
واشنطن تستعد لـ»عزل« الحشد ومصادرة غطائه التشريعي
ما حقيقة »المخطط الخبيث«؟

المراقب العراقي/ المحرر السياسي...
يف رس�الة قص�رة لكنه�ا تحم�ل أبع�اداً 
كب�رة، وجه رئي�س الحكوم�ة »املؤقتة« 
مصطف�ى الكاظم�ي، »تهدي�داً مبطن�اً« 
ع�ر أح�د أعض�اء فريق�ه االستش�اري، 
إىل كت�ل سياس�ية مناهض�ة لحكومت�ه 
املتح�دة  الوالي�ات  م�ع  واصطفافاته�ا 
األمركي�ة، عىل حس�اب العراقي�ن الذين 
يغرق�ون يف وح�ل أزم�ات متتالي�ة جراء 

اإلخفاق الحكومي.
وال يخفى عىل املراقبن للش�أن السيايس، 
أن مصطفى الكاظمي وفريقه الحكومي 
و”جوق�ة مستش�اريه”، بات�وا يقرتبون 
روي�داً رويداً من الدخول يف حلف س�يايس 
املقبل�ة،  الرملاني�ة  االنتخاب�ات  لخ�وض 
الس�يما بعد تش�كيلهم تيارات سياس�ية 
عدي�دة تّدع�ي تمثيل تظاه�رات ترشين، 
ولع�ّل م�ن أبرزها “تي�ار املرحل�ة” الذي 

ُشّكل بمباركة أمركية.
وكش�ف مستش�ار رئيس الوزراء لشؤون 
األم�ن االنتخابي مهن�د نعي�م، جانباً من 
»مخطط أمركي« بدأت تتضح مالمحه يف 
اآلونة األخرة، ويهدف إىل »عزل« الحش�د 
وكش�ف  وعس�كرياً،  سياس�ياً  الش�عبي 
غطائه الرملان�ي، من خالل رضب تمثيله 

داخل القّبة الترشيعية.
املث�ر  الكاظم�ي  مستش�ار  رّصح  إذ 

للجدل، أنه س�تتم إقال�ة أي نائب يفوز يف 
االنتخاب�ات الترشيعي�ة املقبل�ة، يف ح�ال 

»ثبت ارتباطه بأي فصيل مسلح«!
ومن املقرر أن تج�رى االنتخابات النيابية 
املقبلة يف العارش من ترشين األول، بعد ما 
أغلق�ت مفوضية االنتخابات يوم الس�بت 
امل�ايض تس�جيل التحالف�ات والكيان�ات 

السياسية واملرشحن.
وكشفت املتحدثة باس�م املفوضية العليا 
املس�تقلة لالنتخاب�ات، جمان�ة الغ�الي، 
أمس األحد، عن ع�دد التحالفات املصادق 
عليه�ا، والتحالف�ات الت�ي م�ا زال�ت قيد 
التس�جيل، وكذلك عدد املرشحن املُقدمن 

من التحالفات واألحزاب.
وقال�ت الغ�الي يف ترصيح�ات صحفي�ة، 
إن »ع�دد التحالف�ات 42 تحالفاً مصادقا 
عليه، 9 قيد التس�جيل، بينم�ا التحالفات 
التي أبدت رغبتها بالتس�جيل، بلغ عددها 

22 تحالفاً«.
وأوضحت، أن »عدد األحزاب املس�ّجلة بلغ 
267 حزباً، 49 منها قيد التسجيل، و126 
حزب�اً تق�دم بطلٍب للتس�جيل«، مش�رًة 
 ،3523 عدده�م  بل�غ  »املرش�حن  أن  إىل 
فالتحالف�ات قّدمت 1002 مرش�ح، بينما 

األحزاب قّدمت 1634 مرشحاً«.
وتعليقاً عىل ترصيحات مهند نعيم، يقول 
املحلل السيايس صباح العكييل ل�«املراقب 

مستش�ار  »ترصيح�ات  إن  العراق�ي«، 
الكاظمي دليل عىل استهداف هيأة الحشد 
الش�عبي وفصائل املقاوم�ة«، معتراً أنه 
»تطبيق لرغبة الوالي�ات املتحدة يف نصب 

العداء للحشد واملقاومة«.
ويؤك�د العكي�يل »وج�وب اتخ�اذ موقف 
س�يايس صارم م�ن قب�ل تحال�ف الفتح 
وبقية الكتل التي تمتلك تمثيالً يف الحش�د 

وفصائل املقاومة، وكان لها دور يف تحرير 
العراق من عصابات داعش اإلجرامية«.

ب�ه  تح�دث  »م�ا  أن  العكي�يل  ويضي�ف 
مستش�ار الكاظمي ال يمك�ن أن يتحقق، 

ألن أغلب القوى السياس�ية لديها فصائل 
مس�لحة، لكنه أراد أن يوجه رس�الة غر 

مبارشة«.
ويرى أن »تطبيق هذه املادة س�وف يشعل 
فتيل أزمة بن الكاظمي والفصائل والكتل 
السياس�ية الداعم�ة لها، مم�ن لديها نية 

املشاركة يف االنتخابات املقبلة«.
وب�دأت مالم�ح االصطفافات السياس�ية 
تتضح قبيل أش�هر من موعد االنتخابات، 
بموازاة “ماراثون” التحالفات الذي تعمل 
عليه كتل سياسية مختلفة، إال أن السمة 
األبرز هذه املرّة هي اجتماع األضداد تحت 

“خيمة واحدة”.
التقليدي�ة،  السياس�ية  الكت�ل  وتن�وي 
بمس�مياتها  االنتخاب�ات  يف  املش�اركة 
الحالي�ة، إال أنه�ا س�تدفع بكت�ل تحم�ل 
مس�ميات جديدة إىل الواجهة الستقطاب 
الناخب�ن واس�تمالة عواطفهم، يف الوقت 
الذي يس�تمر فيه الحراك السيايس الحايل 
لعق�د تحالف�ات مس�تقبلية تت�وىل إدارة 

الدفة السياسية بعد االنتخابات.
ويف م�وازاة ذلك، تس�عى اإلدارة األمركية 
من خالل تحركاتها الحالية، إىل “اقتحام” 
ع�ىل  والهيمن�ة  العراقي�ة  االنتخاب�ات 
نتائجه�ا، إذ عل�ق الس�فر األمريك�ي يف 
بغ�داد، ماثي�و تولر، الثالثاء )27 نيس�ان 
2021(، عىل دعوة “الحوار الوطني”، التي 

أطلقه�ا الكاظم�ي مؤخراً، فيم�ا زعم أن 
بالده “تخىش” من تس�جيل خروق أمنية 

خالل االنتخابات املقبلة!
ترصيح�ات  مجموع�ة  يف  تول�ر  وق�ال 
صحفية: “ندعم الحوار الوطني الذي دعا 
إليه رئيس�ا ال�وزراء والجمهورية وإجراء 
االنتخاب�ات، ونرحب بانفت�اح العراق مع 
ج�واره العربي وال�ذي يعي�ده إىل مكانته 

الدولية”.
وت�ي ترصيح�ات تول�ر بجان�ب النوايا 
األمركية، لدف�ع العراق نحو اصطفافات 
قد تؤثر عىل مستقبل املنظومة السياسية 

برّمتها.
ولطاملا ظل مصطل�ح “الدولة العميقة”، 
مالزماً ملل�ف تعيينات الدرج�ات الخاصة 
يف الع�راق بع�د ع�ام 2003، وق�د وّجهت 
اتهامات عّدة ألحزاب محددة دون أخرى، 
بالتأس�يس له�ذه الظاه�رة الت�ي تآكلت 
بس�ببها العديد من املؤسسات الحكومية، 
إال أن املرحلة الت�ي تلت تظاهرات ترشين 
وتش�كيل حكوم�ة مصطف�ى الكاظم�ي 
شهدت متغرات جّمة يف هذا امللف الشائك.
ووفق�اً له�ذا املفه�وم، عك�ف “الفري�ق 
الخاص” برئيس مجلس الوزراء مصطفى 
الكاظم�ي، ع�ىل “التمدد” يف مؤسس�ات 
الدول�ة، ع�ر تعيينات وسلس�لة تغيرات 

إدارية أجريت خالل الفرتة األخرة.

المراقب العراقي/بغداد...
دعا تحالف سائرون النيابي، امس 
االح�د، بمحاس�بة وزي�ر الداخلية 
ه�روب  بع�د  الغانم�ي  عثم�ان 
الس�جناء من مركز رشطة الهالل 

يف محافظة املثنى .
واف�اد النائ�ب عن التحال�ف جواد 
املوس�وي يف بيان تابعت�ه »املراقب 
ال�وزراء  »رئي�س  ان  العراق�ي« 
مطالب بتش�كيل مجلس تحقيقي 

بحق وزير الداخلية عثمان الغانمي 
ملعرفة اسباب هروب السجناء من 

مرك�ز اله�الل يف محافظ�ة املثنى 
وتحديد املقرصين ومعاقبتهم ».

ويعتر مركز رشطة الهالل، مكاناً 
الحتجاز تجار املخدرات وس�جناء 

قضايا اإلرهاب.
يش�ار اىل ان االجهزة االمنية القت 
القب�ض اليوم ع�ىل 10 هاربن من 
اص�ل واح�د وعرشي�ن ف�روا م�ن 
موقف مرك�ز اله�الل يف محافظة 

املثنى.

المراقب العراقي/بغداد...
حذر النائب املس�تقل باس�م خشان، امس 
األحد، من اس�تغالل املال والسلطة لغرض 
الجه�ات  قب�ل  م�ن  االنتخاب�ي  الرتوي�ج 

املتنفذة.
وق�ال خش�ان يف ترصيح صحف�ي تابعته 

إن »هن�اك مخ�اوف  العراق�ي«  »املراق�ب 
سياس�ية وش�عبية من اس�تغالل السلطة 
وامل�ال الع�ام يف الرتويج االنتخاب�ي، لدعم 
ش�خصيات وجهات متنف�ذة، خصوصاً أن 
هن�اك كثرا من املرش�حن لديهم مناصب 
عليا كمحافظن أو وزراء وغرهم، وهؤالء 

اآلن يعمل�ون ع�ىل إصدار بع�ض القرارات 
املخالف�ة والتي فيها تجاوز عىل املال العام 
من خ�الل تخصيص قط�ع أرايض وغرها 
من اس�تغالل ألموال الدولة بهدف الرتويج 
وجه�ات  ش�خصيات  لدع�م  االنتخاب�ي، 

متنفذة«.

وبّن أن »اس�تغالل الس�لطة وامل�ال العام 
يجع�ل  س�وف  االنتخاب�ي،  الرتوي�ج  يف 
االنتخابات الرملانية غر عادلة، للمنافسة 
بن املرش�حن، ولهذا يجب أن تكون هناك 
رقابة من الجهات املختصة عىل املسؤولن 
مع ق�رب االنتخابات، ملنع أي هدر وتالعب 

سياس�ية  ملصال�ح  الدول�ة  مق�درات  يف 
وحزبية«.

يش�ار اىل ان مجل�س ال�وزراء كان قد حدد 
الع�ارش م�ن ترشي�ن االول املقب�ل موعداً 
الجراء انتخابات مجلس النواب بعد ان اجل 

موعد العارش من حزيران السابق.

بعد هروب سجناء في المثنى .. تحالف نيابي 
يدعو لمحاسبة وزير الداخلية

نائب يحذر من استغالل »المال والسلطة« في الترويج االنتخابي

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي...
رغم االمتيازات الكبرة التي منحتها موازنة 
2021 إلقلي�م كردس�تان , فضال عن حصته 
الس�نوية التي تج�اوزت ال�� 13% ، ورواتب 
موظفيه والبيش�مركة , إال أن اإلقليم ما زال 
يراوغ يف تس�ليم حصته م�ن النفط  لرشكة 
س�ومو، بالرغ�م م�ن االتفاق امل�رم ما بن 
بغ�داد وأربي�ل عش�ية إق�رار موازن�ة العام 
الح�ايل والتن�ازالت الت�ي قدمته�ا الحكومة 

املركزي�ة تحت ضغوط�ات أمريكي�ة إلقرار 
حصة االقليم , و دع�وات بعض الكتل آنذاك 
اىل إلغاء املادة 11 التي ضمنت حصة االقليم 
ألربع سنوات , وعدم تسليم نفطه طيلة تلك 

املدة .
واع�رتف ن�واب ك�رد بع�دم تس�ليم بغ�داد 
مس�تحقاتها م�ن نفط كردس�تان , وتزويد 
االقليم بحصته ورواتب موظفيه , إال أن نرة 
االستعالء لدى قادة اإلقليم وضعف الحكومة 

املركزية هي وراء عدم اس�تالم سومو لنفط 
الشمال.

النائ�ب عن تجمع األمل الكردس�تاني غالب 
محم�د أك�د أن حكوم�ة إقلي�م كردس�تان 
تماطل يف الوقت من أجل عدم تس�ليم النفط 

إىل بغداد.
وقال محمد ، نحن “دخلنا يف الشهر الخامس 
واتف�اق املوازن�ة م�ى علي�ه حوايل ش�هر 
تقريبا، ومايزال لم يطبق فعليا، وهذا بسبب 

عدم نية حكومة االقليم تسليم النفط”.
وأض�اف أن “اتف�اق املوازن�ة أصبح س�اريا 
واليحت�اج لزي�ارات ووف�ود فني�ة، وجميع 
املتعلقات موضحة يف فقرات القانون، ولكن 
حكوم�ة اإلقليم تريد كس�ب الوق�ت لغايات 
انتخابية، وبهدف اإلبقاء عىل اس�تقطاعات 
رواتب املوظفن التي تذه�ب لصالح أحزاب 

السلطة”.
ويف ه�ذا الص�دد أكد الخب�ر االقتصادي إياد 

املالك�ي أن »موازن�ة 2021 ه�ي سياس�ية 
وليس�ت اقتصادية , بمعنى آخر أنها أرضت 
الكتل عىل حس�اب معاناة الش�عب العراقي 
, فاملوازنة تضم أخط�اًء كارثية يف مقدمتها 
املادة 11 التي أعطت للك�رد امتيازات مالية 
كب�رة ع�ىل حس�اب املحافظ�ات الجنوبية 
ولم تراِع نس�ب الفقر والبطالة والحاجة اىل 

الخدمات يف تلك املحافظات ... 
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البارزانيون يقلبون على »اتفاق« الموازنة 
ونواب كرد يحذرون 

»آكار« يتجول في وضح »النهار«
إقليم كردستان »يسقط« بيد األتراك 

المراقب العراقي/ خاص...
الرتكي�ة  االنته�اكات  ملسلس�ل  اس�تمرارا 
توس�يع  ومح�اوالت  العراقي�ة  ل�الرايض 
مطامعها يف إقليم كردستان، وبعد يوم واحد 
م�ن ترصيحات وزير الداخلي�ة الرتكي حول 
قرب تأسيس قاعدة عسكرية شمال العراق، 
أج�رى وزي�ر الدف�اع الرتكي جول�ة تفقدية 
للقطع�ات العس�كرية املحتلة واملس�توطنة 
يف الش�مال العراق�ي بع�د أي�ام قليل�ة ع�ىل 
تنفي�ذ عمليات اُطل�ق عليه�ا »مخلب الرق 
والصاعق�ة«، أم�ام عجز حكوم�ي وبرملاني 

التخاذ موقف يحفظ السيادة العراقية.
مراقب�ون للش�أن الس�يايس، ح�ذروا من أن 
تقاعس املوق�ف الحكوم�ي إزاء االنتهاكات 
الرتكية ربما يزي�د من حجم االنتهاكات عىل 
العراق ويس�اعدها يف زيادة أع�داد قواعدها 

العسكرية يف البلد.  

وأظهر فيديو مس�جل لوزي�ر الدفاع الرتكي 
خلويص آكار وهو يتجول بحرية تامة شمايل 
الع�راق يف إح�دى القواع�د العس�كرية التي 
يس�توطن فيها الجيش الرتكي، بعد عمليتي 

مخلب الرق والصاعقة.
وأطلق�ت تركي�ا عمليت�ي »مخل�ب ال�رق« 
و«مخل�ب الصاعق�ة«، يف 23 م�ن نيس�ان 
امل�ايض بش�كل متزامن ضد عن�ارص »حزب 
العم�ال الكردس�تاني« يف منطقت�ي متين�ا 

وأفشن-باسيان شمال العراق.
وأثارت الصور التي تناقلها عدد من وس�ائل 
االع�الم لوزير الدفاع الرتكي وهو يتجول مع 
جن�وده داخ�ل االرايض العراقية االش�مئزاز 
لدى املواطنن العراقين عر مواقع التواصل 
االجتماع�ي، حيث انتق�د املواطن�ون غياب 
الدور الحكومي والرملان�ي الذي يقف بوجه 
هذه االنتهاكات الرتكية املتكررة عىل االرايض 

العراقية.
وعىل هامش هذه الزي�ارة، قال وزير الدفاع 
الرتك�ي، »تتواص�ل عمليت�ا مخل�ب ال�رق، 
والصاعق�ة بنج�اح؛ وتمكنا م�ن تحييد 44 

عنرصا من حزب العمال حتى اآلن«. 
وأش�ار أكار إىل أن عملي�ات الجي�ش الرتكي 

ستس�تمر يف املنطقة، حتى القضاء عىل آخر 
عن�رص، مؤكدا تصميم أنق�رة عىل إنهاء، ما 

وصفه ب� »اإلرهاب« يف املنطقة. 
وش�دد أكار عىل أن القوات املس�لحة الرتكية 

ستواصل كفاحها داخل وخارج البالد ... 
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المراقب العراقي/بغداد...
ح�ذر النائب فاض�ل جابر ، امس االح�د، من مرر 
آمن لعصابات داعش ش�مايل بغ�داد، فيما بن انه 

يستخدم للتنقل اىل كركوك وحمرين ودياىل .
وق�ال جابر يف ترصي�ح صحفي تابعت�ه »املراقب 
العراقي«  ان » قضاء الطارمية يشكل ممراً مهماً 
لعصابات داع�ش االجرامية«، مبين�اً ان »تصاعد 
هجم�ات داع�ش خ�الل امل�دة القليل�ة املاضية يف 
كرك�وك ودياىل والطارمية ش�مال بغ�داد يؤكد لنا 
ب�ان التنظيم قد تلق�ى زيادة يف الدع�م الخارجي 

ماليا وتسليحيا«.
ودعا »الجهات األمنية واالس�تخبارية اىل »تكثيف 
املتابع�ة وتفعي�ل الجه�د االس�تخباري الداخ�يل 
والخارج�ي ومتابع�ة الجه�ات الداعم�ة واملمولة 

للتنظيم«.
وأض�اف ان » قض�اء الطارمي�ة بحاج�ة اىل جهد 
امن�ي واس�تخباري كبري�ن ع�ىل ان يت�م مس�ك 
األرض من قبل الق�وات األمنية وعدم االلتفات اىل 
األصوات النش�از التي تصدح كلم�ا قامت القوات 
األمنية بعمليات اس�تباقية ض�د عصابات داعش 

االجرامية«.

تحذيرات من ممٍرّ آمن 
للدواعش شماليَّ بغداد

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

االمام الحسين »عليه السالم«

فمن قبلين بقبول الحق
فاهلل أوىل بالحق
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رصاص
 االحتالل 

يصيب سيدة 
فلسطينية في 
العقد السادس 

مكافحة 
التهريب 

بين الدول .. 
التعاون مطلب 

أساسي

علي الحمادي 
يقترب من 

المشاركة
 مع 

سوانزي 5

المراقب العراقي/بغداد...
دع�ت خلية االزم�ة النيابي�ة، ام�س االحد، اىل 
حجر الوافدين من الهند »21«يوماً، ملنع انتشار 

ف�روس كورون�ا.
وقال عضو اللجنة النائب رياض املس�عودي  يف 
ترصيح صحفي تابعت�ه »املراقب العراقي« إن 
»التقارير الصحية املتوفرة عن الساللة الهندية 
لفروس كورون�ا، تؤكد اختالفها بش�كل كبر 
ع�ن خصائ�ص كوفيد 19، فضال ع�ن إمكانية 

اجتيازها اللقاحات املضادة لوباء كورونا«.
مطالب�ة  العراقي�ة  »الحكوم�ة  أن  واض�اف 
بالتعام�ل مع خطر الس�اللة الهندية بحزم من 
خالل تطبي�ق الحج�ر الصحي ع�ىل العراقين  
القادمن من الهند يف املط�ارات وملدة 21 يوما، 
باإلضاف�ة إىل من�ع قدوم إي مواط�ن تنترش يف 
ب�الده الس�اللة الهندي�ة، فض�ال ع�ن  التعامل 
بحرص مع البضائع القادمة من الهند او الدول 
التي وصلتها الساللة، بما يف ذلك التعامل الحذر 

مع الوفود اإلعالمية االجنبية والعربية«.

األزمة النيابية تطالب 
بحجر الوافدين من الهند 

»21« يومًا

الفتح :العراق ليس بحاجة 
للقوات األميركية

المراقب العراقي/بغداد...
اك�د تحال�ف الفت�ح،  ام�س االحد 
، ان الع�راق لي�س بحاج�ة لقوات 
أمريكي�ة بعد تحقي�ق النرص عىل 

االرهاب.
وقال�ت النائب عن التحالف س�ناء 
تابعت�ه  ترصي�ح  يف  املوس�وي 
»وج�ود  ان  العراق�ي«  »املراق�ب 
القواع�د العس�كرية األمريكي�ة يف 
الع�راق يش�كل خط�را ع�ىل البلد 
بس�بب ما تملكه من نفوذ معادي 

للعملية السياسية«.
»الترصيح�ات  أن  وأضاف�ت 
بش�ان  املتناقض�ة  األمريكي�ة 
انس�حاب قواتها من العراق يعتر 

ازدواجي�ا«، الفت�ة إىل أن »الوج�ود 
يف  ب�ه  مرح�ب  غ�ر  األمريك�ي 

العراق«.
االمركي�ة  الق�وات  ان  اىل  يش�ار 
عززت نفوذها العس�كري بعد عام 
2014 بذريعة املش�اركة يف الحرب 
ضد عصاب�ات داع�ش االجرامية، 
بعد ان خرجت بموج�ب االتفاقية 

االمنية عام 2011.
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A l m u r a q e b  A l i r a q i  N e w s p a p e r

ويستمر نزف جرحك يا علي.. 
نعي�ش ه�ذه األي�ام ذك�رى فاجع�ة األرض والس�ماء 
باستش�هاد رجل العدال�ة األول ورأس الحكمة والبالغة 
بع�د رس�ول الله )ص( اإلم�ام عيل بن أب�ي طالب عليه 
الس�الم ونحن بق�در ما نش�كر الله عزوج�ل ألننا نحيا 
ونعيش يف هذا الش�ه�����ر الفضي�ل وال ندري إن كان 
األخ�ر يف حياتن�ا أم هناك يف مداد عمرنا ش�هر رمضان 
آخ�ر , بقدر م�ا نس�تذكر الفاجعة نت����وج�ه إىل من 
تهدم�ت برضبت�����ه أركان اله�����دى وانطمس�ت 
نجوم الس�ماء وأعالم التق�ى وانفص�����م�ت العروة 
الوثق�ى لنرث�ي أمة اإلس�الم ونرثي أنفس������نا بمن 

فقدنا . 
وأي إمام وحكيم وبلي�غ وعادل ونرباس قد فقدنا . وأي 
مص�داق للحق  ومي�زان للعدل وفارس للمي�دان وملهم 
للفرق�ان وص�وت للق�رآن فقدن�ا . أي ن�ور أي حكمة , 
أي ع�دل أي نعم�ة , أي دين وأنت الدي�ن كله وأي إيمان 
وأن�ت اإليمان كله وأنت نفس الرس�ول والنبأ العظيم يا 
س�يد الس�ادات وإمام األئمة وأمر املؤمنني أبا الحس�ن 
والحس�ني وزوج البتول ونفس الرسول وهارون محمد 
والق�ول املعتم�د والح�ق املص�ّدق وأنت الحل ي�ا موالي 
لكل معضلة وفيك الحل ومن�ك الحل ،لكن أرباب النفاق 
وج�رذان الظ�الم وزنادق�ة الزم�ان  جعلوا اس�مك فينا 
مش�كلة وجعلوا ذكرك فينا مش�كلة وحبك فينا مشكلة 
فكي�ف تك�ون يا أم�ر املؤمنني أن�ت الح���ل وأن���ت 

املشكلة . 
دماء جرحك الزكية الطاهرة النقية الخالدة لم تزل حتى 
اآلن نازفة فينا منذ ألف وأربعمائة 
عام حتى اليوم وإىل أن يش�اء الله 
ويح�ق الح�ق ويظه�ر دينه عىل 

الدين كله ولو كره الظاملون . 
دماء جرحك سيدي لم تزل تقطر 
عبقا وأريجا يف س�وح الوغى من 
ص�دور أبنائن�ا األبط�ال ورجالنا 
الدواع�ش  يقاتل�����ون  الذي�ن 

األنجاس . 
دم�اء جرحك الس�امية ي�ا موالي 
بذات العط�ر والعف�ة واملظلومية رأيناها كث�را ونراها 
فوق أجس�اد شهدائنا وأشالئهم يف س�احاتنا وشوارعنا 
حيثما فّجر نفس�ه بهيمة وهاب�ي أو زنديق ضال ليقتل 
األطفال والنس�اء والش�يوخ والش�باب ال ل�يء فعلوه 
وال لذن�ب ارتكبوه أو ج�رم اقرتفوه إال ألنهم أحبوك رسا 
وجه�ارا وأقروا بواليت�ك يف صلواتهم لي�ال ونهارا وحتى 
من لم يصلِّ فيهم أو يعرف فحوى الدين فه��و مطلوب 
للم�وت م�ا دام متش�بثا بك عنوان�ا للح�ب والوالي���ة 

والحياة .
 م�ا زال جرح�ك نازف�ا ي�ا س�يدي يف دم�وع الفق�راء 
واملظلوم�ني مم�ا يعان�ون م�ن ظل�م الظاملني وفس�اد 

الفسادين ونفاق املنافقني .
 ال زال جرح�ك نازف�ا بن�زف جراحن�ا وآه�ات عذاباتنا 
وأنني فقرائنا ودموع أيتامنا ي�ا أبا األيتام يامن حذرتنا 
ونصحتنا وأبرصتنا بأن ال نس�توحش طريق الحق لقلة 
س�الكيه وه�ا ه������و الباطل ينفث بس�مومه وأهل 
النف�اق يتفرعنون والفاس�دون ينهب�ون وها نحن كما 
كنا وكما كان آباؤنا وأجدادنا نقولها بقلب سليم وفطرة 

نقية ونفس زكية . يا عيل . 
ي�ا حبي�ب رس�ول الل�ه وويل الله وخ�ر العمل ي�ا أمر 
املؤمنني نس�ألك الدعاء من الله الرحمن الرحيم أن يثبت 
قلوبن�ا عىل دينه والس�الم علي����ك س�يدي يوم ولدت 
يف بي�ت الله والس�الم عليك يوم استش�هدت يف بيت الله 
والس�الم عليك يوم تبعث ش�اهدا وش�هيدا بني يدي الله 

ورحمة الله وبركاته.

إصبع	عىل	الجرح	..	

املراقب العراقي/ بغداد...
ري�اض  س�ائرون  تحال�ف  ع�ن  الن�اب  كش�ف 
املس�عودي، ام�س االح�د، ان هنالك ع�دة طلبات 
قدم�ت الس�تضافة واس�تجواب وزي�ري املالي�ة 

والتجارة.
وق�ال املس�عودي، يف ترصي�ح تابعت�ه »املراق�ب 
العراقي« إن »هنالك عدة طلبات قدمت الستضافة 
واستجواب وزيري املالية والتجارة، ولكن ال يوجد 

توجه كبر بهذا الش�ان حتى االن عدا وزير املالية 
الذي تسعى اليه بعض القوى السياسية«، مشرا 
اىل ان »محاف�ظ البنك املركزي من ضمن توجهات 
االس�تجواب واالس�تضافة يف مجل�س الن���واب 

ايضا«.
واكد املسعودي ان »الحكومة لديها رؤية استباقية 
ضمن اس�رتاتيجيتها وهي اس�تباق االحداث، أي 
عندم�ا تستش�عر باي خط�ر يف أي قضية س�واء 

كانت سياس�ية او امني�ة او اقتصادية او برملانية 
تب�ادر اىل اتخاذ جمل�ة من الق�رارات واالجراءات 
التي تمكنها من الخالص من املس�ائلة او املتابعة 

الربملانية«. 
ولفت املس�عودي اىل » وجود توج�ه حكومي اخر 
وحراك برملاني وس�يايس نحو تغير واس�تجواب 
عدد من الوزراء االخرين«، مضيفا ان »هناك نوع 
من التناغم بني الحكومة وبعض القوى السياسية 

الستباق عملية االستجواب او االستضافة التي قد 
تؤث�ر عىل بعض ال�وزراء الذين ينتمون او هم من 

حصص بعض القوى«.
واوضح املسعودي، أن »هناك رغبة حكومية تلوح 
يف االف�ق اضافة اىل مؤرشات اولية قوية وواضحة 
ح�ول اقدام الحكومة عىل اج�راء تغيرات وزارية 
ال تقل عن خم�س اىل ثمان وزراء يف هذه الكابينة 

الوزارية«.

االرادات السياسية »تبرد« االجراءات.. الكشف عن طلبات الستجواب وزيرين في حكومة الكاظمي 

تغريدة

النائب احمد االسدي

    إن الهجم���ات األخي���رة الت���ي 
الش���هداء  عش������رات  خلف���ت 
والجرحى في الطارمية وغيرها 
ألجهزتنا  اس���تنفارا  تستدعي 
االستخبارية والقوات المسلحة. 
دع���م  اس���تمرار  أن  وتؤك���د 
الحش���د  وتدري���ب  وتجهي���ز 
والق���وات االمني���ة أفض���ل من 
اي ع���روض خارجية س���تؤدي 
إل���ى ارتهان الس���يادة وقرارها 

الوطني. 
والش���فاء  للش���هداء  الرحم���ة 

للجرحى

القانونية النيابية: المفوضية ملزمة بتطبيق قانون 
االنتخابات المصوت عليه بكل بنوده

صحة الكرخ تحبط عملية »اضرام نار« 
بمأخذ أوكسجين في احدى مستشفياتها

املراقب العراقي/ بغداد...
اعل�ن مدي�ر صح�ة الكرخ جاس�ب لطي�ف الحجام�ي، ام�س االحد، عن 
اعتق��ال ش�خص ح�اول ارضام الن�ار يف مأخ��ذ االوكس�جني املركزي يف 
مستشفى دار السالم بقاعة مخصصة ملعالج�ة املصابني بمرىض كورونا.
وق�ال الحجام�ي، يف بيان تلق���ت »املراقب العراقي« نس�خة منه إنه »تم 

اخماد اللهب مبارشة من قبل املنتسبني وتسليم الجاني لالستخبارات«.

املراقب العراقي/ بغداد...
اكد عض�و اللجن�ة القانونية النيابية س�ليم حمزة، 
ام�س االحد، ان مفوضية االنتخابات ملزمة بتطبيق 
قان�ون االنتخابات الذي صوت علي�ه مجلس النواب 

مؤخرا.
وق�ال حم�زة، يف ترصيح تابعته »املراق�ب العراقي« 
إن »القانون القديم يلزم املرش�ح بان يكون س�اكن 
لعرش س�نوات يف محافظة معينة حت�ى يتمكن من 
الرتش�يح فيها«.واش�ار اىل ان »قان�ون االنتخاب�ات 
ش�هد اعرتاضات عديدة وتم تقدي�م طلبات لتعديله 
وجمع تواقيع من اجل ذلك اال ان الوقت لم يعد يسع 

للميض بهذا االمر«.

المحكمة االتحادية تحسم الجدل وتقضي بعدم دستورية عمل مجالس المحافظات
املراقب العراقي/ بغداد...

قضت املحكمة االتحادي�ة العليا، امس االحد، 
بعدم دس�تورية امل�ادة ١٤ / اوالً م�ن قانون 
غ�ر  املحافظ�ات  لقان�ون  الثال�ث  التعدي�ل 

املنتظمة بإقليم.
وقال بيان للمحكمة تلقت »املراقب العراقي« 

نس�خة من�ه، إنها »أص�درت ق�راراً بالدعوى 
املرقمة ١١٨/ اتحادية / ٢٠١٩ يف ٢/٥/٢٠٢١ 
والخاصه بمجالس املحافظات وقررت الحكم 
بع�دم دس�تورية امل�ادة ١٤/ اوالً م�ن قانون 
رقم ١٠ لس�نة ٢٠١٨ ) قانون التعديل الثالث 
لقانون املحافظات غ�ر املنتظمة باقليم رقم 

٢١ لس�نة ٢٠٠٨ ( واملتعلقة باس�تمرار عمل 
مجالس املحافظات واالقضية”.

وس�بق للمحكمة االتحادي�ة ان تلقت طعونا 
بق�رار مجلس النواب يف ٢٠١٩ القايض بإلغاء 
مجال�س املحافظات وذلك عىل اثر التظاهرات 

التي كانت تشهدها البالد.

صمت الحكومة والبرلمان »يستفز« مشاعر العراقيين

بعد يوم من إعالن تأسيس قاعدة عسكرية.. وزير الدفاع 
التركي ينتهك سيادة البلد بأريحية مطلقة!

املراقب العراقي/ أحمد محمد...
االنته�اكات  ملسلس�ل  اس�تمرارا 
العراقي�ة  ل�الرايض  الرتكي�ة 
ومح�اوالت توس�يع مطامعه�ا يف 
إقليم كردس�تان، وبعد ي�وم واحد 
الداخلي�ة  وزي�ر  م�ن ترصيح�ات 
الرتكي حول قرب تأس�يس قاعدة 
عس�كرية ش�مال الع�راق، أج�رى 
وزير الدفاع الرتك�ي جولة تفقدية 
املحتل�ة  العس�كرية  للقطع�ات 
واملستوطنة يف الشمال العراقي بعد 
أيام قليلة عىل تنفيذ عمليات اُطلق 
عليها »مخلب ال�ربق والصاعقة«، 
أمام عجز حكومي وبرملاني التخاذ 

موقف يحفظ السيادة العراقية.
مراقبون للشأن الس�يايس، حذروا 
م�ن أن تقاعس املوق�ف الحكومي 
إزاء االنتهاكات الرتكي�ة ربما يزيد 
من حج�م االنتهاكات ع�ىل العراق 
ويساعدها يف زيادة أعداد قواعدها 

العسكرية يف البلد.  
وأظهر فيديو مسجل لوزير الدفاع 
الرتك�ي خل�ويص آكار وهو يتجول 
بحرية تامة شمايل العراق يف إحدى 
القواعد العس�كرية التي يستوطن 
فيها الجيش الرتك�ي، بعد عمليتي 

مخلب الربق والصاعقة.
وأطلق�ت تركي�ا عمليت�ي »مخلب 
ال�ربق« و«مخل�ب الصاعق�ة«، يف 
بش�كل  امل�ايض  نيس�ان  م�ن   ٢3

متزامن ضد عنارص »حزب العمال 
الكردس�تاني« يف منطقت�ي متين�ا 

وأفشني-باسيان شمال العراق.
وأث�ارت الص�ور الت�ي تناقلها عدد 
من وس�ائل االع�الم لوزي�ر الدفاع 
الرتك�ي وه�و يتج�ول م�ع جنوده 
داخل االرايض العراقية االش�مئزاز 
لدى املواطنني العراقيني عرب مواقع 
التواص�ل االجتماعي، حي�ث انتقد 
املواطن�ون غياب ال�دور الحكومي 
والربملان�ي ال�ذي يق�ف بوجه هذه 
االنته�اكات الرتكي�ة املتك�ررة عىل 

االرايض العراقية.
وعىل هامش هذه الزيارة، قال وزير 
الدف�اع الرتك�ي، »تتواص�ل عمليتا 
مخلب ال�ربق، والصاعق�ة بنجاح؛ 
وتمكن�ا من تحيي�د ٤٤ عنرصا من 

حزب العمال حتى اآلن«. 
وأش�ار أكار إىل أن عمليات الجيش 
الرتكي ستس�تمر يف املنطقة، حتى 
القض�اء عىل آخ�ر عن�رص، مؤكدا 
تصميم أنقرة عىل إنهاء، ما وصفه 

ب� »اإلرهاب« يف املنطقة. 
وشدد أكار عىل أن القوات املسلحة 
الرتكية س�تواصل كفاحه�ا داخل 
وخارج البالد؛ الس�يما يف أذربيجان 
وكوس�وفو  وأفغانس�تان  وليبي�ا 

والسودان. 
وأوض�ح بالقول، س�نقوم بحماية 
حقوقن�ا ومصالحن�ا، م�ن جه�ة، 

أصدقائن�ا  جان�ب  إىل  وس�نقف 
وأشقائنا يف قضاياهم العادلة، من 

جهة أخرى. 
وتأتي ه�ذه الزي�ارة الت�ي أجراها 
آكار، بعد يوم واحد من إعالن وزير 

الداخلية الرتكي، س�ليمان صويلو، 
ع�ن ني�ة أنق�رة إنش�اء قاع�دة يف 

شمال العراق.
تركي�ة،  إع�الم  وس�ائل  ونقل�ت 
صويل�و  ع�ن  املاضي�ة،  الجمع�ة 

للجن�ة  اجتم�اع  خ�الل  إش�ارته، 
اإلدارية املركزية واملجلس التنفيذي 
لحزب »العدال�ة والتنمية« الحاكم، 
إىل األهمي�ة االس�رتاتيجية الكبرة 
ملنطق�ة )متينا( يف ش�مال العراق، 

الت�ي أطلق فيه�ا الجي�ش الرتكي 
مؤخ�را عملي�ة عس�كرية جديدة، 
موضحا أن ه�ذه املنطقة تقع عىل 
مقرب�ة من جب�ال قنديل بش�مال 
الع�راق، التي تعد م�ن أهم معاقل 

»حزب العمال الكردس�تاني« الذي 
تعتربه أنقرة تنظيما إرهابيا. 

ال  املعطي�ات  تل�ك  جمي�ع  وأم�ام 
ي�زال املوق�ف الحكوم�ي والربملان 
مغيبا تمام�ا، إزاء حفظ الس�يادة 
العراقي�ة، حي�ث ل�م يت�م إص�دار 
راف�ض  أو  اس�تنكاري  بي�ان  أي 
للتح�ركات الرتكية الجديدة س�واء 
من قبل مكتب رئيس الوزراء أو من 
قب�ل وزارة الخارجي�ة أو حتى من 
مجلس الن�واب أو لجن�ة العالقات 
الخارجية املختصة بهذه القضايا!.

وللحدي�ث أكث�ر ح�ول ه�ذا امللف، 
صب�اح  الس�يايس  املحل�ل  اعت�رب 
وزي�ر  »ترصي�ح  أن  العكي�يل، 
الداخلية الرتكي حول إعالن إنش�اء 
قاعدة عس�كرية يف ش�مال العراق، 
فيما تبع ذلك صمت مريب من قبل 
السلطتني التنفيذية والترشيعية يف 
العراق، ه�ذا االمر س�اعد تركيا يف 
استمرار تماديها بالرسعة املطلقة 
ليدفع وزير دفاعها اىل إجراء زيارة 
ميداني�ة للق�وات الرتكي�ة املحتلة 
وتجوله وسط القطعات العسكرية 

بأريحية تامة«.
وتس�اءل العكي�يل، يف ترصيحه ل� 
»املراق�ب العراقي« »أي�ن خطوات 
بخص�وص  والربمل�ان  الحكوم�ة 
تش�كيل لجان مش�رتكة واالرشاف 
الدول�ة  وعل�م  العملي�ات  ع�ىل 

»ه�ذه  أن  معت�ربا  العراقي�ة«، 
التص�ب  الرتكي�ة  االس�تفزازات 
بمصلح�ة العالقات املش�رتكة بني 

البلدين«.
وق�ال، إن »العملي�ات العس�كرية 
الت�ي نفذتها تركيا يف االيام االخرة 
وحديثه�ا ع�ن وضع قاع�دة لها يف 
العراق وأمام هذا الصمت العراقي، 
تش�ييد  نح�و  س�يدفعها  فأن�ه 
قواعده�ا بكث�رة وبأريحية يف ظل 

غياب املوقف الرافض لذلك«.
الس�كوت  »ه�ذا  أن  وأض�اف، 
العراق�ي  والربملان�ي  الحكوم�ي 
سيساعد تركيا عىل فرض سياسية 
أمر واقع وتكرار س�يناريو مشابه 
لس�وريا والتوغل لعم�ق ٥٠ أو 3٠ 
كم وهذا االمر س�يفتح الباب أمام 

أزمة جديدة وعميقة«.
وأش�ار العكي�يل، اىل أن »عدم قيام 
الع�راق بمفاتح�ة مجل�س االم�ن 
ال�دويل إزاء ه�ذه االنته�اكات، هو 
إش�ارة ضعف للحكومة االتحادية 
وسيفتح الباب أمام تمادي الجانب 

الرتكي«.
وتاب�ع، »أين املتباكون عىل اتفاقية 
اإلط�ار الس�رتاتيجي املوقع�ة بني 
الع�راق وأمريكا، والت�ي بموجبها 
خ�اص  أمريك�ي  تح�رك  يتطل�ب 
بحفظ الس�يادة واألجواء العراقية 

من أي اعتداء؟«.

منهل عبد األمري المرشدي ..

املراقب العراقي/ املثنى....
كش�ف مص�در أمن�ي، ام�س االح�د، ع�ن 
الطريق�ة التي تمك�����ن م�ن خاللها عدد 
من املحكوم�ني م����ن اله�روب من مركز 
رشط�ة قض�اء اله�الل ف�����ي محافظ�ة 

املثنى.
وقال املصدر، إن »احد املحكومني قام بطلب 
الطع�ام م������ن ح�����ارس املوقف ثم 
قام�وا جميعه�م بمهاجمته والخ�روج من 

املوقف«.
واض�اف ان�������ه »ت����م القب�����ض 
التفت����ي�ش  وعملي�ات  ه�ارب   ١١ ع�ىل 
ان  ال����ى  مس�تم�������رة«، الفت�����ا 
»ح�ارس املوقف تع�������رض اىل اصابات 

طفيفة«.

مصدر	أمين	يكشف	عن	
طريقة	هروب	تجار	المخدرات	

من	سجن	المثىن ين
ألم

ط	ا
شري

ال

املراقب العراقي/ دياىل...
أعلن مس�ؤول حك������ومي ف��ي 
دي�اىل، ام�س االح����د، ع�ن انطالق 
لتعق�����ب  عس�ك����رية  عملي�ة 
ح����وض  يف  داع�������ش  خالي�ا 
ش����رق  ش�م����ال  خريس�ان 

املح����افظة.
وق�ال مدي�ر ناحي�ة العب�ارة ش�اكر 
التميمي، يف ترصي�ح تابعته »املراقب 
امني�ة  »ق�������وات  إن  العراق�ي« 
مشرتكة مدعومة بطران الجيش بدات 
عملي�����ة عس�كرية من محوريني 
يف ح������وض نه�ر خريس�ان ابتدا 
من بساتني بودج�������ه ومحيطها 
بس�اتي����ن  ال���ى  وص�������وال 
املخيس�ة م������ن الجه�ة الرشقية 
لتعق�ب خالي��������ا داع������ش 

االره���ابية«.
واض�اف التميم�ي، أن »العملي�ة هي 
صفحة اخ�����رى من حملة الوقف 
العس�ك������رية املستمرة لالسبوع 
الثان�ي عىل التوايل النه�اء خطر فلول 
ش������ريط  يف  االرهاب�ي  داع�ش 
الدونم�ات م�ن  زراع�ي يمت�د الالف 
الزراعي������ة  واالرايض  الب�س�اتني 
الت�ي  الجيزان�ي  مج�زرة  عق����ب 
والق������وات  املدني�ني  اس�تهدفت 
االمنية قبل ٨ ايام واسفر عن سقوط 

شهداء وجرحى«.
واش�����ار ال��ى أن »العملي����ات 
ضب�ط  ناحي�ة  م�ن  نتائ�ج  تحق�ق 
عب��������وات  وتفكي�ك  مضاف�ات 
ناس�ف����ة واع������ادة االنتش�ار 

االمني«.

انطالق	عملية	عسكرية	لتعقب	
خاليا	داعش	شمال	دياىل

بالــوثيقـة
بالج���دول.. رات���ب المقاتل في الحش���د 

الشعبي بعد تضمين الزيادة الجديدة.
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االثنين 3 أيار  2021 العدد 2580 السنة الحادية عشرة

اوضحت اللجنة االقتصادية النیابیة ،ان حجم االموال العراقیة 
التي تم تھريبھا خارج البالد، بلغت نحو 500 ملیار دوالر.

وق�ال عضو اللجنة م�ازن عبداملنعم ل� وس�ائل اعالم محلیة، 
انه »حان الوقت الس�رجاع ھذه األموال الكبیرة واملنھوبة منذ 
سنوات، ال سیما وان العراق يعیش أزمة اقتصادية وسط ديون 
ونقص باالي�رادات غی�ر النفطیة«.واضافت اللجن�ة انه »من 
ال�روري التحرك الف�وري عىل ھذه االموال واس�رجاعھا«، 
منتق�دة »تق�ايض بع�ض املس�ؤولین العراقیین خ�ارج البالد 
روات�ب تقاعدية بغیر حق بع�د تغییر عناوينھ�م الوظیفیة«.
واش�ار اىل ان »ھ�ذه االموال تت�وزع ما بین حقبتی�ن يف تاريخ 

العراق، األوىل ما قبل 2003 ،واألخرى الفرة التي تلیھا«.

االقتصادية النيابية تنتقد تقاضي المسؤولين 
العراقيين خارج البالد رواتب تقاعدية بغير حق

ارتفعت أس�عار رصف الدوالر ، يف البورصة الرئيس�ية يف بغداد، 
وإقليم كوردس�تان.وقال مصدر، إن بورصة الكفاح والحارثية 
املركزي�ة يف بغداد س�جلت 147950 دينارا عراقي�ا مقابل 100 
دوالر أمريكي.فيم�ا س�جلت بورص�ة الكف�اح املركزي�ة خالل 
افتتاحه�ا 147800 دين�ار عراقي.واش�ار اىٕل أن اس�عار البي�ع 
وال�راء ارتفعت يف مح�ال الصريفة باالٔس�واق املحلية يف بغداد 
حيث بلغ سعر البيع 148500 دينار عراقي، بينما بلغت اسعار 
ال�راء 147500 دين�ار ل�كل 100 دوالر امريكي.أم�ا يف اربيل 
عاصمة اقليم كردس�تان فقد ش�هدت اس�عار ال�دوالر ارتفاعا 
ايض�ا حي�ث بلغ س�عر البي�ع 148200 دينار ل�كل مائة دوالر، 

والراء وبواقع 148000 دينار لكل مائة دوالر أمريكي.

ارتفاع أسعار الدوالر في 
االقت�صاديبغداد وإقليم كردستان

تجارة الحبوب: نشهد زيادة في كميات الحنطة المسوقة عن العام الماضي العراق يتبوأ المرتبة األولى في إستيراد المنتجات الحيوانية من تركيا
أعل�ن مدي�ر ع�ام الرك�ة العام�ة لتج�ارة 
الحبوب عبد الرحمن الجويرباوي ، عن زيادة 
مضط�رة يف كمي�ات الحنط�ة املس�وقة عن 

العام املايض.
وق�ال الجوي�رباوي يف ترصي�ح  إن« كميات 
الحنط�ة التي س�وقت م�ن قب�ل الفالحني و 
قني وت�م تس�لمها يف مخ�ازن الركة  املس�وِّ
بمحافظ�ات الب�رصة و ميس�ان و ذي ق�ار 
و وواس�ط و املثن�ى و النج�ف و الديوانية و 
كرب�الء و بابل والرصافة ببغ�داد بلغت حتى 

اآلن ) 353,815 ( الف طن«.
وأض�اف انه«بع�د م�رور اس�بوعني عىل بدء 
حمل�ة تس�ويق الحنط�ة تصاع�دت وت�رية 

التس�ويق يف عم�وم املحافظ�ات وتج�اوزت 
الكمي�ات الت�ي ُس�وِّقت بموس�م 2021 عن 
العام امل�ايض بما يق������رب من 220 ألف 

طن«.
وكش�ف الجوي�رباوي عن«اجم�ايل كمي�ات 
الحنطة درج�ة أوىل التي ُس�ّوقت بلغت أكثر 
من ) 303,108( آالف طن ، فيما بلغت كمية 
الحنطة م�ن الدرجة الثانية ) 50,021 ( الف 
ط�ن ، اما الحنطة م�ن الدرج�ة الثالثة التي 

سوقت بلغت ) 686.240 ( الف طن«.
وأشار إىل أن«حملة التسويق تتصاعد وتريتها 
و مازالت واسط يف مقدمة املحافظات العر 

التي بارشت حملة التسويق«.

أعلن�ت جمعي�ة مص�دري املنتج�ات الحيواني�ة ، 
ان الع�راق ج�اء باملرتب�ة االوىل باس�ترياد املنتجات 
الحيوانية من تركيا يف الربع األول من العام 2021.

وق�ال رئيس جمعية مصدري تربي�ة األحياء املائية 
واملنتجات الحيوانية يف اس�طنبول مجدات سيزر يف 
بيان ان »ص�ادرات تركيا من تربي�ة األحياء املائية 
واملنتج�ات الحيوانية ارتفعت بنس�بة 12.45باملئة 
يف الف�رة من كان�ون الثاني إىل آذار م�ن هذا العام 
مقارن�ة بالفرة نفس�ها م�ن العام الس�ابق حيث 
بلغت 674 ملي�ون دوالر«.وأض�اف أن »القطاعات 
املائي�ة  األحي�اء  تربي�ة  األوىل يف قط�اع  الخمس�ة 
واملنتجات الحيوانية ، والتي كانت معظم الصادرات 
إليه�ا يف الف�رة من كان�ون الثاني )يناي�ر( إىل آذار 

)مارس( من العام 2021 هي املنتجات السمكية ب� 
304 مالي�ني دوالر، لحوم الدواجن135 مليون دوالر 
، والبي�ض 84 ملي�ون دوالر، والحلي�ب ومنتج�ات 
األلب�ان 80.6 ملي�ون دوالر ، والعس�ل الطبيعي 63 

مليون دوالر«. 
وأش�ار س�يزر إىل أن »معظ�م هذه الص�ادرات من 
قط�اع تربي�ة األحياء املائي�ة واملنتج�ات الحيوانية 
تتجه إىل العراق بقيمة 92 مليون دوالر، تليه روسيا 
57 ملي�ون دوالر، وإيطاليا 39 مليون دوالر، وأملانيا 
29 ملي�ون دوالر، وهولن�دا 28 ملي�ون دوالر ع�ىل 
الت�وايل«، الفتا اىل ان »العراق س�جل انخفاضا كبريا 
يف االس�تريادات لهذه املواد خالل هذه الفرة مقارنة 

بنفس الفرة من العام املايض«.

إيران تعلن تصدير 27 
مليار متر مكعب من 

الغاز الى العراق
رشع وزي�ر الكهرباء  ماجد مهدي حنتوش 
يف الب�دء بمباحثات مع وزير النفط االيراني 
بيجن نامدار زنكنة يف س�بيل تسديد العراق 
الدي�ون املرتبة علي�ه ازاء ص�ادرات الغاز 

اإليراني.
واش�ار وزير النفط االيراني خالل االجتماع 
اىل اتفاقيتني مهمتني لتصدير الغاز االيراني 
اىل العراق ابرمتا خ�الل االعوام املاضية مع 
وزارة الكهرباء العراقية وقال: انه تم لغاية 
االن تصدي�ر 27 مليار مر مكعب من الغاز 
االيراني اىل العراق، ، وفقا ملا أفادت به اليوم 

األحد وكالة »إرنا« اإليرانية الرسمية.
ونقلت الوكالة عن »رنكنة« قوله: العالقات 
قوي�ة ج�دا ب�ني ش�عبي وحكومت�ي ايران 
والع�راق، معربا عن امله بان ت�ؤدي زيارة 
وزي�ر الكهرباء العراقي لطه�ران اىل تنمية 
العالق�ات ب�ني الجانب�ني ووزارت�ي النفط 
االيراني�ة والكهرب�اء العراقي�ة والت�ي ت�م 

تأسيس ركائز جيدة لها يف املايض.
وق�ال زنكن�ة: بطبيع�ة الحال فان تس�ديد 
الديون )املرتبة ع�ىل العراق( ازاء صادرات 
الغاز )االيراني( يواجه مش�اكل لكننا نأمل 
ب�ان نتمك�ن م�ن الوص�ول اىل ح�ل يف هذا 

املجال.
من جانبه قال وزير الكهرباء العراقي خالل 
االجتم�اع: ان العالقات بني اي�ران والعراق 
عالقات ممتازة ونس�عى لتنميتها يوما بعد 

يوم.
واش�ار حنتوش اىل اتفاقية ص�ادرات الغاز 
ب�ني البلدي�ن لتش�غيل محط�ات الكهرباء 
العراقي�ة وق�ال: اننا نس�عى للوص�ول اىل 
سبيل لحل مش�كلة تسديد املستحقات وان 

ندفع ثمن الغاز اليران.

حكومة بارزاني »تنكث« اتفاق قانون الموازنة 
وترفض تسليم نفطها لشركة سومو

تستغل التحالفات االنتخابية لصالحها

املراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي...
رغ�م االمتي�ازات الكبرية التي منحته�ا موازنة 
2021 إلقلي�م كردس�تان , فض�ال ع�ن حصته 
الس�نوية الت�ي تج�اوزت ال�� 13% ، وروات�ب 
موظفي�ه والبيش�مركة , إال أن اإلقلي�م ما زال 
ي�راوغ يف تس�ليم حصت�ه م�ن النف�ط  لركة 
س�ومو، بالرغ�م م�ن االتف�اق امل�ربم م�ا بني 
بغداد وأربيل عش�ية إقرار موازن�ة العام الحايل 
والتن�ازالت الت�ي قدمته�ا الحكوم�ة املركزي�ة 
تح�ت ضغوطات أمريكية إلق�رار حصة االقليم 
, و دع�وات بعض الكتل آنذاك اىل إلغاء املادة 11 
التي ضمنت حصة االقليم ألربع سنوات , وعدم 

تسليم نفطه طيلة تلك املدة .
بغ�داد  تس�ليم  بع�دم  ك�رد  ن�واب  واع�رف 
مس�تحقاتها م�ن نف�ط كردس�تان , وتزوي�د 
االقلي�م بحصته ورواتب موظفي�ه , إال أن نربة 
االس�تعالء لدى قادة اإلقلي�م وضعف الحكومة 
املركزي�ة هي وراء عدم اس�تالم س�ومو لنفط 

الشمال.
النائ�ب عن تجم�ع األم�ل الكردس�تاني غالب 
محم�د أكد أن حكومة إقليم كردس�تان تماطل 

يف الوقت من أجل عدم تسليم النفط إىل بغداد.
وق�ال محمد ، نحن “دخلنا يف الش�هر الخامس 
واتفاق املوازنة مىض عليه حوايل ش�هر تقريبا، 
وماي�زال لم يطبق فعليا، وهذا بس�بب عدم نية 

حكومة االقليم تسليم النفط”.
املوازن�ة أصب�ح س�اريا  “اتف�اق  أن  وأض�اف 
وجمي�ع  فني�ة،  ووف�ود  لزي�ارات  واليحت�اج 
املتعلق�ات موضح�ة يف فقرات القان�ون، ولكن 

حكوم�ة اإلقلي�م تري�د كس�ب الوق�ت لغايات 
انتخابي�ة، وبه�دف اإلبق�اء عىل اس�تقطاعات 
روات�ب املوظف�ني الت�ي تذهب لصال�ح أحزاب 

السلطة”.
ويف ه�ذا الص�دد أك�د الخب�ري االقتص�ادي إياد 
املالكي أن »موازنة 2021 هي سياسية وليست 
اقتصادي�ة , بمعنى آخر أنه�ا أرضت الكتل عىل 

حس�اب معان�اة الش�عب العراق�ي , فاملوازنة 
تض�م أخط�اًء كارثي�ة يف مقدمته�ا امل�ادة 11 
الت�ي أعطت للك�رد امتيازات مالي�ة كبرية عىل 
حس�اب املحافظ�ات الجنوبية ولم تراِع نس�ب 
الفق�ر والبطال�ة والحاجة اىل الخدم�ات يف تلك 
املحافظ�ات , وقدم�ت له�م تن�ازالت كب�رية يف 
مقدمته�ا إعطائهم حقوق أربعة أعوام وهم لم 

يسددوا برميال واحدا خالل تلك الفرة«.
وقال املالكي يف اتص�ال مع ) املراقب العراقي(: 
إن »حصة االقليم السنوية  بلغت نحو %13.5«، 
لذا عىل اإلقليم االلتزام بكل مواد قانون املوازنة 
املتفق عليها، وليس كما كان يف الس�ابق عندما 
يتنص�ل ع�ن االتف�اق، وال يحصل س�وى قطع 
حصة نفط اإلقليم من قبل الحكومة االتحادية, 

لك�ن حتى قط�ع تلك الحصة اليمك�ن تطبيقه 
يف ظ�ل التحالفات االنتخابية الحالية وتش�بث 
الكاظمي بتحالفه مع حزب بارزاني للحصول 
ع�ىل والي�ة جدي�دة , والي�وم لم يس�لم االقليم 
برميالً واحداً رغم مرور شهر عىل إقرار املوازنة 
ألن�ه ضامن عدم قطع حصته , فالكرد يلعبون 

عىل واقع الخالفات السياسية يف بغداد«.
م�ن جهته أك�د املخت�ص بالش�أن االقتصادي 
جاس�م العكييل أن »الكرد منذ 2003 ولحد اآلن 
يماطلون يف دفع مستحقات بغداد من النفط , 
فهم يس�تغلون الخالفات السياسية بني الكتل 
لتمرير سياس�تهم االنفصالي�ة والتي ما زالت 
تعش�عش يف عقول قادتهم , وه�م ينظرون اىل 
بغداد بنظرة فوقية , مستغلني الدعم االمريكي 
والخليج�ي للمراوغة يف تس�ديد ما بذمتهم من 
نف�ط وأم�وال املناف�ذ الحدودية ,الت�ي أقرتها 
موازن�ة 2021 , فهم لم يس�لموا برميالً واحداً 
بسبب بيعهم نفط االقليم لركات تركيا بثمن 

بخس«.
وقال العكييل يف اتصال مع ) املراقب العراقي(: 
إن »هناك تغريات كبرية يف املجتمع الكردي بعد 
االنشقاقات السياسية الحاصلة بفعل سياسة 
الدكتاتورية للحزبني الحاكمني ،ما دعا الشعب 
الكردي للتس�اؤل عن مصري ال� 50 مليار دوالر 
قيم�ة مبيعات النفط ألع�وام 2007- اىل 2020 
, فق�د ذهبت تل�ك االموال لجيوب الفاس�دين , 
وتغايض بغداد عن اس�تالم نفط اإلقليم ينصب 
لصال�ح التحالف�ات االنتخابي�ة الت�ي يقودها 

رئيس الوزراء الحايل«.

اف�اد البنك ال�دويل ، بأن العراق وس�تة بل�دان أخرى 
مس�ؤولة عن ح�رق ثلثي الغاز يف العالم خالل س�نة 

.2020
وقال البنك يف تقرير ؛ »ان العراق وس�تة بلدان اخرى 
ش�ملت روسيا، وإيران، والواليات املتحدة، والجزائر، 
وفنزوي�ال، ونيجريي�ا ال تزال تحرق الغ�از عىل مدى 

تسع سنوات متتالية«.
واضاف« ان هذه البلدان الس�بعة تنتج أكثر من %40 
م�ن النفط العامل�ي س�نويا، لكنها تمث�ل نحو ثلثي 

)65%( عمليات حرق الغاز عىل مستوى العالم«.
وب�ني البنك؛ أن »صناعة النفط والغاز ش�هدت عاماً 
غ�ري مس�بوق خ�الل س�نة 2020، حي�ث انخفض 
إنتاج النفط بنس�بة 8%، يف حني انخفض حرق الغاز 
العاملي بنس�بة 5%، مما ادى اىل انخفاض النفط من 
82 ملي�ون برميل يوميا يف ع�ام 2019 إىل 76 مليونا 
يف 2020، ويف الوق�ت نفس�ه تراجع ح�رق الغاز عىل 
مس�توى العالم من 150 ملي�ار مر مكعب يف 2019 

إىل 142 مليونا يف عام 2020«.
وأش�ار البنك إىل انه »ال يزال العالم يحرق كميات من 
الغاز تكفي إلنارة أفريقيا جنوب الصحراء«، الفتا اىل 
ان »الواليات املتحدة ش�كلت نسبة 70% من الراجع 
العاملي، حيث انخفض حرق الغاز فيها بنس�بة %32 

من 2019 إىل 2020«.
وُيقَص�د بعملية ح�رق الغاز إحراق الغ�از الطبيعي 
املصاح�ب الس�تخراج النف�ط، وهو يحدث بس�بب 
مجموع�ة من األم�ور تراوح من القي�ود واملعوقات 
الس�وقية واالقتصادي�ة إىل نقص التنظيم املناس�ب 

واإلرادة السياسية.

العراق وستة بلدان 
اخرى مسؤولة عن حرق 

ثلثي الغاز في العالم والش�ؤون  العم�ل  لجن�ة  اك�دت 
واملهجري�ن  والهج�رة  االجتماعي�ة 
النيابي�ة ، التزامها باكمال اقرار قانون 
التقاع�د والضم�ان االجتماعي للعمال 
لكي تضمن حقوقهم القانونية .وحثت 
اللجنة ،يف بيان صحفي ، الحكومة عىل 
رضورة مراعاة الوضع املعييش للعمال 

ودعمه�م ، وان تض�ع نص�ب عينه�ا 
رشيح��ة العم�ال يف قراراته�ا النه�م 
رشيحة مهم�ة يف املجتمع وبجهودهم 
يبنى البلد ، كما دعت جميع االتحادات 
اىل  العمالي�ة  النقابي�ة  واملنظم�ات 
ممارس�ة عمله�م بكل جدي�ة لحماية 

حقوق العمال والدفاع عنهم .

العمل النيابية : ملتزمون باقرار قانون 
التقاعد والضمان االجتماعي للعمـال

أرقام واقتصاد
% 70

ميكا واط من الكهرباء 
فقدت بسبب العمليات 

اإلرهابية التي استهدفت 
أبراج نقل الطاقة

 400

من المواطنين ال 
يراجعون الستالم 

الحصص التموينية من 
وكالء وزارة التجارة

أكد وزير النفط إحس�ان عبد الجبار إسماعيل عىل أهمية 
الترسي�ع يف إنج�از مروع مصفى كرب�الء النفطي، عىل 
الرغم من الظروف والتحديات الصحية التي تواجه العراق 
ودول العالم .وقال وزير النفط خالل زيارته مصفى كربالء 
النفط�ي يف محافظ�ة كرب�الء املقدس�ة إن املصفى يمثل 
قيم�ة عليا وإضافة مهمة لقط�اع التصفية يف العراق من 
حيث النوعية والجودة ألنه س�وف ُيس�هم يف تغطية نسبة 
تزي�د عىل تس�عني يف املئة من الحاجة املحلية للمش�تقات 
النفطية بعد إنجاز وتش�غيل عدد من املش�اريع األخرى يف 

قطاع التصفية التي تنفذها الوزارة يف هذا اإلطار اىل جانب 
ه�ذا املروع، وأش�ار وزير النف�ط اىل أنه أوع�ز اىل إدارة 
املصف�ى باإلرساع يف إنجاز اإلجراءات الفنية املطلوبة لرفد 
منظوم�ة الطاق�ة الكهربائية للمحافظ�ة بطاقة توليدية 
تصل اىل 200 ميكاواط هذا الصيف .وكشف إسماعيل عن 
إنجاز الوحدات اإلنتاجية للمصفى التي تضم )35( وحدة 
تشغيلية وخدمية منها أربع وحدات إلنتاج البنزين، وتضم 
وحدة التكس�ري الحراري بالعامل املساعد )FCC( ووحدة 
البويل نفثا وبع�دد أوكتين�ي )95( و)90( اىل جانب تنفيذ 

)44( خزاناً .من جانبه قال وكيل الوزارة لشؤون التصفية 
حام�د يون�س إن وزير النف�ط أك�د رضورة وضع جدول 
زمن�ي لربنامج التدري�ب والتأهي�ل للجه�د الوطني الذي 
س�يقوم ب�إدارة الوح�دات اإلنتاجية والفنية باالس�تفادة 
من خربة الركات العاملية س�واء االستشارية أو املشغلة 
للمروع، مش�دداً ع�ىل أهمية ذلك يف االرتقاء باملس�توى 
الفني للعاملني يف قطاع التصفية، وعرّب يونس عن أمله يف 
أن تبدأ عمليات التشغيل التجريبي للمصفى يف الربع األول 

من العام القادم تدريجياً وفق جدول زمني .

النفط: تحقيق نسبة إنجاز أكثر من ٩0 % بمصفى كربالء

خبراء: االيرادات غير النفطية تتراجع بنسبة 6 % مقارنة مع 201٩
 تح�دث الخبی�ر االقتص�ادي من�ار 
العبیدي،ع�ن تراج�ع االي�رادات غیر 
النفطی�ة للع�راق بنس�بة 6 %لغاية 
ش�باط 2021 ،مقارن�ة م�ع نف�س 

الفرة من عام 2019.
وق�ال العبیدي ، ان ايرادات الرائب 
تراجع�ت ع�ىل الدخ�ول بنس�بة 49 
%مقارن�ة م�ع 2019 ،لتحقق فقط 
105 ملیار دينار، بینما حققت خالل 
نف�س الفرة م�ا قیمت�ه 206 ملیار 
دينار وتمثل الرائب عىل الدخول ما 
نسبته 63.11 %من مجمل االيرادات 
الرئیيس  النفطیة،ويعود السبب  غیر 
لھ�ذا الراج�ع اىل تش�ديد االجراءات 
عىل املنافذ الحدودية لحكومة املركز، 
مما دفع بالتجار اىل استخدام املنافذ 
الرس�میة  وغی�������ر  الرس�میة 
اث������ر  مم�ا  كردس�تان  القلی�م 

ع�ىل حج�م واردات املن�������اف�ذ 
الرسمیة.

واسرس�ل: اما االي�رادات التحويلیة 

فارتفع�ت بنس�بة 27 %لتبل�غ 250 
ملیار دينار بعد ان كانت 195 ملیار 
دينار خ�الل 2019 ،وتمثل االيرادات 

التحويلیة ما نسبته 27 %من مجمل 
االيرادات غیر النفطیة.

الس�لعیة  الرائ�ب  ام�ا  واض�اف: 
ورس�وم االنتاج فانخفضت بنس�بة 
دين�ار  ملی�ار   146 اىل  %لتص�ل   42
بع�د ان كان�ت يف نف�س الف�رة من 
2019،بقیمة 253 ملیار دينار وتمثل 
الرائب السلعیة ورسوم االنتاج ما 
نسبته 16 %من مجمل االيرادات غیر 

النفطیة.
وتابع: اما الرس�وم ارتفعت بنس�بة 
8.21 %لتبلغ 176 ملیار دينار بعد ان 
كانت 145 ملی�ار دينار خالل 2019 
،وتمث�ل الرس�وم ما نس�بته 56.19 

%من مجمل االيرادات غیر النفطیة.
وختم بالق�ول: ان مجم�ل االيرادات 
غی�ر النفطی�ة تمث�ل م�ا نس�بته 9 

%فقط من مجمل االيرادات.
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العدد 2580 السنة الحادية عشرة

المراقب العراقي/ متابعة...
أطلقلت قوات الجيش اإلرسائيلي، األحد، النار 
عىل سيدة فلسلطينية، بزعم محاولتها تنفيذ 
عملية طعن قرب مفرق املجمع االسلتيطاني 
“غلوش عتصيلون”، قلرب الخليلل بالضفلة 
الغربيلة. وبحسلب مصادر طبيلة إرسائيلية، 
لم يصلب أي من املسلتوطنني أو الجنود الذي 

تواجلدوا يف املكان، بينما تم إطالق النار صوب 
السليدة البالغة ملن العمر 60 عاملا من بلدة 
حوسلان، والتي أصيبت بالقسلم السفي من 
جسلمها. وعلىل إثر ذللك، تم نقلل املصابة إىل 
مستشفى “شعاريه تصديق” بالقدس، لتلقي 

العالج، علما أن إصابتها وصفت بالخطرية.
وقاللت وسلائل إعلالم إرسائيلية إن السليدة 

الفلسلطينية تسلحت بسلكني وحاولت طعن 
جنود تواجدوا بنقطة عسكرية باملكان.

من جانبه، زعم الجيلش اإلرسائيي يف بيان له 
أنه تم االشلتباه بسليدة فلسلطينية بحوزتها 
سلكينا، وكانلت بصلدد تنفيذ عمليلة طعن، 
وقام أحد الجنود يف املكان بإطالق النار صوبها 

وأصابها بقدميها.

المراقب العراقي/ متابعة...
يف ظلل توتلر العالقات املُسلتمر بلني املغرب 
والجزائر، نتيجة ملفات عديدة أبرزها التآمر 
والصحلراء الغربّيلة والتطبيلع ملع العلدو 
الصهيونّي، كشلفت وسلائل إعلالم مغربّية 
عن قرب وصول قلوات من الجيش األمريكّي 
وملن دول أجنبّيلة إىل املغلرب للمشلاركة يف 
مناورات األسلد األفريقلّي 2021 بني املغرب 
والواليلات املتحلدة، متحدثلة أّن املناورة هذا 
العام ستشلمل ألول ملرة منطقة »املحبس« 
التابعة إلقليلم الصحراء الغربّيلة واملوجودة 
علىل خط التملاس عند الحدود ملع الجزائر، 
اليشء الذي سليؤّجج بالتأكيلد نار الخالفات 
ملن جديد خاصة وأّن الجزائر حساسلة جداً 

تجاه حدودها مع املغرب.
يشلهد إقليم الصحراء الغربّية التي تتبع إليه 
منطقلة املحبلس نزاعلاً بني املغلرب وجبهة 
»البوليسلاريو« منلذ علام 1975، وذلك بعد 
انتهلاء فلرة وجلود االحتلالل اإلسلبانّي يف 
املنطقلة، ليتحلول إىل مواجهة مسللحة بني 
الجانبني، توقفت علام 1991، بتوقيع اتفاق 
لوقف إطلالق النلار برعايلة األملم املتحدة، 
حيث تقرح الرباط حكماً ذاتياً موسعاً تحت 
سيطرتها، فيما تطالب جبهة »البوليساريو« 
باستفتاء يقرر مصريهم، وهو طرح تدعمه 
الجزائر التي تؤوي عرشات آالف الالجئني من 

اإلقليم الصحراوّي.
وباملقايل، تشلهد أيضاً العالقلات الجزائرّية 
- املغربّيلة انقطاعلاً شلبه تلام علىل خلفية 
مللف الحدود الربّية املغلقلة منذ عام 1994، 
باإلضافلة إىل قضّيلة »الصحلراء الغربّيلة«، 
التي ُيسليطر املغرب عىل أجلزاء كبرية منها، 
وهلي منطقلة متنلازع عليهلا بلني الرباط  
وجبهة »البوليسلاريو«، التلي أعلنت يف وقت 
سابق عن تأسيسلها ما أسمته »الجمهورية 
العربية الصحراوية الديمقراطية« و شلكلت 
حكومتها يف منطقة »تندوف« الجزائرّية وهي 
أقرب نقطة من منطقة املحبس الصحراوّية، 
ما يعني أّن املغرب ترسلل رسالة واضحة إىل 
البوليسلاريو والجزائر مفادهلا أّنه ال تراجع 
عن هدف السليطرة عىل أرايض الصحراويني 

بل وقد وصلنا إىل حدود معاقلهم.
وتأتلي هلذه املنلاورات، عقلب زيلارة لوفد 

عسلكرّي أمريكلّي رفيع املسلتوى قلام بها 
خلالل  الجنوبّيلة  العسلكرّية  املنطقلة  اىل 
شلهر يناير/ كانون الثاني امللايض، يف إطار 
األفريقلّي«  »األسلد  ملنلاورات  التحضلريات 
املنتظلر أن تتم يف شلهر يونيو/ تموز القادم 
بمشلاركة ما يزيلد ملن 10 آالف جندّي من 
املغرب والواليات املتحدة وتونس والسلنيغال 

ودول أخرى.
ومن املتوقع أن يشلارك يف املناورات الحرس 
الوطنلّي لوالية جورجيا األمريكيلة بما يزيد 
ملن 740 جنديلاً، باإلضافلة إىل ملا يزيد من 
4000 جنلدّي أمريكلّي من مختللف الفروع 
وملا يزيد علن 5000 ملن القلوات املغربية، 
باإلضافلة إىل قلوات ملن السلنغال، تونس، 

بريطانيا، إيطاليا، وهولندا وغريها.
وتدرك الجزائر بشلكل كبري األهداف املغربّية 
الخطرية، لتعزيز تواجدها العسلكرّي يف عدد 
ملن النقاط جنوب رشقّي البلالد، وهذا األمر 
ال يتوقلف عند إعالن املنلاورات فقط بل بناء 
القواعد العسكرّية عىل الحدود الجزائرّية، يف 
الوقت اللذي يرى فيه الجزائريون أّن التواجد 

العسلكرّي املغربّي ُيشكل استفزازاً أو تهديداً 
ألمنهلم القوملّي، وعادة ما ُتسلهب وسلائل 
اإلعالم الجزائرّيلة يف الحديث عن املخططات 
املغربّيلة والغربّية واإلرسائيلّية، السلتهداف 

بالدهم.
يشلار إىل أّن اململكة املغربّية لديها عدة نقاط 
مراقبة عسلكرّية علىل طول الحلدود الربّية 
املشلركة مع الجزائلر، باإلضافلة إىل بعض 
القواعلد التلي تعلود إىل عقود ومنهلا قاعدة 
عسكرّية يف مدينة »وجدة« رشقّي البالد، كما 
أّن لدى الجزائر قواعد عسلكرّية عىل الحدود 
املشلركة، وكانت قد ضاعفتهلا إبان الحرب 
األهلّيلة غلري املعلنة خالل فرة التسلعينات، 

وفقاً لتقارير إعالمّية.
بالتزامن مع سلباق التسللح بني البلدين منذ 
20 عاملاً، واللذي تجلىل يف اقتنلاء طائلرات 
مقاتللة وغواصات وسلفن حربّيلة متطورة 
وإجراء مناورات متعددة، ومن ثم انتقل انتقل 
إىل نوع جديد من التوتر يتمثل يف بناء القواعد 
الحدودّيلة، ليصلل إىل املنلاورات العسلكرّية 
حيث أجرت الجزائر مناورات عسلكرّية قبل 

مدة، حملت اسم »الحزم 2021«، عقب زيارة 
لقائلد األركان الجزائلرّي إىل املنطقلة لتفقد 
جاهزية الوحدات العسكرّية، ورفع مستوى 
القدرات القتالّية للقوات املرابطة عىل الحدود 
الغربّية للبالد، وأشلار قائد القوات املسلّلحة 
أّن بلالده  السلعيد شلنقريحة،  الجزائرّيلة، 
تسلتحق من الجيلش الجزائرّي بلأن يكون 
دوماً يف مسلتوى الرهانلات املطروحة، وذلك 
بعد إتمام املناورات العسكرّية الضخمة التي 
جلرت يف محافظلة »تنلدوف« الحدودّية مع 

املغرب والصحراء الغربّية.
وحينها، أوضح قائد أركان القوات املسلّلحة 
الجزائرّيلة أّن بلالده تسلتحق أن تبقلى إىل 
أبلد الدهر، حرة، سليدة وعصية علىل أعداء 
األمس واليوم، وقلد اعترب هذا الكالم موجهاً 
للمغلرب، التلي كانلت ومازاللت ُتتهلم من 
تحالفلات  يف  باالنخلراط  الجزائريلني  قبلل 
اسلتخباراتية ملع كل ملن فرنسلا والكيان 
الصهيوني، السلتهداف البالد، وإشغالها عن 
األمور املصريية وإبقائها بعيدة عن القضايا 
العربيلة واإلفريقيلة، وثنيهلا علن مواقفها 

العادلة املناهضة لالستعمار واملؤيدة لحقوق 
الشعوب يف تقرير مصريها.

ومؤخراً، كشلفت تقاريلر اعالمية عن تزويد 
املغلرب دباباتهلا “تلي-72” بنظلام تحديد 
أهداف فرنيّس، حيث كانت الدبابة تلك الدبابة 
التي تم إطالقها يف اإلنتاج الضخم يف منتصف 
الثمانينيلات، ذات قلدرات محلدودة، وفقلاً 
للمعايلري الحديثة إلجراء العمليلات القتالّية 
يف الليلل، ألّن الحلد األقلى مللدى الكشلف 
علن الهدف ملع اإلضلاءة الالزمة لألجسلام 
باستخدام مصباح األشعة تحت الحمراء هو 

1200 مر فقط.
وال يخفى عىل أحلد أّن املغرب تحاول بكل ما 
أوتيلت من قوة تطبيق مبلادرة الحكم الذاتّي 
لإلقليلم الصحلراوّي ولكلن تحت سليادتها، 
فيملا ُترص جبهلة البوليسلاريو عىل الرفض 
علىل  للسليطرة  الرامّيلة  املغربّيلة  الخطلة 
أراضيهلم، وتطاللب بعملّية اسلتفتاء حول 
هذا املوضوع وترى أّنه السيناريو األمثل لحل 
األزملة التاريخّية، وعقب املسلاعي املغربّية 
للسليطرة عىل كامل اإلقليلم الصحراوّي بعد 
التطبيع مع الصهاينة والحصول عىل الضوء 
األخرض األمريكّي، تجد »جبهة البوليساريو« 
أّنهلا أعطت الثقلة كامللة للمجتملع الدويلّ 
وأوقفلت الكفلاح بصفلة نهائّيلة وانتظرت 
30 سلنة ملن املماطللة والوعلود الكاذبلة 
واالنتظلار اململل، وتطالب باسلتفتاء عادل 
يقرر مصريهلم، وهو طرح تدعمله الجزائر 
التي تؤوي عرشات آالف الالجئني من منطقة 
الصحلراء الغربّيلة التي تسليطر الرباط عىل 
حلوايل 80% ملن أراضيهلا، عقب انسلحاب 

موريتانيا منها عام 1979.
ُيذكلر أّن الجزائلر تنطلق يف دعمها للشلعب 
الصحلراوّي من أّن مللف الصحلراء الغربّية 
أممّي بامتياز، ومن رضورة مساندة الشعوب 
املناهضلة لالسلتعمار، ويؤكلد مسلؤولوها 
بشلكل دائلم علىل رضورة أن تتحملل األمم 
مسلؤولياتهما  األملن  ومجللس  املتحلدة 
الكامللة بملا يخص هلذا املوضلوع، خاصة 
وأن املغلرب يتناىس عدم اعلراف هيئة األمم 
املتحلدة ومجلس األملن واالتحلاد األوروبي 
واالتحاد األفريقي بسيادة الرباط عىل اإلقليم 

الصحراوّي.

عربي دوليعربي دولي
قلق في اإلقليم الصحراوّي بسبب »المحبس«

مناورات عسكرّية مغربّية على الحدود
 مع الجزائر تؤجج نار الخالفات

4
رصاص االحتالل يصيب سيدة فلسطينية في العقد السادس 

قتيالن بإطالق نار 
في ملهى ليلي بوالية 
ويسكونسن األميركية

قتلى وجرحى جراء حريق في عشرات صهاريج 
الوقود بالعاصمة األفغانية

سالح الجو اليمني المسير ينفذ عملية هجومية 
على قاعدة خميس مشيط في السعودية

كيسنجر ُيحّذر من حرب محتملة 
بين الصين وأميركا

ما هي الدول األكثر تضررًا 
من كورونا حتى اآلن؟

المراقب العراقي/ متابعة...
حذر الدبلومايس األمريكي السابق، هنري كيسنجر، من أن التوتر 
بني الواليات املتحدة والصني يهدد العالم بأرسه، وقد يؤدي إىل نزاع 

غري مسبوق بني الدولتني العمالقتني عسكريا وتقنيا.
وقال وزير الخارجية يف عهد الرئيس السلابق ريتشلارد نيكسون، 
ومهنلدس التقلارب التاريخي بني واشلنطن وبكني يف سلبعينات 
القرن املايض، إن القدرات االقتصادية والعسلكرية والتكنولوجية 
الهائللة للقوتني العظميني تجعل التوتر الحايل أخطر من ذاك الذي 
حدث يف الحرب الباردة بني الواليات املتحدة واالتحاد السوفياتي. 

وأضاف كيسلنجر )97 عاما( يف منتدى اسلتضافه املركز الفكري 
»ماكلني اينسلتيتيوت« أن هذه »أكرب مشلكلة للواليلات املتحدة، 

وأكرب مشكلة للعالم بأرسه«. 
وليسلت هلذه امللرة األوىل التلي يحذر فيهلا كيسلنجر من رصاع 
محتمل بني البلدين، إذ حذر العام املايض، يف حديث لل«بلومبريغ«، 
ملن حرب عامليلة محتملة، طرفاها الرئيسليان الواليلات املتحدة 

والصني.
ونقللت وكاللة »بلومبلريغ« عن كيسلنجر، قوله إن املهلم اآلن يف 

السياسات العريضة للبلدين هو وضع حدود للمواجهة.

المراقب العراقي/ متابعة...
اندللع حريلق هائلل ليللة السلبت - 
األحلد، يف علرشات صهاريلج الوقود 
للعاصملة  الشلمايل  الطلرف  علىل 
إىل مقتلل 10  أدى  األفغانيلة كابلل، 
أشلخاص وإصابة نحلو 14 آخرين، 

.»1TVNewsAF« بحسب محطة
وقال طلارق عريان، املتحدث باسلم 
وزارة الداخلية األفغانية، إن املحققني 
أخلذوا فلورا يمشلطون الصهاريلج 
التي كانت تحت األنقلاض املحرقة، 
ومحطة الوقلود التي اشلتعلت فيها 

النريان، التي أضاءت املنطقة.

وأشار عريان إىل أن الحريق بدأ عندما 
اندلعلت رشارة النريان يف ناقلة وقود، 
ورسعلان ما غملرت ناقلالت النفط 
القريبلة، مما أدى إىل تصاعد ألسلنة 
اللهلب العمالقلة وأعملدة الدخان يف 
سلماء الليل، حيلث اندلعت النريان يف 
الطرف الشمايل للمدينة يف عدة منازل 
ومحطلة وقلود قريبة، ودملرت عدة 
مبان، وانقطعت الكهرباء عن معظم 
أنحلاء كابلل، التلي علادة ملا تكون 

متقطعة الكهرباء.
يف حلني أغللق سلائقو الشلاحنات، 
األحلد، الطريلق امللؤدي إىل املنطقلة 

مطالبني الحكومة بتعويضات.
وبحسب وكالة »أسوشيتد برس«، لم 
يعلرف عىل الفور ملا إذا كان الحريق 
عرضيلا أم متعملدا، وجلاء ذللك مع 
بدايلة االنسلحاب النهائي الرسلمي 
شلمال  وحللف  األمريكيلة  للقلوات 
األطلليس »الناتو«، مملا ينهي أطول 
حلرب أمريكيلة، إذ سليكون جميلع 
الجنلود األمريكيلني الباللغ عددهلم 
2500 إىل 3500 وحلوايل 7000 ملن 
القلوات املتحالفلة مع الناتلو خارج 
أفغانستان عىل أبعد تقدير بحلول 11 

أيلول املقبل.

المراقب العراقي/ متابعة...
أعللن متحلدث القلوات املسللحة اليمنيلة العميد يحي 
رسيع عن تنفيذ عمليلة هجومية عىل قاعدة امللك خالد 
الجوية بخميس مشيط فجر األحد، بطائرة مسرية نوع 
قاصلف 2K . وقال العميلد رسيع إن العمليلة الجديدة 
لسالح الجو املسلري حققت هدفها بنجاح وإن االصابة 
كانلت دقيقلة، واضعلا إياها يف سلياق اللرد الطبيعي 
واملرشوع عىل تصعيد العلدوان والحصار املتواصل عىل 
اليمن. يشلار إىل أن سلالح الجو املسلري استهدف يف 28 
نيسان املايض ذات القاعدة بطائرة مسرية نوع قاصف 
2K محققلة إصابلة دقيقة. ويأتي ذللك يف الوقت الذي 
تستجدي يف الرياض عطف اليمنيني لوقف االستهدافات 
التي يتعرض لها العمق السعودي رداً عىل العدوان الذي 

تتعرض له اليمن منذ أعوام.
وحول رد إيران يف حال اسلتمرار االعمال االسلتفزازية 
للكيلان الصهيونلي، قال رئيلس هيئلة األركان العامة 
للقوات املسلحة: ليس واضحا ما سيكون رد ايران، لكن 

الكيان الصهيوني لن يكون هادئا.

المراقب العراقي/ متابعة...
لقي شلخصان مرصعهما نتيجلة إطالق النار يف ملهلى ليي يف والية 
ويسكونسلن األمريكيلة، وتمكنلت الرشطلة من القضلاء عىل منفذ 

الهجوم.
وذكرت وسلائل إعالم أمريكية نقال علن مصادر يف الرشطة أن إطالق 
النلار وقع يف ملهى ليلي بضاحية مدينة »غرين باي« ليلة السلبت - 
األحلد. وقالت الرشطلة إن عملية إطالق النار كانت متعمدة وليسلت 

حادثا عرضيا، وأكدت أنها قضت عىل منفذ العملية.
وأوضحت أنه رغم عدم وجود شلخص معني كهدف ملنفذ العملية، إال 
أنله تعمد إطالق النار باتجاه زمالئه وأصدقائه ما أسلفر عن مرصع 

اثنني منهم، وإصابة آخر بجروح خطرية، تم نقله إىل املستشفى.
ويف وقت سابق أفادت األنباء األولية بأن 7 أشخاص أصيبوا يف الحادث.

المراقب العراقي/ متابعة...
أفلادت جامعلة جونلز هوبكنلز األمريكيلة بارتفاع إجملايل عدد 
اإلصابلات بفلريوس كورونلا يف العالم إىل أكثر ملن 151.7 مليون 

إصابة، وإجمايل الوفيات إىل أكثر من 3.1 مليون وفاة.
وبحسب بيانات الجامعة بلغ إجمايل اإلصابات بفريوس كورونا يف 

العالم 151.768.526، وإجمايل الوفيات 3.188.206.
وتصلدرت الواليلات املتحدة قائملة الدول من حيث علدد الوفيات 
جراء الفريوس بل576722 حالة وفاة، وبلغ إجمايل اإلصابات فيها 

.32.398.650
تلتهلا الربازيل يف املرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بل406437 

حالة فاة، وإجمايل اإلصابات 14.725.975.
يف املرتبة الثالثة تأتي املكسليك بإجمايل وفيات 216907، وإجمايل 

إصابات 2.344.755.
وتأتي الهند يف املرتبة الرابعلة من حيث عدد الوفيات بل211853، 

وإجمايل إصابات 19.164.969.
ويف املرتبة الخامسلة بريطانيا بإجمايل وفيات 127782، وإجمايل 

إصابات 4.434.157.
وسادسلا إيطاليلا بإجملايل وفيلات 121033 وإجملايل إصابات 

.4.035.617
ويف املرتبة السابعة تأتي روسيا بإجمايل وفيات 108675، وإجمايل 

إصابات 4.759.902.
ويف املرتبلة الثامنلة فرنسلا بإجملايل وفيلات 104867 وإجمايل 

إصابات 5.703.505.
ويف املرتبلة التاسلعة أملانيلا بإجملايل وفيلات83111 ، وإجملايل 

إصابات 3.410.821.
تليها يف املرتبة العارشة إسبانيا، بإجمايل وفيات 78216، وإجمايل 

إصابات 3.524.077.

المراقب العراقي/ متابعة...
انتقلد ضابط إرسائيي سلابق بجيش االحتالل، 
نتنياهلو وتمسلكه  بنياملني  اللوزراء  رئيلس 
بالسللطة، ما قلد يؤدي إىل انتخابات خامسلة، 
مشلددا عىل أنه العقبلة الوحيدة أمام تشلكيل 

حكومة يمينية مستقرة.
وقلال آيف بنياهو الناطق السلابق باسلم جيش 
االحتلالل يف مقال نرشته صحيفلة »معاريف«، 
إن »نتنياهو يحلرق النادي من أجل البقاء فيه، 
وسليحكم التاريخ كيف يمكلن أن تؤدي رصاع 
)األنا( إىل انتخابات خامسة«، مؤكدا أن نتنياهو 

يقود إرسائيل إىل الفوىض.
وتابلع: »ال يوجد تعريف آخر مللا يقوم به، ألنه 
ال توجد حكومة عاملة، واملناقشلات يف مجلس 
اللوزراء غري منظمة، والكنيسلت بالكاد يعمل، 
ونحلن علىل األرجلح يف طريقنلا إىل انتخابلات 
خامسلة، ألننلا أمام رجلل متهم بثلالث لوائح 

اتهام خطرية«.
ورأى أن »نتنياهو يسعى للحصول عىل حصانة 
فوريلة أو عفو عنله )..(«، مضيفلا أن التاريخ 
اللوزراء  مجموعلة  علىل  سليحكم  السليايس 

املحيطني بنتنياهو، والذين يتسرون عليه.
ووصلف هؤالء اللوزراء بأنهم »خلراف صامتة 
وفرقة من املشلجعني، الذين أصبحوا متواطئني 
يف جرائلم ضلد الديمقراطيلة«، موضحلا أنهم 
»يعرفون أن انتخابات خامسلة ستجربهم عىل 
خلوض االنتخابلات التمهيديلة )..(، وقضيلة 
اللوالء لرئيلس اللوزراء تفلوق والءهلم للدولة 

ومواطنيها«.
وأردف الضابلط اإلرسائيلي قائلال: »أنا لسلت 
متفاجئلا بمعظمهلم، رغم أن بعضهلم يكذب 
عىل نفسه، ويفهم تماما العملية الخطرية التي 
يقوم بها، لكنهم مثريون لالشلمئزاز«، بحسب 

تعبريه.

المراقب العراقي/ متابعة...
نرشت صحيفة “صاندي تايمز” تقريرا أعده ماثيو كامبل 
عن حجم انتشلار فريوس كورونا يف الدول االفريقية الذي 
عادة ملا يتم التقليل من ضحاياه أو ال يتم اإلبالغ عنها، يف 
وقت تشلري شلهادات العاملني يف املقابلر إىل أنهم يعلمون 

ليال نهارا عىل حفر القبور.
وقلال كامبل إن املمرضة مسلانك )22 عاملا( التي تعمل 
يف مركلز للحجلر الصحي تعرف سلبب انشلغال حفاري 
القبور يف مقلربة مدني عىل النيل األزرق بالسلودان والتي 
تصل إليهلا العربات ذهابا وإيابا. فهي تعيش قرب املقربة 
وتعرف سلبب انشلغال حفاري القبور الذيلن تصل إليهم 
الجثلث بعد أن ينفلد األكسلجني الرضوري إلبقلاء الذين 
يعانلون من ملرض كوفيد-19 علىل قيد الحيلاة. وتقول: 
“أشلعر وكأن العالم سلينتهي قريبا بسلبب أعلداد املوتى 
الذيلن نراهلم. املستشلفيات مزدحمة وترفض اسلتقبال 

املرىض، هذا الفريوس رضبنا بقوة”.

وقاللت متطوعلة أخلرى اسلمها رنلا )24 عاملا(: “لقد 
شلاهدت الكثري من الناس يموتون، بعضهم شلباب مثي 

وكان من الصعب مراقبتهم”.
ويعلق كامبل أن شهادات كهذه تتحدى املفهوم الذي يقول 
إن الدول األفريقية تجاوزت أسلوأ ملا جلبه كوفيد-19 إىل 

أنحاء مختلفة من العالم، من الهند إىل أمريكا.
وقلال جون نيغكانسلونغ، مدير املركلز األفريقي للتحكم 
ومنلع األملراض األسلبوع امللايض، إن أنظملة الصحلة 
املتداعيلة ونقلص األرّسة واألكسلجني وأجهلزة التنفس، 
عرّضلت اللدول األفريقية ملوجلات رسيعة ملن الفريوس 
مثلل املوجة التي رضبت الهند. وقال: “ال يمكن تجاهل ما 
يجري يف أفريقيا”. وسلواء ظهرت أفريقيا كنقطة جديدة 
سلاخنة للفلريوس، إال أن الدراسلات األخلرية أظهرت أن 
القارة فيها حاالت أكثر مما تشلري إليه األرقام الرسلمية. 
وال يتم اإلبالغ عن حاالت الوفيات من كوفيد- 19 يف معظم 

الدول األفريقية.

من اخبار الصحف العالمية واالقليمية

معاريف: نتنياهو يدفع باإلسرائيليين
 نحو الفوضى

صاندي تايمز: عدد وفيات كورونا في أفريقيا مذهل 
واألرقام الحقيقية غير معروفة



،،

الجزء االول

لم تكن تلك النصيحة التي انطلقت من عبد اهلل بن عباس المير المومنين )عليه السالم( نصيحة عابرة من اجل استمالة الزبير وطلحة وضمهم 
الئ صف االمام علي )عليه السالم( ابان الصراعات االولئ من صدر االسالم, وقد كان جوهر هذه النصيحة ان يسلم االمام علي )عليه السالم( 

العراق بموجبها للزبير واليمن لطلحة وبذلك يسحب البساط من تحت اقدام المتمردين, اال ان الجواب كان صارما, وينم عن حنكة االمام علي ع؛ 
حيث قال اليمكنني ان اسلم العراق؛ الن فيه المال  والرجال _اي فيه طاقة مادية وطاقة بشرية_ فاليمكن التضحية بهذا الموقع تحت اي 
فكرة اخرى ، نعم هناك أسباب أخرى منعت أمير المؤمنين ع من التعاطي مع مقترح ابن عباس منها ديني ومنها سياسي ومنها اجتماعي.

Aاراء5 l m u r a q e b  A l i r a q i  N e w s p a p e r

صحيفة-يومية-سياسية-عامة
االثنين 3 ايار 2021 العدد 2580 السنة الحادية عشرة

بقلم /محمد الكعبي 
الع�راق من�ذ القدم يحت�ل مكانة كربى 
يف الح�دث العامل�ي. وال اريد اس�تعرض 
مكان�ة ه�ذا البل�د تاريخي�ا بق�در م�ا 
اري�د االش�ارة اىل بعض النق�اط املهمة 
واملع�ارصة التي توكد اهمية هذا املكان 

يف الحدث املعارص .
لقد بات العراق محل انظار العالم والكل 
يرتق�ب احداث�ة, وال يمر ي�وم اال وفيه  
حدث يأ خ�ذ صداه يف االع�ام واالروقة 
الدولي�ة؛ وه�ذا نتيج�ة عوام�ل  عديدة  
جعلت من�ه محوراً مهم�اً  يف املتغريات 
الدولية؛ حيث أصبح محل انظار العالم.
 وم�ن العوامل التي س�اعدت  يف أهمية 

العراق هي:
* املوقع الجغرايف الحساس الذي يعترب 
مم�را مهم�ا ب�ن دول العال�م، حي�ث  
تحيط به دول س�نية وش�يعية، عربية 
وغري عربي�ة؛ مما جعله محل للنزاعات 
واالخت�اف  والتفاه�م  والرصاع�ات 
واالتف�اق حس�ب الظ�روف واالحداث . 
حيث عوام�ل القوة والضع�ف كان لها 

تاثرياً يف كثري من املواقف.
* ان لوجود الثروات الطبيعية  كالنفط 
والغاز وغريه�ا الكثرية واملتنوعة جعله 

محط أطماع القوة العاملية.
* وج�ود االرضحة واالماكن املقدس�ة 
الديانات  واملقام�ات واملعاب�د ملختل�ف 
واملذاه�ب جعل�ه مح�ل أهتم�ام العالم 

ومركز استقطاب ملختلف الناس. 
* أن لتن�وع الش�عب العراق�ي ��� بن 
ش�يعة وس�نة وع�رب واكراد ومس�يح 
ل�ه    ��� واملذاه�ب  الديان�ات  وباق�ي 
دوراً  كب�رياً يف سياس�ة ال�دول العربية 

واإلسامية والغربية�
*  وجود  النس�بة العالية من الش�باب 
فيه، يعترب العراق من البلدان الش�بابية 
وه�ذه الخصيصة مهمة يف الحس�ابات 

السياسية.
* تفوق العقل العراقي ونباهته وتميزه 
باغلب االنش�طة، يعترب العقل العراقي 
من العقول النابضة املفعمة بالنش�اط 

والعمل اذا اسثمرت بشكل صحيح.
* ش�خصية الف�رد العراق�ي  الق�ادرة  
عىل التكيف  بمختل�ف الظروف, يتميز 
الش�عب العراقي بالقدرة ع�ىل التحليل 
والتحول وغريها م�ن املزايا التي يطول 

رشحها.
* يعت�رب الع�راق املركز املح�رك لجميع 
املنطقة ، استقراره اس�تقرار للجميع, 
واضطراب�ه اضط�راب للجمي�ع، مم�ا 
التدخ�ات  م�ن  لكث�ري  مح�ل  جعل�ة 
الخارجي�ة، وما كان لقول رس�ول الله 
)ص( الت�ي تن�م عن قرائ�ة موضوعية 
دقيق�ة حي�ث ق�ال )الكوف�ة جمجمة 
الع�رب ورم�ح اللَّه تعاىل وكن�ز اإليمان 

فخذ عنهم(.
* فقدان�ه القيادة السياس�ية الحكيمة 
عىل م�ر تاريخ�ه املعارص؛ مم�ا جعله 
ساحة لرصاع اقليمي عاملي، ساعد عىل 
ذل�ك وجود قيادات غري وطنية ، بل كان 

اغلبها مستوردا من هنا وهناك.
الع�راق يعت�رب نقط�ة التق�اء الق�ارة 
االس�يوية مع الق�ارة االوربي�ة متمثلة 
برتكيا من الش�مال, كذل�ك يعترب نقطة 
والدول�ة  العرب�ي  ال�دول  ب�ن  التق�اء 
الفاريس حيث تح�ده ايران رشقا. وهو 
ايض�ا نقط�ة التق�اء العال�م الش�يعي 

بالعال�م الس�ني ... ولعل ه�ذه النقاط 
الت�ي اش�ار اليها كرس�توفر الس�فري 
االمريك�ي يف الع�راق ت�دل ع�ىل عم�ق 

القراءة االمريكية لهذا املوقع الحساس. 
بعد ه�ذه املقدم�ة، نس�لط الضوء عىل 
بع�ض الظواه�ر والح�االت واملواق�ف 

التي  ب�رزت بعد 2003 م خصوصا عند 
النخب�ة السياس�ية املتصدي�ة  للعم�ل 
الحكوم�ي واالجتماع�ي التي تس�تحق 

الوقوف عندها وتحليلها ومنها :
 االستقواء السيايس ، التهميش، التبعية،  
املحاصصة،  االس�ئثار بالسلطة، وعدم 
وج�ود خط�ط اس�رتاتيجية مم�ا ادى 
إىل ظه�ور  مش�اكل كب�رية ومتع�ددة 
ومختلف�ة,  وقد تج�ذرت وتعمقت تلك 
املش�اكل يف االوس�اط السياس�ية, مما 
كان له�ا  أث�راً واضح�اً  ع�ىل النظ�ام 
السيايس واالجتماعي واالداري والثقايف 
يف املجتمع؛ حتى أصبح املجتمع متحزبا 

من حيث يشعر أو اليشعر.
الغ�ري  أو  الخاطئ�ة  السياس�ات  ان 
مدروس�ة املقص�ودة وغ�ري املقصودة ، 
كان أثره�ا واضح�ا من حيث تقس�يم 
وتوزي�ع املناصب الحكومية للمتحزبن 
والغري اكفاء, فتصدع  البناء الس�يايس 
واالداري واالجتماع�ي , وب�ان الخ�راب 

جلياً أمام العيان.
 كان�ت  نتيجة م�ا تقدم فق�دان الكثري 
م�ن االم�وال والجه�د والوق�ت حي�ث 
عاش اغلب أفراد الشعب العراقي حالة 
البطال�ة والتيه والجوع والعوز واملرض 
واالت�كال عىل الغري؛ مم�ا جعل البعض 
واالنهزامي�ة  التخب�ط  بحال�ة  يش�عر 
وفق�دان االم�ل باالصاح بس�بب الكتل 
بمفاص�ل  تحكم�ت  الت�ي  السياس�ية 

الدولة واحكمت قبضتها.
وهذا بس�بب الفش�ل يف طريق�ة  أدارة 
الدول�ة. لق�د كان الفش�ل واضحاً عىل 
املس�توى الخارجي والداخ�ي, بل حتى 
عىل مس�توى أبس�ط الحقوق، كل هذا 
نتيج�ة  فق�دان التفكري الس�ليم الدارة 
البلد والتي تحت�اج إىل رجال دولة وهذا 
طبع�ا غ�ري متوف�ر يف اغل�ب املتصدين 

للمش�هد الس�يايس فكان ل�ه تداعيات 
خطرية، ومن املشاكل التي برزت:

  التنصل عن املسؤولية والقاء اللوم عىل 
االخرين: حيث أصبح�ت  هذه الظاهرة  
واضح�ة للعي�ان  ويتناوله�ا املجتم�ع 
ويعرفها ويتكلم بها  بجلساته الخاصة 
والعامة, لنأخذ ه�ذه الظاهرة أنموذجاً 
ونسلط الضوء عليها فنقول مثا: اغلب 
الكت�ل السياس�ية تتفق ع�ىل قانون أو 
مرشوع معن وتص�وت  عليه �� طبعا 
غري مدروس دراس�ة وافيه وهذا بسبب 
قل�ة الخ�ربة والكفائ�ة واالختص�اص 
وعدم وجود رج�ال يفكرون ببناء دولة 
�� وبعد أن ينكش�ف فش�ل ه�ذا القرار 
أو املرشوع نرى اغلب الكتل السياس�ية 
تتنصل عن مس�ؤلياتها وترمي التهمة 
ع�ىل غريها باع�ذار وحج�ج تافهه تنم 

عن فقر سيايس.
 مثال آخر الكل يطالب محاربة الفساد 
واالس�تبداد حتى خرج الشعب العراقي 
بالش�وارع يعرب عن رايه واس�تيائه من 
الطبقة الحاكمة، والغريب أن الش�ارع 
العراق�ي تفاج�أ  ان الكت�ل السياس�ية 
املش�اركة بالحكوم�ة  ايض�ا تطال�ب 
بنفس املطالب، كانما الشارع خرج عىل 
الفس�اد املوجود يف كوكب املريخ، وهذا 

أسلوب سمج تتبعه احزاب السلطة.
 بعض الكتل السياسية تطالب بالتغيري 
الحكوم�ي ومحارب�ة الفس�اد وتقديم 
الفاسدين اىل العدالة علما ان هذه الكتل 
نفس�ها مش�اركة بالحكوم�ة ب�ل هي 
جزء من املش�كلة وليس م�ن الحل، كل 
هذا والش�عب يراقب ويستغرب من هذا 

االسلوب.

بقلم/د. علي مطر
أزم�ات  ع�ن  عاملي�اً  الحدي�ث  يكث�ر 
التهري�ب ع�رب الح�دود، س�واء تل�ك 
أو  الب�رشي  بالتهري�ب  املتعلق�ة 
بالتهريب الجمرك�ي، وهو ما يتطلب 
تعاوًن�ا أكرب ملكافحت�ه خصوًصا بن 
ال�دول التي تمتل�ك حدوًدا مش�رتكة 
أن  ع�ىل  وجوي�ة.  وبحري�ة  بري�ة 
التهري�ب يف ال�رب يبق�ى أكث�ر تعقيداً 
ويصعب ضبطه بش�كل كامل، كما ال 
يزال التهريب الجمركي يشكل تحدًيا 
املالية واالقتصادية  مستمرًا لألنظمة 
لدى جميع الدول، سواء عىل املستوى 

الوطني أو اإلقليمي أو الدويل.
»آثار التهريب عىل الدولة«

احتم�االت  أن  دولي�اً  املع�روف  م�ن 
حص�ول التهري�ب قائم�ة يف س�ياق 
عملي�ات التج�ارة الدولية، وس�يبقى 
هن�اك من يح�اول التهرُّب م�ن تأدية 
بة بمقتىض  الرسوم والرضائب املتوجِّ
القان�ون، وتأثري ذلك ع�ىل املال العام 
يط�ال جمي�ع رشائ�ح املجتم�ع من 
دون اس�تثناء، لذل�ك يتطل�ب مل�ف 

التهريب بن الدول منظومة متكاملة 
ومتط�ورة وكب�رية تس�عى ملحارب�ة 
أفع�ال التهري�ب ومواجهة خطورتها 
املتزايدة، ويفرض عىل الدولة أو الدول 
املتجاورة تكثي�ف جهودها من خال 
س�ن املزيد من الترشيع�ات واألنظمة 
التي تحكم أفعال التهريب الجمركي، 
السياس�ات  وض�ع  إىل  تس�عى  وأن 
واالسرتاتيجيات ملكافحة هذه األفعال 

بكل الوسائل واألساليب املمكنة.

ويمك�ن تعريف التهري�ب قانوناً بأنه 
اس�ترياد أو تصدي�ر أو نق�ل البضائع 
لقص�د االحتيال ع�ىل دف�ع االيرادات 
اس�تريادات  ع�ىل  تقيي�د  تف�ادي  أو 
ص�ادرات  أي  تصدي�ر  أو  واردات  أي 
ممنوع�ة أو مقي�دة م�ن أي بضائع. 
وم�ن املع�روف أن للتهري�ب أس�بابا 
ودوافع كث�رية ومتع�ددة وذات انواع 
مختلف�ة وحس�ب كل دولة وظروفها 
وطبيعته�ا القانوني�ة واالقتصادي�ة. 
الرس�وم  تف�ادي  إىل  فباالضاف�ة 
الجمركي�ة وتف�ادي املن�ع والحظ�ر 

هنال�ك دواٍع اخ�رى للتهري�ب أهمها 
الكس�ب املادي الرسي�ع. وهو ما يعد 
دون أدن�ى ش�ك آف�ة تنخر ىف جس�د 
االقتصاد الوطني وذل�ك نتيجة اآلثار 

السلبية عىل السلع املنتجة محلياً.
عجل�ة  ع�ىل  لتأث�ريه  وباالضاف�ة 
االقتصاد الوطني نجد أن هنالك الكثري 
من االثار السلبية للتهريب، منها عىل 
الصعيد الصحي خاصة خال األزمات 
مث�ل أزم�ة كورونا، وكذل�ك يف دخول 
س�لع غذائية غري صالحة لاستعمال 
وغري خاضعة للرقاب�ة الجمركية، أو 
تهريب الس�لع من داخ�ل البلد إىل بلد 

آخر، فضاً عن االثر األمني.
وينقس�م التهري�ب إىل كي ويتحق�ق 
إذا اس�تطاع امله�رب أن يتخل�ص من 
كل الرضائ�ب الجمركي�ة املس�تحقة 
ويرتت�ب ع�ىل ذل�ك فق�دان الخزين�ة 
العام�ة لكام�ل الرضيب�ة الجمركية، 
وم�ن ثم التهري�ب الجزئ�ي ويتحقق 
عندما يس�تطيع امله�رب أن يتخلص 
م�ن ج�زء م�ن الرس�وم والرضائ�ب 
األخ�رى  والرضائ�ب  الجمركي�ة 

املس�تحقة وبالت�ايل فق�دان الخزينة 
العام�ة بعض�ا م�ن تل�ك الرضائ�ب 

والرسوم.
»مكافحة التهريب«

دفع�ت خط�ورة الجرائ�م الجمركية 
الدول�ة إىل وضع نظ�ام جمركي، من 
أج�ل حماية االقتص�اد الوطني وذلك 
الس�لع والبضائ�ع بمختلف  بت�داول 
أنواعه�ا بطريق�ة س�ليمة موافق�ة 
لقوان�ن الجم�ارك والرضائ�ب غ�ري 
املبارشة، لذلك حددت رسوما جمركية 
والت�ي تعد بدورها مصدرا ماليا هاما 
ل�كل دول العالم، فهي تش�كل املورد 
األس�ايس لخزينة الدول�ة، وعليه فإن 
أي تهرب جمركي مهما كانت صورته 

يشكل نزيفا ملوارد الدولة.
وقد حاول�ت ال�دول مكافحة جريمة 
الط�رق  بكاف�ة  الجمرك�ي  الته�رب 
القانوني�ة وذلك إم�ا بتنصيب أجهزة 
مخول�ة به�ذه املهم�ة أو ع�ن طريق 
ف�رض عقوب�ات رادع�ة، كل ذلك من 
االس�تثمار  أج�ل حماي�ة وتش�جيع 
واملحافظ�ة عىل ثروات الب�اد وجلب 

رؤوس األموال ومحاربة تداول السلع 
املحظورة عرب اإلقليم الجمركي.

وتلع�ب إدارة الجم�ارك يف الدول دورا 
مهماً للقيام باملهام املس�تندة إليها يف 
مكافح�ة الجريم�ة الجمركية بحيث 
إنها م�زودة بوس�ائل مادي�ة وآليات 
قانوني�ة م�ن أج�ل ف�رض تطبي�ق 
التنظيمات املوضوعة من أجل حس�ن 
التجاري�ة الخارجية  س�ري املب�ادالت 
إذ  الجمركي�ة.  التس�هيات  ومن�ح 
تعترب جريم�ة التهريب الجمركي من 
أخطر الجرائ�م الجمركية وهي عينة 
من الجرائ�م االقتصادية الواقعة عىل 
الدولة واملهددة لكيانه�ا االقتصادي، 
حيث تش�كل تحديا مستمرا لألنظمة 
املالية واالقتصادية لدى جميع الدول 
وذلك مل�ا لها من س�مات تميزها عن 

غريها من جرائم تبديد املال العام.
وتق�ع مكافح�ة التهريب ع�ىل عاتق 
ال�دول كاً ع�ىل ح�دة، م�ع إمكانية 
التع�اون املتب�ادل يف م�ا ب�ن ال�دول 
املتج�اورة يف هذا اإلطار. وقد اعتمدت 
القواع�د  ع�ىل  الق�دم  من�ذ  ال�دول 

الجمركي�ة م�ن أج�ل تنظي�م عملية 
التبادل التجاري فيما بينها والحصول 
عىل اإلي�رادات املالية الازمة لها، ولذا 
أص�درت الدول قوان�ن متخصصة يف 
هذا املجال سميت القوانن الجمركية، 
بينت فيها قواعد التخليص الجمركي 
وإجراءات�ه، كم�ا تطل�ب ذل�ك أيضاً 
وجود ضابطة متخصصة يف مكافحة 
الجمركي�ة،  واملخالف�ات  التهري�ب 
ويف كل دول�ة يوج�د نظ�ام قانون�ي 
خ�اص بالجمارك، ويمك�ن ملجموعة 
دول أن تفّع�ل فيم�ا بينها ما يش�به 
النظ�ام الجمركي املوح�د، أو االتحاد 
الجمرك�ي ملكافح�ة التهري�ب، وعىل 
الرغ�م م�ن أهمية ضبط الح�دود، إال 
أن�ه حت�ى الي�وم ل�م تس�تطع الدول 
ضب�ط حدوده�ا، حيث ال ت�زال دول 
كربى تعان�ي من التهريب، ومس�ألة 
تهريب الاجئ�ن ال تزال ماثلة يف عدد 
من ال�دول، فضاً عن تهريب الس�لع 
التجاري�ة واألموال وغريه�ا، وبالتايل 
ليس من الس�هل ضبط هذا املوضوع 

لدى معظم دول العالم.

اهمية العراق الجغرافية بين صراع العالم وادارة الدولة

يقول الس�يد احم�د الُخميني »ق�دس رسه« يف اليوم الذي 
رج�ع في�ه روح الل�ه الُخمين�ي العزيز من فرنس�ا حيث 
االستقبال املهيب والكثري والحشود حوله تبتهج بانتصار 
الثورة اإلس�امية املباركة معلنة تأييدها يقول: ألتفت اىل 
األمام رأيته يبكي فقلت: س�يدنا الي�وم يوم فرح ورسور 
وس�عادة ملاذا البكاء ؟ فقال لو كانت هذه الحش�ود خلف 

عي »عليه السام« ملا ُقتل .
نع�م! أنه�ا ليلة نج�اح املخطط ال�ذي أعّد الغتي�ال الحق 
والحقيق�ة ومصداق القرآن األبرز ، لقد اُغتيل »عي« الذي 
ش�هد له العدو قب�ل الصديق واملحب قب�ل املبغض والذي 
تناول سريته كل من تعلق قلبه بالعلم واملعرفة ليكون مثل 

»عي« مرفأ الحيارى الذي  يرتشف منه ويروي الضمأ .
ليلة هي كالليايل التي مرت عىل األنبياء واملرسلن »عليهم 
الس�ام« حن لم يكن املجتمع قد وعى لغتهم الس�ماوية 
والتي تريد الخري لهم وتريد لهم أن يأخذوا من الدنيا زبدة 

جمالها وملذاتها الحال.
يَِّباِت ِمَن   )ُقْل َمْن َحرََّم ِزيَن�َة اللَِّه الَِّتي أَْخَرَج لِِعَباِدِه َوالطَّ
ْنَي�ا َخالَِصًة َيوَْم  ال�رِّْزِق ُقْل ِه�َي لِلَِّذيَن آََمُن�وا يِف الَْحَياِة الدُّ

ُل اآْلََياِت لَِقوٍْم َيْعلَُموَن ( اإلعراف 32 . الِْقَياَمِة َكَذلَِك ُنَفصِّ
أمة  كانت مس�لوبة الوعي والبص�رية واألدراك ، ومجتمع 
اس�تعجل وقوعه بي�د الش�يطان الرجيم ول�م ينتفع من 
قامع الش�ياطن، اإليمان املتجس�د عىل شكل برش كان يف 
كل مناس�بة يشري إليه الصادق األمن نبي الرحمة بقوله: 
ي�ا عي انت من�ي بمنزلة هارون من م�وىس إال أنه ال نبي 
بعدي! فض�ا عن الح�وادث واملواقف الت�ي تبن خطورة 
مقتل�ه الذي فّرقت االم�ة عنه تحت وطأة غبائها وس�وء 

رسيرتها .
ولكن هذا املجتمع املفقود يف كل رحلة األنبياء واملرس�لن 
واملعصومن »عليهم الس�ام« موكول ايجاده بزمن اإلمام 
امله�دي املنتظر »عج�ل الله تع�اىل فرج�ه الرشيف« ومع 
غياب�ه املبارك واملخطط هناك نائب�ه بالوصف ومن يقوم 
بمهمة فرش األرض للتمهيد الس�تام املجتمع اإلس�امي 
األصي�ل الحس�يني املق�اوم ومن�ه ينطلق اىل دول�ة العدل 
التي لن يقتل فيها عي مرة أخرى وال يقتل الحس�ن عليه 
السام وال تس�بى زينب مرة ثانية انه مجتمع »الحضارة 
اإلسامية« وعدالة الس�ماء التي بدأت طائعها كما أشار 
املعصومن »عليهم السام« لجغرافيتها وهي قم املقدسة 

وع�ش آل محم�د ..
وم�ن هن�ا علينا ع�دم الس�ماح ألي عبد للش�يطان ومن 
تش�بهت أفعاله بافعال ذلك امللعون ال�ذي اغتاله يوم ترك 
ترك عي وحده ، اما عي الحارض وعي زماننا دونه أرواحنا 

رخيصة وهو قائد سفينة التشيع وحارس اإلسام .
لبيك يا خامنئي ..

البصرية ان ال تصبح سهماً بيد قاتل الحسن ومنه يسدده 
عىل دولة الفقيه ..مقال قادم نلتقي..دمتم(..

ليلة ١٩ رمضان ليلة
 الخرق األمني!

بقلم/مازن البعيجي  

مكافحة التهريب بين الدول .. التعاون مطلب أساسي

بقلم/حسين فلسطين 
تحت تأثري السياس�ة تفاجئ العراقين ومنذ 
االش�هر األوىل لتش�كيل حكوم�ة الكاظم�ي 
بعديد من القرارات الخاصة باملؤسسة األمنية 
سواء عىل مستوى وزارة الداخلية او ما جرى 

عىل مستوى وزارة الدفاع .
 تل�ك الق�رارات الت�ي ش�كلت رفضاً ش�عبياً 
كب�ري خصوصاً فيما يتعلق بأقصاء مس�ؤول 
الدف�اع  وزارة  يف  العس�كرية  االس�تخبارات 
الفريق )سعد مزهر العاق( و إبعاد قائد خلية 
الصقور االستخباراتية )عبد الكريم البرصي( 
مع ربط الخلية عملياتياً بالقائد العام للقوات 
املس�لحة ، لم تكن بنظر املختصن االّ قرارات 
سلبية أدت إىل زعزعة الوضع األمني يف العراق 
خصوص�اً يف مناطق بغ�داد وحزامها اضافة 
لعودة نش�اط تنظيم داعش اإلرهابي الذي بدأ 
بتكثي�ف عملياته اإلرهابي�ة يف قلب العاصمة 
بغ�داد اضاف�ة لتك�رار هجماته ع�ىل القوات 
األمنية يف دياىل واالنبار وصاح الدين وكركوك 
.وعىل ما يبدو أن ذاكرة الشعب العراقي تعود 
بن حن وآخ�ر الحداث إقصاء الش�خصيتن 

تزامناً مع كل حدث إرهابي يقع يف العراق.
وه�ذا ما يش�كل حالة م�ن الغض�ب والحزن 
الش�ديدين ك�ون » الب�رصي والع�اق » كانا 
يؤدي�ان واجبايهم�ا عىل أتم وجه  مس�تغلن 
عامل الخربة الكبرية يف التعامل مع املنظمات 
اإلرهابي�ة اضاف�ة مل�ا يمتلكان�ه م�ن عقيدة 
وطني�ة خالص�ة ومنف�ردة ميزتهما ش�عبياً 
دون اللج�وء إىل الظهور اإلعام�ي عىل الرغم 

من حالة النصب السيايس لهما خصوصاً من 
قبل كتل سياسية طاملا كانت واجهة سياسية 

للتنظيمات اإلرهابية !
ويف ظل تك�رار الهجمات اإلرهابية وما تتمتع 
ب�ه تل�ك التنظيم�ات م�ن أريحي�ة يف التحرك 
واملطاول�ة يف مناطق حزام بغداد ذات األغلبية 
الس�نية ، ل�م تك�ن موج�ودة يف ظ�ل عملي�ة 
الخن�ق األمن�ي الذي مورس س�واء م�ن قبل 

خلي�ة الصق�ور بقي�ادة  )ابو ع�ي البرصي( 
او م�ن خ�ال عمل م�ا يف�وق الح�دود الذي 
العراقية الذي انتهجه )الفريق س�عد العاق( 
، ف�إن عملي�ة اعادتهما بات�ت رضورة أمنية 
قصوى تؤم�ن حياة العراقي�ن الذين احرقت 
ن�ار اإلره�اب أجس�اد املاي�ن م�ن ذويهم ، 
وه�ذا م�ا ع�ىل الحكوم�ة عمل�ه دون النظر 
ألراء بع�ض األحزاب كذل�ك الخروج من دائرة 
الضغوط التي تمارس�ها س�فارات أجنبية يف 
طليعتها سفارتي امريكا والكيان السعودي ، 
فااللتفاف الش�عبي و إعادة االستقرار األمني 
اكثر ما يقرب الش�عب لحكومة تراجعت عن 
ق�رار االبعاد م�ن أجل ام�ن العراق وس�امة 

اراضيه وحماية مقدساته وموارده !
ش�خصياً كل م�ا اتمناه هو تفك�ري الحكومة 
به�دوء ت�ام وحكم�ة و أن تتمع�ن بخارط�ة 
حواض�ن اإلره�اب كالطارمي�ة التي ش�كلت 
عقدة أمني�ة لجميع أنحاء الع�راق والجلوس 
مع ذوي الخربة ممن استنش�قوا غبار معارك 
التحرير فهم األكثر دراي�ة ومعرفة يف طبيعة 
املنطق�ة وتركيابتها وتعقيداته�ا للبدأ بأعادة 

ترتي�ب األوراق ، فالطارمي�ة ق�د كرشت عن 
انيابه�ا يف وق�ت حرج للغاي�ة وأصبحت دون 
أدنى شك منطلقاً للهجمات اإلرهابية األخرية 
خصوص�اً تلك التي تس�تهدف بغداد بن فرتة 

وأخرى.
وحقيقة األمر وحس�ب ما نشاهده من خال 
واقعن�ا األمن�ي يف تلك املناط�ق خصوصا مع 
الهج�وم االخ�ري ف�إن تغيي�ب )الب�رصي( و 
)الع�اق( تس�بب يف أن تك�رش الطارمية عن 
أني�اب اإلره�اب مج�دداً للمارس�ة املزيد من 
القت�ل واإلرهاب ض�د العّزل س�واء من خال 
مفخخاته�ا او رصاص الرش ال�ذي يغدر لياً 
أجس�اد ابناء قواتن�ا األمنية البطلة حش�دنا 

الشعبي املقدس .
وبالت�ايل فإن الع�ودة لتكليفهما واالس�تفادة 
م�ن خزين الخ�ربة التي يتمتع�ان بها حاجة 
ملّح�ة تعج�ل م�ن معالج�ة الوض�ع األمني 
املربك وتصح�ح إىل حد كبري الخلل الذي حدث 
ويح�دث اآلن ، فهل سنش�هد تراجعاً حكومياً 
عن الق�رارات األخ�رية يف ظل ال�رتدي األمني 

الكبري ؟

بعد البصري والعالق هكذا كشّرت الطارمية عن أنياب االرهاب !
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شوكان يباشر بعملية التأهيل 
بعد جراحة الرباط الصليبي

علي الحمادي يقترب من المشاركة مع سوانزي

رئيس الفيفا يحضر افتتاح ملعب الحبيبية

برايتي يتعاقد مع محترفة تونسية بالدراجات 

اتفاق عراقي تايلندي على 
اقامة ملحق المونديال باالمارات

خرس املنتخب العراقي أمام نظريه النيوزلندي 
يف بطول�ة العال�م للمه�ارات االساس�ية لفئة 

الناشئات.
وق�ال رئي�س االتح�اد حس�ن العمي�دي إن 
»منتخب الناشئات لتحدي املهارات االساسية، 

خرس امام منتخب نيوزلن�دا بفرق 4 ثواني«. 
وأوض�ح ان »منتخبن�ا للناش�ئات تفوق عىل 
نيوزلن�دا بف�ارق النق�اط لكنه خ�رس بفارق 
الوقت«، مبيناً ان »العراق سبق وان تغلب عىل 
منغوليا ونيوزلندا يف الدور االول من البطولة«.

اجرى العب فريق كرة السلة بنادي الحشد 
الش�عبي، عملي�ة جراحي�ة ناجح�ة بع�د 

تعرضه لالصابة.
وقال رئيس النادي خالد كبيان ان »الالعب 
احمد ع�ي تعرض لالصابة عىل مس�توى 

الركبة خالل االيام القليلة املاضية«.
واوض�ح ان »ع�ي غاب ع�ن الفريق كونه 
اج�رى عملي�ة جراحي�ة ع�ىل مس�توى 
الركب�ة«، مبيناً ان »العملي�ة تمت بنجاح 

والالعب سيعود اىل املالعب قريباً«.

عملية جراحية ناجحة لالعب سلة الحشد سلة الناشئات تخسر امام نيوزلندا 

مساعد مدرب الشرطة يقدم استقالته 
ووزير الداخلية يشكل هيأة مؤقتة 

قدم األردني هيثم الشبول، مساعد مدرب 
فريق الرشطة بكرة القدم، استقالته من 
مهمته أثناء عودة الفريق من السعودية 
والخروج من تصفيات املجموعة الثالثة 

بدوري أبطال آسيا.
وذكر مص�در مقرب م�ن إدارة نادي أن 
»الفريق عاد اىل بغ�داد يف رحلة من جدة 
ع�ن طريق مطار عمان األردني، ومن ثم 

إىل بغداد«.
وأض�اف: »أثن�اء نزول الفري�ق يف مطار 

عم�ان، علَِم أعض�اء الوفد بأن مس�اعد 
امل�درب هيث�م الش�بول قد غ�ادر املطار 
إىل عم�ان، مقدماً اس�تقالته من مهمته 

كمساعد للمدرب ألتيش«.
وأشار إىل  أن »رئاسة الوفد حاولت إقناع 
الش�بول بالعدول عن اس�تقالته، إال أنه 
أرص عىل ق�راره ليرتك الفريق ويغادر اىل 

العاصمة األردنية«.
وكان فري�ق الرشط�ة بك�رة الق�دم، قد 
ودَّع بطول�ة أبطال آس�يا م�ن تصفيات 

يف  أقيم�ت  الت�ي  الثالث�ة  املجموع�ة 
الس�عودية وخرس من اس�تقالل طهران 
يف الذهاب واإلياب، ومن األهي السعودي 
مرتن أيضا، وخرس من الدحيل القطري 

يف الذهاب وفاز عليه باإلياب.
وبعد ه�ذه النتائج، كس�ب الفريق ثالث 
نق�اط فق�ط، وباملركز األخ�ري من فرق 
املجموع�ة الت�ي تأه�ل عنها اس�تقالل 
طهران كبطل عن املجموع�ة، فيما ودّع 

الدحيل واألهي والرشطة البطولة.

م�ن جهته وج�ه وزير الداخلي�ة عثمان 
الغانمي، بتش�كيل هيئ�ة ادارية جديدة 

لنادي الرشطة الريايض.
وق�ال مصدر يف وزارة الداخلية ان »وزير 
الداخلي�ة امر بدخ�ول اربع�ة ضباط يف 
الهيئ�ة العام�ة لنادي الرشط�ة ومن ثم 

تشكيل هيئة مؤقتة تقود النادي«.
واوض�ح ان »الضابط االربع�ة الذين تم 
اختياره�م من قب�ل الوزير عىل اس�اس 
رياضي�ن والعبن س�ابقن ه�م كل من 

اللواء صب�اح حويش محم�د عميد كلية 
الرشط�ة والل�واء حس�ن خم�اط مدير 
ع�ام الجنائي�ة والعب املنتخ�ب الوطني 
بالطائ�رة واللواء حس�ن س�بهان مدير 
دائرة التقاعد لقوى االمن الداخي والعب 
س�ابق والعمي�د نبيل مطلك ماجس�تري 
تربي�ة رياضي�ة والعب منتخ�ب العراق 

بالفروسية«.
يذك�ر ان هذه الخطوة تأت�ي بعد اخفاق 

الفريق يف دوري ابطال اسيا.

بعيداً عن ضجيج الخارسين، مّمن لم يجدوا وس�يلة للتعويض 
عن خيبتهم بعدم الحص�ول عىل مقعد ضمن مجموعتي دوري 
أندي�ة الدرج�ة األوىل للموس�م 2020-2021 س�وى التش�كيك 
بنزاهة إجراءات بعض اللجان العاملة يف الهيئة التطبيعية، فإن 
ميض األخرية بانجاز اس�تحقاق البطول�ة الثانية يف العراق هو 

ُمنجز مقّدر يف ظرفه وإمكاناته.
برغ�م الفرتة القصري التي ُكلّف بها رئيس الهيئة التطبيعية إياد 
بني�ان وزمالؤه من قبل االتحاد ال�دويل لكرة القدم يف الثاني من 
نيسان عام 2020 عقب اس�تقالة مجلس إدارة االتحاد السابق 
برئاس�ة عبد الخالق مسعود، فإن الهيئة تمّكنت من إدارة أكثر 
من نش�اط مه�م للكرة العراقية يف ظّل تع�اون مالكاتها الفنية 
واإلدارية التي تحّملت ثقل املس�ؤولية لتمشية منافسات دوري 
الكرة املمتاز، وتأمن أفضل ُس�بل إعداد للمنتخب الوطني األول 
يف رحلة تصفيات موندي�ال 2022، ثم توّجهت لتنظيم دوريات 
نعده�ا رشيان الحي�اة للعبة ُخّصص�ْت ألندي�ة )الدرجة األوىل، 
ش�باب املمتاز وشباب األوىل( إضافة إىل بطولتي الرديف ودوري 
الناش�ئن، ألهمي�ة التنافس بن مختل�ف األعمار، واكتش�اف 

املواهب املخبوءة بن زوايا اإلهمال!
ربما نتفق مع زمالء أجتهدوا يف طرح آلية معّينة تسرّي منافسات 
أندية الدرجة األوىل غري ما خّططت له لجنة املس�ابقات برئاسة 
د.حيدرع�ويف، لكن يف النتيج�ة وافقت األندية عىل املش�اركة يف 
التصفيات، وبلغت محّطته�ا النهائية عرب مجموعتن تتنافس 
من مرحلة واحدة، يتأّهل بطالها اىل الدوري املمتاز، مع انتظار 
تس�مية صاحب البطاقة الثالثة بن صاحب املركز 18 يف املمتاز 
وحام�ل بطاق�ة الثان�ي يف األوىل، وبذل�ك تت�م عملي�ة الصعود 
والنزول يف ختام املوس�م كاس�تحقاق ع�ادل للجميع وتعويضاً 
عن املوس�م امللغ�ى 2019-2020 بقرار الهيئ�ة التطبيعية يوم 
2 حزيران 2020 تماش�ياً مع قرارات خلية األزمة باالتفاق مع 

خمسة عرش نادياً إثر التفّش الخطري لجائحة كورونا.
عودة أندية الحسن والدفاع املدني والجنسية والجيش ومصايف 
الجن�وب وس�وق الش�يوخ وعف�ك وكرب�الء ون�وروز وبرايتي 
والرشقاط والعلم والكوفة وغاز الشمال التي تلعب يف املجموعة 
األوىل، والبح�ري والصناع�ة والصليخ وامل�رور وأكد والنارصية 
واالتفاق وبابل والبيش�مركة ودهوك وسامراء والرمادي ودياىل 
وميسان وهي تتبارى يف املجموعة الثانية، تمثل عودة طموحة 
لبعضها بمدربيها والعبيها الذين يس�تذكرون ماضيها الجميل 
يف مواس�م س�ابقة كانت تش�ّكل قلقاً لألندية الجماهريية مثل 
نادي الرمادي )ال الحرص( من بن أكثر الفرق صناعة للنجوم يف 
سنّي التس�عينيات وقد مّثل عرشات الالعبن منتخبات الوطني 
واألوملبي والشباب برباعة، وهم يدينون بالفضل للمدرب الراحل 

مصطفى عمران وزمالء له، أوصلوهم اىل مصاف الكبار.
إن ارهاص�ات م�ا ج�رى يف مباري�ات األدوار املؤهل�ة اىل دوري 
الدرج�ة األوىل، واالعرتاضات املُبالغة يف آلي�ة التنافس وتصنيف 
الف�رق، وما نجم عن ذلك م�ن فقدان بعضها حظوظ التأهل، ال 
تتحّم�ل مس�ؤوليته الهيئة التطبيعية، فقد ت�ّم االتفاق عىل كل 
ذلك بحضور رؤس�اء اتحادات ك�رة القدم الفرعي�ة يوم الرابع 
والعرشين من آب 2020! وعليه فإن س�لوكيات بعض مسؤويل 
األندية كإداري�ن ومدربن وحتى إعالمين مّم�ن فقدوا فرصة 
التواص�ل يف ال�دوري تدينهم أنفس�هم وليس غريهم، فرؤس�اء 
أنديتهم وافقوا عىل تصنيفهم ومش�اركتهم وقبولهم بالنتائج، 
ف�ال يوج�د أي ُم�رّبر لش�ّن هجم�ات متواصلة ُتيسء لُس�معة 
اللعب�ة وتضع الك�رة العراقية يف محل ُش�بهة أم�ام االتحادات 
الدولية يف ظّل مراقبة اإلعالم الخارجي لكل ما يرد يف منشورات 
بعض الزم�الء الذين يتحّمل�ون جزءاً كبرياً مّم�ا يجري كونهم 
لعب�وا أدواراً مرّكبة ب�دالً عن مش�اورين قانونين متخّصصن 
يف الرياض�ة يف�رتض انتدابه�م يف أنديتهم يمض�ون بمقاضاة 
املقرّصي�ن وانتزاع حقوقها إن كانت مضمونة، وهنا يس�تدعي 
الظ�رف إجراء حازم من اتح�اد الصحافة الرياضية إليقاف من 
ُيس�هم يف س�كب الزيت ع�ىل الن�ار دون وعي بدواف�ع االنتماء 

للمحافظة!

مشّككون من الدرجة األولى!

إياد الصالحي

ب�ارش الع�ب املين�اء محم�د جبار 
ش�وكان، عملي�ة التأهي�ل، بعد أن 

خضع لتداخل جراحي يف الركبة.
وقال ش�وكان إنه »خضع للتدخل 
الجراح�ي يف مستش�فى الجامعة 
األمريكي�ة يف ب�ريوت ي�وم اإلثنن 
املايض، وب�ارش أول وحدة تأهيلية 
بع�د أن خض�ع لتداخ�ل جراح�ي 

بسبب قطع يف الرباط الصليبي«.
وبن أنه »عازم عىل تطبيق منهاج 
التأهي�ل بدقة، من أجل مس�ابقة 
الزم�ن للع�ودة مج�ددا إىل املالعب 

بكامل الجاهزية«.
وأشار إىل أن »موسمه الحايل انتهى 
بش�كل رس�مي بس�بب اإلصاب�ة 
وس�ريكز ع�ىل التدريب�ات ليع�ود 

أقوى يف املوسم املقبل«.
يش�ار إىل أن الالعب محمد شوكان 
تع�رض لإلصابة يف مب�اراة فريقه 
منافس�ات  ضم�ن  الك�رخ  أم�ام 

الدوري.

اتف�ق منتخب�ي الع�راق وتايلند، عىل 
ارض محاي�دة القامة مب�اراة امللحق 

املؤهل لكأس الغالم للصاالت.
وق�ال م�درب الفري�ق هيث�م بعيوي 
ان »اتح�اد الك�رة اتف�ق م�ع نظريه 
التايلندي عىل اقام�ة امللحق الفاصل 
املؤهل لكأس العالم لكرة الصاالت يف 

دولة اإلمارات«.
واوض�ح ان »اختي�ار االم�ارات جاء 
الع�راق  يف  إقامته�ا  تع�ذر  بس�بب 

بس�بب مش�اكل تنظيمي�ة وأيضا يف 
تايالند بس�بب قيود فريوس كورونا، 
حيث ينتظر االتح�ادان قرار االتحاد 
اآلس�يوي لكرة القدم لحس�م القرار 

النهائي«.
يذكر ان امللحق س�يقام ذهاباً و اياباً 
يوم�ي 20 و25 أي�ار املقب�ل والفائز 
سيمثل آسيا يف مونديال كرة الصاالت 
الذي سيقام بالفرتة )12 ايلول لغاية 

3 ترشين االول 2021( يف ليتوانيا.

اقرتب مهاج�م املنتخب االوملبي ع�ي الحمادي من 
تمثيل الفريق االول لنادي سوانزي ستي الربيطاني.
وقال والد الالعب إن »عي وبعد تقديمه مس�تويات 
ممي�زة م�ع الفري�ق الرديف، اث�ار اعج�اب الكادر 
التدريبي للفريق االول، الذي ينشط يف دوري الدرجة 

االوىل«.
واوضح ان »ال�كادر التدريبي للفري�ق االول يرغب 
باراح�ة العب�ه ان�دري آيو ومن�ح الفرص�ة لالعب 
ع�ي الحمادي يف آخر مبارات�ن امام ديربي كاونتي 
وواتف�ورد«. يذك�ر ان س�وانزي ضم�ن مقع�ده يف 

مباريات التأهيل اىل الربيمريليغ.

اك�د االتحاد العراق�ي للدراجات، عن وصول 
أول محرتف�ة تونس�ية لتمثي�ل أح�د األندية 

بالعراق يف اربيل.
وقال س�اجد سليم املنس�ق االعالمي التحاد 
الحج�اج  »رح�اب  إن  العراق�ي  الدراج�ات 
العبة تونس�ية بالدراجات تحرتف ألول مرة 
يف الع�راق مع ناٍد عراقي وه�و نادي برايتي 
من اربيل وتطمح أن يكون لها حضور مميز 

مع الالعبات العراقي�ات وهذه رحلتها االوىل 
يف االحرتاف حيث س�بق لها أن حققت نتائج 

متقدمة عىل مستوى العرب وآسيا«.
واضاف انها »انضمت رس�مياً لنادي برايتي 
وع�ربت عن س�عادتها لتواجدها ب�ن أهلها 
وبلده�ا الثان�ي الع�راق وأنها تس�عى لنقل 
خربتها واالسهام يف النهوض بلعبة الدراجات 

العراقية«.

 30 العم�ر  م�ن  »تبل�غ  انه�ا  اىل  واش�ار 
عام�ا وس�جلها الري�ايض حاف�ل بااللقاب 
واملش�اركات القارية والدولية أبرزها ذهبية 
العرب والبطولة العربية وش�اركت مع فريق 
يف )اي ب�ي( البحريني حي�ث اختارت رحاب 
الحجاج تغيري بداي�ة تجربتها من املنامة إىل 

أربيل«.
وتاب�ع انه�ا »حقق�ت نتائج جي�دة جدا مع 

املنتخ�ب التونيس يف البط�والت العربية منها 
بطولة الع�رب يف مرص وبطل�ة تونس ألكثر 
من م�رة وبطولة العالم للمارث�ون الدراجي 
ع�ام 2020 يف مرص ويف ع�ام 2007 حصلت 
عىل املركز الثالث يف البطولة العربية وحصلت 
عىل لقب كأس العرب يف مرص عام 2008 ويف 
عام 2011 حصلت عىل املركز األول يف بطولة 

العرب يف قطر«.

كش�ف وزي�ر الش�باب والرياضة 
عدنان درج�ال، أن رئيس االتحاد 
»فيف�ا«  الق�دم  لك�رة  ال�دويل 
س�يحرض افتتاح ملعب الحبيبية 
العاصم�ة بغ�داد، واصفاً  رشقي 
بأنه س�يكون »ملحمة  االفتت�اح 

كروية«.
ع�ىل  منش�ور  يف  درج�ال  وق�ال 
صفحته يف فيس�بوك، »سيش�هد 
افتت�اَح ملع�ب الحبيبي�ة ملحمًة 
كروي�ًة ب�ن تش�كيل م�ن نجوِم 
الفرِق العربي�ة واملنتخب العراقي 

فض�اًل عن فقراٍت أُخ�رى مميزٍة, 
وبما يليُق بسمعِة البلِد وتاريخِه«.
واض�اف »اليوَم األخري من جولتنا 
الخليجي�ة ش�هَد اجتماًعا مطواًل 
مع رئي�س االتح�اد ال�دويل لكرِة 
الق�دم جيان�ي إنفانتين�و، ال�ذي 
وعَد بحضور حف�ِل افتتاِح ملعب 
املدين�ة يف الحبيبي�ة«، ُمع�رًبا عن 
»رغبتِه التامة برفِع الحظر الكي 
ع�ن املالعِب العراقية، ال س�يما يف 
ظِل رفِع الحظر عن مالعِب أربيل 

والبرصة وكربالء«.



أكد أويل جونار سولس�كاير مدرب مانشسرت يونايتد، أنه يتمنى 
أن يس�اهم تط�ور الفريق ه�ذا املوس�م يف إقناع العب الوس�ط 
الفرن�ي بول بوجبا ومهاج�م أوروجواي إدينس�ون كافاني يف 
البق�اء بأولد ترافورد.وينتهي عقد بوجب�ا الفائز بكأس العالم، 
واملنض�م إىل يونايت�د م�ن يوفنتوس يف 2016 مقاب�ل 89 مليون 
إسرتليني عام 2022.وقال سولسكاير، الذي يحتل املركز الثاني 
يف ال�دوري اإلنجلي�زي املمت�از، ووض�ع قدما يف نهائ�ي الدوري 
األوروب�ي: »يعرف بوجبا مش�اعري تجاهه لذا أريد أن يس�تمر 

هنا«.

وأض�اف: »يتعلق األمر بالبيئة الت�ي نتطور فيها والتحديات من 
أج�ل األلقاب«.ووص�ل كافاني إىل يونايتد يف ترشي�ن األول، بعد 
التعاق�د لعام واحد م�ع خيار التمديد لع�ام آخر.وتابع: »يعرف 
بوجبا وإدينس�ون أننا نملك عقلي�ة الفوز، لكننا برش ومن املهم 
االس�تمتاع باللعب للفريق.. إذا ش�عرا بأن الفريق يتطور فربما 
فرصنا أكرب يف اإلبقاء عليهما«.وقال وكيل بوجبا يف كانون األول، 
إن الالعب ليس سعيدا ويحتاج لتغيري عىل مستوى األندية إلحياء 
مس�ريته.وأوضح أن عالقته مع بوجبا، الذي دربه عىل مستوى 
الناشئني، ساعدت الالعب الفرني يف استعادة مستواه املعهود.

أكد كارلو أنش�يلوتي م�درب إيفرتون، أن آمال 
فريق�ه تقلص�ت يف التأهل إىل بطول�ة أوروبية 
املوسم املقبل، معربا عن أمله أال تكون النتائج 
الس�يئة ع�ىل أرض�ه مكلف�ة بش�دة يف نهاي�ة 
املوسم. وسجل أنور الغازي هدفا قرب النهاية، 
لينت�زع أس�تون في�ال االنتص�ار 2-1 بعدم�ا 
س�جل دوميني�ك كالفرت-لوي�ن ه�دف إدراك 
التعادل إليفرت�ون، وألغى تقدم املنافس بهدف 
س�جله أويل واتكنز.وبق�ي إيفرت�ون، الذي فاز 
م�رة واح�دة يف آخر 10 مباري�ات عىل أرضه يف 
ال�دوري، ثامنا برصي�د 52 نقطة، ويتأخر ب�9 
نقاط عن تش�يلي رابع الرتتيب قبل 5 جوالت 
ع�ىل النهاية.وق�ال اإليط�ايل أنش�يلوتي لهيئة 
اإلذاعة الربيطاني�ة )بي.بي.يس(: »لقد أهدرنا 
فرصة كب�رية للبقاء يف ال�راع. نحن نبقى يف 

السباق لكن بفرص أقل وبصعوبات أكرب«.

املباراة  نب�دأ  »ل�م  وأضاف: 
بالش�كل املطل�وب ملثل هذه 

مب�اراة  كان�ت  املواجه�ات. 
مهم�ة وكن�ا نحت�اج إىل نتيجة 

مهمة«.
إيفرتون عىل  نتائ�ج  وتتناق�ض 
أرضه مع نتائج�ه خارج ملعبه، 
حي�ث ف�از الفري�ق 10 مرات يف 
16 مب�اراة خارجي�ة، وخرس 3 
إيفرتون  فقط.ويلع�ب  مرات 

يف ضيافة وست هام يونايتد 
خامس الرتتيب، يوم األحد 

املقبل.
اىل ذل�ك أك�د تقري�ر 

إسباني،  صحفي 
نادًي�ا  إنجليزًيا أن 

جدي�ًدا انضم إىل س�باق التعاقد مع 
أجوي�رو،  س�ريجيو  األرجنتين�ي 
مهاجم مانشسرت سيتي.وينتهي 
عق�د أجوي�رو م�ع الس�يتي يف 
املوس�م الح�ايل، وأعل�ن الن�ادي 
الصي�ف  س�ريحل  الالع�ب  أن 
»موندو  لصحيف�ة  املقبل.ووفًق�ا 
ف�إن  اإلس�بانية،  ديبورتيف�و« 
إيفرت�ون يرغب بق�وة يف الحصول 

عىل خدمات أجويرو مجاًنا.
وأش�ارت الصحيف�ة إىل أن أجويرو ال 
يزال عىل رادار برشلونة، لكن الصفقة 

لن تكون سهلة.
يذك�ر أن املهاج�م األرجنتين�ي يحظ�ى 
أيًض�ا باهتمام تش�يلي وتوتنهام وليدز 

يونايتد يف الدوري اإلنجليزي املمتاز.

أنشيلوتي يؤكد تقلص آمال فريقه بالتأهل إلى بطولة أوروبية
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أش�اد يوليان ناجلس�مان، املدير الفني لن�ادي اليبزي�ج األملاني، بأداء 
فريق بوروسيا دورتموند يف مباراة نصف نهائي كأس أملانيا.

كان دورتموند تمكن من الفوز بخماس�ية نظيفة عىل هولشتاين كيل 
ليصع�د إىل نهائ�ي البطولة، حيث س�يواجه اليبزيج يف ال��13 من آيار 

الجاري، كما سيلتقي الفريقان أيضا يف الدوري يوم السبت املقبل.
ويف أعقاب املباراة قال ناجلس�مان: »بوروسيا دورتموند حاليا يف حالة 

مزاجية جيدة وقد فاز بجدارة عىل هولشتاين كيل«.
وع�ن مباراة نهائ�ي الكأس، قال ناجلس�مان إنه يتطل�ع إىل أن يكون 
النهائ�ي »مفتوحا ومث�ريا ونحن عازمون بطبيعة الحال عىل حس�مه 

لصالحنا«.
يذكر أن ناجلسمان، الذي سيتوىل تدريب بايرن ميونخ يف املوسم املقبل، 
خاض 10 مباريات كمدرب )لهوفنهايم واليبزج( أمام دورتموند فاز يف 

مباراة واحدة وتعادل يف 4 وُهزَِم يف 5 مباريات.

كشف تقرير صحفي إنجليزي، دخول 
تش�يلي يف س�باق مع برشلونة عىل 

صفقة صيفية من الكالتشيو. 
وبحس�ب صحيف�ة »دي�ي ميل« 
الربيطانية، فإن تش�يلي يرغب 
يف خطف الفرني أدريان رابيو، 
نج�م وس�ط يوفنت�وس، قب�ل 

االنتقال إىل برش�لونة. وأضافت الصحيفة، أن 
يوفنتوس يفك�ر جدًيا يف التخل�ص من رابيو 
هذا الصيف، رغم أهميته الكبرية مع الفريق، 
وخوضه 41 مباراة يف مختلف املسابقات هذا 
املوس�م، وذلك يف ظل األزمة املالية التي يعاني 
منها النادي.وأوضحت الصحيفة، أن برشلونة 
ع�اود اهتمامه بضم رابي�و، والذي كان قريًبا 

م�ن كامب نو قبل انتقال�ه ليوفنتوس، إال أنه 
س�يلقى منافسة رشسة من تش�يلي، الذي 
بدأ يستعيد بريقه تحت قيادة توماس توخيل.  
واختتمت الصحيفة، بأن يوفنتوس س�يوافق 
عىل عرًضا قيمته 17 مليون جنيه إس�رتليني 
لبيع رابيو، الذي انضم إىل اليويف قبل موسمني 

يف صفقة مجانية.

يعتق�د النجم األملاني، فيليب الم، قائد 
بايرن ميونخ السابق، أن الفريق الذي 
يلع�ب تح�ت قي�ادة بي�ب جوارديوال 
لي�س  س�يتي،  مانشس�رت  يف  حالًي�ا 
موهوًب�ا مثل برش�لونة عندم�ا دربه 

اإلسباني.
وق�ال الم، خ�الل تريح�ات نقلتها 
»يف  اإلس�بانية:  »م�اركا«  صحيف�ة 
برش�لونة، كان لدى جواردي�وال 4 أو 
5 العب�ني يتواجدون يف تش�كيل العام 
بشكل ثابت.. يف مانشسرت سيتي ليس 
لديه ذلك، رغم االستثمارات الكبرية«.
وأض�اف: »كم�ا ذكر جواردي�وال ذات 
م�رة، النج�وم الش�باب مث�ل كيليان 
مبابي ونيمار يفضلون املدن الكربى، 

مث�ل لن�دن وباري�س، أو األندية ذات 
التاريخ الكبري«.

وأردف: »بمعي�ار بي�ب نفس�ه، ف�إن 
مانشس�رت س�يتي لن يكون املرش�ح 

املفضل لدوري أبطال أوروبا«.
يف  جواردي�وال  أس�لوب  الم  ووص�ف 
ك�رة القدم بأنه »احتف�اء بالفردية«، 
متابًع�ا: »نعرف جميًع�ا أن املباريات 
كب�ار،  العب�ون  يحس�مها  الكب�رية، 

فاإلبداع أهم من التكوين البدني«.
وختم النجم األملاني، الذي تدرب تحت 
قي�ادة جواردي�وال يف باي�رن ميونخ: 
»إنه )جواردي�وال( يعمل عىل دور كل 
فرد يومًيا.. ويفعل ذلك بشغف لم أره 

من قبل«.

سولسكاير يتمنى بقاء بوجبا وكافاني

الم: السيتي الحالي
 ليس برشلونة جوارديوال

ناجلسمان يشيد 
بمستوى خصمه دورتموند

مورينيو: انا جاهز 
 للتدريب في ايطاليا

تشيلسي يسعى للتعاقد مع رابيو

أكد تقرير صحفي إس�باني، ، أن مشاركة رافائيل فاران، 
مدافع ريال مدريد، أمام تش�يلي األربعاء املقبل، يف إياب 
نصف نهائي دوري أبطال أوروبا باتت معقدة.وكان فاران 
قد تعرض إلصابة مفاجئة، خالل مواجهة أوساس�ونا، يف 
الليجا.ووفق�ا لصحيفة »م�اركا« اإلس�بانية، فإن فاران 
يعان�ي من انزعاجات يف س�اقه اليمنى، ومش�اركته ضد 
تش�يلي تبدو معق�دة اآلن.وأش�ارت إىل أن امل�درب زين 

الدي�ن زيدان قد يضط�ر اآلن إىل إعادة س�ريجيو راموس 
إىل التش�كيلة األساس�ية، يف وق�ت أقرب مم�ا كان يرغب 
فيه.ويأم�ل زي�دان أن يكون فيدي فالف�ريدي متاًحا مرة 
أخرى أمام تش�يلي، حيث إن الالع�ب األوروجوياني تم 
اختباره، وجاءت النتيجة سلبية، يوم األربعاء.وسيخضع 
فالفريدي الختبار جديد، وإذا جاءت النتيجة س�لبية مرة 

أخرى، سيسمح له باالنضمام إىل زمالئه يف الفريق.

كش�ف امل�درب الربتغايل جوزي�ه مورينيو، 
ع�ن موقفه م�ن تدريب أح�د منافي إنرت 
ميالن مس�تقباًل، بعد أن رحل عن توتنهام 

هوتسبري مؤخرا.
ويع�د موريني�و أح�د املدرب�ني املميزين يف 
تاريخ اإلنرت، بعد أن قاد النرياتزوري لحصد 

الثالثية التاريخية يف 2010.
وقال مورينيو، يف تريحات أبرزها موقع 
»فوتب�ول إيطاليا«: »كنت أحاول الس�ري يف 
اتجاه أصدقائ�ي. أين الناس الذين تواجدوا 
يف عهدي؟ نفس الرئيس؟ نفس املالك؟ أين 
الالعبني الذين كان�وا معي؟«.وأضاف: »أنا 
ممت�ن لهم جميعا. لق�د دفعتهم من خالل 
عم�ي لتحقيق الف�وز، إنني أعط�ي كل ما 

لدي لكل ناٍد«.
وتاب�ع موريني�و: »عندم�ا أغ�ادر األندية، 
أقول فقط األش�ياء الجيدة ع�ن النادي. أنا 
لست من األشخاص الذين يناقشون األمور 
غ�ري الس�ارة. أن�ا دائم�ا أذه�ب إىل األمور 
اإليجابية«.وواص�ل: »إنرت! لق�د فزت بكل 
يشء م�ع إنرت. هناك عاطف�ة خاصة، لكن 
إذا اضط�ررت للذه�اب إىل إيطاليا ذات يوم 

لتدريب فريق منافس، فلن أفكر مرتني«.
وخت�م موريني�و« »لدي طريق�ة احرتافية 
يف النظ�ر إىل األش�ياء. وأش�عر بالرضا مع 

نفي«.

كل�وب  يورج�ن  أك�د 
أن  ليفرب�ول،  م�درب 
فرص مش�اركة املدافع 
فريجي�ل ف�ان دايك مع 
هولندا يف بطولة أوروبا 
ه�ذا الع�ام تتوقف عىل 
تعافي�ه وعودت�ه للع�ب 
بجاهزية تامة، مشددا عىل 
أنه ال يمك�ن التعجي�ل بعودته.

وخضع فان دايك )29 عاما( لجراحة 
يف الركب�ة يف ترشين األول، وقال كلوب 
يف وقت س�ابق إن موع�د بطولة أوروبا، 
الت�ي تنطل�ق يف حزيران، مبك�ر جدا عىل 
م�درب  ب�ور  دي  فران�ك  املدافع.وأوض�ح 
هولن�دا، أنه لن يس�تدعي فان داي�ك، إال إذا 

كان مستعدا للبطولة.وعلق كلوب: »ركبة فريجيل هي 
التي ستحدد، وال أريد عرقلته، لكن ال يمكن إجباره عىل 
العودة أيضا«.وأضاف: »بعد 10 أشهر أو 11 شهرا من 
الغي�اب ليس م�ن املمكن التدريب أس�بوعيا ولعب كرة 
القدم. ال أحد يمنعه وأعد الناس يف هولندا ويف أي مكان 
بذل�ك، لكن ال يمكن الضغط علي�ه للعب فنحن نتحدث 

عن العب ومسريته«.
ولم يعد فان دايك للتدريبات بش�كل كامل مع ليفربول 
لكن�ه أظه�ر عالم�ات ع�ىل التحس�ن.وواصل امل�درب 
األملاني: »يحاول أن يكون جاهزا يف أرسع وقت ممكن. 
يف الوق�ت الحايل ال يعرف أح�د موعد عودته لكن يمكن 
تخيل ضيق الوقت مع بطولة أوروبا ألنه لم يتدرب مع 
الفريق، ولن يفعل ذلك يف األسابيع املقبلة لذا ال أعرف«.

وختم: »لكنه قرار فريجيل يف النهاية، وس�يتعلق القرار 
بشعوره بركبته«.

إصابة فاران تجبر زيدان على اشراك راموس

كلوب يستبعد مشاركة فان
 دايك  في اليورو 
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الثقافـي

أبيات خالدة في الذاكرة
مختارات من أقوال المشاهير

اإلمام الحسني »عليه السالم«
من كفل لنا يتيما قطعته عنا محبتنا باستتارنا فواساه 
من علومنا التي س�قطت إليه حتى أرش�ده و هداه قال 
الله عز و جل يا أيها العبد الكريم املوايس أنا أوىل بالكرم 
من�ك اجعلوا له ي�ا مالئكتي يف الجنان بع�دد كل حرف 
علمه ألف ألف قرص و ضموا إليها ما يليق بها من سائر 

النعم.
إن تك������ن األم��وال للرتك جمعه�ا ف����ما ب��ال 

مرتوك به املرء يبخُل؟
إن تك���ن األرزاق قس�����ماً م�قّدراً فقلّة سعي املرء 

يف الكسب أجمل
إن تكن األب�دان للموت انش�أت فقتل امرء بالس���يف 

يف الله أفضل.

»1«

تمسُك طرف الشغف 

بربودة فائقة

والنار تأكل مني حيزا 

بوجع 

القلب املتشظي بسكني

البوصلة

»2«

أكثر وضوحاً ، 

حينما تغلق منافذ السمع

وتوصد 

أبواب البوح الفاسد 

عرب قنوات املعنى ...

فهناك من يزرع 

الصمت..

خناجر تحز خارصة الصبح .

»3«

حني

يهاجر الحاملون  باحة الشِعر ....

تنتفض القصائد

الحزينة ... 

نهادن أنفسنا  و نغني 

ونحن مازلنا يف آخر العهد

»4«

أصبحت الشوارع  خاوية

يف عيون املارة ... إلن الضوء

نام عىل وسائد الرصيف

يفتح صدره الرحب ... 

للذين غادروا أجسادهم

الطرية عند اقرب مقربة 

تتوشح بالحزن

املراقب العراقي/ متابعة...
»س�ارة« بطلة الرواية التي فقدت أمها 
ي�وم والدتها، وفق�دت »أحمد« بعد عام 
من زواجها، وكانت سبباً يف وفاته ليس 

بإرادة منها وبقيت عالقة بماضيها. 
و«ملياء« الت�ي أصابها جنون الحب ولم 
يك�ن طريقها إىل الس�عادة التي حلمت 
بها عندم�ا تزوجت برج�ٍل متزوج رساً 
فانته�ى زواجه�ا بالطالق بع�د معرفة 

زوجته وأهلها. 
و«دين�ا« التي أحبت زير نس�اء وعندما 
تزوجته عاش�ت يف ش�ٍك دائ�ٍم، وعذاب 
نف�ي إىل أن اكتش�فت خيانت�ه يوم�اً 

وتسببت يف مقتله. 
و«وردة« الت�ي رقصت فرح�اً يوم وفاة 
زوجه�ا ألن�ه قت�ل ابنته�ا دفاع�اً عما 

يسميه »رشف«. 
أم�ا أبط�ال الرواية م�ن الرج�ال فنجد 
»أحم�د« الذي اعرتف لزوجته »س�ارة« 
بأن�ه أح�ب فت�اًة أخ�رى قبله�ا، لكنها 
هجرته وتزوجت بغريه. و«قيص« الذي 
أح�ب »س�ارة« بصم�ت واح�رتم رغبة 
أخي�ه »أحم�د« بال�زواج منه�ا، تركها 
لس�عادتها كما كان يظن.. فاكتشف أن 
تضحيته م�ن أجل أخيه ذهبت س�دى. 
و«عبد الرحمن« الذي اختار الجهاد عىل 

أن يبقى بجانب عائلته.
تحاول هذه الرواية الق�ول بأننا بعد أن 
نمتلك ما نح�ب يكون أمامن�ا خياران، 

إما أن نرىض به مهما كان أو أننا – كما 
نفع�ل دائماً كب�ر- نب�دأ بالبحث عن 
يشء جديد، يشء يشعل رغبتنا بالبحث 

والتح�����دي، يشء يجع�ل خياراتن�ا 
أضي�ق، لنبح�ث عن�ه ثاني�ًة يف وج�وه 

اآلخرين.

ما يميز هذه الرواية هو ثقافة مبدعتها 
ومرجعياتها اللغوية، فقد كشف الرسد 
عن ق�درة فائقة يف اس�تخدام املنولوج 
الداخيل، والتعاقب الزمني يف الذكريات، 
لل�رسد،  الدائ�ري  املس�ار  واس�تخدام 

والتداخل بني املعيش واملروي.
 ورص�د م�ا ي�دور يف ذهن الش�خصية 
من خالل جزئيات ش�ديدة الخصوصية 
لك����ل  النفس�ية  بالحال�ة  مرتبط�ة 

شخصية. 
كما يلعب الحضور الشعري كمقاطع ال 
محكيات دوراً يف اخرتاق امليثاق الرسدي 
الحك�ي،  رتاب�ة  ك�رس  ويف  التقلي�دي، 
كمكث�ف  وليعم�ل  أبع�اده،  وتوس�يع 
حكائ�ي مل�ا ت�م رسده يف ك���ل وح�دة 

رسدية. 
أما اس�تدراج اللوحة التشكيلية كتقنية 
الرواي�ة  عن�وان  عليه�ا  ات�كأ  رسدي�ة 
»سحابة أورت«، فب�����دا أمراً مدهشاً 
عندما نلحظ رغبة الراوي يف تجس����يد 
القول الرسدي بمع�����طى مادي من 
خ�ارج الج�����ن�س األدب�ي، لتقريب 

املعنى إىل ذه��ن املتلقي.
 »م�ا ل�م يدرك����ه صاح�ب املعرض، 
أنن�ا جميع�اً نحمل س�حابة أورت فوق 
رؤوسنا، س�اه����ني عن اللحظة التي 
ق�د ترضبنا بها بأح�د أنوارها املتأللئة، 
حاملة خالصاً ال نريده، وإن كان بعضنا 

يتمناه«.     

»سحابة أورت« اللوحة التشكيلية كتقنية سردية
الش��ائكة  العالقة  يف  يبحث  روايئ  أورت« نص  »س��حابة 
ب��ن الح��ب والغف��ران أبدعت��ه الكاتب��ة ابتس��ام الحس��بان 
العاطفي��ة،  التجرب��ة  يف  المأس��اوي  الجان��ب  ع��ن  للتعب��ر 
وتفعل ذلك عرب اس��تدعائها لمحطات وذكريات ال تنىس يف 

حياة أبطالها من الجنسن. 

محمود درويش 

يا موت انتظر يا موت

حتى أستعيد صفاء ذهني يف الربيع

وصحتي

لتكون صياداً رشيفاً

ال يصيد الظبي قرب النبع

ولتكن العالقة بيننا ودية

لك ما تشاء  

ويل التأمل يف الكواكب

»الثعلب اليمني المتوحش« شاعرة تهتم بجذورها العربية
املراقب العراقي/متابعة ...

يف مجموعته�ا األوىل »الثعل�ب اليمن�ي 
اليمني�ة  الش�اعرة  تهت�م  املتوح�ش« 
املغرتبة ثريا املنترص بجذورها العربية، 
وذلك بواس�طة الخيال واملفردات وبناء 
الن�ص. وتأخذ الحياة، وهي كلمة تعني 
أيضا بالعربية »البق�اء« موقعا مركزيا 

يف قاموس وجماليات شعريتها.
تقول الش�اعرة يف »إرش�ادات لالهتمام 

بجذور حديقتك«:
»الحي�اة باللغ�ة العربية تعن�ي احرتام 
ال�ذات – وه�ذا يعني أن أح�رتم غابتي، 

وجبايل، وآباري«.
واملجموعة تتضمن أيض�ا ترجمة لعدة 
قصائ�د ه�ي أساس�ا للش�اعر اليمني 
)ت�ويف  الربدون�ي  الل�ه  عب�د  املع�روف 

.)1999
وبينها صور فوتوغرافية لرجال ونساء 
من اليم�ن – وربما هي ألفراد من عائلة 
الش�اعرة – لكن مع الحرص عىل إخفاء 

العيون أو إلغائها.
وواح�دة م�ن أه�م قصائ�د املجموع�ة 

وهي بعن�وان  برفقة كل�ب تنظر بجرأة 
للتع�ارض التقلي�دي الثقايف بني املس�لم 

والكالب. تقول فيها:
هناك مرتاح)2(

آخر عند املوقد،
الرأس عىل ركبة أحدهم

وكأنهم رصعوه.
وم�ن الواض�ح أن الش�اعرة تس�تعمل 
كلمة املرت�اح، وهو مصطلح عربي يدل 
عىل املارق، لتشري به للكلب. ومع تفاقم 
الس�خرية، تصب�ح ال�كالب يف القصيدة 
أق�رب للقلب وأق�رب للطبيعة البرية. 
ومع أن ش�عرية املنت�رص هجينة فهي 
تغني عملها بشكل مؤثر. وهكذا تتطور 
الظاه�رة البرصية للنص�وص واللغات 
والثقاف�ات يف ه�ذه القصائ�د، وتق�دم 
يف النهاي�ة خربة ذات طبيعة سياس�ية 
الطريق�ة  وبه�ذه  آن.  يف  وش�خصية 
سيكتشف القراء روح املرأة الشابة التي 
تضل سبيلها وس�ط قصائد املجموعة، 
وه�ي ترتدي »أحق�اد مدينته�ا كما لو 
أنه�ا حجا« كم�ا ورد يف قصي�دة »صيد 

روح البنات«.
ف�ازت املجموعة بجائ�زة والت ويتمان . 
وق�د صدرت يف 6 نيس�ان ع�ن دار غراي 
ولف بريس. ويبلغ حجمها 112 صفحة.

املراقب العراقي/ متابعة...
تحرض مش�اعر املرأة وش�ؤونها اليومية 
التي تشكل تفاصيل حياتها حضوًرا الفتا 
يف كتاب »انتفاضة امرأة« للكاتبة املغربية 
حن�ان عم�اري، وتق�ّدم ع�رب نصوص�ه 
لوحة مكتملة من الحاالت النفس�ية التي 
تعرتي كل ام�رأة؛ من فرح وحب ورصاخ 

وشكوى وآالم.
وج�اء الكت�اب ال�ذي ص�در ع�ن »اآلن 
ن�ارشون وموزع�ون« يف األردن يف 122 
صفحة من القطع املتوس�ط، وش�كرت 
الكاتبة يف بدايته مجموعة من أساتذتها 
الذين رعوا موهبتها ومهدوا لها طريقها 
نحو آفاق اإلبداع، كما شكرت إضافة إىل 
عائلتها الصغرية التي كانت سنًدا لها يف 
جميع املراحل، أهَل مدينتها »السّمارة« 

وكلَّ من آمن بموهبتها.
وتوج�ه عم�اري رس�الة إىل القارئ يف 
املقدمة تنبه�ه فيها إىل أن هذا الكتاب: 

»عب�ارة ع�ن خواط�ر ونص�وص مليئ�ة 
نت من  بتج�ارب تفيدك يف حيات�ك إن تمكَّ
تأويل كّل فراغ محذوف، وفّك ش�يفرة كّل 

س�واد مكتوب«. وتصف الكتاب بأن ثيمة 
الحزن تس�يطر عليه، لكنه حزن مقصود 
فه�و يجعل من صفحات الكتاب س�فينة 

تع�رب بالق�ارئ عرب الزمن الذي ش�هد 
مجموع�ة التجارب هذه ب�كل ما فيها 
من شجو وانفعاالت.وتحفل النصوص 
بمش�اهد متنوع�ة اختارته�ا الكاتب�ة 

بعناية كي تحمل رسالتها إىل القارئ
ش�فافة  لغ�ة  الكاتب�ة  لغ�ة  وج�اءت 
واضحة وق�ادرة عىل بلوغ املراد بأقرص 
الط�رق دون تكلف، ومزج�ت فيها بني 
الطويل�ة  والجمل�ة  القص�رية  الجمل�ة 
بحس�ب املوقف وطبيع�ة املوضوع الذي 
تعالجه العب�ارة. واس�تخدمت أكثر من 
طريق�ة م�ن ط�رق الخط�اب، فتحدثت 
أحياًنا بضم�ري املتكل�م، وأحياًنا بضمري 
الغائب، وأحياًنا بضمري املخاطب. وتنوع 
مصدر الخط�اب يف أكثر من نص، فكانت 
تنتق�ل م�ن خط�اب ع�ىل لس�ان األنث�ى 
إىل خط�اب ع�ىل لس�ان الذك�ر. ورغم أن 
املوضوع الرئيي يف نصوصها كان األنثى 
ومشاعرها وخلجاتها يف هذا العالم، إال أن 
النص�وص حفلت أيضا بجوانب إنس�انية 
واجتماعي�ة  وطني�ة،  وجوان�ب  عام�ة، 

متنوعة.

  »انتفاضة امرأة«  خواطر ونصوص مليئة بالتجارب

جلسة تأبينية على روح الشاعر 
مروان عادل حمزة 

 تح�اول رواية»تلك أس�فاره« لعيل حس�ني 
يوسف ضخ أكرب كمية من الجهد الفلسفي 
واألف�كار والتحلي�ل وح�وارات وكل م�ا له 
عالق�ة بالفلس�فة م�ن أج�ل تبئ�ري فك�رة 
الرواي�ة لتكون هي الحاضنة األوىل واألخرية 
ل�ه، ولتك�ون ايضا غط�اء لكل املس�تويات 
التدويني�ة، ألن اللعب�ة األساس�ية يف ه�ذه 
الرواي�ة ت�ؤدي دور الضخ لزيادة مناس�يب 
املعلوم�ة الفلس�فية الت�ي تب�دأ بالعن�وان 
ليكون بوابة املدينة الفلسفية التي يدخلها.. 
وعالقة املفردة أس�فار بالفلسفة أقوى من 
عالقته�ا باملت�ن ال�رسدي وحت�ى الحكائي 
الذي يري�د إع�الء قامته من أجل املنافس�ة 
مع املستوى الفلس�في التي كونتها الفكرة 

األساسية.
وأضاف : م�ا يبدو عىل الرواية انها س�ريية 
بث�وب رسدي، أو رسد ارتدى ثوب الس�رية، 
ول�ذا ف�ان األس�فار هنا ال تعني س�وى تلك 
املركب�ات الت�ي تحم�ل ن�واة كل حركة من 
الت�ي س�اهمت يف  الح�ركات والش�خوص 
إعط�اء ملم�ح الش�خصية بعدها الس�ريي 

وبالنتيج�ة الوص�ول إىل امللم�ح الفلس�في 
الذي تريد الرواية قوله. األسفار هي فصول 
حياتي�ة يحمله�ا املت�ن ال�رسدي بطريق�ة 
واالتجاه�ات،  النواح�ي  املتع�ّدد  التقش�ري 
فهي أس�فار فلسفية وسياسية واجتماعية 
وعالقات وتضاربات وتبيان وحتى ازدواجية 
الشخصية يف القراءة األولية ملعنى القصدية 
التي ت�دور رحاها بني أس�فار الرواية، وقد 
يجد املتلقي أن ) أس�فاره( ال تبدو مطابقة 
للم�راد التأوي�يل م�ن خ�الل نتائ�ج البحث 
الس�ريي ب�ل أراده�ا أن تك�ون عالم�ة دالة 
ع�ىل محاول�ة إيصال كل ما يري�ده من أجل 
التماه�ي م�ا بني طريق�ة ال�رسد وطريقة 
أس�فارها  بع�ض  يف  الرواي�ة  الحك�ي، ألن 
عب�ارة عن مت�ن حكائي أكث�ر مما هو متن 
رسدي من خالل العالق�ة التي تربط الراوي 
بالشخصية الرئيس�ية )محسن( وهو بهذا 
جعل من العنوان ليس بابا للدخول إىل مدينة 
ال�رسد بل ه�و غاي�ة التقطي�ع واالنتقاالت 
الرسدية التي فرش�ها الروائي عىل مس�احة 
واس�عة تبدأ من الطفول�ة إىل لحظة االعدام 

وم�ا يليه�ا وم�ا قبله�ا وم�ا جاوره�ا.
وتاب�ع :تن�ص فك�رة الرواي�ة ع�ىل الفع�ل 
الفلس�في ملدرس فلس�فة ينظ�ر إىل الحياة 
بعني أخ�رى ال ينظر له�ا املجتمع وال تنظر 
ل�ه القوة السياس�ية املتس�لطة الت�ي تذكر 
يف التأوي�ل الحكائ�ي ع�ىل انه�ا تمت�د م�ن 
الس�بعينيات حت�ى س�نوات الحص�ار وما 
بع�ده وه�ي تراق�ب حركة الش�خصية مع 
م�ا يجاورها من ش�خصيات تتع�دد بتعدد 
األس�فار، وتتنق�ل بطريقة التدوي�ن بتعّدد 
فهم وثقاف�ة الش�خصيات املرافقة.. وهذه 
الش�خصية تالق�ي الكث�ري م�ن التض�ادات 
ف�ال املجتمع باس�تطاعته هضم الفلس�فة 
باعتبارها املعينة عىل فهم الحياة ومواجهة 
تك�ون  ان  تريده�ا  الس�لطة  الصع�اب وال 
موج�ودة،) كم م�رة نصحن�اه أن يكف عن 
تفلسفه لكنه لم يتعظ( ولهذا فإن التحوالت 
التي صادفت الشخصية كثرية بدءا من أيام 
الدراس�ة املختلفة حت�ى الجامعة وعالقاته 
املتش�عبة واملتضارب�ة وغ�ري املوفق�ة التي 
جعله�ا الروائ�ي ع�ىل أس�اس انه�ا مت�ون 
متعددة للكش�ف ع�ن امل�ايض وبالتايل وقع 
يف ه�ذ الجان�ب يف ف�خ ضخ املعلوم�ات وما 
يجاوره من ش�خوص ال يؤثر وجودهم عىل 
ال�رصاع والفع�ل الدرامي وتصاع�د الحدث 
بق�در م�ا يمن�ح وجوده�م ق�درة ع�ىل ان 
تكون الش�خصية متفلس�فة لواقعها ومن 
خالله�م يتم الكش�ف عن تلك الج�ذور التي 
أراده�ا الروائي أن تكون محمولة عىل عاتق 

املستوى التحلييل.
وأس�تطرد:لهذا تك�ون الفك�رة بم�ا يرتبط 
بم�درس فلس�فة ال�ذي يعاني م�ن الحياة 

السياس�ية وال يجد أذنا صاغية وال يريد ان 
يكون أداة بيد الس�لطة ويعتقد ان الفلسفة 
هي الحل أو ان اختصاصه الفلس�فة جعله 
يق�ع يف مطبات املواجه�ة والتقليبات حتى 
يف الوع�ي الثقايف واالجتماع�ي وتجعله غري 
ثاب�ت يف التفكري، لذا ف�ان كل ما يرتتب عىل 
الفعل الفلس�في كونه نتيج�ة حتمية ملا آل 
اليه الواق�ع الذي تصل بالنتيج�ة إىل فصله 
م�ن الوظيفة وم�ن ث�م إعدام�ه.. وما بني 
هذين الحالني تقفز الفلسفة لتكون مرادفا 
للفع�ل التدويني. حيث يع�ود املتن كل يشء 
إىل الفلسفة وهو ما يتضح من ضخ كميات 
الكبرية من أقوال وشخوص فلسفية، أرادها 
أن تك�ون مع�ادال موضوعي�ا للش�خصية 
الرئيس�ية س�واء تلك التي ج�اءت باألقوال 
أو األحادي�ث أو التج�ارب املواجه�ة او تلك 
لتي حصل معها تعدي وقدح وهتك وس�جن 
واح�راق ع�رب التاري�خ، بل حت�ى من خالل 
تبئ�ري الس�ؤل بمنطقيات عدي�دة )هل عىل 

االنسان أن يجرد االمور من أرديتها الجميلة 
ويعريه�ا حتى تبدو مقفرة( حتى ان بعض 
ه�ذه املعلومات التي ضخ�ت تأخذ أكثر من 
صفحة يف تع�دد مرهق للجذور الفلس�فية 
وهو ذات االمر ينطبق عىل تعدد الش�خوص 
غري املناسبة التي تمكنت العناوين الفرعية 
م�ن س�حبها من غ�رق الحك�ي التقريري. 
لكنها أيض�ا تعطي امللمح الس�يايس لفرتة 

مربكة جدا يف الحياة العراقية.
ولفت اىل ان كل سفر يبدأ بصيغة الغائب إال 
القليل منها تبدأ بطريقة الحوار او الس�ؤال 
الفلس�في وهو ما يعني صناع�ة راٍو مواٍز 
للراوي العليم وال�راوي الضمني الذي يمهد 
للتح�ول إىل صيغ�ة املتكل�م او العك�س من 
املتكل�م إىل الغائ�ب وما بينهم�ا تربز صيغة 
املتكل�م يك�ون ب�ارزا يف توطي�د العالقة ما 
بني الس�رية الذاتية الحكائية واملتن الرسدي 

الروائ�ي.
اإلخب�اري  املس�توى  الروي�ة ع�ىل  تعتم�د 

لتوضيح معالم الش�خصية لرئيس�ية وهو 
مستوى يمنح الحكاية بعض مالمح التحول 
إىل الرسد الذي تالعب به الروائي عىل لس�ان 
راويه املتعدد االلسن والصفات والتحوالت.. 
فهو يتنقل بني الغائب وملخاطب واملتكلم يف 
اغلب املتون س�واء اجتمع�ت هذه الصيغ يف 
س�فر واحد او بعضا منها حس�ب ما يأتيه 
الراوي من حديث ع�ن مفصلية من مفصل 
الشخصية التي تتنقل ما بني الريف واملدينة 
واالنتق�ال م�ن تحوالته الثقافي�ة والتقاليد 
العش�ائرية واملدنية حيث املدينة وفضال عن 
اإلخبار املرجعي لألح�زاب االخرى والرصاع 
ب�ني املدنية والش�يوعية والس�لطة بحزبها 
والرصاع ما بني الكتاب وقارئه واهمية هذه 

الكتب يف تجذير العالقة.
طريق�ة  ع�ىل  الروائ�ي  :اعتم�د  وأكم�ل 
اإلخب�ار  خ�الل  م�ن  وذل�ك  متنقل�ة  روي 
الرسي�ع بجم�ل رسيع�ة مرتاص�ة مواكبة 
املس�تويف  واالخب�ار  لحكائ�ي،  للح�دث 
ل�روط االس�رتجاع املاضوي للش�خصية، 
واالسرتجاع للمتون الفلسفية التي يحملها 
الشخصية الرئيسية وما تأثر به او أثروا من 
شخصيات اخرى، وهي اسرتجاعات طويلة 
يف بع�ض االحيان ضّخ فيه�ا الروائي جّل ما 
يعلمه عن الجواب لفلسفية حتى انها فاقت 
الق�درة عىل ن يكون طال�ب جامعي يحفظ 
واألق�وال  واملرجعي�ات  االس�ماء  ه�ذه  كل 
دون ان يسوقه عىل لس�انه الحايل يف لحظة 
التدوي�ن وه�و ما جع�ل الزمن ينقس�م إىل 
الزم�ن الذي ب�دت به الرواية وه�و زمن منا 
قب�ل لنهاية، والزمن الذي ق�ر فيه الراوي 
ش�خصيته عري طريق�ة إزالة القش�ور عن 

ل�ب الحكاية وه�ذا الجزء اعتم�د عىل ثالث 
أزمان ايضا.. زمن الطفولة، وزمن الجامعة 
والتنقالت الفكرية واالضطرابات العاطفية 
الوظيفة  والش�خصية والس�لوكية وزم�ن 
والتح�والت السياس�ية.. اما الج�زء الثالث 

ه�و الزمن النهائ�ي حيث تتكش�ف خيوط 
ال�روي والنهاية الحتمية الت�ي بات املتلقي 
يعرفها من�ذ البدء وكل هذه االزمان تجتمع 
يف محمول املس�توى الفلسفي الذي يربز يف 

كل مفصل من فصول الرواية .

المراقب العراقي / المحرر الثقايف ..  
ي��رى الناقد وال��روايئ ع��ي لفت�����ة س��عي��د ان رواية 
رواي��ة  يه  يوس��ف  حس��ن  لع��ي  أس��فاره(  )تل��ك 
فلس��فية ع��ن الملمح الس��يايس لفرتة مربك��ة جدا يف 
الحي��اة العراقية.وق��ال س��عيد يف ق��راءة نقدية خص 

بها )المراقب العراقي(:

»تلك أسفاره« رواية فلسفية عن الملمح السياسي لفترة مربكة جدا في الحياة العراقية
شخصيتها الرئيسية تتنقل ما بين الريف والمدينة 

املراقب العراقي /املحرر الثقايف...
اقام املركز العراقي للثقافة واالداب املقر العام جلسة تأبينية 
ع�ىل روح الش�اعر املرحوم ) مروان ع�ادل حمزة( يف مقهى 
رضا بن عل�وان وعىل حدائق ابو نؤاس  واقامة مأدبة إفطار 

عىل روح الفقيد وفاًء له وملسريته االبداعية  .
وق�رأ عدد من الش�عراء قصائد يف رثاء الش�اعر مروان عادل 
حمزة الذي تويف يف صباح الخميس قبل املايض )22 نيس�ان، 

2021(  يف بغداد.
ونع�ى عدد من زم�الء وأصدقاء الش�اعر ، ووصف�وا وفاته 

ب�«الصدمة املفاجئة«.
وم�روان ع�ادل حمزة ش�اعر من بغ�داد، عمل أس�تاذاً للغة 
العربي�ة يف معهد إع�داد املعلمات، وهو عض�و االتحاد العام 

لألدباء والكتاب يف العراق.
وأصدر مجموعة ش�عرية عنوانها )تراتي�ل طيور محنطة(، 
وحاز عىل عدد من الجوائز، وشارك يف العديد من املهرجانات 

وامللتقيات األدبية.

علي حسين يوسفعلي لفتة سعيد

نصوص 
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بع�د التحكيم الذي ج�رى يف َحرب 
صفني، تمرََّدت فئة عىل اإلمام أمري 
َيت  املؤمنني )عليه الس�ام(، وُس�مِّ

هذه الفئة ب� )الخوارج(.
وأعطاه�م اإلم�ام )عليه الس�ام( 
إىل  ليع�ودوا  الكث�رية  الف�رص 
رش�دهم، لكنَّهم استمّروا يف َغيِّهم، 
وقام�وا بتش�كيل ُقوَّة عس�كرية، 
وأعلنوا استباحتهم لَِدم اإلمام عيل 
)عليه الس�ام(، ودماء املنتمني إىل 
لُِمنازلة جيش  َعسَكرِه، واستعّدوا 
اإلم�ام )علي�ه الس�ام(، فقاتلهم 
اإلم�ام عيل )عليه الس�ام( وقىض 

عليهم يف معركة النهروان.
وكان جماع�ة م�ن الُخُصوم الذين 
يؤيِّ�دون األفكار املنحرفة للخوارج 
قد عقدوا اجتماعاً يف مكة املكرمة، 
وتداول�وا يف أمرهم ال�ذي انتهى إىل 

أوخم العواقب.
فخرج�وا بق�رارات؛ كان أخطرها 
)علي�ه  املؤمن�ني  أم�ري  اغتي�ال 
الس�ام(، وق�د أوكل أم�ر تنفي�ذه 
للمج�رم األثي�م عب�د الرحم�ن بن 

ملجم املرادي.
ويف صبيحة اليوم التاسع عرش من 
ش�هر رمضان املبارك عام 40 ه�، 

امت�دَّت يد اللئي�م امل�رادي إىل أمري 
املؤمنني )عليه الس�ام(، إذ رضبه 
بس�يفه يف ص�اة نافل�ة الفجر، يف 

مسجد الكوفة الرشيف.
ة آن�ذاك تتطلع إىل  بينم�ا كانت األمَّ
الن�ر عىل ق�وى الَبغ�ي والضال 

التي يقودها معاوية يف الشام.
لقد بقي اإلمام عيل )عليه السام( 
يعاني من تلك الرضبة اللَّئيمة ثاثة 
أيام، عهد خالها باإلمامة إىل ولده 

الحسن السبط )عليه السام(.
وطوال تلك األيام الثاثة، كان )عليه 
الس�ام( يلَهُج بذكر الل�ه، والرضا 
بقضائه، والتسليم ألمره، كما كان 
ُيصِدُر الوصيَّة ُتل�َو الوصيَّة، داعياً 
، محذِّراً  إلقامة ح�دوِد الله عزَّ وجلَّ
ِم�ن الَه�وى، والرتاج�ع ع�ن حمل 

الرسالة اإلسامية.
املناس�بة نقتط�ف ج�زءاً  وبه�ذه 
من وصيَّت�ه )عليه الس�ام(، التي 
والُحَس�ني  الَحس�َن  به�ا  خاط�ب 
بيت�ه،  وأه�ل  الس�ام(  )عليهم�ا 
يف  اإلس�امية  األّم�ة  وأجي�ال 
الِ�ِم َخْصماً،  املس�تقبل: كوَن�ا للظَّ
وللَمْظلوِم َعون�اً. أوصيكم وَجميع 
ِول�دِي وأه�يل، وَم�ْن َبلَغ�ُه ِكتابي، 

بتقوى الل�ه، وَنْظم أمرُِكم، وَصاِح 
ذات بينك�م. الله الله يف األيتام، الله 
الله يف جريانكم، الله الله يف القرآن، 
الله الله يف بي�ت َربِّكم، ال تخلوه ما 
بقيتم، الله الله يف الجهاد بأموالكم 
وأنفسكم وألسنتكم، يف سبيل الله. 
وعليكم بالتواُصل والتَباُذل، وإيَّاكم 
والتداب�ر والتقاطع. ال ترتكوا األمر 
باملع�روف والنهي عن املنكر، َفُيَوىلَّ 
عليك�م ِشارك�م، ث�م َتدُع�وَن فا 

ُيسَتَجاُب لَُكم.
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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

جرح اإلمام علي )عليه السالم(
1. آفة األمانة الخيانة.

2. أبخل الناس من بخل بالسام.
3. أبغ�ض العباد إىل الله س�بحانه 

وتعاىل العالم املتجرب.
4. اجع�ل رفيق�ك عمل�ك وع�دوك 

أملك.
5. أحسن العدل نرة املظلوم.

6. ب�كاء العب�د م�ن خش�ية الل�ه 
يمحص ذنوبه، ومفتاح الرحمة.

7. تدّب�روا آيات القرآن واعتربوا به 
فإنه أبلغ الِعرَب.

8. ت�رك الش�هوات أفض�ل عب�ادة 
وأجمل عادة.

9. تعلم علم م�ن يعلم وعلم علمك 
من يجهل فإذا فعلت ذلك علمت ما 

جهلت وانتفعت بما علمت.
10. ثروة العاقل يف علمه وعمله.

11. ثمرة الطمع ذل الدنيا واآلخرة.

درر من أقواله صلوات اهلل وسالمه عليه

ليل�ة  إن طق�وس  البع�ض  ويعتق�د 
“املش�تهاية” بتوزي�ع االطعمة تمثل 
تكاف�ا اجتماعي�ا م�ن ش�أنه اعانة 
الفق�راء، كم�ا تمثل اس�تذكارا ملقتل 
اإلم�ام عيل من خ�ال مجالس العزاء 
عم�وم  يف  باملناس�بة  تنت�رش  الت�ي 

كرباء”.
يقول س�عد عب�د اله�ادي، 69 عاما، 
بأن “املس�لمني يستذكرون رجاالتهم 
بطريقة جميلة ومنها توزيع الطعام 
اجتماع�ي  تكاف�ل  عام�ل  وكأن�ه 
فيستغلون أية مناس�بة للقيام بمثل 

هذه األعمال”.
الطع�ام  “توزي�ع  ب�أن  ي�رى  وه�و 
يعن�ي ان العوائل الفق�رية يف املنطقة 
س�تحصل عىل طع�ام لهذا الي�وم أو 
هذه الليلة من رمضان ولكن يف طعام 
ليلة )املش�تهاية( األم�ر يختلف ألنه 
لي�س بالكمية الكبرية بل الس�تذكار 
ما مر به اإلمام عيل”. بحسب أصوات 

العراق.
ويوض�ح “اللب�ن، ل�ه عاق�ة باألمر 
الرواي�ات  الن إالم�ام ع�يل وحس�ب 
التي تقول انه طل�ب لبنا وهو جريح 
برضب�ة س�يف مس�موم واللب�ن له 

عاقة بالشفاء من السم”.
وكان اإلم�ام عيل قد تعرض  يف صاة 
فج�ر اليوم التاس�ع عرش من ش�هر 
رمضان املبارك عام 40 ه� إىل رضبة 
بس�يف مسموم من قبل عبد الرحمن 
ب�ن ملجم امل�رادي يف مس�جد الكوفة 
وبق�ي اإلم�ام ع�يل )علي�ه الس�ام( 
يعاني من تلك الرضبة ملدة ثاثة أيام 
حتى ت�ويف يف ليلة الواح�د والعرشين 

من شهر رمضان.
كم�ا يق�ول، محم�د عزي�ز، موظف، 
به�ذه  االحتف�ال  كان  إن  اعل�م  “ال 
الليل�ة يختل�ف ع�ن احتف�االت باقي 
متش�ابهة،  ه�ي  أم  املحافظ�ات 
لكن�ي وأن�ا م�ن صغ�ري كن�ت أرى 
وال�دي يهتمان بإحض�ار اللبن والرز 
وأصبحت عادة البد من تأديتها مهما 

كلف األمر”.
وأض�اف “ه�ذه املائ�دة ت�وزع ع�ىل 
العوائل الفقرية أحيانا أو بني الجريان 
وهي ال تعن�ي بديا عن قراءة القران 
واألدعية يف ليلة رمضان بل يزيد عليه 
أيض�ا إقام�ة مآت�م التع�ازي بمقتل 

اإلمام عيل )ع(”.
وأش�ار اىل ان�ه “يف ه�ذه الليل�ة وقبل 
إع�ان موع�د اإلفطار تق�وم العوائل 
بتوزي�ع اللبن إال إن األم�ر تطور بعد 
ذلك حس�ب املق�درة الرشائية للعائلة 
ليك�ون رزا ولبنا وماش�ا أو أي طعام 
آخر عىل أن يكون اللبن واحدا موجودا 

ضمن املواد املوزعة”.

تع�رب  ال  املائ�دة  ب�أن “ه�ذه  مبين�ا 
ع�ن أن م�ا ي�وزع يكف�ي لعائل�ة بل 
ه�ي )مش�تهاية( أي عملي�ة ت�ذوق 

الستذكار فاجعة جرح اإلمام عيل”.
الرس�ول، وه�و  ويق�ول ع�يل عب�د 
صاح�ب موك�ب للتعازي الحس�نية، 
بأن “هناك أش�ياء أخرى تقام يف هذه 
الليل�ة غري توزيع الطعام وهي إقامة 
العزاء ملدة ثاثة أيام وهي أيام الجرح 
حتى وفاة اإلمام عيل”، متابعا “نحن 
املس�اهمني  م�ن  مجموع�ة  نخ�رج 
باملوكب س�ريا عىل األقدام إىل رضيح 

ولده اإلمام الحسني”.
تهي�ئ  الكربائي�ة  العوائ�ل  بع�ض 
ملتزم�ات الطع�ام يف تل�ك الليلة قبل 

عدة ايام.
يوم�ني  “قب�ل  منص�ور،  ام  تق�ول 
أهيئ جميع مس�تلزمات ه�ذه الليلة 
واش�رتي الرز وامل�اش وأهي�ئ اللبن 
ال�ذي احرضه يف البيت خصيصا لهذه 
املناس�بة وبكميات كبرية”، وتضيف 
“قبل أذان املغرب بنصف ساعة نقوم 
بتوزي�ع الطعام ع�ىل الجريان ونقول 
هذه )مشتهاية( بمعنى انه استذكار 

لجرح اإلمام عيل”.
اىل ذل�ك، يقول عباس االس�دي، وهو 
صاح�ب مح�ل لبي�ع األلب�ان يف حي 
الح�ر، “يف رمض�ان إذا م�ا ص�ادف 
يف فص�ل الصي�ف يك�ون اإلقبال عىل 
اللب�ن كبريا ويك�ون واحدا من افضل 
م�ا موج�ود يف املائ�دة الرمضانية”، 
ويس�تدرك “لكن يف ليلة التاسع عرش 
م�ن رمض�ان وان كان الفصل صيفا 
أم ش�تاء نجهز محلنا مسبقا بحجز 

الكثري من الكمي�ات من أاللبان، وكل 
هذه الكمي�ات التي نحص�ل عليها ال 
تكف�ي وينته�ي بيعها عند الس�اعة 

الرابعة عرا”.
كما يرى الش�يخ حس�ني األمريي من 
مكت�ب الس�يد الش�ريازي )وهو احد 
مراجع املسلمني الش�يعة( بأن “ليلة 
التاس�ع عرش من رمض�ان وباعتبار 
الس�يف ال�ذي رضب به اإلم�ام كان 
مس�موما وال�ذي ينف�ع لدفع الس�م 
ه�و اللبن )الحلي�ب( يف اللغة العربية 

ويسمى )لبن حامض أو رائب(”.
وأض�اف “وله�ذا والن الن�اس تري�د 
مواس�اة لإلمام )ع( يرشبون الحليب 
الن اإلم�ام ب�دأ يرشب�ه فق�ط يف يوم 

التاسع عرش وحتى وفاته “.
وتاب�ع “هن�اك ع�ادات دأب الن�اس 
عىل فعله�ا وان كان�ت يف غري محلها 
ومنها اش�تباه والتب�اس عنوان اللبن 
ع�ىل الن�اس“، موضحا ب�أن “الناس 
توزع اللبن الحامض أو )الرائب( بدل 
الحلي�ب وبما إن اللب�ن الرائب طبعه 
بارد وهو أيضا مربد للبدن اس�تعملوا 
معه )املاش( ألنه حار الطبع وبما إن 
هذا العمل يذكر الناس بما جرى عىل 
إمامهم من مص�اب ال يبعد أن يعترب 

سنة حسنة”.
مش�ريا اىل ان أول م�ن اس�تخدم تلك 
األكلة “هم األيتام الذين كان يرعاهم 
اإلم�ام والذي ما أن حل�ت ذكرى ليلة 
الجرح حت�ى بدأوا يعلن�ون محبتهم 
لراعيه�م وأبيهم   لإلم�ام وفقدانه�م 
لتكون م�ن بعدهم طقس�ا رمضانيا 

جميا”.

موائد كربالئية الستذكار الليلة التاسعة عشرة من رمضان ترسخ مبدأ التكافل االجتماعي
ب الكعبة

فزت ور

ما أن تقترب ليلة التاسع عشر من ليالي 
رمضان حتى تسارع اغلب العوائل في كربالء 

إلى تحضير مائدة رمضانية تختلف عن موائد 
الليالي األخرى مثلما تختلف في طريقة 

توزيعها على الجيران.
وتوزع المائدة التي تحتوي على انواع بسيطة 

من االطعمة، في ليلة تسمى بـ”المشتهاية” 
في عرف الكربالئيين وهي ليلة جرح اإلمام 

علي بن ابي طالب )ع( رابع الخلفاء الراشدين 
وأول أئمة المسلمين الشيعة.
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قال عض�و لجن�ة العم�ل النيابية اس�عد 
العب�ادي، أن قانون الضم�ان االجتماعي 
جاهز للقراءة الثاني�ة ومن املقرر قراءته 

بعد عيد الفطر املبارك.
وذك�ر  العبادي إن هن�اك العديد من الكتل 
والش�خصيات أرس�لت مالحظاته�ا ع�ى 
القان�ون بعد الق�راءة األوىل وتم متابعتها 
داخ�ل اللجنة، وكان�ت للجن�ة العديد من 
اللق�اءات وت�م عق�د مؤتم�ر م�ع كاف�ة 
املنظمات واالتح�ادات النقابي�ة العمالية 
وت�م ط�رح أراءاه�م وأفكاره�م وس�بل 

معالجتها.
وأضاف أن القانون يعالج مس�ألة جديدة  
وه�ي التطور الصناعي يف العراق وس�مي 

بالعمالة غري املنظمة كذلك اإلصابات التي 
يتعرض لها العامل أثناء العمل عالوة عى 

سن الخدمة.
وأضاف انه »نظرا للعمل  بني وزارة العمل 
والربمل�ان واألمانة العام�ة ملجلس الوزراء 
استطاعت اللجنة  تحريك تعديل و ترشيع 
القان�ون الجدي�د ال�ذي وص�ل إىل الربملان 
بتاري�خ 1/9/ 2021 وتمت قراءته قراءه 
أوىل وكانت الجلسة يوم الثالثاء مخصصة 
للق�راءة الثانية عى اعتب�ار بداية الفصل 
الترشيعي الثاني للسنة الترشيعية الثانية 

لكن لم يكتمل فيها النصاب«.
ون�وه أن التقص�ري يكمن بني الس�لطتني 
التنفيذي�ة والترشيعية وان�ه اليريد الدفاع 

عن السلطة الترشيعية باعتبار أن القانون 
لم يصلها بداية هذا العام.وأكمل انه يف أي 
قان�ون تبعات مالية، ويجب ان تطرح من 
قبل الجه�ة املختصة ألن�ه ترشيع قانون 

وليس تعديل.

ش�ددت وزارة الزراعة إجراءات  منع  
دخول الدجاج املجمد الكامل املجزور 
الدواجن  والدجاج الحي ومقطع�ات 

عن طريق اقليم كردستان.
وقالت ال�وزارة يف بيان، أن معلومات 
توفرت ع�ن محاولة إدخ�ال كميات 
كب�رية م�ن ه�ذه امل�واد ع�رب إقلي�م 
محافظ�ات  باق�ي  إىل  كردس�تان 
الع�راق، و بالتنس�يق م�ع الجه�ات 
األمنية واملدني�ة العاملة يف الدولة تم 

التصدي لهذه املحاولة . 
واوضحت الوزارة بحسب البيان بأن 
دخول هذه املنتجات املجهولة املصدر 
والغ�ري خاضع�ة للفح�ص الصحي 
البيط�ري )واردة م�ن دول محظورة 

اس�ترياد تل�ك الدواج�ن ومنتجاته�ا 
منها لتس�جيل ب�ؤر لإلصابة بمرض 
انفلون�زا الطي�ور الرسيع االنتش�ار 
والكبري الرضر(، مشرية إىل أن  دخول 
تلك املنتج�ات وترسبها إىل األس�واق 
املحلي�ة س�ينتج عن�ه رضر مبارش 

لألمن الغذائي الوطني.
يذك�ر أن محافظة واس�ط وعدد من 
املحافظات ش�هدت يف اآلونة األخرية 
انخف�اض يف ارتفاع أس�عار الدجاج 
األم�ر الذي أرجعه ع�دد من العاملني 
يف هذا املج�ال إىل زيادة اإلنتاج املحيل 
إضاف�ة إىل دخول كمي�ات كبرية من 
ه�ذه املادة ع�رب املناف�ذ الحدودية يف 

إقليم كوردس�تان .

السالم عليكم
يوج�د تج�اوز م�ن قب�ل مجم�ع الياق�وت يف 
الحارثي�ه ع�ى الرصيف بوضع قط�ع بطول ٣ 

مرت واغراض وبناء عى الرصيف
مما يعرقل الحركه

ارج�و اتخاذ اجراء عاجل م�ن قبل بلديه الكرخ 
البطله ش�اكرين جهودهم ونامل باجراء عاجل 

كما عدناهم دائما دائره بطله وشكرا

                                   * احمد عيل

والله املفروض عند الخروج عى ازالة تجاوزات وخاصة يف مدينة الصدر يجب جلب قوة عس�كرية 
كأن تكون مكافحة االرهاب او ) استحداث فيلق باسم قوة مكافحة التجاوز (ال ان يقوم موظفني 
ع�زل بمواجه�ة املتجاوزين ع�ى الحق الع�ام هؤالء اصب�ح التج�اوز يش عادي وطبيع�ي لديهم 

يتجاوزين عى كل يش ..

                                                                           * نصري املهندس العطواني

عندما ارتفع سعر لرت البنزين من ۲٥۰ الی ٤٥۰ قالو مؤقت ولكن استمرت 
بعد س�كوت الشعب... وارتفع سعر رصيد شحن من ٥۰۰۰ الی ٦۰۰۰ قالوا 

مؤقت وايضا ثبتت واستمرت بعد سكوت الشعب
وارتف�ع س�عر الغاز من ۳۰۰۰ الی ۷۰۰۰ بنفس الطريقة والش�عب س�كت 

وسعر امبري املولدات وشحن االنرتنيت وكثري وكثري وسكت الشعب
واالن يرتفع سعر الدوالر من ۱۲۳ الی ۱٤۷ الف

وسعر الغاز من ۷۰۰۰ الی ٨٥۰۰
ورصيد االنرتنيت هاتف نقال اصبح كيكا بايیت

.وابراج االنرتنيت من ۳۰ الی ٤۰ الف
والس�وق مرتفع بشكل انه ال يستطيع املواطن العيش اذا كان دخله اليومي 
اقل من ۲٥ الف وانتم ابقوا ساكتني لحني رجوع العراق الی العرص الحجري 

والقوي منكم يٲكل الضعيف .
بمرور الزمن،للعلم اذا ارتفع سعر اي شئ لن ينخفض ابدٱ.

                                                                                * عون الكاظمي

سائقو الصهاريج النفطية يقطعون طرقًا رئيسية لتحقيق مطالبهم و مستحقاتهم
قطع سائقو الصهاريج النفطية طريق 
مصفى الدورة وج�رس الدورة ومصفى 
بيجي وحويل سامراء ومصفى الصينية 
إضاف�ة إىل قط�ع طريق جرس س�فوان 
يف البرصة وس�يطرة الس�درة فضال عن 
قط�ع طري�ق الحل�ة الرسي�ع وطري�ق 
البطحاء يف ذي قار منادين بعدة مطالب 
م�ن بينه�ا تحدد أج�ور النق�ل بالدوالر 
األمريك�ي أو ما يعادله بالدينار العراقي 
متماش�يا م�ع متغريات س�وق الرصف 
وان تك�ون أج�ور النقل حس�ب قانون 
النق�ل ال�ربي أس�وة بالبل�دان العربي�ة 
والعاملية وتحديد مبلغ الخطورة والعطل 

واإلكرامية والحوادث للس�ائق حسب ما 
منص�وص عليه�ا بالعقد حس�ب قانون 
نقل املنتجات النفطية.كما طالب سائقو 
الصهاريج الرشكة املانحة بااللتزام بعدم 
تخفيض األس�عار طيلة م�دة أيام العقد 
ويف حاله أعطي العقد إىل رشكات ساندة 
وفرعي�ة ُتلزم الرشك�ة املتعاقدة األصلية 
بأخ�ذ نس�به تق�در يف حينه�ا وإعط�اء 
الس�ائق ماتبقى من الس�عر دون فرض 
أي جباي�ات ال مندوبي�ة وال ترصيف وال 
قصاص�ات وال كم�رگ والگب�ان وال أي 
رس�وم تذكر ماعدا اس�تقطاع الحوادث 
رشط أن تتحمل الرشكة تكاليف الحادث 
بتعويض السائق عن نفسه وعن سيارته 

وعن املنتوج.
وتابع�وا أن  مطالبه�م تتضم�ن تس�ليم 
أجور النقل للس�ائق كامل�ة عند القطع 
والتحميل ف�ورا ويف حالة خصم أي مبلغ 

من أج�رة النقل يج�ب أن اليتجاوز 10 %  
تسلم للسائق عند التفريغ مبارشة.

فضالً عن تحديد نسبة السماح يف نقص 
املنتوج�ات النفطي�ة بأنواعه�ا مراع�ني 
بذلك فرق الگبان واملناخ وتحتس�ب فرق 
الزي�ادة للس�ائق إذا كان هن�اك زيادة يف 

املنتوج كما يحتسب النقص عليه.
كذل�ك  يطالب�ون  بأنه�م  واس�تدركوا 

بتأس�يس فري�ق عم�ل منتخ�ب يمث�ل 
جمي�ع املحافظات العراقية يكون س�ندا 
لرشيح�ة الس�واق العراقي�ني ويكون له 
دع�م واتصال مبارش ب�وزارة النقل لنقل 
معاناة الس�ائقني وتذلي�ل العقبات التي 

تواجههم خدمة للصالح العام.
وش�دد س�ائقو الصهاريج ع�ى  أهمية 
أن تلتزم الرشكات بإقالة ومحاس�بة أي 

من�دوب يثبت تقاضيه الرش�وة للتالعب 
أو التالع�ب يف دور التحمي�ل أو التفري�غ 
ويل�زم املن�دوب بالبق�اء عى ق�رب بينه 
وبني الس�ائق إلتمام واجبه ليال أو نهارا 
وال يح�ق له إغالق خط�ه أو عدم اإلجابة 

عى االتصال.
كم�ا دع�وا إىل رفع العقب�ات التي تواجه 
الس�ائق م�ن رشط�ة النف�ط بتس�هيل 

اإلج�راءات وإلغاء ختم الراجع واالعتماد 
ع�ى خت�م جه�ة التفري�غ س�واء كان 
مستودع أو ميناء وختم األمنية بالنسبة 
م�ن  التع�اون  إىل  للمس�تودعات.ولفتوا 
قبل منتس�بي رشطه النف�ط وبذل جهد 
اك�رب يف حالة حدوث زخم عليهم من قبل 
الس�واق واإلرساع يف تس�هيل مهمته�م  
ومخاطبه من يخصه األمر بفتح الطرق 
املغلقة عى الصهاريج كطريق اليوسفية 
وجرس دياىل والسماح بسري العجالت ليال 
ونهارا.وفيم�ا يتعل�ق بالباج�ات األمنية 
أو التصاري�ح فطال�ب س�ائقو املركبات 
أما بالغاها نهائي�ا أو منحها عند التكيل 
ويكون نفاذه�ا مع ش�هادة التكيل هذا 
بالنس�بة للس�يارة أم�ا الب�اج الخ�اص 
بالس�ائق فيك�ون س�اري املفع�ول ملده 

التقل عن سنة.
وأضاف�وا أنه�م يرغب�ون أيض�ا بتمديد 
صالحية نفاذ شهادة التكيل لسنتني عى 
األقل بدال من س�نة ويكون سعر التكيال 
منصف للس�ائق والدول�ة وتوفري أماكن 
مكيف�ة النتظار الس�واق داخ�ل املصايف 
واملوانئ تش�مله الصحيات أس�وة بباقي 
بل�دان العالم املتط�ورة وعمل س�احات 
منظم�ة لوقوف الصهاريج داخل املصايف 
س�ائقي  ممث�يل  أن  واملوانئ.وتابع�وا 
الصهاري�ج ع�ن املحافظ�ات يتعه�دون 
بإلغ�اء األولوي�ة ألبناء املحافظ�ات التي 
تحت�وي ع�ى مص�ايف وتك�ون املص�ايف 
والعمل لكل أبناء الع�راق وليس محتكرا 

عى ابن املحافظة.

القوي يأكل الضعيف.. و السكوت عالمة الرضا

تص�دى  ال�ذي  االخ  اس�ال 
للسلطة لتحسني حال الفقراء 
) كما يدعي ( االس�تاذ رئيس 

الوزراء
بالله عليك هل يستطيع الرجل 
املتقاع�د واغلبن�ا ق�د تجاوز 

ال٦٥ عاما.
من�ا  والكث�ري  عائل�ه  ولدي�ه 
يسكن يف دار ايجار ولديه اوالد 
وبن�ات يف امل�دارس والكلي�ات 
للكليات  ويحتاجون ملصاريف 
ومس�تلزمهاتها. ه�ل يكف�ي 
راتب�ا ق�دره ٥00 ال�ف دين�ار 
ن�رصف  االفط�ار  يف  يعن�ي 
خمس�ة آالف والغذاء خمس�ة 
االف والعش�اء خمس�ة آالف. 
فقط ارح�م مواطنيك واخوتك 
وابنائ�ك وال اعتقد ب�ان دعأء 
املظلوم ال يرتفع الئ الس�ماء.

تحياتي لكم

         * عيل الشمري

كيف نعيش؟

 تحذير من انتشار األمراض واألوبئة 
حذرت مفوضية حقوق اإلنس�ان يف الديوانية من انتشار األمراض 
واألوبئ�ة والروائ�ح الكريهة ج�راء تكدس وتجم�ع النفايات وطفح 
املج�اري يف مختلف مناطق املحافظة بع�د إرضاب العمال من األجور 
اليومي�ة والعقود.وق�ال مدي�ر حق�وق اإلنس�ان يف الديواني�ة محمد 
البدي�ري إن عىل الحكومة املركزية االس�تجابة ملطال�ب عمال األجور 
اليومية والعق�ود يف دوائر البلدية والبلديات واملج�اري وباقي الدوائر 
الخدمي�ة األخرى وتطبيق قرار 315 وتحويله�م إىل عقود وزارية.هذا 
ويواصل جميع العمال من األجور اليومية والعقود يف الدوائر الخدمية 
ارضابه�م عن الدوام الرس�مي والعمل للمطالب�ة بتحويلهم إىل عقود 

وزارية، مما تسبب بمشاكل خدمية يف املحافظة

االثنين   3  أيار  2021   العدد  2580  السنة الحادية عشرة

مناشدة لرفع التجاوز

راجع�وا  مم�ن  مواطن�ون  ش�كا 
املستش�فيات الحكومي�ة م�ن ارتف�اع 
مفاجئ بالكلف املالية للرقود يف الجناح 
لتق�ارب  املستش�فيات،  يف  الخ�اص 
أو  األهلي�ة  املستش�فيات  كلفه�ا  يف 
لتتخطى يف بعض األحيان أسعار بعض 

املستشفيات األهلية الخاصة.
وأش�ار عدد من املواطنني عرب حديثهم 
للمرب�د إىل أن ه�ذه الزي�ادة ق�د تدف�ع 
باتج�اه عزوف املواطن�ني من أن تكون 
املستش�فيات  يف  الخاص�ة  األجنح�ة 

الحكومية ضمن خياراتهم.
وحس�ب م�ا أك�ده بع�ض العاملني يف 
األجنحة الخاصة التابعة للمستشفيات 

الحكومية فإن هناك انخفاض يف أعداد 
املراجعني مقارنة بالفرتة التي س�بقت 
تنفي�ذ ق�رار رفع األس�عار، وهو ما قد 
يتسبب بخسارة وزارة الصحة مليارات 
الدنان�ري نتيج�ة ذلك العزوف، حس�ب 

رأيهم.
أس�عار  يف  املفاج�ئ  االرتف�اع  ويأت�ي 
األجنح�ة الخاص�ة يف ش�باط امل�ايض 
م�ن ه�ذا الع�ام تزامن�ا م�ع االرتفاع 
املفاجئ يف سعر رصف الدوالر وخروج 
تظاهرات منددة ومطالبة باعده س�عر 
الرصف باعتباره من العوامل الرئيس�ة 
التي تثقل كاه�ل املواطنني وتعمل عى 

خفض القيمة الرشائية لرواتبهم.

 انتقاد لالرتفاع المفاجئ 
بأسعار الجناح الخاص في المستشفيات 

الس�الم علیکم مناش�دة اىل محافظ بغداد املحرتم نحن 
أصح�اب األرايض تب�دأ من تسلس�ل ٤000 اىل مايقارب 
٥000 ضم�ن مقاطع�ة 10/2 أب�و دش�ري والت�ي تقع 
ضمن املعس�كر التابع للرشطة االتحادية الذي متجاوز 
عى هذه األرايض والعائدة لنا والتي س�بب باعاقة عدم 
فرزه�ا واكمال الخدمات األساس�ية من م�اء وكهرباء 
ومج�اري لها وه�ي من متطلب�ات البناء وه�ذه تابعة 
للبلدي�ة الرش�يد لذا نطال�ب من هو املس�وؤل ومن هو 
صاحب القرار بازالة تجاوز املعس�كر واش�عار البلدية 
الت�ي ضمن مس�وؤليتها ه�ذا الفرز والخدم�ات وهذه 
ه�ي من ضمن حقوقن�ا وانقاذنا من كاه�ل االيجارات 
للمواطني�ني بما فيه�م ان�ا وندعوكم النظ�ر والرحمة 
األخوي�ة رغم مناش�دات كث�رية ومرور س�نین عديدة 
عى أراضينا عى هذا املنوال ورفع هذه الحجج وحس�م 
موضوعه�ا بارسع وق�ت وبارك الله بیک�م ولالعمالكم 
الصالح�ة اتج�اه املواطن رج�اء الحل والل�ه تعبنا من 

االيجارات.

                                      * رنا الشمري

مناشدة
 الى محافظ بغداد 

ت
ادا

ارش

 منع  دخول الدجاج المجمد مجهول المصدر
عن طريق كردستان  حرصا على االمن الغذائي الوطني

العمل النيابية: قانون الضمان جاهز وسيمرر بعد عيد الفطر

في الديوانية

باسم الله وبحق شهر رمضان
 اناش�د االنس�ان الرشيف األستاذ املس�ؤول بامانة بغداد 
املح�رتم برفع التجاوز الحاصل يف محل�ه 21٤زقاق زقاق 

٤٧ والل�ه و الل�ه وآلل�ه الزق�اق اليمكن امل�رور من خالله 
بسبب التجاوز الحاصل عليه نرجو رفع التجاوز

                                    * حماده االعظمي

تجاوز

قوة مكافحة المتجاوزين

حقيقة عندما تمر باملدينة تالحظ انك يف أفغانستان أو الهند باوسخ األماكن بينما إذا تالحظ انه 
ش�وارعها عريضة وتحتوي جزرات وسطية وتتخللها خالل املحالت أو القطاعات حدائق داخلية 

وشوارع عريضة وحتى ساحات الستخدامها كراج سيارات....
الخلل بالناس كأنه هرمون التجاوز يفرز عدهم ورمي األوس�اخ والحفر العش�وائي... املشكلة يف 
أكثر مشاكل العراق احنا السبب..... هذا عى باب الله وهذا وين يروح. باب الله يف التجاوز حرام 

وكل رزق يأتي عى حساب الغري حرام فاكلنا الحرام بكل األشكال

                                                                                       *  عيل الخفاجي

الخلل احيانا بالمواطن

س�يادة املحاف�ظ عندما جلس�ت معنا واعطيتنا وعودا ب�أن تلبي جميع مطالب الرياضني واليوم ترس�ل لنا اليه لقش�ط املالعب !متى كانت 
مطال�ب الرياضي�ني هي قص وتعديل املالع�ب ... جميع املالعب ارضيتها جاهزة وتمارس عليها النش�اطات بص�ورة طبيعية وال تحتاج اىل 
الق�ص والتعدي�ل اال يف نهاية فصل الش�تاء وبداية موس�م الصيف لكون اغلب املالعب تك�ون ارضيتها غري جاهزة بس�بب األمطار  ... ثانيا 
... الق�ص والتعدي�ل من ابس�ط االمور وعى مدار الس�نني املاضية اصحاب املالعب هم م�ن يقومون بتعديل ارضية مالعبه�م بتمويل ذاتي 
وبعالقاتهم الخاصة ...املطلب الرئييس لنا كرياضيني هو تس�ييج مالعبنا وحمايتها من الرساق وانش�اء ملعب نظامي لقضاء الزوراء اسوة 
بباقي مناطق بغداد ...هل تعلم بأن رشيحه الش�باب والرياضه تمثل 90 بامليه من س�كان قضاء الزوراء املعامالن ش�اء الله االيام القادمه 

سوف تكون لنا وقفه أمام مكتبك   .                                                    * رحيم مهاوش ابو مصطفى

امام انظار السيد المحافظ



اكتش�ف علماء هنود طفرات فريوس�ية يمكنها »تجنب االس�تجابة 
املناعية«، وفقاً ملا أعلنه مسؤول يف لجنة مستشارين علميني شكلتها 
الحكومة الهندية مشرياً إىل أن هذه النتيجة تتطلب مزيداً من الدراسة.

وأضاف املسؤول أن العلماء يعملون عىل تحديد هذه الطفرات، معترباً 
أنه ال يوجد سبب حالياً لالعتقاد بأنها تنترش أو تمثل خطورة كبرية.

ويدرس العلماء السبب وراء االرتفاع الحايل يف عدد اإلصابات يف الهند، 
وم�ا إذا كانت وراءه س�اللة متح�ورة يطلق عليها )ب�ي.1. 617( تم 

رصدها أول مرة يف البالد.
ولم تعلن منظمة الصحة العاملية أن الس�اللة الهندية »مثرية للقلق« 
كما فعلت إزاء سالالت متحورة أخرى تم رصدها أول مرة يف بريطانيا 
والربازي�ل وجنوب أفريقيا. لكن املنظمة قالت يف 27 أبريل )نيس�ان( 

إن تتبع تسلس�ل جينوم ساللة )بي.1. 
617( يش�ري إىل مع�دل نمو أعىل 

يف  األخ�رى  الس�الالت  م�ن 
الهند.

لجنة  واكتش������فت 
من  املزيد  املستشارين 
لف�ريوس  الطف�رات 
أن  وتعتق�د  كورون�ا 
تتبعاً  يتطل�ب  األم�ر 
وق�ال  كث�ب.  ع�ن 
وعالم  اللجن�ة  رئيس 

الهن�دي  الفريوس�ات 
جمي�ل:  ش�اهد  الب�ارز 

»ن�رى طف�رات يف بع�ض 
العين�ات يمكنه�ا أن تتجنب 

االس�تجابات املناعية«. ولم يذكر 
م�ا إذا كان�ت تل�ك الطف�رات حدث�ت يف 

الساللة الهندية أم يف غريها.
وأض�اف »ما لم تقم بزرع هذه الفريوس�ات وفحصها يف املخترب، فلن 
يمكن�ك الج�زم بذلك. يف هذه املرحل�ة، ال يوجد س�بب لالعتقاد بأنها 
تنت�رش أو أنها يمك�ن أن تكون خطرية، لكنن�ا ذكرناها تحديدا حتى 

نضعها نصب أعيننا«.
وس�جلت الهند وألول مرة ما يزيد ع�ىل 400 ألف حالة إصابة جديدة 

بكوفيد-19.
وأدى انتش�ار الع�دوى إىل انهي�ار النظ�ام الصح�ي يف مناط�ق منها 
وأرّسة  الطب�ي  األكس�ج���ني  نق�ص  م�ع  نيودله�ي،  العاصم�ة 

املستشفيات.
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يعت�رب الجزر م�ن الخرضوات 
الش�هرية ويس�تخدم ىف إع�داد 
العدي�د م�ن األطب�اق اللذيذة، 
حي�ث يتمت�ع بش�عبية كبرية 
ىف كل مطب�خ بجمي�ع أنح�اء 
العالم، نظرًا لفوائده الصحية، 
حي�ث أن الج�زر غن�ى بالبيتا 
كاروت�ني واأللي�اف ومضادات 
والعديد  والكالس�يوم  األكسدة 
واملع�ادن  الفيتامين�ات  م�ن 
األساسية التى تساعد ىف تعزيز 
فقدان الوزن وتحس�ني عملية 

أن�ه مفي�د  الهض�م، كم�ا 
والجل�د  الع�ني  لصح�ة 

الفوائد  م�ن  وغريه�ا 
األخ�رى،  الصحي�ة 
لك�ن ه�ل تعل�م أن 

إىل  الج�زر  تضم�ني 
نظامك الغذائي اليومي 

أيًض�ا  مفي�ًدا  يك�ون  ق�د 
لصحة قلبك؟ وذلك وفًقا 

ملا ذكره موق�ع »فوود 
تي يف«.

الج�زر غن�ي بالبيتا 
كاروت�ني، حي�ث يت�م تحوي�ل 

نظام�ك  ىف  كاروت�ني  البيت�ا 
يف  أ  فيتام�ني  إىل  الغذائ�ي 
الجس�م، وهذا التحوي�ل وفًقا 
للباحثني يقلل من مس�تويات 

ل  و ليس�ر لكو ا

الض�ار ىف الدم، كم�ا يمكن أن 
يس�اعد أيًض�ا يف من�ع تط�ور 
تصل�ب الرشاي�ني وه�و خطر 
ُيهدد القلب، حيث أنه بالنسبة 
لغ�ري املختص�ني ف�إن م�رض 
تصل�ب الرشايني القلبي 
الوعائي هو يف 

األس�اس يحدث نتيج�ة تراكم 
ىف  والكوليس�رول  الده�ون 

الرشايني.
ويمك�ن تضمني الج�زر بأكثر 
من طريق�ة إىل نظامنا الغذائي 
لتحقيق أقىص اس�تفادة منه، 

عىل النحو التايل:
م�ع  الربتق�ال  م�رشوب   -1

الجزر:
يف  امل�رشوب  ه�ذا  ويس�اعد 
التخلص من السموم يف الجسم 
املرشوب�ات  أكث�ر  م�ن  وه�و 
به�ا  تب�دأ  الت�ي  الصحي�ة 
يومك، إنه خفيف ومغذي 
ويم�أك بالطاق�ة 
طوال  لالس�تمرار 

اليوم.
2- ش�وربة الجزر 

مع الزنجبيل :
اللذيذ من  الوعاء  هذا 
م�يء  الش�وربة 
العنارص  بجمي�ع 
الغذائية الصحية كما 
يمنح�ك الج�زر م�ع الزنجبيل 

الدفء خالل فصل الشتاء.

الجزر يساعد فى تقليل مخاطر اإلصابة بأمراض القلب
ذكر طبيب األعصاب الرويس، 
ألكس�ندر بودي�ك، أن الصداع 
يمك�ن تحمله إىل ح�د معني، 
فقط إذا لم تكن لدى صاحبه 
»أعالم حمراء«.ووضع طبيب 
األعص�اب ال�رويس يف مقابلة 
إذاعية قائمة بقيود مثل هذه 
اآلالم، مبين�ا أن�ه لفهم مدى 
ش�دة الصداع، يق�دم الخرباء 
للمرىض مقياس�ا برصيا من 

0 إىل 10 نقاط.
ولف�ت الطبي�ب املخت�ص إىل 
أن »النق�اط الصفري�ة ه�ي 
غي�اب األل�م، والع�رشة هي 
عاناه�ا  الت�ي  اآلالم  ألش�د 
ق�ام  إذا  املعن�ي.  الش�خص 

الش�خص بتقييم ش�دة 
األل�م م�ن 4 إىل 5 

نقاط، فيمكنه 
ء  س�تغنا ال ا
التخدير،  عن 
وإذا ك����ان 
املزيد  هن�اك 
فنحن  ننصح 
ول  بتن�����ا

الطبي�ب  أن  إال  مس�كن«، 
ح�ذر يف الوقت نفس�ه من أن 
مس�كنات األلم املزمن يمكن 
أن تأتي بنتائج عكسية.وقال 
بوديك بهذا الشأن »يبدأ صداع 
ناجم عن األدوية املسكنة. يف 
هذه الحالة، يتس�بب كل مرة 
يجري فيها تعاطي املس�كن 

جدي�دة  نوب�ة  يف 
الص�داع.  من 

تن�اول  إذا 
الش�خص 
كث����ر  أ
م�ن 15 

حبة من املس�كنات ش�هريا، 
فه�ذا دلي�ل ع�ىل أن األقراص 
نفسها تس�بب الصداع«.وأكد 
طبيب األعصاب أنه ليس من 
ال�رضوري تحم�ل مث�ل هذا 
األلم، ويجب عىل الشخص يف 
هذه الحالة الذهاب إىل طبيب 
أعص�اب حت�ى يتمك�ن 
من وص�ف أدوية 
أخرى.وأش�ار  
بودي���ك  إىل 
مساعدة  أن 
األخصائ�ي 
ي�ة  ر و رض
إذا  أيًض�ا 
نت  كا

يف  حم�راء«  »أع�الم  هن�اك 
س�وابق املري�ض، والت�ي قد 
خط�رية  أس�باب  إىل  تش�ري 
الطبي�ب  لألم.وأوض�ح 
الرويس م�ا يعني�ه مصطلح 
»األعالم الحمراء«، مش�ريا إىل 
أن�ه »إذا ح�دث الص�داع ألول 
مرة يف ش�خص تجاوز س�ن 
الخمسني، وإذا كان الشخص 
يف أي عمر قد أصيب بالصداع 
من قب�ل، ولكن�ه أصبح أكثر 
ح�دث  وإذا  وش�دة،  توات�را 
الصداع لدى ش�خص مصاب 
كان  وإذا  بأم�راض مزمن�ة، 
الص�داع مصحوب�ا بارتف�اع 
يف درج�ة الح�رارة،  فإن هذه 
عناي�ة  تتطل�ب  األع�راض 
طبية. هذه ما تس�مى األعالم 
الحمراء للصداع، وهي يمكن 
أن تش�ري إىل س�بب أكث�ر 
التوت�ر  م�ن  خط�ورة 
الصداع  أو  القي�ايس 
النصف�ي، والت���ي 
تك�ون  م�ا  غالب�ا 

مقلقة«.

طبيب أعصاب: صداع الدماغ يمكن تحمله بشروط

كشفت أخصائية الغدد الصماء، الطبيبة 
الروسية تاتيانا بوتشاروفا، تأثري التمور 
يف الجسم عند تناولها بصورة منتظمة.

ووفقا للخبرية، إنه يج�ب تناول التمور 
باعتدال، كأي مادة غذائية محتوية عىل 
الس�كر، ويمكن للشخص السليم أن 

يتناول عرشة تمرات يف اليوم.
وتق�ول إن�ه »للتم�ور مؤرش 
أنس�ولني مرتفع أعىل من 
100. وه�ذا أع�ىل م�ن 
ال�ذي  كري�م  اآلي�س 
املتاج�ر  يف  يب�اع 
 .  )90 )ح�وايل 
تن�اول  أن  كم�ا 
كمي�ة كبرية من 
الفركت�وز  س�كر 
انتف�اخ  يس�بب 
األمعاء  ويهي�ج  البطن 

ويمكن أن يسبب اإلسهال. ومن األفضل 
ل�كل من يعان�ي من الس�كري أو قرحة 
التم�ور م�ن نظام�ه  املع�دة اس�تبعاد 

الغذائي«.
وتضي�ف، وكل م�ن يتبع حمي�ة غذائية 
معينة، عدم تناول أكثر من 3-5 تمرات يف 
الي�وم. ألن 100 غرام من التمور تحتوي 
عىل حوايل 280 سعرة حرارية. ومع ذلك 
التمور مادة غذائية مفيدة وبديال صحيا 
للحلوى، ألنه�ا غنية بااللي�اف الغذائية 

التي تخلق شعورا بالشبع.
وتق�ول، “تحت�وي التمور ع�ىل عنارص 
والنح�اس  والبوتاس�يوم  املنغني�ز 
والكالسيوم وفيتامني B6. اي أن التمور 
يمكن أن تؤثر إيجابيا يف مستوى ضغط 
الدم والجهاز العصبي والقدرات الفكرية 
وعملي�ة تك�ون ال�دم”، وذل�ك بحس�ب 

“نوفوستي”.

مي�ل«  »دي�ي  لصحيف�ة  تقري�ر  كش�ف 
الربيطاني�ة ع�ن أنه يمك�ن لأطف�ال الذين 
تق�ل أعمارهم ع�ن 12 عاًم�ا الحصول عىل 
لق�اح كورون�ا فاي�زر أو مودرن�ا يف غضون 
أش�هر يف إطار الخطط التي وضعها مسئولو 
الصحة الربيطاني�ة وأكدت مصادر حكومية 
أن الدراس�ات جاري�ة اآلن للس�ماح ألطفال 

املدارس الثانوية بتلقي جرعة واحدة.
وذك�رت صحيفة صن�داي تايمز أن�ه يمكن 
م�ن  اعتب�اًرا  للتالمي�ذ  اللقاح�ات  تقدي�م 
ايلول كج�زء من وثائق س�يناريو التخطيط 
األس�ايس التي أعدها مس�ئولو هيئة الصحة 

الربيطانية.
وقال�ت إن لقاح فاي�زر كان األكثر قبوالً ألن 
الرشكة املصنعة كانت الرشكة الوحيدة حتى 
اآلن التي تنتج بيان�ات تجريبية ملن هم دون 
س�ن 16 عاما لكن مص�دًرا حكومًيا قال إنه 
يمكن اس�تخدام جرعات لقاح مودرنا أيًضا 

واق�رح  الس�المة،  اختب�ارات  اجت�ازت  إذا 
الخ�رباء أن تب�دأ الجرع�ات األوىل لأطف�ال 
الذي�ن ت�راوح أعمارهم ب�ني 12 و15 عاًما 
قبل س�بتمرب املقبل.وقال املصدر، إنه يمكن 
أن يب�دأ التطعيم أبكر من ذل�ك إذا تم اعتبار 

التطعي�م آمن�ا للغاي�ة يعتمد ذلك ع�ىل املدة 
التي يس�تغرقها املنظمون.وأض�اف، »يجب 
أن يكون�وا آمن�ني للغاية ألن األطفال ليس�وا 
يف خطر أك�رب، ولكن إعطائه�م اللقاح فقط 
لحماي�ة بقي�ة الس�كان، بما يف ذل�ك الفئات 

األكثر ضعفاً وكبار السن«.
من جانبه قال الربوفيسور آدم فني مستشار 
هيئة الصحة الربيطانية إن القرار س�يعتمد 
أيًض�ا عىل مع�دالت الفريوس خالل األش�هر 
القليلة املقبل�ة، وأضاف:«نحن بحاجة إىل أن 
نكون يف وضع يس�مح لنا بتحصني األطفال، 
إذا  وكف�اءة  برسع�ة  املراهق�ني،  وخاص�ة 

احتجنا إىل ذلك«.
وأكد الخرباء أنه إذا ارتفعت املعدالت بش�كل 
كبري فسيكون من األولويات تطعيم األطفال 
لوقف إغالق املدارس الع�ام املقبل موضحني 
أنه من امله�م للغاية أال يتم تعطيل التعليم يف 
العام الدرايس املقبل بأي شكل من األشكال.

بريطانيا: السماح بتطعيم األطفال األقل من 12 عاًما بلقاحات كورونا  اطباء في الغدد الصم يتحدثون عن تنظيم تناول التمور

أجرى فريق طب�ي متخصص بهيئة 
 NHS الخدم�ات الصح�ة الربيطانية
الفق�رى  بالعم�ود  ن�ادرة  جراح�ة 
لطفلة وهي برحم أمها إلنقاذها من 

الشلل قبل والدتها.
مي�ل«  »دي�ي  صحيف�ة  وكش�فت 
الربيطانية، عن أن األم تدعي هيلينا 
بورسيل، 41 عاًما، من هورنشريش، 
إسيكس بانجلرا، حاماًل يف األسبوع 
حي�ث  الوق�ت،  ذل�ك  يف  فق�ط،   23
اكتشف األطباء إصابة الجنني بحالة 
نادرة تؤدي إىل الش������لل وسلس 
البول الناج����م، حيث تؤثر الحالة 
املوهنة عىل واح����د من كل 1000 
اململك�������ة  يف  يول�دون  طف�ل 

املتحدة.
وقال�ت الصحيف�ة، إن األم هيلين�ا، 
عاًم�ا، ولهم�ا  إي�ان، 46  وزوجه�ا 
بالفع�ل اب�ن، ل�وكا، 3 أع�����وام، 
خضعا لس�بع ج�والت م�ن التلقيح 
االصطناع�ي، بتكلفة تزي�د عىل 30 
أل�ف جني�ه إس�رليني، ليتوق�وا إىل 
طف�ل ثاٍن، وتم اختيار اس�م الطفلة 
اختص�ار  وه���������و  »مي�ال«، 
للكلمة اإلسبانية التي تعني معجزة، 
والت�ي ت�م اج�راء ج�����راحة لها 
إلنق�اذ  الط�ب  ق������درة  أثبت�ت 
حي������اة الطفل�ة م����ن خالل 
جراح����ة ن�ادرة بالعمود الفقري 
وه�ي الزال������ت داخ����ل رحم 

األم.
وأوضح�ت الصحيف�ة، إن الجراحة 
الت�ي أجراه�ا فريق مك�ون من 30 
طبي�ب بهيئ�ة الخدم�ات الصحي�ة 
مي�ال،  للطفل�ة   ،NHS الربيطاني�ة 
عندما كانت والدتها هيلينا بورسيل 
حامل يف األس�بوع 23 فق�ط، والتي 
أنق�ذت حياتها من الش�لل وس�لس 
الب�ول، اليوم، أصبح�ت الطفلة تبلغ 

من العمر 6 أسابيع.
خض�ع  لق�د  الصحيف�ة،  وقال�ت 
الزوجان، من هورنشريش، إسيكس، 
ولديهما بالفع�ل ابن يبلغ من العمر 
3 س�نوات، يدع����ى لوكا، لس�بع 
م�رات م�ن التلقي�ح االصطناع�ي، 
بتكلفة تزي�د ع����ن 30 ألف جنيه 
طفلهم�ا  إلنج����اب  إس�رليني، 

الثاني.

جراحة نادرة بالعمود الفقري 
لطفلة داخل رحم األم تنقذها 

من الشلل بعد الوالدة

عبر حلول سهلة وطبيعية... كيف تتخلص من انتفاخات العين ؟
كلين�ك«  »كليفالن�د  موق�ع  ن�رش 
تقري�را  املتخص�ص  الطب�ي 
ح�ول كيفي�ة التخل�ص م�ن تل�ك 
االنتفاخ�ات ح�ول الع�ني بصورة 

طبيعية وسهلة.
أسباب انتفاخات العني:

ولكن قب�ل معرفة الع�الج، ينبغي 
أن تعلم الس�بب، لذلك حدد الخرباء 
أسباب انتفاخات العني عىل النحو 

التايل:
�� قل�ة الن�وم يمكن أن ت�ؤدي إىل 
االنتف�اخ والهاالت الس�وداء تحت 

العني.
��� يمك�ن أن يتس�بب الجفاف يف 
جع�ل الجلد ح�ول عيني�ك مرهاًل 

وغارًقا.
احتب�اس  ي�ؤدي  أن  يمك�ن   ���
أو  الحساس�ية  مث�ل   - الس�وائل 

الوجبة املالحة - إىل االنتفاخ.
��� يمك�ن أن ي�ؤدي التهي�ج من 
مس�تحرضات التجميل إىل تضخم 
األنس�جة حول عيني�ك )خاصة إذا 

كنت ال تغسل وجهك قبل النوم(.
�� يؤدي التقدم يف السن إىل تقلص 
الوج�ه  يف  الدهني�ة  الضم�ادات 
وتغرقه�ا، مم�ا ي�ؤدي إىل تش�كل 

األكياس.
�� الوراثة تجعل بعض الناس أكثر 

عرضة لالنتفاخات تحت العني.
عالجات منزلية النتفاخات العني:

نادًرا م�ا تك�ون االنتفاخات تحت 
العني مدعاة للقلق، لكنها قد تكون 
مزعج�ة من وجهة نظ�ر تجميلية 

للنساء تحديدا.
ويوجد عدد م�ن العالجات املنزلية 
الت�ي يمكنها  الفعال�ة والس�هلة، 

التخلص من انتفاخات العني:
�� ادعم وسادتك:

يمك�ن أن يس�اعد الن�وم مع رفع 
رأس�ك قلي�اًل، ع�ىل من�ع تراك�م 

السوائل حول عينيك أثناء النوم.
�� جرب الكمادات الباردة:

ينص�ح الخ�رباء ب�رضورة وض�ع 
الخي�ار ع�ىل عيني�ك، ملس�اعدتها 
االنتفاخ�ات  تخفي�ف  يف  البالغ�ة 
حول العني، حيث يمكن أن تساعد 

الكمادات الب�اردة مث�ل الخيار أو 
أكي�اس الش�اي الب�ارد يف تقلي�ل 

االنتفاخ.
كما يمكن استخدام أكياس الشاي 
األخرض بش�كل خاص، ألن الشاي 
األخ�رض يحت�وي ع�ىل مض�ادات 
األكس�دة، التي يمكن أن تساعد يف 

تماسك الجلد حول العينني.
�� أضف املزيد من الرطوبة:

جي�ًدا  يومًي�ا  مرطًب�ا  اس�تخدم 
للحفاظ عىل صح�ة البرشة )اخر 

فقط تركيب�ة لطيفة لالس�تخدام 
ح�ول عينيك(، ألن�ه تتمتع البرشة 
رطوب�ة  بحاج�ز  جي�ًدا  املرطب�ة 
أفض�ل، مم�ا يمن�ع دخ�ول املواد 
املهيجة ومس�ببات الحساسية إىل 

الجلد.
رسطان العني:

�� رشب السوائل وتجنب الكحول
يمك�ن للجف�اف أن يجع�ل الجلد 
حول عيني�ك مرهاًل وحزيًنا، لذلك 

تأك�د م�ن رشب الكثري م�ن املاء، 
وتجنب اإلف�راط يف رشب الكحول، 

حيث يمكن أن يسبب الجفاف.
اليوي�و  نظ�ام  م�ن  تخل�ص   ���

الغذائي:
عندما يرتفع وزنك ألعىل وألسفل، 
يمك�ن أن تنمو الده�ون يف وجهك 
وتتقل�ص أو تتح�ول، لذل�ك اتباع 
نظ�ام غذائ�ي متك�رر يمك�ن أن 
يتسبب يف إعادة توزيع الضمادات 

الدهنية عىل وجهك.

وللمس�اعدة يف إبقائها يف مكانها، 
الغذائية وحاول  الحمي�ات  تخطي 

الحفاظ عىل وزن ثابت.
��� كريم الع�ني النتفاخ�ات تحت 

العني:
لأسف، ليس هناك جرعة سحرية 
لتقليص االنتفاخات حول العينني، 
لك�ن كريمات العني قد توفر بعض 

الفوائد.
العالجات الطبية النتفاخات العني:
ال  املنزلي�ة  العالج�ات  كان�ت  إذا 
تس�اعد  أن  فيمك�ن  بالغ�رض،  تف�ي 
ه�ذه اإلج�راءات يف العي�ادة يف ع�الج 
االنتفاخ�ات تح�ت العني، والت�ي تأتي 

عىل النحو التايل:
�� يمكن أن يعمل التقشري بالليزر عىل 

شد الجلد وتحسني ملمسه.
�� يمك�ن لحقن توكس�ني البوتولينوم 
)البوتوك�س( إرخ�اء بع�ض العضالت 
ح�ول العينني، ل�ذا فهي ال تش�د بقوة 
ثني�ة  خط�وط  ظه�ور  إىل  وت�ؤدي 
وانتفاخ�ات، يمك�ن للبوتوك�س أيًضا 
رفع الحاجب، مما يس�اعد األشخاص 
الذين يعانون من انتفاخ أو تديل الجفن 

العلوي.
��� يمكن أن يم�أ الحش�و التجاويف 
تح�ت العينني، حيث يمكن أن تس�اعد 
الحش�وات يف رفع الخ�د وعمل منحنى 
سلس ومتواصل من الجفن السفي إىل 

الخد العلوي، بدالً من البقعة املجوفة.
�� م�ن أجل إص�الح طويل األم�د، تعد 
الجراح�ة التجميلي�ة أيًض�ا خي�اًرا. يف 
جراح�و  يق�وم  الجف�ن،  رأب  عملي�ة 
التجمي�ل بإعادة توزي�ع الدهون حول 
العين�ني وإزال�ة الجل�د الزائ�د إلزال�ة 

األكياس إىل األبد.

الهند تكشف عن طفرات فيروسية 
يمكنها تجنب االستجابة المناعية

الكث�ري م�ن األش�خاص ع�ىل اس�تخدام  يعتم�د 
الوصف�ات الطبيعي�ة يف عالج أو تنظيف األس�نان 
دون معرف�ة إىل أي مدى ُيمكن أن ترض هذه األمور 
بصحة األسنان بشكل عام، حتي وإن كانت مجرد 
مواد طبيعية.ومن ضمن هذه االس�تخدامات، هو 
فرك الليمون عي األسنان عىل اعتقاد أنه من املواد 
املُنظفة لأس�نان فما هي صح�ة هذا األمر؟ و هل 
من املمكن أن يكون لليمون العديد من األرضار عي 

األسنان؟
ويقدم اطباء تجميل األسنان من خالل سلسلة من 
الفيديوهات أبرز املعلوم�ات والتفاصيل التي ُتفيد 
بصحة األسنان. وصفة الليمون لتنظيف األسنان:

ويق�ول االطب�اء إن اس�تخدام الليم�ون يف تنظيف 
األس�نان لي�س م�ن األم�ور الصحي�ة نهائي�اً ألن 
الليمون من األحماض، واستخدام األحماض بكثرة 
وقيامنا بحكها مع األس�نان يعمل عىل تآكل طبقة 

املينا الخاصة باألسنان.
أرضار استخدام الليمون لأسنان:

وق�ال: الب�د م�ن معرف�ة الفرق ب�ني مجرد 
تن�اول املرشوبات الحمضية مث�ل الربتقال، 
اليوسفي، الليمون وبني استخدام األحماض 
يف حك وتنظيف األسنان ألكثر من مرة ايل حد 

الوصول لتهيج اللثة والتهابها نتيجة اإلفراط 
يف استخدام الحمضيات.  

تحذير من استخدام الليمون في تنظيف األسنان 
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الموائد العراقية تغص باالكالت في رمضان

news

أوىل  أخرياً  سوذبيز  دار  أطلقت 
حرصاً  املخصصة  الدولية  مزاداتها 
شأنها  من  والتي  املشاهري،  ألحذية 
املزادات  إىل عالم  الشباب  استقطاب 

هذا  يف  املتخصصة  الدور  لكبار 
املجاالت،  سائر  يف  املجال.وكما 
العادات  تغيري  عىل  كورونا  أرغمت 
تقام  باتت  التي  املزادات  صعيد  عىل 

ولم  اإلنرتنت.  عرب  رئيسية  بصورة 
مالحظة  يف  سوذبيز  دار  تتأخر 
أحذية  عىل  بمزاد  الكبري  االهتمام 

بتصميم كالسيكي.

أحذية المشاهير تستقطب الشباب

يطفئ »ماي فلالور 400« محركاته 
خلالل إبحلاره يف خليلج بليموث، يف 
جنلوب غرب إنكلرتا، ويشلّغل جهاز 
ميكروفلون مخصصاً لالسلتماع إىل 
الحيتان، وكل ذلك من دون أي تدّخل 

برشي، إذ أنه أول قارب ذكي.
يسلتعد هذا القلارب ثالثلي الهيكل 
يبللغ  اللذي  الصغلري  )تريملاران( 
طولله 15 مرتاً ووزنه تسلعة أطنان 
واملغطلى باأللواح الشمسلية لعبور 
املحيط األطليس بمفرده، إذ أنه قادر 
عىل اتخلاذ قراراته الخاصة واإلبحار 
باستقاللية تامة. وسيكون يف إمكان 
»ماي فالور 400« دراسلة البيئة من 
خالل تحليل وجود البالسلتيك يف املاء 
أو تتبلع الثدييلات البحرية.ويوضح 

مؤسس جمعية »بروماريه« مهندس 
املرشوع بريت فانوف لوكالة فرانس 
بلرس أن املحيلط »أقلوى قلوة عىل 
الكوكلب تنظلم مناخنلا«. لكن أكثر 
ملن 80 يف املئة من املحيطات ال تزال 
غري مستكشلفة، بسلبب اتسلاعها 
واملخاطلر التلي تنطلوي عليها.أملا 
روزي ليكوريش، أخصائية التقنيات 
إم«،  بلي  »آي  رشكلة  يف  الناشلئة 
وهي أحلد اللرشكاء الذيلن انضموا 
إىل امللرشوع منلذ والدتله قبلل أربع 
سلنوات، فتالحلظ أن »البحلر بيئلة 
قاسلية، للذا فلإن وجود قلارب من 
دون أحلد عىل متنه يسلمح للعلماء 

بتوسيع منطقة الدراسة«.
ويلروي بريلت فانلوف أن »مقّدمي 

تكنولوجيلا آخريلن« بلدأوا يوفرون 
املسلاعدة عندملا ظهلرت الفكلرة، 
األشلخاص  »مئلات«  إىل  باإلضافلة 
 ، املتحلدة  الواليلات  إىل  الهنلد  ملن 
أو سلويرسا.ولوال  باليابلان  ملروراً 
هذا »الجهلد العاملي«، لكان املرشوع 
ملن  املاليلن«  علرشات  »سليكلف 
اللدوالرات بلدالً من »أقلل بقليل من 
مليلون دوالر« اسلتثمرتها يف نهايلة 
سلتوفر  »بروماريه«التلي  املطلاف 
مجاناً املعلوملات التي تجمعها.ومن 
املقلرر أن تنطلق الرحللة الكبرية إىل 
الواليات املتحدة قرابة الخامس عرش 
ملن ايار/مايلو، اعتملاداً علىل حال 
الطقس والرتخيص غري املؤكد حالياً 

من السلطات الربيطانية.

كادت سليدة بريطانيلة أن تواجله تهما بتمويل 
جماعلات إرهابية، بسلبب اسلم فلرس عربية 

تملكها، ولشغفها بالحضارة املرصية القديمة.
سلوزان  إن  ميلل«  »ديلي  صحيفلة  وقاللت 
جوفينداسلامي، البالغة من العملر 57 عاما قد 
أصيبت بالذهول والدهشلة عندما حققت معها 
الرشطلة الدوليلة »اإلنرتبول«، ورشكلة تحويل 
األملوال »بلاي بلال« عن سلبب إرسلالها أموال 
لتنظيلم داعلش اإلرهابي.وبلدأت القصة عندما 
أرسلت سوزان مبلغا بقيمة 500 جنيه أسرتليني 
إىل صديقها مدرب الخيول عرب خدمة »باي بال«، 
 ،»Isis وكانت قد كتبت يف االسلتمارة »أملوال لل
وهلو اختصلار السلم تنظيلم »داعلش« باللغة 
اإلنكليزيلة، مملا حلدا باملرشفلن علىل الخدمة 
بتجميلد التحويل.وعقلب ثالثلة أيام اكتشلفت 
سلوزان أن ثمة خطأ ما منع وصلول األموال إىل 

املدرب الذي يلرشف عىل تدريب فرسلها البالغة 
ملن العمر 9 أعوام، وعند االتصلال بل«باي بال« 
لالستفسلار علن السلبب واجهلت، كملا قالت، 
سليال من األسلئلة عن سلبب تحويلهلا األمول 

لل«داعش«.
وهنلا اضطرت سلوزان لترشح لهم أن فرسلها 
إسمها »إيزيس« )Isis( تيمنا بإسم آلهة مرصية 
قديمة وليس »Isis« املخترص إلسم تنظيم داعش 
اإلرهابي.وقاللت،  إنهلا أُجلربت علىل أن ترشح 
للرشكة واإلنرتبلول أنها كانت تدفع هذه األموال 
مقابل تدريب حصانها وال تمول اإلرهاب.وأكدت 
سوزان، التي كانت تمتلك يف السابق خيوال تدعى 
»فرعون« و«نفرتيتي« أنهلا اضطرت  إىل تقديم 
جواز سفر فرسلها  األليف إلثبات أن »Isis« هو 
بالفعل اسلمها الحقيقي وأن اسمها الكامل هو 

إيزيس بنت خرضة.

يقول علماء إن التقاط الصور أثناء زيارة نصب تاريخي شلهري أو مشاهدة قطعة 
فنيلة، يمكن أن يضعلف بالفعل ذاكرتنا لألحداث، من خلالل جعلنا نركز عىل فعل 
التقاط الصور بدال من اللحظة نفسها.ويف التجارب، وجد الباحثون يف نيويورك أن 
املشلاركن كانوا أفضلل يف تذكر تفاصيل األعمال الفنية عندملا لم يأخذوا لقطات 
لها.وأجلرى الباحثون سلسللة من التجارب شلارك فيها 525 مشلاركا، حيث تم 
علرض قطع متنوعة من األعمال الفنية، بما يف ذلك اللوحات والرسلومات والصور 
الفوتوغرافية.وُطللب منهلم تصوير بعلض القطع الفنية باسلتخدام هاتف مزود 
بكامريا، بينما كانوا يراقبون قطعا أخرى.وأبلغ املشاركون بعد ذلك أنهم سيكملون 
اختبلار الذاكلرة للعمل الفنلي اللذي شلاهدوه.واخترب العمل الفني املسلتخدم يف 
الدراسلة نوعن من تصنيف الكائنات بواسلطة الدماغ البرشي - »اإلدراك الحيس« 
و«املفاهيمي«.ويشلري اإلدراك الحيس إىل تفاصيل معينة ندركها ونحسب التشابه 
بلن كائن وآخر. أما املفاهيمي، فيسلتند إىل األفكار واملفاهيم، ويسلمح لنا بتذكر 
األشلياء بناء علىل تأثريها.ووجد الفريلق، خالل أكثر من خمس تجلارب، أن الفن 
املصور كان يُذكر بشكل سيئ أكثر من الفن الذي تم عرضه للتو، بعد تأخري قصري 

)20 دقيقة( وطويل )48 ساعة( بن املشاهدة والتذكر.

شلهد مزاد خريي يف دبي، بيع لوحة 
أرقام سيارة بمبلغ 38 مليون درهم 
إماراتي، أي ما يعلادل 10.3 مليون 
دوالر أمريكلي، دعما لحملة خريية.

وأفادت وسائل إعالم محلية بأنه تم 
يف هيلتون دبي الحبتور سليتي بيع 
رقلم املركبة »AA 9« بلل 38 مليون 
درهم يف مزاد أنبل رقم الداعم لحملة 
100 مليون وجبلة ، لتقديم الطعام 

يف 30 دولة خالل شهر رمضان.
وعرضلت يف امللزاد الخريي سلسللة 
من األرقام املميزة للوحات املركبات 
والهواتلف النقالة التلي يعود ريعها 
لدعلم حمللة »100 مليلون وجبة« 
ويعتلرب »AA 9« بالتلايل ثانلي أغىل 
رقلم سليارة يف العالم، ولم يكشلف 

علن شلخصية املشلرتي للرقلم 
املميز.

»ماي فالور 400« قارب ذكي من دون قبطان  ! التقاط الصور أثناء زيارة نصب كادت أن تواجه تهما بتمويل اإلرهاب بسبب اسم فرسها !
تاريخي يضعف الذاكرة

االثنين   3  أيار  2021   العدد  2580  السنة الحادية عشرة

بنكهة  املبارك  رمضان  شهر  يتسم 
قدسية  وله  العراقين،  لدى  خاصة 
البيوت  تتزين  إذ  نفوسهم؛  يف  كبرية 
وتتجه  بالزينة،  التجارية  واملحال 
العائالت للتبضع يف أماكن معتادة. كما 
يحرص العراقيون عىل إحياء عاداتهم 
رغم  الفضيل  الشهر  هذا  يف  الرتاثية 
كورونا  جائحة  فرضتها  التي  القيود 

وتداعياتها االقتصادية والصحية.
وعادت املساجد يف العراق هذا العام إىل 
استقبال املصلن خالل شهر رمضان، 

الفروض  بإقامة  السلطات  وسمحت 
اليومية وخطبة الجمعة بعد أن أغلقت 
تفيش  جراء  املايض،  العام  أبوابها 

فريوس كورونا.
بالراغبن  العراقية  األسواق  تعج  كما 
الرمضانية  املوائد  يف رشاء مستلزمات 
من  الوقاية  تدابري  استمرار  رغم 
رمضان  شهر  ويحل  كورونا،  فريوس 
األسعار  يف  ارتفاع  ظل  يف  العام  هذا 
باألسواق العراقية، جراء خفض قيمة 

العملة املحلية مقابل الدوالر.

املحلية  العملة  تخفيض  وألقى 
من  املواطنن  من  كثري  عىل  بظالله 
تترضر  لم  إذ  املحدود،  الدخل  ذوي 
الطبقتان املتوسطة والفقرية فحسب، 
الذين  البضائع  تجار  يف  القرار  أثر  بل 
قيمتها  ويسددون  السلع  يستوردون 

بالدوالر.
العراقين  عىل  الضغط  من  ويزيد 
استمرار تفيش كورونا،  أثناء رمضان 
إىل  االحرتازية  اإلجراءات  أثر  امتد  إذ 
متبعة  كانت  رمضانية  تقاليد  إلغاء 

العادات  تلك  وتحديدا  عقود،  منذ 
يرتكها  لم  التي  املتوارثة  االجتماعية 
التي  الظروف  أصعب  يف  العراقيون 

مرت بها البالد سابقا.
وبدت عىل الباعة حالة اإلحباط بسبب 
ويقول  األسواق،  يف  املشرتين  قلة 
إن  نت  للجزيرة  ستار  محمد  التاجر 
كان شهرا  عام  كل  شهر رمضان من 
ويمثل  التجارية،  الحركة  فيه  تكثر 
كبرية  أرباح  لتحقيق  مصدرا  عادة 
الحالية  الغالء  موجة  أن  غري  للتجار، 

غريت ذلك هذا العام عىل األقل.
مسؤولية  الحكومة  ستار  وحّمل 
ارتفاع األسعار، مشريا إىل أن تخفيض 
موازنة  يف  الدوالر  مقابل  الدينار  قيمة 
نهاية  أقرت  -التي   2021 لعام  الدولة 
قيمة  ارتفاع  إىل  أدى  املايض-  الشهر 

السلع بأكثر من %20.
يف  الكبري  االرتفاع  عىل  مثاال  ورضب 
التي  النباتي  الزيت  بقارورة  األسعار 
 90( دينارا   1250 من  سعرها  ارتفع 
إىل 3 آالف دينار )نحو  بالدوالر(  سنتا 
الزيت  أن  من  الرغم  عىل  دوالرين( 
أن  إىل  مشريا  محليا،  يصنع  النباتي 
املواد  بأن  يتذرعون  املصانع  أصحاب 

األولية لصنع الزيت مستوردة.
محمد  أمري  املواطن  رأي  ويتقاطع 
)34 عاما( مع رأي تاجر األغذية، وال 
باملفّرق  البيع  محال  أصحاب  يحمل 
األسعار،  ارتفاع  مسؤولية  )التجزئة( 
الجملة،  تجار  عاتق  عىل  يلقيها  بل 
فهم -برأيه- يستغلون جائحة كورونا 
الفضيل  الشهر  يف  التسوق  وموسم 

لريفعوا األسعار.
أن  يرى  االقتصادين  من  فريق  وثمة 
زيادة أسعار السلع مفتعلة وتستهدف 
سعر  إلعادة  الحكومة  عىل  الضغط 

رصف الدوالر إىل سابق عهده.

»رفرفة« نادرة فوق بحيرة إيرلندية

قانون  مرشوع  لصالح  األمريكية  أيداهو  والية  يف  النواب  مجلس  صوت 
الذئاب يف  يسمح للحكومة بالقضاء عىل ما يصل إىل 90% من مجمل عدد 

الوالية.
طلبت  املاشية،  ومربي  املزارعن  قبل  من  بدعم  الخطوة  حظيت  وفيما 
مجموعات الحفاظ عىل الحياة الربية من حاكم الوالية، براد ليتل، استخدام 

حق النقض ضد مرشوع القانون.
ويؤكد هؤالء املدافعون عن الحياة الربية أنه يف حال اعتماد القانون سيتم 
وقد  الذئاب،  عىل  القضاء  عىل  الوالية  ميزانية  من  الدوالرات  مالين  إنفاق 

يتعرض هذا النوع من الحيوانات الربية مرة أخرى لخطر االنقراض.
يشار إىل أن الحاكم لم يعلن بعد موقفه من مثل هذه الخطوة، يف حن أن 
الوكالة أوضحت أنه إذا لم  يمتنع ليتل عن التوقيع عىل مرشوع القرار أو 

يرفضه يف غضون ستة أيام، فسيدخل حيز التنفيذ.

التي  األصلية  الكارثة«، صورتها  »الفتاة  باسم  التي عرفت  الفتاة  روث،  باعت زوي 
مقابل  يحرتق،  منزل  أمام  تبتسم  وهي  فيها  تظهر  والتي   ،2005 عام  التقطت 
العائدات  الستخدام  تخطط  إنها  إىل  أشارت  التي  روث،  زوي  دوالر.وقالت   473000
لصحيفة  قالت  الخريية،،  للجمعيات  إضافية  بأموال  والتربع  الطالب  قروض  لسداد 
»نيويورك تايمز«: »اإلنرتنت شبكة كبرية..سواء كنت تتمتع بتجربة جيدة أو تجربة 
 Raleigh News« سيئة، عليك فقط أن تحقق أقىص استفادة منها«.وقالت لصحيفة
Observer &«: »لم يحاول أحد »امليمات« أن يفعل ذلك، وانتهى األمر بهذه الطريقة. 

هل هو حظ؟ هل هو القدر؟ ليس لدي فكره، لكنني سآخذها«.
وباعت زوي روث، البالغة من العمر اآلن 21 عاما، وهي طالبة جامعية، الصورة من 
املبيعات، عرب أحد  خالل بن الشز، وهو رائد أعمال جمع حوايل 2 مليون دوالر من 
العمالت املشفرة.والتقطت الصورة لزوي روث، التي كانت تبلغ من العمر آنذاك أربع 

أمام  والدها  قبل  من  سنوات، 
منزل محرتق يف ميباني بوالية 
األمريكية،  كارولينا  نورث 
اإلطفاء  رجال  كان  حيث 
عمد  عن  النريان  أرضموا  قد 

كحريق خاضع للسيطرة.
غارديان«  »ذا  صحيف  وأفادت 
بأنه يُعتقد بأن مشرتي صورة 
يُعرف  جامع  وهو  زوي، 
 ،»3FMusic« باسم  ببساطة 
فرد،  فاردين  فرزين  هو 
لرشكة  التنفيذي  الرئيس 
دبي. مقرها  موسيقي  إنتاج 

وتستخدم صورة زوي يف الكثري 
الساخرة  )الصور  امليمات  من 
أو التعليقات املضحكة(، حيث 
مبالية  وغري  تبتسم  تظهر 

بالوضع املوجود خلفها.

مشروع قانون
 للقضاء على 90 % من الذئاب !

لوحة أرقام سيارة بمبلغ يفوق 10 ماليين دوالر  !

قصر سيئون

لتحلق  املكاو  طيور  من  مجموعة  إلطالق  األرجنتن  شمايل  إيبريا  محمية  عىل  القائمون  يستعد 
بحرية بعد مئة وخمسن عاما من انقراضها من أرايض البالد.

صورة تعليق

صورة بنحو نصف مليون دوالر!

طيور المكاو تعود إلى بيئتها بعد 150 عاما

على الرغم من ارتفاع األسعار


