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»مخالب النسر« تقطع أوصال العراق وأعين 
»المعتدين« ترنو صوب كركوك

الكاظمي يواصل »سباته« على »ريش النعام«!

المراقب العراقي/ المحرر السياسي...
ج�رح الع�راق ال�ذي ل�م يندمل 
بعد، جراء االنتهاكات األمريكية 
لس�يادته، تلق�ى »رّش�ة ملح« 
من الس�لطان العثماني الحالم، 
فاملصائ�ب ال تأتي فرادى صوب 
بأزم�ات  املثقل�ن  العراقي�ن 

سياسية واقتصادية وأمنية.
إذ أعلن�ت وزارة الدفاع الرتكية، 
إط�اق  ع�ن  األربع�اء،  أم�س 
يف  جدي�دة  عس�كرية  عملي�ة 
اس�م  تحم�ل  الع�راق،  ش�مال 
»مخل�ب الن�ر 2«، حيث بدأت 
»ق�ارا«،  منطق�ة  يف  العملي�ة 
الس�تهداف معاقل حزب العمال 
الكردستاني، الذي تعتربه أنقرة 

تنظيما إرهابيا.
العملي�ة  أن  ال�وزارة  وادع�ت 
أطلق�ت اس�تنادا إىل »حق تركيا 
املع�رتف به دولي�ا يف الدفاع عن 
النف�س«، به�دف رد الهجم�ات 
وضم�ان أمن ح�دود الباد، عىل 

حد زعمها.
وكانت تركيا قد أجرت عددا من 
العمليات العس�كرية ضد حزب 
العم�ال الكردس�تاني )الرتكي( 
بش�مال الع�راق، يف ظ�ل صمت 
باس�تثناء  مطب�ق،  حكوم�ي 
بعض الترصيحات التي لم ترتِق 
ملس�توى الخرق الكبري لس�يادة 

الباد.
سلس�لة  اس�تمرار  وم�ع 
ش�هدتها  الت�ي  االنته�اكات 
الس�احة العراقي�ة، من�ذ لحظة 
الكاظمي رئاسة  تويل مصطفى 

ال�وزراء، تواصل القوات الرتكية 
ش�مال  مناط�ق  يف  »عبثه�ا« 
مس�بق«  ب�«اتف�اق  الع�راق، 
م�ع ق�ادة الح�زب الديمقراطي 
صم�ت  يرافق�ه  الكردس�تاني، 

حكومي مطبق يف بغداد.
ولع�ّل أبرز ش�اهد ع�ىل ذلك هو 
تدخل تركيا الصارخ، واعتداؤها 
عىل س�يادة العراق أرضا وجواً، 
وه�و ما أثار اس�تياًء عارماً بن 
العراقي�ن، الذي�ن يطمحون إىل 
حكوم�ة تحفظ لبادهم هيبتها 
وس�يادتها، وقد ع�رّبوا عن ذلك 

خال تظاهراتهم املتكررة.

وي�رى املحل�ل الس�يايس مؤي�د 
العراقي�ة  »الس�يادة  أن  الع�ي 
منتهكة ليس فقط من الواليات 
املتح�دة عرب قواتها العس�كرية 
وطائراته�ا الت�ي تم�أ األجواء، 
وإنم�ا هن�اك تدخ�ل ترك�ي يف 
ش�مال الب�اد، يقابل�ه صم�ت 

حكومي غري مربر«.
ل�«املراق�ب  الع�ي  ويق�ول 
الرتكي  »التم�ادي  إن  العراقي«، 
حكوم�ة  تواط�ؤ  ع�ىل  دلي�ل 
الكاظم�ي التي تتحم�ل تبعاتها 
إىل جان�ب الس�لطة الحاكمة يف 

كردستان«.

ويضي�ف أن »سياس�ة أردوغان 
تقوم عىل أس�اس إحي�اء أمجاد 
والس�عي  العثماني�ة  الدول�ة 
معين�ة  مناط�ق  يف  للتوس�ع 
باملستقبل«، محذراً من مساعي 
تركي�ا »للتوس�ع نح�و كركوك 
كونها محافظة مهمة بالنس�بة 

لهم«.
ويؤك�د الع�ي أن »ذل�ك يعت�رب 
احت�اال م�ن نوع جدي�د ويجب 
أن يكون هناك تحرك ألن سيادة 
العراق ال تجزأ«، مبينا أن »ضعف 
الحكوم�ة والتش�تت يف الق�رار 
السيايس بسبب الخافات، كلها 

عوام�ل تدف�ع اآلخري�ن لتنفيذ 
أطماعهم يف العراق دون رادع«.

وتوغل�ت قوات الجي�ش الرتكي 
حت�ى وقت قريب، يف عمق يصل 
إىل أكثر من 25كم داخل األرايض 
العراقي�ة، وبأع�داد كب�رية عىل 
غ�رار االنتهاكات الت�ي يرتكبها 
رجب طيب أردوغان يف س�وريا. 
وج�اء ذل�ك بع�د إع�ان أنق�رة 
 ،2020 حزي�ران  منتص�ف  يف 
عس�كريتن  عملت�ن  إط�اق 
باسم “مخلب النر” و”مخلب 
إقلي�م  مناط�ق  يف  النم�ر”، 
كردستان الشمالية حيث توجد 

قواعد ومعسكرات تدريب لحزب 
العمال الكردستاني.

حكوم�ة  موق�ف  وتمث�ل 
مصطف�ى الكاظم�ي، بإص�دار 
بيان�ات صحفية وصف�ت بأنها 
اعت�داء  م�وازاة  يف  “هزيل�ة”، 
عس�كري عىل أمن وسيادة باد 
ت�م تكليف�ه بحمايته�ا، وفق�اً 
للمهام الرس�مية املناطة به، إال 
أنه تعام�ل مع املوق�ف املحتدم 

ب�”هدوء”!
ويف وقت س�ابق، كش�ف النائب 
الكردي املستقل رسكوت شمس 
الدي�ن، ع�ن وج�ود 32 قاع�دة 
عس�كرية تركية يف كردس�تان، 
مش�رياً إىل أن اإلقلي�م تح�ّول إىل 
االس�تخبارات  لعن�ارص  مرت�ع 

الرتكية.
ويف مقابل�ة تلفزيوني�ة تابعتها 
»املراقب العراقي«، قال ش�مس 
قاع�دة   32 »هن�اك  إن  الدي�ن 
عسكرية تركية معلنة موجودة 
تواج�د  ظ�ل  يف  كردس�تان،  يف 

االستخبارات الرتكية أيضاً«.
أن  الدي�ن  ش�مس  وأض�اف 
»األتراك أصبحوا رشيكاً موثوقاً، 
ويحكم�ون ويؤثرون حالياً بكل 
القرارات الحساس�ة مع الحزب 

الديمقراطي الكردستاني«.
ويأتي ذل�ك يف وقت ص�وت فيه 
مجل�س الن�واب، خال جلس�ة 
اس�تثنائية عقده�ا يف الخامس 
من كان�ون الثان�ي 2020، عىل 
ق�رار ُيل�زم الحكوم�ة بإخ�راج 
الق�وات األجنبي�ة م�ن األرايض 

العراقية.

المراقب العراقي/بغداد...
اتهم�ت لجن�ة األم�ن والدف�اع النيابي�ة، ام�س 
األربعاء، االجه�زة االمنية بالتقصري يف منع تدفق 

البضائع واملحاصيل املحظورة من االسترياد.
وقال عض�و اللجن�ة النائ�ب كاط�ع الركابي، يف 
ترصيح صحف�ي تابعت�ه »املراق�ب العراقي« إن 
»لقاءاتن�ا م�ع القي�ادات األمنية وحت�ى وزيري 
الداخلي�ة والدفاع، كانت تتضم�ن تأكيداً واضحاً 
ع�ىل متابع�ة مل�ف املناف�ذ الحدودي�ة خاص�ة 
الش�مالية والرشقي�ة، ملواجهة التهري�ب وتدفق 
البضائ�ع واملحاصي�ل املمنوع�ة م�ن االس�ترياد 
نظ�را لخطورتها عىل املنتج املحي، لكن لأس�ف 
ل�م نلمس أي اهتم�ام حقيقي من قب�ل األجهزة 

األمنية«.

وأض�اف، أن »وزارتي الزراع�ة والصناعة حددت 
رزنامة للبضائع وامل�واد واملحاصيل املمنوعة من 
االس�ترياد، لكن هناك تباطؤاً وهناك عدم اهتمام 
م�ن قبل املس�ؤولن يف األجهزة األمنية، س�واء يف 
املنافذ أو الس�يطرات التي تمر به�ا تلك البضائع 
واملحاصي�ل«، داعي�اً إياه�م إىل »وقف�ة لحماي�ة 

املنتج الوطني«.
وأش�ار إىل أن »كل الضغ�وط الت�ي تف�رض ع�ىل 
القي�ادات االمنية هي ملمارس�ة دوره�م وعملهم 
الحقيقي يف ردع التجاوزات«، مؤكداً أن »الفس�اد 
املوج�ود يف املؤسس�ة األمنية س�بب يف اس�تمرار 
التهري�ب، ويج�ب الس�يطرة ع�ىل الفس�اد، ألن 
بقاء األم�ور عىل حالها لي�س يف صالح االقتصاد 

الوطني«.

المراقب العراقي/بغداد...
نف�ت لجن�ة االقتصاد واالس�تثمار 
النيابية ، امس األربعاء، تغيري سعر 

رصف الدوالر يف موازنة 2021 .
وقال عض�و اللجنة س�الم طحيمر 
الطفي�ي يف ترصيح صحفي تابعته 
»املراقب العراقي« إن »املوازنة التي 
أرس�لتها الحكومة مبنية عىل سعر 
رصف 1450   وبق�ي كم�ا هو ولم 
يط�رأ علي�ه أي تغي�ري يف التعديات 

االخرية«.
أن  أرادت  »الحكوم�ة  أن  وأض�اف، 
تض�ع مجل�س الن�واب أم�ام األمر 
الواق�ع وهو تثبي�ت س�عر الدينار 
مقاب�ل   1450 بقيم�ة  العراق�ي 

الدوالر وه�و قرار ال يحمل أي مربر 
اقتصادي«.

ولف�ت اىل أن »الحكوم�ة ذهب�ت إىل 
أس�هل الط�رق وهو خفض س�عر 
الرصف مم�ا س�يؤدي إىل مزيد من 
الس�وق  يف  واالنكم�اش  البطال�ة 

املحي«.
يش�ار اىل ان البن�ك املركزي كان قد 
اعل�ن يف بيان رس�مي تثبيت س�عر 
صفر الدوالر ام�ام الدينار ب�1450 
دينار ل�كل دوالر، كاج�راء ملعالجة 

االزمة االقتصادية.

المراقب العراقي/بغداد...
اك�دت اللجن�ة املالي�ة النيابي�ة، ام�س 
االربعاء، ان االي�رادات النفطية واملنافذ 
الحدودي�ة ال تزال نقاط خاف يف الحوار 
القائم بن الحكوم�ة املركزية وحكومة 

اقليم كردستان.
وقال�ت عض�و اللجن�ة س�هام ش�نون 
يف ترصي�ح صحف�ي تابعت�ه »املراق�ب 
العراق�ي« ان »الحوار ب�ن بغداد واربيل 

بش�أن فقرة االقلي�م ضم�ن املوازنة ال 
ي�زال معق�دا«، الفت�ة اىل ان »الطرف�ن 
ل�م يتوص�ا اىل اتف�اق نهائ�ي لحس�م 

الخاف«.
واضافت ان »االيرادات النفطية واملنافذ 
الحدودية ال ت�زال محل خاف يف الحوار 
ان  مبين�ة  الحكومت�ن«،  ب�ن  القائ�م 
»االقليم لم يبد اي اس�تعدادات لتس�ليم 

االيرادات النفطية لبغداد«.

األمن النيابية :األجهزة األمنية مقصرة بمنع 
البضائع المحظورة من االستيراد
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أنصار اهلل يستهدفون مطارًا سعوديًا 
بأربع مسيرات

من هي المجموعات التي تصر على بقاء 
القوات األمريكية في العراق ولماذا؟!
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في هذا العدد

المراقب العراقي/بغداد...
طالب تحالف سائرون، امس األربعاء، رئاسة مجلس النواب، بترشيع قانون لتجريم 

التطبيع مع الكيان الصهيوني.
وذكر التحالف يف بيان تابعته »املراقب العراقي« انه »استجابة لخطاب السيد مقتدى 
الص�در،   وال�ذي اكد فيه عىل رفض التطبيع مع الكي�ان الصهيوني، فإننا يف تحالف 
سائرون نطالب رئاسة مجلس النواب يف امليض بترشيع قانون تجريم التطبيع والذي 

قدمته كتلة سائرون النيابية يف شهر ترشين االول من عام 2020«.
واض�اف البي�ان: ان »هذه الخطوة س�تكون مهم�ة يف رفض كل ان�واع التطبيع مع 

الكيان الصهيوني«.
يشار اىل ان بعض وس�ائل االعام كانت قد نرشت معلومات افادت بوجود محادثات 
رسية لوفد حكومي عراقي عايل املستوى مع دول أوروبية بشأن تطبيع العاقات مع 

الكيان الصهيوني وهو ما جوبه برفض سيايس وشعبي واسع.

تحالف سياسي يطالب بقانون 
لتجريم »التطبيع« 

النفط والمنافذ .. نقطتا خالف 
مستمر بين المركز واإلقليم

االقتصاد النيابية تنفي تغيير سعر صرف
 الدوالر في الموازنة

المراقب العراقي/ أحمد محمد...
البوصل�ة  تتج�ه  »التظاه�رات«  بعن�وان 
الخارجية الرامية اىل التخريب ونرش مظاهر 
الحرق وقطع الطرق صوب محافظة واسط، 
كجزء من مخطط الفوىض الساعي اىل إرباك 
الوضع األمن�ي يف محافظ�ات الجنوب، عىل 
الرغ�م م�ن أن املدين�ة لم تش�هد أي تصعيد 
حت�ى يف ذروة تظاه�رات ترشي�ن من�ذ يوم 

انطاقها.
مراقب�ون حذروا من تزامن ذلك مع تهديدات 

أمنية قد تطال املحافظات الجنوبية االخرى 
كالنارصية والديوانية وميسان، فيما سجلوا 
م�ؤرشات تخ�ص تزام�ن ه�ذا التصعيد مع 
عودة عمل داع�ش يف املناطق املحررة، والتي 

كان آخرها جرف النرص.
وش�هدت محافظ�ة واس�ط، الت�ي تعي�ش 
ه�دوًءا عالي�ا ط�وال الفرتة املاضي�ة وحتى 
الفرتة التي رافقت تظاهرات ترشين 2019، 
ف�أن املحافظة لم تش�هد أي تصعيد أمني أو 
عمليات حرق وكذلك عدم وقوع أعمال عنف 

مرتتبة عىل مشهد التظاهرات.
إال أن�ه وبش�كل مفاجئ س�جلت املحافظة 
، ع�ودة لاحتجاج�ات متخ�ذة م�ن ح�رق 
االطارات يف الش�وارع العام�ة عنوانا لها من 
قبل عدد م�ن املتظاهرين الذين حددوا مهلة 
ع�رشة أي�ام إلقال�ة املحافظ محم�د جميل 

املياحي.
ويف الوقت ذاته قام�ت جهات مجهولة بقتل 
أح�د املتظاهري�ن يف هج�وم مس�لح، ول�م 
تكش�ف التحقيقات االمنية عن هوية القاتل 

أو تتخذ إجراءات تحقيقية ش�أنها الوصول 
اىل املنفذين. 

ووصل صب�اح أمس االربع�اء، رئيس جهاز 
األمن الوطني عبد الغني األسدي اىل محافظة 
واسط للوقوف عىل تداعيات األحداث األمنية 
التي رافقت التظاه�رات والتداعيات االخرية 

التي أعقبتها والتي عاشتها املحافظة.
وته�دف الزيارة لكش�ف مابس�ات االحداث 

االمنية التي رافقت التظاهرات يف املدينة...
تفاصيل اوسع صفحة 2

المراقب العراقي - مشتاق الحسناوي
حكومة الكاظمي تيقنت بشكل قاطع بفشل 
الورق�ة البيضاء االصاحية الت�ي لم تطبق يف 
موازنة الع�ام الحايل،  مما أثار ش�كوك الكتل 
السياسية بتلك الورقة، وهذا الفشل الحكومي 
يش�مل اللجن�ة العلي�ا املكلف�ة بالتحقي�ق يف 
قضايا الفساد وملفاتها التي شكلها الكاظمي 
لتتح�ول اىل لجنة ابت�زاز للفاس�دين من أجل 
الحص�ول ع�ىل أمواله�م ، ولتفادي الفش�ل، 
ولهذا قامت حكومة الكاظمي بتشكيل اللجنة  
العلي�ا لإلص�اح الت�ي هدفه�ا ترس�يخ مبدأ 

االص�اح االقتص�ادي،وكأن الحكومة الحالية 
ليس لديها عمل س�وى تشكيل اللجان حسب 

ما يراه مراقبون.
وأك�د املراقبون أن تل�ك اللجان توضح حقيقة 
الفش�ل الحكومي يف إجراء االصاح، فموازنة 
الع�ام الح�ايل التوج�د فيه�ا ذرة إص�اح , بل 
هي وكما وصفتها أوس�اط سياسية، موازنة 

سياس�ين ومقاولن.
ن�واب أك�دوا  أن »تع�دد اللج�ان والهيئ�ات ال 
يوجد له أي مربر، فهذه الزيادة س�وف تسبب 
أخطاًء يف التنفيذ، إذ ال يمكن التنس�يق بن كل 

هذه اللج�ان والهيئات«، مبين�ن أن »الحاجة 
الفعلي�ة لتش�كيل اللجن�ة العلي�ا لإلص�اح، 
مجهول�ة االه�داف، ف�ا يوجد له�ا أي هدف 

محدد أو واضح«.
وأضافوا أن »مجلس النواب ، سيكون له دور يف 
االستفسار عن تش�كيل هذه اللجنة وأهدافها 
الحقيق�ة، ويكون ذلك من خال استكش�اف 
املس�ؤولن الحكومين بهذه اللجنة، خصوصاً 
أن تنفيذ االصاح ال يحتاج اىل لجان خاصة«.

و تحاول الحكومة تس�جيل منجزاً  لصالحها، 
لكنه�ا عىل يقن بأن اللجان ل�م تحقق منجزاً 

واح�داً، بل ت�م اس�تغالها لتحقي�ق مصالح 
خاص�ة وبعل�م الكاظم�ي , كم�ا أن معظ�م 
الذين يرتأس�ون تل�ك اللجان ه�م غري نزيهن 
وعليهم ش�بهات فس�اد , فضا عن أن معظم 
العاملن فيها هم من أحزاب وكتل موجودة يف 
الساحة السياسية ، وال يستطيعون فتح ملف 
لشخصية سياسية متنفذة , وإنما يتصيدون 
صغار املوظف�ن ليكونوا كبش الفداء للطبقة 
الرتب�ح غ�ري  اغتن�ت م�ن  الت�ي  السياس�ية 

املرشوع...

تفاصيل اوسع صفحة 3

على خطى ذي قار .. دوامة الفوضى 
تعصف بمحافظة واسط  

الحكومة »تجعجع« باللجان والمواطن 
ينتظر »الطحين«!

االمام الحسين »عليه السالم«

فمن قبلين بقبول الحق
فاهلل أوىل بالحق

المراقب العراقي/خاص
اكد النائب احم�د الكناني، امس األربعاء، ان الحكومة تهمش 

األحياء الفقرية يف أطراف بغداد واملحافظات.
وقال الكناني يف ترصيح صحفي تابعته »املراقب العراقي«  ان 
»األحياء السكنية الفقرية تعاني اإلهمال الحكومي من نقص 

الخدمات العامة من ماء وكهرباء وطرق معبدة«.
وأض�اف أن »أغل�ب مناط�ق أط�راف بغ�داد تعان�ي االهمال 
الحكومي والخدمات، مش�ريا إىل أن »الحكومة الحالية لم توِل 

اهتماما كبريا لعرشات املناطق الشعبية املترضرة ».
يش�ار اىل ان العديد من مناطق اط�راف العاصمة بغداد تفتقر 
اىل ابس�ط مقومات العيش من مياه صالحة للرشب وش�وارع 

معبدة وشبكات الرصف الصحي.

نائب : الحكومة تهمش األحياء 
الفقيرة في أطراف المدن

6
واخيرا .. محمد داود العبًا للشرطة 
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A l m u r a q e b  A l i r a q i  N e w s p a p e r

عن »الجبل األشم« الذي 
يقاوم عوامل التعرية..!

أمضينا الثمانية عرش عاما األخرية؛ ونحن نتكلم بال انقطاع عن 
الديمقراطية، وعن العملية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، 
وهرفن�ا بما نعرف وم�ا ال نعرف، عن نظري�ة العقد االجتماعي، 
وعن مأَْسسة الدولة؛ وغريها من املصطلحات والتعابري املجانية، 

لكننا بالواقع كنا ننفق وقتنا بما ال نريده وال نؤمن به!
الديمقراطي�ة ليس�ت »طق حن�وك«، بل هي »موضوع« ش�ائك 
معقد، تتعني مقاربته بوعي متكامل، ال يحتمل التأويل واالجتهاد 
واالجت�زاء، فضال عن أن الديمقراطية تحتاج إىل مقدمات، أهمها 
الحرية؛ الت�ي تمثل الركي�زة األوىل للديمقراطي�ة، وإىل ضمانات 
الحياة الحرة الكريمة، وعيش بال خوف من املجهول إو ما سيأتي 

به الغد.
الديمقراطي�ة كنظام حكم وكمنهج اجتماعي س�يايس؛ تختلف 
اختالف�ا جوهري�ا وجذريا، عن الش�عبوية الت�ي يعتقد كثري من 
ج؛ أنه�ا الديمقراطية التي تتحدث عنها أدبيات السياس�ة،  �ذَّ السُّ
فالشعبوية بالواقع منهج صارخ، من مناهج ديكتاتورية قيعان 
املجتمع�ات، التي تفرض قيمها وآراءها وممارس�اتها عىل بقية 
مكون�ات املجتمعات، فتخضع لها مرغمة مغلوبة عىل أمرها، ثم 
تضطر إىل التعايش معها، وشيئا فشيئا تتقبلها، وتتحول إىل جزء 
منها، وتكون النتيجة انهيارات مجتمعية مستمرة، كما هو جار 

عىل قدم وساق يف العراق!
ال ينف�ع أن نطالب بالديمقراطية، ب�ل يتعني علينا أوالً، أن نكون 
أصح�اب وعي مهيأ لها، أما محاولة محاكاة الدول األخرى؛ التي 
تعتنقه�ا كنظام حك�م، أو أن نقوم باس�تريادها، ونعلبها بمباٍن 
برملانية، أو أن نغمس أصابعنا بالحرب البنفس�جي، ونلقي أوراقا 
نعرف أن هنالك من سيزورها أو يمزقها، 
الش�عبويون ع�ىل رؤوس  أو يحرقه�ا 
األش�هاد، ويس�تبدلونها بغريه�ا مم�ا 
أع�دوه س�لفا، فليس أكثر م�ن تضليل 

ألنفسنا دون سوانا.
للربم�ان، وال  القص�ة ليس�ت بمبن�ى 
اصطل�ح  كم�ا  انتخاب�ي،  ب�«ع�رس« 
اإلع�الم ع�ىل وص�ف االنتخاب�ات، ب�ل 
بالوع�ي الش�عبي واالجتماعي، ملفهوم 

العالقة بني الحاكم واملحكومني.
ثم�ة عالق�ة وش�ائجية ب�ني الديمقراطي�ة والتنمي�ة، فالتنمية 
الفكري�ة عم�اد الديمقراطي�ة، والديمقراطي�ة تتطل�ب يقظ�ة 
الناخب، كي ال يبدو همجياً أو داعشياً، ولكي ال يخضع ألساليب 

الشعبويني القرسية.
 الديمقراطية ال تنس�جم أبدا؛ مع غياب املس�اءلة، وال تتسق مع 
تنامي غيالن الفس�اد، وال تفيش املحس�وبية، وال انتهاك العدالة 
االجتماعية، فهذه كلّها عوائق تحول دون املمارسة الديمقراطية. 
الديمقراطية ليس�ت »لعبة دعبل« يمارسها الصفار يف الحواري، 
ب�ل هي تحول كبري يف حياة الش�عب، يج�ب أن نقاربه بكثري من 
الحيط�ة والح�ذر، وأن نوطن أنفس�نا عىل قب�ول مخرجاته، بل 
يجب أن نحب هذا التحول ونتعش�قه ونتغنى به، هذا إذا حسمنا 
أمرنا بأنه طريق ملستقبلنا، فلقد كلفت الديمقراطية يف مواطنها 
الغربية؛ كثرياً من التحوالت الدامية واملأس�اوية، حتى وصلت إىل 
عمق الوعي الجمعي، الذي أطلقها وقام بصياغتها، يف مؤسسات 

رصينة تمارسها بمسؤولية.
الديمقراطي�ة ال تتعاي�ش أب�دا ع�ىل س�طح واح�د، م�ع  فكرة 
“الزّعيم” الخارق، التي تصنعها دوما زبانية املرتزقة املعتاش�ني 
القريبة منه، وتخىش من فقدان امتيازاتها إذا آلت األمور لغريه..

ه�ؤالء تتضارب دوم�ا رغبتهم يف تأبي�د مصالحهم، م�ع الِقناع 
الّديمقراط�ي؛ فيلج�أون إىل  املخالفات الصارخة واالس�تثناءات 

ة، حيث يقيمون مزارع الفساد السيايس..! الِفجَّ
كالم قبل الس�الم: الزّعيم السيايس ما يزال عندنا استثنائيا، فهو 
»جبل أش�م« يقاوم عوامل الّتهرئة والتعرية، وال يؤّثر فيه تعاقب 

الحدثان..!
سالم

ألواح طينية...

املراقب العراقي/ بغداد...
طالب�ت النائب�ة عن كتل�ة دول�ة القان�ون عالية 
نصي�ف،  ام�س األربع�����اء، ب�رورة اإلرساع 
يف إنج�������از قانون املحكم�ة االتحادية، فيما 
ح�ددت م���س�ارين »ال ثالث لهم�����ا« النهاء 

املشكلة.
وقال�ت نصيف، وهي عض�و يف اللجن�ة القانونية 
النيابي�ة يف ترصيح تابعته »املراق�ب العراقي« إن 
»الدس�تور الع���راق�ي كلف املحكم�ة االتحادية 
ح�رصا باملصادق�ة ع�ىل نتائ�ج االنتخ�����ابات 

وهي م�ن تعط�ي الرشعية ألعض�����اء مجلس 
النواب«.

وأضاف�ت أن »هن�اك مس�ارين أساس�يني ال ثالث 
لهم�ا ام�ا التعجي�ل واإلرساع يف ترشي�ع املحكمة 

االتحادية ، وأما تعديل األمر ٣٠ لسنة ٢٠٠٥«.

وأش�ارت نصي�ف إل���ى أن »أس�باب اإلرساع يف 
ترشي�ع املحكم������ة االتحادي�ة تأت�ي آلمرين 
املحكم�ة  أعض�اء  بنقص�����ان  يتعل�ق  األول 
االتحادية واألم����ر الثان�ي املصادقة عىل نتائج 

االنتخابات«.

مســـاران أمــام البــرلمـــان لتمــريـر قــانــون المحكمــة االتحـــاديــة 

تغريدة

االعالمي احمد الطيب

 على لسان ابو مولدة 
يكلي اكو موظفين مس���ؤولين 
على تش���غيل محطات حكومية 
جماع���ة  ويقص���د  بمناط���ق 
، يكول  الحكومي���ة  الكهرب���اء 
بكارت اب���و ال١٠ يس���وي ازمة 
ويطفي ساعات طويلة بمنطقة 
معينة حتى الناس تضطر تدفع 
لصاحب المولدة الس���عر المحدد 

على مزاجه!
المحافظة  وتوجيه���ات  كتل���ه 

بالتسعيرة؟
شو جرها بضحكة قوية!

الحشد الشعبي يحكم سيطرته على مناطق تسلل داعش في صحراء االنبار
املراقب العراقي/ بغداد...

يف  االول  الل���واء  آم�ر  اك�د 
قي�ادة حش�د االنب�ار العميد 
العيس�اوي،  فاض�ل  ص�الح 
باحك����ام  االربع�اء،  امس 
مناط���ق  ع�ىل  الس�يطرة 
تس�لل عنارص داع�ش غرب 

املحافظة.
وقال العيس�اوي، يف ترصيح 
تابعت�ه »املراق�ب العراق�ي« 
إن »ق�وة أمنية م�ن مغاوير 
عمليات االنبار مسنودة بقوة 
والعشائري  الش�عبي  الحشد 
الحش�د  قائ�د  وب�إرشاف 
الل�واء  االنب�ار  يف  الش�عبي 
ع�ي حس�ن املالك�ي وبدعم 

م�ن ط�ريان الجي�ش رشعت 
بعملية احكام الس�يطرة عىل 
مناطق تس�لل عنارص داعش 
يف املناط�ق الصحراوي�ة ذات 

التضاريس املعقدة«.
أن »القوات  وأض�������اف، 
االمني�ة احكم�ت س�يطرتها 
الق�ذف  وادي  مناط�ق  ع�ىل 
ووادي ثمي�ل وتلول الطوافح 
ومعلي�ة  عس�يلة  ومناط�ق 
الق�ذف ومعام�ل الرمل غرب 
»تل�ك  ان  مبين�ا  االنب�ار«، 
املناطق كانت عرضة لتس�لل 
االجرام�ي  داع�ش  عن�ارص 
االمني�ة  الق�وات  ملهاجم�ة 

واملدنيني«.

في بغداد.. ورشة عمل حول »أمن االنتخابات«
 ودور المجتمع والدولة في نجاح عملية االقتراع

املراقب العراقي/ بغداد...
للدراس�ات  الجمه�وري  املرك�ز  عق�د 
االس�راتيجية بالتع�اون              م�ع 
منظم�ة املواطن�ة نش�اطه األول له�ذا 
الع�ام، ورش�ة حوارية حول مس�تقبل 
ام�ن االنتخاب�ات املقبل�ة ع�ىل قاع�ة 
والتضام�ن  للس�لم  العراق�ي  املجل�س 
ببغ�داد ، تناول�ت اهمي�ة تحقيق االمن 
االنتخابي منذ بدء العملية االنتخابية يف 
يومه�ا االول وحتى االعالن عن النتائج، 
فيما شددوا عىل أهمية أن يأخذ املواطن 

دوره يف تلك العملية.

وشددت الورشة ومن خالل كلمة مدير 
املرك�ز الدكتور عبد مح�ي عبد الحميد، 
ع�ىل رضورة أن تتخ�ذ الدولة مجموعة 
خطوات لضمان امن وسالمة الناخبني 
واملرش�حني والعاملني يف مراكز االقراع 
املش�اركني  وغريه�م م�ن األش�خاص 
يف االنتخاب�ات خصوص�ا بعد أن ش�هد 
الش�ارع العراقي ظواهر غري مس�تقرة 

وتحديات أمنية.
وتح�دث خ�الل الن�دوة تح�دث الناطق 
باس�م وزارة الداخلية اللواء خالد املحنا 
عملي�ة  نج�اح  يف  املس�ؤولية  أن  ع�ن 

االنتخاب�ات س�ليمة وش�فافية وامينة 
تق�ع ع�ىل عات�ق الجمي�ع، مجتمع�اً 
وحكومتاً حيث ان اإلجراءات الحكومية 
مهم�ا فعلت تضل بحاج�ة اىل اكثر من 
نج�اح  يف  للتع�اون  األخ�رى  الجه�ات 
العملي�ة حي�ث ان التناف�س االنتخابي 
يجب ان يكون سلميا دون عنف من أي 

جهة كانت.
وأش�ار اىل أن لل�وزارة ودوائرها األمنية 
دورا مهما يف الحد من الس�الح املنفلت 
والسيطرة علية وخالل األشهر املاضية 
تم ضب�ط )٣1( الف قطعة س�الح غري 

مرخص به�ا وكذلك يوجد تنس�يق مع 
العش�ائر للح�د من انتش�ار األس�لحة 
يف أي�ام االنتخاب�ات وبعده�ا ويف جهود 
مكافح�ة اإلرهاب بني الل�واء خالد بان 
ال�وزارة ق�د س�اهمت يف القض�اء عىل 
العصاب�ات  اإلره�اب ومراك�ز تجم�ع 

الخارجة عىل القانون وتصفيتها.
واك�د محن�ا، يف خت�ام بحث�ه أن وزارة 
الداخلي�ة تق�دم كل أن�واع الدعم الفني 
للمفوضي�ة  والتقن�ي  واللوجس�تي 
وت�م تزويدها بأس�طول م�ن العجالت 
الحديثة لتس�ري عملها قبل واثناء وبعد 

االنتخابات. 
وبدوره تناول الدكتور جاسم الحريري 
أستاذ العالقات الدولية يف جامعة بغداد 
حي�ث تن�اول يف بحث�ه أهمي�ة تثقيف 
املواطن عىل العملية االنتخابية القادمة 
أهمي�ة  اىل  باملواط�ن  الثق�ة  وتعزي�ز 
مش�اركته يف االنتخابات القادمة وذلك 
من خ�الل الركيز عىل ك�ون املفوضية 
دائرة مس�تقلة ومهني�ة ومحايدة وان 
تك�ون هي الجه�از املؤتم�ن إداريا عىل 
هذا األداء لت�اليف كل التحديات الداخلية 
الحريري  الدكت�ور  واإلقليمي�ة. وذك�ر 
علين�ا كجمه�ور ان نع�رف واجباتن�ا 
كناخب�ني أوال وان العملي�ة فيه�ا رابح 
وخرسان وان يتم ذلك بشكل ديمقراطي 
للناخ�ب  املتس�اوية  الحق�وق  بمن�ح 
واملنتخ�ب وان نت�الىف كل الضغوط�ات 

علية اقتصاديا واجتماعيا وامنيا.

الحكومة تكتفي بـ »استعراضات إعالمية« مكررة !

واسط على »رادار« المخربين وقاطعي الطرق.. 
تحذيرات من تهديد يطال محافظات جنوبية أخرى

املراقب العراقي/ أحمد محمد...
بعن�وان »التظاه�رات« تتج�ه البوصلة 
الخارجي�ة الرامي�ة اىل التخري�ب ونرش 
مظاه�ر الح�رق وقط�ع الط�رق صوب 
محافظ�ة واس�ط، كجزء م�ن مخطط 
الفوىض الساعي اىل إرباك الوضع األمني 
يف محافظات الجنوب، عىل الرغم من أن 
املدينة لم تشهد أي تصعيد حتى يف ذروة 

تظاهرات ترشين منذ يوم انطالقها.
مراقب�ون ح�ذروا م�ن تزام�ن ذل�ك مع 
تهدي�دات أمني�ة ق�د تط�ال املحافظات 
الجنوبية االخرى كالنارصية والديوانية 
وميسان، فيما س�جلوا مؤرشات تخص 
تزام�ن ه�ذا التصعي�د م�ع ع�ودة عمل 
داع�ش يف املناط�ق املح�ررة، والتي كان 

آخرها جرف النرص.
وش�هدت محافظة واس�ط، التي تعيش 
هدوًءا عاليا طوال الفرة املاضية وحتى 
الف�رة الت�ي رافقت تظاه�رات ترشين 
٢٠19، ف�أن املحافظ�ة ل�م تش�هد أي 
تصعي�د أمن�ي أو عمليات ح�رق وكذلك 
ع�دم وق�وع أعم�ال عن�ف مرتبة عىل 

مشهد التظاهرات.
إال أنه وبشكل مفاجئ سجلت املحافظة 
، ع�ودة لالحتجاجات متخ�ذة من حرق 
االط�ارات يف الش�وارع العام�ة عنوان�ا 
له�ا من قبل عدد م�ن املتظاهرين الذين 
حددوا مهلة ع�رشة أيام إلقالة املحافظ 

محمد جميل املياحي.
ويف الوق�ت ذاته قامت جه�ات مجهولة 
بقتل أحد املتظاهرين يف هجوم مس�لح، 

ول�م تكش�ف التحقيق�ات االمني�ة عن 
هوية القاتل أو تتخذ إجراءات تحقيقية 

شأنها الوصول اىل املنفذين. 
ووص�ل صب�اح أم�س االربع�اء، رئيس 
جهاز األمن الوطني عبد الغني األس�دي 
اىل محافظة واسط للوقوف عىل تداعيات 
األحداث األمنية التي رافقت التظاهرات 
والتداعيات االخ�رية التي أعقبتها والتي 

عاشتها املحافظة.
مالبس�ات  لكش�ف  الزي�ارة  وته�دف 
االحداث االمنية التي رافقت التظاهرات 

يف املدينة.
وبالتزام�ن م�ع ذل�ك يح�ذر مختصون 
م�ن تهدي�دات أو خروق�ات أمني�ة عىل 
محافظ�ات جنوبية جدي�دة، مبينني أن 
هذه الخروقات هي س�يناريو مشابه ملا 
يحصل بني فرة وأخرى يف محافظة ذي 

قار.
وأك�د وجه�اء العش�ائر الجنوبية خالل 
اجتماع عقدوه يف محافظة ذي قار، عىل 
استعدادهم لدعم جميع الجهود الرامية 
اىل تحقي�ق االس�تقرار والوق�وف بوجه 
املخططات املدعومة م�ن الخارج والتي 
تهدف اىل زعزع�ة االمن يف محافظاتهم، 
الس�لمي  للتظاه�ر  دعمه�م  مؤكدي�ن 

املطالب بالحقوق.
وب�دوره رأى الكات�ب واملحلل الس�يايس 
كاظ�م الح�اج، أن »جمي�ع املخططات 
االمريكي�ة والصهيونية ح�ارضة خالل 
ه�ذه الف�رة يف العراق، س�يما الس�عي 
الجنوبي�ة  املحافظ�ات  يف  تنفيذه�ا  اىل 

واستهدافها واحدة تلو االخرى«، معتربا 
أن »ماشهدته محافظة واسط هو جزء 
من ذل�ك املخطط الرام�ي اىل تهديد أمن 
تل�ك املحافظ�ات خصوصا م�ع االجواء 

االنتخابية«.
وق�ال الح�اج، يف ترصي�ح ل�� »املراقب 
الخروق�ات  تل�ك  »تزاي�د  إن  العراق�ي« 
وعملي�ات التصعيد أمر يج�ب أن ال يمر 
مرور الك�رام، خصوصا أنها تتزامن مع 
تح�ركات خطرية م�ن قب�ل الجماعات 
االرهابي�ة »داع�ش« يف امل�دن االخ�رى 

وخاصة يف جرف النرص«.
تضغ�ط  »واش�ن����طن  أن  وأض�اف، 
باتجاه�ني خ�الل الف�رة الحالية وهما 
رف�ع س�خونة الوضع االمن�ي يف جنوب 
الع�راق يقابله تنش�يط تحركات داعش 
االرهابي به�دف إرباك الوض�ع العام يف 
البل�د من أجل إيجاد امل�ربرات التي تؤكد 
ضمان وجودها داخل العراق، باالضافة 
العراق�ي  الس�يايس  البي�ت  اىل إرض�اخ 
ع�ىل جع�ل االنتخ����اب�ات املقبلة تتم 
تح�ت إرشاف أم����ريك�ي به����دف 

تزويرها«.
الح�����اج، ع�ن »اس�تغرابه  وأع�رب 
م�ن اكتف�اء حكوم�ة الكاظم�ي أم�ام 
التصعي�دات الحاصل�ة يف واس�ط ع�رب 
إرس�����ال رئيس جهاز األمن الوطني 
عبد الغني األسدي، والذي اليمكن وصف 
زيارته إال »اس�تعراضا إعالميا س�بق أن 
جرى تك������راره ف��ي محافظة ذي 

قار«.

قاسم العجرش 

بالــوثيقـة

التعليم تعلن إدراج تعيين الطلبة 
الثالثة األوائل ف����ي الموازنة بأثر 

رجعي.
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اك�دت اللجنة املالية يف مجل�س النواب ، ان فقرة تعويض املقاولني يف موازنة 
2021 ال تش�مل الجمي�ع وانما  تش�مل اصحاب املش�اريع الت�ي وصلت اىل 
نس�ب انجاز متقدمة.وقال مقرر اللجنة احمد الصفار ، ان “اللجنة وضعت 
مادة تتعلق بمش�اريع محددة لكي تس�تمر ويتم تعويض جزء من الخسارة 
التي يتع�رض لها املقاولون وليس الكل كما س�تتحمل الحكومة جزءا اخر، 
موضحا ان “اصحاب هذه املش�اريع التي وصلت اىل نس�ب انجاز عالية، لن 
يربحوا ش�يئا ولك�ن حاولنا من خالل هذه املادة املحافظة عىل اس�تمرارهم 
بعملية التنمية واالس�تثمار”.من جانبه اوضح عض�و اللجنة جمال كوجر، 
أن “املالية النيابية ترى ان تكون هناك جلس�ة تس�بق جلسة التصويت عىل 
املوازنة مع الكتل السياس�ية ورؤس�اء الكت�ل النيابية للتواف�ق عىل املوازنة 
لتسهيل تمريرها بكل سالسة يف مجلس النواب بعيدا عن املزايدات االنتخابية 

واملناكفات الحزبية”.

كوجر: فقرة تعويض المقاولين 
في موازنة 2021 ال تشمل الجميع

اك�دت اللجن�ة املالي�ة يف مجلس الن�واب ، عدم تأخري 
رواتب املوظفني لشهر شباط الجاري.

وقال عض�و اللجنة جمال كوج�ر، إن »املالية النيابية 
ترى ان تكون هناك جلس�ة تس�بق جلس�ة التصويت 
ع�ىل املوازنة م�ع الكت�ل السياس�ية ورؤس�اء الكتل 
النيابي�ة للتوافق ع�ىل املوازنة لتس�هيل تمريرها بكل 
سالسة يف مجلس النواب بعيدا عن املزايدات االنتخابية 

واملناكفات الحزبية«.
وأش�ار إىل ان »روات�ب ش�هر ش�باط س�يتم إطالقها 
يف موعده�ا املحدد حالها ح�ال رواتب كان�ون الثاني 

املايض«.

المالية النيابية: ال تأخير 
االقت�صاديفي رواتب شباط

الحكومة تستحدث اللجنة العليا لإلصالح للتغطية على فشل »الورقة البيضاء«
دعاية انتخابية للترويج إلى الكاظمي

وهذا الفش�ل الحكومي يشمل 
اللجنة العليا املكلفة بالتحقيق 
يف قضاي�ا الفس�اد وملفاته�ا 
التي شكلها الكاظمي لتتحول 
اىل لجنة ابتزاز للفاس�دين من 
أج�ل الحص�ول ع�ىل أموالهم. 
ولتفادي الفش�ل، ولهذا قامت 
حكوم�ة الكاظم�ي بتش�كيل 
اللجن�ة  العلي�ا لإلص�الح التي 
هدفها ترس�يخ مب�دأ االصالح 
الحكوم�ة  االقتص�ادي،وكأن 
الحالية ليس لديها عمل سوى 
تش�كيل اللجان حسب ما يراه 

مراقبون.
وأكد املراقب�ون أن تلك اللجان 
الفش�ل  حقيق�ة  توض�ح 
الحكوم�ي يف إج�راء االصالح، 
فموازن�ة العام الح�ايل التوجد 
فيها ذرة إصالح , بل هي وكما 
وصفته�ا أوس�اط سياس�ية، 

موازنة سياسيني ومقاولني.
ن�واب أكدوا  أن »تع�دد اللجان 
والهيئ�ات ال يوجد له أي مربر، 
فه�ذه الزيادة س�وف تس�بب 
أخطاًء يف التنفي�ذ، إذ ال يمكن 
التنس�يق بني كل ه�ذه اللجان 

والهيئات«، مبينني أن »الحاجة 
الفعلية لتش�كيل اللجنة العليا 
لإلص�الح، مجهول�ة االهداف، 
فال يوجد له�ا أي هدف محدد 

أو واضح«.
وأضاف�وا أن »مجلس النواب ، 
س�يكون له دور يف االستفسار 
اللجن�ة  ه�ذه  تش�كيل  ع�ن 
وأهدافه�ا الحقيق�ة، ويك�ون 
ذل�ك م�ن خ�الل استكش�اف 
بهذه  الحكومي�ني  املس�ؤولني 
اللجن�ة، خصوص�اً أن تنفي�ذ 
االص�الح ال يحت�اج اىل لج�ان 

خاصة«.
و تح�اول الحكوم�ة تس�جيل 
منج�زاً  لصالحه�ا، لكنها عىل 
يق�ني ب�أن اللجان ل�م تحقق 
منجزاً واحداً، بل تم استغاللها 
لتحقيق مصالح خاصة وبعلم 
معظ�م  أن  كم�ا   , الكاظم�ي 
الذين يرتأسون تلك اللجان هم 
غ�ري نزيهني وعليهم ش�بهات 
فس�اد , فض�ال ع�ن أن معظم 
العاملني فيها ه�م من أحزاب 

الس�احة  يف  موج�ودة  وكت�ل 
السياس�ية ، وال يس�تطيعون 
فتح ملف لش�خصية سياسية 

يتصي�دون  وإنم�ا   , متنف�ذة 
صغار املوظفني ليكونوا كبش 
السياس�ية  للطبق�ة  الف�داء 

التي اغتنت م�ن الرتبح غي��ر 
املرشوع.

بالش�أن  املخت�ص  وي�رى 

االقتص�ادي جاس�م الطائي يف 
العراقي(:  اتصال مع )املراقب 
أن قوى سياسية وشعبية أبدت 
عدم ثقتها بمش�اريع االصالح 
حكوم�ة  به�ا  تن�ادي  الت�ي 
اتخ�ذت  كونه�ا   , الكاظم�ي 
لتحقي�ق  وس�يلة  االص�الح 
أهدافه�ا الخاص�ة , فه�ي لم 
تطب�ق االصالح يف عملها وال يف 
م�رشوع موازنة الع�ام الحايل 
ترصيح������ات  ه�ي  ب�ل   ,
إن  إذ   , االعالم�ي  لالس�تهالك 
االص�الح الحقيق�ي اليحت�اج 
اىل لج�ان او تروي�ج إعالم�ي 
, بل يطب�ق ع�ىل أرض الواقع 
وه�ذا ما ل�م نلمس�����ه من 

الحكومة.
وتاب�ع الطائي: أن اللجان التي 
يشكلها الكاظمي هي من أجل 
االنتخابي  ملرشوع�ه  الرتوي�ج 
, ويف نف�س الوق�ت يتم تعيني 
بطريق�ة  فيه�ا  االش�خاص 
املحاصصة لكسب ود االحزاب 
والكتل السياس�ية , أما عملها 

فاليختل�ف ع�ن اللجن�ة الت�ي 
شكلها ملكافحة الفساد والتي 
حقيقي�اً  منج�زاً  تحق�ق  ل�م 
الش�خصيات  ملفات  لكش�ف 
, فاللج���ان  املتنف�������ذة 
الفش�����ل  حج�م  تكش�ف 
الحكوم�ي يف تحقيق االصالح 

املنش�������ود.
من جهته أكد املختص بالشأن 
الحس�ني  عب�د  االقتص�ادي 
 ( م�ع  اتص�ال  يف  الش�مري 
املراق�ب العراق�ي(: أن فش�ل 
الورق�ة البيضاء وراء تش�كيل 
اللجنة العليا لإلصالح , وهناك 
توقعات بفش�ل تلك اللجنة ألن 
معاي�ري عمله�ا التس�تند عىل 
أصول حقيقية إلجراء االصالح 
, فطيل�ة عم�ر الحكوم�ة ل�م 
تنفذ برنامج�ا إصالحيا واحدا 
وإنم�����ا تخبط�ات وأزمات 
لها  متعم�دة وق�روض لي�س 
أهمية , فضال عن عدم تفعيل 
الجوان�ب اإلصالحي�ة يف العمل 

االقتصادي .

حك���وم���ة الكاظمي تيقنت بش���كل قاطع 
بفش���������ل الورقة البيض�����اء االص�����الحية 
الت���ي لم تطبق في موازن���ة العام الحالي،  
مما أثار ش���ك���وك الكت����ل السياسية بتلك 

الورقة. 

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي

 ق�ال عضو اللجن�ة املالية يف الربمل�ان، النائب عدنان 
ال�زريف ، ان املوازنة التي جيء به�ا اىل مجلس النواب 
كان�ت ذاهبة بالبن�ك املركزي اىل ’’إعالن افالس�ه’’ يف 
الس�نة املالية املقبل�ة، مبين������ا ان العجز كان يف 
املوازن�ة بنحو 47% وما ينصه قان�ون االدارة املالية، 
هو ان ال يتجاوز عج�ز املوازن���ة االتح������ادية 
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وتاب�ع ال�زريف يف حديث متلف�ز، ان “رئي�س مجلس 
ال�وزراء، مصطفى الكاظم�ي، كان متفهماً لطريقة 
تعام�ل اللجنة املالية مع بنود املوازنة، لكن املش�كلة 
كلها كان�ت يف ال�وزراء واملستش�ارين الذين ارشفوا 
عىل وضعها وصياغتها”.واض�اف ان “اللجنة املالية 

عدلت نحو 130 مادة باملوازنة، والغت بش�كل كامل 
اي اس�تقطاعات من روات�ب املوظفني و املتقاعدين، 

كما انها خفضت نسبة االنفاق العام”.
واردف ان “املوازن�ة الت�ي ج�يء بها الربمل�ان، كانت 
تعتم�د عىل س�ندات البنك املرك�زي يف تمويل االنفاق 
والعجز الهائلني اللذان تضمناها، االمر الذي سيؤدي 

بالنهاية اىل اعالن البنك املركزي افالس�ه خالل السنة 
املالي�ة املقبلة”.وب�ني ان “اللجن�ة املالي�ة تعامل�ت 
بحرص ش�ديد ع�ىل عدم تحوي�ل املوازن�ة اىل نقمة، 
وغ�ريت الكثري م�ن الفق�رات والبنود الت�ي تضمنت 

انفاق اموال طائلة”.
ولف�ت اىل ان “وزي�ر املالية ع�ي عبداالم�ري عالوي، 

ومستش�اريه، تعاملوا م�ع املوازنة بطريقة ال يمكن 
من خالله�ا ادارة دولة تعاني من ازم�ات اقتصادية 
متالحقة مثل الع�راق، وبذلك فهم تعاملوا معها عىل 
انه�ا مج�رد ارق�ام، ال كونه�ا تحدد مس�تقبل البالد 
وم�ا يمك�������ن ان تس�ببه االرق�ام م�ن كوارث 

اقتصادية”.

وزير العمل يكشف عن عدد العوائل التي تتقاضى رواتب الشبكة االجتماعية
كش�ف وزير العم�ل والش�ؤون االجتماعية، 
عادل الركابي ، عن وجود ما يقرب من مليون 
و400 أرسة تتق�اىض رواتب ش�بكة الحماية 
تخصيص�ات  زي�ادة  اىل  الفت�ًا  االجتماعي�ة، 
هيئ�ة الحماي�ة االجتماعي�ة ضم�ن موازنة 
2021 بنح�و تريليون�ي دين�ار لرتتف�ع بذلك 
م�ن 3 اىل 5 تريليونات دينار، فضالً عن زيادة 
واالحتياج�ات  االعاق�ة  ذوي  تخصيص�ات 
الخاصة بنحو ضعفي التخصيصات السابقة 
يف موازن�ة الع�ام 2019 .وق�ال الركاب�ي ، إن 
ن يف موازنة  “التخصيص�ات الجديدة س�ُتَضمَّ
الع�ام الح�ايل، حيث نخط�ط لش�مول أعداد 
إضافية برواتب ش�بكة الحماي�ة االجتماعية 
وف�ق قرار مجلس الوزراء، فضالً عن إمكانية 
رف�ع س�قف مبل�غ االعان�ات للمس�تفيدين 
منه�ا”، مبيناً أن “إقرار املوازنة داخل الربملان 
سيمكننا من معرفة األعداد الجديدة التي من 
املمك�ن ش�مولها باإلعانات، إضاف�ة إىل رفع 
الرات�ب للمستفيدين”.وأش�ار إىل أن  س�قف 
“تقديرات الدراسة التي قدمتها هيئة الحماية 

االجتماعي�ة يف وزارة العم�ل، ترجح ش�مول 
م�ا يقرب م�ن 600 أل�ف ارسة”، موضحا أن 
“الوزارة تسعى لرفع س�قف مبلغ اإلعانات، 
باعتبار أن سقف االعانة الحايل منخفض وال 
يغطي حاجة االرسة العراقية، ونحاول إيجاد 
ت�وازن بني الش�مول الجديد وتحس�ني مبالغ 
اإلعانات التي تدفع حالياً.وبش�أن القروض، 

أف�اد الركاب�ي، ب�أن “صن�دوق االق�راض يف 
الوزارة املخصص للمش�اريع الصغرية املدرة 
للدخ�ل، لم يم�ول منذ ع�ام 2012 بعد أن تم 
تمويل�ه بنحو 260 مليار دينار يف ذلك الوقت، 
وبقيت عملية تدوير القروض هي التي تطلق 
ويتم اس�رتدادها يف وقت الحق وفق الضوابط 
التي نعم�ل عليها”.وأوضح أن “الصندوق لم 

يم�ول طيلة الس�نوات الثمان�ي املاضية بأي 
مبال�غ”، مبيناً أن “ال�وزارة أطلقت حتى اآلن 
29 دفع�ة م�ن تلك الق�روض، ويف ش�هر آذار 
املقبل س�تطلق دفع�ة جديدة م�ن القروض، 
إضافة اىل تفعيل برنام�ج حاضنات األعمال، 
وال�ذي يك�ون فيه مبل�غ الق�رض 20 مليون 
دين�ار يق�دم إلنش�اء املش�اريع االبتكاري�ة 
الريادية للش�باب تحمل أف�كاراً غري تقليدية 
لتش�غيل العاطلني، برشط أن يكون املرشوع 
قائما بالفعل”.وعن إمكانية شمول املصابني 
باألمراض املزمنة برواتب شبكة الحماية، بني 
الركابي أنه “يمكن ش�مول هذه الفئة يف حال 
دخوله�م ضمن مفهوم االعاقة بهيئة االعاقة 
واالحتياجات الخاصة إذا كانت لديهم نس�بة 
عجز تحددها لجان طبية”، مشريا اىل “وجود 
نحو 100 ألف أرسة من ذوي االعاقة تتقاىض 
رات�ب معني متفرغ، فضالً عن ش�مول املعاق 
نفس�ه بإعان�ات الحماي�ة، كما أن التنس�يق 
مس�تمر م�ع وزارة الصح�ة لع�الج الحاالت 

املستعصية خارج البالد”.

الزرفي: موازنة الكاظمي وعالوي كانت ذاهبة بالبنك المركزي الى »إعالن افالسه«

الدوالر يسجل أدنى 
مستوى في أسبوعين

إذ   ، أدن�ى مس�توى يف أس�بوعني  ال�دوالر  بل�غ 
انحرس الطل�ب عىل األصول اآلمن�ة، فيما يتطلع 
جائح�ة  م�ن  متوق�ع  تع�اف  إىل  املس�تثمرون 
كوفي�د-19 ه�ذا الع�ام، مدف�وع بتحفي�ز مايل 

ونقدي كبري.
وانخفض م�ؤرش ال�دوالر إىل مس�توى 90.378 
نقط�ة، الي�وم للم�رة األوىل من�ذ بداي�ة الش�هر 

الجاري.
وارتفع اليورو إىل 1.2126 دوالر، معززا مكاسبه 
لليوم الثالث.وعاود الجنيه اإلسرتليني بلوغ أعىل 
مس�توى يف ثالثة أعوام عن�د 1.3827 دوالر، قبل 
أن يتداول مرتفعا 0.1 يف املئة عند 1.3818 دوالر.

واس�تقر الدوالر تقريبا عن�د 104.58 ين ياباني، 
بعد أن تراجع إىل املستوى املنخفض البالغ 104.5 

ين للمرة األوىل هذا الشهر يف الجلسة السابقة.
أما يف سوق العمالت الرقمية، فقد استقرت عملة 
»البيتكوي�ن« عن�د 46500 دوالر، بع�د أن كانت 
س�ابقا قد س�جلت مس�تويات قياس�ية جديدة، 

حيث تجاوزت مستوى 48000 دوالر.

رابطة الدواجن: دفعنا 2 مليون 
دوالر للكمارك خالل شهر

 واحد رغم االعفاءات
اعلنت رابط�ة الدواجن العراقية، دفعها 2 مليون دينار للكمارك خالل 

الشهر املايض رغم حصولها عىل اعفاءات كمركية.
وق�ال عضو الرابطة عالء الخفاجي ، إن يف ه�ذه الظروف االقتصادية 
الصعب�ة الت�ي يعيش�ها الع�راق ال يوجد هن�اك دعم حقيق�ي لقطاع 
الدواجن.وأض�اف أن خ�الل الش�هر املايض دفع مس�توردو الداجن 2 

مليون دوالر للكمارك بعد دخول 400 حاوية عرب موانئ البرصة.
وأوض�ح أن :الرابطة تس�تهدف تصدير 50% من االنت�اج الحيواني اىل 
دول العالم بحلول الع�ام 2024«.ولفت الخفاجي اىل أن الرابطة بدأت 
العمل بأكرب مرشوع يف العالم يس�تهدف زراعة 300 ألف نخلة، مشرياً 
اىل أن اله�دف منه هو ألس�ترياد اع�الف حيوانية ال يمك�ن انتاجها يف 
العراق بالعوائد املتحققة منه.وبني أنه »لو اس�ُتقطع دوالراً واحداً من 
عوائد النفط لتمكن العراق من بناء 10 مشاريع دواجن عمالقة خالل 
5 س�نوات«.بدوره، ق�ال رئيس لجنة الزراعة واملي�اه واالهوار النيابية 
س�الم الش�مري، إن »تطوير رشكات الدواجن العراقية يجب ان يقرن 
بقوانني دعم املنتج املجي«.وأضاف الشمري أن الجهات املعنية اهملت 
قانون رقم 11 لسنة 2010 الذي يهدف اىل دعم املنتج املحي والصناعة 
العراقية«، مشرياً اىل أن هذا االهمال اجرب مجلس النواب يف 2019 عىل 

جمع تواقيع ملنع استرياد بيض املائدة والدجاج والسمك املجمد«.

أرقام واقتصاد

عجلة كبيرة خصصت 
لمديرية الماء في محافظة 

نينوى لمواجهة الشح 
في فصل الصيف 
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دوالر لبرميل النفط 
توقعات المختصين خالل 
األشهر المقبلة وبالتالي 
سيحد من عجز الموازنة 
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المالية النيابية: ال يجوز تضمين الموازنة 
رواتب اإلقليم بمعزل عن ملف النفط

أكد عضو اللجنة املالیة النیابیة النائب شیروان 
می�رزا ،ان�ه ال يمك�ن تضمین م�رشوع قانون 
املوازن�ة املالی�ة االتحادي�ة لع�ام 2021 رواتب 
موظف�ي اقلی�م كردس�تان بمع�زل ع�ن ملف 

النفط.
وقال میرزا ، انه ال يمكن اضافة فقرة يف قانون 
املوازن�ة تضم�ن روات�ب موظفي كوردس�تان 
بمع�زل ع�ن مل�ف النف�ط كم�ا كان الحال يف 
موازنة عام 2019 ،موضحا ان ھذا املوازنة يتم 
اقرارھا قبل أشھر من اجراء االنتخابات املبكرة 
وھ�و ما يجعل ھ�ذه املوازنة انتخابیة، حس�ب 
تعبیره، واالطراف السیاس�یة تسعى بشكل او 

آخر اىل تحقق مكاسب لنفسھا.
وش�دد ع�ىل رضورة تمري�ر قان�ون املوازن�ة 
االتحادي�ة للعام الج�اري بالتواف�ق بین الكتل 
السیاس�یة، مبینا بان قان�ون املوازنة عىل اننا 
ال نرغ�ب يف ان تم�رر املوازن�ة باالغلبیة ودون 
االتحادي�ة يج�ب ان يم�رر بالتواف�ق ويضمن 
حصة اقلیم كردس�تان، مش�ددا تواف�ق الكتل 

السیاسیة.وقامت اللجنة بخفض حجم املوازنة 
م�ن 164 ترلیون دين�ار إىل نحو 5.127 ترلیون 
دينار، ورفعت الس�عر التخمیني لربمیل النفط 
للربمیل، حیث كانت حصة إقلیم كردستان من 
املوازن�ة تقدر أول األمر بأكثر من 9.13 ترلیون 
دين�ار، ومع م�ن 42 إىل 45 دوالرا وأنھا حددت 
بنس�بة 67.12 %لك�ن حج�م ھ�ذه الحصة لم 

يحدد بمبلغ معین حتى اآلن.

 اقتصادي: تشكيل لجنة لالصالح خطوة
 جيدة لتطبيق بنود الورقة البيضاء

اكد الخبري يف الش�ان االقتص�ادي رعد تويج، ان 
تش�كيل لجنة لالصالح االقتصادي تعترب خطوة 
جي�دة وغ�ري مس�بوقة لتطبي�ق بن�ود الورق�ة 

البيضاء.
وقال تويج  :ان« تش�كيل لجنة لالصالح من قبل 

رئيس الوزراء تعترب خطوة غري مسبوقة وجانبا 
تطبيقي�ا للورقة البيضاء وبالت�ايل بداية لهيكلة 
االقتص�اد العراقي وتحليل مكام�ن الخلل والتي 
تتمرك�ز يف ريعي�ة االقتصاد ومحاول�ة تخليص 
االقتص�اد العراق�ي م�ن الفج�وات واالهتزازات 
وخاص�ة االزمة املالي�ة االخرية وتوقع�ات البنك 
ال�دويل لحال�ة االنكم�اش بنس�بة 12% يف ه��ذا 

العام.
واش�ار اىل ان« ارتف�اع اس�عار النف�ط فوق 60 
مس������اهما  عام�ال  يعت�رب  للربمي�ل  دوالرا 
ورئيسيا لدعم موجة االصالح والستكمال عملية 

االصالح«
ودع�ا توي�ج اىل ش�طر االقتص�اد العراق�ي اىل 
بالقطاع�ات  يتعل�ق  االول  الش�طر  ش�طرين 
الخ�ارسة وكيفي�ة اصالح�ه والش�طر الراب�ح 
وكيفية تعميق�ه ورضورة االعتماد عىل التنمية 
البرشية مما سيساهم يف تعجيل عملية االصالح 
وبن�اء ق�درات وهي�����اكل جدي�دة لالقتصاد 

العراقي.
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أخبار من 
الصحف 

والمجالت

تقرير: ترامب يواجه مصيرًا خطيرًا في محاكمة العزل

ذي نيشن: وقف الدعم األميركي للسعودية ليس كافيًا إلنقاذ اليمنيين

المراقب العراقي/ متابعة...
أعلن املتحدث العس�كري باس�م حركة أنصار 
الل�ه، يحيى رسيع، أن أربعة طائرات مس�رة 
تابع�ة له�م اس�تهدفت مراب�ض الطائ�رات 

الحربية بمطار أبها الدويل يف السعودية.
وق�ال رسيع “س�اح الجو املس�ر يس�تهدف 
مرابض الطائرات الحربية يف مطار أبها الدويل 
والذي يس�تخدم ألغراض عسكرية الستهداف 
الش�عب اليمن�ي وذلك بأربع طائرات مس�رة 
ن�وع صماد 3 وقاص�ف 2k  ظه�ر يومنا هذا 

األربعاء وكانت اإلصابة دقيقة”.
“تتجاه�ل  الس�عودية  أن  إىل  وأش�ار رسي�ع 
كل تحذيراتنا الس�ابقة واملتكررة باس�تخدام 

املطارات املدنية ألغراض عسكرية”.
اس�تمر  “عملياتن�ا مس�تمرة طامل�ا  وتاب�ع 

العدوان”.
وأعل�ن التحالف بقي�ادة الس�عودية، يف وقت 
سابق من األربعاء، إعانه السيطرة عىل حريق 
صغر نشب يف طائرة مدنية بمطار أبها، جراء 

هجوم شنته حركة أنصار الله.

المراقب العراقي/ متابعة...
دعت وزارة الدفاع األملانية إىل تحديث 
واس�ع النطاق للبوندس�فر )القوات 
خلفي�ة  ع�ىل  األملاني�ة(  املس�لحة 
“تهديدات عس�كرية وسياسية” من 

جانب روسيا.
ج�اء ذل�ك يف وثيق�ة برنام�ج مقدم 
إىل البوندس�تاغ وّقع�ت عليه�ا وزيرة 
أنغريت كرام�ب كارينباور،  الدف�اع، 
املس�لحة  للق�وات  الع�ام  واملفت�ش 

األملانية، إبرهارد زورن.
الت�ي  الوثيق�ة  ه�ذه  ن�ص  يف  وورد 
ُن�رت مقتطفات منها ي�وم الثاثاء 
9 ش�باط يف صحيف�ة “فرانكفورت�ر 
“الجي�ش  تس�ايتونغ”:  ألغماين�ه 
األملاني ليس مستعدا بعد بشكل كاف 
ملواجه�ة تحديات الي�وم والتهديدات 

املستقبلية”.
كارينب�اور  كرام�ب  يش�ر  وكم�ا 
وزورن، فإن القوات املسلحة األملانية 

تعان�ي من نقص التمويل، عاوة عىل 
أنه�ا “موجهة من جان�ب واحد نحو 

املهمات الخارجية”.
ه�ذه  يف  والص�ن  روس�يا  وُقدم�ت 
“منافس�تان  أنهم�ا  ع�ىل  الوثيق�ة 
روس�يا  أن  ورأت  اس�راتيجيان”، 
تعمل ك�”قوة معارض�ة فيما يتعلق 

بالغرب”.
روس�يا  ف�إن  الوثيق�ة،  وبحس�ب 
“تعم�دت انتهاك االتفاقي�ات الدولية 

وتزايدت مؤخرا التهديدات العسكرية 
والسياس�ية من جانبه�ا”، ووصفت 
الوثيقة الص�ن بأنها أصبحت “العبا 

بارزا بشكل متزايد”.
وتدعو الوثيقة الحكوم�ة األملانية إىل 
إياء اهتم�ام خاص بتطوي�ر الدفاع 
الج�وي وتطوي�ر الطائرات املس�رة، 
فيما ينتظ�ر أن يجري يف أي�ار املقبل 
األملان�ي  الجي�ش  “عقي�دة  ط�رح 

املستقبيل”.

المراقب العراقي/ متابعة...
رسق�ت كوريا الش�مالية خال األش�هر املاضية 
أكث�ر من 300 ملي�ون دوالر رقمية عرب هجمات 
إلكرونية، به�دف تمويل برامجه�ا الصاروخية 
والنووي�ة املحظ�ورة، وفق ما ب�ّن تقرير رسي 

لألمم املتحدة.
وأورد التقري�ر ال�ذي أعدت�ه مجموع�ة خ�رباء 
مكلف�ن مراقب�ة تطبي�ق العقوبات ض�د بيونغ 
يانغ، أن »مجموع رسق�ات البضائع االفراضية 
التي ارتكبتها الباد بن 2019 ونوفمرب )تشؤسن 
الثان�ي( 2020 يص�ل إىل 316.4 ملي�ون دوالر«. 

وج�رت قرصن�ة مؤسس�ات مالي�ة وبورص�ات 
الصاروخي�ة  الربام�ج  تطوي�ر  تموي�ل  به�دف 
والنووي�ة الكورية الش�مالية، كما أف�اد التقرير 
ال�ذي اطلعت علي�ه وكالة الصحافة الفرنس�ية. 
ورُسق�ت غالبية املبلغ يف عمليت�ن ارتكبتا أواخر 

.2020
وقامت كوريا الش�مالية بتعبئ�ة آالف القراصنة 
االلكرونين الس�تهداف رشكات ومؤسس�ات يف 
كوريا الجنوبية وأماكن أخرى يف العالم. وتشمل 
مهمته�م أيضاً إيجاد مصادر دخل تعوض بيونغ 
يانغ عن خس�ائرها بس�بب العقوبات املفروضة 

عليها عىل خلفية برنامجها الصاروخي النووي.
املتح�دة  الوالي�ات  ب�ن  املفاوض�ات  ووصل�ت 
وكوريا الش�مالية إىل حائط مس�دود منذ فش�ل 
قم�ة هانويبن الرئيس األمركي الس�ابق دونالد 
ترمب والزعيم الكوري الشمايل كيم جونغ أون يف 
2019 لعدة أس�باب، منها الفشل يف االتفاق عىل 
التنازالت التي س�تقدمها كوريا الشمالية مقابل 

رفع العقوبات الدولية عنها.
وكشف كيم يف عرضن عسكرين يف ترين األول 
وكان�ون الثان�ي، أنواع�ا جديدة م�ن الصواريخ 
وأعرب عن رغبته تعزيز الرسانة النووية للباد.

أنصار اهلل يستهدفون مطارًا سعوديًا بأربع مسيرات

تقرير أممي يتهم كوريا الشمالية بسرقة 300 مليون دوالر إلكترونيًا

ألمانيا تخشى من »تهديدات« عسكرية وسياسية روسية

المراقب العراقي/ بغداد...
اكد تقرير ملوقع )ذي نيش�ن( االمريكي املعني 
بحق�وق االنس�ان ان وق�ف الوالي�ات املتحدة 
لدعمها العس�كري للس�عودية يف عدوانها عىل 
اليم�ن غ�ر كاف يف ظ�ل االوض�اع االنس�انية 
الكارثي�ة التي تعيش�ها الباد، ويج�ب تقديم 
املس�اعدة للطبق�ات الدنيا واملهمش�ن لوقف 

وصول الباد اىل حافة املجاعة.
وذك�ر التقري�ر ان ”جماعات حقوق االنس�ان 
الدع�م  وق�ف  باي�دن  ادارة  بق�راري  رحب�ت 
العسكري للس�عودية ورفع حركة انصار الله 
م�ن قائمة االره�اب وهو القرار ال�ذي اتخذته 

ادارة ترامب يف االيام االخرة من واليته“.

واضاف ان�ه »عىل الرغم من هذه الخطوة فان 
هناك الكثر مما يجب القيام به من أجل إنهاء 
العن�ف واملعان�اة التي صاحبت ذل�ك العدوان، 

فق�د مات أكثر م�ن 233 ألف ش�خص نتيجة 
للحرب، ويعيش ح�وايل 16 مليون يمني حالًيا 
يف أوضاع تعاني من انعدام األمن الغذائي، فيما 
حذرت األمم املتحدة مؤخرًا من أن بعض أجزاء 

الباد تنزلق نحو املجاعة”.
وتاب�ع ان ”مجرد انه�اء التدخ�ل االمريكي ال 
يمك�ن أن يحقق الس�ام يف اليم�ن، فاملطلوب 
جه�ود نش�طة لبن�اء ذلك الس�ام، فق�د أدت 
الح�رب إىل تفاق�م املش�اكل العرقي�ة والدينية 
ودمرت البني�ة التحتية للب�اد نتيجة القصف 
مم�ا يتطلب عم�ل كثر الع�ادة اعم�ار الباد 
واص�اح الظ�روف االقتصادي�ة الس�يئة التي 

تعيشها الفئات االضعف يف املجتمع اليمني”.

المراقب العراقي/ بغداد...
حذر مستش�ار س�ابق لدونال�د ترامب رفض 
الكش�ف عن هويته م�ن ان الرئيس االمريكي 
الس�ابق قد يك�ون يف وضع خط�ر اذا وجهت 
اليه ته�م جنائي�ة يف محاكمة العزل، مش�را 
اىل أن بقية املستش�ارين يشعرون بالفزع من 
الدفاع القانون�ي املقدم يف محاكمة اإلقالة وال 

احد يريد العمل معه.
ونقلت شبكة يس أن أن يف تقرير عن مراسلها 

جي�م اكوس�تا قول�ه إن ”ذلك امر ق�اس فقد 
تحدث�ت اىل ج�زء من فري�ق الرئيس الس�ابق 
وعرض الدفاع القانوني عن ترامب وكيف كان 

غر متماسك يف بعض األحيان”.
واضاف ”بشكل أس�ايس إن جزًءا من مشكلة 
الرئي�س الس�ابق هو أن�ه كان يواجه صعوبة 
يف تجمي�ع صوت فريق قانوني قوي لصالحه. 
فريق�ه القانون�ي األول ق�ام بإنقاذه بش�كل 
أس�ايس قب�ل ح�وايل أس�بوع وكان ع�ىل هذا 

الفريق التدخل “.
وتاب�ع انه ”وعىل حد تعبر مستش�ار الرئيس 
الس�ابق، قد يكون ترامب يف خطر حقيقي إذا 
انتهى به املطاف يف مواجهة إجراءات محكمة 
جنائي�ة، فه�و يف وضع ضعي�ف إذا اتهمه أي 
ش�خص وال أحد يريد العمل معه وقد تكش�ف 
ه�ذا الضعف ال�ذي رأين�اه منذ حادث�ة مبنى 
الكابيت�ول حي�ث ق�دم فري�ق ع�زل الرئيس 

السابق دفاعهم القانوني الهزيل“.

المراقب العراقي/ متابعة...
اعترب املتحدث باسم لجنة اإلعمار الربملانية اإليرانية، الربز حسيني، 

أن روسيا تعد سوقا جيدة للسلع اإليرانية، ال سيما معدات البناء.
وأشار الربز حسیني، يف ترصيح صحفي، إىل رضورة تنمية العاقات 
االقتصادية بن إيران وروس�يا، موضح�ا، أنه بالنظر إىل مكانة هذا 
البلد )روسيا( عىل صعيد الجغرافيا والطاقات الهائلة ينبغي تفعيل 

الدبلوماسية االقتصادية اإليرانية.
وأضاف: “ينبغ�ي لوزارة الخارجي�ة اإليرانية توطي�د العاقات مع 
البل�دان األخ�رى وف�ق مبدأ ص�ون االس�تقال االقتص�ادي واتباع 
سياس�ة تثمر ع�ن تنمية الطاقات الذاتية عىل صعيد الدبلوماس�ية 

االقتصادية للباد”.
ووصف الربملاني اإليراني روسيا بالبلد الكبر، الذي يؤدي دورا مهما 
ع�ىل الصعد السياس�ية واالقتصادي�ة يف العالم، موضح�ا أن إيران 
وروس�يا ترتبطان بعاقات وثيقة من�ذ زمن بعيد، ومن جهة آخرى 
تعد روس�يا س�وقا جيدة لتصدير الس�لع اإليرانية، ال سيما معدات 

البناء، بفضل مساحتها الشاسعة.
ولف�ت إىل أن املحاصي�ل الزراعية اإليرانية تش�كل مصدرا آخر لقوة 
الباد بفضل تعدد املناخ، كما أن روس�يا تش�كل س�وقا واعدة لهذه 
املنتج�ات بالنظر لتعدد أوجه املواص�ات واالتصاالت يف البحر والرب 

وسكك الحديد التي تربط بن البلدين.

المراقب العراقي/ متابعة...
ش�هدت مدن فلس�طينيي 48 دعوات للخروج ضد رشطة االحتال 
اإلرسائييل غداً الجمعة، يف اس�تمرار للتصعيد ضدها، بسبب انتشار 

العنف والجريمة.
ودش�ن نش�طاء حمل�ة “الجمع�ة نازلن!” ع�رب مواق�ع التواصل 

االجتماع، للدعوة إىل استمرار التظاهر ضد جرائم االحتال.
ون�رت لجن�ة “املتابع�ة العلي�ا للجماه�ر العربية”، الت�ي تنظم 
الفعالي�ات االحتجاجي�ة، بيانا، احتفت في�ه ب�”عرات اآلالف من 
جماهر شعبنا التي ش�اركت يف األيام واألسابيع األخرة يف سلسلة 
مظاهرات، ضد تواطؤ الحكومة اإلرسائيلية مع استفحال الجريمة، 
وبشكل خاص مظاهرة طمرة السبت املايض، واملظاهرات يف مدينة 

أم الفحم”.
ودع�ت إىل “تصعيد النضال، ووقف فوري لحال�ة الردي الخطر يف 

شبكات التواصل، عىل خلفية االنتخابات اإلرسائيلية”.
وأك�د رئيس املتابعة، محم�د بركة، أهمية مظاه�رة طمرة، وزخم 
املش�اركة فيها، وأيضا زخم املظاه�رات يف أم الفحم وباقة الغربية، 

وعرات التظاهرات التي شهدتها مدن فلسطينية محتلة.

السلع اإليرانية تجد طريقها نحو 
سوق عالمية جديدة

تحشيد فلسطيني لتظاهرة 
عارمة غدًا الجمعة

الفّك األميركي يستعد لقضم الجزء الشمالي 
الشرقي من سوريا

المراقب العراقي/ متابعة
يبدو أن قوات سوريا الديمقراطية »قسد« 
ال تريد أي حل يف الشمال الرقي، فهي ال 
تأبه بأي وس�اطة عىل م�ا يبدو طاملا انها 
تتلقى دعماً مبارشاً من االدارة االمريكية، 
التي أعادت تفعيل دور »قس�د« االجرامي 
يف ش�مال رشق س�وريا، فهي تسعى بكل 
ما تملك لس�لخ هذا الجزء عن الوطن األم، 
مع العلم أن أبناء تل�ك املناطق خليط من 
جميع القوميات، فهم ليس�وا كرداً فقط، 
وانم�ا هن�اك مكون�ات عربي�ة اس�امية 
ومسيحية وأش�ورين، ولكن قسد وبدعم 
أمريكي تري�د تجاوز كل ه�ذه القوميات 
وتضييق الخناق عليهم لتنفرد بالسيطرة 

عىل تلك املناطق.
الوقائع ع�ىل االرض تدل عىل أن »قس�د« 
تس�عى للس�يطرة عىل الش�مال الرقي 
بمساعدة امريكية، فبعد أن عقدت اتفاقا 
برعاية روس�يا يقيض، بفتح الطرق أمام 
حرك�ة الس�يارات واملواطنن حيث رفعت 
ق�وات س�وريا الديمقراطية ي�وم الثاثاء 
الفائت حصارها عن مركز مدينة الحسكة 
ش�مال رشقي س�وريا، وأزال�ت الحواجز 
اإلس�منتية من محيط حي�ي حلكو وطي 
يف مدينة القامش�يل، الخاضعن لسيطرة 
النظام الس�وري، بعد الوساطة الروسية، 
ولكنها خال س�اعات قليل�ة خرقت هذا 
االتفاق وبدأت بنص�ب الحواجز واعتقال 
املدنين والعس�كرين  الش�باب  ع�رات 
وتمن�ع دخول الطح�ن إىل أحياء وس�ط 

مدينة الحسكة.
ويف خض�م الرصاع ب�ن قس�د واملكونات 
العربية التي عملت عىل مواجهة املروع 
االنفصايل لقسد، مارست األخرة عمليات 
تهج�ر ممنهج�ة للمكون�ات العربية من 
املناط�ق التي س�يطرت عليها، كما قامت 
بحمات اعتقال واس�عة للش�باب العربي 
وزجه�م يف معس�كرات التدري�ب التابعة 
له�ا، إضافة ملص�ادرة املمتل�كات العامة 
والس�لب  النه�ب  وعملي�ات  والخاص�ة 
وتدمر القرى العربية بش�كل كامل ومنع 

أهلها من العودة إليها.
أن  الس�ورية  »س�انا«  وكال�ة  وذك�رت 
»ميليشيا قسد عمدت بعد ساعات من بدء 
رفع حصارها الجائر عىل املدنين يف حيي 
حلكو وطي، إىل إعادة نصب حواجزها عند 
فرن البعث ومدينة الشباب وشارع الربج 
عن�د دوار املحكم�ة إضاف�ة إىل التضييق 
عىل املدني�ن من خال تش�ديد إجراءاتها 
التعس�فية عىل عدد من الحواجز الواقعة 
يف مداخ�ل األحي�اء حيث تقوم امليليش�يا 
بتفتيش األجهزة الخلوية للمواطنن بحثا 
عن مش�اركن يف االحتجاجات الش�عبية 

التي ج�رت تنديدا بالحصار مع الس�ماح 
ملرور السيارات الخاصة باستثناء الشارع 

املؤدي إىل مخبز البعث«.
وأضافت الوكالة أن »ميليشيا قسد منعت 
الشاحنات التي تحمل الطحن من دخول 
مركز مدينة الحسكة وفرن البعث وبالتايل 
اس�تمرار توقف األفران العامة والخاصة 
عن العمل« مشرة إىل مواصلة امليليشيات 
اختطاف عدد من املوظفن يف املؤسس�ات 
الحكومية فيما حاولت مجموعة مسلحة 
تابعة لها خطف أحد ش�يوخ العشائر من 
عش�رة طي قب�ل أن يتمكن م�ن اإلفات 
منهم عند مدخل الحي الذي يسكن فيه«.

وتعت�رب ه�ذه الحمل�ة األكرب م�ن نوعها، 
حي�ث ت�م اعتقال الع�رات منه�م دون 
معرفة األس�باب، وأفادت مصادر محلية 
من الحسكة نقاً عن مصادر عشائرية أن 
مسلحي تنظيم »قسد«، وبدعم من قوات 
االحتال األمريكي املوالن لها، نفذوا خال 
األيام املاضية حملة مداهمات واعتقاالت 
واسعة ضد أنباء القبائل العربية )عشائر 
القضاة والبوحسوني والفاضل من قبيلة 
الجبور وقبيلة الجحيش وقبيلة الس�ياد( 

يف ق�رى بلدت�ي ت�ل الش�اير والدشيش�ة 
جنوبي محافظة الحسكة.

م�ن  الع�رات  أن  املص�ادر  وأضاف�ت 
السيارات العسكرية واملئات من مسلحي 
التنظيم املوالن للجيش األمريكي، وبدعم 
م�ن مروحياته وف�رق مخابرات�ه، نفذوا 
حمل�ة مداهم�ات واس�عة ض�د من�ازل 
املدنين يف ق�رى املدينة والقرص والفاضل 
الهنيديس وبلدتي تل الش�اير والدشيشية 

)85 كم جنوبي الحسكة(.
وتابع�ت املصادر ب�أن مس�لحي التنظيم 
قاموا أيضا بنص�ب حواجز عىل الطرقات 
باملدرع�ات  والفرعي�ة مزودي�ن  العام�ة 
األمريكي�ة، وب�دأوا باعتق�ال واختط�اف 
العرات م�ن املدنين، كما داهموا منازل 
املدني�ن خصوص�ًا يف أوق�ات الليل حيث 
ث�م تجميع املعتقل�ن يف إحدى مدارس تل 

الشاير والفرعية.
وأش�ارت املص�ادر إىل أن ع�دد املعتقل�ن 
واملختطفن وصل يوم الس�بت 6 ش�باط، 
إىل أكثر من 100 معتقل مدني بعد اقتحام 

منازلهم والعبث بها.
وأوضحت املصادر العش�ائرية بأن الهدف 

م�ن ه�ذه االعتقاالت ه�و إخض�اع أبناء 
القبائ�ل العربية وتخويفهم إثر التوس�ع 
الش�عبية  املقاوم�ة  لعملي�ات  الكب�ر 
العشائرية وخروجهم بمظاهرات رافضة 
لتواج�د الجي�ش األمريك�ي، واس�تمراره 
بعملي�ات رسقة النف�ط والغ�از والقمح 

السوري.
بدوره�ا قال�ت مص�ادر إعامي�ة تابع�ة 
لتنظيم »قس�د« املوايل للجيش األمريكي، 
بري�ف  الواس�عة  االعتق�االت  حمل�ة  إن 
محافظ�ة الحس�كة الجنوب�ي يع�ود إىل 
تصاع�د عملي�ات وهجم�ات ما اس�مته 
خايا تنظيم »داعش« اإلرهابي يف منطقة 

ريف دير الزور.
تس�تمر  العملي�ة  أن  املص�ادر  وتابع�ت 
ع�رب كامل صحراء دير ال�زور وعىل طول 
الحدود الس�ورية العراقية، حيث تم خال 
األرب�ع والعري�ن س�اعة األوىل، اعتقال 
العرات من األشخاص وضبط كمية من 
الذخ�رة، وأن العملي�ة ال تزال مس�تمرة، 
حيث اعرفت باعتقال 60 ش�خصاً خال 

يومي الخميس والجمعة.
ويّتض�ح م�ن خ�ال تح�ركات »قس�د« 

و«داع�ش« األخ�رة، أن هن�اك محاول�ة 
لتس�خن وتوتر األوضاع يف سوريا، ومن 
يمس�ك بامللف األمركي يف رشق س�وريا، 
هو من يح�رص عىل الترسيع والتس�عر 
يف خلط بع�ض األوراق يف املنطقة، قبل أن 
يعلن بايدن سياسته الواضحة يف سوريا.

لذلك نشهد مؤخراً نشاطاً كبراً يف سوريا، 
أوالً من خال اس�تقدام مس�لحي داعش 
من س�جون »قسد« يف الش�مال إىل قاعدة 
»التل«، وهناك رصد تحركات هذه الخايا 
الت�ي هاجمت عنارص وحاف�ات للجيش 
الس�وري أكثر م�ن مرة من�ذ نهاية العام 

2020 وحتى اليوم.
باإلضافة إىل ما تفعله »قسد« يف الحسكة 
وقامشيل، وكيف حارصت مناطق تواجد 
الدولة والجيش السوري، وال تزال ترضب 
ه�ذا الحصار من�ذ أكثر م�ن 10 أيام، من 
دون أن تس�مح بدخ�ول امل�واد الغذائّي�ة 

واألدوية واملساعدات االنسانّية.
ه�ذه التح�ركات، ه�ي م�ا تبن�ي علي�ه 
واشنطن يف محاولة لخلط جميع األوراق، 
بمواجهة الجيش�ن الس�وري والرويس يف 

املنطقة.

»قسد« تصنع الفوضى إرضاء لـ»سيدها«



5صحيفة-يومية-سياسية-عامة Aآراء l m u r a q e b  A l i r a q i  N e w s p a p e r

الكامیره كلمة أصلهـا عربي من كلمة قمرة حیث أن عالم البصريات العربي إبن الهـیثم كان يستخدم العدسات في بحوثه وهـو أول من 
أسس لهـذا العلم وفي العصر الحديث لم تستخدم لغرض المراقبة مع أول ظهـور لهـا فقد بدأت رحلة الكامیره في تسجیل األحداث مع الفن 

السینمائي ففي 1894 سجل توماس إديسون المخترع األمريكي الشهـیر براءة اختراع لجهـاز العرض) الكینتوسكوب ( لینتج أول فلیم متحرك 
مدته 15 ثانیة .

بقلم/  إسماعیل كريم جفات الگريطي
 إنترش ھذا االخرتاع خارج أمريكا وحین وصل 
لفرنس�ا اندھ�ش الفرنس�یون لھ�ذا االخرتاع 
فطور اإلخوان لومییر تقنیة أديسون فیما بعد 
واخرتعوا جھاز س�مي سینما توجراف يف عام 

1895
وب�دأت تخ�رج كامی�ره الفیدي�و إىل الش�ارع 
فراجت ھ�ذه الصناعه وتولدت ب�ذور كامیره 
املراقب�ة ويف غض�ون الح�رب العاملی�ة ط�ور 
األملان تكنلوجیا تقنی�ات املراقبة لتتبع اطالق 
الصواريخ ، ثم إنتقلت ھذه التقنیة إىل الواليات 
املتحدة لتس�تخدم الختبارالقنابل الذرية ، ولم 
يكن الب�رش مراقبین حتى ع�ام 1960 حینما 
اس�تخدمت بريطانیا الكامیره للتجس�س عىل 
امللوك التايلالنديین أثناء زيارتھم لھا ، لتستمر 
بعدھا مس�یرة بريطانیا يف الرتويج الستخدام 
الكامی�رات يف املیادين العام�ه لغرض الحماية 
ونرش األم�ن ويقدر أن 20 باملائة من كامیرات 
املراقبة يف العالم موجودة يف بريطانیا وأن ھناك 

كامیره لكل 14 مواطن يعیش يف بريطانیا.
وكان ألح�داث 11 س�بتمر أيل�ول 2001 أثر يف 
املبالغة يف اس�تخدام الكامیرات ، فقد ش�ھدت 
 30 بی�ع  و2011   2001 ع�ام  بی�ن  الف�رتة 
ملی�ون كامیره مراقبة داخ�ل الواليات املتحدة 

األمیركیة وحدھا.
وس�اھمت الكامیرات التي ت�م تركیبھا خالل 
الف�رتة املاضیة عىل املس�توى املح�ي يف بغداد 
واملحافظات األخرى رغم بس�اطتھا وقلتھا يف 
رصد العديد من الحوادث الجنائیة واإلرھابیة . 
والبد أن يأخذ اإلعالم دوره يف تثقیف املواطنین 
تج�اه اقتن�اء كامی�رات املراقبة كي يس�اھم 
املواطن يف اس�تتباب األمن فاملجرم مھما تكن 
حنكته وخربته س�یرتدد ألف مرة قبل أن ينفذ 

أي جريمة مع ش�كه بوج�ود كامیرات مراقبه 
وعلیھا يقع عاتق تثقیف�ه عىل توثیق الجرائم 
لدى وقوعھا من خالل كامیرات املراقیة أو من 
خالل الھواتف املحمولة إذا ما صادف وجودھم 
بم�رح الجريم�ة كونھا تلع�ب دورا األمن يف 
كش�ف الجرائ�م الجنائیة كونھا حج�ة ودلیل 
إثب�ات عىل املتھمی�ن أثناء تقديمھ�م للجھات 

القضائیة املختصة.
 وم�ع التط�ور الكبی�ر يف عال�م تكنولوجی�ا 
املعلوم�ات واإلتصاالت أصب�ح وجود الكامیره 
أم�را رضوري�ا يف مدخ�ل كل مدين�ة ويف كل 
ح�ي وزقاق وش�ارع وبیت ألنھ�ا أي )كامیره 
املراقبة( تس�اھم مس�اھمة فعال�ة ومؤثرة يف 
مس�اعدة أجھزة األمن ونتائ�ج إيجابیة طیبة 
ع�ىل املس�توى املح�ي فق�د تمكن�ت األجھزة 
االس�تخبارية يف كش�ف خیوط أكث�ر الجرائم 
تعقی�دا كجرائ�م اإلرھاب والخط�ف والرقة 
األجھ�زة  اس�تطاعت  املث�ال  س�بیل  فع�ىل 
األمنی�ة التوصل ملعرفة املنفذي�ن واملخططین 
لجرائ�م معقدة منھ�ا جريمة تفجی�ر الكرادة 
يف بغ�داد بتاري�خ 13/7/2016 بع�د تعق�ب 
الكامی�رات ومعرفة الجن�اة باإلضافة إىل خط 
س�یر العجله م�ن منطقة انطالقھ�ا إىل مكان 
تفجیرھ�ا وھناك أمثل كثیرة عىل ذلك ،أما عىل 
املس�توى العربي عىل سبیل املثال فقد ساعدت 
الكامیرات يف كش�ف رس مقتل الفنانة سوزان 
تمی�م يف 2008 يف إم�ارة دب�ي حی�ث كش�فت 
كامی�رات املراقبة عن ح�ذاء الريايض والقبعة 
الت�ي إرتداھ�ا املجرم وبع�د إج�راء التحريات 
إتض�ح أن املج�رم ھ�و ش�خص مع�روف تم 
كش�ف ع�ن ھويت�ه حی�ث تطابق�ت مالم�ح 
الصورة التي التقطتھا الكامیرات مع مالمحه 
وكذلك س�اعدت الكامیرات يف ح�ل لغز قضیة 

إغتی�ال القیادي الفلس�طیني محم�د املبحوح 
يف دب�ي 19/1/2010حینھ�ا أك�دت التقارير 
الطبیة وفات�ه طبیعیة نتیج�ة جلطه دماغیة 
ث�م أظھرت تس�جیالت كامی�رات املراقبة غیر 
ذال�ك حیث تم التوصل إىل ش�بكة من املوس�اد 
الصھیون�ي خططت ونف�ذت جريمتھا وكذلك 
مقت�ل الصح�ايف املع�روف الس�عودي جم�ال 
خاش�قجي كان�ت الكامی�ره البط�ل األول يف 
الحكاية والدلی�ل الحقیقي من خالل الكامیره 
املثبتة فوق أحد األكش�اك يف اس�طنبول والتي 
القنصلی�ة  إىل  الخاش�قجي  دخ�ول  وثق�ت 
الس�عودية يف اس�طنبول ال�ذي لم يخ�رج أبدا 
بعدھا ب�دأت أصاب�ع اإلتھام تش�یر إىل تورط 

القنصلیة السعودية .
خالصة القول أصبحت كامیرات املراقبة حاجة 
رضوري�ة ملح�ة وھ�ي إحدى ممی�زات عرص 
التط�ور حتى صارت أحد أدلة اإلثبات الجنائي 
يف العديد من القضايا والحوادث الجنائیة وھنا 
البد من حث الجھ�ات التنفیذيه وبالخصوص 
املحافظین يف املحافظ�ات العراقیة من إصدار 
أوام�ر إداري�ة يل�زم جمی�ع املح�ال التجارية 
كامی�رات  برتكی�ب  والس�یاحیة  والصناعی�ة 

مراقبة داخل
وخارج املحل . 

واليس�مح بتجدي�د تراخیص مزاولة النش�اط 
لھ�ذه األماك�ن إال بعد تركیب ھ�ذه الكامیرات 
كما يلزم القرار الھیئات واملنش�آت الحكومیة 
وامل�دارس  العب�ادة  ودور  الش�باب  ومراك�ز 
واملستش�فیات برتكیب كامی�رات مراقبة عىل 
جمی�ع املداخ�ل واملخ�ارج لھ�ا مثلم�ا لجأت 
ال�دول الحديثة إلص�دار قوانین تل�زم برتكیب 
الكامی�رات يف األماك�ن العامة م�ن أجل حفظ 

األمن .

بقلم/ مهدي المولى 
أثبت بما ال يقبل أدنى ش�ك ان الذين يرصون عىل بقاء 
الق�وات األمريكية هم دواعش السياس�ة أي جحوش  
وعبي�د ص�دام ودواعش اإلره�اب الوهاب�ي الصدامي  
املدعوم�ة واملمول�ة م�ن قبل آل س�عود ألنه�ا رأت  يف 
الق�وات األمريكيةه�ي الق�وة الوحي�دة الق�ادرة عىل 
حمايته�م والدفاع عنهم  نعم  اختف�ت بعد هزيمتهم 
أمام قواتنا األمنية الباس�لة ) جيش ورشطة وحش�د 
مق�دس(   فعاش�وا خالل هذه الفرتة  م�ن أجل تهيئة 
أنفس�هم تنظيما وتدريبا وتسليحا  والعودة مرة ثانية 
تحت حماية الق�وات األمريكية معتذرين لها ونادمني 
عىل ترصفاتهم ضدها  ألنهم كانوا يقصدون الش�يعة 
يف الع�راق وما عبارة أمريكا  املحتلة مجرد غطاء ليس 
إال  له�ذا ق�ررت  الق�وات األمريكي�ة حمايتهم بطرق 
مختلف�ة  م�ن غض�ب  الش�عب العراقي   وه�م الذين 
ذبحوا الش�باب وهتكوا الحرمات واغتصبوا األعراض 
ونهب�وا األموال وفجروا ودمروا املن�ازل ومراقد األئمة 
األطه�ار وكل رم�ز تاريخي حضاري وإنس�اني تحت 

ذريعة   طرد املحتل.
وعن�د التدقي�ق يف عبارة طرد املحتل أتضح لنا بش�كل 

واض�ح يقصدون الش�يعة يف الع�راق    وليس غريهم 
والدلي�ل عندم�ا توجه�ت الق�وات األمريكي�ة  الغرب 
العراق�ي  تمك�ن ه�ؤالء بمس�اعدة دواع�ش اإلرهاب 
الوهاب�ي الذي�ن جاء به�م ص�دام  وأس�كنهم مدينة 
الفلوج�ة الت�ي جعلها قنده�ار العراق  ب�ؤرة  الظالم 
الوهابي وقاعدة  انطالق لذبح العراقيني وتدمري العراق   
أعلن ه�ؤالء ترحيبهم بالق�وات األمريكية  وقالوا لهم  
ادخلوه�ا  بس�الم آمن�ني ب�رشط أن ال يدخ�ل معك�م 
شيعي فاريس مجويس   رغم أنها إشارة   واضحة  تدل 
عىل إنهم ليس�وا ضد أمريكا ب�ل أنهم يف خدمة أمريكا 
وإرسائيل  ألنهم يف خدمة أل سعود وعبيدها وآل سعود 

بقركم  ومن هنا بدا موقف أمريكا يتغري  تدريجيا.
ال ش�ك ان أمري�كا حررت الع�راق والعراقيني وخاصة 
الش�يعة الذين يمثلون أكثر م�ن 68 باملائة من نفوس 
العراق  منذ استش�هاد اإلمام عي  وحتى عرصنا وهم 
يعيش�ون حياة الذل والعبودي�ة مطعون يف رشفهم يف 
إنس�انيتهم  يف عراقيته�م يف أصله�م  يف دينهم   ال يثق 
به�م حتى إن الطاغي�ة املقبور قال عنه�م ال يملكون 
رشف وال كرامة يزنون بمحارمهم ونسائهم متهتكات  
يرفعن مالبس�هن فوق فروجه�ن   أرسهم  جده وأتى 

بهم مع الجاموس  من  أحدى الجزر  وأسكنهم جنوب 
العراق بل أقول كما قال  الكثري من الذين رافقوا صدام 
وزمرته  يف احتالل العراق وعىل رأسه  صالح عمر العي 
) العراق�ي فقد رشفه يف زم�ن صدام     وهذا يعني كل 
عراق�ي حر فق�د رشفه يف زمن صدام وليس الش�يعي 
الحر وحده اما الذي جعل من نفس�ه عبدا لصدام فهذا 
تنازل عن رشفه مسبقا لصدام وبعد  قرب صدام قدموا 

رشفهم  وتنازلوا عن إنسانيتهم آللسعود.
فأمري�كا تتعام�ل مع ش�عوب العالم  ال عىل أس�اس 
ه�ذا صديق وهذا عدو بل عىل أس�اس ما تحصل عليه 
م�ن دوالرات حت�ى لو بعد ح�ني  فهذه بق�ره الحلوب 
آل س�عود تصب ال�دوالرات  عليه صبا وبغري حس�اب 
وحس�ب الرغب�ة ويف أي وقت  ويف أي م�كان ومع ذلك  
كث�ري ما يهدده�ا ويتوعده�ا ويقول لها البق�رة التي 
يج�ف رضعها  ماذا يفعل به�ا صاحبها  فيقول يقوم 

بذبحها.
من هذا يمكننا الق�ول ان  بقر البيتني ) البيت األبيض 
والكنيس�ت اإلرسائي�ي(  العوائ�ل املحتل�ة للجزي�رة 
والخلي�ج آل س�عود آل نهيان آل خليف�ة  ومرتزقتهم  
القاع�دة داعش الوهابية  ومئ�ات املنظمات اإلرهابية 

الوهابي�ة املنت�رشة يف كل العال�م  كله�ا تدي�ن بالدين 
الوهاب�ي   إضاف�ة اىل جح�وش وعبي�د ص�دام الذين 
كان�وا يعبدون صدام وبعد قرب صدام عىل يد العراقيني 
األح�رار تحول�وا من عبادة صدام  اىل عبادة آل س�عود  
وأصبحوا جحوش وعبيد آل سعود فكل هؤالء توحدوا 
واتفق�وا  ع�ىل خطة واحدة    وهي تقس�يم العراق اىل 
دوي�الت تحكمه�ا عوائ�ل بالوراثة  بع�د القضاء عىل 
الش�يعة يف الع�راق   والقض�اء عىل املرجعي�ة الدينية  
والحشد الش�عبي وتفجري وتدمري مراقد أئمة الشيعة 
أبن�اء الرس�ول الكريم  وجع�ل العراق قاع�دة  تنطلق 
منها الكالب الوهابية والصدامية لذبح الش�يعة يف كل 

مكان من األرض.
لهذا ن�رى هؤالء العبي�د والخدم والبق�ر والذين باعوا 
رشفه�م وكرامته�م  مس�تعدون ان يقدم�وا كل يش 
عنه�ا  ويتنازل�وا  مقدس�اتهم   عرضه�م   أرضه�م 
لرب�ي البيت�ني األبي�ض والكنيس�ت مقاب�ل حمايتهم 
ومس�اعدتهم يف تحقيق أحالمهم ورغباتهم وهي ذبح 

الشيعة وتهديم مراقد أهل بيت الرسول.
ولكن هيهات ومليون هيهات ان يتم ذلك  إنهم ينهون 

ويقربون أنفسهم من حيث ال يدرون.

بقلم/ سمیر النصیري
ال يخف�ى ع�ىل املختصني وعىل الك�وادر املرصفية العاملة 
يف القط�اع امل�رصيف الخاص الظ�روف االقتصادية املعقدة 
وتداعيات انتشار فايروس كورونا والتجاذبات والرصاعات 
السياس�ية من قب�ل األح�زاب والكتل السياس�ية أدت إىل 
رضر كبري باالقتصاد الوطن�ي وتوقف الدورة االقتصادية 
والركود االقتصادي يض�اف إىل ذلك الرتاكمات والتداعيات 
يف عدم وجود منهج اقتصادي واضح للحكومات السابقة 

والضبابية وارتباك الرؤية لإلصالح االقتصادي الحقيقي.
وبما أن القطاع املرصيف هو الحلقة األساس�ية يف تنش�ط 
العملي�ة االقتصادي�ة لذلك فالظروف الحالية س�اهمت يف 
ضعف النشاط املرصيف مما كان له تأثرياته الواضحة عىل 
نقص الس�يولة واالي�رادات وانخفاض الودائ�ع واالئتمان 
والقروض والتسهيالت املرصفية بسبب توقف الدوام أثناء 
حظر التجوال الش�امل الكثر من 30 يوما وتقليص الدوام 
والنشاط املرصيف أثناء الحظر الجزئي للتجوال مما أدى إىل 

انخفاض كبري لإليرادات.
وبالرغم من اإلجراءات العديدة التي اتخذها البنك املركزي 
يف تقدي�م حزمة تس�هيالت عديدة للمص�ارف منها تعزيز 
س�يولتها بتخفيض نس�بة االحتياط�ي القانوني وتأجيل 
اقساط القروض وإيقاف وتأجيل الغرامات املفروضة عىل 

املصارف.
وم�ن خ�الل نظ�رة تحليلي�ة لواق�ع االقتص�اد العراق�ي 
والتحديات التي تواجه السياستني املالية والنقدية وبشكل 
خ�اص تحفي�ز وتنش�يط  االقتص�اد بالتموي�ل امل�رصيف 
والتس�هيالت املرصفية تقف التحدي�ات اعاله أمام تنفيذه 
يف الوقت الحارض بالرغم م�ن الجهود الكبرية التي يبذلها 

البن�ك املرك�زي من�ذ 2016 بتنفي�ذ أهداف اس�رتاتيجيته 
للسنوات )2016‐2020( والتي تحقق منها أهداف مهمة 
واساس�يه أبرزها التطورات البنيوي�ة والهيكلية والتقنية 
يف املص�ارف وزيادة نس�بة الش�مول املايل واالس�تثمار يف 
راس املال البرشي والس�ري بخطى حثيثة نحو االس�تقرار 
يف النظ�ام النق�دي وتحقيق االس�تقرار يف س�عر الرصف 
منذ 2018 ومازال إال أن املصارف الخاصة بحاجه ماس�ة 
وفورية إىل الدعم الحكومي من خالل دراس�ة مشاكلها يف 
الظرف الراهن يف خلية الطوارئ لالصالح املايل املش�كلة يف 
مجلس ال�وزراء لغرض إنقاذ بعض املصارف الخاصة من 

االنهيار . لذلك نقرتح مايي :‐ 
اوال‐ أن طبيع�ة نش�اطات املص�ارف تعتمد ع�ىل طبيعة 
النش�اط  وم�ادام  االقتصادي�ة،  القطاع�ات  نش�اطات 
االقتصادي يرتكز يف التجارة )االس�تريادات( يبقى نش�اط 
املصارف مرتكزاً ع�ىل التحويل الخارجي وما يرتبط بذلك. 
ل�ذا مالم تتح�رك القطاعات االخرى )الصناع�ة، الزراعة، 

السياحة وغريها( النتوقع تنوع النشاط املرصيف.
والجدير بالذكر انه بدون السيطرة عىل االستريادات سوف 
لن تنهض تلك القطاع�ات، وهو مايفر عدم التقدم عىل 
ق�روض جدية من خ�الل مب�ادرة البنك املرك�زي لتمويل 

املشاريع الصغرية واملتوسطة.
ثانيا‐ البد من توفري البيئة القانونية وبسط سلطة القانون 
من أج�ل القضاء عىل ظاه�رة التعثر يف تس�ديد القروض 
حي�ث بلغت الدي�ون املتعثرة بح�دود )5 تريلي�ون دينار( 
لغاية 30 / حزيران /2020 وهي تش�كل نسبه كبرية من 
مجم�وع االئتمان املمن�وح وبالتايل احج�ام املصارف عن 
تقديم القروض والتس�هيالت املرصفية لذلك نرى أن  عدم 

تفعيل قرارات مجلس الوزراء ولجنة الشؤون االقتصادية 
يف مجل�س ال�وزراء والتي س�بق أن صدرت س�ابقا لدعم 
القط�اع املرصيف وبش�كل خ�اص املص�ارف الخاصة ادت 
اىل عرقلة اعمال وانش�طة املصارف الخاصه واثر بش�كل 
كب�ري ع�ىل س�يولتها وايراداته�ا وودائعها لذل�ك ولغرض 
تج�اوز أزمة املص�ارف وبما يضمن انتق�ال املصارف من 
دور الصريف�ة إىل ال�دور التنموي وتنش�يط العمل املرصيف 
يف الظ�رف الراه�ن يتطلب من الحكوم�ة وبالذات مجلس 
الوزراء املوقر وخلية الطوارئ بتفعيل القرارات التي سبق 
ان أصدره�ا مجل�س الوزراء ولجنة الش�ؤون االقتصادية 

وهي كما موثقة باالرقام والتواريخ التالية:-
ثالث�ا‐ تفعيل جميع ق�رارات لجنة  الش�ؤون االقتصادية 
الخاصة بدعم املصارف الخاصه وبشكل خاص ماياتي:‐

1‐قي�ام وزارة املالي�ة بتغي�ري قرارها بع�دم قبولها بفتح 
حس�ابات مرصفية لل�وزارات ودوائر الدول�ة يف املصارف 
الخاصة وحرصه�ا يف املصارف الحكومية بموجب كتابها 
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2‐تفعيل قرار السماح للوزارات والدوائر الحكومية بفتح 
االعتم�ادات املس�تندية يف املص�ارف الخاص�ة لغاي�ة 50 
مليون دوالر بدون امل�رور بوزارة املالية واملرصف العراقي 

للتجارة.
3‐تفعيل قرار مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 2009 وقرار 
لجن�ة الش�ؤون االقتصادي�ة 141 بتاري�خ20/2/2012 
املرصفي�ة  املس�تندية  االعتم�ادات  تحوي�ل  بخص�وص 
الحكومية لغاية 30 مليون دوالر إىل املصارف الخاصة من 

خالل املرصف العراقي للتجارة.
4‐تفعيل قرار لجنة الش�ؤون االقتصادية رقم 253 لسنة 

2015 بخص�وص قب�ول الصكوك املصدقة م�ن املصارف 
الخاصة لدفع التأمينات والرسوم الكمركية والرضائب.

رابع�ا‐ تفعيل قرار مجلس الوزراء رقم 378 لس�نة 2018 
والخ�اص بجباية الرس�وم الحكومية يف دوائ�ر الدولة من 

خالل الدفع اإللكرتوني.
خامس�ا‐ تفعيل محكم�ة الخدمات املالية املش�كلة وفقا 
لقان�ون البنك املركزي 56 لس�نة 2004 وللمحكمة إحالة 
الدع�اوى الت�ي يتطلب إحالته�ا للمحاك�م املختصة وفقا 

لقانون العقوبات النافذ.
سادس�ا‐ اعتبار دع�اوى الديون املتعثرة بذم�ة الزبائن يف 
املصارف الخاصة دعاوى مستعجلة وديون ممتازة أسوة 

بالديون الحكومية.
س�ابعا‐ اضاف�ة اىل مايقوم ب�ه البنك املرك�زي من جهود 
يتطلب قي�ام الحكومة ايضا بالعمل ع�ىل توفري الظروف 
الخاص�ة ع�ىل  املص�ارف  اإلج�راءات ملس�اعدة  واتخ�اذ 
الحص�ول عىل التصني�ف االئتماني املعتم�د دوليا وبالتايل 

تعزيز العالقات املرصفية الدولية مع البنوك املراسلة.
ثامنا- قيام وزارة املالي�ة بتعويض اإلرضار يف املوجودات 
النقدي�ة والثابت�ة التي خرتها ف�روع املصارف الخاصة 
والت�ي تبلغ )37( فرعا يف املحافظ�ات التي احتلها داعش 
اإلرهاب�ي ع�ام 2014 وه�ي موثقه ل�دى البن�ك املركزي 

العراقي.
تاس�عا‐ تفعي�ل قرارات مجل�س الوزراء رقم 313 لس�نة 
2016 ورق�م 218 لس�نة 2017 والخ�اص بتوطني رواتب 
املوظفني والطلب من الدوائ�ر الحكومية لتوطني رواتبهم 
حس�ب رغبته�م وع�دم توجيهه�م لتوط�ني الروات�ب يف 

مصارف حكومية حرصا.

كامیرات المراقبة واستتباب األمن

من هي المجموعات التي تصر على بقاء القوات
 األمريكیة في العراق ولماذا؟!

 القطاع المصرفي الخاص ... التحديات واستراتیجیة تفعیل
 دوره في التنمیة المستدامة

 

 بعد أكثر من عام بقليل عىل إستشهاد قادة اإلنتصار: جمال العراق، وضيفه 
الذي س�ل اليماني م�ن أجل العراق، وبعد اس�تكمال اإلج�راءات التحقيقية 
وتدوي�ن أق�وال عوائل الش�هداء، ويف الرابع عرش من كان�ون الثاني 2021؛ 
اصدر مجلس القضاء االعىل العراقي، بيانا بشأن مذكرة القبض بحق دونالد 
ترام�ب، الرئيس االمريكي الذي رفضته الدنيا كلها حتى ش�عبه، فخرج من 

البيت أألسود اىل األبد، مخذوال ملوما مدحورا مشيعا باللعنات.
مذك�رة القبض الصادرة؛ ع�ن محكمة التحقيق املختص�ة يف رصافة بغداد 
بح�ق ترام�ب، ج�اءت اس�تنادا ألحكام امل�ادة 406 م�ن قان�ون العقوبات 
»العراقي«..نؤكد«العراقي«..لتورط�ه يف اغتيال رئيس أركان هيئة الحش�د 
الش�عبي، وهي مؤسسة س�يادية عراقية، بعد اتهامه بجريمة القتل العمد، 
م�ع س�بق اإلرصار والرتص�د، لقادة الن�رص الش�هيد أبو مه�دي املهندس؛ 

وضيفه ورفاقهما بتاريخ 3 /1 /2020.
طيلة إجراءات التحقيق؛ لم نسمع ضجيجا إعالميا رافقها، بل كان القضاء 
العراق�ي؛ املعروف بحزمه ورصامت�ه وأرثه القانوني العريق، ُيَس�ري األمور 
بحنك�ة ودراي�ة، فيما اح�رتم الجانب اإليران�ي؛ إجراءات القض�اء العراقي 
بإنضباطي�ة عالية، وأقت�رصت إجراءاته عىل قيام ممثل قانوني للس�فارة 
اإليراني�ة يف بغداد، بمتابع�ة للقضية وتمثيل املدعني بالحق الش�خيص؛ عن 
الش�هداء االيراني�ني، ملعرف�ة االج�راءات املتخ�ذة م�ن قبل املحكم�ة بصدد 

القضية.
كان اإلط�ار القانون�ي للقضي�ة؛ يتمثل بإجم�اع املدعني بالحق الش�خيص 
ووكالءه�م كاف�ة، عىل توجيه االته�ام اىل الرئيس األمريك�ي دونالد ترامب، 
ودوره يف تنفي�ذ الجريمة اس�تنادا لترصيحاته العلنية التي نرشتها وس�ائل 

اإلعالم.
امله�م أيضا يف األمر، أن اجراءات التحقيق واملقاضاة لن تتوقف، وهي تهدف 
بالتأكيد؛ اىل معرفة املش�رتكني االخرين يف تنفيذ هذه الجريمة؛ س�واء كانوا 

من العراقيني او االجانب.
الجان�ب األه�م يف إج�راءات القض�اء العراقي، لي�س يف تنفيذ ام�ر القبض 
ع�ىل املج�رم ترامب، ومن ش�اركه يف إرتكاب جريمته الخسيس�ة، فهذا أمر 
مس�تبعد يف الوقت الراه�ن، وإن كان ذلك ممكنا  يف ح�د ذاته، إذا ما توفرت 
الظروف املوضوعية إلنجاز تنفيذه، املهم هو جرأة القضاء العراقي وبسالته 
بوج�ه الطغيان والعتو األمريكي، وتكم�ن أهمية مذكرة القبض العراقية يف 

املالحظات التالية:
أوال/ أن القان�ون األمريك�ي، واإلتفاق�ات الت�ي عقدته�ا الوالي�ات املتحدة 
األمريكية مع جميع دول العالم، تمنع مقاضاة الرس�ميني األمريكان خارج 
أمريكا ذاتها، وهو أمتياز مفروض عىل جميع الدول بالقوة، وإذا ما تجرأت 
دول�ة ما ع�ىل القيام بذلك، فس�تلقى س�يال م�ن العقوب�ات املدمرة..ولكن 

القضاء العراقي الباسل فعلها وهنا.
ثانيا/ أنها صدرت من الس�لطة القضائية العراقية، والدبابات األمريكية ما 

تزال عىل أرض العراق، وطائراتهم تستبيح سماءه طوال وعرضا..
ثالث�ا/ ألنها صدرت ضد أعىل س�لطة أمريكية، ومعروف عن هذه الس�لطة 
تجربها وعتوها، وصلفها وغرورها وإس�تهتارها..لقد كان القرار القضائي 

العراقي تحد ومنازلة..
رابعا/ أن الق�رار القضائي العراقي؛ يمثل أنموذج�ا يف الترصف الحضاري، 
لبلد ش�غل ثلثي التاريخ البرشي، إزاء أدعي�اء الحضارة من رجال الكاوبوي 
املس�تهرتين، وحكاي�ات التاريخ تروي أن املس�تهرتين عىل م�ر عصوره اىل 

إنكفاء دائم..
خامس�ا/ معنى هذا أن العرص األمريكي ب�دأ باألفول، ال وهو أفل فعال؛ وأن 

العالم سيميض اىل أمام بال أمريكا، وأن ذلك يبدأ بالصدع بقول الحق..
سادس�ا/ اليوم يزور رئيس السلطة القضائية اإليرانية السيد رئييس بغداد، 
يف مهمة رس�مية قانونية، يناقش خاللها هذا امللف وملفات أخرى، تش�غل 

بال الشعبني الجارين.
س�ابعا/ لك�ن من بني أهم ما س�يقوله الس�يد رئييس، وهو الرق�م املهم يف 

القيادة األيرانية، شكرا للشعب العراقي وشكرا لقضائه الباسل ..!
ثامنا/ الشكر الذي يقدمه السيد رئييس للعراقيني، شعبا وفضاءا ؛ سمعناه 
من بقايا أش�الء الشهيد س�ليماني املنثورة، عىل مساحة واسعة من مرح 

الجريمة يف مدخل مطار بغداد..

سلیماني يقول 
شكرا للعراقیین..!

عمار محمد طيب العراقي

الخميس 11شباط 2021 
العدد 2523 السنة الحادية عشرة



شنيشل يشيد بمستوى فريق الكرخ 
ونعمة ينتقد حكم مباراة السماوة

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

صحيفة-يومية-سياسية-عامة
الخميس 11 شباط 2021 العدد 2523 السنة الحادية عشرة

أش�اد مدرب الزوراء رايض شنيش�ل بالكرخ 
ال�ذي خط�ف نقط�ة التع�ادل م�ن فريقه، 

واصفا إياه بالشبابي واملنظم والطموح.
صعب�ة،  كان�ت  »املب�اراة  شنيش�ل:  وق�ال 
الك�رخ فري�ق ش�اب ولدي�ه طم�وح وق�دم 
مس�توى جيدا ولم يكن منافس�ا س�هال، كل 
يشء متوق�ع بالدوري وعلين�ا احرتام جميع 
الفرق املنافس�ة حيث ال توج�د فوارق كبرية 
ب�ن الجميع وبالت�ايل علين�ا التحضري بهمة 

عالية«.
وبن: »ال أود الحديث عن الحاالت التحكيمية 
ألن األخطاء واردة وإلغاء هدف الزوراء األول 
أعتقد أنه ضمن تلك األخطاء، وهناك عالمات 

استفهام حقيقية حول إلغاء هذا الهدف«.
وأوضح: »يف األس�بوع املقب�ل ننتظر وصول 

املح�رتف املوريتاني س�يدي عب�د الله إلتمام 
التعاقد بش�كل رس�مي واالنخراط بتدريبات 
الفريق تحضريا ملنافسات املرحلة الثانية من 

الدوري«.
يش�ار إىل أن الكرخ تعادل مع الزوراء بهدف 

متأخر يف الدقيقة 85.
م�ن جانبه انتقد مدرب القاس�م عادل نعمة 
حكم مباراة فريقه أمام الس�ماوة عيل أحمد 
ش�اكر مؤك�دا أن�ه تغ�اىض عن ركل�ة جزاء 

واضحة لفريقه.
وق�ال نعم�ة »حكم املب�اراة عيل أحمد س�ري 
اللق�اء بطريقة غريب�ة بعد تقدمن�ا بهدف، 
وكأن الف�رق الصغ�رية ال يح�ق له�ا التقدم 
بهدف ث�ان، وبدأت قراراته تمي�ل إىل إبعادنا 
عن ج�و اللعب بدلي�ل أنه تغ�اىض عن ركلة 

جزاء واضح�ة لفريقنا كان 
تحس�م  أن  باإلم�كان 

ملصلح�ة  النتيج�ة 
فريقنا«.

اآلن  »أتح�دث  وأش�ار: 
عن صحة ركلة الجزاء 
التي تغ�اىض عنها بكل 

ش�اهدت  كون�ي  ثق�ة 
الحالة وراجعتها عرشات 

املرات وكثري من املختصن 
أكدوا صحتها، إال أن املربر 

الوحي�د الذي دفع 
الحك�م لع�دم 

بها  حتسا ا
سطيته  و

داخ�ل امللع�ب ومجاملة الفري�ق الخارس 
وه�ذه الحال�ة كث�ري م�ا نم�ر به�ا يف 

املوسم«.
وص�ول  ينتظ�ر  »القاس�م  وب�ن: 
محرتفي�ه الج�دد لتكتم�ل صفوف 
الفريق وترتيب أوراقنا كون الفريق 
بحاجة إىل ضخ دماء جديدة إلبعاده 
عن املناطق املهددة بالهبوط للدرجة 
األدنى«.يش�ار إىل أن مباراة السماوة 
والقاس�م انتهت بالتعادل اإليجابي 
به�دف ل�كل فري�ق ضمن 
الجول�ة  منافس�ات 

الثامنة عرش.

ق�ررت الجمعية العمومية ال�19 التحاد اللجان األوملبية العربية، 
الذي عقد عن بعد، تأجيل دورة األلعاب العربية املقرر إقامتها يف 

بغداد 2021، بسبب جائحة كوفيد19-.
وتم االتفاق عىل إرسال تعميم إىل كافة الدول األعضاء، ملن يرغب 

يف أن يك�ون البلد البديل، يف حال تعذر اس�تضافة بغداد للدورة 
يف موعد آخر.

كم�ا تم التأكيد عىل أهمي�ة التواصل مع مجلس وزراء 
الشباب والرياضة العرب بهذا الخصوص.

واعتم�د االجتماع تس�مية حياة بنت عب�د العزيز 
آل خليف�ة، نائبا لرئي�س اتحاد اللج�ان األوملبية 
الوطني�ة العربية، تقديرا لعطائها وإس�هاماتها 
وخرباته�ا املتميزة يف دع�م رياضة امل�رأة عربيا 

وقاريا ودوليا.
كم�ا تم اعتم�اد جدول أعم�ال املكت�ب التنفيذي 

رق�م 33 و34، واعتم�اد التقريرين امل�ايل واألدبي، 
والتقرير املقدم من الشيخة حياة، عن رياضة املرأة.

وتضمن ج�دول األعمال كذلك، اعتم�اد تعديالت النظام 
األس�ايس، فيم�ا تقرر إقام�ة اجتم�اع الجمعي�ة العمومية 

القادم واالنتخابات بع�د أوملبياد طوكيو، مع 
الس�عي إلقامت�ه من خ�الل الحض�ور، وليس 
عرب الواقع االفرتايض يف حال سمحت الظروف 

بذلك.

نج�ح نادي الحش�د الش�عبي الريايض، بحص�د صدارة 
بطولة العراق للمصارعة الحرة لالحداث.

وق�ال رئي�س الن�ادي خال�د كبي�ان ان »نادي الحش�د 

الش�عبي واص�ل انتصارات�ه لليوم 
بطول�ة  يف  الت�وايل  ع�ىل  الثان�ي 
الح�رة  للمصارع�ة  الع�راق 
أح�داث«. واوض����ح ان »فريق 
املصارعة فرقياً، حقق املركز األول 
وجاء نادي ديوان الوقف الس�ني 
الثاني ون�ادي االعظمية  باملركز 
باملرك�ز الثالث«. وتاب�ع كبيان، 
3 ان »مصارع�ي الحش�د، حصدوا 
ميداليات ذهبي�ة وواحدة فضية 
البطولة  و6 برونزي�ة«. واقيمت 
يف بغ�داد بمش�اركة جمي�ع فرق 

العراق.

منعت سلطات الطريان الرتكية سفر العب القاسم 
الربازييل فرناندو كاردوس�و، من مطار ساوباولو 
إىل إس�طنبول، بس�بب عدم تأكيد تأشرية الدخول، 

من قبل دائرة اإلقامة يف تركيا.
وصدرت تأش�رية الدخول الخاصة بالالعب، بشكل 
رس�مي، لكن دائرة اإلقامة لم ترس�ل إش�عارا بها 
للخطوط الجوية الرتكي�ة، وبالتايل تم منع الالعب 

من مغادرة الربازيل إىل إسطنبول.
وتبذل إدارة القاس�م مس�اعيها، مع جهود الداعم 
للنادي، حسن الرماحي، لحل األزمة وتغيري موعد 
رحلة كاردوسو، كي يصل بغداد يف وقت الحق، بعد 

إرسال التأشرية للخطوط الجوية الرتكية.
يش�ار إىل أن القاس�م، ينتظ�ر وص�ول 3 العب�ن 
أجانب، بعد التحاق الس�نغايل داودا، وهم الربازييل 
كاردوس�و، واملغربي زكريا اإلسماعييل، والسنغايل 

ديمبا.

انسحبت الشخصية الرياضية صباح الكناني، من 
سباق رئاس�ة نادي الطلبة عىل اعتبار أن القانون 

ال يسمح له بشغل هذا املنصب.
وأب�دى الكنان�ي أس�فه لجمه�ور ومحب�ي ن�ادي 
الطلبة، مبيناً »باختصار اليوجد قانون يس�مح يل 

تسلم إدارة النادي«.
وأوض�ح أن »القانون ال يس�مح يل بش�غل املنصب 

عىل اعتبار أنني لست ضمن الجمعية العمومية«.
وكان رئي�س ن�ادي الطلب�ة عالء كاظ�م اعلن عن 
تنازله لرئاس�ة النادي لصباح الكناني الش�خصية 
الرياضية التي فازت مؤخراً بمنصب النائب الثالث 
لرئي�س االوملبي�ة العراقي�ة يف االنتخاب�ات االخرية 

امللغاة.
وق�ال الكنان�ي، ان »ع�الء كاظ�م قدم تن�ازال عن 
الن�ادي يل يف اجتم�اع جمعنا مقابل تس�ديد ديون 

النادي البالغة 400 مليون دينار«.

اجتم�ع امس األربع�اء ممثلو االتح�ادات األوملبية 
العراقي�ة، يف نادي العلوي�ة، لتحديد خارطة طريق 
للخروج من األزمة الحالية، وتحديد أعضاء اللجنة 
الثالثية، وموعد انتخاب�ات املكتب التنفيذي للجنة 

األوملبية.
وتم االتفاق عىل تسمية اللجنة املؤلفة من: الدكتور 
أك�رم نعيم عط�وان، والدكت�ور قاس�م الخاقاني، 
والدكت�ور آزاد محم�د أمن، إلدارة املل�ف األوملبي، 
ملدة ال تزيد عن 50 يوما، وذلك للتحضري النتخابات 

املكتب التنفيذي للجنة األوملبية.

وص�وت 16 اتح�ادا أوملبي�ا ع�ىل أس�ماء أعض�اء 
اللجن�ة الثالثية، من ب�ن 25 اتحادا أوملبيا حرضوا 
االجتماع، وبالتايل تمت تس�مية اللجنة واملصادقة 

عليها، وستبارش عملها.
وتق�رر أن تق�ام االنتخاب�ات، يف نيس�ان املقب�ل، 
لتشكيل مكتب تنفيذي يسري أمور اللجنة األوملبية، 

بشكل رسمي.
يش�ار إىل أن محكم�ة التحكي�م الري�ايض، أبطلت 
االنتخاب�ات الت�ي أقيم�ت يف 14 ترشي�ن الثان�ي 

املايض، بسبب الخروقات القانونية.

صباح الكناني ينسحب من سباق رئاسة االنيق

مشكلة إدارية تعيق وصول البرازيلي كاردوسو

أربيل يقبل استقالة الكرواتي رادان

نيسان المقبل موعدا النتخابات
 األولمبية العراقية

الحشد الشعبي اوال ببطولة العراق
 للمصارعة الحرة

تأجيل دورة األلعاب العربية في بغداد 

أعلن�ت ادارة ن�ادي النفط، املوافق�ة عىل منح 
االس�تغناء لالع�ب الن�ادي واملنتخ�ب العراقي 
ن�ادي  ليك�ون ضم�ن صف�وف  داود  محم�د 

الرشطة.
وق�ال املنس�ق االعالم�ي لنادي النف�ط جمعة 
الثام�ر إنه بعد االتفاق�ات واالتصاالت من قبل 
ن�ادي الرشطة برئي�س النادي حس�ن طالب 

وافقت االدارة عىل انتقال داود للرشطة ومنحه 
االستغناء.

وأشار إىل أن »االتفاق االخري بن الطرفن وصل 
اىل منح نادي الرشطة لنادي النفط 250 مليون 

دينار والالعب حسام جاد الله بدون مقابل«.
وتق�دم عب�د الوه�اب الطائ�ي رئي�س ن�ادي 
الرشطة  بالش�كر لرئيس نادي النفط حس�ن 

طال�ب بعد اتصال االخري، متمنياً لالعب محمد 
داود التوفي�ق م�ع ن�ادي الرشط�ة  كما خص 

بشكره إلدارة نادي النفط.
اىل ذلك رفضت ادارة نادي النفط، طلب الالعب 
محم�د داوود برغبت�ه تمثي�ل النف�ط يف لقاء 

الكهرباء ضمن منافسات الدوري ملمتاز.
الن�ادي مش�تاق كاظ�م إن  وق�ال ام�ن رس 

»االدارة ترف�ض طل�ب محم�د داوود بتمثي�ل 
الفري�ق بمب�اراة وداعي�ة ام�ام الكهرباء عىل 
ملعب التاجي بعد االتف�اق عىل انتقاله لفريق 
الرشط�ة«. واض�اف ان »ادارة الن�ادي لديه�ا 
عت�ب عىل محمد داوود بع�د تركه النادي بهذه 
الطريق�ة غ�ري املقبولة، وم�ع ه�ذا تتمنى له 
النجاح بمش�واره املقبل«. وكان نادي الرشطة 

حصل عىل خدمات الالعب محمد داوود 
لتمثي�ل الفري�ق بع�د خالف�ات مطولة 
ه�دد فيها الالعب باالعت�زال مالم ينتقل 
اىل الرشط�ة، اال ان االدارت�ن توصلتا إىل 
اتف�اق مم�ا حدى ب�داوود الع�دول عن 
قراره وعودته ملمارسة الكرة عرب بوابة 

نادي الرشطة.

واخيرا .. محمد داود العبًا للشرطة 

وافقت إدارة أربيل عىل استقالة املدرب الكرواتي 
رادان، التي قدمها ع�ىل خلفية تراجع نتائج 

الفريق يف الجوالت األخرية من الدوري.
وقال مص�در مق�رب م�ن إدارة النادي 
إن »اإلدارة تناقش تس�مية مدرب بديل 
خالل اليومن املقبل�ن، لقيادة الفريق 

خلفا للكرواتي«.
مدرب�ن  تف�اوض  »اإلدارة  أن  وب�ن 
محلي�ن، أحدهما م�ن الش�باب وترك 
بصم�ة جيدة، وآخر من عنارص الخربة، 

الفتا أن اإلدارة ستفصح عن اسم املدرب 
حال تم االتفاق بش�كل نهائي واالتفاق 

عىل تفاصيل العقد«.
»تراج�ع  أن  إىل  وأش�ار 
نتائ�ج الفري�ق يحت�م 
عىل إدارة النادي حسم 
بأرسع  امل�درب  هوي�ة 

وقت ممكن«.
أربي�ل  أن  إىل  يش�ار 
تراج�ع إىل املرك�ز 15 
نقط�ة   19 برصي�د 
بع�د خس�ارته أمام 
الصناعات الكهربائية 

يف الجولة 18.



أك�د تقرير صحفي أن نادي بايرن ميونخ األملان�ي مهتم بالتعاقد مع الالعبني الكرواتي 
بورنا سوسا من شتوتجارت وماركو فريدل من فريدر بريمن.وأوضحت مجلة »شبورت 
بيل�د« األملانية الرياضية أن النادي البافاري يتطلع لتعويض الرحيل املحتمل للمدافع 
النمساوي ديفيد أالبا عن صفوف الفريق.ويقدم سوسا )23 عاما( أداء مقنعا مع 
شتوتجارت يف املوسم الحايل كما سبق للنمساوي فريدل )22 عاما( اللعب 
يف قطاع الناش�ئني والش�باب بنادي بايرن.وكان فريدل انتقل إىل فريدر 
بريمن عىل سبيل اإلعارة يف 2018 ثم بالبيع النهائي يف 2019، وتردد أن 

عقده يتضمن بندا يتيح لبايرن استعادته.

رفض الربازييل فينيس�يوس جونيور، نجم ريال مدريد، االستس�الم يف الرصاع 
ع�ىل لقب الليغا، رغم ابتعاد أتلتيك�و مدريد بالصدارة.وحقق ريال مدريد فوًزا 
مهًما عىل خيتايف، مس�اء الثالثاء، بهدف�ني دون رد، يف لقاء مؤجل عن الجولة 
األوىل.وعن ذلك قال فينيس�يوس، خ�الل ترصيحات نقلته�ا صحيفة »موندو 
ديبورتيف�و« الكتالونية: »يف اله�دف األول كان لدي مس�احة، وقمت بتمريرة 
رائعة، ولم يخطئ بنزيما يف تس�جيلها«.وأضاف: »أستعيد ثقتي، وأحرص عىل 
اللعب لوقت أكثر.. أنا س�عيد جًدا بما قدمته أمام خيتايف، وأريد االس�تمرار عىل 
هذا النهج، ومساعدة الفريق دائًما«.وتابع: »الفريق دخل املباراة برتكيز شديد، 
كان من الصعب االنطالق بش�كل جيد، دون التدرب كث�رًيا عىل النظام الجديد.. 
لكن بعد ذلك س�ارت األمور عىل ما ي�رام«.وأردف الربازييل الش�اب: »كان لدينا 
هدف واحد، وهو تقديم مباراة رائعة وتحقيق النقاط الثالث، واالقرتاب من هدفنا، 
وه�و الفوز بال�دوري مرة أخرى«.وخت�م: »يجب أن نفوز باملباري�ات املتبقية، وأنا 

متأكد من أن كل يشء سينتهي عىل ما يرام يف الليغا«.

ق�ال أندريا بريلو، املدير الفني ليوفنت�وس، إن التأهل لنهائي كأس إيطاليا 
كان من أهم أهدافه، مشيًدا بأداء مدافعيه خالل التعادل السلبي مع ضيفه 
إن�رت ميالن، يف إياب نصف النهائي، علًما بأن البيانكونريي فاز يف جيوزيبي 
مياتزا ذهابا )2-1(.وأوضح بريلو، خالل ترصيحات لشبكة »راي سبورت«: 
»كن�ت أتطلع لتحقيق هذا اإلنجاز.. أنا يف بداية مس�ريتي )التدريبية( وكان 

لدي أهداف، وهي الفوز بكأس الس�وبر، والوصول لنهائي كأس إيطاليا، ودور 
ال��16 م�ن دوري أبط�ال أوروبا«.وأضاف: »كالع�ب كان األمر أس�هل، وينتهى 

بع�د املباراة.. أم�ا كمدرب، تبدأ التفك�ري يف املباراة التالية ف�وًرا.. لم نحقق 
أي يشء بع�د، اآلن س�نرتاح ونس�تعد ملب�اراة الس�بت«.وعن رأي�ه يف 

مستوى مدافعيه، ومنع خطورة الثنائي روميلو لوكاكو والوتارو 
مارتيني�ز، قال بريل�و: »قلت كثريًا إنن�ي محظوظ المتالكي 4 

مدافع�ني جيدي�ن للغاية.. إنه�م يتأقلمون م�ع طريقتنا يف 
الدف�اع ويتحس�نون«.وحول مقارنت�ه بم�درب يوفنت�وس 
األسبق، ماكس أليجري، قال: »من الجيد أن أسمع هذا، لكن 
ع�يّل الفوز بما فاز به أواًل«.وتابع: »كل مباراة مختلفة عما 
قبله�ا أو بعدها.. إنرت ميالن لم تكن لديه أي تس�ديدات عىل 
املرمى تقريًبا، بينما نحن خلقنا أكثر من فرصة، وراضون 
جًدا«.وأكمل بريلو: »يف بداية املوسم كنا نلعب بطريقة )4-
4-2(، لكنن�ا اآلن نلعب بطريقة مختلفة تماما، تتحول إىل 

وعن أسباب عدم )4-4-2( يف حال�ة الدف�اع فقط«.
موراتا، ومدى مش�اركة باول�و ديب�اال وألفارو 

الب�دء  ئي إمكاني�ة  لثنا ج�وار با إىل 
كريس�تيانو 
 ، و ل�د ونا ر
»آمل  ق�ال: 
يك�ون  أن 
ذلك متاًحا.. 

أم�ام إنرت كان 
يعاني  مورات�ا 

م�ن الحم�ى، وال 
زال ديباال يش�كو من 

مشاكل يف الركبة«.

قال تقرير صحفي إس�باني، إن سريجيو راموس، قائد 
ريال مدريد، أبلغ اإلدارة بقراره النهائي حول مستقبله.
وينته�ي عق�د راموس م�ع ري�ال مدريد بنهاي�ة هذا 
املوس�م، حيث قدم له فلورنتينيو برييز، رئيس النادي، 
عرًضا للتجديد ملدة موسمني مع تخفيض راتبه بنسبة 
10%، نظ�رًا لألزم�ة االقتصادية التي يم�ر بها النادي، 

وهو ما رفضه الالعب.
وبحسب صحيفة »موندو ديبورتيفو« اإلسبانية، فإن 

رام�وس لن يعدل عن رأيه، وسيتمس�ك بموقفه الحايل 
برف�ض عرض الريال، ب�ل إن األمر قد وصل إىل أنه أبلغ 
ناديه بأن مستقبله يف ناٍد أوروبي يمكنه تلبية مطالبه 

املالية.
وأوض�ح التقرير، أن ريال مدريد كذلك ال توجد لديه أي 
نية لتقديم عرض جديد لتغيري قرار راموس، وستشهد 
الفرتة املقبلة قيام قائ�د املرينجي، بتوديع النادي الذي 

يتواجد بني جدرانه منذ عام 2005.

وأش�ار التقرير، إىل أن النمس�اوي ديفي�د أالبا، مدافع 
باي�رن ميونخ، ه�و األق�رب لتعويض رحي�ل راموس 
الوشيك عن ريال مدريد، خاصة وأنه سينضم يف صفقة 
انتقال حر، بعد انتهاء عقده هو اآلخر مع ناديه بنهاية 

هذا املوسم.
جدي�ر بالذك�ر أن راموس س�يغيب عن صف�وف ريال 
مدريد حتى ش�هر نيس�ان املقبل، وذل�ك لخضوعه إىل 

جراحة يف الغرضوف املفصيل للركبة.

ُيسدل الستار اليوم الخميس عىل فعاليات 
النس�خة الحالية، من بطولة كأس العالم 
لألندية، بمواجهة مثرية بني بايرن ميونخ 
األملان�ي وتيجري�س أونال املكس�يكي، يف 

النهائي�ة  عىل استاد »املدينة املب�اراة 

التعليمية«.
ويس�تحوذ بايرن بالتأكي�د، عىل قدر كبري 
من الرتشيحات، ال سيما أن الفريق يمتلك 
إمكاني�ات فنية وبدني�ة وخططية عالية، 

كما يقف التاريخ يف صفه قبل املواجهة.
كما يمتل�ك بايرن طموحا كب�ريا، ملعادلة 
اإلنجاز التاريخي الذي ينفرد به برشلونة، 
حت�ى اآلن، وه�و جم�ع األلق�اب الس�تة 
)الدوري وال�كأس وكأس الس�وبر محليا 
ودوري األبط�ال األوروبي وكأس الس�وبر 
آن  لألندي�ة( يف  العال�م  األوروب�ي وكأس 

واحد.
وحقق برشلونة هذه السداسية التاريخية 

يف 2009، ول�م يس�تطع أي فري�ق آخ�ر 
مضاه�اة هذا اإلنجاز، لك�ن بايرن أصبح 

عىل بعد خطوة واحدة من ذلك.
وأكد مدرب الفري�ق البافاري، هانز فليك، 
أن العبي خط الوس�ط، ليون جوريتس�كا 
وخايف مارتينيز، لن يس�تطيعا الس�فر إىل 
قطر لخ�وض النهائي، بع�د غيابهما عن 
مباراة األهيل، بس�بب إصابتهما بفريوس 
كورون�ا املس�تجد، وخضوعهم�ا للحج�ر 

الصحي.
طموح مكسيكي

وعىل الجهة األخرى، بل�غ تيجريس أونال 
املب�اراة النهائي�ة، بالف�وز ع�ىل باملرياس 

الربازييل )0-1( يف املرب�ع الذهبي، ليكتب 
الفريق املكس�يكي التاري�خ، حيث أصبح 
أول بطل التحاد كونكاكاف، يتأهل لنهائي 

مونديال األندية.
وإذا واصل تيجريس مغامرته، س�يصبح 
أول فري�ق م�ن خ�ارج أوروب�ا وأمري�كا 
الجنوبي�ة، يت�وج باللق�ب، كما س�ينهي 
احتكار القارة األوروبي�ة للكأس العاملية، 

منذ 2013.
مهاج�م  جونزالي�س،  كارل�وس  وق�ال 
تيجريس: »م�ا من فريق مكس�يكي آخر 
بل�غ نهائ�ي البطول�ة، لكنن�ا اآلن نري�د 
املزي�د... حرضن�ا إىل هن�ا لرف�ع الكأس، 

واآلن اقرتبن�ا م�ن تحقي�ق ه�ذا اله�دف، 
وأصبحت لدينا الشجاعة والحافز«.

وستش�هد مباراة الي�وم أكثر من مواجهة 
خاصة، بني العب�ي الفريقني، لكن أبرزها 
ستكون بني الفرنيس أندري بيري جينياك، 
مهاج�م تيجري�س أون�ال، ال�ذي يتصدر 
قائمة هدايف البطولة، بعدما س�جل جميع 
األهداف الثالثة لفريقه، والبولندي روبرت 
ليفاندوفس�كي، صاحب املرك�ز الثاني يف 
القائم�ة، وال�ذي أح�رز هديف باي�رن أمام 

األهيل.
م�ن جانب اخ�ر ويف غياب اثن�ني من أبرز 
العبي�ه، س�يكون األه�يل امل�رصي ع�ىل 
موع�د مع اختب�ار صعب جدي�د يف تاريخ 
مش�اركاته ببط�والت كأس العال�م لكرة 
الق�دم لألندي�ة عندم�ا يلتق�ي بامل�رياس 
الربازييل اليوم الخميس يف ختام مس�ريته 

بالنسخة الحالية من البطولة.
ويلتقي األهيل بطل القارة األفريقية فريق 
باملرياس بطل كأس ليربتادوريس غدا عىل 
س�تاد »املدينة التعليمية« يف مباراة تحديد 
املركز الثالث بمونديال األندية املقام حاليا 

يف قطر.
ول�م يعد أم�ام كل من األه�يل وباملرياس 
س�وى الفوز يف مباراة اليوم للخروج من 
هذه النس�خة بأفضل نتيجة ممكنة من 
خالل الفوز بربونزية هذه النس�خة التي 
تأخ�رت إقامتها إىل ش�باط الحايل بعدما 
أربكت أزم�ة تفيش اإلصاب�ات بفريوس 
»كورونا« املس�تجد الروزنامة الرياضية 
يف 2020.ويخوض األه�يل مباراة تحديد 
املرك�ز الثال�ث يف موندي�ال األندية للمرة 
يف  مش�اركات  س�ت  ب�ني  م�ن  الثالث�ة 
املونديال، وس�بق للفريق الف�وز باملركز 
الثالث يف 2006 عىل حساب كلوب أمريكا 
املكس�يكي ليكون أفضل إنج�از للفريق 

املرصي يف تاريخ مشاركاته بالبطولة.
ولك�ن الفريق خرس يف امل�رة الثانية التي 
خاض فيها املباراة الفاصلة عىل امليدالية 
الربونزي�ة، وكان ذل�ك يف نس�خة 2012 

وذلك يف مواجهة مونتريي املكسيكي.
ويف املقاب�ل، يخ�وض بامل�رياس البطولة 
وكذل�ك مباراة املركز الثال�ث للمرة األوىل 

يف تاريخه.
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ذك�ر تقري�ر صحف�ي، أن الجزائ�ري إس�ماعيل بن 
نارص، العب نادي ميالن، عاد إىل التدريبات الجماعية 

للروسونريي.
وتع�رض إس�ماعيل ب�ن ن�ارص الرتف�اع ش�ديد يف 
درج�ة الح�رارة، بداي�ة ه�ذا األس�بوع، ليغيب عن 
مباراة كروتوني األخرية.وبحس�ب موقع »كالتشيو 
مريكاتو«، فقد عاد بن نارص إىل التدريبات الجماعية 

مليالن، وسيكون جاهزًا لخوض مواجهة سبيزيا.
ويلتق�ي مي�الن مع س�بيزيا، الس�بت املقبل، ضمن 

مباريات الجولة 22 من عمر الدوري اإليطايل.
وأف�اد التقري�ر بأن س�اندرو تون�ايل تدرب بش�كل 
منفص�ل عن بقي�ة املجموعة، بينما تدرب س�يمون 

كيري بشكل جزئي.
يف الوقت ذاته، س�يفقد ميالن، جه�ود مدافعه دافيد 

ي�ا  بر ال البطاقات كا تراكم  بس�بب 
الصفراء.

دافع الهولن�دي جورجينيو فينالدوم، 
الع�ب وس�ط ليفرب�ول، ع�ن زميل�ه 
الح�ارس الربازييل، أليس�ون بيكر، بعد 
ارتكابه لخطأين فادحني، خالل املباراة 
التي فاز بها مانشس�رت سيتي ) 1-4(، 
ع�ىل ملعب أنفيلد، ضم�ن الجولة ال�23 

للربيمريليغ، األحد املايض.
وق�ال فينال�دوم، يف ترصيح�ات نقلتها 
صحيف�ة »م�ريور« الربيطاني�ة، ام�س 
األربع�اء: »عندم�ا تمارس ك�رة القدم، 
يجب أن تدرك أن الجميع يمكنه ارتكاب 

أخطاء«.
وأض�اف: »إذا نظ�رت إىل املوس�م بأكمله، فأنا 
ال أع�رف عدد الالعبني الذي�ن ارتكبوا أخطاء.. 

وعىل العكس، فقد أنقذنا أليسون كثريًا«.
وأردف: »ح�راس املرم�ى يرتكب�ون الكثري من 

األخطاء، وتسعى إلصالحها يف املباراة«.
وختم: »لكن ش�عرنا بخيبة أم�ل أكرب، ألننا لم 
نتمكن من تغيري األمر بالنسبة له، فقد أنقذنا 
كث�رًيا، وس�اهم بق�وة يف ألقاب عدي�دة.. من 
الصع�ب أننا لم نتمكن م�ن تغيري النتيجة من 

أجله«.

بن ناصر يعود
 إلى مران ميالن

فينيسيوس: ريال
 مدريد سيقاتل حتى النهاية

فينالدوم يدافع عن البرازيلي أليسون 

بيرلو يشيد بالعبيه بعد 
التأهل لنهائي الكأس

راموس يقرر مغادرة النادي الملكي

البايرن يخطط لتعويض أالبا من البوندسليغا

ماركو فريدل . 
مرشح للتعاقد

 مع البايرن

اليوم.. بايرن يتسلح بحلم السداسية في مواجهة تيجريس العنيد
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ابو تمامالثقافـي

الَبنُي َجرََّعني َنقيَع الَحنَظِل

َوالَبنُي أَثَكلَني َوإِن لَم أُثَكِل

ما َحرَستي أَن ِكدُت أَقيض إِنَّما

َحرَساُت َنفيس أَنَّني لَم أَفَعِل

ل ُفؤاَدَك َحيُث ِشئَت ِمَن الَهوى َنقِّ

ِل ما الُحبُّ إِلاّ لِلَحبيِب األَوَّ

َكم َمنِزٍل يف األَرِض َيألَُفُه الَفتى

ِل َمنِزِل َوَحنيُنُه أََبداً أِلَوَّ

أبيات خالدة في الذاكرة مختارات من أقوال المشاهير

شكسبري
يموت الجبناء م�رات عديدة قبل أن يأتي أجلهم، 
أم�ا الش�جعان فيذوق�ون امل�وت م�رة واح�دة. 
حت�ى  القل�ب  يف  يهم�س  الصام�ت  الح�زن  إناّ 
يحطم���ه. إننا نعلاّم اآلخرين دروس�ًا يف س�فك 
الدماء، ف�إذا ما حفظوا ال�درس قاموا بالتجربة 

علينا. 
عىل املرء أن ينتظر حلول املس�اء ليعرف كم كان 
نهاره عظيماً. إناّ الغرية وحش ذو عيون خرضاء.

 الذئ�ب ما كان ليك�ون ذئباً لو لم تك�ن الخراُف 
خرافاً. 

ل يكفي أن تساعد الضعيف بل ينبغي أن تدعمه.

املراقب العراقي/ املحرر الثقايف...
وق�ال الحمي�د يف ترصي�ح ل�)املراقب 
العراق�ي( من املف�رح ان تكون هناك 
جه�ات تحتف�ي باإلب�داع واملبدعني يف 
هذا الوقت العصيب فش�كرا من القلب 
عىل الصبوحة الجميل�ة التي نظمتها 
العام�ة  الثقافي�ة  العالق�ات  دائ�رة 
يف  الثق�ايف  البي�ت  الثقاف�ة/  ب�وزارة 
بغداد الجديدة، احتفاء بصدور كتابي 

)خيول املعنى(.
واض�اف : امتنان كبري وش�كر عميق 
القري�ي  الل�ه  عب�د  إي�اد  لألس�تاذ 
مدير البي�ت الثقايف يف بغ�داد الجديدة 
وللصدي�ق الش�اعر واإلعالم�ي عقيل 
العالق ال�ذي تفضل بإدارة الصبوحة، 
فأغن�ى  وأس�هم  ح�رض  م�ن  ول�كل 
الت�ي  القيم�ة  باملداخ�الت  الجلس�ة 
اس�همت يف اظه�ار موض�وع الرواية 

ك�ون  املطل�وب  بالش�كل  للحض�ور 
اغلبهم لم يقرأ الرواية .

الجلس�ة  مدي�ر  ق�ال  جهت�ه  م�ن 
عقي�ل الع�الق يف ترصي�ح ل�)املراقب 
اصبوح�ة  ب�إدارة  العراقي(:ترشف�ت 
البي�ت الثقايف يف بغ�داد الجديدة وكان 
املحتفى به أستاذنا وصديقنا وزميلنا 
وأديبن�ا الكب�ري األس�تاذ عب�د الرض�ا 
الحمي�د الذي كنت قد  زاملته  يف نهاية 
الصحفي�ة  بدايات�ي  يف  التس�عينيات 
كاتب�ا للتحقيقات واس�تمرت عالقتنا 
املهنية لالن .كانت اطاللته  رائعة جدا 
رسد فيه�ا تاريخه الدب�ي والصحفي 
الداف�ئ وعبارات�ه النيق�ة  باس�لوبه 
..ووقع كتابه خي�ول املعنى للحضور 
النخبوي الذي م�أل قاعة البيت الثقايف 

يف بغداد الجديدة.
واشار اىل ان الحميد يستحق الحتفاء 

ب�ه كأديب له منج�ز ادبي كبري خارج 
وداخ�ل الع�راق ولكون�ه يحم�ل حب 

العراق يف داخلة اينما حل وارتحل .
 من جهته ي�رى الناقد محمود خيون 
يف ق�راءة نقدي�ة خ�ص به�ا )املراقب 
الحمي�د  الرض�ا  عب�د  ان  العراق�ي(: 
كاتب�ا يمتلك حبكة ودراي�ة يف ما يريد 
رس�مه ووصف�ه… متمك�ن يف البناء 
الروائ�ي والقص�ي.. كنت احس�ده 
لتل�ك القدرات يف فك رم�وز الكثري من 
التعقيدات التي ق�د تكتنفها الحكاية 
الت�ي بني�ت ع�ىل أساس�ها القصة أو 

الرواية التي يريد لها أن تنهض بعافية 
بعد أن تمر بمخاضاتها العسرية.

واض�اف: كان يحدثن�ي أوقات�ا ع�ن 
تذم�ره وانزعاجه لش�عوره بيء من 
التش�تت والخ�وض يف مناب�ع كث�رية 
ومس�ارات معق�دة يف م�ا يكتب�ه يف 
تل�ك اللحظ�ات.. لكنه يعود مبتس�ما 
ويصفن�ي بأن�ي فاتح�ة خ�ري علي�ه 
ملس�كه خيوط الرواية أو القصة.. ولم 
يكن عبد الرضا الحميد يعلم أن األقدار 
س�تقذف ب�ه يف بح�ر م�ن الظلم�ات 
ويعيش يف رصاع مع أمواجه املتالطمة 

حت�ى أن�ه راح يفك�ر بط�رق أخ�رى 
يس�تطيع من خاللها الغ�ور يف أعماق 
أعم�اق ما يكتب وممال اش�ك فيه أنه 
يمتلك ق�درات كبرية وكنت أطلق عليه 
لفظ )غوغول( أو معطف غوغول الذي 
خرجت منه الرواية الروس�ية….وكان 
يذه�ب بخيال�ه بعيدا حي�ث حكايات 
أل�ف ليلة وليلة أو حكايات الس�الطني 
والبشوات وعرص املماليك… ول يخفي 
ش�يئا حت�ى الصوت يدع�ه يخرج من 
حنجرت�ه بطريقة عجيب�ة وكأنه يديل 
باعرتافات خط�رية يحفظه�ا بذاكرة 
حادة..وهو يف ذلك يعيد لنا ذات املشهد 
يف ) اعرتافات أرمل من الجنس األبيض 
( لهم�ربت همربت الذي تمزق نس�يج 

قلبه من الحب والعشق والهوى.
وواص�ل الق�ول :يعيدن�ا عب�د الرضا 
املبهم�ة  األج�واء  تل�ك  إىل  الحمي�د 
والرشسة ويصفها وصفا كما أراد لها 
هكذا ))رأيت كف رغيف ميت مدفونة 
تخرج للعراء وما أن أمس�ك الكلب بن 
الس�تني ال�ف كل�ب بها وجره�ا حتى 
انزاح ال�رتاب عن رغي�ف مذبوح…(( 
ومن هذه التجربة الشخصية املوجعة 
يربز حلم الكاتب يف أن يكون واحدا من 
الذي�ن أوفوا العهد لتلك الش�مس التي 
ما فتئت تج�ر أذيالها عن�د كل مغيب 
لتغطي مساحات واسعة من حول تلك 

البيوتات التي كان وما يزال يعشقها

وتاب�ع :تبقى )خي�ول املعنى ( واحدة 
من املرايا والرؤى التي تجس�د مهارة 
الكات�ب يف انتزاع اللحظات التي يغادر 
فيها اإلنس�ان دوام�ة الخوف الذي قد 

تحول إىل هيأة إنس�ان يمارس حياته 
العتيادي�ة م�ع بقي�ة الب�رش…. كما 
وصفها الناق�د الدكتور باقر جاس�م 
محم�د)) إذا كان عجي�ب أل�ف ليل�ة 

وليل�ة، رواي�ة الج�ن والخ�وارق فأن 
عجيب “خيول املعنى” ان الخوف فيها 
قد صار إنس�انا يق�وم ويقعد ويركب 

الحافلة ويتجول يف األماكن العامة  (
وأش�ار اىل أن) خيول املعن�ى ( جاءت 
إضاف�ة نوعي�ة اىل تل�ك املجموعة من 
األعم�ال األدبية والرسدية الكبرية عىل 
الرغ�م من اس�باغ نع�ت )) مرائي (( 
عليه�ا، وتعد)) جنس�ا أدبيا تتواش�ج 
فيه فنون الكتابة الرسدية والش�عرية 
وأنه�ا  والس�ينمائية((،  واملرسحي�ة 
تنض�م بوح�دة األفكار والبن�اء الفني 
إىل  والروائ�ي  واملرسح�ي  القص�ي 
رائع�ة ماركي�ز) مئة عام م�ن العزلة 
( وع�ي خيون يف ) بلقي�س والهدهد( 
 ) ال�رس  لباب�ة   ( يف  كري�م  وش�وقي 
ومحمد خض�ري يف ) اململكة الس�وداء 
(، حي�ث أن جميعه�ا مالحم قصصية 
وروائي�ة ورؤى تتح�دث ع�ن عذابات 
م�ع  ورصاعات�ه  املع�ارص  اإلنس�ان 
الطغاة واملتس�لطني عىل رقاب الناس 
املمالي�ك وحت�ى ع�رص  من�ذ ع�رص 

امللكيات وما تالها.
وخت�م :تبقى) خي�ول املعنى ( إضافة 
والعرب�ي  العراق�ي  ل�ألدب  كب�رية 
وموس�وعة ثقافي�ة تض�م حكايا من 
ذلك الزمن امليء باملفاجآت واملفارقات 
العجيبة والتي عاش�ها الخلق بطولها 

وعرضها.

المراقب العراقي/ المحرر الثقايف...
اس��تضاف البي��ت الثق��ايف يف بغ��داد الجدي��دة 
القاص والروايئ عب��د الرضا الحميد للحديث عن 
تجربت��ه واخر اعمال��ه ويه رواية خي��ول المعنى 
الصادرة قبل أس��ابيع والتي استطاعت ان تعيد 
الحمي��د اىل واجهة المش��هد االديب العراقي من 
جديد بعد غياب طويل نتيجة تواجده يف دمشق 

طوال سنوات مضت.

»خيول المعنى« تعيد عبد الرضا الحميد إلى واجهة المشهد األدبي العراقي  
روايـــة األجـــواء المبهمــة والشــرسـة 

عبد الرضا الحميد

»1«

لم تسِع األرض فرحُة أمي

الح�رِب  م�ن  خرج�ُت  ح�ني 

بساقنِي سليمتنِي ،

لم تعلم أن قلبي يمي بعكاٍز

»2«

السجائُر علمت فمي

كيف يطلُق حماماٍت بيضاَء

تبدُد وحشَة املكان !!

»3«

أينما ولياُّت وجهي ،

يحجُبني غباُر خيوِل الغياب ..

وارصُخ ملء الشوِق

وي�ن  صهيل�ك  ب�س  )اس�مع 

شارد(

ول صدى !!

»4«
ً وحيدا

أدخُن عتمَة الليل

القم�ُر  يط�وي  كي�ف  وأرق�ُب 

أرشعَته

إنتظاراً لطيفك علاّه ييضء ..

»5«

حنظٌل وأبدٌي حزُن األرِض حني 

يموُت فالُحها ،

كي�َف يك�وُن حزُنه�ا ع�ىل َمن 

العم�َر يغس�ُل وجَهها  أم�ى 

بالتضحيات ؟!

»انتقام« الحركة الشعرية في بناء القصة القصيرة جدا

املراقب العراقي/متابعة...
يحتف�ي كتيب »اب�ن س�ينا يف املدين�ة اإللكرتوني�ة« للكاتب 
املغرب�ي س�عيد م�وزون، بش�خصية اب�ن س�ينا باعتبارها 
ش�خصية تاريخي�ة قادمة من الق�رن الرابع للهج�رة، لتجد 
نفس�ها بالصدف�ة أمام كائن�ات إلكرتونية متغول�ة، غازية، 

مس�تحوذة عىل عق�ول املتعلم�ني. ويمكن 
اخت�زال فح�وى املرسحي�ة، الت�ي تتكون 
م�ن مش�هدين، يتضمن�ان س�بع ع�رشة 
ش�خصية يف ذلك الرصاع الدائر بني الكتاب 
التي اس�تحوذت  اإللكرتوني�ة،  والوس�ائل 
عىل اإلنس�ان. وأم�ام تغول تلك الوس�ائل، 
تنربي ش�خصية ابن س�ينا اآلتي�ة من كبد 
املرسح�ي  الن�ص  يصوره�ا  إذ  التاري�خ، 
باعتباره�ا ش�خصية منقذة، ش�افية من 
هيمن�ة س�كان املدينة اإللكرتوني�ة، وهم: 
الفيسبوك، الواتساب، اللوحة اإللكرتونية، 
الهاتف النقال، التويرت، والتلفزيون. تسخر 
هذه الشخصيات اإللكرتونية من ابن سينا 

والكت�اب، ينته�ي األم�ر بس�جنهما، يحاول 
الكتاب تخليص ابن س�ينا، ُيربط هو اآلخر بحبل، إنه اعتقال 
مقرون بعدم إفس�اد مملكة تلك الكائنات اإللكرتونية. يقول 

الهاتف النقال مجيبا عن سؤال طرحه الواتساب:
مدينتن�ا  منظ�ر  ليفس�د  ج�اء  املهج�ور،  الكت�اب  »إن�ه   �

اإللكرتونية«.يف املش�هد الثاني من الن�ص املرسحي الذي يبدأ 
بدخول ابن س�ينا والكتاب إىل السجن، يكتشفان أن خطبا ما 
وقع للشخصيات اإللكرتونية. يدخل التالميذ مرسح األحداث، 
وبع�د تش�اور للتفك�ري يف كيفية تج�اوز الكس�ل الناجم عن 
اإلقام�ة يف املدين�ة اإللكرتونية، يت�م التفك�ري يف الطبيب ابن 

سينا.
» التلميذ 1: ماذا س�نفعل ملرضنا املزمن 

هذا يا أصدقاء؟
التلميذ 3: أتقصد مرض الكسل؟

التلمي�ذ 4: لق�د س�معنا ع�ن مج�يء 
طبي�ب يقال له ابن س�ينا.. ما رأيكم أن 

نستنصحه يف األمر؟
التلميذ 2: أهو من األلفية الثالثة؟
التلميذ 3: ل إنه من كبد التاريخ«.

بع�د تجمهر الجمي�ع حول ابن س�ينا، 
يكتش�ف الق�ارئ أن�ه يوج�ه للكائنات 
اإللكرتوني�ة رس�الة تع�ي م�ن ش�أن 
الكت�اب، وتدع�و إىل الهتم�ام به، ولعل 
اختيار الكاتب املرسحي لكتاب »الش�فاء« 
للتمثيل به، عالوة عىل اعتباره شخصية داخل النص املرسحي 
ل�ه أكثر م�ن دللة. كما أن انتهاء املش�هد الثان�ي برحيل ابن 
س�ينا وتصالح تلك الكائنات اإللكرتونية م�ع الكتاب، يجعل 

القارئ يستشف الغاية من كتابة هذا النص املرسحي.

فاضل الشعيراوي

 املراقب العراقي / متابعة
اخرتن�ا أن نع�رض ق�راءًة لرواي�ة »حرير 
الغزال�ة« وهي الرواي�ة الجدي�دة للكاتبة 
امل�ان بوك�ر  الفائ�زة بجائ�زة  العماني�ة 
العاملي�ة جوخ�ة الحارث�ي ، مركزين عىل 
موضوع أظه�ر ُقدرة الكاتبة عىل التفتيت 
والتجمي�ع، ع�ىل توزيع الش�خصيات مع 
ابت�كار خط يجمعه�ا، وعربنا ع�ن ذلك � 
تصوي�را- بمالِعب�ة الدم�ى، بيان�ا لقدرة 
ال�ذات الحاكية عىل ترصيف ش�خصياتها 
وتنويعها ومْنحها حري�ة الرؤية والتكلم، 
فالشخصيات يف الرواية لها وجوٌد وتحقٌق، 
رسدي  ومج�ال  حكاي�ة  ل�ه  منه�ا  وكل 
ُيؤسس�ه. الرواي�ة أش�به بقط�ع الصورة 
املقطع�ة أوصالها التي تحتاج من القارئ 
تركيب عنارصها، لتتش�كل الصورة تامة 
الهيئ�ة والش�كل والدلل�ة، ِقَط�ع الرواية 
شخصياتها، كل منها حامٌل حكاية، ُتتقن 
الكاتب�ة إفراده�ا ووْصله�ا بخيط جامع، 
يش�د تفارقها ويجمع تباينها، هي روايُة 
األج�زاء املكتمل�ة، تجم�ع ش�خصيات ل 
تب�دو متنافرة، وإنما ه�ي داخلة يف تناغم 

وتناسق وَوحدة.
ال�ذات املؤلف�ة يف ه�ذه الرواي�ة ش�بيهة 
بُمالعب الدمى، يجع�ل لها أصواتا ورؤى، 
ولكنه�ا تبقى ماس�كة بخي�وط الرسد ل 

ينف�رط منها َعقد، وهو م�ا عرب عنه آلن 
رابات�ال ِب�»علب�ة الديدان« الت�ي إن حرر 
صاحبها الديدان من س�جنها، فإنه يبقى 
متحكما يف توجيهها حتى ل تنرصف عنه، 
دللة ع�ىل أن الكات�ب ُيطلق ش�خصيات 
الرواية تج�ول بإرادتها وُتحدد مصائرها، 
ولكنه�ا تبق�ى دوما خاضع�ًة لباعثها، إذ 
ُيطلقه�ا م�ن علبتها ف�إن أرادت مس�ارا 

اعرتضها فغري مسارها.
رواي�ة »حرير الغزالة« هي روايٌة دالة عىل 
بحٍث واجتهاٍد يف الخ�روج من جبة الفوز 

بجائزة عاملي�ة يف الرواية، ُيمكن أن ُتعطل 
اإلنت�اج، إىل حيز اإلب�داع تجريبا واختبارا. 
فكل كاتب يفوز بأهم جائزة روائية عاملية 
يخ�ى أن ُيعكر صفو ه�ذا الفوز، غري أن 
جوخة الحارثي، واصلت البحث والتجريب 
وأخرجت »حرير الغزالة« صورًة دالًة عىل 
القت�دار واملوهب�ة. وهنال�ك ث�الث نقاط 
أساسية ُيمكن أن نثريها يف الرواية، بدون 
أن نكشف خفاياها أو ُنفسد متعة الرحيل 
معها، تتمث�ل األوىل يف بيان ق�درة الكاتبة 
عىل انتقاء الشخصيات وبْعثها وتوليدها، 

وتخ�ص الثانية قدرة الكاتبة عىل تخطيب 
فرص�ة  ومنحه�ا  الش�خصيات  بع�ض 
الوج�ود، وقرب ش�خصيات أخ�رى، وتهم 
الثالث�ة ق�درة الكات�ب عىل تولي�د الرسد، 
بتوليد الش�خصيات، وهي أم�وٌر ُنظهرها 

لحقا.
عالم الرسد الروائي يف ظني يتأس�س عىل 
منزل�ة ال�راوي م�ن أحداثه وش�خصياته 
وط�رق روايته�ا، وماهي�ة املنظ�ور الذي 
اتخذه، وقد اختارت الذات الراوية يف رواية 
»حرير الغزالة« ش�بكة من الش�خصيات 
ه�ي  رسدا،  وتتناغ�م  وج�ودا  تتف�ارق 
شخصيات يتولد بعضها من بعض، تدخل 
ش�خصيات وتخرج أخرى، غري أن الرواية 
يف ظني منش�دة إىل شخصيتني َوَتَدْين هما 
»حري�ر« و »غزال�ة« وهما الش�خصيتان 
اللت�ان ش�دتا فض�اء الش�خصيات، ومن 
عجيب الرسد أن هنالك ش�خصيات فاعلة 
بغيابها مثل »آسية« الشخصية املُستعادة، 
املؤسسة للرواية التي تختار الذات الراوية 
إخراجها م�ن الحكاية، ثم اس�تعادتها يف 
آخ�ر الحكاي�ة، ولكنه�ا تظ�ل فاعلة من 
خ�الل اس�رتجاعات غزال�ة. أله�ذا الح�د 
ُيمك�ن أن تصن�ع الش�خصيات بامتالئها 
وحكايته�ا وطرَق تحدي�د مصائرها عاملا 

روائيا مميزا؟

مـــالعبة الـــدمى فــي »حــرير الغــزالــة«  

 »ابن سينا في المدينة اإللكترونية« شخصية 
من القرن الرابع للهجرة أمام كائنات متغولة

املراقب العراقي/خاص...
تويف األربع�اء الروائ�ي واإلعالمي 
العراق�ي املغرتب يف الس�ويد كريم 
طوي�ل  رصاع  بع�د  الس�ماوي 
م�ع امل�رض واملعاناة م�ن الغربة 
والسفر الدائم وقلق الغ����رتاب 
واللهف�ة اىل الوطن الذي م����ات 

غريبا عنه.   
وكتب املرحوم كريم السماوي عدة 
روايات مثل )سلوبيدان( و)اللعبة 
املحكمة( ومجموعة قصصي���ة 
الوق�واق(  تعش�����ق  )نغ�م 
ول�ه مؤل�ف بعن�وان )مئ�ة رواية 
ورواية( ، وأش�ار اىل ان مجموعته 
تعش�ق  )نغ�����م  القصصي�ة 
ال����وق�واق( تح�وي الكثري من 

األح�����داث ع�����ن العراق.
 وكان دائم�ا يذكر عن  نفس�ه  ان 
تجربت�ه الطويل�ة يف الصحافة لم 
تمنعه ان يكت�ب الرواية التي يجد 
نفس�ه فيه�ا أكث�ر، وتبع�ده عن 
وع�������ن  املب�ارش،  الخط�اب 
روايت�ه )س�لوبيديان( أوض�ح ان 
أحداثه�ا ت�دور ب�ني يوغس�الفيا 
حمل�ت  وأنه�������ا  ولبن�ان 
توقعات�ه بتقس�يم هذا البل�د، اما 

اللعب�ة   ( روايت�������ه  اح�داث 
املحكم�ة( فتتح��دث ع�ن ب�الد 
الي�ورو، وع�ن الله�����اث وراء 

املال.
فض�ال ع�ن امل�رض كان الراح�ل 
يعان�����ي م�ن الغربة والس�فر 
الدائم وقلق الغ�رتاب واللهفة اىل 

الوطن.

رحيــل صــاحب روايــة 
اللعبــة المحكمــة

نصوص

حي�در األدي�ب
النس�ق  فلس�فة  يف  تحليلي�ة  ق�راءة 
الش�عري داخ�ل القصة القص�رية جدا 
الفائ�ز مس�ابقة القص�ة القصرية جدا 
والت�ي تحمل عن�وان »انتق�ام« للكاتب 

العراقي املبدع هيثم العوادي.
تتوخى ه�ذه الق�راءة مالحق�ة ورصد 
األس�س املعرفية التي س�محت بدخول 
الش�عر كبنية ونسق يش�كل مع الرسد 
نس�قا مزدوج�ا يف البناء املعم�اري لها 
ولم أتعرض لكالس�يكيات التعاطي مع 
الن�ص يف بيان افق التأوي�ل أو الخوض 
يف املعط�ى واملغ�زى للقي�م املتحركة يف 
جس�د الواقعة س�يمائيا واختب�ار نوع 
القفل�ة واملفارق�ة ف�إن ه�ذه املباحث 
ع�ىل أهميته�ا ال ان الن�ص فرض عىل 
تحليل وتفس�ري سلوكه سلوكا مزدوجا 
وهي ظاه�رة رائعة بنظ�ري أبدع فيها 
الق�اص لي�س الن�ص مس�تودعا للكم 
الدليل محس�وم البن�اء واملحتوى وإنما 
العن�ارص  فيه�ا  ترب�ط  س�جالت  ه�و 
بعالق�ات ت�ؤول حركية ه�ذه العنارص 
ويرتب�ط فهم اللغة بحياتها الجتماعية 
ول يرتب�ط بعوال�م املؤل�ف بمعن�ى أن 
وج�وب فهمه�ا يتج�دد كلما اكتس�بت 
معن�ى من متغ�ريات الواق�ع أو تعاطى 
معه�ا مجتم�ع ما بتحوي�ل دليل ملا هو 

م�ودع فيها لك�ن الفارق الحاس�م بني 
الن�ص الع�ادي والن�ص األدب�ي هو أن 
األخري رؤية تأويلة تقدم الواقع بوصفه 
نس�خه معدل�ة وف�ق محددات س�ياق 
التجربة األدبية وعمر العالمات الدالة يف 
ذاكرة الواقع�ة إل أنه تحديد ل يلغي و) 
ل يس�تنفد مجموع التحديدات األخرى 
غري املتناهية للموضوع ( وإنما يحينها 
لح�ني ظهورات من ش�أنها أن تعمق أو 
تلغي هذه الرؤية بوصفها بناء تأويي ل 
واقع راس�خ وعىل هذا فإن النص هو ) 
ُمنتج يعد قدره التأويي جزًءا من اليات 
انتاج�ه ( 1 إذا تقدمنا خطوة بعد إحراز 
أن الن�ص ه�و نس�خة معدل�ة تأويليا 
لواقع�ة م�ا والنص هن�ا ه�و )انتقام( 
جم�ل  ه�و  مفاصل�ه  ان  ن�رى  فإنن�ا 
شعرية )اخبارش�عرية وصور شعرية( 
وه�ذا يعود بن�ا اىل )أن لألن�س الذهني 
للمؤلف ول س�يما اس�تعماله الشعري 
م�ع معلوماته الخاص�ة وقبلياته تأثريا 
يف انعق�اد ظه�ور خ�اص )للواقع�ة(( 
مم�ا يعن�ي أن الواقع�ة منق�ادة ملعجم 
العوال�م الخاص�ة؟ فم�ن أين للنس�خة 
املعدلة أن تكون قابلة للتداول وصالحة 
للمش�رتك اإلنساني ول س�يما أن اللغة 
تفه�م بوصفه�ا ظاه�رة اجتماعي�ة؟ 
يف الواق�ع إن املؤل�ف هن�ا ل يس�تخدم 

عوامله الخاصة وإنما يستخدم )العوالم 
املمكن�ة( يمرر م�ن خالله�ا املضامني 
املج�ردة إىل معادلته�ا الحكائي�ة أن�ه 
يعي�د تش�خيص املفاهي�م يف نمذج�ة 
رسدية حاضنة للكفاءة الشعرية وهذه 
املفاهي�م تختزن ممارس�ات اإلنس�ان 
لحد أنه�ا تبلورت إىل س�ياقات )الفراق 
/ النتق�ام / النتظار وفاًء/ املكر / رد 
الفع�ل والس�تغراق يف الضحايا( وهذا 
يعن�ي أن القص�ة هي أفق س�ياقات ل 
فك�رة تمثلت بلغة واصف�ة وتعليل ذلك 
أنن�ا ) نجد القص�ة القصرية ج�دا بناًء 
لغوي�ا مضغوط�ا بمحددات تجنيس�ها 
يستثمر إمكانات اللغة الهائلة وطاقتها 
أق�ى  اىل  تص�ل  ونجده�ا  التعبريي�ة 
درج�ات التوتر الدليل مس�تقطبة بذلك 
الت�الزم الجديل ب�ني مس�توى التعبري ) 

الخطاب ( ومستوى املحتوى ) الحكاية 
( يف تمثي�ل آليات البن�اء اللغوي للقص 
أي مح�اكاة اإلختزال الذي هو جوهرها 
بوصف�ه مظهرا اجرائيا ملفهوم الصيغة 
وبطبيعة الحال يستدعي الختزال تبئري 
املحت�وى يف لقط�ة خاطف�ة أو ومضة 
أو  أو بني�ة ش�عرية أو حكم�ة  ح�ادة 
توقيع�ة أو طرفة (2 نرى من خالل هذا 
أن التكثي�ف ب�كل مظاهره ه�و توجيه 
اس�تعاري  بهاج�س  مس�كون  رسدي 
ج�دا  القص�رية  القص�ة  جع�ل  خ�الق 
تس�توعب املنطق�ة الكائنة بني الش�عر 
والنث�ر إن الجملة الش�عرية املحس�وبة 
بوح�دات ال�رسد ه�ي قان�ون داخي يف 
القصة القصرية جدا كما يف هذه القصة 
تعم�ل وف�ق )التكثي�ف = اقتصادية يف 
اللفظ + قوة قصدية يف الدللة(3 وبهذا 
فان القصة تعمل بنسق مزدوج تمظهر 

فيه البناء املعماري لها.
القصة 
انتقام

لَس�َعها بُس�مِّ وعوِده الكاذب�ِة، وقفْت 
تنتظ�ُره عىل ش�فرِي ش�َغِفها العميِق، 
الف�راِق،  لحظ�ِة  يف  س�اعَتها  أوقف�ْت 

نسجْت خيوَطها عىل حدوِد الزاّمِن...
بابتس�امٍة ماك�رٍة، رس�مْت ع�ىل جداِر 

ا لكلِّ ضحيٍة! الذاكرِة خطًّ



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

الشمس  أشعة  وتحت  النهار  وسط 
الحارقة، افرتش الشاب حيدر عيل )25 
املؤسسات،  إحدى  أمام  األرض  عاماً( 
عمل،  مقابلة  يف  دوره  بانتظار  وهو 
له  السماح  تم  طويلة  ساعات  وبعد 
بالدخول إىل مكتب املدير العام، وما أن 
طرق الباب تفاجأ بوجود زميله، الذي 
يشغل  من  هو  الثانوية  يف  فصله  تم 
منصب سكرتري املدير، اذ علم بعد ذلك 
والده  طريق  عن  عليه  حصل  قد  بأنه 

الذي يمتلك عالقات مع مسؤولني.
الذين  األفراد  من  الكثريين  مثل  ومثله 
يف  مرموقة  وظائف  عىل  يحصلون 
الدوائر واملؤسسات الحكومية واالهلية 
يحرم  فحني  املحسوبية،  طريق  عن 
لكونهم  كفاءة  اكثر  آخرون  أشخاص 
يف  نافذين  مع  بعالقات  اليرتبطون 
أمامهم،  العمل  أبواب  فتغلق  الدولة، 
وتتحطم آمالهم وأحالمهم يف الحصول 

عىل وظيفة الئقة.
الشباب  من  العديد  اكمل  أن  بعد 
بحاجز  اصطدموا  الجامعية  دراستهم 
أحد  هي  والتي  بـ«الواسطة«  يدعى 
فقد  العراقي،  املجتمع  دمار  اسباب 
أسهمت يف هجرة املئات من الشباب إىل 
تدمريه  يف  تزال تسهم  البلد، وال  خارج 

إىل يومنا هذا. 
يقول عيل وعالمات الحزن والتعب تبدو 
واضحة عىل محياه »دخلت إىل مقابلة 
مدير العام عىس أن أحصل عىل فرصة 
العمل لكوني امتلك شهادة املاجستري، 
فاعتذر وأخربني بأنه ال يوجد اي مكان 
يف  وانا  فخرجت  املؤسسة،  يف  شاغر 
وزارة  اي  اترك  لم  اذ  اليأس،  من  حالة 
حكومية او اهلية دون اذهب لها واقدم 
اوراقي، لعيل أجد وظيفة أستطيع من 

خاللها إعانة أرستي«. 
بأن  الناس  بني  شائع  مفهوم  هناك 
تتحقق  ال  ومعامالتهم،  اجراءاتهم 
خلقت  وقد  »بالواسطة«،  اال  ذلك 
تحت  قانونية  غري  جديدة  وظيفة 
مسمى »املعقبني«، وهم مجموعة من 

الدوائر  ابواب  عىل  يقفون  االشخاص 
والوزارات الخدمية بالتحديد، مهمتهم 
اكمال معامالت املواطنني مقابل مبلغ 
»معقب  يكون  اذ  لهم،  يدفع  املال  من 
ومتشعبة  جيدة  عالقة  ذا  املعامالت« 

مع املوظفني.
سالم حسن )44 عاماً(، حدثنا عن هذه 
وعدم  اعمايل  »لكثرة  وقال:  الظاهرة 
املعامالت  النجاز  الكايف  الوقت  توفر 
األحوال  هوية  اصدار  مثل  القانونية، 
وغريها  التموينية  البطاقة  او  املدنية، 
عن  اكملها  كنت  املستمسكات،  من 
طريق هؤالء األشخاص، فعند حسابي 
الجور النقل اىل الدوائر واالستنساخات 
يل  االسهل  كان  طوابريه،  يف  واالنتظار 
أن اجعل أحد هؤالء » املعقبني« التمام 
كسبت  قد  اكون  وبهذا  يل،  معاملتي 

راحتي بمبلغ مادي بسيط«.
تؤدي  التي  األسباب  من  الواسطة  تعد 
يف  الكفاءة  مستوى  انخفاض  إىل 
الدوائر، وهي بمثابة اعتداء عىل حقوق 
وظائف  شغل  يف  وحريتهم  اآلخرين 
تكافؤ  بمبدأ  تخل  فهي  يستحقونها، 

الفرص واملساواة بني املواطنني. 

املوظفة زهراء محمد )٣٠ عاما( تقول: 
أعمل  اذ  العمل،  خالل  كثرياً  أتعب   «
الرغم  عىل  بمفردي،  طويلة  لساعات 
من وجود موظفة معي بالقسم، لكنها 
التقوم بأي عمل، ويف كثري من االحيان 
تتغيب عن الدوام، ما جعلني هذا االمر 
القسم، لكي  برفع شكوى اىل مسؤول 
يقم  لم  لكن  الالزمة،  االجراءات  يتخذ 

بأي يشء اتجاهها«.
من  هي  بعد  ما  يف  »عرفت  موضحة 
أن  أحد  يستطيع  وال  املدير،  أقارب 

يتكلم معها يف الدائرة«.
يف  »للواسطة«  الشائعة  املمارسة 
عليها  يُطلق  والتي  العربية،  بلداننا 
القلق  سببت  واو«،  بـ«فيتامني  ايضاً 
واالضطراب  والضغوط  واالكتئاب 
انعدام  خاللها  ومن  والتي  النفسية، 
الجانب  هذا  ومن  الوطنية،  الروح 
احمد  واالكاديمي  الباحث  يحدثنا 
»املحسوبية  ويقول:  الذهبي  عباس 
تفضيل  تعني  الواسطة  أو  املحاباة  أو 
االٔقارب أو االٔصدقاء الشخصيني بسبب 
فاملحسوبية  وليس كفاءتهم،  قرابتهم 
نظام سيايس جوهره عالقة ال تماثلية 

بني مجموعات من الفاعلني السياسيني 
املوصوفني بأنهم رعاة وعمالء وأحزاب 
»هناك  الذهبي  ويردف  سياسية«.  
تعاريف عديدة، اذ يمكن تعريفها بأنها 
مجموعة من االٔفعال القائمة عىل مبدأ 
يتيح  بأسلوب  هنا  أعط  هناك،  خذ 
االموال  جني  والرعاة  العمالء  من  لكل 
أن  ذلك  من  واالٔكثر  االٓخر،  دعم  من 
املحسوبية تتميز عادًة بأنظمة املبادلة، 
السيايس  الدعم  املصّوتون  يبادل  حيث 
صناعة  عملية  من  مختلفة  بنتائج 
ان  إىل  الباحث  واشار  العام«.   القرار 
اجتماعية،  آفة  أوالواسطة  الوساطة 
املجتمعات  ثقافة  يف  متجذرة 
بالوساطة  أقصد  وال  العربية، 
التدخل بني طرفني لتحقيق املصلحة 
أو إحالل الوئام محل الخصام، وإنما 
املحسوبية  هنا  املقصودة  الوساطة 
الشائعة التي تدمر املجتمع، وتسبب 
الفوارق الطبقية بني أبناء املجتمع، 
املجتمع، خصوصاً  أبناء  مما يشعر 
داخل  والتهميش  بالظلم  الشباب 
يشعرون  تجعلهم  ما  وطنهم، 

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

إّياك ومصادقة األحمق فإّنه يريد أن ينفعك فيضّرك.
ال يكون الّصديق صديقًا حتى يحفظ أخاه في ثالث: في نكبته وغيبته ووفاته.
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وعىل  السن،  كبار  يواجهها  التي  واملعاناة  التحديات  أهم 
مستوى  ورفع  للمجتمع،  قدموها  التي  الكبرية  اإلنجازات 
الرشيحة  بتلك  لالهتمام  العمرية،  الفئات  بقية  لدى  الوعي 

العظيمة وأساس بناء املجتمعات.
من  اليوم  مدار  عىل  خدماتها  املسنني  رعاية  دور  وتقدم 
والعناية  امللبس،  وتوفري  شخصية  ونظافة  غذائية،  وجبات 
الالزمة لضمان الحياة الكريمة للمسن، كالدعم االجتماعي 

والنفيس والرعاية الجسدية والصحية. 
يقول سعد عيل، موظف يف إحدى دور رعاية املسنني:«نسعى 
بكل ما نبذله من جهود لإليفاء ولو بجزء بسيط من ما قدمه 
املسنون، فهم آباؤنا وأمهاتنا الذين تحملوا الصعاب من أجل 

أن نحقق كل طموحاتنا يف الحياة«.
املجتمع  يف  الكبار  دور  تعزيز  رضورة  »عىل  عيل  وحث 
وتقديم  واالقتصادية،  االجتماعية  الجوانب  يف  وتقدمه 
تعنيفهم،  لهم والحد من  والنفسية  الصحية  الرعاية  جميع 
ورضورة منحهم االهتمام والتقدير«.مضيفا«هناك نقص يف 
البحوث والدراسات حول فئة كبار السن، ونقص يف الربامج 
املقدمة  والصحية  االجتماعية  الخدمات  يف  وقلة  واملبادرات، 
الدار  لهم، واالفتقار للمتخصصني برعايتهم«. وتابع »تهتم 
بتقييم املسن من حيث السالمة واملخاطر واالكتئاب، والقدرة 
التنفس  الصحية كمعرفة  التقييمات  إىل  إضافة  السري،  عىل 

والنبض، وضغط الدم ودرجة الحرارة«. 
إجراء  خالل  من  السن  كبار  بقيمة  التذكري  مؤكدا«يجب 
التطوعية  األنشطة  من  بالعديد  والقيام  معهم،  املقابالت 

املناسبة لهم، خاصة أنشطة الصحة، والتعليم والبيئة«.
البنية االجتماعية لألرس واملجتمعات،   وبسبب التغيريات يف 
واالفتقار للموارد االقتصادية والدخل، يلجأ معظم األبناء إىل 

التخيل عن آبائهم. 
بحاجة  السن  كبار  نعيم:«أن  فاطمة  التدريسية  بينت  إذ 
تربيتنا  يف  شبابهم  أفنوا  ما  بعد  واهتمام  خاصة  رعاية  إىل 
وخدمتنا، بقضاء وقت ممتع معهم واالستماع لهم، وتبادل 
يحتاجونه  ما  تقديم  فقط  وليس  والذكريات  األحاديث 
من  تبقى  ما  ليعيشوا  شخصية،  ونظافة  وثياب  طعام  من 
يف  والقسوة  التهميش  عن  بعيدا  وسعادة  بخري  أعمارهم 
التعامل، السيما أن كثريا من األبناء يزجون بآبائهم يف دور 

رعاية املسنني«.
 وتطرأ عىل املسن عدة تغريات ومنها، ما هو جسدي كارتخاء 
قضاء  عىل  ملساعدته  بحاجة  فهو  لذا  واألعصاب،  العضالت 
ضعفه،  نتيجة  النفيس  بالضغط  وشعوره  اليومية،  حاجته 

آالمه،  عنه  يخفف  من  فيحتاج 
عىل  تطرأ  تغيريات  هناك  أن  كما 
غذاء،  أي  يتناول  يعد  فلم  غذائه، 
بأمراض  مصابا  كان  إذا  خاصة 
والقلب  كالضغط  معينة، 

والقرحة.
أن توفر  الدولة  توضح نعيم«عىل 
فرتة  يف  الراحة  أساليب  جميع 
التشيخ  ثقافة  ونرش  الشيخوخة 
بني أفراد املجتمع، وتعاون الدولة 
املدنية  والجمعيات  املنظمات  مع 
صالحة  بيئة  لتوفري  واألرس 
للمسنني، ورفع مستوى ثقافتهم 
لديهم،  األمية  نسبة  لخفض 
أسهمت  التكنولوجيا  أن  خاصة 
هذا  تحقيق  يف  إيجابي  بشكل 
املادي  الضمان  وتوفري  الهدف، 
والغذاء  املأوى  للحصول عىل  لهم 
وإتاحة  ثابت،  دخل  وتخصيص 

لضمان  واإلهمال  اإلساءة  من  وحمايتهم  العمل  فرص 
التنمية  ومدرب  الباحث  ونصح  وأمان«.  بكرامة  عيشهم 
»أن  السن:  كبار  لرعاية  العبودي  هاشم  نضال  البرشية، 
أفضل الطرق التي يمكن اتباعها عند التعامل مع كبار السن 
هو قضاء بعض الوقت معهم، وتوصيل رسالة أن لهم منزلة 
رفيعة، وتقديم املساعدة بدون أن يطلبوها، واالستماع إليهم 
بحب وشغف، واحرتم أحديثهم وان كان يف غري وقتها وتفقد 
للقلوب  دواء  هي  الوجه  يف  واالبتسامة  وشأنهم،  أحوالهم 
بقربنا  تشعرهم  وطمأنينة  راحة  لهم  فابتسامتنا  املتعبة، 

منهم«.
اغلبهم  ألن  بالصرب  معهم  التعامل  العبودي:«يجب  وأوضح 
مصابون بالنسيان، اذ يفقد املسنون قدًرا كبريًا من قدرتهم 
عىل الفهم، ويحتاج اىل طرح األسئلة عليهم، بدالً من توجيه 
اللوم لهم، فتجنب معاتبته حتى لو أخطأ يف حقك، وتحدث 
مع  للتواصل  بديلة  كوسيلة  النفس  إىل  النفس  حديث  معه 

الذات، والحظ مدى سعادته«.
األجيال،  صناعة  يف  السن  كبار  دور  ننىس  وال  وبني«وعلينا 
دورهم  خالل  من  والتجارب  بالخربة،  مليئة  حياة  لديهم  إذ 
عىل  الجيل  وتربية  األرسي،  والتكاتف  الرتبوي  الجانب  يف 
األفكار  املواطنة واالحرتام وزرع  الصحيحة، وحب  املفاهيم 

االيجابية، وترسيخ مبادئ التسامح والحب«.
الروابط  تعزيز  عىل  الرعاية  دور  يف  العاملون  ويحاول   
وأرسهم،  املسنني  بني  والوجدانية  االجتماعية  واألوارص 
الدار،  يف  املسنني  بقية  مع  التأقلم  عىل  وتشجيعهم 
إىل  الرعاية من دولة  ومساعدتهم يف األنشطة، وتختلف تلك 

أخرى نتيجة االختالف بني األنظمة والعاملني عليها.
اذ شدد الرتبوي محمد حسن عىل » تكثيف الدورات التثقيفيَّة 
دور  وتحديث  السن،  لكبار  وصحية  جيدة  بيئة  إلتاحة 
كالرحالت  لهم،  ترفيهية  مبادرات  وتنظيم  املسنني،  رعاية 
الدراجات،  وركوب  وامليش  الرياضة  وممارسة  الطبيعة،  إىل 

وممارسة الحرف اليدوية، كالتطريز والنجارة«.
برامج  عدة  سبقته  السن  لكبار  العاملي  اليوم  اعتماد  وقبل 
التي  للشيخوخة  الدولية  فينا  عمل  خطة  ومنها،  وأنشطة 
للشيخوخة يف عام 1982،  األوىل  العاملية  الجمعية  اعتمدتها 
واعتمدت  ذلك،  بعد  املتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  وأيدتها 
 ،91  /46 القرار  بموجب  املتحدة،  لألمم  العامة  الجمعية 
مبادئ األمم املتحدة املتعلقة بكبار السن يف 16 كانون االول 
العامة  الجمعية  اعتمدت  وايضا   ،2٠٠2 سنة  ويف   ،1991
للشيخوخة خطة عمل مدريد الدولية املتعلقة بالشيخوخة، 
يف  بالشيخوخة  يتصل  ما  يف  والتحديات  للفرص  لالستجابة 
القرن الحادي والعرشين، وتعزيز تنمية املجتمع لكل الفئات 

العمريَّة.

بركة االسرة و احق الناس بالتكريم و االعتزاز

بشكل  وارتفعت  لكورونا  الجديدة  الساللة  طأة  و  اشتدت  ان  بعد 
مرة  للمراة  الحاسم  الدور  برز  االصابة  مؤرشات  جديد  من  مرعب 
بالجمال  املرشقات  هن  الشفافة،  الكائنات  تلك  هن  ..فالنساء  اخرى 
والرقي،  التألق  بمظهر  يظهرن  أن  عىل  اقسمن  قد  والنهن  والنظافة، 
ومع االرشادات التوعوية بعد انتشار جائحة »كورونا«، ما جعلهن اول 
من يلتزم بارتداء القفازات والكمامات بال منازع، اما الرجل فهو ذلك 
املتعرضني  اول  بالوقاية  املباالة  االلتزام، فقد جعله عدم  الذي يحارب 
لخطر االصابة. تقول وسن )٣2 عاماً(، »انا اآلن يف بيت اهيل بعد أن 
نشب خالف حاد مع زوجي احمد الذي يعمل يف احدى الرشكات، بسبب 
امتناعه عن ارتداء القفازات والكمامة، وعندما اتوسل اليه بأن يضعها 
فقط عند مغادرته البيت من اجل الحفاظ عىل صحة ابننا ليث البالغ 
من العمر 4 سنوات، يقول يل انه يشعر باالختناق، خاصة وهو  شخص 
اي  بعصبية  ويقول  دقائق،   1٠ كل  الكمامة  يخلع  يجعله  ما  مدخن، 
سيكارة هذه التي استمتع بها وقد يتحتم عيل أن اخلع الكمامة، كلما 

اردت التدخني«.
تردف وسن بحزن »صارت الكمامة تعني مشكلة مع زوجي، وعندما 
اخربني قبل ايام أن صديقه مصاب بـ«كورونا«، وقد تم منحه اجازة 
ان  بالتأكيد  له  وقلت  اعصابي،  افقد  الخرب  هذا  جعلني  عمله،  من 
صديقك هذا مثلك ال يرغب بارتداء القفازات والكمامة، وتوسلت اليه 
أن يخىش عىل نفسه وعىل ابننا، لخويف أن تنتقل العدوى من صديقه«.

وبينت وسن »ان استخدام الكمامة عىل نطاق واسع، سيقلص خطر  
انتقال الفريوس، اال ان العديد من الرجال ال يعريون اهمية لذلك، كما 
عند  باالختناق  ويشعر  الكمامة،  هذه  سئم من  انه  يقول  بعضهم  ان 

وضعها، النها تحجب عنه االوكسجني«. 

 املرأة مدرسة
الدكتورة يف علم االجتماع كوثر العبيدي اكدت »ان املرأة اكثر التزاماً من 
أن تتعامل مع زوجها  الرجل، خاصة يف االمور الصحية، ولكن عليها 
جعلتها  بها  الله  حباها  التي  االمومة  ان  كما  العصبية،  وترتك  بلطف 
تحرص عىل صحة ارستها اكثر من االب، فهي تحافظ عىل حياة ابنائها 
أن  أن تطلب من زوجها  وبذلك البد  وتخىش عليهم حتى من نفسها، 
يرتدي الكمامة اذا ما خرج من البيت، وهي كذلك تحرص عىل ارتداء 

الكمامة والقفازات، اذا ما ذهبت اىل السوق«.
وتقول الدكتورة العبيدي »ان ابنتها املتزوجة قالت لها يوماً اذا دخلت 
البيت ولم اجدك ال يحلو يل البقاء فيه حتى اذا كان الوالد حارضاً، هذا 
يدل عىل أن لالم مكانة كبرية لدى اوالدها، ومقابل ذلك فهي تحرص 
والزوجة واالخت قادرات عىل توجيه  املكانة، فاالم  للحفاظ عىل هذه 
الرجل، وتوعيته يف الوقاية، فهي من تعد االجيال، ولها حصتها يف بناء 

املجتمعات«.
بأن  يقول  فتارة  املرض،  امام  حتى  قوته  يستعرض  الرجل  دائماً   
مناعتي تكفي لهزيمة املرض فال داعي الخذ االحتياطات، وتارة اخرى 

يشكك بوجود الجائحة.
موظف  وهو  االمر،  هذا  عن  )٣2عاماً(  عيل  سمري  املواطن  يحدثنا  اذ 
يف احدى الوزارات فيقول »للكمامة اهمية كبرية يف عزل الفريوسات، 
من  وارى  السليم،  الشخص  اىل  امليكروبات  وصول  يمنع  وارتداؤها 
اىل  يدعو  بشكل  الجائحة  تفيش  بعد  خاصة  اليها،  اللجوء  االهمية 

القلق«.
يتعدى  لعدم وضعها وهي صغرية ال  العناد  »لم كل هذا  ويبني سمري 
للوقاية  اكثر من كونها وسيلة  الواحدة، وانها ال تعني  الكف  حجمها 

مهما كانت، فالبد من توخي الحذر باستمرار«.

}خليها عىل الله{
ومثل الرجل بعض النساء، فعدم اكرتاث بعضهن جاء بسبب ازواجهن 
وعدم االلتزام بالوقاية، فاملواطنة وداد )4٠( سنة ربة بيت تقول بعدم 

اكرتاث »خليها عىل الله«.
كل  عني  تمنعها  فلن  بـ«كورونا«،  اصاب  أن  يل  قدر  »اذا  وتضيف 
مقدر  يصيبنا  الذي  كل  وان  بالقدر  مؤمنة  وانا  الدنيا،  احتياطات 

ومكتوب!«.
والشوارع  الطرقات  ويف  االسواق  يف  »ارى  وتقول:  حديثها  تتابع  ثم 

الكثري من الرجال والنساء ال يضعون الكمامة فماذا حدث لهم؟«. 

 العدوى ام الذقن؟
هو  والكمامة  للقفازات  الرجل  ارتداء  عدم  يف  الوحيد  السبب  يكن  لم 
االختناق او التضايق منها، بل هناك شباب لم يلتزموا بارتدائها خوفاً 
من ضياع مالمحهم، الشاب سالم عادل )19 عاماً( يقول: »ان الكمامة 
تخفي مالمحي، وخصوصاً ذقني الذي هو اجمل ما يف وجهي، اذ تضيع 
اجرة تشذيبه يف كل اسبوع عند الحالق ما ان ارتديت الكمامة، وال اريد 

أن تمر ايام شبابي وانا اضع مايخفي وجهي!«.

الواسطة الحارس االنيق
و الطبيب الرقيق



يف  املحلية  الحكومة  اتهمت 
قار  ذي  نفط  رشكة  املثنى، 
قسم  تأسيس  عن  باالمتناع 
عىل  لإلرشاف  املثنى  نفط 
املواقع النفطية يف املحافظة، 
األرض  تهيئة  من  الرغم  عىل 
املحلية  املوافقات  واكمال 

الخاصة بالقسم.
املحافظ  معاون  وقال 
حامد  الطاقة  لشؤون 
الحساني ان رشكة نفط ذي 
مع  تجاوب  اي  تبدي  لم  قار 
املحلية  الحكومة  مخاطبات 
نفط  قسم  الفتتاح  املثنى  يف 

املثنى.
مشريا إىل أن املحافظة أنهت 
الخاصة  املتطلبات  جميع 
وإكمال  األرض  باستمالك 

دوائر  من  املوافقات  جميع 
وعقارات  والبلدية  الزراعة 

الدولة.
وتأخري  املماطلة  ان  وأضاف 
عىل  يدل  القسم  ذلك  افتتاح 
فيما  الرشكة  تعاون  عدم 
اإلداري  الجانب  يخص 
املنافع  ملفات  عن  فضال 

االجتماعية والعمالة.
يف  املحلية  الحكومة  وكانت 
شهر  يف  أعلنت  قد  املثنى، 
عن   ،2019 عام  من  آذار 
بمساحة  أرض  تخصيص 
الف دونم بني قضاء الخرض 
ومركز املحافظة لتكون مقرا 
وتحديدا  املثنى،  نفط  لقسم 
الخافورة بني قضاء  منطقة 

الخرض ومركز املحافظة. 

تظاهر عدد من أهايل منطقة اململحة يف املثنى  للمطالبة 
يف  االستثمارية  االسمنت  معامل  يف  عمل  فرص  بتوفري 
محافظات  من  عمال  تشغيل  عىل  واحتجاجا  منطقتهم، 

أخرى عىل حساب أهايل املنطقة.
حصة  ضمان  إىل  تهدف  تظاهراتهم  إن  منهم  عدد  وقال 
بني  والبطالة  الخدمات  نقص  من  تعاني  التي  املنطقة 

صفوف الشباب.
تحقيق  لحني  ستستمر  مطالباتهم  أن  إىل  وأشاروا 

مطالبهم التي وصفوها باملرشوعة. 
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مطالبات بتوفير فرص عمل
 ألهالي »المملحة« في معامل األسمنت

يش�كو س�كان حي التضحي�ة يف محافظ�ة ذي قار 
اهمال وفس�اد مرشوع تبليط الش�وارع، حيث ترك 
العمل من دون انجاز ت�ام، ليعاني الناس من الحفر 

املرتوكة، دون اجراء حاسم من قبل البلدية.
ن�ص املناش�دة  :   نح�ن س�كان ح�ي التضحي�ة يف 
محافظة ذي قار، نش�تكي من اهمال املقاول املنفذ 
لش�وارع املنطقة. الش�وارع ت�م حفرها منذ ش�هر 
وهو ع�ى ذات الوضع حتى اليوم، دون إجراءاٍت من 

البلدية.
 

 مقاولون يحفرون الشوارع ويهملونها دون إنجاز

إتهامات لشركة نفط ذي قار بعدم التعاون الفتتاح »قسم نفط المثنى«

احدى  سكنة  من  البرصة  يف  مواطنون  ناشد 
منطقة  يف  املالية  وزارة  اىل  التابعة  املباني 
بتعويضهم  العباسية  العتبة  الشمشومية، 
بإخالء  قرار  صدور  بعد  لهم  البديل  ايجاد  أو 
لغرض  العتبة  اىل  ارضه  احالة  بسبب  املبنى 
منهم  عدد  قولهم.وقال  حسب  االستثمار، 
وكان   2003 عام  منذ  املبنى  يسكنون  إنهم 
املنحل،  البعث  قبل حزب  من  سابقاً  مشغوالً 
وأن عددهم 200 عائلة، وتفاجأوا بتبليغ من 
العتبة  رفعت  ان  بعد  االخالء  بقرار  املحكمة 

يف  اشرتته  بانها  فيها  مثبتة  دعوة  العباسية 
حسب  ارضه،  استثمار  لغرض   2018 عام 
ومتوليها  العباسية  العتبة  مناشدين  قولهم، 
او  بتعويضهم  الصايف  احمد  السيد  الرشعي 
والعطف  االنسانية  باب  من  البديل  ايجاد 
عليهم.من جهتها قالت احدى ساكنات املبنى 
»ام حنني« انها ارملة واشرتت احدى وحدات 
هذا املبنى ولم تكن تعلم بأمر االخالء مطالبة 
عوضا  لها  سكن  ايجاد  او  ماديا  بتعويضها 

عنه.

عوائل من منطقة »الشمشومية« تستغيث 

طالب مواطنون من كربالء.. بتخصص أموال 
لهذه  ملا  كربالء  يف  الجنائية  األدلة  بناية  لبناء 

الدائرة من أهمية يف حفظ امن املدينة.
نرش نص املحتوى بدون حدف او تعديل..

معلومات عن قسم االدلة الجنائية يف ظل تطور 
ان  نحتاج  الدوائر،  مختلف  يف  التزوير  وسائل 
العمل  تنجز  كي  املختصة  االقسام  من  نطور 
بوجود  وخصوصا  معوقات  ودون  بسالسة 

تخصيص مايل.
كربالء،  يف  الجنائية  األدلة  تحقيق  وقسم 
بعض  يف  فنيني  خرباء  وجود  من  الرغم  وعىل 
االصابع  طبعات  خرباء  مثل  االختصاصات، 
الجنائي  املخترب  وخرباء  الجرمية  والطبعة 
والعمالت،  الوثائق  والتزييف  التزوير  وخرباء 
لكنها تحتاج اىل توفري األجهزة واملعدات الفنية 

الحديثة.
وانشاء بنايه خاصه بالقسم تليق بالدور املهم 

القتل  حوادث  من  الجنائية  الجرائم  كشف  يف 
والرسقة والسطو املسلح والحرائق والعمليات 
اليوم  الجنائية  التحقيقات  ان  اذ  اإلرهابية، 
االمني  العمل  مقدمة  يف  العالم،  دول  كل  يف 
خالل  من  العدالة  وتحقيق  للجناة  للوصول 

تقديم األدلة للقضاء والوصول إىل الحقيقية.
واكمال  ارض  قطعه  تخصيص  من  وبالرغم 
بنايه  إلنشاء  الفنية  واملخططات  التصاميم 
املوكلة  املهام  إلنجاز  كربالء  بمحافظة  تليق 
لهم يف كشف الجناة، حيث حصلت عىل مبالغ 
وتدريب  األجهزة  لرشاء  كربالء  محافظه  من 
بنايه  بإنشاء  مبلغ  وتخصيص  الكوادر 
حضارية من سنة 2012، لكن لم يتم املبارشة 
بالتجهيز وإنشاء البناية بعد اكمال املوافقات 
وزاره  ومصادقة  املحافظة  قبل  من  األصولية 

التخطيط عىل املرشوعني.
بأدراج  القرار  صناع  السادة  من  ونتمنى 

تخصيص يف املوازنة يدعم األدلة الجنائية من 
خدمه  واملعدات  واألجهزة  البرشية  الكوادر 
األمني  باملستوى  واالرتقاء  العام  لصالح 

باملحافظة.

بسم الله الرحمن الرحيم 
السيد رئيس الوزراء..

ـــــــــــــــــــــــ
 انتم يف وادي والشعب يف وادي اخر ..هذا 
هو حال البلد بقيادتكم الحكيمة .... كما 

يف ادناه :
اخطأئكم  بسب  تدهور   : االقتصاد   
برفع  و  البلد  اقتصاد  ادارة  يف  الكارثية 

سعر رصف الدوالر 
 صحيا: من تدهور اىل تدهور وخراب 

املستشفيات و االمن الصحي للمواطن .
    التعليم : صفر صفر وتحت الصفر

   سياسيا : ال يوجد سياسة واضحة 
إدارة  عىل  السيطرة  وفقدان  الدولة  يف 

مؤسساتها .
   القانون ؛ فقط عىل الفقراء

كهرباء  ال  ماء  ال  صفر   : الخدمات     
ال نظافة...

البحار  يف  القرصنه  عن  تتكلموا  فال 
يف  القراصنه  عن  تكلموا   .. واملحيطات 

مؤسسات الدولة وفشلها  .

               * احمد حامد 

بسم الله الرحمن الرحيم 
ـــــــــــــــــــــــــــ

مناشدة و مظلوميه اىل رئيس الوزراء 
الدفاع  وزير  واىل  الكاظمي  مصطفئ 
املنتسب  انا  الجيش  اركان  رئيس  واىل 

عدنان ثجيل ناجي عكله من محافظة 
أربعة  أجريت  املوفقية  قضاء  واسط 
عمليات و عىل نفقتي الخاصة  .. حيث 
انني لم احصل عىل حقوقي البسيطه.. 
انا  و  مستحقاتي  وال  ارض  قطعه  ال 

اطلب مقابلتكم الكريمه وارجو ان ال 
تخذلوني .. مع جزيل الشكر و التقدير

                              * عدنان الواسطي

بحسم  النجف،  يف  املحلية  الحكومة  وجهت 
صحن  من  القريبة  األرايض  ملوضوع  فوري 
النجف  محافظ  )ع(.ودعا  عيل  اإلمام  مرقد 
و  املراقب   ( تلقت  بيان  يف  اليارسي  لؤي 
للعتبة  القانوني  املمثل  منه  نسخة   ) الناس 
العلوية واملمثل القانوني لبلدية النجف لحسم 

الرشيف  الصحن  قرب  األرايض  موضوع 
فورا. العلوية  العتبة  باتجاه  حسمها  ويكون 
إىل  تطرقت  قد  محلية  إعالم  وسائل  وكانت 
الصحن  من  قريبة  أرايض  عىل  خالف  وجود 
العلوي ما دفع البلدية إىل رفع دعاوى قضائية 

لغرض حل الخالف بشأنها.

النواب  مجلس  رئاسة  رحبت 
عن  ممثلني  من  لها  قدم  بطلب 
من  اإلدارية  الوحدات  رؤساء 
النظر  إلعادة  العراق،  مختلف 
تخص  التي  الترشيعات  ببعض 
دعم  بهدف  اإلدارية،  الوحدة  رئيس 

املزارعني واملواطنني.
طالب  سفوان  ناحية  مدير  وقال 
من  ومجموعة  إنه  الحصونة 

ورؤساء  وسفوان  الزبري  مزارعي 
الفالحية  والجمعيات  االتحاد 
وطرحوا  الربملان،  رئاسة  التقوا 
عليها مشاكلهم التي تخص الواقع 
العقبات  تواجه  والتي  الزراعي 
بسبب ضعف الصالحيات ورضورة 
املحيل   واملنتج  املزارعني  دعم 
والحاجة إىل ترشيعات جديدة ومنها 
الثروة  عىل  الحفاظ  قانون  تعديل 

لسنة   84 رقم  الهيدروكاربونية 
األرايض  باستغالل  والخاص   1985
الزراعية وتحديد املحرمات وإصدار 
األرايض  تمليك  تخص  قوانني 
أشجار  عىل  تحتوي  التي  الزراعي 
إطفاء  إىل  باإلضافة  املثمرة  النخيل 
السلف الزراعية التي بذمة املزارعني 
القروض  من    %50 نسبة  حذف  أو 

املرتتبة واملستحقة بذمة املزارعني.

دائرة األدلة الجنائية في كربالء تفتقر الى االبنية والخدمات

مناشدة بحسم فوري 
للخالف بشأن األراضي القريبة من الصحن العلوي

حديث العدسة
املدينة  قضاء  أهايل  من  عدد  ناشد 
املحلية  الحكومة  البرصة  شمال 
التجاوزات  رفع  لجنة  إلرسال 
الشوارع  تأجري  لظاهرة  حد  لوضع 
املطالبة  عن  فضال  الرئيسية 
املكان  اىل  البسطات  سوق  بنقل 
بينوا  فيما  لها  املخصص  البديل 
لفشل  نتيجة  جاءت  مطالبتهم  ان 
وبلدية  التنفيذية  األمنية  األجهزة 
للموقع  السوق  نقل  يف  القضاء 

الجديد.
ان ما وصفوها  البعض منهم  وقال 
تأجري  عىل  تعمل  خاصة  بمافيات 
عىل  الرئيسية  الشوارع  يف  االماكن  
 250000 بمبلغ  البسطات  اصحاب 
ماليني   ٧ ب  املوقع  بيع  او  شهريا 
بإغالق  تسبب  الذي  االمر  دينار 
شوارع  مثل  املهمة  الطرق  من  عدد 
الجامع واالمري واملصورين والسوق 
العرصي وغريها فضال عن  انتشار 

اكوام النفايات.
نقل  رضورة  عىل  االهايل  وشدد 
الجديد  املوقع  اىل  البسطات 

والذي  القضاء  كورنيش  قرب 
ُمخصصتني  ساحتني  بقربه  تقع 

كراجات للسيارات.

اصلحوا
واقع الدولة قبل و قوع الكارثة

صورة حديثة بعد تساقط االمطار 
من  الخدمي  فلسطني  لشارع 
الجامعة  باتجاه  بريوت  ساحة 
ثمان  منذ  فهو  املستنرصية 

سنوات عىل هذه الحاله.
                  *احمد حسن

العراقي  القضاء  النيابية،  النزاهة  لجنة  دعت 
العراقية  الودائع  ملفات  فتح  اىل  النزاهة  وهيأة 

يف الخارج واختفاء ارباحها وعدم الحدث عنها.
يف  الجشعمي  خالد  النزاهة  لجنة  عضو  وقال 
لديه ودائع ثمينة يف  العراق  ان  ترصيح صحفي 
الخارج ومصارف دولية ال احد يعرف حجم تلك 

االموال واالرباح املتحققة عنها.
يذكر  ولم  بها  تالعب  املركزي  البنك  ان  واضاف 
الحديث عن االرباح املتحققة عن تلك الودائع وال 

وجود لتلك االرباح يف املوازنة.
قبل  من  الودائع  ملف  فتح  اىل  الجشعمي  ودعا 
اىل  مشريا  النزاهة،  وهيأة  العراقي  القضاء 
ما  الفساد  عىل  القضاء  يستطع  لم  العراق  ان 
امللفات  كافة  يقتحم  شجاع  قضاء  يمتلك  لم 

ويفتحها ويحاسب عليها.

النائبة  النيابية  الخدمات  لجنة  عضو  اوضحت 
النقالة  الهواتف  املطلب،  بان رشكات  منار عبد 

لم تسدد اي مبالغ لخزينة العراق.
النقال  الهاتف  رشكات  ان  املطلب،  عبد  وقالت 
لم  طائلة  مالية  مبالغ  العراق  لخزينة  مديونة 
يقال  ما  وكل  االن  حتى  مبالغ  اي  منها  تسدد 
خالف ذلك غري صحيح، مؤكدة بان اي رشكة لم 

تسدد وهذا امر سلبي.
واضافت، ان العقود الجديدة مع رشكات الهاتف 
النقالة لم تتطلع عليها لجان الربملان حتى االن، 
تلك  مللف  عادلة  حلول  وضع  رضورة  اىل  الفتا 
الرشكات بما يضمن خدمة جيدة للعراقيني مع 
اسعار مناسبة وليست غالية باالضافة اىل ارغام 
اموال  من  بذمتها  ما  تسديد  عىل  الرشكات  تلك 

لخزينة البالد.
واشارت اىل ان قطاع االتصاالت يف كل دول العالم 
يعد مورد اسايس لدعم االقتصاد والخزينة لكن 
لالسف الوضع مختلف يف العراق، مؤكدة رضورة 
ان يكون هناك موقف حكومي يسهم يف تصحيح 
تنافسية من خالل  الرشكات وخلق  مسار عمل 
ادخال رشكات اخرى تسهم يف تحسني الخدمات 

ورخص االسعار.

حّدث وال حرج

مناشدة و مظلومية

الثالثاء  االتحاديَّة،  النزاهة  هيئة  استطاعت 
طناً  ثالثني  ضبط  من   ،2021 شباط   09
قانونية،  غري  بطرق  امُلستورد  الدجاج  من 
العمليَّة. يف  امُلتَّهمني  ار  التُّجَّ من   6 وايقاف 
بيان  يف  الهيئة،  يف  التحقيقات  دائرة  وافادت 
ت  تمَّ الضبط  عمليَّة  بان  الىينا  ورد 
ُمذكَّرة قضائيَّة، حيث تمكُّن  بموجب 
تحقيق  مديريَّة  من  عمٍل  فريق 
من  طناً  ثالثني  ضبط  من  نينوى 
غري  بطرق  امُلستورد  الدجاج  لحوم 
مجلس  قرار  ملخالفتها  قانونيَّة؛ 
املواد  بعض  استرياد  بمنع  الوزراء 
ار  التُّجَّ من   )6( ضبطها  ُمؤّكدة  الغذائيَّة، 

بناًء عىل ما جاء  الفريق تحرَّك  أنَّ  الدائرة،  امُلتَّهمني.وتابعت 
بمحارض الفرق امليدانيَّة التابعة ملديريَّة تحقيق النزاهة يف 
منع  امُلتضّمن  الوزراء  مجلس  قرار  ُمخالفة  برصد  نينوى 
إدخال بعض املواد الغذائيَّة امُلستوردة؛ دعماً للُمنتج املحيل.

وأشارت إىل تنظيم محارض ضبٍط أصوليٍَّة باملضبوطات يف 
العمليَّة، وعرضها رفقة امُلتَّهمني عىل السيِّد قايض محكمة 
ة بالنظر يف قضايا النزاهة؛ الذي قرَّر  تحقيق نينوى امُلختصَّ
الگمارك. قانون  من   )194( ة  املادَّ أحكام  وفق  توقيفهم 

وترية  تصعيد  عىل  سابق  وقت  يف  الهيئة  رئيس  وحض 
عمليَّات الضبط بالجرم املشهود، والولوج إىل العمل امليدانّي 
سات الدولة، ال سيما  من خالل الحضور الدائم داخل ُمؤسَّ
الخدميَّة منها، واستشعار حاجات امُلواطنني، وردع التجار 

امُلتالعبني بقوت الفقري.

ظاهرة غريبة .. تأجير شوارع قضاء »المدينة«

 رغم تخصيص االموال منذ 2012

االرباح الخفية

شركات النقال 
لم  تسدد أية مبالغ

 لـ خزينة الدولة

استيراد ثالثين طنًا من الدجاج بطرٍق غير قانونيٍَّة

دعوة بإعادة النظر بتشريعات تخص المزارعين 

عىل  واسط  يف  العشائر  شيوخ  من  عدد  دعا 
وتحقيق  التظاهر  يف  السلمية  الطرق  اتباع 
القوات  اىل  التعرض  وعدم  املرشوعة،  املطالب 

االمنية من اي شخص او جهة كانت.
وقال عدد منهم خالل مؤتمر صحفي عقد يف 
الداشور  عباس  العابد  عشائر  شيخ  مضيف 
تمثل  املقبلة  االنتخابات  أن  مراسل  حرضه 
القول الفصل يف تحديد شكل الحكومة املحلية 
شهدت  واسط  محافظة  أن  واملركزية.يذكر 
الوطني  األمن  جهاز  لرئيس  رسيعة  زيارة 
الوزراء  رئيس  من  بتكليف  االسدي  عبدالغني 
األحداث  عىل  للوقوف  الكاظمي  مصطفى 
االسدي  التقى  فيما  املحافظة،  شهدتها  التي 
بمغادرته  الحقاً  وانتهت  املتظاهرين  من  عدد 

املحافظة دون لقاء الحكومة املحلية.

شيوخ عشائر في واسط: ضرورة اتباع الطرق
 السلمية بالتظاهر وعدم التعرض لقوات األمن
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كش�فت الدكت�ورة س�ينتيا س�اس، أخصائية 
يح�دث  م�اذا  الش�هرية،  األمريكي�ة  التغذي�ة 
الل�وز يوميا.وتش�ري  تن�اول  الجس�م عن�د  يف 
األخصائي�ة، إىل أن نتائ�ج الدراس�ات األخرية، 
أظهرت أن تناول 40 غرام�ا من اللوز يف اليوم، 
يخفض مستوى الكوليسرتول الضار، ويساعد 
عىل جعل مستوى ضغط الدم طبيعيا، ويساعد 
االس�رتخاء.وتضيف،  ع�ىل  الدموي�ة  األوعي�ة 
الل�وز غني بمضادات األكس�دة واملواد املغذية. 
فمث�ا تحت�وي 23 حب�ة من الل�وز عىل دهون 

مفي�دة للقلب، وس�تة غرامات من 
وأربعة  النبات�ي  الربوت�ن 

األلي�اف  م�ن  غرام�ات 
م�ن   %13( الغذائي�ة 
الت�ي  اليومي�ة  الكمي�ة 
الجس�م(،  يحتاجه�ا 

 Е ونصف كمي�ة فيتامن
وفيتامن B وعنارص الحديد 

واملغنيس�يوم  والبوتاس�يوم 
أن  العل�م  م�ع  اليومي�ة. 

ه�ذه  يف   Е فيتام�ن 
الحال�ة يعم�ل كمضاد 
ويحمي  لألكس����دة، 

الخايا من التلف )السبب 
للش�يخوخة  ال���رئي�ي 

املبك�رة واألمراض(، كما يدعم منظومة املناعة 
ويقلل االلتهابات ويس�اعد عىل توسيع األوعية 
الدموية ما يحسن تدفق الدم.وأما املغنيسيوم، 
فرضوري ومهم لصحة الدماغ والعظام واملزاج 
والنوم وتنظيم مستوى السكر يف الدم ومستوى 
ضغ�ط الدم.وتش�ري الخب�رية، إىل أن العلم�اء 
اكتشفوا أن اللوز يعمل كغذاء للبكترييا املفيدة 
يف األمعاء، فعىل سبيل املثال، خضعت مجموعة 
من الطاب لتجربة ع�ام 2019 تضمنت تناول 

ني�ة الل�وز يومي�ا مل�دة  ثما

أس�ابيع. وبعد انقضاء الفرتة، الحظ الباحثون 
حصول تغريات يف تركي�ب نبيت األمعاء. فمثا 
ازدادت عنده�م اعداد البكترييا املؤثرة يف الوزن 
الكوليس�رتول.وباإلضافة  وتنظيم  واألنسولن 
إىل ه�ذا، أظهرت الدراس�ات الحديث�ة، أن اللوز 
يحتوي عىل س�عرات حرارية أقل بنس�بة %20 
من املذكور يف امللصقات، حيث ال تمتص جميع 

السعرات الحرارية من األمعاء إىل الدم.
واتضح، أن اللوز يساعد عىل مكافحة شيخوخة 
الجلد. فقد أظهرت دراسة، تضمنت تقسيم 
الي�أس  س�ن  بع�د  الس�ليمات  النس�اء 
املشرتكات فيها، إىل مجموعتن. تناولت 
 %20 األوىل  املجموع�ة  نس�اء 
الس�عرات  كمي�ة  م�ن 
عىل  اليومية  الحراري�ة 
 16 مل�دة  ل�وز  ش�كل 
املجموعة  وأما  أسبوعا. 
الثانية فقد اس�تمرت 
عىل النظ�ام الغذائي 
أظهرت  وقد  املعتاد. 
الدراس�ة،  هذه  نتائج 
أن التجاعي�د قل�ت عن�د 
املجم���������وعة  نس�اء 
األوىل مقارن�ة بنس�اء املجموع�ة 

الثانية.

ماذا يحــدث للجســم عنــد تنـــاول اللــوز يــوميا ؟
وافق�ت إدارة الغ�ذاء وال�دواء األمريكية عىل 
تس�ويق جهاز جديد يعمل عىل تقوية اللسان 
ويس�اعد يف الح�د م�ن الش�خري ل�دى مرىض 

انقطاع النفس االنسدادي.
وعىل عكس األجهزة املس�تخدمة أثناء النوم، 
يتم اس�تخدام هذا الجهاز أثناء االس�تيقاظ، 
وه�و مصمم لتحفي�ز وتقوية اللس�ان حتى 
ال ينه�ار للخلف ويعيق مج�رى التنفس أثناء 

النوم.
وقالت الدكتورة مالفينا إيدملان، مديرة مكتب 
ط�ب العي�ون والتخدي�ر والجه�از التنف�ي 
واألن�ف واألذن والحنجرة واألس�نان يف مركز 
األجه�زة والصحة اإلش�عاعية التاب�ع إلدارة 
الغذاء والدواء، إن انقطاع النفس االنس�دادي 

النوم�ي ال يؤث�ر فقط عىل ج�ودة النوم 
ولك�ن يمك�ن أن يكون ل�ه آثار 

صحي�ة خطرية أخ�رى إذا 
ل�م يت�م عاجه.وأضافت 
ترخي�ص  أن  إيدمل�ان 
الجه�از الجدي�د »يوفر 
آلالف  جدي�ًدا  خي�اًرا 
األف�راد الذي�ن يعانون 
م�ن الش�خري أو توقف 
الن�وم  أثن�اء  التنف�س 

الخفيف«.

املسمى”إكسايتوس�ا”،  الجه�از  يعم�ل 
ع�رب إعط�اء تحفي�ز عصب�ي عضيل للس�ان 
باس�تخدام أربع�ة أقط�اب كهربائي�ة، اثنان 
منه�ا ف�وق اللس�ان، واثن�ان تح�ت أس�فل 
اللس�ان. ويت�م إعط�اء تحفي�ز العض�ات يف 
سلس�لة من النبض�ات الكهربائية مع فرتات 
راحة. ويتم اس�تخدام الجهاز ملدة 20 دقيقة 
م�رة واح�دة يومًيا ملدة س�تة أس�ابيع، ومرة 

واحدة يف األسبوع بعد ذلك.
اختربت إدارة الغذاء والدواء األمريكية سامة 
وفعالية جهاز إكسايتوس�ا عىل 115 مريًضا 
يعان�ون من الش�خري، بما يف ذل�ك 48 مصاًبا 

النف�س  وانقط�اع  بالش�خري 

النومي الخفيف.
بش�كل ع�ام، س�اعد الجه�از ع�ىل تخفيض 
وقت الش�خري بنس�بة 20 % لدى 87 من أصل 
115 مريض�اً. ولدى املرىض الذين يعانون من 
انقطاع النف�س االنس�دادي النومي الخفيف 
عىل وجه التحديد، تم خفض الش�خري بنسبة 

48% لدى 41 من 48 مريضاً.
وقال�ت الوكال�ة إن اآلث�ار الجانبي�ة األكث�ر 
ش�يوًعا الس�تخدام الجهاز هي زي�ادة إفراز 
األس�نان،  أو  اللس�ان  يف  وانزع�اج  اللع�اب، 
ووخز اللس�ان، وحساسية حشوات األسنان، 

والطعم املعدني، والتقيؤ.

جهاز جديد لتقوية اللسان والحد من الشخير

ق�دم طبي�ب رويس عددا م�ن النصائح واإلرش�ادات إلع�ادة عمل 
الرئتن بطريقة جيدة بعد التوقف عن التدخن.

وقدم الطبيب أركادي فريتكن، يف مقابلة مع صحيفة “أرغومينتي 
اي فاكت�ي”، مجموع�ة من النصائ�ح حول تحس�ن الصحة بعد 

اإلقاع عن التدخن.
وحث الطبيب عىل التحرك أكثر وممارسة النشاط البدني. ملساعدة 
الرئتن، كما وأوىص بتمارين التنفس. مش�ريا إىل أن عملية إصاح 

أنسجة الرئة ستكون بطيئة.
وق�ال فريتكن أيضا إنه إذا تركت الس�جائر خاص�ة يف ظل وجود 
أمراض مثل الس�كري والس�منة وارتفاع ضغط الدم فمن األفضل 
الخض�وع لفحص طبي وفقا للطبيب، وينصح بإجراء فحص دم، 
وفحص عم�ل نظام القل�ب واألوعية الدموية، واستش�ارة طبيب 

أمراض الرئة.
وفقا لفريتكن، فإن السعال جزء من عملية تطهري الرئتن ويمكن 

أن يستمر لفرتة طويلة.

نصائح إلعادة عمل الرئتين 
بعد التوقف عن التدخين

الصحة العالمية من ووهان: ال تثقوا 
بالمعلومات األمريكية حول كوفيد- 19

ش�كك خب�ري م�ن بعث�ة منظم�ة الصح�ة العاملي�ة إىل ووهان 
الصينية للكشف عن منشأ فريوس كورونا بموثوقية املعلومات 

األمريكية حول الوباء.
ج�اء ذلك إثر تعليقات من الخارجي�ة األمريكية، قالت إن إدارة 
ج�و بايدن تتطلع إىل التدقيق يف بيان�ات تقرير منظمة الصحة 

العاملية حول منشأ كورونا.
وكت�ب بيرت دازاك العض�و يف البعثة يف تغري�دة: »ال تثقوا كثرياً 
باملعلومات األمريكية«، يف إشارة إىل ترصيحات أدىل بها متحدث 
باس�م الخارجية، تجنب فيها تبني االس�تنتاجات األوىل لخرباء 

منظمة الصحة العاملية بعد جولتهم يف ووهان. 
وأوض�ح بيرت بن إمب�ريك رئيس الفري�ق الذي تق�وده منظمة 
الصح�ة العاملي�ة يف مدينة ووه�ان للتحقيق يف منش�أ فريوس 
كورون�ا أن الخفافي�ش ال تزال مصدرا محتم�ا للفريوس وأن 
انتقال الفريوس عرب األغذية املجمدة هو احتمال يتطلب مزيدا 
م�ن البحث، لكنه اس�تبعد ترسب الفريوس م�ن أحد املختربات 

الصينية.

7 إشــارات تنــذر بسكتة
 دمــاغيــة 

أش�ارت طبيبة أعصاب روس�ية إىل وجود 7 إشارات تنذر بإمكانية 
حدوث سكتة دماغية صامتة.ووصفت الطبيبة أمينات دولوفا، يف 
مقابلة مع موقع “أرغومينتي اي فاكتي”، بأن الس�كتة الدماغية 
الصامت�ة هي اضطراب حاد يف ال�دورة الدموية الدماغية، والتي ال 
تنطوي عىل أعراض إكلينيكية ش�ديدة، وغالبا ما يتم تش�خيصها 
بأث�ر رجع�ي بناء ع�ىل بيان�ات التصوي�ر املقطعي املحوس�ب أو 
التصوي�ر بالرن�ن املغناطي�ي للدماغ.وأوضح�ت الطبيب�ة ب�أن 
ه�ذا املرض الي�زول دون ترك�ه أي أعراض، كم�ا ونصحت طبيبة 
األعص�اب باالهتمام بعدد من املؤرشات التي تنذر بحدوث مثل هذا 
النوع من السكتات، وهي:�� ظهور مفاجئ للدوخة )الدوران( �� 
مشاكل يف امليش )اضطراب الحركة أثناء امليش( �� مشاكل برصية 
�� تطور اإلصابة بالحول �� مشاكل أثناء التحدث )وضوح الكام( 
�� مش�اكل يف الوجه )تغيري يف ش�كل الوجه أو بعض أعضائه( �� 
الش�عور بالتخ�در يف بعض األط�راف باإلضافة للش�عور بضعفها 
وأك�دت الطبيب�ة عىل أن�ه يف ح�ال الش�عور بأحد ه�ذه األعراض 
فيتوجب الحصول عىل استشارة طبية وزيارة الطبيب لإلطاع عىل 

الحالة الصحية.

يحدث رسطان الغدة الدرقية عندما تبدأ 
الخايا غ�ري الطبيعية يف الغ�دة الدرقية 
يف االنقس�ام والنم�و بطريق�ة ال يمكن 

السيطرة عليها.
ويف دراس�ة حديثة، يعتق�د الباحثون أن 
أولئك الذي�ن يعيش�ون يف مناطق عالية 
اإلض�اءة يمك�ن أن يزي�د لديه�م خطر 
اإلصاب�ة بامل�رض. ووج�د الباحثون أن 
هؤالء األفراد لديهم مستويات منخفضة 
م�ن املياتونن نتيج�ة للض�وء وبالتايل 

تزداد مخاطر إصابتهم.
ووجد باحثون من مركز العلوم الصحية 
الذي�ن  أولئ�ك  أن  تكس�اس،  بجامع�ة 
يعيشون يف منطقة بها مستويات عالية 
من الضوء االصطناعي يف الهواء الطلق، 
يمكن أن يزيدوا من فرصتهم يف اإلصابة 

برسطان الغدة الدرقية.
ووج�د العلماء صلة محتمل�ة بن أولئك 
الذي�ن يصاب�ون بامل�رض ومس�تويات 

اإلضاءة الخارجية االصطناعية.
 464371 م�ن  بيان�ات  إىل  وبالنظ�ر 
مش�اركا، أجريت الدراسة عىل مدى 13 

عاما.
وُوجد أن أولئك الذين يعيشون يف املناطق 
ذات أعىل مس�توى من التل�وث الضوئي 
اللي�يل، لديه�م خط�ر أعىل بنس�بة %55 
لإلصاب�ة برسط�ان الغ�دة الدرقي�ة من 
أولئ�ك الذي�ن يعيش�ون يف املناط�ق ذات 

اإلضاءة املنخفضة.
ق�د  الراب�ط  أن  الباحث�ون  واف�رتض 
يكون بس�بب الض�وء اللييل ال�ذي يثبط 
املياتون�ن، وق�د يكون ل�ه تأثري مضاد 

للورم.
وأف�ادت الدراس�ات أيض�ا ع�ن وج�ود 
ارتباط بن املس�تويات املرتفعة املقاسة 
باألقمار الصناعية لضوء الليل، وارتفاع 

خطر اإلصابة برسطان الثدي.
وقد ي�ؤدي الضوء يف اللي�ل إىل اضطراب 
س�اعة الجس�م الداخلي�ة )أو إيقاعات 
الس�اعة البيولوجية(، وهو عامل خطر 

لإلصابة بأنواع مختلفة من الرسطان.
وق�ال املع�د الرئيي للدراس�ة، تش�يان 
ش�ياو: »عن�د مقارنته�ا بأدن�ى خمس 
م�ن الضوء يف اللي�ل، كان الخمس األعىل 
مرتبط�ا بخطر اإلصاب�ة برسطان الغدة 
الدرقية بنس�بة 55%. والس�بب الرئيي 
وراء االرتباط هو الش�كل األكثر شيوعا 
لرسطان الغ�دة الدرقية، والذي ُيس�مى 
رسط�ان الغدة الدرقي�ة الحليمي، وكان 

أقوى عند النساء منه لدى الرجال«.

عامل غير متوقع يزيد 
أعـــــراض ارتفــــاع ضغــــط العيـــناإلصابة بالسرطان

ارتف�اع ضغ�ط العن يطل�ق عليه 
مرض املياه الزرق�اء يف العن أو ما 
يعرف بم�رض الجلوكوما وهو من 

أهم مسببات العمى يف مرص.
ويتس�بب ع�دم خ�روج الس�وائل 
املوج�ودة يف الع�ن يف الضغط عىل 
العص�ب الب�رصي ال�ذي يربط بن 
العن واملخ، ومع استمرار الضغط 
ع�ىل العن يمك�ن أن يفقد املريض 

برصه مع تقدم العمر.
ويوجد ملرض ارتف�اع ضغط العن 
طرق عاج مختلفة سواء الجراحة 
للمحافظ�ة عىل العن ومنع تدهور 
الحال�ة أو العاج باللي�زر لتخفيف 

ضغط العن.
وينصح األطب�اء برضورة الفحص 
املس�تمر للع�ن خاصة بع�د بلوغ 
عم�ر األربع�ن عام�ا أو م�ن لديه 
م�رض  بوج�ود  عائ�يل  تاري�خ 
أع�راض  أه�م  وم�ن  الجلوكوم�ا 
ارتفاع ضغط العن الصداع الشديد 
وألم العن واحمرار العن وضبابية 

الرؤية.
وين�ر التقري�ر أه�م املعلوم�ات 
ع�ن مرض املي�اه الزرق�اء يف العن 
بحس�ب الدكت�ور الدكت�ور ي�ارس 
ريح�ان استش�اري ط�ب وجراحة 

العيون وهي كالتايل:
�� يرتبط بارتفاع ضغط العن:

�� يتبع�ه تدريجياً فق�د أجزاء من 
مجال الرؤية، وإذا لم يعالج املرض 
يحدث تلفا كليا يف العصب البرصي 
وبذل�ك تفق�د الع�ن قدرته�ا عىل 

اإلبصار.
��� قد يص�اب بها الش�خص يف أي 
عمر، إال أنها أكثر انتش�ارا يف كبار 

السن.

��� يس�بب تراك�م الضغ�ط داخل 
العن إىل تدم�ري البرص دون ظهور 
إىل فق�دان  أع�راض واضح�ة ث�م 

الرؤية وحتى العمي.
��� إدراك اإلصابة باملياه الزرقاء ىف 

العن ، يكون ىف املراحل املتأخرة.
عرض�ة  األكث�ر  األش�خاص   ���

لإلصاب�ة بمرض هم م�ن فوق 45 
عام�ا و اصح�اب عوام�ل وراثي�ة 

ومرىض السكرى.
��� يتم  الع�اج عن طري�ق عملية 
لس�حب املي�اه الزرق�اء ىف دقائ�ق 
معدودة بدون أي ألم وبعدها يمكن 
للمريض ان يمارس حياته طبيعيا.

�� ليس لها أعراض مبارشة تظهر 
ع�ىل املري�ض وت�رسق النظ�ر من 

املريض فجأة دون أن يشعر.
��� يمكن أن يس�بب فقدان عصب 
العن ج�زءا من األلي�اف العصبية 
تدريجيا ويضيق مجال النظر إىل أن 

تصبح الرؤية أنبوبية.

توصل الباحثون بجامعة نورث ويس�رتن األمريكية إىل أن ممارسة رياضة امليش 
الرسيع لس�اعة واحدة إسبوعيا يمكنها مس�اعدة الجسم يف الحفاظ عىل صحته 
ولقيات�ه عن�د التقدم يف العمر.ذل�ك يعني أن عر دقائق منامل�يش الرسيع يوميا 
يمكنه�ا املس�اعدة يف تجنب أل�م التهاب املفاصل وخش�ونة الركب�ة والصابة يف 

املجلة األمريكية الفخد أو الكاحل أو القدم، وفقا للدراس�ة املنش�ورة يف 
للط�ب الوقائي.ويعان�ي م�ا يق�در بح�وايل 14 

مليون أمريكي م�ن أعراض التهاب املفاصل 
يف الركب�ة، وه�و املرض األكثر ش�يوعا من 
الته�اب املفاص�ل، وفق�ا مل�ا يذك�ره موقع 
جامع�ة نورثويس�رتن. وم�ن كل خمس�ة 

حاالت من االلتهاب يف مفاصل الجزء السفيل 
من الجس�م، توجد احتمالية أن تس�وء 

حالت�ان منها لح�د املعاناة من 
صعوبة أو إعاقة يف الحركة.

الط�ب  أس�تاذة  وت�رى 
الوقائ�ي بكلية الطب يف 
جامعة نورثويس�رتن، 

ع�ىل  واملرف�ة 
دورث�ي  الدراس�ة، 
ذك  أن  دونل�وب 
املح�دود  املق�دار 
امليش  املطلوب من 

من شأنه ”تشجيع 
كبار الس�ن عىل البدء 

يف اتب�اع نم�ط حي�اة أكث�ر نش�اطا 
الصحي�ة  الفوائ�د  ع�ىل  للحص�ول 
املتعددة من النش�اط البدني”، فقد 
أثبتت الدراس�ة أن ممارسةرياضة 
املطل�وب  بالك�م  الرسي�ع  امل�يش 
س�اعدت كب�ار الس�ن بالفعل عىل 
اليومي�ة،  الحي�اة  بمه�ام  القي�ام 
مثل االس�تحمام أو تغي�ري املابس 
أو عب�ور الش�ارع برسع�ة ب�دون 
الحاجة إىل مس�اعدة م�ن األخرين.

واس�تغرقت الدراس�ة أربع س�نوات 
قام الباحث�ون خالها بتحليل بيانات 

أكث�ر من 1500 ش�خص مس�جلن يف 
املب�ادرة الوطني�ة ألم�راض العظ�ام يف 

الواليات املتحدة.

كم دقيقة من المشي نحتاجها في الصغر 
لتجنب فقدان الحركة في الكبر؟

تعد الفرنسية، لوسيل راندون، ثاني أكرب شخص 
يف العالم سنا يتعاىف من فريوس كورونا املستجد، 
وذلك قبل أيام قليلة من بلوغها سن ال�117 عاما.
وبحسب وكالة »أسوشيتد برس« األمريكية، فإن 
لوسيل راندون، والتي تدعى أيضا، األخت أندريه، 

ق�د ثبت�ت إصابته�ا بف�ريوس كورون�ا منتصف 
كان�ون الثان�ي امل�ايض يف مدين�ة تول�ون جنوب 
فرنس�ا، وبعد 3 أسابيع فقط تمكنت من التغلب 

عىل الفريوس وشفيت بشكل نهائي.
وأوضحت الوكالة أن الراهبة املس�نة، التي تعاني 

م�ن فقدان الب�رص، أك�دت أنها لم تظه�ر عليها 
أعراض املرض، مش�رية إىل أن أكثر ما عانت منه 
الحجر الصحي وبعدها عن زمائها وزمياتها يف 

دار رعاية املسنن التي تقطنها.
وق�ال مدي�ر دار الرعاي�ة إن األخ�ت أندري�ه ل�م 

تك�ن تخاف من املرض، وإنم�ا كانت قلقة عىل 
أشخاص آخرين يف الدار.

وتعي�ش راندون يف دار رعاية املس�نن يف تولون 
من�ذ ع�ام 2009، وه�ي أك�رب س�يدة معمرة يف 

أوروبا.

عمرها 117 عاما.. أكبر معمرة في أوروبا تهزم كورونا
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شمال  من  منطقة  بأنه  برمودا  مثلث  يُعرف 
املحيط األطليس تصل مساحتها إىل 1.5 مليون 
ميل مربع. وال تظهر عىل خرائط العالم، وهي 

عموما امتداد غري معروف للمحيط..
أيضا  عليه  أطلق  الذي   - برمودا  مثلث  وشهد 
اسم »مثلث الشيطان« - اختفاء ما يصل إىل 50 
والعدد  األنظار.  عن  تماما  طائرة  و20  سفينة 
الدقيق للسفن التي اختفت يف مثلث برمودا غري 
من  العديد  حطام  عىل  يُعثر  لم  ولكن  معروف، 
عن  اإلبالغ  من  الرغم  عىل  والطائرات،  السفن 

فقدها.
مثلث  يف  املربرة  غري  األحداث  تقارير  وتعود 
عرش.ويف  التاسع  القرن  منتصف  إىل  برمودا 
أكثر  من  واحدة  املنطقة  تعد  الحارض،  الوقت 
الرغم  العالم.وعىل  يف  ازدحاما  الشحن  ممرات 
والعواصف  األعاصري  من  للعديد  تعرضها  من 

املفقودة  السفن  عدد  فإن  عام،  كل  االستوائية 
ال يختلف عن أجزاء أخرى من املحيط األطليس.

كانت  املفقودة  السفن  أن  الناس  بعض  وزعم 
مرتبطة بأحداث خارقة للطبيعة.

ولكن العلماء مقتنعون أكثر بنظريات التغريات 
املناخية املفاجئة، التي تسببت يف حطام السفن 
ألغاز   3 هناك  ذلك،  الطائرات.ومع  تحطم  أو 

قديمة رئيسية ما تزال تحري الجمهور.
أوستن«  »إلني  سفينة  كانت  أوستن:  إلني 
تسافر بني لندن ونيويورك يف عام 1881، وأمر 
والعودة  السفينة  قيادة  بتويل  طاقمه  القبطان 
فصلتها  بحرية  عاصفة  ولكن  نيويورك.  إىل 
بضعة  وجيزة.وبعد  فرتة  بعد  الطاقم  واختفى 
السفينة  أخريا  أوستن«  »إلني  رصدت  أيام، 
اختفى  أخرى،  ولكن مرة  تقطرها،  كانت  التي 

الطاقم.

مخلوق غريب زار األرض في العام 2017 !

news

    مثلث برمودا.. 1.5 مليون ميل مربع من األسرار الغامضة 

للوصول إىل منطقة كوركوري يف 
إقليم شارنت ماريتيم بفرنسا أو 
الخروج منها، ال بد من استخدام 

قارب أو جرار .
الغزيرة  األمطار  حولت  فقد 
تبعتها،  التي  والفيضانات 

سكانها  عدد  يبلغ  التي  املنطقة 
700 نسمة إىل ما يشبه البحرية، 
املحلية  السلطات  أجرب  ما 
مكوكية«  »رحالت  تنظيم  عىل 
الدخول  عىل  ملساعدتهم 

والخروج.

املياه،  منسوب  ارتفاع  وملواجهة 
 62 بإجالء  السلطات  قامت 
منذ  املنطقة  سكان  من  شخصاً 
يف  شارنت  نهر  فيضان  بداية 
بالساحل  إقليم شارنت-ماريتيم 

األطليس، وفق »يورونيوز«.

برجليني  السيبل  تقطعيت 
واميرأة يف جزييرة مهجورة 
 33 مليدة  الباهاميا  بجيزر 
انقيالب قاربهم،  يوًما بعيد 
وتيم إنقاذهم مؤخراً عىل يد 
خفر السواحل بعدما عاشوا 
طوال تليك الفرتة عىل تناول 

جوز الهند. 
مروحيية  طاقيم  وقيام 
السيواحل  لخفير  تابعية 
األمريكيي )USCG( بعملية 
التيي وصفيت بيي  اإلنقياذ 

»الهوليوودية«.
املروحيية  طاقيم  ورصيد 
باألعالم  يلوحون  أشيخاًصا 
االثنيني خيالل دورية  ييوم 

جوية روتينية يف املياه حول 
أنغييال كاي، وهيي جزييرة 
غري مأهولية يف جزر باهاما 
بانكيس بني كوبيا وفلوريدا 
كيز.وكان األشيخاص الذين 
تم إنقاذهم دون الكشف عن 
أسمائهم، مواطنني كوبيني.

أخيرب الثالثي رجيال اإلنقاذ 
الجزييرة  إىل  وصليوا  أنهيم 
منذ حوايل خمسية أسيابيع 
انقليب قاربهيم يف  أن  بعيد 
ميياه هائجية وسيبحوا إىل 

الشاطئ.
برانيدون  الضابيط  وقيال 
يتضيح  ليم  إنيه  ميوراي 
الفيور سيبب وجيود  عيىل 

القيارب،  يف  األشيخاص 
حسبما ذكرت صحيفة صن 
سيينتينيل. وتكهين موراي 
بأنهيم ربما كانوا مهاجرين 
إىل  الوصيول  يحاوليون 
الواليات املتحدة أو صيادون 

فقدوا يف البحر.
وأعيرب عين اسيتغرابه أن 
املجموعة تمكنت من البقاء 
عىل قيد الحياة لفرتة طويلة 

يف الجزيرة وحدها.
وقيال ميوراي: »لم يسيبق 
أشيخاًصا  أنقذنيا  وأن  لنيا 
تقطعيت بهم السيبل ألكثر 
من شيهر عىل جزيرة.. هذه 

العملية األوىل من نوعها«. 

تسعى أمينة متحف جزر سييل بإنجلرتا، 
عائدة  أثرية  قطعة  آالف   8 إنقاذ  إىل 
املتنقل«.  »املتحف  للمتحف، عرب مفهوم 
يف  تنبثق  أن  املقرر  من  ذلك،  عىل  وبناء 
صغرية  متاحف  والصيف  الربيع  فصيل 
يف  املأهولة  الخمس  الجزر  يف  جّوالة 
أن  أمكن  وحيثما  اإلنجليزي،  األرخبيل 
التي  الجزيرة  إىل  أثرية  قطعة  كل  تعاد 

ترتبط بها.
لهدم  خطة  عن  أعلن   ،2019 عام  يف 
مبنى املتحف باعتباره غري آمن للسكن. 
هييل  كايت  املتحف  أمينة  فتطوعت 
املختارة  مجموعته  إلنقاذ  زمالئها  مع 
من  إنقاذها  تم  غنائم  بني  ترتاوح  التي 
حطام السفن، وسيف ومرايا من العرص 
ومعطف  محشوة،  وطيور  الحديدي، 

السابقني،  وغليون أحد رؤساء بريطانيا 
وغري ذلك.

صحيفة  أفادت  للجدول،  ووفقاً 
السيف  بأن  الربيطانية،  »غارديان« 
الصغرية،  الجزيرة  يف  سيعرضان  واملرايا 
مع  حقل،  يف  عليهما  ُعثر  حيث  برير، 
شحن  سفينة  من  املنتشلة  القطع 
سانت  من  بالقرب  جنحت  عسكرية 
قاعة  يف   18 ي   17 القرن  يف  أغنيس 

الجزيرة.
أيضاً  األثناء  هذه  يف  املتحف،  أطلق  وقد 
معرضاً يف جزيرة ترسكو لبعض القطع 
التي تم إنقاذها من غواصة »كولوسس« 
بعد غرقها قبالة سييل أثناء نقل البحارة 
قري  أبو  معركة  أعقاب  يف  الجرحى 

البحرية أو معركة النيل عام 1798.

تمكين أطبياء روس من إنقاذ حياة شيخص، بعد إخراج قليم من جمجمته، 
كان قيد دخيل عن طريق عينه.واسيتطاع أطباء قسيم اإلسيعاف يف منطقة 
روستوف، من سحب القلم الذي انتهى يف الدماغ بعد دخوله عن طريق العني.
وقيال األطباء إن القلم دخل العني بشيكل كامل، ووصليت نهايته إىل مؤخرة 
الجمجمية.. مر الجسيم الغريب باملليميرتات من األوعية الدموية الرئيسيية 
وجيذع الدماغ.وبعد العملية، خضيع املريض لفحص األشيعة املقطعية وتم 
إدخاليه إىل وحدة العناية املركيزة، وكان قد تم اسيتقباله يف وقت متأخر من 
مسياء يوم 6 فرباير، وفق »سيبوتنيك«.وعن كيفية دخول القليم إىل الدماغ، 
فاألمير ال يزال غري معروف، فاألطباء لم يكن لديهم الوقت والفرصة للحديث 
حيول هذا املوضيوع مع املريض. كما لم يتم اإلعالن بعد عن التنبؤات بشيأن 
حالتيه الصحية مين جهة اخرى اسيتخرج فريق طبي مرصي بمستشيفى 
املنصيورة التخصيص بمحافظة الدقهلية كوبني زجاجيني من قولون شياب 
وإنقياذه من املوت يف واقعة غريبة.ويف التفاصيل نجح الفريق الطبي يف إنقاذ 
حياة شياب يف العرشيين من عمرة يدعى سيقوطه عىل جسيم غريب صلب 

وبفحص املريض تبني وجود 2 كوب زجاجي بالقولون.

انقاذ »هوليوودي«لشخصين علقا في جزيرة 31 يومًا ! استخراج قلم من جمجمة رجل      متحف متنقل بـ8 آالف قطعة أثرية على جزر سيلي 
و كوبين في بطن شاب !

الخميس  11  شباط  2021   العدد  2523  السنة الحادية عشرة

كاريكاتير

قد يكيون اكتشياف شيكل ذكيّي للحيياة خارج 
كوكبنا التحّول األكرب يف مسار البرشية.. لكن ماذا 
لو قرر العلماء بشيكل جماعي تجاهل األدلة التي 

تشري إىل ذلك؟
هكذا يبدأ كتاب جدييد لعالم فلك بارز يجادل بأن 
أبسيط وأفضل تفسيري للخصائص غيري العادية 
لجسيم مّر بني النجوم عرب نظامنا الشميس العام 
2017، هيو أنهيا كانيت تقنية مين تصميم كائن 

فضائي، وفق »يورونيوز«.
تناول ليوب )58 عاما( نظريتيه املتعلقة بالكائن 

الفضائي »أومواموا« )املسيتطِلع بلغة هاواي( يف 
كتاب »إكسرتاتريسيرتيل: ذي فريست ساين أوف 

إينتليجنت اليف بيوند إيرث«.
والحقائق هي عىل النحو التايل:

يف أكتوبر 2017، الحظ علماء الفلك وجود جسيم 
يتحرك برسعة كبرية، ولم يكن ممكنا إال أن يكون 
قيد أتى من نجيم آخر، وهيي أول حالة مسيجلة 

لدخيل بني النجوم.
لم يبد أنها صخيرة عادية ألنه بعد انطالقها حول 
الشيمس، تسيارعت وانحرفت عن املسار املتوقع 

مدفوعة بقوة غامضة.
ويمكن تفسيري ذليك بسيهولة إذا كان مذنّبا 

يطرد الغاز والحطيام، لكن لم يكن هناك دليل 
مرئي عىل عملية »إطالق الغازات« هذه.

وهبيط املسيافر أيضيا بطريقية غريبية، وفقيا 
للطريقية التيي جعلتيه أكثر سيطوعاً وخفوتاً يف 
تلسيكوبات العلمياء، وكان مضيئيا بشيكل غري 

عادي ما يشري إىل أنه مكّون من معدن المع.
وبهيدف رشح ميا حيدث، كان عىل علمياء الفلك 
ابتيكار نظريات جديدة مثل أنه مصنوع من جليد 

الهيدروجني وبالتايل لن يكون له آثار مرئية أو أنه 
يتحلل إىل سحابة غبار.

ارتدى رجل ثيابًا مطرزة بكرات كريستال األكريليك أثناء 
تجواله يف السوبر ماركت بمدينة شنتشن بمقاطعة 
قوانغدونغ الصينية، يوم 6 فرباير الجاري.وكان الرجل 
املتفرجني،  من  حشوًدا  وجذب  آيل  كإنسان  يترصف 
متطور.يُذكر  روبوت  أنه  الناس  من  الكثري  واعتقد 
امليكانيكي منذ 9  الرقص  الرجل راقص، يمارس  أن 
الرقص  حركات  ممارسة  يحب  ما  وعادة  سنوات، 

ومرتو  الحافالت،  يف  املرآة  أمام 
أي  ويف  وقت  أي  يف  األنفاق 
الشعب  صحيفة  وفق  مكان 
الصينية. وتمكن الراقص من 

من  الكثري  انتباه  اجتذاب 
الناس الذين ينظرون إليه 

النظرات،  بمختلف 
لذلك قام بخياطة 

زيًا فريدا لتقديم 
فن األداء أمام 

الجمهور.

 هل أصبحت الروبوتات تتسّوق في الصين ؟

تطبيق  عرب  الطريان  مضيفات  إحدى  أوضحت 
عىل  ما  شخص  مات  إذا  يحدث  ما  توك«  »تيك 
الركاب  يجد  حيث  األجواء،  يف  محلقة  طائرة  متن 
أنفسهم جالسني بجانبه.وإذا لم يكن هناك مكان 
آخر عىل متن الطائرة، فهذا يعني أنه ال يجوز نقل 
شينا  الرحلة.وأوضحت  تهبط  حتى  املتوىف  الراكب 
ماري )25 عاما(، التي تعمل مضيفة طريان، عرب 
بنوبة  راكب  أصيب  »إذا  توك«:  »تيك  عىل  حسابها 
به  القيام  يمكننا  يشء  يوجد  وال  ومات،  قلبية 
حيال ذلك، وال يمكننا بدء اإلنعاش القلبي الرئوي، 
سننتظر حتى الوصول إىل وجهتنا النهائية. سنبقي 

تلك الجثة يف مكانها«.
وأضافت أنه إذا كانت هناك مساحة كافية عىل متن 
الطائرة، مثل أن يكون الصف الخلفي كامال خاليا 
هناك  الجثة  تحريك  عندئذ  فيمكن  املسافرين،  من 
للركاب  يُسمح  ذلك  ببطانية«.وبعد  و«تغطيتها 
بالخروج من الطائرة قبل صعود األطباء املختصني 

إلزالة الجثة، وتخرج الطائرة من الخدمة.
ويتم االتصال بأفراد أرسة الراكب املتوىف.

يوجد  ال  أنه  الفيديو  مقطع  يف  املضيفة  وكشفت 
يموت  عندما  به  القيام  للطاقم  يمكن  مما  الكثري 
شخص ما يف منتصف الرحلة.وأشارت إىل أن طاقم 
الطائرة سيحاول تحسني األمور ملن يجلس بالقرب 
من املتوىف من خالل تغطية الجثة ببطانية.وهناك 
الطائرة،  متن  عىل  الوفيات  لتصنيف  طرق  ثالث 

وفقا لخدمة دعم الرحالت الجوية MedAir، وهي: 
مصاب  مسافر  متوقعة،  غري  طارئة  طبية  حالة 
أنه  يعرف  وشخص  للعالج،  يسافر  عضال  بمرض 

مريض ولكنه يريد السفر، وفق »روسيا اليوم«.
وفاة  حالة  تحدث  عندما  أنه  لالهتمام،  املثري  ومن 
عنها رسميا حتى  اإلعالن  يتم  ال  متن طائرة،  عىل 
هبوط الطائرة، حيث ال يمكن إال للمهنيني الطبيني 

تحديد وقت الوفاة.

إذا مات شخص في السماء على متن طائرة
هذا ما يحدث

اليسار وتسقط  الفيديو لقطات لحركة سري عادية، وبعد ثوان تخرتق سيارة من جهة  تظهر مقاطع 
من أعىل جرس يف طريق رسيع عىل ارتفاع حوايل 22 مرتا .وقالت سلطات والية ويسكونسن، إن سائق 
السيارة الصغرية ال يزال عىل قيد الحياة، وتم نقله إىل املستشفى.وأضافت: إن السائق فقد السيطرة عىل 
السيارة عندما تخطى كومة ثلجية، مما دفع السيارة برسعة عرب ممر الطوارئ يف الطريق الرسيع 94 
النقل بوالية ويسكونسن يف مدينة ميلووكي والتي  واملتجه غربًا.والتقطت الفيديو كامريا مرور بوزارة 

تعد من أكرب مدن الوالية.

سقط بسيارة من على ارتفاع 22 مترًا ومازال حيا!

األمطار تحّول منطقة فرنسية إلى بحيرة


