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تصفية الخصوم على طريقة »طحنون«!

المراقب العراقي/ المحرر السياسي...
مخطط تآم�ري خطري تكّش�فت أوراقه أمام 
الرأي العام، ليكون فضيحة جديدة تضاف إىل 
سلسلة الفضائح املنس�وبة لرئيس الحكومة 
مصطف�ى الكاظم�ي، ال�ذي يس�عى جاه�داً 
لتلمي�ع صورت�ه أم�ام العراقي�ن، باالعتماد 
ع�ى »جوقة الناش�طن« الذي�ن أوكلت إليهم 

مناصب حكومية تدر عليهم أمواالً طائلة.
وتش�ري إف�ادات قضائي�ة مثّبتة قانوني�اً، إىل 
انخراط أش�خاص يف خلية اغتياالت أنش�أتها 
اإلم�ارات، بالتزام�ن م�ع انط�اق تظاهرات 
الع�ارش م�ن ترشي�ن األول 2019، لتصفي�ة 
مس�ؤولن عراقي�ن وش�خصيات سياس�ية 
واجتماعية ودبلوماس�ية، لغرض إثارة الفتنة 
وتحويل العراق إىل س�احة رصاع عى غرار ما 

يجري يف سوريا.
ويف ترصيحات متلفزة، كشف محافظ كرباء 
األس�بق آمال الدين الهر، عن ضلوع اإلمارات 
يف تش�كيل خلي�ة اغتي�االت، كان�ت تس�عى 
الس�تهداف العديد م�ن الش�خصيات، قبل أن 
تتمكن خلية الصقور االس�تخبارية برئاس�ة 
أب�و عيل الب�رصي، أن تكش�ف ه�ذا املخطط 

وأبرز أعضائه.
ووفق�اً آلمال الدين اله�ر الذي كان عى قائمة 
املستهدفن، فإن »بعثين وإرهابين يقيمون 
يف اإلم�ارات ش�اركوا بالتخطي�ط الغتيال�ه«، 
الفتاً إىل أن »تحقيقات خلية الصقور بمحاولة 

اغتياله توقفت بعد إقالة أبو عيل البرصي«.
وأض�اف الهر أن »الحكوم�ة العراقية صامتة 
أم�ام مؤام�رات بعض ال�دول اإلقليمي�ة، وأن 

يف  املندس�ن  لدع�م  أم�واال  نقل�ت  اإلم�ارات 
التظاهرات«، مؤكداً أن »سكوت الحكومة عن 
محاولة اغتياله س�يفتح املجال أمام اغتياالت 

الحقة«.
وأش�ار إىل أن »التس�جيات الت�ي ضبط�ت يف 
هات�ف املتهم حس�ن زغري وال�ذي حكم عليه 
بالسجن املؤبد، كش�فت عن إجرائه اتصاالت 
مع جهات إقليمية ودولي�ة«، مؤكدا يف الوقت 
ذاته أن »هناك مخططاً لتدمري العراق يدار من 

أربيل واإلمارات«.
وتتألف الخلية أيضا من املدعو »صالح يوسف 
صايل«، وهو ضابط س�ابق، متهم بانخراطه 
يف خلية االغتي�االت، إال أن الجهات التحقيقية 
قام�ت بنقله إىل بغداد بع�د اعتقاله، ليتم بعد 
ذل�ك إط�اق رساح�ه بكفالة مالية، حس�بما 

يؤكد نائب محافظ كرباء عيل امليايل.
وقال امليايل خال حوار متلفز، تابعته »املراقب 
العراقي«، إن »املتهمن صالح يوس�ف صايل، 
وحس�ن زغري، كان�ا يتواصان مع ش�خص 
يدع�ى عيل يقي�م يف اإلمارات، وكان�ا يتلقيان 
التوجيه�ات املب�ارشة منه«، مبين�ا أن »هناك 
شخصاً آخر وهو أمريكي من أصل لبناني كان 
يتواصل معهم�ا، وكان يخطط أيضا لعصيان 
مدن�ي يف كرب�اء، بع�د اجتماع�ات عقدها يف 

تركيا واإلمارات«.
ويبن امليايل أن »حسن زغري كان يقود مهمة 
االس�تطاع الغتيال محافظ كرباء األس�بق، 
وقد اس�تأجر ش�قة بالق�رب م�ن القنصلية 
اإليرانية، الس�تهداف القنصل بس�اح قناص 
أو )آر ب�ي ج�ي 7(، يف الوق�ت ال�ذي كان�ت 

التظاهرات تشهد زخماً برشياً هائاً«.
ويأت�ي ذل�ك بالتزام�ن م�ع املعلوم�ات التي 
كش�فها األم�ن الع�ام للمقاومة اإلس�امية 
حرك�ة عصائ�ب أه�ل الح�ق، الش�يخ قيس 
الخزع�يل، والت�ي أش�ارت إىل دخ�ول فري�ق 

إماراتي إلدارة جهاز املخابرات العراقي.
وكتب الش�يخ الخزعيل يف تغريدة نرشها عى 
حس�ابه يف تويرت يوم األحد املايض، إنه: »بناء 
ع�ى ما نقلت�ه مص�ادر موثوقة ع�ن مجيء 

فري�ق أمني إمارات�ي إلدارة جه�از املخابرات 
العراقي، هناك أس�ئلة تطرح نفس�ها، وهي: 
هل وصل العراق إىل ه�ذه الدرجة من الضعف 

حتى يستباح بهذه الطريقة«.
وأض�اف: »هل نق�ل 300 منتس�ب من جهاز 
املخاب�رات إىل الجم�ارك الحدودي�ة ل�ه عاقة 
بمج�يء هذا الفريق، ألي�س أن اإلمارات كلما 
دخل�وا قرية أفس�دوها مثلما فعل�وا يف اليمن 

وليبيا«.

وتابع يس�أل: »م�ا حجم املؤام�رة التي تحاك 
ض�د العراق، وم�ا أرسع خط�وات تنفيذها يف 
الف�رتة األخرية وما أج�رأ منفذيه�ا، وال أعلم 
سبب الس�كوت أو التهاون إزاء هذا املوضوع، 
أن م�ا يجري ومنذ فرتة أقل م�ا يقال عنه إنه 

خطري ويهدد مستقبل الدولة«.
ويف وقت س�ابق، أقدم الكاظمي )الذي ال يزال 
يدير جه�از املخاب�رات(، عى نق�ل عدد كبري 
من منتس�بي الجهاز،، إىل املنافذ الحدودية، يف 

إج�راء إداري مفاجئ وغري مس�بوق، وهو ما 
دفع أطرافا سياس�ية عّدة للتش�كيك بنواياه، 
الس�يما أن�ه يواص�ل من�ذ تكليفه بتش�كيل 
الحكومة وحت�ى اآلن، تنفيذ »أجندات خطرية 
تخط�ط الواليات املتحدة لتنفيذها يف العراق«، 

حسبما يرى مراقبون.
بدوره يقول املختص بالش�أن األمني حس�ن 
الكنان�ي ل�«املراق�ب العراق�ي«، إن »األم�ور 
ذهب�ت باتجاه اللعب عى املكش�وف، فبعد أن 
كانت املخاب�رات العراقية ت�دار من قبل اليس 
آي أي�ه، وأعادت أغلب ضباط النظام الس�ابق 
إىل الخدمة، اآلن أصبح التدخل املبارش من قبل 

اإلمارات«.
ويضي�ف الكنان�ي أن »أغلب ال�دول اإلقليمية 
املخاب�رات  م�ع  مب�ارشة  ارتباط�ات  لديه�ا 
العراقية، وكانت تحصل عى معلومات مهمة  

تتعلق بفصائل املقاومة اإلس�امية وقادتها«.
وي�رى أن »اإلع�ان به�ذه الطريق�ة املبارشة 
ع�ن دخ�ول الفري�ق اإلمارات�ي إلدارة جه�از 
املخاب�رات، يمث�ل مقدم�ة للقب�ول باالنتماء 
إىل مح�ور اإلدارة األمريكية الذي يع�د امتداداً 

للكيان الصهيوني«.
ويش�ري الكنان�ي إىل أن »عملي�ات االغتي�االت 
الت�ي تق�وم بها أغل�ب األجه�زة املش�بوهة، 
تأتي لغرض اتهام الحش�د الش�عبي وفصائل 
املقاوم�ة«، مبين�اً أن »هن�اك غط�اًء ودعم�اً 
لوجس�تياً يقدم لتلك الفرق من قبل ضباط يف 

جهاز املخابرات«.
وبرزت مخاوف جّمة يف الش�ارع العراقي بعد 
تس�ليم جه�از املخاب�رات إىل فري�ق إماراتي، 

وذلك بس�بب التعاون الكبري وتبادل املعلومات 
بن اإلمارات والكي�ان الصهيوني، بعد تطبيع 
العاق�ات، وهو ما يعني بحس�ب مراقبن أن 
»وج�ود اإلمارات يف جهاز املخابرات س�يجعل 

كل املعلومات الحساسة يف متناول املوساد«.
ويف الثال�ث ع�رش م�ن آب امل�ايض، أعل�ن ويل 
عه�د أبو ظبي محمد بن زاي�د، ورئيس وزراء 
الكي�ان الصهيوني بنيامن نتنياهو، والرئيس 
األمريك�ي الس�ابق دونال�د ترام�ب، يف بي�ان 
مش�رتك، ع�ن التوصل التف�اق ب�ن اإلمارات 
و”إرسائي�ل” يه�دف إىل تطبي�ع العاقات بن 
الطرفن، لتصبح أول دولة خليجية ُتطبُِّع مع 
الصهاينة، والدول�ة العربية الثالثة بعد األردن 

ومرص، يف حينها.
ويف الع�راق، خّي�م صمت مطبق ع�ى املوقف 
الرس�مي، عق�ب إع�ان “اتفاقية ال�ذل” بن 
اإلم�ارات والكيان الصهيون�ي، ولم يصدر أي 
تعليق رسمي سوى من الكاظمي الذي قال يف 
حينه�ا إن ”قرار تطبيع العاقات بن إرسائيل 
واإلمارات ه�و قرار إماراتي ويجب علينا عدم 

التدخل مطلقا”.
ولم يقف األمر عن�د هذا الحد، فقد أدىل رئيس 
الجمهوري�ة بره�م صالح مؤخ�راً، بترصيح 
صعق الرأي العام العراقي، وشّكل صدمة بن 
املتابعن الذين اعتربوه تحدياً إلرادة العراقين 
ومرجعياتهم الدينية والسياس�ية، إذ لم تنرش 
قن�اة »س�كاي ني�وز عربي�ة« الت�ي تحظ�ى 
بتموي�ل إماراتي، س�وى تس�ع كلم�ات منه: 
“س�نوقع اتفاقاً مع إرسائيل يف حال التنسيق 

مع الفلسطينين”.

لمراقب العراقي/مشتاق الحسناوي...
يب�دو أن حكومة الكاظمي تس�عى لطمس 
الحقائق عما يجري يف الباد جراء سياستها 
االقتصادي�ة واملالية الفاش�لة وبروز طبقة 
سياس�ية تمتل�ك أكثر م�ن 70 % من ثروات 
الع�راق يف ظ�ل ارتفاع أع�داد الفقراء لتصل 
اىل أكث�ر م�ن 12 ملي�ون ش�خص وحس�ب 
ترصيح�ات وزارة التخطي�ط يف نهاية العام 
املايض , خاصة بعد أن كشفت تقارير االمم 
املتحدة عن ارتفاع الفق�ر يف العراق اىل %31 
, ع�ادت وزارة التخطي�ط لتؤك�د انخفاض 
مس�توى الفقر اىل 25% بعد تحسن االوضاع 
ورف�ع حظ�ر التج�وال يف الع�ام امل�ايض , 

ه�ذه الترصيحات تبن حقيق�ة االزدواجية 
 , املعني�ة  الدول�ة  وزارات  ترصيح�ات  يف 
فاملس�ؤولون عنها يحاول�ون تلميع صورة 
الحكومة بأي ثمن , ثم عادت الوزارة لتؤكد 
أن النص�ف الثاني من العام املايض انخفض 
مس�توى الفق�ر فيه اىل 20% وه�ي أرقام ال 
تس�تند اىل الحقيقة , فالع�راق ومنذ ظهور 
كورون�ا يش�هد ارتفاعا مس�تمرا بمعدالت 
الفقر بس�بب سياس�ة الحكومات املتعاقبة 
والت�ي اعتمدت تجوي�ع العراقين وكما هو 

الحال اآلن.
وزارة التخطيط كش�فت عى لسان املتحدث 
باسمها ، أن املؤرشات املتوفرة حول معدالت 

الفق�ر يف الب�اد وفق آخر دراس�ة بالتعاون 
م�ع البنك الدويل يف النص�ف الثاني من العام 

2020م بلغت %24.8.
وأضاف�ت ، أن عدد الفقراء يف العراق أقل من 
10 ماي�ن ش�خص، وخ�ال  املرحلة األوىل 
لظه�ور جائح�ة كورون�ا يف النص�ف األول 
م�ن الع�ام 2020م ارتفع�ت نس�بة الفق�ر 
إىل 31.7%، إاّل أنه�ا ع�ادت للرتاج�ع بفضل 
اإلج�راءات املتخ�ذة واملتمثل�ة برف�ع حظر 
التجوال وع�ودة العمل واألنش�طة لوضعها 
الطبيع�ي التي أدت إىل انحس�ار النس�بة إىل 

.%25
ويف ه�ذا الش�أن أك�د الخب�ري االقتص�ادي 

إي�اد املالك�ي , أن تقاري�ر وزارات حكوم�ة 
الكاظمي تحاول أن تحقق منجزا ولو بكام 
مرتب�ك وترصيح�ات غ�ري ج�ادة , فما نقل 
عنها من ترصيح�ات تحاول طمس حقائق 
ارتف�اع معدالت الفقر , فكيف هبطت خال 
ثاثة أش�هر تلك النسب وحسب ترصيحات 
املتح�دث عنه�ا ,وأي إج�راء حكوم�ي اتخذ 
خال ثاثة أشهر والجميع يعلم أن حكومة 
الكاظمي دمرت االقتصاد العراقي من خال 
رف�ع رصف الدوالر , وال�ذي صاحبه ارتفاع 
يف مع�دالت أس�عار البضائع والس�لع تاركة 

املواطن يعيش أوضاعا صعبة.
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المراقب العراقي/ احمد محمد...
مرحلة جديدة من الفش�ل يف العمل، تثبتها 
ال�دورة الربملاني�ة ملجل�س الن�واب الحايل، 
وذلك بس�بب تأخر تمرير قانوني املحكمة 
االتحادي�ة واملوازن�ة، ال�ذي ألق�ى بظاله 
سلبا عى حياة املواطنن ومعيشتهم سيما 
م�ع حال�ة »الرهان« الس�يايس ع�ى عدم 

تمرير أي من القانونن دون اآلخر.
مراقبون للشأن الس�يايس، أكدوا أن الكتل 
السياسية جميعها متفقة عى عدم تجاوز 
املرحلة الحالية س�واء من بوابة التوافق أو 
م�ن االغلبية، فيم�ا بينوا أن تل�ك القوانن 
هل تنتظ�ر كل هذا الوقت ل�و كانت تمس 

الطبقة السياسية ؟.
ويعد قانونا املوازنة واملحكمة االتحادية من 
أش�د القوانن حاجة وارتباطا باملواطنن،  
فاالول يعد املحدد االس�اس ملعيشة وقوت 
املواطنن بكافة رشائحهم ووظائفهم، أما 
الثاني فهو الحامي االس�ايس لدس�تورية 
القوانن والقرارات التي تصدر من السلطة 
الترشيعي�ة او التنفيذي�ة ، لكن عى الرغم 
من تلك االهمية التي تشكلها تلك القوانن، 
إال أن مجل�س الن�واب ال ي�زال عاج�زا عن 
حس�مهما، وهذا االمر يف�ر عدم اكرتاث 
م�ن قبل الكتل السياس�ية التي تعد ممثلة 

للشعب وتطلعاته ورغباته.

الكت�ل  ال�ذي تبح�ث في�ه  الوق�ت  فف�ي 
مصالحه�ا  ع�ن  الكردي�ة  السياس�ية 
االوىل،  الدرج�ة  يف  االقلي�م  ومحافظ�ات 
الش�يعية  االخ�رى  الكت�ل  أعض�اء  الزال 
والس�نية يفكرون يف التوجه صوب اعتماد 
مب�دأ األغلبي�ة الربملانية لتمري�ر املحكمة 

االتحادية او املوازنة.
وبن التوافق الس�يايس عى حسم امللفن، 
واعتماد االغلبية، يرتق�ب املاين من أبناء 
الش�عب املوق�ف النياب�ي إزاء الترشيع�ن 
آمل�ن  املوازن�ة  قان�ون  س�يما  املهم�ن، 
الحصول ع�ى درجات وظيفية او زيادة يف 
راتب الرعاية االجتماعية او بناء مش�اريع 

جديدة للبلد تغري من الوضع الحايل.
وأم�ام كل ذل�ك يواج�ه الش�عب العراق�ي 
حربا اقتصادية جمة، بس�بب ما أس�متها 
الحكومة بالورقة البيضاء التي نصت أوىل 
بنودها عى رفع قيمة الدوالرعى حس�اب 
العملة املحلي�ة، إذ ألقى هذا القرار بظاله 
عى املواط�ن الفقري الذي يواجه الفقر من 
جهة واالرتفاع يف االسواق من جهة ثانية.

وتعد الدورة النيابية الحالية هي االسوأ من 
بن الدورات الس�ابقة حس�ب م�ا وصفها 
أعض�اء يف مجلس النواب، وكذلك مراقبون 

للشأن السيايس العراقي.
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لترميم صورتها أمام الرأي العام 
الحكومة تتالعب بـ»نسب« الفقر 

»حلبة« الصراعات في البرلمان تطرح 
الموازنة أرضًا  

المراقب العراقي/بغداد...
اك�د النائب محم�د الش�بكي، امس الثاث�اء، ان ثاث 
جهات تقف وراء محاوالت استهداف الحشد الشعبي.

وق�ال الش�بكي يف ترصيح صحف�ي تابعت�ه »املراقب 
العراق�ي« أن » أمري�كا والكي�ان الصهيون�ي وداعش 
يقف�ون وراء مح�اوالت اس�تهداف الحش�د الش�عبي 
ورم�وزه الوطني�ة«. وأض�اف أن »جمي�ع املح�اوالت 

الخبيثة تجاه الحش�د باءت بالفش�ل«، مش�ريا إىل أن 
»ته�اون الحكومة بعدم تطبيق ق�رار الربملان بجدولة 
االنس�حاب األجنب�ي يفت�ح الب�اب أم�ام دول أخ�رى 
للتدخل بش�ؤون وس�يادة الباد«. يذك�ر ان الطائرات 
االمريكية تس�تهدف بن الحن واالخر قطعات الحشد 
الشعبي ومواقعه، وكان آخرها الرضبات التي وجهت 

اىل قطعاته عى الحدود السورية العراقية.

المراقب العراقي/بغداد...
اك�دت النائب زيتون الدليمي ، امس 
الثاث�اء،  وجود ح�راك برملاني نحو 
تمري�ر املوازن�ة باالغلبي�ة النع�دام 

التوافق مع الكرد.
وقالت الدليم�ي يف ترصيح صحفي 
 ” ان  العراق�ي«  »املراق�ب  تابعت�ه 
الخ�اف بن اإلقليم واملركز لم يصل 
اىل أي اتف�اق حت�ى اللحظة خاصة 

وان ن�واب اإلقليم حاولوا مرارا ربط 
قان�ون املحكمة االتحادي�ة بقانون 
املوازنة وقد فشلت كل تلك املحاوالت 
لكون قانون املحكمة ترشيعا مهما 
ودائميا ويعد أب�ا القوانن فايمكن 

ربطه بقانون يسن سنويا”.
املوازن�ة  قان�ون  “ادراج  ورجح�ت 
ع�ى ج�دول اعم�ال الخمي�س بدال 
من الي�وم األربعاء بنظام األغلبية”، 

مبين�ة أن ” التصوي�ت ع�ى قانون 
االتحادية س�يصوت عى  املحكم�ة 
التعديل بس�بب عدم تحقيق نصاب 
الثلث�ن للتصويت عى ترشيع جديد 

لقانون املحكمة”.
يش�ار اىل ان املوازنة الزالت عالقة يف 
الربملان بسبب الخافات السياسية، 
حول حصة اإلقليم وتس�ليم واردات 

النفط.

المراقب العراقي/بغداد...
كش�فت كتل�ة بيارق الخ�ري النيابي�ة، امس الثاث�اء، ان ما 
يق�ارب العرشة االف مصن�ع عراقي معطل، فيم�ا بينت ان 
اجن�دة دولية تمنع اعادة عملها. وق�ال رئيس الكتلة محمد 
الخال�دي ان »القط�اع الصناعي العراقي تع�رض عى مدار 
الس�نوات ال��18 املاضي�ة اىل انتكاس�ة كبرية ج�دا ادت اىل 
توق�ف اكثر من 10 االف مصنع كانت تزود االس�واق بمئات 
املنتوج�ات وتؤمن فرص عمل لع�رشات االالف من العاملن 

بمختلف املهن باالضافة اىل فرص عمل اخرى غري مبارشة«.
واض�اف الخال�دي، ان »أهم عوام�ل عدم ق�درة الحكومات 
املتعاقب�ة يف اع�ادة احي�اء املصان�ع واملعام�ل املتوفرة هي 
وج�ود اجن�دة دولي�ة واقليمية تح�اول افش�ال اي محاولة 
الحياء الصناع�ة العراقية واالبقاء عى وضع الباد يف االطار 
االس�تهاكي الدام�ة الصناع�ة يف بقية البلدان التي انش�أت 
مدن�ا صناعي�ة لتوري�د منتوجاته�ا للعراق لاس�تفادة من 

توقف مصانعه منذ سنوات طويلة«.

المراقب العراقي/بغداد...
اكد عضو اللجن�ة القانونية الربملانية 
حس�ن العقاب�ي، امس الثاث�اء، ان 
م�ا حص�ل يف جلس�ة التصوي�ت عى 
تعدي�ل قانون املحكمة االتحادية ليلة 
االثنن هو مخالفة واضحة ورصيحة 

للدستور ومواده االساسية.
وق�ال العقاب�ي يف ترصي�ح صحفي 

ان  العراق�ي«  »املراق�ب  تابعت�ه 
»ماحص�ل يف جلس�ة التصوي�ت ليلة 
االثن�ن حول مق�رتح تعدي�ل قانون 
رق�م  العلي�ا  االتحادي�ة  املحكم�ة 
غ�ري  اج�راء  ه�و   2005 لس�نة   30
دس�توري ومخالفة رصيحة للمبادئ 
الدس�تورية للدس�تور العراق�ي الذي 
ص�وت علي�ه الش�عب ع�ام 2005«، 

مبين�ا ان »تعديل القان�ون ينبغي ان 
يتم بالثلثن من أعضاء الربملان وليس 
او  البس�يطة كم�ا حص�ل  االغلبي�ة 

نميض بترشيع قانون جديد«.
واضاف، ان »مرشوع القانون األصيل 
الوارد وفقا اىل املادة 92 من الدس�تور 
قد قطعنا فيه شوطا طويا ولم يتبق 

منه اال ثاث مواد فقط«.

كتلة نيابية: 10 آالف مصنع عراقي معطل

نائب يؤكد وجود مخالفة دستورية في جلسة اإلثنين الماضي

حراك برلماني نحو »األغلبية« لتمرير الموازنة

تحالف ثالثي وراء االستمرار باستهداف الحشد

االمام الحسين »عليه السالم«

فمن قبلين بقبول الحق
فاهلل أوىل بالحق

w w w . a l m u r a q e b - a l i r a q i . c o m

المراقب العراقي/بغداد...
اك�دت لجن�ة الصحة والبيئ�ة النيابية، ام�س  الثاثاء، وجود تح�ركات حثيثة 

اليصال لقاحات كورونا اىل العراق يف االيام املقبلة.
وقال عضو اللجنة س�لمان حسن يف ترصيح صحفي تابعته »املراقب العراقي« 
إن »الوجب�ة األوىل من لقاح أس�رتازينيكا س�تصل خال األي�ام القليلة، وأيضا 

ستصل املنحة الثانية من اللقاح الصيني بواقع 200 الف جرعة«. 
وأض�اف أن »هناك عقدا وقع لتوريد مليوني جرعة أيضا من لقاح س�ينوفارم 
الصين�ي«، الفت�ا إىل أن »الع�راق يس�عى لعقد اتف�اق أيضا مع روس�يا لتوريد 

 .»V مليوني جرعة من لقاح »سبوتنيك
وب�ن أن »وزارة الصحة حرصت عى تعدد مص�ادر اتفاقيات توريد اللقاح من 

أجل الحصول عى أكرب حصة منه لتطعيم الشعب العراقي«.
وانتق�د عدد من االطباء بع�ض اللقاحات التي تنوي وزارة الصحة اس�تريادها 

فيما حذروا من تاثريها عى الصحة وعدم فاعليتها.

وعود نيابية بوصول لقاحات 
كورونا للعراق قريبًا 

إماطة اللثام عن أخطر فريق اغتياالت يعمل
 في العراق برعاية إماراتية

ثالثة محترفين خارج حسابات 
كاتنيتش 

6
أل سعود يتهيأون لتهديم 

الحرمين

إيران تؤكد امتالكها قدرات لتدمير 
إسرائيل وشطبها من الجغرافيا

4

5

في هذا العدد
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ماذا لو كانت »التشريعات« تخص شريحة السياسيين ؟
بعـد إخضــاع »قــوت« المـواطن لمــــزاج الكتـل.. 

الـدورة النيـابية الحالية تـواصل السيـر على خطى الفشل 
املراقب العراقي/ أحمد محمد...

مرحل�ة جدي�دة م�ن الفش�ل يف العم�ل، تثبتها 
ال�دورة الربملانية ملجل�س النواب الح�ايل، وذلك 
بس�بب تأخر تمرير قانون�ي املحكمة االتحادية 
واملوازن�ة، ال�ذي ألق�ى بظالله س�لبا عىل حياة 
املواطنني ومعيشتهم سيما مع حالة »الرهان« 
الس�يايس عىل عدم تمرير أي من القانونني دون 

اآلخر.
مراقب�ون للش�أن الس�يايس، أك�دوا أن الكت�ل 
السياس�ية جميعه�ا متفق�ة عىل ع�دم تجاوز 
املرحلة الحالية س�واء من بواب�ة التوافق أو من 
االغلبي�ة، فيما بينوا أن تل�ك القوانني هل تنتظر 
كل هذا الوقت لو كانت تمس الطبقة السياسية 
؟.ويعد قانونا املوازن�ة واملحكمة االتحادية من 
أشد القوانني حاجة وارتباطا باملواطنني،  فاالول 
يعد املحدد االس�اس ملعيش�ة وق�وت املواطنني 
بكاف�ة رشائحه�م ووظائفهم، أم�ا الثاني فهو 
الحامي االسايس لدستورية القوانني والقرارات 
التي تصدر من السلطة الترشيعية او التنفيذية 
، لك�ن عىل الرغم من تلك االهمية التي تش�كلها 
تلك القوانني، إال أن مجلس النواب ال يزال عاجزا 
عن حسمهما، وهذا االمر يفرس عدم اكرتاث من 
قب�ل الكتل السياس�ية التي تعد ممثلة للش�عب 

وتطلعاته ورغباته.
فف�ي الوقت ال�ذي تبحث فيه الكتل السياس�ية 
الكردي�ة ع�ن مصالحه�ا ومحافظ�ات االقليم 
يف الدرج�ة االوىل، الزال أعض�اء الكت�ل االخ�رى 
الش�يعية والس�نية يفك�رون يف التوج�ه صوب 
اعتم�اد مبدأ األغلبية الربملاني�ة لتمرير املحكمة 

االتحادية او املوازنة.

وب�ني التواف�ق الس�يايس ع�ىل حس�م امللفني، 
واعتم�اد االغلبي�ة، يرتق�ب املالي�ني م�ن أبن�اء 
الش�عب املوقف النيابي إزاء الترشيعني املهمني، 
سيما قانون املوازنة آملني الحصول عىل درجات 

وظيفي�ة او زيادة يف راتب الرعاي�ة االجتماعية 
او بناء مش�اريع جديدة للبل�د تغري من الوضع 

الحايل.
وأم�ام كل ذل�ك يواجه الش�عب العراق�ي حربا 

اقتصادي�ة جمة، بس�بب ما أس�متها الحكومة 
بالورق�ة البيض�اء التي نص�ت أوىل بنودها عىل 
رفع قيمة الدوالرعىل حس�اب العملة املحلية، إذ 
ألقى هذا القرار بظالله عىل املواطن الفقري الذي 

يواجه الفقر من جهة واالرتفاع يف االس�واق من 
جهة ثانية.

وتعد الدورة النيابية الحالية هي االسوأ من بني 
الدورات الس�ابقة حس�ب ما وصفها أعضاء يف 

مجلس النواب، وكذلك مراقبون للشأن السيايس 
العراقي.

وللحدي�ث حول ه�ذا امللف رأى املحل الس�يايس 
س�عد الزبيدي، أن »مايحص�ل يف مجلس النواب 
من تعطي�ل لقانون�ي املحكم�ة االتحادية، هو 
حالة م�ن املزاجية الت�ي تتعامل وفقه�ا الكتل 
السياس�ية املنضوية تحت قبة الربملان«، مشريا 
اىل أن »الدورة النيابية الحالية هي األكثر تعطيال 
من حيث تمرير القوانني النيابية سيما املرتبطة 

بحياة املواطن العراقي بشكل مبارش«.
وقال الزبي�دي، يف ترصيح ل� »املراقب العراقي« 
إن »يف الوق�ت الذي تش�كل املحكم�ة االتحادية 
االساس يف الترشيعات القانونية التي تصدر من 
السلطتني العلويتني يف البلد، فإن هناك محاوالت 
سياس�ية لتغيري مس�ار هذه املحكمة من خالل 
زج مفاصل أخرى تخالف أعراف املحكمة، فإن 
هناك تعطيال تاما وع�دم اكرتاث من قبل البيت 
الس�يايس ملعيش�ة املواط�ن عن طري�ق تعطيل 

قانون املوازنة االتحادية«.
وأضاف، أن »هناك محاوالت سياس�ية إلخضاع 
املحكمة االتحادية اىل الرصاعات السياسية، ويف 
الوق�ت ذاته توجد رغبة بجعل قانونها واملوازنة 

يف سلة واحدة«.
وأش�ار اىل أن »هذي�ن القانون�ني وغريهم�ا من 
القوانني التي تمس حياة ومعيش�ة الشعب، لو 
كانت تعود اىل الكتل السياس�ية او عمر الربملان 

او املكاسب السياسية ملرت منذ وقت طويل«.
ولفت اىل أن »التصدع السيايس الشيعي والسني 
والتعن�ت الك�ردي، س�يجعل من حياة الش�عب 

رهينة لرصاعات قبة الربملان«.

تغريدة

االعالمية اسالم حسن السعدي

    ت���رى دنذكركم م���و نعيركم.. 
بوق���ت دخلتوا داع���ش لبيوتكم 
هبوا اه���ل الغيرة وبوقت عفتوا 
الحش���د  واطفالك���م  نس���ائكم 
حموهم وبوق���ت ولدنا فرحانين 
بتحرير كل ش���بر رغم دمائهم 
وجراحهم النازفة ولدكم يلعبون 
) دومن���ه وطاول���ي( بالمخيمات 
نذكر بعد لو كافي.. من ش���فنا 
نك���ران الجميل.. حبيت اذكركم 

عسى ان تنفع الذكرى.

األمن الوطين يعتقل رجال وامرأة يف بابل 
يوهمان المواطنين بالتعيين عىل مالكه

االطـــاحة بـ 4 ارهــابيين 
خطرين فــي االنبار

املراقب العراقي/ بغداد...
أعل�ن قائد عملي�ات الجزي�رة والبادية، 
اللواء الركن نارص الغنام، امس الثالثاء، 
االطاح�ة بأربعة إرهابي�ني خطريين يف 

محافظة االنبار.
وق�ال الغن�ام، يف بي�ان تلق�ت »املراقب 
العراقي« نس�خة منه »تستمر انجازات 
رجالن�ا االبط�ال وه�م يط�����اردون 
اعتق�ال  ت�م  حي�ث  اإلره�اب،  فل�ول 
ارهابيني خطرين من قب�����ل رجالنا 
وبالتع�اون والتنس�يق م�ع مخاب�رات 

االنبار«.
وأض�اف، »اثم�ر الواج�ب الثان�ي ع�ن 

اعتقال اربعة ارهابي�ني من قبل ابطال 
الفرق�ة العارشة وبالتع�اون مع جهاز 

مكافحة اإلرهاب«.

ين
ألم

ط ا
شري
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وزير الصحة: فرق صحية ستنسق مع المدارس 
خالل امتحانات نصف السنة 

املراقب العراقي/ بغداد...
حس�ن  الصح�ة  وزي�ر  اك�د 
التميم�ي، ام�س الثالثاء، ان 
صح�����ي�ة  ف�رق  هن�اك 
ادارات  م�ع  ستنس������ق 
انج�اح  بغي�ة  امل����دارس، 
االمت���حاني�ة  العملي����ة 
نص���ف  امتحان�ات  خ�الل 

السنة.
وق�ال التميم�ي، يف ترصي�ح 
تابعت�ه »املراق�ب العراق�ي« 
غن�ه »بحس�ب وزارة الرتبية 
امتحان�ات نص�ف  س�تكون 

السنة األسبوع املقبل«.
وأضاف »الفرق الصحية اآلن 
يف امل�دارس، إضاف�ة إىل رفع 
التنس�يق مع دوائر الرتبية يف 
عموم الع�راق من أجل نجاح 

االمتحانات«.
وب�������ني ان »لج�����نة 
واملتخصص�����ني  االطب�اء 
باالم�راض الوبائية مجتمعة 
الخاصة  املتطلب�ات  لتحدي�د 

الجراء االمتحانات«.

بالــوثيقـة

العراق يقرر السماح بمنح سمات 
دخ����ول لمواطن����ي 37 دولة داخل 

مطاراته.

إنجاز الطب العسكري .. 
يف مؤتم�ر للط�ب العس�كري العامل�ي الذي انعق�د يف أحد 
أروقة األمم املتحدة جلس�ت الوفود يف اسرتاحة عىل موائد 

الطعام . 
إحدى املوائد كانت تجمع خمس�ة وفود ألربع دول كربى 
هي أمريكا وفرنس�ا وروسيا وبريطانيا مع دولة عربية , 
دار بينهم حوار عن اإلنجازات الطبية يف املجال العسكري 

التي تحققت يف بلدناهم .
 كان الح�وار ال يخلو م�ن التفاخر والغرور واملبالغة وكل 
ط�رف يح�اول أن يأتي بمنج�ز يقارب اإلعج�از . تحدث 
ممثل الوفد األمريكي وقال إنهم يف الحرب الكورية اُصيب 
جندي أمريكي بيده اليمنى ما أدى إىل قطع يده واستطاع 
الطب العسكري األمريكي أن يربط له يدا صناعية فصار 

من أشهر مالكمي الواليات املتحدة األمريكية .
 تح�دث رئي�س الوفد الفرن�ي وقال يف فرنس�ا بالحرب 
العاملية الثانية اُصيب جندي لدينا بش�ظية يف فمه أدت إىل 
قطع لسانه واستطاع الطب العسكري الفرني أن يربط 
لس�انا صناعيا ل�ه وهو اآلن من أش�هر مطربي فرنس�ا 

وخصوصا يف األغاني الرومانسية . 
تنحن�ح رئي�س الوف�د الربيطاني 
وق�ال أن�ا ال أس�تغرب مم�ا قاله 
الزمالء فنح�ن يف بريطانيا اُصيب 
عندنا جندي بظهره وتهش�م لديه 
العم�ود الفق�ري ف�كان اإلنج�از 
العظيم للطب العسكري يف إنكلرتا 
ب�أن صنع�وا ل�ه عم�ودا فقري�ا 
صناعي�ا من عظ�ام الخنزير وهو 
اآلن م�ن أش�هر راق�ي الباليه يف 

بريطانيا .
 إنربى ممثل الوفد الرويس وقال أنا ال أتعجب مما تذكرون 
فنح�ن أيام االتح�اد الس�وفيتي وأثناء تصدين�ا لجيوش 
النازي�ة قطع�ت أقدام بع�ض الجنود والطب العس�كري 
ال�رويس اس�تطاع أن يربط له�م أرجال وأقدام�ا صناعية 
وصاروا من أشهر العبي كرة القدم يف روسيا . . التفتوا إىل 
رئيس الوفد العرب�ي الذي تنحنح وتقهقه وتبلغم وتبلعم  
وق�ال أم�ا نحن أيه�ا األصدقاء فلل�ه الحمد فعلن�ا ما لم 
تتصوره وحققنا من اإلنجاز واإلعجاز يف الطب العسكري 

ما ال تتوقعون .
 وكم�ا تعرف�ون أنن�ا خضنا حروب�ا عديدة وس�نخوض 
حروبا أكثر إن ش�اء الل�ه فال زلنا أرض�ا صالحة للحرب 
والدمار حتى إش�عار آخر  وبع�ض املقاتلني لدينا قطعت 
رؤوس�هم يف املعارك واس�تطعنا أن نربط لكل منهم رأس 
حمار وأصبحوا ولله الحمد رؤس�اء يف الرئاسات  ووزراء 
يف الحكوم�ة وبعضه�م ن�واب يف الربملان أو رؤس�اء كتل 
سياس�ية ..  صفق له الجمي�ع وانحنى كل الحارضين يف 

املؤتمر له إجالال وإكبارا .. والسالم .

إصبع عىل الجرح .. 

منهل عبد األمري المرشدي ..

املراقب العراقي/ بغداد...
أفاد عضو لجن�ة االمن والدف�اع النيابية عباس 
رصوط، ام�س الثالث�اء، ب�أن هن�اك اعرتاضات 
عدي�دة ع�ىل القي�ادة املتواج�دة يف املحافظ�ات 

بسبب الخروقات االمنية.
»املراق�ب  تابعت�ه  ترصي�ح  يف  رصوط،  وق�ال 
العراق�ي« إن »هن�اك اعرتاض�ات ع�ىل بع�ض 
القي�ادت بس�بب الخروق�ات االمني�ة ب�ني فرتة 

واخرى«.
واض�اف، أن »هن�اك محتجني يدع�ون اىل تغيري 

قيادات الرشطة يف بعض املحافظات«. 
وتوقع رصوط أن »لدى رئيس الوزراء مصطفى 

الكاظمي برنامج لتغيري قادة األمن«.
واشار اىل أن »املرشوع املقرتح يف هذه التغيريات 
س�تكون م�ن حص�ة ذي ق�ار اوال« الفت�ا اىل أن 
»املحتج�ني يرغب�ون بقي�ادات مس�تقلة وغ�ري 

متحزبة لجهة كيال ينحازون اىل جانب«.
وتش�هد املحافظ�ات الجنوبي�ة تظاه�رات منذ 
ش�باط امل�ايض اس�تياء ع�ىل س�وء الخدم�ات، 

مطالبني بتغيري املحافظني.

األمن النيابية تكشف عن برنامج لتغيير 
قادة العمليات في المحافظات املراقب العراقي/ بغداد...

اك�د النائب ع�ن تحالف س�ائرون 
ان  الثالث�اء،  املس�عودي،  ري�اض 
التواف�ق ام�ر مهم ج�دا يف العملية 
السياس�ية يف العراق ولكن ال يجب 
ان يصل اىل مرحلة يل االذرع وفرض 

االرادات.
وقال املس�عودي، يف ترصيح تابعته 
»املراق�ب العراقي« إن »التوافق امر 
مهم ج�دا يف العملية السياس�ية يف 
الع�راق ولك�ن ال يج�ب ان يصل اىل 
مرحل�ة يل االذرع، حي�ث ان هن�اك 

ف�رق ب�ني التفاهم�ات املبنية عىل 
التعاون وايجاد الحلول وبني فرض 
االرادات عىل بقية القوى السياسية 
وتجهري كل قانون يرشع يف مجلس 
دون  سياس�ية  جه�ة  اىل  الن�واب 
غريها، وه�ذا امر مرفوض تماما«، 
مبينا انهم » يشجعون ويقفون مع 
التفاهمات الوطنية الحقيقية لكي 
تس�ري العملية السياس�ية بش�كل 

ايجابي«.
ولفت املسعودي اىل ان »مبدأ الثلثني 
لم يتحقق يف امل�ادة الثانية والثالثة 

والثاني�ة ع�رش من ترشي�ع قانون 
ام�س،  ي�وم  االتحادي�ة  املحكم�ة 
بالت�ايل ذهب�ت هيئ�ة الرئاس�ة اىل 
ادراج فقرة تعدي�ل قانون املحكمة 
االتحادي�ة رقم 30 لع�ام 2005 اي 
باالغلبي�ة البس�يطة، وت�م انج�از 
القانون بارسه وت�م التصويت عىل 
جمي�ع الفق�رات، لكن بق�ى الباب 
للق�وى  مفت�وح كفرص�ة اخ�رية 
السياس�ية التخ�اذ الق�رار س�عيا 
الس�تكمال هذا القان�ون وفقا ملبدأ 

التفاهمات السياسية«.

سائرون: لن نقبل بالتوافق اذا وصل الى »لي االذرع«

املراقب العراقي/ بابل...
الق�ت مف�ارز األم�ن الوطني يف 
ع�ىل  القب�ض  باب�ل  محافظ�ة 
رجل وامرأة يوهم�ان املواطنني 
بالتعيين�ات ع�ىل م�الك االم�ن 

الوطني.
تلق�ت  للجه�از،  بي�ان  وق�ال 
»املراقب العراقي« إنه »تم نصب 
كمني اس�فر ع�ن القب�ض عىل 
رج�ل بالج�رم املش�������هود 
يوه�م املواطن�ني بالتعي�ني عىل 
مالكه مقابل استحصال االموال 
منه�م ع�رب ت������زوي�ر كتب 

وأوام�������ر اداري�ة ص�ادرة 
ع�ن مستش�ارية االم�������ن 

الوطني«.
وتاب�ع، أن ملف�ارز القت القبض 
املش�هود  بالج�رم  ام�رأة  ع�ىل 
تحتال ع�ىل املواطن�ني بصفتها 
مس�ؤولًة يف وزارة املالي�����ة، 
االم�وال  باس�تحصال  وتق�وم 
ع�ىل  توظيفه�����م  مقاب�ل 
مالك جه�������از األم�����ن 
الوطني، وق�د ضبطت بحوزتها 
إداري�ة وهويات  كت�ب واوام�ر 

مزورة.
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االربعاء 17 آذار  2021 العدد 2547 السنة الحادية عشرة

أكد الخبري االقتصادي وس�ام التميمي ، ان ارتفاع اس�عار النفط اىل اكثر من 75 
دوالرا للربميل اليعني انهاء معاناة املواطن جراء التغري يف اس�عار املواد الغذائية، 
الفت�ا اىل ان الحص�ار الذي فرضت�ه الحكومة عىل الش�عب جاء بدافع س�يايس 
وليس لتحقيق االس�تقرار االقتصادي.وقال التميمي ، ان “الحكومة رفعت سعر 
رصف ال�دوالر 250 دين�ار فقط يف حني ان اس�عار املواد الغذائي�ة وخاصة زيت 
الطع�ام والحلي�ب وغريها م�ن املواد االساس�ية يف املنزل ارتفع س�عرها ضعف 
املبلغ القديم”.واضاف ان “االبقاء عىل س�عر الدوالر الحايل، سريفع اسعار املواد 
الغذائية اكثر واكثر، وس�يكون املواطن العراقي امام خيار اللجوء اىل مواد رديئة 
او بدائ�ل م�ن اجل تأمني لقمة عيش�ه”.وبني ان “ارتفاع اس�عار النفط لن يفك 
الحص�ار االقتص�ادي الذي فرضت�ه الحكومة عىل الش�عب، بل س�يؤمن رواتب 
املوظف�ني فقط، ويبعد العراق عن االقرتاض، حيث جاء قرار رفع س�عر الدوالر 

بدافع سيايس وليس لتسهيل وتوفري العيش الكريم للمواطن”.

خبير اقتصادي: ارتفاع اسعار النفط لن 
يفك الحصار الحكومي عن الشعب العراقي

اعلن م�رف الرافدين ، عن اطالق س�لف 10 ماليني 
دينار للعاطلني عن العمل .

وق�ال املكتب االعالمي للمرف يف بيان ، ان “املرف 
ق�رر من�ح س�ل������ف للعاطل�ني عن العم�ل ومن 
كال الجنس�ني وذل�ك لغرض توفي������ر فرص عمل 
له�م لل����وص����ول اىل مس�توى معايش مناس�ب 
من خالل منحه����م س�لف���ة النش�اء مش��روع 

بسيط”.
وأض�اف البي�ان أن “التقدي�م يك�ون حس�ب الرقعة 
الجغرافي�ة لس�كن املس�تلف وتوزي�ع املناط�ق ع�ىل 

الفروع املكلفة باملنح”.

مصرف الرافدين يعلن اطالق 
االقت�صاديسلف العاطلين عن العمل

نسب الفقر تخضع للضاغط الحكومي وأرقامها ترتفع وتنخفض بين ليلة وضحاها 
الطبقة مترفة والشعب اليملك ثمن الطعام

 خاصة بع�د أن كش�فت تقارير 
االم�م املتحدة عن ارتف�اع الفقر 
يف الع�راق اىل 31% , ع�ادت وزارة 
انخف�اض  لتؤك�د  التخطي�ط 
بع�د   %25 اىل  الفق�ر  مس�توى 
تحس�ن االوض�اع ورف�ع حظ�ر 
التج�وال يف الع�ام امل�ايض , هذه 
حقيق�ة  تب�ني  التريح�ات 
االزدواجية يف تريحات وزارات 
الدولة املعنية , فاملسؤولون عنها 
يحاولون تلميع صورة الحكومة 
ب�أي ثم�ن , ث�م ع�ادت ال�وزارة 
لتؤكد أن النصف الثاني من العام 

امل�ايض انخفض مس�توى الفقر 
فيه اىل 20% وهي أرقام ال تستند 
ومن�ذ  فالع�راق   , الحقيق�ة  اىل 
ظه�ور كورون�ا يش�هد ارتفاعا 
مس�تمرا بمعدالت الفقر بس�بب 
املتعاقب�ة  الحكوم�ات  سياس�ة 
والتي اعتم�دت تجويع العراقيني 

وكما هو الحال اآلن.
ع�ىل  كش�فت  التخطي�ط  وزارة 
أن   ، باس�مها  املتح�دث  لس�ان 
املؤرشات املتوف�رة حول معدالت 
الفق�ر يف البالد وفق آخر دراس�ة 
البن�ك ال�دويل يف  بالتع�اون م�ع 

النص�ف الثاني من العام 2020م 
بلغت %24.8.

الفق�راء  ع�دد  أن   ، وأضاف�ت 
يف الع�راق أق�ل م�ن 10 مالي�ني 
ش�خص، وخ�الل  املرحل�ة األوىل 
لظهور جائحة كورونا يف النصف 
األول من الع�ام 2020م ارتفعت 
نس�بة الفق�ر إىل 31.7%، إالاّ أنها 
ع�ادت للرتاجع بفضل اإلجراءات 
املتخ�ذة واملتمثل�ة برف�ع حظ�ر 
التجوال وعودة العمل واألنش�طة 
لوضعه�ا الطبيعي الت�ي أدت إىل 

انحسار النسبة إىل %25.
الخب�ري  أك�د  الش�أن  ه�ذا  ويف 
أن   , املالك�ي  إي�اد  االقتص�ادي 
تقارير وزارات حكومة الكاظمي 
تحاول أن تحقق منجزا ولو بكالم 
مرتب�ك وتريح�ات غ�ري جادة 
, فم�ا نقل عنها م�ن تريحات 
تح�اول طم�س حقائ�ق ارتفاع 
مع�دالت الفق�ر , فكي�ف هبطت 
خ�الل ثالثة أش�هر تلك النس�ب 
املتح�دث  تريح�ات  وحس�ب 
عنه�ا ,وأي إج�راء حكومي اتخذ 

خالل ثالثة أش�هر والجميع يعلم 
دم�رت  الكاظم�ي  حكوم�ة  أن 
االقتصاد العراقي من خالل رفع 

رصف ال�دوالر , وال�ذي صاحب�ه 
ارتفاع يف معدالت أسعار البضائع 
والس�لع تارك�ة املواط�ن يعيش 

أوضاعا صعبة.
وق�ال املالك�ي يف اتص�ال م�ع ) 
املراق�ب العراق�ي(:  إن حكوم�ة 

الكاظمي تس�عى لتحقيق منجز 
عىل أرض الواقع , لكنها فش�لت  
فحكوم�ة املستش�ارين والراعي 
رشكات  وقضي�ة  للفس�اد  االول 
الكاظم�ي  وتدخ�ل  االتص�االت 
أك�رب دليل ع�ىل ذلك , أم�ا وزارة 
التخطي�ط فه�ي لم تنجز ش�يئا 
ع�ىل أرض الواق�ع وحت�ى تعداد 
بس�بب  في�ه  فش�لت  الس�كان 
الضغوط�ات السياس�ية , بينم�ا 
ه�ي أي الوزارة تربر ذلك بقضايا 

بعيدة عن الواقع.
اىل ذلك قال برنامج االغذية العاملي 
التابع لالمم املتحدة يف العراق، إن 
مع�دالت الفق�ر يف العراق وصلت 
اىل 31.7 %، فيم�ا طال�ب بدع�م 
إض�ايف م�ن ال�دول املانحة.وأكد 
ممثل برنامج األغذي�ة العاملي يف 
العراق عب�د الرحمن ميجاج ، أن 
»برنام�ج األغذي�ة العاملي يرصد 
أس�عار املواد الغذائية، بما يف ذلك 
متوسط سلة الغذاء البالغ 2100 

سعرة حرارية يف اليوم«.
من جهت�ه أكد املختص بالش�أن 

االقتص�ادي جاس�م العكييل , أن 
حكوم�ة الكاظم�ي من�ذ توليها 
الحكم تمارس سياس�ة التجويع 
ع�ن  االنظ�ار  غ�ض  أج�ل  م�ن 
مش�اريعها التدمريي�ة للع�راق , 
االقتصادية  االزمات  فهي تختلق 
وآخره�ا تخفيض قيم�ة الدينار 
ألس�باب انتهت صالحيته�ا , أما 
وزارة التخطي�ط فق�د رصح�ت 
قب�ل نهاية الع�ام املايض بيومني 
ب�أن هناك أكث�ر م�ن 12 مليون 
عراق�ي تحت خط الفقر , وكذلك 
رصحت يف منتصف العام املايض 
بأن نس�ب للفق�ر التتجاوز %25 
, والي�وم نراه�ا تح�اول تعط�ي 
أرقاما أخ�رى , وحقيقة االمر أن 
نس�ب الفقر ارتفعت ع�ن العام 
املايض بأرق�ام فلكية الي�راد لها 
الظهور وه�ي أعىل من مؤرشات 
االم�م املتح�دة وم�ن املتوق�ع أن 
سياس�ة  بس�بب   %40 تتج�اوز 
التجويع التي تمارسها الحكومة 
, فض�ال عن الظ�رف األمني الذي 

تمارسه عىل الشعب .

يب���دو أن حكومة الكاظمي تس���عى لطمس الحقائق عما 
يج���ري في البالد جراء سياس���تها االقتصادي���ة والمالية 
الفاش���لة وب���روز طبقة سياس���ية تمتلك أكث���ر من 70 % 
من ثروات العراق ف���ي ظل ارتفاع أعداد الفقراء لتصل 
الى أكثر من 12 مليون ش���خص وحسب تصريحات وزارة 

التخطيط في نهاية العام الماضي .

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي

سجل نفط خام البرة الخفيف ، انخفاضا 
يف سعره فيما ارتفع خام الثقيل بعد افتتاح 

أمس الثالثاء.
وانخف�ض نفط الب�رة الخفي�ف املصدر 
بنس�بة  للربمي�ل  دوالرا   68.82 اىٕل  الٓس�يا 
انخف�اض بلغ�ت 0.78%عن ي�وم الخميس 
املايض، فيما س�جلت اس�عار خام البرة 

الثقي�ل 66.40 دوالرا للربمي�ل بأرتفاع بلغ 
نسبته %0.79.

الخفي�ف  العرب�ي  النف�ط  س�عر  وس�جل 
الس�عودي 68.90 دوالرا للربمي�ل، وس�جل 
دوالرا   68.86 االمارات�ي  مرب�ان  مزي�ج 
للربميل، وس�جل مزيج س�هران الجزأيري 
67.24 دوالرا للربمي�ل، فيم�ا س�جل بوني 

الخفيف النيج�ريي 67.51دوالرا، والكويت 
الكويتي 68.56 دوالرا، وجرياسول االنغويل 

67.93 دوالرا.
وكان�ت أس�ع������ار النف�ط العاملي�ة قد 
انخف���ضت  ليس�جل خ�ام برنت 68.31 
 64.81 اىل  تكس�اس  غ�رب  وخ�ام  دوالرا، 

دوالرا.

انخفاض سعر خام البصرة الخفيف وارتفاع الثقيل
إذ تراجع�ت   ، الذه�ب  أس�عار   ارتفع�ت 
عوائد س�ندات الخزانة االٔمريكية، يف حني 
يرتقب املستثمرون اجتم�����اعا ملجلس 
االحتياط�ي االتحادي م�ن املرجح أن يبدد 
زي����ادة  حي�����ال  املخ������اوف 

التضخم.
 0.2 للذه�ب  الف�وري  الس�عر  وارتف�ع 

باملٔي�ة اىٕل 1735.76 دوالرا لالٔوقي������ة 
)االٔونصة( ، فيم����ا زادت عقود الذهب 
االٔمريكية االٓجل�ة 0.4 باملٔية اىٕل 1735.90 

دوالرا.
وانخفضت أسعار الذهب االٔسبوع املايض 
اىٕل أدنى مس�توياتها يف تس�عة أش�هر، إذ 
ق�وض صع�ود ال�دوالر وزي�ادة عائ�دات 

س�ندات الخزان�ة االٔمريكي�ة الطل�ب عىل 
املعدن الذي ال يدر عأيدا.

النفيس�ة االٔخ�رى،  وبالنس�بة للمع�ادن 
لالٔوقي�ة،  الفض�ة 26.27 دوالرا  س�جلت 
وارتف�ع البالتني 0.6 باملئ�ة اىٕل 1220.21 
اىٕل  باملئ�ة   0.5 البالدي�وم  وتق�دم  دوالرا، 

2399.12 دوالرا.

ال���ذه��ب يصع���د بفع���ل السن��دات االم��ريكي��ة

مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة تتراجع بنسبة 31 بالمئة
 سجلت مبيعات البنك املركزي 
العراقي م�ن العملة الصعبة،  
انخفاضا لليوم الثاني بنسبة 
بلغ�ت 31 يف املئة لتصل اىل 48 

مليون دوالر.
وذك�ر مص����در، أن البن�ك 
العراقي ش�هد خالل  املركزي 
العمالت  م�زاده لبي�ع ورشاء 
االجنبية  انخفاضا يف مبيعاته 
بنسبة 31.53 باملئة لتصل اىل 
ال�ف دوالر،  و67  48 مليون�اً 
غطاه�ا البن�ك بس�عر رصف 
دين�اراً   1460 بل�غ  اس�اس 
لكل دوالر، مقارنة بالجلس�ة 
الس�ابقة حيث بلغت املبيعات 
فيه�ا 70 مليون�اً و 198 ألف 

دوالراً.
وذهبت املشرتيات البالغة 48 
مليوناً و 67 الف دوالراً، لتعزيز 
االٔرصدة يف الخارج عىل ش�كل 

فيم�ا  واعتم�ادات،  ح�واالت 
ل�م تق�م املصارف ب�أي رشاء 

للدوالر بشكل نقدي.

وأش�ار ، اىٕل أن 10 مص�ارف 
قام�ت بتلبي�ة طلب�ات تعزيز 

االرصدة يف الخارج.

كم�ا اعل�ن البن�ك املرك�زي ، 
االرشاف ع�ىل عم�ل املرف 
الزراعي لتحسني اداء القطاع 

املريف الزراعي.
ان�ه   , بي�ان  يف  البن�ك  وق�ال 
“يف اط�ار برنام�ج االص�الح 
املريف ال�ذي ب�ارش بتنفيذه 
البنك املرك�زي العراقي ، ومن 
القطاع  النهوض بواق�ع  اجل 

املريف الحكومي”.
واض�اف ان ” البن�ك املركزي 
ال�روع بع�دد من  ق����رر 
االج�راءات التقويمية ف���ي 
املص���ارف الحك�����ومية، 
وس�يت�����م يف هذا الس�ياق 
املب�ارشة “ب�االرشاف الكامل 
عىل عمل املرف الزراع���ي 

التعاوني”.
وتابع انه “سيتضمن اإلرشاف 
والتقوي�م  التأهي�ل  خط�ة 
لعملي�ات املرف كاف�ة بما 
يف  املنش�ود  ودوره  ينس�جم 

التنمية االقتصادية.

مظهر صالح : قلة التخصيصات 
للمشاريع االستثمارية ادت الى 
تراكم ستة االف مشروع متعثر 

اكد مستش�ار رئيس الوزراء للشؤون املالية مظهر 
محم�د صال�ح ان : قل�ة التخصيصات للمش�اريع 
االس�تثمارية ادت اىل تراك�م س�تة االف  م�روع 

متعثر من دون تنفيذ منذ عام 2008.
وقال ان :  تغطية العجز ينرف عادة عىل املوازنتني 
التشغيلية واالس�تثمارية دون تمييز ولكن بالغالب 
يغطي عجز تمويل املش�اريع االستثمارية التي هي 
اكث�ر املتغريات االنفاقية يف  املوازن�ة العامة عرضة 
للتأجيل بس�بب نقص التمويل او ع�دم القدرة عىل 

استكمال تمويل العجز.
واضاف صالح ان : تغطية العجز اليعني عدم وجود 
مشاريع استثمارية  وانما بعضها وحسب االولوية 
او الرضورة وخصوصا املشاريع الجديدة اذ تؤجل او 
ترحل اىل السنه املالية الالحقة بسبب عدم استكمال 

التمويل بما فيها احيانا املشاريع املستمرة .
واوض�ح ان : ه�ذا االمر  حصل عىل مدار الس�نوات 
املاضي�ة ، واال كي�ف تراك�م )س�تة االف (مروع 

متعثر من دون تنفيذ منذ العام 2008.

العمل تطلق الدفعة )30( 
من قروض المشاريع الصغيرة 

في بغداد والمحافظات
اعلن وزي�����ر العمل والش�����ؤون االجتماعية 
ع�ادل الركاب�ي إط�الق الدفع������ة )30( م�ن 
الق�روض امليس�����رة الخ�����اص�ة بالباحثني 
عن العمل املس�جلني ضم����ن قا����عدة بيانات 

الوزارة.
وق�ال الركاب�ي بحس�ب ب���ي�ان ل�وزارة العم�ل 
ق�رض  آالف  خمس�ة  اطلق�����ت  »ال�وزارة  ان 
املي�رة  الق�روض  برنام���ج  ع�ىل  للمتقدم�ني 
النش������اء املش�اريع الصغرية امل�درة للدخل يف 

بغداد واملحافظات.
 مش�ريا اىل ان القروض الت�ي تطلقها الوزارة بدون 
فوائ�د وتس�دد عىل ش�كل اقس�اط س�نوية ملدة 5 

سنوات ».
ودع�ا الوزي�ر املتقدم�ني الذي�ن تظهر اس�ماؤهم 
ع�رب املوقع اإللكرتون�ي لل�وزارة اىل مراجعة دائرة 
العمل والتدريب امله������ني وأقس�امها املنترة 
يف املحافظ�ات ك���اف�ة الكم�ال اجراءات تس�لم 

القروض«.

أرقام واقتصاد

مليار دوالر احتياطي العراق 
من العملة الصعبة ولم 
يسهم رفع سعر صرف 
الدوالر برفعه لحد االن 

 56

مليار دوالر قيمة 
الصادرات االيرانية غير 
النفطية للعراق خالل 

اقل من عام 

 33

بالسعر المدعوم.. المنتجات النفطية تجهز 
الدوائر الخدمية ب� 115 الف طن من االسفلت

كش�فت رشكة توزيع املنتج�ات النفطية عن 
الكميات املخص�����صة من مادة اإلس�فلت 
الدوائ�ر  جمي�����ع  اىل   50/40 ن������وع 
الخدمي�ة يف املحافظ�ات كافة اس�هاما منها 
لالرتق������اء بمس�توى العم�ل والنه�وض 
التحتي�������ة  البن�����ى  بمش�����اريع 

والخدمية.
وق�ال رئي�س مجل�س ادارة الركة حس�ني 
طال�ب ان هي�������أة التجهي�ز التابعة لها 
خصصت للدوائر الخدمية يف عموم املحافظات 
من�ذ بداية الع�ام الحايل أكثر م�ن )115( ألف 
ط����ن من االس�فلت نوع 50/40 وبالسعر 
الرس�مي املدعوم، في�����ما بني ان الكميات 
������ز تباعاً لغاية نهاية  م�����ا تزال ُتجهَّ
الس�نة، مش������ريا لس�عي الرك�ة الدائم 
اىل س�د احتياج جمي������ع الدوائر الخدمية 
الت�ي تقدم الخ����دمات االس�������اس�ية 

للمواطن .

طالب كش�ف عن وج�ود اس�تثناءات خاصة 
للمشاريع الخ�����دمية عرب توفري الكميات 
املطلوب�ة وتقدي�م الدعم ال�الزم له�ا ، مؤكداً 
اس�تم���رار تجهي�ز منت�وج اإلس�فلت نوع 
50/40 وف�ق خط�ط منتظم�ة مع�دة له�ذا 

الغرض .

التخطيط النيابية تحذر من تجريد الدولة
 من امالكها العامة في موازنة 2021

ح�ذر رئيس لجن�ة مراقبة الربنام�ج الحكومي 
والتخطي�ط االس�رتاتيجي ح�ازم الخالدي ، من 
تجري�د الدول�ة والش�عب م�ن امالكه�ا العامة 
وتحويلها إىل ملكية خاصة “، مؤكدا أن مسودة 
موازن�ة الع�ام 2021 تضمن�ت فق�رات مث�رية 

للج�دل .وق�ال الخال�دي ، إن “م�روع قانون 
الع�ام 2021 تضمن�ت تفاص����ي�ل  موازن�ة 
وفقرات مثرية للج�دل بينها الفقرة 47 املتعلقة 
ببي�ع أص�ول الدولة”.وأض�اف أن “بي�ع أصول 
الدول�ة وحده�ا تتج�اوز حاج�ز ال 500 مليار 
 38 “الفق�����رة  أن  إىل  مش�ي�����را  دوالر”، 
خصخصت القطاع العام وهذه أيضا م�����ادة 

خالفي�����ة ال يمكن تمريرها”.
وأش�ار الخالدي اىل أن “بع�ض البنود والفقرات 
يف موازن�ة 2021 آثاره���ا س�لبية عىل األجيال 

القادمة “.
وكانن اللجن������ة املالية النيابية أكدت، امس 
االثنني ، ان هناك ش�به تواف�ق بني بغداد واربيل 
ع�ىل تمري�ر املوازن�ة حي������ث ج�اء تأجيل 
طرحها داخل الربملان ه����و بإعطاء املزيد من 
ال�����وقت ح�ول االتف���اق ماب�ني الجانبني 
بش������أن امل������واد الخالفي�ة ب�ني بغداد 

واربيل.
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كل المنظمات الدولية وجميع الزعماء السياسيين يعلنون تعاطفهم مع الشعب السوري، والجميع يخرج إلى المنابر 
ليتحدث عن هذه األزمة ونتائجها، ولكن ال أحد يتحدث عن أسبابها وال أحد يقدم الحلول.

والجميع يقول إن الشعب السوري يعاني، ولكن لماذا ال تتم االشارة إلى الدول التي تسببت بكل هذه الكوارث 
في سوريا، ولماذا ال يتم تقديم مساعدات جدية لسوريا. لن يكون الحل من خالل تقديم كيلو سكر وكيلو رز، وعلى 

المنظمات الدولية أن تفضح المتآمرين على الشعب السوري وتمنع الدول من استغاللهم ألغراض سياسية.

نفاق الغرب يتصاعد

رداء العطف األممي .. هل يسمن أو يغني الجوع السوري؟

المراقب العراقي/ متابعة
وحث�ت األمم املتحدة املنظمات االنس�انية 
مؤخراً ملس�اعدة ماليني الس�وريني للبقاء 
ع�ى قي�د الحي�اة، ويف ه�ذا الس�ياق أكد 
مهّند هادي منسق األمم املتحدة اإلقليمي 
للش�ؤون اإلنس�انية لألزمة الس�ورية أن 
األمل معق�ود عى املنظمات اإلنس�انية يف 
مساعدة الس�وريني. لكنه أكد، يف الذكرى 
العارشة الندالع الرصاع، أن الحل يف سورية 

ليس إنسانيا، بل يجب أن يكون سياسيا.
ونق�ل موق�ع أخب�ار األم�م املتح�دة عنه 
القول :«لألس�ف هذه الحرب التي نش�أت 
يف س�ورية، أّدت إىل تهج�ر مالي�ني الناس 
ما بني الجئ�ني ومرشدين داخل س�ورية، 
ناهيك عن عدد القت�ى الذين لقوا حتفهم 

يف هذه الحرب«.
وروى أن »الناس يف س�ورية يحتاجون إىل 
ش�تى أنواع الدعم اإلنس�اني ما بني مأوى 
وتعلي�م وغ�ر ذل�ك، ووص�ل به�م الحال 
يف أج�زاء من س�وريا إىل أنه�م بحاجة إىل 
كل أن�واع الدع�م املقدم من األم�م املتحدة 

واملجتمع الدويل«.
وأوض�ح أنه »خالل عام 2020 قّدمنا أكثر 
من 6,7 ماليني من املساعدات ما بني سلة 
غذائي�ة ومس�اعدات أخ�رى، ت�م تأمينها 
للس�وريني. ه�ذه يف الحقيق�ة ال تغط�ي 
جميع االحتياجات يف س�ورية، إنما تغطي 
الفئ�ة األكثر ت�ررا واحتياج�ا من باقي 

الفئات السورية«.
ولف�ت إىل أن جائح�ة كورون�ا »أثرت جدا 
عى وضع الناس يف س�وريا، فضال عن كل 

املصاعب التي يواجهونها«.
وش�دد ع�ى أن »س�وريا بحاج�ة إىل حل 
س�يايس، بحاجة إىل إنهاء الحرب، بحاجة 
ألن تنتهي هذه الح�رب الدامية الروس 

التي دامت عرشة أعوام«.
وأش�ار إىل أن »العم�ل اإلنس�اني هو عمل 
مساعد فقط إلبقاء الناس عى قيد الحياة 
يف مواجه�ة الصعاب، ولك�ن ال يوجد حل 

إلنهاء النزاع عن طريق العمل اإلنساني«.
وإذا ل�م يتم ق�ول الحقيقة يف س�وريا، لن 
يك�ون هناك حل، واذا لم يتم فضح جميع 

املتورطني يف سوريا لن يكون هناك حل.

فم�اذا تفعل الوالي�ات املتح�دة االمريكية 
يف س�وريا؟، من تس�اعد وماذا قدمت من 
مساعدات للشعب السوري؟. كل ما فعلته 
أنها أزم�ت الحرب الس�ورية وعملت عى 
تقسيم سوريا وهاجمت األرايض السورية 
ومط�ارات الس�وريني، واآلن تحرمهم من 
الوق�ود والتدفئ�ة وحرق�ت محاصيله�م 

ورسقت وترسق نفطهم.
ويج�ب عى األمم املتح�دة أن تقول للعالم 
إن الشعب الس�وري يعاني من قلة الخبز 
بس�بب االحتالل األمريك�ي، وأن األطفال 
ي�ردون هن�اك بس�بب الوالي�ات املتحدة 
األمريكية. واش�نطن دخلت س�وريا تحت 
ش�عار محاربة »داعش« لك�ن يف النتيجة 
رأينا أنها جاءت لتحارب الشعب السوري، 
وع�ى الضف�ة األخرى ه�ل تواج�د تركيا 

أيضا لخدمة الشعب السوري؟.

وبس�بب الوج�ود غر الرشع�ي لعدة دول 
ف�وق االرايض الس�ورية أصبحت األوضاع 
االنسانية سيئة للغاية، ومؤخراً حّذر بيان 
صادر من 35 منظمة إنس�انية ومنظمات 
املجتمع املدني واإلغاثة السورية والدولية، 
ومزي�د  اإلنس�انية  األوض�اع  س�وء  م�ن 
م�ن »التأث�ر ال�ذي ال رجعة في�ه«، وذلك 
بمناس�بة م�رور 10 س�نوات ع�ى اندالع 

االحتجاجات يف سوريا.
وج�اء يف البي�ان أنه »بعد عق�د من اندالع 
الرصاع، أصبحت الظروف املعيشية ملعظم 
السوريني أسوأ من أي وقت مىض، ونحذر 
م�ن زي�ادة األرضار الت�ي ال رجع�ة فيها، 
إذا ل�م تت�م تلبي�ة االحتياجات اإلنس�انية 
املتزايدة يف سوريا، ولم يتم التوصل إىل حل 

سيايس«.
وطالب البيان القوى العاملية استخدام كل 

نفوذها لوقف األزمة، مش�راً إىل استمرار 
العنف والهجمات العش�وائية ضد املدنيني 

والبنية التحتية املدنية.
ويعيش أكثر م�ن 80% من الناس يف فقر، 
وفق البيان، ويعاني أكثر من 12.4 مليون 
ش�خص من انعدام األمن الغذائي، يف حني 
يبقى أكثر من 1.8 مليون آخرين يف خطر، 
م�ا يش�ر إىل أن مس�تويات انع�دام األمن 

الغذائي يف مستوى مرتفع جداً.
وأش�ار البيان إىل أن 12.2 مليون س�وري 
للمي�اه  املنتظ�م  الوص�ول  إىل  يفتق�رون 
خ�ارج  طف�ل  ملي�ون  و2.4  النظيف�ة، 

املدرسة حالياً.
وتعرض�ت البني�ة التحتي�ة الحيوية، مثل 
املستش�فيات واملدارس واألسواق واملنازل 
والط�رق لل�رر أو الدم�ار ط�وال ف�رة 
ال�رصاع، فالعدي�د م�ن املباني واملنش�آت 

العام�ة الت�ي م�ا زال�ت قائم�ة أصبحت 
مالج�ئ للنازح�ني بس�بب الن�زاع، بينما 
أدى وب�اء »كورون�ا« إىل تفاق�م املعان�اة 

اإلنسانية.
وأج�رت العائ�الت يف س�وريا ع�ى تقليل 
كمية الوجب�ات التي يضعونها عى املائدة 
أو مقايض�ة م�ا لديه�م من طع�ام قليل 
مقابل ال�دواء، توازياً م�ع ارتفاع معدالت 
التضخ�م، بس�بب انخفاض قيم�ة اللرة 
السورية، وانتشار البطالة ونقص الوقود 

الشائع بشكل متزايد.
وال ي�زال 5.6 مالي�ني س�وري الجئ�ني يف 
ال�دول املجاورة، بينه�م 2.5 مليون طفل، 
فضالً عن 6.2 ماليني نازح داخلياً يف نواٍح 
مختلفة من س�وريا، لتص�ف املنظمات يف 
بيانها، أزمة النزوح املطّولة، باألس�وأ منذ 

الحرب العاملية الثانية.

أخبار من 
الصحف 

والمجالت

لوموند: الشرق األوسط أصبح »األرض المختارة« لبيع السالح

تقرير: مخاوف إسرائيلية من تزايد تفشي الجريمة المنظمة

المراقب العراقي/ متابعة...
أكد رئيس هيئة األركان العامة للقوات املسلحة اإليرانية اللواء محمد 
باق�ري، الثالث�اء، أنه ت�م توفر الق�درات لتدمر الكي�ان الصهيوني 

وشطبه من الجغرافية السياسية للمنطقة.
وقال اللواء باقري، يف رسالة بمناسبة األعياد الشعبانية وميالد اإلمام 
الحس�ني عليه الس�الم ويوم الحرس الثوري: إن ميادين مهام حرس 
الث�ورة وإنج�ازات قواته، تش�هد عى أن قوة الجمهورية اإلس�المية 

اإليرانية اليوم قوة ذات مصداقية.
وش�دد ع�ى أن إي�ران لديها حالي�ا القوة ع�ى الهج�وم والقوة عى 
الصم�ود واملقاوم�ة، أي بإمكانه�ا مهاجمة مراك�ز التهديد وقواعد 

العدو يف اليوم املوعود بأي حجم و شدة.

المراقب العراقي/ متابعة...
اقتحم مئات املستوطنني الصهانة، املقامات اإلسالمية يف بلدة عورتا 

رشقي نابلس بالضفة الغربية.
وأف�ادت مص�ادر فلس�طينية ب�أن ع�ددا م�ن الحاف�الت الت�ي تقل 

املستوطنني اقتحمت املناطق األثرية الثالثة يف قرية عورتا.
ولفتت املصادر إىل استمرار تواجد املستوطنني يف املقامات اإلسالمية 

عدة ساعات، وسط سماع أصوات الرصاخ واالستفزاز لألهايل.
وس�بق اقتحام املس�توطنني اقتحام دوري�ات العدو القري�ة لتهيئة 
املنطق�ة وفرض حظ�ر للتج�ول عى القرية، وس�ط إط�الق لقنابل 

الصوت ونصب نقاط مراقبة.
وواجه أهايل القرية الدعوات االستيطانية القتحام املقامات اإلسالمية 

بدعوات أخرى للتصدي لهم.
حي�ث أطل�ق العديد م�ن النش�طاء والش�بان يف بلدة عورت�ا دعوات 
للتص�دي ملجموع�ات املس�توطنني الت�ي تن�وي اقتح�ام املقام�ات 

التاريخية يف البلدة منتصف الليلة املاضية.
ويوج�د يف القري�ة 12 مقام�ا تاريخي�ا ودينيا، يدعي املس�توطنون 
يهودي�ة عدد منها ومن بينها مقام “العزير” الذي دأب املس�توطنون 
عى اقتحامه بحماية قوات االحتالل وإقامة طقوسهم فيه ومحاولة 

إضفاء الطابع اليهودي عليه.
وتق�ع قرية عورتا عى بعد 7كم جن�وب رشقي مدينة نابلس وتعتر 

من القرى التاريخية يف املحافظة وبمثابة بوابة نابلس الجنوبية.

الصهاينة يقتحمون مقامات 
إسالمية شرقي نابلس

إيران تؤكد امتالكها
 قدرات لتدمير إسرائيل وشطبها 

من الجغرافيا

المراقب العراقي/ متابعة...
االوىل  املرحل�ة  الثالث�اء  انطلق�ت 
لالختب�ارات الرسيرية للق�اح “فخرا” 
وذل�ك  لكورون�ا  املض�اد  االيران�ي 
بتطعيمه لنجل العالم النووي الشهيد 

محسن فخري زادة.
وق�دم مدير مرشوع لق�اح “فخرا” يف 
ه�ذه املراس�م، تقريرا عن نش�اطات 
منظمة االبحاث واالبتكارات الدفاعية 
)س�بند( يف مج�ال مكافح�ة فروس 
كورونا الس�يما بانتاج لقاح “فخرا”، 
مبين�ا، أن�ه من�ذ بداي�ة انتش�ار وباء 
كورونا قامت منظمة سبند باالعتماد 
املتخصص�ة  البرشي�ة  امل�وارد  ع�ى 
وامللتزم�ة وذات الخ�رة ووج�ود بنية 
تحتي�ة متخصصة مناس�بة وبجهود 
الدكتور محس�ن فخري زادة )الرئيس 

الش�هيد ملنظم�ة س�بند( وزمالئ�ه يف 
مجال الصحة ببذل مساعيهم للتعامل 

مع هذا الوباء.
أن�واع  جمي�ع  بن�اء  »كان  واض�اف: 
معدات تش�خيص فروس كوفيد-19 

واملخت�رات املتخصصة عى املس�توى 
املتح�رك )3(، والتي تم تس�ليم اثنتني 
رازي ومؤسس�ة  إىل مؤسس�ة  منه�ا 

باستور، بداية هذا الجهاد الشامل.
وتاب�ع مدي�ر مرشوع لق�اح “فخرا”: 

“بدأت عملية البح�ث والتطوير للقاح 
 ،2020 م�ارس/آذار  يف   19 كوفي�د 
وعزل ه�ذا الفروس من 35 ألف عينة 
من املرىض اإليرانيني وزراعة 30 عزلة 
مناس�بة، وتم اختيار وإنتاج أول بذرة 
لق�اح م�ن بينه�م، ومن خ�الل إجراء 
مجموع�ة متنوع�ة م�ن االختب�ارات 
للتعرف عى الفروس، تم إعداد بطاقة 
الهوي�ة الخاصة ب�ه ووصل املرش�ح 
للق�اح Covid 19 إىل مرحل�ة اإلنت�اج 

التجريبي يف يونيو/حزيران 2020.
وأش�ار إىل أن عملي�ة اإلنت�اج، بم�ا يف 
ذلك زراعة الخالي�ا والتلقيح والتكاثر 
والعزل والتنقي�ة والتعطيل والركيب، 
ب�دأت يف وقت قصر، تلته�ا اختبارات 
عى الحيوانات ومجموعة متنوعة من 

اختبارات مراقبة الجودة.

المراقب العراقي/ بغداد...
ق�ال كاتب إرسائييل إن هناك مخاوف حقيقية من 
تزايد ظاهرة الجريمة املنظمة يف مناطق االحتالل.
يوئيل زيلرمان، رئيس منظمة »الحارس الجديد«، 
ذكر يف مقال بصحيفة »إرسائيل اليوم«، أن الكيان 
الصهيون�ي اس�تثمر جه�وده يف »تأم�ني الح�دود 
الخارجي�ة وب�ذل جه�ودا ال ح�رص له�ا لتطوي�ر 
التقنيات والقدرات الت�ي حافظ يف جميع األوقات 
ع�ى التف�وق العس�كري والدفاع�ي يف مواجه�ة 

التهديدات التي تظهر عليها صباًحا ومساًء«.
وأض�اف أن »الدولة فش�لت فش�ال ذريعا يف توفر 
أم�ن اإلرسائيلي�ني الداخ�يل، حتى أصبح�ت حالة 
العنف يف جمي�ع أماكن معيش�تهم تقريًبا مصدر 

إزعاج وجودي«.

وأوض�ح أن »روت�ني الحياة اإلرسائيلي�ة اليوم هو 
آالف من الجرائم التي يرتكبها املجرمون؛ وحوادث 
القتل اليومية، التي تشمل قتل النساء؛ والبناء غر 
القانون�ي الذي يصل إىل مئ�ات اآلالف من املباني؛ 

وكمي�ات ال يمك�ن تصوره�ا م�ن األس�لحة غر 
املرشوع�ة؛ اس�تيالء القراصنة عى مئ�ات اآلالف 
م�ن األفدنة؛ والرسقات الزراعية بكميات ضخمة، 
يحص�ل كل ذلك يف العديد من املناطق التي ال يوجد 

فيها وجود للرشطة اإلرسائيلية«.
وأكد أن »السخافة األمنية تتمثل يف أنه بينما يقود 
الجي�ش اإلرسائييل عملي�ات عس�كرية معقدة يف 
مكان ما، فإنه يف الوقت ذاته يفقد الس�يطرة عى 
ع�دة مئات م�ن الدونمات يف مناط�ق نرانه، وتتم 
رسق�ة األس�لحة والذخ�رة من�ه، الت�ي يمكن أن 
تزود كتائب كاملة، وهذا الوضع ال يمكن تصوره، 
وي�ؤدي بإرسائيل إىل حدوث كارثة، ولذلك يجب أن 
يك�ون مفهوماً أن التحدي�ات األمنية املحلية تمثل 

أولوية للدولة لعرش سنوات قادمة«.

المراقب العراقي/ متابعة
»لومون�د«  صحيف�ة  ن�رشت 
الفرنس�ية تقري�را، تناول�ت في�ه 
التقري�ر ال�ذي نرشه املعه�د الدويل 
ألبحاث الس�الم يف س�توكهولم عن 
تج�ارة الس�الح يف العال�م، معترة 
أن الرشق األوس�ط أصبح »األرض 
املختارة« لبيع األسلحة يف السنوات 

األخرة.
وقالت الصحيفة إن فرنس�ا، ثالث 

العال�م،  للس�الح يف  أك�ر مص�در 
م�ن  صادراته�ا  يف  نم�وا  حقق�ت 
ال�رشق  إىل  العس�كرية  املع�دات 
ب�ني  باملئ�ة   44 بنس�بة  األوس�ط 
2016 و2020، مقارنة بالس�نوات 
الخمس الس�ابقة، وهو ما كش�فه 

تقرير املعهد النرويجي.
وق�د أظهر هذا التقري�ر، الذي ُنرش 
ي�وم 15 آذار الحايل، نم�وا كبرا يف 
الفرن�ي، عى  الس�الح  ص�ادرات 

الرغم من أن هذه التجارة ش�هدت 
تراجعا عى املستوى العاملي بنسبة 

0.5 باملئة خالل الفرة ذاتها.
كما أش�ار التقري�ر إىل أن الواليات 
املتحدة التي تتصدر س�وق السالح 
 37 بنس�بة  وتس�تأثر  العال�م،  يف 
باملئ�ة منه، رفعت أيض�ا مبيعاتها 
العس�كرية للرشق األوسط بنسبة 

15 باملئة منذ 2016. 
يف املقابل، ش�هدت مبيعات روسيا، 

التي تس�تأثر بنس�بة 20 باملئة من 
تجارة الس�الح يف العالم للمنطقة، 
تراجعا بنسبة 22 باملئة. أما الصني 
التي تحتل املرتبة الخامس�ة عامليا، 
فق�د تراجع�ت مبيعاته�ا لل�رشق 
األوس�ط بنس�بة 7.8 باملئ�ة. أم�ا 
أملاني�ا التي تحت�ل املرتب�ة الرابعة 
عامليا بحصة 5.5 باملئة من السوق 
العامل�ي، فق�د حقق�ت مبيعاته�ا 
للمنطقة ارتفاعا بنسبة 21 باملئة.

المراقب العراقي/ متابعة...
أعلنت حرك�ة »أنصار الله« الحوثية، أنها ستكش�ف 
عن »وثائق مهمة عن القواعد العس�كرية األمريكية 

يف اليمن«.
وق�ال املتح�دث العس�كري للجماع�ة العمي�د يحيي 
رسيع يف تغريدة عى حس�ابه يف »توي�ر«، إن »دائرة 
التوجي�ه املعن�وي للق�وات املس�لحة تكش�ف اليوم 
تقريره�ا األول ع�ن االس�تهداف األمريك�ي للق�وات 
املس�لحة اليمنية وتكش�ف وثائق مهمة عن القواعد 

العسكرية األمريكية يف اليمن«.
ولم يضف رسيع مزي�دا من التفاصيل، حول التقرير 

املنتظر صدوره.
وكان محم�د عيل الحوث�ي عضو املجلس الس�يايس 
األع�ى لحركة »أنص�ار الله«، وص�ف االثنني املايض، 
ترصيحات وزير الخارجي�ة األمريكي أنتوني بلينكن 
األخرة حول اليم�ن بأنها إيجاب�ة، لكنها بحاجة إىل 

أفعال تثبت مصداقيتها.

وكتب الحوثي عر »توير«: »ننتظر األفعال بس�حب 
العن�ارص األمريكي�ة والخ�راء من املعرك�ة وتحييد 
الس�الح األمريكي وس�حبه من املواج�ه الحالية مع 

دول الع�دوان ض�د الجمهورية اليمني�ة وأيضا إبالغ 
البحري�ة األمريكي�ة بفك الحصار هذا م�ا ننتظره ما 

ينسجم مع الترصيح اآلن«.

أنصار اهلل تكشف وثائق مهمة عن القواعد العسكرية
 األميركية في اليمن

انطالق المرحلة األولى من االختبارات السريرية للقاح »فخرا« اإليراني
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المعروف جيدا ان العوائل المحتلة للخليج والجزيرة وفي مقدمتها ) آل سعود آل نهيان آل خليفة ( ،،
تعهدت  لربي البيت األبيض والكنيست اإلسرائيلي بأنها ستنهي اإلسالم  والمسلمين وتقبرهم وتمحوا 

ذكرهم  الى األبد وتدمر أي شي يذكر الناس باإلسالم  مقابل حماية حكم هذه العوائل واستمرار حكمهم  
وفرض ظالمهم ووحشيتهم  وعبوديتهم على الجزيرة والخليج و أبنائها وعلى كل العرب والمسلمين  ومن 

ثم  إخضاعهم وإذاللهم  وجعلهم بقر حلوب وكالب حراسة ألعدائهم وفي المقدمة  آل صهيون  في 
الكنيست اإلسرائيلي وفي البيت األبيض األمريكي.

االربعاء 17اذار 2021 
العدد 2547 السنة الحادية عشرة

أل سعود يتهيأون لتهديم الحرمين

كي تنجح حوارات القاهرة الثانيةمتغّيرات مفاجئة تنتظر الملّف الّسورّي!

 

يوم أسوأ من يوم..!

بقلم/ عيل عيل

                  عجبا للزمان يف حالتيه
                وبالء ذهبت منه إليه

                  رب يوم بكيت فيه فلما
                       رصت يف غريه بكيت عليه

  بعد خروج اليابانيني من الحرب العاملية الثانية عام 1945 وقد تكبدوا 
خس�ائر جس�يمة من جراء قنبلتي هريوش�يما وناكازاكي النوويتني، 
س�خروا كل م�ا أمكنهم اس�تخدامه للنه�وض بحال بلده�م املنكوب، 
الس�يما وقد طال الخراب اإلنس�ان والحيوان والنب�ات والجماد وحتى 
اله�واء، فأطلقوا العنان لكل الق�درات البرشية التي يتمتعون بها، ويف 
الوق�ت ذاته لم يدخلوا يف حس�اباتهم الخالف�ات الداخلية فيما بينهم، 
وقد أيقنوا أن العالم املحيط بهم ينقس�م اىل قس�مني؛ األول س�عى اىل 
خرابه�م وأوصلهم اىل ماوصلوا اليه، والثان�ي أخذ موقف املتفرج عىل 
ماحل بهم من كارثة وماس�يمرون به من أزمات، وقطعا استنتجوا أن 
الجهة الوحيدة القادرة عىل النهوض بهم هي أنفس�هم وحدهم الغري، 
فوضعوا نص�ب أعينهم ثالث ركائز أساس�ية للنهوض بقوة، تمكنهم 
م�ن مواكبة عجلة البناء والتقدم بل والتف�وق عىل أقرانهم من الدول، 
واتخذوا منها قاعدة مثلثة تستند عليها باقي مرافق الدولة املتحرضة.
  أم�ا رؤوس ذاك املثلث فهي: )القض�اء والصحة والتعليم(. أما الرأس 
األول، فم�ادام عادال ومنصفا للمذن�ب والربيء معا يف آن واحد، ونائيا 
ع�ن املحس�وبية واملنس�وبية والنظ�ر اىل املواط�ن واملس�ؤول وذوي 
املناص�ب الرفيعة نظرة القانون الغريها، بال انحياز اىل فئة او ضغوط 
م�ن جهة او تواطؤ مع جانب، تحققت بذلك املس�اواة ولم يطمع أحد 
بأخذ أكثر من حقه او ييأس آخر من فقدان حقوقه، وساد بذلك العدل 

وعم السالم.
وأما الرأس الثاني، فمن منطلق ان العقل الس�ليم يف الجس�م الس�ليم، 
وان الجس�د املعاىف يرق�ى بالعقل الس�وي اىل حيث اإلب�داع واالبتكار، 
فق�د أولت الس�لطات اليابانية اهتماما جديا بجان�ب توفري الخدمات 
الصحي�ة يف أبعد مناطق البل�د، وفتح مراكز طبي�ة تعليمية وتفعيلها 
بش�كل اس�تثنائي وبطاقة قصوى، إليص�ال الوعي الصح�ي اىل أفراد 
املجتمع برشائحه جميعها، فنش�أ مجتمع بجس�د س�وي صحي أثمر 

عقوال سليمة، تفتقت عن اخرتاعات يف مجاالت العلوم كافة.
وأم�ا رأس املثل�ث الثالث فه�و التعليم، ب�دًءا من مراحل�ه األوىل حيث 
ينقش التعلم يف ذهن الطالب وهو يافع، ليأتي أكله يف املراحل املتقدمة 
م�ن العم�ر كمهندس او عال�م او باحث، أو املواق�ع املتقدمة يف قيادة 
مناصب الدول�ة، كمدير ووزير ورئيس وس�فري متعلم، يصلح لقيادة 

مجتمع قيادة صحيحة.
هن�ا يف عراقن�ا، م�اذا لو س�أل ساس�تنا أنفس�هم أين نح�ن من هذا 
املثلث؟ وهل ينتظرون ان يصبح مربعا ام مخمس�ا ام مسدسا! ومتى 
تدخ�ل قاموس مس�ؤولينا مصطلحات مثل؛ املهم واأله�م، األولويات 
والرضوري�ات، البناء واإلعمار؟ وين�أون عن مصطلحات أثقلت كاهل 
الب�الد، وكبلت قدرات�ه يف تخطي أزماته، فضال ع�ن خلقها أزمات هو 
يف غن�ى عنها، فهل هم قادرون عىل نبذ مصطلحات أولها؛ املحاصصة 
وثانيها املحس�وبية وثالثها املنس�وبية ورابعها املناطقية وخامس�ها 

الطائفية... وعارشها الحزبية؟.
ويط�ول العد يف مصطلحات التغني والتس�من من ج�وع، يرزح تحت 
وطأتها العراقيون ليصحوا كل يوم يف أسوأ من أمسهم، ويوعدون بغد 

أكثر سوًءا من يومهم.

بقلم/ مهدي المولى
واآلن ب�دأت تهيئ نفس�ها  لتفجري 
الحرم�ني   البي�ت الح�رام يف مك�ة 
املكرمة  واملس�جد النبوي  يف املدينة 
املن�ورة وتمنع املس�لمني من الحج 
اليهم�ا وترم�ي ذلك عىل  الش�عب 

اليمني  ومن يمثله أنصار الله .
من�ذ تأس�يس دول ه�ذه العوائ�ل 
الفاسدة وتأس�يس دينهم الوهابي 
الوح�ي ش�نت ح�رب إب�ادة ضد 
املسلمني  من خالل تكفري املسلمني 
جميع�ا  وحكم�ت عليه�م بالذبح 
وعىل نس�ائهم بالسبي واالغتصاب  
أس�واق   م�زاد  يف  وعرضه�ن  
النخاس�ة1 ونه�ب أمواله�م  كم�ا 
ش�نت حملة إس�اءة ضد  الرس�ول 
محمد وأهل بيته  وكل من يتمس�ك 
برس�الة وقي�م اإلس�الم  ففج�رت 
ونص�ب   ومراق�د  قب�ور   ودم�رت 
الرموز اإلس�المية  وه�ذا ما فعلته 
الفئ�ة الباغي�ة بقيادة آل س�فيان 
الرس�ول  بي�ت  آل  ذبح�وا  عندم�ا 
الكريم محمد  ولعنوا الرسول ومن 
أح�ب الرس�ول  وخاص�ة األنصار  
أبناء املدينة املنورة   ال  ليء سوى 
أنه�م أحبوا الرس�ول ولب�وا دعوته 
اإلنسانية الحضارية وآووه  وحموه 
عندم�ا  التجأ  اليه�م هاربا   منهم 
لحماية نفس�ه ورس�الته ودافعوا 
عنه  ب�كل  إيمان ونك�ران ذات  لم 
يطلب�وا م�اال وال جاها  وه�ذا هو 
س�بب حقد الفئ�ة الباغي�ة عىل آل 

الرسول و  أنصار الرسول .
م�ن ه�ذا يمكنن�ا الق�ول ان كلمة 
الصحاب�ة  بدع�ة  ابتدعته�ا الفئة 

الباغي�ة  س�ادت قري�ش   إلبع�اد 
أنص�ار الرس�ول   وهك�ذا أصب�ح 
أعداء الرسول الذين قاتلوا  الرسول 
صحاب�ة  ه�م  املس�لمني  وقتل�وا 
حم�وا  الذي�ن  وأصب�ح  الرس�ول 
الرس�ول ورس�الته ه�م  الكف�رة 
الذي�ن يجب إبعادهم وقتلهم  وهذا 
م�ا يفعل�وه آل س�عود ومرتزقتهم 
دواعش السياسة ) عبيد وجحوش 

صدام (  يف العراق.
فالذي�ن ذبح�وا العراقي�ني وأرسوا 
وهدم�وا  العراقي�ات  واغتصب�وا 
وفج�روا بيوته�م معابده�م مراقد 
أئمتهم ونهبوا أموالهم   وكفروهم 
وطعنوا يف عراقيتهم يف إنس�انيتهم 
رشفه�م   يف  أصله�م  يف  دينه�م  يف 
س�عود  أل  أمث�ال  أخالقه�م   يف 
ومرتزقتهم القاع�دة داعش وعبيد 

وجحوش ص�دام  ه�م الذين يجب 
احرتامه�م وتقدس�يهم  لهذا يجب 
ان يك�ون الع�راق ضيع�ة خاص�ة 
لهم وعىل العراقي�ني ان يقروا إنهم 
عبي�د أرقاء آلل س�عود ومرتزقتهم 
والعراقي�ات ج�واري  ومل�ك يمني 

والويل ملن يرفض ذلك.
يف ح�ني  حكموا ع�ىل كل من دافع 
ع�ن الع�راق والعراقي�ني وتص�دى 

لوحوش آل سعود داعش والقاعدة 
وعبي�د وجح�وش ص�دام وطه�ر 
األرض والع�رض واملقدس�ات م�ن 
دنس�هم من رجس�هم مث�ل إيران 
ويف  العراقي�ة   األمني�ة  والق�وات 
املقدم�ة الحش�د الش�عبي املقدس 
والتهج�ري  ألنه�م كف�رة   بامل�وت 

خارجني عىل  الرشيعة.
وم�ن هذا يمكننا القول ان الهجمة 

الت�ي يش�نها آل س�عود وكالبه�م 
الوهابية داعش القاعدة  ودواعش 
السياس�ة يف العراق عبيد وجحوش 
صدام  عىل الع�راق والعراقيني اآلن 
ه�ي امت�داد للهجمة التي ش�نتها 
الفئة الباغية آل سفيان قبل  1400 
ونف�س  الش�عارات  نف�س  ع�ام  

األهداف ونفس األعداء
الفاس�دة  العوائ�ل  تعه�دات  م�ن 
والخلي�ج  للجزي�رة  املحتل�ة  
للرس�ول  اإلس�اءة  منه�ا  كث�رية  
الكريم لإلس�الم وقيمه اإلنس�انية 
الحضارية من دين املحبة والس�الم 
اىل دي�ن الكره والع�دوان ومن دين 
الحضارة والعلم اىل دين الوحش�ية 
والجهل ومن دي�ن النور والعدل اىل 
دين الظالم والظلم فاإلسالم رحمة 
للعامل�ني فحول�وه اىل دي�ن ش�قاء  
وعذاب ف�كان دين حي�اة  فحولوه 
اىل دين موت  وهكذا شوهت صورة 
اإلسالم وأصبح اإلسالم وباء خطر 
يهدد الحياة واإلنسان  ومع ذلك لم 
يفلح�وا    ول�م ينجح�وا يف تحقيق 

هدفهم
فشمس اإلس�الم التي بدأت ترشق 
بفض�ل الصح�وة اإلس�المية التي 
ب�دأت يف العراق  وأرشق�ت يف إيران  
بقيادة  اإلمام الخميني والتي بدأت 
تب�دد ظ�الم  أع�داء اإلس�الم وتربز 
صورة اإلسالم الحقيقية وتطهرها 
من كل األدران التي لحقت باإلسالم 
خ�الل   احتالل الفئ�ة الباغية التي 
بدأت بدولة آل سفيان مرورا بدولة 
بني العب�اس وبني عثم�ان وحتى  

دولة أل سعود وصدام  

بقلم/نواف إبراهيم
ل ق�دوم إدارة أمريكّي�ة جديدة إىل  ش�كَّ
الحكم يف الواليات املتحدة متغرياً مهماً 
يف العالق�ات الدولية، فهي تبدو واقعية 
يف تعاملها مع ملفات الرشق األوس�ط، 
وتدرك أّن خط�ى املقاومة ضدها بدأت 
تتس�ارع بمنحى تصاع�دي، كما تدرك 
أنَّ اليمن بات يمتلك من القوة ما يكفي 
لضعضع�ة أمن الخليج، وكذلك األمر يف 

العراق.
لذل�ك، ب�دأت اإلدارة األمريكي�ة تّتخ�ذ 
منحنى تنازلياً يف سياس�اتها، بدءاً من 
اليم�ن، وصوالً إىل س�وريا. وس�يحمل 
القادم من األيام مفاجآت عىل مستوى 
مللفات  تراج�ع واش�نطن ومقاربته�ا 
األزم�ة، فهي لن تتورط يف حروب ألجل 
أح�د، ول�ن تقح�م نفس�ها يف نزاعات 
ال تنته�ي بن�ر له�ا، فاخت�ارت كما 
يب�دو االبتع�اد والنزول عن الش�جرة، 
والحفاظ عىل وترية التصعيد اإلعالمي 

واالقتصادّي.
معلوم�ات  تقريرن�ا  يف  س�نقّدمه  م�ا 
دقيقة، بحس�ب م�ا حصلن�ا عليه من 

مصادر وأوساط مّطلعة.
أعلن مكت�ب املفوضية العليا لش�ؤون 
الالجئ�ني يف األم�م املتح�دة أن�ه جرى 
الحدي�ث م�ع األمريكي�ني واألوروبيني 
ح�ول امللف الس�وري، ف�كان الرد من 
الحص�ار  »ب�أنَّ  األمريك�ي  الجان�ب 

والضغط االقتصادّي سيستمرّان«.
وتم عرض خط بيان�ي يظهر الطوابري 
للحصول عىل الخبز والبنزين يف سوريا، 
وهو ما يقلق مس�ؤويل األم�م املتحدة، 
وأنه يمك�ن التعوي�ل عىل املس�اعدات 
اإلنس�انية من أجل حل هذه املس�ائل، 
وأن الوالي�ات املتح�دة األمريكية »ليس 
لديها أي نية باملشاركة يف إعادة إعمار 
سوريا أو املشاركة يف املشاريع الكبرية، 
وإنما قد تشارك فقط بالحد األقىص يف 

عمليات بناء املدارس واملستشفيات«.
من جهتهم، أش�ار األمريكيون إىل أنهم 
»قدم�وا ويقدمون مس�اعدات ليس�ت 
قليلة يف كل األح�وال«، فمن مبلغ 158 
ملي�ون دوالر مقدمة من األمم املتحدة، 
كان�ت الحصة الت�ي قدمته�ا الواليات 

املتحدة مبلغ 98 مليون دوالر. 
فيم�ا يخ�ص ال�دور ال�رويس، ووفقاً 
للمصادر، فإن موس�كو تعمل جاهدة 
بالتع�اون م�ع األم�م املتح�دة لح�ث 
العقوب�ات  خف�ض  ع�ىل  األمريكي�ني 

املفروض�ة.
كما تس�عى روسيا حالياً إلعادة إطالق 
عمله�ا، ما يخص اللجنة الدس�تورية، 
م�ع الحرص عىل أن يكون الس�وريون 

أكثر تركيزاً ودّقة. 
بالت�وازي، ت�م تنظي�م حمل�ة دعائية 
يخ�ص  فيم�ا  روس�يا  ض�د  واس�عة 
محادث�ات أس�تانا، إال أن العمل ما زال 

جارياً، وتوجد إنجازات محددة.
وح�ول م�ا يت�م تناقل�ه من أنب�اء عن 
أن  الحقيق�ة  إيران�ي،  رويس  خ�الف 
روسيا وإيران يف حالة تواصل وتنسيق 
مس�تمر يف جميع القضايا. ويف الوقت 
القري�ب، س�وف يت�م توقي�ع اتفاقية 
كبرية بني الطرفني ملدة 20 عاماً وأكثر 
للتع�اون يف جميع املج�االت، بما فيها 
امللف الس�وري. كما يت�م العمل حالياً، 
وبالتعاون مع إيران، عىل تشكيل فريق 
عمل دويل فعال لدعم القضية السورية 

عىل الساحة الدولية.
الس�عودية، بدورها، أكدت يف مراسالت 
لها، أن اململكة جمدت »منذ بداية شهر 
املايض جميع أش�كال  ش�باط/فرباير 
الدع�م والتموي�ل للجن�ة املفاوض�ات 
العلي�ا، ول�م يب�َق يف اللجن�ة س�وى 3 
موظف�ني، وال تحم�ل عملي�ة تجمي�د 

التمويل املايل أي أسباب سياسية«.
مث�ل هذا اإلج�راء تم اتخ�اذه من أجل 
تحفي�ز العم�ل الواقع�ي للجن�ة. ففي 
الري�اض، يقيم�ون املواق�ف دون ثقة 
يف وضع مس�تقبل لتس�وية سياس�ية 
يف س�وريا، حي�ث أن الري�اض تتخوف 
وتقل�ق بالدرج�ة األوىل م�ن »التأث�ري 
اإليراني الذي يحرم الرئيس بشار األسد 
م�ن حرية العمل عند اتخاذ القرارات«، 

بحسب قولهم. 
الس�عوديون ضد امل�رشوع اإليراني يف 

املنطق�ة بش�كل قاط�ع، ويتخوف�ون 
أيض�اً من امل�رشوع الرتك�ي. ويف مثل 
الس�عودية  تن�أى  ق�د  الوض�ع،  ه�ذا 
عن املش�اركة يف التس�وية السياس�ية 

السورية.
أما يف واش�نطن، فإنَّ اإلدارة األمريكية 
ب�رضورة  مقتنع�ة  بات�ت  الجدي�دة 
تحس�ني الح�وار م�ع الرئيس األس�د 
يف الوق�ت نفس�ه بمس�اعدة روس�يا، 
وت�م تقديم عرض م�رشوع يمر بعدة 

مراحل، ينفذ عرب خطوات بناء الثقة.
املتح�دة  الوالي�ات  تق�دم  املقاب�ل،  يف 
تن�ازالت، وتنف�ذ خط�وات جدية نحو 
العقوب�ات  م�ن  مجموع�ة  إيق�اف 
وإعطاء الفرصة لباقي دول املنطقة يف 
الرشق األوس�ط ألخ�ذ دورها يف ترتيب 

الحوار مع دمشق. 
ويف ح�ال نجاح ه�ذا املرشوع، س�يتم 
حذف سوريا من الئحة الدول الداعمة 
لإلرهاب، وس�يتم التوج�ه مبارشة إىل 
تنظيم »عودتها إىل الجامعة العربية«، 
ولكن م�ن ب�اب االحتي�اط، ومن أجل 
ضم�ان النتائ�ج بالنس�بة إىل الواليات 
املتحدة األمريكية، سيبقى األمريكيون 
باإلج�راءات  الس�وريني  يذّك�رون 
القاس�ية. ومن املحتم�ل أن يتم إطالق 
ه�ذا امل�رشوع مب�ارشة بع�د تعي�ني 
املبع�وث األمم�ي الخ�اص الجدي�د يف 

سوريا.

ب�دأ الع�ّد التن�ازيل لإلع�الن الرس�مي ع�ن القائم�ات 
االنتخابي�ة لخ�وض املرحل�ة األوىل م�ن االنتخاب�ات 
الفلس�طينية، بينما س�تبدأ الجولة الثانية من الحوار 
الفلس�طيني الفلس�طيني يومي 16 و17 آذار/مارس 
الج�اري يف العاصم�ة املري�ة القاه�رة، بمش�اركة 
رئاس�ة املجلس الوطن�ي ولجنة االنتخاب�ات املركزية 
واألمن�اء العام�ني للفصائ�ل الفلس�طينية، للبحث يف 
بناء مرجعي�ة وطنية، وإع�ادة بناء املجل�س الوطني 
الفلس�طيني، واس�تكمال وضع آليات واضحة تضمن 
نج�اح مس�ار االنتخاب�ات املقبل�ة الت�ي س�تبدأ أوىل 

محّطاتها يف 22 أيار/مايو القادم.
هذه الجولة من الحوار ستأخذ صبغة خاّصة مختلفة 
عن مجم�ل الحوارات الس�ابقة التي كان�ت ترّكز عىل 
مس�ار محاوالت تحقيق املصالحة وإنهاء االنقس�ام، 
وس�تتناول قضايا اسرتاتيجّية تمّس جوهر إعادة بناء 
النظ�ام الس�يايس الفلس�طيني من جدي�د، من خالل 
إعادة تفعيل منظمة التحرير الفلس�طينّية وتطويرها 
وبنائه�ا، لتصبح كياناً فلس�طينياً جامع�اً يمثل الكل 
الوطن�ي الفلس�طينّي، بعي�داً م�ن الهيمن�ة والتف�رّد 

واإلقصاء.
الح�وار الق�ادم مه�ّم ومفص�ّي، ويتطلَّب مس�ؤولية 
وطنية عالية من كّل األطراف، برضورة تقييم املرحلة 
الس�ابقة والوقوف عىل أسباب الفشل والرتاجع الكبري 
للقضي�ة الوطني�ة الفلس�طينية، وتقدي�م كّل عوامل 

النجاح، والتوافق عىل برنامج سيايّس وطنّي جديد. 
الح�وار  م�ن  الثاني�ة  الجول�ة  نج�اح  متطلّب�ات  إّن 
الفلس�طيني تتمّث�ل يف أن تخ�رج الفصائ�ل املجتمعة 
منه�ا برؤية وطنية جديدة تكون ق�ادرة عىل مواجهة 
التحدي�ات الت�ي تم�ّر به�ا القضّي�ة الفلس�طينّية. ال 
قيم�ة للمجلس الوطني م�ن دون أن يك�ون املرجعّية 
السياس�ّية للش�عب الفلس�طيني بمختل�ف مكوناته. 
لذل�ك، ينبغ�ي إع�ادة االعتبار إلي�ه، من خ�الل إعادة 
االعتب�ار إىل امليث�اق الوطني الفلس�طيني، حتى تكون 
منّظمة الّتحرير اإلطار الجامع للّش�عب الفلس�طينّي 
يف كّل أماك�ن تواجده، بدءاً من غ�زة والضفة والقدس 
والش�تات والداخل املحتل، باعتبارها املحطة املركزية 
النظ�ام الس�يايس  والّن�واة األساس�ّية إلع�ادة بن�اء 
الجدي�د، وإع�ادة االعتب�ار إىل املقاوم�ة، والتحلّ�ل من 
اتفاقي�ة أوس�لو وكل ملحقاته�ا األمنية والسياس�ية 
واالقتصادية، وإعادة ترجمة القرارات الوطنية بشكل 
جديد يقاوم االس�تيطان والتهديد وعربدة املستوطنني 

وكل أشكال التطبيع مع االحتالل.
أعلنت »حماس«، وفق تريحات قيادتها السياس�ّية، 
أنَّه�ا ال تفّك�ر يف إنش�اء كيان�ات سياس�ية موازية أو 
تأس�يس منّظم�ة تحرير بديل�ة، وهي تري�د أن تكون 
جزءاً م�ن الحالة الوطني�ة الفلس�طينية، ولها تمثيل 
س�ات الش�عب. ول�و أرادت  كباق�ي الفصائ�ل يف مؤسَّ
ذل�ك، ألقدم�ت عىل مث�ل ه�ذه الخطوة ح�ني توفرت 

له�ا فرص كثرية وع�روض أمريكية متع�ددة، ملحاولة 
البحث عن حلول مبارشة معها للقضية الفلس�طينية، 
لت حالة اإلجم�اع والتوافق وإصالح النظام  لكنها فضَّ
الس�يايس الفلس�طيني تحت مظلّة منّظم�ة التحرير 

الفلسطينية.
حت�ى ينج�ح ح�وار القاه�رة ه�ذه امل�رة، ال ب�دَّ م�ن 
رف�ع الفيت�و اإلقليمي ع�ن دخول حركت�ي »حماس« 
و«الجهاد اإلس�المي« يف منّظمة التحرير الفلسطينية 
بشكل واضح، ثم إنَّ الركيزة األهم تتمثل يف وعي حركة 
»فتح« أّن حالة التفرّد لم تعد مجدية، وعليها احتضان 
الحالة الوطنية برّمتها، وتقديم مرونة كبرية، واالتفاق 
ع�ىل برنام�ج س�يايّس جديد قائ�م عىل ترتي�ب أوراق 
املنظمة، وإعادة ترتيب البيت الداخي الفلسطيني عىل 

أسس وطنية سليمة تتجاوز برنامج أوسلو. 
حتى ينج�ح حوار القاهرة، ال بد م�ن تحقيق القناعة 
الس�ائدة يف الش�ارع الفلس�طيني واقعاً، برضورة أن 
تجتمع كل األطياف الفلس�طينية وتتفق عىل القوانني 
الناظمة النتخاب�ات املجلس الوطن�ي وكيفية تركيبة 

املجلس الوطني بشكله الجديد.
حتى ينجح حوار القاهرة، ال بّد من أن تتوّفر القناعات 
ب�رضورة التغي�ري وإع�ادة البن�اء، فليس معق�والً أن 
نق�ول إن منظمة التحرير هي املمّثل الرشعي والوحيد 
للش�عب الفلسطيني، وهي ال تضّم يف عضويتها سوى 
حركة »فتح« وبعض قوى اليس�ار التي أصبح بعضها 
يف األس�اس ينتقد س�لوك املنظمة وبرنامجها وينادي 

برضورة إصالحها.
أصبح�ت حركت�ا »حم�اس« و«الجه�اد اإلس�المي« 
تش�ّكالن ك�ربى ح�ركات املقاوم�ة، ولهم�ا قاع�دة 
جماهريي�ة كب�رية ومؤث�رة ال يس�تهان به�ا. وإذا ما 
املنظم�ة  تطوي�ر  إع�ادة  املختلف�ة  األط�راف  أرادت 
وبنائها واس�تنهاضها حتى تصب�ح ممثالً رشعياً لكّل 
الفلس�طينيني، فال بدَّ من إعادة صياغة برنامج يتفق 
عليه كل الفلس�طينيني، ويكون فيه تعدد يف الخيارات 

بعي�داً من فرض أجن�دات أو برامج فاش�لة لم تحّقق 
تطلّعات الشعب وطموحاته.

كي�ف يمك�ن الحديث ع�ن منّظم�ة تحري�ر يف الوقت 
ال�ذي ال تضم الق�وى املقاوم�ة والحية م�ن الفصائل 
الفلس�طينية، ويف الوقت الذي ش�اخ جمي�ع قياداتها، 
وأصبح مشكوكاً يف رشعيتها، وباتت فارغة من الرؤية 

والربنامج!؟
و«الجه�اد  »حم�اس«  حركت�ي  دخ�ول  نج�اح  إنَّ 
اإلس�المي« إىل منظمة التحرير الفلس�طينية يمنحها 
إضاف�ة نوعي�ة، ويعن�ي ضخَّ دم�اء جدي�دة فيها ويف 
مؤّسس�اتها، ويجعله�ا منظم�ة جامع�ة يف التمثي�ل 
وموّح�دة يف الربنامج واتخ�اذ القرار. وربم�ا من أهم 
القضايا التي تؤكد الحاجة إىل أن تكون املنظمة جامعة 
للكل الفلس�طيني هي كيفية اتفاق الفلسطينيني عىل 
خيار الس�لم والح�رب، وعىل الربنامج الس�يايس الذي 
س�يواجه الفلس�طيني به مخّططات »دولة« االحتالل 

اإلرسائيي املدمرة ألحالم الشعب الفلسطيني.
لق�د بات أمام الفلس�طينيني أكثر م�ن أّي وقت مىض 
تجاوز مرحلة املايض بكل أخطائها، ومواصلة املعركة 
مع االحتالل بجسم واحد يمثل كل الفلسطينيني، وذلك 
يف منظمة تحرير قوية متينة متماسكة، حتى يحّققوا 
أهدافه�م بالع�ودة واالنعتاق م�ن االحت�الل وتحقيق 

الحرية.
جولة حوارات مفصلية بموازاة ش�عب عانى االحتالل 
واالنقس�ام، وم�ا زال ينتظ�ر اآلن بصي�ص أمل جديد 
يبع�ث الروح يف القضية الوطنية من جديد نحو ترتيب 
البي�ت الداخ�ي الفلس�طيني، ليتفّرغ الفلس�طينيون 
ملواجه�ة االحت�الل وتحقي�ق مس�تقبل م�رشق نحو 

الحرية والعودة واالستقالل.
كّل الّشكر والتقدير واالمتنان للقاهرة التي تستضيف 
جوالت الحوار الفلسطيني وترعاها، عىل أمل أن ينتهي 
االنقس�ام واالحتالل، وتتحقق املصالحة الفلسطينية، 

ويعيش الشعب الفلسطيني مثل بقية الشعوب. 

بقلم/ شرحبيل الغريب
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عقدت لجنة االنضب�اط يف الهيأة التطبيعية، 
اجتماع�ا ملناقش�ة أح�داث مباراة ال�زوراء 
والقوة الجوي�ة التي جرت لحس�اب الجولة 
الثالث�ة والعرشي�ن من عمر دورين�ا املمتاز، 
وبع�د اطالع اللجنة ع�ى التصوير الفيديوي 
للمب�اراة وما تاله�ا، كذلك مراجع�ة الصور 

املنترشة  الفيدي�و  الفوتوغرافي�ة ومقاط�ع 
ع�ى مواق�ع التواص�ل االجتماعي ع�ى إثر 
حركة العب القوة الجوي�ة )ابراهيم بايش( 
يف طريق�ة احتفال�ه باله�دف، ولك�ون مثل 
هذه الحركات ُتع�د محرمة وممنوعة محليا 
ودولي�ا، فقد تقرر معاقب�ة الالعب )إبراهيم 

باي�ش( باإليق�اف لث�الث مباري�ات، عى أن 
تكون العقوب�ة الفنية بالط�رد من ضمنها، 
مع دفع غرام�ة مالية مقدارها ثالثة ماليني 
دين�ار عراقي، اس�تنادا ألحكام امل�ادة 71 / 
1 انضب�اط، وبداللة امل�ادة 76 /1 انضباط، 
عى أن يدف�ع مبلغ الغرام�ة يف مدة أقصاها 

خمسة عرش يوما إىل حسابات االتحاد.
وق�ررت اللجن�ة أيض�ا معاقبة نائ�ب رئيس 
رابطة مش�جعي الق�وة الجوي�ة )ضياء أبو 
بري�ر( باإليق�اف لس�ت مباري�ات اس�تنادا 
ألحكام املادة )136( انضباط، وبداللة املادة 

51 / 1 انضباط.

لجنة االنضباط توقف ابراهيم بايش ثالث مباريات

محترفو الديوانية والمدرب يقررون مغادرة 
النادي بعد احداث مباراة الشرطة

من�ذ أن اقتحمت تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أس�وار الحياة، 
والصحافة الورقية تعاني غي�اب االهتمام، وخلت رفوف املكتبات 
العامة م�ن جمالية تعّدد الُصحف، وكثرة ال�رّواد عليها بني قارئ 
عابر للعناوين، وبني ُمتّيم ش�غوف القتنائه�ا والتمّتع بمطالعتها 

مع فنجان القهوة وأنغام فريوز الصباحية..
طق�وس ال يع�رف قيمته�ا إال َمن عاش زم�ن وُمتع�ة الصحافة 
الورقية التي كانت شاهداً عى ثقافة وُرقي شعب يقطع من قوت 
عائلتِه ليشرتي يومياً ُنسخ من الجرائد التي كانت ال ُتغّطي الطلب 

يف بعض األحيان قياساً لنسبة ما يتم عرضه.
الصحاف�ة الرياضي�ة املق�روءة ل�م تكن اس�تثناًء، ونال�ت نصيباً 
م�ن التجاهل وفّضل�ْت العزوف ع�ن مجازفة تحدّي عال�م الثورة 
العلمية املجنون، فأغلق�ت الُصحف الرياضية املتخّصصة أبوابها، 
واكتفت بالظهور الخجول عرب صفحات بعض الصحف الرئيس�ة، 
واضط�رّت الكوادر م�ن الصحفيني الرياضيني للبح�ث عن أعمال 
أخ�رى وخ�وض تجربة اس�تخدام مواقع التواص�ل االجتماعي أو 
االكتف�اء بالتواص�ل مع القن�وات الفضائية واملواق�ع اإللكرتونية 

لديمومة ظهورهم وعرض نتاجاتهم.
جي�ل كامل من ال�رواد ومن خلفه�م عوائل ُس�دَّْت أمامهم منافذ 
ال�رزق، وجيل ش�بابي أيض�اً ُحرِم م�ن ميزة التعايش واكتس�اب 
الخربة واملمارس�ة الفعلي�ة لعمله، كانت نتيج�ة كل ذلك أكثر من 
200 صحف�ي ريايض ال يجدون الفرص�ة أو مصدر يؤّمن حياتهم 
املعاش�ية، ففقرت املهنة بحسابات املردود املايل، وتقّطعت أوارص 
التدّرج الوظيفي لها، وال غرابة حني تظهر مشاهد مؤلِمة للتناحر 
والخالف�ات بني الصحفي�ني الرياضيني، وانقالب يف فلس�فة الوالء 
املهن�ي لصال�ح رّب العمل، فحني تضيق مناف�ذ العيش ال خيار إال 
التش�ّبث بأية فرصة وإن تطلّبت أن يكرس الصحفي قلمه األصيل 
ويشحذ بدالً عنه سيف التوّدد واملجاملة ليقطع به كّل من يعارضُه 

أو ينتقد عمله!
مع كل هذا الغياب اإلجباري للصحافة الرياضية عن مالمسة فكر 
الق�ارئ مل�ا تطرحه من مواضي�ع ورؤى وأفكار تس�هم يف تطوير 
الرياض�ة العراقية تصطدم مرة أخ�رى بتجاهل الربامج الرياضية 
برغ�م ُكثرتها يف خوض تجرب�ة التصّفح لها وعرضها إلعادة ميزة 
التالقح الفكري بني الكاتب والقارئ )املشاهد( وهو إجراء يضمن 
بق�اء فرصة الحياة للصحافة الورقي�ة ويدعم جهود العاملني بها 
أيضاً إال أن االستثناء الوحيد محلياً هو ما أقدم عليه الزميل محمد 
ص�ربي الذي أبدع يف إع�داد برنامج )جريدة ون�ت( من خالل قناة 
العراقية الرياضية يتناول كل ما يصدر من الصحافة الرياضية من 
مواضيع ومقاالت أسهمت يف نرش التواصل والتعريف بالصحفيني 
الرياضيني ولو كان هناك تقييماً حقيقياً لحصد الربنامج الجوائز 
لقيمته الفكرية العالية، كما هو الحال خارجياً يف برنامج )جرايد( 

الذي يعّدُه الزميل باسم الرواس لقناة الكاس القطرية.
يف جلسة حوارية جمعتني بوزير الشباب والرياضة السابق الدكتور 
أحمد رياض والزميل إياد الصالحي، طرحُت تساؤالً: ما هو مصري 
مئات الصحفيني الرياضيني مّمن ال يجدون فرص العمل، وخاصة 
بعد توّقف رواتب الزمالء العاملني يف جريدة )املالعب( وما ذنبهم يف 
وجود إش�كاليات بالتخصيصات املالية ومسالِك الرصف يف اللجنة 
األوملبية، وهل ُيعقل أن يظّل هذا الكيان رهن الُهبات واملساعدات؟ 
لفت�ت انتباهي جزئية يف حديث الوزي�ر حني بنّي أن هناك إمكانية 
ألنش�اء ُصحف رياضية متخّصصة تعمل وفقاً لنظام اس�تثماري 
م�ن جه�ات ورشكات داعم�ة يمك�ن أن توّفر فرص عم�ل كثرية 
وس�يولة مالية مس�تقلة! وال نعلم ملاذا لم تم�ِض الوزارة يف تنفيذ 
هذا املرشوع وإيجاد فرص عمل لعديد الصحفيني، خاصة إن ذات 
الرؤي�ة طّبقت يف دعم عدد من االتحادات الرياضية من قبل الوزير 
الح�ايل عدنان درجال حني تم إبرام عق�ود دعم ورعاية لهم، بينما 
ُحجب�ت تلك االمتيازات ع�ن اتحاد الصحافة الرياضي�ة الذي ُيدير 
أم�وره بجهود ذاتي�ة دون ميزانية مس�تقلة أو تخصيصات مالية 
طارئة، وحت�ى التي كان يحصل عليها من اللجن�ة األوملبية فأنها 
توقف�ت منذ األزم�ة األخرية للجنة! لكّنه آثر بتحّمل س�ياط العوز 
والتمّس�ك بهيبة املهنة املقّدسة عى أن يستعطف أو يرمي بمنديل 

الوالء والطاعة ملن يمنَّ عليه بأموال لخزينتِه!
باختص�ار.. إن الصحاف�ة الرياضي�ة لها جذور راس�خة وتاريخاً 
ناص�ع البياض، إال أن حق�وق الصحفيني فيها ضائع�ة، وال نريد 
أن نذه�ب بالظن�ون اىل حيث تفس�ري م�ا يجري عى أن�ه محاولة 
إلخضاعها لنظام الوالءات املتعّددة بدالً من تثبيت اس�تقالليتها أو 
تهميشها لغايات نفسية تجعلها عاجزة عن أداء دورها اإلصالحي 

والرقابي الحقيقي!

ما مصير الصحافة الرياضية؟!

رعد العراقي

حس�ني  الديواني�ة  ن�ادي  رئي�س  أعل�ن 
العنك�ويش، ع�ن اتخ�اذ امل�درب وع�دد من 
مح�رتيف الفريق قراراً بمغادرة النادي ورفع 

دعوى قضائية عى إدارته لعدم حمايتهم.
ليم�ا  »املحرتف�ني  إن  العنك�ويش  وق�ال 
رول�ون  ومك�س  الكونغ�ويل  مابي�دي 
االرجنتيني واملدرب الربازييل الجديد لوزانو 
سوريسيقر، قرروا رفع دعوى قضائية ضد 
ادارة ن�ادي الديوانية بعد تعرضهم لالعتداء 

من قبل جمهور الرشطة«.
واضاف، »انهم قرروا مغادرة الفريق ورفع 
ش�كوى ضد الن�ادي لعدم تام�ني الحماية 
له�م«، موضح�ا ان »ذل�ك م�ن حقهم لكن 
بدورن�ا نوج�ه الدعوى ع�ى ادارة الرشطة 
النن�ا كن�ا ضي�وف لديه�م وكان املفروض 

حماية الوفد«.
وكان جمهور الرشطة اعتدى بالرضب عى 
وفد الديوانية بما فيه�م الالعبني املحرتفني 

وخرس الديوانية امام الرشطة اليوم بنتيجة 
كب�رية 5-0يف منافس�ات الجولة 24 لدوري 

الكرة املمتاز .
اىل ذلك أص�در نادي الديوانية بيانا رس�ميا 
عى خلفية األح�داث التي ش�هدتها مباراة 
الفري�ق ض�د الرشط�ة يف الجول�ة 24 م�ن 

الدوري العراقي.
وخرس الديوانية أمام الرشطة 0-5.

وج�اء يف بي�ان الديواني�ة ال�ذي تابعت�ه /

املراقب العراقي/: »نستنكر وبشده االعتداء 
الغاش�م الذي تعرض له فريقنا الكروي من 
قبل جماهري نادي الرشطة وعنارص حماية 

إدارة الرشطة«.
كم�ا أدان الن�ادي م�ا س�ماه »الترصف�ات 
املخزية واملعيبة من العبي املنتخب الوطني 
الذي�ن يلعب�ون يف صف�وف الرشط�ة تجاه 

نادي الديوانية وجماهريه«.
أنظ�ار  أن »كل يشء مؤث�ق وأم�ام  وأك�د 

الجميع، لذلك تقدمنا بش�كوى رس�مية إىل 
أصحاب الش�أن وكلنا أمل به�م لردع هكذا 
ترصفات مخزية تيسء للرياضة العراقية«.
وطال�ب الديوانية ب�«إنزال أقىص العقوبات 
بحق هؤالء الرشاذمة« بحسب تعبري البيان.
وأت�م: »نحمد الله تعاىل عى س�المة العبينا 
والش�فاء العاج�ل للمصابني إن ش�اء الله 
ونس�أل الله تعاىل أن ينقذ رياضتنا من هذا 

الخراب وهؤالء املخربني«.

أش�اَد رئي�س الهيأة التطبيعية، إي�اد بنيان، باملوق�ف املميز لقائد 
فري�ق الديواني�ة مصطف�ى ناظ�م إلرصاره عى تكمل�ة مباراة 

فريقه أمام الرشطة، وعدم املوافقة عى سحب الفريق.
وق�اَل رئيس التطبيعية إن »الالع�ب مصطفى ناظم أثبت علو 

كعبه يف قي�ادة فريقه باملباراة وقدرت�ه الفائقة عى التعامل 
مع مختلف املواقف بحكمة وهدوء، مستثمرا خربته الطويلة 
يف املالع�ب  وأضاَف بني�ان »موقفه كان بمنته�ى االحرتافية 

ودلي�ال عى نضجه الكروي، ويعد رس�الة واضح�ة املعاني بأن 
الرياضة أسمى من الخالفات« .

وأش�ار بني�ان إىل: انه�ا دع�وة لجمي�ع الالعبني 
ال�دروس    تل�ك  يف دورين�ا لالس�تفادة م�ن 

املضيئ�ة وتطبيقه�ا يف املباري�ات املقبلة 
لتك�ون مالعبن�ا بعي�دة ع�ن الدخول يف 
التطبيعية،  املشاحنات«. واختتَم رئيس 
إياد بنيان، بالقول: »أثمن موقف الالعب 
مصطفى ناظم كثريا، وأعده من األمور 
االيجابي�ة الت�ي حفلت فيه�ا مباريات 
ال�دوري للموس�م الح�ايل، وأتمن�ى أن 
نش�اهد مث�ل ه�ذه املواق�ف الن�رية يف 

العديد من املباريات«.

حمل مدرب أمان�ة بغداد عصام حمد، الح�كام، »تغيري كثري 
م�ن النتائج باألخط�اء غري املقصودة التي ارتكبوها املوس�م 
الحايل«. وق�ال حمد »ابتعاد الحكام ع�ن املالعب فرتة طويلة 
بس�بب كورونا، أثر عليهم بشكل سلبي حالهم حال الالعبني، 
وبالتايل ظهرت أخطاءهم بش�كل واضح يف عدد من املباريات 
املوس�م الح�ايل«. وب�ني أن ه�دف الق�وة الجوي�ة يف مرمى 
فريقه »جاء من حالة تس�لل، كما أغف�ل الحكم ركلة جزاء 

واضحة لفريقنا بعد أن ملس�ت الكرة يد مدافع القوة الجوية وهي 
مفتوح�ة«. وانتقد حمد النقل التلفزيوني، محمال الرشكة الناقلة 
بع�ض األخط�اء التي تنعك�س عى عمل امل�درب، ك�ون الكامريا 
الواح�دة ال تمنح املدربني رؤي�ة كامل للمب�اراة وتحليلها. وختم 
»فريقنا رغم الخس�ارة قدم مباراة كبرية، أضعنا فرصتني وردت 
العارضة ك�رة محققة، وبالتايل خرسنا بالرغ�م من األداء املميز، 

واألخطاء التحكيمية أثرت بشكل واضح عى املباراة«.

أكد باس�ل كوركيس، املدي�ر اإلداري للمنخ�ب العراقي 
لك�رة الق�دم، أن ثالث�ة من العب�ي املنتخ�ب املحرتفني 
يف أندي�ة مختلفة س�يكونون خ�ارج حس�ابات املدرب 
كاتنيتش، يف اللقاء الودي أمام أوزبكستان نهاية الشهر 

الحايل.
وأوضح كوركيس، أن »الالعبني الثالثة الذين س�يغيبون 
ع�ن تش�كيلة املنتخ�ب يف مباراته�م الودي�ة أم�ام او 
أوزبكستان املقررة نهاية الشهر الحايل، هم عيل عدنان 
املح�رتف يف صفوف فانكوفر وايتكابس الكندي، وأحمد 
ياس�ني املحرتف يف صفوف فريق دنيزيل س�بور الرتكي، 
وريب�ني س�والقا املح�رتف يف فري�ق ليفس�كي ص�ويف 
البلغ�اري، والذي تعرض مع فريق�ه الصابة تبعده عدة 
اس�ابيع عم اللع�ب«. وأش�ار إىل أن »عيل عدن�ان اتفق 

م�ع كاتنيتش بع�د أن أكد له بأن قيود الس�فر والحجر 
الصح�ي التي تص�ل إىل 17 يوم�اً تمنعه م�ن الحضور 

بالوقت املحدد وقد وافق كاتنيتس عى عدم حضوره«.
أما بش�أن أحمد ياس�ني، لفت كوركيس، إىل أن »ياسني 
خضع لعملي�ة جراحية بع�د إصابته بقط�ع يف الرباط 
الصليب�ي س�تبعده ع�دة أش�هر ع�ن املالع�ب«، مردفا 
بالقول »أم�ا ربني فقد أصيب يف مب�اراة فريقه األخرية 

والتي ستبعده عن املالعب أسابيع عدة«.
وتأتي املباراة الودية للمنتخب العراقي أمام أوزبكستان، 
املش�رتكة  اآلس�يوية  للتصفي�ات  اس�تعداداته  ضم�ن 
املؤهل�ة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022 بقطر، 
والنس�خة املقبلة م�ن بطولة كأس آس�يا لك�رة القدم 

2023 بالصني.

ح�دد االتح�اد العراقي بكرة الس�لة، 
املمت�از  ال�دوري  اس�تئناف  موع�د 
2020/ 2021. وقال أمني رس االتحاد 
العراق�ي بكرة الس�لة خال�د نجم إن 
»ال�دوري املمت�از توق�ف يف الف�رتة 
السابقة بسبب االستحقاق االسيوي 

للمنتخب الوطني يف تصفيات اسيا«.
ق�رر  الس�لة  »اتح�اد  ان  واوض�ح 
استئناف الدوري املمتاز يوم االربعاء 
املصادف الرابع والعرشين من ش�هر 
اذار الحايل كي يستكمل خالل الفرتة 

القليلة املقبلة«.

أوض�ح م�درب القاس�م ع�ادل 
نعمة أن نقطة التعادل من فريق 
النفط وبملعبه تعد مقبولة رغم 
أننا كنا األخطر واألقرب لتحقيق 

النقاط الثالث. 
النف�ط  »فري�ق  نعم�ة:  وق�ال 
مح�رتم بدليل تواج�ده يف املركز 
الس�ادس، مع ذلك دخلنا املباراة 
بش�عار الفوز وطموحنا النقاط 

الثالث«. 
وتاب�ع: »كن�ا األفض�ل واألقرب 
لتحقي�ق الف�وز ل�وال الف�رص 

الضائع�ة هن�اك فرصت�ني أو 
3 أه�داف محقق�ة أه�درت 

وبالتايل خرجنا بتعادل يعد 
مقبوال مع فريق يسبقنا يف 

الئحة الرتتيب«. 
الفري�ق  أن  إىل  وأش�ار 

إىل  بحاج�ة  كان 
نتيج�ة 

ملح�و  إيجابي�ة 
آثار الخسارتني 
قبت�ني  ملتعا ا
أربي�ل  أم�ام 
ط�ة  لرش ا و
يل  لت�ا با و
م�ع  التع�ادل 
يف  النف�ط 
ملعبه 

تع�د نقطة إيجابية نأمل أن تعيد 
للفريق توازنه. 

وب�ني أن املباراة املقبلة س�تكون 
أم�ام الطلب�ة »وه�ي مب�اراة يف 
الطلب�ة  ك�ون  األهمي�ة  غاي�ة 
ينافس�نا عى الهبوط والفريقني 
يف دائرة الخط�ر وبالتايل النقاط 

الثالث ستكون غالية«. 
النف�ط  مب�اراة  أن  إىل  يش�ار 
والقاسم انتهت بالتعادل السلبي 
الت�ي ج�رت يف ملع�ب التاج�ي 
لحس�اب الجولة 24 من الدوري 

املمتاز.

بنيان يشيد بموقف مصطفى ناظم االسبوع المقبل استئناف الدوري 
السلوي الممتاز

ثالثة محترفين خارج حسابات كاتنيتش نعمة: لقاء الطلبة في غاية األهمية

مدرب أمانة بغداد ينتقد التحكيم



هنأ التش�ييل أرتورو فيدال، نجم إنرت ميالن، زميله 
الس�ابق األرجنتيني ليونيل مييس، قائد برشلونة، 
بمعادل�ة رقم تش�ايف هرينانديز، كأكث�ر الالعبني 
خوًض�ا للمباري�ات يف تاري�خ البلوجرانا.وخ�اض 
مي�يس مبارات�ه رقم 767 م�ع نادي برش�لونة يف 
جميع املس�ابقات أمام هويس�كا، أم�س اإلثنني، 
وه�و نفس ع�دد املباريات التي لعبها تش�ايف قبل 
رحيله يف صي�ف 2015.وكتب فيدال عرب حس�ابه 
عىل »إنس�تجرام«: »رقم قيايس جديد يا أخي، أنت 
س�يد كرة الق�دم، أنت األفضل، م�ن خارج كوكب 

األرض، الوحيد وال يوجد غريك، الس�احر، بالتأكيد 
ستس�تمر يف تحطيم العديد من األرقام القياسية، 
فأن�ت فريد، عن�اق من كوكب األرض«.وس�يكون 
بإم�كان مييس أن يك�ون الالعب األكثر مش�اركة 
فعلًيا بقميص برشلونة، يف مباراة ريال سوسيداد 
املقبلة يف الليجا.وس�جل مييس يف ش�باك هويسكا 
هدًف�ا تاريخًي�ا، بع�د أن أصبح الالع�ب الوحيد يف 
تاري�خ الدوريات الخمس الكربى الذي يس�جل 20 
هدًفا أو أكثر يف مس�ابقة الدوري للموس�م الثالث 

عرش عىل التوايل.

يبدو أنَّ البلجيكي إيدين هازارد، س�يضطر اللجوء 
إىل ح�ل أخ�ري، م�ن أج�ل التخل�ص م�ن كابوس 
اإلصاب�ات ال�ذي يالحقه من�ذ انضمام�ه إىل ريال 

مدريد.
وغاب ه�ازارد عن الريال لفرتة، قب�ل العودة أمام 
إلتيش، الس�بت املايض، حيث شارك ملدة 15 دقيقة 
فقط، لكنه شعر بآالم يف الكاحل، ليتأكد غيابه عن 

مواجهة أتاالنتا.
وقال�ت صحيفة »م�اركا« اإلس�بانية، إن هازراد 

قد يضطر إلجراء عملية جراحية خالل األس�ابيع 
القليل�ة املقبلة، لعالج املش�اكل الت�ي عانى منها 
عىل مدار أكثر من ع�ام يف كاحله األيرس.وأضافت 
الصحيف�ة، أن املحيطني بالالع�ب مصممون عىل 
خضوع�ه للجراح�ة، أم�اًل يف اس�تعادة مس�تواه 
املعهود الذي لم يصل إىل نصفه منذ انتقاله للريال.

وأش�ارت الصحيفة، إىل أن أس�هم خضوع هازارد 
لجراح�ة جديدة باتت مرتفعة للغاية، خاصة وأنه 
ل�م يلعب براح�ة ُمطلًق�ا منذ خضوع�ه للجراحة 

األوىل، حي�ث الزمت�ه آالم الكاحل ب�ل وتفاقمت يف 
األسابيع األخرية.وأوضحت الصحيفة، أنه يف حال 
إج�راء ه�ازارد لتل�ك الجراحة خالل ه�ذه الفرتة، 
س�يغيب عن ريال مدريد حتى نهاية املوسم، فيما 
س�يكون تواجده مع منتخب بلجي�كا يف نهائيات 

كأس األمم األوروبية بالصيف محل شك.
وتع�د ه�ذه اإلصابة ه�ي الع�ارشة له�ازارد منذ 
انتقاله لريال مدريد، قادًما من تش�يليس يف صيف 

.2019

يستعد تشيليس ملواجهة نظريه أتلتيكو مدريد، 
اليوم األربعاء، عىل ملعب س�تامفورد بريدج، 
يف إط�ار منافس�ات إي�اب ثمن نهائ�ي دوري 
أبطال أوروبا.وفاز تش�يليس يف مباراة الذهاب 
)1-0(، ليض�ع قدًما يف الدور ربع النهائي من 
املس�ابقة القارية.وبحس�ب صحيفة »موندو 
ديبورتيفو«، فإن تش�يليس يعاني من غيابات 
ب�ارزة، حيث س�يتعني علي�ه خ�وض املباراة 
دون بع�ض العن�ارص املهمة.وأضافت »هناك 
العبان تأكد غيابهما عن موقعة اإلياب بسبب 
تراك�م البطاقات الصف�راء، وهما جورجينيو 
وماس�ون ماونت«.وتابع�ت »هن�اك ش�كوك 
املهاج�م  مش�اركة  ح�ول 
أبراه�ام  تام�ي 
ال�ذي يعاني 

م�ن 
مش�كلة 

يف 
الكاح�ل، 
ب  غ�ا و
ع�ن  بس�ببها 
لي�دز،  مب�اراة 
ف�ع  ا ملد ا و
تياج�و س�يلفا 
تع�رض  ال�ذي 
بع�د  النتكاس�ة 
يف  إصابت�ه 
الفخذ«.وأب�رزت 
أن  الصحيف�ة 
مدري�د،  أتلتيك�و 
ن  س�يكو

علي�ه التغلب ع�ىل تش�يليس، ال�ذي ال يعرف 
طع�م الهزيم�ة من�ذ ت�ويل توخي�ل، املهم�ة 
الفنية للبلوز.م�ن جانبه ب�دأ أتلتيكو مدريد، 
اس�تعداداته ملب�اراة إي�اب ثم�ن نهائي دوري 
أبطال أوروبا، التي س�يخوضها اليوم األربعاء 
أمام تش�يليس، عقب هزيمة الفريق اإلسباني 
ذهابا 0-1 يف بوخارس�ت.وتأتي االستعدادات 
يف غياب الفرنيس توماس ليمار واألوروجوائي 
لوكاس توريرا، اللذين تدربا عىل هامش املران 
الجماعي.وأج�رى الالعبان تدريب�ات فردية، 
وفقا ملا ذكره الن�ادي املدريدي.وتعرض ليمار 
لكدمة يف الشوط األول من مباراة فريقه أمام 
فياري�ال قبل 15 يوما، ولعب بعدها أساس�يا 
أم�ام ري�ال مدي�د وأتلتي�ك بيلب�او، ودخل يف 
الش�وط الثان�ي يف اللقاء األخري أم�ام خيتايف.

وم�ع وجوده يف التش�كيل األس�ايس ألتلتيكو 
ج�واو  الربتغ�ايل  املهاج�م  يس�تعد  مدري�د، 
فيليك�س لخ�وض مهم�ة مزدوج�ة بملع�ب 
س�تامفورد بري�دج أم�ام تش�يليس؛ تعويض 
خس�ارة فريقه ذهاب�ا 0-1، وتأكي�د أحقيته 
باللع�ب أساس�يا.وبعد بداية جدي�دة من عىل 
مقاع�د البدالء خالل مباراة أم�ام خيتايف )0-

0(، وهو ما حدث أثناء ديربي مدريد األسبوع 
امل�ايض )1-1(، أو لق�اء فياري�ال يف الجول�ة 
التي سبقته، حني صنع هدفا ليساهم يف فوز 
فريق�ه 0-2، يب�دو أن ج�واو س�يكون أقرب 
للتش�كيل األس�ايس يف موقع�ة لندن.ويتعني 
عىل الروخيبالنكوس تس�جيل هدف عىل األقل 
ملعادل�ة النتيجة، وللتأهل بعد الخس�ارة 1-0 
باملباراة التي خاضها الفريق اإلس�باني ذهابا 
ببوخارس�ت يف روماني�ا بس�بب القي�ود عىل 
الس�فر نتيج�ة الجائح�ة، ويعتق�د أن املدرب 
األرجنتين�ي س�يدفع بفيليك�س إىل ج�وار 
األوروجوائي لويس سواريز يف لندن.

لذا فقد قرر امل�درب األرجنتيني 
ع�دم الدفع بأنخ�ل كوريا، 
ج�واو  مناف�يس  أب�رز 
املرك�ز،  ه�ذا  يف 
امل�ران  خ�الل 
األتلتي  بمدين�ة 
 ، ضي�ة يا لر ا

رغم أنه أرشك العبا آخ�را من أجل تجربة 
عدد من البدائل.وأعج�ب املدرب بما فعله 
فيليك�س خالل الش�وط الثاني م�ن لقاء 
خيت�ايف حيث ن�زل كبديل بني الش�وطني، 

لكنه لن يس�تطيع املش�اركة م�ع الفريق 
يف الجول�ة املقبلة من الليج�ا أمام أالفيس 
بعد أن أش�هر حكم مب�اراة خيتايف بطاقة 
صفراء يف وجهه هي الخامسة.ومن شأن 

تحقيق نتيجة طيبة يف س�تامفورد بريدج 
أال يع�رب بأتلتيك�و إىل رب�ع نهائ�ي دوري 
األبطال فحس�ب، بل ومصالح�ة جمهور 

الفريق.

الغيابات تؤرق تشيلسي وأتلتيكو مدريد قبل مواجهتهما اليوم..
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أمس�رتدام  أياك�س  ن�ادي  أعل�ن 
الهولن�دي عن توصل�ه إىل اتفاق مع 

العبه دايل بليند، لتجديد عقده.
وذك�ر أياك�س عرب موقعه الرس�مي 
أن بلين�د س�يمدد عق�ده ليبق�ى مع 
الفري�ق حتى نهاي�ة حزيران 2023، 
فيم�ا ينته�ي عقده القدي�م يف نهاية 
الشهر ذاته عام 2022.وكان بليند قد 
لع�ب ألياكس من�ذ أن كان يف الثامنة 
من عم�ره، كم�ا كان�ت بدايت�ه مع 
الفري�ق األول  يف الس�ابع من كانون 
أول عام 2008 أمام فولندام.وس�بق 

لبلين�د أن لع�ب لفري�ق مانشس�رت 
يونايتد اإلنجليزي ب�ني عامي 2014 
و2018، حي�ث حص�ل م�ع الفري�ق 
عىل لقب�ي كأس االتح�اد اإلنجليزي 
وال�درع الخريية ع�ام 2016، وكأس 
الرابط�ة اإلنجليزي�ة املحرتف�ة ع�ام 
2017 والدوري األوروبي عام 2017.
ال�دوري  ترتي�ب  أياك�س  ويتص�در 
الهولن�دي برصي�د 63 نقط�ة، بع�د 
خوض�ه 25 مب�اراة، بف�ارق ثماني 
نق�اط عن أيندهوف�ن صاحب املركز 

الثاني والذي خاض 26 مباراة.

أك�د تقرير صحفي 
أن  إنجلي�زي، 
الهولن�دي دون فان 
دي بيك، العب وسط 
مانشس�رت يونايتد، 
نائ�ب  إىل  س�يلجأ 
التنفي�ذي  الرئي�س 
بش�أن  وودوارد،  إد 
أزمة عدم مشاركته 

مع الفريق. 
دي  ف�ان  وانض�م 
بي�ك إىل مانشس�رت 
يونايت�د يف الصي�ف 
امل�ايض، قادًم�ا من 
مقاب�ل  أياك�س، 
جني�ه  ملي�ون   40
لكن�ه  إس�رتليني، 
بثق�ة  يح�ظ  ل�م 
امل�درب أويل جون�ار 
ال�ذي  سولس�كاير، 
أرشكه يف 26 مباراة 
كبدي�ل.  معظمه�م 
صحيفة  وبحس�ب 

»دي�يل مي�ل« الربيطانية، فقد ق�رر دي بيك عقد 
محادث�ات م�ع إد وودوارد، ملعرف�ة موقف�ه مع 

الفريق، واألقرب أنه سيطلب الرحيل. 
وأوضح�ت الصحيف�ة، أن دي بي�ك قلق بش�أن 
تواج�ده يف قائم�ة منتخب بالده خ�الل نهائيات 
كأس األم�م األوروبي�ة بالصي�ف، يف ظ�ل ع�دم 

مشاركته مع مانشسرت يونايتد. 
وتردد أن مانشس�رت يونايتد ق�ام برشاء دي بيك 
خوفا م�ن الرحيل املفاج�ئ لبول بوجب�ا، إال أن 
بقاء النجم الفرنيس يف أولد ترافورد، قلص فرص 

العب أياكس السابق يف املشاركة. 
ويأتي دي بيك سادس�ا يف اختيارات سولس�كاير 

عب�ي  مانشس�رت لال وس�ط 
يونايت�د، بع�د ب�ول 

جب�ا  فريناندي�ز بو وبرون�و 
ونيماني�ا  وفري�د 
وس�كوت  ماتيت�ش 

ماكتوميناي.

أياكس يجدد
 عقد مدافعه دالي  بليند

هافرتس: حان الوقت للعب بشكل مميز

أف�اد تقري�ر صحفي إس�باني، بأن ري�ال مدريد يبحث 
تدعي�م وس�ط ملعب�ه بصفق�ة جدي�دة، يف املريكات�و 
الصيف�ي املقب�ل، م�ن ش�أنها أن تخ�دم الثنائ�ي لوكا 
مودريت�ش وتون�ي كروس.ويعتمد الفرن�يس زين الدين 
زيدان، املدير الفني للريال، عىل الثنائي مودريتش وكروس 
بش�كل مستمر عىل مدار املوس�م، دون الحصول عىل راحة 
كافية.وبحس�ب موقع »ديفينسا س�ينرتال« اإلسباني، فإن 
ريال مدريد يراقب األرجنتيني رودريجو دي بول، العب وس�ط 
أودينيزي، قب�ل التقدم بعرض للتعاقد مع�ه يف الصيف.وأضاف 
التقري�ر، أن دي ب�ول هو األنس�ب لوضعية ريال مدري�د الحالية 
من الناحية املادية، يف ظل األزمة االقتصادية التي يعيش�ها النادي، 
ووج�ود أولوي�ة لتدعيم خط الهجوم بض�م الثنائ�ي إيرلينج هااللند 
وكيليان مبابي أو أحدهما عىل األقل.ويرتاوح س�عر دي بول ما بني 25 
إىل 30 ملي�ون ي�ورو، وهو رقم مناس�ب يف التوقيت الح�ايل، بالنظر إىل إىل 

الدور الذي سيؤديه الالعب كبديل ملودريتش وكروس.
ويقدم دي بول موسًما مميزًا مع أودينيزي، حيث خاض 28 مباراة حتى اآلن، 

سجل 6 أهداف وصنع 7 آخرين.

فان دي بيك 
يطمح  للتخلص

 من جحيم سولسكاير

الريال يفكر بالتعاقد 
مع رودريجو دي بول

جراحة جديدة لهازارد تصدم ريال مدريد

فيدال: ميسي ملك كرة القدم

قال كاي هافرتس العب وس�ط تش�يليس إن�ه تعاىف تماما من 
اإلصاب�ة وامل�رض وليس لدي�ه أي أعذار إذا أخف�ق يف الظهور 

بمستواه العايل يف ستامفورد بريدج.
وس�جل الالع�ب األملاني هدف�ا واح�دا وصنع 4 أخ�رى خالل 
21 مب�اراة بال�دوري اإلنجلي�زي املمتاز منذ انتقال�ه من باير 
ليفرك�وزن مقابل 71 مليون جنيه إس�رتليني )98.20 مليون 
دوالر(. وأصي�ب هافرت�س )21 عام�ا( بف�ريوس كورون�ا يف 

ترشين الثاني وبات يلعب يف املعتاد كبديل منذ تعافيه. 
وق�ال هافرتس ملوقع النادي عىل اإلنرتنت: »تعافيت تماما 

من ف�ريوس كورونا وأش�عر أني يف حال�ة جيدة. كنت 
أعان�ي م�ن إصاب�ة بس�يطة يف األس�ابيع القليلة 

املاضي�ة لكن حان الوقت للعب بش�كل مميز«.
وتابع: »يجب عيل االستمرار يف العمل وأتمنى 

أن يحدث تحول كبري يف مسريتي قريبا«.
ويس�تضيف تش�يليس منافس�ه أتلتيك�و 

مدري�د يف إياب دور الس�تة عرش بدوري 
أبط�ال أوروب�ا الي�وم األربع�اء. وف�از 

الن�ادي اإلنجليزي 1-صف�ر ذهابا يف 
بوخارست.

أعرب بيدري العب برش�لونة، عن سعادته 
بالفوز بنتيجة )4-1( عىل هويسكا، يف إطار 

منافسات الجولة 27 من الليجا.
وق�ال بيدري، خالل ترصيحات نقلتها صحيفة 

»ماركا« اإلسبانية: »لقد عملوا بشكل جيد للغاية 
وضغطوا علين�ا، لكننا حصدنا النقاط الثالث التي 

كان�ت مهمة، وأصبح الفارق م�ع أتلتيكو مدريد 4 
نقاط«.

وأض�اف: »املنافس�ة عىل اللقب؟ لطامل�ا قلت إننا لنت 
نتخ�ىل عن اللق�ب، فنح�ن لدين�ا فريق جي�د ضمن 

املرشحني للقب«.
وتابع: »اللع�ب بجانب مييس متعة، وأنا أس�تمتع 
بالتدرب معه كل يوم، وأح�اول دائًما العثور عليه 
األفض�ل«.وأردف:  يل  بالنس�بة  ألن�ه  امللع�ب،  يف 
»ركلة جزاء هويس�كا؟ أعتقد أن تري شتيجن لم 
يقص�د عرقلة الالعب، لكن ه�ذا هو الهدف من 
وجود تقني�ة الفيدي�و، والتي أش�ارت لوجود 
خطأ، لذلك فهي كذلك«.وواصل: »االس�تدعاء 

للمنتخ�ب اإلس�باني؟ كنت يف من�زيل أنتظر 
مفاج�أة إتاحة الفرص�ة يل لتمثيل بلدي، 

إنه فخر وسعادة بالنسبة يل«.
وأتم: »كل يشء يحدث برسعة، وآمل أن 

تأتي أشياء كثرية عىل هذا النحو«.

بيدري: لن 
نتخلى عن 

المنافسة على 
لقب الليغا
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أبيات خالدة في الذاكرة
مختارات من أقوال المشاهير

اإلمام عيل »عليه السالم«
الحلم عشيرة . التُّقى رئيس األخالق . العفاف زينة الفقر 
، والشيكر زينة الغنى . أحسنوا يف عقب غركم تحفظوا يف 

عقبكم . الكرم أعطف من الرحم . 
كفيى بالقناعية ملكاً وبحسين الخلق نعيماً . من كسياه 
الحياء ثوبه لم ير الناس عيبه . اسيتنزلوا الرزق بالصدقة 
. ميا عال مين اقتصد . االسيتقامة سيالمة . الصرب رأس 
اإليميان . االنصاف عنوان النبل . العدل فضيلة اإلنسيان . 
كّل الحسيب متناه إال العقيل واألدب . علييك بالحلم فإنه 

ثمرة العلم . إقنع تعّز . ال رشف أعىل من التقوى . 
ال عييش أهنأ من حسين الخلق . الصدق لبياس الدين . ال 

عمل أعظم من الورع . 
الزهد ثمرة اليقني . كن متوكالً تكن مكفّياً . إعمل تدَّخر . 

سالم الشجر

رحابة صدر الشاعر عبد الوهاب البياتي
عبد الرزاق السويراوي 

أحد األصدقاء, وهو شاعر شعبي 
, حكيى يل يف عيام ٢٠٠٦ يوم كنا 
نلتقيي يف مقهانيا ببياب املعظم ، 
هذه الحادثة الطريفة التي وقعت 
ليه قبيل سينوات .. يقيول كنيُت 
أعمل سيائق تكيس فأسيتاجرني 
أحدهيم. يف الطرييق وكميا هيي 
عادتي أخذُت اترّنُم ببعض األبيات 
الشيعرية فأثار ذليك إنتباه الرجل 
الذي أسيتأجرني فإلتفيَت نحوي 
وسألني وهو ال يعرفني وانا أيضا 
لم أكن أعرفه : هل تحّب الشعر ؟

قلت له : يعني..
- هل سمعَت بشاعر عراقي أسمه 

عبد الوهاب البياتي ؟
قلت له نعم ..

قال : ما رأيك به ؟
سيارعت باإلجابة وليتنيي تأّنيُت 
قليالً قبيل اإلجابة ، قلُت له : وهل 

تحسب ما يقوله البياتي شعراً ؟
- ملاذا ؟

اللغية  يجييد  لكونيه  البياتيي   -
اإلسيبانية فإنيه يخميُط الشيعَر 
اإلسيباني فيرتجميه اىل العربيية 

فينسبه دون حياء اىل نفسه..
سيكت الرجل وأنا أيضيا. وبعد ان 
وصيل املكان اليذي يقصده قال يل 
بأدب جم هل تنتظرني ريثما أعود 

ليك بعيد دقائق . ثيم ترّجل وغاب 
لبضعية دقائيق وأنيا باإلنتظيار. 
ويف طريق عودته إيلّ سيلم أحُدهم 
عليه قائالً : اشلونك استيياذ عبد 

الوهاب ..
فصحُت من أعماقي أسفاً وخجالً 
.... ييا يابه يا بويه والله فشيله.. 

غر عيب. هذا عبد الوهاب البياتي 
واني قصفته إبمدفع مهداد ..

ركيَب اىل جانبيي وقبيل أن إنطلق 
بسييارتي سيارعُت لإلعتذار منه 
وقيد إسيتحوذ عييّل الخجيُل لكن 
بإريحّيية  اإلعتيذار  َقبيَل  الرجيل 

وصدر رحب ..

قصص قصيرة جدا

»شمس تبريز« سيرة صوفية مطعمة بمرارة الواقع المعاش في عهد الدكتاتورية الصدامية 
رحـــلة بيـــن الحقيقــة والــوهــم

املراقب العراقي/ املحرر الثقايف...
ييرى الناقيد وجيدان عبدالعزييز ان 
رواية »شيمس تربييز« للكاتب احمد 
الشيطري هي سرة صوفية مطعمة 
عهيد  يف  املعياش  الواقيع  بميرارة 
الدكتاتوريية الصدامية  يف رحلة بني 

الحقيقة والوهم.
وقيال عبيد العزييز يف قيراءة نقدية 
خص بهيا )املراقب العراقي( :يحاول 
الكاتيب احميد الشيطري يف روايتيه 
)شيمس تربييز( الصيادرة عين دار 
الورشية الثقافيية للطباعية والنرش 
٢٠٢٠م  االوىل  والتوزيع/الطبعية 
اضافة يشء جديد  يف عامله االبداعي، 
والذي امتاز كونه شياعر من شعراء 
الرومانسية الناعمة، ثم انه استطاع 
بعدة مقاالت ابيراز قابلياته يف النقد، 
واثبيت قدرة اليمكن االسيتهانة بها، 
واليوم يطالعنا برواية الشك نحسبها 
عيىل انها مين رواييات السيرذاتية، 
واالبداع يف مجال اللغة،كما يتبدى لنا 
مادته اللغة ومجاله الخطاب، ومؤكد 
ان جمالياتيه ترتهين بقيدرة الكاتب 

عىل انتاج نص متميز.
الكاتيب  نجيد  هنيا  :مين  واضياف 
الشيطري قيد كتيب روايية فيها من 
الذاتية وفيهيا من املوضوعية بمزيج 
اثمر عين رسدية مشياهدية تعثرت 
حينا ونهضت احيانيا أخرى، فرواية 
مين  شيكل  هيي  الذاتيية،  السيرة 
أشيكال الروايية باسيتخدام تقنيات 
سيرة ذاتية خيالية، أو دمج عنارص 

السيرة الذاتيية والخياليية، ومؤكد 
هذا االسلوب له اختالف بتداخله مع 
ماهو خيايل، ألن رواية السرة الذاتية 
هي جزء من الخيال، وال يطلب املؤلف 
من القارئ أن يتوقيع تحقيق النص 
كميثاق يتحدث عن السيرة الذاتية، 
ليذا غالبيا ميا يتيم تغيير األسيماء 
واملواقع ويتم إعادة إنشياء األحداث 
ولكين  دراماتيكيية،  أكثير  لجعلهيا 
القصة التزال تشبه إىل حد كبر حياة 
املؤليف، يف حني يتم رسد األحداث من 
حيياة املؤلف، ويسيتمر هيذا املزيج، 
حييث يرتهن نجاحه بقيدرة الكاتب 
عيىل ادارة االحيداث وجعلهيا بعييدا 
عين الواقعية املبارشة، وكما اظن ان 
الكاتب الشطري اظهر شغفا يف تتبع 
سر الصوفية ومحاولة االستغراق يف 
معارفهم االرشاقية، والسيما شمس 
الدين التربيزي، وهو عارف وشياعر 

متصوف كتب جل شعره بالفارسية، 
وهيو شيافعي املذهيب، ُينسيب إىل 
مدينية تربيز ُيعتيرب املُعليم الروحي 

لجالل الدين الرومي )موالنا(  . 
وتابع : كتب ديوان التربيزي )الديوان 
الكبر(، الذي كتبه يف مجال الِعشيق 
اإللهيي، قيام برحالت إىل ميدن عدة 
منها حلب وبغداد وقونية ودمشيق، 
ومين هيذا املسيار خطيط الكاتيب 
الشيطري ان يعييش هيذه االجيواء 
يف روايتيه )شيمس تربييز(، فعنيده 
)الحيياة تكتمل بوجيود املتناقضات 
الراحية  والحيزن،  السيعادة  معياً: 
واألليم، املعرفية والجهيل، الصيدق 
والكذب، االخالص والخيانة(، وكانت 
هذه املتناقضات هي التي رسمت له 
مساحة رسدياته بمذاق التنوع، الذي 
اضفى عيىل االحداث نوع مين انواع 
املتعة والتشيويق، لوال ان الكاتب قد 

وقع يف فخ االعادة باالحداث، واحياناً 
محاوال اضافة احداث التخدم مسار 
الحدث الرئييس، وكانيت لغته رائقة 
وشيفافة جدا الشيك يف ذليك، وبقي 
بطيل الرواية شيغوفاً بعاليم الكتب 
والتدوين منذ نعومة اظفاره، وبقيت 
الحيب  نغيم  عيىل  ترقيص  كلماتيه 
الحيرف، كونيه  والعشيق ورشياقة 
شاعرا، قد شاهد يف صباه الكثر من 
االفالم الرومانسيية، اضافة لقراءته 
للروايات العاطفيية، حيث حركت يف 
داخله شهوة امتالل الجسد، وهذا ما 
يتعيارض مع التوجيه الصويف، اال ان 
مسار أحداث الرواية تذهب اىل اجرتار 
سير الصوفية، والسييما ان الرواية 
حملت اسيم )شيمس تربيز( نسيبة 
اىل الصويف والشياعر املعروف شمس 
الدين التربيزي، ولكن مع هذه السر 
الصوفيية طعمها الكاتيب بيشٍء من 
ميرارة الواقيع، الذي عشيناه يف عهد 
الدكتاتوريية، حينما كانت تحسيب 
علينا عالقاتنا وانفاسنا، ثم التخلص 
منهيا واالنطيالق اىل مسياحات مين 

الحرية والسفر.
واسيتطرد:وكما قلت عياش الكاتب 
كونه هو بطيل الرواية، اي انه عاش 
ومحاولية  الصوفيية  سير  حياالت 
اسيتثمارها يف االسيتغراق وحياالت 
العشيق، حينميا كان يافعيا وقراءة 
دييوان ابن الفيارض، لكنيه رسعان 
ميا يلتقي يف التسيعينات عىل الحالج 
والبسطامي وابن عربي والسهرودي 

ويف مطليع االلفيني يتعيرف عىل ابن 
الروميي وشيمس الديين التربييزي، 
وكانت تشيغله حالة العشق بني ابن 

الروميي وشيمس الديين التربييزي، 
فتشياء االقيدار ان يسيافر اىل ايران 
بعيد سيقوط النظام السيابق وفتح 

نوافيذ السيفر، وكان هميه االطيالع 
عيىل اثار التربييزي، وتجري االحداث 
فيصاب الراوي بحادث دهس سيارة 
داخل ايران يف الطريق بني قم وتربيز 
ويغييب عين الوعي ويفقيد الذاكرة، 
اال انيه بعد ان يسيتعيد الوعي يرجع 
ملذكراته التيي كتبها يف فيرتة فقدان 
الوعيي، فتكون هيذه بمثابة الوثيقة 
التي تفك رموز الرواية، فهو قد غاب 
عن الوعي، او فقد ذاكرته سيبع من 
السينني، حيث يقيول: )كانت لحيتي 

كثة، ومالبيس غريبة(.
وعين  االحيداث  وتيدور   : واوضيح 
طريق السيفارة العراقيية يف طهران 
يرجيع للوطن وملدينتيه، )وكانت قد 
احتفظت بحقيبتي التي جلبتها معي 
يف خزانية مالبييس بعيد ان افرغتهيا 
مميا كان فيهيا اال من ذلك السيجل 
الذي انسيتني اياه املشاغل الكثرة(، 
فيكون السيجل الوثيقية التي تربط 
االحداث ميع بعضها يف الرواية، وبني 
الوعي والالوعي تكون االحداث، التي 
ترتكيز عىل حبيه للقيراءة وشيغفه 
بسير الصوفية، وكذليك اثناء الوعي 
حيانيا يعيش االحيالم، فكانت تقنية 
الرواية تقوم عىل االسرتجاع واجرتار 
الكاتيب  اسيتطاع  وهيذا  االحيداث، 
مسيرته  اىل  يضييف  ان  الشيطري 
)شيمس  االوىل  روايتيه  االبداعيية 
تربيز(، وقد نتطليع اىل كتابة رسدية 
اخرى له يكشف من خاللها امكانيته 

االبداعية يف مجال الرسد. 

السياب

عيناك غابتا نخيل ساعة السحر

َفَتان راح ينأى عنهما القمر أو رُشْ

عيناك حني تبسمان تورق الكروم

وترقص األضواء كاألقمار يف نهر

َيُرّجه املجّذاف َوْهناً ساعَة السحر

أتعلمني أي حزن يبعث املطر

وكيف تنشج املزاريب إذا انهمر

وكيف يشعر الوحيد فيه بالضياع

بال انتهاء ي كالدم املراق، كالجياع

كالحب، كاألطفال كاملوتى ي هو املطر

طوّية
نزار الحاج علي 

أدرك منيذ البدايية، أنَّ القّصة مرتهنية بمزاجيتها؛ جرَّب معهيا كّل أنواع النقاش، 
لكنهيا كانت بارعة يف عيدم اإلنصات. يف النهاية أعلن استسيالمه، تاركاً لها القلم؛ 

انسالت عىل الدفرت بكامل حّريتها...توّجسْت الصفحة من احتواءها.

زمن
روال العمر

دارت الدوائر، لم يعد كوكُبه يدور حول شمسها.
حني عِشَق القمر؛ َفزِعْت من كسوفها األبدي.

ذكاء 
بوشتاوي صالح الدين

حاولت أن تبحث كيف تعيد للشيمعة سيحنة الفرح والرسور... طال الليل ولم تجد 
. لذلك سبيال، تراجعت للوراء   وأقرت أن الحكاية فيها _كان_  وليس  إنَّ

سفسطة
سامية طيوان

كلما مررت بهم تغامزوا .. تلك العانس، مامصر  أمالكها املرتامية؟!
رهنت ُملكّيتي ملن يملكني ..يسرت عارا  يتبعني كظيّل ال ُيبرص من اسمي غر البوار 
اليذي لحقه!لم أكرتث وانا أدفع مايل مقابل عقد مزّيف -عىل الورق- يثبت أحقيتي 

باإلستناد لظهر رجل..
 أخرا رفعت رأيس املطأطأة لعقود ..

قال الّناس :
تلك العقيم؛ قطعت نسل الرّجل.

جينات 
روزيت عفيف حّداد

حميل بيني كتفيه رأس حّية، سيار يف طرق معّبيدة بالفتنة والبغضاء؛لم يسيتطع 
حّيات القرية كّف باله، أرجعوا ذلك إىل كونه بغالً برشّياً؛ سقاه اللَّه دّم الحّيات.

   نصوص

تتقن مزحة السطّر

يوم عنا كتبت

بحرب املاء...!

وما نحن ؛ ااِل مختلفني 

حول خيوط وسادة ،

نستغرب أساليب األغماضة

ومن سرسم الهواء

أربكنا األنفاس 

بقاع أغرق.......كل الذاكرة  

ملّا أرخ وجهينا ،،،!

فوق أرسة اليباب

بحلٍم أيقظ نيام الغبش

*****       

أسمعتني للنايات

دعاء..../

وأشياء من زفر القصب

مثل املراثي 

بكت سحنة القدر

وملّا حزنك املالصق

لجنائز الطني

رأيته يجمع بجرار الربد

هوًى يصحب الغيمات

ونزول املطر ،،،

****       

الطريق املدان فّر

من اِلتصاق األقدام

ليلحق بالراكضني حفاة ،،،

وحدك ترمم الخيبات

تهز الرقاص الثقيل

بساعة ظهرة..!

لغٍد ؛ بك سيبدأ االِنتصاف

يوم علمت اِنا اِختالف 

ما.... أيقنا برشيعة النهر

ما.... آمنا بأرساب املاء 

ومعتقد الحجر ،،،

سنبدأ الطواف 

حول كثبان الغبار

املنترشة بطرقات وجهينا

ووجع املنسيني ،،،،

نجمع خرائط املاء 

بأكف أثقلتها الحقائب

لتمأل ضجرها املعلق

بوهن األكتاف ،،،

****        

ما عاد بالجبِّ

يوسف.../ 

نبٌي وصل الله

صىّل بخيماِت الطهِر 

سبع عجاف ؛

اِستظل غصن زيتون

ورث  سنبلة ،،،

****       

وأنا أرسم 

الظلمة.../

أحتجتك

 بدفرتي قمّرْ

الضوء ال يخفت 

بقاع الذاكرة ،،،

وجدان عبدالعزيز احمد الشطري

أسير فلسطيني يصدر رواية عن االنتفاضة الثانية
املراقب العراقي/ متابعة...

تحيت تصنيف “رسديية” صدر عن 
دار الفياروق للطباعية والنيرش يف 
نابليس مؤخرا العمل األول لألسير 
منيذر مفليح. يقيع هيذا العميل يف 
)15٠( صفحة من القطع املتوسط، 
وصمم غالفيه الفنان الفلسيطيني 

ظافر شوربجي.
قدم للرسدية املحامي حسن عّبادي، 
ومما جاء فيه قوله: “ُتعترب الكتابة 
متنّفًسا لألسر، تدفعه نحو األمام، 
تجعليه يتنّفس شيكاًل من أشيكال 
الحريية، واليوم يحّقيق منذر ُحلَمه 
يف االنطالق الروحي املحلّق؛ ويخرج 
مين ظلميات السيجن إىل النور، من 

عالم النسيان إىل عالم الخلود”.
وتيدور فكرة الرواية حيول التجربة 
النضالية، فرصيد كثرا من أحداث 
االنتفاضة الثانية، وفرتة املطاردات 
ومالحقة قوات االحتالل للمقاومني، 

وتنطلق فكيرة الرسدية من حكاية 
حقيقة؛ من تلك الخرزة التي وجدها 
الكاتيب منذر يف ثنيية إحدى جيوب 
بنطاليه بعد اعتقاليه بأيام يف مركز 
التحقيق لرتافقه ردحاً من السينني 

وتختيزن ميا اختزنته من سينوات 
وظيروف، فربيط مين خيالل هذه 
الخرزة األحداث التاريخية باملوروث 
الشيعبي باألحداث املعارصة، ليبني 
نصيا متحيركا يف أزمنية مختلفية 

وبيئات متعددة.
والكاتيب منيذر مفليح مين قريية 
بييت دجين قضياء نابليس، ولد يف 
الكوييت عيام 197٦، وحاصل عىل 
بكالورييوس صحافة وإدارة أعمال 
النجياح  عيام ٢٠٠1 مين جامعية 
الوطنيية، وماجسيتر يف الشيؤون 
اإلرسائيليية مين جامعية أبو ديس 
)القيدس( عيام ٢٠18 أثناء وجوده 
الصهيونيية.  املعتقيالت  داخيل 
وهيو عضيو ىف نقابية الصحفييني 
الفلسيطينيني، ومعتقيل منيذ عام 
٢٠٠3 محكوم بيي 33 عاماً، أمىض 
منها حتى اآلن 18 عاماً. وله العديد 
من املقياالت والدراسيات واألبحاث 
التيى نرشت يف أكثر مين موقع، وله 
القصيص والقصائد،  مجموعة من 
ورواية أخيرى يف انتظيار الطباعة. 
ورواية “الخيرزة” هي الرواية األوىل 

للكاتب.

»إمرأة من صبح ونعناع« 
جديد الشاعر عباس الجبوري

املراقب العراقي/ خاص...
صدر للشياعر عباس الجبيوري ديوان 
»إمرأة من صبح ونعناع« الشيعري عن 
دار املركيز العراقيي للطباعية والنيرش 

الذي اخر كتابات الشاعر خالل السنتني 
االخرتني.وقيال الجبيوري يف ترصييح 
الليه  بفضيل  العراقيي(:  لي)املراقيب 
ونعمته صيدر ديواني الشيعري الثاني 
»إمرأة من صبح ونعناع« عن دار املركز 
العراقي للطباعة والنرش 
وتوأمة دار آراء يف بغداد.

واضاف: ان اكثر قصائد 
الدييوان الجيدد هيي ما 
السينتني  خيالل  كتبتيه 
فضالعين  االخرتيني 
كتبيت  اخيرى  قصائيد 
يف مراحيل مختلفية مين 
مسيرتي الشيعرية وهنا 
ال بيد مين القول  شيكرا 
االستثنائية الخي   للجهود 
رجيب  االدييب  االسيتاذ 
الشيخ  واألسيتاذ الحبيب 
يف  املنياف  جمييل  ميازن 
سيبيل اخراج هذا الديوان 
اىل الوجيود .واشيار اىل ان 
دييوان »إميرأة مين صبح 
سيطرح  الشعري  ونعناع« 
قريبا يف األسيواق والسيما 
املتنبيي  شيارع  مكتبيات 
ان شياء  واملكتبات االخرى 

الله.
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تؤك�د نرسي�ن )أم احمد( أنها اجته�دت يف كثري من 
املواق�ف االيجابية لصالح اهله�ا، وخاصة والديها، 
النتزاع ولو جزء م�ن اهتمامهما، إال انها يف النهاية 
دائم�اً تجد نفس�ها يف آخ�ر القائمة اثن�اء التقييم، 
وحت�ى بعد مرور ه�ذا العمر بقي�ت تتلقى املعاملة 
نفس�ها مع انها البن�ت البكر، ويف�رض ان تتمتع 
بالنسبة االكرب من املحبة والود، لكن هذا لم يحصل، 
وتضيف: »تعلمت من ذل�ك الدرس القايس وعاملت 
اوالدي بمس�توى واح�د، وحرص�ت ع�ى مراع�اة 
مش�اعرهم جميعا، فكله�م مقرب�ون يل ولم اهمل 

احدهم عى حساب االخر«.
عى العكس تماما يرى نجم جاسم ان البنت او الولد 
االول يف االرسة، وكذل�ك االصغر )اخر العنقود(، هو 
املفضل واملدلل وله االولوية، لكن االبن االوسط عادة 

ما يكون بالدرجة الثانية. 
 اذ يق�ول: »كن�ت دوما اش�عر بنوع م�ن الغبن الن 

وال�دي -رحم�ه الل�ه- لم يك�ن منصف�ا يف تحقيق 
املساواة بيني وبني بعض اخوتي، وهذا ما تسبب يف 
إحداث رشخ كبري يف عالقتي معهم، خلف مش�كالت 
وازمات ادت اىل نشوب فراق وُبعد ابدي، اذ  انقطعت 
صلة الرح�م بيننا، وتجاوزت مع الكرب بالس�ن تلك 
املش�كلة وتغلبت عليها بعدما اسست لنفيس منزلة 

باملجتمع حايل حالهم، بل وربما احسن منهم«.
 يج�د ن�ور س�امي، وه�و اب لولدي�ن، ان يف االرس 
الكبرية الس�ابقة كانت هناك تفرقة بش�كل واضح 
ورصيح يعلن عنها االباء واالمهات من دون مراعاة 
ملش�اعر بقي�ة االبن�اء من خ�الل س�لوكهم وكذلك 
كالمه�م، اآلن الوضع تغري الن األرس صارت صغرية 
والرعاية والعطاء يمنح�ان لجميع االفراد من دون 

استثناء.
يف ح�ني ت�رى رش�ا عب�د الل�ه ان التفرقة م�ا زالت 
موجودة بني البنات واالوالد يف اغلب االرس العراقية، 

اذ ان الول�د ه�و املرغ�وب مهم�ا تغري الزم�ن إال ما 
ن�در، وهذه حقيق�ة ال يمكن نكرانه�ا وتعرف انها 
كانت االقرب اىل قل�ب والديها، وهذا ما انعكس عى 
وضعها باالرسة واملجتم�ع، وعمل عى صقل وبناء 
شخصيتها القوية، وباملقابل اثر يف تفاقم الخالفات 
بسبب الغرية مع بعض اخوتها، ولكن البعض االخر 
منه�م يعش�ق ه�ذا التميز ال�ذي حصل�ت عليه وال 

يرفضه، ولم يؤثر يف نفسيته وحياته باملستقبل.
تف�رس املختصة بعل�م النفس يف جامع�ة بغداد آية 
احمد، قائلة »يف حالة كان�ت التفرقة تأتي من االم، 
ف�ان التأث�ري يكون بش�كل اكرب يف الطف�ل، الن اول 
عالقة اجتماعية يف حياته هي عالقته بوالدته كونها 
تش�بع حاجاته االولي�ة املبارشة، وع�ادة يف مرحلة 
النمو عندما تبنى لديه االدراكات سوف يالحظ تغري 
س�لوك أم�ه معه، فيظهر عن�ده انفع�ال الغرية، إذا 
كان ه�و البكر وجاء طفل اصغر منه واخذ منه كل 
االهتمام، كل ذلك س�وف يتسبب يف ان يقوم الطفل 
بس�لوك عدوان�ي تج�اه االصغ�ر من�ه، او يلجأ اىل 
االرتداد فيؤدي حركات اصغر من سنه، مثل الكالم 
الطفويل والتبول الالارادي والرصاخ ألسباب تافهة 

حتى يجذب االنتباه له«.
وتضي�ف آية احمد »ان اس�تمرار االم بعدم اش�باع 
حاجات ابنها حاليا، سواء كان يريد أكال او اهتماما 
او لعب�ا، وانرصافها عن�ه لالهتم�ام باالصغر منه 
سيفقده الثقة بنفس�ه وباالخرين، ويتخذ العدوان 
الوس�يلة للتعبري عن ذاته، ويف املرحلة التي يبدأ بها 
بتعل�م املعايري االجتماعية ولك�ي يحصل عى رضا 
واهتمام الوالدين س�وف يضحي برغباته الخاصة، 
ويظه�ر عنده الش�عور بالحرم�ان والنقص وعدم 
الكف�اءة، فيلجأ لتعوي�ض ذلك بالك�ذب االدعائي 
حتى يبني لالهل مظاهر القوة والسيطرة واملبالغة 

كل ذلك يف سبيل جذب االهتمام«.
وتحدد آية بعض االسباب التي تكون وراء التفرقة 
داخ�ل االرسة الواح�دة، ومنه�ا توت�ر العالقة بني 
االم واالب، جراء الضغوط النفس�ية او املش�كالت، 

و بهك�ذا حالة فاالم ال تس�تطيع مراعاة ش�خصية 
الطفل، خاصة ان ش�خصية كل واحد منهم تختلف 
عن االخر، فمثال ال يمكنها أن تتعامل مع املش�اغب 
مث�ل اله�ادئ، وبالتايل االخري ال يجعله�ا تركز عليه 
اكثر النه غري متعب، وبالنتيجة فاملشاغب هو الذي 
سوف يش�عر بالتفرقة ويتس�اءل بينه وبني نفسه 
ملاذا انا اتعرض للغض�ب دوما؟، فيجب أن توازن يف 
ردة فعلها تجاه ترصفاتهم، وتفهم طبيعة اختالف 
كل ش�خصية عن االخرى، واحيان�ا تحصل التفرقة 
عندم�ا تعاني عالق�ة الزوجني من عدم االنس�جام 
وتتح�ول م�ع انجاب طف�ل جديد نحو التحس�ن يف 
تل�ك الف�رة، وتلقائيا س�وف تمي�ل االم او االب اىل 
ه�ذا الطف�ل، ويعدان�ه النهاي�ة والحل ملش�كالتهم 
الش�خصية، فمع�ه تغريت االمور ل�ذا يمنحانه حباً 

اكرب.
 وتب�ني آية احمد »لكي ال يصل الزوجان اىل مرحلة 
التفرق�ة ب�ني ابنائهم�ا ينبغ�ي أن يك�ون لديهما 
وع�ي كام�ل وادراك ت�ام بطريقة تربي�ة االطفال 
قب�ل االرتباط، واليشء االهم الذي يخفف من حدة 
الغ�رية ب�ني االوالد ه�و ارشاك الكبري بمس�ؤولية 
تربي�ة الصغ�ري م�ن خ�الل املس�اهمة بتحض�ري 
مالبس�ه او العناية بهندامه وشكله، حينها سوف 
يصب�ح اكثر حنان�ا وحبا ألخيه االصغ�ر بدال من 

احساسه بأنه اقل منه يف االهمية«. 
وتختتم موضح�ة: »ان التفرقة آثاره�ا يف الغالب 
تكون س�لبية، الن الشخص الذي تعرض للحرمان 
يعد هو الحلقة االضع�ف بني اخوته، حتى إن كرب 
ونجح ونال مركزا وس�لطة كي يثبت نفسه تبقى 
معانات�ه داخلية، ل�ذا عليه اال يقع فريس�ة العقد 
النفس�ية، ويعال�ج نفس�ه بالتقبل للخ�روج من 
دائرة االلم، وهناك طرق عدة للحماية من التفرقة 
م�ن جهة االب�اء ينصح بها عل�م النفس، لكن من 
جه�ة االبن فربأي�ي أن بي�ده الحل، ولك�ي يصلح 
نفسه عليه أن يتجاوز ويعد ما حصل معه مرحلة 

مرت .
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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

يجمع  أن  الصدفة  قبيل  من  يكن  لم 
رمز  فهما  والشجرة  املرأة  آذار  شهر 
بالربيع  وترتبطان  والخصوبة  للعطاء 
وهذا  الكثريون،  بقدومه  يستبرش  الذي 
العام يقبل علينا يوم املرأة يف ظل ظروف 
بارسه،  العالم  تهدد  وجائحة  استثنائية 
لكن عزيمة النساء وارصارهن كانا اقوى 

من الصعاب.
وما  العام  هذا  أن  احد  عىل  يخفى  ال 
سبقه اختلفا بشكل جذري عن السابق، 
النشاطات  عطلت  كورونا  جائحة  الن 
طويلة،  لفرتات  واالجتماعية  االنسانية 
السيما  الطبية،  الطواقم  عىل  وفرضت 
يعمل  من  وكل  واملمرضات  الطبيبات 
تحديات  يواجهوا  أن  الصحة  بمجال 

مختلفة.
الدكتورة  واملجتمع  االرسة  طبيبة  تروي 
واجهت  كيف  الغطاء،  كاشف  تمارة 
الطبي  املجال  يف  العامالت  النساء 
والصحي تحديات كورونا، وتقول كاشف 
الغطاء: »ليس من السهل عىل محاربات 

الجيش االبيض أن يتعاملن مع هذا الوباء 
القاتل الذي فتك بالكثريين، وأن يمارسن 

لهن  عما تجاه ا واالنسانية  املنزلية 
ارسهن واوالدهن يف الوقت ذاته«.

كاشف  الدكتورة  ماتقوله  وبحسب 
يف  والعامالت  الطبيبات  فان  الغطاء، 
املجال الطبي فضلن مواجهة الوباء عىل 
أن ينسحبن ويجلسن يف بيوتهن، فاملرأة 
ويواجه  يعمل  الرجل  زميلها  ترتك  لم 
الخطر لوحده بل وقفت اىل جواره يف هذه 

املعركة.
واالكاديمية  الحقوقية  الناشطة  ترى   
وضع  ان  العبيدي  برشى  الدكتورة 
العنف  تزايد حاالت  النساء يسوء يف ظل 
امتعاضها  تخفي  ال  وهي  واالضطهاد، 
مؤخرا  صدرت  التي  الترصيحات  من 
واملدنيات،  النسويات  الناشطات  بحق 
هذا  املتحدة  االمم  شعار  أن  حني  يف 
وتمكينهن  القياديات  النساء  هو  العام 
العبيدي  وتؤكد  لهن،  العون  يد  ومد 
رضورة احرتام النساء وتحقيق االصالح 

الحقيقي يف مختلف املجاالت.
بالقوة،  متمسكات  نرى  ما  نادراً 
الظالم  حقب  امام  االستسالم  رافضات 
النساء  من  النجوم  فضيوف  املتكررة، 
املجتمع  بناء  يف  دورهن  يحققن  زلن  ما 
االطار  الزمن، تحدثنا يف هذا  رغم ويالت 
املدير العام لدار االزياء العراقية الدكتورة 
ابتهال خاجيك تكالن عن دورها يف تمكني 
املرأة واسنادها، اذ تقول: »منذ انخيدوانا 
النساء تماثيل  املعارصة، نحتت  املرأة  اىل 
فجر  منذ  الكفاح  طرق  وخطن  الجمال، 
نسري  أن  البد  ابناءهن،  ولكوننا  التاريخ، 
نكون،  أن  بنا  توسمن  كما  نهجهن  عىل 
نحتفي  وأن  عراقنا،  يف  دورنا  نبتكر  وأن 
ليس بجمالنا فقط، بل بقوتنا وعزيمتنا 
ولنقول  للمجتمع،  تربز  ان  البد  التي 
االوىل  هي  العراقية  املرأة  ان  كله،  للعالم 
بشكل  العالم  اهنئ  لذا  املمكن،  عالم  يف 
عام والعراق بشكل خاص بهذه املناسبة، 
القول من خاللها للنساء بانكن صانعات 
الجمال مهما بقيتن وبقي الليل والنهار«.

 تنظيم الوقت
التي  فاضل  مها  عىل  كبري  تحٍد  فرض 
تدرس مادة الرياضيات يف احدى املدارس 
وهو أن توفق بني عملها واآللية الجديدة 
املنزلية  مشاغلها  و  التعليم،  يف  املتبعة 
نظر  وجهة  فمن  الثالثة،  اوالدها  وتربية 
يعتمد  ال  عملها  يف  املرأة  نجاح  ان  مها 
ايضا  بل  الشخيص  مجهودها  عىل  فقط 

دعم واسناد االرسة.
الذي  الجهد  الرغم من  وتقول مها: »عىل 
وتهيئة  االوالد  تدريس  يف  اليوم  ابذله 
املستلزمات الخاصة بالتعليم االلكرتوني، 
استطيع  وال  عميل  يف  ذاتي  اجد  انني  اال 
من  بالرغم  املهنة  هذه  عن  التخيل 
العمل،  املتكررة يل برتك  مطالبات زوجي 
لكن ارصاري وعزيمتي ال يمكن أن يلينان 

ولن اخرس عميل الذي احبه«.
 ظروفها العصيبة واملشكالت التي تعاني 
منها شهد فاضل 24عاما لم تكونا ذريعة 
لكي ترتك دراستها الجامعية بل بالعكس 
اىل  اضطرت  انها  مع  ونجحت،  تفوقت 

لكنها  كثريا،  محارضاتها  عن  التغيب 
تقول: »كان ارصاري عىل النجاح والتفوق 
اىل مجابهة ظرويف، فلقد  هو ما يدفعني 
التي  التفجريات  احد  يف  والدي  فقدت 
رضبت البالد قبل اعوام، وبقيت انا وامي 
فاصبح  وشقيقتاي،  االكرب  وشقيقي 
لنا لقمة  الذي كان يوفر  املعيل  اخي هو 
عىل  تناوبنا  لكننا  االنفس،  بشق  العيش 
انا واختاي،  االمتحانات  ايام  الحضور يف 
التخرج توفرت  النجاح وبعد  وتمكنا من 
ال  انها  من  بالرغم  منا  لكل  عمل  فرص 
اننا  اال  الجامعية،  شهاداتنا  مع  تتالءم 

تمسكنا بها وقبلناها«.
 من وجهة نظر مديرة العالقات واالعالم 
املستنرصية  الجامعة  يف  واالكاديمية 
الدكتورة سهاد القييس فان املرأة تحتاج 
اىل دعم واسناد من ارستها وذويها اوال ثم 
املجتمع، وترى القييس ان قوانني حماية 
املرأة يف العراق ليست باملستوى املطلوب، 
والدليل عىل ذلك ما تتعرض له من تعنيف 
تستحق  فهي  وجسدية،  لفظية  واساءة 
وتعيل ارستها  وتعمل  دراستها  تكمل  أن 

برشف وكرامة.
بمقدوره  سيكون  دارها  بقرب  يمر  من   
االكالت  من  العطرة  الروائح  شم 
فلقد  والغربية،  الرشقية  والحلويات 
صنعت من منزلها املتواضع مشغال تدير 
افتتحته  الذي  الصغري  مرشوعها  فيه 
بمساعدة زوجها، فمنذ نزوح حنان كريم 
من مدينتها التي احتلتها عصابات داعش 
برفقة  بغداد  اىل  وانتقالها   2014 عام 
ارستها، وهي دؤوبة ولم تكل او تمل من 
الذات، وتقول حنان: »لقد  العمل واثبات 
وصنعت  بالطهي  املتعلق  شغفي  طورت 
منه مهنة ناجحة، اساعد بها زوجي لكي 
اوالد،  اربعة  من  املتكونة  ارستنا  نعيل 
التي  لألكالت  الناس  بحب  سعيدة  وانا 
اصنعها«. وليس بخاف عىل احد الظروف 
االقتصادية والحروب التي حملت وزرها 
واملوجهة  القائدة  هي  واصبحت  املرأة 
لألرسة نتيجة االبتعاد االضطراري للرجل 

آنذاك«.

التمييز بين االبناء ظاهرة لها اثر خطير في تحطيم شخصية الطفل

ال يوجد رأي قاطع حول س�بب تس�مية بصية بهذا االس�م، فقد كانت بصية قبل أن 
تك�ون مخفراً للرشطة س�نة 1927، برئ ماء قديمة ورد ذكره�ا يف كتاب الفتوحات 
االس�المية، وهي محط�ة لقوافل القبائ�ل العربية القادمة من نج�د اىل مدن العراق 
الجنوبية بقصد التبضع واالكتيال، بصية التي تقع رشق قضاء الس�لمان بمس�افة 
200ك�م وه�ي ناحية تابعة للقض�اء، تقع ع�ى واٍد رميل بعم�ق 6 - 7 امتار وتليه 
طبق�ة حجري�ة تحجب ت�رسب املياه اىل طبقات األرض الس�فى، يف جن�وب العراق، 
وتابع�ة ادارياً ملحافظة املثنى وتقدر املس�احة االجمالي�ة للناحية ب� )24532(كم2 
ويحد بصية من الرشق قضاء الزبري ومن الش�مال قضاء النارصية وسوق الشيوخ، 
أما قضاء الس�ماوة والخرض فيحدانها من جهة الشمال الغربي ويحدها من الغرب 
قضاء الس�لمان، وتحد ناحية بصي�ة من الجنوب حدود الع�راق الدولية مع اململكة 

العربية السعودية ومن الجنوب الرشقي دولة الكويت.
تبلغ مس�احة محافظة املثنى االجمالية )51740( كم2 وبذلك فان مس�احة ناحية 
بصية تمثل 48 % من مس�احة املحافظة، وتمثل 6 % من املس�احة االجمالية للبلد 
الذي تبلغ مس�احته )435052( كم2، اضافة اىل وفرة آبار املياه القديمة فيها، هذه 
القرية العراقية املنس�ية التي تتوس�د كثبان الرمال وهي تفت�ح عينيها، عى العراق 
ارض الخري والنماء وعى ارض الجزيرة ارض النبوة ومهبط الوحي واملكرمات، كما 
يصفها الباحث الراحل عبد الجبار بجاي الزهوي، كانت وال تزال بالنس�بة يل اش�به 
باالحجي�ة يف كل يشء، يف طبيعته�ا املتنوع�ة الغنية وحجم س�كانها الذي يتغري مع 
تغري الفصول، واحالم اهلها الطيبني البس�يطة التي ال تتعدى ربط ناحيتهم بالعالم 
الخارج�ي ب� )طريق مكتمل( وتحس�ني الخدم�ات الصحية وامل�اء الصالح للرشب 
وتطوير ش�بكة الكهرباء، وعيونهم ترنو اىل من يرفع الحيف عنها بعد س�نني طوال 
من النس�يان، كأنها لم تكن يف يوم من االيام جزءاً عزيزاً من جس�د هذه املدينة، كنا 

هناك لتجري هذا التحقيق عن بصية. 
يق�ول مدير ناحية بصي�ة توفيق جابر علك »بالنظر لوق�وع ناحية بصية والهضبة 
الصحراوي�ة ع�ى حافة جب�ل كوندنالند التاريخي قبل انحس�ار بح�ر )تتش( الذي 
كان يغطيه�ا بالكامل، فق�د كانت الحركات األرضية تتمث�ل بظاهرة غمر البحر له 
فرة من الزمن وانس�حابه يف فرة أخ�رى، بحيث غطته طبقات عديدة من الصخور 
الرس�وبية تع�ود لعصور مختلف�ة، ويف الفرات التي تش�تد بها الح�ركات األرضية 
والضغط الجانبي من الشمال يزداد الجرف والرسبات اىل قاع بحر )تتش(، والدبدبة 
ه�ي الجزء األه�م من حيث مكونات وطبوغرافية أرض ناحي�ة بصية التي تمتد من 
املركز وحتى األرايض الكويتية والسعودية، اذ تقسم ناحية بصية من حيث الركيب 
الطبوغ�رايف اىل قس�مني، هما صحراء الحجارة وصحراء الدبدب�ة، ويعد وادي بصية 
)لويحظ( هو الحد الفاصل ب�ني الصحراوين وتتميز أرض الحجارة بكثرة الصخور 
والحج�ارة ذات الحافات الحادة وتقع يف جن�وب الهضبة الصحراوية للبلد اىل الغرب 
من املركز وتس�مى محليا بالبادية الجنوبية، وتحدها من الش�مال منطقة الوديان، 
وم�ن الرشق خط ارتف�اع )300مر(، أما صح�راء الدبدبة فتق�ع يف أقىص الجنوب 
الرشق�ي من الهضبة الصحراوية وهي التي ت�يل وادي بصية مبارشة باتجاه جنوب 
رشق الناحية، وهي منطقة منبس�طة تغطي سطحها الحىص والرمال التي جلبتها 
الري�اح والودي�ان من الصح�راء املجاورة، وقد تك�ون الحىص نتيج�ة تفتت أحجار 
الكوارتز وتوجد فيها وديان قليلة ترصفها نحو الش�مال الرشقي، ومن أهمها وادي 
الباطن العميق الواس�ع واملحاط بحافات عالي�ة ووادي بصية )لويحظ( وتنترش يف 

هذه املنطقة كثبان رملية تمتد باتجاه شمال رشقي- جنوبي غربي تقريبا«.
بينما قال احمد حمدان الجش�عمي من )تجمع حماي�ة البيئة والتنوع البايولوجي( 
ان »بادي�ة بصية وتحديدا منطقة الدبدب�ة تحوي أكثر من )350( نوعا من النباتات 
الن�ادرة التي قل نظريه�ا أو انعدم يف أغلب الصحارى العربية، ناهيك عن األعش�اب 
األخ�رى التي ل�م تندرج ضم�ن النباتات النادرة والت�ي تمثل الغط�اء البيئي لعموم 
البادي�ة يف ف�رات االنب�ات، وان نبات الغضا أو ما يس�مى بش�جرة الغض�ا تعد من 
األش�جار النادرة التي اندث�ر وجودها يف كل صحارى العالم تقريب�ا، وبقيت باديتنا 
تتمس�ك باملس�احات القليلة منها نتيجة القطع الجائر من بعض األش�خاص الذين 
يأت�ون من املحافظات القريبة لبيعه يف أس�واقها، اذ ان للنب�ات قيمة مادية كبرية، 
لعط�ره الزكي وتدفئته العالية وتاريخه، اذ تغنى به الكثري من ش�عراء العرب قديما 
ويكف�ي أن مالك بن الري�ب التميمي صاحب املرثية ول�د يف وادي الغضا رشق مركز 
الناحية ب�)28( كم، أما الحيوانات التي تزخر بها بادية بصية بعد أن انقرض طائر 
النعام عن ربوعها سنة 1954 وشوهد آخر قطعان الغزالن وهي ترد ماء بصية سنة 
1973، فتتواج�د اآلن الذئ�اب والضباع والثعالب والقطط الربي�ة والدعالج والقنافذ 
وأنواع كثرية من الس�حايل، اش�هرها الضب واألرول، والصقور والشواهني والسنور 
والحبارى وطائر القطا والحمام الربي واألرانب واألفاعي وأنواع هائلة من الخنافس 
والحرشات الربية، كل هذه الحيوانات تتعرض للصيد الجائر والعبثية يف التعامل من 
قبل الناس والعرب الرحل وطوارق الصحراء من س�كان املدن والسياح العرب بقصد 

الصيد أو اللهو والعبث أو لالستشفاء من األمراض أو دفاعا عن النفس«.
لبيع الكمأ وتسويقه اىل جميع املحافظات العراقية ودول الجوار«، مستدركاً »اال ان 
هنالك عبثا من البعض بأش�جار الغضا التي يبيعونها ملقاهي االركيلة، الستخدامها 

كفحم، باالضافة اىل انقراض بعض النباتات النادرة«.

سقتها االرادة و العزيمة الصلبة ..ورود ازهرت و اينعت في مناخ صعب

  بالرغم من اأنها باتت تعي�ش حياة )اجلدة( يف ال�سنوات االخرية، كونها اأمًا لثالثة اوالد 

متزوجييني، ولديهم ابناء، لكن ن�رسين ما زالت تعاين )عقدة( التفرقة بينها وبني اخوتها 

اال�سغيير منهييا، ولطاملا تاأملت من ذلييك االح�سا�ش الذي رافقها منييذ الطفولة، ومل تفلح 

كل امل�ساعي التي بذلتها لكي جتذب والديها اإليها، وتنال حمبتهم ور�ساهم كبقية 

اخوتهييا الثمانية، فلكل واحد منهم مكانة خا�سة جتعله منفردًا بها داخل اال�رسة، لذا 

ت�سف نف�سها باأنها )غري حمظوظة(. 

بصية
تمثل 48 % من مساحة محافظة المثنى

من محطة الستراحة  القوافل 
الى جنة للنباتات النادرة
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يف  ال�ورق  ناش�د موظف�ون يف معم�ل 
البرصة الجهات املعنية بالتدخل إليقاف 
قرارات ادارة املعم�ل القاضية بتقليص 
ع�دد وجب�ات املوظفني من خمس�ة اىل 
ثالث�ة وجبة مما يؤدي اىل وجود ازدحام 

داخل العمل، حسب قولهم.
واضاف عدد منهم بمناشدة ان مركبات 
نق�ل املوظفني م�ن س�كنهم اىل املعمل 
وبالعكس ال تراعي اي رشوط الوقاية او 
التباعد الجس�دي بني 

املوظفني مما يجعله�م عرضة لإلصابة 
قوله�م،  حس�ب  كورون�ا،  بفاي�روس 
مبينني ان تقسيمهم اىل ثالثة وجبات ال 
يتناسب مع نسبة الدوام املقرة من قبل 
الجهات العليا والقاضية بالعكل بنسبة 
 % 50 فضالً ع�ن العمل بنظ�ام البصمة 

اثناء الدخول والخروج.
ه�ذا وتكف�ل الصحافة وفق سياس�تها 
التحريرية حق الرد للجهات املعنية التي 
تم ذكرها او االشارة لها يف الخرب اعاله.

أعلن وزير العمل والش�ؤون االجتماعي�ة عادل الركابي عن 
ش�مول نص�ف مليون مس�تفيد بإعان�ات ش�بكة الحماية 
االجتماعي�ة يف ح�ال إقرار موازنة العام الح�ايل، بينما أعلن 

إطالق وجبة جديدة من القروض للعاطلني. 
وق�ال الوزير يف ترصيحات صحفية إن�ه »بعد إقرار املوازنة 
سيجري فتح باب الشمول ملستفيدين جدد بني 400 إىل 500 
ألف مس�تفيد من إعانات ش�بكة الحماية االجتماعية وفق 
ضوابط الحماي�ة االجتماعية خالل الف�رة املقبلة«، معلنا 
يف الوقت نفس�ه »وجود زيادة يف رواتب العاطلني وسيجري 
إع�الن ذلك وفق جدول تدرج في�ه جميع التفاصيل املتعلقة 
بتلك اإلعانات«.ويف ش�أن آخر أعل�ن الركابي »إطالق وجبة 
جدي�دة من الق�روض للعاطلني خالل األي�ام القليلة املقبلة 
بواق�ع م�ن 4 إىل 5 آالف ق�رض«، مبين�ا أن »مبلغ القرض 

الواحد يبلغ 8 ماليني دينار«.

يف  املالي�ة  الش�ؤون  قس�م  حم�ل 
مديرية تربية البرصة وزارة املالية 
مس�ؤولية  املاس�ركارد  ورشك�ة 
منتس�بي  روات�ب  رصف  تأخ�ر 
املديري�ة خ�الل االش�هر املاضي�ة 

ع�ن  املاضي�ني  الش�هرين  س�يما 
موعدها املقرر. 

وقال مدير القس�م  مناف الغراوي  
ب�أن ممث�ل رشك�ة املاس�ر كارد 
اقر بأن التقص�ر كان من رشكته 

بس�بب ضغ�ط املراجع�ني عليه�ا 
م�ا تس�بب بحصول خل�ل بتوزيع 

الرواتب يف موعدها.
وأضاف الغراوي بأن ممثل الرشكة 
وخالل اجتم�اع عقد يف مقر نقابة 
املعلم�ني فرع الب�رصة وبحضور 
ممث�ل عن م�رصف الرافدين وعد 

بعدم تكرار التأخر.
وتابع ب�أن املديرية غ�ر مقتنعة 
باألسباب التي ذكرها ممثل رشكة 
املاسر كارد كون رواتب املنتسبني 
واجب�ة االط�الق يف موعده�ا ولن 
تتحمل املديرية او قس�م الشؤون 
املالية اي خلل يحدث مع الرشكة.

هذا وتكفل املربد وفق سياس�تها 
للجه�ات  ال�رد  ح�ق  التحريري�ة 
املعنية التي تم ذكرها او االش�ارة 

لها يف الخرب اعاله.

منحت مديرية بيئ�ة محافظة ذي 
ق�ار 4 موافق�ات بيئي�ة ملش�اريع 
خدمي�ة وصناعية بع�د التأكد من 
مطابقته�ا املح�ددات والضواب�ط 

البيئية والصحية، وفقا للمديرية.
وقال�ت الدائرة يف بي�ان لها تلقت ) 

املراق�ب و الناس (نس�خة منه أنه 
ت�م من�ح املوافق�ات البيئي�ة لعدد 
من األنش�طة الصناعية والخدمية 
يف املحافظ�ة بع�د إجراء الكش�ف 
امليداني لها من قب�ل الفرق الفنية 
ومالحظ�ة  للمديري�ة  التابع�ة 

والتزامه�ا  للتعليم�ات  تطبيقه�ا 
بالرشوط واملحددات البيئية مشرا 
إىل أنه�ا تضمن�ت معم�ل كمامات 
طبي�ة, و مستش�فى أه�ي س�عة 
50 رسي�ر,  و معمل ثل�ج , وكذلك 

موافقة  إلنشاء فرن صمون.

مناشدة 

شمول نحو نصف مليون مستفيد 
بإالعانات في حال إقرار الموازنة

نح�ن اصحاب س�يارات )ك�راون( والتي تحمل 
رق�م كرك�وك ارحمون�ا يرحمك�م الل�ه نطالب 
بتمديد قرار115 وتسليم اللوحات والسماح لنا 
بالتنق�ل لحني اق�رار املوازنة ) الت�ي ال تريد ان 
تقر (يعني منذ  س�نتني عانينا االمرين  من قبل 
املرور وهو املس�بب الرئييس يف تسجيلها خالف 

للقانون حسب ما يقول ضباط املرور.

                          * ابوحيدر الحياني

السيد امني بغداد..
مش�كلة بناء ش�قق س�كنية يف مس�احة صغرة وبدون عم�ل كراجات 
للس�يارات من اجل االس�تثمار القىص حد. وهذه الظاهرة تسبب زحام 
بالش�ارع وتكدس س�يارات أصح�اب الش�قق مما يس�بب نزاعات مع 
الجران ألنهم س�وف يوقفون س�ياراتهم عىل طول الش�ارع. إضافة إىل 
س�حب كهرباء اكثر ممايتسبب بحدوث عطالت بالكهرباء كثرة بسبب 
الزخ�م. ووجود رشكات كث�رة يف بيوت صغرةداخل املناطق الس�كنية 
وه�ذه ال�رشكات لديه�ا موظف�ني وعمالء أيضا يس�ببون مش�اكل مع 
الجران بس�بب إيقاف سياراتهم بالش�ارع. ومشكلة األرصفة املتجاوز 
عليها من قبل املطاعم واملحالت واليوجد رصيف للمواطن للس�ر عليه. 
وحت�ى الجزرات الوس�طية تس�تغل لعمله�ا كازينو وتس�تغل من قبل 
املطاع�م اتكل�م عن مش�اكلنا يف منطق�ة ٦٢ و5٢و4٢.. وقي�ام الناس 
بشكل عشوائي بوضع مطبات بالشارع وغلق املناطق لوجود مسؤولني. 
هناك صحراء تدعى جرف الصخر وزعوا قطع ارايض للمس�ؤولني فيها 
وليغلقوها عليهم. وتوضع لهم حراس�ات. ليتخلص الش�عب من إغالق 

املناطق بسبب سكن املسؤول
                                                 * ضمياء االمني

 منح ٤ موافقات بيئية لمشاريع خدمية وصناعية

بالقلم العريض

موظفون في معمل الورق يناشدون 
بتقليص عدد وجبات دوامهم

الشارع الرئيسياسدين
 في حي الشعب
مشكلة مزمنة

اهمال يسبب تفاقم الكثير من االزمات

أعلنت وزارة الصحة ان البحوث لم تثبت 
بان لقاح اسرازينيكا الربيطاني املضاد 
لفروس كورونا يسبب تجلطات بالدم.
وقالت مديرة العالقات يف قس�م اإلعالم 
بالوزارة ربى فالح ان بريطانيا نفس�ها 
لقح�ت قراب�ة العرشة مالي�ني مواطن 
بريطان�ي باللق�اح وان جمعي�ة تخثر 
ال�دم الكندية ذك�رت بان�ه ال توجد أي 
عالقة بني اللقاح وب�ني التخثر الدموي 
كذل�ك جمعية تخث�ر الدم بالس�عودية 
هي االخرى ذكرت نف�س االمر وبالتايل 
التوج�د هن�اك أي عالق�ة ب�ني التخثر 

واللقاح.واضاف�ت ان االبح�اث تج�رى 
ومس�تمرة حول هذا املوض�وع وان أي 
لق�اح يأتي اىل العراق ه�و موافق عليه 
ومقر من قبل منظم�ة الصحة العاملية 
وان العراق اليس�تخدم أي لق�اح اال ان 

يكون امن وفعال لالستخدام البرش.
وحول موعد وص�ول اللقاح قالت فالح 
ان�ه م�ن املق�رر ان يصل خ�الل يومني 
وس�يتم اإلع�الن ذلك ح�ال وصوله.ويف 
موض�وع ذي صله فقد ذك�رت ربى ان 
وزير الصحة فند االش�اعات التي تقول 
ب�ان هناك نق�ص يف مادة االوكس�جني 

وان امل�ادة املعام�ل متوف�رة يف بغ�داد 
واملحافظات وان االش�اعات التي تطلق 
من البعض هي محاولة إلرباك املواطن 
واملؤسسات الصحية وعىل عمل الكوادر 
الطبية وان جميعها اش�اعات واليوجد 
أي نق�ص يف االوكس�جني لغاي�ة ه�ذه 
اللحظ�ةوكان رئيس الوزراء الربيطاني 
بوريس جونس�ون قد دافع مجددا عن 
لقاح »أس�رازينيكا« املض�اد لفروس 
كورونا، قائال إن اللقاح آمن والحكومة 
عىل ثق�ة تامة برضورة اس�تخدامه يف 

حملة التطعيم. ... 

أطلق�ت وزارة العمل الوجبة 
)30( م�ن الق�روض امليرسة 
ع�ن  بالباحث�ني  الخاص�ة 
العمل املسجلني ضمن قاعدة 
بيانات الوزارة.وقالت الوزارة 
املراق�ب   ( تلق�ت  بي�ان  يف 

ان  من�ه  نس�خة  الن�اس(  و 
»الوزارة أطلقت خمسة آالف 
قرض للمتقدمني عىل برنامج 
إلنش�اء  املي�رسة  الق�روض 
امل�درة  الصغ�رة  املش�اريع 
للدخل يف بغداد واملحافظات«، 

مش�را اىل ان »القروض التي 
تطلقها الوزارة ب�دون فوائد 
وتس�دد عىل ش�كل اقس�اط 
س�نوات«.  5 مل�دة  س�نوية 

املتقدم�ني  ال�وزارة  ودع�ت 
الذي�ن تظهر اس�ماؤهم عرب 

املوق�ع اإللكرون�ي لل�وزارة 
العم�ل  دائ�رة  مراجع�ة  اىل 
والتدري�ب املهني وأقس�امها 
املحافظ�ات  يف  املنت�رشة 
كافة إلكمال اجراءات تس�لم 

القروض.

الصحة: البحوث لم تثبت بان لقاح استرازينيكا وراء تجلطات بالدم

السيد امني بغداد املحرم
متى يتم توس�عة شارع 

الشعب العام ..
علما ب�أن الرصيف أكرب 
الش�ارع  م�ن  مس�احة 

والشارع
طري�ق يربط ب�ني بغداد 
و5 محافظ�ات وزح�ام 

متواصل طيلة اليوم
وفقكم الله للعمل ذلك

والتقدي�ر  الش�كر  م�ع 
ملعاليك.

  * احمد املرسومي

تمكن�ت قوة من الل�واء الخامس ع�رش عمليات الفرقة 
األوىل رشط�ة اتحادية م�ن القبض ع�ىل ُمتهَمني اثنني 
يش�غالن ش�قة للنص�ب واالحتي�ال لتزوي�ر الوثائ�ق 
واملحررات الرس�مية مقاب�ل مبالغ نقدية يف ش�ارع أبي 
نؤاس بمنطقة الكرادة وس�ط العاصمة بغداد.وقال بيان 
للرشط�ة انه تم�ت عملية القبض عىل املتهم�ني بكمني محكم 
واس�تنادا ملعلومات اس�تخبارية، وضبط بحوزتهما )84( ختما 
ومحررات وأوراقا مزورة، وتم تسليمهما واملربزات الجرمية 
إىل جهة االختصاص إلكمال اإلجراءات القانونية بحقهما.

عصابة بحوزتها 84 ختما رسميامزورا في بغداد

أقدم العرشات من العاملني بصفة عقود مع وزارة املوارد املائية 
باإلرضاب من عن العمل لحني تحقيق مطالبهم بالتثبيت أسوة 
بإقرانه�م وإطالق مس�تحقاتهم املتأخرة منذ 3 أش�هر.وقالت 
منس�قية املتعاقدين واألجراء يف ميس�ان يف بيان إن العاملني يف 
موقع ك�ري األنهر يف ميس�ان أنهم أعلن�وا اإلرضاب عن العمل 
لح�ني االس�تجابة ملطالبهم.وأش�ار البي�ان إىل أن املتعاقدي�ن 
يطالبون منذ س�نوات ولم يتم االس�تماع لهم واليوم يناشدون 

وزير املوارد للنظر إليهم بهذا الشأن.

نظ�م عدد م�ن املتعاقدي�ن مع رشكة 
ابن ماج�د التابع�ة ل�وزارة الصناعة 
واملعادن وقف�ة احتجاجية إمام بوابة 
الرشك�ة يف الب�رصة للمطالبة برصف 
رواتبه�م املتأخ�رة وتجدي�د عقودهم 
م�ن قب�ل الوزارة.وقال ع�دد منهم إن 
الوزارة حولت العاملني منهم إىل عقود 

وزارية وفق قرار 315 والذي يقع عىل 
عات�ق الرشك�ة رصف مس�تحقاتهم 
املالي�ة كونه�ا رشك�ة رابح�ة فض�ال 
ع�ن تجدي�د العقود.وأضاف�وا أن�ه لم 
يت�م رصف رواتب لهم ع�ىل مدى عام 
٢0٢0 سوى )إكراميات( تقدر ب� 100 
أل�ف دين�ار ملدة ثالثة أش�هر، حس�ب 

قولهم.كم�ا اتهم�وا الرشك�ة بعرقلة 
قرار رصف مستحقاتهم، وقالوا إن 

جهات مس�ؤولة أخ�رى تعمل 
ع�ىل عرقلتها أيضا مطالبني 
هيئ�ة النزاه�ة بالتدخ�ل يف 

اإلداري�ة  ق�رارات 
للرشكة.

بلغ�ت االصاب�ات املس�جلة الي�وم 
بفروس كورون�ا5٢٦7  بينما  بلغ 

عدد حاالت الوفاة 39 حالة 
وقال�ت الوزارة خ�الل بيان لها عن 
املوق�ف الوبائ�ي اليوم�ي  واطل�ع 
عليه املربد ان عدد حاالت املتشافني 
م�ن كورون�ا بل�غ 45٦4 يف عم�وم 

محافظات العراق

بسم الله الرحمن الرحيم
باسمي و باس�م اهايل مدينة السالميات اطالبكم 
و ه�ذا مطلب�ي حق م�ن حقوقن�ا عليك�م و هذا 
واجب وطني و انس�اني 
منطقتنا تعاني من سوء 

الخدم�ات اي ال توج�د فيها الكثر م�ن الخدمات 
رغم مطالباتنا العديدة لم و لن يس�تجيب لنا احد 
عىس ان تس�معونا وتم�دون يد الع�ون الهلكم يف 

منطقة السالميات .
                * خالد كاظم 

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته
عندي رجاء واتمنى من  املس�ؤول الذي يقرا الرسالة 
ان يزور منطقه القادسية  .. لقد كتبت مرات عديده 
ولكن اس�تجابة  املنطقه بحاج�ه للتبليط .. فهي لم 
تبلط منذ عام 1975..حي القادسيه محله ٦0٦ زقاق 
50 الشارع الذي خلف مدرس�ه الجوالن ..تخسفات 

وعدم وجود مر واحد مبلط ولالسف معاناتنا كبرة 
لكن دون استجابة اتمنى من املسؤولني يف االمانة ان 

يروا بعينهم ويزوروا املكان.. لكم الشكر

                            * كاظم البهاديل

تظاه�ر املئ�ات م�ن أج�راء وعق�ود إنتاج 
كهرباء محافظة ذي قار أمام مبنى الدائرة 
للمطالب�ة ب�رصف رواتبه�م املتأخ�رة منذ 

عرشة أشهر.
يواصل�ون  إنه�م  املحتج�ني  اح�د  وق�ال 
تظاهراتهم واحتجاجاتهم منذ عدة أش�هر 
يف ظل الظروف االقتصادية الحالية مع عدم 
رصف مستحقاتهم املالية مطالبني الجهات 
واإلرساع  معاناته�م  إىل  االلتف�ات  املعني�ة 
برصف هذه املس�تحقات املتأخرة، مش�را 
إىل اس�تمرار التظاه�ر لحني االس�تجابة إىل 

مطالبهم.

إضراب عن العمل 
للمتعاقدين مع الموارد المائية في ميسان

االربعاء 17  آذار  2021   العدد  2547  السنة الحادية عشرة

إصابات كورونا اليوم تعبر حاجز ال 5000

يوجد عبث يف منظومة الكهرباء محافظة 
بغداد ح�ي امليكانيك محل�ة 834 من قبل 
موظفي الصيان�ه واصحاب املولدات مما 
تس�بب بانهيار اغلب خطون نقل الطاقة 
الكهربائية يف املنطقة املذكورة اعاله الذي 
تس�بب بحرم�ان املواطن�ني م�ن الطاقة 
الكهربائي�ة .م�ع العرض يق�وم اصحاب 
املول�دات بتحوي�ل الكهرب�اء الوطنية من 
دون تش�غل ااملولدات باس�ناد مبارش من 

الصيانه والتحكم بمقدرات الشعب.

                     * عماد الدراجي

عبث في منظومة الكهرباء
 في بغداد حي الميكانيك محلة 834 

احتجاجات للمتعاقدين مع شركة إبن ماجد للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة

الب�رصة،  يف  التج�اوزات  رف�ع  لجن�ة  أطلق�ت 
حمل�ة جديدة يف ش�ارع 14 تم�وز إلزالة مختلف 
الحاصل�ة ع�ىل االرصف�ة، مح�ذرة  التج�اوزات 
املتجاوزين بفرض غرامة قدرها 500 ألف دينار.

وقال وليد جمعة صبيح مس�ؤول لجنة الخدمات 
ورف�ع التج�اوزات يف ديوان املحافظ�ة إن اللجنة 
وبالتنس�يق مع بلدية البرصة نفذت الحملة التي 
س�تبقى مس�تمرة حس�ب توجيه املحافظ إلزالة 
كاف�ة التجاوزات ع�ىل االرصفة، اضاف�ة اىل رفع 
بقية التجاوزات يف الس�احات الخدمية والشوارع 
الرئيس�ية والفرعي�ة، مؤك�دا ان الحمل�ة تنطلق 
بع�د اجراء عملي�ة تبلي�غ املتجاوزي�ن وإنذارهم 
قب�ل يوم�ي م�ن قب�ل مس�ؤويل وقواطع ش�عب 
البلدية.فيم�ا دع�ت بلدية البرصة ع�رب  اصحاب 
املحال التجارية والبس�طات برفع بضاعتهم من 
عىل الرصيف والش�ارع فوراً وبخالفه س�تفرض 

غرامات مالية مع إزالة التجاوز.

حملة لرفع التجاوزات وتحذير 
بفرض غرامة نصف مليون

تربية البصرة تحّمل المالية وشركة الماستركارد 
مسؤولية تأخير صرف رواتب كوادرها

كبريات دول اوروبا اوقفت هذا اللقاح

العمل تطلق وجبة جديدة من قروض المشاريع الصغيرة

احتجاجات ألجراء وعقود الكهرباء
للمطالبة بصرف رواتبهم المتاخرة

مدينة السالميات تعاني االمرين

منطقة القادسية لم تبلط منذ عام ١٩٧5
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كشفت اطباء اخصائيني بامراض القلب أن جائحة كورونا 
أثرت س�لًبا عىل اكتشاف بعض أمراض القلب لدى األطفال، 

عىل رأسها الحمى الروماتيزمية.
وأوضحوا أن تشابه األعراض بني اإلصابة بالفريوس وبعض 
الحاالت التي ق�د تكون مصابة بالحمى الروماتيزمية جعل 
بعض األطباء يصفون للطفل عالج�ات كورونا ويضيعون 

فرصة التشخيص املبكر.
وأش�اروا اىل أن الحم�ى الروماتيزمي�ة م�ن أم�راض القلب 
املكتس�بة التي تصي�ب األطفال خالل مراح�ل مختلفة من 
حياتهم، نتيجة التهاب يف الحلق واإلصابة بميكروب سبحي 
تؤث�ر عىل صمامات القلب، الفتة إىل أن معدالت االصابة بها 

انخفضت إىل حد ما لكنها ما زالت موجودة.
وبينوا أن االلتهاب الفريويس يس�بب أيًضا التهابا يف عضلة 
القل�ب يضعف ق�درة القلب عىل ضخ ما يكف�ي من الدم يف 
جمي�ع أنحاء الجس�م، وينت�ج عنه جلطات وع�دم انتظام 
رضبات القلب، وهذا ما حدث أيًضا يف بعض حاالت اإلصابة 

بكورونا لدى األطفال.
واستطردت »كوفيد 19« تسبب يف تغيري الكثري من املفاهيم 
الطبي�ة، فرغ�م كون أغل�ب الح�االت يف األطفال بس�يطة، 
لكن بعضه�ا أثر عىل عضلة القل�ب والصمامات والرشايني 

التاجية.
وع�ن عيوب القل�ب الخلقية، قال�ت »أغا«: إن 
التقديرات العاملية تش�ري إىل أن نس�بة حدوثها 
حالة لكل 1000 مولود، وهى أحد أهم أس�باب 

الوف�اة ىف األطف�ال ىف الع�ام األول م�ن العم�ر.
ونوهت بأن بعض عيوب القلب الخلقية ىف األطفال بسيطة 
وال تحتاج إىل عالج، ولك�ن توجد عيوب أخرى أكثر تعقيًدا، 
وقد تحت�اج إىل إجراء العدي�د من العملي�ات الجراحية عىل 

مدار عدة سنوات.
وأضاف�ت د. هال�ة أغ�ا أن ط�رق الع�الج إم�ا ع�ن طريق 
القس�طرة أو التدخل الجراحي أو العالج الدوائى، وش�ددت 
ع�ىل رضورة املتابع�ة بواس�طة األطب�اء املتخصص�ني ىف 
أمراض قل�ب األطفال، حتى مع الح�االت التي ال تحتاج إىل 
الجراحة، وذلك بالفحص الدورى، وإجراء التحاليل املعملية 
واملوجات الصوتية ع�ىل القلب، باإلضافة إىل ما قد يحتاجه 

البعض من فحوصات أخرى.

اطباء: الجائحة أثرت سلبا على 
اكتشاف بعض امراض القلب

تحقيقات حول نشأة كورونا 
تكشف نتائج مفاجئة للعلماء

كش�ف تقري�ر صحي، ع�ن خط�وات مرضة 
بالصح�ة ترتكبه�ا االمه�ات اثن�اء غس�ل 

مالبس االطفال.
ومن ب�ني األمور التي يج�ب معرفتها كي 
ال تش�كل خط�ورة عىل صح�ة طفلك، هو 
االبتعاد عن اس�تخدام منعم األقمش�ة عىل 

مالبسهم.
وأوضح الخبري يف املالبس، »ديان ديميرتوف« 

أن   ،Laundryheap التنفي�ذي لرشك�ة  الرئي�س 
منعم املالبس يتسبب أحياًنا يف تهيج برشة طفلك 
الحساس�ة، ولك�ن األهم م�ن ذلك، أن�ه يمكن أن 
يقلل بش�كل كبري من مقاوم�ة مالبس األطفال، 

للحساسية.
وأض�اف أن�ه ع�ادة ما يت�م التعامل م�ع مالبس 
األطف�ال بم�واد كيميائي�ة مقاومة للحساس�ية 
ألسباب تتعلق بالسالمة، وهذا يعني أن استخدام 

منعم األقمش�ة عىل املالبس املقاومة للحساسية 
يمك�ن أن يقل�ل من فعاليته�ا؛ لذلك إذا المس�ت 
املالبس مس�تويات عالية من الح�رارة أو اللهب، 
فقد تكون أكثر عرضة لالش�تعال، لهذا الس�بب، 
تجن�ب اس�تخدام منع�م األقمش�ة ع�ىل مالبس 
الرضع واألطفال ومالبس النوم، أو األقمشة مثل 
القطيفة أو الش�نيل أو قماش تريي أو الصوف أو 

أي مالبس مصنفة عىل أنها مقاومة للهب.

خطوة كارثية ترتكبها األمهات في مالبس األطفال 

جمعية اجنبية للسرطان: األلم بالقرب من لوح الكتف
 األيمن قد يكون عالمة على أحد أنواع المرض

الرياضة خالل الحمل قد تنقذ المولود من السكري واالمراض الخطيرة
عــالـم يطــور فحصــا جــديــدا للعيــن 

ال تظهر أع�راض رسطان الكبد يف الغالب إال 
يف املراحل املتأخرة من املرض، ولكن يف بعض 
األحيان ق�د تظهر أعراض مبك�رة يمكن أن 
تس�اعد يف ع�الج أكثر نجاع�ة. ويعد األلم يف 
البطن من األع�راض املعروفة للمرض، وفقا 
لجمعي�ة الرسطان األمريكي�ة، ولكن يمكن 
أن ينج�ر عن رسطان الكبد أل�م بالقرب من 
لوح الكتف األيمن، وه�و أحد أكثر األعراض 
ش�يوعا. ويمك�ن أن ي�ؤدي ال�ورم إىل تهيج 
األعص�اب التي تخ�ر الدم�اغ أن األلم يأتي 
م�ن الكت�ف، عندما يك�ون يف الواق�ع قادما 
من الكبد. وعادة ما يش�عر املريض باأللم يف 
الكتف األيمن، عىل الرغم من أنه قد يحدث يف 

كال الجانبني.
وق�د يمت�د األل�م أيض�ا إىل الظهر. وتش�مل 
األع�راض األخرى لرسطان الكبد وفقا لهيئة 
الخدم�ات الصحي�ة الوطني�ة الريطاني�ة، 

التايل:
- تح�ول لون الجل�د أو بياض العني إىل اللون 
األصف�ر )الريقان(. وقد يك�ون لدى املريض 

أيضا حكة يف الجلد وبول أغمق وبراز شاحب 
أكثر من املعتاد.

ال�وزن دون  أو فق�دان  الش�هية  - فق�دان 
محاولة ذلك.

-الش�عور بش�كل ع�ام بالتوع�ك أو ظهور 
أعراض مثل اإلنفلونزا.

ويمكن أن تؤثر األعراض األخرى عىل عملية 
الهضم، مثل:

- الشعور باملرض
- بطن منتف�خ للغاية مرتب�ط بوقت تناول 

الطعام
وتوضح هيئ�ة الخدمات الصحي�ة الوطنية 
)NHS(: »هذه األعراض شائعة جدا ويمكن 
أن تنت�ج عن العدي�د من الح�االت املختلفة. 
إن وجوده�م ال يعن�ي بالتأكي�د أنك مصاب 
برسط�ان الكبد. لكن م�ن املهم زيارة طبيب 

عام«.
وأضافت الهيئة: »ه�ذا ألنه إذا كانت ناجمة 
ع�ن الرسط�ان، ف�إن العث�ور عليه�ا مبكرا 

يجعلها أكثر قابلية للعالج«.

وال يك�ون س�بب اإلصاب�ة برسط�ان الكبد 
بع�ض  أن  ُوج�د  ولك�ن  دائم�ا،  واضح�ا 

األشخاص األكثر عرضة لإلصابة به هم:
- أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما

- الرجال
- األشخاص املصابون بحاالت طبية معينة، 
مثل التهاب الكبد وتليف الكبد وحىص املرارة 
والس�كري وطفييل يف الكبد وفريوس نقص 

املناعة البرشية
- التاريخ العائيل )إذا كان لدى املريض أخ أو 

أخت أو والد مصاب برسطان الكبد(
ويمك�ن تقلي�ل احتم�ال اإلصاب�ة برسطان 

الكبد عن طريق:
- محاولة إنق�اص الوزن إذا كنت تعاني من 

زيادة الوزن
- ارت�داء املالب�س واألقنعة الواقي�ة إذا كنت 
تعمل يف وظيفة تتعرض فيها ملواد كيميائية 

ضارة
- محاولة التقليل من الكحول
- محاولة اإلقالع عن التدخني

ط�ّور عال�م م�ن هون�غ كون�غ طريق�ة 
الس�تخدام الذكاء االصطناعي وتعلم اآللة 
يف مسح ش�بكية العني لألطفال ابتداء من 
سن ست سنوات للكشف املبكر عن مرض 

التوحد أو خطر اإلصابة به.
ويأمل يف تطوير منتج تجاري خالل العام 

الجاري.
وقال بيني زي األستاذ بالجامعة الصينية 
يف هون�غ كون�غ إن مس�ح ش�بكية العني 
ف�رص  تحس�ني  يف  يس�اعد  أن  يمك�ن 
العالجي�ة  والنتائ�ج  املبك�ر  االكتش�اف 
بالنس�بة لألطفال. وق�ال زي »أهمية بدء 
التدخ�ل املبكر ه�و أنهم ما زال�وا يف طور 
النم�و، وم�ا زال�وا يتط�ورون. ل�ذا هناك 

فرصة أكر للنجاح«.
تس�تخدم طريقة زي كام�ريا عالية الدقة 
مع برنامج كمبيوتر جديد يحلّل مجموعة 
م�ن العوامل، بما يف ذل�ك طبقات األلياف 

واألوعية الدموية يف العني.
وقال زي إنه يمكن استخدام التكنولوجيا 
لتحديد األطف�ال املعرضني لخطر اإلصابة 
بم�رض التوح�د والتعجي�ل بإدراجهم يف 

برامج العالج.

وأج�ري اختبار عىل 70 طفالً باس�تخدام 
التكنولوجي�ا الجديدة من بينهم 46 طفالً 
مصاباً بالتوح�د ومجموعة تحكم مكونة 
من 24 طف�اًل. واس�تطاعت التكنولوجيا 
تحديد األطفال املصابني بالتوحد بنس�بة 
95.7%. وبلغ متوس�ط أعمار من شاركوا 
يف التجربة 13 عام�ًا وكان أصغرهم يبلغ 

من العمر ستة أعوام.
ن�رشت النتائ�ج الت�ي 

يف  زي  إليه�ا  توص�ل 
إي.كلينيكال  دوري�ة 
وه�ي  ميديس�ني، 
دوري�ة طبية تخضع 
أي  األق�ران،  ملراجعة 
ال تنرش فيها األبحاث 
إال بع�د أن يراجعه�ا 
باحثون متخصصون 

يف ذات املجال.
متخصص�ون  رح�ب 
بالنتائ�ج  التوح�د  يف 
إليه�ا  توص�ل  الت�ي 
زي، لكنه�م قالوا إنه 
ال تزال هن�اك وصمة 

ع�ار كرى، حيث ي�رتدد اآلباء يف كثري من 
األحي�ان يف تصدي�ق أن أطفاله�م يعانون 
م�ن التوح�د حت�ى عندم�ا تك�ون هناك 

عالمات واضحة.
وق�ال زي إن بحثه يه�دف إىل أن يكون 

أداة تكميلي�ة لتقيي�م مهني يقوم 
ب�ه متخصص�ون حاصلون عىل 

ترخيص يف الرعاية الصحية.

6 مشكالت شائعة تصيب اللحية.. منها ظهور قشرة الرأس والحكة.. ماهو العالج؟

دراسة: البدناء ينشرون »كوفيد19-« أكثر من غيرهم

استش�اري  س�ينج،  بريادارش�يني  كش�فت 
رام،  رشي  بمستش�فى  الجلدي�ة  األم�راض 
بانتيكوال بوالية هاريانا الهندية، عن أن بعض 
املش�كالت الش�ائعة وااللتهاب�ات يف اللحي�ة، 
يمك�ن أن تح�دث نتيج�ة الته�اب الجريب�ات 
املهي�ج والع�دوى البكتريي�ة وحال�ة التهابية 
تس�مى التهاب جريبات الجريب�ات الكاذب يف 
منطق�ة اللحية، وخ�الل التقري�ر التايل نرصد 
5 مش�كالت ش�ائعة لدى الحفاظ عىل اللحية 

.Onlymyhealth حسب ما نرش ىف موقع
وتب�دأ املش�كالت خ�الل فصل الصيف بس�بب 
ارتف�اع درجة الح�رارة والعرق، غالب�ا ما يتم 
استيعاب العرق بني اللحية والبرشة، مما يؤدي 
إىل حدوث تهيج بعد ذلك، إن الجلد الجاف تحت 
اللحية هو الذي يس�بب هذا التهيج يف الصيف 
للتعام�ل مع هذا االس�تخدام، فإن جل الصبار 
مرطب للغاية ومهدئ للبرشة، سيساعدك عىل 

التخلص من الحكة. 
قرشة رأس يف اللحية:

ق�رشة ال�رأس تظه�ر يف اللحي�ة أيًض�ا، هذه 
املش�كلة محرج�ة للغاي�ة، ول�ن ترغ�ب يف أن 
تفس�د ق�رشة ال�رأس صورت�ك، لذل�ك ضع يف 
اعتبارك العالج التايل، ضع زيت ش�جرة الشاي 
وزيت ج�وز الهند، وهما مض�ادان للفطريات 

ويساعد كان عىل التخلص من قرشة الرأس. 

نمو غري مكتمل للشعر:
يواجه العديد من األش�خاص مش�كلة اللحية 
وه�ى ال تنمو يف منطقة معينة أو عدة مناطق 
معين�ة، مم�ا يجعله�ا تب�دو غري متس�اوية، 
اس�تخدم زيت الزيتون وزي�ت الخروع لتعزيز 
النم�و يف تلك املنطقة، يعد االس�تخدام املنتظم 
للبلسم أمرًا رضوريا، مما يمنع ترقق الشعر.

ثغلبة الدقن:
ق�د يصع�ب التعامل م�ع اللحية قلي�اًل عندما 

يك�ون لديك حب الش�باب عىل وجهك بس�بب 
ذلك، ويعد التعرض للتل�وث أيًضا عاماًل مهًما 
لنمو حب الشباب، حيث ترتاكم البكترييا حول 
بصيالت الشعر، ويمكن أن يساهم نمو الشعر 
تح�ت الجل�د يف ح�دوث االلته�اب، يمك�ن أن 
يتس�بب ذلك يف ظهور حب الشباب املؤلم حول 

الوجه، استخدم زيت شجرة الشاي.
حب الشباب:

غالًب�ا ما تح�دث هذه املش�كلة 

بسبب النظافة غري السليمة، يعد إعداد لحيتك، 
وتحتاج إىل املواظبة عىل عادة التأكد من غسل 
أن تس�تخدم  لحيت�ك كل 6 س�اعات، علي�ك 
الش�امبو مرت�ني أو ث�الث مرات يف األس�بوع، 
والبلس�م الخايل من الكريتات لتحييد الرائحة 
مع املس�تحرضات الغنية بالزي�وت وكريمات 

اللحية إذا كانت متوفرة.
جفاف الذقن: 

من الش�ائع أن تعاني من جفاف تحت اللحية 
ألن الجل�د مغطى وال يحصل عىل رطوبة، كما 
أن عوامل مثل الغبار والرطوبة ودرجة الحرارة 
املرتفعة تجعل اللحية جافة وخش�نة، لتجنب 
مث�ل ه�ذه الحالة، يتوف�ر ش�امبو ومكيفات 
للحية، واستخدم الشامبو أو البلسم أو اللحية 

مرتني يف اليوم.

أظه�ر البح�ث عن أص�ل ف�ريوس كورونا 
املس�تجد املس�بب لجائح������ة »كوفيد 
م�ن  دويل  لفري�ق  مفاجئ�ة  نتائ�ج   ،»19

العلماء.
ووج�د الباحث�ون 24 نوعا من فريوس�ات 
كورون�ا الخفافيش غري معروف�ة – أربعة 
منها مرتبطة بالس�اللة التي تسبب كوفيد 
19 – كله�ا داخل دائرة نص�ف قطرها أقل 
م�ن 4 كيلوم�رتات يف جنوب غ�رب الصني، 
بحسب صحيفة »س�اوث تشاينا مورنينغ 

بوست«.
وقالت الورقة البحثية إن أحد الفريوس�ات 
يحمل “العمود الفقري الجيني الذي يمكن 
SARS-( الق�ول إن�ه األق�رب إىل ف�ريوس

CoV-2( الذي يقف وراء الجائحة”، 
ولك�ن ال يب�دو أن أًي�ا منها هو 
سلف مبارش لفريوس كورونا 

املسؤول عن الوباء.
أق�رب في���روس مطاب�ق 
لدي�ه   ،RpYN06“ كان 
تش�ابه بنس�بة 94.5% مع 
عب����ر   ”2-SARS-CoV“
الجين�وم بأكمله – أق�ل قليال 
م�ن “RaTG13، وه�و ف�ريوس 
خف�اش آخر تع�رف علي�ه العلماء يف 
منطق�ة يون�ان من�ذ س�نوات وال�ذي 

يتطابق بنسبة %96.
ولطاملا كانت الخفافيش – التي 
تحمل فريوس�ات مس�ببة 
لألم�راض أكث�ر من أي 
حي�وان ثدي�ي آخر – 
رئيس�يا  موضوع�ا 
الف�ريويس،  للبح�ث 
صي�د  علم�اء  لك�ن 
الخفافيش، ال س�يما 
تعرض�وا  الص�ني،  يف 
ظه�ور  من�ذ  للن�ريان 
“كوفي�د 19، الذي ُيعتقد أنه نش�أ 

بني الحيوانات.
العاملية  وصفت منظمة الصح�ة 
إح�دى النظري�ات القائل�ة ب�أن 
ف�ريوس كورونا الجدي�د ترسب من مختر 
ي�درس فريوس�ات الخفافي�ش يف مدين�ة 
ووه�ان بوس�ط الص�ني بأنها مس�تبعدة 
للغاي�ة، لكنه�ا ال ت�زال تث�ار، وآخره�ا يف 
خط�اب مفت�وح م�ن قب�ل مجموع�ة من 
األكاديميني نرش يف “وول سرتيت جورنال” 

و”لو موند”.
ووفق�ا ملنظم�ة أطب�اء ب�ال ح�دود، ف�إن 
فريوس�ات كورون�ا ه�ي عائل�ة كبرية من 
الفريوس�ات التاجية، يصيب 7 منها فقط 
البرش، وتخت�لف أعراضها املرضية بحسب 
نوعها. إذ تس�بب 4 منه�ا أعراضا خفيفة 

تشبه نزالت الرد الشائعة.

كش�فت دراس�ة أجراه�ا علم�اء 
ماساتش������وس�تس  معه�د 
للتكنولوجي�ا وجامع�ة هارف�رد، 
أن األش�خاص الذي�ن يعانون من 
الوزن الزائد ربما هم مصدر لنرش 

»كوفيد-19«.
الدراس�ة،  ه�ذه  لنتائ�ج  ووفق�ا 
األش�خاص الذي�ن لديه�م مؤرش 
كتل�ة جس�م مرتفع 
السن،  كبار  وكذلك 
كمي�ة  يف�رزون 

كبرية من الهباء التنفيس املحتوي 
عىل جزيئات الف�ريوس. وأن هذه 
الكمي�ة تختل�ف من ش�خص إىل 
آخر.وقد بينت نتائج الدراس�ة، أن 
18% من الناس يطلقون 80% من 
الهباء الحي�وي مع عملية الزفري، 

ما يثبت ظاهرة االنتشار الفائق.
ويعتق�د الخراء، أن هذه الظاهرة 
مرتبط�ة بتلف الغش�اء املخاطي 
نتيجة اإلصابة بالفريوس التاجي 
املس�تجد، الت�ي تالح�ظ بص�ورة 

كب�ار  ل�دى  أوض�ح، 
واألشخاص  الس�ن 

يعانون من  الذين 
زي�ادة يف الوزن. 
ح�دة  أن  كم�ا 
مس�ار امل�رض، 
تؤث�ر يف رسع�ة 

االنتشار، حيث يف 
الرئتني،  تل�ف  حالة 

مصدرا  املري�ض  يصبح 
فائقا لنرش الفريوس.

جامع�ة  أجرت�ه  جدي�د  بح�ث  يش�ري 
فريجيني�ا إىل أن ممارس�ة الرياضة 
خالل الحم�ل قد تمكن األمهات 
م�ن أن تخفض بش�كل كبري 
فرص األطف�ال يف اإلصابة 
وغريه  الس�كري  بم�رض 
م�ن األم�راض األيضية يف 

وقت الحق بالحياة.  
ع�ىل  دراس�ة  وأظه�رت 
فرئان املختر أن ممارس�ة 
األم للتماري�ن خ�الل ف�رتة 
انتق�ال  الحم�ل ح�ال دون 
األيضية من  األم�راض 
الذي  الوالدي�ن  أح�د 
يعان�ي م�ن البدان�ة 
أو  األم  كان  -س�واء 

األب- إىل الطفل.
وإذا م�ا كان�ت هذه 
النتائ�ج صحيحة يف 
يكون  فسوف  البرش 

لها »آثار كبرية« عىل مس�اعدة النس�اء 
الحوام�ل يف ضمان أن يعي�ش أطفالهن 
أكث�ر حي�اة صحية ممكنة، بحس�ب ما 

قاله الباحثون يف دراسة علمية جديدة.
هذا يعني أنه يوما ما قد تشمل أول زيارة 
تقوم بها امل�رأة للطبيب بعد الحمل عىل 
وصفة برنامج ريايض، بحسب ما نقله 
موق�ع ميديكال إكس�ريس عن البحث.

م�ن املعروف ل�دى العلم�اء أن التمارين 
خ�الل الحمل تس�اعد يف الحص�ول عىل 
رضع أصحاء، وخفض خطر مضاعفات 
الحمل وال�والدة املبكرة. ولك�ن الباحث 
جني ي�ان وهو خب�ري تماري�ن رياضية 
ب�ارز يف كلي�ة الطب بجامع�ة فريجينيا 
أراد معرفة ما إذا كانت الفوائد استمرت 
خ�الل حي�اة األطف�ال. ويش�ري عمل�ه 

السابق والجديد أنها تستمر.
الحوام�ل  ممارس�ة  الباحث�ون  ووج�د 
دون  ح�ال  الحم�ل  خ�الل  للرياض�ة 
مجموع�ة من التغي�ريات الجيني�ة التي 
تؤثر عىل عمل جينات النس�ل. وأضافوا 
أن ممارس�ة األم الحامل للرياضة منعت 
بالكامل اآلثار السلبية لبدانة األم أو األب 

يف النسل.
وقال�وا إن النتائ�ج تق�دم الدلي�ل األول 
ع�ىل أن تماري�ن الحوام�ل فق�ط خالل 
ف�رتة الحم�ل يمكن أن تح�ول دون نقل 
األمراض األيضية من الوالدين إىل الطفل.

أن  حديث�ة  دراس�ة  وج�دت 
وج�ود مس�تويات عالي�ة من 
هرمون التستوستريون يمكن 
أن يجع�ل الرجال أقل س�خاء 
للس�لوكيات  عرض�ة  وأكث�ر 
نف�س  علم�اء  األنانية.وق�ام 
وس�ويرسا  الص�ني  م�ن 
بقي�اس نش�اط الدم�اغ لدى 
الرج�ال أثن�اء إكمالهم ملهمة 
تنط�وي ع�ىل االختي�ار ب�ني 
الخي�ارات الس�خية واألنانية، 
الرج�ال  أن  الفري�ق  ووج�د 
الذي�ن حصل�وا ع�ىل هرمون 
تستوستريون إضايف قبل ثالث 
س�اعات م�ن إكم�ال املهم�ة 
يميل�ون إىل اختي�ار الخيارات 

األكثر أنانية.
عالوة عىل ذلك، وجد الباحثون 
من جامعة ش�ينزين الصينية 
التستوس�تريون  هرم�ون  أن 

يثبط النش�اط يف منطقة من 
الدماغ معروفة بأنها تش�ارك 

يف مراعاة رفاهية اآلخرين.
وق����ام الباحث�ون بتجني�د 
إىل  وقس�موهم  رج�اًل   58
إح����داهما  مجموعتي��ن، 
ه�الم  إعط����اؤه�ا  ت���م 

التستوستريون واألخرى هالم 
وهم�ي عديم الل�ون مصنوع 
م�ن املاء والكحول، وبعد فرتة 
راحة مل�دة ثالث س�اعات، تم 
قياس نشاط الدماغ الوظيفي 
لدى املش�اركني أثناء قيامهم 
باملهمة االجتماعية.وتراوحت 

قيمة املكافأة يف الخيار األناني 
ب�ني 130-290 ي�وان صيني 
)17.5-40 دوالر(، بينم�ا ت�م 
تحدي�د الخي�ار الس�خي عند 
 17.5( صينًي�ا  يواًن�ا   130
دوالر(. وخل�ص الباحثون إىل 
التستوس�تريون  هرم�ون  أن 
يحث ع�ىل املزيد من الخيارات 
األناني����ة، خاص�ة عندم�ا 
يتعل�ق األم�ر بالتعام�ل م�ع 
عىل  الغرباء.عالوة  األشخاص 
ذلك، كش�ف فح�ص التصوير 
بالرن�ني املغناطي�يس أن هالم 
التستوستريون يبدو أنه يقلل 
من نشاط ما يسمى باملوصل 
الصدغي الج�داري يف الدماغ، 
الدراس�ات  ربطت�ه  وال�ذي 
رفاهي�ة  بمراع�اة  الس�ابقة 
صحيف�ة  بحس�ب  اآلخري�ن، 

دييل ميل الريطانية.

ارتفاع هرمون »التستوستيرون« لدى الرجال يؤدي إلى صفتين كريهتين
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في مشهد مرعب .. مليارات »الزيز« تغزو أمريكا قريبًا

news

أعلن كريس نونتون، خبري آثار مرص القديمة، أن بعض العنارص الهيكلية يف هرم 
خوفو بالجيزة قد تس�اعد يف الحصول عىل معلومات جديدة عن عمليات البناء يف 

مرص القديمة.
وتشري »دييل إكسربيس« إىل أن العالم نونتون يعتقد أن أدنى حجرة من الحجرات 
الث�اث املوجودة داخل اله�رم، غري مكتمل�ة البناء ومهجورة، ق�د تكون »مكان 

املثوى األخري للحاكم القوي«.
ويق�ول العال�م: »أعتقد، أن الهرم يف البداية صمم لتك�ون له حجرة تحت األرض، 
ولك�ن بعد ذلك أجريت التعدي�ات التي نراها حالياً، حيث تق�رر أن تكون حجرة 
الدف�ن داخل الهرم وليس تحت س�طح األرض«. ويضيف: اعتق�دت يف البداية أن 
بن�اء الحجرة لم يكتم�ل، ألنها فقدت الغرض من إنش�ائها، بع�د التعديات التي 
أجري�ت ع�ىل املخطط.ولكنه يف نف�س الوقت قدم تفس�رياً معقوالً، يش�ري إىل أن 
املرصيني القدماء، كانوا لس�بب ما، يرتك�ون مثل هذه املواقع غري مكتملة البناء.
ويقول: »اس�تغرق بناء اآلثار املعمارية املرصية فرتة زمنية طويلة، وأحياناً كان 
يم�وت الفرعون فجأة، ويأتي بع�ده آخر، لتبدأ عملية بناء جدي�دة. وكان املوقع 

السابق يهدم، أو يبنى فوقه«.

حجرة مهملة في هرم خوفو!
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يف مش�هد ش�بيه بم�ا يحص�ل يف أف�ام الرع�ب أو 
األس�اطري القديمة، تتحرض ملي�ارات حرشات الزيز 
لتغ�زو قريبا جزءا م�ن الواليات املتحدة بما يش�مل 
العاصمة واش�نطن، يف ح�دث نادر يحص�ل مرة كل 

سبع عرشة سنة.
وخال هذه الظاهرة النادرة والافتة، تخرج حرشات 
الزي�ز بأع�داد هائلة به�دف الت�زاوج واإلباضة... ثم 
املوت.وتقول مياني آرش املقيمة يف بيتيسدا بضاحية 
العاصم�ة واش�نطن إن »ه�ذا األمر أش�به بقصص 
الخيال العلمي«، مستذكرة الغزو الذي عايشته لهذه 

الحرشات سنة 1987 حني كانت ال تزال طفلة.
وتوض�ح »األرض كانت مغطاة بح�رشات الزيز التي 
كانت تتس�اقط ميتة. األم�ر كان غريبا حقا، كما لو 
أن�ه من عال�م آخر«.هذا الغ�زو متوقع خ�ال العام 
الح�ايل يف ماي�و، أو ربم�ا يف ابري�ل تبع�ا للمناط�ق، 
وسيطال مس�احات واسعة تمتد من واشنطن رشقا 

إىل والية إيلينوي، مرورا بجورجيا.
وشهدت ميلودي مريين عىل النسخة األخرية من هذه 
الظاه�رة يف 2004. وتوض�ح املرأة البالغ�ة 46 عاما 
املقيمة يف واش�نطن »هي كان�ت تحلق يف كل مكان« 
وكانت »تصطدم بزجاج الس�يارات ما يجعل القيادة 

مستحيلة من دون إغاق النوافذ«.
وعّما يمكن توقعه خال هذه الظاهرة التي تس�تمر 
بضعة أس�ابيع، يقول أش�خاص عايش�وا »غزوات« 
س�ابقة إن عىل الس�كان التعود عىل دخ�ول الزيز إىل 
ش�عرهم أو ع�ىل س�ماع األص�وات املزعج�ة لدهس 

حرشات نافقة بأحذيتهم.
أم�ا بيرت بي�ت فيتوق�ف عن�د »الفوىض الس�معية« 
الناجم�ة عن غزو ح�رشات الزيز. وال ي�زال الهجوم 
»الق�وي« له�ذه الح�رشات يف 1987 و2004 ماثا يف 
ذه�ن هذا الرج�ل املتقاعد البال�غ 67 عاما واملقيم يف 

حي كولومبيا هايتس يف العاصمة الفدرالية.
وهو يتحدث ع�ن تدفق »ق�وي ومتواصل« لحرشات 
الزيز، »لك�ن يمكن االعتياد علي�ه إذ يصبح كخلفية 
صوتي�ة«، الفتا إىل أنه متش�وق ملتابعة هذه الظاهرة 

و«املذهل�ة«  أثره�ا »املس�لية«  وتس�جيل 
ع�ىل األش�خاص الذين لم يخربوها يوما يف الس�ابق.

ويوضح جون كويل أس�تاذ العلوم البيئية وبيولوجيا 
تط�ور الكائنات يف جامع�ة كونيتيكيت يف هارتفورد 
»ه�ذا أم�ر فريد جدا«، مش�ريا إىل أن ه�ذه الحرشات 
غري مؤذية »ودورة حياتها تمتد ببس�اطة عىل سبعة 
عرش عاما«.ويقدم كويل تفسريا علميا لهذه الظاهرة 
قائ�ا »فور بلوغ الرتبة ح�رارة معينة تقرب من 62 
درج�ة فهرنهايت )ح�وايل 17 درج�ة مئوية( خال 
س�هرة قد تكون رطب�ة بعض اليشء لك�ن مع قليل 

م�ن املطر«، تبدأ الح�رشات »بالخروج من األرض ثم 
تغري جلدها«.بعده�ا، »تتنقل الحرشات بني النباتات 
من دون القي�ام بيشء يُذكر خال أس�بوع. وبعدها 
س�تعتمد س�لوكا مرتبطا بالح�رشات البالغة«، قبل 
الت�زاوج الجماعي.ويؤك�د ك�ويل أن الظاه�رة تقوم 
بش�كل رئي�ي ع�ىل الت�زاوج، »إذ إن الص�وت الذي 
ستسمعونه مصدره الذكر الذي يحاول جذب األنثى. 
حامل�ا يلتق�ي الذكر واألنث�ى، يحصل ت�زاوج وتلقي 

األنثى بيضها« قبل أن »يموتا بعد قليل«.
ويش�ري إىل أن البي�ض »يفق�س بعد س�تة أس�ابيع 

إىل ثماني�ة كح�د أق�ى، ث�م 
بأكمله�ا«.  ال�دورة  تتك�رر 
األع�وام  الح�رشات  وتم�ي 
ال��17 التالية يف تن�اول الغذاء 
املس�تقى من ج�ذور نباتات.

ويتوقع كويل غزو »مليارات أو 
حتى آالف ملي�ارات« حرشات 
إىل  مش�ريا  الربي�ع،  يف  الزي�ز 
أن اس�رتاتيجية البق�اء ل�دى 
هذا الجنس تق�وم عىل إغراق 
الحيوانات املفرتسة له عددياً.

فرغ�م أن الس�ناجب والطيور 
أخ�رى  وحيوان�ات  وال�كاب 
قوتها  س�تبحث ع�ن 
يف األي�ام التالية، 
نه�ا  فإ
ستشبع 
م�ن 

أن  دون 
يش�كل ذلك تهدي�دا لحرشات 

الزيز الكثرية املتبقية.
ويف االنتظ�ار، يح�اول س�كان العاصم�ة األمريكية 
النظ�ر إىل هذا الغزو ببعض من الفلس�فة، خصوصا 
لكونه س�يحصل مع تحسن الطقس الذي ينتظرونه 
بف�ارغ الص�رب خصوصا يف ظ�ل اس�تمرار الجائحة 
والقي�ود الصحية.وقد ال يك�ون التنزه بني الحرشات 
فك�رة مغرية لكثريين. وتقول ميل�ودي مريين »هذا 
مخي�ف بعض اليشء. الوضع أش�به بش�خص يملك 

حس فكاهة منحرف للغاية ويلعب بمشاعرنا«.

نهاية مأساوية لكوكب األرض
كالب ضالة   تفترس طفلة أمام عيني أمهابعد حوالي مليار عام

التي  السيبريية،  ياكوتسك  يف  النجوم(  )حرب  عشاق  قام 
املطابقة  شديد  نموذج  بصنع  العالم،  مدن  أبرد  من  تعترب 
مسلسل  يف  كريست«  »ريزور  الفضاء  سفينة  من  للواقع 
»ذي ماندالوريان«.وأقيمت املركبة الفضائية األصلية، والتي 
تلة  عىل  وورز«،  »ستار  سلسلة  يف  دجارين  دين  استخدمها 
تكسوها الثلوج تطل عىل ياكوتسك، عاصمة جمهورية ساخا 
عاما،   28 البالغ  فيودوروف،  آيل  سيبرييا.وقال  يف  الروسية 
مدى  عىل  أصدقائه  من  عدد  مع  املركبة  صناعة  توىل  الذي 
ثاثة أشهر لوكالة فرانس برس إن السفينة مكّونة من ألواح 
ليفية ومعدن وباستيك ويبلغ ارتفاعها أربعة أمتار و«تزن 
الثاني  املوسم  خال  السفينة  تدمري  طن«.وكان  من  أكثر 
وأصدقائه. فيودوروف  آليل  »صدمة«  بمثابة  املسلسل  من 
لو  كما  لبنائها،  جًدا  متحمسني  كنا  »لقد  فيودوروف:  وقال 
السفينة«.ورصح  بناء  أننا كنا مشاركني يف املسلسل وأعدنا 
آالف  عرشة  )نحو  روبل  ألف   750 كلفه  املرشوع  أن  الشاب 
استخدم مدخراته  ذلك،  الحايل(.ولتحقيق  السعر  دوالر وفقا 
أوالً، ثم باع سيارته قبل أن يطلب املساعدة املالية من بعض 
»يورونيوز«.وأصبحت  وفق  روسيا،  يف  واألصدقاء  الرشكات 
»نقطة  العالم،  يف  الوحيدة  وهي  كريس«،  »ريزور  نسخة 
أيضاً  ولكنها  السواء،  عىل  املحليني  والسكان  الزوار  تجذب 
تعد معلماً يعكس الطفرة املفاجئة التي شهدتها املنطقة يف 
صناعة السينما، حتى أطلقت عليها عىل سبيل النكتة تسمية 

»ساخاوود« وهي عىل وزن هوليوود.

حتفها  أعوام«   4« سعودية  طفلة  لقيت 
أمام  جسدها  ضالة  كاب   5 نهشت  بعدما 
بمن  مستنجدة  رصخت  التي  أمها  عيني 
براثن  بني  من  طفلتها  ينقذوا  كي  حولها 
الكاب الرشسة.ويف التفاصيل، فقد افرتست 
خمسة كاب ضالة مساء أول أمس الجمعة 
يف  سنوات،  أربع  عمرها  يتجاوز  ال  طفلة، 

ضاحية الواشلة جنوب غرب الرياض ب�25 
أهلها  اسرتاحة  من  خرجت  بعدما  كلم، 
للحظات. وقد شاهدت والدتها الكاب وهي 
جعلها  ما  الضعيف؛  طفلتها  جسد  تنهش 
ترصخ، وتستغيث بمن حولها إلنقاذ ابنتها 
من براثن الكاب الضالة. وعىل الفور تمكَّن 
الطفلة  أن  إال  الكاب  طرد  من  الحضور 

بعدما  الحياة  فارقت  بالدماء  امللطخة 
وصلت للمستشفى بساعات معدودة. وفقاً 
عمُّ  السعودية.وأوضح  »سبق«  لصحيفة 
»اعتدنا  العبدالسام:  هزام  عبدالله  الطفلة 
الواشلة، ويف  العائلة يف  أن نذهب السرتاحة 
مساء أول أمس الجمعة، وتحديًدا بعد صاة 
وعىل  للحظات.  أخي  ابنة  فقدنا  العرص، 

ابنتها،  عن  تسأل  الطفلة  أُم  خرجت  الفور 
وما إن خرجت األم من باب االسرتاحة حتى 
فوجئت باملشهد املرعب؛ إذ شاهدت 5 كاب 
والدماء  بأنيابها،  كبدها  فلذة  جسد  تمزِّق 
املكلومة  األم  فأخذت  األرض!  عىل  تسيل 
ابنتي..  )أنقذوا  قائلة  وتستغيث  ترصخ 

الكاب ذبحت ابنتي(«.

سفينة الفضاء »ريزور  ريست« تظهر في سيبيريا

إيران وتركيا وتباين 
دورهما في المنطقة« 

مع بواكري نجاح الثورة اإلسامية يف إيران ، ويف ظل أحلك الظروف التي مرت بها الجمهورية 

اإلسامية،  وهي تتصدى للحرب الكونية التي شنها االستكبار العاملي عليها بواسطة النظام 

الصدامي البائد ، رسم اإلمام الخميني)رض( حدود ومعالم الدور اإليراني يف املنطقة ، وسبل 

التوسعية  األطماع  مواجهة  يف  الفلسطيني  الشعب  مقدمتها  ويف  املضطهدة  شعوبها  دعم 

الصهيونية األمريكية .  فحني اجتاحت إرسائيُل لبناَن قرر اإلمام الخميني إرسال قوات الحرس 

الثوري ملواجهة االحتال بشكل محدود .

قادة الحرس كانوا يظنون أنهم بحاجة إىل إرسال عدة فيالق ملوجهة إرسائيل يف لبنان، 

إال أن اإلمام سألهم وماذا لو حررتم لبنان هل تظلون فيه ؟

وكأن اإلمام أراد أن يقول لهم إىل متى ستبقون هناك ، هل إىل األبد؟

 ألنه أمر غري منطقي ، ولعله سيكون بمثابة االحتال أيضاً ، أقلها يف املنظار الدويل .

فما كان من قادة الحرس إإل أن يستفهموا من اإلمام عما يمكن لهم فعله ، فأجابهم حينها أن 

عليهم مساعدة لبنان.    ولكن حاولوا أن يكون حضوركم لدعم وتعزيز وتدريب ونقل الخربات 

والخدمات الطبية ، وشاركوا يف املجال العسكري بشكل محدود ، لكي يؤسس الشعب اللبناني 

والشعب السوري وشعوب املنطقة ، جبهة حقيقية ملواجهة املرشوع الصهيوني.

فاإلمام كان يعتقد أن الشعب اللبناني قادر  بمفرده عىل قهر الجيش الصهيوني 

املنطقة.   جيوش  من  كربى  تحالفات  تشكيل  إىل  بحاجة  وليس   ، وهزيمته 

رشيطة أن تمنحوا الشعب اللبناني القدرة عىل املقاومة والتصدي للعدوان.  وهذا 

ماحصل بالفعل بل ظلت هذه السرتاتيجية ثابتة يف تعاطي الجمهورية اإلسامية 

.  لذا لم نجد أن إيران  مع شعوب املنطقة لدعمها يف مواجهة األطماع الغربية 

أرسلت قواتها ملواجهة االحتال األمريكي يف العراق أو يف سوريا أو اليمن .  ولم 

تفعل ذلك يف البوسنة .  لكنها كانت تدعم تلك الشعوب وتمدها بأسباب القدرة 

عىل املقاومة والصمود يف مواجهة أعدائها.

ِة الحكم  عىل النقيض تماماً مما يفعله األتراك ، خاصة بعد وصول أردوغان ِلُسدَّ

يف تركيا بما يخامره من أحام إحياء العثمانية الجديدة .

 أردوغان الذي احتفظ بعاقة حميمية مع الكيان الصهيوني ، حاول أن يسوق 

نفسه عىل أنه زعيم السنة بل خليفة املسلمني    فأخذ يتدخل يف شؤون املنطقة 

بشكل مبارش تتوافق مع مصالح الكيان الغاصب .فقد دعم اإلرهاب يف سوريا، وتعاون مع 

املخابرات األمريكية واإلرسائيلية إلسقاط نظام الحكم يف دمشق.

العمال  العراق بحجة مطاردة حزب  بجيشه مناطق شاسعة من شمال  اجتاح  أن  لبث  وما 

املعارض يف الوقت الذي لم يُْخِف فيه أطماعه التأريخية يف املوصل وكركوك كما كان يربز من 

ترصيحاته بني الفينة واألخرى.    وبدت أحامه آخذة باالتساع حتى انغمست قدمه يف الوحل 

الليبي ، وتورط برسقات النفط الكربى هناك ، كما فعل يف شمال العراق األمر ذاته.  املاحظ 

أن تركيا التفتت مؤخراً إىل أهمية تجنيد املجاميع اإلرهابية وزجهم يف رصاعات املنطقة بدالً 

وإغرائهم  النرصة،  جبهة  مجاميع  تفكيك  عىل  عمدت  فقد   . املبارش  بالتدخل  التورط  عن 

ماديا لنقلهم إىل اليمن ، مقابل خمسة آالف دوالر شهريا لكل مقاتل.   من هنا يتضح الفارق 

الجوهري بني العقلية اإليرانية والعقلية الرتكية يف تعاطيهما مع امللفات الشائكة يف املنطقة.

وأهم هذه الفوارق عىل النحو اآلتي؛

تبعات  ألجلها  تتحمل  ولم   ، حقيقي  بشكل  الفلسطينية  القضية  تتبنَّ  لم  تركيا  أن  أوألً: 

اقتصادية أو أمنية أو سياسية، لكنها ما انفكت عن املتاجرة بها إعامياً وسياسيا.

بينما تبنت إيران القضية الفلسطينية بشكل كامل وتحملت ألجل ذلك الكلف الباهضة.

ثانياً:- األتراك يغلبون مصلحتهم عىل مصلحة الشعوب التي يتدخلون يف شؤونها، 

فتدخلهم يف سوريا كان عىل أساس محاولة إسقاط النظام الرسمي فيها وليس لدعم محور 

يجابه الكيان الصهيوني أو يواجه االحتال ، كما فعلت إيران حينما دعمت املقاومة يف العراق .

ثالثاً:- أن األتراك تدخلوا مبارشة يف كثري من املناطق ، وكانت تدخاتهم احتاالً لتلك املناطق 

بحسب القانون الدويل.

رابعاً:- األتراك تورطوا يف الحروب األهلية وانحازوا لجهة عىل حساب جهة أخرى .

ويف مرات عديدة كانت تدخاتهم ذات طابع عرقي.

األمر الذي لم تقدم عليه إيران ولم تتورط فيه.

خامساً:- التدخات الرتكية يف بعض البلدان لم تنفك عن البعد الطائفي والحزبي.

فمن املعلوم حجم الدعم الذي تقدمه تركيا لجماعة اإلخوان يف ليبيا وسوريا واليمن .

أما السمة الغالبة عىل دعم الجمهورية اإلسامية لقوى املقاومة ، فهي بعيدة عن الطائفية 

وإنما  تقوم عىل العداء ألمريكا وإرسائيل.

املناطق  ،وبعض  السورية  األرض  عىل  وتركيا  أمريكا  بني  التخادم  حصل  لطاملا  سادساً:- 

العراقية.خافاً لحلفاء إيران الذين يتصدون للتواجد األمريكي يف عموم املنطقة

سابعاً:- دأبت تركيا عىل تجميع شذاذ األرض من مختلف األصقاع وزجهم يف  أتون رصاعات 

بلدان غريبة عنهم ،بينما عملت إيران عىل إسناد الشعوب الرافضة لاحتال ، والتواقة 

لتحرير فلسطني دون أي مسعى منها لتقويض أنظمتها السياسية.

ثامناً:- من الواضح جداً انعدام الدور الرتكي يف تهديد املصالح اإلرسائيلية ، بل عىل العكس من 

ذلك تماماً ؛فكل تدخات تركياً يف املنطقة أسهمت بتعزيز  أمن إرسائيل وتفوقها العسكري .

ماجد الشويلي

أمر فريد جدا .. ال يحدث اال في االفالم الخرافية

الذين  املرصيون  يستمتع 
يف  بورفؤاد  مدينة  يقطنون 
شاطئ  عىل  بورسعيد  محافظة 
قناة السويس بتال امللح للتزلج 
النادر سقوطها  الثلوج  بدال من  
القى  ترفيهي  نشاط  يف  مرص  يف 
موسم  خال  واسعة  شعبية 

الشتاء الحايل.
سمر  املرصية  الطالبة  وتقذف 
ألعىل  ملح  ببلورات  حمدي 
فتتساقط  رأسها  تخفض  ثم 
قطع  كأنها  فوقها  البلورات 
خال  الشتاء  يف  بها  تعبث  ثلج 
الهواء  يف  تنزه  بيوم  استمتاعها 

الطلق مع قريناتها.
»امللح يشبه  وقالت سمر حمدي 
صورنا  نحمل  فنحن  الجليد، 
فيعتقد  ميديا  السوشيال  عىل 
خارج  يعيشون  الذين  األصدقاء 
باد  إىل  سافرنا  أننا  بورسعيد 
الجليد. حقيقة هذا املكان ممتع 
صعدنا  »كأننا  جداً«.وأضافت 

فوق جبل الجليد يف موسكو«.
وتدير هذه التال رشكة حكومية 
تتوىل تصدير هذا امللح إىل الخارج 
الجليد،  إذابة  يف  يُستخدم  لكي 
امللح  هذا  عىل  يُخىش  ال  وبالتايل 
به  اللعب  نتيجة  التلوث  من 

والتزلج أو الركض عليه.
وبدأ اللعب مع تال امللح واإلقبال 
للتصوير عليها منذ نحو شهرين، 
له عىل  حني نرش مرصي صورة 
عىل  االجتماعي  التواصل  مواقع 
تال  عىل  يتزلج  وهو  اإلنرتنت 
من  هائاً  عدداً  فحققت  امللح 
إقبال  بدأ  وبالتايل  املشاهدات، 
لاستمتاع  املكان  عىل  الناس 

بالتجربة الجديدة.
مجاناً  حالياً  مفتوح  واملكان 
بورفؤاد  داخل  من  للزوار 
لتشجيع  مسعى  يف  وخارجها 

السياحة املحلية.

 يتزلجون على تالل الملح بداًل من الجليد !

املهجورة  منازلها  إيطالية  بلدة  عرضت 
دفع  دون  ومن  فقط،  يورو  مقابل  للبيع 
يف  األخرى  املنازل  مخططات  مثل  وديعة 
بالسعر  سابقاً  للبيع  عرضت  التي  الباد 

نفسه.

صورة وتعليق

منازل »األحالم« بـ1 يورو في إيطاليا


