
حكومة الكاظمي تخاطب العراقيين بـ»لسان أميركي« 
وُتخلي الميدان أمام »عّراب التقسيم«

»َصبيُّ البارزاني« َيختبر صبر المقاومة

المراقب العراقي/ المحرر السياسي...
لطاملا كان القادة السياسيون يف إقليم كردستان، 
ُيمّثلون جناحاً مناوئاً ألبناء جلدتهم، ولعلَّ فؤاد 
حسين الذي يعد حالياً قّمة الهرم الدبلومايس، 
كان وميا يزال أحد أشيد املؤيدين لالنفصال عن 
الدولة العراقيية، وإعالن »الدولة الكردية« التي 
يحلم بها »سّيده االنفصايل« مسعود البارزاني.

وبيدا ذليك جلّيياً يف الترصيحيات التيي أدىل بها 
حسين مؤخراً، وحملت يف طياتها »تجنياً« عيل 
فصائل املقاومة اإلسيالمية، إذ زعيم يف مقابلة 
متلفيزة عرضيت مؤخراً أنيه »ال يوجد مقاومة 
يف العيراق، وأن من يقياوم الحكومية العراقية 

إرهابيي«.
واستشياط العراقييون غضباً بعيد ترصيحات 
حسين التي اعتربوها »إسياءة كبيرة لتأريخ 
املقاومة يف التصيدي لالحتالل وردع التنظيمات 
اإلرهابيية«، السييما أنها تزامنيت مع القصف 
األمركي الذي اسيتهدف مؤخراً قوات الحشيد 
الشعبي املرابطة عىل الحدود العراقية السورية.

وعيىل الرغيم مين الدمياء التيي سيالت جيراء 
للحشيد  املتكيررة  األمركيية  االسيتهدافات 
الشعبي، لم تصدر حكومة مصطفى الكاظمي 

أي موقيف جاد، حيال “االنتهياكات األمركية” 
ووجودها العسكري غر الرشعي يف البالد.

وال يخلو الخطاب الدبلوميايس العراقي يف عهد 
حكومية مصطفيى الكاظمي، مين »غزل غر 
ميرشوع« للوالييات املتحيدة، يتيم التعبر عنه 
بواسيطة رسائل إعالمية عىل لسيان الكاظمي 

تارة، وفريقه الحكومي تارة أخرى.
وخالفيًا إلرادة العراقيين الرافضين للتواجيد 
العسيكري األجنبيي يف العراق، تعلين الحكومة 
ورئيسيها بين الحين واآلخير، عين »حاجة« 
العيراق لتليك القيوات بذريعة محاربية تنظيم 
»داعيش« اإلرهابي، الذي أنهت القوات العراقية 
»أسيطورته املزعومة« مين قبل إدارتيي باراك 

أوباما ودونالد ترامب.
ويف الوقيت اليذي ميا تيزال فييه أرض العيراق 
األمركيية  القيوات  بييد  “رهينية”  وسيماؤه 
وطائراتها مختلفة األنواع واألحجام واألشكال، 
ميا ييزال الفرييق الحكوميي يّدعيي أن العراق 
بحاجة لدعم قيوات التحالف يف محاربة داعش 

وتدريب الجيش العراقي.
من جانبيه، يقول املحلل السييايس معتز محي 
لي«املراقيب العراقيي«، إن »ترصيحيات وزيير 

الخارجية فؤاد حسن بشأن املقاومة، هي نفي 
مغلف باتجاه رؤية الرئيس األمركي جو بايدن 
األخيرة«، معتيرباً أنها »دليل واضيح عىل تغر 

نهج الخارجية العراقية تجاه األمركان«.
ويرى محيي أن »هنياك تغرا كبرا ستشيهده 
السياسية العراقية تجياه فصائيل املقاومة يف 

األييام املقبلة«، عازياً ذليك إىل »وجود اتفاق مع 
الحكومية العراقيية لتغير االسيراتيجية التي 

كان يتبناها ترامب«.
وينتقد محي سيكوت الحكومية العراقية تجاه 
التجياوزات األمركيية، مشيراً إىل أن الكاظمي 
كان مطالبياً باليرد لحفيظ السييادة الوطنية، 
وإيصال رسيالة لألمركين مفادهيا أن العراق 

يجب أن ال يكون أرضاً للرصاع املقبل«.
ويشيدد محيي عيىل »رضورة قييام الحكومة 
بتنفييذ قرار الربمليان القايض بإخيراج القوات 
أن  العراقيية، السييما  األرايض  األجنبيية مين 
اسيراتيجية اإلدارة األمركية الجديدة تدل عىل 
أن القيوات باقيية ولديهيا مرشوع السيتهداف 

إيران ودول أخرى يف املنطقة«.
وصوت مجليس النواب العراقي، خالل جلسية 
استثنائية عقدها يف الخامس من كانون الثاني 
2020، عيىل قيرار ُيليزم الحكومية بالعمل عىل 
جدولية إخيراج القيوات األجنبية مين العراق، 
ومنعهيا مين اسيتخدام أرض البالد وسيمائها 
ومياههيا، لتنفيذ أية أعميال عدائية تجاه دول 
الجوار الجغرايف، إال أن الواليات املتحدة ما زالت 
تراهن عىل التسيويف واملماطلة، بل تعدت ذلك 

بكثر حتى باتت تسيطر عىل أجواء العراق.
وحظي القرار الربملاني الحاسيم، بدعم شيعبي 
كبر تمثل بتظاهيرات مليونية غاضبة، طالبت 
بي”طرد االحتالل” السييما بعد عملية االغتيال 
الغيادرة التيي نفذتهيا طائرة أمركية مسيرة 
قرب مطار بغداد الدويل يف كانون الثاني 2020، 

وأسفرت عن استشهاد قادة النرص.
ولطاملا عمليت الواليات املتحيدة، منذ احتاللها 
للعراق عام 2003، عىل تحويل أرضه وسيمائه 
إىل “مرتيع” لقواتهيا ومقاتالتهيا الحربية التي 
باتت ُتشّكل خطراً حقيقياً عىل العراقين، جراء 
االنتهياكات التيي ارتكبتها يف مناطيق متفرقة 
من البالد، حيث تشمل حركة الطران األمركي 
يف العيراق، طائرات مسيرة وحربية، فضالً عن 
طائرات تسيتخدم لإلرضاع الجوي واالستطالع 
والقييادة  الجيوي  والشيحن  اإللكرونيي 

والسيطرة.
ويف خضيم ذليك، مازاليت أعين العراقين ترنو 
صيوب القواعد العسيكرية العراقية، التي باتت 
تعجُّ بالجنود األمركيين إِّبان تويل إدارة ترامب 
للسيلطة، وسط تكهنات بسعي اإلدارة الجديدة 
إىل تنفيذ قرار الربملان بشأن إخراج تلك القوات.

المراقب العراقي/بغداد...
طالب النائب عين محافظة نينوى 
االحيد،  اميس  الشيمري،  ناييف 
الحكومية بانصياف عوائل ضحايا 
»داعيش« واسيتكمال معامالتهيم 

املتأخرة منذ ثالث سنوات.
وقال الشيمري يف ترصيح صحفي 
إن  العراقيي«  »املراقيب  تابعتيه 
»عوائيل الضحاييا ممين اعتقلهم 
تنظيم داعش االرهابي من منتسبي 
وموظفين  والجييش  الرشطية 
الذيين  لالنتخابيات  ومرشيحن 

رفضيوا مبايعة داعيش، جميعهم 
لم يتم انصافهم حتى اللحظة رغم 
انه مىض عىل تحريير املوصل اكثر 
من ثالث سينوات وحتى اللحظة لم 
يتم اسيتكمال معامالتهم ولم يتم 

احتسابهم كشهداء«.
وأضياف أن »عوائل هؤالء الضحايا 
تعييش اوضاعيا صعبة جيدا لعدم 
وجيود اي معييل لهم وهيم باعداد 
املوصيل«،  مدينية  كبيرة جيدا يف 
رئييس  »مطالبتنيا  أن  اىل  مشيراً 
مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي 

بان يعمل عىل احتضان تلك العوائل 
واسيتقبالهم كما حصل مع عوائل 

شهداء التفجرات االرهابية«.
كميا طاليب الشيمري بي«االيعياز 
معامالتهيم  انجياز  يف  ليالرساع 
واعتبيار ذويهم املفقودين شيهداء 
عيىل وزارتيي الداخليية والدفاع او 
كمواطنن ابطيال رفضوا الرضوخ 
لداعش واصبيح مصرهم مجهوال 
وهيم يف اعيداد الشيهداء الن زمير 
اي  ترحيم  ليم  االرهابيية  داعيش 

شخص لم يخضع لها«.

المراقب العراقي/بغداد...
اكيد  تحاليف الفتيح، اميس االحيد، 
عيدم  او  االنتخابيات  تأخير  ان 
اجرائها سييعمل عىل انهيار العملية 

السياسية.
وقيال النائيب عين التحاليف محمد 

البليداوي يف ترصييح صحفي تابعته 
»العمليية  إن  العراقيي«  »املراقيب 
عيدم  حيال  يف  سيتنهار  السياسيية 
وجود نيية صادقة الجراء االنتخابات 
املبكيرة يف موعدها بسيبب االسيتياء 
الشيعبي املتصاعيد عيىل الحكومات 

املحلية بسبب سوء الخدمات، وكذلك 
االحيداث  مجرييات  مين  االسيتياء 
السياسيية واملشاكل املسيتمرة التي 

ليس للمواطن ناقة فيها وال جمُل«.
وأضياف أن »املواطن بيات يتطلع إىل 
العمليية السياسيية عىل انها فسياد 

وتزويير، وضمان نزاهية االنتخابات 
وكذليك ضمان عدم عيودة املتنفذين 
الفاسيدين يف السييطرة عىل نتائجها 
هيو اسيتخدام النظيام البايوميري 
وبخالفيه فان مخرجيات االنتخابات 

ستكون مزورة من اآلن«.

وأشيار إىل أن »حيل مجليس النيواب 
وسييتم  ومتيداول  مطيروح  خييار 
االتفاق عليه بعد التوصل اىل توافقات 
سياسيية لتثبييت موعيد االنتخابات 
ودعوة رئيس الجمهورية إلنهاء عمل 

الربملان«.

نائب يطالب بإنصاف ضحايا داعش في الموصل

الفتح: تأخير االنتخابات سيعمل على انهيار العملية السياسية

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي...
تزاييدت الدعيوات إىل إعادة النظر يف رئاسية هيأة املنافذ 
الحدوديية وبعيض مفاصلهيا املهمية التي تفيى فيها 
الفسياد اىل درجة تمرير الشيحنات والحموالت املمنوعة 
مين قبل مجلس اليوزراء بتأثر جهيات منتفعة وتدمر 
املنتجيات الزراعيية والحيوانية املحلية وهيي محاوالت 
لتدمير املنتج املحيل وقيد نجح الفاسيدون بذلك يف ظل 
ضعف اإلجيراءات القانونيية املتبعة , وما زالت سيطوة 
االحزاب ومافيات الفساد وبعض شيوخ العشائر نافذة , 

ورغم أن معظم املنافذ مفتوحة للعمل والتبادل التجاري 
, إال أن وارداتها ليست باملستوى املطلوب قياسا باالموال 
الضخمية مين العملية الصعبة التيي تخيرج بوصوالت 

استرادية التتناسب مع أرباح املنافذ.
نيواب أكيدوا أن الفيوىض وصلت اىل حد تمرير شيحنات 
غذائية غر مسيموح بها ، كالدجياج املنتهي الصالحية 
والبيض الفاسيد بعد الدوام الرسيمي، ميا أدى اىل تدمر 
املنتجيات الزراعيية والحيوانيية املحلية وإيقياف كافة 
مشياريع إنتاج الدجاج والبيض املحيل وتعرض املنتجن 

لخسائر كبرة، فمن يتحمل مسؤولية هذه الخسائر؟.
وأشاروا إىل، أن هيأة املنافذ الحدودية ولألسف تحولت اىل 
مؤسسية رهينة لجهات سياسية وشيخصيات متنفذة، 
وبالنتيجية بدالً مين أن تصبح املنافذ ميورداً مالياً يرفد 

املوازنة أصبحت سبباً يف تدمر اقتصاد البلد.
ويف هذا الشيأن يرى الخبر االقتصيادي إياد املالكي , أن 
»ما يحدث يف املنافذ الحدودية حاليا ,رغم سيطرة بعض 
قطاعيات الجييش عليها , إال أنهيم اليتدخليون بعملها 
, فهنياك فسياد منظيم , وميا زال موظفيو تليك املنافذ 

يسيتغلون مواقعهيم لتمرير شياحنات البيض والدجاج 
الفاسد بعد الدوام الرسمي , ما أثر سلبا عىل املنتج املحيل 

الذي كان وما زال هدفا للفاسدين يف القضاء عليه« .
وتابع املالكي يف اتصال مع ) املراقب العراقي(: إن غياب 
الرشكات الرصينة لفحص املواد الغذائية املسيتوردة , ما 
زالت املشكلة الرئيسية التي تواجه هيأة املنافذ الحدودية 
, فضيال عين قلة الكيوادر وبقياء العاملن فيهيا فرات 

طويلة...
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الحكومة تفقد سيطرتها على المنافذ 
والسلع »الفاسدة« تنتشر

رئاسة البرلمان تجامل األمريكان.. 
االنتهاكات ُتواَجُه بـ»صمت األموات« 

المراقب العراقي/ أحمد محمد...
عيىل الرغيم من حادثية االنتهياك االخيرة التي 
طالت قوات الحشيد الشيعبي من قبيل الطران 
االمريكي، عىل الحدود السيورية العراقية والتي 
راح ضحيتهيا عدد مين الشيهداء والجرحى، إال 
أن مجلس النواب متمثال برئاسيته لم يصدر أي 

موقف إزاء الحادثة.
وأثار هذا االمر موجة من السيخط النيابي اتهم 
هييأة الرئاسية بعيدم الوقوف بوجيه املحاوالت 
التي تمس السيادة العراقية ومنها االستهدافات 

االمريكية التي تقع بن فرة وأخرى.
ويف الوقيت ذاته، أكد نيواب يف الربمليان أن هناك 
وقفية خاصية سيتكون خيالل الجلسية املؤمل 
عقدهيا اليوم االثنن، فيما اتهموا رئيس الوزراء 
مصطفيى الكاظميي بالتهيرب مين الحضيور 

واإلدالء بإجاباته حول االنتهاكات االمريكية.
بعيد  االمنيين،  اليوزراء  اسيتضافة  وتأتيي 
الدفياع  وزارة  باسيم  الناطيق  ترصيحيات 

االمريكيية »البنتاغون« عين أن العملية االخرة 
التي اسيتهدفت الحشيد الشيعبي عىل الرشيط 
الحيدودي مع سيوريا، جياءت وفقيا ملعلومات 
وفرها الجانب العراقي، لكن بعد سياعات قليلة 
تراجعيت البنتاغون عين الترصييح، االمر الذي 
وصفيه برملانييون بأنه جياء لرفيع الحرج عن 
الكاظميي ووزرائيه االمنيين وتخليصهيم من 

املحاسبة النيابية.
ووصفيت لجنة االمين والدفياع النيابية، موقف 
الحكومة تجياه الرضبات االمركية عىل عنارص 
الحشيد يف الحيدود العراقيية باملخجيل واملريب، 
داخيل  نفيذت  االمركيية  الرضبية  أن  مؤكيدة 
االرايض العراقيية ولييس يف الرشييط الحدودي 
فقيط وهي انتهاك صارخ ليكل االعراف الدولية 

وسيادة العراق.
واتهم النائب عباس العطيايف حكومة الكاظمي 
بمواصلية سياسية املماطلة والتسيويف وعدم 
إيفائها بجدولة االنسيحاب األجنبي، محذرا من 
محاولية االلتفياف عىل مطلب الشيعب بإخراج 

املحتل االمريكي من العراق.
وقال العطايف، إن قرار جدولة انسيحاب القوات 
األمركية واالجنبية صيدر داخل مجلس النواب 

بأغلبية واليمكن مجاملة الحكومة بتمييعه .
وللحديث حول هذا امللف، أكد النائب عن تحالف 
الفتيح عبياس الزاميل، أن »هناك اسيتغرابا من 

عيدم صيدور أي موقف مين قبل هيأة رئاسية 
الربمليان  بعد الجريمية االمريكيية االخرة التي 
طالت الحشيد الشيعبي عيىل الحدود السيورية 
العراقيية«، معربيا عين »قلقه من أن الرئاسية 

تنتظر عقد الجلسات كي تصدر موقفها...
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المراقب العراقي/بغداد...
اكدت لجنة الصحية النيابية، امس االحد، ان انهاء 

حظر التجوال، لن يتم اال برشوط.
وقيال عضيو اللجنية حسين خالطيي، يف ترصيح 
صحفيي تابعتيه »املراقب العراقي«، انيه »بالفعل 
هناك التزام مين قبل املواطنن باجيراءات الحظر 
والوقايية مين تفيي كورونيا مين خيالل ارتداء 
الكمامية واالبتعاد عن التجمعات وهذا سيبب أول 

مشجع«.
واضياف ان »املوقيف الوبائي بقي ييراوح ما بن 
3500 اىل 4000 إصابية جدييدة بكورونيا، وهيذا 
يشيجع عيىل اعيادة التفكير بالحظير الشيامل 
والجزئي ومراعاة الجانب االقتصادي واالجتماعي، 
وما تسببه االجراءات االمنية من نتائج سلبية عىل 

اصحاب القوت اليومي والدخل املحدود«.
وتابع ان »التشيجيع عيىل االبقاء عيىل االجراءات 
الوقائيية، دون حظر تجيوال، يقابله خوف من ان 
يفهيم املواطن بان إنهاء الحظير، هو يعني انتهاء 

الوباء، ما ينذر بعواقب وخيمة«.

الصحة النيابية 
تحدد شروطًا إلنهاء 

حظر التجوال 

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

فمن قبلين بقبول الحق
فاهلل أوىل بالحق
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اإلمام الخامنئي: 
الغرب يكذب 

ويريد سلب 
مقومات القوة 

من إيران

»داعش« 
وإهتزاز 

اإلستقرار.. حاجة 
أميركية للبقاء 

في العراق

فايروس 
كورونا 
يخطف

المدرب 
صباح عبد الجليل  456

المراقب العراقي/بغداد...
اكدت اللجنة القانونيية النيابية، امس االحد، 
ان امللفات العالقة مع االقليم لم تحسيم لحد 

االن وهيي جيزء مين تأخير اقيرار املوازنية.
وقال عضو اللجنة حسن العقابي يف ترصيح 
صحفي تابعته »املراقب العراقي« ان »املوازنة 
الزالت يف طور النقاشات مع الحكومة ، ونحن 
نمارس شتى انواع الضغط لتصحيح مسارها 

الن فيها اشياء اليمكن القبول بتمريرها ».
واضياف العقابيي ان »الكثير مين امللفيات 
اليمكين تمريرهيا خاصية فيما يتعليق ببيع 
اصول الدولة وخصخصة القطاعات الحيوية 

وغرها ».
يشيار اىل ان املوازنية الزالت عالقية يف اروقة 
الربمليان بسيبب خالفيات حادة حيول حصة 
الثغيرات  بعيض  اقلييم كردسيتان ووجيود 

املتعلقة ببنودها.

القانونية النيابية: 
الموازنة الزالت عالقة 

بسبب اإلقليم

األمن النيابية: التجاوزات 
األمريكية انتهاك صارخ 

لألعراف الدولية
المراقب العراقي/بغداد...

اكيدت لجنة االمن والدفاع النيابية، امس االحيد، ان التجاوزات االمريكية 
انتهاك صارخ لالعراف الدولية.

وقيال عضو اللجنية كاطع نجميان يف ترصيح صحفي تابعتيه »املراقب 
العراقيي« ان »الرضبية االمركية نفيذت داخيل االرايض العراقية وليس 
فقط الرشيط الحدودي وهي انتهاك صارخ لكل االعراف الدولية وسييادة 

العراق«.
واضياف ان »موقف الحكومة العراقية مخجيل واهمال واضح للقضية«، 

مشرا اىل ان »صمتها مريب ويثر العديد من عالمات االستفهام«.
واوضح ان »القضية تتطلب استدعاء الجهات الحكومية ومعرفة اسباب 
الصمت املطبق للحكومة يف ظل االنتهاكات االمركية املسيتمرة واسيباب 

عدم تطبيق القرار الربملاني باخراج تلك القوات من البالد«.
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العقابي وثقافة الشكر .. 
يف حلقت�ه األخ�رة لربنام�ج )دف�ر مالحظ�ات( لف�ت 
انتباهن�ا الزمي�ل فائ�ق العقابي إىل مالحظ�ة مهمة من 
جمل�ة املالحظ�ات التي م�����أت دفت�����ره املتخوم 
باملالحظ�ات املهمة واملؤملة التي ل�م تجد آذانا صاغية إال 

ما ندر .
 ثقاف�ة الش�كر والثناء الت�ي تحّدث عنه�ا األخ العقابي 
ملن يفع�ل فع�����ال حس�ن�����ا بعدم�ا اعتدنا أفعال 
الس�وء أو ملن يخل�����ص يف عمله بع�����دما تفرعن 
املتقاعس�ون والفاس�دون أو مل�ن ينج�ز إنج������ازا 
ف���ي زم�ن ش������ح ب����ه اإلنج����از وتالش�ت 

األم�����اني . 
تحدث الزميل فيها عما تقوم به ف������رق الدفاع املدني 
العراقي من أعمال رائعة يف الشأن الخدمي والوقائي عىل 
مس����احة الوطن رغ�����م محدودي���ة اإلمكانيات 
يتلق�وا ش�كرا  أن  التخصيص�ات م�����ن دون  وقل�ة 
أومدح�ا أوثن�����اًء م����ن الدول�ة أو أي جه������ة 

معني����ة .
 طبع�ا هذا الكالم الذي تطرق إليه الزميل العقابي يمكن 
لنا أن نس�حبه عىل ما قامت قطعات من الحشد الشعبي 
يف الش�أن الخدمي وتبليط الشوارع يف منطقة الحسينية 
وبعض مناطق الرصاف�ة والكرخ وكذلك ما يقوم بعض 
ك�وادر األجهزة الصحي�ة من جهد وإخ�الص وتضحية 
رغم تدهور الش�أن الصح�ي يف العراق وكل ذلك من دون 

أن نقدم لهم الشكر الذي يستحقونه .
 ال أدري ملاذا اعتدنا ثقافة الرويج 
للهدم والخراب والفس�اد والبؤس 
وأغلقن�ا مس�امعنا وعيونن�ا عن 
بارق�ة األمل حيثما وج�دت ولوال 
األم�ل بط�ل العم�ل ولس�ت أدري 
ه�ل تج�د تل�ك املالحظ�ات م�ن 
يس�معها أم أن حال  املسؤولني يف 
الدولة العراقية كحال ذاك التلميذ 
ال�ذي س�أله املعلم مل�اذا خلق الله 
لإلنس�����ان أذن�ني ولي�س أذن�ا 
واحدة فأجاب التلميذ )أس�تاذ , حتى نسمع مّنا ويطلع 

مّنا( . 
هنا البد لنا أن نؤكد عىل أهمية اإلعالم العراقي وخصوصا 
الرس�مي من�ه يف التفاع�ل املب�ارش وأن يك�ون مصداقا 
لصلة الدولة باملواطن وهذا ما ش�هدته ش�خصيا عندما 
كنت مس�ؤوال لش�كاوي املواطنني يف صحيف�ة الصباح 
لأع�وام 2004 __ 2007 . فالكلم�ة املؤثرة تؤتي ثمارها 
خصوصا إذا م�ا تولدت الثقة فيما نقول، فما بني الفهم 
والوه�م حرف لي�س إال وما بي�ن الداء َوال�دواء حرف ال 
أكث�ر ،فه�ذا قاتل وهذا ممي�ت  كذلك هي ح�روف تفرز 
م�ا بني األل�م واألمل وحرف واحد ما ب�ني الحب والحرب  
والس�ليم والس�قيم  . لذلك أرجو وأتمنى أن نكس�ب ثقة 
املواط�ن واحرام�ه للكلم�ة التي نقولها وه�ذا ال يتم إال 
م�ن خ�الل التفاع�ل الجاد ب�ني املؤسس�ة اإلع���المية 
لسان حال املواطن واملس�ؤول لسان حال الدولة بكل ما 
يعنيه التف��اعل الجاد من استماع ومتابعة ورد وصدق 

وص����راحة .
 أخ�را ولي�س آخ�را ل�ديَّ مالحظة ع�ىل برنام�ج دفر 
مالحظ�ات يف أن نعي�د إلي�ه النش�يد الوطن�ي يف البداية 
والنهاي�ة والعلم العراق�ي ف����ي إس�توديو الب����ث 
ليضفي عليه رس�مية ال�كالم ويعلو به م�ن املقام فعال 
وحقيق�ة ، ووف�ق الله الزمي�ل العقابي ال�ذي اُثني عىل 
جرأت�ه ورصاحت�ه يف تن������اول املالحظ�ات ومع�ه 
الزم�الء القائم������ون ع�ىل الربنامج والل�ه ول����ي 

الت������وفيق .

إصبع	عىل	الجرح	..	

املراقب العراقي/ بغداد...
كش�فت لجن�ة الش�هداء والضحاي�ا والس�جناء السياس�يني 
النيابية، امس األحد، عن وجود تهميش لرشائح ذوي الشهداء 
والضحايا والس�جناء السياسيني ومس�اس واضح بحقوقهم 
الت�ي كفلها الدس�تور والقوان�ني النافذة، فيما ه�ددت بعدم 
التصوي�ت ع�ىل املوازن�ة يف الربملان.وق�ال بيان للجن�ة، تلقت 

»املراق�ب العراق�ي« نس�خة من�ه، إن »بعض وس�ائل االعالم 
ن�رشت اه�م الفقرات الت�ي تم اضافته�ا اىل م�رشوع قانون 
املوارن�ة االتحادية لعام 2021 حيث لم نجد اضافة اي مقرح 
م�ن مقرح�ات لجنتنا الت�ي ت�م ارس�الها اىل اللجن�ة املالية 
بمخاطب�ات رس�مية تزيد عن اربعة كتب رس�مية، فضال عن 
مداخالت اعضاء لجنة الش�هداء بهذا الخصوص«.واستغربت 

اللجنة، بحسب البيان، »االرصار عىل حالة التهميش للرشائح 
املضحية من ذوي الش�هداء والضحايا والس�جناء السياسيني 
ومحاولة املس�اس بحقوقهم التي كفلها الدس�تور والقوانني 
الناف�ذة وبالرغم من اللجنة املالية إس�تجابت باضافة فقرات 
يف قان�ون املوازن�ة لرشائ�ح مختلفة م�ن ابناء ش�عبنا والذي 
نوكد عىل اس�تحقاقهم ومنحهم حقوقهم بادراجها بنصوص 

قانوني�ة يف قان�ون املوازن�ة الس�تحقاقهم تل�ك النصوص«.
وتابعت: »ومن هذا املنطلق نؤكد دعوتنا للجنة املالية النيابية 
ب�ادراج الفقرات التي تم تزوي�د هم  بها من قبل لجنتنا والتي 
تخ�ص ذوي الش�هداء والس�جناء واملعتقل�ني واملحتجزي�ن 
واملفصولني السياس�يني وضحايا االرهاب وجميع املترضرين 

املشمولني بقوانني العدالة االنتقالية«

لجنة الشهداء: الموازنة تجاهلت حقوق ذوي الشهداء والسجناء ولم نصوت عليها

تغريدة

االعالمي الدكتور عالء مصطفى

    دخول مجاميع أنصار اهلل 
إلى مأرب، رسالة صريحة 
إلى المجتمع الدولي عامة 
باي���دن  الرئي���س  وإدارة 
بص���ورة خاص���ة بأنه���م 
واالوس���ع  االقوى  الق���وة 
األرض  عل���ى  انتش���ارا 
وبالتال���ي فإنه���م الجهة 
المعني���ة بالتفاوض دون 

غيرها.

19 نائبا من ذي قار يعتزمون عقد اجتماع مع الكاظمي
املراقب العراقي/ بغداد...

اكد النائب ع�ن ذي قار وليد 
األح�د،  ام�س  الس�هالني، 
لعق�د  تحض�رات  وج�ود 
ال�وزراء  لق�اء ب�ني رئي�س 
و  الكاظم�ي  مصطف�ى 
للتباح�ث  املحافظ�ة  ن�واب 
املس�تجدات،  اخ�ر  ح�ول 
االزم�ة. احت�واء  ومحاول�ة 

وقال الس�هالني، يف ترصيح 
العراقي«  »املراق�ب  تابعت�ه 
إن »اللق�اء املرتقب س�يضم 
ال��19 مع  املحافظة  ن�واب 
مصطف�ى  ال�وزراء  رئي�س 

الكاظم�ي«، مبين�ا أن »من 
املرج�ح عق�د اللق�اء خالل 
املقبلني«.واش�ار  اليوم�ني 
انه »سيجري  اىل  الس�هالني 
املحافظة  مس�تجدات  بحث 
القادمة  الشخصية  واختيار 
الدارة املحافظ�ة وان تحىض 
بقب�ول جمي�ع االوس�اط يف 
ذي قار«. ولفت اىل أن »نواب 
ذي ق�ار سيش�ددون خ�الل 
لق�اء رئي�س الحكوم�ة عىل 
اىل مدينة  االلتف�ات  رضورة 
النارصية من خالل تعزيزها 

باملشاريع الخدمية«.

القانونية البرلمانية: تطبيق قانون االنتخابات بصيغته الحالية شبه مستحيل
املراقب العراقي/ بغداد...

اكدت عضو اللجنة القانونية، بهار محمود، امس األحد، 
ان تطبيق�ال قانون انتخابات مجل�س النواب عىل أرض 
الواقع بصيغته الحالية صعب جدا، داعية اىل تعديل هذا 
القان�ون الذي اصب�ح حاجة رضوري�ة النتخابات حرة 

ونزيهة.
وقالت محمود، يف بيان تلقت »املراقب العراقي« نس�خة 

منه، إن »قانون انتخابات مجلس النواب فيه اشكاليات 
كثرة ويحت�اج اىل تعديالت فمن الناحي�ة الفنية صعب 
تطبيق�ه مع مفوضي�ة جديدة ع�ىل الرغم م�ن كونهم 
قضاة محرفني يف مجال عملهم ولكن االنتخابات مجال 
جدي�دة بالنس�بة له�م، ال س�يما ان النظ�ام االنتخابي 
تغ�ر تمام�ا، فضال ع�ن ان الوض�ع األمن�ي والصحي 
واالقتص�ادي للبلد من الصعوبات االخ�رى التي تصعب 

اجراء االنتخابات«.
واضاف�ت: ان »االنتخاب�ات أجل�ت اىل ترشي�ن األول اي 
هنالك وقت الجراء التعديالت عىل هذا القانون، مش�رة 

اىل ان كتلة التغير قدمت مقرح لتعديل هذا القانون«.
وتابعت: »نأمل أن نرى هذا املقرح يف الجلس�ات املقبلة 
ويتم قراءته السيما فقرة البايومري وايضا العد والفرز 

اليدوي«.

واكدت محمود ان »تعديل هذا القانون بات أمرا رضوريا 
الن اله�دف م�ن اجراء انتخاب�ات مبكرة ه�و انتخابات 
حرة ونزيهة مختلفة عن انتخابات 2018 فبدون تعديل 
القان�ون لن تك�ون هنال�ك  انتخابات يعرب ع�ن االرادة 
الحقيقي�ة للناخبني ولن تختلف عن انتخابات 2018 بل 
س�تكون اسوأ، داعية املتظاهرين والش�ارع العراقي اىل 

»الضغط من اجل تغير هذا القانون«.

املراقب العراقي/ دياىل...
أعلن القيادي يف الحش�د الش�عبي محمد التميمي، امس 
االح�د، ع�ن قي�ام ط�ران الجيش بقص�ف بعن�ف أربع 
مضافات لجماعات داعش االجرامية يف عمق زور ش�يخ 

بابا شمال رشق دياىل.
وق�ال التميمي، يف ترصيح تابعت�ه »املراقب العراقي« إن 
»عملية اقتحام زور الش�يخ بابا وبقية املناطق الزراعية 
القريبة منه يف اقىص ش�مال رشق دياىل مستمرة«، الفتا 
اىل أن »ط�ران الجي�ش باغت 4 مضاف�ات مهمة ووجه 
رضبات عنيفة لها وس�ط انباء اولية عن خسائر برشية 

يف صفوف التنظيم االرهابي«.
واضاف التميمي، أن »3 ارتال للحش�د الش�عبي والجيش 
والتش�كيالت الس�اندة بدات باقتحام بواب�ة الزور منذ 3 
مح�اور رئيس�ية يف اطار انه�اء كل مضاف�ات داعش يف 
ال�زور وبقي�ة االرايض الزراعي�ة القريبة من�ه باالضافة 
اىل فت�ح طرق رئيس�ية لتام�ني دخول ال�دروع واالليات 

العسكرية النهاء اي وجود لالرهابني«.
وأش�ار التميمي، إىل أن »الحش�د الش�عبي كان فعاال من 
خالل املف�ارز الخاصة التي توغل�ت بالعمق لتامني عمل 

الجرافات«.

الطريان	يدمر	4	مضافات	لداعش	
يف	»زور	شيخ	بابا«	بدياىل

املراقب الراقي/ الرمادي...
أفاد مصدر أمني، امس األحد، باستشهاد وإصابة 8 من الحشد العشائري 
اثن�اء تفكيك عجل�ة مفخخة يف الرمادي.وقال املص�در، إن »قوة من ملش 
8 ف�ق 7 خرجت بالس�اعة 1130 من ي�وم 28/2/2021 وتم العثور عىل 
عجل�ة نوع بيك اب بيضاء اللون تابعة لعصابات داعش االرهابي يف قرية 
غرب قض�اء حديثة بأتجاه صح�راء القائم«.وأضاف، أن�ه »اثناء تفكيك 
العجلة انفجرت عىل الجهد الهنديس املعالجة، س�تة من منتس�بي الحشد 
العش�ائري بينه�م النقي�ب عبدالله آمر فصي�ل معالج�ة، وإصابة اثنني 

آخرين«، مبينا أن »من الشهداء واملصابني جنود بالجيش«.

الرمادي..	استشهاد	وإصابة	
8	من	الجيش	والحشد	

العشائري	بانفجار	»مفخخة«

ين
ألم

ط	ا
شري

ال

الرئاسات »تلتزم الصمت« إزاء خرق السيادة

حـــراك نيــابي الستضــافــة الـــوزراء األمنييــن
 والكاظمي »يتهــرب« مــن المســاءلـة 

املراقب العراقي/ أحمد محمد...
عىل الرغم من حادث�ة االنتهاك االخرة 
التي طالت قوات الحش�د الش�عبي من 
قب�ل الط�ران االمريكي، ع�ىل الحدود 
الس�ورية العراقية والتي راح ضحيتها 
ع�دد م�ن الش�هداء والجرح�ى، إال أن 
مجل�س الن�واب متمث�ال برئاس�ته لم 

يصدر أي موقف إزاء الحادثة.
وأث�ار ه�ذا االم�ر موجة من الس�خط 
النياب�ي اته�م هي�أة الرئاس�ة بع�دم 
الوق�وف بوج�ه املح�اوالت التي تمس 
العراقية ومنها االستهدافات  الس�يادة 

االمريكية التي تقع بني فرة وأخرى.
ويف الوق�ت ذات�ه، أكد ن�واب يف الربملان 
أن هن�اك وقفة خاصة س�تكون خالل 
الجلس�ة املؤم�ل عقدها الي�وم االثنني، 
فيما اتهم�وا رئيس ال�وزراء مصطفى 
الكاظمي بالتهرب من الحضور واإلدالء 

بإجاباته حول االنتهاكات االمريكية.
وتأتي اس�تضافة الوزراء االمنيني، بعد 
ترصيحات الناطق باس�م وزارة الدفاع 
االمريكي�ة »البنتاغون« عن أن العملية 
االخرة التي استهدفت الحشد الشعبي 
ع�ىل الرشي�ط الح�دودي مع س�وريا، 
ج�اءت وفقا ملعلوم�ات وفرها الجانب 
قليل�ة  بع�د س�اعات  لك�ن  العراق�ي، 
تراجعت البنتاغون عن الترصيح، االمر 
ال�ذي وصفه برملاني�ون بأنه جاء لرفع 
الحرج ع�ن الكاظمي ووزرائه االمنيني 

وتخليصهم من املحاسبة النيابية.
ووصفت لجنة االم�ن والدفاع النيابية، 
الرضب�ات  تج�اه  الحكوم�ة  موق�ف 
االمركية عىل عنارص الحشد يف الحدود 
العراقي�ة باملخجل واملري�ب، مؤكدة أن 
الرضبة االمركية نفذت داخل االرايض 
العراقي�ة ولي�س يف الرشي�ط الحدودي 
فقط وه�ي انتهاك صارخ لكل االعراف 

الدولية وسيادة العراق.
واته�م النائب عباس العط�ايف حكومة 
الكاظم�ي بمواصلة سياس�ة املماطلة 
بجدول�ة  إيفائه�ا  وع�دم  والتس�ويف 
االنسحاب األجنبي، محذرا من محاولة 
االلتف�اف عىل مطلب الش�عب بإخراج 

املحتل االمريكي من العراق.
وقال العطايف، إن قرار جدولة انسحاب 
ص�در  واالجنبي�ة  األمركي�ة  الق�وات 
داخل مجلس الن�واب بأغلبية واليمكن 

مجاملة الحكومة بتمييعه .
وللحديث ح�ول هذا امللف، أك�د النائب 
ع�ن تحال�ف الفتح عب�اس الزاميل، أن 
»هن�اك اس�تغرابا من عدم ص�دور أي 
موق�ف من قبل هي�أة رئاس�ة الربملان  
بع�د الجريم�ة االمريكية االخ�رة التي 
طال�ت الحش�د الش�عبي ع�ىل الحدود 
الس�ورية العراقي�ة«، معربا عن »قلقه 
من أن الرئاس�ة تنتظر عقد الجلس�ات 
ك�ي تص�در موقفه�ا، بدال م�ن إصدار 
موق�ف ف�وري إزاء التداعي�ات االخرة 

التي تم�س الس�يادة العراقية بش�كل 
مبارش«.

وق�ال الزام�يل، يف ترصيح ل�� »املراقب 
إن »لجن�ة االم�ن والدف�اع  العراق�ي« 
النيابية لديها استضافة قريبة لوزيري 
الداخلية والدفاع  حول العملية االخرة 
ومناقشتها مع العملية التي استهدفت 
قاع�دة الحرير يف أربي�ل والجهات التي 
تقف خلفها، إضافة اىل االوضاع الحرجة 
الت�ي تم�ر به�ا محافظ�ة النارصية«.
وأضاف، أن »الجلس�ة الربملانية املؤمل 
عقده�ا الي�وم االثنني، ستش�هد وقفة 
خاصة إزاء الجريمة االمريكية االخرة 
والربملان�ي  الحكوم�ي  ال�دور  وغي�اب 

بالوقوف بوجهها«.
ولف�ت اىل أن »رئيس ال�وزراء وبصفته 
القائ�د الع�ام للق�وات املس�لحة ع�ىل 
تواص�ل م�ع ق�ادة الكت�ل السياس�ية 
حول مناقش�ة امللفات الحساسة التي 
يعيش�ها الواقع العراقي، ورغم ذلك أن 
الحكومة تمر بأخطاء عملية فادحة يف 

عملها«.
وأش�ار اىل أن »تحالف الفتح قدم طلبا 
الس�تضافة الكاظمي منذ ثالثة أش�هر 
حول ملف االنتهاكات االمريكية، إال أن 
هذا االمر لم يتحقق ألسباب مجهولة«.
وعزا ذل�ك إىل أن »الكاظم�ي يتجنب أو 
يتحاىش الحضور إىل قبة الربملان خشية 

ردة فعل أعضاء مج��لس النواب«.

بالــوثيقـة

الصح����ة تنش����ر ج����دوال بالفئ����ات 
المشمولة بالتطعيم بلقاح فيروس 

كورونا.

منهل عبد األمري المرشدي ..
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االثنين 1 آذار  2021 العدد 2535 السنة الحادية عشرة

كش�ف رئي�س لجن�ة االقتص�اد واالس�تثمار النيابية، 
النائب أحمد س�ليم الكناني ، أنه م�ن املؤمل التصويت 
عىل املوازنة العامة للعام الحايل 2021، نهاية األس�بوع 
الح�ايل بع�د إكم�ال التعدي�ات واملقرتح����ات ع�ىل 

فقراتها.
وقال الكنان�ي يف بيان، إّن “موازنة الع�ام الحايل2021 
أرشفت عىل االنتهاء بعد أن أكملت اللجنة املالية تعديل 
بع�ض الفق�رات واملقرتحات وق�د أُرس�لت إىل الجانب 
الحكومي واّطل�ع عليها”.وأّكد رئي�س لجنة االقتصاد 
واالس�تثمار النيابي�ة أن�ه “م�ن املؤّم�ل التصويت عىل 

املوازنة من قبل الربملان نهاية األسبوع الحايل”.

االقتصاد النيابية:التصويت على 
الموازنة نهاية األسبوع الحالي

اعلنت مندوب املرصف الزراعي يف املنطقة الش�مالية ضفاف عيل،  
أن القروض ستنطلق يف محافظة نينوى بعد إقرار املوازنة العامة.
وقال�ت ع�يل إن “ق�روض امل�رصف الزراع�ي الخاص�ة باملبادرة 
الزراعية س�تنطلق بعد إقرار املوازنة العامة”، مبينا ان “القروض 
املتوف�رة حاليا هي م�ن املوازنة الذاتية للم�رصف، فضا قروض 
املوطن�ة روتبهم وهؤالء رشوط قروضهم بس�يطة ج�دا، ولكنها 

مبالغ قليلة جدا التتجاوز 20 مليون دينار”.
وأضافت أنه “بعد إقرار املوازنة ستنطلق قروض املبادرة الزراعية، 
وهي ذات مبالغ عالية جدا تصل إىل مليار جدا، وبدون فائدة ولكن 
رشط الق�رض ه�و أن يتم رهن عق�ار ملك رصف، لحني تس�ديد 

القرض بالكامل”.

المصرف الزراعي يعلن عن القروض 
االقت�صاديالمقدمة للمواطنين ويحدد تفاصيلها

المنافذ الحدودية..سلع منتهية الصالحية وشحنات مشبوهة تدخل بعد الدوام الرسمي
مكافحة الفساد »أكذوبة«

وهي مح�اوالت لتدم�ر املنتج 
املح�يل وق�د نج�ح الفاس�دون 
بذل�ك يف ظل ضع�ف اإلجراءات 
القانوني�ة املتبع�ة , وم�ا زالت 
ومافي�ات  االح�زاب  س�طوة 
الفساد وبعض شيوخ العشائر 
نافذة , ورغ�م أن معظم املنافذ 
والتب�ادل  للعم�ل  مفتوح�ة 
التجاري , إال أن وارداتها ليست 
قياس�ا  املطل�وب  باملس�توى 
باالم�وال الضخمة م�ن العملة 
الصعبة التي تخ�رج بوصوالت 
اس�ترادية التتناسب مع أرباح 

املنافذ.
نواب أك�دوا أن الفوىض وصلت 
اىل ح�د تمرير ش�حنات غذائية 
غ�ر مس�موح به�ا ، كالدجاج 
والبي�ض  الصاحي�ة  املنته�ي 
الفاس�د بع�د الدوام الرس�مي، 
املنتج�ات  تدم�ر  اىل  أدى  م�ا 
الزراعي�ة والحيواني�ة املحلي�ة 
وإيق�اف كافة مش�اريع إنتاج 
الدجاج والبيض املحيل وتعرض 
كب�رة،  لخس�ائر  املنتج�ني 
فم�ن يتحم�ل مس�ؤولية هذه 

الخسائر؟.

وأش�اروا إىل، أن هي�أة املناف�ذ 
تحول�ت  ولألس�ف  الحدودي�ة 
لجه�ات  رهين�ة  مؤسس�ة  اىل 
سياسية وش�خصيات متنفذة، 
وبالنتيج�ة بدالً م�ن أن تصبح 
املنافذ مورداً مالياً يرفد املوازنة 
أصبحت سبباً يف تدمر اقتصاد 

البلد.
ويف ه�ذا الش�أن ي�رى الخب�ر 
االقتص�ادي إي�اد املالك�ي , أن 
»ما يح�دث يف املنافذ الحدودية 
حالي�ا ,رغ�م س�يطرة بع�ض 
قطاع�ات الجي�ش عليه�ا , إال 
أنهم اليتدخلون بعملها , فهناك 
فس�اد منظم , وما زال موظفو 
تلك املنافذ يس�تغلون مواقعهم 
البي�ض  ش�احنات  لتمري�ر 
والدج�اج الفاس�د بع�د الدوام 
الرسمي , ما أثر سلبا عىل املنتج 
املحيل ال�ذي كان وما زال هدفا 
للفاس�دين يف القض�اء علي�ه« 
.وتاب�ع املالك�ي يف اتص�ال مع 
) املراق�ب العراق�ي(: إن غياب 
لفح�ص  الرصين�ة  ال�ركات 

امل�واد الغذائية املس�توردة , ما 
زال�ت املش�كلة الرئيس�ية التي 
تواجه هي�أة املناف�ذ الحدودية 

, فضا عن قل�ة الكوادر وبقاء 
العاملني فيها فرتات طويلة ,ما 
يشجع الفاس�دين عىل التعامل 

معهم يف تمرير البضائع التالفة 
, فضا ع�ن قضية مهمة وهي 
بوارداته�ا  الهي�أة  تبج�ح  أن 

م�ن  ش�يئا  اليش�كل  الحالي�ة 
ال�واردات الحقيقي�ة واملق�درة 
ب�� 8 ملي�ارات دوالر ش�هريا , 
فما زال�ت جهات غر رس�مية 
تسيطر عىل عملها وتتحكم به.
وجاء اعرتاف وزي�ر املالية عيل 
ع�اوي بوجود فس�اد يف املنافذ 
ح�ول بي�ع م�كان املوظ�ف يف 
املناف�ذ الحدودية ب�� 50 و100 
ألف دوالر، وحس�ب ترصيحاته 
غاردي�ان  »ذي  لصحيف�ة 
الربيطاني�ة« يف وق�ت س�ابق , 
دليل عىل حجم الفس�اد ,وأشار 
إىل أن “سوء الوضع االقتصادي 
يف الع�راق والفس�اد يف املناف�ذ 
الحدودي�ة باتا يش�كان خطرا 

عىل االستقرار االجتماعي.
من جهته أكد املختص بالش�أن 
االقتصادي س�الم عب�اس، أنه 
»رغ�م نج�اح عم�ل الجيش يف 
املناف�ذ الحدودي�ة , إال أن هناك 
تحاي�ا ع�ىل عم�ل تل�ك املنافذ 
تعم�ل  ش�خصيات  قب�ل  م�ن 
فيه�ا , وهذا واض�ح من خال 

للبضائ�ع  الس�لعي  اإلغ�راق 
لاس�واق  واملس�توردة  الرديئة 
املحلية , فالفوىض يف تلك املنافذ 
رغ�م إجراءات الجي�ش بحاجة 
ماس�ة إىل مراجع�ة هيكليته�ا 
من األش�خاص العامل�ني فيها 

وخاصة إدارتها«.
ويتاب�ع عب�اس حديث�ه قائا، 
إن�ه »ع�ىل الحكوم�ة أن تثبت 
حسن نواياها تجاه عمل املنافذ 
الحدودي�ة من خال اس�تبدال 
م�ن  للح�د  بأخ�رى  إدارته�ا 
الفس�اد فيها , فإرسال القوات 
العس�كرية ل�م يح�ل مش�كلة 
الفس�اد وم�ا يرتت�ب عليه من 
دخ�ول البضائ�ع الرديئ�ة التي 

تنافس املنتج الوطني«.
وكان محاف�ظ واس�ط ق�د أكد 
يف ترصي�ح صحفي  أن إرس�ال 
املناف�ذ  إىل  عس�كرية  ق�وات 
الحدودي�ة يف املحافظة لم يحل 
أن  مبين�ا  الفس�اد،  مش�كلة 
الفس�اد مس�تري يف الجمرك 

املدني.

تزايدت الدعوات إلى إعادة النظر في رئاسة هيأة 
المنافذ الحدودية وبعض مفاصلها المهمة التي 
تفش���ى فيها الفس���اد الى درجة تمرير الش���حنات 
والحم���والت الممنوع���ة من قبل مجل���س الوزراء 
بتأثير جهات منتفعة وتدمي���ر المنتجات الزراعية 

والحيوانية المحلية.

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي

كش�ف تقرير نر عىل موقع “نومبي�و” الذي يعنى 
الع����ال�م، أن تكلف�ة  باملس�توى املعي�ي ل�دول 
املعيش�ة يف العراق هي أك����ث�ر من تركيا واقل من 

الكويت.
وق�ال التقرير بحس�ب آخر تحديث يف ش�هر ش�باط 
الحايل؛ إن “تكلف�ة املعيش������ة يف ترك����يا أقل 

بنس�بة 1.86٪ عنها يف الع�راق لجميع املدن”، مبينة 
ان “ه������ذه النس�بة ل�م تأخ�ذ كل�ف االيج�ار يف 

االعتبار”.
واضاف ان “االيجار يف تركيا هو أقل بنسبة ٪39.19 

منه يف العراق”.
واوضح�ت تكلف�ة املعيش�ة يف انقرة اقل م�ن بغداد 

بنسبة 1.76٪ وان االيجار فيها اقل من بغداد بنسبة 
.”٪49.76

وأش�ار التقري�ر إىل أن “تكلف�ة املعيش�ة يف الكويت 
أعىل بنس�بة 51.33٪ منه�ا يف الع������راق لجميع 
امل�دن”، مبين�ا أن “هذه النس�بة ال يؤخ�ذ االيجار يف 

االعت����بار”.

وب�ني التقري�ر؛ أن “اإليج�ار يف الكويت اعىل بنس�بة 
212.51٪ منه يف العراق”.

ويعترب موقع نومبيو هو أحد املواقع الذي تم إطاقه 
يف عام 2009، ويعت�رب كمص�����در من قبل العديد 
م�ن الصح�ف واملج�ات العاملي�ة بما يف ذل�ك بي بي 
يس، تاي�م، ذي فوركس، فوربس، ذي إكونوميس�ت، 

بوس�ينيس إنزي�در، س�ان فرانسيس�كو كرونيكل، 
ني�و يورك تيم�س، ذي تلغ�راف، ذي إي�����دج، ذي 
س�يدني مورنين����غ هرالد، الص�����ني اليومية، 
واش�نطن بوس�����ت، الواليات املتح�دة األمريكية 
اليوم وعش������رات املواقع ووس������ائل اإلعام 

األخرى.

وزير النفط: نقاش جاد مع توتال الفرنسية ولوك اويل الروسية لتشييد معامل إلنتاج الغاز
اكد وزير النفط احسان عبد الجبار ، ان انتاج 
الغ�از يف الحق�ول الجنوبي�ة أكث�ر تقدما من 

الوسط والشمال.
وقال عب�د الجبار ؛ ان »الجنوب به تقدم أكثر 
من الوسط والش�مال بالنسبة النتاج الغاز«، 
مبين�ا ان »الجن�وب يش�تغل بش�كل صحيح 
بهذا االتج�اه وان كان متأخراً إال أنه باالتجاه 

الصحيح«.
واض�اف ان »هن�اك مروعا عماق�ا تقوده 
رشكة غاز البرصة لبناء منشآت جديدة وهي 
قيد التنفي�ذ مرحلتها االولية ه�و انتاج 400 
ملي�ون مرت مكع�ب قيايس وص�وال فيما بعد 
اىل 1000 مليون قدم مكعب قيايس«، مش�را 
إىل أن غ�از الجن�وب فتحت نقاش�ا جديا مع 
رشكتي توتال الفرنس�ية ولوك اويل الروسية 
لتش�ييد معامل تصل طاقته�ا اىل 600 مليون 

مرت مكعب قيايس«.
وأش�ار عب�د الجب�ار؛ إىل ان »هن�اك مروع 
يف محافظ�ة ميس�ان ملعمل غ�از النتاج 300 
مليون مرت مكعب قيايس وبنسبة انجاز يبلغ 

أكث�ر من 20٪«، مبين�ا ان »محافظة ذي قار 
هي األخرى لديها م�روع ملعمل غاز إلنتاج 
200 مليون مرت مكعب قيايس وهو يف مرحلة 
استام األرض وتم توقيع العقود مع الركة 

ويف مرحلة فتح االعتمادات املستندية«.
وتفي�د التقدي�رات األولية ل�وزارة النفط بأن 
الع�راق يمتل�ك احتياطي�اً يق�در بنح�و 132 
تريليون ق�دم مكعب من الغاز، حيث أن نحو 

70٪ م�ن الغ�از العراق�ي هو غ�از مصاحب 
الس�تخراج النف�ط ملعالجت�ه، ويح�ل العراق 
املرتب�ة الحادية عر ب�ني دول العالم الغنية 

بالغاز الطبيعي.
كم�ا  اك�د وزي�ر النف�ط ، س�عي ال�وزارة اىل 
االس�تثمار األمث�ل للث�روة الغازي�ة، وتحويل 
الغ�از ال�ذي يح�رق اىل طاق�ة مفي�دة ترف�د 
محطات الطاق�ة الكهربائي�ة بكميات جيدة 
من الوقود، فضاًعن زي�ادة اإلنتاج من الغاز 

السائل والنفثا وغرها من املنتجات األخرى.
ونقل بي�ان اصدره املكت�ب االعامي يف وزارة 
النفط، عن عب�د الجبار ؛ ان هذا املروع يعد 
من املش�اريع املهمة الس�تثمار الغاز يف حقل 
الرميلة والذي يضيف كمية )60( مقمق وهي 
املرحل�ة االوىل من املروع املخطط له بطاقة 

)120( مقمق إىل اإلنتاج الوطني.
وأشار اسماعيل اىل خطط الوزارة يف استثمار 
جمي�ع كمي�ات الغ�از املصاح�ب للعملي�ات 
النفطي�ة، خال الس�نوات القليل�ة القادمة، 

وفقا للبيان.

تقرير: تكلفة المعيشة في العراق أكثر من تركيا واقل من الكويت

الزراعة : استمرار حمالت لحجز 
وإتالف المواد الزراعية المهربة 

وإحالة المخالفين للقضاء
أك�دت وزارة الزراع�ة قي�ام ق�وات الجي�ش والجه�ات األمنية 
بمنع دخول املنتج�ات الزراعية املمنوعة من االس�تراد وإحالة 
املخالفني للقضاء، من خال فرض س�يطرتها عىل جميع املنافذ 
وقيامها بالتواجد يف كافة الس�يطرات وأماكن التهريب لحماية 
املنتج املحيل ومنع العابثني من األرضار باألمن الغذائي للمواطن 
.وذك�ر بيان لوزارة الزراع�ة  , انه تم مجددا حجز وإتاف مئات 
االطنان م�ن الدجاج والبيض واملحاصي�ل الزراعية القادمة من 
دول الجوار عرب عدة منافذ ومنها إقليم كردس�تان، وذلك لتنفيذ 
التعليم�ات والتوجيه�ات التي تن�ص عىل حماي�ة املنتج املحيل 
وبالتعاون مع وزارة الصحة والوزارات الساندة والجهات األمنية 
والقوات املس�لحة البطلة، لتجفيف مناب�ع التهريب، والحد من 
االغراق الس�لعي الذي عانى منه الس�وق املحيل وأدى إىل تدهور 
االقتصاد الوطني يف الباد ».و أش�ادت ال�وزارة بالجهود الطيبة 
للجهات املختصة يف تصديها للتهريب وتنفيذها للتوجيهات بكل 
أمان�ة وامتثالها لصوت الوطن ال�ذي يحتم حماية قوت املواطن 
اليومي، وتحقيق جدوى اقتصادية مناسبة للفاحني واملزارعني 

ومربي الدواجن وحماية املنتج املحيل«.

بيل غيتس يكشف عن موقفه 
من االستثمار في البيتكوين

بعدم�ا س�اهمت الترصيح�ات املؤي�دة لبيتكوي�ن 
م�ن جان�����ب امللياردير، إيل�����ون ماس�ك، يف 
تس�جيل العمل�ة ارتفاع�����ا صاروخي�ا مؤخرا، 
دع����ا مؤسس مايكروس�����وفت، بيل غيتس، 
إىل تجن�����ب االس�تث���مار ف����ي ه������ذه 

العملة.
ويف مقابل�ة م�ع »بلومبرغ«، ق�ال غيتس موجها 
كام�ه للمس�تثمرين يف بيتكوي�ن: »يج�ب عىل أي 
مستثمر ال يمتلك أمواال بقدر التي يمتلكها ماسك، 

تجنب االستثمار يف بيتكوين«.
وأض�اف غيت�س قائ�ا: »تقلبات أس�عار بيتكوين 
العش�وائية ال تمث�����ل مص�در قل�ق بالنس�بة 
ألش�خاص مثل ماس�ك الذي يمتلك الكث����ر من 
األم�وال، بينما س�تكون املخاطر مقلقة بالنس�بة 

لآلخرين«.
وكان غيتس قد أشار يف ترصيحات سابقة إىل أنه لم 
يستثمر يف البيتك�وين، الفتا إىل تفضيله االستثمار 
يف ال�ركات التي تصنع املنتجات، حس�بما ذكرت 

مجلة »فوربس« األمركية.

أرقام واقتصاد

االف قرض تم منحه
 من قبل مصرف الرافدين 

لموظفي ومنتسبي 
الداخلي�ة

 4

مليارات دوالر الوفرة المالية 
التي حققتها الحكومة من 

جراء ارتفاع اسعار النفط خالل 
الفترة الماضية
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حكومة البصرة تبحث تنفيذ مشاريع 
القرض الياباني في المحافظة

بح�ث النائب االول ملحافظ البرصة املهندس محمد 
طاهر التميمي مع نائب السفر الياباني يف العراق 
) ش�و ناكاگاوا( ، مش�اريع الحكوم�ة اليابانية يف 
املحافظة ضمن القرض الياباني من بينها مروع 

مصفى البرصة .
واك�د التميم�ي يف بي�ان صحفي ملكتب�ه االعامي 
» ان كلف�ة وتمويل املروع 4 ملي�ارات دوالر يتم 
تمويله�ا م�ن ق�روض / وكالة جاي�كا الحكومية 
الياباني�ة / . اولها قرض قيمته مليار دوالر والذي 
يعد من أكرب املبالغ التي تخصصها حكومة اليابان 
لق�رض واحد يف منطقة الرق األوس�ط وش�مال 

إفريقيا.
واض�اف » ان املروع يه�دف اىل تحويل مخلفات 
انتاج مصفى البرصة من النفط االسود اىل منتجات 
 )FCC( بيضاء عرب مجمع تكسر حفزي للسوائل
الذي يتضمن منش�أة FCC. وبع�د تنفيذ املروع، 
س�يصبح مصفى الب�رصة هو املصف�ى الوحيد يف 
العراق الذي يصنع املنتج�ات النفطية ذات القيمة 
املضاف�ة العالية كالبنزين والدي�زل مائماً املعاير 

الدولية للبيئة. مبينا »ان طاقة املروع ستصل اىل 
55 الف برميل يوميا.

واوض�ح التميم�ي » ان فرص العمل بع�د اكتماله 
س�تصل اىل 7 االف عامل بينما ع�دد العمالة خال 
مرحل�ة التنفي�ذ س�تصل 70 الف عام�ل من اهايل 

البرصة .

العراق رابعا في واردات تركيا 
لشهر كانون الثاني الماضي

أف�اد تقرير للمعهد اإلحصائ�ي الرتكي ، بأن العراق احتل 
املرتبة الرابعة يف واردات تركيا خال ش�هر كانون الثاني 

للعام الحايل 2021.
وق�ال املعه�د ، إن »صادرات تركيا لش�هر كان�ون الثاني 
للع�ام 2021 بلغ�ت 15 ملي�ار و45 ملي�ون دوالر بزيادة 
2.3٪ عن ش�هر كانون الثاني من عام 2020، فيما بلغت 
ال�واردات 18 ملي�ار 79 ملي�ون دوالر بانخف�اض ٪5.9 

مقارنة بشهر كانون الثاني العام 2020«.

واضاف انه »وبحس�ب األنشطة االقتصادية، بلغت نسب 
منتجات الصناعات التحويلية والزراعة والغابات والصيد 
والتعدي�ن يف إجم�ايل الص�ادرات الرتكي�ة 93.8٪ و ٪4.0 
و 1.7٪ عىل التوايل، فيما كانت نس�ب الس�لع الوس�يطة 
والس�لع الرأس�مالية والس�لع االس�تهاكية يف إجم�ايل 

الواردات الرتكية 76.3٪ و 13.9٪ و 9.7٪ عىل التوايل«.
وأش�ار املعهد الرتكي، إىل أن »أملانيا ه�ي الدولة الريكة 
الرئيس�ية للصادرات الرتكية وبواق�ع بمليار 455 مليون 
دوالر، تليه�ا الوالي�ات املتحدة األمريكية ب�� 933 مليون 
دوالر ، وإيطالي�ا ب��864 ملي�ون دوالر، واململكة املتحدة 
ب�813 مليون دوالر، وفرنسا ب�738 مليون دوالر. وبلغت 
نس�بة الدول الخمس األوىل من إجمايل الصادرات الرتكية 

31.9٪ يف كانون الثاني 2021«.
وأوض�ح أن »الص�ني كانت الدول�ة األوىل ل�واردات تركيا 
بقيم�ة 2 مليار و 200 مليون دوالر، تليها روس�يا بمليار 
دوالر  ملي�ون   511 بملي�ار  وأملاني�ا  دوالر  ملي�ون   829
والعراق 809 ماي�ني دوالر والواليات املتحدة 729 مليون 
دوالر، وكان�ت نس�بة ال�دول الخم�س األوىل م�ن إجمايل 

الواردات 39.1٪ يف كانون الثاني 2021«.
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المراقب العراقي/ متابعة...
أكلد قائلد الثلورة االسلامية اإلمام 
علي الخامنئلي، أن »اللدول الغربية 
تكذب فيملا يتعللق باملللف النووي 
للجمهوريلة االسلامية«، موضحلا 
إن الغربيني يريدون سللب مقومات 

القوة من إيران.
ويف تغريدة  ملكتب قائد الثورة باللغة 
العربيلة علر »تويلر«، قلال اإلمام 
الخامنئي: »الغربيلون يقولون إنهم 
إنهم  النوويلة.  األسللحة  يعارضون 

يكذبون، هذه ليست قضيتهم«.

وأضلاف: »انهلم يعارضلون حتلى 
التقليديلة،  األسللحة  حيازتنلا 
واإلمكانلات الدفاعيلة. يريدون أخذ 
مقوملات القوة من إيلران، وإال فإن 
مبلدأ حاجة البلاد إىل التخصيب هو 

أمر مسلم به«.

المراقب العراقي/ متابعة...
اللرّي  التقريلر  علن  اإلفلراج  عقلب 
لاسلتخبارات األمريكّيلة، حلول جريملة 
املعلارض،  السلعودّي  الصحلايفّ  اغتيلال 
جملال خاشلقجي، داخلل قنصليلة باده 
بإسلطنبول قبل ثاثة أعوام، أعرب مجلس 
التعلاون الخليجلّي اللذي يضلم كاً ملن 
وقطلر  والبحريلن  واإلملارات  السلعودية 
وعمان والكويت، علن تأييده لبيان مملكة 
آل سلعود، بشلأن التقريلر األمريكي الذي 
أشلار إىل أّن ويل العهلد السلعودّي، محملد 
بلن سللمان أي الحاكلم الفعلّي يف الباد، 
أجلاز العمليلة يف تركيلا، العتقلال أو قتل 
الصحايفّ، جمال خاشلقجي. واعُتر البيان 
ملع  أخاقلّي  غلر  اصطفافلاً  الخليجلّي 
حكومة السعودية رغم اثبات تورطها بتلك 

الجريمة الشنيعة.
واسلتند التقريلر األمريكلّي يف حكمه عىل 
أّن ابلن سللمان لديه سليطرة مطلقة عىل 
أجهلزة األملن واالسلتخبارات يف الباد منذ 
توليله علام 2017، ما يجعل من املسلتبعد 
جداً أن يقوم مسلؤولون سعوديون بتنفيذ 
عمليلة كهلذه دون ضلوء أخلر من ويل 
العهد، الذي أّيد اسلتخدام العنف كوسليلة 
إلسلكات املعارضني يف الخلارج، فيما يأتي 
دعم مجلس التعلاون الخليجّي للرياض يف 
ظل تصاعد الضغط الدويلّ عليها بعد اثبات 
تلورط ابن سللمان يف جريمة خاشلقجي، 
عقب سلنوات من املنع اللذي فرضته إدارة 
الرئيلس األمريكّي السلابق، دونالد ترامب، 

عىل نرش هذا التقرير.
وبنلاء عىل ذللك، ويف دعم خليجّي مؤسلف 
لقاتلل خاشلقجي الحقيقلّي، أّكلد األمني 
العلام ملجللس التعلاون الخليجلّي، نايلف 
الحجلرف، تقديره ملا أسلماه اللدور الكبر 
واملحلورّي الذي تقوم به مملكة آل سلعود 
يف تعزيلز األمن والسللم اإلقليملّي والدويلّ، 
ودورهلا الكبر يف مكافحلة اإلرهاب ودعم 
جهود املجتمع الدويلّ يف مكافحته وتجفيف 
منابعله، وفلق زعمله، متناسلياً التاريلخ 
املشلني لهذا البللد، والجرائم البشلعة التي 
ارتكبهلا النظلام الحاكلم يف بلاد الحرمني 
بحلق األبرياء يف سلوريا ودعمله لإلرهاب 
هناك، إضافة إىل الجرائم التي ترتكبها اآللة 
العسلكرّية للتحالف الذي تشكل السعودية 

رأس الحرب فيه داخل اليمن.
ويف محاولة فاشللة النتشلال ابن سللمان 
ملن بركلة دم املغلدور جمال خاشلقجي، 

ادعلى الحجلرف أّن تقريلر االسلتخبارات 
األمريكّيلة ال يعلدو عن كونله رأياً خا من 
أي أدلة قاطعلة، وفق تعبره، معتراً أّن ما 
تقلوم به السلعودية بقيادة امللك سللمان، 
وابنه محمد، يف دعم األمن والسلم اإلقليمّي 
واللدويلّ ويف مكافحلة اإلرهلاب، هلو دور 
تاريخي وثابت ومقلدر، والدليل كما تقول 
الوقائع هو الحروب املستعرة يف الكثر من 
اللدول العربّيلة بدعم ال متناه ملن القيادة 
السلعودية العميللة، التلي لم تأبله لدماء 
األطفال يف سلوريا واليملن والعراق ولبنان 
وليبيلا وغرهم، بل علىل العكس كانت اليد 
السعودية رشيكة يف ذبح العرب واملسلمني 
والدالئل كثرة ال تتطلب سوى بحث بسيط 
عن الدور السلعودي يف الحروب والنزاعات 

داخل الوطن العربي بالذات.
وسراً عىل ُخطى مجلس التعاون الخليجّي 
أعلرب  السلعودية،  اللذي تسليطر عليله 
ملا يسلمى »الرمللان العربلّي« أو الهيئلة 
الترشيعّية لجامعة اللدول العربّية، الغائب 
كملا جامعتله منذ زملن بعيد علن قضايا 

العرب ومشكاتهم والذي يجهل وجوده كل 
العرب تقريباً، عن رفضه القاطع ملا وصفه 
»املسلاس بسيادة السلعودية« وكل ما من 
شأنه املساس بقيادتها واستقال قضائها، 
يف تأييلد واضح ورصيلح لجرائم محمد بن 

سلمان الشنيعة يف الداخل والخارج.
ويف بيان له السلبت الفائلت، أعلن »الرملان 
العربلي«، علن تأييلده للبيان الصلادر عن 
وزارة الخارجّية السلعودية بشلأن التقرير 
حول خاشقجي، والذي لم يأت بجديد، فأّي 
قاتل ذاك الذي يعرف بجريمته وهو خارج 
القضبان ويترصف بأهم بلد إسلامّي عىل 
هواه ويقتل ويرشد ويدعم اإلرهاب دون أي 
رادع أخاقلّي أو إنسلانّي أو قانونّي، حيث 
قالت حكومة ابن سلمان أّنها ترفض رفضاً 

قاطعاً تقييم تقرير املخابرات األمريكية.
وكملا هلو متوقلع، قاللت وزارة خارجية 
النظلام السلعودّي يف بيانهلا، أّن الحكومة 
ترفلض ملا ورد يف التقريلر األمريكلّي من 
اسلتنتاجات مسليئة وغلر صحيحلة عن 
قيادة السعودية وال يمكن قبولها بأّي حال 

من األحلوال، وزعمت أّن الجريمة ارتكبتها 
مجموعة تجلاوزت كافة األنظمة وخالفت 
صاحيات األجهزة التي كانوا يعملون فيها، 
وقد تلم اتخاذ جميع اإلجلراءات القضائّية 
الازمة للتحقيق معهم وتقديمهم للعدالة، 
حيلث صلدرت بحقهلم أحلكام قضائيلة 
نهائية رحبت بها أرسة خاشقجي، بحسب 
وكالة األنباء السعودية، رغم أّن املحاكمات 
السعودية تعرضت النتقادات دولّية كثيفة 
ووصفت بل »املهزلة« ألّنها حاولت التغطية 
عن املسلؤول الحقيقّي عن تللك الجريمة، 
واتهمت الريلاض بأّنها أجرت أبناء القتيل 
خاشلقجي علىل اإلعلان علن عفوهم عن 
قتللة والدهم يف أيار املنلرصم، بعد ضغوط 
أو إغراءات من قبل محمد بن سللمان، كما 

تقول تقارير إعامّية.
ويف خروج علنّي عن كل القواعد اإلنسلانّية 
أوضلح  واملهنّيلة،  والدينّيلة  واألخاقّيلة 
الرملان العربّي أّن للسلعودية دوراً محورّياً 
بقيلادة خائلن الحرملني الرشيفلني )كما 
يقلول العرب(، امللك سللمان بن عبدالعزيز 

آل سلعود، وابنله ويل العهلد القاتل، محمد 
بن سلمان، يف ترسليخ األمن واالستقرار يف 
املنطقلة العربية، وعىل املسلتوى اإلقليمّي، 
لحفلظ  الداعملة  سياسلتها  علن  فضلًا 
األملن والسللم الدوليني، ودورهلا الرئيس 
والفكلر  والعنلف  اإلرهلاب  مكافحلة  يف 
واملتطلرف، وترسليخ ونرش قيلم االعتدال 
والتسلامح علىل كل املسلتويات، رغلم أّن 
العرب وملن ضمنهم الشلعب السلعودّي، 
مجمعلون عىل عكلس كل ما ذكلره البيان 
اللذي وصلف بأّنه خنلوع وانبطلاح عربّي 
ملفرقة العلرب »الجامعة العربّية« املرهونة 

بيد ملوك النفط.
ومن الجدير بالذكر، أّن الصحايفّ السعودّي، 
جمال خاشقجي، املقيم يف الواليات املتحدة 
واملعلروف   2017 علام  منلذ  األمريكّيلة 
بانتقاداته للسلطات السلعودية، قد اغتيل 
داخلل   ،2018 علام  األول  ترشيلن    2 يف 
قنصلّية باده يف اسلطنبول الركّية عىل يد 
فريق اغتيال سلعودّي خلاص، فيما لم يتم 

حتى اآلن العثور عىل جثته.

عربي دوليعربي دولي
بايدن يستدرج »البقرة الحلوب«

األموال السعودية تطفو على دماء خاشقجي .. 
من يدافع عن »القاتل«؟
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الجرذان الخارقة« تسرح وتمرح 
في شوارع لندن بسبب اإلغالق

استقالة ثانية تضرب الحزب المغربي الحاكم في ظرف ساعات

مروحية روسية تنفذ هبوطًا 
اضطراريًا في سوريا

اليمنيون ينفذون
 »عملية توازن الردع الخامسة« 

في العمق السعودي

المراقب العراقي/ متابعة...
أعلن ناطق القوات املسلحة اليمنية العميد يحيى رسيع، األحد، عن 
تنفيذ “عملية توازن الردع الخامسلة” استهدفت العمق السعودي 

بصاروخ باليستي و15 طائرة مسرة.
وقال متحدث القوات املسللحة يف بيان إنه “رداً عىل تصعيِد تحالِف 
الُعدواِن املسلتمِر واملتصاعِد وحصارِه املتواصِل عىل شعبِنا العزيِز 
نفذ ساح الجو املسلر والقوة الصاروخية عملية هجومية كبرة 
ومشركة باتجاه العمق السعودي، عملية توازن الردع الخامسة”.
وأوضلح أن “العملية نفذت بصاروخ باليسلتي نوع “ذو الفقار” 
و15 طائرة مسلرة منهلا 9 طائراٍت نوع “صماد 3 واسلتهدفت 

مواقع حساسة يف عاصمة العدو الرياض”.
وبلني أن “6 طائرات مسلرة نلوع قاصف 2k اسلتهدفت مواقَع 
عسكرية يف مناطِق أبها وخميس مشيط، مؤكدا أن اإلصابة دقيقة 
بفضل الله”، مشرا اىل أن “عملية توازن الردع الخامسة استمرت 

من مساِء السبت السبت وحتى صباِح األحد”.
وأكد متحدث القوات املسللحة أن “عملياتنا مسلتمرة وستتوسع 
أكثلر فأكثر طاملا اسلتمر العلدوان والحصار عىل بلدنلا”، مجددا 
تنبيه سلكان تللك املناطق “االبتعلاد عن كافة املواقلع واملطارات 

العسكرية أو التي قد تستخدم ألغراض عسكرية”.

المراقب العراقي/ متابعة...
نفت موسلكو، االحد، أنبلاء تحطم مروحية روسلية يف محافظة 
الحسكة شلمال رشقي سلوريا، مؤكدة أن الطائرة نفذت هبوطا 

اضطراريا ألسباب فنية، وأن أفراد طاقمها عىل قيد الحياة.
وقاللت إن الحلادث وقع أثنلاء تنفيلذ مروحية من طلراز “مي-
35دوريلة جوية فلوق محافظلة الحسلكة، مشلرة إىل أن أفراد 
طاقمها نقللوا عىل وجه الرعة إىل املطلار وليس هناك أي خطر 

عىل حياتهم.
ولفتت إىل أن “طاقم املروحية أكد عدم تعرضها إلطاق النار”.

ويأتلي ذلك عىل خلفية ورود تقارير إعامية مفادها بأن املروحية 
تحطمت بني قريتي الريحانية والقاسلمية الواقعتني غرب ناحية 
تل تمر بريف الحسلكة الشلمايل الغربي، عىل بعد نحو كيلومرين 
فقط علن محطة األبقار التي تتخذ منها القوات الروسلية قاعدة 

عسكرية لها.

المراقب العراقي/ متابعة...
أعللن إدريلس األزمي اإلدريلي القيادي 
السليايس املغربي اسلتقالته ملن حزبه 
العداللة والتنميلة الحاكلم بسلبب عدم 
رضلاه عملا »يجلري بداخلله« يف ثانلي 

استقالة بهذا الحزب يف ظرف ساعات.
وقلال اإلدريلي يف رسلالة التخلي علن 
الوطنلي  للمجللس  كرئيلس  منصبله 
للحلزب وكعضلو يف أمانتله، »بلكل أىس 
وأسلف وحرة، وبعد صر كبر وتحمل 
ومكابدة وتردد وربملا تأخر )...( قررت 

أن أقدم هذه االستقالة، ألنني ولألسف لم 
أعد أتحمل وال أسلتوعب وال أستطيع أن 
أفر أو أستسيغ ما يجري داخل الحزب 
وال أقلدر أن أغره، وعليله ال يمكنني أن 
أسلايره من هلذا املوقع أو أكون شلاهدا 

عليه«.
ويعلر القيادي يف العداللة والتنمية بهذه 
االسلتقالة عن رفضله لتضارب »مواقف 
الحلزب ملع مبادئله املعلنلة واملعروفة 
وأوراقله املرجعيلة وأنظمته األساسلية 
بالقول  االنتخابية«. وأضلاف  وبرامجله 

»للم يعد ملن املمكلن أن تسلتمر األمور 
للم يكلن  الطريقلة وكأن شليئا  بهلذه 
وكأن األمور عىل ما يرام، السليما ونحن 
نتابلع حجلم الحلرة والتسلاؤالت التي 
تثلار بالنظر ملا مثله ويمثلله الحزب من 
أملل كبر وما راكمه ملن نضاالت كبرة 
ومواقلف مرشفلة وتضحيات جسليمة 

ملناضليه ومناضاته«.
قبل سلاعات من استقالة اإلدريي، كان 
مصطفلى الرميلد وزيلر الدوللة املكلف 
بحقوق اإلنسلان والعاقلات مع الرملان 

قد أعلن هو اآلخر انسحابه من الحكومة 
التي يقودها سلعد الدين العثماني مررا 
إياهلا بظلروف الصحيلة دون املزيد من 

التفاصيل.
يتعرض حزب العداللة والتنمية املغربي، 
الدينلي املرجعيلة، لعاصفلة بداخله منذ 
توقيلع مسلؤوله األول ورئيس الحكومة 
سلعد الديلن العثمانلي عىل قلرار إقامة 
عاقلات علنيلة ورسلمية ملع الكيلان 
الصهيوني قبل أشهر يف مسعى متعارض 

مع منطلقاته وتوجهاته املبدئية.

المراقب العراقي/ متابعة...
أفاد تقرير لشبكة »يس إن إن« األمريكية، بأن العاصمة الريطانية 
لندن، شهدت ازديادا ضخما بعدد »الجرذان الخارقة«، التي ترح 

وتمرح يف شوارع املدينة الفارغة بسبب إغاقات كورونا.
وقال التقرير إن الجرذان والفرئان يهاجرون إىل الحدائق واألنابيب 
ويتجهون إىل أقرب مطبخ، وإن إغاق لندن جعلها مدينة مزدهرة 
بالجلرذان التي تركلت دون رادع يف املتاجر واملطاعم املغلقة خال 

فصل الشتاء.
ولفت إىل أن قلة أعداد الناس يف الشوارع جعلت الفرئان أكثر بروزا.
وقالت جمعيلة مكافحة اآلفات يف بريطانيا إن أعضاءها شلهدوا 
زيادة بنسلبة 51% يف نشلاط القوارض خال اإلغلاق األول، وهو 
رقلم ارتفع اآلن إىل 78% بعد ذلك، ما أثار مخاوف من أن العاصمة 
الريطانية قد تشلتهر قريبا بالفرئان الخارقة التي دمرت باريس 

ونيويورك.

المراقب العراقي/ متابعة...
أن  العريلة،  أكلدت صحيفلة »هآرتلس« 
عصابلات املسلتوطنني املتطرفني املعروفة 
باسلم »شبيبة التال« والتي ترتكب جرائم 
متواصلة بحق الفلسلطينيني تحت شلعار 
»تدفيلع الثملن«، تحظلى بدعلم إرسائيي 

مركب من قبل محافل إرسائيلية عدة.
نرشتله  تقريلر  يف  الصحيفلة  وأوضحلت 
للكاتب تسفي برئيل، أن عصابات »شبيبة 
التال« تحظلى بل«الحماية والتحصني من 
قبل ثاثة جدران إرسائيلية«، مبينة أن هذه 
الجلدر هلي الحاخامات ومجلس »يشلع« 
االسلتيطاني، والحكوملة اإلرسائيلية التي 

يرأسها املتهم بالفساد بنيامني نتنياهو.
ويف سلياق ترير عدم منلع جيش االحتال 
تللك العصابات من االنتهاكات واالعتداءات 

املتصاعدة بحق أبناء الشلعب الفلسطيني 
يف األرايض املحتللة، تسلاءلت الصحيفلة: 
الوسلطى  املنطقلة  قائلد  بوسلع  »ملاذا 
بالجيلش اإلرسائيي الجنلرال تمر يدعي، 
وهلو صاحب السليادة يف املناطق أن يفعل 

أمام هذه الجدران الثاثة؟«.
وذكلرت أن الجنلرال يدعي، التقلى مؤخرا 
مع عصابات »شلبيبة التلال«، املقيمني يف 
البؤرة االستيطانية »معوز إسر« من أجل 
»إيجلاد تفاهلم وتهدئة األجلواء«، منوهة 
إىل أنله »يجلري مفاوضلات ملع نشلطاء 
إرهابيني، وعلدد منهم أصبحوا أشلخاصا 
بالغلني يتحمللون مسلؤولية جنائيلة من 
ناحيلة قانونيلة، وشلاركوا يف مظاهلرات 
الرشطلة  العقلال ضلد عنلارص  منفلتلة 

اإلرسائيلية«.

المراقب العراقي/ متابعة...
تحت عنوان: “إدارة جو بايدن تنأى بنفسلها عن محمد بن 
سلمان واضعة إياه محل اتهام يف اغتيال جمال خاشقجي”، 
توقفت صحيفة لوموند الفرنسلية عند التقرير الذي صدر 
بنلاًء عىل طللب الرئيس األمركلي، والذي قاللت فيه إدارة 
االسلتخبارات األمريكيلة إن ويل العهلد السلعودي “وافق” 

عىل العملية التي اسلتهدفت الصحايف واملعارض السلعودي 
يف عام 2018.

وأوضحلت لومونلد أن الكشلف علن هلذا التقريلر يأتي يف 
الوقت الذي يريلد فيه الرئيس األمريكلي الجديد جو بايدن 
“إعلادة تقويم” العاقات ملع اململكة العربية السلعودية، 
حليفة واشنطن التي حظيت بتدليل خاص خال فرة حكم 

الرئيس السابق دونالد ترامب.
وأشلارت الصحيفلة إىل أن نرش التقرير تبعله بوقت قصر 
إعلان اإلدارة األمريكيلة حظلر دخلول األرايض األمريكية 
عىل 76 سلعودياً، يف إطار ما قال وزير الخارجية األمريكي 
أنتونلي بلينكن إنها عقوبات تنلدرج يف قاعدة جديدة تحت 
اسلم “حظر خاشلقجي”. لكن هلذا الحظر ال يشلمل ابن 

سلمان.
ومضت لوموند إىل التوضيح أن جو بايدن اتخذ منذ وصوله 
إىل البيلت األبيض وجهة نظر معاكسلة لسياسلات سللفه 
دونالد ترامب، ال سليما ملن خال إنهاء الدعم العسلكري 
األمريكي للحرب السعودية باليمن وتعيني مبعوث مسؤول 
عن مهمة السام يف هذا البلد الغارق يف حرب أهلية مميتة.

من اخبار الصحف العالمية واالقليمية

هآرتس: عصابات »شبيبة التالل« 
االستيطانية تحظى بدعم إسرائيلي واسع

لوموند: إدارة بايدن تنأى بنفسها عن ابن سلمان
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بقلم/ عادل الجبوري
اس�تهداف  أن  ع�ى  اثن�ان  يختل�ف  ال 
البعثات الدبلوماسية األجنبية يف العراق 
أم�ر خاط�ئ ويطل�ق رس�ائل س�لبية 
عدي�دة، لعل م�ن بينه�ا انع�دام األمن 
يف الب�اد، وعج�ز الحكومة ع�ن توفري 
الح�د املعق�ول واملقب�ول م�ن الحماية 
للمؤسسات املحلية أو األجنبية، ناهيك 

عن املواطن العادي.
وحينم�ا تتع�رض بعثات دبلوماس�ية 
أجنبية العت�داءات متكررة خال فرتات 
زمنية قصرية، دون تش�خيص وتحديد 
الجه�ات املتورطة، فه�ذا يؤرش إىل خلل 
كبري وفاض�ح يف األداء األمن�ي تتحمله 
بالدرج�ة األس�اس الس�لطة التنفيذية 
متمثل�ة بالقائد العام للقوات املس�لحة 
واالس�تخباراتية  األمني�ة  واملفاص�ل 

الخاضعة إلرشافه العام.
ويبدو أن قراءة تفاعات املشهد األمني 
والسيايس الراهن يف العراق ال تكتمل من 
خال تحليل خلفيات وأس�باب ودوافع 
ومعطي�ات وتداعيات لعب�ة الصواريخ 
التي تطل�ق بني الفين�ة واألخرى، دون 
التوق�ف عن�د أح�داث ووقائ�ع أخرى، 
والبحث ع�ن نقاط الرتاب�ط ومحطات 

االلتقاء فيما بينها.
الحديث عن »لعبة« الصواريخ املوجهة 
اىل البعثات االجنبية واملطارات والقواعد 
العس�كرية، يف بغ�داد واربي�ل وص�اح 
الدي�ن، ال ينبغ�ي ان يف�ي اىل اهمال 
حقيق�ة وماهية الخروقات الداعش�ية 
املتك�ررة خ�ال االس�ابيع او الش�هور 
القائ�ل املاضي�ة يف اكث�ر م�ن محور، 
الحش�د  ق�وات  اس�تهدفت  واغلبه�ا 
الشعبي وتسببت باستشهاد العرشات، 
بينهم قادة ميدانيون، علما ان التنسيق 
االمني�ة  واالجه�زة  املؤسس�ات  ب�ني 
والعس�كرية العراقية ينبغ�ي ان يكون 
بمس�توى ع�ال، فض�ا عن التنس�يق 
والتواصل بني تلك املؤسسات واالجهزة 
من جانب، وقوات ما يس�مى بالتحالف 
الدويل املتواجدة عى االرض ويف السماء.

اىل جان�ب ذل�ك، ف�إن معظ�م املناطق 

لعصاب�ات  خروق�ات  ش�هدت  الت�ي 
»داع�ش« اإلجرامي�ة، كان�ت قبل عدة 
أعوام خاضعة لس�يطرة تلك العصابات 
بصورة ش�به كاملة، إن لم تكن كاملة، 
ناهيك عن وج�ود العديد من الحواضن 
االجتماعي�ة هن�اك،  البيئ�ة  له�ا م�ن 
وه�و ما أت�اح ل�«داعش« ال�ذي انهزم 
يف املي�دان، أن يعي�د تنظي�م ج�زء م�ن 
صفوفه بصيغة الخاي�ا النائمة. ولعل 
العملي�ة النوعي�ة األخ�رية يف منطق�ة 
بغ�داد،  العاصم�ة  ش�مال  الطارمي�ة 
أش�ارت بوضوح اىل ذلك األمر، وجاءت 
يف الوقت املناس�ب، ألنها بحسب ما أكد 
قادة أمنيون، ساهمت بإحباط مخطط 
كب�ري الس�تهداف مناط�ق يف العاصمة 
إرهابية بواس�طة س�يارات  بعملي�ات 
إغف�ال  دون  وانغماس�يني،  مفخخ�ة 
دالالت التفج�ريات اإلرهابية االنتحارية 

الت�ي وقعت يف س�احة الطريان وس�ط 
بغ�داد يف الواح�د والعرشين من ش�هر 
كانون الثاني - يناير املايض، بعد هدوء 
وتوق�ف ملثل تل�ك العملي�ات دام حوايل 

عامني.
نقط�ة الوصل وااللتقاء ب�ني الهجمات 
الصاروخية عى البعثات الدبلوماس�ية 
األخ�رى،  املواق�ع  وبع�ض  األجنبي�ة 
وخروق�ات »داع�ش« األمني�ة، تتمث�ل 
يف توف�ري وتهيئ�ة األرضي�ات املطلوبة 
إلط�اق الدع�وات م�ن داخ�ل الع�راق 
وخارج�ه إلبق�اء الق�وات األمريكي�ة - 
األجنبي�ة عى أرض الب�اد تحت ذريعة 
عدم اس�تقرار األوضاع األمني�ة وبقاء 

التهديدات.
فهن�اك اليوم يف بغداد، كما هو الحال يف 
واش�نطن وعواصم أخرى، من يس�ّوق 
وي�روج لبق�اء - ب�ل لزي�ادة - القوات 

األمريكي�ة واألجنبي�ة يف الع�راق تح�ت 
ذريعة »أن مس�لحي »داع�ش« ما زالوا 
امل�دن والق�رى  أط�راف  موجودي�ن يف 
واملناطق النائي�ة، وهذا ما يضع الكثري 
م�ن العراقي�ل أم�ام وص�ول الق�وات 
الخط�رة  املناط�ق  تل�ك  إىل  العراقي�ة 
ومكافحة تلك العنارص التي تختبىء يف 
الصحراء الواسعة والكهوف والجبال«.

وع�ى ضوء هذه الرؤية املرتبكة، يذهب 
م�ن يتبنونه�ا اىل »أن هناك م�ن يتفق 
ع�ى بق�اء الق�وات األمريكي�ة وربم�ا 
زي�ادة عددها أكثر من الس�ابق، بعد أن 
أقدم ترامب عى إغ�اق مراكز التدريب 
والقواعد العس�كرية وأبق�ى فقط عى 
قاعدتني يف أربيل شمال العراق، وقاعدة 

عني األسد غرب محافظة األنبار«.
وه�ذا م�ا يتناق�ض تماًم�ا م�ع ثوابت 
الح�راك  ومطال�ب  الديني�ة  املرجعي�ة 

الش�ارع  الس�لمي، ومزاج  الجماهريي 
العراق�ي ع�ى وج�ه العم�وم، وكذل�ك 
الن�واب  مجل�س  ق�رار  م�ع  يتقاط�ع 
الص�ادر يف الخام�س من ش�هر كانون 
الثاني - يناي�ر من العام املايض 2020، 
القايض بإلزام الحكومة بإخراج القوات 

االجنبية من الباد.
وبم�ا أن األجواء والظروف السياس�ية 
والش�عبية غ�ري مهي�أة لفك�رة بق�اء 
الق�وات األمريكي�ة، ناهي�ك ع�ن زيادة 
أعداده�ا، فا بد لواش�نطن ومن معها، 
البحث عن بديل مناس�ب، يضمن بقاء 
األم�ور عى حالها من حيث الجوهر، يف 
ذات الوقت الذي يؤدي اىل تخفيف ردود 
األفع�ال واملواق�ف الرافض�ة، ومن هنا 
جاء س�يناريو زيادة أع�داد قوات حلف 
ش�مال األطل�ي )النات�و( العامل�ة يف 
العراق، علًما أن الفكرة ليس�ت جديدة، 

ولكن ل�م تتبلور الظروف املناس�بة وال 
الرضورات امللح�ة لرتجمتها عى أرض 

الواقع.
ويشري استاذ العلوم السياسية والسفري 
الس�ابق قي�س النوري، اىل ان�ه »يف ظل 
ثب�ات املصالح واألهداف االس�رتاتيجية 
للبيت األبيض، س�وف تبقي واش�نطن 
عى هدف اإلمس�اك بالع�راق، واإلبقاء 
علي�ه خارج التأثري يف بيئت�ه اإلقليمية، 
كأح�د األه�داف اإلس�رتاتيجية ألمريكا 
و«إرسائيل«، وس�تخضع عملية تقييم 
إبق�اء الق�وات األمريكي�ة م�ن عدم�ه 
يف الع�راق وف�ق ه�ذا اله�دف واملعي�ار 

اإلسرتاتيجي لدى واشنطن«.
ونقط�ة الوص�ل والرب�ط الثالث�ة م�ع 
»لعبة« القص�ف الصاروخي وخروقات 
»داع�ش«، ه�ي الدع�وة أو اإلعان عن 
التوج�ه اىل زيادة أعداد ق�وات »الناتو« 
التي غالًبا ما يرتدد أن »مهامها تدريبية 
وليس�ت قتالية«!، وي�رتدد كذلك ب«أن 
الوض�ع األمني يتطل�ب أن تكون هناك 
مساعدة ليس فقط من الواليات املتحدة 
األمريكية، بل م�ن الدول املتطورة أيًضا 
يف حلف »النات�و« للقضاء عى اإلرهاب 
الحقيق�ي ال�ذي تعاني من�ه أيًضا دول 

الجوار وليس العراق بمفرده«.
وه�ذا التس�ويق، قوبل برف�ض عراقي 
قاط�ع، لم يكن أقل مس�توى ووضوًحا 
م�ن رف�ض بق�اء الق�وات األمريكي�ة 
الب�اد  م�ن  إخراجه�ا  ع�ى  واإلرصار 

بأرسع وقت.
سياس�ية  اس�تحقاقات  هن�اك  وألن 
مختلف�ة قادم�ة، أبرزه�ا االنتخاب�ات 
الربملاني�ة املبك�رة، فيما ل�و أجريت يف 
املوع�د املح�دد لها يف العارش من ش�هر 
اىل  املقب�ل،  أكتوب�ر   - األول  ترشي�ن 
جانب التحدي�ات االقتصادية والصحية 
املقلق�ة، ف�إن الضغوط�ات الخارجية 
معززة بمشاكسات ومشاغبات داخلية 
س�تتواصل م�ن أج�ل توجي�ه األم�ور 
باملس�ارات التي ترغب بها وتخطط لها 
واشنطن وحلفاؤها، برصف النظر عن 

غياب ترامب وحضور بايدن.  

»داعش« وإهتزاز اإلستقرار.. حاجة أميركية للبقاء في العراق
تتمادى قوى الرش والظام املستكربة , وبمعيتها القوى 
السياسية الحاقدة عى مذهب اهل البيت عليهم السام 
, ب�ني الح�ني واالخ�ر,  باالعت�داء عى جن�ود املرجعية 
الدينية, من ابناء الحش�د الش�عبي, والذي�ن يرابطون 
ع�ى الحدود الس�ورية العراقي�ة , وذلك م�ن اجل فتح 
ثغرة لدخول وخ�روج الدواعش, وتنفي�ذ مخططاتهم 
االجرامي�ة داخل العراق,  بعد ان عجزوا عن الس�يطرة 
ع�ى ارايض العراق,  بفضل فتوى االمام السيس�تاني, 
وعزيمة من لبى الفتوى, ودماء الشهداء الذين سقطوا 
اثر تلك الفتوى, حيث انهت ه�ذه الفتوى املباركة حلم 
االس�تكبار العاملي وحواضنه م�ن دول املنطقة املتمثل 

بالغزو الداعيش, عى يد أبناء املرجعية الدينية.
إن مش�كلة االس�تكبار العاملي, ودواعش السياسة مع 
الحشد الش�عبي, هي مشكلة أساس�ها طائفي,  كون 
ه�ذا الحش�د ق�د أسس�ته مرجعي�ة النج�ف االرشف, 
واس�تجابت له كل الطوائف والقوميات, بعد أن وجدت 
يف ه�ذا امل�رشوع روح املواطن�ة الخالص�ة البعيدة عن 
التعص�ب القوم�ي والدين�ي, وان النج�ف االرشف هي 
صاحب�ة الق�رار النهائ�ي يف تحري�ر مس�تقبل العراق 

وتبديد كل احام االستكبار العاملي واتباعه.
اننا نحذر امريكا من حشدنا الشعبي..

ونقول لهم: ان الحش�د الشعبي الذي يمتلك من الحزم, 
والع�زم, واالرادة, والثب�ات, ورف�ض الضي�م, وعش�ق 
الش�هادة يف س�بيل الله تعايل ، والذي كان له الفضل يف 
دحر دولة الخرافة الداعشية, ضمن مواجهة عسكرية 
غ�ري متكافئ�ة اذهل�ت عقول الخ�رباء العس�كريني يف 

العالم, فهو قادر عى الرد يف الوقت املناسب 
وان كل املمارس�ات التي تمارس�ها امريكا, بمس�اعدة  
حواض�ن البع�ث الكافر, واش�باه الرجال م�ن مناطق 
الغربي�ة ,الذي�ن باعوا رشفه�م لاجنب�ي, يف الطارمية 
وس�امراء والح�دود الس�ورية  حيث قت�ل االبرياء من 
اتب�اع اه�ل البيت عليه�م الس�ام , بالحق�د الطائفي 
املقي�ت , ماه�ي اال ممارس�ات خائب�ة وس�وف تكون 
لرج�ال املرجعية الدينية صول�ة يف تلك املناطق, فان لنا 
قائد مس�رية وهو الذي يوجهنا ، انه القائد السيستاني 
العظيم, الذي لواله لضاع العراق, فهو الذي قاد سفينة 
العراق بكل حكمة وهدوء وسط تلك االمواج املتاطمة, 
بس�بب مراهقة وتهور وفش�ل وفس�اد الساسة الذين 

باعوا العراق يف النهاية ايل الدواعش.
فاح�ذروا يادول االس�تكبار العاملي , من يوما س�تزئر  

فيه اسود املرجعية الدينية, فالفتوى الزالت قائمة.

امريكا..
احذري حشدنا..!

السيد محمد الطالقاني 

بقلم/ سركيس ابوزيد
وأعم�ال  األمريكي�ة  التقاري�ر  ترك�ز 
الباحث�ني والخرباء يف ش�ؤون س�وريا 
وال�رشق األوس�ط، ح�ول الوض�ع يف 
س�وريا من�ذ تفج�ر الح�رب يف العام 
2011 حت�ى اآلن، وتثم�ن السياس�ة 
األمريكي�ة والغربي�ة يف تأمني املصالح 
والعقوب�ات  س�وريا  يف  األمريكي�ة 
والخي�ارات  وجدواھ�ا  االقتصادي�ة 
الرئي�س  أم�ام  املتاح�ة  املس�تقبلية 

األمريكي جو بايدن.
يف تقييم السياس�ة األمريكية السابقة 
اعت�ربت معظ�م التقري�ر أنھ�ا باءت 
بالفش�ل. وتوقفت الدراسات عند دور 
الق�وى الخارجي�ة، بم�ا يف ذلك رصاع 
الواليات املتحدة وروسيا، و«إرسائيل« 
وإيران، وروسيا وتركيا، ورصاع تركيا 
مع الوالي�ات املتحدة، وھن�اك اھتمام 
آخ�ر مھ�م وھ�و ع�بء الاجئني عى 
البل�دان املجاورة، ووض�ع الجماعات 
الكردية واس�تمرار الھجرة الجماعية 

يف تأجيج ردود الفعل.
وي�رى أح�د التقاري�ر أنه »باس�تثناء 
التص�دي لتھدي�د »داعش« يف ش�مال 
رشق سوريا، يمكن القول إن السياسة 
األمريكية بشأن سوريا منذ عام 2011 
فش�لت يف تحقيق أي نتائج إيجابية«. 
من ھن�ا، تنبع رضورة إح�داث تحول 
يف تلك السياس�ة. ويرى أن »السياسة 
الحالي�ة القائم�ة ع�ى ع�زل س�وريا 
وف�رض العقوب�ات عليھ�ا، نجحت يف  
شل اقتصاد الباد املدمر جراء الحرب، 
إال أنھا فش�لت يف إح�داث أي تغيري يف 

سلوك )الحكومة السورية(«.  
يط�رح أحد التقاري�ر ما ي�راه الخيار 
وھ�و  باي�دن،  إدارة  أم�ام  األفض�ل 
يتلخ�ص يف »ب�دء عملية دبلوماس�ية 
جدي�دة، تھ�دف إىل تقديم إط�ار عمل 
مفص�ل إلرشاك الحكوم�ة الس�ورية 
يف مجموع�ة مح�دودة م�ن الخطوات 
امللموس�ة والقابل�ة للتحق�ق وإعادة 
النظ�ر يف العقوبات من طرف الواليات 
املتحدة واالتح�اد األوروبي«. والھدف 
م�ن ھ�ذا اإلط�ار الجدي�د ھ�و »وقف 
دوام�ة االنح�دار يف س�وريا، وإع�ادة 
تنش�يط الدبلوماسية من خال إحراز 
تق�دم يف مختل�ف القضاي�ا، وتقدي�م 
نھج مرحيل يمنح الحكومة الس�ورية 

وداعميھا مساًرا جديًدا«.
لكن »ل�ن يتم من�ح ھذه التس�ھيات 

إاّل عندم�ا تتحقق أم�ريكا وحلفاؤھا 
خط�وات  تنفي�ذ  م�ن  األوروبي�ون 
ملموس�ة«. وي�رى التقري�ر أن إدارة 
بايدن بحاج�ة إىل التع�اون مع تركيا 
املنطق�ة  مش�اكل  لح�ل  وروس�يا 
أن  اال  ومكافح�ة تنظي�م »داع�ش«، 
»واش�نطن فش�لت يف دفع النظام إىل 
القبول بإصاحات دس�تورية واسعة، 
ومن�ح منطق�ة حك�م ذات�ي لألكراد 
ش�مال رشق الب�اد، رغ�م اس�تخدام 
الق�وة العس�كرية والضغ�وط املالية 
إرشاف  »تح�ت  وأض�اف  ّض�ده«. 
أمريكي، ت�م تحويل املنطقة )ش�مال 
رشق سوريا( إىل ش�به دولة بجيشھا 
الخ�اص... لكنھا ال تس�تطيع الدفاع 
عن نفس�ھا ب�ا بامل�وارد األمريكية«. 
ويعتقد واضع�و التقرير أن »مصالح 
الوالي�ات املتح�دة ال تقت�ي ضم�ان 
إدارة مناطق رشق سوريا بيد األكراد، 
بل احتواء التھديدات االرھابية ھناك«، 
وأن »تقّب�ل إدارة بايدن ملصالح تركيا 
وروس�يا يف سوريا سيسفر عن نتائج 

أكثر إيجابية«.
يتصاع�د الج�دل يف الوالي�ات املتحدة 
ح�ول اإلس�رتاتيجية الت�ي يج�ب أن 
تنتھجھ�ا اإلدارة األمريكي�ة الجديدة، 
بقيادة بايدن. وأمام الواليات املتحدة، 
حس�ب األفكار ال�واردة يف تقرير آخر 
أن ج�و باي�دن، يف س�وريا ھ�و أم�ام 
خياري�ن: إم�ا االس�تمرار يف املقارب�ة 
الحالية أو اعتماد عملية دبلوماس�ية 

جدي�دة تھدف إىل وض�ع إطار مفصل 
للتحاور مع الحكومة السورية بشأن 
مجموعة محددة من الخطط الفذة، إذ 
تقدم الواليات املتحدة وأوروبا مقابلھا 
املس�اعدة وعلي�ه، فإن�ه »م�ن خال 
اإلع�ان ع�ن سلس�لة م�ن الخطوات 
يمك�ن  عليھ�ا،  املتف�اوض  املتبادل�ة 
ألوروب�ا والوالي�ات املتحدة ممارس�ة 
نوع آخ�ر م�ن الضغوط عى س�وريا 
بغي�ة إط�اق اإلصاح�ات الت�ي ت�م 
رفضھا حت�ى اليوم، ووص�ول االدارة 
االمريكي�ة الجديدة يقدم فرصة فريدة 
لتغي�ري الوجھة والختب�ار جدوى ھذه 

املقاربة الجديدة«.
ويق�رتح املدافعون عن ھ�ذه املقاربة 
أن تك�ون الخط�ة علنية، ك�ي ُيعرف 
م�ن املس�ؤول عن فش�ل الح�ل. لكن 
مس�ؤولني غربيني وأمريكيني يقولون 
وُعق�دت  ُجرّب�ت  املقارب�ة  ھ�ذه  إن 
اجتماع�ات غ�ري علنية ب�ني الجانبني 
كم�ا  فيين�ا.  يف  وال�رويس  األمريك�ي 
يح�ذرون من أن »مقارب�ة كھذا تعني 
ب�دء التطبي�ع م�ع دمش�ق«. إح�دى 
مش�كات ھذه املقرتح�ات، ھي غياب 
الجيوس�يايس عنھ�ا، خصوًصا  البعد 
ھن�اك  باملقاب�ل  اإليران�ي.  الوج�ود 
توقعات روس�ية حيال سياسة اإلدارة 
األمريكية يف س�وريا، كش�فھا السفري 
ال�رويس يف دمش�ق )والذي يش�غل يف 
نف�س الوق�ت منصب مبع�وث بوتني 
الخاص اىل سوريا( ألكسندر يفيموف، 

ويقول إن واش�نطن س�وف »تواصل 
الس�ورية،  الحكوم�ة  ع�ى  الضغ�ط 
وبش�كل عام لن تتغري اإلس�رتاتيجية 
عھ�د  يف  س�وريا،  تج�اه  األمريكي�ة 
الرئيس جو بايدن، من الس�ابق ألوانه 
الحدي�ث عن خط�ط اإلدارة األمريكية 
فيما يتعلق بسوريا. لكن من الصعب، 
م�ن حيث املب�دأ، توقع ح�دوث إعادة 
نظر بالنھ�ج األمريكي، وعى األرجح، 
س�وف يس�تمر الضغط املب�ارش عى 

دمشق«.
وج�اء حدي�ث يفيم�وف بع�د ب�روز 
تقارير إعامية يف روسيا أخريًا، لفتت 
إىل »تنش�يط الوالي�ات املتحدة خطًطا 
يف س�وريا، لھا أھمية خاصة للناحية 
اإلسرتاتيجية، وتش�كل تھديًدا خطريًا 
ملوس�كو ودمش�ق«، وذلك م�ن خال 
إنشاء وتحديث قواعد جوية ومنصات 
ط�ريان جديدة عى نھر الف�رات، كما 
تعت�زم االدارة االمريكي�ة زي�ادة دعم 

الجماعات املسلحة الكردية«.
يك�ون  أن  التقدي�رات  ف�إن  لذل�ك، 
»امللف الس�وري« ج�زًءا م�ن امللفات 
ذات االولوي�ة لباي�دن وفريق�ه، كم�ا 
أن إدارة املل�ف الس�وري ل�م تتش�كل 
إىل اآلن  فيم�ا تغي�ب أي بوادر اھتمام 
ل�دى اإلدارة األمريكية الجديدة به. هل 
يس�تمر الرئي�س بايدن بنهج س�لفه 
أم س�يقود حركة تصحيحي�ة جديدة 
تجاه السياسات األمريكية يف سوريا؟ 

االنتظار سيد املوقف.

بقلم/ د. علي مطر
من�ذ وصول�ه إىل البي�ت األبي�ض ب�دأ الرئي�س 
األمريك�ي ج�ون باي�دن بإط�اق ترصيح�ات 
وإعط�اء توجيه�ات إلدارت�ه، تظهر أن�ه يعمل 
عى إعادة هيكلة السياس�ة الخارجية للواليات 
املتح�دة األمريكي�ة، وإنهاء وح�ل ملفات عدة، 
م�ن أهمه�ا مل�ف الح�رب ع�ى اليم�ن، حيث 
أعلن بايدن انته�اء الدعم األمريك�ي للعمليات 
الهجومي�ة التي تقوده�ا الس�عودية يف اليمن، 
كجزء من إصاح ش�امل للسياس�ة الخارجية 

األمريكية السابقة.
ب�دأت اإلدارة األمريكية الجدي�دة بطرح وتبني 
العديد من االلتزام�ات تجاه اليمن، كان أبرزها 
االلتزام بإنهاء العدوان الس�عودي الذي يشارف 
سنته السابعة، ومن شأن ذلك أن يحقق هدفني 
معلن�ني إلدارة باي�دن وهم�ا اس�تعادة ال�دور 
القي�ادي للواليات املتحدة يف الش�ؤون الدولية، 
وتخفيف التوترات يف الخلي�ج، لتخفيف العبء 
عليها يف الرشق األوسط، من أجل التوجه الكيل 
ملواجه�ة الصني، فضاً عن التف�رغ للعمل عى 

احتواء إيران.
»األسباب التي تفرض وقف الحرب«

مكاس�ب  تحق�ق  ل�م  الس�عودية  أن  ش�ك  ال 
اس�رتاتيجية تذكر خال ست س�نوات، وبدون 
مواربة يمكن القول إن العدوان العسكري فشل 
يف تحقيق أهداف�ه املتمثلة بالقضاء عى حركة 
»أنصار الل�ه« ورضب البيئة اليمني�ة املقاومة 
للع�دوان، حيث ل�م تحقق ه�ذه الحملة تدمري 

البنية التحتية اليمنية وقتل املدنيني.
باإلضاف�ة إىل ذل�ك، ف�إن هذه الحرب كش�فت 
ع�ن رصاع الحليفت�ني املزعومت�ني الس�عودية 
واإلم�ارات ع�ى مناط�ق النفوذ وال�ذي أدى اىل 
تعقي�د الوض�ع وربما يع�د من األس�باب التي 
أجربت السعودية عى القبول بمبدأ وقف الحرب 
والتف�اوض مع حرك�ة »أنصار الل�ه«، خاصًة 
مع خس�ارة حكومة هادي ملس�احات واسعة، 
ابت�داء م�ن مديرية نهم رشق صنع�اء، وصواًل 

إىل مدين�ة الح�زم عاصمة محافظ�ة الجوف 
قرب الحدود الس�عودية، وتراجع ما يسمى 

بالرشعي�ة إىل صحراء ُخب والش�عف، آخر 
معاقله�ا يف محافظ�ة الجوف، وخس�ارة 
محافظ�ة م�أرب الغنية بالنف�ط والغاز 
الت�ي من املتوقع تحررها من أيادي قوى 
العدوان ومرتزقتهم قريًبا، وذلك وفق ما 
تش�ري دارس�ة صادرة عن مركز االتحاد 

لألبحاث.
فش�ل  أيًض�ا  الرئيس�ية  األس�باب  وم�ن 

الس�عودية يف حماي�ة منش�آتها الحيوي�ة 
والنفطي�ة من خط�ر الصواريخ البالس�تية 

للجيش اليمني، وهنا يمكن الحديث عن فش�ل 
سعودي-اماراتي مقابل ردع اسرتاتيجي فاعل 
لحركة »أنص�ار الله«، فالحرك�ة تمتلك قدرات 
صاروخي�ة عالي�ة، غ�رّيت املعادل�ة وافش�لت 
القدرة العسكرية لقوى العدوان، خاصًة أن هذه 

الصواريخ قادرة عى إصابة القواعد العسكرية 
اإلس�رتاتيجية يف جن�وب الس�عودية وصواًل اىل 

عمق الوسط عى مقربة من الرياض.
وقد ش�كل وص�ول املقاوم�ة اليمني�ة إىل باب 
املندب مخاوف جيو-اس�رتاتيجية لدى صانعي 
القرار األمريكيني الذين يرونه تهديًدا للمصالح 
األمريكي�ة أواًل من خال ما يمثله من س�يطرة 
ع�ى املاح�ة البحري�ة، كم�ا أن حرك�ة مرور 
الس�فن يف البحر األحمر أصبح�ت تحت مرمى 
الصواري�خ الباليس�تية اليمني�ة وهذا يش�ّكل 

تهديًدا ألمن »ارسائيل« واملصالح الغربية.
أما من ناحية املكاس�ب السياسية، فلم تحقق 
هذه الح�رب أهدافها، ولكنها س�ببت مأس�اة 
إنس�انية دفع ثمنها الش�عب اليمني مع تدمري 
للبنى التحتية وهذا كان سبًبا من األسباب التي 
ق�د تدف�ع اإلدارة األمريكية للرتاج�ع عن دعم 
تحال�ف العدوان لتلمي�ع صورته�ا. وقد طرح 
يف الكونغ�رس مناقش�ة ح�ول رضورة اتخ�اذ 
تداب�ري وإج�راءات تخ�دم املصال�ح االمريكية 
لوقف الحرب، كما فشلت الصفقة السعودية-

االماراتي�ة التي كان�ت تقتي تقاس�م النفوذ 
والس�لطة ب�ني الحكوم�ة اليمني�ة واملجل�س 

االنتقايل الجنوبي.
»املكاسب األمريكية من وقف الحرب«

تس�عى إدارة باي�دن للع�ب دور ري�ادي جديد 
يف منطق�ة الرشق األوس�ط، خاص�ًة من خال 
اعتم�اد دبلوماس�ية نش�طة، تعي�د الق�وة إىل 
السياس�ة الخارجية األمريكية، فكانت الدعوة 
إىل الس�عي إلنه�اء الح�رب، ومحاول�ة مللم�ة 
الوض�ع اإلنس�اني، واحتواء األزم�ة من خال 

جل�ب األط�راف املتصارعة اىل 
املفاوضات،  طاولة 

يل  لت�ا با و

الخ�روج من م�أزق تحمل املس�ؤولية يف رصاع 
دمر اليمن وتس�بب يف خسائر برشية يف انتهاك 
ص�ارخ ل�كل القوان�ني واالتفاقي�ات الدولي�ة 

لحقوق االنسان والقانون الدويل اإلنساني.
وبالنظر إىل التوت�رات يف الخليج، واىل احتمالية 
الدخ�ول يف رصاع طوي�ل األمد مع إي�ران، ولو 
كان غ�ري معل�ن حالًيا، ف�إن إنه�اء الرصاع يف 
اليمن وإخراجها من س�احة املواجهة املحتملة 
م�ع إيران يع�د هدًف�ا اس�رتاتيجًيا أمريكًيا قد 
ت�زداد أهميته مع مرور الوق�ت، كذلك من أجل 
التمهيد إلمكانية الع�ودة للتفاوض األمريكي-
اإليراني وال�ذي يعترب األمريكي أّن امللف اليمني 
جزء أس�ايس منه. وبالتايل، سوف يساعد إنهاء 
الح�رب وحل الن�زاع اليمني عى إع�ادة تركيب 
بقية أج�زاء أحج�ار مرشوع الرشق األوس�ط 
وفقا للمصال�ح األمريكية والغربية يف املنطقة، 

وتأمني املوقع الجغرايف اإلسرتاتيجي لليمن.
ويف مقابل ذلك، س�وف تبدأ واش�نطن بالرتكيز 
عى ورقة تقس�يم اليمن اىل شمال وجنوب بما 
يجعله أمرًا واقًعا يضعف اليمنيني ويس�قط أي 
مبادرة لوح�دة الصف اليمني ووح�دة أراضيه 
وشعبه، فضاً عن االعتماد عى الوكاء املحليني 
والعم�اء، للقي�ام بعملي�ات أمني�ة وانتقامية 
إلرب�اك الس�احة اليمني�ة الداخلي�ة وخلق بؤر 
للفتن�ة، ولكن يف املحصلة فإن الش�عب اليمني 
يتج�ه لن�رص عزيز وكب�ري عى ق�وى العدوان، 
ويش�كل ق�وة جدي�دة يف املنطق�ة م�ع حركة 
»أنصار الله« قادرة ع�ى مواجهة أعداء اليمن، 
املنطق�ة،  يف  الك�ربى  القضاي�ا  يف  واملش�اركة 
وخاصًة يف الس�عي إىل تحرير فلس�طني، وردع 
الع�دو اإلرسائييل صاح�ب املطامع يف 

البحر األحمر.

السياسة األميركية في سوريا .. 
هل يقود بايدن حركة تصحيحية ؟

إنهاء الحرب على اليمن .. األسباب والمكاسب
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الديوانية يتعاقد مع المدرب البرازيلي سواريس 

سمير كاظم يرغب بتدريب فريق اخر بعد الديوانية

الحدود يفقد ثالثة العبين امام الكهرباء

ت�ويف نجم الكرة العراقية الس�ابق 
صباح عب�د الجليل إثر مضاعفات 
فريوس كورونا املستجد، عن عمر 

ناهز السبعني عاما.
وأصي�ب عب�د الجلي�ل بالفريوس 

قبل س�بعة أيام مر خاللها بحالة 
يف�ارق  أن  قب�ل  س�يئة  صحي�ة 

الحياة. 
ويعد عبد الجلي�ل أحد نجوم جيل 
بطول�ة  يف  وش�ارك  الس�بعينيات 

الخليج العربي ع�ام 1976 وتألق 
س�نوات مع املنتخ�ب وتوج بلقب 
ال�دوري مدربا عندم�ا أرشف عىل 
قيادة الغريمني الزوراء عام 2001 

والقوة الجوية عام 2005.

كورونا يخطف المدرب صباح عبد الجليل 

ديربي الشمال يبرز في ختام مباريات 
الجولة الحادية والعشرين

تختتم مساء اليوم االثنني منافسات الجولة 
الحادي�ة والعرشي�ن م�ن ال�دوري املمت�از 
بإقام�ة خمس مباريات يف مالعب العاصمة 

بغداد واملحافظات.
املباري�ات الخمس تعد فرصة لبعض األندية 
لتصحي�ح مس�ارها يف الئح�ة الرتتيب ومن 
يبحث�ون عن طوق نجاة للهروب من ش�بح 

الهبوط.
الحدود × الكهرباء

اللق�اء األول س�يجمع الح�دود والكهرباء، 
التاج�ي  يلعب�ان ع�ىل ملع�ب  والفريق�ان 
فالح�دود  لهم�ا  مهم�ة  املب�اراة  وتع�د 
املرتاج�ع يف الئح�ة الرتتيب يع�ي أن النقاط 
الث�الث ستس�اويه بالرصيد م�ع الكهرباء، 
ويراه�ن مدربه مظفر جب�ار عىل املحرتفني 

واإلضافات الجديدة لتحقيق نتيجة طيبة.

يف املقابل فريق الكهرباء الهادئ يف املريكاتو 
يسعى الستعادة توازنه بعد أن قدم مستوى 
متمي�زا املوس�م املايض لكنه يف هذا املوس�م 
لم يكن مقنع�ا، الفوز س�يجنبه الدخول يف 

متاهة الفرق املهددة بالهبوط.
الحدود يحتل املركز التاسع عرش برصيد 17 
نقطة فيما يحت�ل الكهرباء املركز الخامس 

عرش برصيد 20 نقطة.
زاخو × أربيل

ديرب�ي الش�مال س�يجمع زاخ�و وأربي�ل، 
والفريقان يعتمدان عىل مدربني ش�ابني تم 

التعاقد معهما بوقت متأخر.
وس�تكون املباراة االختبار األول ملدرب زاخو 
س�امي بحت الذي تم التعاقد معه قبل ثالثة 
أي�ام، بينما س�يكون االختب�ار الثالث للؤي 

صالح مدرب أربيل.

زاخ�و يحت�ل املرك�ز الس�ادس برصي�د 30 
نقط�ة فيما يحتل أربي�ل املركز الرابع عرش 

برصيد 20 نقطة.
أمانة بغداد × الشرطة

ويف مب�اراة أخ�رى يس�تضيف أمان�ة بغداد 
الجريح فريق الرشطة.

نتائ�ج أمانة بغ�داد يف الج�والت األخرية لم 
تك�ن مقنع�ة رغ�م أنه ع�اد من تع�ادل يف 
الجول�ة املاضية مع أربي�ل يف ملعب دهوك، 
لكن الفوز يف مب�اراة الرشطة يبقى طموح 

الجهاز الفني رغم صعوبة املواجهة.
يف املقاب�ل الرشط�ة يس�عى للتعويض بعد 
خس�ارته مب�اراة الديرب�ي أم�ام ال�زوراء، 
وترك�ت املباراة آثارا س�لبية يس�عى املدرب 
الرصبي اليت�ش لتجاوزها من خالل مباراة 

بغداد.

أمانة بغداد يحتل املركز التاس�ع برصيد 25 
نقط�ة فيم�ا يحتل الرشط�ة املرك�ز الثالث 

برصيد 36 نقطة.
القوة الجوية × نفط البصرة

املتص�در القوة الجوي�ة س�يكون يف مباراة 
س�هلة نس�بيا ع�ىل ال�ورق مع الق�ادم من 

الجنوب نفط البرصة.
فريق الق�وة الجوي�ة يس�عى للحفاظ عىل 
خطوات�ه املتزن�ة واالس�تمرار باالنتصارات 
وتفوي�ت الفرص�ة عىل ال�زوراء املالحق له، 
باملقاب�ل نفط البرصة يع�ي صعوبة املباراة 
لتضيي�ق  أس�لوب مغل�ق  وس�يعتمد ع�ىل 

املساحات لعله يخرج بمراده من املواجهة.
القوة الجوية يف ص�دارة الرتتيب برصيد 44 
نقطة فيما يحتل نفط البرصة املركز الثالث 

عرش برصيد 22 نقطة.

الميناء × السماوة
يس�تضيف ملعب الفيح�اء، مب�اراة امليناء 
املتع�ايف يف األدوار األخ�رية وفريق الس�ماوة 

الطموح.
امليناء بعد اس�تعادة عدد م�ن نجومه منهم 
محمد شوكان وعمار عبد الحسني وتعاقده 
مع محرتفني عىل مستوى مميز، تمكن من 
التقدم بخطوات واثقة من خالل االنتصارات 

التي تحققت عىل يد املدرب عادل نارص.
يف املقابل فريق السماوة الطموح الذي يلعب 
باإلمكانيات املحدودة ويجتهد مدربه شاكر 
محم�ود للحف�اظ ع�ىل حظوظ�ه يف البقاء 

بالدوري املمتاز.
املين�اء يحتل املركز الثان�ي عرش برصيد 23 
نقط�ة فيما يحتل الس�ماوة املرك�ز الثامن 

عرش برصيد 18 نقطة.

يتصاع�د الِح�راك األوملب�ي من�ذ انتهاء موع�د اس�تالم وفرز اس�تمارات 
املرّشحني واملرّش�حات لالنتخابات التكميلية لعضوية الجمعية العمومية 
للجنة األوملبية الوطنية، الستمالة االصوات الداعمة لهذه الشخصية وتلك، 
من دون مراعاة الظروف التي أحاطت بامللف األوملبي، وأضاعت س�نتني يف 
أزمة متداخلة ما بني املؤّسس�ة ذاتها والحكومة، وما بني قادتها أنفسهم 
الذي�ن أّك�دوا عرب مناكف�ات ترشي�ن الثان�ي 2020 أنهم ل�م يتواجدوا يف 

مواقعهم السابقة من أجل مصلحة الرياضة!
املراق�ب الحصيف لخطوات اللجن�ة املؤقتة املكلفة ب�إدارة العمل األوملبي 
يرى أن فتح باب الرتش�يح لقبول استمارات الرياضيني عرب النوافذ األربع 
)الرياضيون األوملبيون، اللجنة النس�وية، االتحادات غري األوملبية املعرتف 
به�ا واملمّيزات واملمّيزون( يدرك أن قي�ادة األوملبية يف الدورة املقبلة، وهي 
األصعب عىل مّر تاريخ الرياضة، لن تكون يف منأى عن املشكالت والتصادم 
م�ع املؤّسس�ة الدولي�ة مرّة أخ�رى، إذ ل�م تزل عملية الرتش�يح وتس�لّم 
استمارات املرشحني محكومة برغبات شخصية بال أسس علمية تدعمها 
خ�ربة الري�ايض وعمره العم�ي والواجب�ات املُنجزة عىل مس�توى اإلدارة 
ونظافة سجلّه من أية إشارة تخرق الئحة األخالقيات، واألهم من كل ذلك 
هل أن املرّشح بمستوى املرحلة الحرجة للنهوض بمؤسسة عريقة فقدت 
ثقة املجتمع الريايض بتحويل األموال التي تجاوزت الثالثني مليار دينار يف 

العام الواحد اىل ثالثني ميدالية أوملبية وآسيوية يف أربعة أعوام؟!.
سؤال ينبغي وضعه أمام رئيس الحكومة ووزير الشباب والرياضة اللذين 
يدركان خطورة املأزق األوملبي الذي اس�تنزف أم�واالً كبرية وأحرج الدولة 
أمام املؤسس�ات الدولي�ة بالبحث عن حلول عىل ط�اوالت لوزان والدوحة 
ومس�قط نتيج�ة ضع�ف إدارة رئيس وأعض�اء املكتب التنفيذي الس�ابق 
للجن�ة األوملبية، واس�تعراض بعضهم عضالتهم يف برام�ج تلفازية طوال 
مدة عملهم انتهت بفضيحة اقتحام األوملبية التي لم تكن س�وى مرتاس�ًا 

لعالقات الُخالّن.. وال عزاء لحقوق األبطال!
يقول األديب امل�رصي نجيب محفوظ »عندما ُتقاب�ل أحدهم، ويحكي لك 
عن خيبته بالناس، فهو يبعث لك برس�الة معناه�ا أرجوك ال تُكن منهم« 
والكابت�ن عدنان درجال باَت جزءاً من مرشوع األوملبية الدولية اإلصالحي 
لنظريته�ا العراقي�ة، وُمنَح الثق�ة بالتدّخل يف إيجاد مخ�ارج لألزمة التي 
ل�م تنتِه بتش�كيل املؤقت�ة مثلما يعتقد البع�ض، بل ال ب�ّد أن تلتقي رؤية 
الحكوم�ة ممثلة بالوزي�ر مع الجمعية العمومي�ة لألوملبية حول مؤّهالت 
قادته�ا للمرحل�ة القادمة، وأالَّ يكوَن متواِطئاً بقص�ٍد أو دون قصد مثلما 
يتوّج�س بعض املخلصني للرياضة م�ن تنفيذه الرس�الة الدولية املؤّرخة 
ب� 12 شباط 2021 كإس�قاط فرض وَيخُرج لنا مكتباً تنفيذياً جديداً من 

رحم اقرتاع مريض!
القائم�ة املُعلن�ة عرب بي�ان املؤقتة س�تمارس حقه�ا االنتخاب�ي بصورة 
طبيعي�ة للفوز بمقاعد الجمعي�ة العمومية، وليس صعب�اً معرفة دوافع 
ترش�يح كل ش�خص، هناك من يراها فرصة للظهور ثاني�ة بعد اختفائِه 
وآخر نكاية بمن ش�ّكك يف مؤهالته، وأخرى لرّد اعتبارها، وفالن يستجب 
ألنانيته عىل امليض بالرتش�يح برغم اخفاقه يف الدورة املاضية، وعالّن يعلم 
أنه ُمس�تبَعد ويرّص عىل املنافس�ة إعالمياً لغاية يف نفس�ه! فَمْن املُرّش�ح 
املُنِق�ذ للوضع األوملبي يف العراق وس�ط غياب معاي�ري دقيقة تفاِضل بني 
املتنافس�ني، وتقط�ع حب�ل املخاتلة للعب ب�أوراق التصوي�ت ِعرب رحالت 
مكوكية - تنسيقية بني هذه املدينة وتلك لضمان منح الثقة بال منهج وال 
برنامج وال رشوط مهنية ترتقي ألهمية تطوير القطاع األوملبي وانتشاله 

اق الحقوق؟! من أيدي بعض الجهلة والطارئني وُسّ
خي�ارات العمومية ُحرّة مس�تقلة ومكفولة يف نظامه�ا الداخي النتخاب 
مكت�ب تنفيذي جديد للجنة األوملبية الوطنية، وبالوقت نفس�ه فإن أموال 
الحكوم�ة مقّيدة بضغط اقتصادي صعب، وال يمك�ن العبث بها يف اِنفاق 
غري ُمنّظم يش�وبه الفس�اد وال ُيحّقق للعراق أي ُمنج�ز ميداني يوازيه يف 
القيم�ة، وعليه يتوّج�ب أن تكون قائمة التنفيذي املُلبي�ة لطموح الوزارة 
والعمومية موضع تفاهم مش�رتك هذه املرّة، ويتحّمل الطرفان مسؤولية 
تمريره�ا بش�فافية تام�ة تعتمد األج�در كف�اءة وحرصاً ع�ىل مصلحة 
الرياضة واملُحافظ عىل ُسمعة البلد لئال تهتّز ثانية 

بوشاية محلية أو وصاية خارجية!

أزمة أولمبية الُخالن!

إياد الصالحي

تعاق�د ن�ادي الديوانية م�ع املدرب 
الربازي�ي لوزانو س�واريس، لقيادة 

الفريق خلًفا لسمري كاظم.
وقال رئيس الهيئة اإلدارية للنادي، 
حس�ني العنكويش »ت�م التعاقد مع 
امل�درب الربازيي لوزانو س�واريس، 
م�ع  ماتي�وس،  كل�ودا  ومواطن�ه 
املس�اعدين  باملدرب�ني  االحتف�اظ 

سعيد محسن ومالك فيوري«.
وأضاف »الديوانية أكمل التعاقد مع 
الالعب البوس�ني نيدو توركوفيتش 
الس�عودي،  التق�دم  م�ن  قادًم�ا 

وسيشكل إضافة نوعية للفريق«.
فضل�ت  الديواني�ة  إدارة  أن  ون�وه 
التعاق�د م�ع مدرب أجنب�ي، بعدما 
منح�ت أكث�ر م�ن فرص�ة للمدرب 

املحي.  يشار إىل أن نادي الديوانية، 
قرر إقالة املدرب س�مري كاظم، بعد 

خسارة الفريق أمام النجف بهدفني 
دون رد.

الديواني�ة  م�درب  كاظ�م  س�مري  ق�ال 
الس�ابق، انه لن يع�ود للعمل اإلداري مع 

أي ناد آخر.
وقال كاظم »التجربة مع الديوانية كانت 
ناجح�ة رغ�م بع�ض النتائج الس�لبية، 
موضحا أنه حس�م امره وتوجه اىل عالم 

التدريب ولن يعود للعمل االداري«.
واش�ار اىل ان�ه »انج�رب يف عودت�ه للعمل 

اإلداري كنائ�ب للرئي�س بن�ادي الق�وة 
الجوية ولم يندم عىل اس�تقالته والتوجه 
للعمل الفني مع الديوانية رغم من المني 

لقراري األخري برتك العمل االداري«.
واض�اف انه يجد نفس�ه بالعم�ل الفني 
أكثر من العم�ل االداري ووعد ان تجربته 

مع الديوانية ستتكرر مع فريق آخر.
واك�د كاظ�م أن خروج�ه كان طبيعي�اً 

من نادي الق�وة الجوية واس�تقالته من 
اإلدارة كنائب للرئيس كان امراً مدروس�ا 
و«ان ن�ار التدريب عن�ده افضل من جنة 

االدارة«.
واختتم »أتمنى للديواني�ة تحقيق نتائج 
طيب�ة بوج�ود الرئيس الش�اب حس�ني 
العنكويش الذي لم يقرص مع احد«، الفتاً 
إىل ان�ه »اس�تقطب للفريق س�تة العبني 

جدد سيكونون اضافة قوية وستتحسن 
النتائج يف املباريات املقبلة«.

وكان�ت ادارة الديوانية ومدربه الس�ابق 
س�مري كاظ�م قد اتفق�ا عىل ح�ل العقد 
امل�ربم بال�رتايض، بع�د خس�ارة الفريق 
االخ�رية امام فريق النج�ف بهدفني دون 
رد يف الجولة االوىل من منافس�ات املرحلة 

الثانية لدوري الكرة املمتاز.

يفتق�د فري�ق الح�دود لجه�ود ثالثة م�ن عن�ارص الفريق 
املؤثري�ن يف مواجه�ة غد اإلثنني أم�ام الكهرب�اء يف الجولة 
الحادي�ة والعرشي�ن من ال�دوري العراقي والتي س�تقام يف 

ملعب التاجي.
وقال مدرب الحدود مظفر جبار إن »الثالثي رضا نرص الله 
ومن�ار طه وأم�ري أحمد س�يغيبون عن مواجه�ة الكهرباء 

نتيج�ة تراك�م البطاقات الصف�راء«، الفت�ا إىل أن »الجهاز 
الفني يراهن عىل البدالء لس�د الفراغ الذي سيخلفه الثالثي 

املحروم من املشاركة«.
وبني: »فريقنا يف ترتي�ب حرج وال يمكن أن نهدر 

نقاطا أكثر وبالتايل سيكون شعارنا عدم 
الخس�ارة ونبح�ث بش�كل ج�اد عن 

النقاط الثالث والالعبون بمستوى 
بدني وفني جيد«.

وأش�ار: »املحرتف�ون بجاهزية 
الالع�ب  باس�تثناء  جي�دة 
األردن�ي أحم�د الصغري حيث 

ل�م يص�ل إىل اآلن إىل بغداد، 
دغافل�ة  اإليران�ي  لك�ن 

جوزي�ف  واإليف�واري 
ك�ويف  والنيج�ريي 

جاهزون للمواجهة«.

أعلنت إدارة نادي زاخو العراقي، تعاقدها مع املدرب 
الشاب، س�امي بحت، خلفا للمدير الفني املستقيل، 

أحمد صالح.
وقال مرشف الفريق، طه زاخويل، إن »بحت سيبارش 

مهمته حيث سيقود أول وحدة تدريبية.

وأضاف زاخ�ويل أن »اإلدارة، وضع�ت ثقتها باملدرب 
الش�اب، لقناعته�ا التامة بقدرته ع�ىل الحفاظ عىل 
توازن الفريق، الذي يحتل املركز الس�ادس يف الدوري 

املمتاز، برصيد 30 نقطة«.
من جهة أخرى، قدمت إدارة زاخو ش�كرها للمدرب 

الس�ابق، أحمد صالح، ع�ىل الجهود الت�ي بذلها مع 
الفري�ق، والنتائ�ج التي حققها خ�الل املرحلة األوىل 
من الدوري، وأكدت اس�تعدادها لدعم املدرب الجديد، 

وتوفري سبل النجاح له يف مهمته الجديدة.
وكان ص�الح قد اعتذر عن عدم تكملة املش�وار، مع 

األوىل،  املرحلة  نهاية 
يف  الفري�ق  وق�اد 

أمام  املاضي�ة  املب�اراة 
الكرخ، املدرب املساعد هيثم 

متعب، والتي انتهت بالتعادل )1-1(.

زاخو يسمي بحت مدربًا لفريقه الكروي 



يستعى مانشستر يونايتد لتجديد عقد مدافعه اإليفواري 
إريك بايتي يف موعد أقصتاه الصيتف املقبل.وينتهي عقد 
مدافتع يونايتتد، يف الصيتف املقبل، لكن مانشستر فعل 
بنتد التمديتد ملوستم آخر.ووفًقتا لصحيفة »ديتي ميل« 
الربيطانيتة، فإن مانشستر يونايتد يتفتاوض حالًيا مع 
بايتي من أجل التجديد ملدة 3 مواستم أخرى.وأشتارت إىل 
مانشستر يونايتتد منتح بايتي مهلتة للتفكتر يف العقد 
الجديد حتتى الصيف املقبل، وإذا لم يوافتق عىل التوقيع، 
ستيضطر النتادي اإلنجليزي لبيعه، حتتى ال يرحل مجاًنا 
بعتد عام.وأوضحت الصحيفة الربيطانية أنه رغم إعجاب 
أويل جونتار سولستكاير، متدرب يونايتد، بقتدرات بايي، 
لكتن يبحتث املدير الفنتي عن التعاقتد مع مدافتع جديد 
للمشتاركة أساستًيا إىل جانب هاري ماجواير.وذكرت أن 
الخيارات املتاحة أمام مانشسر يونايتد هي جول كوندي 
)إشتبيلية(، وإبراهيمتا كوناتتي )اليبزيتج(، وبتن وايت 

)برايتون(.

أكتد األملانتي يورجتن كلوب، متدرب ليفربتول، أن املرصي 
محمد صالح نجم الريدز لن يذهب إىل أي مكان. 

وكانت العديد متن التقارير ربطت صالح باالنتقال إىل ريال 
مدريد وبرشلونة وبايرن ميونخ. وقال كلوب، يف ترصيحات 
أبرزتها صحيفة »مترور« الربيطانية: »إن عدم بيع صالح 
مهم جًدا، سواء بالنسبة للفريق أو كي يظل مو معنا هنا«. 
وأضتاف: »ال يجب عي مدح العبتي فريقي يف أحيان كثرة، 

لكنني أحب القيام بهذا األمر دائًما«. 

وتابتع املتدرب األملاني: »لكتن يف حالة صالح، فتإن أرقامه 
تتحدث عن نفستها فقط. إنه ليس مجرد هداف. لقد تطور 
كثتًرا عىل مستتوى ذكاء كرة القدم، وهو العتب مهم جًدا 

بالنسبة لنا«. 
وواصل كلوب: »آمل أن يكون صالح عىل هذا املستوى لفرة 

طويلة جدا«. 
واختتم: »طاملا أظهر فريقي أن لديه رغبة يف الفوز أو تغير 

الوضع الذي نعيشه، سأدعمه بشكل كامل«.

قتال بيتب جوارديتوال متدرب مانشستر ستيتي إن 
متابعتة نجتاح فريقته يف تحقيتق سلستلة متن 20 
انتصتارا متتاليتا يف كل املستابقات تمثتل واحدة من 
أعظم إنجازاته خالل مسرته الحافلة مع كرة القدم.

وستجل املدافعتان روبن ديتاز وجون ستتونز ليفوز 

ستيتي 2-1 عىل وستت هام يونايتد ويعتزز تصدره 
للتدوري اإلنجليزي املمتاز بفارق 13 نقطة عن جاره 

وغريمه وأقرب منافسيه مانشسر يونايتد.
وحقق ستيتي رقمتا قياستيا بحصتد 100 نقطة يف 
مسترته نحتو اللقتب يف موستم 2017-2018 وفاز 

بتكل األلقتاب املحلية األربعة يف املوستم التتايل، لكن 
جوارديتوال يعتقتد أن سلستلة االنتصتارات الحالية، 
والتتي تأتي يف خضم جائحة كوفيد-19، تعد من أبرز 

لحظاته.
وقال جوارديوال »يف هذه الفرة، وخالل هذه الحقبة، 

ومتع املوقف الحايل، فإن النجتاح يف تحقيق 20 فوزا، 
ربمتا يعد من أبترز اإلنجازات التتي حققناها معا يف 

مسراتنا«.
وأضاف »هذا ال يعني الفتوز باللقب لكن هذه الفرة 
متن الزمن، هي أصعتب فرة يف إنجلترا، يف ظل عدم 
الحصول عىل راحة ملدة أستبوع واحد عىل مدار ثالثة 
أو أربعة أشتهر، وخوض مبتاراة كل ثالثة أيام، ومع 
أزمة كوفيد، وموقف اإلصابات، لذا فتحقيق مثل هذه 

املسرة من االنتصارات املتتالية يعني قوة ذهنية«.
وقال جوارديوال إن جدول املباريات املزدحم يؤثر عىل 
الفريق بكل تأكيد رغم واقع نجاحه يف إجراء تغيرات 

باستمرار يف التشكيلة.
وأضتاف »ذهنيتا يكتون األمتر صعبا ألننتا نخوض 
مباريتات عديدة كل ثالثة أيام. بدأ الناس يف الشتعور 
باإلرهتاق.. يجب أن ننال راحتة ذهنية وبدنية. إذا لم 

يحدث ذلك، فال يمكن التحمل«.
اىل ذلك يفكر بيب جوارديوال، مدرب مانشسر سيتي، 
يف ضم أحد النجوم الشبان يف الدوري اإلسباني، وفقا 

ملا أكدته تقارير صحفية. 
وذكرت صحيفتة »مرور«، أن جوارديوال مهتم بضم 
الستويدي ألكستندر إيزاك البالغ من العمر 21 عاما، 

والذي يلعب يف صفوف ريال سوسييداد. 
ويقدم إيزاك الذي سبق له اللعب يف صفوف بوروسيا 
دورتمونتد، مستتويات مميزة هذا املوستم، وستجل 

حتى اآلن 12 هدفا يف الليجا. 
وأضافت الصحيفة أنه ويف حال قرر ستيتي االنصياع 
لرغبتة مدربته، فإنه ستيقدم عرضا ماليتا إىل جانب 

التخي عن أحد العبيه من أجل استقطاب إيزاك.
 وانتقل إيزاك إىل ستوييداد قادما من دورتموند العام 
2019، مقابل 6 ماليني جنيه إسرليني، ومن املتوقع 
أن تبلغ قيمته السوقية حاليا 5 أضعاف ها املبلغ عىل 

أقل تقدير.
ويملتك دورتموند اتفاقا يمنحته أفضلية التعاقد مع 
إيتزاك مجددا بعد نهاي كل موستم مقابل 25 مليون 
جنيه إسترليني، لكن املهاجم السويدي غر راغب يف 

العودة إىل الفريق األملاني.
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عتىل الرغم متن الوقت العصيب التذي يمر به 
أتلتيكتو مدريد والتذي أقر به املتدرب دييجو 
سيميوني عقب خسارة الفريق أمام تشيليس 
بتدوري األبطال )0-1(، إال أنه أعرب عن ثقته 

التامة يف الالعبني وأكد أنهم يتبعون خطته.
مؤتمتر  ختالل  األرجنتينتي  املتدرب  وقتال 
صحفتي »بتكل رصاحة أثق كثترا يف فريقي. 
أثتق يف الالعبتني ويف قدراتهتم ويف العمل الذي 
نقدمه ونقتوم بتطويره. هنتاك أمر يعطيني 
الكثر متن التفاؤل وهتو أن الالعبني يتبعون 

خطتة وينفذونها. هتذا هتو الطريق«.ولعب 
الثالثتاء املتايض  الروخيبالنكتوس مواجهتة 
أمام البلوز بطريقتة دفاعية ولم يقم الفريق 
بالتستديد عىل مرمى الخصم. وألول مرة هذا 
املوستم يتلقتى الفريتق املدريدي خستارتني 
متتاليتتني األوىل يف الليجتا والثانيتة بتدوري 
األبطتال، وذلتك يف الوقتت التذي يطالبته فيه 
املشتجعون بالفوز يف التحتدي الصعب املقبل 
أمتام فياريتال يف التدوري وعتىل ملعتب )ال 

سراميكا(.

فياريتال  أن  »أتصتور  ستيميوني  وأضتاف 
وستيمتلك  الكترة  عتىل  كثترا  سيستتحوذ 
وبضغتط  بالكترة  الختروج  يف  ديناميكيتة 
منخفتض. أتوقع أن أواجه فريقتا يتمركز يف 
نصتف ملعبته يف انتظار استتغالل أية هجمة 
مرتدة معتمدين عىل موي ومورينو وألكاسر 
أو باريختو أو جميتع الالعبتني االستتثنائيني 
حتول  الخصم«.وبستؤاله  يمتلكهتم  الذيتن 
مواجهتة الديربتي أمام ريتال مدريتد، أجاب 
ستيميوني »نويليّ األهمية دائمتا للمباراة التي 

غوارديوال سعيد بتحقيق سلسلة انتصارات مع السيتي بالبريميرليغ

أكد أندريا برلو، املدير الفني ليوفنتوس، أن فريقه افتقد للعديد من الالعبني ذوي الخربات، 
وهو ما تستبب يف تعثر البيانكونري أمام هيتالس فرونا.وتعادل يوفنتوس مع مضيفه 
فرونتا، بنتيجتة )1-1(، يف املبتاراة التي جمعتهما  بمنافستات الجولتة 24 من الدوري 
اإليطايل.وقال برلو يف ترصيحاته لشبكة »DAZN«: »إنه أمر مخيب لآلمال، كنا نعلم أنها 
ستكون مباراة صعبة وشاقة، تمكنا من أخذ زمام املبادرة، والذي كان الجزء األصعب، ثم 
لم نحافظ عليه«.وأضاف »هذه التفاصيل الصغرة التي لستوء الحظ ال يفهمها الالعبون 
الصغار، يمكن أن تحدث الفارق وتؤدي إىل حصد النقاط«.وتابع »عندما تكون يف املقدمة 
فيجتب أن تحاول إغالق هذه املباريات وجلتب نقاطها للفريق، نحن كنا نفتقد الكثر من 
الالعبني أصحاب الخربات، لذلك لم يفهم الشتباب الطريقة التي كانت تستر بها املباراة. 
طلبت من رونالدو وستاندرو التحدث لالعبني وإيصال أصواتهما لكن هذا لم يكن كافًيا«.
وعتن الغيابات بالشتق الدفاعتي للفريق، علق برلتو: »فكرت يف اللعتب بأربعة العبني يف 
الخلتف، لكني نظترت إىل مقاعد البدالء ولم يكتن لدي خيارات بها، رأيتت بعض الالعبني 

الذين بدأوا يتعبون بعد مرور ساعة من اللعب، لكن هذا كان متوقًعا

تنفس زين الدين زيدان، املدير الفني 
لريتال مدريد، الصعتداء بعد اقرابه 

من استعادة 4 العبني مصابني.
ويتعلق األمر بكل من، األوروجوائي 
والربازيليتني  فالفتردي،  فيتدي 
واإلستباني  ورودريجو،  مارستيلو 
ألفارو أودريوزوال، الذين شاركوا يف 

مران الفريق.
وقطتع الالعبتون األربعتة شتوطا 
كبرا، يف إطتار برنامجهم التأهيي، 
للتعتايف بشتكل تام متن إصاباتهم 

املختلفة.
ويف حال مشاركتهم يف املران التايل، 
بشكل طبيعي، سيمنحون الفريق 
دفعة قوية، قبل مواجهته الصعبة 

مع ريال سوسيداد، اليوم االثنني، عىل ملعب 
)ألفريدو دي ستيفانو( ضمن الجولة الت25 

لليجا.
يف املقابتل، واصل الثالثي املصتاب، الفرنيس 
كريتم بنزيمتا، والبلجيكتي إيدين هتازارد، 
والربازيي إيتدر ميليتاو، تدريباتته الفردية، 
بينما ال زال رسجيو راموس وداني كارفاخال 
مستتمرين يف ختوض املتران، داختل صالتة 
األلعاب الرياضيتة لتقوية العضالت، تمهيدا 

لعودتهما للمالعب.
ويأمتل زيتدان يف استتعادة خدمتات بنزيما 
وهازارد وميليتاو، قبل املواجهة املرتقبة مع 
أتلتيكو، يتوم 7 آذار املقبل، عىل ملعب )واندا 
ميروبوليتانو(، والتي ستتحدد بشكل كبر 

مالمح املنافسة عىل لقب الليجا.

أقال نادي شالكه، مدربه كريستيان 
جتروس، وكذلتك املديتر الريتايض 
يوخن شنايدر، بعد يوم من هزيمة 
الفريتق الثقيلتة أمام شتتوتجارت 

)5-1(، يف الدوري األملاني.
ويعتد جروس رابع مدرب لشتالكه 
منذ بداية املوسم حيث كان قد أقيل 
ديفيتد فاجنر بعد الجولة الثانية ثم 
خليفتته مانويل بتاوم لعدم تمكنه 
من تصحيح األوضاع، قبل أن يقيل 
النتادي جتروس التذي كان قد توىل 
منصتب املديتر الفني خلفتا لهوب 
ستتيفنز الذي درب الفريق بشتكل 

مؤقت.
تتوىل جروس تدريتب الفريق آواخر 
كانتون أول املتايض، وحقتق معته 
انتصارا واحدا، بينما تعرض الفريق 
تحتت قيتادة لتت8 هزائتم وتعادل 

مرتني.
يشتار إىل أن شتالكه، يتذيل ترتيب 
الدوري األملاني بحصده تسع نقاط 

يف 23 مباراة.

قتال آندي روبرتستون الظهر األيتر لليفربول إنته ال يوجد فريق يف العالم يستتطيع 
التعامل مع كل هذه اإلصابات التي رضبت صفوف ناديه حامل لقب الدوري اإلنجليزي 

املمتاز لكرة القدم هذا املوسم.
وحطم ليفربول األرقام القياسية يف موسم 2019-2020، لكنه ابتي هذا املوسم بالعديد 
من اإلصابات ما أثر عىل انخفاض حاد يف مستواه ليصبح سادسا برصيد 40 نقطة من 

25 مباراة وبفارق 22 نقطة عن مانشسر سيتي املتصدر.
وافتقتد ليفربتول الخيتارات الدفاعية بإصابتة الثالثي فرجيل فان دايتك وجو جوميز 
وجويتل ماتيتب، وحتاول املتدرب يورجن كلتوب االعتماد عتىل ثنائي الوستط فابينيو 

وجوردان هندرسون كقلبي دفاع قبل إصابتهما.
وتستببت هتذه اإلصابات يف إجبار كلوب عتىل إرشاك 18 ثنائيا مختلفتا يف مركزي قلب 

الدفاع خالل املوسم الجاري.
وقال روبرتستون لشبكة »سكاي سبورتس«: »إذا قلت ألي فريق يف العالم إنه سيعتمد 
عتىل 18 ثنائيا يف مركزي قلب الدفاع، فال يوجد فريق واحد يف العالم يستتطيع التعامل 
متع هتذا املوقف«.وأضتاف »يف املعتاد نحن نملتك فرجيل وجوميز وجويتل. كان لدينا 
فابينيو وهندرسون، لكن اآلن يلعب معنا ناتانييل فيليبس الذي لم يكن موجودا املوسم 
املايض و)أوزان( كاباك وهو العب شاب وبن ديفيز املنضم من فريق من الدرجة الثانية 

ويحتاج إىل الوقت، وكذلك الواعد ريس )وليامز( بكل تأكيد.. كلهم يفتقرون للخربة«.

زيدان يقترب من استعادة اربعة  العبين

سيميوني: أثق كثيرا   بفريقي

اليونايتد يمنح بايلي مهلة أخيرة

بيرلو: قلة الخبرة 
وراء التعادل أمام فيرونا

شالكه يطيح بمدربه 
كريستيان جروس

كلوب يرغب ببقاء صالح مع ليفربول

وصلت الى 20 فوزا..

روبرتسون: االصابات ادت
 الى تراجع مستوى ليفربول
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أبيات خالدة في الذاكرة مختارات من أقوال المشاهير

كونفوشيوس
كل األش�ياء الناجحة س�ببها إعداد ناجح. فبدون 
اإلع�داد الناج�ح, ال غراب�ة من حدوث الفش�ل. ما 
يبح�ث عنه الرج�ل الرفيع موجود يف نفس�ه. وما 
يبحث عنه الرجل الدنيء موجود عند اآلخرين. من 
يتكلم دون تواضع س�يجد صعوبة يف جعل كلماته 
مس�موعة. هنال�ك ثالثة أش�ياء يجب ع�ى الرجل 
الرفيع االحرتاس منها. عند الصغر، الرغبة. و عند 
الق�وة، الّش�جار. و عند الكرب، اإلش�تهاء ملا يملكه 
الغري. األب يخفي أخطاء ابنه، واالبن يخفي أخطاء 
أبيه. الح�ذرون يخطئون ن�ادراً. إن الرج�ل النبيل 

معتدل يف أقواله، ولكن يتجاوز ذلك يف أعماله.

»1«

للبيت

واجهة

من زجاج.

تعكس

ركام

وجه مكسور…. 

»2«

له

تستدير النافذة

مصلوب

عى نقطة بارزة

وجهه املنطبق….. 

»3«

حني نموت

نضحك كثريا

من الحياة

»4«

للبحر

وجوه عدة

أولها الغرق

»5«

أخيط

الغيوم بالغيوم

لعلك تمطرين

»6«

ليل ناحل

يضع رأسه

تحت

أبط الوسادة

وينام… .

نصوص
عببد الحسين فرج

د. إبراهيم مصري النهر
املراقب العراقي/ متابعة..

الح�روب  أخرته�ا  ألم�ة  خيب�ات  و 
ش�اعرة  الدال�ة  وعالمتن�ا  وتبعاته�ا 
أخت�ارت التقي�ض لط�رح الش�فافية 
العالي�ة بمواضي�ع اجتماعي�ة هادفة 
يعان�ي  ال�ذي  العائ�ي  الش�مل  لل�م 
م�ن التص�دّع بس�بب م�ا اس�لفت… 
بالتن�اول وابداء  املغايرة  وت����اكي�د 
الحلول الناجعة النع�اش قلوب كادت 
تنفط�ر وتفارقها ام�ور كثرية بحاجة 
لها وهو موقف نبي�ل جدا تبعته بعدم 
التكلف وه�����ي السمة البارزة التي 
ميزيته�ا ع�ن نظرياتها من الش�واعر 
العربيات نصوص شاعرتنا املعنّية بما 
قلناه الشاعرة العذبة ] فاطمة منصور 
[ م�ن لبن�ان االرز.. ع������ن غريها 
ف�كل نصوصه�ا تحم�ل ج�راءة انثى 
تعرف أبعاد ما تكت�ب ومقصديتها ان 
يكون للتش�ّظي مداه يف التاثري والتاثر 
والقب�ول وط�ي الرف�ض وان تك�ون 
واضح�ة وجلية عند املتلقي الش�غوف 
ملا تنش�ده بكل طرحها الذي يخلو من 
واالبتذال…  والرته�ل  الس�طحي����ة 
وتل�ك هوي�ة نصوصه�ا الراقي�ة التي 
اطلع������ت علي����ها وتاملتها عن 

كثب.
عند قراءة نصوصها عى الفور أنتابني 

ثمة احساس يقول لك من الصعوبة إىل 
اية مرجعية تنتمي تجربتها الش�عرية 
املتلق�ي بالنكه�ة ال  ، لكنه�ا تش�عر 

ب�ل ال�روح اللبنانية ح�ارضة يف اغلب 
نصوصها بما فيها الرومانس�ية منها 
، فالح�ب ب�أدق احساس�ه ورش�اقته 

تجد يف تفاصيله ش�جن املرأة اللبنانية 
وتحررها اإلنس�اني والعاطفي ، حتى 
البني�ة النصي�ة للمت�ن الش�ع����ري 
يع�رب ع�ن نفس�ه بوضوح وم�ن غري 
مالبس�ات أو تعقي�د ، ولك�ي تصل إىل 
وروح�ه  املتلق�������ي  ذهني�����ة 
إتبعت أس�لوبه�����ا ه�ذا ، لك����ن 
ممك�ن تس�م��ية انتماءه اىل الس�هل 
املمتن�ع .كالع�ادة كم�ا يف نصوصه�ا 
الس�ابقة نصه�ا املقتض�ب مف�ردات 
والعميق يف مش�اهده ممكن ان نطلق 
عليها رش�يقة ومشذبة من كل رتوش 
ودون أدن�ى مف�ردة تتس�م بالتش�نج 
، فاله�دوء ي�كاد يهيم�ن ع�ى معظم 
حمله�ا ، وأنه�����ا بتقديري ترصف 
الش�اعرة .عى هذا النحو لم يأت عبثا 
او عن ف�����راغ إنما جاء ادركا منها 
ورغب����ة يف رسم صورة المرأة تحلق 

حب����ا وشغف��ا وزهوا بما تكتب .
 وان اختلف�ت معه�ا يف صيغة الجانب 
الخطابي املتجانس يف اغلب نصوصها 
وان ورد تغي�ريا يف مس�ار نصوصها ال 
يشكل سوى نسبة ضئيلة ، وهذا ال يعد 
مثلبة أو انتقاص�ا من نصوصها بقدر 
ما يعد محض إش�ارة ليس إالوإن هذا 
النه�ج لم ينحرص يف الش�اعرة فاطمة 

منصور ، إنما معظم الشاعرات.

»أنثى على غيمة« نصوص عميقة مقتضبة المفردات 
النم��ط الش��عري المتب��ع الي ش��اعر او ش��اعرة او مجموع��ة 
ش��عراء خربته��م التج��ارب الت��ي تتص��ّدر واجه��ات االح��داث 
الي��وم ملحق��ة بالمح��ن والكوارث وم��ا افرزته م��ن معطيات 

كبرية وخطرية وذّيلت كتاباتهم انكسارات 

» مارلين« مشاهد حياتية مؤرشفة ومواجهة للواقع المتردي الذي يعيشه اإلنسان العربي 
استخدم الكاتب حوادث وأسماء مرت بحياته

املراقب العراقي/ املحرر الثقايف...
يرى الناقد قاسم مايض ان املجموعة 
 « مارل�ني   « املعنون�ة  القصصي�ة 
للش�اعر والق�اص امل�رصي  » عادل 
بس�يوني » مشاهد حياتية مؤرشفة 
ومواجهة للواقع املرتدي الذي يعيشه 

اإلنسان العربي 
وق�ال م�ايض يف ق�راءة نقدية خص 
به�ا )املراقب العراق�ي( :صدر حديثاً  
للش�اعر والق�اص امل�رصي  » عادل 
القصصي�ة  املجموع�ة   « بس�يوني 
املعنون�ة » مارل�ني » ع�ن دار ن�ر  
اإلعالم�ي  واإلنت�اج  للن�ر  أطل�س 
الجي�زة -مرص،والكت�اب من القطع 
صفح�ة   130 يف  ويق�ع  املتوس�ط 
.وتضم املجموع�ة أكثر من 14 قصة 
مع دراس�ة نقدية بقلم الناقد محمد 
دح�روج  وه�ي أرش�فة ومواجه�ة  
للواق�ع تحمل صدق اإلحس�اس بما 
يحي�ط ب�ه ،وكذل�ك  معاين�ة للواقع 
اإلنس�ان  يعيش�ه  ال�ذي  امل�رتدي 
العربي ،مس�تخدما حوادث وأس�ماء 
م�رت بحيات�ه .مع�رباً عنه�ا بصدق 
اإلحس�اس باألش�ياء املحيط�ة ب�ه ، 
وهو يعّم�ق رؤآه األدبية املعروضة يف 
قالب إبداع�ي مدروس يحمل صفات 
فكر صاحبها  وهو يحمل س�وداوية 

الواقع و برزخية الحلم . 
وأض�اف:إن ال�رد الحكائ�ي له�ذه 
املجموع�ة القصصي�ة  ج�اء مفعما 
برائح�ة املعان�اة والتنقل ب�ني زوايا 
ه�ذه الحياة الت�ي أعطته ه�ذا الكم 
املع�ريف م�ن الرص�د والبح�ث، وهي 

محاول�ة  جريئ�ة ألنه�ا تع�رب بقوة 
عن قلقه املأس�اوي ال�ذي يتحرك يف 
املش�تعلة واملس�يطرة عى  دواخل�ه 
نفسه  يقول » البسيوني » يف مقدمة 
املجموعة » حت�ى أيقظني بعضهم ، 
وكانوا من املقربني ، حينما وجدوا ما 
أنا عليه من دق�ة حني رسدي وقوفا 
عن�د التفاصيل ، مل�اذا ال تخوض هذا 
املج�ال وأن�ت أه�ل ل�ه ؟ ص9  وهو 
يلم�س جانب�ا  مهم�اً م�ن معان�اة 
ش�خوصه الت�ي إنطل�ق منه�ا ، من 
خالل ضيق الواقع بمختلف تجلياته 
، مم�ا أعطته معان�اة أبطاله الدافع 
األسايس للوصول إىل ما يربو إليه من 
هام�ش أدبي للتعبري عنهم  ، مضافاً 
القص�ص  ه�ذه  كات�ب  معان�اة  إىل 

وكتاب�ة موضوعاته  املس�تلهمة من  
الواق�ع اإلنس�اني بمختل�ف تنوعات 
أحداثه   ضم�ن أرضية ال بديل لها يف 
مخيلت�ه .« كم هي غريبة تلك الحياة 
، وكم تتشابه الروايات ولكن أبطالها 
رغ�م هذا التش�ابه أبط�االً حقيقيني 
عى مرحه�ا » ص22 وهن�ا يقول 
عنه الناقد املرصي » محمد دحروج » 
مهمة القاص تنحرص يف نقل القارئ 
إىل حي�اة القص�ة ،بحي�ث يتي�ح ل�ه 
االندماج الت�ام يف حوادثها ، ويحمله 
عى االع�رتاف بص�دق التفاعل الذي 

يحدث بني الشخصيات والحوادث .
القص�ي  االش�تغال  ان  اىل  واش�ار 
يحتاج من أي كاتب ، أن يكون واعيا 
مل�ا يكتبه  ليعرب به ع�ن دواخله وهو 

يرسم  تسلس�ل قصصه وخطوطها 
األساس�ية حت�ى يص�ل إىل مبتغ�اه 
،وهنا تتجى رغب�ة القاص يف تمكنه 
م�ن حرفيت�ه ، ومهارت�ه املهني�ة ، 
وكذلك الوصول الريع والتلقائي يف 
كتاب�ة القصص الت�ي يريد االنطالق 
منه�ا ،يقول الكاتب » بس�يوني » يف 
مقدم�ة ه�ذه املجموع�ة » ل�م يكن 

ببايل يوما أني سأكتب هذه املجموعة 
القصصية التي ه�ي األن بني أيديكم 
، أو أق�ف عى منربه�ا ، أو أربت عى 
كتفها وأن س�أدللها ع�ى الرغم من 
أن ذلك كان يراودني ، لكنها الصدفة 
الت�ي أتت بي إىل هن�ا وما كنت ألفعل 
.ص9  ويق�ول » تروم�ان كاب�وت » 
أن�ي دائم�ا امتل�ك اللعب�ة الخادعة ، 

إن اللعب�ة الكاملة للقص�ة ، ببدايتها 
ووس�طها ونهايتها ، تحدث يف فكري 
يف وق�ت واح�د أي أراه�ا يف ومض�ة 

واحدة » 
واستطرد :حتى يؤكد القاص املرصي 
» بس�يوني » فلس�فته الخاصة به ، 
واس�تحضار مواجع  أبطاله ، بعد أن 
غاص يف عوالم األدب ، واستهل عوامله 
وهيأ لنفسه ، لعبته التي انطلق منها 
ورسم لها بكل ما حمله  من أفكار يف 
هذا الرد الحكائي ، الذي أعطاه قوة 

وعزم عى الخوض يف هذا املضمار 
» وه�و يحم�ل يف داخل�ه مكنون�ات 

خاصة تسكن يف وجدانه »ص22 
 « والش�اعر  للق�اص  يك�ون  وهن�ا 
املمارس�ات  م�ن  ع�دد   « بس�يوني 

اإلبداعي�ة يف عال�م األدب تمت�د ع�ى 
مس�احة تش�كيلية تس�تحق النظر 
أن  للق�ارئ  . وه�و يؤك�د  والتأم�ل 
قصص�ه الت�ي كتبه�ا ه�ي مختلفة 
عن كتابة القصة التقليدية املعروفة 
عن�د الكثري من الذين يكتبون ، فأراد  
» البس�يوني »  يف معظ�م قصص�ه 
التي ش�كلت وعاءا تجريبا مدروساً، 
وبأس�لوب جديد ومكثف بالرغم من 

انطالق هذه القصص من الواقع .
» ما أجمل الواق�ع الذي تخلقه رؤى 
الخي�ال ، وما أجمل أن يرفرف القلب 

يف خيالء الذات » ص90 
واوض�ح :يب�دو وم�ن خ�الل ه�ذه 
 « امل�رصي  األدي�ب  أراد  املجموع�ة 
بسيوني » أن يقول قصي مرتبطة 

بفكرة الزمن وقدرتي عى هذا العطاء 
، وه�ذا م�ا تؤك�ده قصص�ه املليئ�ة 
بالحكم�ة  واملعرف�ة لش�ؤون الناس 
الذي�ن يقابله�م ، وش�كلت يف ذهن�ه  
حلقة مهمة من  سمفونيات واقعية 
تعتمد عى لغة حياتية مكثفة وفيها 
م�ن اإليح�اء الكثري وخاص�ة » قطة 
ش�حاته » وتبق�ى الذك�رى » الزيارة 
االخ�رية » التميم�ة » وغريه�ا م�ن 
القصص .وهن�ا يؤكد الناقد » محمد 
دحروج » ثمة أش�ياء كث�رية يحتاج 
إليه�ا الكات�ب ، ليق�دم لقرائه عمال 
قصصيا ناجحا ، فاللغة واألس�لوب ، 
والتصوير وبالجملة الشكل ،ومن ثم 
املوضوع واملضمون ،جميعها رشوط 
أساس�ية لنمو العمل القصي .ص 
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وخت�م :يف اعتق�ادي أن القصة تبقى 
وليدة اللحظة ، وان كتبتها ال يتطلب 
حي�زا زمنيا كبريا حت�ى تولد الفكرة 
 « بس�يوني   « الكات�ب  ج�اء  وله�ذا 
ليس�ابق الزم�ن وتقدي�م مروع�ه 
القصي للقارئ العربي الذي انطلق 
منه وكما أطلقوا عليه ش�بيه ببعض 
اتجاهات » أنيس منصور » يف تواليفه 
ك » عاش�وا يف حيات�ي » و » يس�قط 
الحائط » وبقي أن نذكر أن الش�اعر 
والق�اص ل�ه العديد م�ن املطبوعات 
األدبية نذكر منها املجموعة الشعرية 
» أعلن�ت حب�ك » الص�ادرة ع�ن دار 
نر أطلس للن�ر واإلنتاج اإلعالمي 
لعام 2019 باالضافة اىل مجموعته » 

مارلني » 

عادل بسيوني

اإلمام الحسني »عليه السالم« 

 إن تك�����ن األم��وال للرتك جمعها 

ف����ما ب��ال مرتوك به املرء يبخُل؟

إن تك���ن األرزاق قس�����ماً م�قّدراً 

فقلّة سعي املرء يف الكسب أجمل

إن تكن األب�دان للموت أنشئت 

فقتل امرء بالس��يف يف الله أفضل

إن ت����كن ال���دنيا ت��عّد نفيسة

 ف���إّن ث����واب الله أع����ى وأن��ب�ل

عى عتبة الغرفة وقفت، أتأمل الفوىض، مالءة الرير 
منكمشة من الوس�ط، منسحبة عن املرتبة من طرف 
ومن الطرف اآلخر متدلية، وسادة صغرية عى الرير 
كس�وتها منس�حبة إىل املنتصف، أبدلت املالءة بأخرى 
أحرضتها معي، أدخلت حوافها تحت املرتبة، تقوقعت 
عى نف�ي يف مضجعي من ش�دة الربد، أضم س�اقيَّ 
، انخفض�ت املرتبة بي  إىل ص�دري وأطوقهم�ا بذراعيَّ
م�ع أن وزني خفيف؛ كأن حم������ال زائدا يرافقني 
إىل مضجع�ي، أطلَّت من أجن�دة يومي املنرصف صور 
امل�رىض الذي�ن م������ررت عليهم، وه�م يلتقطون 
بصعوب�ة أنفاس�������هم بع�د أن نه�ش الفريوس 

رئاتهم.
دق الجوال؛ أدخلَت الصور رؤوسها يف األجندة، اعتدلت 
يف جلس�تي، وضعت الوس�ادة خلف ظه�ري، فاجأني 
املتح�دث بخرب إصابة زميلة لنا بكورونا، ويس�أل عن 

مكان شاغر لها بالرعاية.
رتعيناي للحظات، نظرت بعدها إىل مرآة املزينة،  تس�مَّ
وجدته�ا تراقبن�ي بنظراتها قلق�ة، مضطربة، نظرت 

إليها بشزر وأشحت بوجهي.
ك�وب املاء لنصف�ه عى منضدة الري�ر، تحوم حوله 
هاموش�ة، أخذت�ه إىل املطب�خ وأتيت بغ�ريه، تجرعت 
بعضا منه ألخفف من مرارة الغصة، أطفأت املصباح، 
 ، وضعت رأيس عى الوس�ادة، جذبت الغطاء إىل كتفيَّ
أن�ارت يف ذهن�ي صورتن�ا ونح�ن يف جن�ازة زميل لنا 
األس�بوع املايض، قلت يف نف���ي: يا ترى الدور عى 

من؟!

غرفة السكن

قاسم ماضي

املراقب العراقي/ متابعة...
الكتاب�ات األدبي�ة األوىل، تحم�ل  يف 
العادة بع�ض الهنات لكن القليل من 
تلك الكتابات تخطى تلك املش�كالت، 
ومنها املجموعة القصصية »خروج« 
للكاتب�ة س�لمى ص�الح، وص�درت 
»خروج« ع�ن دار مالمح يف القاهرة 
وصم�م غالفها عم�ر مصطفى، عن 
فوتوغرافي�ا ع�ادل واس�يي، وتضم 
الوس�ادة،  املجموعة قصص: »حتى 
حكيم وكنز وأش�ياء أخرى، السيارة 
التي بدأت األمر واألخرى التي أنهته، 
بل�ل، 45 درجة يف الظ�ل، ثعلب، فتاة 
تختاري�ن جحي�م  عندم�ا  املنط�اد، 
عدن، ُحليها، س�د، عيد للعب، دوائر 
خروج«.وبحس�ب  انتص�ار،  خفية، 
الكات�ب هش�ام الصباح�ي، تحاول 
س�لمى جاهدة خالل هذه املجموعة 
أن تق�دم مالم�ح عامله�ا القص�ي 
والفن�ي مس�تخدمه يف ه�ذا تن�وع 
وثراء فض�اءات قصصه�ا من رصد 

واقع الحياة املع�اش العادي و تحدد 
مالمحه وتجعل العالقة مع األش�ياء 
املك�ون  ه�ي  والهامش�ية  التاف�ه 
األس�ايس لتفاصي�ل الحي�اة وتكون 

مؤرش التعاسة والسعادة بها.

لغة الخطاب ىف القصص تأخذ شكل 
األن�ا الذكوري�ة يف اغل�ب املجموع�ة 
وليست األنثوية مما يؤكد أن سلطة 
وأن  مس�يطرة  مازال�ت  الذك�ورة 
صوته�ا لم يتحرر بش�كل كامل بعد 
من هذه السلطة فعى مدار القصص 
الت�ى احتل�ت بداي�ة الكت�اب تتكلم 
عن عال�م الرجال أكثر م�ن الحديث 
ع�ن عال�م اإلن�اث املجموع�ة تمثل 
رحل�ة خ�روج للبح�ث ع�ن املألوف 
وعن املرغوب للمس�تقبل، إنها إرادة 
لالنفت�اح ع�ى العالم والكش�ف عن 
الوجود والتالحم مع اآلخر والتشابك 
مع�ه وحت�ى الدخول مع�ه يف حرب 
للحي�اة  إىل خ�روج نق�ى  للوص�ول 
والدنيا يجعل كش�ف الذات والتعرف 
عليه�ا وتقديمها للعال�م هي املهمة 
األكرب. وسلمى صالح، كاتبة وقاصة 
م�ن موالي�د الجي�زة ىف ع�ام 1987 
تخرجت من كلية اآلداب قس�م اللغة 

االنجليزية جامعة القاهرة.

»خروج« النظرة النسوية للمستقبل
املراقب العراقي/ متابعة...

كتاب »التماس�ك الني ووح�دة البناء يف النص 
الشعري القديم.. معلقة لبيد بن ربيعة العامري 
نموذج�ا« دراس�ة نقدي�ة، ل�� الدكت�ور أرشف 
محم�ود نجا، أس�تاذ األدب والنق�د العربي كلية 
الرتبي�ة، جامع�ة ع�ني ش�مس، والص�ادر ع�ن 

مؤسسة حورس الدولية للنر.
يق�ول الدكتور أرشف نجا، يف مقدمة الكتاب، إن 
العالقة بني املمارس�ة النقدية والنص الش�عري 
عالق�ة جدلي�ة متجددة تخض�ع لعملي�ة إعادة 
إنتاج خاصة بحس�ب التق�اط العنارص الفاعلة 
يف أبنيت�ه وعالق�ات تراكيبه املؤسس�ة لكينونته 
املتف�ردة، مم�ا يجع�ل الن�ص دوم�ا ال يكتف�ي 
بقراءة واح�دة، بل يحتاج إىل ممارس�ات نقدية 
متنوع�ة تس�تند إىل خلفي�ات معرفي�ة تناس�ب 
طبيعته ومنهجيات علمية مرنة قابلة للمراجعة 
الدورية تعي�د إنتاجه، وبطبيع�ة الحال فإن كل 
نص يفرض منهجه النق�دي املالئم أو مجموعة 

املناهج املناسبة ملقاربته.
 وتاب�ع  الدكت�ور أرشف نج�ا: ال ش�ك أن تراثنا 

الشعري يزخر بعديد التجارب اإلبداعية امللتحمة 
بأنس�اق جمالي�ة وإنس�انية خصب�ة، بي�د أن 
األح�كام النقدي�ة االنطباعي�ة والريع�ة التي 
تفتقد إىل إج�راءات املنهج العلم�ي املنضبط قد 

غبنت كثريا من هذه التجارب اإلبداعية حتى بات 
الفضاء النقدي يف حاجة ماس�ة إىل إعادة قراءة 
هذه النصوص الش�عرية قراءات خالقة كاشفة 
ليس�ت أق�ل إبداعا م�ن النص املبدع نفس�ه، بل 
تتفوق عليه أحيانا� فإذا كان األدب إبداع تركيب 
وتأليف وتشكيل، فإن النقد إبداع تفكيك وتحليل 
وإع�ادة بناء، إذ لم تع�د املقاربة النقدية تقترص 
عى بي�ان إيجابيات الن�ص وس�لبياته وإصدار 
أحكام القيمة عليه فحسب، بل صارت تستند إىل 
منهجيات نقدية تحديثي�ة ذات إجراءات علمية 
صارم�ة وتصورات معرفية وخلفيات فلس�فية 
ومرتك�زات فكري�ة وثقافية وجمالية وألس�نية 
تقارب النص الش�عرى مقاربة محايثة بوصفه 
ش�بكة من العنارص اللغوية ىف املقام األول، ومن 
ثم دعت الحاجة إىل استعارة الناقد أدوات اللغوى 
الس�تكناه السمات النوعية للش�عرية ووقائعها 
اللغوي�ة بخصائص اجتماعي�ة وجمالية بهدف 
استراف بواطن النصوص واستجالء حقائقها 
موظف�ا مخزونه املعلوماتي ع�ن الحياة والعالم 

بأرسه.

»التماسك النصي ووحدة البناء« قراءة حديثة في معلقة »لبيد« 
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من اقوال االمام  علي ) عليه السالم ( أوراق
إّياك والّظلم فإّنه أكبر المعاصي، وإّن الّظالم لمعاقب يوم القيامة بظلمه.

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

نور 9
على 
نور

روحها  فاضت  حتى  الدمعة  حياتها  رافقت 
الطاهرة إىل بارئها.

هجرة  من  الخامسة  السنة  يف  نورها  أرشق 
الثانية  السنة  جدها )ص(, وغابت شمسها يف 

والستني, وما بينهما...
 .. .. وأنّة لم تهدأ  كانت زينب... دمعة لم ترقأ 
وحرسة لم تخفت .. ولوعة لم تسكن .. وحرقة 

لم تربد...
تخمد  ال  .. وشعلة  تطفأ  ال  كانت.. جذوة  كما 
تُطال... ال  وقّمة   .. تُسكت  ال  ورصخة   ..
حجر  يف  وترعرعت  النبوة,  أحضان  يف  نشأت 
من  وتغّذت  الوحي,  معني  من  ونهلت  اإلمامة, 
كساء  ولبست  الكساء,  أصحاب  وآداب  علوم 
الحزن عليهم طوال عمرها الرشيف.وعت منذ 
ثم  )ص(,  جدها  وفاة  فاجعة  عىل  طفولتها 
رأت  ثم  أبيها,  شهادة  ثم  أمها,  مأساة  شهدت 
مسموماً  الدنيا  يودّع  وهو  )ع(  الحسن  أخاها 
تشاهد  وهي  حياتها  ختمت  وأخرياً  شهيداً, 
مقتل أخيها سيد الشهداء, ومقتل أخوتها وبني 

عمومتها وأبنائهم يف كربالء.
تفاصيله  بكل  وعاشته  عاشوراء,  يوم  شهدت 
الدامية, فلم تزعزعها كل هذه النكبات, ووقفت 
كالطود األشم وهي تجمع بنات الوحي وربائب 
الرسالة وهّن يبكنَي وينحَن ويندبَن ويلذَن بها 
واألطفال  النساء  حولها  وتجّمع  دهاهّن،  مما 
اآلن  أصبحوا  وقد  ويتصارخون  يبكون  وهم 

ثكاىل وأرامل ويتامى.
واليقني  بالطمأنينة  يفيض  وجهها  كان  فقد 
هذه  كل  تَر  لم  وكأنها  الشديد,  الحزن  رغم 

املآيس والفواجع !!
إىل حيث  الجيش  وراحت تخطو وسط  نهضت 
جسد الحسني ..! حتى الذي لم يعرفها رأى يف 
وتراجع  الرهبة  فأخذته  عيل  صفات  مشيتها 
..!!  أكملت زينب مشيها حتى وقفت عىل جسد 
بيدها  الحسني  رأس  ورفعت  فجلست  أخيها 
ووضعته يف حجرها واستقبلت السماء وقالت:

ــ اللهم تقبل منا هذا القربان ...
ثم رجعت إىل مكانها استعداداً لرحلة السبي إىل 

الكوفة...
ال يمكن وصف ذلك املشهد املأساوي، فالكلمات 
تعجز عن إدراك تلك املشاعر امللتهبة, واألنفاس 

املحرتقة باللوعة واألىس.
كان فجراً أسوداً طلع عليها وعىل حرائر الوحي 
وهّن عىل اإلبل يطاف بهّن عىل قتالهن ...,دماء 
مطروحة  وأرجل  وأياٍد   .. مقطعة  وأشالء   ,..
عىل األرض... ورؤوس مرفوعة عىل الرماح ... 
القافلة  !!ها هي   .. إليها ويبكني  ينظرن  وهن 
التي جاءت معها هي وبنات الحسني وأخواته 
ونسائه من املدينة إىل كربالء معززات مكرمات 
تعود بهن إىل الكوفة وهن أسريات مسبيات مع 
القافلة  النساء واألطفال فقط، وها هم رجال 
عىل األرض رصعى وها هي رؤوسهم أمامهن 
صياح  وسط  القافلة  !!وسارت  الرماح  فوق 
األطفال  يصّعدون  وهم  وأسواطهم  القتلة 
ولكن  والقسوة،  بالعنف  اإلبل  عىل  والنساء 
نظرها وأنظار النساء لم تفارق جسد الحسني 
والدموع  بعربتهن  فاختنقن  عنهن  غاب  حتى 
ملء عيونهن.وبعد رحلة مضنية وصلت قافلة 
عاصمة  كانت  التي  املدينة  الكوفة  إىل  الحزن 
أبيها أمري املؤمنني وها هي تتنكر لهم وتصفهم 

بالخوارج !!لقد سلبت السياسة األموية الناس 
دينهم كما سلبتهم حريتهم وكرامتهم فتنكروا 

آلل النبي !!
النور  إىل  الظلمات  من  أخرجهم  الذي  النبي 
الطاعة  إىل حرية  والعبودية  الذل  وحررهم من 
لبعض  بعضهم  استعباد  إىل  اآلن  فرجعوا  لله 
!!خطبت  األموية  العبودية  نري  تحت  ليكونوا 
شابهت  التي  الخالدة  خطبتها  زينب  السيدة 
فقرعت  واملتكلمني،  البلغاء  سيد  أبيها  كالم 
واللوم  بالتقريع  الكوفة  أهل  رؤوس  بخطبتها 
وخذالنه  الجنة  أهل  شباب  سيد  قتلهم  عىل 
ورجوعهم إىل الجاهلية األوىل بنسختها األموية, 
فانطلق صوت زينب ليدحض أكاذيب األمويني 
وإعالمهم الضال املضل ويؤكد للرأي العام عىل 
املحمدي  لإلسالم  تجسيد  هي  الثورة  هذه  أن 
التي  املراحل  كل  يف  )ص(  النبي  ملنهج  وامتداد 

مرت بها )ع( يف رحلة األرس.

خالل  من  الكوفة  يف  كان  )ع(  لها  صوت  وأول 
بشاعة  فيها  بيّنت  التي  العظيمة  خطبتها 
الجريمة النكراء التي ارتكبها األمويون بقتلهم 
وفيها  به  الكوفة  أهل  وغدر  الله  رسول  سبط 
مشاعر  النفوس  يف  أجج  ما  لهم  التقريع  من 
السخط والغضب عىل يزيد وكان مما قالته يف 

ذلك اليوم:
ــ يا أهل الكوفة، يا أهل الختل والغدر !!

أتبكون ؟ فال رقأت الدمعة، وال هدأت الرنة.
بعد  من  غزلها  نقضت  التي  كمثل  مثلكم  إنّما 

قوة أنكاثاً، تتّخذون أيمانكم دخالً بينكم.
والصدر  ؟  النطف  الصلف  إال  فيكم  وهل  أال 

الشنف ؟ وملق اإلماء ؟ وغمز األعداء ؟
أو كمرعى عىل دمنة ؟ أو كفضة عىل ملحودة ؟
الله  أن سخط  أنفسكم  لكم  ما قدمت  أال ساء 

عليكم ويف العذاب أنتم خالدون.
أتبكون ؟ وتنتحبون ؟

إي والله، فابكوا كثرياً واضحكوا قليالً.
ولن ترحضوها  بعارها وشنارها،  ذهبتم  فلقد 

بغسل بعدها أبداً.
؟  النبّوة  خاتم  سليل  قتل  ترحضون  وأنى 
ومعدن الرسالة، وسيّد شباب أهل الجنّة، ومالذ 
حّجتكم،  ومنار  نازلتكم،  ومفزع  خريتكم، 

ومدرة سنّتكم ؟؟
كان لهذه الكلمات دوي, وضجيج, واستفاقة, 
السلطة,  عىل  وسخط  وغضب,  ووجوم, 
للذات:  وتأنيب للضمري, وتقريع للنفس, وجلد 
فارتفعت أصوات الناس من كل ناحية ويقول 

بعضهم لبعض هلكتم وما تعلمون !!
فقد  عليها  كانت  التي  املأساوية  الحالة  ورغم 

استأنفت خطبتها.
أمام  والصالبة  الشجاعة  بتلك  وقفت  كما 
إليه  فنظرت  أسرية  وهي  زياد  ابن  الطاغية 
تشفياً  أخيها  ثنايا  بالقضيب  ينكث  وهو 
التصّدي  الحزن من  فلم تمنعها شدة  وانتقاماً 

له والوقوف بوجهه, فعندما يسألها ابن زياد:
ــ كيف رأيت صنع الله بأهل بيتك ؟؟

تجيبه بكل شجاعة:
الله  كتب  قوم  هؤالء   .. جميالً  إال  رأيت  ما  ــ 
وسيجمع  مضاجعهم,  اىل  فربزوا  القتل  عليهم 
فانظر ملن  بينك وبينهم، فتحاج وتخاصم  الله 

الفلج يومئذ ..

ثكلتك أمك يا بن مرجانة !
واستنكار  اللهجة  شديدة  رسالة  وجهت  كما 

للجريمة الفظيعة التي ارتكبها أهل الكوفة:
ــ أال ساء ما تزرون، وبعداً لكم وسحقاً، فلقد 
خاب السعي، وتبت األيدي، وخرست الصفقة، 
الذّلة  عليكم  ورضبت  الله،  من  بغضب  وبؤتم 

واملسكنة.
َويلكم يا أهل الكوفة !

أتدرون أّي كبٍد لرسول الله فريتم ؟!
وأّي كريمة له أبرزتم ؟!

وأّي دم له سفكتم ؟!
وأّي حرمة له هتكتم ؟!

فقماء،  سوداء  عنقاء  صلعاء  بها  جئتم  لقد 
خرقاء شوهاء، كطالع األرض وملء السماء.

أفعجبتم أن مطرت السماء دماً، ولعذاب اآلخرة 
أخزى، وأنتم ال تُنرصون.  ؟!

من  الشاقة  الرحلة  وطول  أرسها  يمنعها  ولم 
أن تقف يف مجلس يزيد وتصدع بالحق وتفضح 
زلزلت  التي  املدوية  الخطبة  بتلك  الظاملني 
يف  تجوب  اصداؤها  وبقيت  األمويني  عروش 
الناس  أذهان  يف  فكرياً  انقالباً  وأحدثت  البالد 
ضد يزيد, وألبت الرأي العام ضده وقد استنكر 

جريمته البشعة حتى رواد مجلسه وأتباعه.
ثنايا  بعصاه  يرضب  وهو  يزيد  رأت  فعندما 

الحسني قالت:

أقطار  علينا  أخذَت  حيث  يزيد  يا  أظننت  ــ 
كما  نساق  فأصبحنا  السماء،  وآفاق  األرض 
تُساق األُسارى، أن بنا عىل الله هواناً وبك عليه 

كرامة ؟! وأن ذلك لعظم خطرك عنده !

جذالن  عطفك،  يف  ونظرت  بأنفك،  فشمخت 
مستوسقة،  لك  الدنيا  رأيت  حني  مرسوراً، 
ملكنا  لك  صفا  وحني  متَسقة،  واألمور 
وسلطاننا. فمهالً مهال ! أنسيت قول الله تعاىل: 
خري  َلهم  نميل  أنما  كفروا  الذين  يحسبن  وال 
ولهم  إثماً  ليزدادوا  َلهم  نميل  إنما  ألنفسهم، 

عذاب مهني ؟!
كان صوت الحق والحقيقة الصوت الذي انبثق 
صوت  إنه  النبوة,  ودعوة  السماء  صوت  من 
شمس  هي  وها  ومحمد,  والزهراء  عيل  بنت 
لسان  هو  ها  الظالم,  وسط  تسطع  الحقيقة 
الثورة الحسينية الهادر, وربيبة النبوة, وسليلة 
اإلمامة, وعقيلة بني هاشم, تخطب يف مجلس 
يزيد  رسور  فأحالت  نبيه,  وعدو  اإلسالم  عدو 
والخوف,  الهلع  من  حالة  إىل  الحسني  بقتل 
وأطارت فعل الخمر من رأسه, وأحدثت انقالباً 
يف الرأي العام ضده حتى اضطر يزيد إىل التنّصل 
من جريمته وإلقاء تبعتها كلها عىل املجرم ابن 

زياد ولكن ذلك لم ينفعه ..
األموية  السلطة  الطالبيني  هكذا جّردت عقيلة 
أوهموا  التي  الرشعية  الصبغة  من  الجائرة 
وفضحت  العام,  الرأي  بها  وخدعوا  بها  الناس 
كربالء,  يف  الرسول  آل  بحق  النكراء  جريمتهم 
بقتل  الوحشية  أعمالهم  وبيّنت  وأوضحت 
ِظماء,  وهم  وأصحابه  بيته  وأهل  الحسني 
الرسول والطواف بهن  وأرسهم وسبيهم بنات 

من بلد إىل بلد.
الشموخ  يف  درسا  يزيد  الطاغية  لقنت  كما 

والتحدي:

فإني  مخاطبتك,  الدواهي  عيلَّ  جّرت  ولنئ  ــ 
وأستكرب  تقريعك,  وأستعظم  قدرك,  ألستصغر 

توبيخك .. !
لهذا  لقد كانت صفعة قوية توجهها بنت عيل 
امرأة  يخاطب  بأنه  ظّن  الذي  األحمق  الطاغية 
عادية ثكىل مسبية أذلها األرس, وأذهلها الثكل، 
وفجأة أحّس كأن صاعقة نزلت عىل رأسه من 
وقع هذه الكلمات, بل إن الصاعقة كانت أهون 
عليه منها, وأدرك أنه قد نسج نعش دولته بيده 

بقتله الحسني.
ورصخة  الحسينية  الثورة  لسان  زينب  كانت 
وآهة يف مسمع الدهر لن يخفت صداها فكان 
وداللتهما  العميق  أثرهما  وكلماتها  لخطبها 
الواضحة بأن كربالء باقية مع تعاقب األزمان، 
املباركة ستبقى خالدة  الحسينية  النهضة  وأن 
الثورة  مبادئ  دورها  عكس  فقد  األجيال،  يف 
فكانت  األمويني  جرائم  وفضح  الحسينية 
الحسينية  الثورة  إعالم  وسيلة  هي  خطبها 
التي قادتها وأدارتها ومثلتها بأعظم  الضخمة 
دور يف نرش الهدف الرسايل املقّدس الذي سعى 

إىل تحقيقه األمام الحسني )ع( يف كربالء.
زينب  كانت  الشاطئ:  بنت  الدكتورة  تقول 
وتاريخ  اإلسالم  تاريخ  يف  هاشم  بني  عقيلة 
ألخيها  تثأر  أن  استطاعت  بطلة،  اإلنسانية 
الشهيد، وأن تسلط معاول الهدم عىل دولة بني 

أمية، وأن تغري مجرى التاريخ. )1(.
نعم لقد استطاعت هذه السيدة العظيمة التي 
أن  البلغاء(  أبيها سيد  لسان  )تفرغ عن  كانت 
لسيد  ورثائها  بخطبها  األمويني  عروش  تزلزل 

الشهداء.
لقد أدت زينب )ع( دورها العظيم عىل أتم وجه, 
الحسني  قتل  استطاعوا  إنهم  لألمويني  وأثبتت 
ولكنهم ال يستطيعون قتل صوته الذي لم ولن 

يموت..
لقد قطعوا رأسه لكن هذا الرأس املقطوع رّوى 
ومضيئة  مشعة  ستبقى  التي  اإلسالم  رشيعة 

بتضحياته ودمه..,
ثوب  الدنيا  لكنه كسا  ثوبه ورداءه  لقد سلبوه 

الحرية والكرامة ..
لقد داسوا عىل صدره بحوافر الخيول لكنه زرع 
والتجرّب  الظلم  ورفض  اإلباء  معنى  الصدور  يف 
األبد  إىل  مدّوية  رصخة  وسيبقى  واالستبداد, 

بوجه الظلم والجربوت.
بعد رحلة شاقة مليئة باملشاق والدموع وصلت 

زينب مع قافلة السبايا إىل املدينة.
واملآيس  باألحزان  حياتها  الدنيا  غمرت  لقد 
والبذل  والعطاء  بالصرب  فغمرتها  واملصائب, 

والخري.
فشّعت  وظالمها,  بظلمها  الدنيا  وجابهتها 

عليها بإيمانها ويقينها ونورها النبوي.
شامخاً  جبالً  فوجدتها  بزعازعها,  وواجهتها 

راسخاً ال تزعزعه األعاصري وال تثنه األهوال.
تشارك  وهي  واملصائب  املآيس  رافقتها  لقد 
ثورته  يف  وشاركته  نهضته،  الشهداء  سيد 
يف  استشهاده  حتى  بخطوة  خطوة  العظيمة 
كربالء فأوقدت مشعل املبادئ التي سعى اإلمام 
يف  العظيم  دورها  وأدت  تحقيقها،  إىل  الحسني 
ترسيخ تلك املبادئ وفضحت السياسة األموية 
رؤوس  عىل  التقريع  صواعق  وسلطت  الظاملة 

عبدة الدينار والدرهم.

العسكري  الحي  يف  تعيش  فيصل  أم  عائلة 
البرصة... الزبري غرب مركز مدينة  بقضاء 
وثالثة  بنات  سبع  أبناء  عرشة  فيصل  ألم 
شاب  وهو  فيصل  فهو  الكبري  أوالد...أما 
عىل  يقوى  يكاد  ال  البنية  ضعيف  هزيل، 
فأحدهم  اآلخرين  األخوين  العمل..وأما 
مواليد 1988 ويعاني من حالة الصم والبكم 

تخلف  من  ويعاني   1995 مواليد  واآلخر 
ستحكي  أخريات  بنات  إىل  عقيل..باإلضافة 

لنا أم فيصل قصتهم املوجعة واملؤملة.
زرنا أم فيصل يف بيتها املتواضع يف منطقة 
األمل«... »جاري  برنامج  خالل  من  تجاوز 
إليه  آلت  ما  عىل  وتشكره  الله  تحمد  املرأة 
ثالثة  لدي  وتقول:  وبناتها  أوالدها  أوضاع 

البنات  من  بنات..إثنتان  وسبعة  أوالد 
متزوجتان..إحداهن متزوجة وتسكن قربنا 
أوالد..واألخرى  أربعة  ولديها  مؤجر  بيت  يف 
ليس لديها أبناء حتى اآلن رغم إنها متزوجة 
الخمسة  البنات  أكثر من 12 عاما..أما  من 
وتعاني   1991 مواليد  فإحداهن  األخريات 
 2000 مواليد  عقيل..واألخرى  تخلف  من 

وال  بالعضالت  حاد  ضمور  من  وتعاني 
تستطيع امليش.

وتقول أم فيصل بحرسة: عندي أيضا سيف 
أحيانا  يقوم  عقيل  بتخلف  مصاب  وهو 
أبواب  بطرق  مثال  عدوانية..فيقوم  بأعمال 
برضبنا... يقوم  ليال...وأحيانا  الجريان 
ويرضب إخوته بأي يشء يقع بيده، أخذته 

إىل طبيب نفساني، أعطاه مهدئات فقط...
يتواصلون  ال  وهم  حفاظات،  لهم  اشرتي 
معنا وال يتجاوبون، ولكنني طبعا أطعمهم 
الحمام..وأعطي  إىل  وآخذهم  وأنظفهم 
صباحا  يس  يس   30 السكر  عالج  لسيف 
أحيانا  السكر  عنده  مساء...يصعد  ومثلها 

ليصل إىل »400«.
ويف سؤالنا ما إذا يأخذون رعاية اجتماعية 
يأخذون  منهم  اثنني  إن  فيصل  أم  قالت 
رعاية وهو راتب ال يتجاوز الـ 98 ألف دينار 

وهو ال يكاد يكفي لهم حفاظات !!
التجاوز  بيت  قائلة: نسكن هنا يف  وتضيف 
هذا منذ 12 سنة وان أبو فيصل موجود غري 
تساعده  كبري...وال  رجل  فهم  يعمل  ال  انه 

صحته عىل العمل.
وعن طبيعة حياتهم ومعيشتهم أوضحت أم 
فيصل: الناس الخرية هنا لم تقرص معنا...
أن بعضهم يضع سالل الخرض  أحيانا أجد 
باب  قرب  يضعونها  بيتنا،  أمام  والفواكه 
البيت ثم يختفون، ال يريدون ألحد أن يرى 
انه  رغم  يعرفهم...وفيصل  أو  وجوههم 
إال  والبكم  بالصم  مصاب  أيضا  وهي  شاب 
العمل،  عىل  تساعده  ال  الضعيفة  بنيته  أن 
ويتعب برسعة..ومع هذا فانه أحيانا يخرج 

إىل »العمالة«.
املرحلة  يف  اآلن  بناتها  إحدى  أن  وتضيف 
األخرية من كلية العلوم قسم البايولوجي...
تذهب  أحيانا  فهي  »املجاهدة«  ويسمونها 
واحداً  فلساً  معها  تأخذ  أن  دون  الكلية  إىل 
وتقاوم الجوع حتى عودتها إىل البيت وكنا 

ندفع لها 80 ألف دينا كأجور نقل.
أقاربها  كان  ماذا  لنا  آخر  سؤال  ويف 

أم  قالت  عنهم  يسألون  أو  يساعدونهم 
فيصل: إخواني وإخوان زوجي لم يقرصوا 
أيام  علينا  مرت  بحرسة:  تضيف  معنا...ثم 
لم نأكل فيها شيئا، ويف أحيان كثرية لم نأكل 

سوى الخبز والشاي.
أهل  فيصل  أم  تناشد  لنا  ويف ختام حديثها 
هؤالء  مساعدة  يف  معها  الوقوف  يف  الخري 

األبناء الذين يعانون من عاهات شتى.
التقينا مع ياسمني ابنة أم فيصل وهي  ثم 
املرحلة  يف  طالبة  حاليا   ،1998 مواليد  من 
البايولوجي  قسم  يف  واألخرية  الرابعة 
البرصة..ياسمني  جامعة  العلوم  بكلية 
الله عىل كل حال وتؤكد  هي األخرى تحمد 
له  ليس  بالله  وإيمانها  ثقتها  إن  قائلة  لنا 
التخرج  بعد  تتعني  أن  طموحها  وان  حدود 
وباختصاصها لتعني أهلها وأخوتها..وتقول 
»املجاهدة«  يسمونها  الجميع  إن  بفخر 
فهي رغم ظروفها العائلية الصعبة إال أنها 
إىل  تذهب  إكمال دراستها فهي  تمكنت من 

الكلية أحيانا دون أن تأخذ مرصوفا.
تقول  »املعاقني«  بأخواتها  عالقتها  وحول 
وهم  طيبة،  بإخواني  عالقتي  ياسمني: 
يرصخ  بعضهم  أن  أبدا..غري  يؤذونني  ال 
بيت  إىل  للذهاب  فاضطر  »سيف«  وخاصة 
ومع  حاليا  دراستي...أما  إلكمال  أختي 
عىل  احصل  فأنني  االلكرتونية  الدراسة 
النت من جرياننا...وادفع لهم مبلغا بسيطا 

كاشرتاك يف الشهر.
وتضيف قائلة: زمالئي يف الكلية ال يعرفون 
عرفت  زميالتي،  إحدى  إن  إال  بوضعي، 
ومالبس  رصيدا  يل  ترسل  فكانت  بوضعي 

وأشياء أخرى.

عوائل قست عليها الحياة .. فواجهتها بالصبر و االصرار
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يف  املحلية  اإلدارة  كشفت 
شمال  النعمانية  قضاء 
الزهور  حي  أن  واسط 
بني  املتداخلة  األحياء  من 
قامت  ومنطقة  العشوائيات 
بإفرازها  النعمانية  بلدية 
التصميم  ضمن  وإدخالها 
القائمقام  القطاعي.وقال 
بلدية  أن  الوائيل  محمد 
النعمانية قامت سنة 2010 
بحملة لبيان معالم التصميم 
الطرقات  وفتح  القطاعي 

وبناء  بالكهرباء  وتجهيزها 
مدرسة سعة 18 صفا.

من  عددا  هناك  أن  وأضاف 
كان  التخطيط  بعد  املنازل 
منتصف  يف  يقع  موقعها 
الطرق أو يف ساحة املدرسة، 
التي  القطع  أن  إىل  الفتا 
حاليا  املتجاوزين  يسكنها 
تعود  مرقمة  قطع  هي 

ملكيتها إىل بلدية النعمانية.
مراجعة  إمكانية  إىل  ولفت 
قبل  من  البلدية  دائرة 

املتجاوزين وتقديم طلباتهم 
هذه  قيمة  تقدير  ليتم 
سعرها  ودفع  األرايض 
الصادرة  التعليمات  بحسب 
الجهات  من  الشأن  بهذا 
من  عدد  أن  يذكر  املختصة. 
الزهور يف قضاء  سكنة حي 
واسط  شمال  النعمانية 
طالبوا الجهات املختصة عرب 
إخالء  قرار  يف  بالرتيث  املربد 
منازلهم التي يسكنون فيها 

)التجاوز(.

يف  الغذائية  املواد  رشكة  عام  مدير  كشف 
التي  املبالغ  ان  حمود  قاسم  التجارة  وزارة 
تخصصها وزارة املالية للتجارة لعام 2020، 
حصة  فأن  فرد  كل  عىل  نوزعها  ان  أردنا  لو 
اىل  املواطن ستكون 1500 دينار فقط، الفتاً 
حاجة وزارة التجارة أكثر من 3 مليار دوالر 

سنويا بينما اليخصص سوى 350 مليون.
 2020 عام  يف  التخصيصات  ان  حمود  وقال 
كانت ضئيلة جداً وقياساً بما تحتاجه الوزارة 
من أموال فأنها تعادل اقل من  % 1، مبيناً ان ال 
يعقل ان يخصص لرشاء قوت شعب بأكمله.
وفيما يتعلق بالتخصيصات املقررة يف موازنة 
لرشاء  تكفي  ال  بأنها  حمود  بني   2021 عام 
ألربعة  التموينية  البطاقة  مفردات  من  أكثر 

أشهر فقط.

النواب  مجلس  يف  الشعب  ممثيل  مناشداً 
وان  اليومي  الشعب  قوت  عىل  ينتبهوا  بأن 
يخصصوا مبالغ مالية تكفي لتوفري مفردات 
البطاقة التموينية بصورة منتظمة وشهرية 
ان ما تحتاجه الوزارة  دون اي تأخري، مبيناً 
أكثر  اىل  يصل  املفردات  تلك  لتوفري  سنوياً 
من 3 مليار دوالر يف حني ان وزارة املالية لم 
العام  ترصف سوى 350 مليون دوالر خالل 
املايض وهذا ما ادى اىل تذبذب وتأخر توزيع 

مفردات البطاقة التموينية عىل املواطنني.
العراقية  والحكومة  املالية  وزارة  محمالً 
مسؤولية تأخر توزيع تلك املفردات وارتفاع 
الن  املواطنني  عىل  االسواق  يف  اسعارها 
من  يكفي  ما  تخصص  لم  املذكورة  الجهات 

اموال الستريادها.

العامة  املديريات  الرتبية  وزارة  وجهت 
السماح ألي جهة خارجية  للرتبية بعدم 
الدروس  خارج  املحارضات  بإلقاء 
قبلها.جاء  من  املقررة  املنهجية  الرتبوية 
حميد  عيل  الرتبية  لوزير  توجيٍه  يف  ذلك 
يف  للرتبية  العامة  املديريات  إىل  مخلف، 
إقليم  عدا  كافة/  واملحافظات  بغداد 
الوزارة يف بيان تلقت )  كردستان.وقالت 
املراقب و الناس ( نسخة منه، أن العملية 
الرتبوية والتعليمية هي مسؤولية الوزارة 
حرصاً، وال عالقة ألي جهة أخرى بها عدا 
التابعة  والتدريسية  التعليمية  الهيئات 
املنهجية  الدروس  لها والتي تتوىل إعطاء 

لها. املرسومة  الرتبوية  األهداف  وفق 
وأضافت الوزارة يف بيانها، أنها ال تسمح 
الرتبية  وزارة  بالتدخل يف عمل  ألي جهة 
وال بالعملية الرتبوية أو بإعطاء الدروس 
الحصص  غري  املدارس  يف  واملحارضات 
وتتحمل  الوزارة  قبل  من  رسمياً  املقررة 
كاملة  املسؤولية  املدرسية  اإلدارات 
بااللتزام بالقوانني واألنظمة والتعليمات 
أن  عن  فضالً  الرتبية،  بوزارة  الخاصة 
ومديرية  الفضائية  الرتبوية  القناة 
الرسمية  الجهة  هما  الرتبوي  التلفزيون 
الدروس  بث  عن  املسؤولة  الوحيدة 

التعليمية ألبنائنا التالميذ والطلبة.

العاملني  األمنيني  الحراس  من  عدد  تظاهر 
الغاز  كبس  محطة  أمام  النفطية  الحقول  يف 
وزير  قبل  من  اليوم  افتتاحها  أثناء  الخامسة 
بالتثبيت  للمطالبة  الجبار  عبد  إحسان  النفط 

عىل مالك وزارة النفط.
الحراسة  يقدمون خدمة  إنهم  منهم  عدد  وقال 
وبأرشاف  عقود  بصفة  سنة   12 من  أكثر  منذ 
إداري وفني من قبل وزارة النفط ولكن الخدمة 

تحسب لرشطة الطاقة.
 6475 يبلغ  عددهم  أن  املتظاهرون  وأضاف 
وزير  إىل  كاملة  ملفاتهم  سلمت  امني  حارس 

النفط الذي وعدهم بحل هذه املشكلة قريباً.
التظاهرة  عقب  للمربد  الوزير  قال  جهته  من 
بأن الوزارة ستسعى إلستحصال موافقة رئاسة 
مجلس الوزراء عىل تثبيت الحراس األمنيني عىل 

مالك وزارة الداخلية يف اقرب وقت ممكن.
عن  العاطلني  الستيعاب  الوزارة  خطة  وحول 
العمل واملطالبني بفرص العمل قال عبد الجبار 
إن الوزارة تنتظر إقرار املوازنة ليتم بعدها إطالق 
عدد كبري من فرص العمل بصفة عقود بأولوية 
يف  للعمل  الساندة  والكوادر  الهندسية  للكوادر 

كافة املؤسسات النفطية.

السالم عليكم ورحمة الله و بركاته  
السيد رئيس الوزراء

رغم املسؤوليات املناطة بك لكن اتمنى ان 
والذين  الناس  من  مهمة  لرشيحة  تلتفت 

انسحقت تماما بفرتة الحظر وكورونا...
يومهم.. بقوت  يعملون  الذين  الناس 
سيوفروا  وكيف  ؟..  بهم  تفكروا  الم 
و  لهم  ؟   للعيش  االساسية  املستلومات 

لعوائلهم  !!!!
ألحد... تدووم  ال  زائلة  امتحان  دار  الدنيا 

اجعلوا الله بني عيونكم..

                  * وسن جابر 
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حصة المواطن 1500 دينار ! 

الس�ام عليك�م ورحمة الل�ه وبركاته مناش�دة إىل رئيس 
الوزراء انا  عثمان هاش�م س�وعان س�ليمان الصميدعي 
املنس�وب إىل فوج ١٢ اللواء ٢ الحشد العشائري ملحافظة 
املوصل.. لقد استلمت ثاث رواتب وبعدها توقف راتبي ال 
يوجد اي س�بب يذكر بقطع راتبي وانا مس�تمر بالخدمة 

لحد الن وعندي اوليات كاملة وانا صاحب عائلة.
 الف�وج رفع كتب بخص�وص راتبي وال يوج�د اي جواب             

ارجو حل مشكلتي ... تحياتي مع التقدير  

                                      * عثمان الصميدعي

مناشدة إلى رئيس الوزراء

السيد رئيس الوزراء املحرتم ..
اىل  التابعني  بغداد  محافظة  ماء  موظفي  من  مجموعة  نحن 
محافظة بغداد ..نود ان نعلمكم ان محافظة بغداد مرصة بعدم 
تطبيق االوامر االدارية الصادرة من وزارة املالية ووزارةالتخطيط 
ومجلس الوزراء بخصوص رفع الغبن عن املعاهد الفنيه اصحاب 
الخدمة الطويله وصوال للدرجة الثانية .. ارجو التدخل شخصيا 

لحل هذه املشكله .
علما ان اغلب الوزارات واملحافظات تم التطبيق ورفع الغبن عن 
املعاهد وصوال للدرجة الثانيه اال محافظة بغداد لجنة الرتفيعات 

.ونحن عىل ابواب الخروج للتقاعد..
 ارحمونا يرحمكم الله.

                                                *  وائل املختار

اصرار على الغبن و الظلم

مناشدة اىل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي واىل وزير الدفاع املحرتم 
واىل رئيس أركان الجيش واىل قائد عمليات بغداد واىل املفتش العسكري 
املقاتلني  ابنائك  الشديد والخوف عىل  الحرص  النظر بعني  العام نرجو 
من خطر كورونا والغاء املعايشة بني الجنود سيادة الوزير هل يعقل 
املقاتلني  بني  كورونا  لجائحة  الخطر  الوضع  هذا  يف  معايشة  وضع 
الغرفة بمعني غرفه 2×2 تحمل  املقاتلني يف نفس  وجعل وجبتني من 

6 مقاتلني فهل كورونا تستثني العساكريني  وتئتي فقط عىل املدنيني
نرجوووو من جنابك الكريم ارسال برقية عاجلة اىل الوحدات العسكرية 

والغاء املعايشة لتجنب اإلصابة بني الجنود.
علما ان دوام املقاتلني حالياً 15 يوم   دوام ونزول 10 ايام.

                                          * ابو زهراء الباوي

الكاظمي اجرم بحق االقتصاد الوطني بشكل لم يسبقه اليه احد من 
كل الحكام الذين عبثوا وارضورا بالعراق  ..  وهو موضوع رفع قيمة 

الدوالر الذي شل و اساء للوطن و املواطن الفقري.

                                          * عقيل ضاري سبع الجوراني

مناشدة إىل سيادتكم
نحن خريجي املعاهد التقنية يف ذي قار مظلومني منذ   2003 لحد االن 
ومىض علينا سنوات التخرج ونحن نتظر منكم بصيص امل يف انصافنا 
البعض منا أصبحت  و  ألننا رشيحه مظلومة فقد ظلمنا منذ سنوات 
مظاهرات  خرجنا  ونحن  صاغيه  اذان  بدون  ولكن  األربعني  اعمارهم 
خريج  رصخة  باسم  نناشدكم  االختصاصات  وبكافة  واعتصامات 
مظلوم مرت عليه سنوات بدون أمل نطالبكم بأبسط حق من حقوقنا 

ارجو من سيادتكم ان تنصفونا فنحن أبنائكم.

                                                             * ضياء كريم   

البرصة  املواطنني يف محافظة  عدد من  شكا 
الغذائية  املواد  بعض  أسعار  ارتفاع  من 
وارتفاع  التجوال  حظر  فرض  مع  بالتزامن 
سعر رصف الدوالر، داعني الجهات املختصة 
أصحاب  ومراعاة  الحاصل  االرتفاع  ملراقبة 
هناك  إن  منهم  عدد  املحدود.وقال  الدخل 
كالطحني  السلع  بعض  أسعار  يف  ارتفاعا 
التجار  استغالل  إىل  مشريين  واألرز،  والزيت 
املواد  األسعار  رفع  عرب  التجوال  لحظر 
والرقابية  األمنية  األجهزة  مطالبني  الغذائية 

إىل اخذ  دورها والحد من ذلك األمر.
إىل ذلك برر عدد من أصحاب محال بيع املواد 
الغذائية  زيادة أسعار املواد املذكورة الرتفاع 
إىل  احدهم  أشار  وقد  الدوالر  رصف  قيمة 
قيمة  نتيجة  الثمن  خفض  عىل  قدرته  عدم 

االسترياد املرتفعة.

شريحة مهمة انسحقت تماما مطالبة بالغاء المعايشة
في الحظر ولم تلتفت الدولة لها

التربية التسمح ألي جهة خارجية بإلقاء المحاضرات خارج الدروس المنهجية

تالعب خطير في العالمات التجارية
للدجاج المستورد ) منتهي الصالحية (

استمرار موجة الغالء .. مواطنون يشكون  وتجار  يبررون

النعمانية: حي الزهور متداخل
 بين العشوائيات ومنطقة ال تستطيع 

البلدية إفرازها الصحابها

اجرام بحق الوطن

 ننتظر منكم بصيص امل

كشف وزير الزراعة، املهندس محمد الخفاجي، عن وجود تالعب 
الصالحية«  »منتهي  املستورد  للدجاج  التجارية  العالمات  يف 

داخل إقليم كردستان، قبيل ترصيفه للسوق العراقية.
وقال الخفاجي، إن »الكلفة الحقيقية للدجاج تبلغ 1750 دينار، 

فيما يصل الدجاج املستورد بسعر 1250 دينار«.
ألن  يأتي؛  األسعار  يف  التفاوت  »هذا  أن  إىل  الخفاجي،  وأشار 
األخرى، يكون  تركيا والدول  الذي يصلنا من  املستورد  الدجاج 
منتهي الصالحية، لكن يتم تغيري عالماته التجارية داخل إقليم 
كردستان وبعدها يرُّصف يف األسواق املحلية«.واعترب الوزير أن 
»هذا األمر يعد تخريباً القتصاد البلد وتدمرياً لصحة املواطن«، 

واصفا إياه بـ«كورونا جديدة«

اليس لديكم  ذمه وال ضمري وال إنسانية .. تفكرون بمصالحكم فقط  ) و ليصب الشعب 
تصاعد  يف  الغذائية  املواد  ألن  الصحيح  لوضعه  الدوالر  ارجاع  الشعب  مطلب   ..) مايصيبه 
تعليم   .. بالشباب  تفتك  والبطالة  الحرض..  مع  احرتق   والسوق  التموينية  الحصة  وغياب 
فاشل فساد بكل دوائر الدولة قطع الكهرباء واملاء خدمات ماكو صحة منهارة وزير التجارة 
فاشل متى تصحو ضمائركم عىل الناس الفقرية .. ولقد شبعنا كذب و تسويف و شعارات 

زائفة..

                                                                   * عبدالكريم مجيد جابر

متى تصحو ضمائركم

أرجعت مديرية ماء ميسان أسباب تأخر انجاز مرشوع ماء العمارة الكبري 
املدة  البلديات إىل قرص  التي تنجزها وزارة  والذي يعد من املشاريع الكبرية 
املقررة لتنفيذه والتي أشارت إىل أنها ال تتناسب مع طبيعة العمل كون املدة 

املحددة النجازه 28 شهرا وهي غري كافية.
يمر  املرشوع  فان  النظر  وبغض  إنه  لعيبي  عقيل  املديرية  عام  مدير  وقال 
بمراحل متلكئة عديدة يف بداية العمل وهي نقطة كان يجب أن تأخذ بنظر 

االعتبار عند إحالته للعمل.
وأضاف أن الرشكة عراقية ولديها أعمال مماثلة يف باقي املحافظات.

ماء ميسان: 28 شهرا غير كافية إلنجاز 
مشروع ماء العمارة الكبير

الحراس األمنيون في حقول النفط بالبصرة 
يطالبون بالتثبيت على مالك الوزارة

ورة و شكوى
ص



فرضلت أزملة كورونلا على 
املنزل،  العمل ملن  الكثرييلن 
ملع العديلد من التغلريات يف 
وأنملاط  الغذائيلة  العلادات 

الحياة اليومية.
كان  إن  البعلض  ويتسلاءل 
لتنلاول  مثلايل  وقلت  هنلاك 
لزيلادة  الطعلام  وجبلات 
اإلنتاجيلة خلال العملل من 

املنزل؟
موللن  جلريارد  يقلول 
اختصلايص أملراض الجهاز 
الطلب  وأسلتاذ  الهضملي 
جونلز  كليلة  يف  املسلاعد 
هوبكنلز للطب ومؤلف كتاب 
»ثورة تلوازن األمعاء«: »هذا 

هو سؤال املليون دوالر«.
أفضلل  إن  موللن  وأوضلح 

الوجبلات  لتنلاول  وقلت 
يختللف ملن شلخص آلخر، 
السعرات  احتياجات  حسلب 
وملدى  والشلهية  الحراريلة 
النشاط البدني الذي يتم بذله 

خلال النهلار، وتلعب عادات 
املنلزل والجداول  العمل ملن 
الزمنيلة دوًرا أيًضا يف تحديد 

وقت وجبات الطعام.
وإذا كنلت تعمل ملن املنزل، 

فملن املحتملل أنلك تجللس 
لوقلت أكثلر، وملن املحتملل 
أنلك تشلعر بضغلط إضلايف 
بسلبب الوباء، وكل هذا يؤثر 
عى صحتلك العامة وجهازك 
الهضملي، وقد يدفعلك أيًضا 
إىل تناول أكثر مما ينبغي من 
الطعلام، مما يجعلك تشلعر 
بالتعلب وعدم الراحلة وعدم 
الرتكيز.ولهلذا  على  القلدرة 
السلبب من األهميلة بمكان 
أن يكلون هنلاك وقلت بلن 
وجباتلك للحفاظ عى طاقتك 
أثنلاء  تركيلزك  ومسلتويات 
العملل ملن املنلزل. وملعرفة 
متى يجلب أن تأكل بالضبط، 
عليك أن تفهم إشارات الجوع 

وعادات األكل والهضم.
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الحلاالت  العديلد ملن  ترتبلط 
بمسلتويات  الصحيلة 

عالية جداً من الدهون 
الحشوية، مثل مرض 
وأملراض  السلكري 

القلب.
وتشري الدالئل الناشئة 

إىل أن »تنلاول كميلات 
املرشوبلات  ملن  أكلر 

قلد  بالسلكر  املحلاة 
يرتافلق ملع تراكلم غلري 

طبيعي للدهون«.
 وكان هذا بياناً قدمه فريق 
املتعاونلن  الباحثلن  ملن 
ملن كليلة الطلب بجامعلة 
هارفارد، بوسطن، حسب ما 

ذكره موقع »إكسريس«.
وملزيلد من التحقيلق، قاموا 
بفحص ملا إذا كان تعاطي 
بالسكر  املحاة  املرشوبات 
بشلكل معتلاد أو الصودا 
الدايت، يمكن أن يؤدي إىل 

اختاف يف دهون الجسم.
وملن أجلل تحقيقهم، شلارك 2596 

ملن الرجال والنسلاء يف منتصلف العمر، بالدراسلة.
وتم قياس مسلتويات الدهلون يف البطن باسلتخدام 
»التصويلر املقطعلي املحوسلب متعدد الكواشلف«.
وُقّيمت املآخذ املعتادة من املرشوبات املحاة بالسلكر 

وصودا الدايت من خال استبيان تكرار الطعام.
النتائلج أن تنلاول املرشوبلات السلكرية  وأظهلرت 

»مرتبط إيجابياً« بمستويات الدهون الحشوية.
وملن هذه الدراسلة، يبلدو أن أي مرشوبات سلكرية 
سلتكون أسلوأ مرشوب إذا كنت تريد أن تفقد دهون 

البطن.
وأضاف الباحثون: »ارتبط استهاك املرشوبات املحاة 

بالسكر الزائد بزيادة الوزن«.
وباإلضافلة إىل القيلود الغذائيلة، هنلاك طلرق أخرى 
للتخلص من الدهون الزائلدة. وأوصت الدكتورة لويز 
وايزمان بل»30 دقيقة من التمارين« كل يوم لحرقها.
ويمكلن أن يشلمل ذللك تماريلن القللب، مثلل امليش 

الرسيع والركض وتدريب املقاومة.

لفقدان الدهون الضارة.. 
تجنب هذا المشروب

عقار جديد يقلل 
الوفيات بسرطان الثدي

حلدد اطباء مختصلون يف املراض االطفال، 
رشائلح معينلة من االطفلال الصغلار الذين 
يجلب أن تتلم الخشلية عليهم ملن االصابة 

بفريوس كورونا.
وقال الطبيب االخصائي د.محمد املشهداني، 
أن هؤالء االطفال الذين يجب ان نخىش عليهم 
من االصابة بكوفيد ١9، هم االطفال املصابن 
بالسمنة الزائدة والذين لديهم بعض االمراض 

الوراثية.
واضاف املشهداني، أن من هؤالء االطفال هم 
الذين لديهم امراض بالجهاز العصبي وكذلك 

املصابن ببعض االمراض االيضية.
واشلار، اىل أنه ايضا االطفلال املصابن بفقر 
اللدم املنجلي والذين لديهم تشلوهات القلب 
الوالديلة، واملصابن بداء السلكري وامراض 

الكليتن املزمنة.

واخريا، ان هؤالء االطفال هم املصابن بالربو 
وامراض الجهاز التنفيس املزمنة وكذلك الذين 

يتناولون ادوية تؤدي اىل نقص املناعة.
واكد املشلهداني، أن هذه املجموعات من 

االطفلال هلم االكثر خطلورة لاصابة 
بمضاعفلات كوفيد ١9 لذلك يجب اخذ 

كل طلرق الحماية املمكنة يف تجنب 
اصابتهم.

10 مجموعات من االطفال يجب الحذر من اصابتهم بالفيروس التاجي

63 % من الهنود يرفضون الحصول على لقاح كوفيد- 19 بسبب ارتفاع سعره

نزيف اللثة يشير إلى االصابة بمرض الكبد الدهني المميت

اخصائي »جهاز هضمي« يتحدث عن أفضل وقت لتناول الغداء خالل العمل من المنزل

من الذين يجب عليهم االبتعاد عن تناول الخضار النيئة ؟

كشلفت دراسلة اسلتقصائية أجرتهلا مجلة 
LocalCircles علن أن 63% ملن األشلخاص 
الذيلن يخططون ألخذ لقاح فريوس كورونا يف 
املرحلة التالية بلدًءا من اليوم االول من اذار يف 
املستشفيات الخاصة لن يدفعوا أكثر من 600 
روبية هندية مقابل جرعتن من اللقاح، وفًقا 

.thehealthsite من موقع
وحاول االسلتطاع فهم التصور املبدئي ملقدار 
األشخاص املستعدين لدفعه إذا كانوا مؤهلن 
للحصلول عى اللقاح يف املرحللة التالية، وفًقا 
للمسلح، ١7% ملن األشلخاص عى اسلتعداد 

لدفلع ملا يصلل إىل 200 روبيلة، و22 % على 
اسلتعداد لدفع ما يصلل إىل 300 روبية، وقال 
24% إنهم سليدفعون ما يصل إىل 600 روبية، 

١6% قالوا »ما يصل إىل ١000 روبية«.
وفًقلا للنتائج كان 63 % من األشلخاص الذين 
شلملهم االسلتطاع عى اسلتعداد ألخذ لقاح 
الفريوس كورونا يف املرحلة التالية يف مستشفى 
خلاص فقط إذا كان متاًحلا تحت 600 روبية 
كرسوم إجمالية لجرعتن كما أشارت النتائج 
إىل أن 2١% ملن املواطنلن مسلتعدون لتلقلي 
أفلراد أرسهم املؤهلن التطعيم يف مستشلفى 

خلاص بناًء عى الدفع وكيفية تقدم التطعيم. 
27 يف املائلة غري متأكديلن حالًيا مما إذا كانوا 
يريلدون اختيار هلذا اللقاح ملن خال نفس 

القناة.
 Zydus  والجديلر بالذكلر أن رشكلة األدويلة
أن  لقاحهلا ضلد فلريوس  الهنديلة   Cadila
كورونا، »ZyCoV-D«، ثبت أنه آمن وُمستِجب 
للمناعة يف املرحلة األوىل/ الثانية من التجارب 
الرسيريلة، وتسلعى الرشكلة للحصلول عى 
موافقلة الجهلات التنظيميلة لبلدء املرحللة 

الثالثة والنهائية.

قاللت خبلرية التغذية الروسلية يكاترينا 
بورلييفا، إنه ال يجلوز للذين يعانون من 
القرحلة وأملراض يف الجهلاز الهضمي، 
تنلاول أيلة خضلار نيئلة، خلال تفاقم 

حديلث  يف  الطبيلة،  املرض.ونصحلت 
لصحيفة “روسيسلكايا غازيتلا”، الذين 
يعانون ملن مثل هذه األملراض، بتناول 
الخضار والفواكله، مطبوخة، أو مغلية، 

أو محرضة يف الفرن.
ودحضت الخبرية، الرأي القائل إن 
الخضار النيئة أكثر فائدة من 
املطبوخة، وقالت: “يحتوي 
امللفلوف )الكرنب( النيء 
على نسلبة عاليلة من 

فيتامن С، الذي يتحلل عند طهيه. لكن، 
غالبلا ما يسلبب الكرنب النيء، بتشلكل 
الغلازات واالنتفلاخ يف البطلن. أما طبخ 

الكرنب، فيقلل من احتمال االنتفاخ.
بعلض  أن  على  الخبلرية،  وشلددت 
يتلم  ملواد  تحتلوي على  الخلرضوات، 

امتصاصها بشكل أفضل عند طهيها.
وقاللت »لقلد ثبلت يف بعض الدراسلات، 
أن الليكوبلن يقللل ملن خطلر اإلصابة 

بالرسطان.
ويتحسلن امتصاص الجسلم لهذه املادة 
يف األمعلاء، علن طريلق طهلي األطعمة 
التي تحتوي عى الليكوبن، مع استخدام 
الدهون. ولكن كلما ارتفعت درجة حرارة 
طهلي الطعلام املتحوي على الليكوبن، 
يلزداد تفككله وانهيلاره”. وكمثال عى 
ذللك، ذكلرت الخبلرية، الطماطلم 
األحمر  والبطيخ 
يلب  لغر ا و

فروت.

يتميز بسرعة االنتشار.. فيروس جديد في كاليفورنيا األمريكية يثير حالة من القلق

مركز علمي روسي: مستوى األجسام المضادة العالي ال يضمن حماية فعالة من كورونا

تشلري دراسلتان جديدتلان إىل 
أن أحد أنلواع فلريوس كورونا 
التي تم اكتشلافها ألول مرة يف 
كاليفورنيلا ينتلرش برسعة يف 

جميع أنحاء الوالية.
لجريلدة  لتقريلر  ووفقلا 
هلذه  تأتلي   »theguardian
النتائلج يف الوقلت اللذي تكثف 
املتحلدة جهودها  الواليات  فيه 
األشلكال  وتصنيلف  لتتبلع 
املختلفلة للفلريوس املتحلول، 
وإثلارة أسلئلة جديلدة حلول 

انتشار فريوس كورونا.
بكاليفورنيا،  املتغلري  الفريوس 
 / ١.427.B الذي يطللق عليله
العلماء  انتبلاه  B.١.429، لفت 
الثانلي  ترشيلن  يف  ملرة  ألول 
سلالة  إىل  وينتملي   2020
كورونا ويحمل طفرات مماثلة،  

وُيعتقد أنه ظهر يف مايو.
تم اكتشلاف املتغري يف ١9 دولة 
الواليلات  أنحلاء  جميلع  ويف   ،
املتحلدة ، على الرغلم ملن أن 
املراقبلة املحلدودة وجلدت أنه 

يرتكز يف كاليفورنيا.
ثلاث  على  املتغلري  ويحتلوي 

طفلرات تغلري شلكل بروتلن 
سلطح  على  سلبايك  يسلمى 
واملتغلريات  كورونلا،  فلريوس 
األخلرى ، بما يف ذللك تلك التي 
يف  ملرة  ألول  اكتشلافها  تلم 
اململكة املتحدة وجنوب إفريقيا 
والرازيلل ، لديها أيًضا طفرات 

يف بروتينات سبايك.

ويشلعر الباحثلون بالقلق من 
أن هذه التغيريات قد تجعل من 
الصعلب على الجهلاز املناعي 
التعرف برسعة على الفريوس 

ومنع حدوثه.
وكانلت هنلاك دراسلتان هلذا 
األسلبوع، كاهما ملن فرق يف 
سلان  يف  كاليفورنيلا  جامعلة 

فرانسيسلكو، ولكلن للم تتلم 
مراجعلة أو نلرش أي منهما يف 

مجلة علمية.
ووجلدت الدراسلة األوىل أنه يف 
أواخر)نوفملر(، شلّكل املتغري 
 %١6  ١.429.B  /  ١.427.B
من العينات املتسلسللة يف سان 
فرانسيسلكو، وبحللول يناير ، 

يمثل املتغلري 53 % من الحاالت 
التي تم أخذ عينات منها.

بعلد  أنله  الباحثلون  ووجلد 
للدى  كان   ، أرسة   326 تتبلع 
األشلخاص يف نفس املنزل مثل 
 ١.427.B لديه متغري  شلخص 
/ B.١.429 فرصة بنسلبة 35 
% لإلصابلة، وكان األشلخاص 
الذيلن يعيشلون مع شلخص 
مصلاب بأي نلوع آخلر لديهم 
فرصلة بنسلبة 26% لإلصابلة 

بالفريوس.
ووجلد الفريق أيًضلا أن املتغري 
427.B.١ / B.١.429 للم يكن 
مرتبًطلا بالعدوى الشلديدة، أو 
»الحملل الفلريويس« األعلى - 
كمية الفلريوس التي ترتاكم يف 

الجسم.

حذر اطباء من أن نزيف اللثة تعد 
عاملة أولية على اإلصابلة بهذا 

املرض القاتل.
والجديلر بالذكر أن ملرض الكبد 
الدهني هو حالة شلائعة ناجمة 
علن تراكلم الكثلري ملن الدهون 
يف الكبلد، يف حلن يحتلوي الكبد 
السلليم على كميلة قليللة ملن 
الحاللة  هلذه  وتنتلج  الدهلون، 
الصحيلة الخطلرية عندملا تصل 
الدهون إىل 5-١0% من وزن الكبد 
اإلجملايل، واللذي يتحول بشلكل 
تدريجلي إىل ملا يعلرف باسلم » 
تليف الكبد »، والذي يحدث عندما 
يتم تدمري أنسلجة الكبد السليمة 
واسلتبدالها بنسليج ندبلي، مما 
يجعلها حالة خطلرية يمنع فيها 
الدم ملن التدفق عر الكبد ويقتل 
خاياه ويوقلف وظيفته الحيوية 

يف الجسم.
أعراض مرض الكبد الدهني

• األعلراض التي يمكن أن تشلري 
إىل اإلصابة بملرض الكبد الدهني 

وتليف الكبد:
- تسارع رضبات القلب
- التغري املزاجي املستمر

- نزيف اللثة
- فقلدان كتلة الجسلم وعضات 

الذراعن

- صعوبلات يف معالجلة الجسلم 
للعقاقري الطبية والكحول

- االرتباك
- الدوخة والدوار الشديد

- تراكم السلوائل على الكاحلن 
والقدمن والساقن

- تساقط الشعر
- زيادة التعرض للكدمات

الجللد  اصفلرار  أو  الريقلان   -
وبياض العينن واللسان
- فقدان الدافع الجنيس

• كيلف يتلم تشلخيص اإلصابة 
بمرض الكبد الدهني؟

بحسلب ملا أوضحتله الخدمات 
الصحيلة الوطنيلة الريطانيلة، 
غالبلا ما يتم تشلخيص اإلصابة 

بملرض الكبلد الدهنلي بعلد أن 
ينتج عن فحص الدم الذي يسمى 
اختبار وظائلف الكبد نتيجة غري 
طبيعية، ويتم اسلتبعاد اإلصابة 
مثلل  األخلرى  الكبلد  بأملراض 

التهاب الكبد.
تشلخيص االصابة بمرض الكبد 

الدهني:
ولكن يف بعلض األحيان، ال ينجح 
تشلخيص  يف  وحلده  االختبلار 
املرض، وقد يتم التشخيص أيضاً 
أثنلاء الفحلص باملوجلات فلوق 

الصوتية ملنطقة البطن.
• كيلف يتلم علاج ملرض الكبد 

الدهني؟
ال يوجد حاليلًا دواء محدد ملرض 

الكبلد الدهني، ولكن هناك الكثري 
من األبحاث جارية ملحاولة إيجاد 

عاج ناجع له.
كما أن خراء الصحة يقولون أنه 
يمكن أن يسلاعد اتخلاذ خيارات 
نملط الحيلاة الصحيلة يف إيقاف 
تفاقلم األعلراض، حيلث أن أحد 
أكثر اإلجلراءات املضلادة فعالية 
ضلد ملرض الكبلد الدهنلي هو 

فقدان الوزن.
• كيلف تقللل من خطلر إصابتك 

بمرض الكبد الدهني؟
إصابتلك  خطلر  تقليلل  يمكنلك 
بمرض الكبلد الدهني عن طريق 
اتخاذ خيارات نمط حياة صحي، 
واالبتعلاد علن رشب الكثلري من 
املرشوبات الكحولية التي تسلبب 

تراكم الدهون يف الكبد.
باإلضافلة إىل ذلك، يعتر السلبب 
الوزن  باملرض  الرئييس لإلصابلة 
الزائد، حيث يتلم تخزين الدهون 
يف الكبلد للدى مصابي السلمنة، 
والتلي تكلون مرتبطلة بخللل يف 
شلحميات الدم، املتمثلل يف زيادة 
مسلتويات الكوليسلرتول الضار 
يف اللدم أو انخفلاض مسلتويات 
وارتفلاع  الجيلد  الكوليسلرتول 
ضغلط اللدم واإلصابلة بملرض 

السكري. 

ستسلتفيد آالف النسلاء املصابلات برسطلان 
الثدي غري القابل للشلفاء ملن دواء جديد يقلل 
ملن احتمال الوفيات ويزيلد العمر املتوقع لهن 
تحلت الرعاية الصحية.ووافقلت هيئة الصحة 
الريطانية عى استخدام عقار الريبوسيكليب، 
املعروفلة أيًضلا باسلم Kisqali واللذي يمكن 
املتوقلع ملريضلات رسطلان  العملر  يزيلد  أن 
الثدي بنحلو 8 أشلهر.ويمكن أن يؤخر العاج 
اليومي بهلذا العقار من تطلور رسطان الثدي 
والنقطلة التلي تحتلاج فيهلا املريضلة للبلدء 
بالعلاج الكيميائلي، ويمكلن اسلتخدامه مع 
عقار Fulvestrant لعاج مستقبات الهرمون 
اإليجابي يف حاالت رسطان الثدي املتقدم.وقالت 
ديليث مورغلان من الجمعية الخريية لرسطان 
الثلدي يف بريطانيا »هذا العاج سليجلب األمل 
آلالف النساء املصابات برسطان الثدي الثانوي 
املسلتعيص، ويمنحهن املزيد من الوقت للعيش 
بشلكل جيد«.وباإلضافة إىل زيادة متوسلط 
أن  يمكلن  للمريضلة،  املتوقلع  العملر 
الدوائيلة  الرتكيبلة  هلذه  تسلاعد 
إىل  الحاجلة  تأخلري  يف  املبتكلرة 
العاج الكيميائي وآثاره الجانبية 
املنهكة.ووجدت تجربة رسيرية 
باإلضافلة  الريبوسليكليب  أن 
يمنلع  الفولفيسلرتانت  إىل 
بمعلدل  النملو  ملن  األورام 
بزيلادة ملن  ١4.6 شلهرًا، 
العلاج  عنلد  شلهرًا   9.١
وحده،  بالفولفيسلرتانت 
كملا عاشلت املريضلات 
لهلذا  خضعلن  اللواتلي 
يف  شلهراً   40.2 العلاج 
املتوسلط بزيلادة ملن 32.5 
الريبوسيكليب  شلهر.ويعمل 
عن طريق تعطيلل الروتينات 
الرسطانيلة،  الخايلا  يف 
ومنعهلا ملن االنقسلام 
إعطاؤه  والنمو، ويتلم 
على شلكل 3 أقراص 
عيلار 200 مجم مرة 
مللدة  يومًيلا  واحلدة 
متتالًيلا،  يوًملا   2١
تليهلا 7 أيام من 
قبلل  العلاج 
الدورة  تكرار 

العاجية.

قالت تاتيانا نيبومنياشليخ  نائبة مدير 
مركلز »فيكتلور« العلمي، إن املسلتوى 
العلايل من األجسلام املضلادة ال يضمن 
حمايلة فعالة ملن كوفيلد-١9، لذلك ال 

فائدة من التهافت عى ذلك.
وترى الخبرية، أن املسللك الذي يسلعى 
اإلنسلان عره لتحقيق مستويات عالية 
من األجسلام املضلادة، ليلس صحيحا 

تماما.

محلاوالت  نيبومنياشليخ،  وانتقلدت 
التحفيز املفرط لجهلاز املناعة، وقالت: 
»يجلب أن يكلون هناك عيلار كاف من 
األجسلام املضادة والعنلارص األخرى يف 
جهلاز املناعة، حتلى يتمكنلوا معا من 

توفري الحماية ضد فريوس كورونا«.
لقلاح  أن  إىل  الخبلرية،  وأشلارت 
اللذي صممه مركز   »EpiVacCorona«
»فيكتور«، ال يضلع نصب عينيه، هدف 

تحقيلق مجموعلة واسلعة ملن أنواع 
األجسلام املضادة واملسلتويات العالية 

لها.
وأكلدت نيبومنياششليخ أن هذا 

اللقاح، يهلدف إىل إنتاج القدر 
الازم من األجسلام املضادة 

اللذي يكفلي للحماية من 
اإلصابة بفريوس كورونا 

املستجد.
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... زقورة مستلهمة من التراث البابلي العريق

news

تسبب خطأ تقني تعرَّض له بعض طالب الصف األول الثانوي يف مرص 
خالل امتحان الفصل الدرايس إلكرتونياً، يف ضمان نجاحهم.

تعرضوا  الذين  الطالب  اعتبار  املرصية  والتعليم  الرتبية  وزارة  وقررت 
بعد  ناجحني  االمتحان  هذا  يف  إرادتهم  عن  خارجة  تقنية  ملشكالت 
عرب  الوزارة،  املدرسة.وقالت  يف  والغياب  الحضور  جداول  مراجعة 
الفصل  امتحان  اليوم  »ُعقد  إنه  »فيسبوك«،  يف  الرسمية  صفحتها 
الثانوي  األول  للصف  واألحياء  العربية  اللغة  ملادتي  األول  الدرايس 
إلكرتونياً من خالل لجان باملدارس املختلفة بحضور 620,133 طالباً 

وطالبة يف مختلف مدارس الجمهورية«.
امتحان  أداء  من  وطالبة  طالباً  و936  ألفاً   552 »تمكن  أنه  وأضافت 
اللغة العربية بنسبة 89.1%، بينما تمكن 569 ألفاً و213 طالباً وطالبة 
من أداء امتحان مادة األحياء بنسبة 91.8%«.وأكدت أنه »تعرض نحو 
قررت  ولذلك  إرادتهم،  عن  خارجة  تقنية  ملشكالت  الطالب  من  10% 
وزارة الرتبية والتعليم والتعليم الفني اعتبار كل منهم )اجتيازاً( يف هذا 

االمتحان، بعد مراجعة جداول الحضور والغياب يف املدرسة«.

سبب طفل صدمة ألطباء مستشفى أمريكي 
بـ51  بـ  يزيد  الذي  الفريويس  حمله  بسبب 
يف  األطباء  أقرانه.وفوجئ  من  مرة  ألف 
مستشفى األطفال الوطني يف واشنطن بحالة 
املستجد،  كورونا  بفريوس  مصاب  طفل 
األطفال. املصابني  جميع  عن  مختلفة 
»واشنطن  صحيفة  نقالً  الحرة  قناة  وقالت 
طفل   2000 بني  من  إن  األمريكية  بوست« 
حديث  طفل  هناك  كان  بالفريوس  مصاب 
الوالدة يعاني من أعراض شديدة للفريوس.
وعادة ال يعاني األطفال من األعراض الحادة 
حتى  عليه  تظهر  ال  من  ومنهم  للفريوس، 
البيانات  أظهرت  ملا  وفقا  األعراض  أخف 
والدراسات من مختلف أنحاء العالم.وأشارت 
قام  عندما  كانت  املفاجأة  أن  إىل  الصحيفة 
للطفل،  الفريوس  الحمل  بقياس  األطباء 

ووجدوا أنه أكثر بـ 51 ألف مرة من مستوى 
املصابني  األطفال  لدى  الفريويس  الحمل 
اآلخرين.ووجد األطباء، بعد ترتيب التسلسل 
الجيني للفريوس، أن الطفل مصاب بساللة 
قبل.ونقل  من  يروها  لم  كورونا  من  جديدة 
تقرير الصحيفة عن رئيسة األمراض املعدية 
إنه ال  يف املستشفى، روبرتا ديبيايس، قولها 
يمكن استنتاج أي يشء من حالة واحدة لكن 

يجب التحذير من خطورة ساللة جديدة.
وأشارت الصحيفة إىل أن األطباء ال يعرفون 
إن كانت حالة الطفل الذي شفي يف سبتمرب 
املايض، عالمة عىل أشياء قادمة أو تحورات 
عن  التقرير  للفريوس.ونقل  للقلق  مثرية 
كلية  يف  الفريوسات  عالم  لوبان،  جرييمي 
إن  قوله  ماساتشوستس،  بجامعة  الطب 
الحمل الفريويس يف أنف الرضيع »يف حد ذاته، 

ذكـرت إدارة الطريان االتحادية بوزارة النقل األمريكية أن 
راكبا عىل متن رحلة جويـة لرشكة »دلتا إيرالينز« يواجه 
غرامة قدرها 27500 دوالر »بتهمة التدخل واالعتداء عىل 
مضيفة طريان«.ونقلت صحيفة »نيويورك دييل نيوز عن 
إدارة الطريان االتحاديـة قولها »أنه تردد أن الراكب، الذي 
لم يتم الكشف عن اسمه، رضب املضيفة يف وجهها وسط 
نزاع بسبب ارتداء القناع الواقي )الكمامة( عىل متن رحلة 
مـن ميامي إىل أتالنتـا يف 19 أكتوبر.ووفقا إلدارة الطريان 
االتحادية، كان الراكب برفقة راكب آخر رفض اسـتخدام 
قنـاع وجهه وربط حزام األمان أثنـاء الرحلة، يف رفض ملا 
نصـح به طاقـم الرحلة.ونتيجة ألفعاله، صـدرت األوامر 
بالعودة لبوابـة املدرج وُطلب من الراكبني النزول طواعية 
مـن الطائرة.وقالـت إدارة الطريان االتحاديـة يف بيان إن 
الشـخص الذي رافـق الراكب الرافض الرتـداء القناع »بدأ 
يف الرصاخ بشـتائم عىل املضيفة والركاب اآلخرين ورضب 

املضيفة تحت عينها اليرسى«، وفقا للصحيفة.

خطأ تقني يضمن نجاح 
طالب الصف األول الثانوي في مصر

سألته عن الكمامة فلكم 
المضيفة ليغرم 27500 دوالر !

االثنين   1 آذار   2021   العدد  2535  السنة الحادية عشرة

عىل امتداد خارطة العراق تطالعنا املواقع األثرية ، التي 
كانت يف زمن مىض منبع الحضارة اإلنسـانية ومهبط 
األنبياء والرسـل وارض الخري و الفيض ارض السـواد.

واليـوم أصبحت هذه األرض ارض املحـن وإما املواقع 
األثريـة فقـد تحولـت إىل خرائـب صماء تصفـر فيها 
عوامل الريـاح والعتمة . ويف طريقها يـوم بعد يوم إىل 
االنقـراض ثم االندثـار النهائي وتعـد عكركوف إحدى 
معالـم العراق األثرية التي تعاني من اإلهمال واالندثار 
البطيء والتي أسسـها الكيشيون الذين سكنوا العراق 

يف عصور غابرة .
الكيشـيون : وهم من أقـوام جبال زاغروس اسـتغلوا 
 . البابليـة األوىل وملوكهـا الضعفـاء  ضعـف الدولـة 
فاحتلـوا مدينـة بابـل عامـا )1595ق.م ( واسـتمر 
حكمهـم إىل أربعـة قـرون حيـث حكم سـتة وثالثون 
ملـك منهم العراق وانتهـى حكمهم عام ) 1162ق.م ( 
عىل يد العيالميون واقتبسـوا الحضـارة البابلية ويرى 
الباحثـون و املؤرخـون أنهـم ادخلوا اسـتعمال الخيل 
يف بـالد الرافديـن و قبلهـم لم تكـن هذه البـالد تعرف 
استعمال الخيل يف جر العربات والحروب. ويف عرصهم 
تم استخدام تثبت حدود األمالك والعقارات الشخصية 
. واستعمل الكيشـيون اللغة البابلية بالخط املسماري 
كلغـة رسـمية يف البـالد . وسـمي عرصهـم يف تاريخ 

العراق القديم باسم ساللة بابل الثالثة . 
عكركـوف : يف عهد امللـك الكييش الثالث عرش حسـب 
تسلسـل امللوك الكيشـني املسـمى كوريكالـزو الثاني 
الذي حكـم عام ) 1345ق . م( أسـس عاصمة جديدة 
للبالد لتحل مكان بابل يف موضع عكركوف الواقعة عىل 
بعـد 25 كم غرب بغداد وسـميت املدينة حينها باسـم  
) دوركوريـكا لزو ( . واشـتهرت هـذه املدينة ومن ثم 
املوقـع األثري يف الوقت الحارض ، بزقورتها وهي الربج 
املرتفع والتي كان املعبد الديني للمدينة وهو مبني بناء 
ضخـم من اللبن واألجـر الصلب..وقد جـرت النقيبات 
األثريـة يف موقـع عكركـوف مـن قبـل مديريـة اآلثار 
العراقية بني األعوام ) 1943ـ  1946 ( وتم الكشف عن 

ثالث معابد واسـعة وقصور فخمة وزقورة قائمة لحد 
يومنا هذا ولم يبقى منها أالن سـوى 56 مرت فقط بعد 
التـآكل والتعرية واالندثار يف أجزائهـا العلوية . وأثبتت 
هذه التنقيبات استمرار االستيطان يف مدينة عكركوف 
بعـد سـقوط الدولـة الكيشـية عـىل يـد العيالميني ، 
حيث اسـتوطنها االرميني يف عرص دولـة بابل الحديثة 
ويعتقد أنهم هم الذين أطلقوا عليها تسـمية عكركوف 
. وقامـوا بأعمار املدينة من جديد بعـد إن تعرضت إىل 

هجمات األشوريني املتكررة ، ولكن قل شأنها ودورها 
الحضـاري بعد إن انتقلت العاصمة إىل بابل ، واسـتمر 
االسـتيطان فيها حتى العرص العربي اإلسـالمي حيث 
اسـتوطنها املسـلمني من القرن الثالـث وحتى القرن 
الثامن الهجري .عىل الحكومة االهتمام بآثار عكركوف 
وصيانتها بما يليق بها وجعلها مدينة سياحية وأثرية 
ومـزار لكل األجانب ليطلعوا عـىل اثأر العراق الخالدة ، 
ويف نفـس الوقـت إن االهتمام بالسـياحة يأتي باملورد 

للبلـد  االقتصـادي 
وخصوصـا إن األوربيـون واألجانـب مـن كل العالـم 
متعطشـون لزيارة اثأر العراق بعد ارتووا من مشاهدة 
وزيارة اثأر مرص واألردن وسـوريا وتونس ، فلنستغل 
ذلـك التعطش يـا وزارة اآلثار والسـياحة ولنجعل من 
السـياحة مـوردا ثانيـة لالقتصـاد العراقـي ويكفـي 
االعتماد عىل النفط فقط كمورد اقتصاديا فاحتياجات 

الدولة كثرية والبطالة كبرية ..

اشرتاها  بحرية  مأكوالت  وجبة  يف  ونادر  ثمني  كنز  عىل  تايالندي،  شاحنة  سائق  عثر 
لعائلته، بمبلغ زهيد قد تغري حياته إىل األبد.وذكرت صحيفة »دييل ميل » الربيطانية  أن  
مونثيان جانسوك )40 عاًما( دفع مبلغ 50 باهتا )1.67 دوالر( مقابل وجبة محار بحر 
من أحد األسواق قرب منزله.واثناء قيامه وزوجته بطهي الوجبة وسلقها لم يلحظا شيئا، 
ابنهما وجود قطعة قاسية جدا يف فمه وكبرية.وصدمت  الطعام الحظ  تناول  أثناء  لكن 
نادر جدا بحجم  تتمتع بجمال  برتقايل  بلون  لؤلؤة كبرية جدا  االبن  العائلة عندما بصق 
قطعة معدنية كبرية وزنها 8 غرامات.واكتشفت العائلة أن القطعة التي عثر عليها واحدة 
إنها ستغري حياته  األب  قال  الربتقالية، حيث  لؤلؤة ميلو  العالم وهي  الآللئ يف  أندر  من 

بسبب ثمنها الباهظ.

تعزز  يوم  كل  ففي  دبي،  يف  والتفرد  الجذب  حكاية  تتوقف  ال 
مكانتها وجهة للمبدعني والروائع يف عاملنا، وهو ما تجىل أخرياً، 
تزن 242 قرياطاً، سينظم خالل  يف فعالية مزاد ملاسة ضخمة 
شهر مارس املقبل، من قبل رشكة روسية، مستهدفة بها هواة 
مليوني  من  بأكثر  املزايدة  سعر  يبدأ  أن  عىل  ونادر،  جديد  كل 

دوالر.
رشكة  تعرض  أن  املقرر  من  بوست«،  »نيويورك  وبحسب 
الكريم  حجرها  العالم،  يف  الخام  للماس  منتج  أكرب  »ألروسا«، 
وقالت  املقبل،  مارس   22 يف  دبي  بإمارة  دويل  مزاد  يف  النادر 
يف  يضاهي  الكريستايل  الصايف  الخام  األملاس  إن  الرشكة 
التي  األحجار  أكرب  إحدى  يجعلها  ما  الصغرية،  البيضة  حجمه 

استخرجتها »ألروسا« هذا القرن.
املاس  من  قطعاً  يتيح  أن  املحتمل  من  الذي  الخام  »املاس 
املصقولة أكرب من 100 قرياط، نادر للغاية يف الطبيعة«، وفقاً 
منذ  استخرج  ولقد  ألروسا.  مبيعات  رئيس  أغوريف،  ليفغيني 
الرويس، كان  القانون  الزمن، ولكن بموجب  أكثر من عقد من 
يتوجب أوالً تقديم املاس األكرب من 50 قرياطاً للمستودع اململوك 
رويس  حجر  بيع  من  أشهر  بعد  املزاد  يأتي  روسيا.  يف  للدولة 
بمبلغ يزيد عىل 26 مليون  بنفسجي وردي عيار 14.8 قرياطاً 

دوالر.

وجبة مأكوالت بحرية تغير حياة اسرة و مستقبلها 

أسسها الكيشيون كعاصمة لهم  ...

ماجد الشويلي

سواء كانت الرضبة األمريكية  التي استهدفت الحشد يف العمق السوري ، أم أنها 
داخل األرايض العراقية ، فإن املستهدف فيها هو حشدنا، والذين استشهدوا فيها 
هم أبناؤنا وتواجدهم يف هذه املنطقة الحدودية فيه تنسيق بني دولتني شقيقتني 

جارتني)سوريا والعراق(.
إدانة ألمريكا وأبعد  السورية أشد  الشعبي يف األرايض  الحشد  بل لعل تواجد قوات 

اتهاماً للحشد من تورطه يف قصف القواعد األمريكية.
والربملان  الحكومة  أخفقت  أن  بعد  قانوني  له توصيف  يعد  لم  األمريكي  فالتواجد 

الحايل من تقديم صيغة توصيفية مقنعة لتواجده عىل األرايض العراقية.
لسنة   35 القانون  بحسب  الربملان  من  عليها  ومصادق  معلنة  التفاقية  وجود  فال 

...   2015
وال جدولة لالنسحاب بأسقف زمنية واضحة.

األرايض  من  كامل  بشكل  األجنبية  القوات  بإخراج  امللزم  الربملان  لقرار  تنفيذ  وال 
العراقية.

رغم أن الحكومة قد أعلنت رشوعها بالتفاوض مع الجانب األمريكي لتحديد املدة 
عىل  إال  نستفق  ولم  )ُميَِّعْت(  أنها  وجدنا  لكننا   ، فيها  بقاؤهم  سيستغرق  التي 
جنوده  عديد  زيادة  قراره  عن  يعلن  الناتو  حلف  بعنوان  متلفع  آخر  أمريكي  قرار 

املتواجدين يف العراق لغرض التدريب.!
 ، األمريكي  التواجد  قانونية  فيه  تحسم  لم  الذي  الوقت  يف 
محصورة  وهي   ، بها  القيام  عليه  التي  املهام  طبيعة  وتحديد 

بحكم البداهة بمحاربة اإلرهاب بحسب الظاهر .
األمريكية وبكل وقاحة  القوات  بقيام  ومع ذلك فوجئنا 
مقرات  بقصف  قامت  التي  هي  بأنها  تتبجح  وصالفة 

الحشد الشعبي عىل الحدود مع سوريا  ..
ولكن   ، استشهد  من  واستشهد  حصل  قد  القصف  اآلن 
أليس عىل الحكومة وعىل أقل التقادير أن تسأل الجانب 
الحشد  تورط  تثبت  التي  ومربزاته  أدلته  عن  األمريكي 

الشعبي يف قصف قواعده.
االستهدافات  هذه  تمنع  أن  الحكومة  واجب  من  أليس 

االمريكية املتكررة للحشد ؟
أوليس من واجبها أن تكشف حقيقة ما تم التوصل إليه 
من تفاهمات تسوغ هذا التواجد االمريكي عىل الساحة 

العراقية.
ومن حق املواطنني أن يتساءلوا عن بنود هذه االتفاقيات .

هل هي رسية أم علنية ، هل تمنح االمريكان الحق باستهداف قوات الحشد 
إذا تعرضت لرضبة أم ال.

إن هذه تفاصيل اليمكن التغايض عنها أو تخطيها بحال.
وسيدفع   ، حرج  يف  سيضعهما  والربملاني  بل  الحكومي  اإلحجام  هذا  إن 
ملواجهة  تبادر  بأن  نفسها  عن  بالدفاع  الحق  تمتلك  التي  الحشد  بقوى 

األمريكان وجهاً لوجه.
وهو أمر تكفله جميع الرشائع والقوانني الدولية فضال عن رشائع السماء .

التكهن  يصعب  جديدة  تداعيات  وستربز  اللعبة  قواعد  ستتغري  وعندها 
بمآالتها.وعليه البد للحكومة وذوي الشأن جميعهم أن يسابقوا الزمن وأن 

يضعوا حداً لهذا االستهتار األمريكي الوقح قبل فوات األوان.

بيعـت بيضة ذهبيـة لرشكة كادبـري، أصدرت قبـل 38 عاماً، خالل 
مسـابقة بحث عـن كنز هـزت بريطانيـا يف وقتها، بمبلـغ قدره 37 
ألف جنيه إسـرتليني. ووفقاً لصحيفة »دييل ميل« الربيطانية، كانت 
عرشات الشهادات قد ُدفنت داخل صناديق عام 1983 يف جميع أنحاء 
بريطانيـا، تخول من يعثر عليهـا الحصول عىل بيضة من 250 غراماً 
من البيض املزخرف.وقد اضطرت رشكة الشوكوالتة إللغاء املسابقة، 
بسـبب كثرة الشـكاوى من أصحاب األرايض، الذين أخافتهم جحافل 
النـاس الذين كانوا ينقبـون يف املمتلكات واملواقع. وحتى لحظة إلغاء 
املسـابقة، أُفيد عن املطالبة بسـت من 12 بيضـة ذهبية.لكن بيضة 
مزخرفـة أكـرب حجماً، رقمهـا »13«، مصنوعة مـن الذهب عيار 22 
قرياطاً، لم يعرف عنها أحد، كانت قد منحتها الرشكة يف سحب جوائز 

ألحد تجار التجزئة لديها، كتعبري عن شكرها عىل املساعدة.
تلك البيضة بيعت بمبلغ نهائي قدره 37200 جنيه إسرتليني.

»بيضة ذهبية « عمرها 38 
عامًا بـ 37 ألف جنيه إسترليني !

ماسة فريدة بمبلغ يزيد على 26 مليون دوالر !

»أمريكا تقتل أبناءنا 
وتلوذ بحكومتنا« عكركوفعكركوف

انفصل  بريطانية،  بحوث  قرب محطة 
جبل جليدي ضخم يوازي حجم باريس 
علماء  حذر  قد  وكان  أنرتكتيكا،  من 
بريطانيون منذ وقت طويل من أحداث 

مشابهة يف املنطقة.
وكانت قد انفصلت كتلة الجليد املمتدة 
عىل مساحة تقرب من 1270 كيلومرتا 
الجليدي  الطوف  بقية  عن  مربعا، 
أدوات  جمعتها  بيانات  وفق  الجمعة، 
املحطة،  قرب  موضوعة  بريطانية 

حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
أنرتكتيك  »بريتيش  هيئة  وقالت 
الربيطانية  إس(  إيه  )بي  سوريف« 
إن  القطبية  املناطق  بشأن  للبحوث 
أي  لم تشكل خطرا عىل حياة  الحادثة 
الذين  الـ12  األشخاص  إن  إذ  شخص 
عىل  الواقعة   7 هايل  محطة  يف  كانوا 
من  كيلومرتا  عرشين  من  أقل  مسافة 
من  أبعدوا  قد  كانوا  االنفساخ،  مكان 

املنطقة جواً منتصف الشهر الجاري.

فرانسس  جاين  الهيئة  مديرة  وقالت 
النفصال  سنوات  منذ  محرضة  »فرقنا 
برونت  منصة  عن  جليدي  جبل 
العاملة  الفرق  تراقب  فيما  الجليدي«، 
بفضل  التفسخات  وضع  »يوميا« 
عاملة  دقة  عالية  ألدوات  آلية  »شبكة 
بي  )جي  العاملي  التموضع  بنظام 
هذه  وأتاحت  املحطة«.  حول  إس( 
البيانات إثر إرسالها للتحليل يف جامعة 
يف  الجمعة  إنذار  توجيه  كامربيدج، 

جبل جليدي بحجم 
باريس ينفصل عن 

أنتركتيكا !

طفل يحمل فيروس كورونا أكثر بـ51 ألف مرة


