخالفات، وهناك كم هائل 
ملخالفات السري بعكس االتجاه والتي 
الفتا  املميتة«،  املخالفات  من  تسمى 
بالغرامة  يحاسب  »املخالف  أن  اىل 

والحجز بحسب القانون«.

المركبات الشمالية

وحول تسجيل املركبات الشمالية قال 
إس�ماعيل، إن »هن�اك توقفا حس�ب 

قرار مجلس ال�وزراء«، مؤكدا أنه »تم 
التنس�يق مع وزارة الداخلية يف االقليم 
عىل الرغم م�ن أن مقرراتها وقانونها 
تختلف بعض اليشء عن قانون وزارة 
التنس�يق  الداخلي�ة االتحادي�ة ولكن 
جار«.وأش�ار اىل أن�ه »س�يكون هناك 
ربط�ا إلكرتونيا لكل الع�راق بعد فرتة 
وجي�زة وس�وف ل�ن تكون هن�اك أي 

مشكلة بهذا املوضوع«.

المرائب غير النظامية

اىل ذل�ك، ق�ال مدي�ر املرور الع�ام، إن 
»مديرية امل�رور العامة خاطبت امانة 
بغداد بكتب رس�مية ودعتها إلنش�اء 
مرائ�ب حديث�ة ومتط�ورة تعمل عىل 
بطاق�ة الك�ي كارد وتس�توعب أك�ر 
ع�دد من املركبات، لك�ي تصبح بغداد 
زاهي�ة وجميلة كون املرائ�ب الحالية 
قديمة ومتهالك�ة وال ترتقي بجمالية 

العاصمة«.
مشددة  املرور  »اجراءات  أن  وأكد 
بما  الكبرية  الحمل  سيارات  لتحرك 

دخول  بعدم   9 رقم  البيان  يخص 
فوق  فما  طن   4 من  النقل  سيارات 
لها  والسماح  وازقتها  بغداد  داخل 
واملخالف  والقناة  الرسيعة  بالطرق 

تُفرض عليه غرامة 100 ألف دينار«.

الحوادث المرورية

وأوضح، أن »كث�رة الحوادث الداخلية 
وب�طء  املروري�ة  االختناق�ات  رغ�م 
السري، اال أن هناك سائقني ال يلتزمون 
بقواعد الس�ري والسبب لقلة خرته يف 
قي�ادة املركب�ة، الفت�ا اىل أن الحوادث 
ليال تكاد تكون كثرية وس�ببها االنارة 
وعدم تخطيط الش�وارع وعدم التزام 

املواطنني بالقواعد املرورية«.

 الحجز اإللكتروني

 8 »هن�اك  أن  امل�رور،  مدي�ر  أكم�ل 
محافظات تم رفع الحجز االلكرتوني 

عنها«.
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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.
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.. تجيب عن هموم  السائق و الشارع 

40 مليون م2 من أراضي الجنوب
 ملوثة بالمخلفات الحربية 

املخلفات  انفجار  حوادث  زالت  ما 
مخلفات  من  واأللغام  الحربية 
وتسبب  تتكرر  السابقة  الحروب 
بمرصع وإصابة العديد من املواطنني 
ومناطق  والزبري  سفوان  مزارع  يف 
تشكل  فيما  البرصة،  غربي  البادية 
املستمرة  وخطورتها  املخلفات  تلك 
البادية واملزارعني  تحٍد يواجه سكان 
السكان  حياة  عىل  املبارش  وتأثريها 
بالعوق  منهم  العديد  وإصابة  هناك 
فضال عن مرصع العرشات مع تكرار 
للحد  والشعبية  الرسمية  املطالبات 

منها وإنهاء ملفها بشكل كامل.
الزبري  املزارع  سكان  ويطالب 
واملحلية  املركزية  الحكومة  وسفوان 
املخلفات  مشكلة  إنهاء  برضورة 
بالرشكات  واالستعانة  الحربية 
وأراضيهم  مناطقهم  ملسح  الرصينة 
الزراعية بشكل كامل وإزالة املخلفات 
الحربية املطمورة يف األرض وان تأخذ 
املسؤولية  عاتقهم  عىل  الحكومتني 
من  املزارع  سكان  النتشال  الكاملة 

خطر املوت الذي يهددهم باستمرار.
خليفة  عيل  أكرم  املزارع  وطالب 
ضمن مزارع منطقة النجمي التابعة 
املركزية  الحكومتني  سفوان  لناحية 
إزالة  يف  مسؤوليتها  بأخذ  واملحلية 
املترضرين ورصف  األلغام وتعويض 
إزالة  رشكات  إعادة  مع   ، حقوقهم 
املسح  أعمال  بممارسة  األلغام 
الرشكات  تلك  إن  مبينا  واإلزالة، 
مسحها  تم  أراضيهم  أن  أبلغتهم 
بالكامل قبل مزاولتهم الزراعة وقبل 
الحادث، مؤكدا عىل رضورة  حصول 
إجراء التحقيق الالزم وتحمل الجهات 
وإقامة  الكاملة  املسؤولية  املعنية 
دعوى قضائية عىل الجهات املتسببة 
لغرض  واأللغام  الحربية  باملخلفات 

نيل حقوقهم دون معرفة الجهة التي 
يمكن إقامة الشكوى عليها.

ولده«   « فقد  انه  إىل  خليفة  وأشار 
بعمر 6 سنوات وإصابة أبناء شقيقه 
تواجدهم  أثناء  مختلفة  بإصابات 
من  لغم«   « وانفجار  باملزرعة 

مخلفات الحروب السابقة.
األلغام  رشكات  إحدى  إن  وتابع 
مزرعتهم  مسح  إعادة  عن  أبلغتهم 
من جديد وإزالة األلغام املتبقية دون 
مرور  من  بالرغم  لوعودهم  تنفيذ 
وإيقافهم  االنفجار  شهر عىل حادث 
حسب  الزراعة،  أعمال  مزاولة  عن 

قوله.
الزبري  من جانبه أكد قائمقام قضاء 
املعنية  الجهات  سعي  ماهر  عباس 
الحربية  واملخلفات  األلغام  إلزالة 
البرصة،  غرب  باألرايض  املنترشة 
 40 يقارب  ما  هناك  ان  مستدركا 
األرايض  تلك  من  مربع  مرت  مليون 

التزال مغمورة بتلك املخلفات.
اإلرساع  برضورة  طالب  ماهر 
متخصصة  رشكات  باستقدام 
واملساحات  األرايض  تلك  لتطهري 
األرايض  الخطر واالستفادة من  لدرء 

للزراعة لزيادة املساحات الزراعية.
رشق  الحدودية  املناطق  وتشهد  هذا 
وفيات  حوادث  البرصة،  وغرب 
وإصابات ملواطنني بانفجار مخلفات 
األرض  تحت  مطمورة  حربية 
األغنام  رعاة  من  ضحاياها  غالبية 
السلطات  تؤكد  فيما  واملزارعني، 
أنها  املختصة  واملنظمات  املعنية 
تمكنت من إزالة أعداد كبرية من تلك 
الوحدات  وتأكيد  واملخلفات،  األلغام 
عىل  وسفوان  الزبري  يف  اإلدارية 
بشكل  املخلفات  ملف  إنهاء  رضورة 
عاملية  رشكات  إىل  وإعطاءه  كامل 

واملخلفات  األلغام  بإزالة  متخصصة 
الحربية.

وكان برنامج اعالمي قد سلط الضوء 
الحقول  وتطهري  األلغام  ملف  عىل 
والتي  الحربية  باملخلفات  املليئة 
حياة  عىل  مبارشاً  تهديداً  تشكل 
بالقرب  يسكنون  الذي  املواطنني 
أن  مسؤولون  تحدث  بينما  منها، 
املساحات غري املطهرة تبلغ أكثر من 
مليار و500 مرت مربع يف محافظات 

وسط وجنوب العراق.
فإن  املثال،  سبيل  وعىل  ذلك  اىل 
رشق  كلم   )30( الطيب  منطقة 
سكانها  عدد  البالغ  العمارة  مدينة 
مزارعني  إىل  إضافة   ،2000 حوايل 
بعض  من  موسمياً  يأتون  ورعاة، 
وينترشون  وقراها  ميسان  أقضية 
سجلت  مربع،  كيلومرت  ألف   36 عىل 
من  أكر  سنوية  إصابات  بينهم 
وعىل  املناطق.  سائر  يف  غريها 
محافظة  مع  اإليرانية  الحدود 

واملتفجرات  األلغام  تسببت  واسط 
بخسارة مناطق بمساحة إجمالية 

منطقة  يف  فدان  ألف   30 قدرها 
األرض  املزارعون  وهجر  زرباطية، 
املزروعة  املختلفة  األلغام  بسبب 
الحكومة  ترصيحات  بحسب  فيها، 

املحلية هناك.
األحمر  الهالل  جمعية  وتنرش 
تتوىل  تطوعية  مجاميع  العراقية 
بمخاطر  والتوعية  التثقيف  عمليات 
الربيع  موسم  يف  خصوصاً  األلغام، 
والرعاة.  الفالحون  فيه  ينشط  الذي 
يف  زرعت  التي  األلغام  وخضعت 
لتأثري  املفتوحة  واألرايض  الوديان 
السيول  جرفت  إذ  البيئية،  العوامل 
العالمات  اختفت  كما  بعضها 
وجودها،  اىل  تؤرش  التي  والخرائط 
لذا حذرت وزارة البيئة يف وقت سابق 
املناطق  تلك  يف  القاطنني  الناس 
ظهر  التي  األلغام  من  التقرب  من 
هذا  األمطار  شدة  بسبب  بعضها، 
العام وانجراف الرتبة يف تلك املناطق.

استغاثات مع استمرار سقوط ضحايا من االبرياء

نفذت محافظة النجف األرشف، قرارات اللجنة العليا للصحة والسالمة 
انتشار  من  للحد  املخالفني  بحق  صارمة  إجراءات  بفرض  الوطنية 

الساللة الجديدة من فريوس كورونا.
وبدت شوارع املحافظة شبه خالية بعد فرض حظر التجوال الشامل 

واإلغالق التام للمحافظة. 
ان  لها  ترصيحات  يف  باملحافظة،  املحلية   األزمة  خلية  وأوضحت 
»محافظ النجف لؤي اليارسي أكد انتشار الساللة الجديدة من فريوس 
بعد  خاصة  للتجوال،  شامل  حظر  فرض  تم  لذا  املحافظة،  يف  كورونا 

ازدياد معدل اإلصابات خالل األسبوع الجاري«.
سالمة  عىل  للحفاظ  تهدف  الحظر  »إجراءات  أن  الخلية،  وأضافت 
انتشار  من  ومنعه  الفريوس  سلسلة  لكرس  ومحاولة  املواطنني، 
قرارات خلية  يخالف  كل من  بشدة  انها »ستحاسب  مبينة  العدوى«، 

األزمة«.
ودعت الخلية  »جميع املواطنني اىل االلتزام الكامل بالتباعد االجتماعي، 
القصوى«،  إال للرضورة  الذي ال يكون  الخروج  الكمامة حال  وارتداء 
مؤكدة ان »محافظة النجف األرشف ستجتاز املرحلة الراهنة برسعة 

يف حال التزم املواطنون باإلجراءات الصحية«. 
وتبدو اإلجراءات الصحية املتبعة يف املحافظة حاليا واملتمثلة بالحظر 
البرشية صارمة  التجمعات  وانعدام  املوالت واملقاهي  الشامل وإغالق 

ومعززة بانتشار أمني مكثف ملفارز الرشطة املحلية.
اللواء  األرشف  النجف  محافظة  رشطة  قائد  أشار  السياق،  هذا  ويف 
فائق الفتالوي، أنه »تم انتشار جميع القطعات املاسكة لألرض لقطع 
اللجنة  لقرارات  تنفيذا  للتجوال  الرئيسة، وفرض حظر شامل  الطرق 
العليا للصحة والسالمة الوطنية وقرارات خلية األزمة املحلية«، مشددا 
غرامات  وفرض  القانون،  حسب  املخالفني  جميع  »محاسبة  عىل 
مالية قد تصل اىل خمسة ماليني دينار«، محذراً املواطنني من التهاون 

باجراءات الحظر الشامل«.
الدكتور  النجف األرشف   من جانبه، طالب مدير الصحة يف محافظة 
رضوان الكندي »املواطنني يف البقاء بمنازلهم هذه األيام من أجل كرس 
سلسلة انتقال الفريوس املتحور«، مشريا اىل »تخوف دائرة الصحة من 
انهيار صحي وشيك يف املحافظة مالم يكن هناك التزام من املواطنني، 

الن الساللة الجديدة تمتاز برسعة االنتشار وتصيب حتى األطفال«.
االجراءات  جميع  املحافظة  يف  الصحة  دائرة  اكمال  الكندي،  واكد 
الصحية ملواجهة املوجه الثانية من الجائحة »، معربا يف الوقت نفسه 
عن »قلقه إزاء ازدياد االصابات اىل اضعاف ماكانت عليه خالل الفرتة 

املاضية، مايجعل املستشفيات تكتظ باعداد املصابني بهذا الوباء«.

المرور النجف

لهجمة شديدة من الساللة الجديدة
تتعرض
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ب�ارشت مف�ارز جهاز األم�ن الوطني يف 
املثنى ، بالتنسيق مع فرق دائرة الصحة 
املس�تلزمات  أس�عار  ملتابع�ة  بحمل�ة 
الصحي�ة يف الصيدلي�ات واملذاخر، وذلك 
استنادا لتوجيهات اللجنة العليا للصحة 

والسالمة الوطنية.
وذكر مكتب األم�ن الوطني يف املحافظة 
إن تل�ك الحمالت تهدف ملنع االس�تغالل 

ورفع أسعار تلك املواد.
فيما دع�ا املواطنني إىل اإلبالغ عن حاالت 
ارتفاع األسعار واملخالفات عرب االتصال 
بالخط الس�اخن املجاني الخاص بجهاز 

األمن الوطني )131(.
وكان جه�از األم�ن الوطني ق�د وجه يف 
وق�ت س�ابق مف�ارزه بمراقبة أس�عار 
الصيدلي�ات  يف  الصحي�ة  املس�تلزمات 

واملذاخر واملواد الغذائية خالل الحظر.

أوضح�ت وزارة الصح�ة أن أع�راض الس�الة الجدي�دة لفريوس 
كورونا نفسها التي تصيب اإلنسان بكوفيد 19 ويعالج 

بنفس اللقاح مس�تدركة انه هن�اك فروقات يف رسعة 
انتش�ار الفريوس وظه�ور عوارضه يف األي�ام األوىل 
مش�ددة عىل أهمية الوقاية بأضعاف مضاعفة منه 

س�يما لألطفال واملراهقني الذين ه�م أكثر إصابة من 
غريهم واليمكن لقاحهم.

وقال�ت عضو الفريق الطب�ي يف مكتب وزير الصحة 
ش�يماء الكم�ايل إن الس�الة الجدي�دة يس�جل له�ا 
رسع�ة التدهور واألعراض لدى املريض حيث انه ويف 

الس�ابق كانت األعراض تتضح مابني اليوم الخامس 
إىل الي�وم الح�ادي ع�ر وتح�دث ف�رة التده�ور من 

ناحية األوكس�جني وغريها، أما حالي�ا فيمكن أن تظهر 
املضاعف�ات يف الي�وم الثان�ي أو الثال�ث م�ا يعني رسعة 

باالنتش�ار ورسعة التطور.وبينت أن نسبة إصابة األطفال 
واملراهقني بالس�الة الجديدة أكثر من الس�الة القديمة وان 

كث�ري من اإلصابات س�جلت لألطف�ال بعمر 4 إىل 10 س�نوات، 
مس�تدركة أن الصغ�ار اليت�م تلقحيهم الن لق�اح كورونا غري 
مس�موح لعم�ر اقل من 17 ع�ام وبالتايل ف�ان حماية الطفل 

اليمكن أن تكون إال سوى عرب اإلجراءات الوقائية.

ح�ددت مديرية امل�رور العامة، 
6 أنواع من الغرامات املش�مولة 
ب�مبل�غ ال� 100 أل�ف للحد من 
فايروس كورونا، مش�ددة عىل 
إلزام جمي�ع الركاب وبضمنهم 
السائق بلبس الكمامات.وقالت 
املديري�ة يف بي�ان له�ا، تلقت ) 
املراق�ب و الناس ( نس�خة منه 
امل�ادة  إن�ه »اس�تناداً ألح�كام 
)٤٧/ثانياً/ز( من قانون املرور 
رق�م )٨( لس�نة ٢01٩ وبن�اءاً 
ع�ىل ما جاء بقرار اللجنة العليا 
الوطنية رقم  للصحة والسالمة 
)٥( لس�نة ٢0٢1 )الفقرة ٢/أ، 
ب ، ج ، د ، ه� ، و( قررنا فرض 
غرامة مقدارها مائة ألف دينار 
اس�تناداً ملا ج�اء بامل�ادة )٢٥( 
ثانياً )أ( من قان�ون املرور رقم 
)٨( لسنة ٢01٩ عىل املخالفات 

اآلتية«.

أ_ املركب�ة الت�ي تحمل أكثر من 
)٤( أش�خاص داخ�ل مركبات 

الصالون بضمنهم السائق.
ب_ املركبة التي تحمل أكثر من 
)6( أش�خاص داخ�ل مركبات 
نق�ل الركاب س�عة )11( راكب 

)الكيا( بضمنهم السائق.
ج_ املركبة التي تحمل أكثر من 
)٨( أش�خاص داخ�ل مركبات 
نقل الركاب سعة )٢1( راكب ) 

الكوسرت( بضمنهم السائق.
د_ املركب�ة التي تحمل أكثر من 
ش�خصني من مركب�ات الحمل 

بضمنهم السائق.
ه��_ إل�زام ال�ركاب جميعه�م 
بلب�س  الس�ائق  وبضمنه�م 

الكمامات.
للس�توتات  الس�ماح  ع�دم  و_ 
بنقل أكثر من شخص واحد مع 

السائق.

دعوات  لتوفير
 المستلزمات الصحية الكفيلة بمواجهة كورونا

قال�ت االدارة املحلية يف قض�اء الزبري غرب 
البرصة، أن الرشكة املنفذة ملرشوع مجاري 
الزب�ري، مس�تمرة بتنفي�ذ اعماله�ا ضم�ن 
املرحلة الثاني�ة بالرغم من اجراءات الحظر 
لغرض اكماله وفقاً لتوقيتات العمل، وسط 
تعاون املواطنني بإزالة التجاوزات الحاصلة 

عىل مسارات عمل املرشوع، وفق قولها.
وذك�ر قائّمق�ام القض�اء عب�اس ماهر ان 
الرشكة استمرت بأعمالها يف تنفيذ شبكات 
املجاري ملنطقه العس�كري والريسز واملربد 
بالرغ�م م�ن إج�راءات حظر التج�وال مع 

مراعاة والتقيد بإجراءات الوقاية للعاملني، 
بإزال�ة  الخاص�ة  اللج�ان  تعم�ل  بينم�ا 
التج�اوزات الحاصلة من من�ازل املواطنني 
ع�ىل مس�ارات األنابي�ب املج�اري واعمال 

الرشكة لغرض انسيابية العمل والتنفيذ.
يذك�ر ان الرشك�ة املنف�ذ مل�رشوع املجاري 
للمرحل�ة الثاني�ة ب�ارشت بالتنفي�ذ ضمن 
خطة عمل يف أعمال املجاري والبنى التحتية 
املتكاملة للمناطق املش�مولة وضمن خطة 
مشاريع تنمية األقاليم لعام ٢01٩ وبكلفة 

تجاوزت ٥00 مليار دينار.

البحرية  بالكلية  ش�كا طلبة 
املرحل�ة الثالث�ة والرابع�ة يف 
العرب�ي  الخلي�ج  أكاديمي�ة 
التابعة  البحري�ة  للدراس�ات 
لقيادة القوة البحرية من عدم 
تنفي�ذ األكاديمي�ة لق�رارات 
خلية األزمة ومجلس الوزراء 
بالتوج�ه للتعليم االلكرتوني 
التح�اق  ع�ىل  وإرصاره�ا 
الطلبة ألداء امتحانات نصف 
السنة حضورياً ويف القاعات 
الدراس�ية ابت�داء م�ن األحد 

املقبل.
إىل  مناش�دة  يف  وأش�اروا 
صعوب�ة الحض�ور ألداء تلك 
االمتحان�ات بحك�م الحظ�ر 
الت�ام الذي ويش�مل الس�بت 

س�يما يف ظل ع�دم امتالكهم 
هوي�ات تثب�ت أنه�م طلب�ة 
الدف�اع م�ا  تابع�ني ل�وزارة 
مق�ر  إىل  وصوله�م  يتع�ذر 
الواقع�ة بمحافظ�ة  الكلي�ة 
الب�رصة بينم�ا هم م�ن عدة 

محافظات.
ع�ن  الطلب�ة  أع�رب  كم�ا 
التع�رض  م�ن  مخاوفه�م 
لإلصاب�ة بالف�ريوس التاجي 
االمتحان�ات  أداء  ح�ال  يف 
حضورياً كونهم سيتجمعون 
أي  دون  من�ام  قاط�ع  يف 
إجراءات صحية مش�ددة ما 
يعن�ي أن إصاب�ة احدهم قد 
تتس�بب بإصابة كل من معه 
من الطلبة، سيما وإنهم قبل 

ذلك كانوا يعانون من تسجيل 
بف�ريوس  مؤك�دة  إصاب�ات 
كورون�ا يف صفوفهم دون أن 
الكلية ورئاسة  تحرك عمادة 
األكاديمي�ة س�اكنا واقترص 

الطال�ب  ن�زول  ع�ىل  األم�ر 
املصاب فق�ط وإبقاء البقية 
يتس�اقطون  بات�وا  وهك�ذا 
باإلصاب�ات واح�د تلو اآلخر، 

عىل حد قولهم.

تحذير ) مهم جدا( : الساللة الجديدة من كورونا تصيب األطفال والمراهقين

ضبطت مف�ارز االمن الوطني يف البرصة 
حاوية يف ميناء ام قرص الشمايل تحتوي 
عىل ادوي�ة مهربة لم ي�رصح بها فضا 
عن نقلها بحاوية غري مربدة ما يس�بب 
تلف االدوي�ة وتصبح خطرا ع�ىل ارواح 

املواطنني.
وذك�ر مص�در امن�ي ان�ه ت�م تس�ليم 
املضبوطات اىل الجهات املختصة الكمال 
اإلج�راءات القانونية، دون ذكر تفاصيل 

اخرى تتعلق بأنوعها او عائديتها.

السام عليكم و رحمة الله
�������������������������

السيد رئيس الوزراء 
نطال�ب من حرضتكم التدخ�ل الرسيع لنقل 
معان�اة مقريض املرصف العق�اري العراقي 
نعاني من ارتفاع القس�ط الشهري والفوائد 
الربوية يف ه�ذا الزمن الصع�ب. حصلنا عىل 

سكن لكن با عيش كريم.

                             * مهند العراقي

بسم الله الرحمن الرحيم
�����������������������

مناشدة اىل رئيس الوزراء املحرتم 

تحية طيبة .....
عندم�ا ص�در قرار م�ن مجلس ال�وزراء برفع 
بغ�داد  مناط�ق  م�ن  الكونكريتي�ة  الصب�ات 
كاف�ة لتضفو عليه�ا الجمالي�ة والخالص من 

القيودوتكون أمنة بصورة اجمل .
وق�د تم رف�ع ه�ذه الصب�ات الكونكريتية من 
بناي�ة وزارة النف�ط وعم�ل له�ا س�ور جميل 

ومرتب وأمني ....
ولك�ن ل�م يت�م رف�ع الصب�ات الكونكريتي�ة 
م�ن س�ياج الك�راج التاب�ع لل�وزارة املذكورة 
واملواجه للبيوت الس�كنية يف ش�ارف فلسطني 
/حي النيل /محل�ة ٥03 ....فاصبحت وبقيت 
املنطقة مغلقة و كأنما س�جن واهايل املنطقة 

متضجرين من هذه الوضعية املزرية .

                       * زهرة محمد عيل

أهالي »حي النيل /
محلة ٥٠٣« 

يعانون أألمّرين

ادوية غير مصرح بها

وج�ه وزي�ر التعليم العايل والبح�ث العلمي نبيل 
كاظم بالدعم املايل للجامعات كافة من صندوق 
التعلي�م الع�ايل لتوف�ري املس�تلزمات الصحي�ة 

الكفيلة بمواجهة تطورات الجائحة العاملية.
وذك�ر بي�ان للوزارة تلق�ت )املراق�ب و الناس ( 
نس�خة منه ان ذلك التوجيه ج�اء خالل اجتماع 
هي�أة ال�رأي ال�ذي عقد مؤخ�را  حي�ث أكد عىل 
مواج�ه التحدي�ات الصحي�ة وآثاره�ا وت�دارك 
اي ت�داع محتمل ع�ن طريق توف�ري الدعم املايل 
م�ن صندوق التعلي�م العايل لتغطي�ة احتياجات 
الجامع�ات م�ن املس�تلزمات الصحي�ة الالزمة 

ملواجهة الوباء والتصدي لهذه الجائحة.
ويف هذا السياق استعرضت اللجنة الوزارية 
املتعلق�ة  الصحي�ة  توصياته�ا  املختص�ة 
م�ا  والس�يما  الوبائ�ي  التط�ور  بمراقب�ة 
يرتبط بتكثيف الربام�ج التطبيقية لكليات 
مخرج�ات  وتوجي�ه  الطبي�ة  املجموع�ة 
البح�ث العلم�ي ملواجه�ة جائح�ة كورونا 
وآثارها الصحي�ة واالقتصادية والنفس�ية 
الصح�ة  وزارة  ومفاتح�ة  واالجتماعي�ة 
بش�مول املالكات الجامعي�ة بالوجبة األوىل 

من اللقاحات.

تعاون المواطنين إلزالة التجاوزات

ارحمونا .. يرحمكم اهلل

ش�كا ع�دد من أصحاب املح�ال واملخاب�ز والعاملني يف خدم�ات توصيل 
األطعم�ة يف ميس�ان من تراجع العمل بس�بب حظر التج�وال املفروض 
رغم اس�تثنائهم من قرار الحظر.وقال ع�دد منهم أنهم يجدون صعوبة 
يف ممارس�ة عملهم بس�بب عدم خروج املواطنني امتث�اال لقرار الحظر 
وكذلك مخاوف البعض م�ن انتقال العدوى والتي دفعتهم لعدم التعامل 
م�ع خدمة األطعم�ة املوصلة ع�رب العاملني بخدم�ات التوصيل مما اثر 
بش�كل كبري عىل عمله�م، موضحني عدم ج�دوى اس�تثنائهم من قرار 

الحظر الن عملهم يتعلق بحركة املواطنني.

ميسان .. أصحاب المخابز 
وخدمات التوصيل يشكون تراجع عملهم رغم استثنائهم من الحظر

شهدت اسواق مدينة النارصية استقرارا واضحا يف اسعار 
الس�لع وامل�واد الغذائية يف اول ي�وم من تطبي�ق اجراءات 
الحظ�ر الصحي فيما س�جلت حركة بي�ع متواضعة عىل 
خلفي�ة االلت�زام به�ذه االجراءات.وقال ع�دد من اصحاب 
املح�ال وبس�طات بي�ع الخض�ار والفواك�ه ان االس�عار 
مس�تقرة منذ ثاثة اي�ام مع دخول الحظ�ر الصحي حيز 
التنفيذ، مش�ريين اىل ان اسعار الطماطم لكل ثاث كغم ب� 
1000 دينار وس�عر كيلو البطاط�ا 500 دينار والبصل ب� 
500 دينار والخيار ب�� 1,250 دينار والباذنجان ب� 1000 
دينار والكوس�ة )الش�جر( ب� 750 دينار فيما يباع الكيلو 
الواحد من التفاح ب�� 1000 دينار والربتقال 1,250 دينار 
وكذلك الالنكي واملوز والرمان ب� 1500 دينار مشريين اىل 
تسهيل اجراءات تنقلهم من العاوي اىل االسواق من خال 

دوريات الرطة.

مف�ردات  املس�كني  للمواط�ن  وف�روا  االن 
البطاق�ة التويني�ة ..  يف ظل حظ�ر التجوال 
ك�ي يتمكن من مواصلة حيات�ه بدون عمل 
يوفر رزقه اليومي ...وايظا ناقش�و الطريق 
تس�ووها  وياري�ت  بغ�داد  ح�ول  الدائ�ري 
ط�رق مربع�ه مس�تطيله مثلثه الن الس�يد 

رئي�س ال�وزراء مصطفى الكاظم�ي القائد 
ال�رضورة ورج�ل املرحل�ه ب�كل يش فاه�م 
وبارع وخصوصا باخذ الصور و الفديوهات 
االس�تعراضية والرومانسيه بوجود مصوره 

الخاص »املوهوب« جمال بنجويني.
                              * سمري الكاظمي

السام عليكم 
من الطرق املهمة ج�دا : الطريق الحقيل ٤ الذي 
يرب�ط  دوار التاج�ي مرورا بمناطق الحابس�ة 
وابراهي�م اب�ن ع�يل واب�و غري�ب ويت�م الربط 
بالطري�ق الدويل قرب مرس�ات اب�و غريب هذا 
الطريق مس�افتة ٩٠ كيلو واغلبة ارض زراعية 
يعن�ي ماك�و معوق�ات والتج�اوزات بطريق�ه 
وتس�تطيع تنفيذه بكل س�هولة وس�يكون )ان 

ش�اء الله ( كفيل بمرور الشاحنات من الجنوب 
اىل الش�مال والعك�س وم�ن ال�رق اىل الغ�رب 
والعك�س دون امل�رور بمرك�ز محافظ�ة بغداد 
اضافة انه  سيحيي مناطق غرب العاصمة كلها 
واعتقد انكلفتةليست باهضة » بالنسبة للولة« 

ال تتجاوز ١٠٠ مليون دوالر بافضل حاالته.

                       * غسان صالح

نح�ن لفيف م�ن موظف�ي الدول�ة وعددنا 
496 موظ�ف من كاف�ة ال�وزارات تعاقدتا 
مع وزارة االعمار واالسكان لتنفيذ مروع 
التاجيات الس�كني لبناء ش�قق من اموالنا 
الخاص�ة ع�ام 2012 توقف امل�روع عام 
2015 علم�ا ان اق�ل موظ�ف من�ا دافع ما 
اليقل عن 20 ملي�ون دينار واكثر والنتيجة 

الحصلنا فلوس�نا وال شقة ..هل يجوز هذا 
وزارة دول�ة تضح�ك عىل موظف�ني وتاخذ 
منهم املايني والنتيجة الشقة وال فلوسنا..
نطال�ب س�يادة رئي�س ال�وزراء   بأع�ادة 
اموالن�ا املس�لوبة م�ن قب�ل وزارة االعمار 
واالس�كان واحال�ة املقرصين والفاس�دين 
اىل القض�اء ..علما اننا رفعنا دعوة قضائية 

وكس�بنا  واالس�كان  االعم�ار  وزارة  ض�د 
القضي�ة باع�ادة اموالنا املس�لوبة من قبل 
الوزارة اال ان الوزارة لم تستجيب للقانون..
نطالب سيادتكم بالتدخل شخصيآ لحل هذ 

املوضوع..وجزاكم الله خريا.
                          * سمري كامل

ذي قار .. استقرار بأسعار االسواق في بداية ايام الحظر

س�يارات  ملش�كلة  ح�ل  تج�دون  اال 
؟..  الري�ات«   « العماق�ة  الحم�ل 
بن�اء مدين�ة كب�رية صناعي�ة  مث�ا 
ومخ�ازن حديثة خ�ارج بوابات بغداد 
خ�ارج تصاميم املدن حت�ى تفرغ بها 
الري�ات الحم�والت التجارية و تنقل 
بس�يارات صغ�رية ونتخل�ص نهائي�ا 
من الش�احنات التي كرست الشوارع 

وخنقتها و قطت اساك الكهرباء.. 

                   * كريم سعد

عربات الحمل » التريالت« 
دمرت شوارع بغداد وزادت االختناقات المرورية

أسعار الكمامات

االحد   21     شباط  2021   العدد  2529  السنة الحادية عشرة

 مقترح مشروع ) حيوي ( ينقذ بغداد من االختناقات المرورية 

االن فرة حظر والشوارع خالية تماما .. اليس من االجدر 
بامانة العاصمة وكوادرها ان ترمم الش�وارع املنهاااااارة 
وتصلح الحفر والجوينات التي تتسبب بحوادث مميته ..

شوارع رئيس�يه مهمه وطرق سراتيجيه محفورة بحفر 
كاف�رة ..كل ال�ذي تجيدونه قطع الطرق اثن�اء الدوام ويف 

وقت الذروة لتزيدوا وتعمقوا معاناة الناس  .
                                               * نوار عدنان

اصلحوا تكسرات وحفر الشوارع المتهالكة

طلبة في الكلية البحرية
 يشكون عدم تنفيذ كليتهم لقرار التعليم االلكتروني

العناية التامة 
بوقاية االطفال 

مسؤولية
 وطنية 
و انسانية

المرور تحدد 6 مخالفات مشمولة بغرامة الـ 1٠٠ ألف خالل حظر التجوال

 نطالب باعادة اموالنا المسلوبة من قبل وزارة االعمار واالسكانوفروا الحصة التموينية في ظل حظر التجوال 

ويستمر نزيف االبرياء
 بدون حل من الدولة

لقي ش�ابان مرصعهم�ا وأصيب آخر بجروح خط�رية ، اثر انفجار 
قنبلة م�ن املخلفات الحربية يف منطقة »أب�و خويمة« رشق ناحية 
بصي�ة الصحراوي�ة يف محافظ�ة املثنى.وذكر احد وجه�اء الناحية 
أحمد حمدان   ان الشابان توفيا عىل الفور اثر االنفجار أثناء البحث 
عن الكمأ فيما أصيب شخص ثالث ونقل بعدها إىل املركز الصحي يف 

الناحية ومنها إىل أحد مستشفيات مدينة النارصية لتلقي العاج.
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نجح األسيتاذ املسياعد الدكتور منير خماس فرج 
استشياري جراحة الجملة العصبيية يف كلية الطب 
جامعية بغداد ضمن فريق طبيي عراقي من اخرتاع 
آلة جراحية طبية جديدة تستعمل يف عمليات تنظر 

قاعدة الجمجمة عرب االنف.
وحصل الدكتور فرج عىل بيراءة االخرتاع من وزارة 
التخطييط - الجهياز املركزي للتقييس والسييطرة 
النوعيية بعد تقديم اآللية الجديدة لليوزارة بتاريخ 
16-12-2018، واليذي تيم املصادقية علييه ومنح 
اليرباءة يف 7-2-2021.ويمتياز االخيرتاع بميزتين 
جديدتن هما الشفط للسيوائل وبنفس الوقت أخذ 
العينات من األنسيجة املختلفة فأصبيح يعمل بدل 

أداتين بنفس الوقت وطبيعة تصميمه تجعله أمينا 
عىل األنسجة السليمة املجاورة اثناء العمل به.

علميا ان تلك العمليية كانت تتم سيابقا بالتناوب 
وتأخذ وقتا أطول بسيبب طبيعة األماكن الضيقة 

التي يتم العمل فيها )قاعدة الجمجمة(.
األماكين  يف  األداة  هيذه  اسيتعمال  يمكين  كميا 

الحساسة الضيقة والعميقة والتي يصعب الوصول 
لهيا مثيل عملييات ناظيور الدمياغ والعميود 

الجراحية  وعملييات  الفقيري 
بعملييات  املعروفية  العصبيية 

 Keyhole املفتياح  ثقيب 
.surgery

 )TGen( كشفت دراسة صادرة عن معهد أبحاث الجينوميات املتعدية
لألبحياث الحيوية بوالية مريالند األمريكية، أن تحليل البول يعد خطوة 
هامة للكشيف عن اإلصابة بالرسطان يف مرحلية مبكرة من اإلصابة، 
حييث يعتمد االختبار عيىل إجراء تحلييل بقايا الحميض النووي التي 
تتواجيد بالبيول، طبقا لتقريير نرش يف موقيع ميديكال اكسيربيس » 

.»medicalxpress
وقاليت الدراسية إن بقاييا الحميض النووي التيي تتواجيد بالبول قد 
تعطى مؤرشا الصابتك بالخاليا الرسطانية، خاصة أنها تتحلل بشيكل 
عشيوائي، وبالتايل يمكن أن تشير بوجود فارق  بين األفراد األصحاء 

واملصابن بالرسطان.
وأكدت الدراسة أن اكتشاف الرسطان 
من خالل عينات البول قد تحدث 
ثيورة يف الكشيف املبكير عن 
فيإن  الرسطانيية،  األورام 
عينيات  عيىل  االعتمياد 
البول للكشيف املبكر عن 
الرسطيان قيد يسيهم يف 
تقليل الضغيوط الصحية 
الرسطيان  ميرىض  عيىل 
الذيين يلجيأون اىل إجيراء 
فحوصيات اليدم املسيتمرة 
خيالل معركتهيم ميع املرض 

الخبيث.
وأوضحت الدراسة أيضا أنه سيكون 
بإمكان محاربي الرسطان إجراء فحوصات 
البول داخل املنزل بدال من الذهاب اىل املعامل الطبية، مما يمكن األطباء 

من مراقبة حالة املرىض الصحية بشكل ارسع.
وأظهرت الباحثون أنهم نجحوا من الكشيف املبكر لألورام الرسطانية 
التيي تتواجد بعينيات البيول  لألطفال املصابين بأنيواع مختلفة من 
الرسطيان، والذين غالًبا ما تنتقل أورامهم الخبيثة برسعة غر عادية، 
كما نجح اختبار البول اليذي يعتمد عىل فحص الحمض النووي داخل 
عينة البول من كشف اإلصابة للبالغن املصابن برسطان البنكرياس.

روسيا تقدم لقاحا ثالثا ضد فيروس كورونا

كشيفت دراسية أجرييت يف معهيد كارولينسيكا يف 
السويد، أن ُخمس سكان العالم يتمتعون »بمرونة 
فائقية« مع درجيات الحيرارة املنخفضة بفضل 
طفرة جينية، مما يسيمح لهم بعدم الشعور 

بالربد أبداً.
ودرس الباحثون 32 رجالً أصحاء ترتاوح 
أعمارهيم بين 18 و40، وطلبيوا منهم 
البقياء يف مياه تبلغ درجية حرارتها 
14 درجية مئوية، حتى تنخفض 
إىل  أجسيامهم  درجية حيرارة 

35.5 درجة مئوية.
وثم قاموا بقياس النشياط 
للعضيالت  الكهربائيي 
وأخذوا خزعيات عضلية 
من املتطوعن لدراسية 
الربوتين  محتيييوى 
األليياف  وتكوييييين 
جيييييد  و و . يهم لد
الباحثيون أن بروتن 
 ،3 -α - a c t i n i n

املوجود يف ألياف النتوء الرسيع داخل العضالت غر موجود 
لدى 20٪ من األشيخاص وغيابه يجعليم أفضل يف الحفاظ 

عىل درجة حرارة أجسامهم.
وكان ليدى هؤالء األشيخاص ألياف عضليية بطيئة النتوء، 
مما يشر إىل أن التنشيط املستمر منخفض الكثافة، يكون 

أكثر فعالية يف توليد الحرارة.
وهذا بدوره يسيمح لألشيخاص الذين ال تحتوي عضالتهم 
عيىل الربوتين املذكور أعياله، بيإدارة الحرارة بشيكل أكثر 
فعالية من األشخاص الذين لديهم الربوتن واأللياف األكثر 

رسعة.
يعتقد الفريق الذي يقف وراء الدراسة أن هذا البديل الجيني 
ربميا يكيون قد حميى البيرش املعارصين من اليربد عندما 

هاجروا من إفريقيا منذ أكثر من 50000 عام.
بنياًء عىل دراسيتهم، يعتقيد الفرييق أن حيوايل 1.5 مليار 
شيخص يف جميع أنحاء العالم يحملون هيذا املتغر اليوم، 

مما يزيد من تحملهم للمناخات الباردة.
 3-α-actinin وبحسيب العلمياء، يحيدث فقيدان بروتين
 ،ACTN3 مليورث )LOF( بسيبب متغر فقيدان الوظيفية
وأصبح هذا األمر أكثر شييوًعا مع انتقيال املزيد من البرش 

إىل بيئات أكثر برودة.

أعلن وزير الصحة الرويس، ميخائيل 
موراشيكو، امس السيبت، تسيجيل 
ثالث لقياح مضاد لفيروس كورونا 

تحت اسم “كوفيفاك”.
وقال موراشكو للصحفين: “اتخذت 
وزارة الصحة الروسية قراًرا بتسجيل 
اللقياح اليرويس الثاليث للوقاية من 
فيروس كورونيا “كوفيفياك” الذي 
طيوره مركيز تشيوماكوف الفيدرايل 
للمسيتحرضات  والتطويير  للبحيث 
التجيارب  مراحيل  وقطيع  املناعيية 
الرسيرية وأظهر السالمة والفعالية”.
وأضياف موراشيكو قائيال: “هكيذا 
يف  لقاحيات  ثالثية  لدينيا  يصبيح 
ترسيانتنا والتيي نظيرًا لخصائصها 

الفعالية  بالسييطرة  لنيا  ستسيمح 
عيىل العدوى وتوفير حماية موثوقة 

للمواطنن”.

بيدوره قيال مركيز “تشيوماكوف” 
العلميي اليرويس لتطويير العقاقير 
املناعيية الحيوية، إنه مين املقرر أن 
تنطلق تجارب لقاح “كوفيفاك” عىل 
األطفال وكبار السين يف شيهر أبريل 

املقبل.
هذا وتيم تسيجيل لقاح “سيبوتنيك 
V”من قبيل وزارة الصحة الروسيية 
يف أغسيطس مين العام امليايض، وتم 
تطوير العقار من قبيل مركز أبحاث 

الجمالية للكيمياء الكهربية.
وكان هيذا اللقاح هيو األول يف العالم 
للوقاية من COVID-19. تم إنشيائه 
عيىل منصية مدروسية ومختربة من 

نواقل الفروس الغدي البرشي.

اكتشاف طفرة تؤدي إلى عدم الشعور بالبرد لدى بعض األشخاص

6 أكواب من القهوة يوميا تسبب 
مشاكل صحية خطيرة

وجيد باحثون من املركز األسيرتايل للصحة الدقيقة 
بجامعة جنوب أسرتاليا أن استهالك القهوة بكثافة 
عىل املدى الطويل يمكن أن يسيبب مشاكل يف القلب 

واألوعية الدموية.
وأوضحت الدراسية أن استهالك القهوة بكثافة عىل 
املدى الطويل 6أكواب أو أكثر يف اليوم يمكن أن يزيد 
مين عدد الدهون يف الدم، مما يزيد بشيكل كبر من 

خطر اإلصابة بأمراض القلب واألوعية الدموية.
ووفقا لتقرير لصحيفة time now news فإن األهم 
من ذليك، أن هذا االرتباط يعتميد عىل الجرعة، مما 
يعني أنيه كلما زاد تناول القهوة، زاد خطر اإلصابة 

بأمراض القلب واألوعية الدموية.
وقيال الباحثيون، إن »هنياك بالتأكييد الكثير من 
الجيدل العلمي حيول إيجابيات وسيلبيات القهوة، 
ولكين يف حن يبيدو أننا نتجياوز األميور القديمة، 
فمين الرضوري أن نفهيم تماًما كييف يمكن ألحد 
املرشوبات األكثر اسيتهالًكا يف العاليم أن يؤثر عىل 

صحتنا«.
وىف هيذه الدراسية نظير الباحثيون يف االرتباطيات 
الوراثيية واملظاهير بين تنياول القهيوة ومالميح 
شيحوم البالزميا الكوليسيرتول والدهيون يف اليدم 
ووجدوا دلياًل سببًيا عىل أن استهالك القهوة املعتاد 
يسياهم يف صيورة ذهنية ضارة يمكين أن تزيد من 

خطر اإلصابة بأمراض القلب، وأوضحوا أن 
املسيتويات العاليية من الدهيون يف الدم هي 

عاميل خطير معروف ألميراض القليب ، ومن 
املثر لالهتمام ، نظرًا الحتواء حبوب البن عىل 
مركب قوي جًدا يرفع نسيبة الكوليسيرتول 

)كافستول(.
يف  أسيايس  بشيكل  الكافسيتول  يتواجيد 
املرشوبيات غير املفليرتة ، مثيل القهيوة 
الرتكيية واليونانيية ، ولكنه موجيود أيًضا 
ملعظيم  األسياس  وهيو   ، اإلسربيسيو  يف 

أنيواع القهيوة املصنوعة بما يف ذليك الالتيه 
والكابتشيينو. ال يوجيد كافسيتول أو القليل 

جيًدا يف القهيوة املفليرتة والفورية ، ليذا فيما 
يتعليق بالتأثرات عىل الدهيون ، فهذه خيارات 

قهوة جيدة.
وأكد الباحثون عىل رضورة قيام األشخاص الذين 

يعانون من ارتفاع نسيبة الكوليسيرتول يف الدم أو 
الذين يشعرون بالقلق من اإلصابة بأمراض القلب 
أن يختياروا بعنايية نيوع القهوة التيي يرشبونها 
واألهم من ذلك ، أن ارتباط القهوة بالدهون يعتمد 
عيىل الجرعية فكلما رشبيت قهوة غير مصفاة ، 
زادت نسيبة الدهون يف اليدم ، مما يعرضك لخطر 

اإلصابة بأمراض القلب.

مرض السيكري من أكثير األمراض انتشيارا 
وشييوعا عىل مسيتوى العالم، وعيدم إدارته 
ومحاولية التحكيم به من خالل نميط الحياة 
الصحيي واتباع إرشيادات الطبييب يمكن أن 
يعيرض الشيخص لخطير اإلصابية بأمراض 
خطرة تتعلق بالكىل والدماغ والقلب، ويمكن 

أن يتلف األعضاء الحيوية أيضا.
وقال األطباء إن »اعتالل الشيبكية السكري يف 
البداية قد ال يسبب أي أعراض عىل اإلطالق أو 

يظهر عىل شكل مشياكل خفيفة يف الرؤية«؛ 
وفقا ملوقع »إكسربيس«.

مع تقدم املرض، يبدأ الشخص يف رؤية البقع 
الداكنة أو املساحات الفارغة يف مجال الرؤية، 

ويتم إنشاء تأثر الضباب واختالف األلوان.
يف البدايية، قيد ال ينتيج عن اعتالل الشيبكية 
السيكري أية أعراض أو قد يتسيبب يف مجرد 
مشياكل بسييطة يف الرؤية. يف النهاية، يمكن 

أن يسبب العمى.

التحكيم الحيذر يف داء السيكري لدييك هيو 
الطريقة األفضيل ملنع فقدان الرؤية. إذا كنت 
تعانيي من داء السيكري، فقيم بزيارة طبيب 
العيون لفحص العن بشكٍل سنوي بإسهاب، 
حتيى إذا كانيت الرؤيية لدييك بحالية جيدة. 
قيد يزييد الحميل من شيدة اعتالل الشيبكية 
السيكري، وإذا ليم تكونيي حامياًل، فسيوف 
يوصييك طبييب العييون بإجيراء فحوصات 

إضافية للعن خالل الحمل.

ابتكرت رشكة اسكتلندية ناشئة يف 
مجال التكنولوجييا الحيوية قفاًزا 
آلًييا يعميل باليذكاء االصطناعيي 
يسياعد الناس عىل اسيتعادة قوة 

عضالت أيديهم.
وصممت رشكة بيو ليربتي القفاز 
الذكيي لألشيخاص الذيين يعانون 
من ضعيف يف اليد، بسيبب التقدم 
يف العمير أو األميراض مثيل مرض 
العصيب الحركيي ومتالزمة النفق 
الرسغي.يعمل القفاز عرب اكتشاف 
نية مسيتخدمه بإمسياك يشء ما، 
باستخدام تخطيط كهربية العضل 
)EMT( لقياس النشاط الكهربائي 
الناتج عن تحفيز العصب للعضلة. 
ثم تقوم خوارزميية بتحويل النية 
إىل حييز التنفيذ ملسياعدة مرتديها 

عىل تقوية قبضته.
القفياز،  يسياعد  أن  يمكين 
املسيتخدمن يف مجموعة واسيعة 
من املهام اليومية، ابتداء من قيادة 
السييارة وانتهياء بفتيح أغطيية 
املسيتعصية.وقال  الربطمانيات 

روس هانلون، أحد مؤسيس رشكة 
خطيرت  الفكيرة  إن  بيوليربتيي، 
ليه عندميا بيدأت عمتيه املصابية 
بالتصلب املتعيدد تواجه صعوبات 
يف مهام بسييطة مثيل رشب املاء.
وأضياف: “كوني مهندسياً، قررت 
استخدام التكنولوجيا ملواجهة هذه 
التحدييات ومسياعدة األشيخاص 
مشيكلة  مين  يعانيون  الذيين 

مشيابهيييية ملشيكلة 
عمتيي عيىل االعتماد 

عيىل أنفسيهم” وقد 
الرشكة  طيييورت 
نموذًجيا  بالفعيل 
عملًييا  أولًيييييا 
ويخطط  للقفاز، 
اآلن  الفريييييق 
عيىل  للحصيول 

الدعيم مين كليية إدنيربة لألعمال 
إلنتاج القفازات عىل نطاق واسع، 

وفق ما أورد موقع “ذا 
وييب”  نيكسيت 

اإللكرتوني.

اطباء: الكشف المبكر عن اعتالل الشبكية السكري يجعلنا نتجنب العمى

قفاز ذكي لتقوية عضالت األيدي للمسنين والمرضى

استاذ جامعي عراقي ينجح في اختراع آلة جراحية جديدة

دراسة تكشف خطورة الطعام المقلي على القلب
الطعام املقيل ال يمكن للبعض االستغناء عنه، 
ولكين تناوله بشيكل دائم يرفيع من خطورة 
اإلصابية بأمراض القليب واألوعيية الدموية، 

وفقا لدراسة حديثها تم إجراؤها يف الصن.
وقام فريق من الباحثين بتحليل بيانات أكثر 
مين نصيف ملييون مشيارك يف 17 بحيث تم 
إجراؤها يف السنوات األخرة، كما جاء بموقع 

“شبكة أخبار الصحة.
ووجيد الباحثيون أن ما يصل لحيوايل 37 ألف 
شخص من املشياركن يف الدراسيات يعانون 
واألوعيية  القليب  يف  خطيرة  مشياكل  مين 

الدمويية، وأن تناول الطعيام املقيل يرتبط 
بزيادة خطر اإلصابية بأمراض القلب 

وفقا  الدماغيية  والسيكتات 
الطيب«  »شيبكة  ملوقيع 

.)MedicineNet(
وتوصيل الباحثيون إىل أنيه 
حتيى ميع تنياول كمييات 
صغيرة مين الطعيام املقيل 

يمكين له أن يشيكل خطورة 
عىل صحية القليب، إذ أن تناول 

114 غيرام فقط من هيذا النوع من 
املأكوالت يزيد من خطر اإلصابة بأمراض 

األوعيية الدموية بمعيدل 28 باملئية. وترتفع 
معيدالت اإلصابية بضييق الرشييان التاجيي 
بمعيدل 22 باملئة، بينما يصيل خطر اإلصابة 

بفشل القلب بمعدل 37 باملئة.
وتعيود خطيورة األطعمية الدهنية مليا يعرف 
بيي “األحمياض الدهنيية” أو “الدهيون غر 
املشيبعة”، والتي يؤدي تناولها لرفع معدالت 
الكولسيرتول يف اليدم بما يسياهم يف اإلصابة 
والضغيط  وااللتهابيات  القليب  بأميراض 
العصبي.ويزييد اسيتخدام هيذا النيوع مين 

بسيبب  الغذائيية  الصناعيات  يف  الدهيون 
انخفياض سيعرها مقارنية بغرهيا، وتوجد 
يف الكثير مين املنتجات مثيل البيتيزا املجمدة 
والوجبيات رسيعية التحضير، والبطاطيس 
املقلية ورقائق البطاطيس املحفوظة وحلوى 

الكوكيز واملقبالت اململحة.
وال يتمثل الخطر هنا يف عملية القيل نفسيها، 
ولكين يف نيوع الدهيون املسيتخدمة، وهو ما 
يعنيي وجود بدائل صحيية. وتنصح الجمعية 
األملانيية للتغذيية DGE بيأال يتجياوز كيم ما 
يسيتهلكه الجسيم يوميا من الطعام املشيبع 
باألحمياض الدهنية أو الدهون غر املشيبعة 

واحد باملئة فقط.
وتقيول املتحدثة باسيم الجمعية 
إيزابييل كيلير: ”ليو تناوليت 
غذاء صحي وقميت باختيار 
الصحيحية،  املنتجيات 
والفواكيه  كالخيرضوات 
والبطاطس  واألرز  واملكرونة 
قليلية  األلبيان  ومنتجيات 
تشيكل  لين  فحينهيا  الدسيم، 
األحمياض الدهنيية عاميل لخطر 

اإلصابة بأمراض األوعية الدموية”.

تحليل جديد للكشف
 عن األورام السرطانية

أفضل الرياضات لتعزيز طول العمر
يمكين إثبيات اآلثيار اإليجابيية للتمريين 
الريايض، ولكين الفوائد املرتبطة برياضات 

معينة ال تزال قيد البحث.
وسعت دراسية نرشت يف املجلة الربيطانية 
للطب الريايض، إىل سد هذه الفجوة، مشرة 

إىل أربع رياضات تقلل من خطر املوت.
ويعيد التأثير اإليجابي للتمريين عىل طول 
العمير أمر ال لبس فييه. وتظهر العديد من 
الدراسيات أن القيام بيشء ما أفضل من ال 
يشء، ولكن هناك نقص يف البيانات املتعلقة 

بالرياضات التي تحقق أكرب الفوائد. 
وفحيص الباحثيون ارتباطات سيتة أنواع 
مختلفية من الرياضة مع جميع األسيباب 
ومخاطير الوفاة بأمراض القليب واألوعية 
الدمويية، يف مجموعية كبيرة من سيكان 

اسكتلندا وإنجلرتا.
ولجميع النتائيج التيي توصلوا إليهيا، قام 

الباحثون بتحليل بيانات 80306 أفراد.

ولوحظ انخفياض كبر يف معيدل الوفيات 
لجميع األسيباب، نتيجة املشاركة يف ركوب 
الدراجيات والسيباحة ورياضيات املرضب 

والتمارين الرياضية.
ولوحيظ انخفياض كبير يف معيدل وفيات 
أمراض القلب واألوعية الدموية للمشياركة 
يف السيباحة ورياضات امليرضب والتمارين 
الرياضيية، ولكن لم تكن هنياك ارتباطات 
مهمية لركيوب الدراجيات والجيري وكرة 

القدم.
وقيال الباحثون يف مالحظاتهيم الختامية: 
»هذه النتائج تثبت أن املشاركة يف رياضات 
معينية قيد تكيون لهيا فوائيد كبيرة عىل 
الصحية العامة. يجيب أن تهيدف األبحاث 
املسيتقبلية إىل زييادة تعزيز قاعيدة األدلة 
الوبائيية الخاصة بالرياضية وفهم كيفية 

تعزيز املشاركة الرياضية بشكل أكرب«.
ويكون األشخاص الذين يمارسون الرياضة 

بانتظام أقل عرضة لإلصابة بالعديد 
من الحياالت طويلة األمد )املزمنة(، 
مثل أمراض القلب والسكري النوع 
2 والسيكتة الدماغية وبعض أنواع 

الرسطان.
وتظهر األبحاث أن النشياط البدني 
يمكين أن يعزز أيضا احيرتام الذات 
والطاقية،  النيوم  ونوعيية  وامليزاج 
باإلضافة إىل تقلييل مخاطر اإلجهاد 
وميرض  والخيرف  واالكتئياب 

الزهايمر.
وتنصيح هيئية الخدميات الصحية 
الوطنيية، »للبقاء يف صحية جيدة، 
يجب عىل البالغن محاولة ممارسة 
النشياط البدنيي كل ييوم والسيعي 

لتحقييق 150 دقيقية عيىل األقل من 
النشياط البدني عىل مدار أسبوع من خالل 

مجموعة متنوعة من األنشطة«.
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شخص  أقدم  وخطري   صادم  فعل  رد  يف 
صاحب  يف  النريان  إشعال  عىل  مرص   يف 
حول  خالفات  بسبب  الشارع  وسط  مخبز 
فقد  التفاصيل  ويف  الخبز.  طابور  يف  دوره 
شهدت  قرية شنراق التابعة ملركز السنطة 
واقعة  مرص  شمال  الغربية  بمحافظة 
املارة  فوجئ  فقد   ، ومأساوية  صادمة 

بنجار يشعل النريان يف صاحب مخبز وسط 
الشارع بسبب خالفات حول تأخري دوره يف 
يف  بحروق  إصابته  عن  أسفر  ما  الطابور، 
الوجه واأليدي ونقله إىل املستشفى للعالج .

وتلقى مدير مباحث الغربية إخطاًرا بنشوب 
طرفيها  أحد  قيام  عن  أسفرت  مشاجرة 
بإشعال النريان يف اآلخر وسط ذهول املارة.

مكان  إىل  أمنية  قوة  انتقلت  الفور  وعىل 
الواقعة وبمعاونة األهايل تم ضبط »س. ع« 
نجار، وتسليمه للرشطة.فيما نقل املصاب 
إلسعافه  املركزي  السنطة  مستشفى  إىل 
صدمة  املشهد  هذا  العالج.وأثار  وتلقي 
كبرية يف املنطقة، وعىل مواقع التواصل بني 

املرصيني.

تأخر دوره فأشعل النار في صاحب المخبز

أصدر قاض بمحكمة أمريكية ، حكما يقيض بعدم الس�ماح ملرصف »س�يتي بنك« 
باس�رداد م�ا يقرب م�ن نصف مليار دوالر أرس�لها ع�ن طريق الخط�أ إىل عمالق 
مس�تحرضات التجميل »ريفلون«.ووصف موقع شبكة أخبار »يس أن أن« ماحدث 
م�ع البنك ب� »أك�ر األخطاء الفادحة يف التاريخ املرصيف«.وكان »س�يتي بنك« الذي 
يعم�ل كوكيل ق�رض لرشك�ة »ريفلون« ينوي إرس�ال ح�وايل 8 مالي�ني دوالر من 
مدفوع�ات الفائ�دة إىل مقريض رشكة مس�تحرضات التجميل الش�هرية، وبدالً من 
ذل�ك، أرس�ل عن طريق الخطأ ما يقرب من 100 ضعف ه�ذا املبلغ، بما يف ذلك 175 
ملي�ون دوالر إىل مؤسس�ة »بريغ�اد كابيت�ل مناجمنت« املتخصصة يف  االس�تثمار 
االئتمان�ي، أو ما يع�رف ب�«صندوق التغطي�ة« )hedge fund(.وبحس�ب »يس إن 
إن« أرس�ل »س�يتي بنك« يف اإلجمال نحو 900 مليون دوالر.ورفع سيتي بنك دعوى 
قضائي�ة، يف أغس�طس املايض، طلب فيها إعادة أمواله، لكن�ه لم يتلق املبلغ كامال، 
وبق�ي نحو 500 مليون دوالر عن�د 10 رشكات استش�ارية.وتعتر التحويالت غري 
املقصودة ش�ائعة يف العرص الرقمي، ويمكن س�داد القيمة املحولة عىل الفور.لكن 
قانون نيويورك لديه اس�تثناءات لهذه القاعدة، فإذا كان املس�تفيد مستحًقا للمال 
ول�م يكن يعلم أنه تم توصيله بطريق الخطأ، فيمكن�ه االحتفاظ به.وقال مقرضو 
»ريفل�ون« إنه�م كانوا يعتقدون أن »س�يتي بنك« كان يس�ّدد مدفوعات مس�بقة 

للحصول عىل قرض.

يف س�ياتل األمريكية اضطرت سيدة تسعينية 
)90 عام�اً( للس�ري مس�افة 10 كيلوم�رات 
ع�ىل طرقات غطاه�ا الثلج، وذل�ك للحصول 
ع�ىل جرعته�ا األوىل من اللقاح ض�د »كوفيد 
19«. وعىل شاش�ة قناة »توداي« األمريكية، 
أوضحت ف�ران غولدمان أنها س�عت جاهدة 
ومنذ فرة طويل�ة الحصول عىل موعد لتلقي 
اللقاح، قائلة: »كنت أتصل بالهيئات الصحية 
صب�اح مس�اء للحص�ول ع�ىل موع�د يف أي 
م�كان.. وقد حصل�ت عىل موع�د صباح يوم 
األحد املايض، لكنني فوجئت بهبوب عاصفة 
ثلجي�ة منذ يومي الجمعة والس�بت تهب عىل 
املنطقة، وتغطي الشوارع بالثلوج«.وبالرغم 
من ذلك، أرصت غولدم�ان عىل الحصول عىل 
التطعيم الذي انتظرته طويالً، فعقدت السري 

مسافة 6 أميال ذهاباً وإياباً لتلقيه. 

خ�رج األردنيون إىل ش�وارع العاصمة عمان 
يتزلج�ون ع�ىل التالل الت�ي غطته�ا الثلوج 
بعد أن تس�اقطت بغزارة خالل الليل.ش�ارك 
الكب�ار أطفاله�م متعة الخ�روج يف الطقس 
التي لم يشهده األردن منذ حوايل ست سنوات 
وصنع�وا أش�كاالً ع�ىل هيئ�ة رج�ل الثلج يف 
مش�اهد تب�دد رتاب�ة الحياة يف ظ�ل جائحة 
كورونا.ومثل�ت ه�ذه الحالة بالنس�بة ملعتز 
الشامي )24 عاما(، متنفسا وسط الضغوط. 
وقال الش�امي »طبعا كورونا أثرت بالكل. ما 
يف حدا ما تأثر بالكورونا بس إحنا حاليا والله 
ملا س�معنا ثلج والجو حلو والدنيا هيك يعني 
لحاله الواحد نفس�يا بنبسط.. بشوف عمان 
البس�ة الثوب األبيض وننبسط ونلعب بالثلج 
يعن�ي فرصة حلوة«.من جانب�ه قال األردني 

إسكندر حبش »أكيد شعور كتري حلو وراحة 
لذي�ذة.. يعني زمان ما ش�فنا هالتلجات إلنا 
ف�رة كتري طويل�ة.. فحبينا نطل�ع بالصبح 
إحنا واألوالد هيكا نشم هوا ونشوف البياض 
يعن�ي زمان ما ش�فنا هيك بي�اض برصاحة 
يعني فالحم�د لله الله ج�اب الخري وكل يش 
تمام«.أما زياد حمدان فقد فضل االس�تمتاع 
باللع�ب ع�ىل الثلج ع�ىل النوم رغ�م أنه كان 
يعمل طوال الليل.وقال »برصاحة لس�ه كنت 
مداوم م�ن الليل.. خلصت الدوام ما نمت.. ال 
بدي أطل�ع ألعب يف الثلج فه�اي املتعة الثلج 
بحد ذات�ه متعة«.وأعلن�ت الحكومة األردنية 
رسمية بسبب األحوال الجوية. ذكرت وسائل 
إعالم محلية أن من املتوقع استمرار تساقط 

الثلوج عىل اململكة عىل مدار اليوم.

بنك يمنح عمالءه نصف مليار 
دوالر غير قابلة للرد األردنيون يتزلجون 

على الثلج وينسون ضغوط كورونا
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هدمت دراس�ة علمية حديثة االعتقاد السائد عن س�بب انقراض الديناصورات.فقبل 66 مليون سنة، اصطدم جسم ضخم بكوكب 
األرض، مما تس�بب بانقراض الكثري من أوجه الحياة عليه، من بينها الديناصورات، وكان االعتقاد الس�ائد بأن هذا الجس�م 

عب�ارة ع�ن كويكب، لك�ّن نظرية جديدة رّجحت أن�ه كان يف الواقع جزءاً م�ن مذنّب، مصدره أقايص النظام الش�ميس.
وقّدرت الدراس�ة، التي نرشتها دورية »س�اينتفك ريبورتس«، حجم القطعة الكبرية بنحو سبعة كيلومرات، مشرية 

أنه�ا ناجم�ة عن انفجار مذنّب من س�حابة أورت، وهي »س�حابة من الحطام« تقع عىل مس�افة بعيدة جداً من 
حدود النظام الش�ميس.وقبل أن يصطدم املذنب جزئياً بما يعرف اليوم بش�به جزيرة يوكاتان املكس�يكية، يف 

تشيكش�ولوب، اندفع نحو الش�مس بفعل جاذبية املش�ري، أك�ر الكواكب يف النظام الش�ميس.ورشح 
املعّد الرئييس للدراس�ة طالب الفيزياء الفلكية بجامع�ة هارفارد أمري رساج لوكالة 

فرانس برس أن كوكب املش�ري يترصف يف ه�ذه الحالة »مثل لعبة 
الكرة والدبابيس« أو »الفلير«، ويرس�ل املّذنبات التي توصف 

ب�«الطويل�ة امل�دى« إىل »م�دارات تجعله�ا قريب�ة ج�داً 
م�ن الش�مس«.وعند تع�رُّض املّذنبات لق�وة جاذبية 

الش�مس الهائل�ة، »تنفجر الكبرية منه�ا وتتفتت 
إىل أكثر من 1000 ش�ظية«.وأوضح أمري رساج 

أن كالً م�ن ه�ذه الش�ظايا الت�ي يُمك�ن أن 
تق�ذف إحداه�ا باتج�اه األرض، »يحتمل أن 

تك�ون كبرية بما يكفي للتس�بب يف حدث 
أدى  ال�ذي  إفن�اء كذل�ك  إىل 

الديناصورات«.

دراسة تهدم االعتقاد السائد عن سبب انقراض الديناصورات

تسعينية تقطع
 10 كلم سيرًا في الثلج 

»األربيمة«  جنس  من  نافقة  سمكة  اكتشاف  أثار 
والعلماء،  الصيادين  حرية  األمريكية،  فلوريدا  يف 
ومظهرها  الضخم،  لحجمها  وذلك  سواء،  حد  عىل 

املحبب  غري  ، الرهيب  عني لأل
نوع  من  ألنها  جديد كما 

موقع  تماماً.بحسب 
سريم«،  آند  »فيد 
مؤخراً  العثور  تم  فقد 

»أرابيمة«  سمكة  عىل 
أكر  أحد  وهي  ميتة، 

يف  املفرسة  األسماك 
أن  يمكن  التي  العالم، 

تنمو بطول يصل إىل 
ووزنها  أقدام،   10

أكثر من 400 رطل، وقد جرفت مياه فلوريدا السمكة 
ذلك  حدوث  كيفية  واألغرب  النهر،  ضفة  عىل  النافقة 
لسمكة بتلك املقاييس الكبرية.واليوم، مع وصول تلك 

الواليات  ملياه  يتم السمكة  املتحدة، 
من  العديد  ، طرح  كل ملشا ا

تكون  أن  بنتائج مدمرة ويمكن 
املياه  ملجمعات 

األسماك  عىل  »أرابيما«  اإليكولوجي.تتغدى  والنظام 
قادرة  وهي  الصغرية،  والثدييات  والسحايل  والطيور 
عىل القفز من املياه النتزاع وجبتها، فتلك األسماك التي 
البقاء عىل  تستطيع  التاريخ،  قبل  ما  إىل عصور  تعود 

املياه  يف  الحياة  الدافئة.قيد 

سمكة تثير حيرة العلماء في فلوريدا

الجدل  املدني  سامر  املرصي  الطفل  أثار 
عندما  االجتماعي،  التواصل  مواقع  عر 
إحدى  سيارة  عىل  جالسا  صورة  يف  ظهر 
نحو  إىل  ثمنها  يصل  التي  الشهرية  املاركات 
3 ماليني جنيه.وظهر املدني، يف الصورة التي 
جالسا  فيسبوك   عىل  صفحته  عر  نرشها 
موديل   Range Rover نوع  من  سيارة  عىل 

2021 وسعرها ما يقرب من نحو 3 ماليني 
جنيه، وتحمل لوحة معدنية برقم مميز »5« 
تم  إنه  أيضا  قالوا  »م«  فقط  واحد  وحرف 
السابع. لليوم  وفقاً  ضخم  بمبلغ  رشاؤها 
»اال  قائال:  صورته  عىل  املدني  سامر  وعلق 
 ،Range Rover يوجد من يقول مبارك عىل 

وجاهز للمشاركة يف املهرجانات. 

طفل مصري يثير الجدل بامتالكه سيارة بـ 3 ماليين جنيه  

 ترى ما الذي يدفع بحلف شمال األطليس )الناتو( إىل تغيري مهمته الدفاعية 
التي ُشكِّل ألجلها ، والتي دافع عنها كثرياً ، وكانت مثار جدل وخالف واسع 

بني أوروبا وأمريكا برز جلياً يف املوقف األوروبي من غزو أمريكا للعراق .
األمريكيني  _مع  وأملانيا  فرنسا  _بقيادة  األوروبيني  بني  الخالف  جوهر  كان 
يتعلق بإدارة املحافظني الجدد للواليات املتحدة وأطروحاتهم التوسعية ، وبني 
تطلعات أوروبا الرامية لرجمة ثقلها االقتصادي إىل فواعل سياسية قادرة عىل 

لعب دور مؤثر يف السياسة الدولية .
فاملوقف األوروبي من غزو العراق لم يكن موقفاً مبدئياً باملرة .

فقد طالب  املستشار األملاني حينها بدور أكر ألوروبا يف حلف )الناتو( بحجة 
لعمليات  التقليدي  النطاق  من  أوسع  باتت  العالم  تواجه  التي  التحديات  أن 

الحلف ، وهي التتطلب الحلول العسكرية يف املقام األول .
بمعنى أنه كان يلوح برضورة مشاركة أوروبا لألمريكان يف الكعكة العراقية .
هذا املوقف النفاقي لم يكن من الجانب األوروبي فحسب وإنما قابله موقف 
نفاقي آخر من الجانب األمريكي ، كان يهدف البتزاز األوروبيني حينما حاول 
التحقت  التي  الدول  وتلك  القدامى  األوروبيني  بني  الُفرقة  إسفني  دق  ترامب 

مؤخرا بالحلف من أوروبا الرشقية .
كانت إدارة ترامب تجد يف الناتو عبئاً ثقيالً عليها ، لذلك دعم خروج بريطانيا 

من االتحاد األوروبي،  بل إنه حاول إيجاد بديل لحلف الناتو 
يف أوروبا الرشقية حينما دعا لتشكيل حلف وارسو الجديد 
إيران، يضم كال من مرص  يف 13 فراير/ شباط/ ملحاربة 
له  يُكتب  ولم  ذلك  يف  أخفق  ،لكنه  الخليج  ودول  واألردن 

النجاح.
نواة  يكون  أن  الجديد  وارسو  حلف  من  يأمل  كان  ترامب 
الركي  الدور  إيران ويحجم من  )لناتو( عربي يقف بوجه 

يف املنطقة مستقبالً .
فالعرب أكثر ضمانة ألمن إرسائيل واملصالح األمريكية من 
لخدمة  الناتو  يف  عضويتهم  استغالل  حاولوا  الذين  األتراك 

مصالحهم يف  سوريا وليبيا تحديداً .
لكن حينما أدرك األوروبيون خطأهم بمعارضة غزو العراق 
، لم يرغبوا بتكراره خاصة فرنسا التي ذهبت سباقة لغزو 
ليبيا حتى دون علم الريطانيني بتنسيق تام مع األمريكيني  

تعويضا ملا رأت فيه خسارة يف املرة األوىل.
إدارة  عن  العاجزة  (وأمريكا  )الناتو  يف  النافذة  أوروبا  الطرفني  أن  يبدو  اآلن 

ملفات الرصاع لوحدها يف منطقة غرب آسيا ومع الصني ،
وجد كل منهما أن الحل يف التخادم وتشبيك املصالح مجددا .

كذلك،   أوروبا  يف  الرويس  النفوذ  سيعزز  الرشق  من  القادم  الصيني  فالغول 
االقتصادي  التكتل  هذا  أمام  االقتصادي  للركوع  أوروبا  ستضطر  وعندها 

الهائج الذي سريسم معالم النظام العاملي الجديد بعيدا عن تأثرياتها.
أوروبا التثق بأمريكا ، فهي التستبعد أن يتم التوافق بني األخرية والصني عىل 
حسابها يف أية لحظة لتجد نفسها قد فقدت جميع امتيازاتها يف ظل النظام 

العاملي الجديد الذي بات بحكم األمر الواقع .
يف  الحلف  مقر  إىل  ترامب  ستولتنرغ(  )بيتس  للحلف  العام  األمني  دعا  فقد 

)بروكسل (وخالل الزيارة التقى رئيس املجلس األوروبي )شارل ميشيل(
بايدن  للرئيس  الشكر  فيه  وجه  الحلف  يف  العسكري  للمكتب  بيان  وصدر 

ووصفه بأنه مؤيداً قديماً لألطليس.
كما صدرت عدة تغريدات مهمة عقب ذلك اللقاء.

فشارل ميشيل ))رئيس املجلس األوروبي(
قال ؛ دعونا نُِعْد تحالفا قويا بني أوروبا والواليات املتحدة ((

رئيسة املفوضية األوروبية )أورسوال فون(
اتحاد   ، املتحدة  والواليات  األوروبي  االتحاد  بني  جديدة  بداية  إنها  غردت؛)) 
األجندة  يصوغا  أن  ويمكن  معاً  يعمالن  قوية  متحدة  وواليات  قوي  أوروبي 

العاملية عىل أساس التعاون والتعددية والتضامن والقيم املشركة((
ما دفع بايدن بأن يوجب عىل بريطانيا احرام اتفاقية خروجها من االتحاد 
األوروبي ألنها تحمي السالم يف آيرلندا وإال فلن يكون هناك اتفاق تجاري 

معها !!
عر  أوروبا  أبدتها  التي  التقارب  خطوات  عىل  رده  معرض  ويف  بدوره  بايدن 
املسائل  بشأن  الناتو  أعضاء  مع  العمل  إدارته  نية  )ستولتنرغ(  أبلغ  الناتو 

األمنية املشركة للناتو مثل روسيا ،وأفغانستان ،والعراق .
وهذا ما يفرس طلب الحكومة العراقية املبهم من حلف شمال األطليس توسعة 

تواجده يف العراق.
)بيتس ستولتنرغ( رصح بشكل رسمي  االطليس  العام لحلف شمال  األمني 
إىل 4000 عسكري ملهمات  العراق  أفرادها يف  الحلف ستزيد من عدد  أن دول 

التدريب ودعم القوات العراقية يف تصديها لإلرهاب،
مع التأكيد أن الطلب هو التواجد مع االحرام الكامل للسيادة .

والجدير بالذكر أن حلف )الناتو( نهاية عام 2011 أوىص بسحب جنوده من 
العراق بعد أن رفضت بغداد منحهم الحصانة .

جاء ذلك عىل لسان مستشار األمن القومي االستاذ فالح الفياض.
من هنا نفهم الدوافع التي حدت بالحكومة العراقية للتقدم بطلب زيادة عديد 
األمريكي  التواجد  استمرار  برضورة  تؤمن  حكومة  ألنها  الناتو  حلف  قوات 
للتخلص من عبء  ذاته تسعى إليجاد مررات موضوعية  الوقت   يف  لكنها  ؛ 

الضغوطات الرافضة للتواجد األمريكي .

»القيادة من الخلف سمة 
الديمقراطيين«

م�ن س�لطة البنفس�ج إىل الش�اي 
ب�أوراق الفراول�ة م�روراً بحس�اء 
اعتيادي�ة  الزه�ر.. وصف�ات غ�ري 
تحرّضه�ا مطاعم تونس�ية بفضل 
م�رشوع فري�د أطلقته مس�تثمرة 
طازج�ة  نبات�ات  لزراع�ة  محلي�ة 
صالحة ل�ألكل، لكنه يواجه عراقيل 
إدارية تهدد استمراره وفق القائمة 

عليه.
درس�ت س�ونية ابييض )42 عاماً( 
الصحاف�ة ث�م ق�ّررت التوجه نحو 
الزراعة الحيوية مدفوعة بش�غفها 
منطق�ة  واخت�ارت  املج�ال،  به�ذا 
طرق�ة يف الش�مال الغرب�ي إلنتاج 
زه�ور صالحة ل�ألكل عليه�ا طلب 

كبري من عمالئها.
ال�ري،  القصع�ني  س�ونية  ت�زرع 
وهي نبت�ة زرقاء ذات مذاق ش�بيه 
بالخي�ار، وكذلك الث�وم املعّمر وهي 
البص�ل،  بم�ذاق  بنفس�جية  نبت�ة 
خصوصاً الكبوس�ني )أب�و خنجر( 
ملكة الزه�ور الصالحة ذات الطعم 
القري�ب م�ن الفجل.بدأت س�ونية 
بزراعة نحو 10 أصناف من الزهور 
بعدما جلب�ت من فرنس�ا بذور 42 
نوعاً، خصوصاً من زهرة الكبوسني 
ذات الل�ون األصف�ر القري�ب م�ن 

الرتقايل.
تنتج صاحبة املرشوع اليوم البذور 
الخاصة بها. وتقول لوكالة فرانس 
ب�رس بفخ�ر: »أنج�ز عم�الً أحبه، 
باألل�وان«،  ومش�بع  جمي�ل  ه�و 
م�ن  تس�هم  أن  يف  أمله�ا  مبدي�ة 
خ�الل ه�ذه الزه�ور الت�ي تنتجها 
يف إط�الق »ثقاف�ة طب�خ جديدة يف 
إع�داد  يف  نبت�ات  البالد«.تُس�تعمل 

األطب�اق التونس�ية مث�ل »ش�وش 
توض�ع  مجفف�ة  )زه�ور  ال�ورد« 
ع�ىل بع�ض الحلوي�ات التقليدية( 
يف  املس�تخدمة  الُخزام�ى  وزه�رة 
تحض�ري »رأس الحان�وت«، خلط�ة 
التواب�ل التقليدية املصاحبة ألطباق 
الكس�كس.غري أن استخدام الزهور 
الطازج�ة ظاه�رة مس�تجدة ع�ىل 

املطبخ التونيس.
أظ�ن  »كن�ت  ابي�يض:  وتكش�ف 

أن الزه�ور س�تعّد للتصدي�ر ول�ن 
يك�ون هناك طلب عليها يف الس�وق 
الداخلي�ة، لكن�ي فوجئ�ت باإلقبال 
املتزايد خصوصاً من بعض الفنادق 
الفخمة«.يُعّد بسام بيزيد، الطاهي 
يف أح�د الفن�ادق الفخم�ة بمنطقة 
قم�رت الراقي�ة ش�مال العاصم�ة 
»ال�دوراد«،  س�مك  طب�ق  تون�س، 
ويضي�ف علي�ه زه�رة الكبوس�ني 
مصحوب�ة بس�لطة من األعش�اب.

»م�رسورون  الزبائ�ن  أن  ويؤك�د 
األطب�اق  ه�ذه  ع�ىل  بالتع�رف 
الجديدة«.أّما كب�ري الطهاة اإليطايل 
أليس�ندرو فونتاني�زي فيق�ول: »ال 
نس�تعمل فقط منتجاً تونسياً نادراً 
نكه�ة  ويضي�ف  الصح�ون  يزي�ن 
خاصة، لكن ذلك يفتح أمام زبائننا 
أيضاً مجاالً للس�فر عر األطباق يف 

زمن الجائحة«.
مرشوعه�ا  يف  س�ونية  انطلق�ت 

ع�ام 2019، بع�د أربع س�نوات من 
واخت�ارت  والتخطي�ط.  التفك�ري 
منطق�ة طرق�ة الجبلية املكس�وة 
املالئ�م ومواردها  بالغابات ملناخها 
مهم�ة  تك�ن  العذبة.ل�م  املائي�ة 
إط�الق امل�رشوع بالس�هلة، بفع�ل 
الضخم�ة«  اإلداري�ة  »اإلج�راءات 
اتباعها، واضطرارها مراراً  الواجب 
إىل أن ت�رشح لهيئ�ة إدارة الغاب�ات 
»سبب استخدام الزهور يف الطبخ«.

سلطة البنفسج والشاي بأوراق الفراولة وحساء الزهر أطعمة جديدة في تونس
زهور طازجة لألكل

ماجد الشويلي


