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أميركا تستفز العراقيين بوابل صواريخ 
تطايرت فوق رؤوسهم

»C-RAM« تثير هلعًا في بغداد

المراقب العراقي/ المحرر السياسي...
على  ملرّت  مرعبلة  لحظلات 
البغداديلن كأنها سلاعات طويلة، 
أعادت إىل أذهانهم مشاهد القصف 
الصاروخلي العنيف، الذي تعرضت 
لله العاصمة بفعلل الهجمات التي 
شلنتها قوات االحتلال األمريكية، 
خال غزو العلراق عام 2003، وما 
تا ذلك من جرائم بشلعة ارتكبتها 
مايلن  بحلق  املتحلدة  الواليلات 

العراقين.
شلبيهة  عاليلة  أصلوات  ودوت 
باالنفجلارات الدمويلة، يف املناطق 
الخلراء  باملنطقلة  املحيطلة 
قاملت  بعدملا  منهلا،  والقريبلة 
السلفارة األمريكية ظهلر األربعاء، 
 C-RAM منظوملة  بتجربلة 
الدفاعيلة املوجلودة داخلل مبناها 

الذي تحّول إىل ثكنة عسكرية.
وغالباً ما تختلق السفارة األمريكية 
الذرائع، لتربير تواجدها العسكري 
لهلذه  إدخالهلا  إن  إذ  العلراق،  يف 
املنظوملة لم يكن بعللم أو موافقة 
الحكوملة العراقيلة، وذللك بحّجة 
تعرضهلا إىل رضبلات صاروخيلة 

موجعة بن الحن واآلخر.
ويف الوقلت اللذي كان العراقيلون 
تتخلذه  صارملاً  إجلراًء  يرتقبلون 
»االسلتهتار«  للردع  الحكوملة 
األمريكي، أرسلت حكومة مصطفى 
الكاظمي قلوات عسلكرية لتأمن 
املناطلق القريبلة من السلفارة، إذ 
نرش جهلاز مكافحة اإلهلاب نحو 
15 عجلة تؤمن بوابة الشارع الذي 

يطل عليه مبنى السفارة.

ويأتلي ذللك يف وقلت صلوت فيله 
جلسلة  خلال  النلواب،  مجللس 
اسلتثنائية عقدهلا يف الخامس من 
كانلون الثانلي 2020، على قلرار 
ُيلزم الحكوملة بالعمل عى جدولة 
إخراج القوات األجنبية من العراق، 
ومنعهلا من اسلتخدام أرض الباد 
وسلمائها ومياههلا، لتنفيلذ أيلة 
أعملال عدائيلة تجلاه دول الجوار 

الجغرايف.
وحظي قرار الربملان، بتأييد شعبي 
واسلع، تمّثل بتظاهلرات مليونية 
غاضبة، طالبت بل”طرد االحتال” 
السيما بعد عملية االغتيال الغادرة. 

وقد تجددت االحتجاجات العارمة، 
بعلد مرور علام عى الفقلد الكبري 
اللذي أحدثتله جريملة املطلار، إذ 
نّظلم العراقيون بمختلف مذاهبهم 
مليونيلة  تظاهلرة  وقومياتهلم، 
حاشلدة غّصت بها ساحة التحرير 
ومحيطهلا يف الثاللث ملن كانلون 
الثاني 2021، لتعلن بشلكل رسمي 
أن الشهيدين سلليماني واملهندس 
هملا رملزان قلد خللدا يف ضمائلر 
العراقين رغم أنلف الراقصن عى 

دمائهما.
ويف السابع عرش من ترشين الثاني 
امللايض، قال القائلم بأعمال وزارة 

كريسلتوفر  األمريكيلة،  الدفلاع 
ميللر، إن علدد القلوات األمريكيلة 
يف العراق سليكون يف حلدود 2500 
 3000 أصلل  ملن  وذللك  جنلدي، 
حاليا، وسليكون العلدد املتبقي يف 
أيضلا 2500 جنلدي،  أفغانسلتان 
من أصلل 4500، وذللك بحلول 15 

كانون الثاني.
األمريكيلة  الدفلاع  وزارة  أن  بيلد 
أنها  )البنتاغون( كشلفت الحقلاً، 
تخطط إلرسلال املزيد ملن القوات 
العلراق »قريبلاً«، دون تقديلم  إىل 
جدول زمني محدد، لترب ُعرض 
املتواتلرة  الترصيحلات  الحائلط 

لحكوملة الكاظملي، فضلًا على 
االدعاءات »الواهيلة« التي قّدمتها 
املهلزوم  األمريكلي  الرئيلس  إدارة 
دوناللد ترامب، بشلأن االنسلحاب 

العسكري من األرايض العراقية.
وتعليقلاً على الهللع اللذي أصاب 
 C-RAM البغدادين جراء منظومة
األمريكيلة، يقول عضو لجنة األمن 
عليلوي  كريلم  النيابيلة  والدفلاع 
»ملا  إن  العراقلي«،  لل«املراقلب 
حّصل يف العاصمة ُيمّثل اسلتفزازاً 
ملشلاعر البغداديلن،  كونله أثلار 
الهللع بلن املواطنلن«، الفتلًا إىل 
أن »هلذه املنظوملة نصبلت داخل 

مبنى السفارة األمريكية يف املنطقة 
الخلراء دون موافقلة الحكومة 

العراقية«. 
»الدبلوماسلية  أن  ويضيف عليوي 
األمريكيلة محميلة داخلل املنطقة 
الخلراء، وليلس هنلاك حاجلة 
لوجود قوات عسكرية لتحصينها«، 
مؤكلداً أن »عى الواليات املتحدة أن 
تنهي خروقاتها للسليادة العراقية 
بغلداد  يف  سلفارتها  وتخصيلص 

للعمل الدبلومايس فقط«.
ويطاللب عليوي بل«تحلرك فوري 
الخلروق  هلذه  إلنهلاء  وعاجلل 
بمنظوملة  يتعلّلق  ملا  خصوصلا 
الدفاع الجوي وما تثريه من هلع يف 

نفوس املواطنن«.
جدير بالذكلر أن الواليلات املتحدة 
األمريكيلة، تواصلل تسلرّتها خلف 
لتربير تواجدها  عناوين مختلفلة، 
العسلكري يف العراق ورفع وتريته، 
»التغلايض«  ذللك،  يف  مسلتغلّة 
الحكومي واملماطللة يف تنفيذ قرار 
مجللس النلواب، القلايض بإخراج 
القوات األجنبيلة كافة من األرايض 

العراقية.
وملن أبلرز العناوين التلي تتخذها 
واشلنطن، غطلاًء فعليلاً لقواتهلا 
القابعلة داخل معسلكرات وقواعد 
صواريلخ  ملن  هربلاً  محّصنلة، 
فصائلل املقاوملة اإلسلامية، هو 
حلف شمال األطليس »الناتو«، الذي 
قرر وزراء دفاعله »بحث رفع عدد 
القوات يف العراق من 500 إىل أربعة 
أو خمسلة آالف«، حسلبما أوردت 
وسلائل إعلام مقرّبة ملن املحور 

األمريكي.

المراقب العراقي/بغداد...
وصلف النائلب الكلردي، رسكوت 
األربعلاء،  املس  الديلن،  شلمس 
السلطات يف االقليم بل«البوليسية« 
أربيلل  يف  القضلاء  إصلدار  بعلد 
حكما بالسلجن 6 سنوات بحق 5 
ناشلطن مشلاركن يف تظاهرات 

محافظة دهوك.
وقلال شلمس الديلن، يف ترصيح 
صحفي تابعته »املراقب العراقي« 
إن »الرأي العلام وجمعيات الدفاع 
عن حقوق اإلنسان واألمم املتحدة 
والسفارات والقنصليات عليها أن 
تقلول كلمتهلا ضد هلذا االنتهاك 

الخطري، والتطرق ملدى الظلم الذي 
يتعلرض لله املواطنلون يف إقليلم 

كردستان«.
وأضلاف أن »املواطنن لم يرتكبوا 

جريملة، وانما طالبلوا بحقوقهم 
الرواتب وتحسلن  املرشوعة ملن 
األوضاع املعيشلية، ولكن السلطة 
الفاسلدة وأحزابهلا يف اإلقليلم ال 
يعجبهلا هلذا األملر، وكان على 
القضلاء أن يكلون علادال وغلري 
خاضع لتأثريات األحزاب، يف قضية 

الحكم بالسجن عى الناشطن«.
القضلاء  مجللس  ان  اىل  يشلار 
األعلى يف إقليلم كردسلتان، اعلن 
علن محاكملة خمسلة ناشلطن 
شلهدتها  التلي  باالحتجاجلات 
محافظلة دهلوك العلام امللايض، 

بشكل »علني«.

المراقب العراقي/بغداد...
أكلد النائلب علن تحاللف الفتلح 
مختار املوسوي، امس األربعاء، ان 
املوازنة لن تمرر دون إعادة سلعر 

رصف الدوالر إىل 1190 ديناراً.
وقال املوسلوي يف ترصيح صحفي 
إن  العراقلي«،  »املراقلب  تابعتله 
»الفتلح وبعض الكتل السياسلية 
يف الربملان ثابتلون عى موقفهم يف 
عودة سعر الرصف للدوالر«، مبيناً 
أن »املعضللة اآلن ليلس يف سلعر 
الدوالر بقدر املشلكلة بلن اإلقليم 
واملركلز يف تسلليم حصلة النفلط 

والواردات«.

وأشلار إىل أن »املوازنلة للن تمرر 
من دون الوصلول إىل حل صحيح 
أن  مضيفلاً  الطرفلن«،  يلريض 
»النقاشلات بلن اللجنلة املاليلة 

والحكومة مستمرة وطويلة«.

ولفلت اىل ان »تحاللف الفتلح لن 
علودة  يف  موقفله  علن  يرتاجلع 
سلعر الرصف«، مبينلاً أن »إقرار 
للدسلتور  العودة  املوازنة يحتلاج 

والقانون«.

المراقب العراقي/بغداد...
دعت كتلة دولة القانون، امس االربعاء، 
حكوملة الكاظمي اىل بيلان موقفها من 

بقاء القوات االجنبية.
وقلال النائلب السلابق عن الكتللة رعد 
فارس امللاس يف ترصيح صحفي تابعته 
»املراقلب العراقلي« ان” وجلود القوات 
االجنبيلة بضمنهلا االمريكيلة مرفوض 
يف العلراق ومجللس النواب قلال كلمته 
الفصلل التلي تعلرب علن راي العراقين 
بمختللف اطيافهلم قبلل اكثلر من عام 
مؤكلدا بان وجلود تللك القلوات يحمل 

3 سللبيات يف آن واحلد هلي ان بقاءها 
وتجلاوز  الوطنيلة  للسليادة  انتهلاك 
على قلرار الشلعب ومصلدر للكثري من 

االشكاالت “.
حكوملة  »على  ان  امللاس،  واضلاف 
الكاظملي ان تبن للراي العلام العراقي 
حقيقلة املشلهد حيلال وجلود القوات 
االجنبيلة واين وصللت املفاوضات الفتا 
اىل ان املكاشلفة رضورية لبيان اسلباب 
تاخر خروج تلك القوات رغم مرور اكثر 
من عام عى قرار مجلس النواب العراقي 

املطالب برحيلها«.

برلماني كردي يصف سلطات 
اإلقليم بــ»البوليسية« 
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اإلمام الخامنئي: إيران تقف في 
صدارة دول العالم

لماذا صعدت صنعاء وتيرة عملّياتها 
باتجاه مأرب والّسعودية؟
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في هذا العدد

المراقب العراقي/بغداد...
وصفلت لجنة األملن والدفلاع النيابية، 
املس األربعلاء، اللرد الحكوملي على 
العلراق   شلمال  الرتكلي  االنتهلاك 

بل«الخجول ».
وقلال عضلو اللجنلة بلدر الزيلادي يف 
»املراقلب  تابعتله  صحفلي  ترصيلح 
العراقي« أن »الرد الحكومي عى االعتداء 
الرتكي شمال العراق خجول وال يتناسب 
مع االنتهاك اللذي قامت به أنقرة داخل 

األرايض العراقية«  
وأضاف أن »تركيا تمادت كثريا بعدوانها 
عى السيادة العراقية بسبب ضعف الرد 
الحكوملي على أنقلرة«،  مشلريا إىل أن 
»هناك محاوالت تركية الحتال جزء من 
األرايض العراقيلة بذريعة ماحقة حزب 

العمال .« 
ببيلان  »الحكوملة مطالبلة  أن  وتابلع 
موقفها ملن االعتداء الرتكلي املتكرر يف 

مناطق شمال العراق«.

األمن النيابية: ردة فعل الحكومة 
على االنتهاكات التركية »خجولة«

كتلة سياسية تطالب حكومة 
الكاظمي بموقف من القوات األجنبية

نائب: لن ُتمرَّر الموازنة دون تغيير 
سعر الصرف

المراقب العراقي/ أحمد محمد...
إجملاع نيابي عى إلغاء مادة يف قانون املوازنة 
حكوملة  وضعتهلا   2021 لسلنة  االتحاديلة 
مصطفلى الكاظملي تجيلز لهلا بيلع أصول 
الدوللة املاليلة وعقاراتهلا وممتلكاتها بحجة 

تعظيم موارد املوازنة.
نلواب وصفوا تلك امللادة باملؤامرة على البلد، 
وإفاسله خلال السلنوات املقبللة، متهمن 
الحكومة بتبني مرشوع خطلري يخولها ببيع 

الدولة »شلع قلع« حسب قولهم.

وكشلف رئيلس كتلة النهلج الوطنلي، عمار 
طعملة، أن موازنلة 2021 تجيلز بيلع أصول 
الدوللة املاليلة ورشكاتها العامة خال سلتة 

أشهر.
وقلال طعملة، إن امللادة )60( ملن املوازنلة 
تتضمن مبدأ خطرياً وفيه تفريط بالغ بأصول 
الدولة اململوكة للرشكات العامة وتقرر بيعها 
خال ستة أشلهر، مضيفا أن هذه األصول قد 
رصفت الدولة عى تشلييدها عرشات مليارات 

الدوالرات ولسنن عديدة. 

وأشلار طعملة إىل أن »األخطر يف هلذه املادة، 
أن االصول تباع يف ظروف هيمنة الفسلاد عى 
قلرارات الدولة ملا يعني أنها سلتقود لبيعها 
بأرخلص األثملان وملن املؤكلد أن الساسلة 
املتنفذيلن وملن خلال واجهاتهلم التجارية 
سيسلتحوذون عى هلذه األصلول الوطنية«. 
وحسب البيان، أن سياسة الحكومة من خال 
هذه امللادة يف موازنلة 2021، تتضح بالتوجه 
إلنهلاء ملكية الدوللة لكل األصلول اإلنتاجية 
سلواء كانلت زراعيلة أو صناعيلة وعرضهلا 

للبيع. واعتلرب رئيس كتلة النهلج الوطني أن 
»منح القانون دائلرة عقارات الدولة صاحية 
بيلع األرايض الزراعية التلي تقع خارج حدود 
محرملات الطلرق املقطلوع عنهلا الحصلة 
املائيلة بلدون مزايدة علنية وتجيز للمشلرتي 
أن يسلتعملها بشتى صور االستعمال، اعتربه 
إضعافاً لنشلاط القطلاع الزراعي الذي يعتمد 
األرايض  بدرجلة رئيسلة على أصلل وجلود 

الزراعية«.
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المراقب العراقي - مشتاق الحسناوي
اليخفى عى أحد أن موازنة العام الحايل تضم 
يف فقراتهلا ملواد ملغومة أعدتهلا حكومة 
الكاظمي وتسلعى لتمريرهلا ويف مقدمتها 
امللادة 11 والتي تتضمن دفلع ديون االقليم 
والبالغلة أكثلر ملن 26 مليلار دوالر، وهذه 
الفقلرة تبلن ملدى مظلوميلة املحافظات 
الجنوبية والوسطى وخاصة املنتجة للنفط 
، فالحكوملة تهب أموال البلرصة اىل االقليم 
ملن أجل ضملان تأييلد الكرد لواليلة ثانية 

للكاظمي , الذي الهم له سوى إعادة تكليفه 
ألربع سلنوات أخرى. حكومة االقليم أكدت 
أكثلر من مرة رفضها تسلليم نفطها لبغداد 
ألنله مرهون خمسلن عاملا لرتكيلا، ومع 
ذللك ترص الكتل الكرديلة عى الحصول عى 
حصتهلا ملن املوازنة يف ظل رفلض برملاني 

وسيايس.
مصلدر نيابلي يف اللجنلة املالية كشلف عن 
فشلل املفاوضات بلن اللجنلة املالية ووفد 
اإلقليم برئاسلة قوباد طالباني حيث انتهت 

املفاوضلات دون توصل اىل أي اتفاق . وأفاد 
املصلدر أن الوفلود لم تلأت بجديلد وكانت 
مرصة عى مطالبها السابقة وترفض تسليم 
نفلط كردسلتان لرشكة سلومو ويف املقابل 

يطالبلون بحصتهلم ورواتلب موظفيهلم.
االملر للم يتوقلف عند ذللك فهناك مسلاع 
برملانيلة لتعديل املادة 11 من قانون املوازنة 
بسلبب رفض االقليم تسلليم نفطله مقابل 
تسلديد ديونله , إال أن وزارة النفلط أعلنت 
بشلكل قاطع أنها التسلتطيع استام كامل 

نفط االقليلم ألنها التتمكن من دفع ديونه , 
ويبدو أن هذه الترصيحات محاولة للتغطية 
عى رفض االقليم تسلليم نفطه وكما أعلن 

ذلك رسميا يف حكومة بارزاني.
وردا عى التهلاون الحكومي يف التعامل مع 
حكومة بارزاني ,دعت كتللة  دولة القانون 
النيابية ، الكتل السياسلية يف مجلس النواب 
اىل رفلض امللادة 11 ملن ملرشوع قانلون 

املوازنة العامة لعام 2021...

تفاصيل اوسع صفحة 3

الدولة تعرض ممتلكاتها للبيع 
في سوق »الجمعة« 

»تزّمت« الكرد يسقطهم في غياهب 
»الديون«..حراك سياسي إللغاء المادة »11«

االمام الحسين »عليه السالم«

فمن قبلين بقبول الحق
فاهلل أوىل بالحق

المراقب العراقي/خاص
أبدى تحالف الفتح، املس األربعاء، رفضه لاتهامات الباطلة 

التي تثار يومياً عرب الفضائيات ضد الحشد الشعبي.
وقلال النائب علن التحالف محملد كريلم يف ترصيح صحفي 
تابعتله »املراقلب العراقلي« »أننا يف تحالف الفتلح نرفض أي 

اتهام يطال ابطال الحشد الشعبي وفصائل املقاومة«.
وأضلاف »أننلا نلدرك أن هناك ملن يتبنى مشلاريع خارجية 

تحاول النيل من الحشد الشعبي«.  
وأشلار إىل أن »إلترصيحلات التلي تليسء للحشلد الشلعبي 
مرفوضلة املام االنتصلارات التي يحققهلا ابناء الحشلد يف 
مياديلن الجهلاد«. وبلن النائب علن تحالف الفتلح ان »من 

يحاول اإلساءة إىل الحشد انما ييسء ملؤسسة أمنية«.

الفتح : نرفض االتهامات الباطلة 
ضد الحشد الشعبي

6
صالح ينهي تعاقده مع زاخو
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بذريعــة تعظيــم »المـــوارد«

الـــدولـــة تعــــرض ممتلكــــاتهــا للبيـــع 
واألحزاب المتنفذة تتربص للشـراء  

املراقب العراقي/ أحمد محمد...
إجم�اع نياب�ي ع�ى إلغ�اء م�ادة يف قانون 
املوازن�ة االتحادي�ة لس�نة 2021 وضعته�ا 
حكوم�ة مصطفى الكاظم�ي تجيز لها بيع 
أصول الدول�ة املالية وعقاراتها وممتلكاتها 

بحجة تعظيم موارد املوازنة.
نواب وصفوا تلك امل�ادة باملؤامرة عى البلد، 
املقبل�ة،  الس�ن����وات  خ�ال  وإفاس�ه 
متهم�ن الحكوم�ة بتبني م�روع خطري 
يخوله�ا ببي�ع الدولة »ش�لع قلع« حس�ب 

قولهم.
وكش�ف رئيس كتلة النه�ج الوطني، عمار 
طعم�ة، أن موازنة 2021 تجي�ز بيع أصول 
الدولة املالية ورشكاتها العامة خال س�تة 

أشهر.
وق�ال طعم�ة، إن امل�ادة )60( م�ن املوازنة 
تتضم�ن مب�دأ خط�رياً وفي�ه تفري�ط بالغ 
بأص�ول الدول�ة اململوكة لل�ركات العامة 
وتقرر بيعها خال س�تة أش�هر، مضيفا أن 
هذه األصول قد رصفت الدولة عى تشييدها 

عرات مليارات الدوالرات ولسنن عديدة. 
وأش�ار طعمة إىل أن »األخطر يف هذه املادة، 
أن االصول تباع يف ظروف هيمنة الفساد عى 
قرارات الدولة ما يعني أنها س�تقود لبيعها 
بأرخ�ص األثمان وم�ن املؤكد أن الساس�ة 
املتنفذين وم�ن خال واجهاته�م التجارية 
سيس�تحوذون عى هذه األصول الوطنية«. 
وحس�ب البي�ان، أن سياس�ة الحكومة من 

خ�ال هذه امل�ادة يف موازن�ة 2021، تتضح 
بالتوج�ه إلنهاء ملكية الدول�ة لكل األصول 
اإلنتاجية س�واء كانت زراعي�ة أو صناعية 
وعرضه�ا للبيع. واعترب رئي�س كتلة النهج 
الوطن�ي أن »من�ح القانون دائ�رة عقارات 
الدولة صاحية بي�ع األرايض الزراعية التي 
تقع خارج حدود محرمات الطرق املقطوع 
عنه�ا الحص�ة املائية ب�دون مزاي�دة علنية 
وتجيز للمش�ري أن يستعملها بشتى صور 
االس�تعمال، اعتربه إضعافاً لنشاط القطاع 
الزراعي الذي يعتمد بدرجة رئيسة عى أصل 

وجود األرايض الزراعية«.
الدول�ة  وواردات  نفق�ات  زي�ادة  وبحج�ة 
يف الع�ام الج�اري، وضع�ت الحكوم�ة هذا 
االجراء، لكن هذا االمر أثار حفيظة االوساط 
الشعبية والسياس�ية، حيث يكون بموجب 
ذلك بي�ع  عقارات وأراض����ي الدولة التي 
من املفرض أن توضع ألغراض سراتيجية 
س�يما اس�تغاله���ا ف����ي االس�تثمار 

والبناء.
وح�ذرت لجنة تنفي�ذ الربنام�ج الحكومي 
والتخطيط االس�راتيجي م�ن تمرير فقرة 
بي�ع أصول الدولة العراقية الواردة يف قانون 
املوازن�ة للع�ام 2021, عادة إياه اس�تهاكا 

ملقدرات البلد.
وقالت، إن بيع أصول الدولة يستهلك جميع 
مق�درات البلد ويح�ول مقدرات�ه  بيد أفراد 

عائدين لألحزاب املتنفذة.

وأضافت، أن الخروج من حاكمية الدولة إىل 
حاكمية الفرد للتحكم بمؤسسات ومقدرات 
الدولة، مشرية إىل أن مروع قانون املوازنة 
االتحادية لعام 2021 يستهلك مقدرات البلد 

ومنها أصول الدولة. 
وب�دوره، أكد النائب يف الربملان محمد كامل، 
أن »املادة املتعلقة ببيع أصول الدولة صدمت 
جميع أعضاء مجلس النواب، وبالتايل هناك 

إجماع كامل عى إلغائها«.
وقال كامل، يف ترصيح ل� »املراقب العراقي« 
إن »ه�ذه الفق�رة تس�مح  للحكوم�ة ببيع 
أصوله�ا االقتصادي�ة واملالي�ة وهي أش�به 
ببي�ع جميع أج�زاء البل�د اىل االح�زاب واىل 
الجهات املتنف�ذة«، معتب�����را أن »بوادر 
هذا املروع ب����دأت بها الحكومة مبكرا 
عرب بي���ع محط����ة كهرب�اء الرميلة يف 

البرصة«.
وبحس�ب، قوله أن »الحكوم�ة كانت مقبلة 
عى م�روع خط�ري يق�ي ببي�ع الدولة 
»ش�لع قلع« عرب هذه الفق�رة«، معربا عن 
»اس�تغرابه من تربي�رات الحكوم�ة من أن 
لجوءه�ا اىل مث�ل هذا االجراء ج�اء لتغطية 
تموي�ل  مص�ادر  وتوس�يع  امل�ايل  العج�ز 

املوازنة«.
�ط  وش�دد، ع�ى أن�ه »م�ن األج�در أن ُتنشِّ
القطاع�ات االقتصادية االخرى بدال من بيع 
األصول وبالتايل نعيش يف إفاس مس�تقبيل 

يذهب ضحيته الجيل القادم«.

تغريدة

النائب محمد صاحب الدراجي

 في ظ���ل الوضع المال���ي الصعب 
نالحظ ان مؤسس���ات الدولة غير 
جادة في استحصال حق الشعب.
هي���أة االتص���االت مث���اال، ه���ل 
استحصلت ديون واجور تراخيص 
كل ش���ركات الهاتف النقال؟ أم 
انه���ا مس���تمرة باعتقادها انها 
النص���ب على عقولنا  قادرة على 
. صدك هيأة ٥٦   #كافي_عيب

املراقب العراقي/ الرمادي...
أف�اد مصدر امني يف حش�د محافظة االنبار، 
امس األربع�اء، بان الق�وات األمنية اعتقلت 
اح�د ابرز عنارص داع�ش بعملي����ة امنية 
م��������دينة  ش����مايل  اس�تباقي����ة 

الرمادي.
وق�ال املص�در، إن »الق�وات االمني�ة نصبت 
كم�ن لعن�رص بارز م�ن عن�ارص عصابات 
داع�ش االجرامي�ة وتمكن�ت م�ن اعتقال�ه 
بعملية امنية اس�تباقية اس�تهدفت منطقة 
البو فراج شمايل مدينة الرمادي، دون وقوع 

أي مقاومة تذكر«.
واض�اف، أن »املعتق�ل يعد من اه�م مقاتيل 
جماع�ات داعش االجرامي ابان س�يطرتهم 
عى مناطق مختلفة من مدن االنبار«، مبينا 
أن »معلوم�ات اس�تخباراتية مكنت القوات 
االمني�ة م�ن اعتقال ورص�د املطل�وب حال 

تواجده يف املكان املستهدف«.
وأش�ار اىل ان »القوات االمني�ة نقلت املعتقل 
الص�ادرة بحقه اوامر قبض وف�ق املادة 4/ 
اره�اب وس�ط اج�راءات امنية مش�ددة اىل 

احدى املراكز االمنية للتحقيق معهم«.

اعتقال أحد ابرز قيادات داعش 
شمايل الرمادي 

سامراء تعلن نجاح الخطة األمنية الخاصة 
بذكرى استشهاد اإلمام الهادي )ع(

املراقب العراقي/ سامراء...
أعل�ن قائد عملي�ات س�امراء الل�واء الركن 
جب�ار الدراجي، امس األربعاء، نجاح الخطة 
األمني�ة الخاصة بذك�رى استش�هاد اإلمام 

الهادي )ع(.
وق�ال الدراج�ي، يف مؤتمر صحف�ي تابعته 
االمني�ة  »الخط�ة  إن  العراق�ي«  »املراق�ب 
ملراس�يم الزيارة الس�نوية لذكرى استشهاد 
اإلمام ع�يل الهادي )علية الس�ام(، حققت 

نجاحها«.
مبين�اً أن »القطع�ات املش�اركة يف الخط�ة 

هي قي�����ادة عمليات س�امراء والرطة 
ورساي�ا  الش�عبي  والحش����د  االتحادي�ة 

السام«.
وأضاف، أن »أع�داد الزائرين من محافظات 
كافة كانت 3 ماين و 400 ألف زائر«، الفتاً 
اىل ان »العم�ل كان موحداً من جميع القوات 

األمنية«.
وأكد الدراجي، أنه »لم يتم تس�جيل اي خرق 
امني خال الزيارة«، مش�رياً إىل أن »عمليات 
اس�تباقية نف�ذت وتم تأمن الزيارة بش�كل 

كبري«.

ين
ألم

ط ا
شري

ال

اصحاب الشهادات العليا يجددون تظاهراتهم 
في العالوي للمطالبة بالتعيين

املراقب العراقي/ بغداد...
الخريج�ن  م�ن  املئ�ات  ج�دد 
وحملة الش�هادات العليا، امس 
يف  تظاه���راته�م  االربع�اء، 
الع�����اصمة  وس�ط  العاوي 
للمطالب�ة بالتعيي����ن وتوفري 
ف�رص عم�ل له�م، عب������ر 
عل���ى  مطالبه����م  ادراج 

م���وازنة 2021.
وق�ال مص�در مح������يل، إن 
»املئ�ات م�ن الخريجي������ن 
املعتصم�ن، وحملة الش�هادات 
العليا، نظموا مس�رية حاش�دة 
بالق�رب م�ن بواب�ات املنطق�ة 
الع�اوي  بمنطق�ة  الخ�راء 
للمطالب�ة  العاصم�ة،  وس�ط 
بالتعي�ن ورف�������ع الغب�ن 

عنهم«.
م�����راس�لنا،  واض�����اف 
ان »املتظاهري�ن رفع�وا الفتات 
طالب���������وا م�ن خاله�ا 
درج�����ات وظيفية  بتضمن 
العلي�ا  الش�ه���ادات  لحمل�ة 
والخريج�ن يف م���وازنة العام 

الجاري«.

بيع أصول الدولة..»الجماعة« باعوا العراق !
ثم�ة من ي�روج بغباء مثقل بالامس�ؤولية، أن خطة بيع أص�ول الدولة؛ التي 
أُدرج�ت يف مروع قانون املوازن�ة، الذي قدمته الحكوم�ة إىل مجلس النواب،  
يمثل خطوة تس�تهدف مصلحة الش�عب، وأن الهدف األس�اس هو اس�تخدام 
األص�ول املباع�ة، لتعوي�ض جزء م�ن الخس�ائر الناجمة ع�ن األزم�ة املالية 
واالقتصادية، وتس�ديد الدي�ون للمصارف الداخلي�ة والخارجية، خصوصا أن 
معظ�م تلك الديون هي ديون س�يادية، أي أن الحكومة ضامنة لها، فضا عن 

أن كلف خدمة الديون تتصاعد بشكل مقلق ومثري.
بع�ض »اللوتية« املتصدي�ن للمش�ورة االقتصادية، يروج�ون إىل كذبة كبرية، 
مؤداه�ا أنه  من خال بيع هذه األصول، يتم دعم ش�بكة الرعاية االجتماعية، 
ومساعدة األرس األكثر فقراً يف العراق، بل ويسوق هؤالء »اللوتية« لكذبة أكرب، 
هي أن ممتلكات الدولة ستبقى ملكا لها. الحقيقة التي يجب أن تقال وبصوت 
مرتفع، هي أنه ال جائحة كورونا وال تدني أس�عار النفط يقفان وراء املش�كل 
االقتص�ادي ال�ذي نعاني منه، بل هو س�وء اإلدارة املالية للدولة،  واالس�تدانة 
إىل مس�تويات أصب�ح حملها ثقيا، إىل درج�ة قامت فيها الحكوم�ة الحالية، 
بإج�راءات تأخ�ري رصف الروات�ب، وف�رض رضائ�ب تعس�فية، ورف�ع أقيام 
الرائب والرسوم، ووقف دفع مستحقات الدين العام،األمر الذي وضع الدولة 
يف خان�ة التعّثر املايل، حيث ال توجد أي إمكانية للحصول عى مداخيل للخزينة 
العام�ة، إال من خ�ال  الرائب )الوضع االقتصادي( أو من خال االس�تدانة 
)التعث�ر املايل(.ه�ذا الوض�ع  دف�ع الحكومة إىل »مص�ادرة« أم�وال العراقين 
املوجودة يف البنك املركزي، وتحولت تلك األموال إىل ش�حمة يف فم »هر« اس�مه 

الحكومة، نقول »مصادرة« وليس »اس�تدانة«، ألن 
التأري�خ لم يذكر لنا أن »هرا« أعاد الش�حمة التي 
رسقها، ول�و ملرة واح�دة، فالش�حمة التي تدخل 
بطن »الهر« لن تخرج منها أبدا!لم تكتف »الهررة« 
بش�حمة البن�ك املركزي، ب�ل إن رشهه�ا ونهمها 
دفعها إىل التفكري ببيع أص�ول الدولة، فثبَّتْت ذلك 
يف فق�رة ملزم�ة يف م�روع قان�ون املوازنة، عى 
الرغم من التعايف املش�جع يف أسعار النفط الخام، 
الذي وصل هذه األي�ام إىل 63 دوالرا للربميل، فيما 

خ�رباء اللصوصي�ة الذي�ن أع�دوا م�روع قانون 
املوازن�ة، ما يزالون مرصين عى س�عر 45 دوالرا للربميل، وما يزالون مرصين 
أيضا، عى منح األردن 100 ألف برميل برول مجانا يوميا، نظري »اس�تضافة« 
أألردن، لرغد ابنة الرئيس »الش�هيد« صدام حس�ن، كما هو ُمثبت ذلك رسميا 
يف وثائ�ق الحكوم�ة األردني�ة! إذا كان العراق قد تحول من اقتص�اد الدولة، أو 
االقتصاد ش�به االش�راكي، الذي كان س�ائدا قبل 2003، غى االقتصاد الحر، 
ف�إن النظرية االقتصادي�ة يف االقتصادات الحرّة، تنّص ع�ى عدم تدّخل الدولة 
يف اللعب�ة االقتصادية، إال من باب الرقاب�ة والتريع والتنظيم، وليس من حق 
الحكوم�ة بي�ع أصول الدول�ة، فهذه ملكية عامة للش�عب، ولي�س من حقها 
الترصف بها بيعا، نع�م لها حق إدارتها، ومفهوم اإلدارة ينرصف إىل املحافظة 
والتنمي�ة، ال حق بيعها الذي يؤدي باملحصلة إىل انع�دام وجود تلك األصول.إن 
دول العالم الديموقراطية تتوجه أكثر فأكثر، نحو الراكة بن القطاعن العام 
والخ�اص، والتي هي عبارة عن اس�تخدام مال وخربات القط�اع الخاص عى 
املنص�ة العام�ة، هذا هو ما مس�موح به، أما أن يتملك القط�اع الخاص أموال 
الشعب بأثمان بخسة، فتلك »لصوصية« مع سبق اإلرصار والرصد، خصوصا 
أن القطاع الخاص الذي ستباع له أصول الدولة العراقية، هو جزء من منظومة 
الفساد الحاكمة، وهو الذي يقودها! عملية بيع أصول الدولة تعني، أن الفساد 
يف القط�اع الع�ام، س�يتّم تحميل�ه بالكامل للقط�اع الخاص، م�ع العرض أن 
القطاع الخاص العراقي متخادم مع الفاس�دين، ألنه أفسد من البيضة!. كام 
قبل السام: بالنتيجة هنالك رضب للدستور، من ناحية قدسية امللكية العامة، 

ومن ناحية الثقة بالقطاع الخاص..!
سام

ألواح طينية...

قاسم العجرش 

المالية النيابية تحسم الجدل: ال يوجد 
موعد نهائي للتصويت على الموازنة

املراقب العراقي/ بغداد...
أكدت اللجنة املالي�ة النيابية، امس االربعاء، 
ع�دم وج�ود موع�د رس�مي للتصويت عى 

املوازنة.
وق�ال النائب عن اللجنة، ش�ريوان مريزا، يف 
ترصي�ح تابعته »املراق�����ب العراقي« إن 
»وف�د االقليم والكتل الكردس�تانية بانتظار 
الكت�ل النيابي�ة الش�يع����ية لتقديم نص 
للح�وار علي�ه بش�أن حص�����ة االقليم«، 
مش�ريا إىل أنها »ل�م تق������دم اي ن��ص 

لحد اآلن«.
وش�دد عى »تأييد الكتل الكردستانية للنص 
الحك����ومي مل�روع املوازنة«، مؤكداً أنه 
»ل�م يتم بع����د تحدي����د موعد رس�مي 
قان�ون  مش���روع  ع�ى  للتص����وي�ت 

املوازنة«.
ولف�ت، إىل أن »هن�اك حديث ع�ن التصويت 
عليها اليوم الخميس او يوم الس�بت املقبلن 
لك�ن ال يوج�د اي قرار رس�مي من رئاس�ة 

املجلس لحد اآلن بهذا الصدد«.

مؤسسة الشهداء تطالب بتعويضات من 
الدول التي نفذ رعاياها عمليات إرهابية

املراقب العراقي/ بغداد...
وجهت مؤسسة الش�هداء، امس األربعاء، 
كتاباً رسمياً اىل الجهات املختصة للمطالبة 
بتعويضات من الدول التي ش�ارك رعاياها 
بتنفيذ عمليات ارهابية ضد العراق أو كانوا 
ضم�ن عن�ارص »داع�ش« االجرامي.وقال 
رئي�س املؤسس�ة كاظم عوي�د يف ترصيح 
تابعت�ه »املراق�ب العراقي« إن »املؤسس�ة 
وجهت كتاباً رس�مياً اىل وزارتي الخارجية 
والع�دل للمطالب�ة بتعويضات م�ن الدول 
التي نف�ذ رعاياه�ا عملي�ات ارهابية ضد 

العراقي�ن أو كانوا ضمن عنارص »داعش« 
االجرامية، يف املناطق التي احتلتها«.

وأش�ار عويد اىل »ش�مول التحال�ف الدويل 
بذل�ك، لكونه تس�بب بأحيان كث�رية بقتل 
واع�رف  الخط�أ  طري�ق  ع�ن  عراقي�ن 
رصاح�ة بذل�ك«، مبين�ا أن�ه »ال يمكن ان 
تتحم�ل الحكوم�ة وحده�ا تعويض ذوي 
ش�هداء وجرح�ى العملي�ات االرهابية، يف 
ح�ن ان هناك دوال تش�جع دخ�ول هؤالء 
الب�اد، وتع�رف رصاح�ة  اىل  االرهابي�ن 
يف اغل�ب االحيان ب�أن مواطنيها ش�اركوا 

بتفج�ري س�يارة مفخخة أو حزام ناس�ف 
ض�د ابن�اء ش�عبنا، م�ن دون أن تدفع أية 
مبالغ تعويض ع�ن ذلك«.وتابع أن »اعداد 
االرهابين وجنسياتهم مثبتة لدى العراق، 
والتعويض�ات س�تفرض عى ال�دول وفق 
ذل�ك«، داعي�ا اىل »الضغط عى تل�ك الدول 
خ�ال املرحلة املقبل�ة لتقدي�م تعويضات 
العملي�ات  تل�ك  لضحاي�ا  منحه�ا  بغي�ة 
االرهابي�ة، فضا عن اع�ادة البنى التحتية 
للمحافظ�ات التي كانت لها حصة االس�د 

من تلك العمليات«.

نف�ت دائ�رة صحة النج�ف تس�جيلها حال�ة وفاة 
لطف�ل مصاب بكورونا املتحورة، مش�رية إىل أنها ال 
تس�تطيع إحصاء أع���داد اإلص����ابة بالس�الة 
الجدي�دة كون إن وزارة الصح�����ة أخذت عينات 

فقط.
وق�ال مدي�ر إع�ام الدائ�رة س�الم الحمي�داوي، يف 
ترصيح لراديو »املرب�د« وتابعته »املراقب العراقي« 
إن »قس�م الصحة العامة يف املحافظة لم 
يسجل حتى اللحظة أي حالة وفاة 
لطفل مصاب بف�ريوس كورونا 

املتحورة«.
إع�ام  وس�ائل  وتداول�ت 
ومنص�ات اجتماعية وفاة 
أول طفل عراقي بالسالة 
املتحورة لفريوس كورونا 

بمحافظة النجف.

إذاعيترصيح
صحة النجف تنفي
 وفاة طفل بسبب
 كورونا المتحورة



اسعار الذهب

اسعار الدينار مقارنة بالدوالراسعار النفط سعر شراء الدوالر = 145.500    دينارسعر بيع الدوالر = 146.500    ديناراألمريكي  60.06   دوالرًابرنت  63.45   دوالرًا للبرميل

غرام الفضة عيار ٩5،8     544،46غرام الفضة عيار٩٩،٩     567،76اسعار الذهب عيار 18   64,583  ديناراسعار الذهب عيار 21    75,346  دينار اسعار الفضة

3
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

صحيفة-يومية-سياسية-عامة

الخميس 18 شباط  2021 العدد 2528 السنة الحادية عشرة

أكد املستشار املايل لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح ، أن نقطة التعادل 
أو التوازن يف املوازنة تتطلب ان يكون متوس�ط سعر برميل النفط بما ال 
يق�ل ع�ن 75 – 80 دوالرا.وقال صالح , إن »نقط�ة التعادل أو التوازن يف 
املوازنة تتطلب ان يكون متوس�ط سعر برميل النفط السنوي املصدر اىل 
الخارج بما ال يقل عن 75 – 80 دوالرا للربميل«، مش�را اىل انه »عند ذلك 
ستغلق فجوة العجز تماماً وتعد مصادر االقرتاض لسد العجز يف املوازنة 
ملغاة تلقائيا بالغالب«.واضاف ان »الحكومة تستفيد من ارتفاع أسعار 
النفط الحالية التي وصلت إىل اكثر مما كتب يف املوازنة خاصة مع توجه 
البلد اىل الغلق من جديد«، مؤكدا ان »هذا سيؤدي اىل تقوية الرافعة املالية 
للبالد ملواجهة مشكالت العوز االجتماعي«.ويرجح نواب ان يشهد نهاية 
االس�بوع الحايل التصويت عىل املوازنة يف مجل�س النواب بعد ان اكملتها 
اللجنة املالية وه�ي بانتظار نتائج اجتماعات وف�د االقليم العداد النص 

الخاص بحصة االقليم يف املوازنة.

واصلت أسعار الذهب الخسائر للجلسة 
الخامسة عىل التوايل، لتهبط إىل قاع ما 
يقرب من أس�بوعني، إذ تقوض اإلقبال 
عىل املعدن نتيجة ارتفاع عوائد سندات 

الخزانة األمريكية وصعود الدوالر.
ونزل الذه�ب يف املعامالت الفورية 0.1 
لألونص�ة،  دوالر   1793.37 إىل  باملئ�ة 
وتراجع�ت العق�ود األمريكي�ة اآلجل�ة 
للذه�ب 0.6 باملئ�ة إىل 1788.40 دوالر 
الخزانة  لألونصة.قفزت عوائد سندات 

األمريكية القياسية إىل أعىل مستوياتها 
ح�ني  يف   ،2020 فرباي�ر  أواخ�ر  من�ذ 
انتعش م�ؤرش الدوالر بع�د بلوغه قاع 
ثالث�ة أس�ابيع.ومن املعادن النفيس�ة 
األخرى، تراجع البالتني، الذي يستخدم 
يف محوالت الحفز يف صناعة السيارات، 
0.6 باملئة إىل 1254.37 دوالر لألونصة، 
ليج�ري تداوله دون املس�توى املرتفع 
عن�د 1336.5 دوالر لألونص�ة، وال�ذي 

كان األعىل منذ سبتمرب 2014.

صالح يحدد نقطة تعادل وتوازن 
الموازنة النفطية

الذهب يواصل خسائره في االسواق العالمية

 أعلنت رشك�ة توزيع املنتج�ات النفطية ، عن 
إنتاجية هيئ�ة النقل التابعة له�ا خالل كانون 
الثاني املايض والتي بلغت أكثر من )61( مليون 
)م3 .كم( تم نقلها اىل املحافظات عرب أسطولها 
الخاص من الش�احنات والناقالت.وقال رئيس 
مجلس إدارة الرشكة حسني طالب يف بيان ، إن 
»كميات املشتقات النفطية يتم نقلها بواسطة 
الش�احنات عرب محاور وخطوط تقوم بتوزيع 
الكمي�ات املنقول�ة اىل جمي�ع املحافظ�ات عرب 
هيئة النقل يف الرشكة«.وأضاف أن »عملية نقل 
املنتجات النفطية تتم وفق هذا النمط من بينها 

البيض�اء  املنتج�ات  التي تش�مل ) 
البنزين والنفط األبيض 
وكذل�ك  الغ�از  وزي�ت 
 ( الس�وداء  املنتج�ات 

ديزل . نفط خام . خليط 
. نفث�ا( إضاف�ًة اىل ) وقود 

الطائ�رات )R.T( ، الزي�وت 
.الهيدرولي�ك .غاز معبأ وغاز 

ف�ل (.ولفت مدي�ر هيئة النق�ل يف رشكة 
التوزي�ع إىل أن »الهيئة بمالكاتها تواضب 
عىل إيص�ال املنتجات النفطي�ة اىل جميع 
املحافظ�ات وف�ق منتظم����ة لضم�ان 
وص�ول  ورسع�ة  االنس�يابية  تحقي�ق 
املنتجات«.يش�ار اىل أن هيئ�ة النقل تقوم 
بمهم�ة ايص�ال ونقل املش�تقات النفطية 

واملناف�ذ  املحافظ���ات  جمي�ع  اىل 
التوزيعية وغرها من األعمال 

األخرى.

العراق يعلن إنتاج أكثر من 
61 مليون )م3 .كم( من 

المشتقات النفطية خالل شهر

ارتفعت مبيعات البنك املركزي العراقي من العملة الصعبة ، بنسبة 
نح�و 8 يف املئ�ة لتتجاوز 54 ملي�ون دوالر.وذكر مص�در، أن البنك 
املركزي العراقي ش�هد خالل مزاده لبي�ع ورشاء العمالت االجنبية 
ارتفاعا يف مبيعاته بنس�بة 8.19 يف املئة لتصل اىل 54 مليوناً و668 
الف�ا و275 دوالرا، غطاه�ا البنك بس�عر رصف اس�اس بلغ 1460 
ديناراً لكل دوالر، مقارنة بالجلس�ة الس�ابقة حيث بلغت املبيعات 
فيه�ا 50 مليون�اً و345 أل�ف دوالر.وذهبت املش�رتيات البالغة 54 
ملي�ون و468 ال�ف و275 دوالر لتعزي�ز االرص�دة يف الخ�ارج عىل 
شكل حواالت واعتمادات فيما ذهبت البقية البالغة 200 الف دوالر 
بش�كل نقدي.وأش�ار ، إىل أن 12 مرصفا ق�ام بتلبية طلبات تعزيز 
االرص�دة يف الخ�ارج، فيم�ا قام مرصف�ني بتلبية الطلبات بش�كل 

نقدي، كما شاركت رشكتان للتوسط يف مزاد البنك.

ارتفاع مبيعات البنك المركزي 
العراقي من الدوالر

أك�دت عضو مجل�س النواب زيت�ون الدليمي ، 
ان الحصول ع�ىل مفردات البطاق�ة التموينية 
ب�ات م�ن أه�م املش�اكل الت�ي تواج������ه 
املواطن ونحن مقبلون عىل حظ����ر الش�امل 

والجزئي.
وقال�ت الدليم�ي ، إن “هناك تح�ركات برملانية 
الس�تبدال مف�ردات البط�����اق�ة التموينية 
ع�ىل  ت�������وزع  مل���بال�غ  وتحويله�ا 

مستحقيها”.
وأضافت أن “تحرك الربملان الستبدال التموينية 
جاء بسبب االوضاع الصحية املؤثرة عىل أوضاع 

البل�د باإلضافة إىل وجود تالع�ب وغش يف املواد 
املستوردة”.

وأش�ارت إىل أن “هن�اك مقرتح�ا نيابيا لتوزيع 
أموال ب�دل مفردات البطاق�ة التموينية يف عام 

.”2021
وكش�فت النائبة منار عبد املطلب كشفت ، عن 
تقدي�م مقرتح إىل وزير التج�ارة عالء الجبوري 
اس�تبدال املف�ردات التموينية بمبال�غ نقدية ، 
مش�رة اىل ان املواد األساس�ية التوفرها الدولة 
كامل�ة للمواط�ن وم�������ا يص�ل منها غر 

جيد.

نائبة تكشف عن تحرك برلماني الستبدال مفردات البطاقة التموينية بمبالغ
حددت امانة مجلس ال�وزراء ، مداخل بغداد 
املشمولة بانشاء س�احات للتبادل التجاري، 
فيم�ا اش�ارت اىل ان اله������دف منها هو 
ش�وارع  يف  الحاص������ل  الزخ�م  تقلي�ل 

العاصمة.
وق�ال املتحدث باس�م امانة مجل�س الوزراء 
حي�در مجيد يف بي�ان ، ان “اللجن�ة املختصة 
بمتابع�ة وتنفي�ذ إج�راءات تأهي�ل وتطوير 
مداخل العاصم�ة بغداد وش�وارعها، حددت 
ع�ددا م�ن قط�ع األرايض إلنش�اء س�احات 
التب�ادل التجاري يف محافظ�ة بغداد”، مبينة 

ان “املداخ�������ل ش�ملت اختي�ار مدخ�ل 
بص�����رة – بغداد- األنبار، ومدخل بغداد- 
ب���غ�داد-  وم����دخ�ل  موص�������ل، 

كوت”.
وأض�اف مجي�د، ان�ه “س�يتم إنش�اء ه�ذه 
الس�احات بش�كل نظام�ي وف�ق تصامي�م 
الكرتوني�ة،  بأنظم�ة  م�����زودة  حديث�ة 
تس�يطر ع�ىل حرك�ة دخ�ول وخ�����روج 
الزخ�م  تقلي�����ل  البضائ�ع، وتس�اهم يف 
العاصم�ة بس�ب���ب  الحاص�ل يف ش�وارع 

تجوال الشاحنات”.

تحديد مداخل بغداد المشمولة بانشاء ساحات التبادل التجاري

االقت�صادي

وزارة االتصاالت: المشروع 
الوطني لإلنترنت سيحقق 
إيرادات مالية كبيرة للبلد
اك�دت وزارة االتصاالت ، ان املرشوع الوطني 
لإلنرتنت، سيحقق إيرادات مالية كبرة للبلد.

وقال وزير االتصاالت اركان ش�هاب يف بيان، 
إن »امل�رشوع الوطن�ي لالنرتنت يعد من أكرب 
املش�اريع الذي يمت�د ملئة ع�ام قادمة، وهو 
م�رشوع خدم�ة ftth االلي�اف الضوئي�ة اىل 

املنازل«.
وأضاف أن »هذا املرشوع س�تكون فيه فوائد 
كب�رة، حيث س�يوفر ارباح�اً للدول�ة تقدر 
بامللي�ارات، فض�ال ع�ن توف�ره االف فرص 
العمل للك�وادر واملقاولني، الفتا اىل أن الهدف 
االس�ايس م�ن امل�رشوع وص�ول الخدمة اىل 
رسعة عالية جدا تفوق الرسعة حتى يف دول 

الجوار.
وأك�د »تضاف�ر الجهود يف رشك�ة االتصاالت 
واس�تمرار العمل مع رشكاء ال�وزارة النجاز 
املرشوع الذي س�رفد خزينة الدولة باالموال 
يف ظ�ل الوضع االقتص�ادي الصع�ب«، الفتا 
اىل أن »رئي�س ال�وزراء داعم رئي�س لقطاع 
االتص�االت س�واء يف خدم�ة 4G او خدم�ة 

.»ftth
وإش�ار اىل أن »الخدمة اطلقت االثنني املايض 
يف الس�اعة 12 ظهرا يف منطقة زيونة بشكل 
كافتت�اح  اول زون  تجريب�ي وت�م تش�غيل 
وكتجربة، مؤكدا أن العمل مس�تمر وستصل 
خدم�ة االنرتنت الفايرب وااللياف الضوئية اىل 

املنازل«.
وأوض�ح، أن »م�دة تنفيذ املرشوع س�تكون 
ث�الث س�نوات، منوه�ا ب�أن الع�ام الح�ايل 
سيشهد ما ال يقل عن مليون خط أي مليون 
منزل، وبالتايل سيتم توفر االنرتنت بحوال 5 
ماليني اىل 6 ماليني مواطن عراقي اذا فرضنا 

وجود 5 اىل 6 افراد يف املنزل الواحد«. 

أرقام واقتصاد
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مناطق في أطراف العاصمة 
بغداد ستشملها إعادة اإلعمار 
بالتنسيق مع صندوق اعمار 

المناطق المتضررة من االرهاب
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مليارات دوالر قيمة 
السلع والبضائع التي 
استوردها العراق من 
الجمهورية االسالمية 

ارتفع س�عر خام البرصة الخفيف فوق 64 
دوالراً للربميل الواحد، فيما انخفض س�عر 

خام البرصة الثقيل.
وصعد نفط البرصة الخفيف آلسيا إىل 64.15 
بل�غ %3.18  ارتف�اع  بنس�بة  للربمي�ل  دوالر 
ع�ن االس�بوع املايض، فيما س�جلت اس�عار 
النفط الب�رصة الثقي�ل 61.26 دوالر للربميل 

باانخفاض بلغ 0.39 %.
وس�جل نف�ط الب�رصة الخفيف الس�يا اعىل االس�عار 
مقارن�ة بالنف�وط االخرى ل�دول منظم�ة اوبك حيث 
س�جل النفط العربي الخفيف الس�عودي 63.12 دوالر 
للربميل، وس�جل مزيج مرب�ان االماراتي 62.60 دوالر 
للربميل، وس�جل مزيج سهران الجزائري 62.50 دوالر 

للربميل، فيما سجل نفط بلند الكويتي 63.15 دوالر.

نفط البصرة الخفيف يسجل ارتفاعا ملحوظا 
ويتجاوز حاجز الـ64 دوالرًا للبرميل الواحد

حراك سياسي إللغاء الفقرة »11« من الموازنة 
والحفاظ على »26« مليار دوالر من الهدر

بعــد تــزمت الــوفــود الكـرديـة بمــواقفهـا 

املراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي...
اليخف�ى ع�ىل أح�د أن موازن�ة الع�ام الح�ايل تضم يف 
فقراته�ا م�واد ملغوم�ة أعدته�ا حكوم�ة الكاظم�ي 
وتسعى لتمريرها ويف مقدمتها املادة 11 والتي تتضمن 
دف�ع ديون االقلي�م والبالغة أكثر م�ن 26 مليار دوالر، 
وهذه الفقرة تبني مدى مظلومية املحافظات الجنوبية 
والوس�طى وخاصة املنتجة للنف�ط ، فالحكومة تهب 
أم�وال الب�رصة اىل االقليم من أجل ضم�ان تأييد الكرد 
لوالي�ة ثاني�ة للكاظم�ي , ال�ذي الهم له س�وى إعادة 

تكليفه ألربع سنوات أخرى.
حكوم�ة االقلي�م أكدت أكثر م�ن مرة رفضها تس�ليم 
نفطها لبغداد ألنه مرهون خمس�ني عاما لرتكيا، ومع 
ذلك ترص الكتل الكردية عىل الحصول عىل حصتها من 

املوازنة يف ظل رفض برملاني وسيايس.
مص�در نياب�ي يف اللجن�ة املالي�ة كش�ف ع�ن فش�ل 
املفاوض�ات ب�ني اللجنة املالي�ة ووفد اإلقليم برئاس�ة 
قوب�اد طالباني حيث انتهت املفاوضات دون توصل اىل 

أي اتفاق .
وأفاد املص�در أن الوفود لم تأت بجدي�د وكانت مرصة 
عىل مطالبها الس�ابقة وترفض تسليم نفط كردستان 
لرشكة س�ومو ويف املقابل يطالبون بحصتهم ورواتب 

موظفيهم.
االمر لم يتوقف عند ذلك فهناك مس�اع برملانية لتعديل 
امل�ادة 11 م�ن قان�ون املوازنة بس�بب رف�ض االقليم 
تس�ليم نفطه مقابل تسديد ديونه , إال أن وزارة النفط 
أعلنت بش�كل قاطع أنها التستطيع استالم كامل نفط 
االقلي�م ألنها التتمكن من دفع ديون�ه , ويبدو أن هذه 

الترصيحات محاولة للتغطية عىل رفض االقليم تسليم 
نفطه وكما أعلن ذلك رسميا يف حكومة بارزاني.

وردا ع�ىل الته�اون الحكومي يف التعام�ل مع حكومة 
بارزان�ي ,دعت كتل�ة  دول�ة القانون النيابي�ة ، الكتل 
السياس�ية يف مجل�س الن�واب اىل رفض امل�ادة 11 من 

مرشوع قانون املوازنة العامة لعام 2021 .
وقالت الكتلة يف بيان إن “هذه املادة غر منصفة وفيها 
تحمي�ل للموازنة العامة لتبعات أعم�ال وأخطاء إقليم 
كردستان الذي يترصف فرديا ويسعى اىل تسديد ديونه 

مركزيا.

ويف هذا الش�أن أك�د املختص بالش�أن االقتصادي إياد 
املالك�ي , أن الحكوم�ة ورئاس�ة الربمل�ان يضغط�ان 
ع�ىل اللجن�ة املالية لضم�ان تنفي�ذ املادة 11 , س�واء 
س�لم االقليم نفطه أو لم يس�لم , ويبدو أن التحالفات 
السياسية اس�تعدادا لالنتخابات املقبلة  انعكست عىل 

قانون املوازنة .وتاب�ع املالكي  يف اتصال مع ) املراقب 
العراقي(: إن أغلب الكتل السياس�ية الشيعية رفضت 
تضم�ني امل�ادة 11 يف املوازنة ع�ادة ذلك تج�اوزا عىل 
أم�وال العراقي�ني , فاملوازن�ة ل�م تنص�ف املحافظات 
االخرى التي تش�كل نس�بة س�كانها أضعاف س�كان 
االقليم ومع ذلك أن حصتهم السنوية جميعا التساوي 

نصف حصة االقليم.
وب�ني أن امل�ادة 11 التي تن�ص عىل تس�ديد الحكومة 
االتحادي�ة للدي�ون املرتتبة عىل إقليم كردس�تان تثقل 
كاه�ل املوازن�ة وترفع س�قف العجز امل�ايل اىل مديات 
عالية يتحمل كل أبناء الش�عب تبعاتها يف وقت تشكو 
فيه الحكوم�ة من أزمة مالية, ما ي�دل عىل ازدواجية 

الحكومة يف تعامالتها مع املحافظات االخرى.
م�ن جهت�ه أكد املخت�ص بالش�أن االقتصادي س�الم 
عب�اس,أن تأخ�ر إق�رار املوازنة كان وما زال بس�بب 
حص�ة االكراد , بالرغم من كونهم أعلنوا رصاحة أنهم 
يرفضون تس�ليم نفطهم لرشكة سومو , ورغم فشل 
املفاوضات مع االقلي�م إال أن الحكومة واللجنة املالية 
ترص ع�ىل تضمني املوازن�ة كامل حقوق الك�رد وبما 

فيها تسديد ديونهم . 
وب�ني عب�اس  يف اتص�ال م�ع ) املراق�ب العراقي(: أن 
معظم الكتل السياس�ية ترفض إعطاء االقليم االموال 
دون االلت�زام بتس�ليم نفطه , وأخطر م�ا يف مرشوع 
املوازنة الفقرة 11 التي بموجبها تقوم بغداد بتس�ديد 
دي�ون االقلي�م , فحكوم�ة بارزاني لم تكت�ِف برسقة 
عوائد كردس�تان , بل إنها اقرتض�ت من الخارج وهي 

فقرة ُيحرُِّمها الدستور ألن اإلقليم جزء من العراق .

الزراعة النيابية: تجارة المواد الغذائية غير مشمولة بقرارات حظر التجول
أك�د رئي�س لجن�ة الزراع�ة واملياه 
واألهوار النيابي�ة يف مجلس النواب 
العراقي، س�الم هادي الشمري، أن 
املواد الغذائية وكل ما يتعلق بالقوت 
اليومي غر مشمولة بقرارات حظر 

التجوال.
وق�ال الش�مري، يف بي�ان صحفي 
صادر ع�ن الدائرة اإلعالمية ملجلس 
م�ن  الغذائي�ة  امل�واد  إن  الن�واب، 
الفواك�ه والخ�ر وكل م�ا يتعلق 
باالس�تهالك اليومي غر مش�مولة 
بق�رارات الحظ�ر؛ لتوف�ر وتأمني 
األم�ن الغذائي للمواط�ن يف جميع 

املحافظات.
اللجن�ة  أن  الش�مري،  وأض�اف 
س�يكون لها متابعة ميدانية يف كل 
املحافظات، وس�يتم تقس�يم عمل 
اللجان، مؤكدا أنه س�يتم املحافظة 

عىل أس�عار املواد الغذائية والفواكه 
والخر قدر اإلمكان.

وأشار رئيس اللجنة، إىل أن القطاع 

الزراع�ي املحيل يف تطور مس�تمر، 
موضح�ا أن العراق كان مس�توردا 
ألكثر من 5 ماليني طن من الشعر 

وأكث�ر م�ن ملي�ون ط�ن ذرة وهذا 
مؤرش خطر ج�دا إلخ�راج العملة 

الصعبة.
وتابع: »اليوم أعلنا االكتفاء الذاتي 
وإيرادات  االسرتاتيجية  للمحاصيل 
ملتابع�ة  والتج�ارة  الزراع�ة  وزارة 

اللجنة الزراعية«.
ولف�ت رئيس لجن�ة الزراعة واملياه 
واأله�وار النيابي�ة، إىل أن إي�رادات 
العراق من محصول الحنطة وصلت 
ألكث�ر م�ن 5 ماليني طن�ا، وأعلنت 
لتصدي�ر  تهيئته�ا  الزراع�ة  وزارة 
أكثر من 700 ألف طن ش�عر وهذا 

مؤرش إيجابي جدا.
الصف�راء،  ال�ذرة  يخ�ص  وفيم�ا 
أوضح الش�مري، أن هن�اك إيرادات 
تغطي أكثر من 40% من احتياجات 

العراق.
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أخبار من 
الصحف 

والمجالت

تقرير: إدارة بايدن مطالبة بوقف بيع االسلحة للسعودية واإلمارات

التايمز: مطالبات دولية بفرض عقوبات على حاكم دبي

المراقب العراقي/ متابعة...
وصلف قائلد الثلورة اإلسلامية، االملام علي 
الخامنئي، الجمهورية االسلامية االيرانية بانها 

باتت قوة اقليمية فاعلة ومؤثرة دوليا.
الخامنئلي، يف كلملة متلفلزة،  االملام  واشلاد 
االربعاء، بعلماء الدين باملحافظة يف الحفاظ عىل 
استقال الباد والدفاع عنها يف مواجهة االعداء، 
وقلال لذلك، يف التطورات التاريخية والسياسلية 
للبلاد، كان لهذه املنطقة وخاصلة مدينة تربيز 
دور يف االحلداث التلي وقعلت يف البلاد، كما ان 
أذربيجلان هلي السلد املنيلع إليران ضلد الغزو 

األجنبي.
واضاف: لقد واجهنا دائما أعداء خارجيني، ولوال 
محافظة أذربيجان لكان هذا العدوان قد امتد إىل 

املناطق الوسطى من الباد.
ووصلف االمام الخامنئلي انتفاضة 29 بهمن يف 
تربيز بانها كانت حادثة جهادية ملحمية وقال ، 
ان احلدى ميزات محافظة اذربيجان هي انجاب 
النخلب هلذا فضا علن دورها يف املد السليايس 
منوهلا ان مدينلة تربيلز ومحافظلة اذربيجان 

بشكل عام كانت تمتلك روح صنع االحداث .
ولفلت اىل ان مدينلة تربيلز ومنطقلة اذربيجان 
تتمتعلان باالنتملاء العميلق لاسلام والحمية 
الشديدة تجاه ايران وقال : مدينة تربيز ومنطقة 
اذربيجان حافظتا عىل وحدة ايران ، واهايل تربيز 
وقفوا بوجه االحتال الرويس وسطروا البطوالت 

وقدموا الكثري من الشهداء .
واشلار اىل ان مدينلة تربيز ومنطقلة اذربيجان 

بلرزت منهما شلخصيات مهمة ومؤثلرة وتابع 
: اي روايلة علن ايران تبقى ناقصلة ان لم تذكر 
منطقلة اذربيجان ، ولهذا قال االمام الراحل عن 
اهايل اذربيجان انهم يتمتعون بثاث ميزات هي 

الشجاعة والغرية والتدين .
وقلال االمام الخامنئي إن الثورة االسلامية منذ 
بداية انطاقها واجهت عداء القوى االستكبارية 
بجبهتها العريضة بضمنها االتحاد السلوفييتي 
والرجعية يف املنطقة. واضاف: كان العالم مقسم 
بني دول سلطوية ودول تخضع للسيطرة ، لكن 
نظام الجمهورية االسامية كرس هذه املنظومة 
، وهلذا هو رس كل هذا العلداء ، معترباً ان البناء 
الفكلري القوي يعلد اهم ما تتطلبله كل نهضة 

واضلاف : االملام الراحل كان يركلز عىل تعزيز 
البنى التحتية االسامية للثورة .

وراى االمام خامنئي ان الشلعب االيراني يتمتع 
بمميزات الحيوية والتحرك الدؤوب والشلجاعة 
والفداء وتابع : االملام الراحل رضوان الله عليه 
كان متصديلا ومتابعا لتحركات الشلعب واعلن 

رفضه لاحكام العرفية .
واشار سماحته اىل ان لدينا الكثري من االنجازات 
الباهلرة التلي لم تتلم تغطيتها واضلاف : بلدنا 
كانلت تهيمن عليله القوى الكلربى لكننا اليوم 
نقف يف صدارة دول العالم ، شلعبنا ينبض اليوم 
بالحيويلة ولدينلا آالف املراكلز العلمية وهو لم 

يكن موجودا يف السابق .

اإلمام الخامنئي: إيران تقف في صدارة دول العالم

المراقب العراقي/ بغداد...
قاللت كاثريلن فيليلب يف صحيفلة “التايمز” 
إن الترسيبلات األخرية التي نلرت عن وضع 
الشليخة لطيفلة ابنلة حاكم دبلي، محمد بن 
راشلد آل مكتوم، والتي علربت فيها عن تعبها 
من طول أمد اعتقالها يف فيا حولت إىل سجن، 
تعترب إحراجا جديدا للعاقة الخاصة بني ملكة 
بريطانيلا وحاكلم دبي اللذين جمعلت بينهما 

صداقة مركزها حب سباق الخيول.
فقد أنشلأ حاكم دبلي إسلطبات غودولفني، 
ولطاملا شلارك امللكة يف مقصورتها الخاصة يف 
سلباقات الخيل. وقيل إن امللكة بعد قرارات يف 
محاوللة اختطاف ابنتني من بناتله قالت إنها 

ستتجنب التقاط صور معه.
وقالت الصحيفلة إن قرار املحكمة الربيطانية 
العلام املايض علن محاوللة املليارديلر حاكم 
دبلي اختطلاف ابنتيه هلدد بتوتلر يف العاقة 
بلني بريطانيا واإلمارات وأثار أسلئلة حول ما 

إذا ضحلت بريطانيا بحقوق اإلنسلان لحماية 
حليفها.

وتوصللت املحكمة إىل أن ابن راشلد ربما خرق 
القانلون الربيطانلي واللدويل عندملا اختطف 
ابنتيله مما يطرح أسلئلة حلول منع الرطة 
الربيطانيلة ملن التحقيلق يف اختفلاء األمرية 
الصغلرى، شمسلة. وللم يكلن سلري أنلدرو 
ماكفرللني، رئيلس دائلرة شلؤون العائللة يف 
املحكملة العليلا يف إنكللرا وويلز، قلادرا عىل 
تحديد فيملا إذا حاوللت وزارة الخارجية منع 
التحقيلق يف اختطاف شمسلة ملن كامربيدج 
علام 2000 ألن اللوزارة رفضلت التعاون مع 

املحكمة بذريعة حماية املصالح الربيطانية.

المراقب العراقي/ بغداد...
اكلد تقريلر ملوقع )ريسبونسلبل سلراتيج 
سلتيت كرافت(، ان عىل ادارة بايدن التوقف 
عن بيع االسلحة ليس للسعودية فحسب بل 
االمارات ايضا الن البدلني شلاركا يف العدوان 

املستمر عىل اليمن.
وذكلر التقرير أن ”السياسلة الجديدة الدارة 
بايلدن يجلب ان تتضملن مراجعلة جميلع 
مبيعات االسللحة اىل السلعودية واالمارات، 

وهما الدولتان املسلٔوولتان بشلكل أسلايس 
علن الكارثلة االٕنسلانية يف اليملن، كملا ان 
ملن املهلم أن تخضلع املبيعلات اىٕل االٕمارات 
لنفلس التدقيق املمنلوح لعروض االٔسللحة 

السعودية”.
واضاف أن ”ادارة ترامب السلابقة كانت قد 
اخطلرت الكونغلرس يف تريلن الثانلي من 
العلام املايض بعلروض طأيلرات مقاتلة من 
طلراز F-35 وطأيرات بدون طيار مسللحة 

اىٕل  وصواريلخ  وقنابلل   9-MQ طلراز  ملن 
االٕملارات بقيمة إجماليلة تزيد عن 23 مليار 
دوالر وهي أكرب حزمة أسلحة أمريكية تقدم 

عىل االٕطاق اىٕل تلك الباد”.
وتابلع أن ”تصويتات مجلس الشليوخ ملنع 
املبيعات فشلت بهامش ضٔييل ، حيث صوت 
تقريًبلا يف مجللس  كل عضلو ديمقراطلي 
الشليوخ عىل قراريلن منفصلني ملنع جوانب 

من الحزمة من امليض قدًما”.

المراقب العراقي/ متابعة...
أكلد القيادي يف جماعة “أنصار الله” الحوثية محمد عي الحوثي أن 

وضع حقوق اإلنسان يف الواليات املتحدة “يثري القلق”.
وكتب عىل “توير”: “نشعر بقلق عىل حقوق اإلنسان يف أمريكا إزاء 
إلقاء القبض علىل طاب يمنيني بتهمة االنتملاء النصار الله وعدم 

اإلفراج عنهم ملواصلة دراساتهم الجامعية حتى اآلن”.
وأعلنلت السللطات األمنية يف الواليلات املتحدة القبلض عىل طالب 
يمنلي األسلبوع املايض، عقب كشلف تحقيلق أجرته فرقلة العمل 
املشلركة ملكافحة اإلرهاب التابعة ملكتب التحقيقات الفيدرايل عن 

عاقاته مع حركة “أنصار الله” يف اليمن.

المراقب العراقي/ متابعة...
تواجله صناديق الثروة السليادية يف الدول الخليجيلة تحديات عىل 
صعيد تفاقم االلتزامات املالية للموازنات العامة، وارتفاع العجز إىل 
مستويات قياسية، جراء تداعيات جائحة كورونا وانخفاض أسعار 

النفط.
وأدى انخفاض أسلعار الخام، الناجم علن الوباء، إىل زيادة كبرية يف 
متطلبات االقلراض اإلجمالية للحكومات الخليجية، والتي سليتم 

الوفاء بها جزئيا عرب السحب من صناديق الثروة السيادية.
وبحسلب تقارير مؤسسات التصنيف الدولية، قد تلجأ دول املنطقة 
إىل تسييل جزء من االسلتثمارات الخارجية يف صناديقها السيادية، 
لتخفيلف حلدة السلحب ملن االحتياطيلات األجنبية للدى البنوك 

املركزية، وعدم اضطراب أسعار رصف عماتها.
ويصلل عجلز ميزانيلات اللدول الخليجيلة إىل 490 مليلار دوالر يف 
السنوات األربع املمتدة من 2020 إىل 2023، وسط ارتفاع احتياجات 
التمويل مقابل انخفاض اإليرادات النفطية، بحسب تقديرات وكالة 

»ستاندرد آند بورز«.
وصناديق الثروة السليادية، كيانات اسلتثمارية تقلدر بريليونات 
اللدوالرات، وهي مكلفة بإدارة الثروات واالحتياطيات املالية للدول، 
وتتكلون ملن أصول متنوعلة مثل العقارات واألسلهم والسلندات، 

وتمثل األذرع االستثمارية للدول ذات الفوائض املالية.

الحوثي »قلق« على مستقبل 
حقوق اإلنسان في أميركا!

الصناديق السيادية لدول الخليج 
أمام مأزق نفاد السيولة

الواليات المتحدة تدفع الوضع في 
ادلب نحو االنفجار

المراقب العراقي/ متابعة
يف كل ملرة يشلعر فيهلا مسللحو 
ادللب أنهلم علىل وشلك االنهيار، 
يبلدأون البحث عن طريقة الحداث 
الفلوىض، علىل أملل ان ينتفلض 
الخصلوص  وجله  علىل  الغلرب 
وارسلال »الخوذ البيضلاء« النجاز 
مرسحيلة جديلدة، وإعلادة تأزيم 
األوضاع، ولكن تكرار هذا املوضوع 
أصبح ممل وسلاذج، والواضح ان 
تركيلا والغلرب يريلدون أن يبقى 
الوضلع علىل ما هلو عليله، ألنهم 
يعلملون أن الدخلول يف أي حلرب 
سلتكون لصالح الجيش السلوري 
وحلفائله، لذللك يعملدون إىل دفع 
الغرب النقاذهم ملن خال القيام 
السلخيفة  االسلتفزازت  ببعلض 

واتهام الجيش السوري بها.
االسلتفزازت  لهلذه  والتحضلري 
كشلفته روسليا، هذه املرة، حيث 
فياتشيسلاف  األدملريال  أكلد 
سيتنيك، نائب رئيس املركز الرويس 
للمصالحة بني األطلراف املتحاربة 
يف سلوريا، يف إفلادة إعاميلة، أن 
املسلحني يستعدون الستفزاز آخر 
ضد السلطات السورية، فقد وصل 
الخلوذ البيضلاء إىل محافظة إدلب 

مع معدات تصوير الفيديو.
وقال سيتنيك: »حسلب املعلومات 
املتوفرة، فإن مسللحي الجماعات 
املسللحة غري الرعية يسلتعدون 
للقيلام باسلتفزاز من أجلل اتهام 
القوات الحكومية السورية بقصف 
خفلض  منطقلة  يف  مسلتوطنات 

التصعيد يف إدلب«.
ولفلت إىل أنه تم تسلجيل نشلاط 
ملسللحي جماعلة تحريلر الشلام 
الفوعلة  منطقلة  يف  اإلرهابيلة 

بمحافظة إدلب.
ويف حال قام املسللحون باستفزاز 
الجيش السلوري، لن يكونوا بخري 
وكذللك  الجيلش  فصلرب  اطاقلًا، 
روسليا نفد من هلؤالء، خاصة يف 
ظل علدم وفلاء تركيلا بالتزامتها 
وضملان عدم هجلوم مسللحيها 
علىل الجيلش السلوري والقلوات 
الروسية، واحتالها أراٍض سورية 
ودخول قواتها دون اذن رسمي من 

السلطات الرسمية.
ورغم كل املحاوالت الروسية بدفع 
املسللحني واألتراك نحو التسلوية 
السللمية إال أن األملر للم يتحقلق 
حتى اليوم، وعلىل العكس من ذلك 

ساهمت تركيا يف تشكيل ما يسمى 
»الجيلش الوطني السلوري« الذي 
ارتكب جرائم كثلرية من إعدامات 
ميدانيلة، إىل قصف البنية التحتية، 
املدارس واملشايف، وخطف  وقصف 
واالسلتياء  املدنيلني،  واعتقلال 
علىل العقارات واألملاك واألرايض 
الحيوانيلة  والثلروة  واملحاصيلل 
وتفريلغ صوامع الحبلوب وقطع 
امليلاه، إىل جانب ابتزاز السلكان يف 
قلوت عيشلهم وأمنهلم والخطف 

بغرض الفدية.
التصعيلد  خفلض  منطقلة  ويف 
بإدللب، ُسلجل 36 هجوملاً ملن 
مواقلع جماعلة جبهلة النلرة 
اإلرهابية )بما يف ذللك 28 هجوماً 
بحسلب الجانب السلوري(، منها 
15 يف محافظلة إدللب. 13 اعتداء 
يف محافظة الاذقية، ويف محافظة 
محافظلة  ويف  هجوملان،  حللب 

حماة 6 هجمات.
والخلوذ البيضلاء تدعلي دائما أن 
هدفهلا انقلاذ املدنيلني، ولكن كل 
هلذا اللكام ال قيمة لله، لطاملا أن 
قياداتهلا تعيش يف فنلادق أوروبا، 
وشلعب ادللب اللذي ضلاق ذرعلاً 
باملسللحني يعاني الويلات يف ظل 
عقوبلات أمريلكا املفروضلة عىل 

الشعب السوري.
الروسلية  الخارجيلة  ووصفلت 
بأنهلا  البيضلاء  الخلوذ  أنشلطة 
حمللة  عنلارص  ملن  »عنلر 
إعامية لتشلويه سمعة السلطات 
السلورية«، وتحملهلا علىل وجله 
االسلتفزاز  مسلؤولية  الخصوص 
اللذي أعطى الغلرب سلببا التهام 
دمشق باستخدام أسلحة كيماوية 

وتوجيه رضبات ضدها.
كما أكلدت وزارة الدفاع الروسلية 
أكثلر ملن ملرة وجلود مختلربات 

لتجهيز وإعداد املواد السلامة لدى 
التنظيملات اإلرهابيلة يف مناطلق 
مختلفة من سوريا، بالتنسيق مع 
تنظيم »الخوذ البيضاء« اإلرهابي، 
تلم  وخلرباء  مختصلون  يديرهلا 
تدريبهم يف أوروبا ليتم استخدامها 
يف تنفيذ هجمات كيميائية مفربكة 
ضلد املدنيني بهلدف اتهلام الدولة 

السورية.
»جبهلة  تنظيلم  قلام  أن  وسلبق 
أسللحة  باسلتخدام  النلرة«، 
كيمائيلة يف علدة مناطلق يف حلب 
والغوطلة الرقيلة وإدللب، بغية 
الضغط علىل الحكومة السلورية، 
واتهام الجيش السوري بذلك، فيما 
نفت دمشلق ملراراً كل تلك املزاعم 
الجيلش  باسلتخدام  تفيلد  التلي 

السوري أسلحة كيميائية.
ونظلراً ألن األوضلاع االقتصاديلة 
كارثيلة يف ادللب، أكلد نائب رئيس 

املركز الرويس للمصالحة يف سوريا 
الفريق أول فياتشيساف سيتنيك، 
أن دمشق ستفتح 3 معابر إضافية 
أملام الراغبني بالخلروج من إدلب 
بسلبب تدهور الوضع االقتصادي 

والرعاية الطبية.
السللطات  »اسلتعدت  وقلال: 
السلورية بمسلاعدة مركزنا لفتح 
معابر من رسقلاب وميزناس وأبو 
الراغبني  املواطنلني  أملام  عزيدين 
بمغلادرة إدلب عرب حلدود منطقة 

وقف التصعيد«.
أنله »سليتم  إىل  وأشلار سليتنيك 
فتلح املعابر يف ظل كثلرة الطلبات 
منطقلة  سلكان  ملن  املقدملة 
وقلف التصعيلد يف إدللب، بسلبب 
الطبيلة والوضع  الرعايلة  نقلص 
االجتماعي واالقتصادي الذي نشلأ 

بسبب العقوبات األمريكية«.
تتطللع  بايلدن  إدارة  كانلت  وإذا 

واشلنطن  سياسلة  تصحيلح  إىل 
الخارجيلة املفرطلة يف العسلكرة، 
فلإن إحلدى الفرص إلعادة رسلم 
املتحلدة  الواليلات  اسلراتيجية 
ملكافحلة اإلرهاب تكملن يف إدلب، 
وصفهلا  التلي  املنطقلة  وهلي 
املسلؤولون األمريكيلون ذات مرة 
بأنها »أكرب ملاذ آمن للقاعدة منذ 

11 أيلول«.
وإن وقلف إطلاق النلار الرويس-
الركي مسلتمر منذ عرة أشهر. 
إذا انهلار هلذا الوقلف، قلد يلربز 
الراع السلوري، املحصور إىل حد 
كبلري اآلن يف مواجهلة مضطربلة، 

كمركز لعدم االستقرار الدويل.
الحلوار  أن  القللق  يثلري  ومملا 
الرويس-الركلي بشلأن مسلتقبل 
إدللب وصلل إىل طريلق مسلدود، 
واملحادثات السلورية التي تيرسها 

األمم املتحدة تحترض.

اإلرهاب األميركي يزهق أرواح السوريين

المراقب العراقي/ متابعة...
شنت قوات االحتال الصهيوني، األربعاء، حملة مداهمات واعتقاالت يف مناطق 
متفرقلة بالضفة الغربية والقدس املحتلتني. وأفادت مصادر فلسلطينية، بأن 
قلوات االحتلال اعتقلت أسلريا محررا وشلابني، بعلد أن أوقفلت مركبة كان 
يستقلها الشلبان عند مفرق “البدوي” يف بلدة الطور بالقدس، وفتشتها، قبل 
أن تعتقلهلم. كما داهمت قلوات العدو مخيم قلنديا واعتقلت شلاباً وداهمت 

بلدات يف غربي بيت لحم. وداهمت آليات العدو عدة بلدات غربي بيت لحم.

قوات االحتالل تشن حملة مداهمات واعتقاالت بالضفة والقدس
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منذ عام 1983 وحتى االن والقوات التركية تدخل االراضي العراقية دون ادنى رادع لها ،وترتكب الجرائم بحق ابناء الشعب العراقي في 
المناطق الشمالية من البلد ،فيما تقف الحكومات المتعاقبة موقف المتفرج ،واحيانا تمتنع حتى عن اصدار بيان شجب او استنكار او رفع 

مذكرة احتجاج الى االمم المتحدة .

بقلم/ محمود الهاشمي
هذه االس�تباحة لالرايض العراقية ولسيادة 
الع�راق ،اس�بابها عدي�دة ،س�واء بالضعف 
واله�وان وع�دم امكاني�ة ال�رد ،او بس�بب 
تماهي بعض الش�خصيات السياس�ية مع 

املرشوع الرتكي التوسعي .
املشكلة ان الكثري من السياسيني العراقيني 
يقع�ون تح�ت التأث�ري االعالم�ي او العق�د 
ان  ،لينس�وا  احيان�ا  والطائفي�ة  العرقي�ة 
شمال العراق بارضه وشعبه جزء من ارض 
وخارط�ة الع�راق واليج�وز ان نحاكم هذه 
املنطق�ة وفقا لنزعات سياس�ييها بالرغبة 
ب)االنفص�ال( فلي�س م�ن دول�ة بالعال�م 
التوجد بها منطقة فيها ذات النزعة ،خاصة 
وان االرادات الدولي�ة تش�جع عليها لغرض 

اضعاف الدول االخرى .
عمل�ت تركي�ا خ�الل ف�رتة الحص�ار ع�ى 
الع�راق يف تس�عينيات الق�رن امل�ايض عى 
انشاء س�بع قواعد يف املناطق الشمالية من 
العراق ،وتعزي اس�باب انشائها وتدخالتها 
العم�ال  ح�زب  مط�اردة  اىل  العس�كرية 
الكوردس�تاني ،فيما عج�زت يف كل مراحل 
رصاعه�ا معه ان تحرز ن�را واضحا ،بعد 
ان تكب�دت الكثري م�ن الخس�ائر يف االرواح 
واملع�دات ،ب�ل وطالب�ت يف الكث�ري االحيان 
بالتف�اوض معه دون ج�دوى ،فيما تعتقل 

زعيم�ه )عب�د الل�ه اوج�الن( حت�ى االن!
الرتك�ي  التدخ�ل  ازداد   ، من�ذ ع�ام 2007 
مس�تغلني ظروف العراق ووقوعه تحت نري 
االحتالل ،وانشغال القوات االمنية يف شؤون 

داخلية يف مقاتلة االحتالل واالرهاب .
الديمقراط�ي  الح�زب  ان  مش�كلة  هن�اك 
الكوردس�تاني ،يق�ف مع الجي�ش الرتكي 
ضد حزب العمال الكوردس�تاني ,وسبق ان 
قاتل مع الجيش الرتكي يف تسعينيات القرن 

املايض ضد حزب العمال الكوردستاني ،وان 
اوردگان اس�تغل )هوى( مس�عود بارزاني 
بتزع�م االك�راد عاملي�ا ليجعله منافس�ا اىل 
)اوجالن( فاس�تقبله احس�ن استقبال عام 
2013 وس�وقه ب�ني االك�راد داخ�ل تركي�ا 
بانه)زعيمك�م  القوم�ي( مما ح�دا بحزب 
العم�ال ان يص�در بيان�ا يش�جب ب�ه ه�ذا 

)التسويق(!!
من جانب اخر فان احزاب السليمانية قريبة 
م�ن توجهات ح�زب العمال الكوردس�تاني 
باعتب�ار ان االتحاد الوطني الكوردس�تاني 
ذو توجهات يس�ارية ،لذا خرجت تظاهرات 

كب�رية من�ارصة لح�زب العمال ،وش�جبت 
التدخل الرتكي .

اثن�اء دخ�ول داع�ش اىل االرايض العراقي�ة 
داخ�ل  اكث�ر  تتق�دم  ان  تركي�ا  ،حاول�ت 
يف  الف�وىض  مس�تغلة  العراقي�ة  االرايض 
املناطق الش�مالية ،وبنت املزيد من القواعد 
هن�اك ،فيما كانت ق�وات البكك�ه )العمال 
الكوردس�تاني ( ق�د رفع�ت م�ن منس�وب 
هجماتها عى القوات الرتكية واس�تطاعت 
ان تحمي االقليات يف سنجار بعد ان تركتهم 
قوات البيشمرگة املتمركزة بالقضاء عرضة 

للقتل والسبي عى يد )داعش( .

يف التاس�ع م�ن ترشي�ن االول ع�ام 2020 
قام�ت الحكوم�ة العراقي�ة بعق�د اتف�اق 
يس�مى )اتف�اق س�نجار ( يق�ي باخراج 
قوات البككه والحش�د الشعبي من سنجار 
وترك امللف االمني داخل القضاء بيد القوات 
االتحادي�ة س�واء م�ن الرشط�ة او الجيش 
او االم�ن الوطني ،فش�هد اع�رتاض جميع 
اطراف القضاء باس�تثناء مس�عود وحزبه 
الذين رحبوا باالتفاق النه س�يعيد هيمنتهم 

عى منطقة )متنازع عليها( .
رغ�م م�رور اربعة اش�هر عى عق�د اتفاق 
سنجار اال انه لم يتم العمل به بسبب ارصار 

ابناء املنطقة عى عدم خروج قوات الحش�د 
الشعبي ،النهم يرون فيه نارصا لهم وحاميا 
،فيم�ا توالت الوفود م�ن االيزيدين وغريهم 
للقاء بقادة الحشد الشعبي ،وخاصة رئيس 
االركان )اب�و ف�دك( ملن�ع تطبي�ق االتف�اق 
ورفض عودة البيش�مرگة اىل القضاء النهم 
ف�روا لحظة املواجهة م�ع داعش وتركوهم 

اسارى بيد االرهاب .
حاولت القوات الرتكية ان تدخل اىل س�نجار 
مل�رات لكنه�ا واجه�ت مقاومة كب�رية من 

قوات البككه.
الج�اري  ش�باط  ش�هر  م�ن  الع�ارش  يف  
م�ن  املزي�د  الرتكي�ة  الق�وات  اس�تقدمت 
القطعات ،وتحت غطاء جوي مكثف قامت 
بالهج�وم عى مناطق تواجد ح�زب العمال 
العراقي�ة  االرايض  داخ�ل  الكوردس�تاني 
والرتكية وبالذات يف منطقة )غارا(  ،اسمت 
العملية ب)مخلب النرس 2( ،ووسط صمت 
حكوم�ي عراق�ي مطب�ق ،كان�ت الق�وات 
الرتكي�ة تصول وتجول وتقت�ل وتهدم دون 

رادع او حتى بيان احتجاج حكومي !
املعلوم�ات التي ل�دى ق�ادة املقاومة وكتلة 
الفت�ح تؤك�د ان تركي�ا ق�د اع�دت خط�ة 
لهجوم ش�امل عى منطقة س�نجار ،تهدف 
يف عنوانها املعل�ن مواجهة البككه ،ولكن يف 
مضمونه�ا الحقيقي ،احتالل ه�ذا القضاء 
وفرض واقع عسكري وامني وسيايس عليه 
،يق�ي بقطع  طريق )الحري�ر ( وتحويله 
باتج�اه تركي�ا ب�دال من س�وريا ث�م البحر 

املتوسط !
قب�ل زي�ارة رئي�س اركان هيئ�ة الحش�د 
الشعبي )ابوفدك ( اىل سنجار ورفع هشتاك 
)العام�ري يحم�ي س�نجار ( تك�ون بعض 
فصائ�ل املقاوم�ة وخاصة )اه�ل الكهف( 
ق�د اصدروا بيان�ا هددوا في�ه تركيا عن اي 

هجوم محتمل ،كم�ا اصدرت  عصائب اهل 
الحق بيان�ا رصيحا ختم ب)ان ابناء العراق 
الغي�ارى الذي�ن خربته�م س�احات الجهاد 
واملقاومة عى اهبة االس�تعداد للوقوف مع 
ابطال قواتنا العس�كرية والحش�د الشعبي 
والتص�دي الي س�لوك عدوان�ي يس�تهدف 
بالدن�ا وش�عبنا وارضن�ا ( ،ه�ذه البيانات 
تجلت بهج�وم صاروخي وجهت�ه املقاومة 
للق�وات الرتكي�ة عى الح�دود ،بمثابة انذار 

الي اعتداء .
تركي�ا نجحت يف حرب ال)قره باغ ( االخرية 
بالحص�ول ع�ى طريق يمتد م�ن الصني اىل 
كازاخس�تان وص�وال اىل اذربيج�ان فرتكيا 
فالبحر ،ترى هل تنجح يف رس�م طريق اخر 

عرب اراضيها وقطع الطريق عى االخرين ؟
العراقية  الحكوم�ة  الس�ؤال ؛-مامصلح�ة 
باالتف�اق م�ع تركي�ا للهجوم عى س�نجار 

واالستيالء عى الحدود العراقية الس�ورية ؟
ملاذا جاء خطاب املتحدث يحيى رسول)هذا 
الي�وم ( بهذا الفقر واإلبهام بش�أن التهديد 
الرتك�ي ،وبالكاد ق�ال )النس�مح باالعتداء 
ع�ى اراضين�ا ( دون ذكر )تركي�ا( والخيبة 
االك�رب قول�ه )هن�اك تع�اون ب�ني قواتن�ا 
االتحادي�ة واقليم كوردس�تان( !!وانكر اي 
اتفاق )التوجد اي اتفاقات رسية بني العراق 

وتركيا (!
ه�ذه معادل�ة )صعب�ة( ان دول�ة تخط�ط 
لضم�ان مصالحه�ا )تركية( ودول�ة جارة 
لها مس�تعدة وراضية بالتنازل عن حقوقها 

)العراق( !
السؤال االخر ؛-ماجدوى وجود قوات امنية 
بل�غ عددها ملي�ون وربع املليون منتس�ب 
وال  ش�عبها  التحم�ي  عالي�ة  وبميزاني�ة 
ارضها وال س�يادة بلدها ؟ يب�دو ان )القول 

للمقاومة(.

بقلم/حسام عبد الكريم
بحك�م الخلفّي�ة الدينّي�ة اإلس�المّية لقي�ادة الثورة 
الخمين�ي،  اإلم�ام  وتحدي�داً  اإليراني�ة،  اإلس�المية 
حرص�ت هذه الث�ورة منذ انتصاره�ا يف العام 1979 
عى تمييز نفس�ها ب�«معجم ث�وري جديد«، إن جاز 
التعب�ري، وأرادت إبراز نقطة عدم تبعيتها ألّي محور 
وتي�ار أجنبي، وتأكي�د اس�تقالليتها التام�ة فكرياً 

وثقافياً. 
م�ن هن�ا، كان اس�تعمالها مصطلح�ات ومفردات 
مختلف�ة عن س�ائر األدبيات الثورّية. وبينما قس�م 
املاركس�يون العالم إىل إمربيالية وش�عوب مكافحة 
ورأس�مالية واش�رتاكية وبرجوازية وعم�ال، تحدَّث 
ين  املعج�م الثوري اإليراني غداة الثورة عن ُمْس�تكربرِ
والش�عوب  العامل�ي  االس�تكبار  أو  وُمْس�تضَعفني 

املُْستضَعفة.

ال يخفى عى أحد أّن هذه املفاهيم مشتّقة من القرآن 
{، وعن  ُفوا يفرِ اأْلَْرضرِ الذي تحدَّث عن }الَّذرِيَن اْس�ُتْضعرِ
}الَّذرِيَن اْسَتْكرَبُوا{، ولكن ُيحسب للثورة اإليرانية أنها 
وّسعت نطاق هذه املصطلحات ذات الخلفية الدينية 
ودائرتها، وأخرجتها من »حرّيتها« اإلس�المية إىل 

إطار عاملي/ إنساني. 
ون وأدواته�م  يف نظ�ر الث�ورة اإليراني�ة، املس�تكربرِ
موجودون يف كل زمان ومكان، ولكل عٍر مظاهره 
من االس�تكبار واالس�تضعاف. وعى هذا األس�اس، 
يشمل االستكبار اإلمربيالية والرأسمالية املتوّحشة، 
كم�ا يش�مل الطبق�ات الربجوازي�ة غ�ري الوطني�ة 
والكومربدوري�ة. م�ن جه�ة ثاني�ة، تش�مل كلم�ة 
»املستضعفني« كّل مظلوم يف هذه األرض، وهي بذلك 

تعني كل املهّمشني والفقراء والعمال. 
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 ، تموز/يولي�و 1979: »إّن ي�وَم الق�دس ي�وٌم عامليٌّ
وليس يوماً يخصُّ القدَس فقط، بل هو يوُم مواجهةرِ 
ين«. لق�د جع�ل الق�دَس  املس�تضَعفني للُمس�تكربرِ
وقضيتها أمراً يخّص كّل األحرار واملناضلني يف العالم، 
وه�م، يف لغت�ه، املس�تضَعفون، ب�ل إن الجمهورية 
اإلس�المية ذهبت أبع�د من ذل�ك يف تأكي�د »عاملّية« 
مفاهيم االس�تضعاف واالستكبار، حني جعلتها بنداً 
يف الدس�تور اإليراني الذي ُكتب بع�د الثورة، وألزمت 

نفسها باالنحياز إىل »املستضَعفني« يف كّل مكان.
إننا نقرأ يف الفقرة 154 من الدستور اإليراني: »تعترُب 
الجمهورية اإلس�المية اإليرانية س�عادة اإلنس�ان يف 
املجتم�ع اإلنس�اني قضية مقدس�ة بالنس�بة إليها، 
كما تعترب االس�تقالل والحري�ة وقيام حكومة الحق 
والع�دل حق�اً لجميع الش�عوب يف العال�م. وعى هذا 
األس�اس، ف�إن الجمهورية اإلس�المية يف إي�ران لن 

تتوانى عن دعم النضال املرشوع للُمستضَعفني ضد 
ين يف كل بقعة من بقاع العالم«.  املستكربرِ

مما س�بق، يمك�ن اعتبار أدبي�ات اإلم�ام الخميني 
والث�ورة اإليرانية نقل�ًة نوعيًة »تقدمي�ًة« يف الرتاث 
الفقهي اإلس�المي، ال�ذي لم يكن يعرف ه�ذا النوع 
من االنفتاح عى اآلخر غري املسلم، عى أساس فكرة 
نرة الع�دل ومقارع�ة الظلم من منطلق إنس�اني 

رصف.
يستطيع املتابع للسياس�ة اإليرانية اليوم أن يالحظ 
ين ع�ى  انع�كاس فك�رة املس�تضَعفني/ املس�تكربرِ
توّجهاته�ا وتحالفاته�ا. أب�رز مث�ال ع�ى ذل�ك هو 
عالقاته�ا املمي�زة الت�ي تق�رتب م�ن التحال�ف مع 
الحكوم�ات اليس�ارية الثوري�ة يف أم�ريكا الالتينية، 
كوبا وفنزويال وبوليفيا، ووحدة الحال التي تجمعها 

بهم يف مواجهة »االستكبار« األمريكّي.

بقلم/ علي ظافر
يب�دو أنَّ ق�رار حس�م املعركة يف م�أرب قد اتخ�ذ. ذلك ما 
أوحى ب�ه اجتماع عس�كري اس�تثنائي ضم قي�ادة هيئة 
االس�تخبارات العسكرية وقيادات وزارة الدفاع قبل أيام يف 
العاصمة صنعاء، ملناقش�ة آليات حس�م املعركة يف مأرب. 
ويعزز ذلك التقدم امليداني املستمر للقوات املسلحة التابعة 
لصنع�اء )الجيش واللجان الش�عبية( باتجاه املدينة، رغم 

القلق والتنديد الدويل، والسيما األمريكي والربيطاني.
وعلمُت قبل كتابة هذا املقال من مصادر مّطلعة أنَّ معارك 
األيام املاضية تّوجت باس�تعادة ما يقارب 35 كم مربع يف 
مديرية رصواح، ثاني أكرب املديريات يف املحافظة النفطية، 
وبات�ت طالئ�ع الجي�ش واللج�ان الش�عبية عى مس�افة 
أقل م�ن 10 كيلوم�رتات م�ن عاصمة املحافظة. وتش�ري 
املعلومات إىل أن خسائر املرتزقة يف األرواح تجاوزت 2600 

بني قتيل وجريح وأسري.
وعى خطٍّ مواٍز، تواصل القوات املسلحة اليمنية استهداف 
املط�ارات والقواع�د العس�كرية جن�وب اململك�ة العربية 
الس�عودية، وس�ط توقعات بتوس�ع دائرة النار إىل ما بعد 
جدة، إذا استمر القصف السعودي ومنع وصول املشتقات 
النفطية إىل ميناء الحديدة. وال نس�تبعد أن تدّش�ن صنعاء 
»مراح�ل الوج�ع الكب�ري«، كم�ا وصفه�ا رئي�س املجلس 
الس�يايس األع�ى وقائ�د الق�وات املس�لحة املش�ري مهدي 

املشاط.
يس�تند التقدير األمريكي ربما إىل مراجعة فش�ل السنوات 
الس�ت املاضية، فق�د ُوظف�ت إلنجاح الحرب كل وس�ائل 
الق�وة العس�كرية واالقتصادي�ة والسياس�ية من�ذ عه�د 
الرئي�س األس�بق ب�ارك أوباما، ال�ذي كان باي�دن نائباً له 
وجزءاً م�ن فريق الحرب الذي منح الس�عودية ومن معها 
م�ن دول التحال�ف الض�وء األخرض لش�ّن ح�رب عدوانية 

رشسة عى اليمن.
وبلغ التصعيد العسكري ذروته، وحصدت اآللة العسكرية 
أرواح اآلالف م�ن اليمني�ني، وانُتهجت سياس�ة العقوبات 
القص�وى، وخصوص�اً يف الجان�ب االقتص�ادي، فنقل�ت 
وظائ�ف البن�ك املركزي م�ن العاصم�ة صنع�اء إىل عدن، 
الت�ي أعلنوها منذ ذاك الوقت »عاصم�ة مؤقتة«، وجّمدت 
أرصدة اليمن يف الخارج، وُفرضت قيود صارمة عى النظام 

املريف، ومنع�ت البنوك الخارجية م�ن التعامل مع البنك 
املركزي يف صنعاء، كما فرضت »قيود قاس�ية«، أو باملعنى 
األدق، حص�ار خان�ق ع�ى ال�واردات التجاري�ة إىل ميناء 
الحديدة الذي دخل حالة من الّشلل، إىل جانب إغالق مطار 
صنعاء. ويف آخر عهده، أصدر وزير خارجيته مايك بومبيو 
ق�راراً بتصنيف »أنصار الل�ه« منظمة إرهابية أجنبية. كل 
ذل�ك به�دف الضغط القايس ع�ى صنع�اء وإجبارها عى 

الخضوع واالستالم.
»خلفيات إعالن بايدن«

يف حملت�ه االنتخابي�ة، ويف أول خطابات�ه وأيام�ه األوىل، 
جع�ل الرئي�س األمريك�ي جوزي�ف باي�دن املل�ف اليمني 
يف أولويات�ه، وأعل�ن وق�ف دعم ب�الده وتجمي�د صفقات 
األسلحة للسعودية واإلمارات، وتظاهر بحرصه عى إنهاء 
الح�رب يف اليمن، وألغى قرار إدارة ترامب تصنيف »أنصار 
الل�ه« منظمة إرهابي�ة أجنبية، ما اعت�ربه بعض املحللني 

واملراقبني مؤرشات إيجابية، غري أن البعض اآلخر يضعون 
ع�دداً م�ن الفرضي�ات بصفتها خلفي�ات قد تك�ون أكثر 

واقعية إلعالن بايدن.
أب�رز تلك الفرضّي�ات أن اإلدارة الجديدة الت�ي كانت جزءاً 
من إدارة أوباما تعمل عى استكمال »خطة كريي«، وتريد 
التواري عن الظهور الفاقع يف مشهد الحرب والهروب من 
التبع�ات، من خالل اعتماده�ا »اس�رتاتيجية القيادة من 
الخلف« وتغليب املسار الدبلومايس، بناء عى قناعتها بأنَّ 
الح�رب باتت مكلفة وغري مجدي�ة، وأن التقدير األمريكي 
حالياً يرى أن إطالة أمدها، رغم قساوة تبعاتها اإلنسانية، 
بات�ت تصب يف مصلحة صنع�اء، وتحديداً »أنص�ار الله«، 
يف ظ�ل توس�عهم ديمغرافياً، وق�وة حضورهم عس�كرياً 
وسياسياً، وتنامي قدراتهم العسكرية، وهي قدرات أثبتت 
فاعليته�ا وق�وة تأثريها عملي�اً، وباتت تحرج واش�نطن 
وحلفاءها، بسبب فشل منظوماتهم يف اعرتاض املسرّيات 

والصواريخ الدقيقة.
إىل جان�ب ه�ذه العوام�ل، ال يمك�ن أيض�اً إغف�ال العامل 
الداخيل يف واش�نطن، يف ظل صعود أصوات منّددة بالحرب 
جن�اح  وخصوص�اً  والديمقراطي�ني،  الجمهوري�ني  م�ن 
اليس�ار، ال�ذي يمثله الس�يناتور بريني س�اندرز املعارض 
بش�دة للحرب عى اليمن، إضافة إىل بروز تحديات داخلية 
قد تدف�ع اإلدارة الجديدة إىل االنكفاء إىل الداخل ومحاوالت 
تربي�د بعض امللف�ات الخارجية، ومن بينه�ا امللف اليمني 
واملل�ف النووي اإليراني، وهو ما دفع بايدن ربما إىل تجميد 
صفق�ات التس�ليح مؤقت�اً، وإلغاء قرار تصني�ف »أنصار 
الل�ه« منظم�ة إرهابي�ة، تحت ضغ�ط امللفات اإلنس�انية 
ومطالب�ات املنظمات الدولية العاملة يف هذا املجال، وتحت 
ضغ�ط الحاج�ة للعودة إىل املس�ار الس�يايس، يف ظل بروز 

قناعة بعدم جدوائية الحرب العسكرية.
»مقاربة صنعاء«

يف املقاب�ل، إّن صنع�اء ليس�ت غافل�ة عن ه�ذه املعطيات 
والتقديرات، وتعّد مقاربتها »ذكية«، وهي تمي يف مسار 
الدفاع، وتنظر بعني الريبة والشك إىل توجهات إدارة بايدن، 
بل تعترب أنها تأتي يف س�ياق الخداع الس�يايس، وأن اإلدارة 
الجديدة تعطي بالقول ما ال تعطيه بالفعل، وخصوصاً أن 
مس�ار الحرب لم يشهد أي تغري ميداني من قبل التحالف، 
فالغارات بالوترية نفس�ها، وبمعدل 20 إىل 30 غارة يومياً، 
والحصار ما يزال عى أشده، فمطار صنعاء مقفل، واملعابر 
الربي�ة إم�ا معطلة وإما تحت س�يطرة التحال�ف، وميناء 
الحديدة معّطل، وال يسمح بوصول السفن التجارية إليه.

إىل جان�ب املعطيات وامل�رّبرات الواقعية لصنعاء، فإّن عدم 
ثقتها بواش�نطن يس�تند إىل تجارب تاريخية عدة، أبرزها 
املل�ف الن�ووي اإليراني الذي انس�حبت من�ه واملفاوضات 
الفلس�طينية عى م�دى عقود. ومن طب�اع األمريكيني أنه 
كلّما وّقع فريق اتفاقاً، جاء الفريق التايل لينقضه، وبالتايل 
فإن صنع�اء ترفض الدخول يف مفاوضات عديمة الجدوى 
طويل�ة األمد وتحت الحرب والحص�ار، وهي من أجل ذلك 
تتمس�ك برشوطها قب�ل الدخول يف أي تفاوض، وتتمس�ك 
بخياراته�ا لتحس�ني رشوط التف�اوض إن حصل، وهو ما 
يف�رس تصاعد العمليات يف العمق الس�عودي بالتزامن مع 

خوض معارك برية رشسة الستعادة مأرب النفطّية.

تركيا تحشد والحكومة تصمت والقول الفصل لـ»المقاومة«

مفهوما »االستكبار« و«الُمْستضَعفين« في أدبيات الّثورة اإليرانّية

لماذا صعدت صنعاء وتيرة عملّياتها باتجاه مأرب والّسعودية؟

 

عى نهج الخيانه املرسوم بدقة متناهيه , دخلت جحافل الجيش 
الرتك�ي مدججة ب�كل أنواع األس�لحة التقليدية وغ�ري التقليدية 
, اىل ح�دود مدين�ة س�نجار العراقية , رافقها قص�ف كثيف عى 
جب�ل كاره يف محافظة دهوك , يف محاول�ة للتغطية عى الدخول 
الغاش�م لهذه املدينة التي عبدت شوارعها بدماء أبناء العراق من 
الوس�ط والجنوب , يف أكرب ملحمة بني قوى الظالم الدعيش وبني 
أبناء الفتوى املباركة . الس�ؤال هنا , م�اذا يريد ) أمري املؤمنني ( 

أردوغان من هذا األقتحام املروع للمدينة  ؟؟
املتاب�ع للسياس�ة األمريكي�ة يف الش�أن العراقي , يج�د أن ديدن 
واش�نطن , وأرقها الدائم هو الحش�د الش�عبي ، الذي أفشل كثري 
م�ن مخططات واش�نطن التي رصفت عليها مالي�ني الدوالرات , 
م�ن أجل تفتيت وأنهاء الحش�د الش�عبي يف الع�راق . لكن ذهبت 
جميع محاوالتها أدراج الرياح , وذلك لرصانة املنظومة الحشدية 
, وصدقية رجالها الذين عاهدو الله والش�عب العراقي بالتصدي 
ألي محاولة من شأنها املساس باألرض العراقية , وأيذاء الشعب 

العراقي .
مجموعة أهداف سياس�ية تكمن وراء هذا املخطط األس�تكباري 
, أوله�ا وأهمه�ا هو قط�ع طريق الحري�ر العابر ملدينة س�نجار 
بأتج�اه الحدود العراقي�ة الرتكية . رغم أن طري�ق الحرير أذا تم 
فأن ) الجارة ( تركيا ستكون أول املستفيدين منه , فلماذا تقطع 

ه�ذا الرشي�ان الحي�وي ؟
نعتقد هناك هبات ق�د أعطيت لرتكيا , وضمانات كبريه من أجل 
الضغط عى املنظومة األوربية , بدخول تركيا حلف الناتو , والذي 
تتعمد البلدان األوربية بعدم أدخال تركيا يف الحلف نتيجة الخالف 
الكبري بينها وبني قربص من جهة , وبينها وبني اليونان من جهة 
أخرى , مع ضمانات أمريكية بعودة الرتس�يم البحري بني تركيا 

واليونان .
والهدف اآلخر هو الضغط عى الداخل العراقي , وأس�تفزاز الرأي 
الع�ام العراقي من أجل أخراج قوات حزب العمال الرتكي , والذي 
يتخذ من ش�مال العراق مالذا آمن�ا له , وهذا ما عجزت عنه اآللة 

الحربية الرتكية منذ دخول الحزب اىل اليوم.
  يبدو هناك هدف سرتاتيجي آخر تعمل عليه املخابرات األمريكية 
يكمن بجر الحش�د الشعبي ملواجهة مفتوحة مع القوات الرتكية 
الغازي�ة , وبمع�زل عن الدع�م الحكومي العراق�ي , والذي يعترب 
قطب هذه املحاولة الخبيثة , علما أن الحش�د الش�عبي منضوي 
تحت املنظومة العسكرية  للقائد العام للقوات املسلحة العراقية . 
فم�ا الذي س�يحدث  يف حال قامت الق�وات الرتكي�ة واألمريكية 
بأس�تدراج الحشد الش�عبي اىل مواجهه مفتوحه ؟ قطعاً سيعود 
عبد الزهره ، وكاظم وعبد الحسني اىل األلتحاق الفوري للقطعات 
العس�كرية للح�رب ضد الغ�زو األمريك�ي - الرتك�ي ، وكما هي 
الع�ادة س�يتابع ) رشكائنا يف الوطن ( ص�ور أبنائنا مقطعة من 
خالل شاش�ات التلفزة ، وربما س�يحزنون لبش�اعة املنظر وهم 

يدخنون أراكيلهم يف أحد الكوفيهات !
نعتق�د اليوم بات م�ن الرضوري أن يكون هناك ضغط س�يايس 
لزعم�اء املك�ون الش�يعي ، ع�ى املفص�ل الحكوم�ي ، بأخ�راج 
الق�وات األمريكية من العراق ، ويف حال أمتناعها يجب عى الكتل 
الربملاني�ة  املطالبة الفورية بتفعيل أتفاقيتهم املزعومة   بالدفاع 
عن العراق فيما  أذا تعرض لعدوان خارجي ، واليوم تركيا تقتحم 
العراق بأبش�ع صور األقتحام ، فلتحرك واش�نطن س�اكناً أمام  
هذا األعتداء الس�افر  . وأال  ما هو س�بب تواجدها غري ذلك العذر 

الواهي . 
لن�رتك الخوض يف موضوع عودة ) البط�ة ( جانباً ، ولنرتك تويرت 

وتغريداته ، فا املستهدف املكون بأكمله ، ومن يقف خلفه .

سنجار .. المنازلة القادمة ..!

قاسم سلمان العبودي 

الخميس 18شباط 2021 
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لجنة المسابقات تعيد جدولة مباريات الدوري 
الممتاز بعد »االستثناء«

صحيح أن ظاهرة ش�ّحة التس�جيل يف دورينا العراق�ي املمتاز لهذا 
املوسم )2021-2020( وتراجعِه عن املواسم املاضية، أصبحت اليوم 
مش�ّخصة لدى األغلبية يف الوس�ط الريايض، إال أن هذا التش�خيص 
لألس�ف جاء متأخراً ج�داً، فلم يتنّبه القائمون عىل الش�أن الكروي 
خاص�ة والريايض عامة  له إال بعد أن أصاب الُعقم الهجومي جميع 

الفرق وتعّثرت نتائجها خالل املرحلة األوىل من الدوري.
وبرغ�م أن بعض الف�رق مازالت محتفظ�ة بنجاعته�ا الهجومية، 
وقدرته�ا عىل التس�جيل مثلم�ا دأبت يف املواس�م الس�ابقة كالقوة 
الجوي�ة والرشط�ة والزوراء والنف�ط، إال أننا ش�ّخصنا ظاهرة قلّة 
تس�جيل األهداف، وثقفنا لها، ونجّدده�ا اليوم مرّة أخرى، ونطالب 
اللجان الفنية س�واء يف االتحاد العراقي لكرة القدم أو يف األندية بأن 
يس�ارعوا الخطى لوضع حدٍّ له�ذا الرتاجع، فمنظومتن�ا الرياضية 
مازال�ت غارق�ة يف ُس�بات عميق وه�ي تفتقر ألدوات االستش�عار 
الصحيحة التي تساعد عىل التقييم العلمي السليم للرشوع بخطوات 

استباقية تجّنبنا املحظور قبل الوقوع فيه.
من�ذ ع�دة مواس�م ودورينا يش�هد تراجعاً عىل مس�توى تس�جيل 
األهداف، ففي موس�م 2018-2017 كان معّدل التسجيل 2.3 هدف 
للمباراة الواحدة وتراجع قليالً يف موسم 2019-2018 اىل 2.2 هدف 
يف املباراة الواحدة، أما املوسم امللغي وهو املوسم املايض فكان معّدل 
التس�جيل هدفان للمباراة الواحدة ثم تراجع أكثر يف موسمنا الحايل 

اىل 1.85 هدف يف املباراة الواحدة!
النتيج�ة الس�لبية هجومياً ه�ي التي يخف�ق طرفاه�ا يف الوصول 
اىل مع�دل تس�جيل األهداف الع�ام، وهو هدفني لكل ط�رف، أي بما 

معنى ه�ي النتائج التالية )0-0(، )0-1(، 
)1-1(. وبع�د احص�اء عدد ه�ذه النتائج 
ونس�بتها اىل ع�دد املباريات ال�كيل وجدنا 
بأنه�ا يف تزايد مس�تمر من موس�م آلخر، 
ويف موس�م 2018-2017 وصلت نس�بتها 
زادت   2018-2019 موس�م  ويف   ،48٪ اىل 
النسبة اىل ٪51، أما املوسم امللغي املايض، 
فكانت نس�بة التس�جيل هدف�ان باملباراة 
الواحدة ليرتاجع أكثر يف موسمنا الحايل اىل 

1.9 هدف يف املباراة الواحدة.
ش�هد هذا املوس�م فقدان النقاط من قبل جميع الفرق بش�كل غري 
مس�بوق بس�بب قلّة التس�جيل يف مباريات كثرية، فالف�رق األربعة 
األوىل هذا املوسم يف جدول الرتتيب )القوة الجوية والزوراء والرشطة 
ونفط الوس�ط( ولغاية نهاية املرحلة األوىل حصدت نقاطاً بالنسب 
التالي�ة ع�ىل الت�وايل: ٪72، ٪63، ٪63، ٪54، بينم�ا حصدت الفرق 
األربعة األوىل ولنفس عدد املباريات يف موس�م 2019-2018 النقاط 
بالنس�ب التالي�ة ع�ىل الت�وايل: ٪82، ٪70، ٪67، ٪67، وهنا يتجىّل 
للجميع الرتاجع الكبري يف حصد النقاط والتعّثر يف النتائج اإليجابية 

حتى لفرق الصدارة.
يتص�ّدر مهاجم فريق القوة الجوية قائمة هدايف الدوري برصيد 14 
هدفاً، وهو نفس�ه رصيد هّداف ال�دوري مهاجم الرشطة عالء عبد 
الزهرة عند انتهاء املرحلة األوىل ملوسم 19-18، ولكن الرتاجع هو يف 
عدد األهداف من مرك�ز الوصيف اىل ما بعده، فجاء ترتيب الهدافني 
هذا املوس�م بعد املتصّدر مهند عبد الرحيم برصيد 10 أهداف وأحمد 
لفت�ة كوني ومحمد جّفال برصيد 8 أهداف لكل منهما، أما موس�م 
19-18 فح�ّل محمد داوود ومروان حس�ني ثاني�اً برصيد 13 هدفاً 

وخلفهم وسام سعدون 11 هدفاً.
مّما تقّدم نالحظ بأّن مش�كلة التس�جيل هي ظاهرة امتّدت ملواسم 
س�ابقة، ولم تكن وليدة هذا املوس�م أب�داً، ونتمن�ى أن يتحرّك أهل 
الشأن رسيعاً، ويفّعلوا ورش العمل وغريها، مستغلنّي بروتوكوالت 
التع�اون التي تعقدها مؤسس�اتنا الرياضية املختلفة والتي نش�هد 

ُكثرتها ونفتقر فاعليتها!

ظاهرة العقم الهجومي

حسام المعمار

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
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أكدت لجنة املس�ابقات يف اتح�اد الكرة 
العراق�ي أنه�ا س�تلجأ إىل تنظيم جدول 
مباريات الجولة 20 م�ن الدوري يومي 
حس�ب  املقبل�ني  واألربع�اء  الثالث�اء 
االس�تثناء الذي حصل عليه االتحاد من 

مجلس الوزراء.
وقال عضو لجنة املسابقات عيل عبيس 
إن »اللجن�ة ب�ارشت بتغي�ري مباري�ات 
الجول�ة 20 إىل يومي الثالث�اء واألربعاء 
املقبل�ني وس�يتم اإلعالن ع�ن مباريات 
الجولة بش�كل رسمي ليتس�نى لألندية 

برمجة تدريباتها وفق الجدول املعلن«.
وبني أن »االستثناء جاء بجهود الجميع 
ورئي�س  والرياض�ة  الش�باب  كوزي�ر 
والت�زام  التطبيعي�ة  الهيئ�ة  وأعض�اء 
األندي�ة ودع�م اإلع�الم وبالت�ايل ع�ىل 
الجمي�ع أن يعكس�وا ص�ورة طيبة عن 

االلتزام برشوط الوقاية الصحية«.
وأش�ار إىل أن »املباريات خالل الجولتني 
20 و21 ستكون يومي الثالثاء واألربعاء 

من كل أسبوع«.
وزاد »ننتظر املوقف الوبائي ومتغرياته، 
ولديه�ا  املس�ابقات مس�تعدة  ولجن�ة 
املتغ�ريات  ملواجه�ة  بديل�ة  خط�ط 

املستقبلية«.
م�ن جانبه أكَد رئيس الهيأة التطبيعية، 
إي�اد بني�ان، موافق�ة مجلس ال�وزراء 
ولجن�ة الصح�ة النيابية عىل اس�تمرار 
منافس�ات الدوري املمتاز خ�الل األيام 
املقبل�ة، واس�تثناء االندي�ة م�ن التنقل 

أثناء أيام الحظر الجزئي والكيل. 
التطبيعي�ة  الهي�أة  »إن  بني�ان:  وق�اَل 
والرياض�ة،  الش�باب  وزي�ر  خاطب�ت 
عدن�ان درجال، ورئيس ال�وزراء وكذلك 
الصحة النيابية، بعدم تأجيل منافسات 
ال�دوري املمتاز إىل إش�عار آخر بس�بب 
قرارات لجنة الصحة النيابية بخصوص 

املوجة الثانية لفريوس كورونا«.
التطبيعي�ة:  الهي�أة  رئي�س  وأض�اَف 
»ال�دوري املمتاز سيس�تمر خالل األيام 
املقبلة، وذلك بجهود كبرية قام بها وزير 
الشباب والرياضة، عدنان درجال، خالل 
الس�اعات املاضي�ة، بع�د الحصول عىل 
استثناء رس�مي من قبل رئيس الوزراء 
وكذل�ك لجن�ة الصح�ة النيابي�ة، فيما 

سيتم تأجيل كل املس�ابقات األخرى إىل 
إشعار آخر، وتش�مل منافسات الدرجة 
والش�اطئية،  الص�االت  ودوري  االوىل 
ودوري الفئات العمرية الذي من املؤمل 

أن ينطلق قريباً«. 
وأش�اَر بنيان إىل: »أن منافسات املرحلة 

الثاني�ة للدوري املمتاز س�تنطلق يومي 
الثالث�اء واألربعاء من األس�بوع املقبل، 
وسيتم استمرار مباريات الدوري بعدها 
بش�كل انس�يابي حس�ب الجدول الذي 
س�تحدده لجن�ة املس�ابقات، وال صحة 
لألنباء التي تش�ري إىل خ�وض مباريات 

الدوري يوم�ي الثالثاء واالربعاء من كل 
أسبوع«.

مضيف�اً: »أن هن�اك موافق�ة رس�مية 
بخصوص تنق�ل االندية بني املحافظات 

أثناء أيام الحظر.« 
وأوض�ح بني�ان: »أن مباري�ات املرحلة 

الثاني�ة لدوري الك�رة املمتاز، س�تقام 
وس�ط إجراءات وقائية مشددة لجميع 
العاملني واملتواجدي�ن يف ملعب املباراة، 
إداري�ة  عقوب�ات  هن�اك  وس�تكون 
بخص�وص املخالف�ني، وذلك م�ن أجل 

سالمة الجميع«.

تقدم�ت الهي�أة التطبيعية بطلٍب 
اآلس�يوي  االتح�اد  اىل  رس�مي 
منتخبن�ا  مجموع�ة  إلس�تضافة 
التصفي�ات  ضم�ن  الوطن�ي 
املزدوجة املؤهل�ة اىل كأس العالم 
آس�يا  أم�م  ونهائي�ات   ،2022

املقبلة.
وق�اَل رئي�س الهي�أة التطبيعية، 
إياد بنيان: ان العراق تقدم بطلب 
مجموع�ة  إلس�تضافة  رس�مي 
جان�ب  اىل  الوطن�ي  منتخبن�ا 
البحري�ن وإي�ران اللت�ني تقدمتا 
بطلب إلستضافة املجموعة أيضا. 
وأش�ار بني�ان اىل: ان ملف العراق 
لالس�تضافة اشتمل عىل أن تكون 
مالعب الب�رة بالتحديد مرسحا 
للمباري�ات،  وننتظر قرار االتحاد 
أن  املؤم�ل  م�ن  ال�ذي  اآلس�يوي 
يفاض�ل ب�ني الدول الت�ي تقدمت 

بطلب االستضافة . 

الوطن�ي  منتخبن�ا  ويتص�در 
املجموع�ة برصي�د 11 نقط�ة يف 
مجموعت�ه التي تض�م منتخبات 

»اي�ران والبحري�ن وهون�غ كونغ 
وكمبوديا«.

وم�ن الجدير بالذك�ر ان منتخبنا 

الوطن�ي تبقت له ث�الث مباريات 
يف مجموعت�ه أمام إي�ران وهونغ 

كونغ وكمبوديا.

أنهى مدرب زاخو العراقي، أحمد صالح، تعاقده مع النادي بش�كل 
رسمي، بالرتايض بني الطرفني، مع انتهاء املرحلة األوىل من الدوري 

املمتاز.
وق�ال ص�الح، إن األزمة املالي�ة وراء إنهاء تعاقده، رغ�م أن الفريق 
حق�ق نتائج طيبة يف املرحل�ة األوىل، واحتل املركز الس�ادس، يف ظل 

الظروف التي يمر بها النادي.
وتابع: »لكن الوضع بات معقدا، وأجربني عىل االعتذار إلدارة النادي.. 
هناك 8 العبني ق�رروا مغادرة الفريق، خالل االنتقاالت الش�توية، ما 
تس�بب يف عجز يف الخيارات، وكان عيل أن أخوض املنافسات ب�15 العبا، 

وهذا صعب جدا«.
وأردف: »جلس�ت يف وق�ت س�ابق م�ع اإلدارة، واتفقن�ا عىل رضورة 
استقطاب عدد من الالعبني، يف فرتة االنتقاالت الشتوية، لكن اإلدارة 

عجزت عن ذلك، لعدم وجود الدعم الكايف«.
وأض�اف أن�ه قرر فس�خ العقد بال�رتايض م�ع اإلدارة، 
الت�ي قال إنها عملت بكل ج�د لتوفري احتياجات 
الفريق، لكن الظروف املالية قيدتها بشكل 
كب�ري. وخت�م ص�الح: »دفعن�ي ه�ذا 
الختصار الزمن وتقديم االس�تقالة، 
ليك�ون هناك وق�ت كاف ل�إدارة 

إليجاد البديل«.

غ�ادر املنتخ�ب العراقي لكرة الس�لة 
امس األربعاء، إىل العاصمة البحرينية 
التصفي�ات  يف  للمش�اركة  املنام�ة 

املؤهلة اىل نهائيات اسيا.
وقال أم�ني رس الوفد ورئي�س البعثة 
خال�د نج�م إن »املنتخ�ب س�يخوض 
مباراتني إذ س�يالقي نظريه الهندي يف 
العرشين من الش�هر الجاري، ويالقي 
البحري�ن يف الثان�ي والعرشي�ن م�ن 
الش�هر ذات�ه«. واض�اف ان »امل�درب 
عزيز بكري استقر عىل 14 العبا لتمثيل 
املنتخ�ب يف املنافس�ات«، موضحا أن 

»الفري�ق س�يتألف م�ن عيل عب�د الله 
وذو الفقار فاه�م ومراد زويكي وعيل 
حاتم وحس�ني هادي وريكان عبد الله 
وايهاب وحس�ان عيل عبد الله ومحمد 
ص�الح واملجن�س كيف�ن كل�وي وعيل 
مؤي�د اس�ماعيل وع�يل عام�ر وكرار 

جاسم ومحمد عبد الخالق«.
وأوض�ح نج�م، أن »املنتخ�ب اج�رى 
اخ�ر وحدات�ه التدريبي�ة يف معس�كره 
التدريبي«، مش�رياً اىل ان الفريق دخل 
معس�كر تدريب�ي مل�دة ش�هر يف قاعة 

الشعب املغلقة ببغداد«.

أف�اد مص�در يف وزارة التعلي�م الع�ايل العراقية، بأن 
الوزارة كلفت رئيساً مؤقتاً إلدارة نادي الطلبة.

وق�ال املص�در إن »وزير التعليم نبي�ل كاظم اجتمع 
بوكيل ال�وزارة واتفقا ع�ىل تكليف صب�اح الكناني 

رئيساً تنفيذياً مؤقتاً، ومحمد الهاشمي نائباً له«.
وأض�اف املص�در، أن »صباح الكناني س�يقود نادي 
الطلب�ة للمرحلة املقبلة لحني اج�راء انتخابات وفق 
الضواب�ط االنتخابي�ة«، مبين�اً أن »الوزارة س�تدعم 

الكناني وإدارة النادي يف مشواره املقبل بغية الظهور 
بمستوى افضل للمرحلة املقبلة«.

وكان ع�الء كاظم رئي�س النادي قدم اس�تقالته من 
رئاس�ة النادي، وكلف صباح الكناني بدالً عنه، إال أن 
ضغط العبني دوليني س�ابقني وقف بوجه التس�مية 
واعتربه�ا غ�ري قانونية ك�ون صب�اح الكناني ليس 
ضم�ن الهيئ�ة العامة ليدخ�ل اليوم للن�ادي بتكليف 

مؤقت لحني االنتخابات املقبلة.

ثالثي الطلبة يطلب فسخ عقده رسمًياالتطبيعية تقدُم طلبا إلستضافة مباريات المنتخب المونديالية

صالح ينهي تعاقده 
مع زاخو

منتخب السلة يستعد لمواجهة الهند والبحرين 

تكليف رئيس مؤقت إلدارة نادي الطلبة

حرض ثالثي الطلبة، محمد زامل وأمري صباح 
وصف�اء جبار، ملق�ر اتح�اد الك�رة العراقي، 
مطالبني بمنحهم االس�تغناء بش�كل مبارش، 
دون العودة إىل النادي، حسب اللوائح املعتمدة 

للجنة املسابقات.
وع�ن ذلك، ق�ال زام�ل »طلبنا ج�اء ألن إدارة 
الطلب�ة لم تلت�زم معنا بالعقد، ول�م تدفع لنا 
دين�ارا واح�دا من قيمته، بعد ميض 4 أش�هر 

من الدوري«.
وواص�ل: »اللوائح تتي�ح لالتحاد تحريرنا من 
العقد املربم مع الطلب�ة، دون العودة إىل إدارة 

النادي، ألن األخرية نكثت بوعودها املالية«.
وأضاف أن�ه تلقى عددا م�ن العروض، خالل 
فرتة االنتقاالت الش�توية، ويرك�ز حاليا عىل 
إنهاء ارتباطه بالطلبة، بعد موسمني يرى أنه 

قدم فيهما كل ما لديه.
وتابع الالعب: »لكنهما من املواس�م العجاف، 
بس�بب الظل�م ال�ذي لح�ق بن�ا مالي�ا، حيث 
املوس�م  يف  الطلب�ة وعوده�ا،  إدارة  أخلف�ت 

املايض، وتكرر األمر يف املوسم الجاري«.

وإدارة  يعان�ون،  »الالعب�ون  زام�ل:  وخت�م 
الطلبة لن تحرك ساكنا.. وصل الحال بالعبي 
املحافظ�ات األخ�رى، أنهم ال يملك�ون أجرة 

الع�ودة إىل بيوته�م.. ه�ذا الوض�ع يج�ب أن 
ينته�ي، الطلبة ن�اٍد كبري ويجب أن يس�تعيد 

مكانته«.



لرئاس�ة  املرش�ح  البورت�ا،  خ�وان  تعه�د 
برشلونة، ببذل كل ما يف وسعه، لإلبقاء عىل 
األرجنتين�ي ليونيل مي�ي، قائد الفريق، يف 

كامب نو.
وينته�ي عقد مي�ي مع برش�لونة بنهاية 
املوس�م الجاري، وس�ط أنباء عدي�دة تفيد 
بإمكانية انتقاله إما لباريس سان جريمان 

أو مانشسرت سيتي يف الصيف املقبل.
ويب�دو أن البورتا هو املرش�ح األوفر حًظا 

لرئاس�ة برش�لونة، وأكد عىل أنه س�يعمل 
بج�د لإلبقاء ع�ىل الربغ�وث األرجنتيني يف 

كتالونيا.
وقال البورتا يف ترصيحات لشبكة«س�كاي 
س�بورتس«: »س�نحتاج إىل تقدي�م عرض 
كب�ري، إن�ه )مي�ي( اعت�اد ع�ىل تحقي�ق 

االنتصارات، ويريد الفوز مع برشلونة«.
وأضاف: »سأفعل كل ما هو ممكن للإلبقاء 
عليه، هن�اك الكثري من األندية تريد التعاقد 

معه، وسنحتاج إىل تقديم عرض مغر، لكن 
املال وحده ال يضمن بقاء ميي«.

وتابع: »ميي يدر دخًل أكثر من املصاريف، 
تكلفت�ه 8% فقط م�ن اإلجم�ايل، وهو يدر 

30% من اإليرادات للنادي«.
وأت�م: »بقاء مي�ي أمر مربح لربش�لونة، 
ولك�ن ال�يء األكثر أهمية وال�ذي ال يقدر 
بثم�ن، ه�و عندم�ا تس�أل طفًل م�ن هو 
األفضل يف العالم، يقول ميي عىل الفور«.

حج�ز ال�رويس دانيي�ل ميدفيدي�ف مكانه، يف ال�دور قبل 
النهائ�ي لبطول�ة أس�رتاليا املفتوحة للتن�س، بفوزه عىل 
صديق�ه ومواطنه أندري�ه روبلي�ف )7-5 و6-3 و2-6(، 

ليمدد سلسلة انتصاراته إىل 19 مباراة.
وهذه الهزيمة الرابعة عىل التوايل لروبليف أمام ميدفيديف، 
الذي لم يخ�ر أي مباراة، 
ترشي�ن  أكتوب�ر  من�ذ 

األول املايض. 
املصن�ف  وتف�وق 
الراب�ع ميدفيديف، 
مواجهات�ه  كل  يف 
أم�ام  الس�ابقة 
دون  روبلي�ف، 
أي  خس�ارة 
ول�م  مجموع�ة، 

تكن النتيجة مختلفة يف ملعب رود ليفر.
وق�ال ميدفيديف يف مقابلة بامللعب »مواجهة ش�اقة جدا، 
ومن الصعب اللعب يوميا يف أس�رتاليا، يف درجة حرارة 40، 
لك�ن يجب أن تعت�اد األج�واء، وكانت درجة الح�رارة 20 
يف بع�ض األيام«.وأض�اف »تبادلنا الكرات بش�كل مذهل، 
وم�ن الصعب اللعب ضد صديق، لكننا ننافس بقوة، واآلن 

أحتاج إىل فوز للوصول للنهائي«.
وواصل »كانت واحدة من أفضل مبارياتي، وتفوقت عليه 
يف ث�لث مجموع�ات، وبدون ش�وط فاصل، لذا أنا س�عيد 
جدا«.وحس�م الفائز بالبطولة الختامية للموس�م املايض، 
املواجه�ة برضب�ة أمامية، لينتظ�ر موعدا مع اإلس�باني 
رفائي�ل ن�ادال، املصنف الثان�ي، أو اليوناني س�تيفانوس 

تيتيباس، املصنف الخامس.
الصاع�د م�ن  كاراتس�يف،  أص�لن  ال�رويس  وس�يلتقي 
التصفيات، مع املصن�ف األول عامليا، نوفاك ديوكوفيتش، 

يف املواجهة األخرى باملربع الذهبي، اليوم الخميس، وسط 
تطلعات لخوض نهائي رويس خالص.

وقال ميدفيديف عن كاراتس�يف، املصنف 114، الذي يبلغ 
27 عام�ا »ه�ذا مذهل، وأنا س�عيد من أجل أص�لن.. إنه 
يصن�ع تاريخا، وال أعرف ماذا فعل خلل فرتة الوباء، لكن 

أتخيل أنه تدرب بقوة فقط«.
وواص�ل »إذا كانت املواجهة روس�ية يف النهائي، س�يكون 
حلما أصبح حقيقة، لكننا سنخوض مباراتني صعبتني يف 

قبل النهائي، وهذا جيد للتنس الرويس«.
اىل ذلك أعلن مسؤولون إنهاء العزل العام يف والية فيكتوريا 
األسرتالية، الذي امتد لخمسة أيام، يف ظل عدم الكشف عن 
أي إصابة جديدة يف التجمع املرتبط بفندق العزل يف مدينة 

ملبورن.
وقال دانييل أندروز رئي�س وزراء والية فيكتوريا إن أغلب 
القيود سيتم رفعها بحلول منتصف الليل، لكن سيبقى من 

الرضوري ارتداء الكمامات س�واء يف األماك�ن املغلقة أو 
املفتوحة يف حال عدم تطبيق قواعد التباعد االجتماعي.

وسيس�مح تخفيف القي�ود بعودة بعض املش�جعني إىل 
بطول�ة أس�رتاليا املفتوح�ة للتن�س يف ملب�ورن، حيث 
يتناف�س اللعبون أمام مدرجات فارغة منذ بدء العزل 

العام.
وقب�ل إع�لن اإلغ�لق م�ن حكوم�ة فيكتوري�ا، كان 
مس�موحا للمش�جعني بالحضور بع�دد يصل إىل 25 
ألف مشجع يف كل يوم من آخر أربعة أيام يف البطولة، 

لكن أندروز قال إنه قد يتم تقليص هذا العدد.
وس�مح املس�ؤولون بحضور 30 ألف مشجع يف كل 
ي�وم م�ن أول ثمانية أيام يف البطول�ة، أي ما يعادل 

تقريبا نصف عدد املشجعني يف املعتاد.
وس�يبدأ ظهور املش�جعني يف بطولة أسرتاليا من 

اليوم الخميس.

ميدفيديف يهزم روبليف ويتأهل الى نصف نهائي بطولة استراليا

البورتا: المال وحده ال يضمن بقاء ميسي 
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دعا الهداف التاريخي ملانشس�رت يونايتد واملنتخ�ب اإلنكليزي واين 
روني رابطة الدوري املمتاز للتخيل عن تقنية حكم الفيديو املس�اعد 

»يف ايه آر« ألنها تقتل الحماسة والعلقة بني اللعبني واملشجعني.
وي�رشف رون�ي حالياً ع�ىل تدريب درب�ي كاونت�ي يف الدرجة األوىل 

»تشامبيونشيب« حيث ال تعتمد التقنية بسبب القيود املادية.
وق�ال املهاجم الس�ابق: »خ�لل متابعتي ملباريات ال�دوري املمتاز، 
هن�اك بعض الق�رارات املحبطة بس�بب )يف اي�ه آر( وال تفهم كيف 

اتخذوا هذا القرار أو ذاك«.
وتاب�ع: »أعتقد ش�خصياً أّن كرة القدم أفضل م�ن دونها، حتى ولو 
أن�ك تش�عر باإلحباط يف بع�ض األحيان بع�د املباريات، لك�ن علينا 

االعتماد عىل الحكام للقيام باملهمة بأفضل ما لديهم«.
وأردف اللع�ب املتّوج بلقب الربمريليغ يف خمس مناس�بات: »حتى 
ولو أنك ال توافق عىل بعض القرارات، يجب أن نسمح لهم )الحكام( 

القيام بعملهم واحرتام آرائهم«.

كش�ف تقرير صحفي إيط�ايل، امل�دة املتوقعة لغي�اب ليوناردو 
بونوت�ي، مدافع يوفنتوس، عن امللعب بس�بب اإلصابة.وتأكد 
ابتع�اد بونوت�ي ع�ن مب�اراة يوفنت�وس ومضيف�ه بورتو، يف 
ذه�اب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، رغم مرافقته الفريق إىل 

الربتغال، وذلك وفقا ملا رصح به مدربه، أندريا بريلو.
وبحسب ش�بكة »سكاي س�بورتس إيطاليا«، فإن بونوتي قد 
يغيب ملدة أس�بوعني عىل األقل، بس�بب اإلصابة التي تعرض لها 
مؤخرًا، وسيخضع الختبارات خلل األيام القليلة املقبلة، إلعطاء 

صورة أكثر دقة عن حالته.
ويعان�ي نج�م اآلزوري من مش�كلة عضلية، تك�ررت عىل مدار 

املوسم، ويخىش أن يغيب عن امللعب ملدة تتجاوز األسبوعني.

اهتم�ت الصح�ف اإلنجليزي�ة ، بالف�وز ال�ذي 
حقق�ه ليفرب�ول ع�ىل اليبزي�ج بهدف�ني دون 

رد أم�س، يف ذه�اب مباري�ات دور ال��16 من 
مس�ابقة دوري أبط�ال أوروبا.وعنونت صحيفة 
»م�رتو«: »ليفربول يعود إىل طري�ق االنتصارات 
بعد تسجيل كل من صلح وماني أمام اليبزيج«.
أما صحيفة »مريور« فعنونت: »قفزة عملقة.. 
الريدز يضع�ون إخفاف�ات الربيمريليج خلفهم 
بع�رض مبهر أم�ام اليبزيج«.وكتب�ت يف األعىل: 
»بيب: تفي كوفيد بع�د التوقف الدويل قد يؤدي 
لخروج املوس�م عن مس�اره«.ومن جانبها كتبت 

»الجاردي�ان«: »إع�ادة تش�غيل الري�دز.. ص�لح 
وماني يع�ربان بليفرب�ول عىل حس�اب اليبزيج«.

وبدوره�ا عنونت »دييل س�تار«: »إنقاذ كلوب.. مو 
وماني يمنحان مدربهما دفعة بحاجة إليها«.

حذر الربازييل ماركينيوس، قائد باريس س�ان جريمان، زملءه من لقاء العودة أمام برشلونة، 
رغم الفوز الكبري يف كامب نو )4-1(، يف ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال ماركينيوس، يف ترصيحات لش�بكة »RMC Sport« الفرنسية: »حققنا نتيجة 
كبرية، يف ليلة كانت ناجحة بالنس�بة لنا.. الفوز عىل برش�لونة يف ملعبه بأربعة 
أه�داف، أمر رائ�ع للغاية«.وأضاف: »نح�ن نتعلم من أخطائن�ا، لذا يجب أن 
نكون متواضعني.. ال زالت هناك 90 دقيقة أخرى، يف معركة كبرية قادمة.. 
برش�لونة لم يفقد األمل وس�يحاول، لكن حتى ذلك الحني، لدينا أهداف 
يف البطول�ة املحلي�ة يج�ب تحقيقها«.وتابع: »املوس�م ل�م ينته بعد، 
يجب أن نواصل العمل.. إذا واصلنا عىل هذا النحو، س�نحقق نتائج 
جي�دة.. عندما نلع�ب كفريق واحد يتمتع بش�خصية وجماعية، 
يمكننا القيام بأشياء رائعة، وعلينا أن نحافظ عىل هذه الحالة 
الذهنية«.وعن تألق زميله كيليان مبابي، وتسجيله 3 أهداف 
يف ش�باك البلوجران�ا، قال: »مباب�ي كان يف حال�ة جيدة، 
والجميع س�عيد بأدائه يف املباريات الكب�رية، فهو الذي 

يصنع لنا الفارق، ونعرف إمكاناته جيًدا«.

روني يطالب بالتخلي عن تقنية »فار« االصابة تغيب بونوتشي عن السيدة العجوز

إنقاذ كلوب األبرز في صحف إنجلترا ماركينيوس: برشلونة لم يفقد األمل

لعن�ة  أن  يب�دو 
اإلصاب�ات تلحق 

مدريد  ريال  ظهري 
دان�ي  اإلس�باني 

ل  خ�ا فا ر كا
امل�رة  وه�ذه 
فخ�ذه  يف 
ليمن�ى  ا

بحس�ب ما أفاد 
امللكي.وس�جل كارفاخال عودته  النادي 
إىل ري�ال بع�د غيابه عن صفوف�ه ألكثر 
من شهر بسبب اإلصابة، لكنه لم يصمد 
يف أرضي�ة امللع�ب ألكث�ر م�ن 25 دقيقة 
خ�لل املباراة التي فاز به�ا فريق املدرب 

زي�ن الدين زيدان عىل فالنس�يا 2-صفر 
يف ال�دوري املح�يل، إذ توج�ه مبارشة إىل 
غ�رف امللب�س قب�ل أن يتم اس�تبداله يف 
الدقيق�ة 28.وقال ري�ال »بعد الفحوص 
التي خضع لها العبنا داني كارفاخال تم 
تش�خيص إصابته برضر عضيل يف فخذه 
اليمنى مع تأثر الوتر«، من دون أن يحدد 
املدة التي يحتاجه�ا اللعب للتعايف، لكن 
وس�ائل األعلم املحلية تحدثت عن قرابة 
ش�هر كامل.وه�ي اإلصاب�ة الرابعة هذا 
املوسم لكارفاخال الذي غاب عن الفريق 

حتى اآلن قرابة 100 يوم.
وسبق له أن أصيب يف الفخذ اليمنى نهاية 
ترشين الثان�ي، وهو عاد للتو من إصابة 

عضلي�ة تعرض لها يف املباراة األوىل للعام 
الجديد يف الثاني من كانون الثاني.وأبدى 
زيدان أس�فه إلصاب�ة كارفاخال مجددا، 
قائ�ل بش�أن اإلصاب�ات الكث�رية الت�ي 
يعاني منها فريقه هذا املوس�م »ال أفهم 
م�ا يحص�ل. هذا صحي�ح، نعان�ي كثريا 
من اإلصاب�ات العديدة. أش�عر بالقلق«.

وتاب�ع »أنت كم�درب عندما تخر العبا 
مماثل، فتشعر بالغضب. أشعر باألسف 
حيال كارفا الذي لعب بش�كل جيد خلل 
الدقائ�ق  ال�25« قب�ل خروجه لإلصابة، 
مضيف�ا »نحن نخر العب�ا هاما لكن ال 
يمكنن�ي أن أمنحكم تفس�ريا ل�كل هذه 

اإلصابات«.

لعنة اإلصابات تالحق كارفاخال

اليونايتد يسعى 
للتعاقد مع أندريه سيلفا

كش�ف تقرير صحف�ي أملاني، عن اهتمام مانشس�رت 
يونايت�د بالحص�ول عىل خدم�ات مهاج�م آينرتاخت 

فرانكفورت.
ويقدم أندريه س�يلفا )25 عاًما( مس�تويات مبهرة يف 
أول مواس�مه مع فرانكفورت، بعد انتقاله من ميلن، 
حيث خاض 22 مباراة يف جميع املسابقات، سجل 19 

هدًفا، وصنع 5 آخرين.
أملاني�ا«، ف�إن  وبحس�ب ش�بكة »س�كاي س�بورت 
مانشس�رت يونايتد يحتاج لتدعي�م خط هجومه، رغم 
التعاق�د م�ع األوروجوياني إدينس�ون كافاني، قادًما 
من باريس س�ان جريم�ان، يف الصيف امل�ايض، إال أن 
بلوغه عام�ه ال�34، جعل الش�ياطني الحمر يفكرون 

يف بديل.
ورغم امتلك مانشس�رت يونايتد ملاركوس راش�فورد، 
أنتوني مارس�يال وماس�ون جرين�وود، إال أنه يرى أن 

توظيفهم يف مركز الجناح يكون أفضل.
وأفاد التقرير، بأن مانشس�رت يونايتد س�يجهز عرًضا 
بقيم�ة 30 مليون يورو يف الصيف، إلغراء فرانكفورت 

ببيع املهاجم الربتغايل.
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أبو فراس الحمدانيالثقافـي

أبنيتي، ال تحزني        كل األنام إىل ذهاب

أبنيتي، صرباً جميــالً          للَجليِل ِمَن املَُصاب!

من َخلِف سرتِك َوالحجاِب ٍة!  َ ُنوِحي َعَلّ ِبَحسرْ

ُقويل إَذا َناَديرِْتني،     وعييِت عنرْ ردِّ الجواِب:

زيُن الشباِب، »أبو فراٍس«    ، لمرْ ُيَمتَّعرْ ِبالّشَباِب!

أبيات خالدة في الذاكرة
مختارات من أقوال المشاهير

سيد قطب
إن الرواد كانوا دائما وسـيكونون هـم أصحاب الطاقات 
الروحيـه الفائقـة، هـؤالء هم الذيـن يحملون الشـعلة 
املقدسـة التـي تنصهـر يف حرارتهـا كل ذرات املعـارف، 
وتنكشـف يف ضوئها طريق الرحلـة. - إن الكلمة لتنبعث 
ميتة ، وتصل هامدة ، مهما تكن طنانة رنانة متحمسة ، 
إذا هي لم تنبعث من قلب يؤمن بها ولن يؤمن إنسان بما 
يقول إال أن يستحيل هو ترجمة حية ملا يقول ، وتجسيماً 
واقعياً ملا ينطق عندئذ يؤمن الناس ، ويثق الناس ، ولو لم 
يكـن يف تلك الكلمة طنني ، وال بريق . - فما يخدع الطغاة 
يشء مـا تخدعهم غفلة الجماهري ، وذلتهـا ، وطاعتها ، 

وانقيادها.
 

وقـال الروائي نعيـم عبد مهلهل 
الفائـز األول يف مجال الرواية عن 
روايتـه »أوروك هايكـو الغـرام 
مـن فـم جلجامـش« يف ترصيح 
لـ)املراقـب العراقـي(: كل فرح 
ورسور نتيجـة فـوزي بالجائزة 
األوىل يف مجـال الروايـة يف جائزة 
الطيـب صالـح العامليـة للكتابة 
االدبية 2021 عن روايتي »أوروك 
هايكو الغرام من فم جلجامش« 
التي شاركت بها ضمن املسابقة 
التي شـارك فيها عـدد كبري من 
األدباء العـرب وغري العرب الذين 

يكتبون باللغة العربية.
الفائـزة  الروايـة  ان  وأضـاف: 
موضوعـا  تتنـاول  بالجائـزة 
الحضـارات  عـن  أسـطوريا 
العراقيـة ومنعكس عـى الوقت 

الراهن وهو موضوع مسـتوحى 
مـن اسـطورة جلجامـش التـي 
يعرفها الجميـع يف جميع انحاء 

العالم.
الحاليـة  الـدورة  ان  اىل  واشـار 
عـدد  حيـث  مـن  األكـرب  هـي 
أصبحـت  أن  بعـد  املشـاركني 
مـن اكـرب املسـابقات األدبية يف 
العالم العربـي  وتحظى بمتابعة 
اعالميـة كبـرية يف جميـع الدول 
العربية وغري العربيـة وال غرابة 
ان يصل عدد املشـاركني اىل اكثر 

من  1700 اديبا . 
 وأوضح :أن الجائزة مع وصولها 
إىل الدورة الحادية عرش ُوفقت يف 
تقديم العديد من األعمال األدبية 
الجديدة للمكتبة العربية واصبح 
من يحصل عى جائزتها معروفا 

عى املستوى العربي و العاملي .
مـن جهته قال القـاص العراقي 
ترصيـح  يف  الغضبـان  ضـاري 
لقـد   : العراقـي(  لـ)املراقـب 
تلقيت بفـرح كبري برشى فوزي 
باملركـز الثاني يف الدورة الحادية 
عـرشة ملسـابقة جائـزة الطيب 
صالـح لالبداع الكتابي يف القصة 
القصـرية و الروايـة لعام 2021 
عن مجموعتـي القصصية نادي 
مجموعتـه  ان  ،مبينـا  الحفـاة 
تناولـت حياة أبطـال من الناس 
البسـطاء واملنبوذين يف املجتمع 
القيـم واإليثار  لكنهم يحملـون 
ويحبـون البسـاطة يف التعامـل 
مـع االخرين.واشـار اىل ان عدد 
للعـام  املسـابقة  يف  املشـاركني 

الحايل كان )17٦2( مشاركا من 
) ٣٤(  دولـة  .واضـاف :جـاءت 
النتائج كالتايل حيث فاز يف املركز 
األوىل بمجـال الشـعر أحمد نمر 
سليمان الخطيب من األردن عن 
ديوانه »تغريبة حـارس املعنى« 
اما املركـز الثانـي فحصل عليه 
الشـاعر أحمد حامـد يونس من 
السودان عن مجموعته الشعرية 
»نـازح يف فضاء الجسـد« بينما 
ظفـر باملركـز الثالـث الشـاعر 
محمـد نديـم محمـد عـل مـن 
مجموعتـه  عـن  السـودان، 

الشعرية »أناشيد األسئلة«.
القصـة  مجـال  :ويف  وتابـع 
األول  باملركـز  فـاز  القصـرية 
عمـرو محمد العـاديل من مرص 

عـن مجموعته »الغـروب خارج 
الـرأس« واما املركـز الثاني فقد 
كان مـن نصيـب الكاتب ضاري 
ناجـي الغضبان مـن العراق عن 
مجموعته »نـادى الحفاة« بينما 
ذهـب املركـز الثالـث اىل الكاتب 
قيـس عمـر محمد محمـود من 
العـراق ايضا عـن مجموعته »ال 

ظالل لنمور بورخس«، 
وواصـل :يف مجـال الروايـة فاز 
باملركـز األول الروائـي نعيم عبد 
مهلهـل من العـراق عـن روايته 
»أوروك هايكـو الغـرام مـن فم 
جلجامش« واملركز الثاني طارق 
فراج، من مرص عن روايته »لعبة 
الثالـث  املركـز  وكان  السـفر« 
أدول مـن مـرص عـن  لحجـاج 
روايته »غرام وانتقام بسوسو« 

الطيـب  جائـزة  ان  اىل  اشـار  و 
الكتابي  العاملية لإلبـداع  صالـح 
سـودانية،  أدبيـة  جائـزة  هـي 
وهـي   ،2010 عـام  تأسسـت 
املتحدثـني  لعمـوم  موجهـة 
باللغـة العربيـة يف مجايل القصة 
القصـرية والروايـة بالتزامن مع 
األديـب  لرحيـل  األوىل  الذكـرى 
السوداني الطيب صالح )1929-
2009( وترعاهـا ماليـا رشكـة 
التي  زين-السـودان لالتصـاالت 

تخصص 200 ألف دوالر للجوائز 
والفعاليات املصاحبة.

يذكـر ان رئيـس مجلـس أمناء 
الجائـزة عـل محمـد شـمو قد 
قـال يف حفل إعـالن الفائزين إن 
هـذا اليـوم أصبح حدثا سـنويا 
يرتقبه املهتمون باألدب والثقافة 
والفنـون يف السـودان ومحيطه 

اإلقليمي والعاملي.

روائـي  هـو  صالـح  والطيـب 
سـوداني تسلق سلم الشهرة من 
خـالل روايتـه “موسـم الهجرة 
إىل الشـمال”، ولطاملـا تم وصفه 
مـن قبل النقـاد واألدبـاء العرب 
بعبقري الرواية العربية جاء من 
بيئـٍة زراعيٍة فقـرية ذات خلفيٍة 
بـدأ  بسـيطة.  دينيـة  تعليميـٍة 
الطيـب صالح روايتـه يف حديث 

يصف فيه البيئة والحياة الريفية 
التي نشـأ فيهـا، ويف الفرتة التي 
سـيطر فيهـا النقـد االجتماعي 
لواقـع الحياة االجتماعية اليسء 
جـاء  امللتـزم  األدب  جانـب  إىل 
الطيب صالح ليكس هذا النمط 
مـن خـالل معتقداتـه وأفكاره 
االسـتثنائية النابعة من خلفيته 

الثقافية وتنشئته الدينية.

المراقب العراقي/ المحرر الثقايف...
حصل العراق عىل المركز األول يف مجال الرواية 
القصييرة  القصيية  مجييال  يف  والثالييث  والثيياين 
بجائييزة الطيب صالح لإلبداع الكتايب يف دورتها 
الشييعر  تضمنييت  التييي    2021 عييرة  الحادييية 
والقصيية القصييرة والرواية بمشيياركة )١٧٦٢( 

أديبا من )٣٤( دولة .

العراق األول روائيا والثاني والثالث قصصيا في جائزة الطيب صالح لإلبداع الكتابي
بمشاركة »١٧٦٢« أديبا من »٣٤« دولة 

ضاري الغضبان نعيم عبد مهلهل

اعتذار لم يبدأ بعد 
باعتذار شديد

سأضطر لتدريب األقنعة 
إلنصاف املتحمسني 

للعبة األدوار .
غري محتشمِة 

ووسيمِة جدا يد الشيطان .
خلسة ..

أعلن ابتهاالتي الضائعة 
كسائر األطفال .

الرقص 
مع النجوم هو أن اضع

يدّي عى خرصك 
متشابهة جدا 

أضواء الشواطئ 
كالقمر .

لن تظل كذلك طويال
وال تفزعوا 

اآلمال وحدها
ستتوىل أمر املخاوف .

لسَت بحاجة 
أن يراك احد

ولم يفت األوان بعد 
الجفاف واعظ

لم يقرتف ايَّ ذنب 
والرش ..

دلو 
ملء الشاشة بالصور .

-2
ليس ..

الذنب ذنبِك
لم أُحسن التوقيت يوماَ

لالختبار ..
عّل أن أقلَق بشأني 

وأشغل نفيس بالعودة 
إىل الوراء .

» نظرية الفوضى « االنتقال من االنغالق في األجزاء إلى االنفتاح على النظم الكلية
املراقب العراقي/ متابعة...

مـرت أمـس األربعاء الذكـرى الخامسـة عى رحيل األسـتاذ محمد 
حسـنني هيكل، أحد أشـهر الصحفيني العرب واملرصيـني ىف القرن 
العرشين، سـاهم يف صياغة السياسة يف مرص منذ فرتة امللك فاروق 
حتـى وفاته، حيث رحل عن عاملنا يف 17 شـباط عام 201٦. وانتقل 
محمد حسـنني هيكل مع أرستـه للقاهرة وتلقـى تعليمه بمراحله 
املختلفـة إىل أن اتجه مبكراً إىل دراسـة وممارسـة الصحافة، حيث 

التحـق بجريدة »اإليجبشـيان جازيـت« كمحرر 
تحـت التمرين ىف قسـم الحوادث عـام 19٤٣م 
ثم يف القسـم الربملاني، ثم اختاره رئيس تحرير 
»اإليجيبشـيان جازيت« لكي يشـارك يف تغطية 
بعض معارك الحرب العاملية الثانية يف مراحلها 
املتأخـرة برؤيـة مرصيـة ثم تـم تعيينـه عام 
19٤5م كمحـرر بمجلة آخر سـاعة التي انتقل 
معها عندمـا انتقلت ملكيتهـا إىل جريدة أخبار 

اليوم خالل الفرتة )19٤٦م -1950م(.
أصبح هيكل بعد ذلك مراسـاًل متجـوالً بأخبار 
اليـوم وتنقل وراء األحداث من الرشق األوسـط 
إىل البلقـان وأفريقيـا والـرشق األقـى حتـى 
كوريـا ثـم اسـتقر يف مرص عـام 1951م حيث 

توىل منصب رئيس تحرير »آخر ساعة« ومدير تحرير »أخبار اليوم« 
واتصل عن قرب بمجريات السياسة املرصية.اعتذر »هيكل«، يف املرة 
األوىل عن مجلس إدارة ورئاسة تحرير األهرام وذلك يف عام 195٦م، 
إال أنه قبل يف املرة الثانية وظل رئيسـًا لتحرير األهرام ملدة 17 عاما، 
كمـا بدأ عـام 1957م يف كتابـة عموده األسـبوعي باألهـرام تحت 
عنوان »برصاحة« والذي انتظم يف كتابته حتى عام 199٤م. سـاهم 

»هيكل«يف تطوير جريـدة األهرام حتى أصبحت واحدة من الصحف 
العرشة األوىل يف العالم كما أنشأ مجموعة املراكز املتخصصة لألهرام 
ومركـز الدراسـات السياسـية واإلسـرتاتيجية باإلضافـة إىل مركز 
الدراسـات الصحفية ومركز توثيق تاريخ مرص املعارص.وإىل جانب 
العمل الصحفي شـارك »محمد حسنني هيكل« يف الحياة السياسية 
حيـث تم تعيني هيـكل وزيراً لإلعالم ىف عـام 1970، ثم أضيفت إليه 
وزارة الخارجيـة لفرتة أسـبوعني يف غياب وزيرهـا األصل محمود 
رياض.يعد هيكل أحد ظواهر الثقافة العربية 
ىف القـرن العرشين، كما أنه مـؤرخ للتاريخ 
العربـى الحديـث خاصـة تاريـخ الـرصاع 
العربـي الصهيونـي، حيـث قـام بتسـجيل 
سلسـله من الربامج التاريخيـة ولديه أيضاً 
تحقيقات ومقاالت للعديد من صحف العالم 
يف مقدمتهـا »الصنـداى تايمـز« والتايمـز« 
ىف بريطانيا.وقـام بنـرش أحد عـرش كتاباً ىف 
مجـال النرش الدويل ما بني 25- ٣0 لغة تمتد 
من اليابانية إىل األسبانية من أبرزها »خريف 
الغضـب« و«عودة آيـة اللـه« و«الطريق إىل 
رمضـان« و«أوهـام القوة والنـرص« و«أبو 
 28 إىل  باإلضافـة  والقوميسـري«  الهـول 
كتابـاً باللغـة العربية مـن أهمهـا »مجموعة حرب الثالثني سـنة« 
و«املفاوضـات السية بني العرب و الكيـان الصهيوني.وقرر اعتزال 
الكتابـة املنتظمة وهـو يف أوج مجده عام 200٣م وذلـك بعد أن أتم 
عامـه الثمانني وأثار ضجة كبريه بمقاله الوداعي ذو الجزأين إال أنه 
عاد إىل جريدة األهرام بنفس العمود األسبوعي »برصاحة« يف أعقاب 

ثورة 25 يناير، ورحل عن عاملنا يف السابع عرش من شباط  201٦.

عصام كاظم جري

املراقب العراقي/ متابعة...
صـدر حديًثا عـن املؤسسـة العربية للدراسـات 
والنـرش يف بريوت 2021 شـباط، كتاب »مفهوم 
يف  السـيتزنيَّة  صــــــورة  أو  املواطنــــــة 
املسـتقرِّ اإليمانّي«. يحاول مـر رياض الدبس 
يف هـذا الكتاب وضع تصـوٍر جديد يف فهم معنى 
ودالالتها،  واستخـــــداماتها،  »املواطنــــة« 
مسـتـــــــوياٍت  فــــــي  وتأثريهـــــا، 

متعــددة. 
ويعدُّ الكتـاب األول من نوعه، من حيث املنهجية 
التي اسـتخدمها املؤلـف يف مقاربتـه للمفهوم، 
ِّم الفتــــــراض تكافـؤ  حيـث لـم ُيسـلـــــ
معنـى كلمـة »مــــواطنـة« العربيـة، وكلمة 
اللغـــات  يف  مرادفاتهـا  أو   »Citizenship«

األوروبية.
 ورأى أن اسـترياد املصطلح، ال يؤدي بالرورة 
إىل اسـترياد معنـاه، بل يؤدي إىل تشـكيل صورة 
له يف املجتمع املسـتقِبل تتأثر بالرورة بذهنية 
الناقل وطبيعة فهمه لنفسـه ولآلخر الذي ينقل 
منه؛ األمر الذي يعني أن فهم »املواطنة« انطالًقا 
مـن املفهوم الغربـي فهٌم غـري كاٍف، وال يعطي 
صورة دقيقة، ولذلك لجـأ املؤلف عوًضا عن ذلك 
إىل تحليل مفهوم املواطنة إىل ما يسـميه »عوامل 
أولية« تشـكل بمجملها فهما مقاربا له، اسـتند 
إليه لوضع تصوٍر نظري لالنتقال من الرعوية إىل 
 »Citizenship« السيتزنية )ترجمة حرفية لكلمة

عى غرار الديمقراطية( بوسـاطة آلية يسـميها 
املؤلـف »العـالج باألدلوجة« ويسـتند يف طرحها 
إىل غلبة النهاجية اإليمانية يف املجتمع املسـتقِبل 

الفاهم واملرُتِجم.
ويف سـياق هـذا التحليل، يقدم الكتـاب إىل قارئه 
مجموعـًة مـن املصطلحـات الجديـدة التي تدل 
عـى عوامـل املواطنـة األوليـة وهـي: املُمـادرة 
)تشـارك املَـَدر( واملُمادرة اإلسـالمية، واملُناهجة 
)تشـارك النهـج النبـوي(؛ لتشـكل إضافـًة إىل 
الرعوية والسـيتزنية عوامل املواطنة األولية بعد 
التحليـل. ويتنـاول الكتاب هـذا العوامل كل عى 
حـدة وصـوال إىل توصيف املشـكل البارادايمي يف 
مقاربـة املواطنـة، وهو املشـكل الذي يـؤدي إىل 
»مرض املصطلـح ومن ثم إنهاكه دالليا بما ينوء 
بحملـه«. ويقـرتح الكتـاب »بارادايـم املواطنـة 
البديـل«؛ فيقدمه بوصفه منقـذا لكلمة املواطنة 

من االنفالت الداليل.
جـاء الكتاب يف ٣٣٦ صفحة مـن القياس الكبري، 
وَيمتـُد عى ثالثة فصـول، ُيقـدِّم األول ُمقاربات 
التمهيدية، تتضمن تحليال ملفهوم »املواطنة« ويف 
الفصل الثــــاني يطـوِّر املؤلف أنموذجا ذهنيا 
لفهم السـيتزنية فهمـا مطابقا لواقـع الحداثة، 
ومالئمــــــا للتمهيد لالنتقال مـن الرعوية إىل 
السـيـــــتزنية، ويف الفصل الثالث حلوٌل تصب 
نظريـة  مــــــادة  تكـــــويـن  يف  جميعهـا 
لالنتقـال مـن الرعويـة إىل السـيتزنية، وُمقرتٌح 
يدَّعـي املؤلـف أنَّه ذو طابــــــٍع عالجي ملرٍض 
الزمنـا ملـــــــدة طــــويلـة، وهـو مـرض 

الرعوية.

َمفهوم المواَطنة أو صورة السيتزنية في الُمستَقر اإليَماني

هيكل أحد ظواهر الثقافة العربية في القرن العشرين

لـوزارة  االٔقـدم  الوكيـل  اِفتتـح 
الثقافة والسياحة واالٓثار الدكتور 
الجابـري، وبحضـور مدير  جابر 
عـام دار الكتب الدكتـور عالء أبو 
الحسـن، املعـرض الدائـم للكتب 
واملخطوطات النادرة يف دار الكتب 
والوثأيق إِحدَى تشكيالت الوزارة. 
واِستمع الجابري اىٕل رشح ُمفصل 
مـن قبـل املُختصـني عـن كيفية 

إِدامة وأرشـفة الُكتـب والوثأيق، 
الحفـاظ  وكيفيـة  وصيانتهـا، 
عليها.هذا وقد أثنى الوكيل االٔقدم 
عـى الجهـود املبذولـة مـن قبـل 
أصحـاب االختصـاص، القأيمـني 
عى املعرض الذي يضم العديد من 
الُكتـب والوثأيق والصـور النادرة 
التـي يعـود تاريخهـا اىٕل قرن من 

الزمان.

  افتتاح المعرض الدائم
 للكتب والمخطوطات

نصوص

املراقب العراقي/ متابعة...
املتتبـع لخريطة كتـاب »نظرية 
الالمتوقـع«  علـم  ـ  الفـوىض 
يجـد  مغربـي،  أحمـد  ترجمـة 
محورين يشـكالن الكتاب، األول 
سـرية مخترصة لهـوالء العلماء 
وصفاتهـم املتفردة مثـل أدوارد 
فايينبـوم،  وميتشـل  لورانـس، 
ممـن  وغريهـم  وماندلـربوت، 
كانـت إسـهاماتهم مفصلية يف 
تشـكل هذا العلم، والثاني سرية 
الـذي كانـوا يبحثـون  السـؤال 
عنـه ورحلـة اإلجابة عـى مدار 
سـنوات. فأتت نظريـة الفوىض 
يف ميـالد مرتابـط عى مسـاحة 
وخلفيـات  ممتـدة،  جغرافيـة 
علمية مختلفـة، يجمعها طرح 
األسـئلة عـن تلـك الظواهـر يف 
وجـاءت  متعـددة،  نطاقـات 
اإلجابـة شـيئا فشـيئا كأحجية 
البازل، وتكاملت يف نموذج كامل 
يصـف تلـك الظاهـرة يف رحلـة 
شـاقة ومشـوقة مـن األسـئلة 
والبحث واإلجابات، التي جمعها 
رابط خفي، فأثمر الحقا نظرية 

الفـوىض أو علم الالمتوقع، التي 
يتصـل تكونهـا بفكـرة الثـورة 
العلميـة التـي نّظر لهـا املفكر 
األمريكي تومـاس كون )1922 
ـ 199٦( باعتبارهـا »االنتقـال 
من نموذج علمى جذري إىل آخر 
مغاير له كليا« ويؤكد عليه غليك 
بظهور علـم جديد من قلب آخر 
وصل إىل نهاية مسـدودة، يمتلك 
التقسـيمات  القدرة عـى عبور 
العلميـة،  االختصاصـات  بـني 

وغالبا ما تأتي عى يد أشـخاص 
يصعـب إدراجهـم يف اختصاص 
محدد، فتغـري العالم يأتي تباعا 
لتغري الرباديغم، ويجد يف القديم 
أشـياء جديدة ومختلفة، ويقوم 
ذلـك املفهـوم حائط صـد أمام 
فكـرة أن التقـدم العلمي يحدث 

عرب تراكم املعرفة.
فنالحـظ تقاطع التخصصات يف 
نظريـة الفـوىض، واالنتقال من 
االنغـالق يف األجـزاء إىل االنفتاح 

عـى النظم الكليـة، فنجد عبورا 
مـن مـأزق أصحـاب الكهف إىل 
التكامل املمتد واملرتابط واملتجدد 
عرب الزمن، ما دفع جيمس غليك 
إىل وضعها يف منطقة وسـط عى 
خريطة النظريـات العلمية، بني 
النسـبية ونظرية الكـم، ويحدد 
نطاقهـا بالعمـل يف ظواهر عى 
مقياس اإلنسـان، حيـث تتأمل 
يف التجـارب اليوميـة والعاديـة 
يعرفـه  كمـا  والعالـم  للبـرش 
والحـدس  بالبداهـة  اإلنسـان 
املبارشيـن، وهو االنتقـال الذي 
يشـبه التحرك من قطرة ماء إىل 
التيـارات واألعاصـري، فال يعني 
الصغـرية  املكونـات  تعـرف  أن 
بقوانينـه  وتمسـك  مـا  لـيء 
الصغرية، أنك تستطيع أن تفس 
تمظهراتـه الكربى، فنشـاهد يف 
علم الالمتوقع مداً للجسـور بني 
الـيء املفرد، والكل املتألف من 
مجموعـات ذلـك الـيء عينه، 
وفيـه معنـى يتعالـق مـع قول 
ك يفّ كما  الرحبانـي »ُمخَتزٌن رسُّ

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

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

نور 9
على 
نور

 أعرتف أن ما ش�اهدته من صور التقطتها االقمار 
الصناعي�ة إلصاب�ة النخيل يف الع�راق، خالل ندوة 
اقامته�ا كلية العل�وم بجامعة بغداد ع�ن مراقبة 
النخيل باستخدام صور االقمار الصناعية وتقنيات 
التحس�س النائي، أصابتن�ي بالصدمة، وعرفت أن 
عمتن�ا النخلة يف خطر، وش�اهدت ص�ورا مفجعة 
لبس�اتني تتآكل، واصناف تمور تتض�اءل، ونخيل 
تنحن�ي وتم�وت وهي واقف�ة، فبعدما كن�ا قديماً 
نتصدر دول العال�م بصادراتنا من التمور أصبحنا 
يف املركز الرابع بعد )مرص وإيران والسعودية(، كل 
هذه املعلومات جاءت يف محارضة األستاذ الدكتور 
صال�ح مه�دي ع�ي/ األس�تاذ املتم�رس يف وحدة 

االستشعار عن بعد البحثية يف موسمها الثقايف.
من املسؤول عن هذا الخراب، وما املعالجات؟، ومن 
املس�تفيد، كل هذه التساؤالت املرشوعة تحتاج اىل 
اجابة، لكن الحقائ�ق املدعومة باإلحصائيات التي 
وردت يف ه�ذه املح�ارضة القيمة لألس�تاذ صالح 
مه�دي/ عميد كلي�ة العلوم األس�بق وعضو لجنة 
االس�تخدامات الس�لمية لتقني�ات الفض�اء، ق�د 
دفعتن�ا للتوغ�ل يف اعماق التاري�خ بصحبته، وهو 
الع�ارف ببواط�ن االمور التي جعلتن�ا نتحرس عىل 
اي�ام زم�ان، اذ كان الع�راق يف طليع�ة العالم من 
حيث عدد اش�جار النخيل ونوعي�ة وكمية االنتاج، 
ورسعان ما قلت للربوفيس�ور )صالح(، ما عالقة 
واهمية تقنيات التحسس النائي بزراعة النخيل؟، 
فاجابن�ي: »يمك�ن من خالل�ه عم�ل احصائيات 
للنخيل ع�ن طريق الصور ملناط�ق زراعة النخيل، 
كما يمكن االس�تفادة منه يف الكش�ف عن مناطق 
يمك�ن  وبالت�ايل  واآلف�ات  بالح�رشات  االصاب�ة 

مكافحتها بالرسعة املطلوبة«. 
تش�ر اإلحصائيات التي اجريت يف الس�بعينيات 
م�ن الق�رن امل�ايض وال�كالم لصال�ح اىل ان عدد 
اش�جار النخيل يف الع�راق كان نح�و)30 - 40( 
ملي�ون نخلة، لك�ن الحروب والظ�روف الصعبة 
والحص�ار االقتصادي يف التس�عينيات من القرن 
املايض تسببت يف انخفاض العدد اىل )16( مليون 
نخلة بحسب احصاء تقريبي اجري عام 2002. 

وتابع »واس�تمر تناقص عدد النخيل حتى وصل 
اىل ح�وايل )9.5( ملي�ون نخل�ة منتج�ة فقط يف 
جمي�ع انحاء البالد، وفقا إلحصاء عام )2018(، 

ووزارة الزراع�ة ت�ربر ه�ذا الرتدي وتعزوس�ببه 
للح�روب وانخف�اض مناس�يب املي�اه واتس�اع 
ظاه�رة تجريف البس�اتني، فانتاج الع�راق عام 
)2003( كان )866 الف طن( حسب احصائيات 
منظم�ة االغذية والزراع�ة، اما بعد ع�ام 2003 
وباالخ�ص يف ع�ام 2012 وص�ل إىل)650 ال�ف 

طن(«.
ونوه الربوفيس�ور مهدي ب�أن »العامل االهم هو 
عدم رش املبيدات بواس�طة الطائرات او املرش�ة 
اليدوي�ة، ما يؤدي اىل ارتف�اع االصابة باالمراض 
وخصوص�ا الدوب�اس والحم�رة، اللتني ترضان 

النخلة والتمور بنحو كبر«.
وع�رض الباح�ث الربوفيس�ور صال�ح مه�دي 
لوحة تش�ر اىل تب�وئ مرص املرك�ز االول بواقع 
)1.084.529( طناً س�نويا، ثم تليها ايران بواقع 
اململك�ة  تليه�ا  و  س�نويا  اطن�ان   )947.809(
العربية السعودية بواقع )836.983( طنا سنويا 
ث�م يليها العراق بواق�ع )675.440( طناً للتمور 
العراقية. املستش�ار دريد محم�ود يحيى العنزي 
باح�ث وخب�ر اقتصادي وص�ف هذه الش�جرة 
بالقديم�ة وهو م�ا يميزها عن بقية االش�جار، 
وهي الوحيدة التي التحمل اسم ثمرتها، وانواعها 
باملئات، ومن تنوع ثمرته�ا تنوع انتاجها، وهي 
م�ن االش�جار الوحيدة او القليلة التي تس�تخدم 
اوراقه�ا للصناع�ات، واوراقها لها اس�م خاص 
هو الس�عف, واوراقها حامية لالشجار املزروعة 
تحتها، وعمرها مدي�د وطويل، وعثر عىل ثمرها 
التمر مخزوناًقبل 5 آالف سنة وهوصالح لالكل. 
وتكم�ن معاناتها، وال�كالم للعنزي«بانها لم تنل 
الرعاية الكاملة، رغم انها كانت مقدس�ة, عانت 
من االهمال لق�رون مع تخلف الحضارة يف وادي 
الرافدي�ن، وان اهم ما تعانيه من مش�كالت هي 
الح�روب، وامللوح�ة، والتمدد الحضاري، وس�وء 
االعتناء به�ا، وتأثر حروب دول الجوار, وس�وء 
اس�تغالل مش�تقات انتاجه�ا وس�وء تصنيعها 
واالم�راض، وكل فق�رة له�ا قصته�ا، فالحروب 
دم�رت اكثر من النصف مجتمعة مع املش�كالت 
االخرى كامللوح�ة، والنخلة م�ن املزروعات التي 
تح�ب املي�اه العذب�ة، وامللوح�ة تأتت م�ن رداءة 

وسائل الري وشح املياه«. 

يبذل املختصون يف قس�م س�ياحة كرك�وك بدائرة 
جه�وداً  الس�ياحي  واالم�ن  واملتابع�ة  التفتي�ش 
للنهوض بالقطاع الس�ياحي واس�تثماره بالشكل 
االمث�ل، بع�د وضع معالج�ات ع�دة ملعرقالته من 
خ�الل عق�د ندوة نقاش�ية بعن�وان »الس�ياحة يف 
كركوك بني الواقع والطم�وح« يف قاعة فندق بالزا 
وس�ط كركوك، بحضور اصحاب الش�أن، للخروج 
بتوصي�ات تتضمن الحل�ول وازال�ة عراقيل العمل 
ويك�ون ذلك وفق الضواب�ط والتعليمات والقوانني 
العراقية من اجل بلورة جميع نش�اطات السياحة 
لدع�م اي�رادات الدولة م�ن جهة، وتقدي�م الخدمة 

الرتفيهية املتكاملة للمواطن من جهة اخرى.
اكد جعفر نجم من قسم سياحة كركوك  يف ترصيح 
«، »وفقاًللتوجيه�ات العلي�ا والن الس�ياحة تع�د 
عصبا رئيس�ا يف دعم امكانيات الدولة االقتصادية، 
فق�د توجهن�ا ونحننح�ث الخطى وبالتع�اون مع 
االمن السياحي لوضع املعالجات لبعض املشكالت 
الت�ي تعرتض عم�ل مؤسس�ات القط�اع الخاص 
والتي تعمل ضمن القطاع الس�ياحي يف املحافظة، 
ووضع الحل�ول خطوة اوىل نح�و تحقيق تطور يف 
قط�اع الس�ياحة باملحافظ�ة لالس�تفادة منه بعد 

انتهاء جائحة كورونا«.
واضاف »تمت مناقشة الواقع السياحي والطموح 
الذي نصبو اليه، ويش�مل ذلك القطاع الخاص، بما 
يخص اماكن س�ياحية تكون تابعة ملفتش�ية آثار 
كرك�وك او اماك�ن تنزه تابعة للبلدي�ة، فتعترب من 

اماكن القطاع الحكومي«.
مبين�اً »انهم يس�عون للتعاون بعق�د االجتماعات 
والتواص�ل م�ع الجهات املس�ؤولة عنه�ا وتكثيف 
الجهود بالتعاون بينهم العادة الحيوية للس�ياحة 
واس�تقطاب اكرب عدد من الس�ياح، خاصة لقلعة 
كركوك التي تعترب رمزا اثريا شاخصاً يف املحافظة، 
وتتوجه الجه�ود الضافتها اىل الئحة الرتاث العاملي 
لتكتس�ب الصف�ة الرتاثي�ة العاملي�ة، ويك�ون لها 
اهتم�ام من الخ�ارج، وقد كثف�ت الجهود من قبل 
الفرق التطوعية والدوائ�ر الظهارها كموقع اثري 

تاريخي يعكس اصالة كركوك«. 
 واوضح نجم أن »عملهم س�يكون وفق التعليمات 
والضوابط ومايتضمنه القرار رقم 14 لسنة 1996 
واملع�دل بالق�رار 33 لس�نة 2000، فض�ال نيته�م 
بناء جس�ور مع مش�اريع القطاع الخاص يسهم 

بتطويرها«.
 العقيد عي حسن رئيس قسم االمن السياحي طرح 
يف الندوة »ان من واجبات االمن السياحي  النهوض 
بواق�ع الس�ياحة يف املحافظة، خاص�ة ان افتتاح 
مط�ار كركوك لي�س ببعيد، م�ا يجع�ل املحافظة 
جاذبة لالس�تثمار والسياحة وزيارة الوفود، واهم 
نقط�ة تقع ع�ىل عاتقناه�ي متابع�ة العاملني يف 
املرافق الس�ياحية واجراء التدقيق االمني وسالمة 
موقفه�م، فق�د يكون احده�م مطلوب�ا يف قضية 
جنائي�ة او ج�رم، وكذل�ك الن�زالء يف الفن�ادق من 
الخ�ارج وم�ن املحافظات االخ�رى، والحفاظ عىل 
امن املرافق الس�ياحية واكمال املوافقات الرسمية 
ورصد املخالفات يف جميع االماكن وضبط االلتزام 

بعيداً عما يخل باألمن«. 
وأض�اف حس�ن »هن�اك مش�كلة وه�ي ان اكث�ر 
رشكات السفر لديها موافقة وزارة النقل ورشكات 
الح�ج والعم�رة م�ن هيئ�ة الح�ج، وان التداخ�ل 

ب�ني اعمالهم ووكاالت الس�فر والس�ياحة يتطلب 
موافق�ة رس�مية بالحصول عىل اج�ازة من هيئة 
السياحة )اجازة سياحية( من اجل سمات الدخول 
وسالمة التنقل للكروبات السياحية والحفاظ عىل 

امن املسافرين«. 
ولخص مدي�ر االمن الس�ياحي«من اهم مقومات 
النهوض بعمل املؤسس�ات الس�ياحية والرشكات، 
الحصول عىل هوية ممارسة املهنة، ففي املحافظة 
العديد من الرشكات العشوائية منترشة وتعمل من 
دون اج�ازة، وهناك 84 رشك�ة يف املحافظة لديها 
مخالف�ات بعدم امت�الك اجازة س�ياحية وعليهم 
دعاوى وقد رفعت اىل القايض املختص ليبت فيها«. 
الفتا اىل ان قس�م تفتيش كركوك خصص له قاض 
يعم�ل للنظ�ر بالدع�اوى واملش�كالت القانونية يف 
القطاع املذكور، وهو من يب�ت باالمر بعد الوقوف 

عىل حيثيات املوضوع وفق القانون. 
 رئيس�ة نقابة عم�ال كركوك هناء الس�امرائي 
اكدت بان »نقابتها تتعاون مع الجهات الرسمية 
من اجل سالمة موقف العمال وضمان حقوقهم، 
واعدت قاع�دة بيان�ات يف النقابة ع�ن العاملني 
وتضم�ن اكثره�ا م�ن خ�الل الهوي�ة الخاص�ة 
به�م  لحمايته�م قانونيا، وقام�ت بتوفر قرض 
م�ن دون فائ�دة بالتعاون مع دائ�رة العمل، وان 
اغل�ب اصح�اب املطاع�م والفن�ادق والرشكات 

اليسمحون للعمال بامتالك الهوية«.
ودعت اىل تشغيل االيدي العاملة العراقية من دون 

الذهاب اىل العمالة االجنبية لتخفيف البطالة.
 وع�اد جعف�ر نج�م ليؤك�د قول�ه أن »ندواته�م 
ستس�تمر م�ن اج�ل الوص�ول اىل ح�ل ي�ريض 
الطرف�ني بع�د الوق�وف وتعزي�ز التع�اون ب�ني 
الجهات الرس�مية ومؤسسات السياحة والدوائر 

املعنية بالس�ياحة، والتوصي�ات التي خرجنا بها 
من الندوة والتي نرفعها اىل هيئة الس�ياحة تركز 
عىل حث جميع املؤسس�ات والرشكات للحصول 

عىل اجازة سياحة رسمية«. 
وبني أن »يف املحافظ�ة فقط اربع رشكات تمتلك 
االجازة الرس�مية، وهناك مساع لتطوير االماكن 
الس�ياحية س�واء التابع�ة للقط�اع الخ�اص او 
املواقع السياحية االثرية بانواعها لتفعيل قطاع 
الس�ياحة وايجاد طرق جذب الس�ياح والزائرين 
بالذهاب نحو االس�تثمار او التثقيف الس�ياحي  
بتوف�ر خدم�ات متكامل�ة، اذ تس�ر الدوريات 
التفتيشية بالتنسيق مع شعبة السياحة لتفتيش 
ومتابع�ة االلتزام�ات، وتواص�ل اقام�ة الورش 
والندوات ح�ول القطاع املذك�ور، وبالتعاون مع 
جميع الجهات لوضع حل للمش�كالت واملعوقات 
التي تواجه عم�ل الرشكات والفن�ادق واالماكن 
السياحية وتعزيز عالقتها مع الجهات الرسمية 
للوص�ول اىل م�ا نري�ده م�ن طم�وح، ودراس�ة 
املقرتح�ات الت�ي تط�رح بالن�دوات لالس�تفادة 
منها والتعاون مع املحافظة النش�اء اماكن تنزه 
وس�ياحة، ومعالجة التداخل يف عمل مؤسس�ات 
الدولة الصحية، ونقابة العمال واالجهزة االمنية 

من خالل التعاون والتنسيق«. 
وق�ام اصحاب ال�رشكات والعامل�ون يف القطاع 
السياحي بطرح مشكالتهم ومعاناتهم اىل جهات 
رقابية عدة، مطالبني بتوحيد عمل الجهات،ومن 
ضمنها الجه�ة االمنية التي ت�رشف عىل عملهم 
من جمي�ع الجوانب، وبالرغم من عدم امتالكهم 
لإلج�ازات الرس�مية، اال انه�م متواصلون بدفع 
الرضائ�ب،  فضال عن امتالك البعض رخصة من 

وزارة النقل.

اجتاحت الوسط الطبي بصورة الفتة الفوىض، خاصة 
يف مجال الطب التجميلي كحقن الدهون الذاتية التي 
تحتلوي على الخاليلا الجذعيلة ويف معالجلة الصلع 
وتساقط الشعر، وأيضاً يف معالجة العقم، بالرغم من 
أن األبحلاث العلمية العاملية لم تثبت نجاعتها يف هذه 

املجاالت باستثناء بعض األمراض املحدودة.
وتصاعلد الحديلث يف األروقلة الطبيلة والعلمية عن 
الخاليلا الجذعية والقلدرات الكامنة فيهلا، وال تخلو 
مواقلع التواصلل االجتماعلي ملن اإلعالنلات حلول 
الرتويلج للعالج بتقنية الخاليلا الجذعية، أدى ذلك اىل 
اسلتخدامها بشلكل فوضوي يف املراكلز الطبية التي 
تقلدم عالجات غلر مثبتة علمياً، مملا يضع املرىض 

يف دائلرة الخطر.وعن موقلف وزارة الصحة و البيئة 
يف مواجهلة االسلتخدام املفلرط للخاليلا الجذعّيلة، 
اطلعت )اوراق املراقب( عى الدليل التوجيهي لبحوث 
اللذي   ،٢٠٢٠ لعلام  الجذعيلة  الخاليلا  وتطبيقلات 
أصدرته هيئلة املراكز التخصصيلة يف وزارة الصحة، 
وحلّدد األطر و املبلادئ األساسلية والضوابط العامة 
لبحوث وتطبيقات العالج بالطب التجديدي و الخاليا 
الجذعية و أخالقيات البحوث األساسلية و الرسيرية 
طبقاً لسلالمة املريض وضمان فعالية العالج حسب 
الربوتوكوالت العاملية واملعتمدة رسلمياً، مع معالجة 
جميع املخاوف األخالقيلة و العلمية والقانونية، ملنع 

أي تطبيق تجاري غر مثبت علمياً للخاليا الجذعية.

الجذعّيلة  الخاليلا  تقنيلة  على  الضلوء  وسللطت 
واسلتخداماتها املفرطة وتبعاتها يف سلياق التحقيق 

اآلتي.
نقابة أطباء بغلداد أعلنت يف ترصيحات عّدة موقفها 
ملن املراكلز الطبيلة املخالفلة لتعليملات النقابلة، 
حسب ما جاء عى لسلان نقيب أطباء بغداد الدكتور 
مصطفى باسلم السلعدي الذي رصح قائالً: ما يزال 
موضلوع الخاليلا الجذعّية فكلرة يف مرحللة البحث 
والتجربلة، و إن أيلة دراسلة أو فكلرة جديلدة يتلم 
عرضها أوالً عى لجان استشلارية لدى نقابة األطباء 
ووزارة الصحة التي بدورها تصادق عى الدراسلة ، و 
إن كانت هذه الدراسة معرتف بها دولياً، فمن املمكن 

اعتمادهلا ملن قبلل وزارة الصحة و اسلتخدامها يف 
املراكلز الطبية، و أما إن كانت الدراسلة غر معتمدة 
و غلر موقعلة من قبلل اللجان االستشلارية، ال يتم 

اعتمادها نهائياً.
وأضاف: بالنسلبة ملوضوع الخاليا الجذعية، فهي ما 
تزال علميلا تحت التجربة وخاضعلة للجان املراقبة، 

قرارات استخدامها مرتبطة باللجان الطبية.
وأكد يف حديلث: نواجه فوىض كبرة يف اسلتخدامات 
الخاليا الجذعية، واؤيد وجود فوىض يف مراكز التجميل 
وأيضلاً يف مجلال العمليات الجراحيلة، وتوجد مراكز 
مخالفة للضوابط لذا لدى نقابة األطباء قسم إرشاف 
تقع عى عاتقه مسلؤولية تفتيلش هذه املراكز، وإذا 
ما تم الكشلف عن مركز مخاللف للضوابط النقابية 
والوزاريلة، يحال اىل لجلان انضباطيلة واىل الجهات 

األمنية لغرض إتخاذ اإلجراءات القانونية.
وأشار السعدي اىل أنه من الصعب جداً أن تغطي نقابة 
األطباء كل مراكز بغداد، لذا تحاول نقابة األطباء قدر 
اإلمكان الكشف عن العيادات غر املرخصة، ويف حال 
تواجد طبيب يف العيادة، يتم إرسال استمارة استدعاء 
للطبيلب وبإمكانه مراجعة النقابة واسلتئناف عمل 
العيلادة حسلب ضوابط النقابلة بأن تكلون مجازة 

رسمياً من قبل نقابة األطباء.
ويف هلذا الصلدد اجتملع السلعدي بقسلم التفتيش 
واإلرشاف املهنلي يف مقلر النقابلة لإلطلالع عى آخر 
مستجدات عملهم يف رصد العيادات واملراكز املخالفة 
واإلجلراءات املتخذة بحقهم كملا تم اإلطالع عى آخر 
ما تم التوصل إليه بشلأن العيادات املسلتمرة بالعمل 

بالرغم من صدور أوامر بغلقها.
األربعينيلة نلورا الربيعي من سلكنة منطقلة زيونة 
هلي إحدى ضحايا أخطلاء الطلب التجميي يف حقن 
الدهلون الذاتيلة للوجه بإضافلة الخاليلا الجذعية، 
تقلول الربيعي أصابتنلي الصدمة عندملا وجدت أن 
وجهي منتفخ وال يخلو من الكدمات واسلتمرت هذه 

األعلراض واملضاعفات تتفاقم يوماً بعلد يوم، اىل أن 
راجعلت طبيبلاً مختصاً يف شلمايل العلراق وتحملت 

تكاليف السفر والعالج.
وأعربت الربيعي عن استيائها قائلة: تضاعفت اآلالم 
بعلد أن ملأ القيلح وجهلي، ويف حينهلا تيقنت بأن 
الطبيلب الذي قام بحقلن وجهي ال يمتللك كفاءة يف 
عملية الحقن ألنني شلعرت بعد عدة أيام من الحقن 
وكأن وجهلي أصابه العفن نتيجلة خطأ يف الحقن أو 

أن املادة املستخدمة غر مرخصة.
اىل ذللك، أوضحلت نلورا كيلف تواصللت ملع مركز 
التجميلل قائللة: لفلت انتباهلي إعالن علرب تطبيق 
»الفيس بلوك« حول حقن الوجله بالخاليا الجذعية، 
فقلررت خوض التجربة ألنني أعاني كثراً من نحافة 
وجهي و بعد اتصايل باملركز، تبني يل بأن عملية حقن 
الدهون الذاتيلة للوجه بإضافة الخاليا الجذعية ربما 
تلدوم عامني أو أكثلر و إنها عملية آمنلة و بدون ألم 
بتكلفلة 500 أللف دينار عراقلي، و لكنلي يف الواقع 
أنفقلت أضعلاف هلذا املبللغ للتخللص ملن تبعات 
الحقلن املؤذية.و تابعت: لقد اقتحلم مجال التجميل 
كل ملن هلب و دب و لربما تحوللت بعض صالونات 
الحالقلة اىل مراكلز تجميل باتت تسلتخدم التقنيات 
الحديثة بصورة عشلوائية دون توفر الخدمة الالزمة 
يف التعاملل مع املريلض بالرغم من الجهلود الكبرة 
التلي تبذلهلا وزارة الصحة للتصدي لهلذه الظاهرة.

وتحدثت الخمسينية سعدية محمد، وهي من منطقة 
اليوسلفية موضحلة معاناتهلا قائلة: إنهلا قصدت 
إحلدى عيلادات التجميلل لتكثيلف شلعر إبنتها عن 
طريق حقن فلروة الرأس بالخاليلا الجذعية وأكدت: 
بعد الحقن شلعرت ابنتي بصداع شلديد للم يفارقها 
أليلام عدة وبعد مراجعلة العيادة نفلت املعالِجة بأن 

يكون الصداع ناتج عن الحقن.
وأضافلت: اسلتمر الصلداع الشلديد للدى إبنتلي لذا 
ارسللتها للعلالج يف الهند ملن أجل سلحب املادة من 

رأسلها ولكنهلا توفلت يف الهنلد، وَدعت سلعدية إىل 
رضورة التأكلد ملن الشلهادات والرخلص املمنوحة 
للمراكز واختصاصات األطباء الذين يقومون بالحقن 
وملدى تأهلهم للتعاملل مع الحالة وتشلديد الرقابة 
الصحيلة عى مراكز التجميل غر املرخصة مع َسلن 
قانون يغلّلظ العقوبة عى من يتهاون بصحة وحياة 

الناس وتعزيز الوعي الصحي يف وسائل اإلعالم.
و يف اإلطلار ذاتله لجلأ محملد عباس اىل أحلد مراكز 
معالجلة العقم بالخاليا الجذعية، و تعد هذه العملية 
من العمليات املُكلِفلة مادياً و بالرغم من ذلك تبددت 
آماله بعد أن اكتشلف بأن العقم لم يغادره و اكتشف 

بأنه تشبث بوهم العالج السحري.
و يف الوقلت اللذي تنتظلر فيله الجهلات الرسلمية 
أن  للتحلرك، رغلم  إخباريلة  أو  والنقابيلة شلكوى 
اإلعالنلات عن خدمات تلك املراكز والعيادات املخالفة 
تملأ مواقع التواصلل االجتماعي، أكلد نقيب أطباء 
بغلداد د. مصطفى باسلم السلعدي عى أنله يف حال 

الطب التجميلي..فوضى العمل بمنأى عن الرقابة

السياحة في العراق.. واقع متردي وهدر لالقتصاد الوطني من المستفيد 
من آالم النخلة العراقية ؟

العالمية لم تثبت نجاعتهبالرغم من أن األبحاث العلمية 



  

نظم عدد من أه�ايل منطقة اململحة يف 
املثنى، تظاهرة عىل الطريق الرابط بني 
منطقتهم ومرك�ز املحافظة للمطالبة 
الدرج�ة  ورف�ع  الخدم�ات  بتحس�ني 

اإلدارية للمنطقة ملستوى ناحية.
وقال ع�دد منهم إن املنطقة تعاني من 
س�وء يف الخدمات يف كاف�ة القطاعات 

كالكهرباء والطرق والرتبية.
وأش�اروا إىل أنهم س�يقومون بتحويل 
تظاهرته�م إىل اعتصام مفتوح يف حال 
ل�م تنف�ذ مطالبه�م من قب�ل الجهات 

املعنية. 
وكان ع�دد م�ن أهايل منطق�ة اململحة 
ق�د طالب�وا بتحويله�ا إىل ناحي�ة بعد 
اس�تيفائها ال�روط املطلوب�ة وف�ق 
قض�اء  قائمق�ام  رد  فيم�ا  تعبريه�م 
ع�ر  خل�ف  الحس�ن  عب�د  الس�ماوة 

#حچ�ي_com أن اململح�ة تع�د قصبة 
تابعة  لقضاء السماوة وقد تم التحرك 
ع�ىل تحويله�ا إىل ناحي�ة لك�ن هن�اك 
عقبات تواجه ذل�ك منها األرايض التي 
تتكون منه�ا هي ثالث مقاطعات وكل 
مقاطع�ة تتب�ع لقض�اء مع�ني، وهي 
منطقة صناعية وهناك محددات بيئية 
تعارض إنشاء الوحدات السكنية فيها.

فيما تم�ت مخاطب�ة وزارة التخطيط 
لتحويله�ا إىل ناحي�ة وردت ع�ىل ذل�ك 
فيما نوهت إىل رضورة إعداد اس�تبيان 
لأله�ايل برغبته�م يف العائدي�ة إىل أحد 
الث�الث، وأض�اف خل�ف أن  األقضي�ة 
ليس هن�اك اعرتاض ع�ىل تحويلها بل 
هناك محددات تمنع ذلك وما أن تتوفر 

الفرصة لذلك سيتم العمل بموجبها.

أفادت مديرية طرق وجسور ميسان، بسحب 
الشيب  منفذ  طريق  مرشوع  من  العمل 
من  املرشح  ناحية  مع  الرابط  الحدودي 
املنفذة، وإعالنه من جديد لإلحالة  الرشكات 

والتوقيع مع رشكة أخرى.
الدائرة يعقوب يوسف للمربد إن  وقال مدير 
الطريق بطول 44 كيلو وكان بعهده رشكتني 
عامي  بفرتة  وأحيل  عراقية  وأخرى  إيرانية 

توقف  الفرتة  هذه  وشهدت  و2015   2014
توقف  داعش  ضد  الحرب  بسبب  املشاريع 
العمل، مشريا إىل سحب العمل من الرشكتني 
بحسب قرار 347 وتم إعالنه كمناقصة وهو 
لرشكة  العقد  وتوقيع  اإلحالة  دور  يف  اآلن 
للمربد  وردت  عدة  شكاوى  وكانت  أخرى. 
تتحدث عن تردي الخدمات عىل طريق منفذ 

الشيب ومطالبات برضورة تأهيله.

مرصعه  قار  ذي  اهايل  من  شخص  لقي 
منطقة  يف  لغم  انفجار  اثر  باصابته  متأثرا 
عندما  الزبري  لقضاء  التابعة  املاء(  )خرض 
من  آخر  شخص  برفقة  الكمأ  يجمع  كان 

اهايل البرصة.
من  املتويف  الشخص  ان  أمني  مصدر  وقال 
انحاء  كافة  يف  مصابا  وكان  الشطرة  اهايل 
برفقته  كان  الذي  الشخص  وان  جسمه، 

مصاب بيده اليرسى.

أعلنت مديرية الدفاع املدني يف املثنى، ان فرق اإلطفاء التابعة 
لها تمكنت من السيطرة عىل 3 حرائق يف وقت واحد اندلعت 
بسبب  والرميثة  والوركاء  السماوة  بمناطق  بساتني  يف 
ان  جاسم  محمد  العميد  املديرية  عام  مدير  العواصف.وقال 

فرق األطفاء تمكنت من السيطرة عىل تلك الحرائق من دون 
امس  يوم  إىل مديريته دخلت منذ  اي خسائر برشية.واشار 
بحالة استنفار كامل للتعامل مع اي حوادث يف ظل استمرار 

العواصف وسوء االحوال الجوية.

املصايف  عىل  النفط  برميل  سعر  لرفع  كال 
العراقيه ....كال لتحويل الرشكات النفطية 
أن  ..علما  خارسة  رشكات  إىل  الوطنية 
يف  الوحيدة  الرشكات  هي  املصايف  رشكات 
العراق التي تدار ب أيدي عراقية خالصة...

رفع  فبعد  الشعب  لقوت  امتصاص  كفى 
رضيبة  البلد  أبناء  كل  دفع  الدوالر  سعر 
املواطن  يدفعها  العراقيني  الساسة  فشل 

الفقري من قوت يومه. .
بعد أن أصبح الرضر بعامة الناس ها انتم 

 .. خاص  بشكل  املوظفني  نحو  تتجهون 
حيث ان رفع سعر برميل النفط الخام املباع 
من  اضعاف  بخمسة  العراقية  املصايف  اىل 
3.5 دوالر اىل 17.5 دوالر سيؤدي اىل ارتفاع 
اسعار البنزين والگاز ومن ثم ارتفاع كلفة 
النقل وارتفاع اسعار السلع والخدمات مما 
يؤدي اىل انخفاض آخر يف الدخل الحقيقي 

للمواطن العراقي

        * سيد احمد النجفي

من   ، العراقية،  الصحة  وزارة  حذرت 
فريوس  من  الجديدة  الساللة  دخول 
من  يومني  بعد  البالد،  إىل  كورونا 
الشعبي  االلتزام  الوزارة لضعف  انتقاد 
انتشار  ملكافحة  الوقائية  باإلجراءات 

الفريوس.
عدد  يف  ارتفاعا  املنطقة  وتشهد 
القيود  لتشديد  وإجراءات  اإلصابات 
املسؤولني  بحسب  لكن  الصحية، 
عن  عزفوا  »املواطنني  فإن  العراقيني 
االلتزام باللوائح واإلجراءات الوقائية«.

إن  العراقية  الصحة  لوزارة  بيان  وقال 
يستهينون  املواطنني  »أغلبية  إن  هناك 
ويتعمدون  الوقائية«،  باإلجراءات 
منتقدة  الكمامة«،  ارتداء  »عدم 
بكل مرافق  اىل طبيعتها  الحياة  »عودة 
العزاء  مجالس  إقامة  والسيما  الحياة، 
االنتخابية  والتجمعات  واألفراح 
مؤسسات  التزام  وعدم  واملؤتمرات، 
داخل  الوقائية  باإلجراءات  الدولة 

مؤسساتهم«.
»استئناف  من  الوزارة  وحذرت 
البرشية  التجمعات  ذات  النشاطات 
املراقد  وزيارات  الجماعة  كصالة 

واملقاهي  واملطاعم  واملوالت  واألسواق 
التزاور  عودة  وكذلك  واملتنزهات، 
واستئناف  االجتماعية  واالنشطة 
التحية  تبادل  من  االجتماعية  العادات 

باملصافحة واملعانقة والتقبيل«.
العراقية  الصحية  السلطات  وتتخوف 
من انتشار واسع للساللة الجديدة من 
أشد  بإنها  املعروفة  كورونا،  فريوس 
عدوى من الساللة األصلية قد يؤدي إىل 

انهيار النظام الصحي يف العراق.
االلتزام  تراخي  بسبب  تتزايد  املخاطر 
عضو  وحذرت   .. الوقاية  بإجراءات 
وزارة  يف  اإلعالمي  الطبي  الفريق 
الصحة، ربى فالح، من إن »األطفال هم 
الفئات العمرية املعرضة لإلصابة  أكثر 
بالفريوس الجديد«، بحسب ترصيحات 

نرشتها.
بغلق  العراقية  السلطات  ووجهت 
ظهور  سجلت  التي  الدول  مع  الحدود 
من  الجديدة  بالساللة  إصابات 
القادمني  العراقيني  وحجر  الفريوس، 

منها ملدة 14 يوما.
كما هددت بغلق املنشآت التي ال تلتزم 
بإجراءات الوقاية من فريوس كورونا، 

والكليات  الجامعات  من  وطلبت 
طالب  ألي  السماح  بـ«عدم  واملدارس 
أو  للكليات  الدخول  تدرييس  كادر  أو 

املدارس بدون ارتداء الكمامات«.   
8 ماليني جرعة من  العراق  استلم  و 
باسم  املتحدث  وقال  فايزر،  لقاح 
وزارة الصحة العراقية سيف البدر إن 
»الوزارة استوردت الثالجات الخاصة 

بحفظ هذه اللقاحات.
تتخوف  الصحة  وزارة  فان  ذلك  اىل 
من إهمال املواطنني إجراءات التباعد 

وااللتزام بارتداء الكمامات
وسجل العراق،  1134 إصابة جديدة 
ملعدالت  استمرار  يف  وفيات،  وتسع 
والتي  نسبيا،  املنخفضة  اإلصابة 

يسجلها العراق منذ ديسمرب املايض.
األرقام  أن  يعتقدون  مختصني  لكن 
إىل  تصل  قد  لإلصابات  الحقيقية 
انخفاض  العدد، ويعزون  ضعف هذا 
تعقيدات  إىل  الرسمية  األرقام 

اجتماعية وتقنية وحكومية.
وعىل الرغم من عدد اإلصابات املعلن، 
بدأت محافظات عراقية بإعادة فرض 
املشددة  االجتماعي  التباعد  إجراءات 

الحكومية  الدوائر  يف  الدوام  وتقليل 
واملدارس، مما يشري إىل وجود قلق يف 

البالد من ارتفاع اإلصابات.
يف  املسجلة  اإلصابات  وتجاوزت 

جعله  مما  إصابة،  ألف   627 العراق 
اإلصابات  حيث  من  عربي  بلد  أعىل 
تسجيال  املنطقة  بلدان  أعىل  وثالث 

لإلصابات.
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كأن على
 رؤسهم الطير

حسبي الله ونعم الوكيل عليكم ياوزارة التجارة 
م�ن وزيركم ألصغ�ر موظف بال�وزارة ... فمنذ 
أكث�ر م�ن ٣أش�هر نناش�د ونس�تنجد بالس�يد 
وزي�ر التج�ارة املح�رتم و)ليس م�ن رد ( الذي 
يط�رق  باب املس�ؤول ال يعني ب�دون كرامة... 
معقولة اليوجد مس�ؤول بالوزارة يستطيع حل 
مش�كلتنا البس�يطه جدا... وزارة فاش�لة بكل 
املقاييس.. مواطنة فقرية تناش�د الوزير وليس 
من مجيب.... حس�بي الله ونعم الوكيل عليكم 
ي�اوزارة التجارة م�ن وزيركم ألصغ�ر موظف 

بالوزارة ....
                         * سوسن رسول

االخ�وان يف امان�ة بغ�داد ..  أدخل�و للش�وارع 
الداخلية لالس�كان .. حالة يرثى لها تبليط منذ 
تأسيس االس�كان عام 1965 ولحد االن تحولت 
اىل مطبات وحفر وطني وخاصة ش�ارع السوق 
قرب الجامع وش�ارع العيادة الشعبيه وشارع 
مدرسة آمنة بنت وهب ...إرحموا من يف األرض 

يرحمكم من يف السماء.

             * حاج أبو محمد السنجري

الس�يد رئيس مجلس الوزراء املحرتم.....
م/مناشدة

نرج�و م�ن جنابك�م الكري�م االس�تجابة 
ملناش�دة عدد من املدرس�ني الذين شملهم 
ق�رار الرتي�ث باالج�ازات الدراس�ية لعام 
٢٠١٤ والذين لديهم ضمان مايل من وزارة 
الرتبيه ولكن وزارة الرتبيه لم تفي بوعدها 

وضاع حقهم وتقدم بهم العمر......

                       * حيدر العراقي

ولجنة  والتنفيذية  الترشيعية  الحكومة  كل  نناشد 
األمن والدفاع والجنة املالية يف الربملان وكل النواب 
لسنة  فاملوازنة  وتضميننا  إنصافنا  يف  بأرسهم 
واملستقيلني   ، عقودهم  املفسوخة  نحن   2021
التعيني،  وإلغاء   ،  2018  2017 والفاحصني   ،
والهاربني ، وامللحق ج ، والعقود ، وحماية املنشأة 
. بالعودة إىل الخدمة يف صفوف القوى األمنية ألننا 
املاضية  الفرتة  طيلة  وهمش  ملفنا  وسوف  ظلمنا 

ونتأمل كل الخري من حكومتنا اإلبوية التي التتقبل 
تاريخه  يف  العظيم  العراق  أبناء  نحن  لنا  الظلم 
القادة  التي سجلها كل  الحافل باملواقف الشجاعة 
نحن  حكومتنا  فيا  شعبهم  أبناء  إتجاه  الرشفاء 
الداخلية املعنيني بالعودة إىل الخدمة  رشائح وزارة 
الله  ومن  ملبارشة  األوامر  إصدار  منكم  ننتظر 

التوفيق للجميع .

                                * منري النعيمي

مناشدة
اىل من يهمه األمر و اىل كل انسان رشيف

نحن مجموعة من ذوي شهداء الداخلية واملتطوعني الجدد الذين صدر بهم امر اداري 
 )900(  )785( عددهم  والبالغ  واستحداث(  31/12/2019)حذف  بتاريخ  بالتعيني 
)530( واىل اليوم لم يصدر بنا امر مبارشة علمآ نحن شملنا بقانون االقرتاض الفقرة 
الذين اكملو اجراتهم نحن ذوي الشهداء ومتطوعني جدد نطلب من كل انسان   )4(
قانونية  إجراءاتنا  كافة  علمآ  املبارشة  امر  اصدار  با  وانصافنا  معنا  الوقوف  رشيف 
الصحة  بدوام  لكم  تمنياتنا  مع  واملماطلة  التأخري  هذا  كل  يستوجب  وال  وسليمة 

والعافية والتوفيق الدائم

                                                     * عيل ابو حسني الشمييس

جدد العرشات من خريجي كليات الهندسة يف 
الحكومة  مباني  قرب  تظاهرة  تنظيم  املثنى،، 
املؤسسات  يف  عمل  بفرص  للمطالبة  املحلية، 

لحكومية.
واحتجاجهم  تظاهراتهم  إن  منهم  عدد  وقال 
لحني  ستستمر  سنة  من  أكثر  منذ  املستمرة 

من  تعاني  التي  املهندسني  رشيحة  إنصاف 
العام  القطاعني  يف  العمل  فرص  توفري  عدم 

والخاص.
إىل 250 مهندسا  أن عددهم يصل  إىل  وأشاروا 
عملية  يجعل  مما  االختصاصات  مختلف  من 

تعيينهم أمرا سهال عىل الجهات املعنية.

مناشدة الى رئيس الوزراء

تقاطع / املأمون / سيد الحليب عند اإلشارة الضوئية 
فيه حفر كثرية جدا يرجى تصليحها مع التقدير.

أعتقد فرتة الحظر تخدم لتعديل كل الشوارع.

                                   * فائ�دة ع�الء الدي�ن 

سحب العمل من مشروع
 طريق منفذ الشيب 

تظاهرة في المثنى للمطالبة
 برفع الدرجة اإلدارية لمنطقة المملحة

خطر ساللة كورونا الجديدة وصل .. ضعف االلتزام بالعراق يثير القلق البالغ

أمور  أولياء  من  عدد  طالب 
واسط  محافظة  يف  الطلبة 
عدم  املختصة برضورة  الجهات 
السنة  نصف  امتحانات  تأجيل 
إن  منهم  عدد  العام.وقال  لهذا 
املايض  العام  يف  مرت  املحافظة 
ظهور  بسبب  صعبة  بتجربة 
كورونا  بفريوس  إصابات  أول 
نصف  امتحانات  تعليق  وتم 
األزمة  خلية  من  بقرار  السنة 
استمرت  فيما  حينها  يف  املحلية 
الذي  األمر  املحافظات  باقي 
أربك العملية التعليمية.كما دعوا 
املختصني يف هذا الشأن إىل حسم 

من  تخوفا  مبكر  بشكل  األمر 
بالساللة  اإلصابات  عدد  زيادة 
كورونا  فايروس  من  الجديدة 
والذهاب باتجاه إجراءات وقائية 
العليا  اللجنة  أن  أكرب.يذكر 
يف  الوطنية  والسالمة  للصحة 
العراق أعلنت يوم أمس تسجيل 
الجديدة  بالساللة  إصابات 
سبقها إعالن عن حظر التجوال 
واألحد  والسبت  الجمعة  أيام 
يف  جزئيا  الحظر  يكون  فيما 
باقي األيام فيما لم تحسم وزارة 
إىل  االمتحانات  موضوع  الرتبية 

اآلن.

أولياء أمور في واسط يطالبون بضرورة عدم تأجيل امتحانات نصف السنة

ضحايا ابرياء جدد
 من المدنيين بسبب المخلفات الحربية 

حفر و مطبات

»اني مغلوب  فانتصر« 

رحم اهلل من عمل عمال صالحا فاتمه

الوسطاني  الشارع   / /الشعلة  الرشيد  بلدية  مسؤولية  قاطع  ضمن 
اصبحت  )جوبة مال غنم (والبلدية ال تحاسب احد كأن االمر ال يعنيها 

)ربما قبضت ثمن سكوتها (

حديث العدسة

* عباس مهدي

تجدد المطالبات
 في المثنى بتوفير فرص عمل لخريجي الهندسة

لمصلحة من .. ؟؟

حالة يرثى لها

اخماد 3 حرائق تسببت بها العواصف في المثنى



قالشت الرابطشة األملانية للشركات املنتجة 
ملسشتحرضات العنايشة بالجسشم إن حمام 
الششعور  عشى  يسشاعد  الدافشئ  القشدم 

باالسرتخاء ويقوي املناعة.
وأوردت الرابطشة األملانية أنشواع الحمامات 

للقدم، ومن أبرزها:
حمام دافئ:

للششعور باالرتخشاء يمكشن وضشع األقدام 
ملشدة 10 إىل 20 دقيقة يف مشاء دافئ ترتاوح 
درجشة حرارتشه بشن 36 و38 مئوية. ومن 
خشالل إضافة زيشت الالفندر يمكشن زيادة 

تأثشر التدفئشة مشن ناحيشة والتخلص من 
التوتر النفيس من ناحية أخرى، كما يمكن 
تنششيط الدورة الدموية مشن خالل إضافة 

الزعرت أو الروزماري أو ملح البحر.
حمامات تبادلية:

تعمشل الحمامشات التبادليشة عشى تقويشة 
املناعشة، ولهشذا الغشرض يحتشاج املشرء إىل 
دلوين، أحدهما به ماء دافئ ترتاوح درجة 
حرارته بشن 36 و38 مئوية واآلخر به ماء 
بشارد، عى أن يتم وضع األقشدام يف دلو املاء 
الدافشئ ملدة 5 دقائشق تقريبا، ثم وضعها يف 

دلو املشاء البارد ملشدة ترتاوح بشن 10 و15 
ثانيشة، ويراعشى تكرار هشذا الحمشام عدة 
مرات، ثشم تجفيف األقدام جيشدا وتدفئتها 

من خالل ارتداء الجوارب.
حمام القدم الدافئ:

حمام متصاعد:
يعمل الحمام املتصاعد عى تنشيط الدورة 
ولهشذا  باالسشرتخاء.  والششعور  الدمويشة 
الغرض يتم وضع األقشدام يف ماء دافئ مع 
زيشادة درجة حرارته بششكل تصاعدي من 
20 إىل 34 إىل 40 مئويشة عى مدار نحو ربع 

ساعة.
وأشارت الرابطة إىل أن حمام القدم الدافئ 
ال يعد مناسبا لألششخاص املصابن بتخثر 

الدم يف األوردة وكذلك مرىض القلب.
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يششخر بعض األششخاص بصشوت عشال بغيض أثنشاء النوم 
األكثر هدوءا، ما يفسشد فرص النوم ألي ششخص يششاركه 
الغرفة.ولكشن حتشى أولئشك الذين ال يششخرون، يتنفسشون 
بصشوت أعشى عندما ينامشون، فمشا السشبب وراء ذلك؟.قال 
الدكتور تيموثشي مورغنثالر، اختصايص أمراض الرئة وطب 
النشوم يف »مايو كلينك« يف مينيسشوتا، إن الصوت الذي يصدر 
عنشد التنفس - سشواء عند االسشتيقاظ او النشوم - ناتج عن 
اهتشزاز الهواء الذي يمر عشر أنبوب التنفشس. ويعتمد مدى 
ارتفاع أصوات التنفس عى مدى ضيق أنبوب التنفس ومدى 
رسعة مرور الهواء عره. وعندما تتنفس، فإن حركة الهواء 
الرسيعة التي تتدفق إىل مجرى الهواء العلوي - وهو جزء من 
الجهاز التنفيس يمتد من الفم إىل الحنجرة - يقلل الضغط يف 
الجهاز التنفيس بأكمله، املعروف أيضا باسشم مجرى الهواء. 
ويمكشن أن يؤدي تغير الضغط هشذا إىل انهيار مجرى الهواء 
العلشوي الشذي يعيشق التنفس. ويمنشع االنعشكاس يف مجرى 
الهشواء العلوي هذا االنهيار ويبقشي األنابيب مفتوحة عندما 
تكون مسشتيقظا.وقال مورغنثالر لش »اليف ساينس«: »ألنه 
مفتشوح، فإن التدفق عر مجشرى الهواء هذا ليس مضطربا، 
لذلك يتحرك الهشواء بدون الكثر من األصوات«. ولكن عندما 
تكون نائما، ال يكون رد الفعل هذا قويا. ويميل مجرى الهواء 
العلوي إىل االنهيشار جزئيا، ويصبح التنفشس أكثر ضوضاء.

وأضشاف مورغنثالشر أن النشوم، خاصشة أثنشاء حركشة العن 
الرسيعشة )REM(، يؤدي أيضا إىل انخفشاض توتر العضالت 
حشول مجرى الهواء. وبمعنى آخر، تسشرتخي العضالت التي 
تدعم مجشرى الهواء، ما يسشمح بانقباض أنبشوب التنفس.

وعندمشا يضيق مجشرى الهواء، تشزداد رسعة تحشرك الهواء 
خاللشه. ويهتز الهواء أكثر ويصشدر صوتا أعى. ويعني ضيق 

النفس أيضا أن أنفاسك تصبح رسيعة وضحلة.

لماذا نتنفس بصوت
 عال عند النوم؟

عقار »إيفابرادين«  
يعالج سرعة ضربات 

القلب

أجشرى باحثشون دراسشة عى أثشر الخل عى نسشبة 
السكر يف الدم، وتوصلوا إىل نتائج إيجابية.

وششملت الدراسشة، التي أجراها باحثون من قسشم 
التغذيشة يف جامعشة والية أريزونا، 19 ششخصا غر 
مصابن بالسشكري، ثمانية منهم كانوا حساسشن 
لألنسولن، و11 مقاومن، و10 مصابن بالسكري.
والحظ الباحثون أن تناول الخل يزيد من حساسشية 
األنسشولن خالل فشرتة 60 دقيقة بعشد الوجبة لدى 

األشخاص الذين يعانون من مقاومة األنسولن.
وششهد مرىض السشكري أيضا تحسشنا يف حساسية 

األنسولن بعد تناول الخل.
واستششهد مجتمع مرض السكري العاملي بالبحث، 
الذي أظهر أن خل التفاح يمكن أن يقلل بشكل كبر 

من نسبة الجلوكوز يف الدم بعد الوجبة.
وأششار الباحثون إىل »أهميشة الحفاظ عى تركيزات 

مقبولة للجلوكوز يف الدم ملرىض السكر«.

بتحديشد  كبشر  اهتمشام  »هنشاك  وأضافشوا 
األطعمة وأنماط النظشام الغذائي، التي من 
شأنها مسشاعدة مرىض السكري عى إدارة 

حالتهم«.
ويف حشن أن خشل التفشاح يمكشن أن يكشون 

مفيشدا يف إدارة مرض السشكري، فإن الطريقة 
األكثر فعالية هي تجنشب الكربوهيدرات املكررة 

والسكر. 

الخل يساهم بخفض نسبة السكر في الدم

الوقاية من أمراض القلب تحمي من اإلصابة بالخرف

تحذير لألب.. ال ترفع طفلك من ذراعه

حمام القدم الدافئ يعمل على االسترخاء وتقوية المناعة

السعال المزمن.. مؤشر لمرض خطير

قالت دراسشة نشرت يف مجلة 
ألمشراض  األمريكيشة  الكليشة 
القلشب، إن الوقاية من أمراض 
الدمويشة  واألوعيشة  القلشب 
مشن خشالل اتبشاع العديشد من 
اسشرتاتيجيات الوقاية سيؤدى 
إىل تأخشر أو إيقشاف التغرات 
الدماغية التشي يمكن أن تؤدي 
إىل الخرف، طبقشا لتقرير نر 

يف موقع ميديكال اكسريس.
الدراسشة أن تصلب  وأظهشرت 
الدهشون  تراكشم  أو  الرايشن 
والكوليسشرتول واملواد األخرى 
يف جشدران الراين الذي ينتج 
عنها اإلصابشة بأمراض القلب 
واألوعية الدموية، قد يؤدى اىل 
اإلصابشة بالخشرف والزهايمر، 
حيشث تبشن أن هنشاك عالقشة 
بن تصلشب الراين والضعف 

اإلدراكي لدى مرىض الخرف.
وتوصلشت الدراسشة أن اتبشاع 
األششخاص لسشبل الحمايشة 
مشن أمشراض القلشب وتصلب 
يف  تسشاعد  قشد  الرايشن 
الحمايشة مشن اصابتشك من 

الخشرف يف املسشتقبل، والشذي 
يعشد مشن األسشباب الرئيسشية 
للوفشاة واإلعاقة حشول العالم، 
حيث يعاني 50 مليون شخص 

حالًيا من الخرف.
وأوضشح الباحثشون أن مرىض 
القلشب والزهايمر قشد يعانون 
مشن املشرض بشدون أعشراض 

لفشرتات طويلشة مشن العمر يف 
وقت مبكر من الحياة.

مخاطشر  أن  الباحثشون  وأكشد 
القلشب  بأمشراض  اإلصابشة 
مرتبطشة  الدمويشة  واألوعيشة 
يف  الغذائشي  التمثيشل  بنقشص 
الدمشاغ، بمشا يف ذلشك املناطشق 
بتأثرهشا  املعروفشة  الدماغيشة 

بالخرف.
أن  الدراسشة  نتائشج  وقالشت 
السشيطرة عشى عوامشل خطر 
القلشب  بأمشراض  اإلصابشة 
وقشت  يف  الدمويشة  واألوعيشة 
مبكر مشن الحياة يقلل احتمال 
تعشرض الدمشاغ الحًقشا للخلل 

اإلدراكي.

ذكرت مؤسسة الرئة األملانية 
ينشذر  املزمشن  السشعال  إن 
باإلصابشة باالنسشداد الرئوي 
املزمشن COPD، وهشو مرض 
خطر يهدد الحياة.وأوضحت 
املؤسسة أن االنسداد الرئوي 
املزمن يعني تضييق الششعب 
الهوائيشة بسشبب العمليشات 
االلتهابيشة، ومشن ثم تعرض 
الرئشة للرضر، مششرة إىل أن 
الرئييس  التدخن يعد السبب 
لإلصابة بهذا املرض الخطر.

ويعد السشعال مزمنا يف حال 

اسشتمراره ملشدة تزيشد عشى 
سشنة، وإىل جانب السشعال 

املزمشن تششمل األعشراض 
التنفشس  ضيشق  أيضشا 

ووجشود دم يف املخشاط.
الششفاء  يمكشن  وال 
مشن االنسشداد الرئوي 
املزمشن، ولكشن يمكن 
عالجشه جيدا وإيقاف 
خشالل  مشن  تطشوره 
املوسشعة  األدويشة 
للشعب الهوائية، مع 

اإلقالع عن التدخن.

الصحة العالمية تحذر 6 دول أفريقية من اإليبوال

علماء يطورون رقعة جلدية توفر قدرات مراقبة صحية شاملة

طلبت منظمة الصحة العاملية 
مشن 6 دول أفريقية أن تكون 
يف حالة تأهب الحتمال وجود 
إيبشوال،  بفشروس  إصابشات 
حيث أبلغت غينيشا يوم أمس 
الثالثشاء عشن حشاالت جديدة، 
وقالشت جمهوريشة الكونغشو 
اإلصابشات  إن  الديمقراطيشة 
الجديشدة هشي عشودة ظهور 

لتفيش سابق.
وأعلنت غينيا تفيش الفروس 
يوم األحد املايض يف أول عودة 
للمشرض هنشاك منشذ تفشيش 
أكشدت  بينمشا   ،2016-2013
الكونغشو 4 حاالت جديدة هذا 

الشهر.
سارعت السلطات الصحية إىل 
االسشتجابة للحاالت يف غينيا، 
تكشرار  منشع  عشى  حريصشة 
آخرتفشيش يف غشرب إفريقيا، 
والشذي أودى بحيشاة أكثر من 
11300 شخص، معظمهم يف 

غينيا وسشراليون وليبريا يف 
أسوأ وباء إيبوال عى اإلطالق.

هاريس،  مارجريشت  وقالشت 

مشن منظمة الصحشة العاملية 
يف إفشادة صحفيشة يف جنيشف 
»لقشد نبهنشا بالفعشل الشدول 

الشش 6 املجشاورة، بمشا يف ذلك 
بالطبشع سشراليون وليبريا، 
وهم يتحركون برسعة كبرة 

لالسشتعداد والبحشث عشن أي 
إصابة محتملة«.

لغينيا  املجشاورة  الشدول  ومن 
السشنغال وغينيا بيساو ومايل 
وسشاحل العشاج وسشراليون 

وليبريشا.
وسشجلت غينيا حتشى اآلن ما 
يصل إىل 10 حاالت يششتبه يف 
إصابتهشا بفشروس إيبوال و5 
وفيشات، وقالت وزارة الصحة 
يشوم الثالثشاء إنهشا حشددت، 
منذ إعالن تفشيش املرض يوم 
األحشد، 115 مخالطا للحاالت 
املعروفشة يف مدينشة نزريكور 
بجنشوب رشق البشالد و10 يف 

العاصمة كوناكري.
وفًقا ملنظمة الصحة العاملية، 
يتشم إجراء التسلسشل الجيني 
لعينشات اإليبشوال مشن كل من 
الكونغو وغينيشا ملعرفة املزيد 
عن أصول الفاشيات وتحديد 

السالالت. 

حشذرت الرابطشة األملانيشة ألطبشاء األطفال 
واملراهقشن من رفشع الطفشل الصغر من 
الذراعن نظشراً ألن املفاصل لدى األطفال 

الصغار تكون ضعيفة.
وأوضحت الرابطة أن سشبب هذا الضعف 
يرجشع إىل عدم اكتمال نمو املفاصل، كما 
تكون األربطة مرتخية، ومن ثم يمكن أن 
يتعرض املفصل للخلع بسشهولة، ومن ثم 

يشعر الطفل بآالم شديدة.
ويمكن مالحظة ذلشك من خالل وضع حماية 

الذراع، حيث يحرص الطفل غالباً عى جعل الذراع 
يف وضشع مثنشي ومضغوطشاً بعض الشيشء نحو 

البطن.
وتستلزم هذه الحالة الذهاب إىل الطبيب يف أرسع 
وقشت ممكن مشن أجل تصحيح موضشع املفصل. 
أمشا يف حالة إهمال العالج، فسشيعاني الطفل من 

محدودية حركة الذراع بشكل دائم.
وعن الطريقشة الصحيحة لرفشع الطفل الصغر، 
أوضحشت الرابطشة أنشه ينبغشي رفعه مشن تحت 

اإلبطن أو حمله من القفص الصدري.

كششفت دراسشة جديدة من كلية الطب 
دييجشو  بسشان  كاليفورنيشا  بجامعشة 
بالواليشات املتحدة أن عقشار إيفابرادين  
الذبحشة  أعشراض  ملعالجشة  املسشتخدم 
الصدرية يعالج متالزمة تسارع رضبات 
القلشب االنتصابي الوضعشي، حيث يؤثر 
هشذا االضطشراب املعقشد عشى الجهشاز 
العصبى الالإرادى بالجسشم، ما يؤدى إىل 
ارتفاع معدل رضبشات القلب، عادًة عند 
الوقوف، وفًقا ملوقع ميدكال إكسشريس 

.medicalxpress
عقشار  أن  الدراسشة  مؤلفشو  وأوضشح 
إيفابراديشن يؤثشر عشى معشدل رضبات 
ومسشتويات  الحيشاة  ونوعيشة  القلشب 
البالزمشا ىف األششخاص الذيشن يعانشون 
من اإلجهاد وفششل  القلشب االحتقاني، 

واعتالل عضلة القلب. 
وتمشت تجربشة عقشار إيفابراديشن عى 
الذين يعانون من تسارع معدل رضبات 
القلشب، فوجشدوا تحسشًنا يف األعشراض 
ونوعيشة الحياة بششكل عام بعد ششهر 

واحد من تناول الدواء.
وقشال بام تاوب، طبيشب القلب واألوعية 
جديشد  عامشل  »إيفابراديشن  الدمويشة: 
إدارة  ِقبشل  مشن  عليشه  املوافقشة  تمشت 
األغذيشة والعقاقر لفششل القلشب، لكن 
بناًء عشى آليتشه، اعتقدنا أنشه يمكن أن 
يكون مفيشًدا للمرىض الذين يعانون من 
ارتفشاع رضبشات القلشب ألنشه يقلل من 
معدالتهشا  دون التأثشر عشى ضغط 
الدم«.وأششار الباحثشون أيًضا إىل 
أن إيفابراديشن يمكشن تحملشه 
دون أى آثار جانبية 
كبرة بينما األدوية 
األخرى املستخدمة 
معدل  لخفششششض 
القلشب،  رضبشات 
مثل حارصات بيتا، 
تسشبب  أن  يمكشن 
وانخفاض  التعشب 

ضغط الدم.

طور العلماء رقعة جلدية صغرة يمكن ارتداؤها عى الرقبة، 
تعمشل عى تتبشع معدل رضبات القلب وضغشط الدم، وكذلك 
مسشتويات الجلوكوز، إضافة إىل قيشاس كميات الالكتات أو 

الكحول أو الكافين يف دم مرتديها.
وقشال رئيشس الباحثشن لو يشن مشن جامعشة كاليفورنيا يف 
بيان صحفي: »هذا النوع مشن األجهزة التي يمكن ارتداؤها 
سشيكون مفيًدا جشًدا لألششخاص الذين يعانشون من حاالت 
طبية أساسشية ملراقبشة صحتهم بششكل منتظم. سشتكون 
أيًضا بمثابة أداة رائعة ملراقبة املريض عن ُبعد، خاصة أثناء 

جائحة كورونا«.
باإلضافشة إىل مراقبة الحشاالت املزمنة مثل مرض السشكري 
وارتفشاع ضغط الشدم، وتحديشد بداية تعفن الشدم، يمكن أن 

تساعد الرقعة يف التنبؤ باألشخاص املعرضن لخطر اإلصابة 
بأعشراض كورونا الششديدة.وبما أن الرضع يف وحدة العناية 
املركزة لحديثي الوالدة يحتاجون إىل مراقبة صحية مكثفة، 
يقرتح الباحثون أن الرقعة يمكن أن توفر إرششادات صحية 

شاملة دون الحاجة إىل األنابيب والقسطرة.
قال الدكتور جوزيف وانغ، املششارك يف البحث: »الجديد هنا 
هشو أننشا نأخذ مستششعرات مختلفشة تماًمشا ودمجها مًعا 
عى منصشة صغرة واحشدة تششبه الطوابشع. يمكننا جمع 
الكثر من املعلومات باسشتخدام هذا الجهاز القابل لالرتداء 
والقيشام بذلك بطريقة غر جراحية، دون التسشبب يف إزعاج 

أو مقاطعة النشاط اليومي للمريض”.
لبنشاء جهازهشم القابل لالرتشداء، قام الباحثشون بدمج عدة 

مجسشات صغرة مختلفشة يف طبقة رقيقة مشن البوليمرات 
املطاطيشة. يف وسشط الرقعة يوجد مستششعر ضغشط الدم، 
والشذي يتميشز بشزوج مشن محشوالت طاقشة املوجشات فوق 
الصوتيشة الصغرة. يعكس املحشوالن املوجات فوق الصوتية 
من الريان ويقيسان املوجات املرتدة لحساب ضغط الدم.

كمشا يعمشل زوج مشن األقطشاب الكهربائيشة املطبوعة عى 
الشاشة كمستششعرات كيميائية، ويستخدم أحدهما عقاًرا 
يسمى بيلوكاربن للحث عى التعرق، مما يسمح له بقياس 
مستويات الالكتات والكافين والكحول يف العرق الذي يفرزه 
الجلشد أسشفل الرقعة، يف حن يسشتخدم مستششعر القطب 
الكهربائي اآلخشر صدمة كهربائية صغرة للحث عى إطالق 

السائل الخاليل، والذي يستخدم لقياس الجلوكوز.
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االستفتاح .. تقليد شرقي يفرح الباعة في األسواق العراقية

news

يدعى  أمريكي  رجل  اختفى 
كرستوفر فويتل »50 عاما« من 
الوجود يف ظروف غامضة بعد أن 
صحيفة  شقته.وأفادت  إىل  دخل 
يف  املحلية   »Mission Local«
سان فرانسيسكو،  بأن كامريات 
 9 يف  فويتل  رصدت  املراقبة 
ولم  شقته،  إىل  يدخل  وهو  يناير 
يف  يظهر  ولم  بتاتا،  يغادرها 
قرب  املثبتة  الكامريات  عدسات 
منزله، ولم يعثر له عىل أثر. وفقا 
الرشطة  اليوم.وتبحث  لروسيا 
حاليا عن فويتل، فيما استعانت 
عائلته بمحقق خاص لكشف لغز 
الغامض.الالفت  االختفاء  هذا 
قاموا  الذين  الرشطة  رجال  أن 

لم  وتفحصها،  شقته  بتفتيش 
يجدوا أي يشء مريب، فيما كان 
أن  أقاربه  مغلقا.ويروي  بابها 
آخر رسالة نصية أرسلها فويتل 
يقول:  فيها  وكتب  أخته  ابنة  إىل 
»من فضلك قويل لالرا )شقيقته( 
أمر  إنه  الرسائل.  تتحرى عن  أن 
االتصال  املرأة  عاجل«.وحاولت 
جدوى،  دون  من  لكن  بشقيقها 

وال أحد يرد.
فويتل  بأن  أيضا  أقارب  وشهد 
أن  قبل  بغرابة  يترصف  كان 
يختفي، وكتب منشورات مريبة 
عىل حسابه يف »فيسبوك« تحدث 
الجبال،  إىل  الهروب  عن  فيها 
مشتكيا من أنه »غري آمن«.وذكر 

أيضا بأن الرجل لم يكن يزاول أي 
وكان  األخرية،  السنوات  يف  عمل 
أن  حني  يف  االكتئاب،  من  يعاني 
جريانه وصفوه بأنه سخي جدا.

وما زاد من غموض هذا االختفاء، 
رواية ملعارفه تحدثت عن التقائه 
يدعى  بمترشد  سنوات  عدة  قبل 
السحر،  شغوفبأعمال  بود، 
بمثابة  املترشد هو  فإن  وبرأيهم 
االختفاء  هذا  لغز  »مفتاح« 
الخاص  املحقق  الغامض.أما 
هذه  يف  غرابة  األكثر  أن  فريى 
كامريات  تسجيالت  أن  الحادثة 
املراقبة تؤكد أن فويتل لم يغادر 

شقته، وبدا كما لو أنه تبخر.

حقق�ت لعب�ة الفيدي�و »غراند ثيف�ت أوتو يف« 
مبيع�ات ل� 20 مليون وحدة يف 2020، مما رفع 
مجموع قيمة املبيعات إىل 140 مليون دوالر منذ 
إطالقها األويل يف 2013. وجاء ذلك وفقاً لألرقام 
الت�ي نرشتها تقاري�ر أرباح رشك�و »تيك تو«، 
كم�ا ذكر موقع »يس إن ب�ي يس«.وبعد ثمانية 
أعوام عىل إطالقها تقريب�اً، تحقق أضخم لعبة 
فيدي�و »غراند ثيف�ت أوتو يف« أفض�ل املبيعات 
ع�ىل اإلطالق، كما قال املدي�ر التنفيذي للرشكة 
ش�راوس زيلنيك، يف حديث تلفزيوني مع جيم 
كرام�ري مؤخ�راً. وأش�ار زيلني�ك إىل أن صناعة 
ألعاب الفيديو تماماً كما نمو أعداد املش�ركني 
يف اش�راكات ب�ث الفيديوه�ات قد اس�تفادت 
م�ن املس�تهلكني الباحثني عن املزي�د من املتعة 

املنزلية يف خضم الجائحة.

رجل يدخل بيته ويختفي من الوجود ! لعبة تحقق
 140 مليون دوالر !
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ينترش تقليد »االس�تفتاح« عند الباعة املتجولني 
وأصحاب املحال التجارية يف عموم أسواق الرشق 
األوس�ط، من ضمنها العراق الذي يفاخر ش�عبه 

بكرم الضيافة.
ووفقا لهذا التقليد، يُس�مح ألول زبون خالل يوم 
العمل بدفع الثمن الذي يريد يف مقابل الس�لعة أو 
الخدمة التي يحصل عليه�ا من دون اعراض أو 
مس�اومة من البائع، إذ يُنظر إىل عدم البيع ألول 
زبون كنذير شؤم يمّهد ليوم سيشّح فيه الرزق.

وقال محمد جبار )39 عاما( الذي يعمل يف سوق  
، إن »أول زبون يس�تقبله التاجر يف الصباح يأتي 

من الله ومعه الرزق والخري«.
وكم�ا ح�ال جمي�ع أصح�اب املح�ال املبنية من 
الحج�ر املنترشة داخل أزقة س�وق أربي�ل، يأتي 
ش�يخاني ال�ذي يبيع قبع�ات مط�رزة باألبيض 
واألسود وأوش�حة ملونة يف أوىل ساعات الصباح 
لعرض بضاعته وتحضري الش�اي املحىل بالسكر 

استعداداً لبدء يوم العمل.
وق�د ورث محم�د تقليد »االس�تفتاح« عن جده، 
ال�ذي كان يمل�ك قبل ق�رن من الزم�ن متجراً يف 

السوق نفسها.
وم�ن ال يوفق من الباعة ب�«االس�تفتاح« يقيض 
عادة س�اعات جالس�اً ع�ىل كريس أم�ام متجره 
يراقب من حوله كإش�ارة منه بأنه مازال ينتظر 
الزبون األول، األمر ال�ذي يدفع زمالءه املحيطني 

به إلرسال زبائن ملساعدته عىل تحقيق مبتغاه.
ويقول إن هذا التقليد كان معموال به لدى التجار 
املس�لمني واليهود يف املدينة عىل الس�واء، بعدما 
كان�ت أربيل تض�م جالي�ة يهودي�ة فاعلة حتى 

منتصف القرن العرشين.
وتختلف اآلراء حول أصل تقليد »االس�تفتاح«، إذ 
يقول البعض إنه مأخوذ عن حديث للنبي محمد 
صل الل�ه عليه واله جاء في�ه »اللهم بارك ألمتي 

يف بكورها«.
لكن أستاذ العلوم اإلسالمية ، عباس عيل يرى أن 
ه�ذا التقليد منترش بني أتباع ديانات مختلفة وال 

يرتبط باإلسالم فقط.
ويق�ول عيل »يمكن أن يكون مج�رد تقليد قديم 

كان يم�ارس منذ زمن بعي�د، ويف الغالب تتحول 
التقالي�د الجيدة ج�زءاً م�ن الش�عائر الدينية«، 
الرتباط املؤمنني بعقائدهم.ويف كل األحوال، بات 
هذا التقليد جزءاً مهماً من العمل اليومي للتجار 

بمختلف أعمارهم.
م�ن جهت�ه يق�ول جم�ال حمي�د )24 عاما( 
وه�و بائ�ع مك�رات وحلوي�ات وبه�ارات 
»أغلب األحيان يطلب أول زبون العس�ل لكونه 
مريضاً، والعبوة ثمنها 14 ألف دينار )أقل من 
عرشة دوالرات( لكنه يدفع عرشة آالف دينار، 

وأنا أوافق وأبيعها ألنه استفتاح«.
ويوض�ح »أؤم�ن أن الل�ه س�ريزقني بغريه يف 

اليوم نفسه«.
ويق�ول حميد إن�ه يف حال عدم البي�ع للزبون 
األول »أقيض يومي حزيناً وأس�أل نفيس كيف 

أرفض نعمة من الله«.
وال تقت�رص هذه الع�ادة عىل األس�واق فقط، 
فه�ي موج�ودة أيضا لدى س�ائقي س�يارات 
األج�رة والحرفي�ني وأصح�اب ورش تصليح 

السيارات.
ويقول ماهر س�ليم، وهو ميكانيكي سيارات 
يبلغ 46 عاما »أنا أقبل بأي مبلغ مهما كان يف 
أول النهار، أقبله وأضعه عىل جبهتي ألش�كر 

الله«.

لكن البي�ع لزبون »االس�تفتاح« يبقى مقابل 
ثم�ن وليس مجاني�اً، رغم أن غالبي�ة الزبائن 
األوائ�ل يفرضون م�ا يري�دون، ألن الحصول 
عىل سلعة أو خدمة من دون مقابل يعترب أمراً 

مرفوضاً وفقا لألعراف االجتماعية.
ويؤكد س�ليم »حتى لو كان االستفتاح )من( 
أخي س�أتقاىض منه مبلغاً رمزي�اً، حتى وإن 

كان ألف دينار ».
ورغم االنتش�ار الواس�ع لهذا التقلي�د، تبقى 
مج�االت تجاري�ة بعي�دة عن�ه، خصوص�ا يف 

املجمعات التجارية املنترشة يف عموم البالد.

ستيفن  الربيطاني  للفنان  التوحد  أعطى 
اكتفى  ويلترش ذاكرة فوتوغرافية قوية، حيث 
بانوراما  لرسم  املدينة  فوق  واحدة  برحلة 
ويلترش  مفصلة.ولد  بدقة  لوحاته  عىل  املدينة 
يتكلم  لم  التوحد  مرض  وبسبب   1974 عام 
كلمته  كانت  عمره.  من  الخامسة  بلغ  حتى 

غربي  مدرسة  يف  املعلمون  رأى  »ورقة«.  األوىل 
لندن، حيث تم إرسال الصبي، عىل الفور شغفه 
بالرسم وقرروا تطوير مهاراته، بحسب ما ذكر 
بتدريب  قام  الوقت،  »360tv«.بمرور  موقع 
بكل  للمدينة  مناظر  رسم  يف  بدأ  حتى  ذاكرته 
ملونريال  منظر  هي  أدناه  الصورة  التفاصيل. 

يتذكره الفنان حرفيًا يف ملحة. لم يلتقط موقع 
املباني فحسب، بل أيًضا عدد طوابقها.ستيفن 
التواصل  لوسائل  متعطش  مستخدم  هو 
»انستغرام«،  بموقع  االجتماعي. عىل صفحته 
التي  املدينة  تفاصيل  تدقيق  إىل  املشركني  دعا 

تم تصويرها يف لوحاته، فتفاجأوا بدقتها.

فنان مصاب بالتوحد يرسم مدينة بعد رؤيتها مرة واحدة من الطائرة

دور  عىل  الضوء  مرصي  علمي  بحث  سلط 
مالبسات  كشف  يف  الحديثة  الطبية  التكنولوجيا 
حول  البحث  القديمة.ويدور  مرص  يف  ملك  وفاة 
الثاني  -تاعا  رع  سقنن  امللك  مومياء  فحص 

باألشعة املقطعية والتي أجراها عالم اآلثار ووزير 
اآلثار األسبق الدكتور زاهي حواس والدكتورة سحر 
سليم أستاذة األشعة بكلية الطب جامعة القاهرة.

امللقب  الثاني  تاعا  رع  سقنن  الفرعون  وحكم 

بالشجاع، جنوب مرص خالل احتالل البالد من قبل 
الهكسوس الذين استولوا عىل الدلتا يف شمال مرص 

ملدة قرن من الزمان )1650-1550 قبل امليالد(.
يف  الثاني  تاعا  رع  سقنن  مومياء  اكتشاف  وتم 
البحري عام 1881 وتم فحصها ألول  الدير  خبيئة 
باألشعة  املومياء  دراسة  تم  وكذلك  حينها  مرة 

السينية يف ستينيات القرن املايض.
امللك  أن  إىل  الفحوصات  البحث، أشارت هذه  ووفق 
املتوىف قد عانى من عدة إصابات خطرية يف الرأس 
ولكن ال يوجد جراح يف باقي الجسد، وقد اختلفت 
النظريات يف سبب وفاة امللك فرجح البعض أن امللك 
قد قتل يف معركة ربما عىل يد ملك الهكسوس نفسه، 
ربما  الثاني  تاعا  رع  سقنن  أن  إىل  آخرون  وأشار 
آخرون  ورجح  قرصه،  يف  نومه  أثناء  بمؤامرة  ُقتل 
ورشة  عن  بعيًدا  عجل  عىل  تم  ربما  التحنيط  أن 
وقدم  املومياء.  حالة  لسوء  وذلك  امللكية،  التحنيط 
يف  سليم،  وسحر  حواس  زاهي  املرصيان  الباحثان 
وفاة  وبعد  قبل  لألحداث  جديًدا  تفسريًا  بحثهما، 
امللك سقنن رع، استناًدا إىل صور األشعة املقطعية 
بواسطة  تركيبها  تم  والتي  األبعاد  وثالثية  ثنائية 
تقنيات الكمبيوتر املتطورة، فيظهر تشوه الذراعني 
رع-تاعا  سقنن  أرس  بالفعل  تم  قد  أنه  يبدو  أنه 
الثاني يف ساحة املعركة، وقيدت يديه خلف ظهره، 
مما منعه من صد الهجوم الرشس عن وجهه.وأكد 
الباحثان املرصيان تطابق هذه األسلحة مع جروح 
سقنن رع تاعا الثاني، فتشري النتائج أنه قتل من 
أجهزوا  الهكسوس  من  متعددين  مهاجمني  قبل 
فكان  مختلفة  وبأسلحة  مختلفة  زوايا  من  عليه 

قتل سقنن رع عىل األحرى إعدام احتفايل.

األشعة كشفت الحقيقة.. 
ملك مصر القديمة قتل بضربة على الرأس

قض�ت محكم�ة مغربي�ة يف مراك�ش، بإع�ادة زوج إىل بي�ت 
الطاع�ة بع�د أن غ�اب عنه م�دة طويلة، يف س�ابقة قضائية 

تاريخية هي األوىل من نوعها.  
واس�تندت املحكم�ة يف حكمه�ا إىل قانون ينص ع�ىل أنه »يف 
حال�ة ت�رك األب أو األم بيت األرسة من دون س�بب قاهر ملدة 
تزيد عىل ش�هرين وتملصه من كل أو بعض واجباته املعنوية 
واملادية الناشئة عن الوالية األبوية، فإنه يعد مرتكباً لجريمة 
إهم�ال األرسة، التي يعاقب عليه�ا القانون الجنائي بالحبس 
والغرامة، فضالً عن التعويض«، بحسب ماذكر موقع »أخبار 

الرشق« املغربي.
ويف ح�ال عدم امتثال الزوج لحكم املحكمة فس�تفرض عليه 
غرام�ة مالية قدره�ا 500 درهم مغربي، ع�ن كل يوم تأخري 

عن التنفيذ.

محكمة مغربية تعيد
 زوجًا إلى بيت الطاعة !

قامت الس�لطات النرويجية بجلب الثلج إىل وس�ط مدينة أوس�لو، حتى تدخل البهجة يف 
نفوس النرويجيني، الذين اعتادوا عىل رؤية الثلوج، لكن هذا العام مع قلة الثلوج وانتشار 
الوباء، أصبح الكثريون منهم يف حالة من اليأس.فخالل األسابيع القليلة املاضية، أفرغت 
الشاحنات الكبرية مئات األمتار املكعبة من الثلج االصطناعي، التي صنعتها مدافع الثلج 
ع�ىل التالل خارج العاصمة، يف حدائق املدينة التي ال تزال خرضاء، وفق »يورونيوز«.وتم 
تجهيز الحدائق وبعض الطرق بمسارات من الثلج عرب البالد، وتحولت إىل أرض العجائب 
الش�توية لعش�اق التزلج من جمي�ع األعمار: أطف�ال صغار يف رحالت استكش�افية مع 
مجموعات الرعاية النهارية، وكبار السن النشطني، وعممن جهة اخرى حولت العاصمة 
الثلجية شديدة الربود، التي رضبت مناطق يف مختلف أرجاء أوروبا الشاطئ الرميل ملدينة 
ميدزيزدروجي البولندية املطّلة عىل سواحل بحر البلطيق، إىل منطقة تحاكي إىل حد بعيد 

الكثبان الجليدية التي يتشّكل منها القطب املتجمد الشمايل.
وقد أذهل الساحل املتجّمد البولندي عىل بحر البلطيق سّكان ميدزيزدروجي، كما أنّه وثّق 

ملوجة ثلجية لم تشهده البالد، منذ سنوات طويلة، مثيالً لها يف شدة برودتها.

أصب�ح التوس�ع يف اس�تخدام الطابع�ات 
ثالثي�ة األبعاد توجها عامليا يش�مل العديد 
من املجاالت الت�ي تبدأ من املهمات الطبية 
وتمتد إىل املجاالت اإلنشائية ومنها املدارس 
ثالثية األبعاد التي يمكن أن تحدث ثورة يف 

تشييد األبنية التعليمية حول العالم.
يت�م إج�راء العدي�د م�ن التج�ارب لبن�اء 
منش�آت بواس�طة طابعات ثالثية األبعاد 
يف وق�ت قيايس، من بينها مجمع إنش�ائي 
يف مدغش�قر، تق�ول إذاع�ة ص�وت أملانيا 
»دويتش�ه في�ه« إنه يمك�ن أن يصبح أول 
مدرس�ة يف العال�م يت�م إنش�اؤها به�ذه 
الطريقة.ونرشت »دويتش�ه فيله« مقطع 
فيدي�و يرص�د خط�وات إنش�اء املدرس�ة 
ثالثي�ة األبعاد التي تش�مل إنش�اء حوائط 
خرس�انية بواس�طة تلك التقنية، مش�رية 
إىل أن مصممه�ا يق�ول إن بنهاءه�ا ل�م 
يستغرق س�وى أيام.يعد عامل الوقت من 
األم�ور املهمة فيما يتعلق بإنش�اء املباني 
املس�تخدمة للدراس�ة العتبارات السالمة، 
بحس�ب »دويتش�ه فيله« التي أش�ارت إىل 
أن إنش�اء املدارس يف أيام يعد إنجازا كبريا 
مقارنة بالش�هور الطويلة الت�ي يتطلبها 

ذلك باستخدام الطرق التقليدية.
يضاف إىل ذلك أن تلك املدارس يتم تشغيلها 

بواس�طة الخالي�ا الشمس�ية، وأه�م م�ا 
يميزها أنه يمكن إنش�اؤها بسهولة حتى 

يف املناطق النائية.
ت�م  الت�ي  املدرس�ة  »س�تكون  وتابع�ت: 
إنش�اؤها بالطباع�ة ثالثي�ة األبع�اد، أول 
مدرسة يف العالم بهذه التقنية وإذا نجحت 
س�يتم تعمي�م إنش�ائها يف مدغش�قر ويف 
األماكن األخ�رى حول العال�م التي تعاني 

من نقص املنشآت الدراسية«.

 النرويج تجلب  الثلوج لمواطنيها

عرض روبرت بيغلو، وهو قطب العقارات يف الس 
فيغاس ومالك رشكة »بيغلو لتكنولوجيا الفضاء«، 
مليون دوالر لثالثة أشخاص يمكنهم اإلجابة عىل 
املوت؟. بعد  حياة  يوجد  هل  وهو  واحد،  سؤال 

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز، أن رجل األعمال 
دائًما  العمر 76 عاًما شغوف  البالغ من  األمريكي 
وأسس  عامة  والفضاء  الفضائية  ب�الكائنات 
يف  للتحقيق  الوعي  لدراسات  بيغلو  معهد  مؤخًرا 
ما يكمن وراء املوت.ويريد امللياردير معرفة ما إذا 
املوت  بعد  البرشي  الوعي  »بقاء  املمكن  من  كان 
وأطباء  العلماء  بيغلو  روبرت  ومنح  الجسدي«. 
أغسطس   1 حتى  مهلة  النفس  وعلماء  األعصاب 
بعد  الوعي  »بقاء  عىل  دليل  أفضل  إلرسال   2021
املوت الجسدي الدائم« يف رسالة من 25 ألف كلمة.

املتخصصني  املحكمني  من  مجموعة  وستختار 
الفائز يف األول من نوفمرب. وبذلك سيحصل املركز 
ألف،   300 والثاني  دوالر،  ألف   500 عىل  األول 

والثالث 150 ألف.

إجابة بمليون دوالر!

كاريكاتير

المدارس ثالثية األبعاد
 تحدث ثورة عالمية في مجال التعليم


