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فمن قبلين بقبول الحق
فاهلل أوىل بالحق
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السعوديون يهاجمون »أكلة الثروات« 
بعد ارتفاع منسوب الفقر!

في هذا العدد

المراقب العراقي/ بغداد...
اك�دت لجن�ة االقتصاد واالس�تثمار 
النيابي�ة، ام�س االثن�ن ، ان تعطيل 
القوانن املهمة سيعيد االزمات يف كل 

عام، ومنها قضية املوازنة.
وقال�ت عض�و اللجن�ة ن�دى ش�اكر 
ج�ودت يف ترصي�ح صحف�ي تابعته 
الع�راق   ” ان  العراق�ي«  »املراق�ب 
ق�د خال�ف جمي�ع ال�دول يف اع�داد 
موازنات�ه الس�نوية لكونها التخضع 
ملعايري املهني�ة وانما تخضع لالتفاق 
الس�يايس ولذل�ك فان موازن�ة العام 
الحايل تنتظ�ر اتفاقا سياس�يا أخريا 

لتمريره�ا وانه�ا من غ�ري املمكن ان 
تمرر مهنيا ” .

وأضاف�ت ان ” وصول وفد اإلقليم اىل 
بغداد يمث�ل املطاف األخري للحوارمع 
التوافق  السياس�ية لغ�رض  الق�وى 
قان�ون  الس�يايس الم�رار م�روع 
املوازن�ة ”  وأوضح�ت ج�ودت انه ” 
بدون إقرار قوانن االستثمار والنفط 
والغ�از والتعداد العام وحل مش�كلة 
املناطق املش�ركة بن اإلقليم واملركز 
لن تس�تطيع الحكوم�ة والربملان من 
إقرار املوازنات السنوية بشكل مهني 

وستبقى ذات املشاكل يف كل عام«.

المراقب العراقي/ بغداد...
اكد النائب رياض محمد، امس االثنن، ان ارتفاع اسعار النفط سيسهم 

بتقليل نسبة عجز املوازنة.
وق�ال محمد يف ترصيح صحف�ي ، ان »اجراءات اللجن�ة املالية النيابية 
يف تعديل بنود م�روع قانون املوازنة االتحادي�ة لعام 2021 تنظيمية 
ومهمة يف اصالح االخطاء املوجودة«، الفتا اىل ان »الغاء االستقطاع عن 

رواتب املوظفن امر مهم عملت عليه اللجنة املالية«.
واض�اف ان »بعض االطراف تريد ان تلجأ للحلول السياس�ية يف تنظيم 
املوازن�ة وه�ذا االم�ر يتعارض م�ع الدس�تور وخاصة يف قضي�ة اقليم 
كردستان، حيث انه سيشكل عقبة يف انهاء املشاكل«، مبينا ان »ارتفاع 
اس�عار النفط اىل نحو 60 دوالرا للربميل سيس�هم بش�كل كبري يف س�د 

عجز املوازنة«.

االقتصاد النيابية: تعطيل القوانين 
المهمة سيعيد تدوير األزمات  

نائب: تصاعد أسعار النفط سيقلل 
من نسبة عجز الموازنة 

المراقب العراقي/ بغداد...
نف�ت اللجن�ة املالي�ة يف الربملان 
االثن�ن،  ام�س   ، العراق�ي 
ترصيح�ات صحفية تحدثت عن 
تج�اوز كلفة ما ي�رصف لعضو 
الربملان 40 مليون دينار شهرياً.

وقال عض�و اللجنة جمال كوجر 
تابعت�ه  صحف�ي  ترصي�ح  يف 
»املراقب العراق�ي«  ان »الحديث 
عن رصف أموال ل� عضو مجلس 

النواب، من الدولة العراقية تصل 
إىل 40 مليون دينار ش�هرياً غري 
صحي�ح وه�ذا الرق�م بعي�د كل 

البعد عن الحقيقة«.
وأض�اف أن »راتب عضو مجلس 
النواب هو 7 مالين دينار ال غري، 
ول�ه ما يق�ارب 15 عن�رصاً من 
الحماي�ة وكل واح�د فيهم يأخذ 
رات�ب 900 الف دين�ار، ورواتب 
الحماية تؤخ�ذ مبارشة من قبل 

الحماية وال دخل للنائب فيها«.

كم يبلغ راتب عضو مجلس 
النواب العراقي؟

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي 
غ�زو  وراء  واالقتصادي�ة  االمني�ة  الف�وىض 
العمالة االجنبية لسوق العمل العراقي , حيث 
اس�تغلت مكاتب متخصصة تابع�ة ملكيتها 
ملس�ؤولن متنفذي�ن غي�اب الرقاب�ة االمنية 
والصحي�ة إلدخ�ال مئات اآلالف م�ن العمالة 
االجنبي�ة , وأغلب تل�ك املكاتب دون تراخيص 
رس�مية، وازدهرت هذه التجارة يف الس�نوات 
االخرية وق�د القت قبوال ل�دى أصحاب العمل 
بس�بب تدني روات�ب العمال االجان�ب، إال أنه 
رسعان ما ارتفعت تلك املرتبات بعد أن حصلت 
ع�ى موطئ قدم , وقد ش�كل ه�ؤالء االجانب  
80% من  سوق العمل العراقي  بحسب ما يراه 
مراقبون، ما ساهم يف ارتفاع معدالت البطالة  
ب�ن العراقي�ن، فدخ�ول العمال�ة األجنبي�ة 
أثر س�لبا ع�ى االقتص�اد الوطني م�ن خالل 
تحوي�الت ضخمة من العمل�ة الصعبة تخرج 
م�ن العراق بحجة أجور العم�ال األجانب وما 
يراف�ق ذلك من فس�اد مايل بعملية اس�تقدام 
العمال�ة، فض�ال ع�ن ع�دم االلت�زام بقوانن 
التش�غيل التي تفرض أن تكون النسبة األكرب 

يف اليد العاملة بأي مروع محيل.
وزي�ر العمل والش�ؤون االجتماعية كش�ف ، 
عن دخ�ول 600 ألف عامل أجنب�ي إىل العراق 
بدون ترصي�ح عمل، مبين�ا أن 13 ألفا منهم 
فقط يملكون إقام�ة وتصاريح عمل قانونية 

يف البالد.
وق�ال الوزير ، إن “ال�وزارة أكدت أن إقامتهم  

قانون�ي  ذل�ك “غ�ري  ع�ادا  غ�ري رشعي�ة”، 
وينافس�ون العام�ل املح�يل يف فرص�ة العمل 

القليلة املتاحة أمامه”.
مختصون ش�ككوا بترصيح�ات وزارة العمل 
متهم�ن إياها بع�دم دقة االرق�ام املعلنة عن 
العمال�ة االجنبي�ة، فت�ارة تؤك�د ال�وزارة أن 
عددهم 750 ألف عامل وتارة  تعلن عن أرقام 
مغايرة , لكن ما هو مثبت أن العمالة االجنبية 
استحوذت عى أكثر من 80% من سوق العمل 
العراق�ي , بل إن الحكومة ومؤسس�اتها هي 

االخ�رى تعامل�ت مع تل�ك العمالة رغ�م أنها 
تعل�م أنهم دخلوا بطريقة غ�ري رشعية , كما 
أن اس�تقدام العمال�ة االجنبي�ة له�ا تأثريات 
املجتم�ع  وتقالي�د  اجتماعي�ة ع�ى ع�ادات 
العراقي م�ن خالل اختالط الع�ادات الجديدة 
م�ع الع�ادات االصيلة ما يس�بب خلق عادات 
هجين�ة تؤث�ر س�لبا ع�ى املجتم�ع العراقي 
دون وج�ود اك�راث حكومي له�ذه التأثريات 

السلبية...
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العمالة األجنبية ُتزاحم الخريجين 
وتستنزف العملة الصعبة

أميركا تفتح النار على العراقيين 
وتعيد التلويح بـ»ورقتها الرابحة«

»هجمات انتخابية« تخلط األوراق السياسية!

المراقب العراقي/ المحرر السياسي...
انعكاس�ات خطرية يتنبأ مراقبون للملف 
األمن�ي العراق�ي، بوقوعه�ا ع�ى امل�دى 
القري�ب، فبع�د »هدوء نس�بي« حظي به 
العراقيون خالل األع�وام الثالثة املاضية، 
الت�ي تل�ت إع�الن الن�رص ع�ى تنظي�م 
اإلرهابي�ة  الهجم�ات  »داع�ش«، ع�ادت 
مج�دداً بالتزامن مع الع�د العكيس ملوعد 

االنتخابات الربملانية املقبلة.
وشّكل العارش من حزيران 2014، تأريخاً 
لن ُيمحى من الذاكرة العراقية، ففيه أعلن 
الس�قوط املدّوي ملدينة املوصل بيد تنظيم 
»داع�ش« اإلرهاب�ي، بفع�ل »مؤام�رات« 
محلي�ة ودولي�ة أرادت اإلطاح�ة بالنظام 
فتوى«الجه�اد  ل�وال  برمت�ه،  الس�يايس 
املقاوم�ة  رج�ال  وبس�الة  الكفائ�ي« 

اإلسالمية التي حالت دون ذلك.
وب�ن العارش والثالث ع�ر من حزيران، 
ثالثة أيام فقط هي التي فصلت س�قوط 
املوصل، ع�ن التطور ال�ذي أطلق صفارة 
الب�دء النتظام ع�دد كبري من الش�باب يف 
إط�ار مس�لّح، كان�ت ل�ه الي�د الطوىل يف 
هزيم�ة التنظي�م اإلجرام�ي، ومنع�ه من 

السيطرة عى بالد الرافدين.
وتمث�ل ذل�ك بدع�وة آي�ة الله الس�يد عيل 
السيس�تاني، العراقين، إىل الجهاد دفاعاً 
ع�ن »الوط�ن واملقدس�ات والحرم�ات«، 
والتي كان لها ال�دور األبرز يف دفع اآلالف 
نحو معس�كرات التدريب، التي ولدت من 

رحمها الحقاً هيأة الحشد الشعبي.
وش�هد الع�راق يف ه�ذه الحقب�ة، معارك 
ضاري�ة ب�ن الق�وات األمني�ة والحش�د 
الش�عبي وفصائ�ل املقاوم�ة اإلس�المية 
م�ن جه�ة، واإلرهابي�ن الذين س�اهمت 
يف صناعته�م الوالي�ات املتح�دة والكيان 
الصهيون�ي ودول خليجي�ة يف مقدمته�ا 

السعودية.

وخلف�ت املع�ارك حامي�ة الوطي�س التي 
ج�رت يف جبه�ات عدة، قواف�ل كبرية من 
الش�هداء، حت�ى أعلنت الق�وات العراقية 
 2017 األول  كان�ون  م�ن  التاس�ع  يف 
تحري�ر أرض العراق بالكام�ل من قبضة 
اإلرهابي�ن، وذلك بعد تكبيدهم خس�ائر 

فادحة.
وم�ع ت�ويل مصطف�ى الكاظمي رئاس�ة 
الحكوم�ة، كان العراقي�ون يتطلعون إىل 
إج�راء االنتخاب�ات املبّك�رة، الت�ي تعهد 
بإجرائها يف الس�ادس من حزيران املقبل، 
قبل أن يراجع ويؤجل موعدها إىل العارش 
من ترين األول املقبل، بذريعة عدم قدرة 
املفوضية ع�ى إكمال متطلب�ات العملية 

االنتخابية يف الوقت الراهن.
وب�ررت املفوضي�ة س�بب اق�راح املوعد 

الجدي�د إلج�راء االنتخاب�ات، إىل أن ذل�ك 
جاء نظ�راً النتهاء املدة املحددة لتس�جيل 
ع�دد  ولقل�ة  السياس�ية،  التحالف�ات 
ش�ؤون  دائ�رة  يف  املس�جلة  التحالف�ات 
للفرة  السياس�ية  األح�زاب والتنظيمات 
املح�ددة يف ج�دول العمليات، م�ا يتطلب 
تمدي�د ف�رة تس�جيل التحالف�ات، وم�ا 
يرت�ب عى ذل�ك من تمديد فرة تس�جيل 
املرش�حن وإلفس�اح املجال أم�ام خرباء 
األمم املتحدة واملراقب�ن الدولين، ليكون 
له�م دور يف تحقي�ق أكرب ق�در ممكن من 
الرقابة والش�فافية يف العملية االنتخابية 
املقبل�ة، ولضم�ان نزاهته�ا وانس�جاماً 
م�ع قرار مجلس الوزراء بش�أن توس�يع 
التس�جيل البايوم�ري وإعط�اء الوق�ت 
ال�كايف للمش�مولن ب�ه، وإكم�ال كاف�ة 

االستعدادات الفنية.
ويف ظ�ل اس�تمرار االس�تعدادات الفني�ة 
إلج�راء االنتخاب�ات »ش�به املبّك�رة«، ما 
تزال األعن ترنو صوب نزاهة وش�فافية 
العملي�ة االنتخابية برّمتها، بعد س�نوات 
طويلة من االدع�اءات بتزوير االنتخابات 

النيابية واملحلية.
وبالتزامن مع ذلك، ش�هد العراق يف اآلونة 
األخ�رية، هجمات متك�ررة نفذتها خاليا 
داع�ش النائم�ة، الس�يما يف محافظ�ات 
بغداد وبابل ودياىل وصالح الدين وكركوك.

ويأتي ذلك بع�د ورود معلومات عن قيام 
الق�وات األمريكي�ة، بإدخال نح�و 4000 
داع�ي نهاية ع�ام 2020، بأرتال تحمل 
العلم األمريكي إىل العراق، حسبما كشفت 

مصادر أمنية.

وتق�ول املصادر إن “هناك معلومات تفيد 
بدخ�ول 4000 داع�ي إىل الع�راق ع�رب 
األرايض السورية عن طريق حملهم بأرتال 
عس�كرية أمريكي�ة”، مبين�ة أن “األرتال 
العس�كرية االمريكية ال ُيسمح بتفتيشها 

من قبل القوات األمنية العراقية”.
وي�رى مراقب�ون أن هناك ارتباط�اً وثيقاً 
وع�ودة  االنتخاب�ات،  موع�د  ق�رب  ب�ن 
الهجمات اإلرهابي�ة بوترية متصاعدة، يف 
ظ�ل املس�اعي األمريكية الرامي�ة لفرض 
هيمن�ة مطلق�ة ع�ى الع�راق، ع�رب عدة 
سيناريوهات أبرزها استغالل االنتخابات 
املقبلة، من خالل فرض الرقابة واإلرشاف، 

متعّكزة يف ذلك عى تردي الوضع األمني.
وفق ذلك يقول النائ�ب عن تحالف الفتح 
العراق�ي«،  ل�«املراق�ب  الزام�يل  عب�اس 
إن »العملي�ة السياس�ية كان�ت ومات�زال 
مس�تهدفة من قب�ل أعداء العراق، س�واء 
أكان�ت الوالي�ات املتح�دة األمريكي�ة، أم 
تري�د  ال  الت�ي  اإلقليمي�ة  ال�دول  بع�ض 
االس�تقرار للبلد، وتحاول بش�كل مستمر 

زعزعة الوضع األمني«.
ويتوق�ع الزاميل أن »تش�هد الفرة املقبلة 
تصعيداً يف العملي�ات اإلرهابية قبل موعد 

إجراء االنتخابات املبكرة بفرة وجيزة«.
وي�رى الزاميل أن »الهجمات التي تش�نها 
خالي�ا داع�ش النائم�ة حالي�اً، يف مناطق 
متفرق�ة م�ن الب�الد، م�ا ه�ي إال ب�وادر 

لتصاعد وترية العمليات اإلرهابية«.
جدير بالذكر أن حكومة الكاظمي أغرقت 
العراقي�ن، يف وحل أزم�ات متعاقبة بدأت 
بوادره�ا عندم�ا أوقف روات�ب املوظفن، 
للضغط باتجاه تمري�ر قانون االقراض، 
وتكبي�ل األجي�ال املقبل�ة بدي�ون كبرية، 
وم�ا تال ذلك من أزمات لع�لَّ أبرزها عودة 
اإلره�اب الداع�ي والهجم�ات املمنهجة 

ضد العراقين.

المراقب العراقي/ أحمد محمد...
م�ع كل عام يعاد تدوير أزمة املوازنة العامة، 
وتفتح جلس�ات مناقش�تها س�احة الرصاع 
ب�ن الكت�ل السياس�ية، إذ يس�عى كل طرف 
للحص�ول عى مكاس�ب عى حس�اب طرف 
آخر، السيما ما يتعلق بحصة إقليم كردستان 
وتمس�ك الكت�ل الكردي�ة بخي�ار »الحص�ة 
االك�رب« متج�اوزة يف ذل�ك التزاماته�ا تجاه 
املركز بخصوص تسليم أموال مبيعات النفط 

وواردات املنافذ الحدودية.

مراقبون للشأن السيايس ألقوا بالالئمة  عى 
مجليس النواب والوزراء، إذ يسعى كل منهما 
أن يلقي عبء تأخري تمرير املوازنة عى االخر، 
حيث ترسل من قبل الحكومة بسلبيات وبنود 
ملغوم�ة، مؤكدي�ن أن ه�ذه االزم�ة لم تكن 
ولي�دة اللحظة وإنما ابت�دأت منذ عام 2008 
عندما وضعت املصالح الخاصة كروط عى 

تمريرها آنذاك.
كما دخلت املوازنة مح�ل املزايدات بن الكتل 
السياسية التي راحت تس�تعرض استقتالها 
عى بعض البنود س�عياً لكس�ب الرأي العام، 
م�ا جعل م�روع املوازنة عرض�ة لتغيريات 
ع�دة، وإضافات وح�ذف، اخرت م�ن عملية 

تمريرها.
وشخص مختصون بالشأن القانوني مواطن 
خلل اس�همت بإعادة تدوير االزمات الخاصة 
باملوازن�ات الس�ابقة يف »2021«، حي�ث أكد 
املختص بالشأن القانوني د.مصدق عادل أن 
»الخلل الس�نوي املتك�رر يف املوازنة والتخبط 
ربطه�ا  وع�دم  إعداده�ا  يف  االس�راتيجي 
باملنه�اج ال�وزاري، يتحمل�ه كل من مجلس 
ال�وزراء ومجل�س الن�واب اللذي�ن يتعم�دان 
انته�اك نصوص الدس�تور العراق�ي وقانون 

االدارة املالية رقم 6 لسنة 2019«.
وب�ن ع�ادل يف ترصي�ح خ�ص ب�ه »املراقب 
العراق�ي«  أن »الخ�ارس االول واألخ�ري ه�و 
املواط�ن الفق�ري ال�ذي أثقله ش�ظف العيش 

الكريم ومغامرات السياسين«.

ويضي�ف أن »ال�دور االعظم يف تأخ�ري إقرار 
املوازن�ة تتحم�ل مس�ؤوليته كذل�ك حكومة 
إقليم كردستان المتناعها عن تسليم الواردات 
االتحادي�ة اىل الحكومة املركزي�ة ، ولهذا فإن 
موازنة 2021 هي القشة التي ستغرق العراق 
يف غياهب املديونية وتجعله أس�رياً لألجندات 

الدولية« بحسب رأيه .
وتوجه أصابع االتهام يف هذه املوازنة اىل وزارة 
املالية، كونها أرسلت موازنة مليئة باالخطاء 
السياس�ية  الق�وى  إلح�راج  والفج�وات، 
الربملانية، وإخراج نفسها من مأزق التأخري.

إذ يؤكد املحلل الس�يايس جمعة العطواني أن 
»الحكومة حاولت إح�راج القوى الربملانية يف 
قانون املوازنة السنوية، فهي قدمت مروع 
القان�ون وه�و يحم�ل يف طياته إش�كاليات 

قانونية ومالية«.
ويضي�ف العطوان�ي يف ترصي�ح خ�ص ب�ه 
»املراق�ب العراق�ي« أن�ه »إذا ص�وت الربملان 
عى إقرار املوازنة مثلما وصلت من الحكومة 
عندها س�يحمل الكاظم�ي وكابينته الربملان 
كامل املسؤولية، عى اعتبار أنه هو من صوت 
عليها، ويجعل الربملان يف مواجهة مبارشة مع 
الش�عب العراقي، وإذا رفض الربملان النقاط 
املرتبط�ة بإقلي�م كوردس�تان، عندها تكون 
املواجه�ة ب�ن الربمل�ان االتح�ادي وحكومة 
اإلقليم، ويخ�رج الكاظمي وحكومته من أية 

تبعات سياسية مستقبال مع اإلقليم«.

تفاصيل اوسع صفحة 2

الخالفات »تثقب« عجلة الموازنة 
وتعطل مسيرها نحو »اإلقرار«

كردستان منفذًا لتهريب المحاصيل الزراعية المستوردة

5

4
العزوف عن االنتخابات وسبل 

اعادة الثقة

المراقب العراقي/بغداد ...
اك�د نائب رئيس لجنة الزراعة واملياه النيابية، 
منص�ور البعيج�ي، ام�س االثن�ن، ان منافذ 
اقلي�م كردس�تان مفتوح�ة ام�ام البضائ�ع 
واملنتجات الزراعية التي تدخل اىل البلد بصورة 

مستمرة وتنافس املنتوج املحيل.
»املراق�ب  تابعت�ه  بي�ان  يف  البعيج�ي  وق�ال 
العراقي« إن »حماي�ة املنتج الوطني تاتي من 
خالل االلتزام الت�ام بالروزنامة الزراعية التي 
تطلقه�ا وزارة الزراعة والت�ي من خاللها يتم 
الس�ماح بدخول امل�واد الزراعي�ة او البضائع 

الغذائي�ة حس�ب الحاج�ة عرب جمي�ع املنافذ 
الحدودية وهذا االمر ش�به مستحيل ان يطبق 

من قبل اقليم كردستان«.
وأضاف، عى »الحكومة ان تقوم بواجبها عى 
اكمل وجه وان تبتعد عن الش�عارات وتشكيل 
اللج�ان التي تدعي بها حماي�ة املنتج الوطني 
الن حماي�ة املنت�ج الوطن�ي تات�ي م�ن خالل 
احكام الس�يطرة التامة عى املنافذ الحدودية 
لالقليم ومنع دخول اي مواد غذائية او زراعية 
حينها ستكون هنالك حماية حقيقية للمنتج 

الوطني يف البلد«.

ولف�ت اىل أن »القط�اع الزراعي يف البلد ش�هد 
خ�الل الف�رة الحالي�ة خصوص�ا بع�د ازمة 
كورونا طفرة نوعية وعى جميع املس�تويات 
وحق�ق اكتف�اًء ذاتي�ا كب�ريا ج�دا لذل�ك عى 
الحكومة العراقية ان تقوم بواجبها عى اكمل 
وج�ه وتقدم الدع�م الكامل للم�زارع العراقي 
وتحمي منتجها املحيل وتحكم س�يطرتها عى 
جمي�ع املناف�ذ الحدودي�ة يف البلد س�واء كان 
االقليم او غريه وع�دا هذا االمر فان من يتكلم 
عن حماية املنت�ج الوطني هو مضيعة للوقت 

وضحك عى الذقون«.

المراقب العراقي/ بغداد ...
أك�دت لجنة الصحة والبيئة النيابية، ام�س االثنن، أن الوجبة األوىل 
م�ن لق�اح فايزر املض�اد لكورونا س�يصل إىل العراق نهاية الش�هر 
الحايل. وقال عضو اللجنة حس�ن خالطي يف ترصيح صحفي تابعته 
»املراقب العراقي« إن »وزارة الصحة تعمل بشكل متواصل ومستمر 
مع الركات املنتجة م�ن أجل تأ من اللقاح، كما عملت عى تنويع 

مصادر الحصول عى اللقاح الخاصة بفريوس كورونا«.
وأض�اف أن »الصحة وقعت العديد م�ن عقود التجهيز ومنها مليون 
و500 الف جرعة مع رشكة فايزر، والتي س�تصل الوجبة األوىل منه 

نهاية الشهر الحايل«.
وب�ن أن »ارتف�اع أعداد اإلصاب�ات بفريوس كورونا مج�ددا، مقلق 
بش�كل كب�ري بالنس�بة لن�ا، بالت�ايل ندع�و املواطن�ن إىل االلت�زام 

بالتوجيهات التي تصدرها الوزارة وتطبيق التباعد االجتماعي«.

الصحة البرلمانية تؤكد 
وصول لقاح »فايزر« قريبًا

6 القيثارة
 يؤكد 

تمسكه بضم 
محمد داود
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الخصاونة ومشتت
 ومجلس النواب 

جشاءت زيارة رئيشس وزراء األردن بشر الخصاونة األخرية 
للعشراق ضمشن السشياق التقليشدي واالعتيشادي والطبيعشي 
والبديهشي عىل اعتبشار أن العالقة بني األردن والعراق أششبه 
بالعالقشة بني املسشافر والسشفر أو بني الحقيقشة والخرب أو 
بني القضشاء والقدر . فعالقشة األردن بالعراق يف زمن صدام 
حسشني وصلشت إىل ما فشوق زواج املسشيار حتى جشاء امللك 
حسشني وأطلق قذيفة املدفع بنفسشه عىل الجانشب اإليراني 
أيام الحرب . وعندمشا احتل صدام الكويت كانت األردن هي 
دولة الوسشاطة والبسشاطة ولم تصوت للحشرب عىل العراق 
وحشني اُعلن الحصشار األمريكي عشىل العراق أغلشق األعراب 
كل الطرق إىل بغشداد إال األردن وبرتخيص خاص من أمريكا 
بقيشت موانئها يف خدمة صدام تجلب له املرمر لبناء قصوره 
وكل ما يحتاج لديمومة نظامه من سشيارات املارسيدس إىل 
املششلول عدي إىل التفشاح الفرنيس واملشوز الصومايل للعائلة 
الرئاسشية وقيشادات الحشزب والثشورة . ويف كل تلك الظروف 
واملعمعات وما قبل فضيحة حسشني كامل وما بعدها كانت 
صهاريشج النفشط العراقي تتشواىل بالطوابري صشوب األردن 
الشقيق وباملجان . اسشتمرت العالقة بذات القوة بني صدام 
العروبي وفارس األمة  وامللك حسني وازدادت قوة بعد توقيع 
األردن التفاقية وادي عربة للسشالم مع إرسائيل بل وازدادت 
كميشات النفشط العراقشي إىل األردن . سشقط صشدام فكانت 
األردن ولم تزل مركز إيواء قيشادات البعث الصدامي وعائلة 
املقبشور صشدام و)املجاهدة( رغد  التشي تتفاخر بأنها تدعم 
باملال وكل يشء عصابات داعش كما 
دعمت تظاهرات تريشن يف البحث 
األنظمشة  اختلفشت   . الوطشن  عشن 
وتغريت والنفط العراقي باملجان إىل 
َعّمان . اليوم وبعد مجيء مصطفى 
مشتت إىل رئاسشة الوزراء يف العراق  
ازدادت العالقشات مشع األردن قشوة 
ومتانشة فبعشد مجشيء الخصاونشة 
تغشريت األحشوال إىل أبعد مشا يتعلق 
بالنفشط . فبعشد زيشارة الخصاونشة 
تشم ترسيشب األخبار عن إعفاء ششامل 
وكامشل للبضائشع ) األردنيشة( مشن الرضائشب وششمولها 
اإلعفاء الكمركي ل ٣٤٤ سشلعة أردنية منها ٦٥ سشلعة من 
الخرضاوات والفواكه !!!!. نحن نعلم كما يعلم الكاظمي أن 
األردن ال يملك منشئات صناعية كربى غري املجمع الصناعي 
إلرسائيشل يف وادي عربة ضمن اتفاقيشة الطرفني وأن املتفق 
بشني األردن وإرسائيل أن املنتجشات اإلرسائيلية يكتب عليها 
صنشع يف األردن ويتم تصديرها لبعض الشدول ومنها العراق 
. ما يثري الششجن هو مشا أعلنته املصشادر اإلرسائيلية أن تل 
أبيب توقفت عن اسشترياد النفشط بعد أن اكتفت مما يصلها 
من النفط العراقي من مسشعود البارزانشي واألردن . واليوم 
حقشق الخصاونشة منجزا جديشدا هو دعم اقتصشاد إرسائيل 
بضمان تصدير صناعاتهشا إىل العراق بإعفاء كمركي بقرار 
مصطفى الكاظمي . فقط أتسشاءل . من هو الكاظمي وأي 
قوة يمتلك وكيف يفعل كل ما يشاء وهو الذي ال يجيد كتابة 
جملة مفيشدة أو ينطق كلمة بكامل حروفهشا وهذا الربملان 
العراقي العتيد صم بكم ال يعمهون . أَُهْم خائفون وهذا هو 
خشوف منه ؟ لكنه ليس قويا بل هزيل ضعيف مرتبك .. أَُهْم 
مسشحورون وهذا هو سشاحر ؟ ال أعتقد ذلك فالسشحر كما 
يقال ال يستمر أكثر من أربعني يوما . أهو قادر بالقوة وقوة 
الشخصية وجودة اللغة والكالم عىل إقناع اآلخرين ؟ ال وربِّ 
الكعبشة والكل يششهد عىل ذلشك بما فيهم أخشوه عماد . أهو 
مدعشوم من قوى خفيشة ؟ من هي تلك القشوى وهل يخاف 
منهشم أعضاء مجلس النواب ؟ الجواب األكثر قربا للحقيقة 

إنهم فاسدون وحرامية وخائنون ..أقصد مجلس النواب .

إصبع	عىل	الجرح	..	

املراقب العراقي/ بغداد...
حشددت لجنة النزاهشة النيابية، الثالشث مشن اذار املقبل موعدا 
السشتجواب وزيشر املاليشة عيل عشالوي، فيما وصفشت بقاءه يف 
املنصشب بأنه كارثة عىل السياسشة املالية يف العراق.وقال عضو 
اللجنشة، النائب يوسشف الكالبشي، يف ترصيح تابعتشه »أملراقب 

العراقشي« انه »تم تحديشد يوم ٣ اذار املقبل موعدا السشتجواب 
وزير املالية عيل عشالوي«، مبينا ان »الوزير أتى بعجز ونفقات 
يف مشروع قانشون املوازنة املاليشة االتحادية لعشام 2021 تعد 
األكشرب يف تاريشخ املوازنشات العراقيشة، بينمشا تضمشن املناهج 
الحكومشي التقششف وخفشض النفقشات يف املوازنة«.واضشاف 

الكالبي، أن »اول فقرة من فقرات اسشتجواب الوزير سشتكون 
عن إرسشال االموال إلقليم كردسشتان، وامللفات االساسية التي 
ستطرح عليه سوء االدارة والتعمد يف هدر املال العام«.واوضح 
أن »الشوزارة ارصت عشىل دفع االموال لإلقليم رغشم مخاطباتنا 
الرسشمية باملنع«.وتابشع الكالبي، أن »عملية تسشليم املنافذ يف 

االقليشم للحكومشة االتحاديشة مطلب سشيادي فشال يوجد يشء 
يف العالشم اسشمه )فيزا( عن طريق االقليم«، واصفا رفع سشعر 
رصف العملشة بش«الكارثي اقرتفشه وزير املالية وكانت اششارة 
للمصارف باالسشتحواذ عىل اكرب كمية ممكنشة من الدوالر ولم 

تتضمن اي حلول لحماية املواطنني«.

النزاهة النيابية تحدد الـ 3 من اذار موعدا الستجواب وزير المالية

تغريدة

آية اهلل السيد علي خامنئي

إنها بداية عصر ما بعد أمريكا.

خشان: اليوجد اي تعديل للدستور والموضوع هدفه »اسكات الشارع«
املراقب العراقي/ بغداد...

بني النائب املستقل باسشم خشان، ان الدستور لن يعدل وطرح 
موضوع التعديل من اجل اسشكات الششارع، الفتشا اىل ان لجنة 
التعديشالت كان يفشرتض ان تقدم مقرتحاتها بعد ٤ اششهر من 
تشكيلها.وقال خشان، يف ترصيح تابعته »املراقب العراقي« إن 
»التعديالت الدسشتورية غشري موجودة عشىل ارض الواقع، حيث 
ان عشدم الحديشث مشن قبل الربملان حشول هذا االمر هو بسشبب 
عشدم وجشود اي تعديالت«.واضاف ان »تعديل الدسشتور ماهي 
اال احاديشث ليس لها اي قيمشة، اذ كان يفرتض ان تقدم اللجنة 
املششكلة لهذا الغرض مقرتحاتها بعد ٤ اششهر من تشكيلها، يف 
حني مىض عام كامل ولم يجر اي تعديل او مقرتح بشأن تعديل 
الدسشتور«.وبني ان “امليض بموضوع تعديل الدسشتور ماهو اال 
محاولة السشكات الشارع، حيث ان التعديل املنشود ليس باالمر 
السشهل وانها مسشألة معقدة جدا تتطلب تصويت ثلثي الربملان 
ومن ثم اسشتفتاء الشعب فضال عن طريقة التصويت عىل املواد 

الواردة فيه مثل املادة 12٦ وكذلك 1٤0«.

دعوات برلمانية إلى وزارة الخارجية إلعادة النظر بشهادات بعض السفراء الدراسية
املراقب العراقي/ بغداد...

دعت لجنة العالقات الخارجية النيابية، امس االثنني، وزارة الخارجية 
إىل إعادة النظر بالشهادات الدراسية لبعض سفراء العراق يف الخارج.

وقال عضو اللجنة النائب، رامي السكيني، يف ترصيح تابعته »أملراقب 
العراقشي« إن »وزارة الخارجيشة مطالبشة بإعادة النظر بالششهادات 
الدراسشية للموظفني فيها والذين يصل بعضهم اىل مستوى سفراء«.

واضاف ان »هناك فراغا كبريا يف الحصص املوجودة ملناصب السفراء 
والقناصشل العامني، بعد احالة نحشو 70 منهم عىل التقاعد«، الفتا اىل 
ان »البعشض يريشد ان يكون الرتششيح لهذه املناصب سياسشيا، بينما 
البعشض االخشر يطالب بالتشدرج الوظيفي«.وبني السشكيني، ان »من 
املتوقشع ترحيشل هذا امللشف اىل الشدورة الحكومية والربملانيشة املقبلة، 
لعدم رغبة بعض الكتل السياسشية بحسشم هذا امللف يف الوقت الحايل 

والتشي تطمشع بالحصول عىل هشذه املناصشب، ما يبقي الششواغر يف 
وزارة الخارجية مسشتمرة«.وبني ان »املعني االول يف حسن ادارة هذا 
امللف هو وزير الخارجية، بالتنسشيق مع السشلطة التريعية، معرباً 
عن اسشفه لعشدم وجود جدية إلنهشاء هذا امللف«.واششار عضو لجنة 
العالقشات الخارجيشة، اىل »رضورة غلق بعض السشفارات العراقية يف 
الخشارج التشي وصفها بانها ليس لهشا معنى وال قيمشة لخلو البلدان 

املوجودة فيها من الجالية العراقية، بينما هناك سشفارات ملقى عىل 
عاتقها الكثري من املسشؤولية وال يوجد اي اهتمام حقيقي فيها كتلك 
املوجشودة يف الواليشات املتحدة االمريكية وروسشيا واململكشة املتحدة، 
فضشاًل عن تركيا التشي تعطي الحكومة بيانات بوجشود 1٥0 الفا من 
ابناء الجالية العراقية فيها يف حني ان العدد الحقيقي يقارب الش ٥00 

الف«.

املراقب العراقي/ نينوى...
أعلنشت وكالة االسشتخبارات، امس االثنني، عن القشاء القبض عىل 1٥ 
عنشرصا بجماعشات »داعشش« اإلجرامية خشالل عمليشات منفصلة يف 
محافظشة نينوى.وقالشت الوكالشة، يف بيشان تلقت »املراقشب العراقي« 
نسشخة منه، إنه »من خالل متابعة عنارص عصابات داعش االرهابي 
من قبل مديريات وكالة االستخبارات والتحقيقات االتحادية يف وزارة 
الداخلية لتجفيف منابعهم والقضاء عىل ما تبقى من فلولهم، تمكنت 
مفارز مديرية اسشتخبارات ومكافحة ارهاب نينوى من القاء القبض 
عشىل )1٥( ارهابشي بمناطق متفرقشة من محافظة نينشوى مطلوبني 
وفشق احكام املادة )٤/ ارهاب(النتمائهم لعصابات داعش اإلرهابي«.
وأضاف البيان أن »اإلرهابيني يعلمون بما يسشمى قاطع دجلة وديوان 
الجند واملعسشكرات العامة وفرقتي الفرقشان و البيالوي والرطة الال 
إسالمية، تحت كنى واسماء مختلفة، فضالً عن عمل االرهابي املكنى 
ابو انس انتحاري انغمايس ضمن كتيبة االنتحاريني و االرهابي املكنى 
ابوقتشادة عسشكر قاطع تشل عبطة واالرهابشي ابو الرباء يف الهندسشة 
العسشكرية«.وأوضح أنشه “خالل التحقيقشات االولية معهشم اعرتفوا 
بأنتمائهم لتلك العصابات االجرامية واششرتكوا بعدة عمليات ارهابية 
ضشد القوات االمنيشة واملواطنني قبل عمليات التحريشر. وقد تم تدوين 

اقوالهم باالعرتاف واتخذت بحقهم االجراءات القانونية«.

تمكنت قيشادة عمليات بغداد، امس االثنني، القبشض عىل متهمني بقضايا 
مختلفة يف العاصمة بغداد وذكرت القيادة يف، بيان تلقت »املراقب العراقي« 
نسشخة منشه، إن »قوة مشن اللشواء )27( تمكنتمن اعتقشال متهم بالنصب 
واالحتيشال، فضشاًل عشن نصشب )19( كامشرية مراقبشة يف الطشرق واملحال 
التجاريشة، والقيشام بواجشب تفتيش للمناطشق ضمن قاطع املسشؤولية«.
واضافت ان«فرقة املششاة السادسشة من تنفيذ عمليشات بحث وتفتيش يف 
مناطق ششمال وغربي بغشداد ضمن قاطع مسشؤولية الفرقشة، نتج عنها 
اعتقال عدد من املتهمني وفق مواد قانونية مختلفة بينهم متهم وفق املادة 
1/٤ إرهاب، وضبط اعتدة مختلفة، والعثور عىل حزامني ناسفني ورمانات 
يدوية عدد )2( مع قاعدة هاون محلية الصنع مرتوكة يف أحد الدور غربي 
بغداد تم رفعها بدون حادث«. وبينت ان »فرقة املشاة الحادية عرتمكنت 
بتامشني الحماية لش )٣٣( مركز انتخابي، وتنفيذ واجبات البحث والتفتيش 
ضمن قاطع املسؤولية، نتج عنها: القاء القبض عىل متهم وفق املادة ٤/1 
إرهاب، واعتقال عدد من املتهمني وفق مواد قانونية مختلفة. بينهم متهم 
برتويج املواد املخدرة، والرسقة، ومتهمني اثنني بالدكة العشائرية يف مدينة 
الصشدر وضبط بحوزتهم أسشلحة خفيفة، وباالششرتاك مع مفشارز االمن 
االقتصشادي تم مصادرة )٣72٥( كارتون مشواد غذائية منتهية الصالحية، 
باإلضافة إىل االستمرار بنصب كامريات املراقبة يف الطرق واملحال التجارية 

وبالتعاون مع املواطنني ضمن قاطع الرصافة«.

القبض	عىل	15	»داعشيا«	
بعمليات	منفصلة	يف	نينوى

اعتقال	متهمين	بقضايا
	مختلفة	يف	بغداد

ين
ألم

ط	ا
شري

ال

أزمــة الـ »13« سنــة يعــاد تـدويرها
صـراع المكــاسب يحتـدم.. »المــوازنـة« تهـوي

 في مستنقــع الخـــالفـــات السيـاسيـة
املراقب العراقي/ أحمد محمد...

مشع كل عام يعشاد تدوير أزمشة املوازنة 
مناقششتها  جلسشات  وتفتشح  العامشة، 
سشاحة الرصاع بني الكتل السياسية، إذ 
يسشعى كل طرف للحصول عىل مكاسب 
عشىل حسشاب طشرف آخشر، السشيما ما 
يتعلق بحصة إقليم كردسشتان وتمسشك 
الكتشل الكردية بخيشار »الحصة االكرب« 
متجاوزة يف ذلشك التزاماتها تجاه املركز 
بخصوص تسشليم أموال مبيعات النفط 

وواردات املنافذ الحدودية.
مراقبون للشأن السيايس ألقوا بالالئمة  
عىل مجليس النواب والوزراء، إذ يسشعى 
كل منهمشا أن يلقي عشبء تأخري تمرير 
املوازنشة عشىل االخشر، حيشث ترسشل من 
قبل الحكومة بسشلبيات وبنود ملغومة، 
مؤكديشن أن هشذه االزمة لم تكشن وليدة 
اللحظشة وإنمشا ابتدأت منذ عشام 2008 
عندما وضعت املصالح الخاصة كروط 

عىل تمريرها آنذاك.
كما دخلشت املوازنة محشل املزايدات بني 
الكتل السياسشية التي راحت تستعرض 
اسشتقتالها عشىل بعشض البنشود سشعياً 
لكسشب الشرأي العام، ما جعشل مروع 
املوازنة عرضة لتغيريات عدة، وإضافات 

وحذف، اخرت من عملية تمريرها.
وششخص مختصون بالششأن القانوني 
مواطشن خلشل اسشهمت بإعشادة تدوير 
االزمشات الخاصشة باملوازنات السشابقة 
يف »2021«، حيث أكد املختص بالششأن 

القانونشي د.مصشدق عشادل أن »الخلشل 
السشنوي املتكشرر يف املوازنشة والتخبشط 
االسشرتاتيجي يف إعدادها وعشدم ربطها 
مشن  كل  يتحملشه  الشوزاري،  باملنهشاج 
مجلشس الوزراء ومجلس النشواب اللذين 
الدسشتور  نصشوص  انتهشاك  يتعمشدان 
العراقشي وقانشون االدارة املاليشة رقم ٦ 

لسنة 2019«.
وبشني عادل يف ترصيح خص به »املراقب 
العراقي«  أن »الخارس االول واألخري هو 
املواطن الفقري الذي أثقله شظف العيش 

الكريم ومغامرات السياسيني«.
ويضيشف أن »الشدور االعظشم يف تأخشري 
إقشرار املوازنة تتحمل مسشؤوليته كذلك 
حكومة إقليم كردسشتان المتناعها عن 
تسشليم الواردات االتحادية اىل الحكومة 
املركزية ، ولهشذا فإن موازنة 2021 هي 
القششة التي سشتغرق العراق يف غياهب 
لألجنشدات  أسشرياً  وتجعلشه  املديونيشة 

الدولية« بحسب رأيه .
وتوجشه أصابشع االتهام يف هشذه املوازنة 
اىل وزارة املاليشة، كونها أرسشلت موازنة 
مليئشة باالخطشاء والفجشوات، إلحشراج 
القشوى السياسشية الربملانيشة، وإخراج 

نفسها من مأزق التأخري.
إذ يؤكد املحلل السيايس جمعة العطواني 
أن »الحكومشة حاولشت إحشراج القشوى 
الربملانيشة يف قانشون املوازنة السشنوية، 
فهي قدمت مروع القانون وهو يحمل 

يف طياته إشكاليات قانونية ومالية«.

ويضيشف العطوانشي يف ترصيشح خشص 
بشه »املراقشب العراقشي« أنشه »إذا صوت 
الربملان عىل إقشرار املوازنة مثلما وصلت 
من الحكومة عندها سشيحمل الكاظمي 
وكابينته الربملان كامل املسشؤولية، عىل 
اعتبشار أنه هو من صوت عليها، ويجعل 
الربملان يف مواجهة مبارشة مع الششعب 
العراقشي، وإذا رفشض الربملشان النقشاط 
املرتبطشة بإقليشم كوردسشتان، عندهشا 
تكشون املواجهة بشني الربملشان االتحادي 
وحكومشة اإلقليشم، ويخشرج الكاظمشي 
وحكومتشه مشن أيشة تبعشات سياسشية 

مستقبال مع اإلقليم«.
ولفشت اىل أن »اإلقليشم اعتشاد يف أغلشب 
املوازنات االتحادية أن يرفع من سشقف 
مطالبشه ويقبشل بالنهاية املقشدار الذي 
يطمشح اليشه«، مبينشاً أنه »يف هشذه املرة 
طالب بتسديد كل الديون املرتتبة عليه«.
وأششار اىل أن »املنافذ الحدودية مسيطر 
عليها بشكل مطلق من قبل إدارة اإلقليم 
دون أن يشرد يشء من عائداتها اىل بغداد، 
بينمشا تذهشب نسشبة17% مشن عائدات 
املنافذ الحدودية من املحافظات العراقية 
اىل إقليشم كردسشتان فضال عشن عائدات 

النفط يف سائر املحافظات العراقية«.
يشار اىل أن الربملان ابتدأ منذ عدة أسابيع 
حراك تمرير قانون موازنة »21«، إال أنه 
توقف عند »مصد« الخالفات السياسية 
التشي حالشت دون تشششمريرهشا بوقشت 

قيايس.

منهل عبد األمري المرشدي ..

عشّد عضشو اللجنشة القانونية النيابية حسشني 
العقابي، امس االثنني، إن قانون االنتخابات تم 
تمريره عىل عجاله، مشريا اىل انه يحمل الكثري 

من الثغرات.
وقال العقابشي، يف ترصيح لراديو 
»املراقشب  وتابعتشه  »العهشششد« 
»القانشون  إن  العراقششششي« 
إعششششششادة  إىل  يحتشاج 
أخطشاء  لوجشود  النظشر 
وثغشرات كبشرية فيه يجب 

تصحيحها«.

إذاعيترصيح
نائب:	قانون	االنتخابات	شرع	
عىل	عجالة	ويحتاج	اىل	تعديل
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اك�د عضو لجنة الخدمات النيابية جاس�م البخات�ي ، أن 600 مليون دوالر 
هي إجم�ايل املبالغ التي حصلت عليها الدولة م�ن رشكات االتصاالت وهو 
رق�م ضعيف مقارنة بدول مجاورة للعراق.وقال البخاتي ، إن “600 مليون 
دوالر إجم�ايل املبالغ الت�ي حصلت عليها الحكومة م�ن رشكات االتصاالت 
الثالث اسياس�يل وزي�ن وكوروك”.وأضاف أن “ماليني املش�ركني يعانون 
س�وء الخدم�ات، فضال عن اس�تمرار فرض رضيبة املبيع�ات عىل كارتات 
الشحن”، مشريا اىل “وجود خلل كبري يف قضية تفعيل 4G”.وطالب البخاتي 
أعضاء مجلس النواب ب�”التصدي لظاهرة اس�تمرار ارتفاع رضيبة أسعار 
كارتات الش�حن وس�وء الخدمات املقدمة ملاليني املش�ركني”.وكان عضو 
لجنة الخدمات النيابية عدي الشعالن أكد يف وقت سابق، أن دفاع الحكومة 
ع�ن رشكات النق�ال يث�ري الكثري من عالم�ات االس�تفهام، مبين�ا أن تلك 

الرشكات تحظى بدعم من قبل كتل وزعامات سياسية يف العراق.

نائب يكشف اجمالي المبالغ التي حصلت 
عليها الدولة من شركات االتصال

اك�د وزي�ر النفط إحس�ان عبد الجب�ار ان ارتفاع س�عر الخام 
الواصل للمصايف لن يؤدي إىل ارتفاع أسعار املحروقات .

وقال عبد الجبار يف يف بيان ان رفع اس�عار النفط الخام املجهز 
للمصايف املحلية، جاء بناًء عىل مقرحات اللجنة املالية النيابية، 
التي تهدف إىل تعظيم املوارد املالية، بسبب التحديات التي تواجه 
الس�وق النفطية منذ انتش�ار فايروس كورونا والتي تس�ببت 
يف تراجع أس�عار النف�ط وبني ان وزارة النفط، قامت بدراس�ة 
ومراجع�ة املقرح، تفصيلياً وبدق�ة متناهية، بحثاً عن الحلول 
الناجع�ة، الت�ي تضم�ن اس�تقراراً وثبات�اً ألس�عار املحروقات 
التي يتم تس�ويقها للمواطنني، مع األخ�ذ بنظر االعتبار رعاية 

مصالح العاملني يف القطاع النفطي«.

وزير النفط: ارتفاع سعر الخام الواصل للمصافي 
لن يؤدي إلى ارتفاع أسعار المحروقات

المالية النيابية: توجه اللغاء مزاد العملة .. واحتياطات البنك المركزي لن تمس في الموازنة
كش�فت اللجن�ة املالي�ة النيابية ، 
�ٍه إللغ�اء م�زاد العملة،  عن توجُّ
فيم�ا أش�ارت إىل أن احتياط�ات 
البن�ك املركزي لن ُتمسَّ يف املوازنة 
العام�ة لع�ام 2021.وق�ال مقرر 
ان   «  : الصف�ار  احم�د  اللجن�ة 
مرشوع املوازنة عندما يتم اقراره 
يف جلس�ة تصويت مجلس النواب 
يصب�ح قانون�اً ملزم�اً للحكومة 
وناف�ذاً«، مبين�اً أن »وزارة املالية 
تق�وم بع�د ذل�ك خ�الل أس�بوع 

تعليم�ات  بإص�دار  أس�بوعني  أو 
ترس�لها للوزارات لتسهيل عملية 
تنفي�ذ املوازنة«.وتابع :« ان عجز 
املوازنة ت�م تخفيضه م�ن 71 إىل 
كان  حي�ث   ، فق�ط  ترليون�اً   24
مخطط االق�راض خصم حواالت 
الخزانة للبنك املركزي 47 ترليوناً، 
إالَّ إنن�ا خفضناه�ا إىل ترليون�ني 
برمي�ل  س�عر  بق�ي  إذا  فق�ط، 
النف�ط 45 دوالراً«، مش�رياً إىل أن 
»العجز س�يختفي قريباً وس�وف 

تكون هناك وف�رة يف األموال لدى 
الحكوم�ة إذا بق�ي س�عر برميل 

النفط مرتفعاً«.
وأكد الصفار أن »احتياطات البنك 
املرك�زي ل�ن ُتمس ع�ىل االطالق 
يف ه�ذه املوازن�ة كونن�ا خفضن�ا 
الق�روض  وألغين�ا  االق�راض 
الخارجية«.وأش�ار مق�رر اللجنة 
املالي�ة إىل أن هن�اك توجهاً إللغاء 
م�زاد العمل�ة لكونه غ�ري موجود 
يف كل دول العال�م إالَّ يف الع�راق«، 

موضح�اً أن »آلي�ة م�زاد العمل�ة 
غ�ري صحيح�ة، وم�ن املف�رض 
منح العملة الصعبة للمستوردين 
واألس�اتذة  والطلب�ة  الفعلي�ني 
إىل  يس�افرون  الذي�ن  وامل�رىض 
خ�ارج البل�د ولي�س للمصارف«.
وب�نيَّ الصف�ار أن »هن�اك زي�ادة 
يف الرعاي�ة اإلجتماعي�ة ألن�ه ت�م 
ش�مول اع�داد كبرية منه�م، مع 
مشاركة القطاع الخاص بتشغيل 

العاطلني عن العمل«.

االقت�صادي

ارتفعت اسعار الذهب ، حيث عززت بيانات ضعيفة 
بش�ان الوظائ�ف األمريكية اآلمال حي�ال مزيد من 

التحفيز املايل وضغطت عىل الدوالر.
و جرى تداول السعر الفوري للذهب عند 1813.96 
دوالرا لألونص�ة، بارتف�اع نس�بته 0.1 باملئ�ة ع�ن 
س�عر اإلغالق الس�ابق، فيما صع�دت عقود الذهب 
األمريكية اآلجلة 0.1 باملئة أيضا لتسجل 1815.50 
دوالر لالونصة.وقال هوي يل، االقتصادي يف بنك »أو 
يس بي يس«، إن »األس�واق أفزعه�ا عىل نحو مربر 
املس�توى املنخفض للغاية للوظائ�ف غري الزراعية 
يف تقري�ر يوم الجمعة املايض، وهو ما يثري ضبابية 

اقتصادي�ة فض�ال ع�ن توقع�ات كب�رية ملزي�د من 
التحفيز املايل من الواليات املتحدة، والذهب يتجاوب 

مع ذلك«.
ونزل مؤرش الدوالر عن ذروة ش�هرين يوم الجمعة 
املايض، بع�د بيانات ضعيفة للوظائ�ف األمريكية، 
أججت بواع�ث القلق من تعاف بط�يء يف الواليات 
املتحدة.لك�ن ارتف�اع عوائد س�ندات الخزانة ألجل 
عرش س�نوات إىل أع�ىل مس�توى لها من�ذ اذار من 
العام املايض، حد من مكاسب الذهب. ويزيد ارتفاع 
العوائ�د تكلف�ة الفرصة البديلة لحمل�ة املعدن غري 

املدر للعائد.

الذهب يرتفع بفعل هبوط الدوالر

صع�ودا  الياباني�ة  األس�هم  صع�دت 
كبريا ، ليبلغ امل�ؤرشان نيكي القيايس 
أع�ىل  نطاق�ا  األوس�ع  وتوبك�س 
مس�توياتهما يف 30 عام�ا، إذ رفع�ت 
نتائ�ج قوية ثق�ة املس�تثمرين حيال 

تعايف االقتصاد من الجائحة.
وقفز نيكي 2.12 باملئة إىل 29388.50 
نقطة، أعىل مستوى له منذ أغسطس 

1990، يف ح�ني تق�دم توبك�س 1.75 
باملئة مسجال 1923.95 نقطة، ذروته 

منذ يونيو 1991.
ورف�ع ذلك إجم�ايل القيمة الس�وقية 
للرشكات املدرجة بالس�وق الرئيسية 
لبورص�ة طوكيو إىل مس�توى قيايس 
بلغ 712 تريلي�ون ين )6.75 تريليون 

دوالر(، وفقا للبورصة.

التعافي من كورونا يقفز بأسهم 
اليابان ألعلى مستوى في 30 عاما

أرقام واقتصاد

مليار دوالر حجم التبادل 
التجاري بين العراق 
وتركيا خالل العام 

الماضي 
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مليار دوالر حجم الهدر 
المالي للحكومات العراقية 

السابقة والحالية دون 
وجود جدية السترجاعها 

 300

تجاوز سعر نفط برنت للمرة 
للربمي�ل  دوالرا   60  ، األوىل 
وذل�ك ألول م�رة من�ذ كانون 

الثاني 2020.
وارتفعت قيمة العقود اآلجلة 
أبري�ل  لش�هر  برن�ت  لخ�ام 
بنس�بة 0.77% م�ا يص�ل إىل 
60.01 دوالرا للربمي�ل. كم�ا 
ارتفعت أسعار العقود اآلجلة 
لخام غرب تكس�اس لش�هر 
إىل   %1.18 بنس�بة  م�ارس 

57.53 دوالر.
النفط  ويعود ارتفاع أس�عار 
إىل التف�اؤل بش�أن انتع�اش 
الطلب يف السوق، بعد توسيع 
حم�الت اللقاح ض�د فريوس 

كورون�ا، حول العال�م، ما قد 
ي�ؤدي إىل انخف�اض معدالت 
اإلصابة بمرض “كوفيد-19” 
ورفع قي�ود الحجر الصحي، 
وبالت�ايل ع�ودة الطل�ب عىل 
النفط إىل مس�تويات ما قبل 

تفيش الوباء.

الخدمات  اك�د عض�و لجن�ة 
النيابي�ة عباس العط�ايف، ان 
س�يخضع  بغ�داد  محاف�ظ 
للمساءلة امام الربملان ولجنة 
الخدمات عىل وجه الخصوص 
بسبب ارتفاع اس�عار االمبري 

من قبل اصحاب املولدات.
وقال العطايف ، ان “سوء تردي 
حكوم�ة  وفش�ل  الكهرب�اء 
الكاظم�ي ع�ن اداء واجباتها 
اتج�اه املواط�ن والع�ودة اىل 
 2003 للع�ام  االول  املرب�ع 
ب�ردي الطاقة كلها تس�ببت 
املول�دات  اصح�اب  بجش�ع 

ورفعهم تسعرية االمبري”.
االمب�ري  ان “س�عر  واض�اف 
والس�يطرة علي�ه يق�ع ع�ىل 
التي  التنفيذية  الجهات  عاتق 
تعد املسؤول االول عن تحديد 
اصح�اب  وال�زام  االس�عار 

املولدات بااللتزام بها”.
ولجن�ة  “الربمل�ان  ان  واك�د 
وج�ه  ع�ىل  الخدم�����ات 
الخصوص س�يكون لهم دور 
يف اس�تضافة محاف������ظ 
ح�ول  ومس�اءلته  بغ�داد 
ارتفاع اسعار االمبري من قبل 

اصحاب املولدات”.

ألول مرة منذ عام.. النفط يقفز 
فوق 60 دوالرا للبرميل

الخدمات النيابية: محافظ بغداد سيخضع 
للمساءلة بسبب ارتفاع اسعار »االمبير« 

المالية البرلمانية :البرلمان سيجري اصالحات 
اقتصادية لضمان عدم وقوع االفالس

المصرف الزراعي يعلن 
قرب إطالق قروض 

بفوائد منخفضة
أعل�ن امل�رف الزراع�ي التعاوني ، عن ق�رب اطالق 
القروض الخاصة بتش�جيع املش�اريع الزراعية وفق 
مبادرة البنك املركزي، مؤكدا اسهامه بمنح القروض 
التجارية والصناعية الس�اندة للقطاع الزراعي.وقال 
مدير املرف رشاد خضري وحيد يف بيان ، ان “املرف 
يعم�ل حالي�ا وف�ق التوجه�ات الحكومي�ة الخاصة 
بدعم القطاع الزراعي وتش�جيع الصناعة الساندة”، 
موضح�ا ان “االي�ام القليل�ة املقبلة ستش�هد اطالق 
الق�روض من خ�الل مب�ادرة البنك املرك�زي الداعمة 
للفالحني واملزارعني وبواقع 250 مليار دينار وبنسبة 
فائ�دة 4 باملئة”.واض�اف ان “ه�ذا املبل�غ سيش�جع 
املستفيدين عىل انشاء مشاريع زراعية جديدة تسهم 
بتفعيل االنتاج الوطني، مشريا اىل ان املرف مستمر 
بمن�ح ق�روض زراعية اخ�رى تس�تهدف ايضا فئات 
املزارعني والفالحني واملس�تثمرين س�واء كانوا افرادا 
او رشكات وتك�ون مس�اهمة امل�رف بنس�بة 80 
باملئة م�ن كلفة املرشوع«.وتاب�ع، ان “املرف عمد 
مؤخرا اىل تخفيض نس�بة الفائدة لهذه القروض بعد 
ان كان�ت قص�رية ولغاية عام واح�د 8 باملئة اضحت 
االن 5 باملئ�ة وصوال اىل فائدة القروض الطويلة لفرة 
اس�رداد اكثر من 5 س�نوات والتي كانت هي االخرى 
8 باملئ�ة وانخفضت االن لتص�ل اىل 7 باملئة”.واوضح 
وحي�د ان “مبالغ القروض للمزارعني والفالحني التي 
يمنحها املرف تراوح بني 50 اىل 150 مليون دينار، 
اذ تتطل�ب قيام املزارع بتقديم عق�د االرض الزراعية 
او س�ند امللكية ونوع املرشوع الراغب بانشائه سواء 
كانت هذه املشاريع موس�مية او بيوتا بالستيكية او 
انش�اء بس�تان او مزارع دواجن او بح�ريات وغريها 
اليطل�ب منه ج�دوى اقتصادي�ة وضمان�ات محددة 

اضافة اىل كفالة موظفني”.

البنك الدولي: التعيينات في العراق متضخمة وتبعاتها مرهقة
ح�ذر البنك ال�دويل ، م�ن أن التعيينات 
الحكومي�ة يف الع�راق تش�هد تضخم�اً 
واقتصادي�ة  مالي�ة  وتبع�ات  كب�رياً 
مرهقة، مش�ددة عىل رضورة تشجيع 
االس�تثمارات يف بيئة مناسبة وتنشيط 

القطاع الخاص.
وقال املمثل املقيم للبنك الدويل يف العراق 
رم�زي نعم�ان ، “اننا نح�اول بصورة 
جدية دعم جميع جه�ود االصالح التي 
تقوم به�ا الحكوم�ة العراقي�ة، وحني 
ننظر إىل حل قضية االنكماش فإن ذلك 
يأتي عرب خلق فرص العمل، ونعتقد أن 
املجتمع العراقي هو »مجتمع شبابي«، 
يشكل الشباب فيه ثروة أساسية يجب 
البناء عليها ومنحهم الفرص املناس�بة 
للدخول إىل سوق العمل ضمن مسلسل 
كب�ري يب�دأ بالتعلي�م وعوام�ل أخ�رى، 
وخلق فرص العمل ليس بالرضورة عن 
طري�ق التعي�ني الحكومي الذي يش�هد 
تضخم�اً كب�رياً ويحم�ل تبع�ات مالية 
واقتصادي�ة مرهق�ة، ب�ل ع�ن طريق 

تش�جيع االس�تثمارات يف بيئة مناسبة 
وتنشيط القطاع الخاص، وإعادة الثقة 

بني املواطن والحكومة”.
وأضاف رمزي، أن “البنك الدويل يسعى 
إىل دع�م الحكوم�ة العراقي�ة يف وض�ع 
أطر سياس�ة مالية ونقدية سليمة جداً 
تس�مح يف إدامة العمل امل�ايل واملريف، 

وبشأن املوازنة، نرقب تصويت الربملان 
العراقي عليها لنستطيع معرفة خطوط 
الدعم املمكنة من قبلنا للحكومة، وذلك 
بعد جدولة االيرادات والنفقات وما هو 
العج�ز االجم�ايل املرتب ع�ىل املوازنة، 
وم�ا ه�ي االم�ور الت�ي س�تلجأ اليه�ا 
الحكوم�ة ملواجه�ة ه�ذا العجز س�واء 

كان ذلك بطريق�ة االقراض الداخيل أو 
الخارج�ي، وكي�ف للحكومة أن تس�دد 
الدي�ون املرتبة عليه�ا واملتأخرة، وبعد 
ذلك سيكون للبنك الدويل موقف واضح 
ع�رب  االس�تثماري  بش�قني  الدع�م  يف 
املش�اريع املمولة، ودع�م املوازنة وهو 
ش�ق يرتب�ط باالصالح�ات األساس�ية 
التي تلت�زم حكومة الع�راق بها، وهي 
إصالح�ات جوهرية تس�مح بتحس�ني 

واقع البلد املايل والنقدي عىل مراحل”.
ولفت رم�زي إىل أن “البن�ك الدويل دعم 
قان�ون التقاع�د املوحد ال�ذي اقرح يف 
الربمل�ان، وق�د كان�ت مقاربتن�ا يف ذلك 
القان�ون هو أن يص�ار اىل وضع قانون 
ب�ني القطاعني العام والخاص يس�مح 
بانتق�ال املناف�ع بينهم�ا، وه�و أح�د 
الحوافز االساس�ية الت�ي تدفع املواطن 
اىل أن يس�عى للعمل يف القطاع الخاص 
الع�ام،  القط�اع  باتج�اه  يضغ�ط  وال 
وه�و م�ا يخف�ف األعب�اء املرتبة عىل 

الحكومة”.

العمالة األجنبية تسيطر على 80 % من سوق 
العمل العراقي وتستنزف العملة الصعبة 

الحكومة تشرعن توظيفهم في مؤسساتها

املراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي...
غ�زو  وراء  واالقتصادي�ة  االمني�ة  الف�وىض 
العمالة االجنبية لسوق العمل العراقي , حيث 
اس�تغلت مكاتب متخصصة تابع�ة ملكيتها 
ملس�ؤولني متنفذي�ن غي�اب الرقاب�ة االمنية 
والصحي�ة إلدخ�ال مئات اآلالف م�ن العمالة 
االجنبي�ة , وأغلب تل�ك املكاتب دون تراخيص 
رس�مية، وازدهرت هذه التجارة يف الس�نوات 
االخرية وق�د القت قبوال ل�دى أصحاب العمل 
بس�بب تدني روات�ب العمال االجان�ب، إال أنه 
رسعان ما ارتفعت تلك املرتبات بعد أن حصلت 
ع�ىل موطئ قدم , وقد ش�كل ه�ؤالء االجانب  
80% من  س�وق العم�ل العراقي  بحس�ب ما 
ي�راه مراقبون، ما س�اهم يف ارتف�اع معدالت 
البطال�ة  ب�ني العراقي�ني، فدخ�ول العمال�ة 
األجنبية أثر س�لبا عىل االقتص�اد الوطني من 
خالل تحوي�الت ضخمة من العمل�ة الصعبة 
تخرج من العراق بحجة أجور العمال األجانب 
وما يرافق ذلك من فساد مايل بعملية استقدام 
العمال�ة، فض�ال ع�ن ع�دم االلت�زام بقوانني 
التش�غيل التي تفرض أن تكون النسبة األكرب 

يف اليد العاملة بأي مرشوع محيل.
وزي�ر العمل والش�ؤون االجتماعية كش�ف ، 
عن دخ�ول 600 ألف عامل أجنب�ي إىل العراق 
بدون تري�ح عمل، مبين�ا أن 13 ألفا منهم 
فقط يملكون إقام�ة وتصاريح عمل قانونية 

يف البالد.
وق�ال الوزير ، إن “الوزارة أك�دت أن إقامتهم  

قانون�ي  ذل�ك “غ�ري  ع�ادا  غ�ري رشعي�ة”، 
وينافس�ون العام�ل املح�يل يف فرص�ة العمل 

القليلة املتاحة أمامه”.
مختصون ش�ككوا بتريح�ات وزارة العمل 
متهم�ني إياها بع�دم دقة االرق�ام املعلنة عن 
العمال�ة االجنبي�ة، فت�ارة تؤك�د ال�وزارة أن 
عددهم 750 ألف عامل وتارة  تعلن عن أرقام 
مغايرة , لكن ما هو مثبت أن العمالة االجنبية 
استحوذت عىل أكثر من 80% من سوق العمل 

العراق�ي , بل إن الحكومة ومؤسس�اتها هي 
االخ�رى تعامل�ت مع تل�ك العمالة رغ�م أنها 
تعل�م أنهم دخلوا بطريقة غ�ري رشعية , كما 
أن اس�تقدام العمال�ة االجنبي�ة له�ا تأثريات 
املجتم�ع  وتقالي�د  ع�ادات  اجتماعي�ة ع�ىل 
العراقي م�ن خالل اختالط الع�ادات الجديدة 
م�ع الع�ادات االصيلة ما يس�بب خلق عادات 
هجين�ة تؤث�ر س�لبا ع�ىل املجتم�ع العراقي 
دون وج�ود اك�راث حكومي له�ذه التأثريات 

الس�لبية, وهناك شعور س�ائد لدى العراقيني 
ب�أن هؤالء رسقوا حقهم يف العمل , وهم وراء 

ارتفاع نسبة البطالة يف املجتمع.
وي�رى  الخب�ري االقتصادي لطي�ف العكييل يف 
اتص�ال م�ع ) املراق�ب العراق�ي(: أن ارتفاع 
مع�دالت العمال�ة األجنبي�ة يف الع�راق وعدم 
وج�ود آلي�ات لتنظي�م عملي�ة دخوله�م من 
قب�ل الوزارات املختصة أثر س�لبا عىل البطالة 
يف املجتم�ع العراق�ي وه�و تهدي�د اجتماعي 

واقتصادي, وأغلب مكاتب اس�تقدام العمالة 
األجنبي�ة ال تخض�ع للضواب�ط األمني�ة ول�م 
تراِع حجم البطالة م�ن العمالة العراقية التي 
وصل�ت اىل أكثرم�ن40% م�ن أبن�اء املجتمع 

العراقي.
امله�ارات  اس�تقطاب  أن  العكي�يل:  وتاب�ع 
الفني�ة العامل�ة يف البالد يشء مه�م واألخطر 
ه�و اس�تقطاب عم�ال أجانب غ�ري ماهرين 
ُيع�ُدوَن عبئا ع�ىل اقتصاد البل�د وعامل مهم 
لزي�ادة معدالت البطالة وه�و ما يحدث اآلن , 
فضال عن كونهم يرهق�ون االقتصاد الوطني 
بعملي�ات تحوي�ل العمل�ة الصعبة ,ل�ذا فإن 
الحكومة ه�ي التي اخرقت قانون العمل من 
خالل السماح بتش�غيل عدد كبري من العمالة 
االجنبية يف املستش�فيات واملؤسسات االخرى 

بسبب أجورهم املتدنية .
م�ن جهته أك�د املختص بالش�أن االقتصادي 
املراق�ب   ( م�ع  اتص�ال  يف  ع�الوي  حس�ني 
العراق�ي(: أن مل�ف العمال�ة االجنبي�ة اليقل 
خطورة ع�ن ملفات هدر املال العام وغس�يل 
وتهري�ب االموال , كون هؤالء العمال يكبدون 
الع�راق مليارات ال�دوالرات , وعدم خضوعهم 
للفح�ص الطب�ي يع�د كارث�ة كبرية بس�بب 
دخوله�م غري الرشعي وتتحم�ل وزارة العمل 
مس�ؤولية انتش�ار مكاتب اس�ترياد العمالة 
االجنبي�ة دون مراعاة حاجة س�وق العمل يف 
العراق , كم�ا أن إحصائيات وزارة العمل غري 

دقيقة وهي تتغري بتغري وزيرها .

اكدت النائبة عن تحالف الفتح ميثاق الحامدي, ان اللجنة 
املالية النيابية س�لمت الحكومة الصيغة النهائية ملرشوع 
قان�ون املوازن�ة وانها بص�دد انتظار الض�وء األخرض من 
األخرية لعرضها عىل التصويت، مرجحة موافقة الحكومة 

عليها وعرضها للتصويت نهاية األسبوع الجاري .
وقال�ت الحام�دي  , ان ” الس�ياق املتب�ع لع�رض املوازنة 

للتصوي�ت وجوب إع�ادة التعديالت عىل م�رشوع القانون 
اىل الحكوم�ة لالس�تيضاح وبي�ان رأيه�ا ويف ح�ال وجود 
اعراض�ات م�ن قب�ل الحكومة س�تقوم باعادته�ا للجنة 
وبعكس�ه س�وف يتم منح الض�وء األخ�رض لعرضها عىل 
التصوي�ت ” .وأضاف�ت ان “رد الحكومة س�وف لن يتاخر 
اكث�ر من يوم�ني”, مرجح�ة “موافق�ة الحكوم�ة عليها 

وستعرض للتصويت نهاية األسبوع الجاري” .
وأش�ارت الحام�دي إىل ان “الصيغة النهائي�ة قد تضمنت 

اكثر مطالب املحافظات ومنها محافظة البرة ” .
وكان رئيس الوزراء قد اس�تلم امس خالل اجتماع مشرك 
مع اللجنة املالية النيابية النسخة النهائية ملرشوع املوازنة 

مع التعديالت التي أجريت عليها من قبل مجلس النواب .

الحامدي: البرلمان بانتظار الضوء االخضر الحكومي لعرض الموازنة على التصويت
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المراقب العراقي/ متابعة...
دعلت جمعية الوفاق الوطني االسلامية 
يف البحرين، إىل رفع الحصار الظالم فوراً 
عن الشلعب اليمني. وأكدت الجمعية، أن 
“الشعب اليمني يستحق الحياة والسام 
وهلو قلادر على تجلاوز هلذه الظروف 

واعلادة بنلاء بللده وتحقيق االسلتقرار 
والتنميلة”. وأوضحلت، أن “وقف حرب 
اليمن يجب أن يكون بوابة لوقف النزيف 
والرصاعات يف أكثر من منطقة، ورضورة 
انعلكاس ذللك عى ملفلات وموضوعات 
اخلرى”. وأشلارت الجمعيلة يف سلياق 

أخلر، إىل “حاجلة البحريلن اىل حلحللة 
األزمة السياسلية الخانقة الراهنة وهي 
تقرتب ملن اكتملال عامهلا العارش من 
انطاق الحراك الشعبي املطالب بالتحول 
االجتماعيلة  والعداللة  الديمقراطلي 

والحريات العامة”.

المراقب العراقي/ متابعة...
ملع كل يلوم يملي تنكشلف أخبلار 
وترسيبات جديدة علن حدة الرصاعات 
الداخلية التي تشلهدها مملكة الرمال. 
وآخلر تتحلدث علن أن هيئلة البيعلة 
السلعودية أضحلت على بعلد خطلوة 
واحلدة من حلها وذللك بعد أن أصبحت 
بنظر ابن سللمان ساحاً يهدد وجوده، 
وتنفيذ ذلك سليتم بعد الوصول النهائي 
لويل العهد الحايل إىل سدة الحكم رسمياً 

أما بعد عزل والده أو وفاته.
وهيئلة البيعلة، هلي هيئلة سلعودية 
أسسلها املللك عبداللله وكان قلد أملر 
أن تتكلون ملن أبنلاء امللك عبلد العزيز 
الذكلور أو أحفادهلم إضافلة إىل اثنني 
يعينهملا امللك ويكونا أحلد أبنائه وأحد 
أبنلاء ويل العهلد، وتتلخلص مهمتها يف 
تقديلم املشلورة للمللك يف اختيلار ويل 
العهد السعودي وضمان أن يتحد مئات 
األمراء الذين يشلكلون الجيل التايل من 

العائلة الحاكمة وراء امللك الجديد.
وكان الباط امللكي السلعودي قد شهد 
االعتقلاالت  ملن  العديلد   2020 علام 
ألملراء وأصحلاب نفلوذ يف اململكة، ويف 
مقدمتهم شقيق امللك سلمان، أحمد بن 
عبلد العزيز، وويل العهد ووزير الداخلية 
السلابق محمد بن نايلف وكان الهدف 
األسلايس لهلذا االعتقاالت هلو توجيه 

رسلالة واضحة من محمد بن سللمان 
ملنتقديه من العائلة املالكة مفادها: لن 
أسمح ألحد أن يقف يف طريقي للعرش.

وسلبق لهيئلة البيعلة، أن لعبلت دورا 
حاسلما يف أمور تتعللق بتوطيد أركان 
الحكم داخل أرسة آل سلعود؛ فقد أيدت 

امللك عبد الله بلن عبد العزيز، يف اختيار 
األمري نايف بن عبلد العزيز، ملنصب ويل 
العهد، بعد وفاة شلقيقه األمري سلطان 

بن عبد العزيز، يف ترشين األول 2011.
ويف 29 نيسان 2015، كان لهيئة البيعة 
الدور األكلر يف تعيني محملد بن نايف 

بن عبلد العزيز، وليلاً للعهد ومحمد بن 
سللمان بن عبد العزيز، ولياً لويل العهد، 

بدعم وتأييد أغلبية أعضاء الهيئة.
ويل  ويل  قلام   ،2017 حزيلران   21 ويف 
العهلد محمد بن سللمان، بملا اعتره 
البعلض »انقاباً أبيض« على ابن عمه 
ويل العهلد محمد بن نايلف، بدعوى أن 
31 عضلواً يف هيئة البيعة صوتوا له من 

أصل 34 عضواً، كويل للعهد بدالً منه.
ولتمرير هلذا االنقاب تم تعديل الفقرة 
)ب( ملن املادة الخامسلة، ملن النظام 
األسلايس للحكلم، بإضافلة جمللة »ال 
يكلون من بعد أبناء امللك املؤسلس ملك 
وويل للعهد من فرع واحد، من ذرية امللك 
املؤسلس«، األمر الذي قصد منه طمأنة 
بقية أحفلاد امللك عبد العزيلز، بأن ابن 
سللمان، حال توليه منصلب امللك، فلن 
يقوم بتوريث املنصلب ألحد من أبنائه، 
ألن التعديل يعني أن ملك السلعودية إذا 
كان من أحفاد امللك عبد العزيز، فإن ويل 
العهد يجب أن يكلون من فرع آخر من 

ذرية امللك.
وبعلد قيلام املللك السلعودي باألملس 
بالتهديلد بحلل مجللس هيئلة البيعة، 
كشلف املعارض السعودي عبد الرحمن 
السلحيمي املسلتور واصفاً ما يخطط 
له ابن سللمان بعد قيامه بحل مجلس 

هيئة البيعة باألجندة الشليطانية حيث 
إن ابن سللمان يخطط لتشلكيل هيئة 
مملن هم تحت سليطرته بهدف إعطاء 
حكمله الرشعية، ولكن يف ظلل التغيري 
اللذي حصلل يف البيلت األبيلض وفلوز 
بايلدن يف االنتخابات اللذي يتبنى لهجة 
متشددة حيال ويل العهد املتهور شهدت 
األجواء السلعودية تحلركات مناهضة 
من قبلل بعض أعضاء الهيئلة وهذا ما 

جعل الوضع يزداد توتراً.
وأشلار املعارض السعودي إىل أن محمد 
بن سلمان يخطط التهام بعض أعضاء 

هيئة البيعة بملفات فساد.
ويبدو أن هذا هو النهج الذي يستخدمه 
ابلن سللمان يف كل ملرة يشلعر بها أن 
األملور سلوف تفللت ملن يلده حيلث 
البلن  بالنسلبة  الخطلر  ناقلوس  إن 
سللمان قد تم قرعه وذلك منذ خسلارة 
حليفله ترامب يف االنتخابات الرئاسلية 
االمريكيلة ومجيء بايلدن لذلك يحاول 
على كل األصعلدة الرمي بلأوراق قوته 
واالسلتفادة من سللطته الحالية كويل 
والسليطرة  حكمله  لرتسليخ  للعهلد 
على العلرش يف اململكلة التلي تعيلش 
أياملاً عصيبة وهي أقلرب من أي وقت 
ملى إىل االنهيار سلواء االقتصادي أم 

السيايس.

4عربي دوليعربي دولي
الوفاق البحرانية تدعو لرفع الظلم عن شعب اليمن

المراقب العراقي/ متابعة...
أكد املتحدث باسلم الخارجية االيرانية سلعيد خطيب زادة، 
االثنلني، أن إيران وملن خال التعاطي ملع االتفاق النووي 
هيلأت األجواء لكي تعلود امريكا اىل االتفلاق وتلتزم الدول 

االوروبية بتعهداتها فيه.
وقال خطيب زادة يف مؤتمره الصحفي االسبوعي، ان “إيران 
ال تمانلع علودة امريلكا اىل رشلدها والتخيل علن العناد”، 
مشلريا اىل ان “طهران تنتظر من االطلراف االخرى االلتزام 

بتعهداتها”.

وتابلع “نحلن عضلو يف االتفاق النلووي ولم نلرتك طاولة 
املفاوضلات بلل تركها الطلرف اآلخلر، ومتى ما علاد ذلك 

الطرف عندها يمكن الحديث عن القضايا العالقة”.
وحول املشلاورات بني إيران واوروبا بشأن االتفاق النووي، 
أكلد خطيلب زادة أن “اللدول األوروبية الثلاث رشيكة مع 
أمريكا يف نقض العمل بالتزاماتها املقررة يف االتفاق، كما أن 
منسق السياسة الخارجية لاتحاد األوروبي لم يعمل بدوره 
كمنسق لتنفيذ االتفاق، ومن هنا ما زالت االتصاالت جارية 

مع االتحاد االوروبي لحثه عى تفعيل دوره التنسيقي”.

المراقب العراقي/ متابعة...
علاد وسلم “الراتلب ما يكفلي الحاجلة” إىل 
التصلدر يف السلعودية بعلد تزايلد شلكاوى 
املواطنلني من تقطلع دفع الرواتلب وارتفاع 
األسلعار. ووسلم “الراتب ما يكفي الحاجة” 
ظهلر ألول ملرة يف علام 2013، وكان أشلبه 
باحتجاج شعبي أغضب السلطات السعودية 
حينهلا، خاصة ملع التفاعلل الواسلع الذي 

شهدته اململكة ويف أرجاء العالم أيًضا.
النظلام  النشلطاء  هاجلم  الوسلم  وعلر 
السعودي، ووصفوه بأنه “آكل لثروات الباد، 
ومبدد لها يف اللهو والعبث واملقتنيات الخاصة 

والحروب العنجهية”.
وندد النشلطاء بسياسلة النظلام التي جرت 
البلاد إىل حلرب طويللة باليمن واسلتنزفت 
الثلروات، مشلريين إىل إيلداع اململكلة مطلع 

الشلهر الجلاري مليلاري دوالر للدى البنلك 
املركلزي التابع للحكومة اليمنية، مؤكدين أن 
املواطن السلعودي “أوىل بأملوال تلك الحرب” 

التي بدأت منذ سبعة أعوام.
وأشلار النشلطاء إىل رصف األملوال الطائللة 
يف املقتنيلات الخاصلة مثلل رشاء ويل العهلد 
السلعودي محملد بلن سللمان يختلا بحريا 
بنصلف مليلار دوالر، ولوحلة فنيلة بلل450 

مليلون دوالر، وقرصا يف فرنسلا بملا يقارب 
الل300 مليون دوالر.

ولفتلوا إىل واقعلة إهداء رئيلس هيئة الرتفيه 
بالسلعودية تركلي آل الشليخ، تمثلاال ملن 
الذهب لألمري بدر بن عبد املحسلن، فضا عن 
الهدايلا التي تقدم إىل الفنانلني واملغنني، مثل 
حصول املغني األمريكي ليل واين عى سليارة 

المبورغيني وساعة باهظة الثمن.

المراقب العراقي/ متابعة...
لقلي ملا ال يقلل علن 14 شلخصا 
مرصعهلم وفقلد 125 آخرين جراء 
االنهيار الجليلدي يف جبال الهيمااليا 

شمال الهند.
ونقللت وكاللة فرانلس بلرس علن 
حكومة واليلة أوتاراخند قولها عى 
تويلرت إنله” تلم إنقاذ 15 شلخصا 
وعثر عى 14 جثة يف أماكن مختلفة 
حتلى اآلن “فيملا قلال مسلؤولون 
إن” 125 شلخصا عى األقل ما زالوا 

مفقودين”.
وكانت حصيلة سلابقة أشلارت إىل 

ملرصع سلبعة أشلخاص وفقدان 
أكثلر ملن مئلة آخريلن جلراء هذه 

الحادثة.
واظهلرت مقاطلع فيديلو التقطها 
سلكان مذعلورون التدفلق الهائلل 
للميلاه التلي اجتاحلت وادي نهلر 
يف  يشء  كل  وجرفلت  داليغانغلا 
طريقهلا وغملرت محطتلي توليلد 

كهرباء وجرفت جسوراً وطرقاً.
وأرسلت السلطات مئات من القوات 
والقوات شبه العسلكرية إضافة إىل 
مروحيات عسكرية وطائرات أخرى 

إىل املنطقة.

وكانلت فيضانات موسلمية مدمرة 
يف الوالية أسلفرت يف عام 2013 عن 
مقتل 600 شخص وأدت يف حينها إىل 
دعوات ملراجعة مشلاريع التنمية يف 
الوالية وال سليما يف املناطق املعزولة 

مثل تلك املحيطة بسد ريشيغانغا.
يشار إىل أن أربعة عرش جبا جليديا 
تطل عى النهر يف حديقة ناندا ديفى 
الوطنيلة حيلث تخضلع لدراسلات 
علمية بسلبب تزايد املخلاوف حيال 
تغري املنلاخ وانحسلار الغابات كما 
ذاب ربلع جليلد الهيمااليلا بسلبب 

ارتفاع درجة الحرارة.

المراقب العراقي/ متابعة...
أقدمت قوات العدو الصهيوني، االثنني، عى استهداف 
املزارعلني ورعلاة األغنلام الفلسلطينيني يف أراضيهم 

الحدودية رشق مدينتي غزة وخان يونس.
وقالت مصادر فلسلطينية، إن قوات العدو املتمركزة 
يف موقع “ملكة”، واآلليات العسلكرية خلف السلياج 
الحدودي رشق مدينلة غزة، أطلقت الرصاص وقنابل 
دخانيلة صوب مجموعلات من املزارعلني يف األرايض 
الزراعية رشق حي الزيتون، دون أن يبلغ عن إصابات 
بني املزارعني الذين اضطروا لرتك أراضيهم والعودة إىل 

بيوتهم.
كما اسلتهدفت قوات العلدو الجاثمة يف محيط موقع 
“كيسوفيم” العسلكري الصهيوني رشق مدينة خان 

يونلس، أرايض املزارعني بنريان األسللحة الرشاشلة، 
إضافلة إىل اسلتهداف رعلاة األغنلام رشق منطقلة 
القلرارة شلماال، وأرغمتهم عى الخلروج من املكان، 

دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

المراقب العراقي/ متابعة...
أظهر اسلتطاع أن ما ال يقل عن 
يؤيلدون  األمريكيلني  ملن   ٪56
السلابق دونالد  الرئيس  محاكمة 
ترامب يف مجلس الشليوخ، فضا 
علن منعله ملن تلويل أي منصب 

حكومي مستقبا.
 ABC« ووفقا السلتطاع أجرتله
رشكلة  ملع  باالشلرتاك   »News
Ipsos، فلإن 56٪ ملن  األبحلاث 
املسلتطلعني يرون أنه يجب إدانة 
الرئيلس السلابق تراملب ومنعه 
من تويل املناصلب العامة، يف حني 
علارض 43٪ ذللك وصوتلوا ضد 

إدانته.
وبحسب االستطاع فإن 15٪ من 

الجمهوريلني يؤيلدون االتهامات 
املوجهة للرئيس السلابق، يف حني 
بلغت نسلبة تأييد االتهامات ضد 

ترامب بني الديمقراطيني ٪92.
وجرى االستطاع  يف الفرتة من 5 
إىل 6 فراير 2021، بمشاركة 508 
أشخاص وبلغت نسبة الخطأ 4.8 

نقطة مئوية.
تبلدأ محاكملة  أن  املقلرر  وملن 
تراملب يف مجلس الشليوخ يوم 9 

شباط.
يف  الديمقراطيلون  وألقلى 
الكونغلرس األمريكلي، يف الئحلة 
االتهلام ضد تراملب، باللوم عليه 
يف أعملال الشلغب التلي جرت يف 
الكابيتول يلوم 6 يناير، باإلضافة 

إىل ذللك، يرفلض املدعلون حجة 
الجمهوريلني بلأن الرئيلس الذي 
انتهلت واليتله بالفعلل ال يمكلن 
عزله بعدما أصبح خارج املنصب.
وبحسلب االتهامات، فإن ترامب 
عرضة لعزله وتجريده من األهلية 
لتويل مناصب عامة يف املسلتقبل. 
األمر اللذي من شلأنه أن يحرمه 
ملن حلق املشلاركة يف انتخابات 

عام 2024.
وعلزل مجللس النلواب األمريكي 
ترامب يف 13 كانون الثاني بتهمة 
االضطرابلات.  على  التحريلض 
الشليوخ قرار  ويلدرس مجللس 
علزل وإدانلة تراملب ومنعه من 

تويل مناصب مستقبا.

االنهيار الجليدي في جبال الهيمااليا ُيخلّف
 قتلى ومئات المفقودين

االحتالل يصوب نيرانه نحو المزارعين الفلسطينيين

استطالع: أكثر من نصف األميركيين يؤيدون محاكمة ترامب

إيران تؤكد تهيئة األجواء لعودة أميركا وأوروبا إلى االلتزام باالتفاق النووي

السعوديون يهاجمون »أكلة الثروات« بعد ارتفاع منسوب الفقر!

المراقب العراقي/ متابعة...
أفاد تقرير ملوقع »ذا هيل«؛ إن قرار الرئيس األمريكي إلنهاء 
الحلرب يف اليمن، سليؤثر حتما على التحاللف القائم بني 
واشلنطن من جهة، والرياض وأبو ظبلي من جهة أخرى. 
وأضاف التقرير، أنه رغلم اعتبار دول الخليج من الرشكاء 
األمنيلني الرئيسليني للواليلات املتحلدة يف املنطقلة، لكنها 
تتعرض بانتظام النتقلادات باعتبارها تفلت من انتهاكات 

حقوق اإلنسان. وشدد عى أن توجه بايدن يف اليمن وإعانه 
إنهلاء الدعم األمريكي للعمليلات الهجومية يف العدوان عى 
اليمنيلة، يعلّد أول تحلرك رئيلي للسياسلة الخارجية يف 
منصبه، وهو بمنزلة وعد رئيي للحملة االنتخابية لبايدن، 
وموضلع ترحيب ملن الحلفاء األجانلب وجماعات حقوق 
اإلنسان واملرشعني. واعتر أن تعيني »ليندر كينغ« كمبعوث 
خاص للواليات املتحدة إىل اليمن، يشلري إىل أي مدى تعطي 

اإلدارة األولويلة للجهود املبذولة لدعم العملية التي تقودها 
األملم املتحدة إليجاد حلل دبلومايس للحلرب األهلية، التي 
اسلتمرت أكثر من ست سنوات. وُينظر إىل دعوة بايدن عى 
أنها إجراء منطقي، يؤكد األولويات الرئيسلية التي سلعى 
إىل تأكيدهلا، باعتبارها أساسلية ألهدافه إلعلادة الواليات 
املتحدة إىل الساحة العاملية، مع الرتكيز عى حقوق اإلنسان 

وتأكيد الدبلوماسية لحل النزاعات. بحسب املوقع.

المراقب العراقي/ متابعة...
أن  “الغارديلان”  صحيفلة  كشلف 
تدخللت  الثانيلة،  إليزابيلث  امللكلة 
لتغيلري قانلون بهلدف التسلرت عى 
ثروتهلا الخاصلة. وقاللت يف تقرير 
أعلده ديفيلد بيلغ وروب إيفانلز إن 
امللكلة أرسللت محاميهلا الخاصلة 
قانلون  ملن  اسلتبعادها  لتأملني 

للشفافية.
وجاء تدخلل امللكة الناجلح إلخفاء 

علن  “املحلرج”  الخاصلة  الثلروة 
الرأي العام ضمن وثائق اكتشلفتها 
صحيفلة “الغارديان” يف األرشليف 
أن  وتظهلر  الريطانلي  الوطنلي 
محاملي امللكلة قلام بالضغط عى 
الوزراء من أجلل تغيري قانون يمنع 

الكشف عن حصصها وأماكها.
وبعد تدخل امللكلة أدخلت الحكومة 
بنلدا يف القانون يسلتثني الرشكات 
الدولة”  التي يسلتخدمها “رؤسلاء 

من إجراءات الشلفافية. واسلتخدم 
يف  كتابتله  تملت  اللذي  الترشيلع 
السبعينيات من القرن املايض إلنشاء 
رشكة وهمية دعمتها الدولة لوضع 
ستار من الرسية عى حصص امللكة 
واستثماراتها حتى عام 2011.  ولم 
يتم الكشلف عن حجلم ثروتها أبدا، 

مع أنها قدرته بمايني الجنيهات.
محاوللة  إىل  الصحيفلة  وتوصللت 
امللكلة الضغلط على اللوزراء أثناء 

تحقيقها إلجلراءات ملكية غامضة 
تعلرف بل”موافقلة امللكلة” للتأثري 

عى تشلكيل القوانلني الريطانية. 
وهلو خلاف الرتتيلب املعلروف 
بالرصيلد امللكي، إجراء رسلمي 
يحدد اللحظة التي يتحول فيها 
قانلون،  إىل  القانلون  ملرشوع 

ويجلب الحصلول على موافقة 
امللكة على الترشيع قبل مصادقة 

الرملان عليه.

من اخبار الصحف العالمية واالقليمية
تقرير: قرار بايدن بشأن اليمن يؤثر على تحالف »الرياض - أبو ظبي«

الغارديان: ملكة بريطانيا تدخلت لحماية استثماراتها من قانون للشفافية واإلحراج

دائرة الخطر تضيق على ابن سلمان

ما عالقة حل هيأة البيعة السعودية بنتائج 
االنتخابات األميركية؟
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بقلم/ منذر سليمان
عقب تسلّمه مهام منصبه الرئايس الجديد، أصدرت وزارة 
األم�ن الداخيل »ب�اغ تحذير من إره�اب« اليمني املتطرف 
يف الداخ�ل األمريك�ي، معت�رة وقائع الغ�زوة وخطورتها 
»مقدمة لعنف التطرف الداخيل، مستهدفاً مسؤويل الدولة 
ومرافقها وبناها التحتية الحيوية، منها قطاعات ش�بكة 

توزيع الكهرباء واالتصاالت ونظام الرعاية الصحية«.
تحقيقات األجهزة األمنية املتع�ددة يف ُهوية املعتدين عىل 
الكونغرس أبرزت ت�ورط العديد من البيض وممن خدموا 
يف القوات املسلحة األمريكية أو ما زالوا منتسبني إليها، وال 
س�يما س�اح الجيش، وهم يتمتعون بتدريبات عسكرية 

رفيعة املستوى.
الرئيس األس�بق ألك�ر منظمة عنرصي�ة أمريكية، جيف 
ش�وب، بع�د اس�تقالته م�ن املجموع�ة النازي�ة »قومية 
البي�ض«، أوض�ح مؤخراً أن أس�اليب االس�تقطاب ترتكز 

بالدرجة األوىل عىل عنارص القوات العسكرية.
وأض�اف يف تغريدة ل�ه: »املتطرف�ون يس�تهدفون تجنيد 
عن�ارص الق�وات العس�كرية بق�وة مس�تخدمني ش�تى 
األس�اليب. وج�ود ع�دد كبري م�ن املتقاعدي�ن يف الخدمة 
العس�كرية الرس�مية كأعض�اء فاعل�ني يف املجموع�ات 
املتطرفة س�يهز معظم الشعب األمريكي ويحبطه« لو تم 

اإلفصاح عن األرقام الحقيقية.
منظم�ة الحق�وق املدني�ة املرموق�ة »املرك�ز القانون�ي 
الجنوب�ي للفق�ر«، ومقره�ا يف مدين�ة أتانت�ا يف والي�ة 
جورجيا، أص�درت تقريراً مفصاً حول خطورة املنظمات 
املتطرف�ة والنازية الجديدة، مطلع ش�هر ش�باط/فراير 
الج�اري، يعت�ر أن منظمات »ح�راس القس�م« و«براود 
بويز« املكونة من متطريف البيض مخرتقة بكثافة من قبل 
مكتب التحقيق�ات الفيدرايل، والقس�م اآلخر منها مكون 

من »املحاربني القدامى املهمشني«.
وزير الدفاع الجديد، لويد أوستن، أصدر تعميماً لقطاعات 
القوات العس�كرية كافة يناش�د قادتها إج�راء تحقيقات 
مفصل�ة يف النف�وذ املتزاي�د للمتطرف�ني داخ�ل صف�وف 
القوات، مس�تنداً إىل البيانات األمنية الرسمية التي أفادت 
بمش�اركة فاعل�ة لعن�ارص عس�كرية س�ابقة يف غ�زوة 
الكابيت�ول، وتقدي�م تقاريره�ا النهائية خ�ال 60 يوماً. 
كم�ا تعهد أوس�تن »بتخليص صف�وف القوات املس�لحة 
م�ن العنرصيني واملتطرفني« خال ش�هادته أمام مجلس 

الشيوخ.
ظاه�رة التطرف وخط�ورة تفيش العنرصي�ة من البيض 
داخل صف�وف الق�وات املس�لحة تطفو إىل الس�طح منذ 
حملة الدول�ة العنيفة ضد حركة الحق�وق املدنية يف عقد 
الس�تينيات من الق�رن املايض. وق�د عالجه�ا البنتاغون 
بعقد »ندوات نقاش�ية« متباعدة زمنياً، رسعان ما تتبخر 

ويجري القفز عنها.
املتحدث باس�م وزارة الدفاع جون كريبي أش�ار مؤخراً إىل 

جهود مكتب التحقيقات الفي�درايل يف تتبع »68 تحقيقاً« 
خاصاً بمش�اركة عنارص من القوات املسلحة يف اإلرهاب 
الداخيل العام املايض، مؤكداً خطورة »التطرف والعنرصية 

البيضاء كظاهرة« جدية ينبغي مواجهتها.
قدم مكتب التحقيقات الفيدرايل تقريراً مفصاً للكونغرس 
يف ش�هر أيار/ماي�و 2019، وأوضح فيه أن�ه »يتتبع نحو 
850 تحقيق�اً يف اإلره�اب الداخ�يل، وأن الغالبي�ة الكرى 

منها تتعلق باملتطرفني والعنرصيني البيض«.
املحارض يف الش�ؤون العس�كرية واللواء الس�ابق توماس 
كولديت�ز حذر بش�دة م�ن تنامي تط�رف البي�ض، قائاً 
يف مقابل�ة م�ع مجلة »فورتش�ني« األمريكي�ة: »أحد أكر 
مخاويف هو وجود تعاطف قوي بني صفوف القوات يدعم 
ترام�ب، فمن�ارصوه ق�د َيس�تقطبون اآلالف من عنارص 
الق�وات املس�لحة، إضاف�ة إىل موظف�ي وزارة الدف�اع« 

بساسة وُيرس.
رئي�س عمليات س�اح البحرية، األدم�ريال مايك غيلداي، 
التق�ط نصيح�ة الصحيف�ة، فق�ال: »تق�ع ع�ىل عاتقنا 

مس�ؤولية تثقي�ف أولئ�ك الذي�ن يتقاعدون م�ن الخدمة 
الرس�مية وتحذيره�م من أنه�م عرضة للتجني�د من قبل 
أولئك »العنرصيني«، وعليهم التيقن من وس�ائل اتصاالت 
متع�ددة به�م عر الري�د اإللكرتوني أو وس�ائل التواصل 

االجتماعي« )5 شباط/فراير الجاري(.
وقد أجرت املجلة املختصة بالشؤون العسكرية »ميليتاري 
تايمز« اس�تطاع رأي بني صفوف القوات املس�لحة، كان 
لنتيجت�ه وق�ع الصاعق�ة ع�ىل املس�ؤولني األمريكيني، إذ 
أش�ار إىل أن »أكثر من ثلث )36%( القوات املس�لحة تحت 
الخدم�ة الفعلية، وأكثر من نص�ف العنارص من األقليات، 
أك�دوا تحسس�هم وتعرضه�م املبارش لح�وادث عنرصية 
م�ن القومي�ني البي�ض أو لعنرصي�ة تغذيه�ا توجه�ات 

إيديولوجية« )6 ش�باط/فراير 2020(.
تجس�دت التحذي�رات يف غ�زوة الكابيتول بمش�اركة عدد 
م�ن العن�ارص العس�كرية، أحده�م ضاب�ط متقاع�د يف 
س�اح الجو، »قام بدور مح�وري يف اقتحام قاعة مجلس 
الش�يوخ«، ومتقاعد آخر يف س�اح البحرية قتل برصاص 

الرشطة خ�ال محاولت�ه اقتحام مكتب رئيس�ة مجلس 
النواب نانيس بيلويس.

الس�يناتور الجمه�وري عن والية نراس�كا، بن س�ايس، 
اصط�دم مع قيادات حزبه املركزي�ة واملحلية عقب إعان 
نيت�ه التصوي�ت بنع�م ملحاكم�ة الرئيس ترام�ب، محذراً 
الجمي�ع من التكت�ات واالنقس�امات العمودية يف الحزب 
بني جناح�ي »املحافظني واملجانني«، وذلك يف 4 ش�باط/

فراير الجاري.
ل�دى منظم�ات »اإلره�اب الداخ�يل« األمريكي�ة عاقات 
وثيق�ة بمجموعات عنرصي�ة مماثلة يف عدد م�ن الدول، 
منها »أس�رتاليا وكندا وروس�يا وجنوب أفريقيا«، بحسب 
تقرير شامل حول ظاهرة التطرف أجراه مركز »صوفان« 

األمريكي لألبحاث يف العام 2019.
أب�رز املجموع�ات العنرصي�ة األمريكي�ة، بحس�ب  م�ن 
بيان�ات األجهزة األمنية الرس�مية، منظمتا »أتوم وافني« 
 Rise Above( »و«راي�ز أب�ف موفمن�ت )Atomwaffen(
Movement( اللتان استقطبتا مجندين سابقني خدموا يف 

العراق وأفغانس�تان، وبعض أعضائهما »س�افر إىل أملانيا 
وأوكراني�ا وإيطاليا لاحتف�اء بعيد مي�اد أدولف هتلر«. 
براندون كلينت راس�ل هو مؤس�س »أتوم وافني« وعضو 
فاعل يف س�اح الحرس الوطني يف والي�ة فلوريدا، اتهمته 
الس�لطات األمنية األمريكية بحيازة مادة شديدة التفجري 
»HMTD« يمك�ن صنعها م�ن مواد كيميائي�ة تجارية يف 
مرآب منزله، إضافة إىل متفجرات أخرى ومكونات ذخرية 

ومعدات كهربائية.
يف ما يخ�ص القوات املس�لحة األمريكية، تح�رص أركان 
املؤسس�ة الحاكم�ة ع�ىل تجني�ب البنتاغ�ون »عنرصية 
متج�ذرة«، حفاظ�اً ع�ىل تماس�كها وس�معتها وتراتبية 
قياداته�ا، ع�ىل الرغ�م م�ن تنام�ي الش�كاوى م�ن قبل 
املنتس�بني إىل املؤسس�ة العس�كرية مما ه�و عكس ذلك، 
وخصوصاً بني النس�اء واألقليات اللذين سمح لهم حديثاً 

باالنخراط يف صفوف القوات القتالية.
مجل�س العاق�ات الخارجية املرم�وق والحاضن الفكري 
والس�يايس إلدارة الرئي�س بايدن أجرى اس�تقصاء داخل 
البنتاغ�ون قب�ل االنتخابات الرئاس�ية األخ�رية، مؤكداً يف 
تقريره أن بنية »املؤسس�ة العسكرية تشري إىل انفتاحها« 
ع�ىل اآلراء املختلف�ة واس�تقطاب عن�ارص م�ن الفئ�ات 
االجتماعية كافة. واس�تدرك تقريره بالق�ول إن »القوات 
العس�كرية األمريكي�ة طبقت خطوات ملموس�ة يف العقد 
املايض لبن�اء هيكل قتايل متع�دد االنتم�اءات )العرقية(، 
وبذل�ت جه�وداً الس�تقطاب عن�ارص كف�وءة لانضمام 

إليها«.
الفكري�ة  والنخ�ب  املؤسس�ات  م�ن  العدي�د  وطال�ب 
والسياس�ية الكونغرس باتخاذ خطوات عاجلة ملموس�ة 
للتصدي للعنرصية املؤسس�اتية، واس�تجاب رئيس لجنة 
االس�تخبارات يف مجل�س الش�يوخ، م�ارك وورنر، بعض 
ال�يشء، مؤك�داً لصحيف�ة »نيوي�ورك تايمز« أن�ه »ينوي 
تش�كيل لجنة تحقيق للمنظمات العنرصية من الحزبني، 
تتن�اول عاقاته�ا مع مثياته�ا يف الخ�ارج«. النية بعمل 
ال�يشء ال ترتق�ي إىل مس�توى الفعل بعينه، فالس�يناتور 
وورنر يمتلك قدراً واس�عاً م�ن الصاحيات لتنفيذ ذلك، بل 

إن الجهود تثمر لو توفرت النيات الحقيقية.
مبادرة وزير الدفاع لويد أوس�تن قد ال تصمد طوياً. ومن 
غري املرجح أن تس�فر عن إج�راءات حقيقية ضد العقلية 
العنرصي�ة التي يتق�ن أعضاؤها فن التخف�ي واالحتفاظ 
بآرائهم ضمن حلقات ضيقة، مراهنني عىل الدعم والتأييد 
الواس�ع لهم داخل صفوف القوات األمنية والعس�كرية يف 

املؤسسات كافة.
معضل�ة التص�دي للعنرصي�ة ب�ني البيض بأنه�ا قضية 
»متش�عبة تس�تند إىل إيديولوجي�ة متج�ذرة يف املجتم�ع 
الغربي، وستثبت أنها عصية عىل الهزيمة مقارنة بجهود 
اجتث�اث الجهادية« اإلس�امية )تقرير مرك�ز »صوفان« 

لألبحاث(.

 

 حكوم�ات عراقية متعاقبة منذ الس�يد حيدر العبادي وحتى الس�يد 
مصطفى الكاظمي تمنح األُردن هبات وعطايا با مقابل، وُتوج ذلك 
باإلتفاقي�ة العراقية/األُردني�ة األخرية املعروفة بإتفاقية »املنس�ف« 
إش�ارة إىل طبق األكل األُُردني الش�هري »املنس�ف« والتي كانت س�بباً 
رئيس�ياً يف إلغ�اء إتفاقية الصني اإلس�رتاتيجية الك�رى التي أبرمها 
السيد عادل عبد املهدي قبل إجباره عىل اإلستقالة بطريقة غري الئقة.
العراق ومقابل »طبق منس�ف« رخيص يمنح األُردن هبات يقتطعها 
م�ن قوت العراقي�ني، فما هو املقابل الذي جن�اه ويجنيه أهل العراق 

من أهل املنسف؟
الحكاي�ة ال تبدأ بمجزرة محافظة الحلة ع�ام )2005( ولم تنته بها 

عىل اإلطاق! 
 )رائ�د البن�ا( إرهاب�ي وهاب�ي أُردني األص�ل مقيم يف امري�كا والية 
كاليفورني�ا، فجر نفس�ه يف محافظة الحلة قرب احد املس�توصفات 

الصحية يف ذروة تجمع أبناء الحلة يف هذا املكان!
استشهد )12٧( وجرح )146( مواطناً أغلبهم من النساء واألطفال..

األنك�ى من ذلك هو أن تقوم عائلة ه�ذا املجرم اإلرهابي التكفريي يف 
األُردن بمراس�م »زفة« عرس له إلعتباره ش�هيداً قت�ل العراقيني با 

ذنب أو جريرة!
وزع�وا الحلوى »ملبس« واقاموا الوالئم واس�تقبل والد هذا اإلرهابي 

املهنئني من االردنيني يف مدينة املسلط..
ع�ىل اثر هذا العمل اإلرهاب�ي الجبان وما قام ب�ه األُردنيون من زفة 
الع�رس إىل »صيوان« التهاني، تظاهر العراقي�ون بقوة يف بغداد، ويف 
ردود فعل غاضبة إقتحم املتظاهرون املحتجون الس�فارة االردنية يف 

بغداد وانزلوا العلم األُردني واحرقوه.
بع�د ذلك تحرك�ت الحكومة األُردني�ة إلدانة التفج�ري اإلرهابي، كما 
قام�ت الحكوم�ة األُردنية بإعتق�ال الصحفي األُردن�ي الذي يعمل يف 
جري�دة »الغد« االردنية ناقل خر إحتفال عائلة اإلرهابي »رائد البنا« 

املنتمي اىل صفوف تنظيم القاعدة!
ش�قيق اإلرهاب�ي »رائ�د البن�ا« قال إن ش�قيقه أمىض ثاثة اش�هر 
يف املهلك�ة الس�عودية اإلرهابية بحجة العمرة! يف ح�ني إن املدة التي 
قضاه�ا ب�ني األذهان الخالية كان�ت عبارة ع�ن دورة تأهيل تقيمها 
املخاب�رات الس�عودية الوهابي�ة لإلرهابي�ني الذي�ن تزج به�م داخل 

العراق.
»أنا أس�تغرب من تأخر حكومتنا عن إبرام إتفاقية إس�رتاتيجية مع 
السعودية إلسترياد زواحف الوزغ وبول البعري لإلستفادة منها داخل 

العراق!«

إتفاقية »المنسف« األردنية 
وأعراس اإلرهابيين

بقلم/ إياد اإلمارة 

هل ينجح البنتاغون في التصدي لتفشي التطرف بالقوات المسلحة ؟
قرعت »غزوة الكونغرس« التي نفذها أنصار الرئيس ترامب جرس اإلنذار في المؤسسات األميركية المتعددة، وما تزال أصداؤها تتفاعل بقوة، 

للداللة على عمق تفشي ظاهرة التعصب والتطرف بين »الميليشيات اليمينية« في المجتمع األميركي، والذين وصفتهم مرشحة الرئاسة السابقة 
هيالري كلينتون بـ»التعساء«. استنكر الرئيس المنتخب جو بايدن أفعال المجموعات المتسببة بالهجوم على مؤسسات الدولة، والتي كادت ترتقي 

إلى مصاف انقالب على المؤسسة الحاكمة، واستغل خطابه الرئاسي للتنديد الشديد بـ»اإلرهاب المحلي ومجموعات البيض العنصرية«، وهو أمُر نادر 
الحدوث أو اإلشارة إليه في مناسبة سعيدة في التاريخ السياسي األميركي.

العزوف عن االنتخابات وسبل اعادة الثقة

ألمتحاصصون يهدرون أموال الفقراء لرواتبهم

بقلم/ زيد نجم الدين  
ي�وم بعد ي�وم ت�زداد الفج�وة ب�ني الجمهور 
و ه�ذا النظ�ام الس�يايس ، ف�ا يشء جدي�د 
يف االف�ق يحف�ز العراقي�ني و يبع�ث بهم امل 
التغي�ري ، و م�ا التظاه�رات االخ�ريه اال تعبري 
عن ه�ذا االمتعاض و الخصام بني الش�عب و 
الكتل السياس�ه و االحزاب املتصديه يف الفرته 
املاضي�ة. و بناءا ع�ىل هذه النتيج�ه التي حل 
به�ا الش�عب العراق�ي يتعيني ع�ىل الحكومه 
و الرمل�ان والنقابات و النخ�ب و الكفاءات و 
اصحاب الكلمة و ال�رأي ان تتظافر جهودهم 
جميع�ا باتجاه اع�ادة الثق�ه للمواط�ن بهذا 
النظ�ام و فعاليات�ه الديمقراطي�ه و تطمينه 
عىل اهمية كلمته يف تحديد املسار العام للدولة 
، ال س�يما اننا مقبلني عىل انتخابات مصرييه 
توص�ف باملبكره! و تأتي كفرصه بديله للتغري 
بعد انتخابات 2018 التي ش�هدت عزوف كبري 

عن االنتخاب ، اذ ق�درت مفوضية االنتخابات 
حينها نسبة املشاركة بحوايل 44.5% ، لذلك ان 
معالج�ة العزوف عن املش�اركة يف االنتخابات 
يج�ب ان تت�م وف�ق برام�ج تثقيفي�ه مكثفه 
ترشف عليها املفوضية املس�تقله لانتخابات 
و تتبناه�ا الحكومه و يش�رتك معه�ا الرملان 
و النقاب�ات و املراك�ز الثقافي�ه و املثقف�ني 
والخطب�اء و كل اصح�اب الكلم�ه ، ع�ى ان 
يتمكن�وا من اع�ادة الثق�ه للناخ�ب العراقي 

بصوته و دوره يف فعالية االنتخابات.
و هن�ا اود ان اق�رتح ث�اث مح�اور تبنى عىل 
اساسها هذه الرامج : و ابتدئها بفتوى املرجع 
اي�ة الله الس�يد السيس�تاني قبي�ل انتخابات 
2018 و الت�ي نصت عىل ما مضمونه ان ليس 
هنال�ك اثر رشع�ي يرتتب عىل عدم االش�رتاك 
باالنتخاب�ات و  االم�ر يف ذلك م�رتوك للناخب 
نفس�ه ، و هنا بدأت املاكنات االعاميه لبعض 

االحزاب بتظليل الجمهور من خال تفسريات 
غ�ري صحيحه تتف�ه من اهمي�ة االنتخابات و 
تح�ث الجمه�ور )ضمنا( عىل عدم االش�رتاك 
بها، ف�ا بد ان تتضمن ه�ذه الرامج توضيح 
رأي املرجعي�ه م�ن االنتخاب�ات ورضورتها و 
الذي بينته يف بيان صدر عنها بوقت سابق )يف 
2010/2/16( ، و باملجم�ل فان هذه الجزئية  
تق�ع بصورة رئيس�يه عىل عاتق رج�ال الدين 

من الخطباء و املعممني.
املح�ور الثان�ي يتعل�ق ب�رواد املجتم�ع م�ن 
املثقف�ني و الكت�اب و النخ�ب ، فه�ؤالء تقع 
عليه�م مس�ؤولية تصوي�ب ال�رأي الع�ام و 
محاربة االفكار املش�بوهه التي ال تنسجم مع 
معايري و قيم بناء الدولة الديمقراطية الحديثه 
، و هنا ارى م�ن الرضوري ان تدعم الحكومه 
يف برامجه�ا التثقيفيه ه�ذه اقامة مهرجانات 
توعوي�ه تثقيفي�ه تفاعلي�ة يف كل املحافظات 

و تك�ون ع�ىل ش�كل مناظ�رات ب�ني النخ�ب 
والجمهور او ب�ني النخب و اعضاء  املفوضيه 
و هك�ذا ، و يف نف�س الس�ياق ، ايضا ارى من 
ال�رضوري ان تأخذ ه�ذه الرام�ج التثقيفيه 
مساحه جيده من اوقات بث املحطات االذاعيه 
الرس�ميه و الت�ي ت�رشح يف محتواه�ا اهميه 

االنتخابات و خطورة العزوف عنها.
املح�ور الثالث يتعل�ق باالج�راءات الحكوميه 
س�امة  ع�ن  للناخب�ني  التطميني�ه  الفني�ه 
و  املفوضي�ة  عم�ل  مصداقي�ة  و  اصواته�م 
بالنتيج�ه تحقيق نت�اج انتخابي ع�ادل يلبي 
طم�وح املواط�ن و يعك�س ارادة الش�ارع ، 
و م�ن ه�ذه االج�راءات ع�ىل س�بيل املث�ال : 
اعتم�اد التصوي�ت البايومرتي ، الع�د و الفرز 
االلكرتون�ي الدقي�ق )املس�بق الفح�ص( بدل 
ط�رق العد اليدوي البدائي�ه ، ايضا ال بأس من 
ان تق�ام االنتخاب�ات عىل ش�كل مراحل ، عىل 

س�بيل  يتم اجراء االنتخابات عىل مدى اسبوع 
و يف كل ي�وم ينظم االقرتاع يف ثاث محافظات 
متج�اوره ، ه�ذه الطريق�ه تتي�ح للمفوضيه 
و االجه�زة الرقابي�ه و االمنيه الس�يطره عىل 
مراك�ز االق�رتاع و ضم�ان س�امة العملي�ة 
االنتخابيه و بالنتيجه زيادة ثقة الناخب بهذه 

املمارسة الديمقراطيه.
ه�ذه املحاور الث�اث وغريها يجب ان تش�كل 
برنامج الدولة الع�ادة ثقة الجمهور بالعملية 
السياس�ية وفعالياته�ا الديمقراطي�ه ، م�ن 
االن و حت�ى ي�وم االنتخابات يج�ب ان يكون 
هذا الرنامج ش�غال و فعال يف س�بيل تحقيق 
مش�اركة جي�ده باالنتخاب�ات ، و اذا ل�م تويل 
الجه�ات املعنيه اهتمام كبري ملس�ألة العزوف 
ع�ن االنتخ�اب فنحن ام�ام فش�ل حقيقي و 
مرك�ب ين�ذر بف�وىض و انهي�ار ه�ذا النظام 

الديمقراطي و الدوله بصوره عامه.

بقلم/ عزيز حميد مجيد
أألردن دولة خبيثة أرضا و شعبا و حكومة ألنهم أبناء 
)ب�ن باعور( و األرض امللعونة التي عادت أنبياء الله و 
بآملقابل أيدوا كل باط�ل وظالم و محتل, وطاملا نبهت 
العراقي�ني لذلك منذ التس�عينات بل بداي�ة الثمانينات 
 - العراقي�ة  للح�رب  دعمه�ا  األردن  أعلن�ت  عندم�ا 
األيراني�ة, ب�ل م�رّة و بآلصدفة خاصم�ت ممثل ملك 
األدرن الذي إلتقيته هنا يف كندا, أواس�ط التس�عينات 
بس�بب التعامل الا إنس�اني مع العراقيني يف عمان و 
امل�دن األخ�رى و أخذ الجزية منهم ملج�رد مرورهم أو 
بقائهم يف األردن و هم يف حال حصار و جوع و ترشيد 
بس�بب »حبيبهم« صدام الذي قطع قوت العراقيني و 
أعطاها للب�دو و العبيد لكس�بهم, و نفس هذا العمل 

يتكرر لحد اآلن عىل يد املتحاصصني!
من املعروف و بحس�ب ترصيح رس�مي من الحكومة 
األردنية بأنها ُتصّدر للعراق 80 نوع من البضائع فقط 
, ه�ذا من جانب و من جانب آخر حصلت عىل رخصة 

كمرَكي�ة لتصدي�ر 344 بضاع�ة بدون كم�رك للعراق 
فمن أين تأتي البقية!

وماذا يعني هذا العدد و األردن ال ينتج و يصدر للعراق 
سوى 80 سعلة كما بّينا!

ألن آلفرق يكون 244 سلعة, فمن أين تأتيها البضائع 
أألضافية و تصدرها للعراق و بدون رضائب أو كمارك 

عليها و هنا املصيبة األخرى؟
و الس�ؤآل اآلهم, هو : ملاذا و كيف س�محت الحكومة 
العراقي�ة املتحاصص�ة لحق�وق الفقراء و املس�اكني 
و األجي�ال التي س�تأتي به�در تلك األم�وال و إهدائها 
لألردنيني و للُكرد و غريهم و العراق يعيش حالة فقر 

و دمار و مرض!؟
و ق�د طالبت الحكومة مراراً و بإلح�اح بإلغاء جميع 
األتفاقي�ات م�ع األردن ألنه�ا تس�تنزف الفق�راء و 
األقتص�اد العراق�ي بآلصمي�م و يف نف�س الوق�ت يف 
املقابل ُتدّرب و ترس�ل األرهابيني ألدواعش بآلتنسيق 
م�ع الس�عودية ع�ر معس�كرات رس�مية و بإرشاف 

أمريك�ي - حكوم�ي و ترس�لهم لتفج�ري العراقيني و 
إن أكث�ر الش�هداء كان بس�بب األره�اب م�ن األردن, 
لك�ن املتحاصصني كانوا يقولون ه�ذه أوامر أمريكية 

إرتضاها صدام و إستمرينا عىل نهجه لحفظ العملية 
السياس�ية .. التي تسببت يف خراب العراق أكثر فأكثر  
ملصحلة 500 رأس عتوي كبري يضاف لهم 5000 رأس 
س�لبوح صغري عىل حساب ش�عب إنتهي من الوجود 

تقريباً!
مش�كلتنا األساس�ية ال تنح�رص بفس�اد حكومتنا و 
نهبه�ا لألم�وال فقط ؛ بل املصيب�ة األعظم تنحرص يف 
فقدان الوعي لدى الشعب بمن فيهم الطبقة »املثقفة« 
و  »األعامية« بني أقواس صغرية .. ناهيك عن خطط 
الفاس�دين و جهلهم بآلعواقب بسبب األمية الفكرية 
التي مّيزتهم, بحيث وصل الحال بهم و بدل أن يباركوا 
للنه�ج الكوني الوحيد الذي يتحرك مع ذرات الحقيقة 
ألعماله�ا لنج�اة الناس؛ نراه�م يعادوه�ا بدعوى أن 
الوضع الس�يايس و العاق�ات و التحاصصات تفرض 
الس�كوت ع�ىل الجمي�ع .. طبع�ا مس�ألة عادية لهم 
ألنهم ال يحسون بآلحر وال الرد وال الجوع بل الطامة 

الكرى عىل الناس .. و إنا لله و إنا إليه راجعون.
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أكدت ادارة زاخو، أنها س�تعلق اقامة االنشطة الرياضية عىل 
ملعب النادي ملدة ثالثني يوما بغية ترميمه وادامته.

وق�ال امني رس النادي ادريس كوجر إن »االدارة قررت ايقاف 
األنش�طة الرياضية بعد تأثر ارضية امللعب بشكل كبري جراء 
اس�تضافتها ملباريات منافس�ات الدوري املمت�از التي غالباً 

م�ا تتزام�ن مع تس�اقط االمطار الغزي�رة اثن�اء وقبل وبعد 
املباري�ات وخ�الل تدريب�ات الفري�ق«. واوض�ح ان »االدارة 
اس�تغلت عدم اس�تقبال امللعب ملباريات الدوري لحني الدور 
الثان�ي من املرحلة الثانية حس�ب جدول لجنة املس�ابقات«، 
مبين�اً  ان »مباريات الجول�ة ال�18، وال�19 من املرحلة االوىل 

ومباراتنا االوىل للدور االول من املرحلة الثانية س�تقام خارج 
ملعبن�ا اضافة اىل فرتة التوقف بني املرحلتني«. وتابع كوجر، 
ان »حكوم�ة االقليم تكفلت بالنفقات مش�كورة بغية ادامة 
امللعب كله ولم تقترص عىل االرضية فقط، فامللعب بحاجة اىل 
ترميم وتأهيل اجزاء واسعة منه اضافة اىل طالئه بالكامل«.

زاخو يعلق أنشطته الرياضية على ملعبه

اندية تسعى للهروب من قاع الترتيب

السماوة يواجه القاسم والطلبة يبحث 
عن النجاة عبر بوابة الحدود

تق�ام اليوم الثالثاء س�ت مباريات قوية، 
ال��18 م�ن  ضم�ن منافس�ات الجول�ة 

الدوري العراقي املمتاز.
ويستضيف الديوانية جاره نفط الوسط، 
يف مب�اراة تمث�ل لق�اء الجريح�ني، بع�د 

خسارة الطرفني يف الجولة املاضية.
لس�قوط  الوس�ط  نف�ط  تع�رض  فق�د 
مفاج�ئ، يف ملعبه أمام القاس�م )2-3(، 
بينما انهزم الديوانية أمام امليناء، بهدفني 

دون رد.
ويحتل نفط الوسط املركز الرابع، برصيد 
29 نقط�ة، فيما يأت�ي الديوانية يف املركز 

الخامس عرش، برصيد 19 نقطة.
وتعد مب�اراة الس�ماوة والقاس�م نارية، 
الرصي�د، وهم�ا  يف  الفريق�ني  لتس�اوي 
يس�عيان لله�روب م�ن خط�ر الهب�وط 

للدرجة األوىل.
ويحتل الس�ماوة املركز الس�ادس عرش، 
ب��16 نقطة، وبنف�س الرصي�د يالحقه 

القاسم.
وينطب�ق نفس األمر عىل مب�اراة الحدود 
والطلبة، ف�كال الفريقني ب�ذات الرصيد، 

ويسعيان لالبتعاد عن ذيل القائمة.
ويحتل الحدود املركز الثامن عرش، برصيد 
15 نقط�ة، فيم�ا يأت�ي الطلب�ة باملركز 
التاس�ع عرش، بنفس رصيد النقاط، لكن 

فارق األهداف يصب يف مصلحة األول.
ويس�تضيف الك�رخ نظ�ريه ال�زوراء، يف 
مباراة ال يمكن التكهن بنتيجتها، رغم أن 
الزوراء يحتل املرك�ز الثاني ب�32 نقطة، 
 21 والك�رخ يف املرك�ز التاس�ع برصي�د 

نقطة.
ويتميز الكرخ بالوجوه الشابة، ويصعب 
تجاوزه يف ملعبه، اس�تاد الس�احر أحمد 
رايض، باملقاب�ل س�قط ال�زوراء يف ف�خ 
التع�ادل، يف املب�اراة املاضي�ة أم�ام نفط 

ميسان.
وتمث�ل مب�اراة النج�ف وضيف�ه زاخو، 
تنافس�ا آخ�ر ب�ني متالحق�ني يف س�لم 
الرتتي�ب، حي�ث يأت�ي النج�ف باملرك�ز 

الخام�س، ويف جعبت�ه 29 
نقط�ة، وخلف�ه زاخ�و 

برصيد 27 نقطة.

وس�تكون مواجهة نفط ميس�ان وأمانة 
بغداد، يف اس�تاد ميس�ان األوملبي، مهمة 

للفريقني.

ويدخ�ل أمان�ة بغ�داد اللق�اء، قادما من 
خس�ارة مؤملة ع�ىل أرضه أم�ام النجف، 
ويس�عى للتعوي�ض، بينم�ا ي�درك نفط 

ميس�ان، الذي أح�رج ال�زوراء يف الجولة 
املاضية، وكس�ب نقطة التعادل، أن الفوز 

سيجعله يتقدم يف جدول الرتتيب.

ويحت�ل نف�ط ميس�ان املرك�ز الثام�ن، 
برصي�د 24 نقط�ة، فيم�ا يس�تقر أمانة 

بغداد باملركز العارش، برصيد 21 نقطة.

إن  أحم�د،  ثائ�ر  الك�رخ،  م�درب  ق�ال 
فريق�ه س�يواجه ال�زوراء، الي�وم الثالثاء، 
ضم�ن منافس�ات الجول�ة 18 م�ن الدوري 
العراق�ي، ب�روح معنوية عالي�ة، بعد فوزه 
ع�ىل الصناع�ات الكهربائي�ة. وأض�اف ثائر 
»مواجهة فريق بحجم الزوراء، ال ش�ك أنها ال 
تخلو م�ن الصعوبة، لكننا نراه�ن عىل الروح 
املعنوية بعدما استعاد توازنه«. وتابع »نسعى 
ملواصلة النتائج اإليجابي�ة، وبالتايل نحاول أن 
نس�تثمر اندفاع الالعبني للخ�روج من املباراة 

بنتيج�ة طيبة«. ونوه أن الجهاز الفني يس�عى إلرشاك 
بع�ض الالعب�ني الج�دد الذي�ن انضم�وا يف املريكات�و 
الشتوي، مشريًا إىل غياب النيجريي سلمون الذي غادر 

إىل بلده، يف فرتة إجازة.
وأش�ار إىل أن الزوراء من األندية املنافس�ة عىل اللقب، 
ويضم مجموعة طيبة م�ن الالعبني تحت قيادة جهاز 
فني مميز. وأتم »نسعى العتماد طريقة لعب تتناسب 
مع الفري�ق املنافس، حددن�ا املفاتيح املهم�ة للزوراء 
ونس�عى لتعطيله�ا، والرتكيز عىل نق�اط ضعفهم من 

أجل الخروج بنتيجة طيبة«.

يف لحظ�ات توّتر وانفعال وفقدان ذاكرة املس�ؤولية ُرِكنْت الرياضة 
العراقية ومس�تقبلها ومشاريع تطويرها لينشغل الشارع الريايض 
بجوالت الرصاع والتسقيط ومشاهد االصطفاف بني هذا الطرف أو 
ذاك يف س�يناريو أصبح يتكّرر باس�تمرار حتى باتت ذاكرة املشاهد 

تخترص الرياضة ب�)خالف األبناء(!
ل�م تكن فكرة ظهور اإلعالم والصحاف�ة الرياضية إال لغاية تعضيد 
وتوجيه القرار الريايض نحو تحقيق اإلنجاز، وترسيخ البناء وصوالً 
نح�و والدة جيل ش�بابي يمتل�ك الفكر والق�درة الذهني�ة والبدنية 
لقي�ادة البلد ورقيه وهو يحم�ل قيم املواطنة واملس�امحة واحرتام 
القانون وطموح االرتقاء بالوطن بكل املجاالت نحو مراتب الصدارة 

بني دول العالم.
عندما يدرك الجميع أن أركان بناء وتطوير الرياضة يستند اىل ثالث 
ركائز أساس�ية تبدأ ب� »أصح�اب املس�ؤولية« بمختلف مناصبهم 
ومروراً ب� »الرياضيني« وانته�اًء ب� »اإلعالم والصحافة« الرياضية 
لتش�ّكل منظوم�ة عم�ل متكاملة م�ن املفرتض أن تك�ون أهدافها 
موّجه�ة نح�و ذات اله�دف وب�ذات الوقت تك�ون مث�االً ُيقتدى به 
بالتعاون واالنس�جام وبمهنية عالية مجرّدة من غايات ش�خصية 
أو نوايا مبّيتة لجهة معينة عند ذلك فإن كل املعنيني بهذه املنظومة 
ال ب�ّد أن تتوّجه أفعالهم وترّصفاته�م باتجاه إنجاز واجباتهم وفقاً 
ملس�احة مس�ؤوليته املؤتم�ن عليه�ا م�ن دون الدخ�ول يف نزاعات 

جانبية قد تأكل كثرياً من جرف مصداقيته وحقيقة نواياه.
األم�ر يحت�اج اىل قليل من )االح�رتام( وكثري من اإلحس�اس املهني 
لواجبات كل األطراف، فحني يش�عر املس�ؤول والريايض بأن اإلعالم 
والصحافة الرياضية ليست سيفاً مسلّطاً يطارده وأن هناَك دستوراً 
منحه حرية النقد والتش�خيص وكشف مواطن الخلل والفساد من 
أج�ل التصحي�ح واملعالجة واملحافظة عىل س�معة البي�ت الريايض 
عندها سيكون الخطاب اإلعالمي محل تقدير ُيعني املسؤول ويدفع 
عن�ه الس�قوط يف فخ�اخ الفش�ل! بينم�ا يرتّتب عىل رج�ال اإلعالم 
الصحاف�ة معرفة ح�دود الحرية املمنوحة لهم التي تس�قط قانوناً 
حينما تتخّطى أس�وار الحرية الش�خصية لآلخرين أو تيسء لهم أو 
تس�تهدف التس�قيط املُمنهج لدوافع الثأر واإلث�ارة، وبكل األحوال 
فإن اس�تخدام أي كان لغة اإلس�اءة والطعن والتش�هري يف تسويق 
رؤيته أو توصيف خصمه فإنها دالّة ال تقبل الشك بأننا أمام ظاهرة 

شاّذة ال تمت ألخالقية الرياضة بأية صلة.
ما يميز ميدان الرصاع الريايض العراقي هو طريقة التعاطي مع أي 
خالف بأس�لوب أقرب اىل الحس العاطف�ي املمزوج بنظام الفزعات 
العش�ائرية واالنحياز الوظيفي وكأننا نحّش�د ملعارك خارج الحدود 
متناس�ني وحدة الدم والرتاب التي تجم�ع املتخاصمني ونتجاهل يف 
لحظ�ات العصبية واالنفعال النفيس أن هن�اك قضاًء حاكماً يفصل 
بأي خالف ق�ادراً عىل بي�ان الحقيقة وانصاف املظلوم ومحاس�بة 
املقرص وال أعتقد أن هناك من ينترص للمقرّص عىل حساب صاحب 

الحق بعيداً عن القانون.
لي�س م�ن الحكمة أن تث�ار قضية خ�الف بني أط�راف يف املنظومة 
الرياضية بتلك الطريقة الهوليودية ويسارع البعض إلعالن تضامنه 
مع كل جهة ويصدر حكمه املُسبق أو يطرح نفسه ُمصلحاً ويطالب 
بجلس�ة مصالحة وهناك من اس�تغّل الظرف للتقرّب وإعالن الوالء 
فتاه�ت النوايا واختلط صدق املش�اعر عىل من يخىش حدوث رشخ 
يفّرق أبناء الرياضة وعىل من يريد أن يشعل الرصاع ويفرض نهجاً 

جديداً يبيح املمنوع ويحمي املخطئ تحت عباءة املصالحة!
ال ب�ّد من نرش الثقافة بأن أي خالف بني طرفني هو مس�ألة عادية 
تح�دث يف كل املفاصل ال تحتاج لكل تلك اإلث�ارة أو التهويل يف حال 
تقّدم أحدهما بدعوى اىل القضاء، ويمكن أن تنحرص املشكلة بينهما 
فقط ومن املفرتض أن يكون لديهما القدرة عىل تقدير مسؤولية أي 
ترّصف يقومان به، لذلك فإن تحريك الدعوى حق يكفله الدس�تور، 
وال يعني االنتقاص من أحد أو أنه يستهدف تطويق العمل الوظيفي 
للمس�ؤول أو اإلعالمي، بل هو ممارسة دس�تورية تحفظ الحقوق 
وتضب�ط حدود املس�ؤوليات وتردع امل�يسء وتنب�ه املجتمع ليكون 

دائماً قريباً من روح القانون وبعيداً عن وسوسة الشياطني!

للحكمة وجه آخر !

رعد العراقي

تلتق�ي إدارتا الرشطة، والنفط لحس�م 
انتقال محمد داود، لألول.

وق�ال مصدر مقرب م�ن إدارة النفط 
»الرشطة متمسك بضم محمد داود، 
والنفط لن يمان�ع برشط أن تكون 

القيم�ة املقدمة والعرض يتناس�ب مع 
طموحات اإلدارة التي تعاني هذا املوسم 

من أزمة مالية«.
وأوضح »الرشطة تق�دم بعرض جديد، 
بدفع 250 مليون دينار، باإلضافة لضم 

حسام جاد الله، لكن إدارة النفط طلبت 
رفع القيمة املادية إىل 300 مليون دينار 

مع جاد الله«.
وأش�ار إىل أن هن�اك تقارًب�ا يف وجهات 
النظر بني اإلدارتني واألمور تسري بشكل 

س�لس وق�د تحس�م صفق�ة االنتق�ال 
بشكل رسمي.

يذك�ر أن الرشط�ة س�بق وق�دم عرًضا 
إلدارة النفط، فيما يخص انتقال محمد 

داود وتم رفضه.

القيثارة يؤكد تمسكه بضم محمد داود

أحمد يؤكد استعداد الكرخ لمواجهة الزوراء 

بهدفي محمود الصناعات يتفوق على أربيل
ق�ال مدرب الح�دود، مظفر جب�ار، إن مباراة اليوم 
أم�ام الطلب�ة، يف الجول�ة 18 من ال�دوري العراقي 

املمتاز، رصاع مراكز يف الئحة الرتتيب.
وأض�اف جب�ار »املب�اراة مهم�ة للطرف�ني نظرًا 
بنق�اط  املب�اراة  الفريق�ني،  رصي�د  لتس�اوي 

مضاعفة«.
وتابع »نسعى لحصد نقاط املواجهة، ال سيما وأن 

املباراة يف ملعبنا«.
وش�دد »الطلبة فريق كبري رغ�م الظروف التي يمر 
به�ا، نعرف جي�ًدا أن املنافس فري�ق كبري قادر عىل 

استعادة توازنه يف أي لحظة«.
ون�وه »يج�ب تعطي�ل الطلب�ة والخ�روج بنتيج�ة 
إيجابي�ة، وع�دم منح الخص�م، فرص�ة االبتعاد عنا 
يف الئحة الرتتيب«. وأش�ار إىل أن الح�دود يمر بحالة 
جي�دة من االس�تقرار بعد ع�ودة الالعب�ني املصابني 
واكتمال صفوف الفريق.   يش�ار إىل أن الحدود يحتل 
املركز الثامن عرش برصيد 15 نقطة، بفارق األهداف 

عن الطلبة صاحب املركز املركز التاسع عرش.

اق�رتب املوريتان�ي س�يدي ت�وده، 
م�ن  نواذيب�و،  يس  إف  مهاج�م 
االنتق�ال إىل ال�دوري العراق�ي عرب 
بواب�ة الزوراء. وأك�د مصدر مقرب 
من الالعب أن »االتف�اق املبدئي بني 
الطرف�ني تم بش�كل نهائ�ي، ويبقى 
فق�ط وصول الالعب وتج�اوزه الفحوص 

الطبية لالنضمام للنادي العراقي«. ويضم 
الحس�ن حويبي�ب،  املوريتان�ي  ال�زوراء، 
ويتألق م�ع الفريق، وس�يكون توده ثاني 
موريتاني يف الدوري العراقي. وكان سيدي 
ت�وده، لعب لعدة أندي�ة محلية منها كينج 
نواكش�وط، وانتقل من�ذ عامني إىل إف يس 

نواذيبو.

للصناع�ات  الجدي�د  الواف�د  ق�اد 
الكهربائية، مصطف�ى محمود، فريقه 

لفوز مهم عىل أربيل، بهدفني دون رد. 
ورغ�م أن الش�وط األول انته�ى بالتعادل 

الس�لبي، إال أن الصناع�ات حص�ل ع�ىل ركلة 
جزاء يف الدقيقة 50، نجح محمود يف ترجمتها 
بنجاح. وبنفس الس�يناريو تمكن محمود من 
التسجيل مجددا من ركلة جزاء يف الدقيقة 87، 

لتنته�ي املباراة بف�وز الصناع�ات الكهربائية 
بهدفني دون رد.  ورف�ع الصناعات رصيده إىل 
النقطة 14 يف املرك�ز األخري، وتجمد أربيل عند 

19 نقطة يف املركز 14.

النوارس يقترب من ضم »توده« 

مظفر جبار: 
لقاء االنيق 

بنقاط مضاعفة



تلقى أنطونيو كونتي، املدير الفني إلنرت ميالن، نبأ س�عيًدا فيما يخص 
إصابة العبه التشييل أرتورو فيدال.

واس�تبدل فيدال يف نهاية الش�وط األول من مباراة إنرت ضد فيورنتينا، 
بالجولة 21 من الدوري اإليطايل، بسبب كدمة يف الركبة اليرسى.

لكن صحيفة »كوريري ديللو س�بورت« كش�فت أن الفحوصات التي 
أجراه�ا فيدال يف الس�اعات املاضي�ة جاءت إيجابية، حيث اس�تبعدت 

وجود إصابة يف الركبة.
وأضاف�ت أن في�دال س�يعود إىل التدريب�ات ه�ذا األس�بوع، م�ن أجل 
االس�تعداد للمب�اراة املرتقب�ة أمام التس�يو، واملقرر له�ا األحد املقبل 

بالجولة 22 من الكالتشيو.
يشار إىل أن فيدال سيغيب بشكل رسمي عن مباراة إنرت ضد يوفنتوس، 
غًدا الثالثاء، يف إياب نصف نهائي كأس إيطاليا، بسبب تراكم البطاقات 

الصفراء.

قط�ع نارص الخليف�ي، رئيس نادي 
باريس س�ان جريمان، وعًدا لنظريه 
فلورنتينو برييز رئيس ريال مدريد، 
فيما يخص التفاوض مع س�ريجيو 

راموس مدافع املرينجي.
»ليكي�ب«  صحيف�ة  وذك�رت 
الفرنسية، أن النادي البارييس يرغب 
يف ض�م راموس بعد نهاية عقده مع 

الريال بنهاية املوسم الجاري.
وأضاف�ت أن الخليف�ي قط�ع وعًدا 
لبرييز، بأن ناديه رغم رغبته يف ضم 
الالع�ب، إال أن�ه لن يح�اول التعاقد 
مع�ه حتى تنتهي مفاوضات تجديد 

عقده مع الريال بشكل نهائي.
وينته�ي عق�د راموس م�ع النادي 
امللك�ي، بنهاي�ة املوس�م الج�اري، 

التف�اق  الطرف�ان  يتوص�ل  ول�م 
ح�ول التجدي�د، حت�ى اآلن، حي�ث 
رام�وس  عالق�ة  يف  التوت�ر  يس�ود 
وري�ال مدريد، يف ظل رغب�ة املدافع 
املخرضم يف الحصول عىل 12 مليون 
ي�ورو كرات�ب س�نوي، فيم�ا يريد 
النادي األبيض تخفيض راتبه ل� 10 

ماليني.

يواج�ه يوفنتوس خطر غي�اب 10 العبني من صفوفه، يف حال 
تخطى إنرت ميالن، لحساب نصف نهائي كأس إيطاليا.

وكان البيانكون�ريي قد وضع قدًم�ا، يف املباراة النهائية، بعدما 
ه�زم اإلن�رت )2-1( ذهابا عىل ملعب س�ان س�ريو، ويس�تعد 
ملواجه�ة اإلي�اب، ع�ىل ملع�ب أليانز س�تاديوم، مس�اء اليوم 

الثالثاء.
ويف هذا الصدد، ذكرت صحيفة »توتو س�بورت« اإليطالية، أن 
يوفنتوس لديه 10 العبني، ع�ىل بعد بطاقة صفراء واحدة من 

اإليقاف، يف كأس إيطاليا.
والالعبون هم: »كريستيانو رونالدو، ألفارو موراتا، فيديريكو 
كييزا، رودريجو بنتانكور، ماتياس دي ليخت، مرييح ديمريال، 
آرث�ر ميلو، أدري�ان رابي�و، فيديريكو برينارديس�كي، أليكس 

ساندرو«.
اىل ذل�ك يس�تعد يوفنتوس ملواجه�ة نظريه إنرت مي�الن، اليوم 
الثالثاء، عىل ملعب أليانز ستاديوم، يف إطار إياب نصف نهائي 

كأس إيطاليا.
وذكرت صحيفة »توتو س�بورت« أن يوفنت�وس متفائل كثريًا 
بع�ودة باولو ديباال نج�م الفريق، إىل طاقت�ه الكاملة والعودة 
لالنضمام للقائمة، بعد غيابه يف الفرتة األخرية بسبب اإلصابة.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إىل أن ديباال قد يتواجد أمام 
روم�ا، لكن أندريا بريلو مدرب يوفنت�وس، أعلن عدم جاهزية 

نجمه األرجنتيني.
وأضاف�ت الصحيفة أن ديباال مس�تعد أكثر من أي وقت مىض 
للعودة إىل الفريق، مش�رية إىل أنه قد يجلس عىل مقاعد البدالء 

خالل مباراة اليوم أمام إنرت.
وتابعت أنه من غري املس�تبعد، مش�اركة ديباال يف جزء بسيط 

من اللقاء حال تواجده يف قائمة البيانكونريي. 
يش�ار إىل أن يوفنتوس حق�ق الفوز عىل إن�رت بنتيجة )1-2(، 
يف مب�اراة الذهاب الت�ي أقيمت بمعقل النرياتزوري، األس�بوع 

املايض.

يوفنتوس مهدد بخسارة عشرة العبين في نهائي الكأس
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يواج�ه زي�ن الدي�ن زي�دان، املدير 
الفني لري�ال مدريد، أزمة حقيقية 
يف ظ�ل غياب عدد كبري من العبيه، 
بس�بب إصاب�ات مختلف�ة، وذل�ك 
قبل مواجه�ة ضيفه خيت�ايف، اليوم 
الثالث�اء، يف املب�اراة املؤجلة ع�ن الجولة 

األوىل للدوري اإلسباني.
وذكرت صحيف�ة »م�اركا« اإلس�بانية، أن زيدان قد 
يت�اح أمامه 12 العبا فق�ط ملباراة خيت�ايف، يف ظل غياب 
أب�رز نجومه مثل س�ريجيو رام�وس، وه�ازارد، ورودريجو، 
وكارفاخ�ال، وفالفريدي، بجانب الش�كوك الت�ي تحوم حول 

أودريوزوال وميليتاو.
وأضاف�ت أن ري�ال مدري�د، يفتقد 9 العب�ني بس�بب اإلصابة، كما 
س�يخرس أيًضا خدمات توني كروس، الذي س�يغيب لإليقاف بس�بب 

تراكم البطاقات.
ولفت�ت »ماركا« إىل أن الن�ادي امللكي، تعرض يف هذا املوس�م ل�38 إصابة، 

رضبت 20 العًبا.

تلق�ى رونالد كومان مدرب برش�لونة، رضب�ة قوية خالل مباراة فريق�ه، ، أمام ريال 
بيتيس، يف الليجا، بعد إصابة املدافع رونالد أراخو.

ويواجه أراخو، خطر الغياب عن املباراة املرتقبة لربشلونة أمام إشبيلية، 
يف نصف نهائي كأس إسبانيا، املقرر لها غدااألربعاء حيث أكد النادي 

أن الالعب يعاني من التواء يف الكاحل األيرس.
ت  ك�ر صحيفة »موندو ديبورتيف�و« أن كومان اعتمد عىل وذ

أراخو بش�كل أس�ايس يف الف�رتة األخرية، 
حيث لعب املدافع 15 مباراة من أصل 
16، وش�ارك يف 4 أش�واط إضافي�ة 
للفريق يف السوبر املحيل وكأس امللك.

بموقع�ة  أراخ�و  »لح�اق  وتابع�ت 
إش�بيلية أمر صع�ب، ولذلك س�يكون 
أم�ام كومان، 3 بدائل، إما االعتماد عىل 
فرينكي دي يونج متوس�ط ميدان الفريق، 
خاص�ة وأن�ه لع�ب به�ذا املرك�ز يف أكثر من 
مباراة، حيث أن كومان قرر تحويل دي يونج 

لقلب دفاع، بمجرد إصابة أراخو«.
وأش�ارت إىل أن الح�ل الثان�ي ه�و الدف�ع 
بصامويل أومتيتي، الذي شارك يف الدقيقة 
77 م�ن املباراة، ويف تلك الحالة، س�ينتقل 
كليمنت لينجليت للع�ب كقلب دفاع أيمن 
بداًل من أراخو، بينما سيلعب أومتيتي عىل 

اليسار كما انتهى األمر أمام ريال بيتيس.
ونوه�ت أن الح�ل الثال�ث يكم�ن يف الدف�ع 
بأوسكار مينجويزا كقلب دفاع بجانب كليمنت 

لينجليت.

ثالثة بدائل أمام كومان 
لتعويض غياب أراخو

فيراتي: أتمنى اللعب مع ميسي
انضم ماركو فرياتي، العب وسط باريس سان جريمان، لقائمة 
الراغب�ني يف انضم�ام ليونيل مييس، نجم برش�لونة، إىل صفوف 
الفري�ق الفرنيس.ورصح فرياتي عرب قناة كانال بلس »بالطبع، 
أتمن�ى اللعب بج�وار ليوني�ل مييس«.وأضاف الالع�ب اإليطايل 
»س�أعطي الكرة ملييس ونيمار، وأبقى يف الخلف، ألس�تمتع بما 
يقدمه الثنائي«.وأش�ار ماركو »انضم�ام ليونيل مييس إىل البي 

إس جي، س�يكون خط�وة رائعة، وأمر يتج�اوز حدود 
كرة القدم«.وينتهي تعاق�د ليونيل مييس مع الفريق 

الكتالون�ي بنهاي�ة املوس�م الجاري.وأع�رب أكث�ر 
من العب بصف�وف البي إس جي، ع�ن رغبتهم يف 
انضمام مييس، مثل نيمار، باريديس، وكذلك املدير 

الفني ماوريسيو بوكيتينو.

اعرتف مدرب ليفربول يورغن كلوب بعد خس�ارة فريقه القاسية 
أمام مانشسرت سيتي 1-4 أن التأهل لدوري أبطال أوروبا املوسم 
املقب�ل ه�و الهدف األس�ايس يف الوق�ت الحايل بعد تض�اؤل آماله 
بنس�بة كب�رية يف االحتف�اظ باللقب.ويتخلف ليفرب�ول يف املركز 

ب�ع  ا لر حالي�ا بف�ارق 10 نقاط عن ا
الذي  سيتي  مانشسرت 
مؤجلة  مباراة  يملك 
كلوب  أيضا.وق�ال 
فريقه  خرس  الذي 
مباري�ات  ث�الث 
توالي�ا عىل ملعب 
»انفيل�د« للم�رة 
ع�ام  من�ذ  األوىل 

1963 »بطبيعة الحال األمر بات واضحا، احتالل 
أحد املراكز املؤهل�ة لدوري األبطال أصبح الهدف 

األس�ايس، س�نبذل قصارى جهدنا لتحقي�ق ذلك«.
وأضاف »ثمة متس�ع من الوقت لضمان هذا األمر وبالتايل 

يتع�ني علينا الع�ودة إىل س�كة االنتصارات«.وتنتظر ليفربول 
مباري�ات صعبة يف األيام املقبلة حيث يحل ضيفا عىل ليس�رت 
س�يتي الثالث بقيادة مدربه السابق اإليرلندي الشمايل براندن 
رودجرز الس�بت املقبل، ثم يس�تقبل جاره ايفرتون يف مباراة 
الدرب�ي بعده�ا بأس�بوع، يف ح�ني يواجه اليبزي�غ األملاني يف 
ذهاب ثم�ن نهائ�ي دوري األبطال منتصف األس�بوع املقبل 
ع�ىل ملعب محايد وتحديدا يف بودابس�ت، نظرا لعدم س�ماح 
الس�لطات األملانية بدخ�ول الفريق ألراضيها بس�بب جائحة 

كوفيد-19.

إمكاني�ة  س�يتي،  مانشس�رت  ي�درس 
التعاق�د م�ع مهاجم بدي�ل لألرجنتيني 
س�ريجيو أجوي�رو، ال�ذي يق�رتب من 
الرحي�ل عن الس�ماوي بنهاية املوس�م 
»مون�دو  صحيف�ة  الجاري.وذك�رت 
س�يتي  مانشس�رت  أن  ديبورتيف�و«، 
يواصل دراسة أهدافه يف السوق، إليجاد 
بديل أجويرو، الذي من املتوقع أن يغادر 
الفريق بنهاية املوسم، خاصة وأن عقده 

ينته�ي يف الصي�ف املقبل.وأضاف�ت أن 
النادي اإلنجلي�زي يفكر يف ضم روميلو 
لوكاكو، مهاجم إنرت ميالن، يف ظل تألق 
النرياتزوري. البلجيك�ي م�ع  املهاج�م 

ولفت�ت إىل أن بي�ب جواردي�وال م�درب 
املان سيتي، رغم قيادته للفريق بنجاح 
يف غياب املهاجم رقم 9، إال أنه س�يكون 
يف حاج�ة ش�ديدة للتعاقد م�ع مهاجم 
قناص يف املوس�م الجديد، ال س�يما وأن 

أجوي�رو ل�ن يم�دد عق�ده 
م�ع الفري�ق. وختمت بأن 
للقائم�ة  انض�م  لوكاك�و 
الالعب�ني  م�ن  املخت�رة 
الذي�ن يرغ�ب املان س�يتي 
وع�ىل  معه�م،  التعاق�د  يف 
رأس�هم ليونيل مييس قائد 
برش�لونة، وإيرلينج هاالند 
مهاجم بوروسيا دورتموند.

اهتمت الصحف اإلنجليزية، بالسقوط املدوي لليفربول عىل ميدانه، أمام 
مانشس�رت س�يتي )4-1(، يف قمة الجولة ال�23 من ال�دوري اإلنجليزي 
املمتاز.وعنون�ت صحيف�ة »دي�يل تليجراف«: »الس�يتي بإمكان�ه الفوز 

باللقب اآلن، بحسب فودين، بعد أخطاء أليسون الفادحة«.
وقالت »مريور«: »أليس�ون يف أرض األخطاء الفادحة.. كلوب يعرتف بأن 
مصائب حارس املرمى كلفتهم )الخس�ارة( وابتعاد الريدز عن الس�يتي 
ب�10 نقاط«.أما صحيفة »س�تار س�بورت«، فكتب�ت: »الحارس يلتقط 
ال�ربد ليحطم آمال اللقب«، يف إش�ارة إىل تريح�ات يورجن كلوب، بعد 
املب�اراة، باحتمالي�ة معاناة أليس�ون من ب�رودة يف القدمني، تس�ببت يف 
تلك األخطاء.وعنونت »دييل إكس�ربيس«: »عرض أليس�ون املفزع يدفع 
الس�يتي للمرح يف س�باق اللقب«.ويف الجانب كتبت: »جوزيه )مورينيو( 

يدعم كني لتحطيم جريفز«، يف إشارة إىل الهداف التاريخي لتوتنهام.
وقال�ت »م�رتو«: »أرض األخطاء الفادحة ألليس�ون.. الس�يتي القايس 
يعاق�ب الح�ارس عىل األخط�اء الحمق�اء، وامل�درب كلوب يل�وم برودة 
القدمني«.ويف األسفل كتبت: »نحن معتمدون بالكامل عىل كني، مورينيو 

معرتًفا«.

نبأ سار لكونتي قبل لقاء التسيو

أظهر استطالع أجرته صحيفة يوميوري، 
اس�تمرار اعرتاض غالبية اليابانيني، عىل 
إقامة األلعاب األوملبية هذا الصيف وسط 
جائح�ة ف�ريوس كورون�ا، لكن النس�بة 
انخفضت بش�كل كبري عن اس�تطالعات 

للرأي جرت يف اآلونة األخرية.
وأظه�ر االس�تطالع أن نح�و 28% مم�ن 
ش�ملهم االس�تطالع، قالوا إنهم يريدون 
إلغ�اء األوملبي�اد، وأن نف�س النس�بة من 
الناس ترى رضورة تنظيمها بال جمهور.
استطالع يوميوري أظهر أن 61% يريدون 
تأجيل أو إلغاء األلع�اب بالكامل وهو ما 
يقل بنح�و 20% عن اس�تطالعات الرأي 

األخرية.
تأييده�م  الن�اس  وأب�دى 36% م�ن 
ه�ذا  طوكي�و  أوملبي�اد  إلقام�ة 
الصيف، منه�م 28% دعوا إىل عدم 
وجود جمهور، يف حني أيدت نسبة 

8% السماح بوجود جمهور.
وكان�ت أوملبي�اد طوكيو ق�د أًجلت 
الع�ام املايض بس�بب كورون�ا، وتم 
تحديد موعد جديد لها هذا العام، 

لتبدأ يف 23 تموز.

انقسام ياباني حول 
إقامة األولمبياد

ازمة تواجه زيدان قبل مواجهة خيتافي

الصحف اإلنجليزية تبرز حماقات
 أليسون واعتراف مورينيو

سان جيرمان يقطع وعًدا لبيريز بشأن راموس

السيتي يجد بديل أجويرو في الكالتشيو

كلوب: التأهل لدوري األبطال هدف ليفربول
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البحرتيالثقافـي

ها  عجبت لها تبدي القىل وأودُّ

وللنفس تعصيني هوى وأطيُعها

تشكى الوجي والليل متلبس الدجى

 غريرية األنساب مرٌت بقيُعها

ولست بزوار امللوك عىل الوجى

 لنئ لم تجل أغراضها ونسوُعها

تؤم القصور البيض من أرض بابل 

بحيُث تالقى غربها وبديُعها

إذا أرشف الربج املطل رمينه 

بأبصار خوص قد أرثت قطوُعها

أبيات خالدة في الذاكرة مختارات من أقوال المشاهير

إنم�ا ه�و  أحواله�م  األجي�ال يف  إن اخت�الف 
باخت�الف نحلتهم يف املعاش. وم�ن هذا الباب 
ال�والء و الحلف اذ ن�رة كل أحد من أحد عىل 
أهل والئه و حلفه لأللفة التي تلحق النفس يف 
اهتضام جارها أو قريبها أو نسيبها بوجه من 
وجوه النس�ب ، و ذلك ألج�ل اللحمة الحاصلة 
م�ن ال�والء . قد ال يت�م وجود الخ�ري الكثري إال 
االنس�اني  االجتم�اع  ان  يس�ري.  رش  بوج�ود 
رضوري ف�االنس�ان مدن�ي بالطب�ع أي ال بد 
له من االجتماع ال�ذي هو املدنية . ومن العجز 
عن استكمال وجوده و حياته، فهو محتاج إىل 

املعاونة يف جميع حاجاته أبدا بطبعه.

قاسم العابدي 

����هَر فيك نبيَّ رّب���ي عشقُت الطُّ
فداَم الحبُّ واْنت���ف���َض الب�الء

وزاَد ال���قلْ��ُب إي���مان���اً وُحب��ا
وزاَل ال����همُّ وانك��ش��َف الّشق��اُء

ِفداك دمي وم�ا مل��َك��ْت يم�يني
فما نف���عي إذا اْنع���دَم ال����وف�اُء

لشدوَك أْنحني والّش�عُر ي��رىٰض
خضوعاً للم���نى ي���حلو الل���ق�اُء

فال إن���ٌس ُي���زاحمني ب���ح���بٍّ
ن��بيَّ الله قْد َع����ُظ���م ال����والُء

تذّكرني بدع����وٰى من��ك صف��حاً
ألخطائ�ي ف����ق���د زاد الع���ي��اُء

ح���َمْتَك ح���مامٌة ُح���ّب��ا وق�ْه�راً
ألع���داٍء ف��م����ا سال��ْت دم�����اء

وتلك الَعْنك����بوُث أبْت ُخض��وعاً
وقد نس�َجْت ف��كان لك الغط���اء

ن��بّي اللِه ي��ا ب����دراً ُم��ن���ي����راً
ويا ق���م���راً يجوز لُه الّث��ناُء

ف�ُح����بَُّك يا رسول اللِه ع����ْه���ٌد
فاُء ومدح����َك دائما ف���يِه ال��شِّ

أيا ُطهراً أض����اء ال��كوَن ن����وراً
م��اء  ويا ب��دراً ست���ْحم��ل�ُه ال���سَّ

أبا الزهراء يا ُح���بي و ع���ْشقي
نبّيا كم ي���زيُد ب��ِه الض����ي�����اء 

حنيني للرّسوِل يف���وُق وص�ف��اً
وحبّي لل��ن���بيِّ ك���ذا ال��وف�����اُء

وإّني سي���دي أْرج���وَك ُقرْب����اً
وأرجو أْن أراَك سم����ا الرج��اُء

  كما في كل شباط

» التوأم« قصة قصيرة جدا 
ذات خاتمة شعرية

يوسف زيدان يعيد 
طباعة 15 كتابا 

ال شأَن يل باألْسماِء

وال ِبرنيِنها املُتواِصِل الثَّقيل

ويلة ميَنة الطَّ األسماُء السَّ

األْسماُء التي َيْصُعُب ِحفُظها

والتي تْجلُس

ال نيََّة لها باملُغادرة

تْجلُس

باط األْغرب ُمْذ ذاَك الشَّ

ِشباُط الدَِّم األْسوَِد

باُط الذي رَكَل الِبالَد الشِّ

رفَسها عىل َصرْبِها األَزيل

كرَس ظْهرها

ورماها يف ِشباِك املِْحنة.

ما أْعَظمها

ِبالٌد تلُْبُط يف ِشباِك املِْحنِة

بله�اَء  ِمث�ل س�مكٍة  تلُْب�ُط 

وُمعاندة

تأْمُل بالخالِص من َصرْبِها

َصرْبُها املَلوم

َصرْبُها املرَُتاِكِم

ِمْثل َبيادِر َعلَْقم

َصرْبُها املَْوطوِء باألَْسماِء

األْسماُء الثَّقيلة

ذواِت الرّننِي املُرِّ

التي تْجُلُس

باِط األْغرب ُمْذ ذاَك الشَّ

ال نيََّة لها باملُغاَدرِة

أَْبِغضها
ً ا أَْبِغضها ِجدَّ

هذِه األْسماُء العقيَمُة البالية

األْسماُء التي َيْصُعُب ِحْفُظها

األْسماُء التي كلَّفْتني ِبالدي

تلَك الّتي تْقعد

باِط األْسوِد ُمْذ ذاَك الشَّ

ِمْثل ثعالٍِب ُجرْب

عىل عاناِت الجرائِد.

سعيٌد أنا

ألنَّ أّمي لَْم تَضْعني يف ِشباط

ُق ، ُمْمتناً لعزرائيل َوَسأرُْشِ

هر لْو قبَضني يف غرْيِ هذا الشَّ

�هُر الذي أْخَجُل أْن أموَت  الشَّ

فيه

ماذا سيقوُل املوتى

وأنا أْدخُل مدينتهم

ال ُيْنَظُر يف وجهِه

وال ُيَسلَُّم علْيه

ُتْجلَُد َمْن ترِْمَقُه

وُترَْجُم َمْن ِوجَدْت يف ِرضابِه

ال ُيْطَعم

وال ُيْسقى

ال ُيْنرش ِشْعراً يْكتُبُه

والُيقَبُل قْوالً يقولُه

ب بلَقٍب كاأللقاب وال ُيلقَّ

وال ُيْعطى ُكْنَية كالُكنى

و....

ال ُيَحّب.

أَْكرَُه شْهَر ِشباط

َنة وأَودُّ لْو ُيخلَع َمْن َقَدِم السَّ

أْشُطُب عليِه

وأكتُب ����� فرباير����

ذاِكرت�ي  �خ  تتلطَّ ال  لك�ي 

بالدماء

ساجد املسلماوي 
أم�رية  للكاتب�ة  ت�وأم  يف ن�ص 
إبراهي�م وه�و قص�ة قص�رية 
جدا ن�رى ان اس�تخدام األفعال 
املضارعة )يقتسمان، يخفيان، 
بش�كل  س�اهمت  يرك�ض( 
أس�ايس يف مرسحة النص وبما 
يش�به أيض�ا بانورام�ا للحرب 
والدمار... ش�خصيا كنا نفضل 
امل�ايض النه  الفع�ل  اس�تخدام 
يالم�س الواق�ع اكثر م�ن قيام 
الكاتب�ة بنق�ل ص�ورة ذهني�ة 
عم�ا حدث للبطلني، أي ش�عور 
املتلقي وكأنه شاهد ماجرى يف 
مرسح االحداث اكثر من الزمن 
الصورت�ني  ان  م�ع  املض�ارع، 

تنجزان مؤدى الثيمة بال شك.
ع�ادة ما يك�ون االخ�وة التوأم 
حميمني ب�كل األحوال وليس يف 
اللعب ح�را، وبما ان الحديث 
ليس عن اللعب، فكان باإلمكان 
االستغناء عن )يف اللعب(، وبكل 
األحوال ف�إن اللعب حارض بني 

االخوة وان لم يذكر.
م�ن  قادم�ة  الخاتم�ة  جمل�ة 
اجادت  الش�عر، وق�د  منطق�ة 
الكاتبة اىل حد بعيد يف توظيفها 
الفن�ي  املس�توى  م�ن  للرف�ع 

وال�داليل للن�ص ع�ىل العم�وم، 
عىل الرغ�م من انها أي الخاتمة 
جاءت حزينة وليس�ت مدهشة 
كل  وتح�دث  حدث�ت  كونه�ا 
ي�وم يف عال�م تتالقف�ه املدافع 

والصواريخ.
مالحظ�ة أخ�رية... يف بعد آخر 
للتأويل، التوأم يمتد يف معناه اىل 
اخوة الوطن والعروبة واملبدأ... 

وهكذا. 
نص توأٌم

َحميم�اِن يف اللَّعِب، َيقَتِس�ماِن 
رغي�َف الفق�ِر، ُيخفي�اِن َمرارَة 

الّيتِم.
َيركُض الِهًثا...

-أَنا عىل قيِد الحياِة أَخي؛ كانْت 
َبقاي�ا َقمي���ٍص ُمدّم�ى َت�نِئُّ 

ِوحَدتُه.

املراقب العراقي/ متابعة...
ينتظر الكاتب الكبري يوسف زيدان، طبعات جديدة 
لع�دد من كتبه تصل إىل 15 كتابا، وذلك بعدما اتفق 
م�ع دار ال�رشوق للن�رش، الن�ارش ألغل�ب رواياته 
وأعماله، عىل إعادة الطبع، معظمها روايات وكتب 

فكرية ودراسات فلسفية.
وقال الدكتور يوس�ف زيدان عىل صفحته الخاصة 
عىل موقع التواصل االجتماعي فيس بوك: تعاقدُت 
الي�وم م�ع دار ال�رشوق ع�ىل تجديد عقد خمس�ة 
عرش كتاًبا من أعم�ايل، وإصدار املزيد من طبعاتها 

العربية خالل األعوام الثالثة املقبلة
واض�اف: ان الكت�ب الخمس�ة عرش، ه�ي :روايات 
َفرَْدق�ان، اعتق�ال الش�يخ الرئي�س وظ�ل األفعى 
وعزازيل والنبطي  ومحال وُجواّنتنامو ونور وَفوَات 
الَحْيوات و أهل الحي وِحّل وترحال وكتب الدراسات 
متاه�ات الوه�م ودّوام�ات التدي�ن وفق�ه الث�ورة 
والاله�وت العربي واملجامي�ع القصصية أهل الحي 

وُغربة عرب وَفوَات الَحْيوات .

نبي اهلل

محمد البندوري يقلب المفهوم السائد للخط المغربي
املراقب العراقي/ متابعة...

لقد ش�كل م�رشوع الفنان محم�د البندوري إط�ارا رؤيويا، 
رام الخ�ط املغرب�ي ب�كل تفاصيله. وش�كل كذلك مس�احة 
مركزي�ة يف اإلق�رار بأحقي�ة الخط املغربي يف التش�كيل، ويف 
الحروفي�ة، ويف املج�ال الفن�ي عموما ويف البي�ان، وقد طرق 
محم�د البن�دوري هذا املوض�وع من خالل دعوات�ه املتكررة 
لإلحاطة بأس�اليب الخط املغربي وبتقنياته وبثقافته. وركز 
ع�ىل االهتمام بالجانب التنظريي للخ�ط املغربي، باعتبار أن 

هذا الجانب لم يتطرق إليه السابقون.
ولتمك�ني الخطاطني والباحثني من التعلق باملجال التنظريي 
يف الخ�ط املغرب�ي، ي�رى البن�دوري لزومية عن�ر املقارنة 
واملقارب�ة ب�ني الش�كل الخطي املغرب�ي القديم، واألش�كال 
الخطي�ة املغربية املعارصة. وألن العالق�ة بني النص الخطي 
القديم والن�ص الخطي املعارص عالق�ة عضوية؛ فإن تجذر 
الخط املغربي يف التاري�خ يتجىل يف صيغ خطية متعددة، ويف 
أنواع خطية مغربية متنوعة، ما يجعلنا نلمس جماليات هذا 
الخط، من خالل الشكل الخطي القديم والجديد، ما ُينتج لنا 

تعدد الداللة.
ويع�د البن�دوري أول من انتب�ه إىل جماليات الخ�ط املغربي 

يف ال�رتاث املغرب�ي يف ش�موليته، فهو صاح�ب أول أطروحة 
جامعي�ة يف املغرب تعنى بجماليات الخ�ط املغربي يف الرتاث 
املغرب�ي، ناقش�ها يف جامعة القايض عياض. وقام بدراس�ة 
الخ�ط املغرب�ي دراس�ة حصيفة، وخ�اض علمي�ا ومعرفيا 
وممارسة يف أساليبه الخارجة عن املعتاد، بخصوص الرتكيب 
والشكل وتوليد املعاني والدالالت الجمالية والبرية. وترتب 
عن هذا االهتمام بجمالي�ات الخط املغربي يف الرتاث املغربي 

نشوء بالغة جديدة، وهو ما أكده يف بحوث عديدة.
ويف إط�ار تناول�ه لجمالي�ات الخ�ط املغرب�ي وخوضه هذه 

التجربة، يرى البندوري أن هذه الجماليات تبني بالغة خطية 
مغربي�ة من البوغ�از إىل الصح�راء، وهو يقص�د كل األنواع 
الخطي�ة املغربية، بما فيها الخط املغربي الصحراوي والخط 
املغرب�ي االفريقي، وهو يرمي إىل االحتفال بالخط املغربي يف 
تنوعاته ويف ش�موليته. ويؤكد أن الفرتة املعارصة قد أنتجت 
أس�اليب خطية مغربي�ة جديدة مغايرة للمأل�وف، تتخذ من 
الخط املغربي القديم بعدا جماليا، ومن الش�كل الجديد بعدا 
بالغي�ا، وبذل�ك فقد حمل الخ�ط املغربي لدي�ه دالالت كثرية 
وعميقة، تربز أهميتها أساسا يف األعمال الخطية والحروفية 
التي يش�كلها الخطاط�ون املغاربة عىل اختالف مش�اربهم. 
فالخ�ط املغربي بالنس�بة إلي�ه ليس حام�ال للمعاني، بقدر 
م�ا ه�و مخ�رتق للبالغ�ة، والبي�ان، والفصاح�ة الجمالية. 
وبذلك يقلب محمد البندوري املفهوم الس�ائد للخط، ويقدم 
مصطلح�ات جدي�دة ال قب�ل للنقاد به�ا، وهي ُتمثل نس�قا 

مغايرا يخرتق التكوينات الخطية ويعيد بنيتها.
فالخط حس�ب البندوري ل�م يعد بمفهوم�ه املتعارف عليه، 
وإنما أصبح مفهوما يستغل البعد الجمايل والبالغي، ويحمل 
يف جوه�ره عنارصه اإليجابي�ة ومفرداته الفني�ة ومكوناته 

األساسية املتجددة. وهو توجه مغاير وص�ريح. 

»أصناموفوبيا«أرشفة لإلحداث اإلرهابية التي 
طالت العراقيين منذ 2003 إلى 2007 

لم يتخَل السارد عن مظهره الجمالي في مجمل عوالم الرواية  

املراقب العراقي/ املحرر الثقايف...
ي�رى الناق�د قاس�م م�ايض ان رواية 
»  أصناموفوبي�ا«  للكات�ب والروائ�ي  
راس�م عبد القادر هي تس�لط للضوء 
ع�ىل االح�داث االرهابية الت�ي طالت 
ابناء الش�عب العراقي من�ذ 2003 اىل 
2007 .وق�ال مايض يف ق�راءة نقدية 
خ�ص به�ا )املراق�ب العراق�ي(: دأب 
القادر«ع�ىل  عب�د  راس�م   « الروائ�ي 
حياكة م�ا يكتبه  يف أعمال�ه الروائية 
والقصصية الت�ي نرشها  يف عدة دور 
نرش عربية وعراقية ، وهو  يعمل عىل 
منجزه اإلبداع�ي بطريقة مغايرة عن 
الكثري من الذين سبقوه والذين زاملوه 
يف ه�ذا  املج�ال الصع�ب م�ن الكتابة 
وحت�ى ال يغي�ب ع�ن بالنا وع�ن بال 
الكثري من املعنيني  بالكتابة ، فالكتابة 
هي وظيفة أرش�يفية تق�وم بوظيفة 
الذاك�رة فتخزن كلما يخص اإلنس�ان 
.واملش�تغلون يف ه�ذا املج�ال وأقص�د 
م�ن  يعمل�ون   « الروائي�ة  »الكتاب�ة 
أج�ل ردم الهوة الحاصل�ة بني الوعي 
والالوعي يف ه�ذه الحي�اة .بإعتبارها 
ه�ي جن�س أدبي نث�ري ، يق�وم عىل 
الحكي القصيص املرتك�ز عىل الخيال 
، وتصدت الرواي�ة  لتلك األحداث التي 
عاش�ها ش�عبنا العراق�ي بع�د الغزو 
األمريكي عىل شكل شخصيات معينة 

ومقسمة عىل أحداث رئيسية .

واض�اف : حيات�ه اليومي�ة ،وكذل�ك 
بيانات�ه الش�خصية ، والت�ي ح�رص 
عليه�ا رغم تعب الحياة التي عاش�ها 
يف بل�ده ، وأقص�د  هن�ا الروائي » عبد 
الق�ادر » . وه�و الداع�ي إىل تفعي�ل 
وتطوير ش�خصية اإلنسان والنهوض 
خ�الل  م�ن    ، ونفس�يا  روحي�اً  ب�ه 
كتابات�ه التي تش�كل لدي�ه محطات 
وه�ي   ، الكتاب�ة  رحل�ة  يف  هام�ة 
متميزة  باملوضوع�ات والثيمات التي 
تعالجه�ا ،لق�د عاي�ش الروائ�ي تلك 
األحداث ب�ني ما حصل وب�ني املتخيل 
،وه�و ينصت ب�كل كيان�ه ، وتاريخه 
وذاكرت�ه وأيام�ه املاضي�ة ، وكذل�ك 
التداولي�ة  يهت�م بتوظي�ف مفاهي�م 

لضب�ط خطاب�ه الروائي ، وه�و بهذا 
اس�تطاع أن يصوغه�ا » الق�ادر » يف 
رسده املمتع واملفعم بالقيم الجمالية 
الخالية من اإلس�فاف والترشذم ،ولم 
يتخَل الس�ارد » الق�ادر » عن مظهره 
الجمايل يف مجمل عوالم هذه  الرواية »  
أصناموفوبيا«وع�دم تبعثر رؤاه التي 
حاف�ظ عليها طوال نس�يجه الروائي 
، وه�و متم�رس به�ذه  الصنعة منذ 
انطالق روايت�ه األوىل املعنونة » دائرة 
الخ�وف » والتي ص�درت عام 2012 ، 
والت�ي حولها من مبدأ أثارة األس�ئلة 
 ، ، والتعاي�ش  التع�دد  الت�ي تخ�ص 
والتنمية ، والحريات وحقوق اإلنسان  
لع�دم  أن هن�اك رضورة الزم�ة  »إىل 

اعتبار أي دين أسري زمن نشوئه،فثمة 
عوام�ل تاريخية اجتماعي�ة وثقافية 
تسهم بإنتاج مفاهيم جديدة لألديان 
كل  م�ع  ومتفاعل�ة  حي�ة  ،تجعله�ا 
املتغ�ريات ويف كل األزمان »واش�ار اىل 
ان الروائ�ي هو يضع نصب عينيه كل 
هذه األس�ئلة ، محافظاً ع�ىل منجزه 
الث�ري واملتعدد عىل ال�دوام ملراقبة ما 
يحدث يف بلده ، حيث يرسم شخوصه 
الت�ي عايش�ها م�ن خ�الل واقعه�م 
املشتعل بالطائفية  التي أّجج جوانب 
كب�رية  منه�ا االحت�الل ال�ذي إجتاح 
البالد ، لهذا إنطلق » راسم عبد القادر 
» بش�خوصه وهو ُيع�رّب عنهم تعبريا 
دقيق�ا مدروس�ا  وبش�كل موضوعي 

دون تطرف أو إنتم�اء لعقيدة أودين، 
فهو مدرس مادة الكيمياء ودخل أثناء 
دراسته يف مخترباتها كي يعطي دواًءا 
صالحاً إىل هذا العالم الضاج بالحروب 
والفت�ن ،فه�و يعمل بح�رص وجد  , 
من أجل إش�عال ش�معة يف وسط هذا 
الظ�الم ،  ويف هذا املتخي�ل الواقعي يف 
ح�دود ما هو واقع�ي ، وهو ما حصل 

ويحصل يف هذا املجتمع .
وتاب�ع : ألنه صّوَر  لن�ا كارثة إحداث 
األعوام 2003من   اىل 2007 التي اريد 
لها ان تكون حربا طائفية وهو بهذا 
يطرح العديد من أسئلته املتعبة والتي 
تحم�ل يف طياته�ا الكثريم�ن الطيبة 
واملحب�ة له�ذه الن�اس الت�ي تعايش 
معه�ا خ�الل ف�رتة حيات�ه ، فج�اء 
العنوان ُمالزم�ًا ملفاهيم هذه الرواية 
الت�ي تحم�ل يف طي�ات صفحاته�ا ، 
إدان�ة  لهذه األف�كار الخاطئ�ة التي 
حمله�ا البعض يف فلس�فته املريضة 
، وهو يظه�ر ويربز الخل�ل عىل عدد 
التي  باملنغصات  املمتلئ�ة  الصفحات 
زرعه�ا االحتالل األمريك�ي بني أبناء 
الش�عب .وهو يتجدد بطرح�ه ، هذا 
الروائ�ي ال�ذي أمعن  كث�ريا يف كتابة 
هذه الرواية ، إذ تتجس�د أمامنا نص 
برتكيب�ة  فنية ونظام رسدي وجمايل 
س�لس .وواص�ل :« نع�م ي�ا أخت�ي 
أي�ة س�مكتني يف  ، ه�م وراء رصاع 

محي�ط البحر، ولكن هن�اك علة فينا 
أيض�اً »ص179وهن�ا يأت�ي العنوان 
» أصناموفوبي�ا » مخيف�اً من حيث 
فلسفة هؤالء املصابني بعقدة الخوف 
وه�و الخ�وف م�ن الصن�م »فوبيا » 
وه�و ظل يحكي عنهم ملمحاً عن ما 
تعرض إليه يف هذه الحرب املس�تمرة 
الت�ي اس�تهدفت العراقي�ني من عام 
2003 إىل عام 2007 ،حتى شخوصه 
التي رسمها وعمل عليها ظلت أسريه 
ذاكرته يف تلك الفرتة الصعبة ، ومنهم 

»  الل�واء الرك�ن عبدالواحد + منى +  
مق�دم قيص + رسم�د + زهري » وهو 
يش�تغل برسده هذا عىل فك طالس�م 
ه�ذا الواقع املزري واملتش�ظي بفعل 
الحكوم�ات الت�ي توالت عىل ش�عبنا 
العراقي ، وهي طالسم ملغزة ،فجاء 
ه�ذا »الحك�ي » وم�ن خ�الل روايته 
الت�ي طبع�ت يف  دار الجواهري وهي 
من القطع املتوسط وتقع يف صفحة 
179 . وقلق�ه اآلخر وهواجس�ه  إزاء 
ما يحدث يف واقعه العراقي املُخّيب إىل 
اآلمال والتطلعات كما بقية الشعوب  
وخ�م :تقول عن�ه الناقدة » اش�واق 
النعيم�ي » تقدم الرواي�ة يف  الخاتمة 
أجوبة مقرتحة لبعض األس�ئلة التي 
للق�ارئ  ويكتش�ف  الن�ص  أثاره�ا 
عم�ا اختزل�ه العن�وان من ش�فرات 
رسدي�ة وس�ؤال راوده قب�ل القراءة 
، من ه�م األصن�ام املخيف�ة ؟ ولعل 
اش�تقاق عنوان الرواي�ة من مفهوم 
)اإلس�الموفوبيا ( ال�ذي راج إعالميا 
يف الغ�رب بع�د أح�داث الح�ادي من  
س�بتمرب 2001 كان خط�وة موفقة 
للتعب�ري عن فوىض التعص�ب الناجم 
ع�ن الجه�ل، ويحمل دالل�ة مهمة يف 
التعب�ري ع�ن اإلرهابيني الذي�ن باتوا 
كان�ت  الت�ي  األصن�ام  لتل�ك  عبي�دا 
العنري�ة  م�ارد  تح�رك  ت�زال  وال 

والطائفية لديهم. 

قاسم ماضيراسم عبد القادر

املراقب العراقي/ متابعة...
يف قصة »إذع�ان« تتحول املعلمة 
إىل أداة قمع بحق طفل، يس�تأذن 
لكن�ه  املي�اه،  دورة  إىل  للذه�اب 
يتج�ه ص�وب املراجي�ح، يلع�ب 
بس�عادة، وال يأبه بيشء. هددته 
ورضبت�ه، وملا ل�م يثن�ه ذلك عن 
ش�غفه باملراجيح، كتبت لجهات 
مراقبة اإلذع�ان القومي، محذره 
من خط�ورة تم�رده مس�تقبال، 
وبع�د  اعتقل�وه،  م�ا  ورسع�ان 
ش�هرين ع�اد مذعًن�ا مذع�وًرا. 
وما أس�وأ املدرس�ة عندما تتخىل 
ع�ن مهمته�ا يف التعلي�م وتعديل 
أداة  إىل  وتتح�ول  الس�لوك، 
بوليس�ية، وتحك�م ع�ىل س�لوك 
بريء لطفل محروم بأنه يش�كل 

خطرًا عىل الوطن.
»ش�ارب  قص�ة  منه�ا  وقريًب�ا 
فع�ل  يتح�ول  حي�ث  الجن�رال« 
عف�وي إىل تهم�ة ش�نيعة تمس 

كرامة الجن�رال، وه�ذا ال يحدث 
إال يف ظ�ل أنظمة هش�ة تحس�ب 
كل صيح�ة عليه�ا، فولي�د أخطأ 
يف أثن�اء نوبة غض�ب بحلق جزء 
من ش�اربه، وملا عجز عن إصالح 
األمر، قرر حلقه كلًيا، وملا سألته 

زوجت�ه أجابه�ا: »عندم�ا أع�ود 
رج�ال، حينها فق�ط يح�ّق يل أْن 
أطلق�ه« وكلما س�أله أح�د ذكر 
العب�ارة نفس�ها، فما يعيش�ون 
واحت�الالت  انه�زام  م�ن  في�ه 
ومج�ازر وغريه�ا ينتق�ص م�ن 
رجولتهم، فأيده كثريون، وحلقوا 
اعتق�ل  ليل�ة  وذات  ش�واربهم، 
بتهم�ة إنش�اء تنظي�م مس�لح، 
وبع�د تعذيب ش�ديد، أخ�ربوه أن 
تهمته الش�نيعة ه�ي االنتقاص 
من رجول�ة الجنرال، الذي يفتخر 
بشاربه، فأخربهم حقيقة األمر، 
إال أنه�م ل�م يصدق�وه، فاعرتف 

بم�ا يريدون، وع�اد إىل بيته جثة 
هامدة.

يف قصة »امل�رآة« لم ينتظر الرجل 
الفقري صعود السلم بالتدريج، بل 
قف�ز رسيًعا معتمًدا ع�ىل الكذب 
والنفاق وامته�ان الكرامة، وعىل 
الرغ�م من غن�اه، إال أنه لم يتخل 
عن أسلوبه الذي أصبح جزًءا من 
شخصيته، وكان ينظر إىل صورته 
يف املرآة كل صباح يس�ألها: »هل 
أن�ت راٍض عن نفس�ك؟« فتلقى 
ذات صب�اح بصق�ة ع�ىل وجهه، 
لم تكن حلًما، ب�ل حقيقة، تيقن 
منها وهو يمسح البصاق الدبق. 

هذا الرجل ضحية واقع رشس، ال 
يؤمن إال بهذه األس�اليب امللتوية 
للوص�ول ومغادرة مرب�ع الفقر، 
لكنه أصبح أسري هذه السلوكيات 
إلي�ه يف  ارت�دت  الت�ي  الش�ائنة، 
النهاي�ة، مذك�رة إي�اه بالعاقبة، 
وأن من يس�لك الطري�ق القذر، ال 

بد أن يتلوث به مهما احتاط.
يبتع�د الناس عن بس�طة الرجل 
مش�وه الوجه يف قص�ة »الدميم« 
وتتجنب النس�اء واألطفال النظر 
إلي�ه، ويص�اب بعضه�م بالذعر 
لرؤيت�ه، ول�ذا ح�رص أن يتزوج 
م�ن ام�رأة عمي�اء، واش�رتط أن 
ذات  وع�اد  وجه�ه،  تالم�س  ال 
مس�اء إىل بيت�ه حزيًن�ا مهموًما، 
تطالب�ه  طفلت�ه  فاس�تقبلته 
ث�م  معه�ا،  فرق�ص  بالرق�ص، 
انضمت زوجت�ه، فرقصوا بفرح 
وسعادة. وما أجمل العائلة عندما 
تك�ون بلس�ًما للج�راح، وطاردة 
للهموم واألحزان، وجالبة للفرح 
وامل�رسة، وه�ي امللج�أ واملالذ يف 
هجري الحي�اة وصقيعها، وتبقى 
صانع�ة  برباءته�ا،  الطفول�ة 
راس�مة  والس�عادة،  للبهج�ة 
لالبتس�امة، مفج�رة للضحك�ة، 
باعث�ة عىل األم�ل، ومزيلة للتعب 

وأدران الحياة.

»شارب الجنرال« قصص ال تزيدك إال ألًما واتساع جرح
ال تزي��دك ق��راءة قص��ص المجموعة إال 
ألًم��ا وقه��ًرا، واتس��اع جرح م��ا زال يزن 
من��ذ لحظ��ة ويع تمني��ت أحياًن��ا ل��و لم 
تك��ن؛ فقصة غصة، وقصة جرح، وقصة 

حزن، وختامها قصة رعب.

نجاة بنسعيد هاشمي

كريم الشامي



A l m u r a q e b  A l i r a q i  N e w p a p e r الثالثاء  9  شباط  2021   العدد  2521  السنة الحادية عشرةحصيفة-يومية-سياسية-عامة Almuraqeb Aliraqi Newspaper �سحيفة-يومية-�سيا�سية-عامة

من اقوال االمام  علي ) عليه السالم ( أوراق
إّياك والّظلم فإّنه أكبر المعاصي، وإّن الّظالم لمعاقب يوم القيامة بظلمه.

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

نور 9
على 
نور

عىل  عاماً   )  37( الزبيدي  آمال  تحرص 
وفاء  طفولتها  صديقة  احراج  عدم 
بزيارة مفاجئة، كونها تحب التعامل مع 
ما  عىل  بـ«اتيكيت«  واقاربها  زميالتها 
تقول، وتضيف:« عىل الرغم من سعادتي 
عند سماع رنة جرس باب املنزل، اال اني 
أشعر بالضجر من الضيف املفاجئ، ألني 
قد اكون حينها غري مستعدة الستقباله، 
غرفة  عىل  يحتوي  وال  صغري  فاملنزل 
تجلس  االحيان  واغلب  للضيوف  خاصة 
ولذلك  »الصالة«  املعيشة  بغرفة  ارستي 
لوجود  مرتب  غري  بشكل  تكون  قد 
االطفال، ما يجعلني اشعر باحراج امام 
خاصة  بقدومه  يفاجئني  حني  الضيف 

اذا كان من غري االقارب«. 
قررت  اخرياً   »: قال  )41(عاماً  زياد  ابو 
يف  زياد  ام  رغبة  احقق  أن  العام  هذا 
فيه  نجلس  هادئ  ملكان  اصطحابها 
ونعيد حبنا يف ذكرى عيد زواجنا، وبينما 
لتظهر  أن تجهز نفسها  تحاول زوجتي 
يف  بسعادة  تفكر  وهي  صورة  بأحىل 
اللحظات التي سنقضيها معاً بعيداً عن 
ومن  املنزل،  جرس  رن  االوالد،  فوىض 
وزوجته  اخي  شن  انذار  سابق  دون 
واوالده غارتهم واقتحموا الدار بعد فراق 
دام الكثر من شهر بسبب خالف ارسي، 
عن  العزوف  سوى  حيلة  باليد  يبق  فلم 

التي بدى عىل  ام زياد  بالحبيبة  االنفراد 
وجهها االمتعاض من تلك املفاجأة«.

الزيارة  هذه  أن  من  بالرغم   »: واضاف 
الم  مسبقاً  املعدة  املفاجأة  افسدت 
بالسعادة،  اشعرتني  انها  اال  اوالدي، 
وبني  بيني  الزعل  حاجز  كرست  ألنها 

اخي وارسته«. 
املفاجئة  الزيارة   »: أن  زياد  ابو  ويبني   

الدار  اهل  معنويات  تحبط  للضيوف 
الذوق  فمن  تحرجهم  وقد  املستضيفني 
عىل  القدوم  قبل  الضيوف  يتصل  أن 
وعليهم  ساعات،  بضع  او  بيوم  االقل  
كان  اذا  العطل، خاصة  ايام  يختاروا  أن 

اصحاب الدار من املوظفني«. 
يف  بالقول:«  الرأي  زياد  ام  وتشاركه 
اصبح  الحياة  وتطور  الحداثة  ظل 
للجميع،  ومتاحاً  جداً  رسيعاً  التواصل 
من  اخبار  شخص  اي  بإمكان  ان  اذ 
الهاتف  عرب  سابق  بموعد  زيارتهم  يود 
الهاتف  كان  السابق  ففي  النقال، 
وهو  للتواصل  الوحيدة  الوسيلة  االريض 
اما  للعطل،  واآلخر  الحني  بني  معرض 
اآلن فالتواصل اصبح اسهل عرب وسائل 
االتصال املرتبطة باالنرتنت املتوفر يف كل 
التزامات،  شخص  لكل  ان  خاصة  بيت، 
فهناك الكثري من االشغال واملواعيد التي 

ال يمكن تأجيلها ».
طارق  زياد  االجتماعي  والباحث  الناقد 
بني :« يف السابق كان الضيف مرحباً به 
من قبل اهل الدار يف كل وقت، اذ يستقبل 
يقدمون  فكانوا  كبريين،  وكرم  بحفاوة 
املرشوبات  من  وطاب  لذ  ما  للضيف 
يشعر  حتى  االطباق  وبأجمل  واالطعمة 
قلبه  فتسود  ومكرم،  معزز  أنه  الضيف 
كانت  اذ  الدار،  الهل  واملحبة  الفرحة 
اكثر  والنفوس  ونظيفة  بيضاء  القلوب 
املواطن  ان  خاصة  االن،  من  ارتياحاً 
دليل  وخري  بالكرم،  معروف  العراقي 

قدم فرسه  الذي  الطائي  ذلك حاتم  عىل 
طعاماً لضيوفه وهي اعز ما يملك«.

جداً  الرضوري  من   »: انه  طارق  واكد 
النظر بهذا االمر االجتماعي املهم  اعادة 
العالقات  ويقوي  الرحم  يصل  الذي 
وابناء  االرسة   افراد  بني  االجتماعية 
القرن  تسعينيات  ففي  الواحد،  املجتمع 
املايض هذه الحقبة الصعبة التي مر بها 
كان  االقتصادي،  الحصار  بسبب  بلدنا 
بحفاوة  يستقبلون ضيوفهم  العراقيون 
لدى  وكان  باملعزة،  ويحسسونهم  وحب 
االرس اعتقاد ومقولة أن »الخطار« خريه 
معه وهذا كان بسبب الرتابط االجتماعي 

والتآلف بني افراد االرس العراقية«.
زياد:«  فيقول  الحارض  وقتنا  عن  اما 
حاليا وبسبب املعيشة الصناعية اصبح 
الدار  اهل  عىل  ثقيل  بأنه  يشعر  الضيف 
وغري مرحب به وانه مجرب عىل ان يعطي 
الن  مسبق  بموعد  للزيارة  معينا  وقتا 
مستعدين  غري  يكونون  قد  البيت  اهل 
الستقباله بسبب الحياة الصناعية التي 
تأخذ الكثري من وقتهم، واصبح الضيوف 
الن  الزيارة  من  احيانا  بامللل  يشعرون 
يف  باملوبايل  عنهم  ينشغلون  البيت  اهل 
بعدم  الضيف  يشعر  ما  االحيان،  بعض 
وجوده وانه غري مرحب به من قبل ابناء 

الدار«.
هنالك  بحديثه:«  مسرتسال  ويضيف 
الحارض  وقتنا  يف  اخرى  كثرية  اسباب 
مسبق  موعد  اعطاء  عىل  الضيف  تجرب 
للزيارة، منها مساحة البيوت التي بدأت 
بني  االجتماعي  التفكك  بسبب  تصغر، 
االرسة الواحدة التي بدأت تتشظى الكثر 
بانه  يحس  الضيف  يجعل  ما  طرف  من 
ثقيل عىل صاحب املنزل، وهذا امر مهم 
جدا، فاالرس العراقية االن لم تعد تشعرنا 
لها دور  التي كان  السابقة  الطيبة  بلذة 
يف  بصمة  لها  ومجتمعات  ارس  بناء  يف 

الحياة«.
التزييف والتصنع

واشار الباحث اىل أنه بدأ يف اآلونة االخرية 
الجميل  العراقيني  مايض  يستذكر 
كان  التي  اللحظات  تعود  أن  ويتمنى 
يعيشها بني ارسته واقاربه وشعوره الفذ 
بالفرح عند قرع جرس املنزل الذي يلوح 
بالسعادة  بوجود ضيف خلفه يحسسه 
ابعده  الذي  املظلم  حارضه  عكس  عىل 
عن  بعيدة  وحقيقية  رائعة  عادات  عن 

التزييف والتصنع كما يقول«.  

انتهاك خصوصية العائالت بزيارات مفاجئة .. صداع اجتماعي

بوابة جديدة لالبتزاز

 

هل يعالج »الطب البديل«.. 
ما عصي على االطباء ؟

املمارسات  من  أساسياً  جزءاً  الحجامة  مثلت 
الطبية التقليدية يف العديد من املجتمعات، إال انه 
بعد أن انترش الطب الغربي يف العالم أجمع، تراجع 
تقليدية  ممارسة  مجرد  فضلت  استخدامها، 
ماضية،  قليلة  سنوات  حتى  كذلك  األمر  وظل 
خاصة بعدما فشل الطب الحديث يف عالج العديد 
من  العديد  اكتشاف  تم  أن  وبعد  األمراض،  من 
التأثريات الجانبية للعديد من األدوية الكيميائية، 
يف  التقليدي  الطب  ممارسات  من  العديد  بدأت 
اآلن  ويتم  البديل،  بالطب  يسمى  ما  أو  االنتشار 
تعليمها وصدرت عنها كتب ونرشت عنها مقاالت 
الطب  حركة  من  كجزء  االنرتنت  صفحات  يف 
الطبيعية  باالعشاب  التداوي  شاع  كما  البديل، 
بدال عن األدوية بصورة واسعة يف املثنى، والدليل 
عىل ذلك زيادة أعداد محال االعشاب وزبائنها يف 

آن واحد. 
يقول املواطن كرار قاسم وهو موظف يف الهالل 
قمت  وقد  املدخنني،  من  »أنا  حديث  يف  األحمر، 
بالتداوي بالحجامة للتخلص من مادة النيكوتني 
ومن  التدخني،  عن  والناتجة  الجسم  يف  املوجودة 
املعروف أّن مادة النيكوتني لها تأثري مشابه ملواد 
املعالجني  من  الكثري  »أشار  ويضيف  االدمان«، 
مجموعة  تخفيف  يف  تساعد  أنها  إىل  بالحجامة 
وآالم  العضالت،  آالم  مثل  األمراض  من  كبرية 
الحالة  وتحسني  واألرق،  املفاصل،  التهاب 
مثل  الدموية  االضطرابات  وعالج  النفسية، 
األنيميا، باالضافة اىل بعض االضطرابات الجلدية 

مثل االلتهابات وحب الشباب«.
الكريات  تجدد  أن  للحجامة  يمكن  وأوضح« 
أنها  إال  السموم،  من  الجسم  وتخلص  الحمراء 
نسبة  من  تقلل  وال  ككل،  الدم  مكونات  تجدد  ال 
األمراض  من  بعدد  ارتفاعها  يرتبط  التي  الحديد 
كما تفعل عملية التربع بالدم التي تفيد أيضا يف 
تخفيض الضغط والوقاية من حدوث الجلطات«.

أعاني  »كنت  الله  عبد  عيل  املواطن  يقول  بينما 
ذهبت  ثم  التنفس  يف  وضيقاً  الصدر  يف  اوجاعاً 
أعانيه وبعد إجراء عملية  له ما  للحجام وذكرت 

الحجامة خّف األلم عني والحمد لله«.
علمية  دراسة  إىل  الحجامة  »تحتاج  وأضاف 
للدراسات  العلمية  املعايري  عليها  تنطبق  موثقة 
الحجامة  أن  ترجح  اآلراء  بعض  وان  الطبية، 

مفيدة يف بعض األمراض«.

من  الحجامة  »تعد  لطيف  أزهر  املواطن  قال  و   
العرص  يف  الكثیرون  عرفها  کما  النبوي،  الطب 
الحدیث تحت عنوان الطب البديل والطب املكمل«.

دون  والسهولة  البساطة  ميزاتها  من  وأضاف« 
التمهيدات  إليجاد  متطورة  بأجهزة  تستعني  أن 
الالزمة يف املراحل املختلفة للعالج وتطوير وإكمال 
املناهج الطبية وال تحتاج إىل فروع متنوعة خالفاً 
كثرية  دراسية  سنوات  قضاء  إىل  وال  الطب  لعلم 
كفروع الطب املختلفة«، منوهاً إىل أنه« من حيث 
التجربة تمتلك أطول وأعمق تجربة طوال التاريخ 
يف بلدان كثرية ومن قبل شخصيات عديدة دينية 
وعلمية, کما تعد أدوية األنبياء وأكد جربائيل عىل 
أمرها وإنها وصية املالئكة للرسول األكرم )ص( 

يف ليلة املعراج وهي تحفة ليلة املعراج«.
هي  »الحجامة  فقال  خضري  ياس  الحجام  أما 
سحب ومص الدم الفاسد وترسيبه عن طريق 
تكثفه  بسبب  الجسم  من  الكاسات  استعمال 

وامتالئه باألخالط الضارة«.
التحجيم  أي  التقليل  يعني  الحجم  وأضاف« 
یعني التقليل من اليشء، والحجامة تنقي الدم 
التي  الرديئة  واألخالط  الدموية  الشوائب  من 
هي عبارة عن كريات دم هرمة وضعيفة من 
اذ ال تستطيع  الحمراء والبيضاء،  الدم  كريات 
للجسم،  املطلوب  الوجه  عىل  بعملها  القيام 
األمراض«،  من  عنه  والدفاع  الكايف  بالغذاء 
األخالط  هذه  بالحجامة  تسحب  موضحاً« 
إذن  جديدة،  دم  كريات  محلها  لتحل  الضارة 
خروج  هو  بالحجامة  الشفاء  تفسري  أساس 
يحمل  الذي  الدم  الجسم،  من  الفاسد  الدم 
كريات الدم الحمراء الهرمة أو األخالط الضارة 
جراء  من  بأخرى  أو  بطريقة  للدم  تصل  التي 

استعمال األدوية املختلفة والكيميائيات«. 
الفاسد،  الدم  هذا  أن«  اىل  خضري  واشار 
أثناء دورته  يرتاكم ويتجمع يف مناطق معينة 
الظهر، و هي مناطق تتميز  بالجسم، يف أعىل 
الدماء  حركة  وبطء  والجريان  التدفق  بضعف 
تنقية  منه  التخلص  فيكون  بها،  والرسيان 
لتدفق  وتنشيطاً  وتسهيالً  العام  الدم  ملجرى 
حمراء  دم  كريات  وتنتج  الجديد  النقي  الدم 
حيويا  الدم  فيصبح  الفاسدة؛  مكان  جديدة 
توازنه  الجسم  يستعيد  وهكذا  أكثر،  وصحيا 

الطبيعي من جديد«. 

4ماليين يعملون خارج قانون 
التقاعد والضمان االجتماعي

أن يجعل طالب حياوي يشعر  يمكن  ال يشء 
عىل  رأسه  وضع  كلما  واالستقرار،  باألمان 
بإمكانية  يفكر  أال  من  أكثر  ليال  وسادته 
بدعوى  خدماته  عن  العمل  صاحب  استغناء 
أنه لم يعد يتمكن من تحمل خسارات العمل، 
يقول  كما  الثابت،  الشهري  راتبه  وتوفري 
سيئ  نحو  وعىل  القلق  »ينتابني  حياوي، 
عميل  من  طردي  خشية  النوم  قلة  يل  يسبب 

يوماً ما«.
معمل  صاحب  عمد  أن  بعد  جاء  القلق  هذا 
فيه  يعمل  والذي  والخبز،  املعجنات  لصناعة 
بعض  ترسيح  إىل  عاماً،   )13( منذ  حياوي 
أية  أو  العاملني معه من دون مربرات مقنعة 
التزامات حقيقية أو ضمانات مالية وقانونية. 
يتعلق  هنا  أهمية  األكثر  السؤال  ربما،   
القايس،  الواقع  لهذا  العمال  باستسالم 
استغالل،  من  لهم   يجري  ملا  ومعاناتهم 
والتخيل عنهم بعد كل سنوات خدماتهم هذه، 

من دون تعويض؟
العاملني  بني  من  وهو  حياوي،  أن  املشكلة    
إهمال  بسبب  بات  الذي  الخاص  القطاع  يف 
ألية  أهمية  يُعري  ال  مؤخراً  وأنظمته  قوانينه 
وخرباتهم  العمال  بحقوق  صلة  لها  اعتبارات 
يستمتع  فال  الطويلة،  الخدمة  بسنوات  أو 
هؤالء بعد طردهم أو االستغناء عنهم بمكافأة 
لدى  سوى  مايل،  بتعويض  أو  الخدمة،  نهاية 

عدد محدود من أرباب القطاعات الخاصة.
 ويندرج ماجد حميد )49عاماً(  ضمن القطاع 
هو  املاضية،  الثالثة  األشهر  فطيلة  نفسه، 
الدور  لبناء  رشكة  يف  فقدان عمله  من  يعاني 
والعقارات بسبب األزمة املالية التي عصفت يف 

البالد مؤخراً. 
عن  بحثاً  بذلها  التي  جهوده  أن  حميد  ويرى 
ويقول،  تنتهي«،  »لن  جديدة،  عمل  فرصة 
قطاعات  بأن  للشعور  يدفعه  »ذلك  إن 
إال  أصحابها  يفكر  ال  البالد  يف  الخاص  العمل 
األحيان،  من  كثري  يف  وأرباحهم  بمكاسبهم 
سنوات  الحسبان  يف  يأخذوا  أن  دون  ومن 
خدمة العامل وخربته وكذلك املخاطر العديدة 

التي يتعرض لها خالل تلك السنوات«.
 إّن ثمة حافزا قوياً يدعو حميد وغريه  من 
العاملني يف هذا القطاع أو املطرودين تعسفاً 
حقوقهم  يحفظ  بقانون  للمطالبة  منه، 
املنتهكة وحياتهم املستغلة التي نادرا ما يتم 
ذلك  عن  حميد  ويعرتف  بضياعها.  التفكري 
بقوله  »ال أحد ينظر بجدية ملا يعانيه العامل 
يسد  ال  شهري  براتب  يعمل  الذي  وخاصة  
قوت يومه«، فبسبب هذا الحال يُرجع حميد 
لخالفات ومشكالت  األرسية  حياته  تعرض 

مستمرة ال خالص منها«. 
 ومع ذلك يعتقد البعض من أرباب األعمال 
الذي  املايل  التعويض  حلم  أن  أصحابها  أو 
ينتظره العامل حال االستغناء عن خدماته 
أن  خليل  ويعتقد  تحقيقه.   املستحيل  من 
إىل  ببساطة  ترجع  ال  كلها  املعاناة  هذه 
أرباب  من  الخاص  القطاع  عىل  القائمني 
من  والذي  العام،  الوضع  إىل  بل  األعمال، 
شأنه يف كل مرة أن يعيق أية خطوة للعمل 
يف بيئة داعمة ومستقرة، »واألهم من ذلك، 
القطاع  يف  العاملني  لحقوق  ضامنة  بيئة 
عمال  إىل  وأعمال  مهن  أصحاب  من  العام 

وكسبة«، وفق تعبريه.

الدعاوي الكيدية 
األعىل  القضاء  مجلس  عالج 
الكيديَّة واألخبار  الدعاوى  قضايا 
الحد  تطبيق  خالل  من  الكاذب 
األقىص من العقوبة ضد املتهمني 
بها، إال أنَّ هذه الجريمة ما زالت 

رائجة.
الدعاوى  اغلب  أن  قضاة  ويذكر 
الفتني  االبتزاز،  غايتها  الكيدية 
بالدعاوى  العام  الحق  أن  إىل 
الكيدية ال يسقط حتى وإْن تنازل 

الضحية عن املخرب.
جنايات  محكمة  رئيس  ويعرف 
القايض  الثانية  الهيئة  قار/  ذي 
الكيدية  الدعوى  الغني  عبد  عيل 
يهدف  ال  التي  »الدعوى  بأنها 
مصلحة  ورائها  من  صاحبها 
اإلرضار  يريد  وإنما  مرشوعة 
إيقاع  لغرض  آخر  بشخٍص 
األذى به او ابتزازه أو اإلساءة إىل 
بينهما«.  خالفات  بسبب  سمعته 
»لكل  إنَّ  الغني:  عبد  ويقول 
إقامة  حق  املجتمع  يف  شخص 
أْن  أحد  ألي  يجوز  وال  الدعوى 
الحق،  هذا  استعمال  من  يحرمه 
اخذت  الكيدية  الدعاوى  ان  اال 
اروقة  يف  االخرية  اآلونة  يف  تكثر 
مما  نالحظه  ما  وهذا  املحاكم 
عليها  يرتتب  حيث  علينا  يعرض 
لألشخاص  واألدبي  املادي  الرضر 
املتهمني بها كما انها تثقل كاهل 
بال  والقضاة  التحقيقية  الجهات 

جدوى«.
الكيدية  »الدعوى  أنَّ  اىل  واشار 
متعددة  وأساليب  صور  يف  تأتي 
سلطات  اخبار  صورة  يف  وتكون 
التحقيق عن جريمة غري صحيحة 
وإسنادها اىل شخص معني كونها 
واقعة حقيقية تنسب اىل شخص 
آخر، كالدعاوى الكيدية يف جرائم 
مع  البنت  خروج  ومنها  الخطف 
شخص تربطه بها عالقة غرامية 
بأنها  أهلها  ويدعي  بإرادتها 
الشخص  هذا  قبل  من  مخطوفة 

وكذلك اتهام شخص بخطف آخر 
بقصد اإلرضار به«.

الصور  »من  القايض  ويكمل 
الكيدية حصول  للدعاوى  األخرى 
بسبب  أشخاص  بني  مشاجرة 
احدهم  ويقيم  بينهما  خالف 
لرسقة  تعرضه  ويدعي  الشكوى 
أمواله بينما الدعوى هي مشاجرة 
األشخاص  بعض  اتهام  وكذلك 
اإلرهاب  جرائم  بارتكاب  آلخرين 
املتفجرة  واملواد  األسلحة  وحيازة 
اإلرضار  بقصد  عنهم  واإلخبار 

بهم«.
القانوني  التكييف  عىل  وتعليقاً 
قايض  يقول  الجرائم  لهذه 
يعاقب  »القانون  إنَّ  الجنايات 
الكاذب  اإلخبار  جريمة  مرتكب 
عقوبات   243 املادة  أحكام  وفق 
لسنة   15 رقم  بالقانون  واملعدلة 
)كل  انه  عىل  نصت  والتي   2009
السلطات  إحدى  كذباً  أخرب  من 
بجريمة  اإلدارية  أو  القضائية 
احدى  اخرب  او  تقع  لم  انها  يعلم 
نية  بسوء  املذكورة  السلطات 
مع  جريمة  شخص  بارتكاب 
اختالق  او  اقراره  بكذب  علمه 

شخص  ارتكاب  عىل  مادية  ادلة 
ما جريمة خالفا للواقع او تسبب 
ضد  قانونيَّة  إجراءات  باتخاذ 
شخص يعلم براءته وكل من أخرب 
يعلم  بأمور  املختصة  السلطات 
وقعت(  جريمة  عن  كاذبة  أنها 
األقىص  بالحد  يعاقب  حيث 
بها  اتهم  التي  الجريمة  لعقوبة 
إخباره  كذب  ثبت  إذا  عنه  املخرب 
العقوبة  تزيد  ال  االحوال  كل  ويف 

عىل السجن ملدة عرش سنوات«.
ولفت اىل أنَّ »النص تطرق لصور 
املرتكبة من قبل  الكيدية  الدعوى 
معاقبته  تستوجب  والذي  املخرب 

الجريمة  وحسب  بخصوصها 
الجريمة  كانت  فاذا  عنها  املخرب 
املخرب عنها جناية يعاقب بعقوبة 
اخباره  كذب  ثبت  إذا  الجناية 
املخرب  الجريمة  كانت  اذا  وكذلك 
عنها جنحه عىل أال تزيد العقوبة يف 
جميع األحوال عن عرش سنوات«.

ويرى أنَّ من »أهم املعالجات للحد 
من الدعاوى الكيديَّة من الناحية 
قبل  من  التشديد  هي  القانونيَّة 
موضوع  يف  التحقيق  سلطات 
هذه  وتدقيق  الكيدية  الدعاوى 
نية مقدم هذه  الدعاوى ومعرفة 
يف  سبباً  تكون  ال  لكي  الدعوى 

آخر  شخص  بحق  الرضر  إيقاع 
هما  الكيدية  الدعوى  أطراف  ألنَّ 
كيدية  دعوى  دبر  الذي  املشتكي 
ومن  الصحة  من  لها  أساس  ال 
الذين  والشهود  حق  وجه  دون 
بالدعوى  املشتكي  يساندون 
الكيدية من أجل اإلرضار باملشكو 
عالقة  من  التأكد  فيجب  منه 
الشهود باملشتكي وصلة القرابة 
بينهما ومصلحتهم من اإلرضار 
أكده  ما  وهذا  منه،  باملشكو 
العديد  األعىل يف  القضاء  مجلس 
من التعاميم املوجهة اىل املحاكم 
صحة  عن  التحري  برضورة 
قانوني  إجراء  أي  قبل  االخبار 
بحق املشكو منه«، مشرياً اىل أنَّ 
»أكثر الدعاوى الكيدية تقدم من 

قبل الرجال يف هذا الخصوص«.
اغرب  إحدى  القايض  ويستذكر 
القضايا التي عرضت عليه وهي 
من  قرينها  تزوج  زوجة  »قيام 
السلطات  بإخبار  ثانية  امرأة 
زوجها  بقيام  التحقيقية 
باملتاجرة باألسلحة وحيازة هذه 
الدار وكذلك قيام  االسلحة داخل 
ولده  بإخفاء  االشخاص  احد 
بارتكاب  اشخاص  عدة  واتهام 
الشهود  جريمة خطفه واحضار 
عىل  والحصول  االيذاء  بقصد 

االموال«.



تظاهر العرشات من األجراء يف مديرية بلدية السماوة 
من  رواتبهم  تخفيض  عىل  احتجاجا   ، املديرية،  أمام 

350 الف اىل 250 الف دينار.
بتخفيض  قامت  البلدية  مديرية  أن  منهم  عدد  وقال 
رواتبهم دون سابق إنذار، مشريين إىل أن تلك اإلجراءات 

تعترب مخالفة لتعليمات الحكومة املركزية.
موزعني  عامل   1600 اىل  يصل  عددهم  ان  مؤكدين 
بتنظيم  سيستمرون  انهم  فيما  املديرية،  أقسام  عىل 
االحتجاجات إىل حني تحقيق مطالبهم واعادة رواتبهم 

اىل وضعها السابق.
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قامت وزارة التعليم العايل بابتداع هذه القناة قناة التعليم املوازي 
مع وجود نص واضح وجيل يف الدستور العراقي هو نص ) املادة 
13الفقرة ثانيا (التي نصت عىل انه ) ال يجوز سن قانون او قرار 
يتع�ارض مع الدس�تور العراقي ، ويعد اي ق�رار او نص قانوني 
آخ�ر يتع�ارض معه باطال ( ، كم�ا ان قانون ال�وزارة رقم )40( 
لس�نة 1988 لي�س فيه اي نص ينص عىل ح�ق الوزارة يف فرض 
اج�ور التعليم عىل الطلبة يف جميع املراحل ولكن الوزارة ابتدعت 
ه�ذه القناة  ملواجه�ة التقش�ف ولتعظيم موارد ال�وزارة وليس 
لخدمة الطالب اوحل مشكلة االعداد الكبرية لخريجي االعدادية .

الُعليا  للدراسات  املعلوماتيه  معهد  من  نحن 
الهيثم  ابن  مستشفى  -قرب  النضال  ساحه 
طالب   ٤٤ عددنا  ماجستري  طالب  نحن   ...
بالعراق  الدراسات  لطالب  ممكن  عدد  اكثر 
و  الوضع  بهذا  باالسبوع  مرات   3 والدوام 
حضوري  املواد  كل  جاعلني   االصابات  زياده 
... طلبنا  تعليم مدمج  او  الكرتوني  ماده  وال 
التي  املواد  يجعلوا  ان  مره  من  اكثر  منهم 
عىل  تعتمد  ما  نوعا  او  حضوري  التستوجب 

الحفظ تتحول اىل اونالين فرفضوا ..

مناشدة من طلبة الدراسات العليا 

احتجاج ضد تخفيض اجور عمال بلدية السماوة بمقدار 100 الف

 )2356  –  2358( املقاطعتني  اهايل  تظاهر 
محافظة  يف  العقاري  التسجيل  مديرية  امام 
حدود  بتثبيت  للمطالبة  االثنني  امس  البرصة 
املنفذة  قطعهم السكنية والضغط عىل الرشكة 
ملرشوع البنى التحتية يف املنطقة لالرساع بتنفيذ 

املرشوع.
وقال احد املتظاهرين د انهم يعانون منذ ثالثني 
عاما من عدم فرز القطع السكنية التي وزعت 

اجازات  عىل  حصولهم  عدم  يعني  ما  عليهم 
لغرض  املشكلة  هذه  بحل  مطالبني  للبناء، 
عىل  تجاوزات  حصول  دون  بالبناء  رشوعهم 
ازمة  بحل  يسهم  وبما  االخرى،  القطع  حدود 

السكن.
اىل ذلك رفض مدير التسجيل العقاري يف البرصة 
املتظاهرين  مطالب  عىل  الرد  طبيخ  ابو  احمد 

رغم كل املحاوالت.

بمحافظة  الرطبة  واألرايض  األهوار  مركز  وضع 
قضاء  يف  العودة  هور  لحماية  خطة  ميسان 
عىل  الحاصلة  والتجاوزات  الجفاف  من  امليمونة 
األرايض  تأمني  عن  فضال  فيه  اإلروائي  النظام 
األهوار  ضمن  والواقعة  للهور  املحاذية  الزراعية 
الوسطى.وقال مدير املركز سالم املوسوي للمربد 
إن وزارة املوارد املائية قامت بنصب سداد لتأمني 
تكتيفها  وكذلك  العودة  هور  داخل  املياه  خزن 

لحماية األرايض الزراعية املحاذية للهور.

اهالي مقاطعتي )2358 – 2356( يطالبون 
بتثبيت حدود قطعهم السكنية

شكا عدد من مواطني منطقة 
مدينة  مركز  يف  الرضا  حي 
منطقتكم  تحول  من  الكوت 
إىل بركة للمياه بسبب األمطار 
خالل األيام املاضية مع انقطاع 

الكهرباء لساعات طويلة.
وقال عدد منهم للمربد إن املياه 
الذي  األمر  منازلهم  إىل  دخلت 
إخالء  إىل  العوائل  من  عدد  دعا 

منازلهم.
اعتمادهم  إىل  آخرون  وأشار 
استئجارها  تم  مضخات  عىل 
داعني  األمطار  مياه  لترصيف 
الجهات املختصة إىل وضع حل 
كل  تتكرر  التي  املشكلة  لهذه 

عام.

الكوت .. األمطار تحول »حي الرضا« إلى ُبركة مياه واألهالي يناشدون

السالم عليكم
نح�ن مح�ارضي إداري�ني 2020 يف الع�راق عام�ه 
نس�تنكر ما رصحت به النائبة عن #كتله_سائرون 
#ماجدة_التميمي بتقدي�م طلب بتحويل محارضي 

وإداريني 2020 إىل منحة وحرمانهم من العقد..
اغلب مح�ارضي إداريني 2020 هم م�ن الخريجني 
القدم�اء الذين�ة مىض ع�ىل تخرجهم اكث�ر من 10 
س�نوات وهذا ابس�ط حق من حقوقهم بذلك نحذر 
ن�واب محافظة واس�ط وجمي�ع الن�واب يف الربملان 
والحكوم�ة بعرقل�ة عقود 2020  قط�ع االعناق وال 

قطع األرزاق
ماجدة التميمي ال تمثل املحارضين

                              *  كرار حيدر

السالم عليكم
السيد رئيس الوزراء

بع�دك االن تع�د و تمن�ي الن�اس بحي�اة افض�ل.و 
املزارعني باعوا الشبابيك واالبواب وانت لم  تمنحهم 
مس�تحقاتهم تعبه�م و اموالهم  ولي�س  منحة وال 

اكرامية . وتبيع عليهم الديزل ب ٤0 .نقد .
 املوس�م م�ر عليهم لي�س لديه�م م�واد الزراعة... 

وتوزع للمشاريع الوهمية تلريونات.
                       * مرتىض السماوي

اطلقت مفوضية حقوق االنس�ان يف الديوانية حملة 
اس�متها »فزع�ة« بع�د زي�ادة االصاب�ات بفريوس 
كورون�ا ته�دف اىل التوعية بمخاطر ه�ذا الفريوس 

لتجنب االصابة به. 
وقال مدي�ر املكت�ب يف الديوانية محم�د البديري إن 
هذه الحملة تش�رتك فيها ف�رق تطوعية ومنظمات 
املجتم�ع املدن�ي واملؤسس�ات الحكومي�ة املعني�ة، 
وتتضمن التعريف بمخاطر فريوس كورونا وكيفية 
تجن�ب االصاب�ة به وح�ث املواطن�ني ع�ىل االلتزام 
بالرشوط الصحية و الوقائي�ة والكمامات والتباعد 

االجتماعي .

طال�ب منتس�بون يف جه�از مكافح�ة 
االرهاب من حملة الشهادات الجامعية 
اس�وة  املدن�ي  امل�الك  اىل  بتحويله�م 

باملوظفني املدنيني عىل مالك الجهاز.
وقالوا يف مناش�دة فيديوية وردت الينا 
انهم يطالبون رئيس الجهز باستيعاب 
الراغب�ني بدخ�ول الكلي�ة العس�كرية 
مع اس�تثناء رشط العمر او رفع س�ن 
ان  اىل  الفت�ني  عام�ا،   35 اىل  القب�ول 

عددهم ال يتجاوز 300 منتسب.

استنكار

الزبري  قضاء  يف  املحلية  السلطات  اعلنت 
غرب البرصة عن ضبط عدد من املركبات 
زراعية  بمحاصيل  محملة  »بّراد«  نوع 

الروزنامة  ضمن  مدرجة  مستوردة 
استريادها  ممنوع  كمحاصيل  الزراعية 

واتالفها من قبل القوات االمنية.

ماهر  عباس  القضاء  مقام  قائم  وقال 
كركوك  سيطرة  يف  االمنية  القوات  ان 
بإتجاه العاصمة بغداد ضبطت محاصيل 
زراعية دخلت من خالل منافذ كردستان 
محصول  بضمنها  التهربب  طريق  عن 

الطماطم واتلفتها.
مدير  مع  له  االخري  اللقاء  ان  اىل  واشار 
املزارعني  ولقاء  الحدودية  املنافذ  هيأة 
القوات  نفذت  الوزراء،  مجلس  برئيس 
السيطرات  يف  مشددة  حملة  االمنية 
كردستان  اقليم  من  املؤدية  والطرق 
وبالتحديد  العراقية  املحافظات  بإتجاه 

عند سيطرة كركوك.
وسفوان  الزبري  مزارعي  من  وفد  والتقى 
رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي 
بحضور وزيري النفط والزراعة وتضمن 
الحدود  وغلق  املحيل  املنتج  دعم  اللقاء 
وإنشاء معمل لصناعة املعجون يف الزبري.

مستحقات الفالحين

 ضبط واتالف محاصيل زراعية مستوردة عبر كردستان
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ص
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ل 
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الحكمة  )كلية  اىل  دخولنا  منذ 
الطاقة  مع  تفائلنا  الجامعة( 
االعالمية التي تحدثوا بها من رصانة 
علمية ومختربات قويةو.... الخ من 
بكل  متواجدة  املفروض  مواصفات 

)كلية(
لكن مع االسف من تقدمنا يف مراحل 
الدراسة الحال من اسوأ اىل اسوأ مع 
وعود لم تنفذ طيلة 3 سنوات االخرية 
الجديد وما  اىل موقعها  انتقالها  منذ 
املوجودة يف  يأتي جملة من سلبيات 

هذه الكلية:
اوال: كادر تدرييس غري مكتمل

الحكمة  كلية  يف  قسم  كل  لدى 
الجامعة عدد محدود من التدريسيني 
ولكن  ذاتيا  مكتفني  انهم  ويقولون 
فوق  يدرس  تدرييس  كل  ان  الواقع 
درجته  حسب  له  املقررة  الساعات 

العلمية 
ثانيا مختربات غري مكتملة 

الخاصة  االعالنات  مشاهدة  عند 
تجدها  املختربات  بشأن  بالكلية 
غري  ينقصها  ال  متكاملة  مختربات 

الطالب
اقسام  فهناك  يختلف  الواقع  ولكن 
وحلولهم  مكتملة  غري  مخترباتهم 
ترقيعية مثل عرض العميل عىل الداتا 
شو من دون رؤية الواقعية للتجارب 
اكثر  بها  يشرتك  مختربات  وهناك 
يف  كبري  ارباك  يسبب  مما  قسم  من 

تدريس املادة العملية.
ثالثا وهي االهم

ابتزاز الطلبة بشأن االقساط
املصادف  الجمعة  يوم  تفاجئنا  اذ 
املنصة  من  طردنا   5/02/2021
بأنه  تبليغنا  وتم  بالكلية  الخاصة 
من   %50 بقيمته  ما  دفع  يجب 
االقساط املرتتبة عىل الطالب واال لن 

يتم ادخالهم مرة أخرى.
وزارة  يف  املعنيني  السادة  من  نرجوا 
النظر  العلمي  والبحث  العايل  التعليم 
التأكد  وتستطيعون  النقاط  هذا  يف 
للتأكد  لجان  ارسال  بذلك عن طريق 

من صحة كالمنا

الحكمة  كلية  طلبة  ابنائكم   *

مناشدة من طلبة كلية الحكمة األهلية 

تمكَّن�ت هيئة النزاه�ة االتحاديَّة من ضبط 
كاتب ع�دل ومتَّهم آخر يف محافظة النجف؛ 
عىل خلفيَّة تأييد ش�هادات تس�جيٍل لسبعة 

معامل وهميَّة لتسلُّم الحبوب يف املحافظة.
دائرة  ان  تسلمناه  بيان  يف  الهيئة  وقالت 
التحقيقات ويف معرض حديثها عن تفاصيل 
ُمذكَّرٍة  بموجب  تَّمت  التي  الضبط  عمليَّة 
مكتب  من  فريٍق  بقيام  أفادت  قضائيٍَّة، 
وُمتَّهم  عدل  كاتب  بضبط  النجف،  تحقيق 
آخر؛ لقيامه بتأييد شهادات تسجيل سبعة 

ملصلحة  القطع  إحدى  عىل  وهميٍَّة  معامل 
عدٍد من األشخاص؛ لغرض تسلُّم حصٍة من 
الرشكة  األطنان من  آالف  إىل  الحبوب تصُل 
النجف. فرع   - الحبوب  لتجارة  ة  العامَّ
أجرى  الذي  الفريق  إنَّ  الدائرة  وتابعت 
معلوماٍت  رصده  بعد  الالزمة  التحّريات 
الضبط  عمليَّة  وتنفيذه  الخروقات  تلك  عن 
أيضاً من ضبط أصل  امُلتَّهمني، تمكَّن  بحّق 
تلك  بمكائن  ة  الخاصَّ التسجيل  شهادات 
سجل  وأصل  الكشوفات  ومحارض  املعامل 

التحقيقات  أنَّ  إىل  الفتًة  املكائن،  تسجيل 
الكشوفات وهميٌَّة  أن جميع  بيَّ�نت  األوليَّة 
ل الفريق إىل وجود  وغري حقيقيٍَّة، كما توصَّ
نفسها؛  القطعة  عىل  آخر  وهميٍّ  كشٍف 
وهميَّة. معامل   8 املعامل  مجموع  ليصبح 

بالعمليَّة،  تنظيم محرض ضبٍط أصويلٍّ  وتمَّ 
وعرضه رفقة امُلتَّهمنِي واألوراق التحقيقيَّة، 
عىل  أحدهما،  واعرتافات  بامُلربزات  ُمعزَّزة 
؛ الذي قرَّر  قايض محكمة التحقيق امُلختصَّ

ة التحقيق. توقيفهما عىل ذمَّ

إىل  تنظر  ان  العظيم  العيل  بالله  عليك  اقسم 
من  شعبنا  حفظنا  بيضاء  ثوره  املرشفه  قضيتنا 
ذاك  ان  الخوف  حاجز  وكرسنا  والعبوديه  التسلط 
من  يتخوفون  كانوا  الناس  اغلب  الطاغيه  زمن  يف 
املنبثقة  النافذة  من  اثبتنا  نعم  البائد  النظام  ظلم 
بوجه  الحريه  طريق  لنا  ورسمت  وضعت  التي 
الظالم  عىل  املظلوم  ينترص  كيف  ولنتعلم  الطغاة 
امتنعنا  املشؤومة  الحمراء  البطاقه  اصحاب  اننا 
وتصدينا ملنظومته ولسياسته الرعناء عدم اطاعة 
ولكن  الجوار  الدول  ورضب  الشعب  بقمع  اوامره 
والتهجري  واالعدامات  والسجون  التعذيب  تحملنا 
وقطع صيوان األذن ان ذاك واليوم نطالب بحقوقنا 
املسلوبه بجهودكم نتمنى ان تنصفوا هذه الرشيحه 
أصحابها  واغلب  وحيف  ظلم  من  عليها  وماترتب 
التجد لديه تعيني او راتب شهري او دار يسكن بها 
املهمشه  املظلومه  الرشيحه  تلك  تنصف  ان  يجب 
قبل  انصفونا  اللحظه  لهذه  معارضني  مازلنا  الننا 

ان تفقدونا اصحاب البطاقه الحمراء املشؤومه.

                       *امني الشوييل

الخريجني  وخاصة  اليوم  الشباب  إن 
ضاقت بهم الحياة ذرعا فمنهم من ركب 
األمواج بحثا عن حياة أفضل وترك وطنه 
وفقرا  وظلما  قهرا  انتحر  من  ومنهم 
ومنهم من يموت يف اليوم مائة مرة دون 

آذان صاغية
بوابه  التعيني_معتصموا  يف   _ املنا  حقنا 

خمسه

                       * مصطفى الكعبي

املاء  برك  وسط 
طابور  والوحل 
املراجعني  من 
يف دائرة الرعاية 
يف  االجتماعية 

ذي قار

مظلومية اصحاب 
البطاقة الحمراء

»فزعة«
كاتب عدل في النجف يؤيد شهادات تسجيل معامل وهميَّة

حملة الشهادات بجهاز مكافحة االرهاب 
يناشدون بتحويلهم الى المالك المدني

مناشدات لحماية هور »العودة«
 من الجفاف والتجاوزات

معتصمو 
البوابة الخامسة

هذا حال طلبة 
المدارس في 

بلد النفط!
هلل المشتكى..

حديث العدسة

ظلم و ابتزاز و انتهاك 10

صورة و تعليق
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يشكو عدد كبري من الناس من الشعور بالتعب 
ط�وال الوقت، ولك�ن ال يع�رف معظمهم أنهم 
قد يكونون مصاب�ن بما يطلق عليه »متالزمة 

التعب املزمن«.
موق�ع  ن�او« ويرص�د  ني�وز  »تايم�ز 

والتعام�ل أس�باب وطرق  الع�الج 
»متالزم�ة  م�ع 

التعب املزمن«.
إن  الخ�راء  ويق�ول 
ملتالزمة  العلم�ي  التعريف 
التعب املزمن، هو »اضطراب 
الجس�م،  معق�د« يف خالي�ا 
يتمي�ز بالش�عور باإلرهاق 

الشديد.

ويمكن أن يس�تمر الش�عور بمتالزم�ة التعب 
املزمن حتى 6 أشهر عىل األقل.

وأرج�ع الخراء أبرز أس�باب اإلصابة بمتالزمة 
التعب املزمن إىل اآلتي:

- سوء التغذية.
- نقص النشاط البدني.
- نمط الحياة الخاطئ.

طرق العالج:
ورصد املوقع عدد من الطرق الفعالة يف التعامل 

مع متالزمة التعب املزمن.
وجاءت أبرز تلك الطرق عىل النحو التايل:

1- النوم:
يعاني الكثري م���ن األش�خاص الذين يعانون 
م�ن متالزمة التعب املزم�ن أيًضا من قلة النوم 

التي تصل إىل حد األرق.
2- فيتامن د:

نق�ص فيتامن د ه�و أحد أكثر ح�االت نقص 
التغذية ش�يوًعا لدى الن�اس، عىل الرغم من أنه 
أحد أه�م العن�ارص الغذائية املطلوب�ة للصحة 
العام�ة، بم�ا يف ذل�ك املناع�ة من الفريوس�ات 
مثل فريوس كورونا املس�تجد، وصحة العظام 
واألس�نان.يلعب فيتامن د أيًضا دوًرا رئيس�ًيا 
يف متالزم�ة التع�ب املزمن ومس�تويات الطاقة 
العام�ة لديك.اس�تهلك فيتام�ن »د« يف نظامك 
الغذائي، واقِض وقًتا كافًيا يف الشمس، لضمان 
حصولك عىل جرعتك اليومية من املغذيات، مما 

سيساعد يف إدارة متالزمة التعب املزمن.
بالطريق�ة  الطع�ام  تن�اول   -3

الصحيحة:
نعل�م جميًع�ا أن الطعام هو املصدر األس�ايس 
للطاقة ألجس�امنا، وإذا ش�عرت أنك تعاني من 
متالزم�ة التع�ب املزمن، فمن ال�روري اتباع 
نظ�ام غذائ�ي صحي ومت�وازن يوف�ر التغذية 

لجسمك.
4- التمرين:

من املعروف أن التمرين يستنزف طاقتك، لكنه 
يف الواقع عكس ذلك تماما.ويمكن أن يساعدك 
التمري�ن ع�ىل بناء الق�وة والطاقة يف جس�مك 
بم�رور الوقت.ُيع�د الع�الج التدريب�ي املتدرج، 
أحد الطرق التي يمكن أن تس�اعد بها التمارين 
األش�خاص املصاب�ن بمتالزمة التع�ب املزمن، 
وكلما تزداد ش�دة التمارين والحركات تدريجياً 
كلما تساعد جس�م املريض عىل التكيف معها، 

وعىل الشعور بمزيد من النشاط.

أعل�ن أح�د أفراد وف�د منظمة الصح�ة العاملية املتواج�د حالي�ا يف مدينة ووهان 
الصينية عن اكتشافات مهمة ضمن التحقيق الرامي إىل الكشف عن منشأ فريوس 
كورونا املس�تجد.وأفادت وكالة “بلومبريغ” أن عالم الحيوانات الريطاني املقيم 
يف الواليات املتحدة، بيرت دازاك، وهو من 10 خراء مس�تقلن ضمن الوفد، فند يف 
ح�وار أج�راه معها عر تطبي�ق “زوم” “الفرضية املختري�ة” التي تنص عىل أن 
الفريوس SARS-CoV-2 ترسب من معهد ووهان لعلوم الفريوسات الذي يدرس 
الفريوس�ات التاجي�ة التي يع�ود منش�أها إىل الخفافيش.وأتيح لخ�راء الصحة 
العاملية زيارة هذا املعهد ولقاء املس�ؤول فيه الذي كان يعمل عىل مدى عقود عىل 
جمع عينات تلك الفريوس�ات ودراستها، واالطالع عىل نتائج هذه البحوث وأوائل 

حاالت اإلصابة بكورونا.
وأش�ار دازاك إىل أهمية زي�ارة الخراء إىل 
س�وق ووه�ان للمأك�والت البحرية 
تع�د مكان�ا ربم�ا تح�ول  الت�ي 
الفريوس فيه من الحيوانات إىل 

البرش.
وأوض�ح العال�م أن البح�وث 
الالحقة كشفت حاالت إصابة 
وقع�ت قبل تف�ي الفريوس 
يف الس�وق، ما يفند الفرضية 
القاضية بأنها منش�أ كورونا، 
لك�ن املحقق�ن الدولين تمكنوا 
من اكتشاف “دالئل مهمة” تسلط 
الضوء ع�ىل دور الس�وق يف الجائحة.
وقال دازاك إن أفراد الوفد انقس�موا إىل ثالث 
مجموعات تعمل عىل دراس�ة دور الحيوانات املحتمل 
يف ظه�ور كورون�ا، وطرق تف�ي العدوى، والعين�ات البيئية، مضيف�ا أن جهود 
املهم�ة ترتك�ز اآلن عىل جمع ه�ذه االستكش�افات.ولفت العال�م إىل أن “الخراء 
يعلم�ون اآلن م�ا لم يعلموا يف البداي�ة، وهذا أن هناك العديد م�ن املرىض الذي لم 
تظه�ر لديهم أع�راض إصابة إطالق�ا أو كانت هذه األعراض خفيف�ة، مؤكدا أن 

العمل جار من أجل تحديد عدد هؤالء املرىض يف الصن وتاريخ إصابتهم.
وأع�رب الباح�ث ع�ن أمل�ه يف أن يصبح هذا التحقي�ق نقطة محوري�ة يف جهود 

تخفيف آثار الجائحة ومنع وقوع جوائح جديدة يف املستقبل.

النظام الغذائي يقوي فعالية األدوية لدى مرضى ضغط الدم

اكد تقرير علمي أن عصري الجزر الغني بمضادات األكسدة، وفيتامن 
“أ” وفيتامن “ج”، يغذي البرشة ويحميها من بعض األمراض.

وجاءت فوائد عصري الجزر التي رصدها املوقع كالتايل:
الوقاية من التهابات الجلد

يس�اعد تناول عص�ري الجزر يف تقليل مخاطر إصاب�ة البرشة ببعض 
األمراض مثل: الطفح الجلدي أو الصدفية.

وباإلضاف�ة ل�دوره يف تجميل مظه�ر البرشة، الحتوائ�ه عىل فيتامن 
“ج”، فإن�ه يس�اعد يف الش�فاء الرسي�ع م�ن الج�روح الخارجي�ة 

والصدمات النفسية.
كم�ا أن احتواء عص�ري الجزر ع�ىل البيتاكاروتن يقلل م�ن اإلصابة 

بالتهاب الجلد.
الوقاية من اإلكزيما

نظ�را الحتواء عصري الجزر عىل فيتامن “أ”، فإنه يلعب دورا هاما يف 
الحماية من اإلكزيما.

حماية الجلد من أشعة الشمس
يس�اعد احت�واء عصري الج�زر ع�ىل فيتام�ن “أ”، والبيتا 
كاروتن، عىل حماية الجلد من أرضار أشعة الشمس 

فوق البنفسجية.
ولعص�ري الجزر فوائد أخ�رى، حيث 
يقلل من خط�ر اإلصابة بالرسطان 
الحتوائ�ه ع�ىل الكثري م�ن العنارص 

الغذائية الهامة والفيتامينات املختلفة.

أش�ارت خبرية التغذية الروس�ية إلينا 
س�ولوماتينا، إىل أن االلت�زام بنظ�ام 
غذائ�ي مع�ن يس�اعد األدوي�ة ع�ىل 

العمل بفعالية أكر.
أيض�ا  “هن�اك  س�ولوماتينا  وقال�ت 
أطعمة تمنع ارتف�اع ضغط الدم عىل 
امل�دى الطوي�ل، األطعمة الت�ي تقوي 
األوعية الدموية نفس�ها مثل األطعمة 

الت�ي تحتوي عىل املغنيس�يوم وكذلك 
البذور واملكرسات والخروات.

وأضاف�ت س�ولوماتينا “تلك األطعمة 
النيرتي�ك  أكس�يد  إنت�اج  يف  تس�اهم 

ت�ؤدي  ج�دار وبالت�ايل  توس�ع  إىل 
عي�ة  و أل الدموية. كما أن ا

عص�ري البنج�ر 
يحظ�ى بش�عبية 
كبرية بن مرىض ارتفاع 

ضغط الدم.
التغذي�ة  خب�رية  وأك�دت 
الغني�ة  األطعم�ة  “تعم�ل 
بفيتامن “يس” و”بي” عىل 

تقوية جدار األوعية الدموية واألوعية 
الدموي�ة نفس�ها، كم�ا أن محت�وى 
الكريسيتن يساعد عىل تنظيم ضغط 
وق�وة الش�عريات الدموي�ة الصغرية. 
وتابعت “املنتج�ات املدرة للبول تعمل 
بطريقة أو بأخرى عىل خفض ضغط 

الدم.
يف الخالصة، أكدت س�ولوماتينا أنه إذا 
ل�م يصاب الش�خص بارتف�اع ضغط 
الدم كمرض، ويرتفع الضغط بش�كل 
دوري ملج�رد زيادة القل�ق أو اإلجهاد 
أو لسبب آخر، يمكن للطعام تصحيح 

زيادة طفيفة يف الضغط.

فوائد رائعة لعصير الجزر

بريطاني يستيقظ من غيبوبة استمرت عاما وليس لديه علم بالجائحة
يخ�رج مراه�ق بريطان�ي بب�طء 
م�ن غيبوب�ة بع�د نحو ع�ام من 
اصطدام�ه بس�يارة، ولي�س لديه 
عل�م بما فعلت�ه جائح�ة كورونا، 
رغ�م إصابت�ه بالف�ريوس مرتن 
يختل�ط  ول�م  غيبوبت�ه  يف  وه�و 

باآلخرين ولم يعانقه أحد.
وعانى جوزيف فالفيل )19 عاما(، 
دماغ�ه  يف  خط�رية  ج�روح  م�ن 
»إصابة دماغي�ة رضحية« عندما 
صدمته سيارة يف بلدة بريتون أون 
ترينت بوس�ط إنكلرتا يف 1 مارس 
من الع�ام املايض، قبل حوايل ثالثة 
أسابيع من دخول البالد أول إغالق 
ع�ام للح�د م�ن انتش�ار فريوس 

كورونا.
ويف ذل�ك الوق�ت، ل�م تك�ن أخبار 
جائح�ة كورون�ا ق�د انترشت عىل 
نط�اق واس�ع يف العال�م، كم�ا يف 

الشهور الالحقة.
وخ�الل ذل�ك الوق�ت، ل�م تتمكن 
عائلت�ه إىل ح�د كبري م�ن االقرتاب 
من�ه وإمس�اك ي�ده بس�بب قيود 
كورونا، وكان معظمهم يحاولون 

التواصل معه عر رابط الفيديو.
وقالت سايل فالفيل، عمة جوزيف 
ل�«روي�رتز« »ب�دأت مؤخرا تظهر 
ع�ىل  جوزيف عالم�ات قليلة عىل 
الش�فاء، ونح�ن س�عداء بذلك... 
نعل�م اآلن أنه يس�تطيع س�ماعنا 

والرد علينا بإشارات صغرية«.
وأضاف�ت فالفي�ل: »عندم�ا نقول 
ل�ه جوزيف ال نس�تطيع أن نكون 
معك، لكنك بأمان، لن يدوم هذا إىل 
األبد، كأنه يفهمنا ويسمعنا، لكنه 
ال يستطيع التواصل، اآلن أشار إىل 

»نع�م« يف غمض�ة ع�ن، و »ال« يف 
رمزي�ن«.

ومن�ذ حادثة جوزيف املأس�اوية، 
س�جلت بريطاني�ا ما يق�رب من 
أربع�ة مالي�ن حال�ة إصاب�ة ب�� 
COVID-19، بم�ا يف ذلك أكثر من 
110 آالف حال�ة وف�اة، يف جائحة 
قلب�ت الحياة رأس�ا ع�ىل عقب يف 
وأغلق�ت  العال�م،  أنح�اء  جمي�ع 
واملتاج�ر  والجامع�ات  امل�دارس 

والعديد من األماكن األخرى.
وقال�ت عمت�ه: »ال أع�رف كي�ف 
س�يفهم جوزي�ف ع�ىل اإلط�الق 
قصصنا عن هذا اإلغالق« وتابعت 
أنه ال ي�زال مريضا للغاية ويواجه 
»رحلة طويلة جدا جدا« للعودة إىل 

نوع من الحياة الطبيعية.
رياضي�ا  كان  ال�ذي  جوزي�ف 
وضاح�كا كم�ا تصف�ه عائلت�ه، 
يتلقى اآلن العالج يف مركز رعاية يف 
س�توك أون ترينت، وسط إنكلرتا، 
لجم�ع  عائلت�ه حمل�ة  وأطلق�ت 
الترعات للمساعدة يف شفائه عىل 

املدى الطويل.

كش�ف خبري يف العناية الفائقة وجراحة القلب 
ع�ن تداعي�ات س�لبية بالغة يس�ببها فريوس 

كورونا املس�تجد عىل القلب والرئتن.
وقال الروفسور ماركو توبارو، مسؤول قسم 
العناي�ة الفائق�ة وجراحة القلب بمستش�فى 
س�ان فيليب�و ن�ريي، الش�ه���رية بروم�ا إن 
أوال  تصي�ب  للف�ريوس  الس�لبية  التداعي�ات 

الرئتن.
ووأض�اف توبارو أن اإلصابة بكورونا تؤدي إىل 

الته�اب حاد يف الرئتن ثم تصبح فش�ال رئويا، 
األمر الذي قد يؤدي إىل الوفاة، بحسب »الوكالة 

الوطنية لإلعالم«.
وأوضح توب�ارو أن األف�راد املصابن بأمراض 
القل�ب واألوعي�ة الدموية أكث�ر عرضة لخطر 
اإلصابة باألعراض الخطرية للفريوس، مش�ريا 

إىل أنه يسبب قصورا يف القلب.
وب�ن أن هذه التداعيات تح�دث عندما تتوقف 
عضل�ة القلب ع�ن ضخ الدم بم�ا يكفي، أو يف 

حالة عدم انتظام رضباته.
وكانت مؤسس�ة القلب الريطانية كش�فت يف 
ترشي�ن الثاني املايض أنه من�ذ اإلعالن عن بدء 
وب�اء الف�ريوس التاج�ي يف آذار 2020، ارتفع 
عدد الوفيات بس�بب أم�راض القلب يف اململكة 

املتحدة بنحو 5000 شخص.
وبحس�ب املؤسس�ة، فإن الخوف من فريوس 
كورونا يتس�بب يف ضغط إضايف عىل القلب، ما 

قد يؤدي إىل تفاقم حالة املريض.

الس�تار، ام�س االثن�ن يف  أزي�ح 
اللق�اح  البح�اث  رازي  مؤسس�ة 
وانتاج االمص�ال عن لقاح »کوفو 
ب�ارس« االيراني املض�اد لفريوس 

كورونا.
ب�ارس«  کوف�و  »رازي  ولق�اح 

االيران�ي ال يفق�د فعاليت�ه نتيجة 
ويكاف�ح  الجيني�ة  التغ�ريات 
كورون�ا  ف�ريوس  يف  الطف�رات 
وحصل اللقاح ع�ىل موافقة لجنة 
األخ�الق الوطنية إلجراء اختبارات 

برشية.

وت�م إنت�اج  کمی�ات م�ن اللقاح 
العتماده�ا من قبل منظمة الغذاء 
وال�دواء حتى يت�م إصدار ترصيح 
وبمج�رد  الب�رشي،  لالختب�ار 
الب�دء  اس�تالم الترصي�ح س�يتم 
يف  املتطوع�ن  اس�ماء  بتس�جيل 
للمؤسس�ة،  االلكرتون�ي  املوق�ع 
وفًقا للمعايري التي ال تتدخل فيها 
مؤسسة رازي وسيتم تعين فريق 
التج�ارب الرسيري�ة م�ن جامعة 
وس�تبدأ  الطبي�ة  للعل�وم  إي�ران 
غض�ون  يف  الرسيري�ة  التج�ارب 
االس�ابيع الثالث�ة القادم�ة تحت 

ارشاف هذه الجامعة.
يذك�ر إن م�رشوع صنع لقاح 
»رازي كوف بارس« تم تنفيذه 
بشكل مستقل من قبل باحثن 

يف مؤسس�ة رازي ألبح�اث اللقاح 
وانتاج االمصال.

وستش�مل املرحل�ة االوىل م�ن 
التجربة الرسيرية للقاح »رازي 

كوفو ب�ارس« 133 متطوًعا حيث 
س�يتم حق�ن اللق�اح يف البداية ل� 

13 شخًصا خالل ثمانية أيام و إذا 
ل�م تكن هناك اعراض، سيس�تمر 
حق�ن اللق�اح يف مجموع�ات من 
20 إىل 120 شخًصا آخر. وان هذه 
املرحلة تس�تمر 23 يوًما واملرحلة 
الثانية للحقن ستس�تمر حوايل 4 
إىل 5 أشهر، وبعد نجاحها سيدخل 

اللقاح املرحلة الثالثة.

خبير يكشف تداعيات سلبية لكورونا على القلب والرئتين

ايران تزيح الستار عن لقاح محلي جديد مضاد لكوفيد- 19

متالزمة التعب المزمن.. ما أسبابها وكيف يمكن التعامل معها ؟

العنب يحمي الجلد من األشعة فوق البنفسجية الضارة
أظه�رت أبح�اث حديث�ة فائدة العن�ب يف الوقاية م�ن األرضار 
التي قد تلحق بالجلد نتيجة التعرض لألش�عة فوق البنفسجية 
الناتج�ة عن التعرض للش�مس، وذلك من خالل تجارب أجريت 

عىل مجموعة من الفرئان واألشخاص ايًضا.
ووفًق�ا ملا ذك�ره موق�ع »medicalxpress«، ووفًقا لبحث ُنرش 
يف مجل�ة األكاديمي�ة األمريكية لألمراض 
الجلدية، فإن 19 ش�خًصا يتمتعون 

بصحة جيدة حصلوا عىل زيادة بنسبة 74.8 ىف املائة من الحماية 
الطبيعية للجلد عند تناولهم كمية جيدة من العنب املجفف ملدة 
14 يوًما.ووجدت الدراسة فإن العنب يحتوى عىل مجموعة من 
املركب�ات الطبيعية وتع�رف ب�«البوليفينول« والتي تس�اعد يف 
تقليل أرضار األش�عة فوق البنفس�جية الحادة عىل الجلد وهو 
ما تم إثباته سابًقا يف نماذج أجريت عىل الفرئان أيًضا.وأشارت 
نتائ�ج األبح�اث الحديثة إىل أن تناول كمية مناس�بة من العنب 
ل�ه تأثري مفيد ج�ًدا يف حماية الجلد وتف�ادى الرر الالحق به 
نتيج�ة التعرض لألش�عة فوق البنفس�جية الض�ارة، حيث أن 

العنب يحتوى عىل خصائص مضادة لاللتهاب.
ويف ذات الس�ياق، أظهرت دراس�ة أخرى أن اس�تخدام دهانات 
موضعي�ة تحتوى عىل م�ادة بوليفينول املس�تخلصة من بذور 
العن�ب يمك�ن أن تس�اعد أيًض�ا يف الوقاي�ة من األش�عة فوق 
البنفس�جية الضارة والتقلي�ل من تكوين الخالي�ا الناتجة عن 

حروق الشمس.
وتش�ري النتائ�ج األولي�ة إىل أن العنب ق�د يس�اعد يف الوقاية 
أيًض�ا م�ن اإلصابة برسطان الجلد، ولك�ن ال يزال األمر 
يس�تدعى إجراء املزيد من األبحاث من أجل التوصل 

إىل نتائج دقيقة يف هذا الشأن.
وأكدت الدراس�ات أن فائ�دة العنب يف الوقاية 
من مخاطر أش�عة الش�مس الضارة ال تعنى 
اس�تخدامه كبديل عن واقي الشمس، إال أنه 

يساعد يف توفري حماية إضافية.

وفد »الصحة العالمية« في ووهان 
يعلن اكتشافات مهمة

خبراء تغذية يتحدثون عن 
فوائد صحية لألطعمة الُمرة

قال�ت خبرية التغذية األملانية زابينا هولس�مان إن 
امل�واد املُرة املوجودة يف بعض تتمتع بفوائد صحية 
جم�ة، حيث إنها تعمل عىل فتح الش�هية وتحفيز 
إنتاج إف�رازات الهضم، كم������ا أنها تعمل عىل 
وح������رق  وامل�����رارة  الكب�����د  تحفي�ز 

الدهون.
وأضاف�ت هولس�مان أن امل�واد املُ�رة تمت�از أيضاً 
بتأثري مضاد للميكروبات ومضاد لألكسدة ومثبط 
لاللتهابات، كما أنها تعمل عىل تنقية الدم وتقوية 

جهاز املناعة.
وتتمث�ل املص�ادر الغذائي�ة الغني�ة بامل�واد املُ�رة 
يف الخ�روات الورقي�ة الخ�راء والش�يكوريا 
والغريب فروت وبذور الخردل والكركم والزنجبيل 

والقرفة.



...  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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البالغ  الجزائري  املواطن  الرحمن،  عبد  اجتمع 
التي  والدته  مع  بلجيكا،  يف  واملقيم  عاًما   73
وفق  فقط،  شهرين  عمره  كان  عندما  تركته 
نرشته  فيديو  الجزائرية.يف  »النهار«  صحيفة 
يروي  بروكسل،  يف  العامة  الجزائرية  القنصلية 
غري  قصتهما  يمينة  ووالدته  الرحمن  عبد 
وهو  الرحمن،  عبد  يقول  شهادته،  العادية.ويف 
يف  األمل  يفقد  لم  إنه  أحفاد،  لعرشة  جد  اآلن 
ألن  غادرت  »لقد  والدته.وأضاف:  عىل  العثور 
والدي كان يرضبها وتركني مع جدتي، لم أكن 
أعرف الحقيقة إال يف الرابعة عرشة من عمري«.

عندما  والدته  عن  للبحث  الرحمن  عبد  وذهب 
اكتشف أنها من تنس، بوالية الشلف الجزائرية.

والتي  بها  اتصال  عىل  كان  التي  عمته،  ووجد 
حرضت حفل زفافه بعد سنوات قليلة.

وتابع: »لم أتخل أبًدا عن األمل يف العثور عليها، 
عىل  تزال  ال  إنها  قال  أعماقي  يف  يشء  هناك 

بمساعدة  الرحمن  عبد  الحياة”«.وتمكن  قيد 
تبلغ 93 عاًما  التي  أمه،  ابنه من تحديد موقع 
املسنني.وعندما  لرعاية  بدار  ليون  يف  وتعيش 
عنف  من  هربًا  الزوجية  منزل  يمينة  غادرت 
يف  فرنسية  عائلة  لدى  للعمل  ذهبت  زوجها، 
تعقبها  لفرنسا، حيث  بعدها سافرت  الجزائر، 
ابنها وسافر إىل ليون، إال أنه خيش أن يصدمها، 

خاصة وأنها أصيبت بجلطة دماغية.
الرحمن  عبد  عاد  حيث  تتم،  لم  الفرحة  لكن 
حزينا، بعد أن منعه الطبيب يف دار املسنني من 
بني  اتصال  تأسيس  ليتم  والدته.،  مع  التحدث 

األم وابنها التي انفصلت عنه مدة 73 عاًما.
السكتة  أضعفتها  وقد  يمينة،  األم  وقالت 
أحد،  لدي  يكن  »لم  بها:  أصيبت  التي  الدماغية 
إىل  العودة  يف  أملها  عن  وحدي!«.وعربت  كنت 
لتوها عىل جواز سفرها  التي حصلت  الجزائر، 

ألول مرة يف حياتها.

للقاح  زجاجي  تمثال  بصنع  فنان  قام 
بمناسبة  وذلك  أكسفورد،  أسرتازينيكا/ 
فريوس  ضد  شخص  ماليني   10 تطعيم 
التمثال  عرض  بريطانيا.ويبلغ  يف  كورونا 
من  املرات  بماليني  أكرب  وهو  سنتيمرتاً،   34
الجسيمات النانوية املوجودة يف اللقاح الفعيل.

يف  شهراً  وفريقه  جريام  لوك  الفنان  وأمىض 
العمل عىل املنحوت، باملواد املستخدمة نفسها 
املعامل  يف  الزجاجية  االختبار  أنابيب  صنع  يف 
محدودة  نسخ  خمس  عمل  العلمية.ويجري 
من هذا العمل الفني وستذهب أرباح مبيعاتها 
إىل منظمة أطباء بال حدود ملساعدة املجتمعات 
الذي  جريام،  الجائحة.وقام  من  تعاني  التي 
بإنشاء  أيضاً  بريستول،  يف  استوديو  يمتلك 
املايض.وقال  مارس  يف   »19 لـ»كوفيد  تمثال 
لوكالة أنباء »برس أسوسيشن« الربيطانية إنه 
بعد معاناته من املرض يف نوفمرب، قرر أن يركز 
للخروج  طريقنا  اللقاح،  عىل  التايل  مرشوعه 
بالعلماء  كإشادة  العاملية،  األزمة  هذه  من 
يف  تعاوني  بشكل  تعمل  التي  الطبية  والفرق 

جميع أنحاء العالم ملكافحة الفريوس.

أضواء ذهب قباب مرقد اإلمامين العسكريين »ع« تنير سامراء

news

يعثر على والدته بعد 73 سنة من الفراق

فنان ينحت لقاح »أسترازينيكا« المضاد لفيروس كورونا

الطرابليس  سامية  التونسية  املمثلة  أثارت 
ترصيحها  بسبب  السعودية،  يف  كبريًا  جداًل 
تجميلية  جراحة  كمستشارة  عملها  حول 
مع أهم جراح باململكة يف مدينة جدة ملدة 6 

سنوات، دون حصولها عىل شهادة.
املمثلة  ادعاءات  يف  جدة«  »صحة  وتحّقق 

التونسية ظهرت يف أحد الربامج التلفزيونية 
التونسية، تزعم عملها سنوات كمستشارة 
مع جراح تجميل استشاري شهري يف جدة، 
تملك  وال  بوتوكس«  »فيلر  إبر  وتعطي 

شهادة طبية وال حتى شهادة صحية.
وأوضحت خالل حديثها، يف برنامج عىل قناة 

مستشارة  تعمل  كانت  أنها  »التونسية«، 
نظرة  لديها  ألن  برأيها،  ويأخذ  الجّراح  مع 

جمالية وتعرف ما يحتاج إليه الشخص.
أنه  بجدة،  الصحية«  »الشؤون  وأوضحت 
االدعاءات، وسيتم إصدار  التحّقق من  جاٍر 

توضيح حال اكتمال التحقيق.

ممثلة تنتحل صفة طبيبة تجميل لمدة 6 سنوات !

أظهـر مقدم نـرشة األحوال الجوية عىل التلفزيون األسـرتايل شـجاعة كبرية 
عندمـا نزع قميصـه وركض باتجاه امليـاه الخطرة إلنقاذ شـخص ظهر بني 

األمواج بينما كانت الكامريات تصور بثاً مبارشاً.
كان املراسـل لوك برادنام عىل الشـاطئ يف كوينزالند يقدم تقريًرا مبارشاً عن 
حالـة البحر واألمـواج الخطرة عرب قناة 9News اإلخبارية األسـرتالية قبل أن 
يهـرع إىل البحر يف عملية إنقاذ إنسـانية.وركض برادنام عىل الفور ملسـاعدة 
الشـخص، ولكنه وجده جثـة هامدة تتقاذفهـا األمواج القويـة. وتم التأكيد 
الحًقـا عـىل أن الجثة هي لشـاب بريطاني يبلـغ من العمـر 32 عاًما كان قد 
اختفى يف اليوم السابق.وبعد الحادث مبارشة، عاد برادنام للبث املبارش، حيث 

وصف املشهد باملرّوع واملؤسف، وفق موقع »ذا انديباندنت«.
وحددت دائرة رشطة كوينزالند هوية الشـخص رسـميًا يف وقت الحق عىل أنه 
جيـك جاكوبس البالغ من العمر 32 عاًما كان يسـبح مـع امرأة توفيت أيًضا 
لألسف.وتلقى برادنام رسائل شـكر وإشادة عىل وسائل التواصل االجتماعي 
بعد عمله البطويل، وحثه املعلقون عىل االعتناء بنفسه بعد هذا الحدث الصادم.

كشـف موقـع »Bleacher Report« اإلنجليـزي 
املتخصـص كيـف تحولت حياة الطفـل األفغاني 
مرتـىض أحمـدي إىل جحيـم بعـد لقائـه بنجمه 
املفضـل األرجنتينـي ليونيـل ميـيس يف العاصمة 
القطريـة الدوحة عىل هامش املبـاراة الودية بني 

برشلونة واألهيل السعودي العام 2016.
وقـال املوقـع يف تقرير له إن الفـرح الذي بدا عىل 
األرسة الفقـرية بعـد احتضـان ميـيس للطفـل 
املهـووس بقائـد برشـلونة رسعان مـا تحول إىل 
كابـوس له ولعائلته، التي لم تكن تعلم أن تفاعل 
مييس مع صورة القميص البالسـتيكي سـتؤدي 
يف النهايـة إىل تهديدات بالقتـل ومحاولة الهروب 

والخوف من االختطاف.
ويروي شـقيق الطفل أحمدي كيف تسبب مييس 
بـدون قصـد يف إفسـاد حياتهـم، عندمـا أرسـل 
صندوقـني للطفـل مـن خـالل أحـد األشـخاص 

املقربـني منـه إىل منزلهـم املتواضـع، واعتقدت 
األرسة املعدمـة، كمـا ظـن الجـريان، أن أحدهما 
سـيكون فيه مساعدة مالية البنهم، الذي لم يكن 
يجد ما يشـرتي بـه قميص نجمـه املحبب؛ لكن 
خاب ظن األرسة حيث وجدوا يف الصندوقني، كرة 

قدم وقميص مييس فقط.
ويقـول عارف والد الطفل مرتىض إن مشـاكلهم 
بدأت مـن هذين الصندوقني، حيـث اعتقد الناس 
أن مييس أرسـل مبلغا كبريا من املال إىل عائلتهم، 
فبـدأت مطـاردة العائلـة، ورصـد منزلهـم مـن 
العصابـات لرسقة املال أو خطـف الطفل، وطلب 
فديـة كبـرية، كما أرسـل إليهـم خطـاب تهديد 
مبـارش بالقبض عىل جميـع أفـراد األرسة؛ مما 
دفعهم للتقدم بطلب لجـوء، لكن تم رفضه، قبل 
أن ينتهي به املطـاف إىل االنتقال للعيش مع عمه 

يف العاصمة كابول، حيث ال يعرفه أحد هناك.

كما يحدث يف املسلسـالت العربية وأفالم السينما، اكتشفت سعودية أن 
زوجها قد تزوج عليها خالل دعوة عشـاء وتعرفها عىل إحدى املدعوات 

التي اكتشفت الحقاً أن أختها رسقت زوجها منها.
ويف التفاصيـل فقد قـادت صدفة غريبة زوجة الكتشـاف زواج زوجها 
دون علمها، وذلك بعد أن حرضت حفلة عشاء إلحدى صديقاتها بمدينة 
جدة، وهناك تعرفت عىل إحدى املدعوات، وبعد الحديث معها وجدت أن 
لديها عدة أخوات، من بينهن واحدة تزوجت حديثًا، مما دفعها الطالعها 
عىل صور الزواج الذي كان منذ 5 أشـهر، مما أصاب الزوجة بنوبة ذعر 

وصدمة، وذلك حينما شاهدت أن زوجها هو العريس. 
وبعد مـرور عدة أيام عىل الواقعـة، ومواجهة الزوج مـن قبل الزوجة، 
لـم ينكر ذلك وطلب منها الرضـا بذلك، مما دفع الزوجـة للجوء ملكتب 
محاماة لتوكيله يف رفع قضية فسـخ نكاح عىل زوجها، الذي رفض أن 
يقوم بتطليقها حسـب رغبتها، وأرص عىل التمسك بها، إال أنها تقدمت 

بقضية فسخ نكاح.

مقدم نشرة أحوال جوية ينقذ شابا 
من الغرق في بث مباشر

تكتشف خالل حفل                 ميسي يحّول حياة طفل وعائلته إلى جحيم !
 أنها أصبحت الزوجة الثانية !
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كاريكاتير

بعد اإلعتداء اآلثم عىل مرقد اإلمامني العسـكريني 
عليهم السـالم ومدى ما أحدثـُه من رضٍر كبري يف 
املرقـد املقـدس تأثرت بـِه القبة امُلرشفـة واملنائر 
والجـدران الخارجيـة، ممـا جعـل إدارة العتبـة 
العسـكرية املقدسـة تدأُب عىل إعمار هذه البقعة 
الطاهرة وتكريس كل الجهود واإلمكانيّات إلعادة 
اإلعمار، وما أنجزته مؤخـرا بعد إعادة بناء القبة 
الرشيفـة بتنصيب الشـباك الذهبي ومـا رام فيه 
من إبداٍع فني وعمراني تألق بأروع فنون العمارة 
اإلسـالمية، حتى سعت مسـعى السخاء والعطاء 

خدمًة لإلمامني العسكريني عليهم وأنربت بالعمل 
باملرشوع املكمـل إلعادة اإلعمـار بتذهيب أبواب 
الدخول للمرقد املقدس صعـوًدا إىل املنائر بأيادي 
أمهر العاملـني يف هذا املجال والجديـر بالذكر أن 
العتبة اعتمدت يف صنع صفائح الذهب عىل ورشة 

الذهب الخاصة بالعتبة العسكرية املقدسة.
وللحديث عن تذهيب املرقد املقدس يقول املرشف 
املبارش عىل املرشوع املهندس املقيم محمد حسن 
افتخـاري عن مؤسسـة الكوثر إلعمـار العتبات 
املقدسة، مبينًا إن أعمال التذهيب بدأت بمراحلها 

األوىل من باب القبلة حتى وصلت نسـبة التذهيب 
ل 80 % وأعـدت القاعـدة الداخليـة مـن الحديـد 
وبمقـدار 20 طن صنعـت وجهزت بأيـدي أمهر 
الحدادين ليتـم صقلها بمادة الذهب وبمسـاحة 
120 مرت وبأرشاف وعمل رشكة الكوثر وصياغة 
العسـكرية  بالعتبـة  الخاصـة  الذهـب  ورشـة 

املقدسة.
وأضاف إفتخاري، إن العمـل بتذهيب باب القبلة 
يتم بمسـاهمة الـ30 عامل بـني مهندس وحداد 
وصائـغ ومن أمهـر العمال يف مؤسسـة الكوثر، 

حيث اسـتخدم إال االن 20 كيلـو ذهب عىل صنع 
الصفائح الذهبيـة، وتعترب هذه الخطوة إنطالقة 
ألكمال باقي أعمال التذهيب من أبواب الدخول اال 

املرقد املقدس حتى إكمال املنارتني .
وأختتم املهندس محمد افتخاري حديثه موضًحا 
مسـاعي إدارة العتبة العسكرية املقدسة باكمال 
مشـاريع التذهيب وإعادة اعمـار املرقد املقدس، 
من خـالل العمـل الـدؤوب واملتواصـل لكودرها 
الهندسـية والفنية واملسـاهمة الفعالة ملؤسسة 

الكوثر إلعمار العتبات املقدسة.

  بأروع فنون العمارة اإلسالمية 

سيارة جديدة من الخيال العلمي إلى الحقيقة

خطفت سيارة الفنان جاستن بيرب وزوجته 
أحد  من  خروجهما  أثناء  األنظار  هاييل 
سيارة  عن  عبارة  وكانت  الشهرية،  املطاعم 
رولز  عالمة  من  الشكل  غريبة  كهربائية 

رويس.
سيارة جاستن بيرب يف األصل سيارة اختبارية 
من رولز رويس والفارق أن أغطية اإلطارات 
جعلتها  حني  يف  السيارة،  بجسد  متصلة 
رولزرويس تبدو منفصلة عن جسد السيارة 
بعض  إىل  باإلضافة  االختبارية،  سيارتها  يف 
جعلت  التي  األخرى  البارزة  االختالفات 
بعض  جودة  أقل  تبدو  بيرب  جاستن  سيارة 
اليشء السيارة فريدة من نوعها، وفقا ملوقع 

صدى البلد.قد تختلف اآلراء حول مدى أناقة 
أغرب  من  واحدة  تظل  أنها  إال  تصميمها، 
وسيارة  اآلن.  حتى  رولزرويس  سيارات 
جاستن بيرب هي من أغرب السيارات املعدلة 

من طراز رولزرويس رايث.
ماليبو،  يف  وجودها  أثناء  السيارة  رصد  تم 
يف  تظهر  كالتي  مستقبلية  كسيارة  وتبدو 
مألوفة  تبدو  لكنها  العلمي،  الخيال  أفالم 
بعض اليشء، حيث تُشبه سيارة رولزرويس 
باسم  أيًضا  واملعروفة  االختبارية،   103EX
االختبارية   100  Vision Next رولزرويس 
عائم،  تصميم  مع   ،2019 يف  دشنتها  والتي 
العجالت  جميع  تغطي  عجالت  وأغطية 

املعدلة  السيارات  تكون  الغالب  األربع.يف 
فورد  سيارة  من  بدءاً  باملشاهري،  مرتبطة 
جاجا،  ليدي  لـ  اململوكة   SVT Lightning
املعدلة   1970 تشارجر  دودج  إىل  وصواًل 

اململوكة للممثل االمريكي كيفني هارت.
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