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بايدن ُيريق ماء وجه الكاظمي وُيبادر 
لفتح »الصنبور العسكري«

واشنطن »ُتقامر« بجنودها في العراق

المراقب العراقي/ المحرر السياسي...
لم تمِض سوى أيام قالئل عىل تويل جو بايدن 
رئاسة الواليات املتحدة، حتى بدأت تتكشف 
ملفاته السياسية املتعلّقة بالرشق األوسط، 
وبطبيع�ة الحال فإن الع�راق يعد واحداً من 
أب�رز تل�ك امللفات الت�ي ترّكز عليه�ا اإلدارة 

األمريكية الجديدة يف سياستها الخارجية.
ويف ظ�ل االدعاءات املس�تمرة الت�ي تقدمها 
حكوم�ة مصطف�ى الكاظم�ي، بش�أن نية 
األمريكي�ن خفض أع�داد قواته�م، تمهيداً 
النسحابها من األرايض العراقية بشكل تام، 
ل�م تت�واَن إدارة بايدن ع�ن توجيه »صفعة 
قوي�ة« للكاظم�ي وفريق�ه الحكومي، من 
خ�الل فت�ح »الصنب�ور العس�كري«، الذي 
س�وف يس�مح بتدفق املزيد م�ن القوات إىل 

القواعد املنترشة يف العراق.
األمريكي�ة  الدف�اع  وزارة  كش�فت  إذ 
)البنتاغون(، الس�بت، أنها تخطط إلرس�ال 
املزيد من الق�وات إىل الع�راق »قريباً«، دون 
تقدي�م جدول زمني مح�دد، لترضب عرض 
لحكوم�ة  املتوات�رة  الترصيح�ات  الحائ�ط 
الكاظم�ي، فضالً عن االدع�اءات »الواهية« 
التي قّدمتها إدارة الرئيس األمريكي املهزوم 
دونالد ترامب، بش�أن االنسحاب العسكري 

من األرايض العراقية.
وذك�رت وزارة الدف�اع األمريكي�ة: »يق�ول 
الرئيس إن الظروف يف س�وريا وأفغانستان 
والعراق معقدة للغاية لدرجة أنه ال يستطيع 
أن يعد بانس�حاب كامل للقوات يف املستقبل 
القري�ب. مهمتن�ا ه�ي تس�هيل العملي�ات 
الخاص�ة ضد داع�ش واملنظم�ات اإلرهابية 

األخرى«، عىل حد تعبريها.

وتعليق�اً ع�ىل ذلك يق�ول املختص بالش�أن 
األمن�ي صباح العكييل ل�«املراقب العراقي«، 
إن »الوالي�ات املتحدة لن تخ�رج من العراق 
ع�ىل  الحف�اظ  لغ�رض  وذل�ك  واملنطق�ة، 
مصالحه�ا وتنفي�ذ مرشوعه�ا«، مبين�اً أن 
»التواجد العس�كري يف الع�راق بنظر اإلدارة 
األمريكية رضوري جداً، بسبب موقع العراق 
الجيوس�يايس باملنطقة، يف ظ�ل التجاذبات 

مع إيران وروسيا والزحف الصيني«.
وفريق�ه  الكاظم�ي  ترصيح�ات  وبش�أن 
الحكوم�ي ع�ن جدول�ة االنس�حاب، ي�رى 
العكي�يل أن�ه »ل�م يك�ن هن�اك اتف�اق بن 

الجانب�ن«، مس�تدركاً بالق�ول إن »اإلدارة 
والنف�س  الوق�ت  ع�ىل  تراه�ن  األمريكي�ة 
الخ�روج م�ن  الطوي�ل، ويف ح�ال فّك�رت 
املنطق�ة، ف�إن ذل�ك س�يتم بع�د أن تضمن 

مصالحها«.
وُيش�ري العكي�يل إىل أن »م�ن أب�رز مصالح 
الواليات املتحدة الحالية، التطبيع مع الكيان 
الصهيوني، من خ�الل االعتماد عىل تجويع 
ش�عوب املنطقة، وإرغامها عىل االنخراط يف 

عالق�ات م�ع كي�ان الع�دو املحت�ل«.
ويؤك�د أن »حكومة مصطفى الكاظمي مع 
بقاء القوات األمريكية عىل األرايض العراقية، 

وقد أكدت ذلك عىل لسان مستشارها هشام 
داود«، الفت�ًا إىل أن »ذل�ك يتعارض مع قرار 

الربملان املمثل إلرادة الشعب العراقي«.
جلس�ة  خ�الل  الن�واب،  مجل�س  وص�وت 
اس�تثنائية عقده�ا يف الخامس م�ن كانون 
الثان�ي 2020، ع�ىل ق�رار ُيل�زم الحكوم�ة 
بالعمل عىل جدولة إخ�راج القوات األجنبية 
م�ن الع�راق، ومنعها م�ن اس�تخدام أرض 
البالد وس�مائها ومياهها، لتنفيذ أية أعمال 

عدائي�ة تج�اه دول الج�وار الجغ�رايف.
وحظي قرار الربملان، بتأييد ش�عبي واسع، 
تمّث�ل بتظاهرات مليوني�ة غاضبة، طالبت 

ب�”ط�رد االحت�الل” الس�يما بع�د عملي�ة 
االغتيال الغ�ادرة. وقد تجددت االحتجاجات 
العارم�ة، بعد م�رور عام ع�ىل الفقد الكبري 
نّظ�م  إذ  املط�ار،  جريم�ة  أحدثت�ه  ال�ذي 
العراقي�ون بمختلف مذاهبه�م وقومياتهم، 
تظاهرة مليونية حاش�دة غّصت بها ساحة 
التحري�ر ومحيطه�ا يف الثال�ث م�ن كانون 
أن  رس�مي  بش�كل  لتعل�ن   ،2021 الثان�ي 
الش�هيدين س�ليماني واملهندس هما رمزان 
ق�د خل�دا يف ضمائ�ر العراقي�ن رغ�م أنف 

الراقصن عىل دمائهما.
ويف س�ياق ذي صلة، نقلت القوات األمريكية 
جن�ودا م�ن قواتها ومع�دات وأس�لحة من 
غ�ري  قاعدته�ا  باتج�اه  العراقي�ة  األرايض 
الرشعية يف مدينة الش�دادي بريف الحسكة 

شمال سوريا.
وذك�رت وكال�ة األنباء الس�ورية الرس�مية 
»سانا«، نقالً عن مصادر أن »ثالث حوامات 
تابعة لق�وات االحتالل األمريك�ي هبطت يف 
القاع�دة غري الرشعي�ة يف مدينة الش�دادي 
قادم�ة من العراق كان عىل متنها 15 جنديا 
من قوات املارينز مجهزي�ن بكامل عتادهم 
وذخ�رية  لوجس�تية  مع�دات  إىل  إضاف�ة 

وأسلحة«.
ولفتت إىل أن استقدام هذه األسلحة واملعدات 
يدخل يف إطار بدء االحتالل األمريكي بإنشاء 

قواعد جديدة له بريف الحسكة.
وكانت قافلة مؤلفة من 40 شاحنة محملة 
باألسلحة واملواد اللوجستية تابعة للتحالف 
الدويل بقيادة واش�نطن دخلت إىل قواعده يف 
محافظة الحسكة عرب معرب الوليد الحدودي 

غري الرشعي مع شمال العراق.
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باقري: تعزيز »الردع واالقتدار« السبيل 
لتحقيق أهداف الثورة

بغداد وطهران .. مصالح متبادلة ومصير 
مشترك
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في هذا العدد

المراقب العراقي/بغداد...
اك�دت لجنة األمن والدف�اع النيابية، 
ام�س الس�بت، انه�ا اع�دت تقريراً 
متكام�اًل ح�ول الخروق�ات االمنية 
االخ�رية. وقال عض�و اللجنة مهدي 
آم�ريل يف ترصي�ح صحف�ي تابعت�ه 
»الدف�اع  إن  العراق�ي«  »املراق�ب 
النيابي�ة خ�الل اس�تضافة عدد من 
األس�بوعن  يف  األمني�ة  القي�ادات 
املاضي�ن، بحثت معه�م الخروقات 

املتك�ررة لتنظي�م داع�ش يف بغ�داد 
وعدد من املدن الش�مالية والغربية«. 
وأض�اف أن »اللجنة بعد االنتهاء من 
االس�تضافة أع�دت تقري�را مفصالً 
عن الكث�ري من الس�لبيات باإلضافة 
إىل تقيي�م ع�دد كب�ري م�ن الضباط 
ورضورة تغيريه�م م�ن أج�ل من�ع 
تك�رار الخروق�ات األمني�ة للتنظيم 
الت�ي س�قط ع�ىل إثره�ا الكثري من 

الشهداء والجرحى«.

المراقب العراقي/بغداد...
أك�دت مديرية املرور العامة، امس الس�بت، ان خياري�ن يمكن من خاللهما 
ح�ل ازمة الزحامات يف بغداد. وقال مدير العالقات واالعالم يف املديرية العميد 
حيدر كريم، بترصيح صحفي تابعته »املراقب العراقي« ان »السبب الرئييس 
لالختناقات املرورية يف العاصمة العراقية بغداد، هو العدد الهائل للس�يارات 

املتواجدة يف العاصمة والذي يتجاوز املليونن ونصف«.
ولف�ت اىل ان »مديري�ة امل�رور قدمت مقرتح�ات من ش�أنها تخفيف الزخم 
املروري يف بغداد، منها تفاوت الدوم الرس�مي لل�وزارات وكذلك االعتماد عىل 
النق�ل الجماع�ي وهما حالن موجودان، بدل الس�يارات الخاص�ة، لكن هذه 
املقرتح�ات لم تنفذ لغاي�ة اآلن، ويف حال نفذت س�يكون هناك تخفيف كبري 

يف الزخم املروري«.
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المراقب العراقي/ أحمد محمد...
نتائ�ج  لتغي�ري  تس�عى  دولي�ة  إرادة 
تتص�در  املقبل�ة،  العراقي�ة  االنتخاب�ات 
اهتمامات املحور االمريكي السعودي، من 
خالل مح�اوالت الزج بم�رشوع االرشاف 
عىل االنتخاب�ات بعنوان »ضمان نزاهتها« 
وحمايتها م�ن التالعب وع�رب أجهزة غري 
معروف�ة من حيث الع�دد والكفاءة فضال 
ع�ن االماكن الت�ي تدار منه�ا، حيث جعل 
هذا التحرك »شقاًّ« يف الصف النيابي مابن 
مؤيد ورافض وسط تحفظ من قبل الكتل 
الش�يعية الت�ي أكدت ب�أن »االرشف« هو 

استهداف مبارش لها.

ورأى مراقبون للش�أن السيايس أن هناك 
صالحيات غ�ري معلنة ترتتب عىل مرشوع 
»االرشاف« ع�ىل االنتخاب�ات بينه�ا إلغاء 
املحط�ات واملراكز االنتخابي�ة، وهذا االمر 
أث�ار مخ�اوف ل�دى الكت�ل النيابي�ة التي 
خش�يت م�ن وج�ود مزاجي�ات تتحكم يف 

قرارات الفرق التي تمارس االرشاف. 
وأعلن�ت الحكوم�ة يف ال�� 27 من الش�هر 
امل�ايض ع�ن توجيه الع�راق طلباً رس�مياً 
إىل مجل�س األمن للرقابة ع�ىل االنتخابات 
املقبل�ة، يف وق�ت وضع�ت كتل سياس�ية 
ومراقبون للشأن املحيل عالمات استفهام 
كثرية يف وقت ح�ذرت ِمّما وصفته ببوادر 

لتزوير االنتخاب�ات ورسقة صوت الناخب 
العراقي.

ويف سياق متصل أكدت مجموعة من الدول 
املشاركة يف الرقابة الدولية عىل االنتخابات 
العراقي�ة، بعضه�ا يمتلك خ�ربة مرتاكمة 
وتجارب عديدة مع املل�ف االنتخابي ومن 
بن تلك الدول هي اململكة السعودية، االمر 
الذي أثار مخاوف العراقين وسخريتهم يف 

ذات الوقت.
ويف الوق�ت نفس�ه أعلن�ت املفوضي�ة عن 
اس�تقبالها طلبات اعتماد مراقبن دولين 
ملراقب�ة االنتخاب�ات م�ن س�فارات الدول 
اآلتي�ة: )الهن�د، الفلب�ن، لبن�ان، اليابان، 

اليونان، فنزويال، الكويت، اململكة العربية 
السعودية(.

األم�م  قال�ت مبعوث�ة  ذل�ك،  يف غض�ون 
املتح�دة إىل الع�راق، جن�ن بالس�خارت، 
خ�الل مؤتمر صح�ايف عقدت�ه املفوضية 
العراقي�ة لالنتخابات، بعد ي�وم واحد من 
إع�الن الحكوم�ة، إن دور األم�م املتح�دة 
حت�ى ه�ذا الوق�ت ه�و تقديم املس�اعدة 
الفني�ة للمفوضي�ة، مش�رية إىل أن عملية 
االنتخابات ينتظرها العراقيون، ويقودها 
الع�راق، وال يمكن أن تق�وم األمم املتحدة 

بدور املفوضية.
وأعلن رئيس كتلة القان�ون نوري املالكي 

رفض�ه اإلرشاف ال�دويل ع�ىل االنتخاب�ات 
وض�ع  إن  قائ�ال  املنتظ�رة،  العراقي�ة 
االنتخابات تح�ت إرشاف دويل خطري جداً، 
مؤكدا أنه ال توجد دولة تقبل بإرشاف دويل 

عىل انتخاباتها.
وأوض�ح، أن ذل�ك يمث�ل خرق�ا للس�يادة 
الوطنية، فيما أبدى موافقته عىل »املراقبة 

فقط«.
من جهة أخرى حذر مختصون يف املش�هد 
الس�يايس، م�ن خط�ورة االرشاف االممي 
وال�دويل ع�ىل مل�ف االنتخاب�ات الربملانية 

العراقية املقبلة...

تفاصيل اوسع صفحة 2

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي...
تتصاع�د ح�دة االتهام�ات م�ا ب�ن أعضاء 
اللجن�ة املالي�ة بش�أن العديد م�ن الفقرات 
الت�ي أهملته�ا املالي�ة النيابية منه�ا أبواب 
املنافذ الحدودية والزراعة وتش�غيل املصانع 
جميعها والتي من املمكن أن تس�ند املوازنة 
لو اُعي�د النظر به�ا، فضال ع�ن عدم فرض 
رضائب عىل املصارف املش�اركة يف مزاد بيع 
العمل�ة والت�ي بمفرده�ا يمكنه�ا النهوض 

بالعجز امل�ايل يف موازنة 2021”والرتكيز عىل 
روات�ب املوظف�ن واملتقاعدي�ن وكأنها هي 
س�بب االزمة املالية , متناسن الفساد الذي 
ينخر جس�د الدولة وبعلم الجميع , ومن هنا 
ب�دأت املزايدات عىل روات�ب املوظفن، حيث 
ثبتت الرضائب بدال من االستقطاعات وهما 
وجهان لرسقة واحدة، واالدهى تعمد املالية 
النيابي�ة ع�دم املس�اس برواتب الرئاس�ات 
الث�الث، وم�ا فعلته هو اس�تقطاع 20% من 

مخصصاته�م، وأبق�ت ع�ىل رواتبه�م التي 
تكل�ف أكث�ر من 40% م�ن روات�ب موظفي 

العراق.
 ، اته�م  الس�عداوي”  “عبداله�ادي  النائ�ب 
“هيث�م الجب�وري”، رئيس اللجن�ة املالية يف 
“مجلس النواب”، باستغالل منصبه لتحويل 

املوازنة االتحادية إىل موازنة مقاولن.
وقال “السعداوي« إن:  رئيس اللجنة املالية، 
يق�وم بتحوي�ل مبالغ طائلة من اس�تقطاع 

روات�ب املوظفن إىل رشكات القطاع الخاص 
لتعويضه�ا ع�ن ارتف�اع س�عر الرصف عىل 

حساب معاناة املواطن الفقري. 
ودعا “السعداوي”، رئاسة وأعضاء “مجلس 
الن�واب”؛ إىل “الوق�وف بالض�د م�ن هك�ذا 
إج�راءات تثقل كاهل املوظ�ف واملواطن عىل 

حساب قوته البسيط«.
الحالي�ة  الرصاع�ات  أن  أك�دوا  مختص�ون 
بش�أن موازن�ة الع�ام الحايل ه�ي مرسحية 

متفق عليها , فالتعديالت تركزت عىل رواتب 
املوظفن واملتقاعدين وفرض رضائب عليها 
, علم�ا أن تل�ك الرواتب خاضع�ة للرضائب 
من�ذ س�نوات , ولم يتطرق أح�د إىل ضخامة 
رواتب النواب ومخصصاتهم وحتى أقرانهم 
يف الرئاسات الثالث , وهناك تربيرات من قبل 
املالي�ة النيابية لذلك , واالم�ر لم يتوقف عند 

هذا الحد ...
تفاصيل اوسع صفحة 3

»إشراف« يسعى إلى »انحراف« بوصلة 
االنتخابات القادمة 

البرلمان يستغفل »المواطن«
االستقطاعات أو الضريبة وجهان لفساد واحد المراقب العراقي/بغداد...

أكد عضو لجنة االمن والدفاع النيابية، 
إن  الس�بت،  ام�س  الزي�ادي،  ب�در 
هنال�ك توجها لدى الحكوم�ة لتطوير 
وق�ال  العراق�ي.  الجي�ش  امكاني�ات 
الزي�ادي يف ترصي�ح صحف�ي تابعته 
»املراق�ب العراقي« إن« هن�اك توجهاً 
م�ن قبل الحكوم�ة لدع�م وزاة الدفاع 
للتعاقد ورشاء اجهزة وطائرات وسالح 

لبناء القوة الجوية والدفاع الجوي«.
واوضح انه« تمت مناقلة بعض املبالغ 
لغرض دع�م الدف�اع الج�وي وطريان 
الجيش والق�وة الجوية، الفت�ا اىل أن« 
املوازن�ة تضمن�ت تخصيص�ات مالية 
لالجه�زة االمنية كاف�ة«.  وبخصوص 

القضاء عىل خاليا داعش، بن الزيادي  
ان« عصاب�ات داع�ش تعتم�د دائما يف 
عملياته�ا ع�ىل زراعة األلغ�ام ونصب 
كمائن ، الفت�ًا اىل ان« جميع العمليات 
مراقب�ة وه�و م�ا ادى اىل القضاء عىل 
م�ا يس�مى وايل الع�راق ووايل الجنوب 
ومساعديه والقاء القبض عىل عرشات 
القي�ادات من داع�ش«.  ولفت اىل ان« 
القوات االمني�ة حصلت عىل معلومات 
دقيقة ومهمة من الجهد االستخبارتي 
ومن خ�الل متابع�ة ورص�د تحركات 
داع�ش«، الفت�ا اىل ان« هنالك عمليات 
للقوات االمني�ة يتم القاء القبض فيها 
ع�ىل قي�ادات لداع�ش لم يت�م االعالن 

عنها الهمية املوضوع االمني«. 

توجه حكومي لتطوير إمكانيات 
الجيش العراقي

المراقب العراقي/بغداد...
حددت وزارة الصحة العراقية، امس الس�بت، شهر شباط الجاري 

موعداً لوصول لقاح فايروس كورونا اىل العراق. 
وق�ال املتحدث باس�م ال�وزارة، س�يف البدر، يف ترصي�ح صحفي 
تابعت�ه »املراقب العراقي« ان »املوعد النهائي لدخول اللقاح املضاد 
لكورون�ا اىل الع�راق هو أواخر ش�هر ش�باط الج�اري«، مبينا ان 
»الوزارة اقرت 3 أنواع من اللقاحات املضادة للفريوس هي ) فايزر 
و سينوفارم و أسرتازينيكا(  بواقع 20 باملئة من الشعب العراقي«.

وأض�اف، ان�ه” وفق الخطة الت�ي وضعتها الوزارة ت�م التعاقد مع 
3 رشكات لتوري�د اللق�اح ونهاية الش�هر الجاري س�تصل العراق 
نوعيت�ان م�ن اللقاح هما )فاي�زر( بواقع ملي�ون و525000 الف 
جرع�ة يف حن ان لقاح )أس�رتازينيكا( س�يكون بواق�ع 3 مالين 

ونصف”.

الصحة: لقاح كورونا سيصل 
نهاية شباط الجاري 

األمن النيابية ُتِعدُّ تقريرًا حول 
الخروقات األمنية 

المرور: خياران يمكن من خاللهما 
حل أزمة الزحامات

المراقب العراقي/بغداد...
اتهم النائب طه الدفاعي، امس السبت، امانة بغداد بتعطيل جميع 

املشاريع الخدمية والحيوية يف العاصمة.
وق�ال الدفاعي، يف بي�ان تابعته »املراقب العراقي« ان »مناش�دات 
عدي�دة وصل�ت م�ن املس�تثمرين الذين اش�تكوا م�ن إرصار أمن 
بغ�داد عىل إيقاف كاف�ة املوافقات القطاعية للكثري من املش�اريع 
االس�تثمارية املتنوعة يف مجال الس�كن واملج�ال التجاري والرتبية 
والتعلي�م وبقية املجاالت االخرى بالرغم من اكمال كافة املوافقات 

ومصادقة اللجنة العليا وفق القانون«.
واض�اف ان »ه�ذا التأخ�ري أدى اىل تع�رض أصحاب املش�اريع اىل 
االبت�زاز واملس�اومات من قبل أصح�اب النف�وس الضعيفة الذين 
اليريدون للعاصمة التطوير العمراني والخدمي، وبالتايل تم فقدان 
اآلالف من ف�رص العمل التي ينتظرها العاطل�ون يف ظل الظروف 

االقتصادية الصعبة التي يمر بها البلد«.
وأع�رب ع�ن »أمل�ه يف أن يتفضل ام�ن بغداد بإيض�اح الغاية من 
ايقاف هذه املشاريع ومن املستفيد من اإليقاف؟«، مبيناً أن »األمن 
مىض عىل تسلمه املنصب اكثر من 4 اشهر ولم يوقع عىل مرشوع 
واحد بحجة الفساد، فإىل متى يستمر إيقاف هذه املشاريع املهمة 

يف العاصمة ؟«.
ولفت اىل انه »باعتبارنا الجهة الرقابية العليا يف البلد س�نضطر اىل 
فت�ح هذا امللف للوص�ول اىل حقائق األمور بالتع�اون مع الجهات 

الرقابية االخرى )هيأة النزاهة وديوان الرقابة املالية(«.

نائب يتهم أمانة بغداد بالتقصير
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»تشرينيات«
خالف�ًا لكل ماهو معه�ود ومتعارف عليه يف األنظمة السياس�ية الديمقراطية 
، ف�إن األحزاب الترشينية ومن اآلن فصاعداً س�تكون هذه تس�ميتها _ ترتكز 
بربنامجها الس�يايس عىل أس�اس إقصاء األحزاب التقليدي�ة التي حكمت بعد 
2003.وهو مرشوع )اجتثاث( جديد لألحزاب التي اجتثت حزب البعث املقبور.

وبعي�داً عما إذا كانت ه�ذه صولة بعثية تجلببت بجلب�اب األحزاب الترشينية، 
أم ه�ي حرك�ة حرباوية جديدة.ف�إن الالفت فيه�ا أنها وضعت ح�زب البعث 
الفاشستي وهذه األحزاب عىل قدم املساواة فصدَّق َمْن َصدََّق وانطلت عىل من 
انطل�ت علي�ه اللعبة.لكن األغرب مما س�لف ذكره؛ أن كل ه�ذا يجري بمعونة 
ومعي�ة األحزاب التقليدية نفس�ها، ولنكن أكثر وضوحاً )األحزاب اإلس�المية( 
التي ي�راد اجتثاثها.ولكن كيف يج�ري هذا، وما هي اآللي�ة واألدوات املعتمدة 

لتحقيق هذا الغرض،
هذا ما سأشري إليه يف النقاط أدناه.

واح�د:- إن الح�راك الترشيني لجأ إىل أس�لوب العمل الس�يايس لع�دم ضمانة 
تحقي�ق مرشوعه من خالل التظاهرات واالعتصام�ات وإثارة القالقل وأعمال 

الشغب.
ثانياً:- قد ُيعترب ولوجهم العمل الس�يايس وخ�وض غمار االنتخابات نحواً من 
تنويع األساليب، وتجديد الطرق للوصول إىل الغاية حتى وإن كان عىل الطريقة 

امليكافيلية )الغاية تربر الوسيلة(.
ثالثاً:- قد يعكس دخول رجاالت الحراك الترشيني للعملية السياسية نوعاً من 

الخالف والتباين يف وجهات النظر بينهم يف مسائل عدة.
رابعاً:- قد يكون دخولهم للعملية السياسية إذعاناً بصعوبة إجراء التغيري من 

خارج العملية السياسية ولذا قرروا التواجد فيها بقوة.
خامساً:- الالفت أن األحزاب الترشينية الزالت تتوعد األحزاب اإلسالمية بالويل 
والثبور، حتى بعد أن غري بعضها منهجه اإلس�المي وانس�لخ من هويته، ومع 
ذلك ترص هذه األحزاب عىل تأييد املطالب الترشينية وتدعمها ولست أدري أهي 
مفارق�ة أم براغماتي�ة هيس�تريية، أم أن العملية 

برمتها )طبخة بإرشاف طباخ ماهر(.
سادس�اً:- األحزاب الترشينية بدأت من اآلن تعمل 
عىل توظيف مخرجات الحرب النفسية فمن جهة 
تخ�وض االنتخابات عىل أم�ل أن تقتطف ثمار ما 
غرس�ته خالل ع�ام وَنيٍِّف من الح�راك املتواصل، 
فإن جاءت النتائج وفقاً ملا تشتهي فبها ونعمت، 

وإن لم تأت فإن االنتخابات مزورة.
وم�ن جهة أخرى فه�ي الزالت تجاه�ر بُمناوأِتها 
للعملي�ة السياس�ية وتع�رب عن رغبته�ا بتغيري 

األوضاع عرب الثورة.!!.
س�ابعاً:- األح�زاب الترشينية م�ن جهة تمكنت م�ن إيصال الكاظمي لُس�دَِّة 
الحك�م وهو بدوره ق�ام بتحقيق الكثري من أهدافهم الت�ي كانوا يطالبون بها 
كتغي�ري هيكلية األجهزة األمنية ودفع الع�راق باتجاه املحور العربي األمريكي 
والتأسيس للدولة الترشينية العميقة فإن أخفق وانعكست إجراءاته سلباً عىل 

الواقع االجتماعي واألمني فاملَغرم عىل األحزاب التقليدية التي أتت به.
وإن نجح بتحجيم تلك األحزاب واقرتب أكثر من أهداف الحراك الترشيني فلهم 

املَغنم.
ثامناً:- ل�م تكتِف األحزاب الترشينية بالتحذير من تزوير االنتخابات بل راحت 
تلوح بإرشاك مجلس األمن وإرشافه عىل العملية االنتخابية يف محاولة للضغط 
ع�ىل األح�زاب التقليدية وخاص�ة ماتبقى من الق�وى اإلس�المية بذريعة حل 

امليليشيات وحرص السالح بيد الدول.
تاس�عاً:- الغري�ب أن األحزاب التي ج�اءت بالكاظمي وتعاطف�ت مع الحراك 
الترشيني تعلم جيداً أنها إن فازت باالنتخابات فس�ُتثار عليها زوبعة التزوير، 

وإن خرست فسيتم اجتثاثها وإحالة الكثري من رجاالتها إىل املحاكم.
ع�ارشاً:- ق�د يؤرش لجوء األح�زاب الترشينية لالس�تقواء باملنظم�ات الدولية 
لحالة الوهن واإلحباط التي تعيش�ها، والخش�ية من تمكن األحزاب اإلسالمية 
ة الحك�م يف العراق  املؤمن�ة بخ�ط املقاومة م�ن العودة مجدداً للرتبع عىل ُس�دَّ

محاولة إقصاء كل األحزاب السابقة..
وضع هذه األحزاب عىل قدم املساواة مع البعث عجز عن اجتثاث هذه األحزاب

محاول�ة أن يلج�أوا إىل مجل�س األم�ن، يب�دو أن م�ؤرشات دخوله�م العملية 
السياسية لم تضمن إزاحتهم للتيارات التقليدية ،لجأوا إىل االستعانة باملنظمات 
الدولي�ة ،كانوا بحاجة إىل أمرين ،األول حكومة توفر هذا الغطاء ،وذريعة وهي 
األحزاب املليش�ياوية ،بعد هذا التتم فقط إزاحتهم وإنما محاكمتهم ،والغريب 
،أن يتم ذلك بع�د االنتخابات ،الترشينيون اليتحملون مغ�ارم الحكومة لكنهم 

يجنون مغانمها.

سياسة...

املراقب العراقي/ بغداد...
أكد النائ�ب عن كتلة الصادق�ون النيابية احم�د الكناني، 
أن رئي�س الجمهورية برهم صال�ح لديه صالحيات اعدام 
قتل�ة العراقي�ن والقوات االمنية وم�ع ذلك يرص عىل عدم 
املصادق�ة عليها، وهذا امر يعد بان�ه رشيك فعيل مع قتلة 

العراقي�ن والق�وات االمنية.وق�ال الكنان�ي، يف ترصي�ح 
تابعت�ه »املراق�ب العراق�ي« إنه »س�تكون لن�ا وقفة مع 
رئيس الجمهورية بش�أن تجاهل الس�ؤال ال�ذي وجه اليه 
من الربملان حول االرقام التي اعلنت عنها وزارة العدل ولم 
يصدر مرس�وم جمهوري او رد عىل الربملان بصفته املعني 

بالسؤال«.
وأض�اف، ان »عدد الذين ت�م اعدامهم ال يتجاوز ال�300 يف 
ح�ن ان العدل اعلنت عن االف االرهابين الذي اس�تباحوا 

الدم العراقي ولم ينفذ بحقهم لغاية حكم االعدام«.
ون�وه اىل ان »تحالف الفتح متابع لهذا املوضوع جيدا وانه 

عازم عىل مس�اءلة رئيس الجمهوري�ة حول هذا التجاهل 
وارصاره عىل ابقاء االرهابين قابعن يف السجون«.

واش�ار اىل ان »رئيس الجمهورية خرق الدستور والقوانن 
اكث�ر م�ن مرة لك�ن هذه املرة س�يكون رد الق�وى حازما 

ومحاسبته وفق السياقات القانونية«.

صــادقون: صالــح خـــرق الـــدستــور وستكــون لنــا وقفـة مـعـه 

تغريدة

النائب محمد صاحب الدراجي

 الس�جن ترصف عليه الدولة 
للطع�ام ٩000 دين�ار يوميا 
بالش�هر،  ال�ف   2٧0 يعن�ي 
والفقري تنطي�ه ١0٥ الف اذا 
ف�رد واذا عائلة ٤ افراد كلهم 
ب�� 22٥ الف بالش�هر! يعني 
١٨00 دين�ار باليوم!! املجرم 
املجن�ي  اضع�اف   ٥ ي�اكل 
علي�ه! بس مو كل ال� ٩ االف 
ياكلهن املجرم الس�جن اكو 
قسم ياكلهن املجرم الطليق! 

 #كايف_عيب 
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املراقب العراقي/ بغداد...
أصدرت وزارة الصحة، امس السبت، عددا من القرارات واالجراءات 

االحرتازية للوقاية من انتشار جائحة كورونا.
وق�ال بي�ان لل�وزارة، تلق�ت »املراق�ب العراق�ي« نس�خة منه، إن 
»دائ�رة الصحة العامة يف وزارة الصح�ة أصدرت عددا من القرارات 
واالج�راءات االحرتازي�ة للوقاية من انتش�ار جائح�ة كورونا منها 
التوجي�ه بغل�ق كافة امل�والت واملطاع�م والقاع�ات واملقاهي التي 
التلت�زم برشوط الوقاية م�ن فايروس كورونا وغل�ق كافة معاهد 

الدروس الخصويص التي التلتزم باالجراءات الوقائية«.
وأش�ار إىل أن »الوزارة اتخذت االجراءات القانونية وحس�ب قانون 
الصح�ة العامة بحق املدارس االهلية التي التلتزم بالتعليمات والتي 
ق�د تٔودي اىل زيادة عدد االصابات«.وطالبت وزارة الصحة، بحس�ب 
البي�ان، الجامعات والكليات واملدارس ب� »عدم الس�ماح الي طالب 

او تدرييس الدخول للكليات او املدارس بدون ارتداء الكمامات«.

تحالف الفتح يحذر من تمرير مخطط تقسيم العراق بحجة الظروف الحالية
املراقب العراقي/ بغداد...

حذرت النائب ع����ن تحالف الفتح سناء 
املوس�����وي، امس السبت، من توظيف 
األزم�ة الحالي������ة الت�ي يم����ر بها 
الب�الد لتمري�ر مخط����ط تقس�ي����م 

الع�����راق.

وقال����ت املوس�وي، يف ترصي�ح تابعته 
»املراق�ب الع������راقي« إن »أجن����دة 
تقس�يم الع�راق ال زال�ت ح�����ارضة يف 
األم�ريكي������ة  اإلدارة  سياس������ية 

ومن يقف معها«.
أن »اس�تمرار ض�����ع�ف  إىل  وأش�ارت 

الحكوم�ة الح�����الي�����ة م����ؤرش 
خطي�����ر يف نع�ش الديمق�����راطي�ة 

العراقي�����ة«.
 الفت���ة إل���ى أن »الحك���������ومة 
ح����رقت االتفاق التي تشكلت من أجله 

حكومة الكاظمي«.

القت القوات االمنية، امس السبت، من القبض عىل متهم 
وفق املادة ٤/ ارهاب واخ�ر بتهمة االبتزاز االلكرتوني يف 

بغداد.
وقال�ت وكالة الداخلية لش�ؤون الرشط�ة، يف بيان تلقت 
»املراقب العراقي« نسخة منه إن »مفارز مكتب مكافحة 
اج�رام اب�ي غري�ب الق�ت القب����ض ع�ىل متهم وفق 
املادة ٤ ارهاب ، مطلوب اىل قس�م استخبارات ومكافحة 
ارهاب وسط الك�����رخ وت����م تسليمه اىل جه����ة 

الطلب«.
وأضاف�ت، ان�ه »ت�م القبض ع�ىل مته�م آخ�ر بجريمة 
االبت�زاز االلكرتوني بعد توفر معلوم�ات ل����دى مكتب 
مكافح�ة اج�رام الكاظمي�ة ح������ول قيام ش�خص 
بابتزاز احدى الفتي�ات الكرتونيا م����ن خالل تهديدها 
بنرش صورها الخ��اصة عىل م����واقع الت�����واصل 

االجتم���اعي«.

اعل�ن عضو لجنة االم�ن والدف�اع النيابية النائب عب�د الخالق 
العزاوي، امس الس�بت، عن تش�كيل لجنة عليا لحسم مقابر 3 

انواع من االسلحة العراقية.
وق�ال العزاوي، يف ترصيح تابعت�ه »املراقب العراقي« إن »لجنة 
عليا شكلت يف وزارة الدفاع من اجل حسم مصري مقابر 3 انواع 
من االس�لحة العراقية املوج�ودة يف بعض املعس�كرات الكبرية 
وه�ي الدباب�ات وناقالت الجن�د واملدفعية والت�ي تعود للجيش 

السابق«.
واضاف العزاوي،ان »اللجنة س�تدرس ملف احياء تلك االسلحة 
واالحتياج�ات الرضوري�ة لها وماهي االم�وال الالزمة من اجل 
ادامته�ا العادته للمش�هد العس�كري م�رة أخ�رى”، مؤكدا أن 
“احياء تلك االس�لحة رضورة امنية لدعم القطعات العسكرية 
وخفض االنفاق املايل خاصة وان االسلحة بكميات كبرية جدا”.

وأش�ار اىل أن “لجنة االمن والدفاع النيابية جادة يف حس�م ملف 
مقابر االس�لحة الثالث واالس�تفادة منها قدر االمكان من اجل 

دعم الجهد العسكري”.

قوة أمنية تقبض عىل 
متهم باالرهاب وآخر باالبزتاز 

االلكرتوين يف بغداد

لجنة عليا لحسم »مقابر« ثالثة 
انواع من االسلحة ين

ألم
ط ا

شري
ال

قلب نتائج االقتراع يتصدر أهداف المشروع

»اإلشراف« الدولي على االنتخابات.. تحفظ نيابي 
وقلق شعبي من سرقة األصوات 

املراقب العراقي/ أحمد محمد...
االنتخاب�ات  نتائ�ج  لتغي�ري  دولي�ة تس�عى  إرادة 
املح�ور  اهتمام�ات  تتص�در  املقبل�ة،  العراقي�ة 
االمريك�ي الس�عودي، من خ�الل مح�اوالت الزج 
بمرشوع االرشاف عىل االنتخابات بعنوان »ضمان 
نزاهته�ا« وحمايته�ا م�ن التالع�ب وع�رب أجهزة 
غري معروف�ة من حيث الع�دد والكفاءة فضال عن 
االماك�ن التي ت�دار منها، حيث جعل ه�ذا التحرك 
»ش�قاًّ« يف الص�ف النياب�ي ماب�ن مؤي�د ورافض 
وس�ط تحفظ م�ن قبل الكتل الش�يعية التي أكدت 

بأن »االرشف« هو استهداف مبارش لها.
ورأى مراقبون للشأن السيايس أن هناك صالحيات 
»االرشاف«  م�رشوع  ع�ىل  ترتت�ب  معلن�ة  غ�ري 
ع�ىل االنتخاب�ات بينه�ا إلغ�اء املحط�ات واملراكز 
االنتخابي�ة، وه�ذا االمر أث�ار مخاوف ل�دى الكتل 
النيابية التي خشيت من وجود مزاجيات تتحكم يف 

قرارات الفرق التي تمارس االرشاف. 
وأعلن�ت الحكوم�ة يف ال��� 2٧ من الش�هر املايض 
ع�ن توجيه الع�راق طلباً رس�مياً إىل مجلس األمن 
للرقابة عىل االنتخابات املقبلة، يف وقت وضعت كتل 
سياسية ومراقبون للشأن املحيل عالمات استفهام 
كثرية يف وقت ح�ذرت ِمّما وصفته بب�وادر لتزوير 

االنتخابات ورسقة صوت الناخب العراقي.
ويف س�ياق متص�ل أك�دت مجموع�ة م�ن ال�دول 
االنتخاب�ات  ع�ىل  الدولي�ة  الرقاب�ة  يف  املش�اركة 
العراقية، بعضه�ا يمتلك خ�ربة مرتاكمة وتجارب 
عدي�دة مع املل�ف االنتخاب�ي ومن بن تل�ك الدول 
ه�ي اململك�ة الس�عودية، االمر الذي أث�ار مخاوف 

العراقين وسخريتهم يف ذات الوقت.
ويف الوقت نفس�ه أعلنت املفوضية عن اس�تقبالها 

طلبات اعتماد مراقبن دولي�ن ملراقبة االنتخابات 
من س�فارات الدول اآلتية: )الهن�د، الفلبن، لبنان، 
اليابان، اليونان، فنزويال، الكويت، اململكة العربية 

السعودية(.
يف غض�ون ذل�ك، قال�ت مبعوث�ة األم�م املتحدة إىل 
الع�راق، جنن بالس�خارت، خ�الل مؤتمر صحايف 
عقدت�ه املفوضي�ة العراقية لالنتخاب�ات، بعد يوم 
واحد م�ن إعالن الحكوم�ة، إن دور األم�م املتحدة 
حت�ى ه�ذا الوق�ت ه�و تقدي�م املس�اعدة الفنية 
االنتخاب�ات  عملي�ة  أن  إىل  مش�رية  للمفوضي�ة، 
ينتظرها العراقيون، ويقودها العراق، وال يمكن أن 

تقوم األمم املتحدة بدور املفوضية.
وأعل�ن رئيس كتل�ة القانون ن�وري املالكي رفضه 
اإلرشاف الدويل عىل االنتخاب�ات العراقية املنتظرة، 
قائال إن وضع االنتخابات تحت إرشاف دويل خطري 
ج�داً، مؤك�دا أنه ال توجد دولة تقب�ل بإرشاف دويل 

عىل انتخاباتها.
وأوضح، أن ذلك يمثل خرقا للسيادة الوطنية، فيما 

أبدى موافقته عىل »املراقبة فقط«.
من جهة أخرى حذر مختصون يف املشهد السيايس، 
م�ن خط�ورة االرشاف االمم�ي وال�دويل عىل ملف 

االنتخابات الربملانية العراقية املقبلة.
وق�ال املختص�ون إن هن�اك خط�ورة كب�رية جداً 
مل�ف  ع�ىل  وال�دويل  االمم�ي  االرشاف  بقضي�ة 
االنتخاب�ات الربملاني�ة العراقية املقبل�ة، كون هذا 
األمر يمس بسيادة العراق، كما سيفقد االنتخابات 

النزاهة والعدالة.
م�ن جهت�ه رأى املحلل الس�يايس ع�ادل مانع، أن 
»التدخل االممي يف االنتخابات العراقية يضم شقن 
أولهما املراقبة وهو أمر الغبار عليه سواء من حيث 

الحكوم�ة أو الكتل السياس�ية، وهو بدوره يضيف 
رصيدا إىل رصان�ة ونزاهة االنتخاب�ات، فيما يأتي 
الشق الثاني وهو بعنوان »االرشاف« هذا هو محط 
جدل من قبل غالبية الكتل السياس�ية لكونه يأخذ 
منحى إدارة االنتخابات ومنح صالحيات واسعة اىل 
الجهة التي تمارس ذلك االرشاف ليصل الحال حتى 
بإلغ�اء نتائج مرك�ز انتخابي أو محط�ة انتخابية 

وهذا األمر يسبب عبثا يف العملية االنتخابية«.
وق�ال مانع، يف ترصيح ل�� »املراق�ب العراقي« إن 
»هن�اك دفعا أمريكيا باتج�اه االرشاف املبارش عىل 
االنتخاب�ات من قبل االمم املتح�دة وبعض الدول«، 
معت�ربا أن »هناك تبعات فني�ة عىل االرشاف تكمن 
باالجهزة )السريفرات( التي تستخدم لالرشاف عىل 
االنتخابات من حيث كمياتها وأماكن إدارتها والتي 
تكون ع�ىل االغلب خارج الع�راق حيث يعطي ذلك 
مج�اال مفتوح�ا للتزوير والتالعب أمام من يش�اء 

ذلك«.
وأض�اف، أن »هن�اك دفع�ا م�ن بع�ض االوس�اط 
السياس�ية داخ�ل مجل�س الن�وب ح�ول اعتم�اد 
االرشاف، بغي�ة االطاحة ببعض الكتل السياس�ية 
ورف�ع حص�ة البع�ض اآلخ�ر«، الفت�ا اىل أن »هذا 
االم�ر يدار عرب طاولة تضم املحور الصهيوأمريكي 

والسعودي واالماراتي«.
وأش�ار اىل أن »هناك هدفا تجمع عليه تلك االطراف 
أال وه�و تقليل حظوظ الكتل الش�يعية من تحقيق 

االغلبية النيابية يف الربملان املقبل«.
الجدي�ر بالذك�ر أن مجلس الوزراء ق�د أرجأ موعد 
االنتخاب�ات اىل العارش من ترشين االول املقبل، بعد 
يوم�ن من مقرتح تقدمت به مفوضية االنتخابات 

يقيض بالتأجيل إىل ١6 من ذات الشهر.

بالــوثيقـة

المقبل  االثني����ن  تح����دد  اربي����ل 
محافظه����ا  الختياره����ا  موع�������دا 

الجديد.
ماجد الشوييل
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طالبت لجن�ة الزراعة واملياه واالهوار النيابية بتش�ديد املراقبة الحكومية 

ع�ى املنافذ الحدودية وانهاء عمليات دخول املنتجات الزراعية والحيوانية 

اىل البالد.وقال رئيس اللجنة سالم الشمري يف بيان :« سبق ان طلبنا مرارا 

وتكرارا م�ن االجهزة الحكومية الس�يطرة عى املناف�ذ الحدودية و نقاط 

التفتي�ش ملنع دخول املنتج�ات الزراعية والحيوانية غ�ر املنتجة محليا ، 

ولكن لم تكن هناك اس�تجابات مس�تمرة لذلك«.واض�اف :« ان هناك من 

اليريد الخر للمواطن والفالح واملزارع بش�كل خاص ، عرب اغراق الس�وق 

بمنتجات التضاهي املنتج املحيل ويؤدي االمر اىل خسائر كبرة ».

وب�ن :« ان الع�راق لم يصل منذ فرتة طويلة اىل حال�ة االكتفاء الذاتي من 

املنتجات الزراعي�ة والحيوانية كما وصلها هذه الف�رتة .وان هذا االكتفاء 

ازع�ج البعض م�ن املرتبطن بصفقات مع هذه الجه�ة او تلك عرب اغراق 

السوق ورضب االقتصاد ».

الزراعة النيابية تطالب الحكومة بمحاسبة 
الجهات التي التلتزم بحماية المنتج المحلي

أعلن�ت وزارة املوارد املائية ، عن توقيع العراق بروتوكوال مع الجانب 
الرتكي سيضمن حصصا عادلة من مياه نهر دجلة.

وقال الناطق الرسمي لوزارة املوارد املائية عيل رايض ثامر ، إن “ملف 
املفاوضات مع دول الجوار بشأن الحصص املائية سواء مع  تركيا او 
ايران او س�وريا، يعد من امللفات الحكومية املهمة”، مبينا ان “ملف 
املياه يف العراق، ش�هد تطورا ايجابيا واضحا بن العراق وتركيا خالل 
امل�دة املاضية”.وأضاف ثامر، أن  “املبع�وث الخاص للرئيس الرتكي، 
اكد حرص بالده عى ضم�ان حصة عادلة ومنصفة للعراق من مياه 
االنهر املش�رتكة بن البلدين”، موضحا أن “اخ�ر اجتماع بن العراق 
وتركي�ا، كان يف يوم 15 من الش�هر املايض، واتف�ق خالله عى زيارة 
وفد فني تركي اىل بغداد للتباحث بشأن انشاء املركز البحثي, كما ان 
وفدا عراقيا سيزور انقره قريبا الستكمال اجراءات توقيع بروتوكول 

بن الجانبن خاص بتنظيم حصص مياه نهر دجلة”.

بغداد وانقرة توقعان بروتوكوال 
االقت�صادييضمن للعراق حصة عادلة من دجلة

رحبت النائبة عالية نصيف، بتضمن املوازنة 
املالي�ة فق�رة تنص عى إلغاء ق�رار مجلس 
الوزراء املتعلق بمنع استراد السيارات ذات 
الرضر البسيط ومن بينها )الوارد األمريكي 
والكن�دي( ، مبين�ة أن مس�اعيها وبياناتها 
السابقة بهذا الخصوص أثمرت أخراً وبات 
باإلم�كان إعادة تش�غيل اآلالف من العمال 

الذين خرسوا أعمالهم منذ قرار املنع .
وقال�ت يف بي�ان:« س�بق وأن نرشن�ا ع�دة 
بيان�ات طالبنا فيها مجل�س الوزراء بإلغاء 
قرار منع استراد الس�يارات املترضرة، من 
بينها البي�ان املنش�ور يف 10 ترشين الثاني 

2018 وبيان آخر يف 25 كانون الثاني 2019 
، وأوضحنا أن اس�تراد هذه السيارات يوفر 
فرص العم�ل لآلالف من الش�باب يف أعمال 
الس�مكرة والح�دادة والصب�غ وامليكاني�ك 
واملح�ركات وكهربائيات الس�يارات وكافة 

متعلقاتها ».
وبين�ت نصيف :« ان تضم�ن املوازنة اليوم 
فقرة إلغ�اء ق�رار مجلس الوزراء الس�ابق 
به�ذا الخصوص هو خطوة تس�تحق الثناء 
والتقدير » ، مبينة » أن أرزاق الناس اليمكن 
املساس بها، ونبارك للعمال هذا القرار الذي 

سيتم بموجبه إطالق االستراد ».

عالية نصيف ترحب بالغاء قرار منع استيراد السيارات المتضررة
قال وزير النفط  إحس�ان عبد الجبار ، إن البالد ليست 
لديه�ا خس�ائر كبرة يف اس�تثمار حقولها املش�رتكة 
مع دول الج�وار، مؤكدا ان ال�وزارة ماضية يف تطوير 
تل�ك الحق�ول وزي�ادة إنت�اج الخ�ام فيها.وق�ال عبد 
الجب�ار ان “هناك لجنة خاصة للحقول املش�رتكة مع 
الكويت وايران بما يتعلق بالحقول النفطية املش�رتكة 
معهم�ا”، مبين�ا ان “ل�دى الع�راق إستش�ارياً يعمل 
لرتتيب العالقة مع الكويت إالاّ اننا لم نتوصل مع ايران 
اىل استش�اٍر لرتتيب ه�ذه العالقة”.واض�اف ان “أهم 
الحقول املش�رتكة مع ايران هو حقل مجنون النفطي 
وحالي�ا الع�راق يف مرحل�ة بدء مرشوع حف�ر 40 برئا 
بع�د التعاقد مع رشك�ة )ش�لومربجر( األمريكية منذ 
س�نتن، اضافة اىل احال�ة حفر 40 ب�رئا أَُخَر يف نفس 

الحقل”.وتاب�ع الوزير ان “العراق يس�تهدف الوصول 
اىل 600 الف برميل انت�اج من حقل مجنون وهو الذي 
ُيع�د من اكرب الحقول املش�رتكة، وبالت�ايل فإن العراق 
يحاول اس�تثمار اعى ما يمكن من الحقول املش�رتكة 
وف�ق الس�ياقات املعيارية”، مش�را اىل “وج�ود خلل 
يف اح�د الحقول املش�رتكة وتأخرها باالنت�اج، وانه يف 
جول�ة الرتاخيص الخامس�ة نحاول ان نحل املش�كلة 
له�ذه الحقول املش�رتكة”.واكد ان “اي�ران لديها ايضا 
تأخر باالستثمارات الخاصة بالحقول املشرتكة نتيجة 
الضغ�ط االقتصادي عليه�ا وال تمتلك نف�س الرسعة 
باالس�تثمار يف ه�ذا املج�ال”، متوقع�ا ان�ه “ال يوجد 
لدى العراق خس�ارة كب�رة للعراق يف االس�تثمار بتلك 

الحقول”.

وزير النفط : ال خسارة كبيرة في استثمار حقولنا المشتركة مع دول الجوار

اقتصادي: تخفيض عجز 
الموازنة انجاز كبير 

اكد الخبر يف الشأن االقتصادي رعد تويج 
:« ان تصوي�ت اللجنة املالية الربملانية عى 
تخفيض عج�ز املوازنة املالية للعام الحايل 
من 76 تريليون اىل 25 تريليون يعد انجازا 

كبرا للجنة والقتصاد البلد ».
وقال توي�ج:« ان تقليل العجز الذي اعلنت 
عنه اللجن�ة املالي�ة الربملانية يع�د انجازا 
اقتصادي�ا ممي�زا يعك�س اداء اقتصادي�ا 
كب�را للجن�ة ، ول�و كان م�ن املرغوب به 
اقتصاديا تصفر العجز لكي تقابل املوارد 

املتاحة مقدار االنفاق املخطط ».
واض�اف :« نأمل التحول م�ن املوازنة ذات 
التموي�ل الريعي اىل املوازن�ة ذات التمويل 
م�ن القطاع�ات االقتصادي�ة الحقيقية ، 
اذ من غر الصحيح التوس�ع يف االقرتاض 
الخارج�ي لتموي�ل املوازن�ة وال�ذي يعني 

الوقوع يف شباك املديونية الخارجية ».
واش�ار اىل ان« تخفيض رواتب الرئاس�ات 
الثالث بنس�بة 20% غر عادل، وكان يجب 
ان تخفض اىل 50%، مؤكدا :« ان التوس�ع 
بنفقات الرئاس�ات الثالث يتم عى حساب 
حرمان الش�عب من م�وارد مالي�ة هامة 
للنهوض بمس�توى معيشته ،وهذه موارد 
تائهة ب�ن الرئاس�ات الث�الث باعتبار ان 
املوازنة يجب ان تكون مرشدة وعقالنية«.
وصواّت�ت اللجن�ة املالي�ة يف الربمل�ان ع�ى 
خف�ض قيم�ة املوازن�ة االتحادي�ة للعام 
2021 م�ن 164 تريلي�ون دين�ار )113.1 
ملي�ار دوالر( إىل 130 تريليون دينار )نحو 

89.6 مليار دوالر( بهدف تقليص العجز.
االول  كان�ون   22 يف  الحكوم�ة  واق�رت 
اجم�ايل  امل�ايض، موازن�ة 2021، بعج�ز 
 32.4 )نح�و  دين�ار  تريلي�ون   76 يبل�غ 
ملي�ار دوالر(، واحالته�ا إىل الربملان بهدف 

التصويت عليها.

المــاليـة النيـابية ترفض االستقطـاع وتثبـت 
الضـريبة على رواتــب المــوظفيـن !!

لتحويلها إلى شركات القطاع الخاص

املراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي...
تتصاع�د حدة االتهامات ما بن أعضاء اللجنة املالية 
بشأن العديد من الفقرات التي أهملتها املالية النيابية 
منه�ا أب�واب املناف�ذ الحدودي�ة والزراعة وتش�غيل 
املصانع جميعها والتي من املمكن أن تس�ند املوازنة 
ل�و اُعي�د النظر به�ا، فضال عن عدم ف�رض رضائب 
ع�ى املصارف املش�اركة يف م�زاد بيع العمل�ة والتي 
بمفرده�ا يمكنها النه�وض بالعجز امل�ايل يف موازنة 
2021”والرتكي�ز ع�ى رواتب املوظف�ن واملتقاعدين 
وكأنها هي س�بب االزمة املالية , متناس�ن الفس�اد 
الذي ينخر جس�د الدول�ة وبعلم الجمي�ع , ومن هنا 
ب�دأت املزايدات ع�ى روات�ب املوظفن، حي�ث ثبتت 
الرضائ�ب ب�دال م�ن االس�تقطاعات وهم�ا وجهان 
لرسقة واح�دة، واالدهى تعم�د املالي�ة النيابية عدم 
املس�اس بروات�ب الرئاس�ات الثالث، وم�ا فعلته هو 
وأبق�ت ع�ى  اس�تقطاع 20% م�ن مخصصاته�م، 
رواتبهم التي تكلف أكثر من 40% من رواتب موظفي 
العراق.النائب “عبدالهادي السعداوي” اتهم ، “هيثم 
الجبوري”، رئيس اللجنة املالية يف “مجلس النواب”، 
باس�تغالل منصب�ه لتحوي�ل املوازن�ة االتحادي�ة إىل 

موازنة مقاولن.
وقال “الس�عداوي« إن:  رئيس اللجن�ة املالية، يقوم 
بتحويل مبالغ طائلة من اس�تقطاع رواتب املوظفن 
إىل رشكات القط�اع الخ�اص لتعويضها ع�ن ارتفاع 

سعر الرصف عى حساب معاناة املواطن الفقر. 
“مجل�س  وأعض�اء  رئاس�ة  “الس�عداوي”،  ودع�ا 
النواب”؛ إىل “الوقوف بالضد من هكذا إجراءات تثقل 

كاهل املوظف واملواطن عى حساب قوته البسيط«.

مختصون أكدوا أن الرصاعات الحالية بشأن موازنة 
الع�ام الحايل هي مرسحية متفق عليها , فالتعديالت 
تركزت ع�ى روات�ب املوظف�ن واملتقاعدين وفرض 
رضائ�ب عليه�ا , علم�ا أن تل�ك الروات�ب خاضع�ة 
للرضائب منذ س�نوات , ولم يتطرق أحد إىل ضخامة 

روات�ب الن�واب ومخصصاته�م وحت�ى أقرانه�م يف 
الرئاس�ات الث�الث , وهن�اك تربيرات من قب�ل املالية 
النيابي�ة لذل�ك , واالم�ر ل�م يتوق�ف عند ه�ذا الحد، 
فاللجن�ة س�تمرر قروضا مالي�ة كب�رة يف املوازنة , 
وبالتايل س�تكون النتائج كارثية عى االجيال املقبلة , 

وأما إرصار املالية النيابية عى تحويل االموال الناتجة 
م�ن الرضائ�ب اىل رشكات وتج�ار القط�اع الخاص 
لتعويضها عن ارتفاع سعر رصف الدوالر فهي كارثة 
كبرة.وي�رى املخت�ص بالش�أن االقتصادي جاس�م 
الطائي يف اتصال م�ع ) املراقب العراقي(: أن موازنة 

العام الحايل تع�د كارثية بمعنى الكلمة كونها اُعدت 
لصالح  الكتل السياس�ية التي صمتت ُتجاه الفش�ل 
الحكومي , وبدأت املزايدات من قبل راس�مي املوازنة 
واللجان الربملاني�ة املختصة الظهارها بصورة جيدة 
استعدادا لالنتخابات املقبلة , فاللجنة املالية أخفقت 
يف عدة نق�اط جوهرية يف مقدمتها عدم اس�تقطاع 
روات�ب الن�واب والرئاس�ات والرتكي�ز ع�ى روات�ب 
املوظف�ن واملتقاعدي�ن ,فض�ال ع�ن إرصاره�ا عى 

االستقطاعات بصورة رضائب.
أم�وال  االخط�ر ه�و تحوي�ل  أن  الطائ�ي:  وتاب�ع 
االس�تقطاعات اىل تج�ار القط�اع الخ�اص والنعلم 
م�ا ه�ي الحكم�ة , لكن ه�ي عملية فس�اد ترعاها 
املالي�ة النيابية , فالتج�ار ورشكات القطاع الخاص 
معظمه�ا  تعمل باالس�تراد وتقوم باحت�كار وبيع 
البضائع املهمة فلم�اذا يتم دعمها والفقر قد ارتفع 

بشكل كبر يف البالد والتوجد حلول له.
م�ن جهت�ه أكد املخت�ص بالش�أن االقتص�ادي عبد 
الحسن الش�مري يف اتصال مع ) املراقب العراقي(: 
أن الرصاع�ات الحالية ما بن أعض�اء اللجنة املالية 
كش�فت الكثر من قضايا الفساد , فهناك أشخاص 

يستغلون مناصبهم ألغراض خاصة«.
وتس�اءل الش�مري :« مل�اذا اليتم اس�تقطاع رواتب 
النواب والرئاس�ات الثالث وهي تش�كل نسبة عالية 
م�ن روات�ب موظف�ي الب�الد، وأما خص�م 20% من 
مخصصات الرئاس�ات فهو قليل جدا النهم يعيشون 
ببذخ مايل عى حس�اب معاناة العراقي�ن , ولم تراِع 
اللجنة ارتفاع نس�ب الفقر يف البالد والحد منها جراء 

السياسة الفاشلة للحكومة.

األمريك�ي  التج�ارة  مي�زان عج�ز  صع�د 
إىل أع�ى مس�توى يف 12 عام�ا يف 2020، 
يف  كوفي�د-19  جائح�ة  تس�ب����بت  إذ 
اضط�راب تدفق����ات الس�لع والخدمات 
يف التج�����ارة الخارجي�����ة للوالي�ات 

املتحدة.
ووفقا” ق����الت وزارة التجارة األمريكية 
، إن العج�ز التج�اري قف�ز 17.7 باملئة إىل 
678.7 ملي������ار دوالر الع�ام امل�ايض، 

وهو األعى منذ 2008.
الس�ل����ع والخدمات  وه�وت ص�ادرات 
15.7 باملئة ألدنى مس�توياتها منذ 2010. 
والخدم�ات  الس�ل�����ع  واردات  ونزل�ت 
9.5 باملئ�ة ألدن�����ى مس�توى يف أرب�ع 

س����نوات.
وس�اهم انخفاض الص�ادرات يف انكماش 
االقتص�اد 3.5 باملئة يف الع�ام املايض، وهو 
أك�رب تراج�ع للنات�ج املحيل اإلجم�ايل منذ 
1946. وتش�هد تدفق�ات التجارة تحس�نا 

تدريجيا.
وبالنس�بة لديس�مرب 2020، انكمش عجز 
التج�ارة 3.54 باملئ�����ة إىل 66.6 ملي�ار 

دوالر.
وكان خ�رباء اقتصاد اس�تطلعت” آراءهم 
توقعوا انكماش العجز إىل 65.7 مليار دوالر 

يف ديسمرب املايض.
وارتفع�ت واردات الس�ل����ع 1.5 باملئ�ة 
إىل 217.7 ملي�ار دوالر ف�����ي ديس�مرب 
2020، بينم�ا قفزت صادرات الس�لع 4.7 

باملئة إىل 133.5 مليار دوالر.

العجز التجاري األمريكي 
يسجل مستوى قياسيا

خرج الذهب ، من أس�وأ أسبوع له شهد 
في�ه تراجعا لم يش�هده منذ ش�هرين، 
ليسجل ارتفاعا.ارتفع الذهب ، متعافيا 
م�ن أدن�ى مس�توى يف م�ا يزي�د ع�ن 
شهرين والذي بلغه يف الجلسة السابقة 
انخفاض�ا  األصف�ر  املع�دن  ».وس�جل 
أك�رب  وه�و   %2.6 بنس�بة  أس�بوعيا 
تراجع منذ األس�بوع املنتهي يف السابع 

والعرشين من ترشين الثاني«.وبحسب 
خرباء، فإن األسعار بصدد تسجيل أكرب 
انخفاض أس�بوعي من�ذ نهاية ترشين 
الثان�ي يف ظ�ل صعود ال�دوالر ».وصعد 
الذه�ب يف املعام�الت الفوري�ة 0.3% إىل 
1796.77 دوالرا لألونص�ة ، بعد أن نزل 
م�ا يزيد ع�ن 2% ألدنى مس�توياته منذ 

االول من كانون األول.

الذهب يرتفع ويخرج من اسوأ 
أسبوع له منذ تراجعه قبل شهرين

أرقام واقتصاد
2000

 الزيادة في مبالغ 
البترودوالر للمحافظات 

المنتجة للنفط بعد ان كانت 
500 مليار دينار

تريليون دينار

دينار استقطعتها هيئة 
التقاعد من رواتب الرعاية 

االجتماعية  وقد جوبه القرار 
برفض شعبي

كش�ف م�رصف الرافدي�ن ، ع�ن عزم�ه إط�الق 
برنام�ج إلكرتوني جدي�د يتيح تس�ليم القروض 
بش�كل فوري.وقال حس�ن عيل محيس�ن، مدير 
م�رصف الرافدي�ن: إن إدارة م�رصف الرافدي�ن 
أرتأت تطبيق الحس�ابات الخاصة بمنح القروض 
للموظفن واملتقاعدين بن املرصف وبن الرشكة 
العاملية للبطاقة الذكية.وأوضح محيسن، أنه عى 
مدار أربعة أش�هر متتالية من العمل لم يس�تطع 

امل�رصف تطبي�ق املحفظ�ة ولم يتس�لم املرصف 
الربنامج الخاص بالبطاقة الذكية.

وب�ن محيس�ن، أن جمي�ع الربامج بي�د الرشكة 
العاملية حرصاً، ما دفع املرصف إىل تكثيف الجهود 
لعم�ل برنامج خ�اص بالقروض، حي�ث تم عمل 
برنام�ج يواكب الحداث�ة، وتم تنصيب�ه يف بعض 
فروع امل�رصف وتدريب الك�وادر عليه كي يكون 

جاهز للعمل األسبوع املقبل.

وأك�د، أن الربنام�ج الجدي�د يتي�ح التقدي�م عى 
الق�روض واالس�تالم الف�وري بنفس الي�وم من 

فروع املرصف.
أملح، بعدم وجود فرص�ة لتنفيذ حاالت ابتزاز ألن 
العمل إلكرتوني، فضالً عن أن هناك فرق للمراقبة 
إن  ومعالجته�ا  الس�لبية  الح�االت  وتش�خيص 
وج�دت، مبيناً أن املرصف قام برفع فوائد التوفر 

إىل 4.5  باملائة والودائع الثابتة إىل 6 باملائة.

»الرافدين« يرفع عائد الودائع ويطلق برنامجا لتسليم القروض بشكل فوري

مطار كربالء يقترب من اإلنجاز بتوفير 2000 فرصة عمل
م�رشوع  إكم�ال  كرب�الء  تنتظ�ر 
مطاره�ا الذي م�ن املؤمل التوس�ع 
فيه مس�تقبال ليكون واحداً من اكرب 
مط�ارات ال�رشق األوس�ط. بع�د ان 
خلف الهجوم الج�وي االمركي عى 
م�رشوع مط�ار كربالء خ�الل العام 
املن�رصم ارضارا مادية تق�در بأكثر 
من 8 مالين دوالر مما ادى اىل توقف 
العمل فيه ملدة ستة اشهر وانسحاب 
ال�رشكات االجنبية من الع�راق قبل 
العم�ل منتص�ف ترشين  اس�تئناف 
األول املايض.وقال نائب األمن العام 
املقدس�ة حس�ن  الحس�ينية  للعتبة 
رش�يد يف بي�ان ، ان “تنفي�ذ املط�ار 
وص�ل اىل مراح�ل متقدم�ة جدا عى 
الرغ�م من فرتة التوقف بس�بب وباء 
ع�ى  االمرك�ي  كورونا،والع�دوان 
مرشوع املطار”، مبينا ان “املرشوع 
ش�هد انج�از أعم�ال اكس�اء املدرج 

وش�بكة )التك�ي وي( م�ع نصب 
أعم�دة اإلنارة داخ�ل املوقع بدءا من 
الش�ارع بن النجف وكربالء وصوال 

اىل موقع صالة املسافرين”.

وأض�اف رش�يد، ان “أعم�ال ب�رج 
املراقب�ة قاربت عى االنتهاء بارتفاع 
كيل يص�ل اىل 64 م�رتا بع�د إكم�ال 
لل�ربج،  الزجاجي�ة  القبع�ة  نص�ب 

فض�ال ع�ن انش�اء مجموع�ة م�ن 
املباني الخدمية مث�ل مراكز الصحة 
وإطف�اء  واالتص�االت  والرشط�ة 
الحرائ�ق ومبنى مح�والت الكهرباء 
وإدارة الخدم�ات”. وبحس�ب نائ�ب 
األمن العام فان املطار يوفر ما يقرب 
م�ن 2000 فرص�ة عم�ل بمختل�ف 
الوظائف الهندسية واإلدارية واملالية 
والخدمي�ة واالمني�ة وأن ه�ذا العدد 
قاب�ل للزي�ادة م�ع خطط التوس�ع 

املخمنة للمرشوع.
متخصص�ة  “رشك�ة  ان  واوض�ح 
يف مج�ال ادارة وتش�غيل املط�ارات 
ستقوم بإدارة املطار مع األخذ بنظر 
االعتب�ار ان الجان�ب األمني الخاص 
باملس�افرين م�ن ج�وازات وجمارك 
ومناف�ذ س�يكون ب�إرشاف مب�ارش 
م�ن قبل الجهات االمني�ة الحكومية 

املختصة”.



ودولي4 عربي 

صحيفة-يومية-سياسية-عامة
A l m u r a q e b  A l i r a q i  N e w s p a p e r

بعد 42 عامًا .. كيف غّيرت الثورة مسارات العالم ؟

المراقب العراقي/ متابعة
حيث يت�م االحتفال بها بمناس�بة 
الل�ه  روح  اإلم�ام  ع�ودة  ذك�رى 
الخمين�ي إىل إي�ران والت�ي أّدت إىل 
انتص�ار الث�ورة االس�امية يف عام 
1979، ه�ذه الع�رة تمت�د من 1 
إىل 11 ش�باط وتحتفل به إيران كل 

عام “كاحتفال وطني«.
اإلم�ام  ع�اد   1979 ع�ام  فف�ي 
الخميني من املنفى، وعندما ش�اع 
خرب عودت�ه لم تتمك�ن الجماهري 
م�ن كبح مش�اعر فرحه�ا وعيون 
املحب�ن متعطش�ة لرؤيت�ه، تراب 

الوطن قد اشتاق له.
ولّقب االمام الخمين�ي ب�“آية الله 
العظمى” نظراً الجتهاده يف إصدار 
رس�ائله لي�س فقط إلي�ران وإنما 
للعالم أجمع،يف حن كانت رسائله 

وعظه تصل لقلب كل محبينه.
وبق�ي م�ّراً حت�ى أط�اح بحكم 
الش�اه األخري وأس�س الجمهورية 
اإلس�امية اإليراني�ة و ق�اد الثورة 

ضد الحكم امللكي
ويف األول م�ن ش�باط م�ن الع�ام 
نفس�ه عاد اإلمام الخميني بعد 14 
عاما إىل طهران حي�ث نفاه محمد 
رضا بهلوي والذي كان شاه إيران، 
أوالً إىل مدين�ة أنق�رة )تركيا( عام 
1964م، ث�م إىل مدينة بورصا، ويف 
عام 1965ت�م نفيه للعراق، وأخرياً 

لفرنسا 1973.
ويف مط�ار مهرآب�اد ال�دويل تجّمع 
ماين من الناس الس�تقبال االمام 
الخمين�ي الذي ذهب ف�ور وصوله 
إىل مقربة جن�ة الزهراء، ثم اجتمع 
مع الن�اس وألقى مح�ارضة لهم؛ 
وكانت أهم تريحاته: “سأش�ّكل 
الحكوم�ة  سأش�ّكل  الحكوم�ة! 

بمؤازرة الشعب”.
وزار قائد الثورة اإلس�امية اإلمام 
ع�ي خامنئ�ي، يوم األح�د املايض، 
جن�وب  الخمين�ي  اإلم�ام  مرق�د 
العاصمة طه�ران. وبعد ذلك توجه 
إىل زيارة مزار الش�هداء بمن فيهم 
آي�ة الل�ه محمد حس�ن بهش�تي 
رئي�س املحكم�ة العليا األس�بق يف 
إي�ران، ومحمد عي رجائي الرئيس 

اإليراني األس�بق، ورئي�س وزرائه 
محمد جواد باهنر، وشهداء حادث 
والش�هيد   ،1981 حزي�ران   28
مصطف�ى ش�مران وزي�ر الدف�اع 

اإليراني األسبق.
وتأتي زيارة اإلمام الخامنئي، ملرقد 
اإلمام الخميني وأرضحة الشهداء، 
مع انط�اق االحتف�االت بالذكرى 
السنوية الثانية واألربعن النتصار 
الثورة اإلس�امية ويف الي�وم األول 
م�ن أيام ع�رة الفج�ر لاحتفال 

بذكرى الثورة.
ه�ذا وب�دأت االحتف�االت بالذكرى 
الثاني�ة واألربعن النتص�ار الثورة 
االس�امية يف إيران والتي تس�تمر 

عرة أيام.
وتبلغ االحتفاالت ذروتها يف الحادي 
مراع�اة  م�ع  ش�باط  م�ن  ع�ر 
بروتوك�والت التباع�د االجتماع�ي 
يف إقام�ة التجمع�ات. وق�د عل�ت 
واملراق�د  املس�اجد  يف  التكب�ريات 
دق�ت  فيم�ا  للمناس�بة،  الديني�ة 
الكنائس أجراسها وأطلقت السفن 

أبواقها عىل طول سواحل إيران.
رئي�س  يق�ول  اإلط�ار،  ه�ذا  ويف 
السلطة القضائية اإليرانية إبراهيم 
رئي�ي، إن اإلم�ام الخمين�ي )ره( 
العدال�ة  ومفاهي�م  قي�م  جس�د 
ع�ىل  واك�د  االيران�ي  املجتم�ع  يف 
رضورة مكافح�ة الظلم ومقارعة 

االستكبار.
واشار السيد رئيي اىل وحدة الدين 
والسياس�ة يف كام االمام الخميني 
)ره( و فك�ره واض�اف ان فص�ل 
الدين عن السياسة اسفر عن كثري 
من املشاكل بما فيها الظلم الواقع 
عىل الش�عب الفلسطيني عىل مدى 
س�بعن عاما وانتاج رؤوس نووية 

وكثري من االعتداءات.
وتاب�ع بالقول ان االم�ام الخميني 
الث�ورة  انتص�ار  بع�د  ق�ام  )ره( 
االس�امية يف اي�ران باحي�اء روح 
والش�هادة  والتضحي�ة  العدال�ة 
ومقارع�ة  املس�ؤولية  وتحم�ل 
الش�عب  ابن�اء  ب�ن  االس�تكبار 

االيراني وجسد مفهوم وحدة الدين 
والسياسة.

بدوره ق�ال املمثل الرس�مي لحزب 
الل�ه لدى طه�ران، الس�يد عبدالله 
صف�ي الدي�ن، ان انتص�ار الث�ورة 
االس�امية االيرانية اس�س مرحلة 
جدي�دة ه�ي مرحل�ة بداي�ة نهاية 

الكيان الصهيوني.
وأضاف أن الجمهورية اإلس�امية 
ومنذ بداية انتصاره�ا، بدأت عهدا 
جدي�دا يف العالم، وأث�ارت ردة فعل 
القوى العظم�ى يف الرق والغرب 
مم�ا جعله�ا تم�ارس املزي�د م�ن 
الضغ�وط عىل هذا البل�د، لكن هذه 
املشاكل لن توقف الثورة اإلسامية 

والتط�ور، حيث باتت إي�ران اليوم 
منتج�ة  ومس�تقلة  قوي�ة  دول�ة 

مكتفية ذاتياً.
والي�وم وبعد م�رور أكث�ر من 40 
عاما عىل انتصار الش�عب اإليراني 
ع�ىل ق�وى ال�ر، م�ازال يش�هد 
القص�وى والعقوبات  الضغوطات 
االروب�ي  واالتح�اد  امري�كا  م�ن 
ای�ران  مازال�ت  و  وتهديداتهم�ا، 
تکم�ل مس�یرتها يف التح�دي لهذه 
الق�وی، ال تخضع والترکع، وتقرر 
مصیره�ا بعد ان تس�لحت بالقوة 
الت�ي اخذتها من اإلم�ام الخميني 
الراح�ل واالعتم�اد عل�ی طاق�ات 

شبابها.

تحل في هذه الفترة من كل عام، ذكرى »عشرة الفجر« وهي األيام العشرة األساسية والحاسمة في الثورة اإلسالمية 
اإليرانية، التي بدأت في األول من شباط 1979 وانتهت في العاشر من شباط لتتّوج بانتصار الثورة بتاريخ الحادي عشر 
من شباط عام من العام ذاته. ويحيي المسلمون في إيران وعدد من البلدان، ذكرى “عشرة الفجر” التي تعتبر بداية عصر 

جديد في تاريخ إيران والمنطقة.

المراقب العراقي/ متابعة
أعلن املعهد ال�رويس لعلوم األوبئة والبيولوجيا 
املجهرية »غامالي�ا«، أنه بدأ العمل عىل تطوير 
تقني�ة من ش�أنها ترسيع إنت�اج لقاحات ضد 
وب�اء كورن�ا يف حال�ة الطف�رات الرسيع�ة يف 

جينوم الفريوس.
وق�ال مدير معه�د »غاماليا« ال�ذي أنتج لقاح 
كورون�ا،  لف�ريوس  املض�اد   »V »س�بوتنيك 
ألكس�ندر غينسربغ، يف مقابلة مع قناة روسيا 
-1 التلفزيوني�ة، أم�س الجمع�ة، إن »املعه�د 
يق�وم بتطوير تقنية من ش�أنها أن تجعل من 
املمك�ن ابت�كار مس�تحرضات لق�اح برسعة 
ونجاع�ة كبريي�ن إذا ب�دأ ف�ريوس كورون�ا يف 

التغري برسعة«.
ه�ذا وق�د أك�د كب�ري املتخصص�ن يف معه�د 
»غاماليا«، فيودور ليسيتس�ن، يف وقت سابق 

أن أي�ا من طف�رات ف�ريوس كورون�ا التي تم 
اكتش�افها حت�ى اآلن ل�م تؤث�ر ع�ىل فعالي�ة 

اللقاحات الحالية.
تج�در اإلش�ارة إىل أن معه�د »غامالي�ا« أنتج 
لقاح »س�بوتنيك V« أول لقاح يف العالم مضاد 

لفريوس كورونا.

المراقب العراقي/ متابعة...
أق�رت وكال�ة األمم املتح�دة لغ�وث وتش�غيل الاجئن الفلس�طينين 
»األون�روا« بأن دولة اإلم�ارات خفضت تمويلها إليها بش�كل حاد عام 

.2020
ونقلت وكالة »أسوش�يتد برس« عن املتحدث باس�م »األونروا«، سامي 
مشعش�ع، قوله إن حجم التربعات اإلماراتي�ة يف ميزانية الوكالة يف كل 
من عامي 2018 و2019 يقدر بنحو 51.8 مليون دوالر، لكنه تراجع يف 

عام 2020 إىل مليون دوالر فقط.
وتابع املتحدث: »نأمل أن يعودوا يف عام 2021 إىل مس�تويات الس�نوات 

السابقة«.
ورفض الجانب اإلماراتي التعليق عىل املوضوع ردا عىل طلب »أسوشيتد 

برس«.
وأش�ارت الوكالة إىل أن هذا الرتاجع اإلماراتي الحاد يف تمويل »األونروا« 
جاء عىل خلفية إبرام اإلمارات يف أيلول املايض اتفاقية سام مع الكيان 

الصهيوني.
وتواج�ه »األون�روا« الت�ي تق�دم خدماته�ا إىل نحو 5.7 ملي�ون الجئ 
فلس�طيني يف الرق األوسط أزمة مالية عىل خلفية قرار إدارة الرئيس 
األمريكي الس�ابق دونالد ترامب عام 2018 تعليق مساهمات الواليات 
املتحدة )أي نحو 360 مليون دوالر سنويا( يف ميزانية الوكالة األممية.

وأعلن�ت إدارة الرئيس األمريكي الجديد جو بايدن عن نيتها اس�تئناف 
املساعدات إىل الفلسطينين.

األونروا« تقر بخفض التمويل 
اإلماراتي لها بعشرات األضعاف

المراقب العراقي/ متابعة...
عد عضو املجلس الس�يايس لحركة أنصار الله، محمد القبي، الس�بت، 
محاوالت ما يس�مى باملجلس االنتقايل للتطبي�ع مع الكيان الصهيوني 
“س�قوطا سياس�يا”. وق�ال القب�ي يف تريح صحف�ي إن “تريح 
رئيس االنتقايل الجنوبي بخصوص التطبيع يعد س�قوطاً سياسياً آخر 

ملشاريع صهيونية كانت تلبس اقنعة تخدع بها الجماهري”.
واض�اف، أن “الش�عب اليمني يف ش�مال البلد وجنوب�ه مؤمن وصادق 
ومتمسك بثوابته، والقضية الفلسطينية اساسية لديه وسيزداد صابة 

وقوة كلما افصح االتباع عن حقيقتهم“.
وكان رئيس ما يس�مى “املجل�س االنتقايل الجنوبي” امل�وايل لإلمارات، 
عيدروس الزبيدي، قد أعلن منتصف األسبوع املايض، اعتزامه التطبيع 

مع كيان العدو الصهيوني الغاصب.

أنصار اهلل توّبخ »االنتقالي 
الجنوبي« بعد مساعي التطبيع

المراقب العراقي/ متابعة...
املقاوم�ة اإلس�امية “حم�اس”،  ع�ّدت حرك�ة 
تصدي�ق مجل�س الش�يوخ األمريكي، ع�ىل بقاء 
الس�فارة األمريكي�ة يف مدين�ة الق�دس “خرق�ا 

للقانون الدويل”.
وق�ال الناط�ق باس�م الحرك�ة، حازم قاس�م، يف 
بي�ان، إن “قرار مجلس الش�يوخ إبقاء الس�فارة 
األمريكية يف القدس واالعرتاف بها عاصمة للكيان 
الصهيون�ي بأغلبي�ة ش�به كامل�ة م�ن الحزبن 
الديمقراطي والجمهوري، خرق للقانون الدويل”.

لألع�راف  “انته�اك  الق�رار  أن  وأض�اف قاس�م، 
اإلنس�انية، ومش�اركة فعلي�ة يف الع�دوان ع�ىل 

حقوقنا الثابتة يف املدينة املقدسة”.
ولفت إىل أن “هذا القرار لن يغري الواقع والتاريخ، 
باألحقي�ة الكامل�ة لش�عبنا الفلس�طيني العربي 

يف مدين�ة الق�دس، ول�ن يوق�ف نض�ال ش�عبنا 
املتواصل من أجل ط�رد االحتال من كامل أرضنا 

الفلسطينية، وإقامة دولتنا املستقلة وعاصمتها 
القدس”.

حماس ُتحّذر من تداعيات قرار الكونغرس وتعتبره 
»عدوانًا على حقوق الفلسطينيين«

صحيفة: ابن سلمان »ُيحاول« استدراج ابنة 
الجبري على غرار خاشقجي

إندبندنت: بريطانيا تتعرض لضغوط 
لوقف دعم حرب اليمن

معهد روسي يطور تقنية جديدة للتعامل 
مع طفرات كورونا

أخبار من الصحف والمجالت

المراقب العراقي/ متابعة...
أفادت صحيفة كندية، بأن رجل االس�تخبارات السعودي 
الس�ابق، س�عد الجربي، رفع قضي�ة جديدة يته�م فيها 

السلطات السعودية بمحاولة استدراج ابنته.
وأش�ارت صحيف�ة “تورنت�و س�تار” إىل أن الجربي رفع 
قضية يف واشنطن يزعم فيها أن السلطات حاول استدراج 
ابنت�ه إىل القنصلي�ة الس�عودية يف إس�طنبول حي�ث قتل 

خاشقجي.
وجاء يف نص الش�كوى: “إذا بدت االدعاءات خيالية، فإن 
ذلك ألن يصعب فهم أعماق فساد املتهم محمد بن سلمان 

والرجال الذين فوضهم لتنفيذ ما يريد”.
وتابع أن عماء ابن س�لمان س�عوا الستدراج ابنته حصة 
إىل القنصلية الس�عودية يف إس�طنبول حيث كانت تعيش، 

يف أيلول 2018.

وأش�ار إىل أن أحد مساعدي بن سلمان حاول الضغط عىل 
زوجها، سالم املزيني، الذي كان يف السعودية، لحملها عىل 

تجديد جواز س�فرها والعودة إىل اململكة.
والشهر املايض، كشفت صحيفة “وول سرتيت جورنال” 
لصن�دوق  التابع�ة   Tahakom Investments رشك�ة  أن 
الث�روة الس�يادية الس�عودي، واململوك�ة م�ن حكوم�ة 
الري�اض، تقدم�ت بدعوى قضائية أم�ام محكمة كندية، 
ضد وزير االس�تخبارات السعودي الس�ابق سعد الجربي 

املقيم يف كندا.
وأشارت الصحيفة يف تقرير إىل أن القضية تتعلق باختاس 
الج�ربي مليارات ال�دوالرات، قبل أن ينتق�ل إىل كندا، بعد 
ع�زل ويل العهد محمد بن نايف لصالح محمد بن س�لمان 
عام 2017، الفتة إىل أن السلطات السعودية احتجزت ابن 
نايف العام املايض ووجهت له اتهاما بالتخطيط النقاب.

المراقب العراقي/ متابعة ...
إن  “إندبندن�ت”  صحيف�ة  قال�ت 
رئيس ال�وزراء الربيطاني بوريس 
جونس�ون يتعرض لضغ�وط كي 
يوقف الدعم للحرب الس�عودية يف 
اليم�ن، وذل�ك بعد يوم م�ن إعان 
الرئي�س األمريك�ي جوزيف بايدن 

عن وقف الدعم للعدوان.
ويف تقرير أعده جون س�تون، ذكر 
أن الرئي�س األمريك�ي ق�ال يف أول 
خطاب له عن السياسة الخارجية، 
إن الح�رب يف اليمن أدت إىل “كارثة 
مضيفا:  واس�رتاتيجية”.  إنسانية 
“يج�ب أن تنته�ي”. وأم�ر بوقف 

إىل  بالح�رب  املتعلق�ة  الصفق�ات 
القوات السعودية.

بريطاني�ا  إن  الصحيف�ة  وقال�ت 
األمريك�ي  الرئي�س  م�ع  ظل�ت 
الس�ابق دونالد ترامب داعما قويا 
للسعودية التي تشّن غارات جوية 

عىل اليمن منذ ستة أعوام.
الفن�ي  الدع�م  بريطاني�ا  وتق�دم 
كم�ا  اليم�ن،  ع�ىل  للهجم�ات 
ن�رت ق�وات لحماي�ة منش�آت 
النفط الس�عودية، وذهب�ت بعيدا 
الس�تئناف مبيعات الساح بعدما 
أم�رت محكمة بريطاني�ة بوقفها 

بناء عىل أرضية إنسانية.
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»عشرة الفجر« .. بداية عصر جديد في التأريخ اإلسالمي

المراقب العراقي/ متابعة...
أكد رئي�س االركان العامة للقوات 
املس�لحة االيراني�ة الل�واء محمد 
باقري، السبت، أن تعزيز القدرات 
والردع واالقتدار هو السبيل لتقدم 
الس�امية  االهداف  الباد وتحقيق 

للثورة.
جاء ذلك خال تريحات صحفية 
أدىل بها خال مراسم تدشن خط 
املكثف لصواريخ متطورة  االنتاج 
مضادة للجو محمولة عىل الكتف 
ومصان�ع انت�اج الوق�ود الصل�ب 

الوق�ود لجمي�ع  املرك�ب لتوف�ري 
الصواريخ يف املعارك الربية.

وق�ال الل�واء باق�ري إن »تجرب�ة 
بالربكة  الزاخ�رة  االربعة  العق�ود 
للجمهورية االسامية االيرانية قد 
علمتنا بان الس�بيل الوحيد لتقدم 

ورق�ي الب�اد وتحقي�ق االه�داف 
الس�امية لث�ورة االس�امية ه�و 

تعزيز القدرات«.
وتابع أن »دور الصناعة الدفاعية 
الق�درة  انت�اج  يف  حاس�م  الي�وم 

والردع واالقتدار الدفاعي«.

المراقب العراقي/ متابعة...
أعلن�ت خب�رية منظم�ة الصح�ة العاملي�ة أن 
الصح�ة العاملية س�جلت انخفاضا يف انتش�ار 

عدوى فريوس كورونا.
وقال�ت ماري�ا ف�ان كريكهوفن الس�بت: »هذا 
يرجع إىل عدد من العوام�ل، ويف املقام األول إىل 
اإلجراءات الت�ي تتخذها الدول م�ن أجل قطع 
ساسل انتقال الفريوس ومنع إصابة أشخاص 

إج�راءات  »إن  قائل�ة:  وأضاف�ت  آخري�ن«. 
الحكومة إلعام الس�كان باإلج�راءات الازمة 
للوقاية م�ن العدوى، وتدريب الك�وادر الطبية 
والجهود املبذولة يف إطار حمات تطعيم الناس، 
أدت دورا كبريا«. وحثت كريكهوفن الدول التي 
يرتاج�ع فيها عدد اإلصابات عىل االس�تمرار يف 
االمتث�ال لتدابري مكافحة الوب�اء. وأضافت أن 

هذه الدول تمر حاليا بمرحلة حرجة.

باقري: تعزيز »الردع واالقتدار« السبيل لتحقيق أهداف الثورةباقري: تعزيز »الردع واالقتدار« السبيل لتحقيق أهداف الثورة

الصحة العالمية تسجل انخفاضًا في انتشار عدوى كورونا



تملر هذه االيلام الذكرى 42 النتصار الثورة االسلامية يف ايران ، تلك الثورة 
تمنى انصارها ان تكون حدثا عابرا للمذهبية اال انها اصبحت عابرة لألديان 
، اي ثلورة ذات اصداء عاملية ، اعداؤها اتهموا ايران بتصدير الثورة بينما يف 
الحقيقة كانت شعوب املنطقة تستورد الثورة روحا ومنهجا وتتفاعل معها 
، الثورة االسامية قدمت اعادة تعريف لانتماء ، وقد صدمت آليات التقسيم 
القطري للعالم االسامي ، ومنحت الوطن الصغري كل هيبة وقدسية الوطن 
الكونلي العابلر للحلدود ليكون كل وطن اسلامي حاضنة لثلورة مماثلة ، 
لتكلون رشعيلة االوطان االسلامية املتعلددة متوقفة عىل فهمهلا للهوية 
الكونية للثورة االسلامية ، فحدود سايكس بيكو اصبحت امرا واقعا يتعلق 
بسليادة بللدان وهويات شلعوب وال يمكن التنازل عنها اسلتجابة للمرض 
التوسلعي اللذي اصيبت به دول االسلتكبار القادمة ملن وراء البحار ، لكن 
حدود االوطان االسلامية وسليادتها ال تحول دون استرياد الثورة والتفاعل 

مع مبائها العابرة.
امريكا تفتخر انها تقوم بتعميم )العوملة( بكل اشلكالها العوملة السياسية ، 
العوملة االقتصادية ، العوملة الثقافية ، العوملة األمنية ، وعوملة امريكا معناها 
الهيمنة عىل العالم وفرض النموذج االمريكي يف كل مكان ، لكن عندما يريد 
املسلمون ان يصنعوا عوملتهم تتفجر يف وجوههم الحروب الناعمة والخشنة 
ويتهمون بأنهم مصدر تهديد للحضارة واالستقرار ، لكن يف النهاية فرضت 
الثلورة مفرداتها القيمية واالخاقية وثقافة االسلتقال وتحولت اىل مظلة 
لكل احرار العالم االسلامي ، ولم يجد املسلتكربون وسليلة السقاط الثورة 
االسلامية اال جربوها ، ويف النهاية فرضلوا عليها الحصار االقتصادي الذي 
اسلتمر اكثر من 40 عاما ومازال مسلتمرا ، وكانت سنوات الحصار الثاث 
األخرية هي االقىس واالكثر وحشلية عندما اصبح هدفهم املكشوف تجويع 
الشلعب االيراني لرتكيعه، لكن هذا الحصلار ادى اىل نتيجتني مهمتني االوىل 
يف الداخل حيث انها سلاعدت ايران عىل بناء اقتصادها وادارتها وسياستها 
واكتفاءهلا الذاتلي وعاقاتهلا االقليمية والدوليلة باالعتماد علىل قدراتها 
املحليلة فاحرزت نجاحات هائلة خاصة يف قطاع الدفاع وتصنيع االسللحة 

السرتاتيجية التي فرضت قواعد جديدة يف توازن الردع .
اما النتيجة الثانية فهي التعاطف الواسع من قبل الشعوب الحية يف املنطقة 
ويف العاللم ، وبمرور السلنني تحول التعاطلف والوالء للثورة االسلامية يف 
العالم من ثقافة البناء الذاتي اىل ثقافة املقاومة ، جيل جديد يحمل السلاح 
ليقاتلل الطواغيت ، لذا فاملرحلة املقبلة املتوقعة هلي مرحلة التحرر وطرد 
املسلتكربين من املنطقة ، الثورة تأريخ ال يعود اىل الوراء ، االعام االمريكي 
والصهيوني والخليجي يوجه سيا يوميا من الشتائم واالتهامات واالشاعات 
والدعاية والتحريض والتشلويه ضد الثورة االسامية وملدة اربعني سنة ، لم 
تتعلب الثورة ولم يتعب انصارها يف محور املقاومة بل يزدادون قوة وتفاؤال 
ونحلن اذ نتكلم عن الثورة االسلامية يجب ان نتذكلر البقاع االقليمية التي 
تأثرت بها واستنسلخت تجربتها وهي سلائرة نحو النرص ، فان اسلتهدف 
املسلتكربون مركز الثلورة يف ايلران فكيف سليواجهون املراكلز االقليمية 
املتنامية للمقاومة يف الخليج واليمن والشلام والعراق والتي اصبحت بقاعا 
للثورة والجهلاد تهدد وجود ارسائيل واالنظمة العميللة ألمريكا وارسائيل ، 
كانلت تفاصيل صفقلة القرن والتطبيع محاوالت الختلاق بقاع صهيونية 
تخلرتق جغرافيا املنطقة ، حكام املنطقة الجبناء يطيعون مخطط التطبيع 
لكنهلم يعلمون ان ارسائيل عاجزة علن حمايتهم ، ألنها عاجزة عن حماية 
نفسها ، هذا هو املسار النامي للثورة االسامية عرب اربعة عقود ، كلما قال 
االعداء سلتفنى ازدادت صابة وانتشلارا يف كل مكان لتتحول من ثقافة اىل 

كفاح مسلح .

قراءة يف مسرية الثورة االسالمية
بقلم/ حافظ آل بشارة 
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بقلم /د. مصطفى يوسف اللداوي
االنتخابلات  عمليلة  علىل  املرشفلون 
الفلسلطينية أكثلر ملن الحاجلة، وأكلرب 
بكثلرٍي ملن املهملة، باملقارنة ملع غريها 
ملن االنتخابات الترشيعيلة التي تجري يف 
اللدول األخرى، حيلث ال يلقي لها املجتمع 
اللدويل بلاالً، وال ينشلغل بها قلادة العالم 
بهلذا القدر أبلداً،  لكن كونها فلسلطينية 
وتجري يف األرض املحتلة، وتتعلق باملسألة 
الفلسطينية التي هي لب الرصاع، وأساس 
عدم االسلتقرار يف املنطقلة كلها، وملا كان 
لنتائجهلا دوٌر معقلوٌد وأملٌل منظلوٌر يف 
عملية التسلوية ملع الكيلان الصهيوني، 
إذ أن الجهات التي سلتفوز فيها سليكون 
لها دور يف مسلتقبل القضية الفلسطينية، 
والتوقيلع  التفلاوض  عليهلا  وسليكون 
وفرض األملر الواقع، لهذا فقلد لزم األمر 
أن يكلون املرشفون عليهلا أكثر من جهة 
علدداً ونوعلاً، لضملان النتائلج املرجوة، 
واالطمئنلان إىل تعبيد الطريلق أمام املهام 

القادمة.
املرشفلون علىل االنتخابات الفلسلطينية 
بمراحلها املختلفة قادٌة ومسؤولون كباٌر، 
فهم ملوٌك ورؤسلاء، وقلادة أجهزة أمنية 
ومؤسسلات دولية، تقف الواليات املتحدة 
األمريكية يف مقدمتهم، رغم أنها انتخاباٌت 

بسليطة، يصوت فيهلا أكثر ملن مليوني 
فلسلطيني بقليٍل، وهم ال يشكلون بذاتهم 
وعددهم أهمية لدى قادة دول العالم، لكن 
اللدور املنوط بهلم كبري، والغايلة املرجوة 
منهلم مهمة، وال أسلتبعد أن تكون نتائج 
علىل  ملؤرشاً  الفلسلطينية  االنتخابلات 
مستقبل أنظمة عربية قريبة وبعيدة، فمن 
يحسلن األداء منهم يبقى ويسلتمر، ومن 
يفشل ويعجز يرحل ويذهب، إذ ال يوجد يف 
السياسة حسلناٌت وصدقاٌت وأفعال خري، 
وإنملا هي خدملاٌت ومهلاٌم وأدوار، فمن 
يؤدي مهمته ويلتزم بها يستحق الحماية 
والبقاء، ومن يقلرص وال يقوى فا ينتظر 
جلزاًء غلري العقلاب والحرملان، وكثلريٌة 
هلي األنظمة التلي توصف بأنهلا خدمية 

وظيفية.
االنتخابلات  علىل  املرشفلون  يتطللع 
والعبيد، واألصاء  األسلياد  الفلسلطينية، 
واألجلراء، وهلم كملا ذكلرت آنفلاً، ملوٌك 
ورؤساء وقادة أجهزة أمنية، إلتمام املهمة 
وفلق التصلورات املوضوعلة والدراسلات 
املعلدة، وهلم ال يتورعلون عن التنسليق 
املكشلوفة،  املعلوملات  وتبلادل  العلنلي، 
وإجراء زياراٍت متبادلة، وممارسة ضغوٍط 
وعرض إغراءاٍت، والتلويح بعصا الحصار 
وطاحونلة الحلرب، والرتغيلب برفاهيلة 

الحيلاة وازدهلار االقتصاد، فهلم يريدون 
تنظيلم انتخابلاٍت فلسلطينية مربمجلة، 
تفيض إىل انتخاب قيادة فلسطينية تتوافق 
معهم، وتنسلجم ملع سياسلتهم، وتقبل 
برشوطهلم وتنزل عند آرائهم، وال تعارض 
والحلل  بالتسلوية  وتؤملن  توجهاتهلم، 
السلمي سبياً لحل القضية الفلسطينية، 
وتنبذ العمل املسللح واملقاومة العسكرية، 

وتلتزم التهدئة وتقبل برشوط التسوية.
سلطات االحتال اإلرسائييل ال تقف بعيدة 
عن العملية االنتخابية، وال تنأى بنفسلها 
عنها، بل هي الاعب األساس والعقل املدبر 
والضابط الناظم، وعليها يقع الدور األكرب 
يف رسم املسلارات وتحديد املآالت، ومعرفة 
هويلة الفائزيلن العقائديلة وانتماءاتهم 
السياسلية، وإجلراء فلرٍز دقيلٍق تضملن 
فيله النتائلج، من خلال تغييلب بعضهم 
اعتقلاالً أو اغتيلاالً، وتمكلني منافسليهم 
من الحضلور الفاعل واملشلاركة الافتة، 
وقلد يكون لها دوٌر قبل االنتخابات فتغيب 
األقويلاء الفاعلني، أو تتلدارك املوقف بعد 
ظهلور النتائلج فتغيب الفائزيلن، وتفقد 
تيارهلم األغلبية الربملانيلة، وتحرمهم من 
أدوات الفعلل والتغيري، فتعطل مجلسلهم 

وتفشل برامجهم.
علملاً أنله ال رشعيلة يف ظلل االحتلال إال 

للمقاوملة، وال صلوت يعلو فلوق صوت 
املعركلة، وقلد أثبتلت تجلارب الشلعوب 
السلابقة واألمم املقاومة، التي عانت من 
االحتال وقاست من سياسات االستعمار، 
أنله ال رشعيلة تتقلدم علىل البندقية، وال 
انتخابلاٍت –إن جلرت- علىل غلري برامج 
املقاوملة ومواصللة النضلال، وال برامج 

للتسلوية مع االحتال، وال أحزاب تتسابق 
لنيل رضاه وكسب وده وتجنب غضبه.

إنملا هي إرادة شلعٍب يرص علىل مواصلة 
املقاوملة حتلى يحلرر وطنله ويسلتعيد 
حقوقله، ثلم يبنلي سللطته الوطنية عىل 
أرضله املحررة، عندملا يكون سليداً حراً، 
قادراً عىل ممارسة حقه يف اختيار ممثليه 

ممن يلرى أنهم أهلٌل للمسلؤولية، وأقدر 
علىل القيلام بمهمة بنلاء الوطلن، حجراً 
وبرشاً، لكن بعيداً عن هيمنة الدول الكربى 
املوجهلة، ومراكلز القلوى املؤثلرة، وإال 
فلإن االنتخابات يف ظل االحتال تشلوبها 
شلوائب كثرية، وينتابها شٌك أكرب، وتكون 
محلل طعلٍن ورفلٍض، فكيلف سليكون 

الحلال إذا كان مع االحتال معاونون كبار 
ومسلاعدون دوليلون أقويلاء، يخططون 

معها ويساعدونها يف تحقيق أهدافها.
رغم أن أهداف رعاة االنتخابات يشٌء آخر، 
وغايتهلم ما ذكلرت أعاه، وهلي بالتأكيد 
الفلسلطيني  الشلعب  صاللح  يف  ليسلت 
وصاللح قضيتله، بل هلي غايلاٌت خبيثٌة 
وأهلداٌف سليئة، إذ يتطلعلون إىل إقصلاء 
قوى املقاومة ورموزهلا الوطنية، لصالح 
غريهلم مملن ال يتورعلون علن تقديلم 
التنازالت والتفريط يف الثوابت واملقدسات، 
إكراملاً للعدو واتفاقلاً معله، واعرتافاً به 

وخضوعاً له.
رغلم ذلك تعاللوا بنا أيها الشلعب العظيم 
لنثبلت للجميلع أننلا للن نختلار سلوى 
املقاوملة، ولن نصلوت إال مللن يضمن لنا 
حقوقنلا، ويواصلل نضالنلا، ويلرص عىل 
اسلتعادة أرضنلا وتحريلر كاملل وطننا، 
ولنقلول بصوٍت عاٍل حٍر رصيٍح »ال« قوية 
مدويًة مللن يفرط يف ثوابتنلا، ويتنازل عن 
حقوقنا، وينقللب عىل إرثنا، ويخون دماء 
شلهدائنا، وينىس معاناة أهلنا وتضحيات 
شلعبنا، ولنقلول »نعم« ملن يحملل الراية 
ويواصل املسرية، ويكون أميناً عىل الثوابت 
متمسلكاً بالحقلوق، صادقاً مع الشلعب 

محباً له، وعاماً معه ومخلصاً له.

بقلم/ مازن البعيجي 
وهاهلو اليوم وبعلد اندثار تللك الحقبة 
حرًبلا  الشلعب  هلذا  يواِجلُه  املظلملة، 
رشيحلة  تحديلدا  مقنَّعلة،  اقتصاديلة 
الفقلراء ومحلدودي الدْخلِل املعييش من 
املوظفني واملتقاعديلن ، ومن ِقَبِل بعض 
اصحلاب القلرار ومملن يعتلرب نفسله 
املظلوم األول يف تلك الحقبة القذرة ، وإذا 
به اليوم وبعلد الصعود باصوات الفقراء 
تلراه اليأَبه ولو عىل مسلتوى الدفاع عن 
حقوق النلاس وإيقاف حركلة القرارات 
بإتجاه سلِب الحقوق وقتُل االنسانية من 
حيث اليشلعرون وكأنهم ُسللُِبوا الرشف 

والرحمة واملروءة!
لقلد نيس هؤالء ،أنَّ هذا الشلعب قد عقد 
اآلملال عليهم يوماً ما، وما أِن انتهت تلك 
الحقبة واسلتبرَش من بقلي، وأفلََت من 
يد البعث بأعجوبة من أفلت ، اسلتبرشوا 
خلريا ، ظنًّلا أّن الذي سلَييل أمرهم اولئك 
الذيلن تذّوقلوا ملرارة الظللم وعايَنله، 
وانَكلوى بناره! أملا وبعد خيبلة األمل ، 
بلدأت معركة املوت ،ومحاولة إسلرتجاع 
البعث ، ضمن مخطط خبيث، األمر الذي 
كلّلف الكثري ملن الدماء التلي حصدتها 
األحزمة الناسفة واملفخخات واالغتياالت 
وغريهلا ، ثم جلاء دور داعش الذي أنهَك 
كاهَل الشعب والذي حصَد ثلة مؤمنة من 
خرية ابناء الجنوب والوسط ، ممن كانت 
ُتحرُِّكهم العقيدة والتعلق باملبادئ والقيم 

والدين بإتجاه الدفاع واملواجهة!
ويف كل مرحلٍة ومحطلٍة جديدة، يضُعف 
بها القرار الشليعي، وينفرط ِعقد إخّوة 
الجهاد عىل ِمرشِط الفسلاد وحّب الدنيا 
، والبحلث علن املكاسلب واالمتيلازات ، 
ف األمر علىل مّد اليد  وال مشلكلة ان َتوَقَّ
اىل السلفارة وآل سلعود ، املهلم هلو كم 
تكسلب؟! ال كم تنقذ وتدافع عن حقوق 

املقهورين واملستضعفني؟!
لينتهي الحال اىل مفارقاٍت مؤملة، وفساد 
ال صلرب عليه يتعّملد إفقار من سلاندوا 
الوطن ، ومن بدملاء أبنائهم قد حفظوه 
من أضخم مخططلات أمريكا وأرسائيل 

والصهيووهابية القذرة! نعم ! قد حفظوا 
االرض والعرض من حرِب نار الفقر التي 
ل ان  سلّجرها املكّون اللذي كان من املؤمَّ
يسلتمر بمتابعلِة املجرملني والقصاص 
منهم ، وممن سلاهَم ولو بشلطر كلمة 
لصاللح البعلث الكافلر ! ال ان يواصلل 
مصاحبَتُه ومصالَحتُه ويسلاهم يف نحر 
أبنلاء الجنلوب والوسلط ، وكأنهلم قلد 
عاقبوا هذا الشعب عىل موقفهم املرشف! 
وأي معاقبلة وأي اهانة تللك التي تمنح 
مثل األردن، رشيك البعث يف قتل الشليعة 
يف منحِه نفط العراق باملجان عرب موانئ 
البلرصة وهلي تطفوا علىل فقلٍر مدقع 
جعلل ملن أبنائها بلا أحام فضلًا عن 

انعدام ما يسلّد به رَمق العيش وحاجات 
الحيلاة الرضوريلة األساسلية!!! فلقلد 
لِعب الجميع بمقّدرات الشلعب ، وجعلوا 
خرياته نهًبا اليُصّب إال يف مصلحة عماء 
الخلارج والداخلل ، ومثلل نفلط العراق 
ُيوَهب بدٍم بارٍد لدولة الشمال التي تغصُّ 
بالعماللة الصهيونيلة حلد النخاع وهي 

محسوبة عىل بادنا!!
وأخريا وليس آخرا ، إّن مانشلاهده اليوم 
ملن اسلتقطاعات لرواتلب املتقاعديلن 
مملن التتجلاوز رواتبهلم بضلع مئلات 
بالكاد تحفظ لهم الكرامة! مايدمي قلب 
الغيلور، سليما بعلد رفع سلعر الرصف 
لللدوالر ذللك الخنجر الذي نحلر الفقراء 

وضّيلع قدرتهم عىل اإلسلتمرار بالحياة 
وتعليلم أبنائهم ، وحفظ ملاِء وجوههم 

امام حاجاتهم امللّحة!!!
وللو كان بيننا من َيملُِك جزءا من  ضمري 
، ملن املمكن التعويل عليه ليسلِعَف أّمة 
املقهوريلن ، وينطق بدل الصمت املخيف 
واملُشِعر بالعمالة وكأنُه الرضا بما يجري 
علىل رشيحة كبرية مملن ضّحوا ووَقفوا 
بكل رشٍف،  دون ان يحَصلوا عىل رْبِع ما 
حصلت عليه العاهرات ممن تدور يف فلَِك 

اصحاب الشعارات والكاذبني!!!
ْنُهلْم ُيَسلاِرُعوَن يِف اإْلِْثِم  )َوَتلرَٰى َكِثريًا مِّ
ْحَت لَِبْئَس َما َكاُنوا  َوالُْعْدَواِن َوأَْكلِِهُم السُّ

َيْعَمُلوَن(املائدة 62

وياليلَت لنا صوًتا هلادًرا مدافًعلا غيوًرا 
كصلوِت ذللك الرضغلام العللوّي االمام 
الخمينلي وهو يحلّذر يف احدى خطاباته 

قائا:
)أّن ملن األملور املهّملة التلي يجلب أن 
أويص بهلا ، هلي مسلاعدة عبلاد الله ، 
خاّصلة املحرومني املحتاجلني الذين هم 
مظلوملون وال ملجلأ لهلم يف املجتمع ، 
فاسلتعمْل كّل ما يف وسعك يف خدمتهم - 
فهذا أفضل زاٍد لك ، ومن أفضل الخدمات 
لله تعاىل واإلسلام العزيز - وابذْل جهدك 
بلكّل ملا تسلتطيع يف خدملة املظلومني 
املسلتكربين  مقابلل  يف  وحمايتهلم 

والظاملني(.

بقلم/ د.رعدجبارة
زيلارة وزير الخارجية العراقي فؤاد حسلني اليران 
أمس جاءت يف توقيت حّسلاس، ويف ظرف سيايس 

دقيق.
  فقد سلبقتها زيارة االمني العلام ملجلس التعاون 
الخليجلي نايف الحجرف ]اقتصادي كويتي شلغل 
منصلب وزيلر املاليلة يف الكويت منلذ 2017 حتى 
نوفملرب 2019، ُعلنّي أمينلاً عاماً ملجللس التعاون 
الخليجلي بلدءاً ملن األول ملن فربايلر 2020[ اىل 
بغداد و محادثاته مع كبار مسؤوليها بشأن األمن 
االقليمي و ملرشوع الربط الكهربائلي للعراق مع 
البللدان الخليجية وتنمية االسلتثمارات الخليجية 
يف القطلاع االقتصلادي العراقلي ،مملا يسلتدعي 
تقديم التطمينات للجانلب االيراني بأن أي انفتاح 
اقتصلادي لبغداد علىل جاراتها الخليجيلة لن يؤّثر 

بالرضورة عىل عاقاتها مع طهران.
  و هنلاك ملن يتفلاءل خلريا بهلذا االملر، ويعّده 

جلراً للتقلارب بني طهلران و الريلاض، باعتبار 
أن الحكوملة العراقية السلابقة يف عهلد عادل عبد 
املهدي كانت قد بدأت يف بذل سلسللة من املسلاعي 
الحميدة الهادفلة لتقريب وجهات النظر بني ايران 
والسلعودية ، و تمهيدا لتطبيع االجلواء بينهما،و 
زارهما عادل عبد املهدي ولقي منهما ترحيبا بهذه 
املسلاعي، وكان ثمة موعد رسلمي ورسي للفريق 
قاسلم سلليماني مع رئيس الوزراء العراقي آنذاك 
لتسلليمه الرد االيراني الرسلمي لكيفية استئناف 
الدوائلر  لكلن  السلعودية،  االيرانيلة-  العاقلات 
الصهيونية تترضر من تطبيلع عاقات الرياض و 
طهران، فجلاء القصف االمريكي لسليارة الفريق 
سليماني اثناء خروجها من مطار بغداد، ثم اضطر 
علادل عبد املهلدي لتقديم اسلتقالته ] بعد خطبة 
كرباء، و ضغوط السلفارة األمريكية ببغداد عليه، 
و تحريكها ألحداث الشلغب يف بغداد و املحافظات 
الوسلطى و الجنوبيلة [ مملا حال دون اسلتمرار 

تللك الوسلاطة ، التي للم ترغب بنجاحها اساسلا 
إدارة تراملب واللوبي الصهيونلي، فتوقفت جهود 

الوساطة العراقية منذ حوايل العام ونصف العام.
   و ملع سلقوط االرعن ترامب الخلارس ذي الحظ 
العاثلر و مجيء حكومة  بايلدن و ما تمخض عن 
قمة »العلا« الخليجية ملن املصالحة السلعودية 
- القطريلة ، و إبداء اسلتعداد قطر للوسلاطة بني 
طهلران والريلاض؛ يبلدو أن حكوملة الكاظملي 
قررت اإلمسلاك بعنرص املبادرة و اسلتئناف جهود 
بغداد السلابقة من أجل تحقيق انفراج يف العاقات 
السلعودية - االيرانية ،  ال سليما مع تزايد مظاهر 
فشلل حكومة الكاظملي داخلياً و تفاقلم النقمة 
عليها و تعرّضها لضغوط كبرية من الكتل النيابية 
الشليعية ،و احتملال اسلتجوابه وعزلله برملانياً، 
فقررت بغداد بذل هذه املساعي الحميدة لتقديمها 
كامتيلاز و ورقلة ترضية لطهران علىس أن توحي 
األخلرية ألصدقائها فيوقفوا مسلاعيهم إلسلقاط 

حكوملة الكاظمي ريثملا ياتي موعلد االنتخابات 
النيابيلة العراقيلة املقلررة يف 10/ 10ملن العلام 

الحايل.
  و املعروف ان وزير الخارجية الحايل فؤاد حسلني 
يسلري عىل خطى سللفه)قبل محمدعليل الحكيم( 
و  الريلاض  ملن  التقلرب  يف  زيبلاري  هوشليار 
شلقيقاتها الخمس و من طهلران يف نفس الوقت، 
و هو و رئيسله مصطفلى الكاظمي يعلمان أنهما 
ال يمكنهما االسلتمرار يف السللطة إال برىض الكتل 
الربملانيلة الشليعية ] دوللة القانلون، و الفتلح و 
عراقيلون و سلائرون[ اذن البلد ملن اسلرتضاء 
طهلران و كسلب وّدهلا للتأثري علىل اصدقائها يف 

الساحة العراقية معنوياً.
  من جانب آخر؛ ثمة امواٌل إيرانية مجّمدة يف العراق 
هلي عبارة عن ديون بذملة بغداد،وهي تتكون من 
قسمني:االول مودع بحساب الرشكة الوطنية للغاز 

لدى املرصف التجاري العراقي.

 و الثاني لم تقم  وزارة الكهرباء العراقية بدفعها و 
تبلغ حوايل   5-6 مليار دوالر.

  و كانلت إدارة تراملب تضغلط عىل بغلداد ملنعها 
من تسلديدها لطهران،إمعانا يف خنقها اقتصادياً، 
مملا جعل ايران تقلل مؤقتاً من غازها و كهربائها 

املصّدر للعراق .    
  ولكلن زوال تراملب االرعلن و ظهلور ارهاصات 
تخفيلف أو إلغاء الضغوط األمريكيلة عىل ايران و 
تراخلي القبضة الحديدية للبيت االبيض عن القرار 
العراقي بتسلليم هذه االموال لطهران شجع بغداد 
عىل اطلاق رساح االموال العائدة اليران يف بنوكها، 
وهلذا ما جعلل الوزير فؤاد حسلني يسلارع ليبلغ 
بذلك املسلؤولني االيرانيني الذين اجتمع بهم خال 
زيارته، ال سليما وان طهران بحاجة ماسلة حالياً 
ألموالها السلترياد كميات كربى من اللقاح الرويس 

لكوفيد-19.
والحلق يقال فلإن بغداد كانلت مقتنعلًة و راغبة 

بتسلديد ديونهلا لطهران لكلن الضغلوط الكبرية 
للسلفارة األمريكيلة علىل كل دول العاللم ومنهلا 

العراق،جعلت بغداد ال تتجرأ عىل ذلك.
و بتبلدل الظلروف يف واشلنطن، و مجليء إدارة 
جديلدة اىل البيلت االبيلض؛ قلررت بغلداد أداء ما 
بذمتهلا من الديون اىل طهلران ،و إعطائها اموالها 

فهي حّق لها.
 و للعللم فلإن االنتهاء ملن الربلط الكهربائي بني 
العلراق و الدول الخليجية يسلتغرق ما ال يقل عن 
14 شهراً،و ال بد لبغداد من دفع ديونها كي تستمر 
طهلران يف تصديلر غازهلا و كهربائهلا اللذي بدأ 
يشلح أحياناً عن تلبية حاجة مواطنيها ،و طفقت 
الكهربلاء تنقطع علن بعض املدن )حتلى طهران 
أحيانا( لكنها مسلتمرة بتصديلره للعراق ايثاراً، و 

من باب
} َو ُيْؤِثلُروَن َعىَل أَْنُفِسلِهْم َو لَْو َكاَن ِبِهْم َخَصاَصٌة 

﴾ ]الحرش/9[

االنتخاباُت الفلسطينيُة إشراٌف دولٌي وغاياٌت خبيثٌة »صوُتك أمانٌة وضميُرك َحَكٌم«

قرارات ُتهين كرامَة المواطن؟!
شعٌب مثَل الشعب العراقي حيث األعّم االغلب منه ، كان يرزُح تحت ظلِم البعثيين والقمع الصدامي 

المجرم ، الذي ماَرَس بحق هذا الشعب المظلوم فنون األضطهاد والتنكيل ، إضافة الى سلب 
الكرامات، ومصادرة الحريات ،

بغداد وطهران ... مصالح متبادلة ومصير مشترك



محلية6 Aرياضة  l m u r a q e b  A l i r a q i  N e w s p a p e r

صحيفة-يومية-سياسية-عامة
االحد7 شباط 2021 العدد 2519 السنة الحادية عشرة

أكد جبار هاش�م، املدرب املساعد لنفط 
ميس�ان، أن الفري�ق لعب ب�روح عالية 
أم�ام ال�زوراء، يف املب�اراة الت�ي انتهت 
بالتع�ادل اإليجابي )1-1( يف الجولة 17 

بالدوري العراقي.
وقال هاش�م، »األهم كان ع�ودة الروح 
وتقديم مب�اراة كبرية أمام فريق بحجم 
ال�زوراء، وإحراج�ه والتق�دم علي�ه يف 

النتيجة«.
وأض�اف: »تلك األم�ور يف غاية األهمية، 
ومن املمك�ن أن تؤثر إيجابيا عىل عطاء 

الفريق يف املباريات املقبلة«.
وزاد: »نف�ط ميس�ان كان قريب�ا م�ن 
النقاط الثالث لوال فقدان الرتكيز يف آخر 
كرة باملباراة، وهذه املشكلة تعاني منها 

أغلب األندية مع الكرات الثابتة«.
وتابع: »مع ذلك، النتيجة طيبة وكسبنا 
من املباراة نقطة وجانبا معنويا جيدا«.
وواص�ل: »نركز عىل املباراتني املتبقيتني 
م�ن املرحل�ة األوىل، كونهم�ا يف ملعبن�ا 
أم�ام أمان�ة بغ�داد وزاخ�و، وعلينا أن 
نكون حريصني عىل نقاطهما، لتحسني 

مركزنا يف الئحة الرتتيب«.
اىل ذل�ك تعاق�د نادي نفط ميس�ان، مع 
املح�رتف امل�ايل أبو بك�ر ت�وراي، خالل 

املريكاتو الشتوي الجاري.
وق�ال مص�در داخ�ل نفط ميس�ان إن 
»اإلدارة أنج�زت صفق�ة التعاق�د م�ع 

توراي، ليكون إضافة مهمة للفريق«.
وتابع »الالعب يف عمر مناس�ب، ويلعب 
ضم�ن منتخ�ب م�ايل األوملب�ي، ويعول 
عليه الجهاز الفني بشكل كبري يف الخط 

األمامي«.
إج�راءات  ب�ارشت  »اإلدارة  أن  ون�وه 
الحصول عىل تأشرية دخول الالعب، من 

أجل لحاقه بالتدريبات الجماعية«.
وش�دد أن »اإلج�راءات اإلدارية قد تمنع 
الالع�ب املايل م�ن املش�اركة يف مباراتي 

املرحلة األوىل«.
وأش�ار إىل أن »الجه�از الفن�ي بقي�ادة 
املدرب رزاق فرحان، معجب بإمكانيات 
الالعب البدنية والفنية، ويراهنون عليه 

يف الخط األمامي«. 
من جانب اخر قال مدرب القاسم، عادل 
نعم�ة، إن العبي�ه قدموا مب�اراة العمر 
أمام نفط الوس�ط، والت�ي انتهت بفوز 
فريقه بنتيجة 3-2، يف ختام الجولة 17 

من عمر الدوري املمتاز.

وأض�اف نعم�ة »العبو القاس�م ظهروا 
يف الش�وط الثاني بش�كل مختلف وأداء 
رجويل، ساعدنا عىل التحكم يف مجريات 

األمور وهز الشباك أكثر من مرة«.
وتاب�ع »نف�ط الوس�ط لي�س بالخصم 

الس�هل، القاسم فريق ش�بابي وحديث 
العهد بالدوري املمتاز، لكن روح الفريق 

ظهرت يف الشوط الثاني«.
وشدد »البدالء لعبوا دوًرا مهًما، وعالجوا 
األخطاء التي وقعنا بها يف الشوط األول، 

وبالتايل فرضنا سيطرتنا عىل املباراة«.
ونوه »الف�وز مهم يف ظل الرصاع القوي 
بذي�ل الرتتيب، يج�ب علينا االس�تمرار 
بنفس ال�روح لتأمني موقعن�ا يف الئحة 
الرتتي�ب، ننتظ�ر دع�م املحرتفني خالل 

الفرتة املقبلة«. 
يش�ار إىل أن القاس�م رف�ع رصي�ده إىل 
15 نقط�ة يف املرك�ز 17 بج�دول ترتيب 
الدوري املحيل بينما يحتل نفط ميس�ان 

املركز الثامن برصيد 24 نقطة.

أعلن�ت الهيئ�ة اإلداري�ة لن�ادي الحس�ني 
الري�ايض، ع�ن تعاقدها م�ع أربعة العبني 
محرتف�ني وذل�ك لتدعيم صف�وف فريقها 
الكروي الذي يس�تعد إىل ال�دوري التأهييل 
لك�رة  العراق�ي  ال�دوري  إىل  املؤه�ل 

القدم.
الن�ادي  رس  آم�ني  وق�ال 

فاض�ل زغ�ري  يف بي�ان للن�ادي تابعت�ه /
املراق�ب العراق�ي/ إن »اإلدارة وبالتع�اون 
مع الرشك�ة العاملية للتس�ويق واالحرتاف 
الخارج�ي يف تركيا ت�م االتفاق عىل التعاقد 
م�ع أربع�ة العب�ني أجان�ب ثالث�ة منه�م 
أفارقة واحدهم س�وري«. وأضاف زغري أن 
»الالعب�ني هم: العب الوس�ط ايده جاكوب 

من )ليبرييا( والجناح األيمن تاكي )ساحل 
العاج( والعب الوسط تيجه من )نيجرييا( 
الس�تار  عب�د  ع�زام  الس�وري  واملهاج�م 
الحم�ي«. يش�ار إىل أن فري�ق الحس�ني 
يواص�ل تدريبات�ه بوت�رية متصاعدة تحت 
قيادة املدرب كريم حس�ني قمبل، تأهباً إىل 

الدوري التأهييل إىل املمتاز.

ق�ال م�درب فري�ق القاس�م ع�ادل نعمة، 
املداف�ع  أتفق�ت م�ع  االدارة  إن  الثالث�اء، 
املغرب�ي زكري�ا اإلس�ماعييل لالنضمام إىل 

الفريق بفرتة االنتقاالت الشتوية.
وأكد نعم�ة، »توصلن�ا التف�اق نهائي مع 
الالع�ب املغربي زكريا اإلس�ماعييل لتدعيم 
خ�ط دف�اع الفريق، حي�ث يمتل�ك الالعب 
املغرب�ي مواصف�ات جي�دة وخ�رة كبرية 

ستشكل إضافة مهمة للفريق«.

وأوضح أن »الالعب املغربي س�بق 
وأن مثل نفط الوس�ط يف املوسمني 

املاضي�ني وق�دم مس�تويات مميزة 
إال أن�ه تعرض إلصاب�ة يف الوتر 

األخي�ل أبعدته عن املالعب 
مل�دة طويل�ة، لكنه عاد 

من�ذ فرتة  للتدريب�ات 
بجاهزية  اآلن  وه�و 

تامة«.

م�درب  عبي�د،  عب�اس  كش�ف 
الصناع�ات الكهربائي�ة، أن الفريق  
اق�رتب م�ن التعاق�د م�ع مهاج�م 
موريتان�ي خ�الل ف�رتة االنتقاالت 

الشتوية.
وقال مدرب الصناعات الكهربائية، 
»الوق�ت ب�دأ ينف�ذ وعلين�ا إتم�ام 
الصفقات التي من شأنها أن تنتشل 

الثانية«.الفريق يف املرحلة 

وواص�ل: »أن�ا قبلت ع�رض تدريب 
الفريق معوال ع�ىل فرتة االنتقاالت، 
ألن هن�اك مراك�ز تحت�اج لتدعيم، 
وهن�اك ع�دد كب�ري م�ن الع�روض 
لالعب�ني محرتف�ني تصلني بش�كل 

يومي«.
وزاد: »هناك عرض لالعب موريتاني 
ق�د يك�ون األنس�ب، واملفاوض�ات 
ب�دأت لحس�م صفقت�ني، حي�ث أن 
الفريق بحاجة إىل مهاجم ومدافع، 
باإلضافة إىل محاولة إضافة العبني 

محليني«.
وأت�م: »تم إضافة العب الس�ماوة 
كرار حميد بش�كل رسمي للفريق 
وهن�اك  محلي�ة،  صفق�ة  كأول 
محاوالت الستقطاب العبني جدد يف 

األيام املقبلة«.
يش�ار إىل أن الصناعات الكهربائية، 
يحتل املركز األخري يف الئحة الرتتيب 

برصيد 11 نقطة.

هاشم يؤكد عودة الروح لنفط ميسان 
ونعمة يشيد بفريق القاسم

القاسم يضم المغربي نادي الحسين يضم أربعة العبين أجانب 
زكريا اإلسماعيلي

عبيد: الصناعات يسعى 
لضم مهاجم موريتاني

منتخبنا.. والهوية 
الضائعة!

ق�د يختلف مع�ي الكثري من املهتم�ني واملتابعني ملنتخبن�ا الوطني 
العراق�ي لكرة القدم فيما أذهب اليه م�ن رأي، ُيخالف الواقع أو ما 
نراه يف النتيجة النهائية ويتطابق مع مسارات البحث عن واجهة ال 

تتالءم مع فكر املدرب رسيتشكو كاتانيتش، املحظوظ!
رّبما أكون من قالِئل الذين يختلفون مع الرنامج التدريبي وطريقة 
استدعاء الالعبني لصفوف املنتخب وهو ما شاهدناه منذ فرتة تويّل 
كاتانيت�ش لعمل�ه خريف الع�ام 2018، إذ أن املنطق ب�ريء تماماً 
من النهج الذي اتخذه الس�لوفيني وأس�لوب التعام�ل مع الحقيقة 

وصورة العمل!
ال أري�د النيل م�ن امل�درب وكادره التدريب�ي، لكنني أفه�م معادلة 
رياضية بس�يطة، وهي أن املدرب الذي يريد النجاح عليه أن يعتمد 
عىل عوامل تس�هم يف إنجاح مس�ريته رشيطة تنفي�ذ بنود ونقاط 
الوص�ول اىل الهدف وأن يتعامل مع ما هو متوفر بيشء من التجرّد 

وكثري من االطالع وقريب من األدوات التي ستقوده للنتيجة!
نعم.. أكّرر ما قلتُه يف أكثر من مناس�بة مضْت، لكّنني اليوم أتحّدث 
عن الفكر العش�وائي وُقرص النظ�ر الواضح للمدّرب الذي يعيش يف 
مرحلة التجري�ب املمزوجة باملجامالت واالختيارات غري املوفّقة، إذ 
أنه من غري املُمِكن القبول بهكذا تخطيط يقيض عىل هوية منتخبنا 
وُيغرّي من ش�خصية أسود الرافدين، كما يراها هو صحيحة ويجب 
أن تح�دث، ِعر ف�ّك البناء الفعيل واس�تبدال س�رتاتيجية املنتخب، 
كم�ا يراها هو، دون العودة اىل اقناع املحيط الفعيل لفريقنا، وأّولها 

االتحاد وثانيها اإلعالم وثالثها الجمهور!
أقول.. لس�ت ضد كاتانيتش ش�خصياً، لكّنني ضد تزّمته وإرصاره 
ع�ىل الخطأ ال�ذي يتكّرر، وق�د يأتي يوم�اً يصبح األم�ر ُعرفاً بعد 
س�نوات أو نهجاً تس�ري عليه خطوط املنتخب الت�ي ضاعت نتيجة 
افتقار امل�درب ومجموعته املس�اهمة معه يف العم�ل الفني للرؤى 
واألف�كار الواضحة وافتقارها للتعام�ل مع روح املنتخب، مع إنني 

أبصم لها أنها محظوظة وبدرجات فوق املعتاد!
أتف�ق مع َمْن يقول أن الفوز ُيغّطي عىل العيوب، وأن الخس�ارة قد 
تك�ون ُمهّمة يف ف�رتات املباري�ات التجريبي�ة أو التحضريية ملهّمة 
أعىل ش�أناً وأكثر أهمية، لكن أن تكون املباريات االختبارية سالحاً 
سلبياً لكون -كاتانيتش- ال يعرف الهدف من وراء خوضه للمباراة 
التجريبية، فهذه طامة يتحّملها من يتوىّل مهمة متابعة املدرب من 

جهة ويعرف أنه يعمل بالحظ وليس بالفكر!
تخّيل�وا أن املنتخب بدأ يفقد ش�خصيته بفض�ل كاتانيتش، فريقنا 
ضائع يف النهج الذي كان عليه فاللعب عشوائي بحت، ورّبما يعتمد 
ع�ىل عنرص أو أثن�ني ليكونا مفاتيح اللعب، إن غ�اب أحدهما تغرّي 
الش�كل الع�ام ويب�دأ بالعودة اىل أس�لوب اللعب الكالس�يكي برغم 
وجود اس�ماء مهّمة وأدوات فّعالة، لكنها مركونة، قد ُتس�تثمر أو 
ُتستغل لفرتات، غري أن فرصتها أن تأتي إال بمزاجية ونظرة املدرب 

الضيقة نتيجة صبغة التعايل التي يتعامل فيها مع املنتخب!
أج�زم أن كاتانيتش محظوظ جداً، ألنه تحّول من خارِس اىل ُمنترص 
يف غض�ون 11 دقيق�ة، وكاد أن يك�ون تحت مطرق�ة املحّبني قبل 
الغاضبني، لكن الحقيقة ُتقال، فوزنا عىل املنتخب الكويتي الشقيق 
يف مدين�ة الب�رصة، جاء بس�بب تراجع الغريم اىل س�احته وهبوط 
عام�ل اللياق�ة وافتقاره ألوراق قد تس�عفه أو تنق�ذه، بمقابل زج 
كاتانيت�ش بورقتني رابحتني، بيد أن هذا األمر قد ينفع يف مباراة أو 
مبارات�ني، لكنه لن يصي�ب يف كل مرة، وقد يخيب ملرّات ويضيع كل 

يشء يف لحظة ما!
أرف�ض تكرار الخطأ، ألن التصحيح واج�ب، مثلما ال أقبل بأنصاف 
الحل�ول.. وأجد أن الرتقيع غ�ري مضمون، بمقاب�ل التوّجه عىل أن 
األفضل هو دراس�ة مواقع العلّة وتصحيح األخطاء أو تقليلها عىل 
أقل التقدي�رات لضمان تعديل الوضع، عندها س�ننجح ولو ببطء، 

لكنها أفضل بكل تأكيد من أن نرسم يف مخيلتنا قصوراً يف الهواء.

عمار ساطع

بعَث االتحاد الكويتي لكرة القدم برقية شكر إىل 
الهيئ�ة التطبيعية لالتح�اد العراقي لكرة القدم، 
معرباً فيها عن جزي�ِل امتنانه ملا ُبذل من جهوٍد 
صادقة، وكذلك حفاوة االستقبال وكرم الضيافة 

للمنتخب الكويتي يف البرصة.
وذك�َر رئي�س االتح�اد الكويتي، احمد يوس�ف 
س�عود الصباح، يف برقيته الت�ي بعثها إىل رئيس 
الهي�أة التطبيعية، إي�اد بني�ان: نهديكم أصدق 

التحيات والتمنيات لكم بالتوفيق والسداد.
يس�عدني باس�مي، ونيابًة عن اخوان�ي أعضاء 
مجل�س إدارة االتح�اد الكويت�ي لك�رة الق�دم 

واألرسة الكروية، أن أعرب لكم عن جزيل الشكر 
واالمتن�ان مل�ا بذلتموه وما أبديتم�وه من تعاوٍن 
أخ�وي  ملنتخبن�ا الوطني يف جمهوري�ة العراق، 
وال�ذي كان ل�ه أكر األثر يف نف�وس الجميع، ما 
انعكس إيجابيا عىل س�ري املباراة الودية الدولية 

التي لعبها منتخبنا يف مدينة البرصة.
وأض�اَف رئي�س االتح�اد الكويتي: ننته�ُز هذه 
الفرص�ة لنؤكد لكم دعمن�ا املطلق وغري املحدود 
مللف استضافة العراق لكأس الخليج لكرة القدم 
)خليج�ي 25(.. م�ع تمنياتن�ا لك�م بمزي�ٍد من 

التقدم والنجاح.

الكويت تؤكُد دعمها الستضافة العراق خليجي »25«



قاد دانيي�ل ميدفيديف املنتخب 
ال�رويس إىل التأهل لنهائي كأس 
اتحاد محرتيف التنس بعد الفوز 6-3 
و6-3 و7-5 عىل األملاني ألكس�ندر زفرييف 

الذي حطم مرضبه خالل نوبة غضب.
ويف نهائ�ي البطولة، س�تلتقي روس�يا م�ع إيطالي�ا التي ضمنت 
املنافس�ة عىل لقب النسخة الثانية للبطولة يف ملبورن بعد فوزها 
2-صفر، عىل إس�بانيا بانتصار العبه�ا ماتيو بريتيني 6-3 و5-7 
عىل روبرتو باوتيس�تا أجوت.وتلقى زفرييف عناية طبية بس�بب 
معاناته من مش�كلة يف أس�فل الظهر يف املجموعة الثانية، وحطم 
مرضب�ه يف نوبة غضب بعد أن تعرض لكرس إرس�اله يف املجموعة 

الثالثة الفاصلة عندما كانت النتيجة 5-5.

وبعد ذلك، ارتك�ب ميدفيديف خطأين مزدوجني لكنه 
انق�ذ خمس نق�اط لكرس اإلرس�ال، قب�ل أن يتمكن 
أخريا من حس�م الف�وز برضبة أمامية هائلة فش�ل 

زفريي�ف يف التحكم فيها.وقال الالعب الرويس املصنف 
الرابع عامليا بعد االنتص�ار: »كانت مباراة غريبة. مباراة 

غريب�ة وأنا س�عيد بالفوز رغم عدم الرض�ا عن الكثري من 
األمور«.وبس�بب مش�كلة يف الظهر غاب اإلس�باني رفائيل 

ن�ادال املصنف الثاني عامليا عن منتخب بالده مرة أخرى بينما 
خ�رس مواطنه بابل�و كاريني�و بوس�تا 6-2 و1-6 و6-4 أمام 
اإليط�ايل فابي�و فونيني.وحقق أندري�ه روبلي�ف بداية موفقة 
للمنتخب الرويس بالفوز عىل األملاني يان-لينارد ش�رتوف 6-3 

و6-1 و2-6.

يراقب باريس سان جريمان، العًبا جديًدا 
يف صف�وف برش�لونة، تحس�ًبا للحصول 
عىل خدماته، يف املريكاتو الصيفي املقبل.

وحس�ب صحيفة »مون�دو ديبورتيفو«، 
ف�إن ليون�اردو املدي�ر الري�ايض لس�ان 
جريم�ان، ال يكتف�ي بمط�اردة ليوني�ل 

مييس فقط يف الكامب نو.
وذك�رت مصادر خاص�ة للصحيف�ة، أن 

باريس س�ان جريمان يري�د ضم الظهري 
األيرس جوردي ألبا.

وقالت الصحيفة إن وكيل ألبا هو نفس�ه 
ممث�ل خ�وان برينات الع�ب باريس، مما 
سيعمل عىل تسهيل الصفقة أمام النادي 

الفرنيس.
وبات ليوناردو يف عجلة من أمره، للجلوس 
م�ع ممث�ي ليوني�ل مي�يس، ومعرفة ما 

يطلبه لالنتقال إىل حديقة األمراء.
وينته�ي عق�د مي�يس م�ع برش�لونة يف 
الصيف املقبل، وال توجد مفاوضات حالًيا 

بني الطرفني بشأن التجديد.
وأش�ارت إىل أن مي�يس وض�ع منافس�ة 
برش�لونة عىل البطوالت هذا الصيف قبل 
كل يشء، لذا قرر حس�م مصريه يف نهاية 

املوسم.

يلتق�ي فريق�ا الدحي�ل القط�ري وأولس�ان 
هيونداي الكوري الجنوبي، اليوم األحد، عىل 
س�تاد أحمد بن عي، لتحدي�د صاحب املركز 
الخام�س يف منافس�ات كأس العالم لألندية 
الت�ي تس�تضيفها قطر.وخ�رس الدحيل من 
األهي املرصي )1-0(، يف حني سقط أولسان 
هيون�داي أم�ام تيجريس أونال املكس�يكي 
)2-1(.ويطم�ح بط�ل دوري أبطال آس�يا، 

ة  د الكوري بقي�ا مدرب�ه 

الجنوب�ي هون�ج ميون�ج ب�و إىل مح�و آثار 
الهزيمة واستعادة ثقة جماهريه، عىل الرغم 
م�ن تولي�ه مهم�ة تدري�ب الفري�ق مؤخرا.

ويتمن�ى الدحي�ل بقي�ادة مدرب�ه الفرن�يس 
املؤمل�ة  خس�ارته  نس�يان  مل�ويش،  ص�ري 
أم�ام األه�ي ومصالح�ة جماه�ريه بمركز 
خام�س يف املوندي�ال يحف�ظ م�اء الوج�ه.

وتضم صفوف الفريق�ني العديد من النجوم 
البارزين وأصحاب املهارات العالية، ما يمنح 

كال منهم�ا الثقة والقدرة عىل حس�م املباراة 
لصالحه.

هجوم ناري
ويعتم�د الدحي�ل ع�ىل مجموعة م�ن نجوم 
املنتخ�ب القط�ري الفائز بلق�ب كأس األمم 
األسيوية املاضية يف 2019 مثل بسام الراوي 
وكري�م بوضي�اف وع�ي عفي�ف واملعز عي 
الذي ت�وج هدافا لبطولة كأس آس�يا 2019 

باإلمارات.

كم�ا يضم الفري�ق بعض الالعب�ني أصحاب 
املغرب�ي  مث�ل  األوروبي�ة  بالك�رة  الخ�رة 
والبلجيك�ي  بنعطي�ة  مه�دي  املخ�رضم 
إدميلس�ون وأيض�ا النج�م الرازي�ي املتألق 
دودو الذي تعاقد معه الدحيل يف 2020 بعدما 
س�طع الالعب لس�نوات يف صفوف باملرياس 
الرازيي.كم�ا تضم صف�وف الدحيل الالعب 
الكين�ي ميكايل أولونجا ال�ذي انضم للفريق 
يف كانون الثاني املنقيض قادما من كاش�يوا 

ريس�ول اليابان�ي، بعدم�ا س�جل للفري�ق 
اليابان�ي 55 هدف�ا يف 66 مب�اراة بال�دوري 
الياباني، ولكنه لم يخض سوى مباراتني مع 

الدحيل حتى اآلن.
ويتص�در إدميلس�ون قائمة ه�دايف الدحيل 
يف ال�دوري القطري هذا املوس�م برصيد 10 
أه�داف مقابل 8 أه�داف ل�دودو و6 أهداف 
للمعز عي، م�ا يعني أن الفري�ق يعتمد عىل 
هج�وم ناري.ولكن هذا الهجوم أخفق يف هز 
الش�باك أمام األهي املرصي، وب�ات مطالبا 

اآلن باستعادة بريقه يف مواجهة أولسان.

ثقة آسيوية
ويف املقابل، يخوض أولسان البطولة العاملية 
للم�رة الثاني�ة يف تاريخ�ه وه�ي األوىل من�ذ 

مشاركته الوحيدة السابقة يف 2012.
كما يحظى الفريق بثقة هائلة اكتسبها من 
مس�ريته نحو منص�ة التتوي�ج بلقب دوري 
أبطال آسيا يف كانون أول املايض، حيث حقق 
الفوز يف جميع املباريات التسع التي خاضها 
يف البطول�ة واهتزت ش�باكه 6 مرات فقط.
لك�ن الفريق س�قط يف االختب�ار األول له يف 
املونديال، كما سيكون مطالبا باجتياز عقبة 
صعب�ة يف مواجهة الدحي�ل صاحب األرض، 

حال أراد الفوز باملركز الخامس.
ويعتم�د أولس�ان عىل تش�كيلة م�ن العبي 
كوريا الجنوبية املطعمة بثالثة العبني فقط 
م�ن األجان�ب يف قائم�ة الفري�ق بموندي�ال 
األندي�ة، وه�م الهولن�دي دي�ف بولتوي�س 
واألسرتايل جيس�ون دافيدسون والنمساوي 

لوزكاس هينرتسري.
وتعود العبو أولس�ان عىل أجواء الدوحة من 
خالل مش�اركته قبل أسابيع يف دوري أبطال 

آس�يا، التي اس�تكملت فعالياتها يف 
الدوح�ة، ولكن هذا قد ال يمنحه 

مواجه�ة  يف  كب�رية  أفضلي�ة 
أصحاب األرض.

اليوم.. صراع آسيوي بين أولسان والدحيل في مونديال األندية
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أعلن املجلس الدويل لكرة القدم، أنه سينظر 
مجددا يف قانون ملس�ة اليد، خالل اجتماعه 
الس�نوي يف الخامس م�ن آذار املقبل.وتأتي 
الخط�وة م�ن املجل�س ال�ذي يس�ن قوانني 
اللعب�ة ومقره زي�ورخ، رًدا عىل التضارب يف 
تطبي�ق القان�ون الذي تغري قبل موس�مني.
وعقب اجتماعه يف كانون األول املايض، قال 
املجلس »نظرا لعدم الثبات يف تفسري حاالت 
مل�س اليد اتفق األعض�اء عىل رضورة رشح 

القواعد بش�كل أكر خالل اجتماع الجمعية 
العمومي�ة الس�نوي«.وأضاف املجل�س، أن 
ملس�ة اليد تحتسب إذا جعل ذراع/يد الالعب 
جس�ده »أك�ر ع�ىل نح�و غ�ري طبيع�ي«، 
وأن الق�رار النهائ�ي يف ي�د الحكم.وتعرض 
القانون الحايل النتقادات من بعض املعلقني 
والنقاد بداعي أنه متش�دد ويسمح للحكام 
باحتس�اب ركالت جزاء يف حاالت كثرية عند 

ملس الكرة باليد بطرق غري مقصودة.

ينتظر نادي بايرن ميونخ، الس�فر إىل 
الدوحة بعد تأخ�ر طائرته عن اإلقالع 
من برلني، عقب مواجهة هريتا برلني 
يف الجول�ة العرشين م�ن عمر الدوري 

األملاني.
ون�رش الن�ادي البافاري ع�ر موقعه 
اإللكرتون�ي، قائم�ة محدث�ة لالعبي 
الذي�ن س�يتواجدون رفق�ة  الفري�ق 
البعثة املتجهة إىل الدوحة، للمش�اركة 

يف املونديال.

وش�هدت القائم�ة، اس�تبعاد الثنائي 
لي�ون جوريتس�كا وخ�ايف مارتيني�ز 
بسبب معاناتهما من فريوس كورونا، 
وهو ما حال دون تواجدهما مع باقي 

الالعبني.
كما خرج الش�اب أليكسندر نوبل من 
القائمة، حيث تق�رر بقاء الحارس يف 
ميونخ بس�بب معانات�ه من إصابة يف 

الكاحل. 
حي�ث  العًب�ا،   22 القائم�ة  وضم�ت 

ش�ملت أس�ماء العب�ني م�ن الفريق 
الرديف، أمثال الحارس لوكاس شنيلر 

وتياجو دانتاس.
 وجاءت قائمة بايرن كالتايل: 

نوير، شنيلر، هوفمان، سويل، بافارد، 
بواتين�ج، ديفي�ز، س�ار، هريناندي�ز، 
توليس�و،  روكا،  كيميت�ش،  أالب�ا، 
دانت�اس، جناب�ري، جمال موس�ياال، 
كوس�تا،  س�اني،  ليفاندوفس�كي، 

تشوبو موتينج، مولر وكومان.

الدوري  رابطة  أعلنت 
املرشحني  املمتاز  اإلنجليزي 
مدرب  أفضل  بجائزة  للفوز 
باملسابقة عن شهر كانون الثاني 
الرسمي  للحساب  املايض.ووفًقا 
فإن  »تويرت«،  عىل  للريمريليج، 

املرشحني للجائزة، هم:
بيب  )آرسنال(،  أرتيتا  مايكل 
سيتي(،  )مانشسرت  جوارديوال 
هام(،  )وست  مويس  ديفيد 
)برايتون(.ولم  بوتر  جراهام 
أويل  تواجد  القائمة  تشهد 
مدرب  سولسكاير،  جونار 
يورجن  أو  يونايتد،  مانشسرت 
وكذلك  ليفربول،  مدرب  كلوب، 
جوزيه مورينيو، مدرب توتنهام.

روسيا تواجه إيطاليا بنهائي كأس محترفي التنس أرتيتا وجوارديوال مرشحان 
لجائزة مدرب الشهر

ض�م األرجنتين�ي دييجو س�يميوني، م�درب أتلتيكو 
مدري�د، كال من موىس ديمبي�ي وجيفري كوندوجبيا 
لقائمة الفريق يف دور خروج املغلوب بدوري األبطال.
وخ�رج م�ن قائم�ة أتلتيكو كل م�ن دييجو كوس�تا 
لرحيل�ه ع�ن الفريق يف كانون أول امل�ايض، والرصبي 
إيف�ان س�ابونيتش )املع�ار لن�ادي ق�ادش(، ومانو 
ديمبي�ي  أوساس�ونا(.وانضم  إىل  )املع�ار  سانش�يز 
للروخيبالنك�وس يف يناير املايض عىل س�بيل اإلعارة، 
بينم�ا ل�م يتم قي�د كوندوجبي�ا ألنه انض�م لصفوف 
الفري�ق يف ترشي�ن الثان�ي امل�ايض قادما م�ن نادي 
فالنس�يا.كما تم ضم مداف�ع فريق الناش�ئني ألبارو 
جارس�يا للقائمة، حيث س�بق له التدريب مع الفريق 
األول هذا املوس�م يف العديد من املرات.وسيعود األتلتي 
للمنافس�ة يف البطول�ة األوروبي�ة األع�رق يف 23 من 

الشهر الجاري عندما يستضيف 
فري�ق تش�يليس اإلنجلي�زي يف 
ذهاب الدور ثمن النهائي عىل 
ملعب )وان�دا مرتوبوليتانو(، 
ع�ىل أن تق�ام مب�اراة اإلياب 
يف 17 آذار املقب�ل ع�ىل ملعب 
بريدج(.وم�ن  )س�تامفورد 

تع�اىف  أن يك�ون ق�د  املنتظ�ر 
ديمبي�ي من فريوس كورونا قبل 
هذا املوعد هو وزمالؤه املصابون 
أيض�ا بالوب�اء وه�م الرتغ�ايل 
جواو فيليكس والبلجيكي يانيك 

كاراسكو وماريو هريموسو. 

ثالثة غيابات في قائمة بايرن لمونديال األندية

اعتر النمس�اوي دوميني�ك ثي�م، أن الرصبي نوفاك 
ديوكوفيت�ش، املصنف األول عاملي�ا بني العبي التنس 
املحرتفني، هو املرشح األول للقب أسرتاليا املفتوحة، 
ألنه فاز باللقب 8 م�رات بالفعل.ويف مؤتمر صحفي 
رس�مي قبل انط�الق أوىل البطوالت األرب�ع الكرى يف 
موس�م التن�س، قال املنص�ف الثالث عاملي�ا: »عندما 
يك�ون رافائيل ن�ادال أو ديوكوفيتش حارضين يف أي 
بطولة، يكون�ان هما األق�رب للقب«.وأضاف: »لكن 
هن�ا يف ملب�ورن، ديوكوفيتش هو املرش�ح الرئييس، 
حني تنظر إىل كل هذه املرات التي توج فيها باللقب«.
وأوضح النمساوي أنه عىل الرغم من أن االستعدادات 
ه�ذا العام كانت مختلفة، بس�بب النس�خة املصغرة 
م�ن كأس اتح�اد العب�ي التن�س املحرتف�ني والحجر 
الصح�ي الذي خضع له الالعبون، إال أنه يش�عر بأنه 
مستعد لخوض مباراته األوىل أمام الكازاخي ميكائيل 
كوكوش�كني.وتابع حام�ل لق�ب أمري�كا املفتوحة: 
»من املث�ري لالهتمام دائما مواجه�ة العب ألول مرة، 

كي�ف لكنن�ي رأي�ت  وأع�رف  مباريات�ه 
سأش�اهد  يلع�ب. 
األيام  ه�ذه  خالل 
مقاط�ع  بع�ض 
لتحليل  الفيدي�و 
أكثر«. أس�لوبه 
وأوض�ح تيم أنه 
خ�وض  ين�وي 
األوملبية  األلعاب 
إذا  طوكي�و  يف 

أقيمت.

المجلس الدولي لكرة القدم يسعى لتوضيح قانون لمسة اليد

سان جيرمان يفكر بالتعاقد مع جوردي ألبا

ثيم يرشح ديوكوفيتش
 للفوز ببطولة أستراليا

أتلتيكو يضم ديمبيلي لقائمته االوربية



حبل سري 
سمعْت عنه ،ً
جرْت خلفه ..

قربْت منه توقفت الحياة ..!
) مرتفعات قريبة من الثلج (

يصدر ق�راراً يدين فيه عامالً بس�يطاً ، 
أيدي خفية تغري األلوان .

بجلس برفقة عامله عىل طاولة عش�اء 
تراق�ص  مع�اً  يش�اهدان   ، مش�ركة 

الغزالن عىل جباٍل ال تعلوها الثلوج ..!

 فرشاة من ماء
فرشُت سفرتي ودعوُت أُناساً ..

لم يحرض أحٌد .،
لم أتذمر ،

لكنني لم ابتسم ..
مارس�ُت طق�ويس بمف�ردي ، ترسب�ْت 
اإلض�اءُة إىل صومعتي ، ج�رى املاُء من 

تحت قدمّي ولم تتكرس القواريُر ..!
نظ�رُت يف وجوه قريبة من�ي ، لكن ثمة 
إط�اٍر يبعده�م ، أرشقت الش�مُس ولم 
أطو س�فرتي ، وم�ازال الظالُم يكس�و 
الس�ماَء ، تحسس�ُت مالبيس فوجدتها 

تحمُل رطوبًة ..!

     باعدت بين خطواتها 
وصف�وا أن ع�دد الغ�رزات يف عمليته�ا 

تتج�اوز نصف ع�دد حبات املس�بحة ؛ 
إحدى املريضات تتألم ..!

ناداه�ا : خولة ، خول�ة .. لم تلتفت إليه 
، جرى خلفه�ا ، باعدت ب�ن خطواتها 
جراحاته�ا  يف  النق�اش  تك�ره  ه�ي   .
والعمليات التي تعملها أو ترشف عليها 

..؟
س�مع أحدهم يق�ول : الدكت�ورة خولة 

تمر هذه األيام بصدمة..!!

فواصل 
خت�م اط��روحته بجمل�ة ) تمت بحمد 
الل�ه ( ، رفضه�ا مرشف�ه ، طل�ب منه 

إعادة ترقيم وفواصل الدراسة .
هطلت الس�ماء مطراً ، اخرضت األرض  
، جرت األنهار  ،ُ صفق للدراسة وتناثرت 

يف نقاط البيع ..!

A l m u r a q e b  A l i r a q i  N e w s p a p e r
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أبيات خالدة في الذاكرة مختارات من أقوال المشاهير

محمد درويش
س�نصري ش�عباً ح�ن ال نتلو ص�الة الش�كر للوطن املق�دَّس ، كلما 
وجد الفقرُي عش�اَءُه .. سنصري ش�عباً حن نشتم حاجَب السلطان 
والس�لطان ، دون محاكم�ة. أحببت�ك مرغم�ا لي�س ألن�ك األجم�ل 
ب�ل ألن�ك األعمق فعاش�ق الجم�ال يف الع�ادة أحمق. س�أَصري يوماً 
م�ا أُريُد .. س�أصري يوماً طائراً ، وأَُس�لُّ من َعَدمي وج�ودي .. ُكلَّما 
إح�َرَق الجناحاِن إقرب�تُ من الحقيقِة ، وإنبعثُت م�ن الرماِد .. أَنا 
حواُر الحاملن ، َعزَفُت عن َجَس�دي وعن نف�يس ألُكِمَل رحلتي األوىل 
إىل املعن�ى ، فأَحرََقن�ي وغاب .. أَن�ا الغياُب .. أَنا الس�ماويُّ الطريُد. 
عام يذه�ب وآخر يأتي وكل يشء فيك يزداد س�وءاً يا وطني. قصب 
هياكلن�ا وعروش�نا قص�ب .. يف كل مئذنة حاو ومغتص�ب .. يدعو 
ألندل�س إن حورصت حلب. وليَس لنا يِف الحن�ن َيد .. ويف الُبعد كان 
لنا ألف َيد .. سالٌم عليك ، إفتقدتَك جًدا .. وعيّل الَسالم ِفيما إفتِقد !.

الجرح شالل بأمتنا التي 

غرست بقلبي نبعها الفوارا

و السيف يف غمد الفوارس جاثم

و الشعر ُيهَدُر الهياً إهدارا

إن الفطاحل يف الفنون تغيبوا

عن أمتي و نبوغهم قد طارا

و جماجم األحباب يوِقد حقُدها

يف كل قفٍر للكريهة نارا

فالفجر يقرب اقراب مَبرش

و سريتقي عزُم الفتى األقمارا

آمنت بالله العظيم مهيمناً

و سألته أن ينرص األحرارا

و نظرت نظرة منصف نحو الفتى

عشق الكرامة و الندى املدرارا

أين الدعاء و أين توبة نادم

يرجو اإلله الراحم الغفارا

إن الدعاء هو الحصون تجمعت

و هو السالح إذا لبيٌب ثارا

و التائبون يحبهم رب الورى 

و يعينهم كي يهزموا اإلعصارا

أقبل فتًى متواضعاً متبسماً 

يِّبن ينيلهم أزهارا للطَّ

فإذا اعتدى يف الليل سيٌف جائٌر

ال يرتيض اإلذالل و اإلدبارا

شموع في
 طريق النصر 

تتيه األحالم الصامتة بعيدًا عن أناي 

زيد الطهراوي 

حسن علي البطران

املراقب العراقي/  متابعة... 
وأقول: الوفاء ألّني لم أجد الكلمة 
التي تؤدي م�ا أريد أن أقول، وقد 
التقي�ت بطلبة يل هن�اك فإذا هم 
ح�بٌّ وك�رٌم ولط�ٌف ومنافس�ٌة 
يف الضياف�ة، واملس�ألة أكث�ر من 
أّن�ي  الوف�اء يعن�ي  ؛ ألّن  وف�اء 
قمُت إزاءه�م بخدمة خاّصة من 
قب�ل، أو أّن�ي عاملته�م معاملة 
خاّصة، ولم يح�دث أّي يشء من 
ه�ذا، فلنبح�ث � إذا � ع�ن كلمة 
واحدة تعني الناس الذين يلزمون 
أنفس�هم بواجب ال يلزمهم ؛ألّنه 
ليس من واجبهم، وهم ينطلقون 
من ذلك طواعي�ة، وطيبة ،ونقاء 
،وكأّنه�م مدين�ون، وكأّن عليهم 
واج�ب الوفاء � ول�م يكن عليهم 
واج�ب الوفاء � ول�م يكن عليهم 
يشء م�ن ذل�ك، ولكّنه�م الدليل 
اإلنس�ان  الفط�ري ع�ىل طيب�ة 
،وإنسانّيته الحقيقّية، وما أجمل 

أن يكون عىل األرض طيبون(.
الطلب�ة  )الطاهر(ع�ن  وتح�ّدث 
يف  دّرس�هم  ال�ذي  الجزائري�ن 
أحب�وا  إّنه�م  بغ�داد:  جامع�ة 
الع�راق � وم�ن ال يحب العراق يف 
الجزائ�ر؟ � ولي�س يف ذلك عجب 
،إّنم�ا العجب كم�ا رآه الطاهر يف 
محّبة املثقفن الذين لم يعيش�وا 
يف العراق س�اعة، وه�م يعرفون 
الكث�ري عن�ه، وعن ثقاف�ة أهله، 
وذك�ر  والح�ارض،  امل�ايض  يف 
ال�ذي  التصفي�ق  أن  )الطاه�ر( 
جوب�ه ب�ه يف قاع�ة املحارضات 
لحظ�ة أن ُذكر فيها اس�م بغداد 
كان دليل فرح مازجه إحساس�ه 
بالتقص�ري، فقد رأى ب�أّم عينيه 
وفاء نادرا لش�عب كب�ري، ووجد 
)الطاه�ر( يف تلك الب�الد املجالت 
العراقّية متوف�رة للقرّاء جميعا، 
فض�ال عن الكتب الصادرة حديثا 
يف بغ�داد، وهذا ما جعله س�عيدا 

أمام الجزائرين.
ج�واد  )ع�يل  الناق�د  وتح�ّدث 
الطاه�ر( يف املقال�ة عن النرش يف 
الجزائر فوجده متنوعا بن الفكر 
والفلسفة، واالجتماع ،والقانون، 
واألدب، والنقد ،واملعجمات، وقد 
وقف عن�د معرك�ة الجزائر التي 
عّدها من املعارك الكربى: معركة 
التعري�ب، فوجدها ع�ىل خري ما 
يكون الج�ّد والعمل، ث�ّم دعا إىل 

مس�اندة الجزائر بشتى املعارف، 
والعلوم ،والفنون، فضال عن أنه 
دعا إىل أن يكون الكتاب الجزائرّي 
بن يدي القارئ العراقي، ثم ختم 
)الطاه�ر( املقالة بقول�ه :)آه يا 
صديق�ي كأن�ك ال تعل�م مفعول 
الحرف يف ش�ّد األوارص، وتقريب 
البعي�د، وتحويل األوطان الكثرية 
ع�ىل الخارطة إىل وط�ن واحد يف 
الفكر، والروح ،والعلم ،واملعرفة 
،واأللف�ة، والود… ولق�د ُكتب يل 
أن أرى ذل�ك رأي الع�ن، وتمنيت 
ل�و كان مع�ي مس�ؤولون ع�ن 
العراقي…أج�ل كنت يف  الكت�اب 

الج��زائر(.
كت�ب  الثق�ايف  الش�كل  به�ذا 
)الطاه�ر( ع�ن الجزائ�ر، وع�ن 
جم�ال أهله�ا وثقافته�ا، ولع�ّل 
الدراس�ات الثقافّية التي تهيمن 
اآلن عىل جزء مه�ّم من الخطاب 
النقدي املعارص يمكنها أن تنفتح 
يف رؤاها عىل املقالة بحكم طبيعة 
خطابها الثقايف، فهي حسب رأي 
)الطاه�ر( إىل الحديث، والس�مر 
أقرب منه�ا إىل التعليم والتلقن، 
ووج�ب أن يكون أس�لوبها عذبا 
سلسا دّفاقا، وبهذا الرشط الذي 

خرج إىل عدد من االقراحات .

»المرزوقي شارح الحماسة ناقدا« تحفة الطاهر عن الجزائر

يقول الناق��د واألكاديمي العراقي عيل ج��واد الطاهر يف 
كتابه )المرزوقي شارح الحماس��ة ناقدا(بعد استهالل 
المقال��ة )أنا فرح ب��أين كنت هناك، س��عيٌد، مبتهٌج، لما 

رأيت � يف األقل � من دالئل الوفاء، 

املراقب العراقي 
والس�ياحة  الثقاف�ة  وزي�ر  بح�ث 
واآلثار، د. حس�ن ناظم، مع سفري 
جمهورية إيران اإلسالمية يف بغداد 
إيرج مس�جدي ، عدداً م�ن امللفات 
والس�ياحية  الثقافي�ة  واملش�اريع 
واآلثارية.وأك�د ناظم خ�الل اللقاء 
عمق العالقات الثقافية بن البلدين 
آف�اق  وفت�ح  تطويره�ا  ورضورة 
التعاون يف مجال السياحة والثقافة 
واآلثار.وتن�اول اللقاء عملية تأهيل 
اإلي�وان يف قضاء املدائ�ن، إذ تحدث 
رئيس الهيأة العامة لآلثار والراث، 
د. ليث مجيد حس�ن، عن إجراءات 
اإلنق�اذ الرسيع�ة التي قام�ت بها 
الحكوم�ة العراقي�ة بالتع�اون مع 
ال�دويل  للتحال�ف  ال�دويل  الفري�ق 
لحماي�ة ال�راث يف مناط�ق الن�زاع 
)ألف(.وق�ال: »إن التحال�ف الدويل 
لحماي�ة ال�راث يف مناط�ق الن�زاع 
قدم منحة أولي�ة عاجلة تبلغ 700 

ألف دوالر للعمل عىل صيانة اإليوان 
وفق أس�اليب تقني�ة عالية الجودة 
وبمعاي�ري حديث�ة وعاملي�ة، حي�ث 
سريس�ل التحالف الدويل يف الش�هر 
الجاري خرباء دولين للبدء بعملية 
الصيانة ونصب السقاالت الخاصة 
الساس�ات  املثبت�ة  امل�واد  وحق�ن 
ق�ال  الكبري«.ب�دوره  ال�رصح 

مس�جدي »زرت إي�وان املدائن عدة 
مرات، ولدينا مشاريع مع العتبات 
املقدس�ة«.وتقدم وزي�ر  العراقي�ة 
الثقافة بالش�كر للجان�ب اإليراني 
عىل عرض�ه الخاص بتمويل عملية 
صيان�ة اإلي�وان، مبين�اً أن »عملية 
الصيانة ستكون عىل نفقة وتمويل 
ال�راث  ال�دويل لحماي�ة  التحال�ف 

يف مناط�ق الن�زاع بش�كل كام�ل«، 
وأض�اف: »سيس�عدنا قبول الخربة 
اإليراني�ة لتأهي�ل مرق�د الصحابي 
س�لمان املحمدي«.كما بحث اللقاء 
القطاع السياحي يف البلدين واآلثار 
السلبية ألزمة فايروس كورونا عىل 
اقتصاد البلدين وال سيما يف العراق، 
فضال عن مناقش�ة تش�كيل لجنة 
مشركة للتعاون يف مجايل السينما 
وامل�رسح وتنظي�م إقام�ة أس�بوع 
للفيل�م اإليران�ي يف بغ�داد، وعم�ل 
توأمة ب�ن معهد الح�رف والفنون 
الش�عبية م�ع الجه�ات النظريه يف 
إيران.ودع�ا الوزي�ر يف نهاية اللقاء 
الجان�ب اإليراني لرش�يح عدد من 
الكت�ب لرجمته�ا ضم�ن مب�ادرة 
ترجم�ة 100 كت�اب عن ع�راق ما 
بعد 2003، األمر الذي اس�تجاب له 
الس�فري وملحقه الثق�ايف بإيجابية 
مقدم�اً ع�دداً من املؤلف�ات لكتاب 

إيرانين عن عراق ما بعد 2003.

تعاون ثقافي وسياحي وآثاري بين العراق وايران

قصص قصيرة جدًا

عبد المحسن الكاظمي.. شاعر منحته مصر الريادة 
وأنكـــرهــا عــنه أهله في العراق

 يرتجل في مجلس واحد قصيدة بمئات األبيات  

املراقب العراقي/ املحرر الثقايف...
م�ن الش�عراء العراقي�ن الذي�ن عانوا يف 
حياته�م كث�ريا يربز اس�م عبد املحس�ن 
الكاظمي فهو شاعر كبري ُيعدونه يف مرص 
يف الطبقة األوىل بن الش�عراء املُعارصين، 
وينك�رون علي�ه ذل�ك يف الع�راق، هج�ر 
العراق وطنه قبل س�نوات، وحلَّ يف مرص، 
فاس�تفاد فائدة ُكربى من وجوده يف بيئة 
سما فيها قدر األدب، وانتعش روح العلم، 
لع عىل الحركة الفكرية،  فتسنَّى له أن يطَّ
والنَّهض�ة الِعلمية هناك من جهة، وعرَف 
له أُدباُء النِّيل منزلَته فبُعد ِصيته، وسارت 
شهرته إىل أطراف العالم العربيِّ من جهٍة 
ثانية، ش�اعر االس�تقالل، نظم القصائد 
االس�تنهاضية لح�زب االتح�اد الس�وري 
ال�ذي مركزه القاهرة، وعض�و يف جمعية 

»الرَّابطة الرشقية« فيها.
وقد ُعرَِف شعره بالجودة واملتانة وُحسن 
السبك ورصانة القافية، ال يسبق صاحبه 
سابق يف طول النفس وخفة البحر، يتغنَّى 
الكاظمي يف ش�عره تغنًيا بدويًّا، وقد أخذ 

عنه ذلك حافظ بك إبراهيم شاعر مرص.
وهو أبو املكارم عبد املُحسن بن محمد بن 
عيل بن املحس�ن بن محمد ب�ن صالح بن 

عيل بن الهادي النخعي.
ُول�د يف بغ�داد يف ُمنتصف ش�عبان س�نة 
12٨2 هجرية، وتعلَّم فيها مبادئ القراءة 
ا كان أبوه يشتغل بالتَّجارة  والكتابة، ولَمَّ

مال الول�د إىل تعاط�ي هذا العم�ل، وأخذ 
ُيطال�ع الكتب الت�ي تبحث في�ه، ثم ترك 
التجارة واحرف الزراعة فلم يلَق نجاًحا، 
فانعكف ع�ىل ُمطالعة الكتب والرس�ائل 
األدبي�ة، وول�ع بحف�ظ الش�عر، فحفظ 
نح�و االثن�ي عرش أل�ف بيٍت من الش�عر 
القدي�م، ومل�ا أدرك الس�ن العرشين عرف 
فضله، وأخذ يدرس حالة أبناء جلدته من 
املسلمن، ُمفكرًا يف إصالح شئونهم حتى 
قدم الس�يد جمال الدين األفغاني الشهري 
بغداد فوجد املرجم يف السيد جمال الدين 
ضالَّته، وأخذ عنه بعض مبادئه وعلومه، 
ث�م ُنف�ي األفغان�ي م�ن بغ�داد فأصبح 
موق�ف الكاظم�ي َحرًِج�ا؛ ألنَّ�ه كان من 
املُتعلق�ن بذل�ك املُصلح الكب�ري، وإذ أخذ 
ُيجاه�ر بنواقص الحكوم�ة كاد أن يلحق 
ب�ه أًذى كبرٌي لوال أنه الذ بالوكالة اإليرانية 
يف بغداد، ثم غادر الش�يخ الكاظمي بغداد 
خفيًة إىل البرصة، وانتقل منها إىل أبو شري 
يف الخلي�ج الفاريس، وق�ى هناك بضعة 
شهور، وعاد إىل بغداد بعد ذلك ورحل سنة 
131٥ من العراق قاصًدا إيران فالهند، ثم 
ألق�ى عص�ا ترحاله يف مرص ع�ىل نية أن 
ُيغادرها إىل فروق، وَيقفل من هناك َراجًعا 
إىل بغ�داد، غرَي أنَّ مرًضا عضااًل أقعده عن 
ُمبارح�ة وادي النِّيل وذه�ب ببرصه، وقد 
حظ�ي املرج�م كلَّ الحظوة ل�دى املُصلح 
اإلس�المي الكب�ري العالمة اإلمام الش�يخ 

محمد عبده رحمه الله.
والش�يخ الكاظمي عىل جان�ٍب عظيٍم من 
األخالق الفاضلة واملزايا الرشيفة، ذو إباٍء 
ش�ديد، وهو آية يف بداهة الخاطر، يرتجل 
يف مجلٍس واح�ٍد القصيدَة التي تبلغ املائة 
واملائت�ي بيٍت من غ�ري أن َيظهر عليه أثر 
الكلف�ة، وق�د روى عن�ه س�ليم رسكيس 

الصحايف املُتفنن املش�هور يف مجلته قال: 
نظ�م الدكت�ور إبراهيم ش�دودي قصيدة 
يف مدح األس�تاذ الكاظمي يف الحفلة التي 
ُعقدت لتكريمه، فم�ا انتهى الدكتور من 
تالوتها حتى أجاب�ه املُحتَفل به بقصيدٍة 
ارتجالي�ٍة م�ن نفس البحر، ف�كان ينظم 
وأن�ا أكت�ب واإلخ�وان ُيعَجب�ون برسعة 

خاطره.
وينتق�د بعضهم نف�س البداوة يف ِش�ْعر 
الكاظمي، وال ُجناح عليه يف ذلك ألنَّه تعلَّم 
الشعر يف العراق عىل النَّمط القديم؛ فركز 

هذا األسلوب يف طبعه.
بعقيدت�ه  التعل�ق  ش�ديد  ش�اعرنا  كان 
متمس�كا بدين�ه وحبه أله�ل البيت »ع« 
فقال معرباً عن حبه وحنينه لزيارة مرقد 

االمام عيل »ع« وهو يف مرص:
كن غديري يا بدر ان تم يل العذر

 وابدي مناك ليل التماِم
واحمل الروح لالمام فجسمي

 حيل ما بينه وبن االماِم
ومن اشهر قصائده قصيدة الحرية

ال فرق بن املرشقن سوى الذي
 يصفو به هذا وذاك يشوب

كالشمس ما بن األنام مشاعة
 ولها رشوق مرًة وغروب

كم قرَّب القوم اللئام وباعدوا 
حتى استوى التبعيد والتقريب

ال َيصُدقون وكيف َيصُدق طامع 

ُيصغي إىل داعي النِّفاق كذوب
ليس الهوى ِمْن ُكلِّ صبٍّ واحًدا 

إن الهوى للعاشقن رضوب
هيهات ُيْصبيني سوى حرية يصبو 

يب الشباُب لذكرها والشِّ
ومن قصائده ايضا العينية:

رف والدار بلقع  إىل كم ُتجيل الطَّ
أما شغلت عينيك بالجزع أدمُع

أأنت ُمعريي عربة كلما ونت
 يحفزها برح الغرام فترسع

وهل عريت أرض كسوت أديمها بماء
 شئوني فْهي زهراء ممرع

فِمن حرِّ أنفايس وقيض محاجري
 مصيف تراءى يف ثراها ومربع

ومن اشهر قصائده :سريوا بنا
سريوا بنا َعَنًقا وشدَّا 

سريوا بنا َمْمًس وَمْغدَى
سريوا ُفرادى أو ثنى 

والجمُع للغاياِت أْجدَى
ال يقعدنَّ بعزمنا يوٌم

 ُيرينا الَهْزَل جدَّا
ولنئ تخلف من تخلَّ� �َف

 واستحاَل القرُب ُبعدا
فالسيف يقطع يف يدَي 

بطٍل وإن َثِكَل الِفرِْندا
ما خاف يوًما أن 

يهي َمْن أَحَكَم األهواَء شدَّا.

عبد المحسن الكاظمي

ابو فراس الحمداني
أما يردُع املوُت أهَل النهى

 َوَيْمَنُع َعْن َغّيِه َمْن َغَوى 
أَما َعالٌِم، َعاِرٌف بالزّماِن

 يروُح ويغدو قصرَي الخطا
 َفَيا الِهياً، آِمناً، َوالِحَماُم إليِه 

ٍء رسيٌع، قريُب املدى ُيرَسّ ِبَشْ
 َكأَْن َقْد َمَى ويأمُن شيئاً 

كأْن قد أتى إذا َما َمَرْرَت
 ِبأْهِل الُقُبوِر تيقنت

َ أنَك منهْم غدا 
وأنَّ العزيَز بها والذليَل

 َسوَاٌء إذا أُْسلَِما لِلِْبىل

املراقب العراقي/ متابعة...
بع�د قرن ع�ىل ص�دوره تنرش مؤسس�ة 
الدراس�ات الفلس�طينية مج�ددا كت�اب 
»السيونيزم أي املس�ألة الصهيونية: أول 
دراس�ة علمية بالعربية عن الصهيونية« 
تأليف الكاتب الفلس�طيني الراحل محمد 
روح�ي الخال�دي، ح�رره وقّدم�ه املؤرخ 

الفلسطيني وليد أحمد سامح الخالدي.
الكت�اب عبارة عن مخطوطة غري منتهية 
أنجزه�ا املؤل�ف قبل وفاته س�نة 1913، 
وق�د تركها الراح�ل، وحفظت بن أوراقه 
املكتب�ة  أرش�يف  يف  وكتب�ه  الش�خصية 
الخالدي�ة. وه�ذا الكت�اب ه�و اإلص�دار 
الثالث ضمن »سلس�لة منشورات املكتبة 
الخالدي�ة« الت�ي تص�در ع�ن مؤسس�ة 
الدراسات الفلسطينية واملكتبة الخالدية.

يف تقديمه للكتاب، يش�ري ولي�د الخالدي، 
املخطوط�ة  تحقي�ق  ع�ىل  عم�ل  ال�ذي 
وجمعه�ا وتدقيق وضبط نس�خها، إىل أن 
تحليل روحي الخالدي يعكس نظرة رجل 

دولة عرب�ي، يعت�ّد بعروبت�ه وعثمانيته 
ووالئه للخالفة اإلس�المية، يف الصهيونية 
األوىل،  العاملي�ة  الح�رب  ان�دالع  قبي�ل 
وقضائه�ا عىل النظ�ام ال�دويل األوروبي 
القائم قبلها، بما يف ذلك الدولة العثمانية 
ذاتها، وبروز الوالي�ات املتحدة األمريكية 

العب�ا جبارا يف النظ�ام الجديد الذي انبثق 
من الحرب.

وق�د أدرك روحي الخالدي مدى النش�اط 
الصهيون�ي يف فلس�طن وتنوعه، بل كان 
أول من قام برصده منهجياً، وأدرك كذلك 
م�دى فس�اد األجه�زة التنفيذي�ة املحلية 
وتواطئه�ا م�ع س�مارسة الصهيونية يف 
التحايل عىل سياس�ة الدول�ة املعلنة للحد 
من الهج�رة اليهودي�ة، وانتق�ال األرض 
العربية إىل أيديه�م، وعزم عىل فضح هذا 
كله. ومع إدراك الخالدي هذه الس�لبيات، 
العثمان�ي  الدس�تور  اس�تعادة  يف  رأى 
س�نة 190٨ بداي�ة عهد عثمان�ي جديد، 
قادر ع�ىل التصدي له�ذه التحديات. كما 
اعترب اس�تقبال الواليات املتحدة للمالين 
من يه�ود روس�يا القيرصي�ة، وإيثارهم 
الجماع�ي للهجرة إليه�ا عىل هجرتهم إىل 
فلس�طن، املؤرش األكرب إىل إمكان حرص 
الصهيوني�ة يف فلس�طن ضم�ن ح�دود 

تحول دون استطراد تقدمها.

»السيونيزم« رصد منهجي مبّكر للصهيونية
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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

 صاح�ب عط�ارة التحري�ر محمد اب�و الفتوح وهو 
يعم�ل بالعطارة منذ 20 عاما وورث من والده وجده 
الصنعة قال لنا »إن هناك إقباال كبريا جدا من الناس 
عىل رشاء األعش�اب، التي تس�اعد يف تقوي�ة املناعة 

ملواجهة هذا الوباء«.
والنبات�ات  األعش�اب  »ان  الفت�وح  أب�و  واض�اف   
العطرية من أكثر االعش�اب التي تس�اعد عىل زيادة 

يقبل مناع�ة الجس�م، وهذه االعش�اب 
قب�ل  الن�اس  عليه�ا 

ف�ريوس  اكتش�اف 
كورون�ا، فكانوا 

يستخدمونها ضد الزكام العادي يف فصل الشتاء«.
مش�ريا اىل أن »أبرز األعش�اب والتوابل التي تس�اعد 
عىل تقوية املناع�ة هي )الزعرت والريحان والزنجبيل 
والكرك�م والكمون والفلفل الحل�و والثوم والقرنفل 
والش�اي األخرض والقرفة وغريه�ا( وان هناك اقباال 
كبريا لرشاء هذه االعشاب، خوفا من تدهور الحاالت 
وانتشار الوباء برسعة«. وعن زيادة أسعار االعشاب 
نتيج�ة االقب�ال عليها نف�ى اب�و الفت�وح اي زيادة 
باألسعار وقال: »نحن نس�عى للحفاظ عىل األسعار 
ك�ون الش�خص الع�ادي م�ن الصعب علي�ه رشاء 
االعش�اب، ل�و حصلت زي�ادة يف األس�عار، بما 
ان االدوي�ة غالية جدا عىل الناس البس�طاء، 

متمنيا القضاء عىل هذا الفريوس«.  
)ام ع�ي( ام�رأة عراقية من ابن�اء الجالية 
يف م�ر تس�كن القاه�رة من�ذ 12 عام�ا 
ولديه�ا 4 أوالد، وكانت تش�رتي األعش�اب 
م�ن العط�ارة مع زوجه�ا قالت لن�ا: »انها 
تفضل تناول األعش�اب واألطعم�ة النباتية 
ع�ن األدوي�ة، وانه�ا اش�رتت الزنجبي�ل 
والكركم والفلفل الحلو األحمر 
والربوكي الناش�ف 

االعش�اب صحي�ة  »ان ه�ذه  والدارس�ن«. مبين�ة 
متن�اول  يف  وه�ي  مناس�بة  وأس�عارها  وطبيعي�ة 
الجمي�ع، بعكس أدوي�ة املناعة واملكم�ات الغذائية، 
الت�ي ارتفع�ت أس�عارها وتوجد أزم�ة يف توافرها يف 
الصيدليات بمر«. أما زوجه�ا الحاج ابو عي قال: 
»جئن�ا للقنصلي�ة العراقي�ة يف منطق�ة املهندس�ن 
وقررن�ا االتج�اه، بع�د ان اكملن�ا اوراقن�ا اىل الدقي، 
فنح�ن نتعامل م�ع عط�ارة التحرير لوج�ود جميع 
االعش�اب الت�ي تق�وي املناع�ة، وقررن�ا رشاء هذه 
األعش�اب التي ذكرتها ام عي، ودائما ننصح اخواننا 
م�ن العراقين املقيمن بمر لتناول االعش�اب بدال 
من ادوية املناعة، وقد اظهرت نتائج كبرية«.موضحا 
»أنه اصاب بالف�ريوس يف املوجة االوىل، وكان يرشب 
الكث�ري من االعش�اب وقد س�اعدته كث�ريا بالقضاء 
عليه«. نصائحوينصح االطباء املختصون، فضا عن 
منظم�ة الصحة العاملية بتوفر االعش�اب الرضورية 
وتناوله�ا س�اخنة خاص�ة يف فص�ل الش�تاء، لك�ي 
تس�اعد يف القضاء عىل الفريوس�ات، س�واء كورونا 
او غريه�ا، اضافة اىل تناول األغذي�ة الصحية واتباع 
اإلجراءات االحرتازية والتباعد االجتماعي.من جانبه 
قال الدكتور قديس حنا صاحب صيدلية اوس�كار يف 
الجيزة »إن هناك اقباال كبري ايضا عىل رشاء االدوية، 
داعيا املواطنن إىل استش�ارة الطبيب أوال ملعرفة هل 
هذه األدوية مناس�بة لحاالته�م الصحية 
هن�اك  »ان  اىل  ال«.مش�ريا  أم 
أدوية  يتن�اول  م�ن 
ي�ة  لتقو

املناع�ة بحجة أنها تقي من م�رض فريوس كورونا، 
وه�ذا أم�ر غري صحي�ح، وم�ن األفض�ل أن يتناولوا 
األغذي�ة الصحي�ة ويتبع�وا اإلج�راءات االحرتازي�ة 
والتباع�د االجتماعي«. مطالبا الصيدليات بعدم منح 
أي�ة أدوية للمواطن�ن إال من خال وصف�ة الطبيب 
حت�ى ال تتكرر أزمة نق�ص األدوية.تخزينويف مدخل 
صيدلي�ة اوس�كار يوج�د طابور من االش�خاص 
الراغبن برشاء ادوي�ة لتقوية املناعة، 
س�ألنا محمد عب�د الغفار)  
من  الخمسن  يف 

عمره( عن س�بب وج�وده يف الصيدلية فق�ال: »منذ 
ظه�ور ف�ريوس كورون�ا وانا أق�وم ب�رشاء األدوية 
املقوي�ة للمناعة، مثل )أميوالنت وبرونكو فاكس�يم 
والزنك(، اذ توجد مشكلة حاليا يف رشاء هذه األدوية، 
يف ظل عدم توافرها يف الصيدليات، وذلك بس�بب قيام 
املواطن�ن برشائها وتخزينها يف املنازل، تحس�با ألي 
أزمة، وان هذا االمر ادى اىل ارتفاع أسعارها ونقصها 
بنصيحت�ه ويق�ول:  الصيدالن�ي  الس�وق«.يختم  يف 
»ننص�ح باالكث�ار من تن�اول االعش�اب، التي تقوي 
املناع�ة حتى لو لم نصب بمرض، حتى نقي أنفس�نا 
من الفريوس�ات اللعينة واللج�وء اىل رشاء االدوية يف 
حالة مرضنا، وال نأخذ األدوية بطريقة عشوائية، 
حت�ى التكون هن�اك مضاعفات اخرى 
تن�اول  كث�رة  تس�ببها 

االدوية«.

يعاني العمال يف وطنهم من شظف العيش 
باملقارن�ة مع بقية العم�ال يف دول العالم 
لع�دم وج�ود نقاب�ات خاص�ة به�م، مع 
انه�م ركيزة من ركائ�ز املجتمع وتقدمه، 
فحقوقهم مهدورة وهناك ش�ح يف فرص 
العم�ل، وأح�د االس�باب يف ذل�ك قان�ون 
ع�ام 1987 عن�د تحويله�م اىل موظفن، 
والغ�اء نقاباته�م وكانت املفاج�أة إلغاء 
وم�ع  رواتبه�م،  وتقلي�ل  مخصصاته�م 
م�رور الزم�ن وتمت�ع املواط�ن بجزء من 
حقوقه يف املس�اهمة بالحياة االقتصادية 
ولتحقي�ق الضمان له وألرست�ه، حيث يف 
القط�اع الخ�اص، هن�اك )8( ماين من 
العم�ال غ�ري مش�مولن، ب�اي ضمان ال 
صح�ي وال اجتماعي وال تقاع�د، وبرزت 
بالضمان،  مطالب�ات عدي�دة لش�مولهم 
اسوة بموظفي الدولة املشمولن بقانون 

التقاعد.
تحدث�ت عن القان�ون املذك�ور مدير عام 
دائ�رة التقاع�د والضم�ان االجتماعي يف 
الوزارة خل�ود حريان فنجان فقالت: }من 
اهداف القانون توس�يع مظلة الش�مول، 
فهو يش�مل كل اصح�اب املهن الحرة بما 
فيهم سائق س�يارة االجرة، والعاملون يف 
ورش القطاع الخاص واملرأة التي تعمل يف 

بيتها، ويتم اعطاؤها 

أن تك�ون عامل�ة  أموم�ة، ع�ىل  إج�ازة 
مضمونة يس�تقطع منها ش�هريا نسبة 

معينة بعد أن تمأل قاعدة بيانات«.
وأك�دت فنج�ان« أن العامل ال�ذي كان يف 
القطاع الخاص سوف يشمل بالتقاعد وله 
امتي�ازات يف املكافئة باضاف�ة الخدمة«، 
وع�ن إصابة العامل بكورونا، اش�ارت اىل 
رصف مكافأة للعامل املصاب، وهي راتب 
ش�هري ملدة ثاثة اش�هر، ولفتت فنجان 
اىل ان القان�ون بعد املصادقة عليه س�وف 
يخ�دم العامل حالي�ا واملتقاعد الس�ابق، 
ام�ا االختافات فهي معادلة الراتب حاليا 
للعامل املتقاعد يأخ�ذ منحة وليس راتبا، 
ألن املعادلة ال تطابق الوضع الحايل، وبعد 
موافقة مجلس ال�وزراء ومجلس الدائرة 
اصبحن�ا نعطي للعام�ل املتقاعد منحتن 
بدل التقاعد، وه�ذا يحدث كل عام، ولكن 
يف القان�ون الجدي�د س�وف يفع�ل الراتب 
الس�ابق، وعىل هذا االس�اس ف�إن الراتب 

التقاعدي للعامل سوف يزداد. 

 امتيازات القانون
واكدت« ان العامل الجديد س�وف يحصل 
عىل امتي�ازات منه�ا )االج�ازة، الضمان 
الصح�ي، املكافأة س�تقل فرتته�ا(، ففي 
الس�ابق مدته�ا س�نة ولك�ن يف القانون 

الجديد ستكون كل 6 أشهر«.

واش�ارت اىل« أن القانون الجديد شاركت 
دائ�رة  يف  القانوني�ة  الدائ�رة  اع�داده  يف 
التقاع�د والضم�ان االجتماع�ي للعم�ال 
واالتحاد العام للعمال والنقابات والقطاع 
الخ�اص واملنظم�ة الدولي�ة للعم�ل، وإن 
القان�ون الجدي�د ه�و قان�ون 2016 وقد 
أعّد عىل ضوء التغريات التي مرت خال 6 
سنوات، وقد اشرتك معه قانون التأمينات 
االجتماعية، وتم اع�داد القانون بناء عىل 
معان�اة العام�ل وع�دم تمتع�ه بحقوقه 
والقان�ون االن يف مجلس النواب مع العلم 
ان اللجن�ة النيابي�ة للعمل كان�ت معنا يف 

اللجان«.
وختمت حديثها باالش�ارة اىل أن أي عامل 
مضم�ون، اذا تع�رض لح�ادث، فأرسته 
تس�تحق الراتب، وان العامل كان مظلوما 

لكونه بعيدا عن االعام. 
تحدث صدام نعمة رشيد املشاور القانوني 
االجتماع�ي  والضم�ان  التقاع�د  لدائ�رة 
للعم�ال يف ال�وزارة حي�ث ق�ال:« دائرتنا 
تعم�ل وفق قان�ون الضم�ان االجتماعي 
رق�م )39( لس�نة 1971 وه�ذا القان�ون 
قديم وقد مرت عليه سنوات، لذلك الدائرة 
ب�دأت بإع�داد قان�ون جدي�د يخ�دم كا 
من الطبق�ة العامل�ة والدائ�رة، بإضافة 
ممي�زات جديدة تخ�دم العامل واصحاب 

العمل والغاء الس�لبيات، التي يعاني منها 
وتقلل الضغط عىل الدولة بطلب الش�باب 
بالتعين لدى الحكومة، وتنشيط القطاع 
الخاص، لذلك ارتأت الدائرة اصدار قانون 

جديد يعطي الحقوق لكل االطراف. 
التقاع�د  »دائ�رة  ان  اىل  رش�يد  ولف�ت 
والضم�ان عملت عىل ايج�اد هذا القانون 
من�ذ ع�ام 2014 وت�م تش�كيل اللج�ان 
الخاصة لدراس�ته وانتهين�ا من اعداده يف 
ع�ام 2016 وتم رفعه اىل مجلس ش�ورى 
الدول�ة، ث�م اىل مجل�س ال�وزراء وتوقف 
هناك، ألن الدولة قد أصدرت قانونا جديدا 
)التامين�ات االجتماعية(  باس�م قان�ون 
والذي يدمج القط�اع الخاص مع القطاع 
الع�ام، اي يرب�ط تقاعد موظف�ي الدولة 
مع تقاع�د العم�ال، وكان�ت وجهة نظر 
الوزارة و الدائ�رة رافضة لذلك، لاختاف 
يف القوان�ن ومن ثّم يبخس ح�ق العامل، 
وكنا جاهدين للوصول اىل اظهار القانون 
التامين�ات،  قان�ون  الغ�اء  واس�تطعنا 
واوجدن�ا قانون الضمان االجتماعي الذي 

يخص فقط العمال«.
مبينا » أن اهم فق�رة تم الرتكيز عليها يف 
القان�ون الجديد فقرة التقاع�د اي زيادة 
كان  حي�ث  للعام�ل،  التقاع�دي  الرات�ب 
العام�ل ياخذ راتبا تقاعدي�ا قدره )200( 

ال�ف دين�ار ش�هريا ع�ىل ض�وء القانون 
الجدي�د، ص�ار تقاع�د العام�ل يف االق�ل 
)400( ال�ف دينار ش�هريا، وهي معادلة 
تقاعدي�ة منصف�ة تتس�اوى م�ع تقاعد 
املوظ�ف، وه�ي )50 و  2 %( مرضوب�ة 
عدد اشهر الخدمة مقس�ومة عىل )12(، 
كما تمت اضافة مخصصات غاء معيشة 
1 % للراتب التقاعدي عن كل سنة خدمة 
اي ال�ذي لدي�ه خدم�ة )40 س�نة( تكون 
لدي�ه مخصص�ات 40 % اضاف�ة للراتب 
التقاع�دي، وكذل�ك تمت اضاف�ة ضمان 
االموم�ة وف�ق منظم�ات العم�ل الدولية 
واج�ازة )14 اس�بوعا(، كم�ا ت�م تقلي�ل 
الغرام�ات التأخريي�ة الت�ي تف�رض عىل 
صاحب العمل، حيث كانت س�ابقا يف كل 
ش�هر تاخري 2 %، وت�م ايقافها بحيث ال 
تتجاوز الضعف وبعد س�تة اشهر تفرض 
الغرام�ة، بينم�ا يف القان�ون القدي�م بعد 
ش�هر مبارشة تف�رض الغرام�ة، اضافة 
اىل الكث�ري من امليزات، الت�ي تخدم العامل 
ومنها ضمان التعطي�ل عن العمل، مثلما 
يح�دث االن بس�بب تفيش وب�اء كورونا، 
فعند تع�رض العامل اىل ظرف طارئ ادى 
اىل توقف�ه عن العمل، هن�ا الدائرة تتحمل 
روات�ب العام�ل طيلة ف�رتة انقطاعه عن 

العمل«. 

 من�ذ ظهوره�ا وحتى ه�ذه اللحظة، كانت وم�ا زالت العباءة النس�ائية 

العراقي�ة، تمثل رمزاً ودلي�ا للمرأة العراقية، ملا تتمت�ع به من جمالية 

خاصة ونكهة مميزة تعرب عن موروث شعبي اصيل، إذ تتصف بقالب 

معن جعلها متفردة عن العباءة يف دول املنطقة العربية واإلسامية.

 فمثاً العباءة املرية هي عموماً قصرية وتوضع عىل األكتاف، 

اما الخليجية تس�مى )االس�امية(، وهي تتألف من 

س، العباءة 
قطع�ة واح�دة وتلبس ف�وق املاب�

اإليراني�ة »الش�ادور« وهي عب�ارة عن قطعة 

عريضة واحدة، ام�ا العباءة العراقية، فتكون 

عريضة وذات تصميم متوازن وفيها كم طويل 

من القماش، كما يجب أن يكون طولها معادل 

لطول املرأة من رأس�ها حت�ى اخمس قدميها، 

وللتعرف ع�ىل مزايا العب�اءة العراقية، ال بدّ 

لنا من اللقاء بم�ن أضفت أناملهن التميز 

والخصوصية عىل ه�ذا امللبوس الجميل 

وهن خياطات العباءة العراقية. 

شد الورد وسن الذيب

الس�يدة فضيل�ة باس�م  تعم�ل 

خياطة عباءة نس�ائية تمتهن 

الخياط�ة منذ زم�ن بعيد، 

قال�ت، : »لق�د امتهنت 

العب�اءة  خياط�ة 

النس�ائية التي ورثتها ع�ن والدتي، حيث ان هذا العم�ل يحتاج اىل خربة 

ومثابرة من اجل تحس�ن األداء، وهو عمل يدوي بحت ليس للماكنة فيه 

أي دور او تدخل« واضافت، ان هناك أنواعا من الخياطة من حيث الشكل 

والنقشات الصغرية عىل جانبي العباءة التي تتفن بها الخياطة مثل »شد 

ال�ورد » و »س�ن الذيب« و »ح�ب الفلفل« والتطريز العادي الذي يقس�م 

اىل نوع�ن، تطريز متفارق وآخر متق�ارب، ويكون النوع األول اقل جهداً 

وأرخص ثمناً، ألنه اليحتاج اىل كمية من الخيوط التي يحتاجها املتقارب، 

بالنسبة لنوعية الخيوط، فهي خيوط الربيسم ويف السابق كنا نجلب هذه 

الخي�وط من منطقت�ن يف العراق هما النجف والكاظمي�ة، اما اآلن فهي 

متوفرة يف اغلب املحال  يف املدينة.

 عباءة العروس

وت�رى األنس�ة بتول وهي م�ن الخياطات الش�ابات التي ت�زاول خياطة 

العباءة منذ س�نتن »ان مزاولتي لهذه املهنة ج�اءت من رغبتي يف ايجاد 

عمل منتج واش�غال وقت الفراغ الذي عانيته بع�د تخرجي من الجامعة 

ولم أج�د فرصة للتع�ن او الوظيف�ة« واضافت »باعتق�ادي ان خياطة 

العب�اءة تحت�اج اىل مهارة وقلي�ل من الخ�ربة يف معرفة انواع االقمش�ة 

والخي�وط املناس�بة، كم�ا يح�دد ذوق النس�وة الزبونات ش�كل الخياط 

وكلفته فمنهن من تفضل العباءة املش�غولة واملطرزة ذات املظهر املميز، 

حي�ث تصل كلف�ة خياطتها اىل 30 ال�ف دينار، ام�ا ذوات الدخل املحدود 

تطل�ب الخياط�ة العادي�ة ويرتواح س�عر خياطه�ا م�ن )-10 15(الف 

دينار«. وتابعت »هذا الس�عر فيه غاء بعض اليشء نتيجة لغاء الخيوط 

التي تس�تعمل يف خياط�ة العباءة بصورة عامة، والطري�ف يف عملنا اننا 

نتس�ابق يف الحصول عىل خياطة عباءة العروس، اذ تكون بمثابة فرصة 

ثمينة  للخياطات ونجدها مس�تعدة لدفع أي سعر يطلب منها«. ويقول 

اب�و حميد وهو صاحب مح�ال لبيع العباءة النس�ائية، ل�«الصباح«: إن 

»هناك أقمش�ة كثرية ومتنوعة، حيث ظهرت يف فرتة التسعينيات العباءة 

السورية رخيصة الثمن بعض اليشء، والعباءة اليابانية )الترتون(، حيث 

القت رواجاً وإقباال واس�عا من قبل النس�اء يف حينها، ثم جاءت الكورية 

والفرنسية، األ أن أجود أنواع األقمشة 

العراقي�ة، ه�ي )الجرجيت( ألن خيوطه�ا ذات نوعية جي�دة، وأصبحت 

حالياً 
تنافس األقمش�ة األجنبية، بالنس�بة ألس�عار العباءة  يف األس�واق 

ب التاريخ 
ت�رتاوح  بن )-25 150( ال�ف دينار للعباءة الواحدة«. وحس�

ف�إن لون العب�اءة كان قبل ذلك يحمل اللون االبيض، اذ كان هذا يف عر 

ر العبايس 
م�ا قبل االس�ام، اال أن الفرتة التي مر بها الع�راق خال الع

وف�رتة الح�زن، التي عارصوها عن�د دخول املغول وما فعل�ه حتى  تغري 

اللون اىل االسود، وبالرغم من مظاهر الحزن اال أن العباءة العراقية أعدت 

رم�زا جمالي�ا وتراثيا يتغنى به الش�عراء عىل مر االزم�ان، وارتبطت من 

جه�ة اخرى بحياء املرأة وعفتها وحرمتها، وكما ناحظ عند موت احدى 

ف التابوت الذي يحملها بعباءتها مع�رباً عن ذلك بأن املتوىف 
النس�اء، فيل

امرأة.

في ايجاد رد حاسمحيث تفشل شركات االدوية 

االحد   7     شباط  2021   العدد  2519  السنة الحادية عشرة

هل اخترق طب االعشاب ) عمليا ( الحصون الدفاعية لكورورنا وسالالته ؟ ليدعم الجوانب المناعية

الحياء الفاتن 
و التراث المبهر 

بالرغم من كل المتغيرات 

االجتماعية  ولغة العصر الحديثة، التي طرأت على 

مجتمعنا في الوقت الحاضر، إال أن عباءة المرأة العراقية ما زالت 

تمثل موروثًا دينيًا واجتماعيًا محافظًا على أصالته المعهودة،

أم العباية

العامل و رب العمل و الدولة في القطاع الخاص

؟من الظالم .. ومن المظلوم 
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اتق�وا الل�ه بن�ا  .. تركن�ا عوائلن�ا لكي 
نحم�ي الوطن ونحن النملك فيه مرت من 
االرض ضحينا بالغايل والنفيس ..ظحينا 
بأرواحن�ا و يف نهاي�ة املط�اف تقطعون 
رواتبنا التي دفعنا ظريبتها دما .. وحتى 
قرار التوطني كن�ا نعتقد انكم صادقون 
ب�ه .. ف�اذا هو مجرد  اع�الم مجرد كالم 
فارغ ..االف املناش�دات االف املنشورات 
والتوس�الت بدون فائده ملاذا ال تشعرون 
بن�ا و  بمعاناتن�ا 80% م�ن املنتس�بني 
س�اكنني اج�ار ال نريد منك�م يش اكملو 
التوطني كي نحل مشاكلنا  و ناخذ سلفة 

س�لفة ناخذ  قطعة ارض ندبر امورنا و 
نحسن معيشتنا.. الم تشبعوا من  النهب 
من االس�ماء الوهمي�ه والفظائيني اتقو 
الل�ه .. ثالث محافظ�ات اكملت التوطني 
بفرتة قصرية جدا بوجود الوزير السابق 
واالن كل يوم  كذبة جديدة وتلكؤ وحجج 
واهي�ة مل�اذا ال�ذي يجلس ع�ى الكريس 
ينىس الله ينىس يوم الحس�اب..  ويومها 
الينفع مال وال بنون ،،، حسبنا الله ونعم 

الوكيل.

       *  حمد عبدالهادي صالح

دعت الس�لطات املحلي�ة يف قضاء الزبري 
غ�رب الب�رة وزارة الزراع�ة بتطبي�ق 
من�ع  بخص�وص  الزراعي�ة  الروزنام�ة 
ومنه�ا  املس�توردة  املحاصي�ل  دخ�ول 
تس�ويق  خ�ال  الطماط�م  محص�ول 
قائّمق�ام  املوس�مي.وقال  املحص�ول 
القضاء عب�اس ماهر للمرب�د إن دخول 
محصول الطماطم عرب منافذ كردستان 
للمزارع�ن  كب�رية  خس�ائر  يف  تس�بب 
ضم�ن م�زارع قض�اء الزبري وس�فوان 
وأم ق�ر مع انخفاض األس�عار مقابل 
الكلف�ة املرتفعة، مطالب�ا وزارة الزراعة 
وهيئة املنافذ بتطبيق القرارات الصادرة 
وف�ق الروزنام�ة الزراعية بمن�ع دخول 
املحاصي�ل الزراعية املس�توردة مع فرتة 
تس�ويق محص�ول الطماط�م وتش�ديد 
اإلج�راءات يف املناف�ذ الحدودي�ة ومنه�ا 
مناف�ذ إقليم كردس�تان، مبينا أن دخول 
محص�ول الطماط�م املس�تورد من دول 
الج�وار تس�بب بخس�ائر كب�رية فادحة 
للمزارعن من خال تدني األسعار مقابل 
ارتفاع الكلفة املزروعات وارتفاع أسعار 

املستلزمات الزراعية يف األسواق.
ودع�ا ماهر الحكوم�ة املركزية واملحلية 
إىل رضورة حماي�ة املنتج الزراعي املحيل 
ومنع دخول املستورد حتى انتهاء املوسم 
التس�ويق، وتاب�ع إن مع�دل التس�ويق 
التس�ويق  مرك�ز  يف  للطماط�م  الح�ايل 
تجاوز ال�� 5 آالف طن يف اليوم وبارتفاع 
انخف�اض  يقابل�ه  للتس�ويق  مس�تمر 

لألس�عار.هذا وجدد املئات م�ن مزارعي 
محص�ول الطماط�م يف مزارع س�فوان 
والزب�ري تظاهراته�م عند مف�رق الطرق 
الرئيس�ية بمنطقة الربجس�ية مطالبن 
الحكوم�ة االتحادي�ة بتنفيذ ق�رار غلق 
منافذها الحدودي�ة بالكامل أمام دخول 
الطماطم املس�توردة لحن انتهاء موسم 
جني املحص�ول وتس�ويقه، فيما هددوا 
بقط�ع الطرق املؤدية للحق�ول النفطية 
يف حال تجاهل مطالبهم عىل حد قولهم.

فيم�ا أكد عضو لجن�ة الزراع�ة النيابية 
عيل البديري إن دخول املنتجات الزراعية 
املس�توردة ليس من مناف�ذ اإلقليم فقط 
وإنم�ا يحدث ذلك يف جمي�ع منافذ البلد، 
فيما اعت�رب أن الهدف األس�ايس من هذا 
األم�ر ه�و رضب املنت�ج املح�يل.اىل ذلك  
أوضح عضو لجن�ة الزراعة النيابية عيل 
البدي�ري أن دخ�ول املنتج�ات الزراعي�ة 
اإلقلي�م  مناف�ذ  م�ن  لي�س  املس�توردة 
فق�ط وإنما يحدث ذل�ك يف جميع منافذ 
البل�د، فيم�ا اعت�رب أن الهدف األس�ايس 
م�ن هذا األم�ر هو رضب املنت�ج املحيل.
وأف�اد البديري بتش�خيص لجنته فقدان 
الحكوم�ة املركزية الس�يطرة عىل املنافذ 
بش�كل ت�ام، الفت�ا إىل أن غالبي�ة املنافذ 
واملتنفذي�ن  األح�زاب  عليه�ا  س�يطرت 
الحكوم�ة  باس�م  كرفان�ات  ووضع�وا 
للتحكم بدخول وخ�روج البضائع بغض 
النظر عن توفر املنتجات املحلية املناظرة 
لتلك البضائع املس�توردة من عدمه.  هذا 

وج�دد املئات م�ن  مزارعي 
يف  الطماط�م  محص�ول 
والزب�ري  س�فوان  م�زارع 
مف�رق  عن�د  تظاهراته�م 
بمنطقة  الرئيس�ية  الطرق 

الربجسية مطالبن الحكومة 
غل�ق  ق�رار  بتنفي�ذ  االتحادي�ة 

منافذها الحدودي�ة بالكامل أمام دخول 
الطماطم املس�توردة لحن انتهاء موسم 
جني املحص�ول وتس�ويقه، فيما هددوا 

بقطع 
املؤدي�ة  الط�رق 

تجاه�ل  ح�ال  يف  النفطي�ة  للحق�ول 
مطالبهم عىل حد قولهم.

ه�ذة  ع�ى  القائم�ني  االش�خاص 
الصفح�ة او من يس�تطيع ايصال 

صوتي اىل الجهة املعنية.
 يف البداية السالم عليكم...

انا اس�مي) س.ن.س( حاصل عى 
شهادة عليا ) ماجستري( يف العلوم 
االقتصادي�ة يف قس�م االقتصاد من 
واتمن�ى  واالقتص�اد  االدارة  كلي�ة 
من خاللك�م ان احصل عى فرصة 
تعي�ني يف البن�ك املرك�زي العراق�ي 
او اي مؤسس�ة حكومي�ة اخ�رى 
باالضافة لذلك فانا افنيت عمري يف 
الدراس�ة وال اع�رف ان اعمل يف اي 
من االعمال الحرة .ياريت توصلون 
صوت�ي والتواصل مع�ي من خالل 

هذة الصفحة وشكراً .
 تحياتي.

               * سيف سامي

اعلنت الحكومة املحلية يف محافظة 
النج�ف ع�ن تعطي�ل دوام املدراس   

بسبب سوء االحوال الجوية.
وقال بيان مقتضب للحكومة اطلعنا 
علي�ه : ان املحاف�ظ ل�ؤي اليارسي 
الرس�مي  ال�دوام  بتعطي�ل  وج�ه 
واالهلي�ة  الحكومي�ة  للم�دارس 
واعلن�ت  املحافظة.ه�ذا  عم�وم  يف 
محافظ�ة  يف  املحلي�ة  الحكوم�ة 
الديوانية يف وقت سابق، عن تعطيل 
الدوام يف مدارس املحافظة بس�بب 
ارتفاع مناسيب مياه االمطار. كما 
هطلت يف محافظة النجف االرشف،  
امط�ار غزيرة.وقال ش�هود عيان، 
يف ترصي�ح، : ان »محافظة النجف 
امط�ار  هط�ول  ش�هدت  االرشف 
غزي�رة  مم�ا تس�بب بغ�رق بعض 
ش�وارع وس�احات بع�ض مناطق 

املحافظة«.

استغاثة

حرس ليلي على مالك التربية
وزارة  يف  موظف�ني  م�ن  مجموع�ة  نح�ن 
البال�غ عددن�ا  ال�وزارة  - مق�ر  الداخلي�ة 
54 موظ�ف ت�م رف�ع معامل�ة ترقيتن�ا اىل 
دائ�رة املوازن�ة - امل�الك يف وزارة املالية من 
اج�ل اج�راء الح�ذف واالح�داث والكثر من 
م�رة بموحب كتبن�ا املرقم�ة ) 108524 و 
13154 و 32376 و 47219 يف ( ول�م تت�م 
االجابة من قبل الوزارة باملوافقة من عدمه 
وتكتفي باالش�ار اىل كتابهم املعني بارسال 
بيان�ات خاضة بوزارتنا ال�ذي ليس فيه اي 
صله برتقيتن�ا واخرها كت�اب الدائرة اعاله 

املرق�م )100453( وعن�د مراجعتن�ا لوزاة 
املالي�ة لالستفس�ار اجابون�ا ) بان�ه انت�م 
يف مرك�ز ال�وزارة ويج�ب ان تضغطوا عى 
الجهة املعنية الرس�ال ما تري�ده املالية للتم 
املوافقة عى ترقيتنا( فهل هذا اليش قانوني 
مع الع�رض اجري�ت الدائرة اع�اله الحذف 
واالحداث عى جميع الكت�ب التي ترفع لها 
من قبل وزارتنا ولدوائر مختلفة عدانا نحن 

فقط .
راجني عطفكم االبوي والنظر يف شكوانا

                                 * عيل سبيد

نحن ط�الب مراح�ل ) الخارج�ي ( نطالب 
رئيس الوزراء :

1- ان يك�ون ال�دوام الرس�مي يف الس�نني 
املقبله 1/9

2- تغ�ري مناه�ج واعادته�ا كم�ا كان يف 
الس�ابق الن ه�ذه مناه�ج صعب�ه واصبح 
تعليم فاش�ل يف العراق من املترضر من هذا 
يش الطالب واملس�تفاد برملان�ني الذي اقامو 

بفتح مدارس اهليه

3- الغاء وغلق املدارس االهليه
4- ام�ا بالنس�به اىل مدارس املس�ائيه عدم 

تحديد العمر والغاء هذا القرار
5- بالنسبه اىل امتحانات الخارجيه اعادتها 
كما كان يف الس�ابق يكون امتحانات نهايه 
العام والغ�اء التمهيدي او امتحان يف نصف 

املنهج.

                     * شريين كريم

يف كل سنة تحصل وزارة التعليم عى مليارات من طلبة املوازي واليوجد 
اي اعمار للكلي�ات وال للمختربات اين تذهب هذه االموال الطائلة؟؟؟ 
الاح�د يعلم اذاََ قضية املوازي مع انها خرق للدس�تور الذي ينص عى 
مجانية التعليم هي ايضاََ قضية فس�اد ويجب ان يتم التحقيق ملعرفة 

رس اختفاء هذه االموال        املوازي_ينتهك_الدستور
  الغوا_اجور_املوازي

  حولوه_للقناة_العامة
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السام عليكم و رحمة الله
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السيد امن بغداد املحرتم
مناش�دة لجنابك�م الكري�م  .. الرج�اء انص�اف املواطن�ن 
املراجع�ن وخصوص�ا الكش�وفات .. حي�ث ان املعام�ات 
تصلك�م  م�ن الطابوو ) تدخل يف س�بات عميق (عندكم من 
٢٥  ي�وم اىل ش�هر ..  عىل الرغم م�ن ان املعقبن  ينجزونها 
برسعة ...                                                                                                                      

                         * طارق السلطاني املوايل

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

السيد امن بغداد املحرتم
م�روع م�اء االس�الة بح�ي 
العام�ل منذ ع�ام  2014 ولحد 
االن ل�م يت�م االنج�از  .. ما هذا 
الفس�اد و الرسقة يف املنطقة .. 

ال حول وال قوة اال بالله  ..  

          * احمد هاشم

السالم عليكم 
مناشدة اىل رئيس الوزراء املحرتم 

نح�ن أصح�اب األرايض الس�كنية ملك رصف 
اكثر من 14 الف قطعه متجاوز عليها املعسكر 
يف مقاطع�ة 10/2 اب�و دش�ري طالبن�ا وزارة 
الداخلية والحش�د اكث�ر من مرة رف�ع تجاوز 
معس�كر الصقر ع�ى قطعن�ا الس�كنية لكي 
يتم فرزه�ا من بلدية الرش�يد لكي يتس�نا لنا 
بنائها بعد التقديم عى سلفة مرصف اإلسكان 
للتخل�ص من ثق�ل االيجارات ع�ى رقابنا ولم 
يت�م االس�تجابة لن�ا م�ع اننا أصح�اب حق يف 
اراضين�ا ونحن نلتمس ونرجوا من س�يادتكم 
التدخل الش�خيص النقاذ قطعنا الس�كنية من 
ه�ذا التجاوز ولن نن�ىس فضلكم علين�ا وانتم 
أه�ل لخدم�ة ش�عبكم ومحبيكم ولك�م جزيل 
الشكر والتقدير واالحرتام ارحمو من يف االرض 
يرحمكم من يف الس�ماء .. والل�ه العظيم تعبنا 

من االيجارات.

                       * مزيونة الشمري

» 14« الف قطعة 
متجاوز عليها

معامالت كشوفات الملكّية

السالم عليكم .. 
�����������������

 أم�ا بعد فنح�ن مجموعة كبرية م�ن املواطنني 
الذين قدموا لغرض التعي�ني بصفة حارس لييل 
ع�ى مالك تربية الك�رخ األوىل و ذلك منذ ش�هر 
11 / 2016 و لح�د اآلن لم تظه�ر النتائج علما 
أن أغلبن�ا يعمل ب�دون أجر منذ عدة س�نوات و 
ننتظ�ر فرص�ة التعيني بفارغ الص�رب و لكن تم 
حجز التعيينات يف الوزارة و تخضع للمساومات 
السياس�ية بني وزارة الرتبي�ة و املديرية أعاله و 
لجنة الرتبية يف مجل�س محافظة بغداد و حاليا 

تق�وم محافظ�ة بغ�داد بتغيري عناوي�ن بعض 
املوظفني اىل حارس لييل لكي يستطيعوا السكن 
يف امل�دارس مما يضي�ع حق الذي�ن خدموا هذه 
املدارس لعدة س�نني بدون مقابل مادي , راجني 
منكم مس�اعدتنا يف التحري عن مصري تعيينات 
الحراس الليليني يف تربية الكرخ األوىل و إنصافنا 

,
و شاكرين لكم ذلك , مع التقدير ...

                          * نورس محمد عيل

معاملة ترقية

سبع سنوات ولم ينجز المشروع

قناة التعلي�م الحكومي الخاص 
املوازي هي قناة مخالفة ملجانية 
التعلي�م الدس�تورية ، وه�ي يف 
وجودها الحايل تعترب قناة فاقدة 
للس�ند القانون�ي وم�ن خالها 
الوزارة برفع  وبمقتضاها تقوم 
العام  س�قف املع�دالت للقب�ول 
يف املجموع�ة الطبي�ة فيضط�ر 
الطالب املتف�وق للتوجه للتعليم 

املوازي.

          * مهند محسن

التعليم الموازي 

أعلن مدير دائرة حماية وتحس�ن البيئ�ة يف املنطقة الجنوبية وليد 
املوسوي عن تحديد سبعة مواقع ملوثة باإلشعاع املسبب لألمراض 
الرسطاني�ة بمحافظ�ة البرة لم ُترفع منه�ا مخلفات الصواريخ 
الحربي�ة إىل اآلن م�ن ضمنه�ا اح�د املؤسس�ات الحكومي�ة، فيما 
فضل املوس�وي عدم ذكر أس�ماء تلك املواقع لتجنب هلع املواطنن 

القريبن منها.
وقال املوس�وي إن دائرة حماية وتحس�ن بيئة املنطق�ة الجنوبية 
س�تبحث مع حكوم�ة الب�رة إمكانية توف�ري املواد اللوجس�تية 
لك�وادر كلية العلوم املتخصصن برفع هذه املخلفات املش�عة كون 

الحكومة املحلية ستكون جهة مستفيدة من هذا املروع.
وتاب�ع املوس�وي انه يف حال رف�ع هذه املخلفات ونقله�ا اىل املقربة 
املؤقت�ة التي تحتاج إىل إس�تحصال موافقات قي�ادة حرس الحدود 
كون ضمن مس�ؤولية القيادة فأن البرة ستعلن خالية من املواد 

املشعة منتصف العام.

أعلن مدي�ر قس�م االرشاف االختصاص يف 
محافظ�ة الب�رة عط�ا عب�د الخالق عن 
تشكيل لجنة تحقيقية بتوجيه وزاري مللف 
اعتداء مدير مدرس�ة املتفوق�ن بحق أحد 

الطاب والذي أدى اىل كرس يد الطالب.
وق�ال عب�د الخالق يف تري�ح صحفي ان 
هن�اك حق ع�ام س�يؤخذ من املدي�ر وفق 
نتائ�ج اللجنة التحقيقية التي ش�كلت من 

قب�ل االرشاف وتربي�ة الب�رة حت�ى وان 
حصل ت�رايض وصلح ب�ن ادارة املدرس�ة 
والطال�ب وذوي�ه. مبين�اً ان ذوي الطال�ب 
توجه�وا بدع�وة جنائي�ة ولم يقدم�وا اي 
ش�كوى يف مديري�ة تربي�ة الب�رة ولكن 
انتش�ار فيدي�و الطالب وذوي�ه الذي نر 
الق�ى تفاعاً واهتماماً م�ن االرشاف العام 

ووجه بفتح تحقيق عاجل يف القضية.

7 مواقع ملوثة باإلشعاع المسبب للسرطان

السام عليكم
����������������������������

مل�اذا تر اللجنة املالية والحكومة عىل اس�تقطاع رواتب 
املوضفن ورفع س�عر الرف لل�دوالر ورفع الرضائب .. 
عىل الرغم من ارتفاع اسعار النفط ملاذا يحاربون املوضف 
البس�يط الذي هو بطور التكوين ..الذي يس�كن بااليجار 
وال�ذي  يقوم ببناء بيت ياويه  ومطلوب س�لف واقصاط 
للدول�ة ولديه اطف�ال يف املدارس االهلي�ة و بالجامعة كل 
ه�ذا وهيثم الجبوري وماجدة التميمي مرين عىل مص 

دماء املساكن ..
الحل الوحيد اعان مقاطعة االنتخابات.

                         *عبدالله شال املشعاوي

ارحموا الفقراء .. يرحمكم اهلل

بعد الديوانية و بابل ... النجف تعطل دوام المدارس 

اين حقوقنا ؟
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مناشدات
مناش�دات كث�رية م�ن منتس�بي الجيش 
قط�ع  بتخصي�ص  بإنصافه�م  االبي�ض 
األرايض التي خصصت لهم كونهم الوزارة 

الوحي�دة الت�ي بتماس مبارش م�ع الوباء 
وبالبصم�ة   100%100 ال�دوام  وكذل�ك 
وكونه�م محرومن م�ن الضمان الصحي 

لهم ولعوائلهم علما أعطت الوزراة شهداء 
كثر يف مجابهة هذا الوباء...

               * محمد مسلم

 تحقيق باعتداء مدير مدرسة المتفوقين بالبصرة على طالب وكسر يده

ازيل�وا التجاوزات ع�ىل االرصفة داخل 
االزقة كل ش�خص باني مش�تمل عىل 
الرصيف وخصوصا املح�ات.. اتصور 

هذا مو كطعان رزق هذا حق الناس.

                            * مهند العطواني 

االهم�ال  م�ن  العام�ل  ح�ي  انق�ذو 
ورصي�ف  تبلي�ط  .نري�د  والحفري�ات 

نظيف وتشجري وانارة.

                            * سمري قاسم 

الس�ام عليكم ه�ل الرتفيع 
او  تاري�خ االس�تحقاق  من 
م�ن تاري�خ ص�دور األم�ر 
وم�ا ذنب املوظ�ف بتقصري 

مسؤول التوقيعات وشكرا

   * صادق محمد

تجاوزات االرصفة 
السيد امن بغداد املحرتم

مجرد سؤالانقذو حي العامل

السام عليكم و رحمة الله
 بع�د انته�اء الح�رب كان�ت املوازنة 
افض�ل م�ن غريها وه�ذا ما اف�اد به 
املس�ؤولون السابقون ولكن ما حدث 
هو اتفاق عىل اذية الشعب و االرضار 
بالعائلة العراقية ..لم يحاس�ب فاسد 
ول�م ترج�ع اىل الخزين�ة دين�ار واحد 
س�وى عىل حس�اب املواط�ن الفقري 
...لم نرى سوى الضحك عىل الذقون..
اضاف�ة اىل االعام ال�ذي زاد من حجم 

البالونة.
                    * مصطفى الحساني

السام عليكم
أي�ن الغرية العراقي�ة .. عندما 
تضي�ع حق�وق األيت�ام يف بلد 
الحضارات مللنا من املناشدات 
والطلب�ات حتى خ�ارت قوانا 
ولم اجد من ينصفني لذا أدعوا 
أهل الغرية الرفاء بالحصول 
رئي�س  الس�يد  ع�ىل مقابل�ة 
ملعاناتي  ليضع ح�دا  ال�وزراء 

وجزاكم الله خريا.

        * مصطفى الحساني

حقوق األيتام الضحك على الذقون

مناشدة الى السيد رئيس الوزراءصيد العدسة

   * سارا عيل احمد

باب للفساد المالي و انتهاك لحقوق الطلبة المتفوقين

بسبب سوء االحوال الجوية 
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أك�د عضو يف الفريق ال�ذي تقوده منظمة الصحة العاملي�ة ويزور مدينة ووهان 
إنه لن يتفاجأ بمدى صعوبة الوصول إىل منش�أ جائحة كوفيد-19، مشريا إىل أن 
األمر يحتاج أعواما من البحث.وقال دومينيك دواير، خبري امليكروبات واألمراض 

املعدي�ة، اليوم الس�بت إن الفري�ق يف ووهان دخل األماك�ن التي طلب من 
الس�لطات الصينية دخولها، محاوالً معرفة تفاصيل األيام األوىل 

النتش�ار ف�ريوس كورونا 
الذي ُرصد ألول مرة يف 

أضاف  ووهان.كم�ا 
“يعلم الجميع كيف 
انت�ر م�ن س�وق 
هوان�ان يف ووهان، 

لك�ن املفتاح ه�و ما 
الوق�ت  ه�ذا  يف  ح�دث 

وقبل�ه”.إىل ذلك، ق�ال دواير، 
وه�و خب�ري أس�رايل يف مكافحة 

فريوس نقص املناعة املكتس�بة املس�بب لإليدز 
وعمل مع منظمة الصحة خالل تفيش سارس وإنفلونزا الطيور، إن لغز” كورونا 

هو أن أوائل حاميل الفريوس بدون أعراض لم يعلموا عىل األرجح بإصابتهم.
وأوض�ح أن الفري�ق أنهى زياراته امليدانية ويس�تعد اآلن لتقديم نتائجه بأوضح 
م�ا يمكن نظرا لحج�م االهتمام بتقريره املتوقع قبي�ل انتهاء ترصيح إقامته يف 

الصني البالغ 28 يوما، تنتهي بنهاية األسبوع املقبل.

كش�فت دراسة بحثية بجامعة كاليفورنيا األمريكية نجاح عقار يحتوى عىل 
مركب مس�تقبالت هرمون االسروجني يس�مى إندازول كلوريد عىل تحسني 
الرؤية لدى مرىض التصلب املتعدد، ُنرت الدراس�ة، التي أجريت عىل الفرئان 
املصابة بمرض التصلب العصبي املتعدد يف مجلة 

Brain Pathology العلمية.
ووفقا لتقرير لصحيفة neuroscience مرض 
التصل�ب العصب�ي املتع�دد، هو م�رض يزيل 
في�ه الجهاز املناع�ي أو يأكل الغط�اء الواقي 
لألعص�اب ويت�م إزال�ة امليال�ني م�ن العصب 
البرصي وأج�زاء أخرى م�ن الجهاز البرصي 
نتيج�ة لذل�ك، يعان�ي ما يقرب م�ن 50٪ من 
مرىض التصل�ب العصبي املتع�دد من التهاب 
العص�ب الب�رصي، ويعان�ي جمي�ع م�رىض 
التصل�ب املتع�دد تقريًبا من ضع�ف يف الرؤية 
يف مرحل�ة م�ا أثناء تطور املرض يمكن أن تش�مل األعراض أل�م العني، وعدم 
وض�وح الرؤية، وفقدان الرؤية التدريجي الذي يمكن أن يؤدي إىل العمى، من 

بني إعاقات برصية أخرى.

نجاح عقار في عالج المضاعفات 
البصرية للتصلب المتعدد

أثبتت دراس�ة حديثة لكلية جونز هوبكنز الطبي�ة يف أمريكا وبالتعاون مع جامعة 
مونسر يف أملانيا أن »الهرش« او الحكة قد تكون مؤرشا لإلصابة بالرسطان.

وبحس�ب مجلة فوك�وس األملانية فإن الدراس�ة التي أرشفت عليه�ا جامعة جونز 
هوبكن�ز األمريكية وبالتعاون مع جامعة مونس�ر يف أملانيا فإن الحكة املتواصلة، 
قد تعني وجود أورام رسطانية يف الجلد أو يف داخل الجسم، وهو ما يستدعي تدخال 

طبيا عاجال.
والجدي�ر بالذك�ر أن هناك العدي�د من عالمات 
اإلن�ذار املبك�رة للرسط�ان، التي يج�ب الحذر 
منها، والتي تشري بقوة إىل قرب اإلصابة بمرض 
الرسطان ما يس�توجب زي�ارة رسيعة لألطباء 
من أجل األطمئنان ومحارصة املرض يف مراحله 

املبكرة.
وهن�اك أعراض أخ�رى عام�ة لإلصابة بمرض 

الرسطان منها: 
��� تغي�ريات يف الجلد: إذا الحظ�ت وجود بقعة 
غ�ري عادية بالحجم والش�كل واللون عىل جل�دك، فعليك مراجع�ة طبيب األمراض 

الجلدية للتأكد ما إذا كانت البقعة تحمل خاليا رسطانية
��� تورم الغدد اللمفاوية: إّن تورم الغدد الصغرية كتلك املوجودة يف الحلق واإلبطني 
وغريه�ا من األماكن غالب�ًا ما تعني اإلصابة بعدوى أو بكتريي�ا. إال أّن بعض أنواع 

الرسطان كرسطان الغدد اللمفاوية ورسطان الدم يمكن أن تسبب هذا التورم.

الصحة العالمية: معرفة منشأ كورونا 
قد تستغرق أعواما

خطر صحي يرتبط بتناول الكثير من الخبز األبيض والمعكرونة في نظامك الغذائي

أطباء بريطانيون يصدرون تحذيرا بخصوص نزالت البرد

رذاذ مطهر لألنف ُيظهر فاعلية ضد الفيروسات

تقنية عراقية جديدة.. طباعة ثالثية االبعاد ألورام الدماغ العميقة

أك�د مجموع�ة من األطب�اء وخ�راء الرعاي�ة الصحية يف 
بريطاني�ا، رضورة التعام�ل م�ع أع�راض ن�زالت ال�رد 

الشائعة عىل أنها عالمة عىل فريوس كورونا.
ووفًقا للتقارير، وقع 140 من املمارس�ني العامني وخراء 
الرعاي�ة الصحي�ة يف رشق لندن رس�الة مفتوحة إىل كبري 
املس�ئولني الطبي�ني كري�س ويت�ي والدكت�ورة س�وزان 
هوبكن�ز من الصح�ة العامة يف إنجل�را، مطالبني بإدراج 
األمراض الشائعة تحت أعراض فريوس كورونا املحتملة.

وبحس�ب موقع »تايمز أوف إنديا« ق�ال األطباء العامون 
إن امل�رىض عادة ما يعانون من أع�راض نموذجية لنزالت 
ال�رد مثل التهاب الحلق وس�يالن األن�ف والصداع قبل أن 
تثب�ت إصابتهم بفريوس كورونا، كما إنهم يحثون الناس 
عىل الترصف مثل األش�خاص الذين يعان�ون من أعراض 
خفيف�ة ينرون الف�ريوس عن غري قص�د معتقدين أنه 
مجرد نزلة برد شتوية.وقال أحد األطباء العامني، الدكتور 
أليكس سوهال، املؤلف املشارك للرسالة املنشورة يف املجلة 

الطبي�ة الريطانية، »هؤالء امل�رىض لم يفكروا يف كثري 
من األحي�ان يف أنهم قد يكون�ون مصابني بكورونا 

ول�م يعزلوا ذاتًيا يف األي�ام األوىل عندما كانوا أكثر 
عدوى«.وأوضح »تركز الحملة الدعائية الوطنية 
عىل الس�عال وارتف�اع درجة الح�رارة وفقدان 
الش�م أو التذوق كأعراض يج�ب أن تكون عىل 
دراي�ة بها - فق�ط املرىض الذي�ن يعانون من 
ه�ذه األعراض هم القادرون ع�ىل الوصول إىل 
اختبار كورونا ع�ر اإلنرنت من خالل موقع 

.»NHS حجز اختبار
وق�ال س�وهال إن »م�ن ال�روري اآلن 

تغي�ري تعريف حال�ة كورون�ا يف اململكة 
لتش�مل  االختب�ار  ومعاي�ري  املتح�دة 

ال�زكام )س�يالن األنف( وال�رد، مما 
يجعلها متوافقة مع منظمة الصحة 

العاملية.

حص�ل األس�تاذ املس�اعد الدكت�ور منري 
خماس فرج استش�اري جراحة الجملة 
العصبي�ة يف كلي�ة الطب جامع�ة بغداد 
ضم�ن فري�ق بحثي طب�ي عراق�ي عىل 
التخطي�ط- وزارة  م�ن  اخ�راع  ب�راءة 
الجه�از املرك�زي للتقيي�س والس�يطرة 
النوعي�ة وذل�ك لتمكنه�م من اس�تعمال 
تقان�ة الطباع�ة ثالثية االبع�اد للوصول 
اىل األورام العميقة للدماغ بدال من جهاز 
املالحة الجراحية الخاص بهذه العمليات.
وتقان�ة الطباعة الثالثي�ة االبعاد طريقة 
يت�م بها تحويل مل�ف الرنني املغناطييس 
للمري�ض املص�اب بورم عمي�ق بالدماغ 
اىل ص�ور مجس�مة وبالحج�م الطبيعي 
وارس�الها بصيغ�ة معين�ة اىل الطابع�ة 
املجس�مة لغ�رض طباعة نم�وذج طبق 
األصل وبالحج�م الطبيع�ي للدماغ الذي 

بالنية اجراء التداخل الجراحي عليه.
ويت�م احض�ار ه�ذا النم�وذج اىل صال�ة 
العمليات ويقوم الجراح بدراسته وتحديد 
النقط�ة املث�ىل للب�دء باخ�راق الدم�اغ 
واملس�ار الالزم اتخاذه للوصول اىل الورم 
بأقل رضر لألنس�جة الطبيعية التي يمر 
عليها وكذلك لتجنب املرور بأماكن تؤدي 

اىل رضر دائم�ي لوظائ�ف هامة بالدماغ 
وذلك يت�م بعد مطابقة دماغ املريض مع 
النم�وذج املعم�ول بالطابعة وه�ذا يوفر 
من وق�ت العملية الجراحي�ة ويقلل من 
تعرض املريض ل�ألذى أو الحتمالية عدم 

الوصول للورم اثناء العملية.
وتس�تعمل هذه التقانة يف عمليات أورام 

الدم�اغ العميق�ة كافة والت�ي تحتاج اىل 
جهاز املالحة الجراحي�ة إلتمام العملية 
والت�ي تمت�از بكونه�ا طريق�ة مبتكرة 
فهي غري مذكورة كاس�تعمال بعمليات 
األورام العميق�ة للدماغ أو كبديل لجهاز 
املالح�ة الجراحي�ة وذات كلف�ة قليلة إذ 
أن مس�تلزمات الطباعة لخمسة مرىض 

كمعدل تكلف بكرة واحدة بثالثني دوالر.
كما يتم التخطيط للعملية الجراحية من 
حيث م�كان الفتح ونقطة فت�ح الدماغ 
واملس�ار الواجب اتخ�اذه داخ�ل الدماغ 
وص�وال لل�ورم حتى قب�ل ي�وم العملية 
واالرضار  العملي�ة  وق�ت  م�ن  وتقل�ل 
الناتج�ة م�ن اتالف أنس�جة زائ�دة من 
الدم�اغ س�عيا للوص�ول لل�ورم وبالتايل 
تقلل من االثار الجانبية للمريض بسبب 
فتح الدم�اغ وتزي�د من كف�اءة الجراح 
لرسعة وصوله للورم وبأقل خسائر من 
نسيج الدماغ فضالً عن عدم تسجيل أي 
حالة فشل للوصول للورم عند عدم توفر 

جهاز املالحة الجراحية.

أطعمة تحتوي على فيتامين C أكثر من البرتقال
منذ ظهور جائح�ة كورونا، أصبح الحفاظ عىل 
مناع�ة الجس�م وتعزيزها م�ن أه�م األولويات 
ل�دى الجمي�ع، وبما أن فيتام�ني C هو أحد أهم 
العن�ارص الغذائية التي تعزز مناعة الجس�م فم 
ال�روري التع�رف ع�ىل األغذية الت�ي تحتوي 
عىل فيتامني C.وع�ىل الرغم من أن الرتقال من 
األطعمة املعروفة التي تحتوي عىل فيتامني C إال 
أن هنالك الكثري من األطعمة األخرى التي تحتوي 
عىل فيتامني C بكمي�ات أكر من الرتقال.فيما 
 C ييل أهم األغذي�ة التي تحتوي كميات فيتامني
تفوق الكميات املوجودة يف الرتقال، بحس�ب ما 

أوف إنديا:أوردت صحيف�ة تايمز 

البابايا:
تش�ري الدراس�ات إىل أن تن�اول البابايا يمكن أن 
يحس�ن عملية الهضم، ويفتح البرة، وينظف 
الجي�وب األنفية ويقوي العظ�ام. يحتوي كوب 
.C واحد من البابايا عىل 88.3 مجم من فيتامني

الفراولة:
يحتوي كوب واحد من الفراولة عىل حوايل 87.4 
مجم من فيتامني C، وليس هذا فقط، فالفراولة 
توف�ر لك جرعات مناس�بة من حم�ض الفوليك 

واملركبات األخرى التي تعزز صحة القلب.
أو  نيئ�اً  كان  القرنبيط:س�واء 
البخار،  مطهواً ع�ىل 
تناول رأس  فإن 

صغ�ري 

من القرنبيط يمنح�ك 127.7 مجم من فيتامني 
C م�ع 5 جرامات من األلي�اف و 5 جرامات من 

الروتني.
األناناس:

يحت�وي األناناس ع�ىل الروميلني، وه�و إنزيم 
هضمي يس�اعد ع�ىل تكس�ري الطع�ام وتقليل 
االنتفاخ. يعمل الروميلني كعامل طبيعي مضاد 
لاللتهاب�ات يس�اعدك عىل التعايف بش�كل أرسع 
بعد التمرين الش�اق. تحتوي حص�ة واحدة من 

.C األناناس عىل 78.9 مجم من فيتامني
الروكيل:

ال�روكيل ل�ه خصائص تمن�ع الرسطان. حصة 
واح�دة من ه�ذه الخروات تحت�وي عىل 132 

مجم من فيتامني C واأللياف.
املانجو:

املانج�و غن�ي بفيتامني C بكث�رة. تحتوي حبة 
مانجو متوسطة الحجم عىل حوايل 122.3 مجم 

.C من فيتامني
الفلفل األحمر:

الفلف�ل األحم�ر منخفض يف الس�عرات 
الحراري�ة وغن�ي بكثاف�ة بالعن�ارص 
الغذائية املختلفة التي تحسن الحالة 
املزاجي�ة. تحت�وي 100 ج�رام من 
الفلف�ل األحم�ر عىل ح�وايل 127.7 

.C مجم من فيتامني

أف�ادت دراس�ة أن تن�اول الكث�ري م�ن الخب�ز 
األبي�ض والحب�وب املك�ررة واملعكرونة يرتبط 

بزيادة مخاطر اإلصابة بأمراض القلب.
وتوجد املنتج�ات املكررة بانتظام يف الخبز 
األبيض والحبوب والحلويات واملعجنات. 
وأبرز الخراء اآلن ال�رر الذي يمكن 
باحث�ون  بالقل�ب.ودرس  تلحق�ه  أن 
م�ن جامع�ة »م�اك ماس�ر« يف كندا، 
137000 ش�خص م�ن جميع أنحاء 
العالم.وجمع�وا معلوم�ات عن نمط 
حياة املشاركني والتاريخ الطبي يف بداية 
اس�تبيانات  واس�تخدموا  الدراس�ة، 
الطع�ام لتقيي�م تناولهم للحبوب 
الكامل�ة  والحب�وب  املك�ررة 

واألرز األبيض.وتب�ني أن األف�راد املصنفني عىل 
أنه�م يتناول�ون كمي�ات كب�رية م�ن الحبوب 
املك�ررة، يأكل�ون 350 غراما ع�ىل األقل يوميا 
- تقريب�ا حمول�ة قياس�ية كامل�ة م�ن الخبز 
األبي�ض. ويف حني أن أولئك الذي�ن حصلوا عىل 
أق�ل جرعة، تناولوا أقل م�ن 50 غراما يف اليوم 
- زهاء رشيحة ونصف الريحة.ثم جرى تتبع 
الوفي�ات الناجمة عن أم�راض القلب واألوعية 
الدموي�ة، بما يف ذلك النوبات القلبية والس�كتة 
الدماغية وفش�ل القلب عىل مدى 9 س�نوات يف 
املتوسط.ووجدت النتائج، التي نرت يف املجلة 
الطبي�ة الريطاني�ة، أن أعىل فئ�ة من املدخول 
ارتبطت بنس�بة 33٪ بخط�ر اإلصابة بأحداث 
خط�رية يف القل�ب واألوعي�ة الدموي�ة مقارنة 

بأدنى تناول.
كما ارتبط تناول كميات أكر مع ارتفاع ضغط 
الدم.وع�ىل الرغم من أن األرز األبيض يعتر من 
الحب�وب املكررة، إال أنهم لم يج�دوا أي ارتباط 
ب�ني املدخول وأمراض القلب واألوعية الدموية، 
ويش�ريون إىل أن بع�ض أن�واع األرز األبيض قد 
يكون له�ا ميزة غذائية ع�ىل منتجات الحبوب 
املك�ررة األخرى.ويق�رح الباحث�ون تش�جيع 
تن�اول كمي�ات أقل م�ن املنتجات املك�ررة مع 
الح�ث ع�ىل تن�اول كمي�ات أكر م�ن الحبوب 

الكاملة.
الكربوهي�درات  كمي�ة  تقلي�ل  »إن  وكتب�وا: 
وتحس�ني جودتها أمر رضوري لتحقيق نتائج 

صحية أفضل«.

قام فريق من العلماء الدوليني مؤخرًا بالتحقيق يف 
-PVP فعالية مطهر لألنف يحتوى عىل مادة

1، وهو مركب من البويل فينيل بريوليدون 
والي�ود، يف الوقاي�ة م�ن ع�دوى فريوس 
تركيب�ة  أن  العلم�اء  كورونا.والح�ظ 
PVP-1 املس�تخدمة يف رذاذ األنف املتاح 
تجارًي�ا )Nasodine( تعم�ل عىل تعطيل 
نشاط فريوس كورونا يف غضون فرة زمنية 
 bioRxiv قصرية، وذلك وفقا ملوقع  ما قبل الطباعة

*.ونظ�رًا ألن ت�رسب الف�ريوس م�ن تجوي�ف األن�ف والجهاز 
التنفيس العلوي هو األس�لوب األس�ايس النتق�ال العدوى، فإن 
التخلص العالجي املبكر من فريوس كورونا يف التجويف األنفي 
يمكن أن يقلل بشكل كبري من خطر انتقال العدوى من شخص 
آلخر وكذلك انتشار العدوى.وقام العلماء بفحص فعالية مركب 
PVP-1 يف القضاء عىل عدوى كورونا من خالل إجراء سلس�لة 
م�ن التجارب يف املختر، ومن املع�روف أن PVP-1 يحتوي عىل 
مجموعة واس�عة من التأثريات املضادة للميكروبات ويستخدم 

بشكل روتيني كمطهر للجلد واألغشية املخاطية.

الخاص�ة  القص�ص  بع�ض  أث�ارت 
باألش�خاص الذين تلقوا لقاح فريوس 
كورون�ا ومرضوا بعد ذل�ك، الكثري من 
الخ�وف، حيث يزع�م البع�ض أن هذه 

عالمة عىل خطر يحيط  بالجرعات.
وم�ع ذلك وفق�ا لتقري�ر صحيفة دييل 
س�تار«dailystar«، فع�ىل الرغ�م م�ن 

أن هن�اك فرص�ة ضئيلة ألن تش�عر 
بالتعب بع�د تلقيحك، فقد يكون 

هذا يف الواقع عالمة جيدة.
ووفق�ا للتقري�ر، ال يحت�وي 

أي م�ن اللقاح�ني املتاحني 
املتحدة  اململك�ة  حالًي�ا يف 
كامل�ة،  ع�ىل فريوس�ات 
لقاح�ات  تحف�ز  حي�ث 
اكس�فورد  اس�رازينيكا 
وفايزر بيونتك اس�تجابة 
مصممة  قوي�ة،  مناعي�ة 

لحمايتك، ولكنها قد تسبب 
آثاًرا جانبية مثل القشعريرة 

والحمى والصداع.
ونظام املناعة يف الجس�م متقدم 

بم�ا يكفي لي�س فق�ط لتحديد ما 

إذا كان�ت ه�ذه الخي�ط الجرثومي هي 
يشء معت�اد علي�ه، ولكنه ق�ادر أيًضا 
ع�ىل تحدي�د م�دى رضره، و يمكن أن 
يفرق بني الفريوسات والطفيليات، مع 

استعادة األنسجة التالفة.
وتنشأ »اآلثار الجانبية« ل� كورونا مثل 
ارتفاع درجة الحرارة أو التعب يف الواقع 
من جهاز املناعة يف الجسم الذي يحاول 
صد الفريوس، وليس الفريوس نفسه، 
وتش�مل اآلثار الجانبية للق�اح الفعيل 
تورًم�ا يف موق�ع الحق�ن، باإلضافة إىل 
الته�اب العض�الت وتضخ�م الغ�دد 
الليمفاوي�ة - يف بع�ض الحاالت 
اس�تجابة  ت�ؤدي  الن�ادرة، 
الجس�م للق�اح إىل اإلصاب�ة 

بالحمى.
باآلث�ار  يتعل�ق  فيم�ا 
الجانبية الخط�رية ، فإن 
الحساس�ية املفرطة )رد 
ش�ديد(  تحس�يس  فع�ل 
ومتالزم�ة غي�الن باري�ه 
)تل�ف األعص�اب بس�بب 
االلتهاب( هما استجابتان 
ع�ىل  مناقش�تهما  تم�ت 
نطاق واس�ع، ولكن من املهم 
مالحظ�ة حدوثهم�ا عن�د تكرار 

أقل من واحد من 500000 جرعة.

تقرير بريطاني يكشف اآلثار الجانبية للجرعة األولى للقاحات تدرب جهاز المناعة

يتجاهله الجميع.. عارض متكرر 
لالصابة بالسرطان



...  االمام الحسين ) عليه السالم (فمن قبلني بقبول الحق فاهلل أولى بالحق

مواقيت ال�صالة

قال رسول اهلل)صىل اهلل عليه وآله وسلم(: »أال أدلكم عىل 
سالح ينجيكم من أعدائكم، ويدّر أرزاقكم؟ قالوا: بىل،
قال: تدعون ربكم بالليل والنهار، فإن سالح المؤمن الدعاء«
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) نور عىل نور (

ستاينارسدوتري،  فالديس  اآليسلندية،  املصممة  تبدع 
من  أوعية  فتصنع  اللحوم،  صناعة  من  ثانوية  منتجات 
عظام الحيوانات، ومواد تغليف حيوية شفافة من جلودها، 
وهاتان املادتان تذوبان يف املاء الساخن، وتتحلالن يف غضون 
طرق  البتكار  محاولة  تصاميمها  تقريباً.تشكل  أسبوع 
املسالخ. تنتجها  التي  النفايات  استخدام  إلعادة  جديدة 

من  موادها  مصادر  إن  »ديزين«،  ملجلة  الفنانة  وقالت 
املسالخ املحلية واملزارعني، وإنها تصنع األوعية واملزهريات 
عن طريق طحن العظام إىل مسحوق، باستخدام آلة هاون 
»إم  املضغوط  الخشب  بتصنيع  العملية  مشبهة  متطورة، 
رابطاً  يعمل  الذي  الصمغ  تصنع  أنها  وأوضحت  إف«،  دي 
الفاكهة  مستخلص  يف  العظام  وضع  طريق  عن  لألوعية، 

الجيالتني  لتجميع  الخليط  غيل  عىل  تعمل  ثم  الحامضة، 
ونرشه  حفره  ثم  السرياميك،  صناعة  غرار  عىل  وقولبته، 
وتقطيعه بالليزر بعد أن يجف. تلك األوعية تبقى متماسكة، 
طاملا أنها جافة، وتذوب يف املاء الساخن يف غضون أسبوع 
جلد  من  آخر  مرشوعاً  املصممة  أبدعت  تقريباً.وقد 
غيل  عىل  ينطوي  الحيوي«،  البالستيك  »جلد  الحيوانات 

جلود الحيوانات لجمع الجيالتني، كما كان يفعل الناس 
لعقود، يف سبيل صنع غراء خشبي، مع إدخال تعديالت 
إيجاد  إىل  عمدت  وإنها  بالبالستيك  أشبه  مادة  إلنشاء 
ال  حتى  صحيح،  بشكل  املادة  لتجفيف  طريقة  أفضل 
بخلط نسب مختلفة من كحول  تتشوه، وجعلها مرنة 

السكر فيها.

أبه، وأنه ال يعرج إال عندما يكون موجودا.
التواصل  مواقع  رواد  من  الكثري  عرب  وقد 
يف  الكلب  ذلك  بمهارة  إعجابهم  عن  االجتماعي 
رائع«.  هذا  يقلدك،  »إنه  أحدهم:  وقال  التمثيل، 
فيما غرد آخر: » أنه يتعاطف معك« وثالث تمنى 
لكليهما »الشفاء العاجل«.ورغم أن البعض شكك 
يف أن يكون الكلب ميشيل يقلد صاحبه وأن ثمة 
دراسة  أن  غري  أطرافه،  أحد  يف  حقيقيا  خطبا 
عىل  أدلة  عىل  وجدت   ،2011 العام  يف  أجريت 
أن  مشرية  للكالب،  والتلقائي«  العفوي  »التقليد 
بعضهم يقلد أصحابه من البرش حتى لو كان ذلك 

سيرض بهم.

االحد  7  شباط  2021   العدد  2519  السنة الحادية عشرة

الذين  والسياح  باملتنزهني  ذرعاً  ضاق  أن  بعد 
بالقرب  تقعان  أثرية  وطاحونة  الشالل  يزورون 
أردني، عىل تجريف مجرى  أقدم مزارع  أرضه،  من 
األثرية  الطاحونة  مبنى  وهدم  شقري  أبو  شالل 
التحقيق  الزراعي.وبارشت الجهات األمنية  بالجرار 
شقري  أبو  شالل  مجرى  وتجريف  ردم  مالبسات  يف 
إضافة  بالوادي،  الطبيعية  املياه  شالالت  أهم  أحد 
للعهد  أثرية تعود  إىل تحطيم مبنى طاحونة حبوب 
الكورة. بلواء  زقالب  وادي  بمنطقة  العثماني 

الكعابنة،  الخنان  بكر  الكورة  لواء  مترصف  وقال 
عىل  لالطالع  لجنة  ستشكل  اإلدارية  الحاكمية  إن 
التابع  الناجمة عن تجريف مجرى الشالل  األرضار 
األثرية  الطاحونة  وتدمري  والري،  املياه  لوزارة 
اتخاذ  سيتم  أنه  الخنان  أثري.وأكد  كمعلم  املسجلة 
مختلف اإلجراءات القانونية واإلدارية بحق املتسببني 
لحماية  املعنية  الجهات  مع  والتنسيق  الفعل،  بهذا 

املنترشة  األثرية  والطواحني  الطبيعية  املعالم 
الجاذبة  املناطق  من  يعترب  الذي  زقالب  بوادي 
األردنية  الجمعية  رئيس  واملتنزهني.وقال  للزوار 
لحماية الحياة الربية عمر العودات لوكالة األنباء 
األردنية »برتا«، إن العمل التخريبي بردم وتجريف 
غري مسؤول  بيئية وسلوكاً  يعترب جريمة  الشالل 
يف إفساد األنظمة البيئية الواجب املحافظة عليها 
موئالً  تعترب  املنطقة  أن  إىل  طبيعي.ولفت  كإرث 
عليها  االعتداء  يشكل  ما  والحيوان  للنبات  حيوياً 
تأثرياً سلبياً مبارشاً عىل مكوناتها الطبيعية، داعيا 
وتطبيق  الحادثة  متابعة  اىل  العالقة  ذات  الجهات 
ومحاسبة  البيئية  للحياة  الناظمة  القوانني 
املنطقة بشكوى  يف  بها.وتقدم مزارعون  العابثني 
يف  استخدمت  جرافة  وسائق  مزارع  بحق  أمنية 
القضاء عىل معالم سياحية يتمتع بها املتنزهون 

والزوار.

تحويل عظام الحيوانات إلى أوعية

 الكاظمية.. المدينة المقدسة لدى المسلمين في العالم

عىل  النيل،  دلتا  يف  املرصية  الدقهلية  محافظة  يف  الذهبية  للمشغوالت  محل  رسق 
املحل  سقف  بكرس  اللصوص  قام  حيث  ظرفاء«،  لكن  »لصوص  فيلم  غرار 
املحل عن طريق  إىل  الهبوط  العقار نفسه، ثم  الشقق أعاله يف  من إحدى 
بتكسري  قاموا  مجهولني  أن  مرصية،  إعالم  وسائل  الحبال.وذكرت 
عادل  الكوميدي  النجم  فعل  مثلما  الذهبية  املشغوالت  محل  سقف 
ظرفاء«  لكن  »لصوص  فيلم  يف  مظهر  أحمد  الراحل  والفنان  إمام 
الذي أنتج عام 1968.وقام صاحب املحل بإبالغ الرشطة، التي أجرت 
فحصاً لواقعة الرسقة، ووجدت أن املتهمني قاموا بإخفاء وجوههم 
وفصل الكامريات عن املحل واستولوا عىل كمية كبرية من املشغوالت 
الذهبية تقدر بـ6 كيلوغرامات ذهب، والذوا بالفرار. وجار التحقيق 

والبحث عن الجناة.

طفل يخترق بريد والده اإللكتروني ويطالبه بـ137 ألف دوالر

تاريخ بغداد ،يمتد عرب العديد من العصور حيث 
وأطلق  العباسية  الدولة  عهد  يف  املدينة  شيدت 
السالم  ومدينة  الزوراء  إسم  القديم  يف  عليها 
الخالفة  ومركز  الدنيا  عاصمة  بغداد  وكانت 
املعالم  من  بالكثري  بغداد  .وتزخر  االسالمية 
واملقامات  واملساجد  والحضارية  التاريخية 
االسالمية .وتعد الكاظمية  إحدى املدن العراقية 
العراق  مدن  من  وهي  القدم  منذ  املعروفة 
جثماني  الطيبة  تربتها  تضم  حيث   ، املقدسة 
اإلمامني املعصومني اللذين نسبت اليهما تسمية 
جعفر  بن  موىس  اإلمام  وهما  الكاظمية  مدينة 
الجواد  عيل  بن  محمد  األمام  وحفيده  الكاظم 
املراكز  من  الكاظمية  تعد  كما   ، السالم  عليهما 
كل  من  الزوار  يقصدها  التي  الكبرية  املقدسة 
مكان يف العراق والعالم العربي واإلسالمي ، حيث 
يصل عدد الزائرين سنوياً بمئات املاليني وخاصًة 
السالم  عليه  الكاظم  اإلمام  إستشهاد  ذكرى  يف 
حيث يصل العدد أحياناً اىل أكثر من عرشة ماليني 
زائر. واىل الكاظمية تنتسب الكثري من البيوتات 
العلوية واألرس العلمية واألدبية التي ادى ابناؤها 
أطلق  وقد   . العراق  تاريخ  يف  وفعاالً  مهما  دوراً 
الزوراء وأيضاً  أسم  الكاظمية قديماً  عىل مدينة 
إسم مدينة السالم وكانت ذات يوم عاصمة الدنيا 

ومركز الخالفة اإلسالمية .
تقع الكاظمية اىل الشمال من مدينة بغداد  وعىل 
بعد خمسة كيلو مرتات تقريباً من الجانب الغربي 
للمدينة ، وعىل الضفة اليمنى لنهر دجلة بجانب 

 ، . يحدها من الجهة الرشقية نهر دجلة  الكرخ 
ومن الجهة الغربية أرايض الغرابية ، ومن جهة 
أرايض  الجنوب  ومن  التاجي  أرايض  الشـــمال 
العكيدات ، كما وترتبط بجانب األعظمية بجرس 
جهة  من  ترتبط  ،وكذلك  األئمة   جرس  يعرف 
الكرخ. جانب  من  الرصافية  بجرس  الشالجية 
عندما أستشهد اإلمام الكاظم عليه السالم سنة 
حيث  الكربى(،  قريش  )مقربة  دفن  )183هـ( 
يوجد مرقده الرشيف الذي يعد اليوم تحفة فنية 
بالفسيفساء  املطعم  اإلسالمي  الطراز  بناء  من 
واملآذن  القبتني  الذي يكسو  والذهب  والقاشاني 
األربعة ، وقد دفن فيها بعده حفيده الجواد سنة 
تيمناً  بـ)الكاظمية(  املدينة  وسميت  )220هـ( 
بكاظم  يعرف  كان  السالم  عليه  ألنه  بالكاظم 
الغــيظ .ومن اهم محالتها هي  محلة الشيوخ  
،محلة التل  ،محلة الدباغخانة  ،محلة القطانة  
البحية   ، محلة  النواب  ،محلة  العطيفية   ،محلة 
 ، السميالت    ، الشالجية    ، العبيد  عكد  ،محلة 
يف  املوجودة  الشوارع  ومن    . الشيخ  وفضوة 
شارع  واملعروفة   املقدسة  الكاظمية  مدينة 
الدروازة   باب  ،شارع  القبلة   ،شارع  املراد   باب 
، شارع قريش ، شارع الزهراء  ،وشارع االمام 
يف  فيوجد  مساجدها،  ع.اما  الكاظم  موىس 
الصحن املطهر لإلمام الكاظم جامع كان يعرف 
بالجامع الصفوي وحالياً يسمى بجامع الجواد 
ويقع خلف مرقد اإلمامني ، وكذلك مسجد قايض 
يرجع  نسبه  ان  يقال  الذي  يوسف  ابي  القضاة 

مالصق  وهو  مسعود  بن  الله  عبد  الصحابي  اىل 
ايضاً  وهناك   . املطهر  الكاظمي  الحرم  لسور 
مسجد براثا، الذي كان يعرف بـ)جامع املنطقة( 
القرب  العتيقة(واىل  بـ)مشهد  يعرف  وكذلك 
يوشع  النبي  مسجد  إنه  يعتقد  مشهد  ثمة  منه 
الله  نبي  فتى  مشهد  إنه  وقيل  السالم(  )عليه 
موىس )عليه السالم( واىل جانبه قرب يقال له إنه 
املشاهد  الكثري من  الكاظمية  . ويف  البهلول  قرب 
:قرب  اإلمامني ومنها  اىل مشهد  إضافة   والقبور 
الكاظم  اإلمام  بن  األصغر  إبراهيم  بن  موىس 
وجده  أبيه  مرقد  جانب  اىل  السالم(ويقع  )عليه 
الريض  الرشيف  مرقد  وكذلك   ) السالم  )عليهما 
)قدس( الذي تويف سنة )406هـ( والقرب موضع 
اىل  نقل  ثم  ومن  ببغداد  داره  يف  تويف  كونه  شك 
كربالء ليدفن فيها ، وكذلك مرقد أخيه الرشيف 
)436هـ(  سنة  يف  تويف  الذي  )قدس(  املرتىض 
الخواجة  )قدس( وقرب  املفيد  الشيخ  قرب  وايضاً 
أبي  القايض  وقرب  )قدس(  الطويس  الدين  نصري 
الذي توىف سنة  الكويف  يوسف يعقوب األنصاري 
كانت  التي  واملدارس  املكتبات  )182هـ(.ومن 
مدينة  ومكتبة  مدرسة   ، الكاظمية  بها  تشتهر 
مدينة  ان  .يذكر  الخاليص  مهدي  للشيخ  العلم 
من  لعدد  مدفناً  كانت  تأسيسها  قبل  الكاظمية 
السالم( )عليه  عيل  اإلمام  مع  إستشهدوا  الذين 
تصبح  ان  )37هـ(قبل  سنة  الخوارج  حرب  يف 
بني      . قريش  مقابر  بإسم  للقريشيني  مقربة 

سنة )367 هـ ــ 765 هـ( .
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لمنع اقتراب السياح من أرضه.. يجرف شالاًل 
سياحيًا ويدمر طاحونة أثرية !

معالج شعبي يدعي اختراع 15 دواء تعيد البصر للمكفوفين

سريا«،  ديال  »كوريريي  صحيفة  أكدت 
الذي  املرشد  أن  األربعاء،  أمس  يوم 
كان  ميالنو  مدينة  يف  املوت  حتى  تجمد 
شهرياً. ومعاشاً  البنك  يف  أصوال  يملك 

أومربتو  املرشد،  أن  الصحيفة،  وذكرت 
 75 العمر  من  البالغ  دياكو،  كوينتينو 
عاما، ترك بيت أهله يف إقليم يف كاالبريا 
إىل  وتوجه  عاما،   17 عمره  كان  عندما 
العمل يف ميونيخ، وال تعرف عائلته عنه 
شيئا كما من غري الواضح كيف اكتسب 
»دييل«  صحيفة  أمواله.وحسب  دياكو 
كان  اإليطالية،  ميالنو  مدينة  ومقرها 
يمتلك دياكو أكثر من 100 ألف يورو يف 
حسابه املرصيف إىل جانب 19 ألف يورو 

تمتعه  عن  فضال  األسهم،  من 
من  شهري  تقاعدي  بمعاش 

قدره  ميونيخ  يف  وظيفته 
750 يورو، كما كان يمتلك 

كاالبريا  يف  منزاًل  أيًضا 
 . نقل  وعربتي 

صغريتني.

سرقة على طريقة فيلم »لصوص لكن ظرفاء«
تطبيقات  أحد  بالسعودية  شعبي  معالج  استغل 
أنها  ادعى  ألدوية  الرتويج  يف  االجتماعي  التواصل 
النظر  وإعادة  العيون  أمراض  عالج  يف  تساعد 

للمكفوفني.
»الوطن«  لصحيفة  وفقا  املعالج،  وقال 
 15 اخرتع  إنه  السعودية، 
مثل  العيون  ألمراض  دواء 
واملياه  العيون،  جلطة 
الطائرة،  والذبابة  البيضاء، 
وأن هذه األدوية تعيد البرص 

للمكفوفني.
هذه  مستخدمي  أحد  وذكر 
لعالج  استخدمها  أنه  األدوية 
يتهيأ  أنه  والحظ  السكري، 
أن  مضيفا  يرى،  أنه  أحيانا  له 

عليها األدوية  حصل  التي 
تحتوي  املعالج  من 

السوداء  والحبة  الحنظل  وعشبة  اإلبل  بول  عىل 
هذه  أن  آخران  شخصان  أكد  حني  يف  والزنجبيل، 
النظر وأن ما قاله  األدوية لم تساعدهما يف تحسن 

املعالج مجرد أكاذيب.
وتحليل  السموم  استشاري  أوضح  جهته،  ومن 
فيصل  امللك  بمستشفى  واألعشاب،  األدوية 
محمد  الدكتور  األبحاث،  ومركز  التخصيص 
هذا  يستخدمها  التي  املكونات  الطفيل، خطورة 
املعالج الشعبي، حيث ذكر أن الخلطات الشعبية 
تكون غري معقمة، وأن إضافتها لبول اإلبل يؤدي 
إىل تكاثر الجراثيم والبكترييا ومشاكل يف الجهاز 

الهضمي قد تصل للتسمم.
أمراض  بعالج  الحنظل«  »عشبة  صلة  ونفى 
هذه  أن  أكدت  الدراسات  أن  إىل  الفتا  العيون، 
تتسبب يف تقرحات ونزيف  العشبة خطرية وقد 
هذه  مروجي  عن  اإلبالغ  إىل  داعيا  للمعدة، 

الخلطات.

يموت من البرد .. رغم 
امتالكه أموااًل طائلة

 تعترب الدراجات الهوائية واحدة من وسائل النقل املفضلة 
يف الثقافة اليابانية، ومع ارتفاع عدد مستخدميها ابتكرت 
كان  التي  الدراجات  لركن  ثورية  طريقة  محلية  رشكة 
الرئيسية  والشوارع  الطرقات  أرصفة  يشوه  مظهرها 
لكثرتها.ففي عام 2013، أطلقت رشكة الهندسة اليابانية  
Giken Seisakusho Co. LTD   مرشوعها »إيكو سايكل« 
عدة  بذلك  لتحل  األرض،  تحت  الهوائية  الدراجات  ملواقف 
مشاكل منها االزدحام وتعرض الدراجات للرسقة أو التلف 
بسبب سوء الطقس. وعىل مر السنني انترشت هذه املواقف 
يف عدة مدن يابانية وال يزال عددها يتزايد ليومنا هذا، كما 

تجد هذه املواقف الذكية يف مدن أخرى من العالم.
الدراجات تحت األرض يف طوكيو أشبه  يبدو نظام تخزين 
دراجتك  ركن  يمكنك  إذ  علمي.  خيال  فيلم  من  متقنة  بآلة 
سبعة  املوقف  مساحة  تبلغ  واحدة.  زر  بكبسة  الهوائية 
دراجة.   144 لتخزين  يكفي  بما  عميق  لكنه  فقط،  أمتار 
يوفر النظام ملستخدمي الدراجات يف املدينة حالً فعاالً لركن 
الدراجات ويضمن السالمة الكاملة للدراجات.يبلغ متوسط 
وقت تخزين واسرتداد الدراجة الهوائية 13 ثانية فقط، مما 

يجعل املوقف مثاليًا للمدن رسيعة النمو. 

عىل  مرص  يف  االجتماعي  التواصل  رواد  بني  كبري  جدل  أثري 
بلغ  بعدما  املرصية،  الورقي  الجنيه  لعملة  قديمة  صورة 
الين.وكشفت  أون  مزاد  يف  بيعت  دوالر  ألف   300 ثمنها 
عدد  فضول  أثار  األمر  أن  املرصية  »الوطن«  صحيفة 
السعر  لهذا  دهشتهم  عن  عربوا  الذين  املتابعني  من  كبري 
أحد هؤالء  أحمد مراد،  املزادات.وأكد  تلك  املرتفع، وحقيقة 
املهتمني بمجال العمالت القديمة أن أسعار العمالت تعتمد 
إصدارها،  تاريخ  إيل  إضافة  العملة،  نوع  عيل  األساس  يف 
الهواة، منها  كما أن هناك نوعا محببا من العمالت يجذب 
خطأ  »تكرار  طباعية:  أخطاء  بها  يوجد  التي  العمالت  تلك 
الطباعة صعب جًدا، إن لم يكن مستحيل كمان، وده بيخيل 
أي عمله فيها خطأ بيكون مرتفع«.وعن مواصفات  سعر 
الجنيه أبوجملني، يقول مراد: »تلك العملة شحيحة، وربما 
ال يوجد يف مرص كلها سوى 4 ورقات منها، ولهذا السبب 

يعد امتالكها كنزا.

مواقف الدراجات في اليابان

جنيه مصري بـ 300 ألف دوالر

عمره  من  عرشة  الحادية  يف  هندي  طفل  أقدم 
يدرس يف الصف الخامس االبتدائي عىل اخرتاق 

بريد والده إلكرتونياً وابتزازه.
دينة  الذي يقطن يف  األب راجيف كومار،  وكان 
غازي أباد، قد تواصل مع الرشطة عقب وقوعه 
ضحية مع عائلته لعملية ابتزاز متقنة، بحسب 
عن  نقالً  اإلخباري  »سبوتنيك«  موقع  ذكر  ما 

»أوديتي سنرتال«.
جرى  أنه  كومار  اكتشف  عندما  القصة  وبدأت 
يناير  من  األول  يف  اإللكرتوني  بريده  اخرتاق 
مالية  ومطالب  تهديدات  بتلقي  ليبدأ  املايض، 
من قراصنة طالبوه بدفع نحو 137 ألف دوالر 
وحياة  حياته  الثمن  سيكون  وإالاَّ  أمريكي، 

أرسته، وترسيب صورة »حساسة«.

وشعر بالهلع حني أدرك أن األشخاص املبتزين 
ويعلمون  عائلته  تحركات  كل  يراقبون  كانوا 
أدق تفاصيلها، ما دعاه إىل إبالغ الرشطة، التي 
برتوكول  عنوان  من  تم  االخرتاق  أن  اكتشفت 
أن  يعني  ما  باملنزل،  الخاص    )IP(اإلنرتنت
املجرم  يعيش مع األرسة.وأصيب األب بالصدمة 

والذهول عندما اكتشف أن املجرم هو ابنه.

من  مشرتك  علماء  فريق  اكتشف 
أملانيا ومدغشقر ما قد يكون أصغر 
حيوان زاحف عىل وجه األرض، وذلك 
أثناء قيامهم برحلة استكشافيه يف 

شمايل مدغشقر.
والية  من  الحيوان  علماء  وقال 
وأنثى  ذكرا  اكتشفوا  إنهم  بافاريا 
حجمه  يزيد  ال  الحرباء  حيوان  من 

عىل بذرة دوار الشمس.
وأوضح فريق العلماء أن طول ذكر 
»بروكسيا نانا« أو »نانو حرباء« ال 
يزيد عىل 13.5 مليمرت، مما يجعله 
جميع  بني  من  األصغر  الحيوان 
األنواع املعروفة من الزواحف البالغ 

عددها 11500 نوع.
اإلجمايل  الطول  أن  إىل  وأشاروا 
للزاحف املتلون، من األنف إىل الذيل، 

أقل بقليل من 22 مليمرتا.
وقال معهد األبحاث إن أنثى الحرباء 
الذكر،  من  بكثري  أكرب  النانوية 
مشريين إىل أن طولها اإلجمايل يصل 

إىل 29 مليمرتا.
وأضاف املعهد أن العلماء لم يتمكنوا 
من  أخرى  عينات  عىل  العثور  من 
األنواع الفرعية الجديدة »عىل الرغم 

من الجهود الكبرية«.
هو  املخلوق  لهذا  األنواع  وأقرب 
»بروكسيا مايكرا«، وهو أكرب قليال 
من حيث الحجم، وقد تم اإلعالن عن 

اكتشافه يف العام 2012.
ويفرتض العلماء أن موطن الحرباء 
يف مدغشقر، محدود، كما هو الحال 

بالنسبة لألنواع الفرعية املماثلة.
التاريخ  مركز  يف  العالم  وقال 

أوليفر  هامبورغ،  يف  الطبيعي 
هوليتشك، يف بيان: »تعرض موطن 
لإلزالة  الغابات  يف  النانوية  الحرباء 
املنطقة ُوضعت تحت  لكن  لألسف، 
األنواع  لذا ستبقى  الحماية مؤخرا، 

عىل قيد الحياة«.

حرباء بحجم بذرة دوار الشمس !

كانت ذات يوم عاصمة الدنيا

تقديم حزمة مالية  األمريكية عن  ناتشيز يف والية ميسيسيبي  بلدة  أعلنت 
تصل قيمتها إىل 6100 دوالر لكل من ينتقل إىل العيش فيها.وتحاول البلدة 
لكل  مالية  مبالغ  تقديم  عرب  إليها  لالنتقال  جدد  سكان  إغراء  األمريكية 
دان  ناتشيز،  لعمدة  اليوم.ووفقا  لروسيا  وفقا  فيها.  لالستقرار  ينتقل  من 
جذب  خالل  من  املنطقة  يف  جديدة  حياة  »خلق  هو  الهدف  فإن  غيبسون، 

العمال الذين »لم يعد يعجبهم بريق املدن الكبرية ويفضلون اإلقامة هنا يف 
جوهرة املدينة«.يذكر أن ناتشيز تعد أقدم مدينة عىل طول نهر املسيسيبي 
وتشتهر بمنازلها التاريخية حيث تضم أكثر من 1000 منزل مدرج يف السجل 
نسمة وهي   15000 عدد سكانها حوايل  ويبلغ  التاريخية  لألماكن  الوطني 
أيضا وجهة لتناول الطعام، وقد تم تسميتها »عاصمة البسكويت يف العالم«.

مدينة تقدم 6 آالف دوالر لكل من ينتقل للعيش فيها !


