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إقرار رسمي بحقيقة »االحتالل«

المراقب العراقي/ المحرر السياسي...
لطاملا ظل مصطفى الكاظمي وفريقه 
مستش�اريه،  و«جوق�ة«  الحكوم�ي 
إليه�ام  كب�رة«  »أكذوب�ة  ُيلّفق�ون 
ال�رأي العام بعدم وج�ود قوات أجنبية 
إال  العراقي�ة،  األرايض  ع�ى  قتالي�ة 
أن مف�ردة »خط�رة« وردت يف بي�ان 
حكومي، فضحت »التلفيق« الحكومي 
واإلعالمي الذي ُيس�اق ع�ى العراقيني 
من�ذ أش�هر، للتغطية ع�ى »االحتالل« 

األمركي لبالد ما بني النهرين.
وعى هامش لق�اء عقد بني الكاظمي، 
ووفد حكومي أمريكي ترأس�ه منس�ق 
البيت االبيض لش�ؤون الرشق األوسط 
وشمال افريقيا بريت ماكغورك، وضم 
مستش�ار وزارة الخارجي�ة االمريكية 
وزي�ر  ومس�اعد  ش�وليت،  ديري�ك 
الخارجية لشؤون الرشق األدنى جوي 
هد ونائب مساعد وزير الدفاع لشؤون 
ال�رشق األوس�ط دان�ا س�رول، أصدر 
املكت�ب اإلعالمي لرئيس ال�وزراء بياناً 
تح�ّدث فيه ع�ن جانب م�ن مجريات 

اللقاء.
وجاء يف البي�ان أنه »جرى خالل اللقاء 
بح�ث التنس�يق والتعاون املش�رك يف 
مختلف املج�االت، والتأكيد عى تفعيل 
مخرج�ات الح�وار االس�راتيجي ب�ني 

الع�راق والوالي�ات املتح�دة األمريكية، 
الس�يما ما يتعل�ق بانس�حاب القوات 
املقاتل�ة م�ن العراق وتطوي�ر التعاون 
االقتصادي�ة  املج�االت  يف  وتوس�يعه 

والثقافية والتجارية«.
ول�م يت�وّرع الفري�ق الحكوم�ي ع�ن 
»خداع« العراقي�ني، من خالل إيهامهم 
بأن القوات األجنبية املتواجدة يف قواعد 
عس�كرية متفرقة، تضم مستش�ارين 
عس�كريني فق�ط، وال يوج�د عن�ر 
مقاتل واحد ع�ى األرايض العراقية، إال 
أن بيان مكتب الكاظمي فضح حقيقة 

األمر.
ويأتي ذلك يف وق�ت صوت فيه مجلس 
النواب خالل جلس�ة استثنائية عقدها 
يف الخام�س من كان�ون الثاني 2020، 
ع�ى قرار ُيل�زم الحكوم�ة بالعمل عى 
األمركي�ة.  الق�وات  إخ�راج  جدول�ة 
وحظ�ي القرار الربملاني بتأييد ش�عبي 
واس�ع، حيث ش�هدت العاصمة بغداد 
آنذاك تظاهرة مليونية حاش�دة، نددت 
بالوجود العسكري األمركي يف العراق، 
وذلك يف أعقاب عملية االغتيال الغادرة 

التي طالت القادة الشهداء.
وف�ق ذل�ك يق�ول النائب ع�ن تحالف 
الفت�ح مخت�ار املوس�وي ل�«املراق�ب 
العراق�ي«، إن »الوالي�ات املتح�دة غر 

ج�ادة بس�حب قواته�ا من الع�راق«، 
معت�رباً أن »وجود القوات العس�كرية 
األمركي�ة ع�ى األرايض العراقي�ة، ال 

يف�ر إال بأنها ق�وات قتالي�ة وجدت 
لتطبيق مش�اريع وأجن�دات خبيثة يف 

البالد«.

ويضي�ف املوس�وي أن »الحكوم�ة إذا 
كان�ت ج�ادة بقضي�ة إخ�راج القوات 
األمركية من األرايض العراقية، فعليها 

تطبي�ق ق�رار مجلس الن�واب القايض 
بإخراجها، فضالً عن القوات األجنبية 

األخرى التي تنتهك سيادة البالد«.

ولم يمِض عى إعالن مخرجات الحوار 
االس�راتيجي ب�ني الع�راق والوالي�ات 
املتح�دة م�دة طويل�ة، حت�ى تراجعت 
واش�نطن عن أب�رز النتائ�ج املفرضة 
للح�وار، والتي ظلّت حكومة مصطفى 
مستش�اريه«  و«جوق�ة  الكاظم�ي 

ُيطبلون لها عى مدى الفرة املاضية.
وم�ع اللحظات األوىل النط�الق الجولة 
الثالث�ة من الح�وار االس�راتيجّي بني 
الع�راق والوالي�ات املتح�دة، الذي كان 
يرج�و العراقي�ون من�ه، تنفي�ذ ق�رار 
مجلس النواب بإخراج القوات األجنبية 
من أرايض البالد، صدم وزير الخارجية 
ف�ؤاد حس�ني، ال�رأي الع�ام بتريح 
أع�رب م�ن خالل�ه ع�ن »تطلع�ه« إىل 
االس�راتيجّي ب�ني  الح�وار  اس�تمراِر 

البلدين يف جوالٍت الحقة.
العراقي�ة  الحكومت�ان  وأص�درت 
واألمركية، بياناً »مهلهالً« كما وصفته 
فصائ�ل املقاومة اإلس�المية، يف ختام 
الجولة الثالثة من الحوار االسراتيجي 
بينهما، والتي جرت الش�هر الحايل عرب 

تقنية االتصال املرئي.
وج�اء يف البي�ان املش�رك، أن »مهم�ة 
التحال�ف  وق�وات  املتح�دة  الوالي�ات 
تحولت إىل مهمة تدريب ومش�ورة، ما 
يتي�ح تاليا إعادة ن�رش أي قوة مقاتلة 

ما تزال يف العراق، عى أن يحدد الجدول 
الزمني لذلك خالل محادثات مقبلة«.

إال أن مجري�ات الحوار ونتائجه، تدعم 
العس�كرية  القواع�د  بق�اء  فرضي�ة 
األمركي�ة يف الع�راق، ع�ي الرغ�م من 
»خدع�ة«  إىل  الحكوم�ي  التس�ويق 
تبديل صفة الق�وات األمركية، وتغير 
مهامه�ا م�ن عس�كرية إىل »تدريبي�ة 

واستشارية«.
وأعلن قائ�د القيادة املركزية االمريكية 
املس�ؤولة عن منطقة الرشق االوس�ط 
الجن�رال كيني�ث ماكن�زي، أن القوات 
االمريكي�ة املنس�حبة من افغانس�تان 
والبالغ عددها 3500 عس�كري س�تتم 
إع�ادة نرشه�م يف املنطق�ة حت�ى بعد 
خروجه�م م�ن الب�الد، فيم�ا اع�رف 
بأن�ه ال ي�رى انس�حابا كام�ال للقوات 

االمريكية من العراق يف املستقبل.
وعى إثر ذلك تصاعدت وترة الهجمات 
اإلرهابي�ة مؤخ�راً يف مناط�ق عراقية 
ع�ّدة، بالتزام�ن م�ع إع�الن الوالي�ات 
املتحدة عى لسان مسؤولني عسكريني 
ودبلوماس�يني، نيتها البق�اء يف العراق 
عى املدى الطوي�ل، والتمركز يف قواعد 
عس�كرية محّصنة، هرباً من هجمات 
مرتقب�ة قد تش�نها فصائ�ل املقاومة 

اإلسالمية.

لمراقب العراقي/مشتاق الحسناوي...
ما زال الروتني القاتل والرس�وم العالية أهم 
سمات مديرية املرور العامة، فالفساد ينخر 
مؤسس�ات تلك املديري�ة التي اليعرف مصر 
عوائدها املالية، فمبلغ تسجيل سيارة جديدة 
يصل إىل 240 ألفاً باإلضافة اىل رسوم الطرق 
والجسور, والتي يدفعها السائق مجربا دون 
وجود أي تعبيد للطرق، بل إن الفس�اد التهم 

تلك االموال حسب ما أكد نواب .
وال يقت�ر االمر عن�د ذلك فق�ط فعمليات 
بيع االرقام املميزة هي نوع آخر من الفساد، 
فاللوح�ة التي فيها رقم واح�د تباع بمزايدة 
ب��100 ملي�ون دين�ار، لكن هن�اك لوحات 

مروري�ة مميزة، يف بغداد تم بيعها بأكثر من 
ملي�ار و300 مليون دينار عراق�ي، واليعلم 

أحد أين تذهب تلك االموال .
فقد كشف القیادي ف�ي كتلة النھج الوطني 
مھن�د العتابي،ع�ن مافی�ات تزوير وصفھا 
ب�«الكبی�رة« يف مواق�ع التس�جیل املرورية 
الس�تة يف بغداد، املتخمة بحسب قوله بقیم 
مالی�ة ضخمة، تص�ل إىل 420 ملی�ار دينار 
س�نويا تضیع وس�ط ف�وىض ع�دم املتابعة 

واستفحال الفساد.
وق�ال العتابي » إن عملی�ة التزوير تأتي من 
خالل تدوير وتكرار أرقام وصوالت الرس�وم 
التي يدفعھا املواطنون يف تلك املواقع لغرض 

نقل ملكی�ة املركبات أو اس�تخراج الرخص 
وما إىل ذلك.

ملل�ف  متابعتن�ا  خ�الل  »م�ن  أن�ه  وبی�ن، 
الرس�وم التي تس�تحصلھا مواقع التسجیل 
املروري�ة الس�تة املنت�رشة يف بغ�داد إثن�ان 
منھ�ا رئیس�یان »التاجی�ات والحس�ینیة« 
مضاف�ا لھما مواق�ع )الغزالی�ة والكاظمیة 
والطوبج�ي والرس�تمیة( ف�ق��د بلغن�ا أن 
األموال املستحصلة كرسوم مركبات لغرض 
نقل امللكیة أو إج�ازات الس�وق أو غیرھما، 
كان�ت أمواال بقی�م ضخمة تتج�اوز ال� 35 
ملیاردينار ش�ھرياً، أي ما يتج�اوز ال�420 

ملیار دينار سنوياً«.

وأض��اف أن »األم�ر الخطی�ر باملوضوع ما 
وصلن�ا من معلوم��ات تفید بذھ��اب أكثر 
من نصف ھ�ذه املبالغ لصالح مافیات تقوم 
بعملیة تزوي�ر كبیرة، حیث يتم اس�تحصال 
الرس�وم م�ن خالل وصوالت يقوم بعضھم 
بتزويرھا من خ�الل تكرار رقم الوصل ثالث 

مرّات«.
ويف هذا الش�أن أك�د املختص بالش�أن املايل 
سامي سلمان يف حديث »للمراقب العراقي« 
أن »الخ�وض يف هذا املوضوع ش�ائك يف ظل 
املواق�ع  مافي�ات تتحك�م بقضاي�ا فس�اد 

املرورية »...
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المراقب العراقي/ خاص...
انتهاكاته�ا يف  الزال�ت تركي�ا تواص�ل 
الجزء الش�مايل العراقي بحجة محاربة 
االرهاب أو حزب العمال الكردس�تاني، 
إال أن م�ا موجود ع�ى الواقع ينايف ذلك 
خصوصا أن الحرب عى االرهاب تحتاج 
اىل تنسيق مشرك مع العراق وهذا االمر 
غر موج�ود يف األصل، م�ا يفتح الباب 
أم�ام احتماالت أخرى دفع�ت تركيا اىل 
التوسع يف العراق أبرزها محاوالت ضم 
مساحات واسعة اىل تركيا أو ما تسمى 

»تركيا العظمى«.
العراقي،  الس�يايس  مختصون للش�أن 
ح�ذروا م�ن توس�ع عس�كري جدي�د 

تمارس�ه تركي�ا يف العراق أم�ام صمت 
الحكومي�ة  العراقي�ة  الس�لطات 
فصائ�ل  أن  اىل  الفت�ني  والربملاني�ة، 
املقاومة االسالمية يف العراق هي مصدر 
الخوف بالنسبة لركيا وإمكانيتها للرد 

عى عملياتها يف العراق.
وكش�فت مص�ادر أمني�ة ع�ن خفاي�ا 
التحركات الركية التي تجري يف شمال 
العراق من قبل الجيش الركي وبتواجد 
وزي�ر دفاعه، حيث أش�ارت اىل أن ملف 
التواج�د الركي ع�ى االرايض العراقية 
ربما سيكون االكثر تعقيدا يف املستقبل 

القريب من ملف التواجد االمريكي.
وقال�ت املص�ادر الت�ي اطلع�ت عليه�ا 
»املراق�ب العراق�ي« إن�ه يف الوقت الذي 

يكون في�ه مرشوع التواج�د االمريكي 
يف العراق هو الحفاظ عى أمن إرسائيل 
عسكريا، فأن مرشوع تركيا هو احتالل 
ش�مال الع�راق واس�تقطاعه وضم�ه 
لركي�ا العظم�ى، وه�ذا االم�ر أخطر، 
مش�رة اىل أن هذا االمر يش�مل سنجار 
وتلعفر ومناطق من سهل نينوى وجزء 

من كركوك عى املدى البعيد.
املبن�ي ع�ى معلوم�ات  أن  وأضاف�ت، 
عسكرية، أن الرئيس الركي أوردوغان 
يح�اول تثبيت قوات�ه يف العراق أس�وة 

بليبيا وأذربيجان وسوريا.
الخطوة القادمة من املرشوع ستش�هد 
ل�الرايض  الركي�ة  الق�وات  اجتي�اح 
العراقية املراد ضمها اىل تركيا العظمى 

من خ�الل عملي�ة عس�كرية متكاملة 
تتضمن طائرات وعجالت عسكرية.

وع�ادت تل�ك التح�ركات الركي�ة بعد 
أن اظه�ر فيديو مس�جل لوزي�ر الدفاع 
الركي خلويص آكار وهو يتجول شمايل 
العراق يف إحدى القواعد العسكرية التي 
يس�توطن فيه�ا الجي�ش الرك�ي، بعد 
عمليتي مخل�ب الربق والصاعقة اللتني 
أطلقتهما تركيا يف ال�� 23 من نيس�ان 
املايض بشكل متزامن يف منطقتي متينا 

وأفشني- باسيان شمال العراق.
ولم ُتْدِل الس�لطات العراقي�ة التنفيذية 
منها والترشيعي�ة بأي موقف إزاء هذه 

التحركات... 
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موارد مديرية المرور العامة.. مبالغ طائلة 
»مجهولة المصير«

»االمبراطورية العثمانية« حلم يراود 
أردوغان والمقاومة ترد »أضغاث أحالم« 

المراقب العراقي/بغداد...
والش�ؤون  العم�ل  لجن�ة  اوضح�ت 
االجتماعي�ة يف الربملان، ام�س الثالثاء، 
عن االس�باب التي دفعت بعض النواب 
للتدخل يف اضافة اس�ماء املس�تفيدين 
من الش�بكة االجتماعية. وقالت عضو 
اللجن�ة النائب نهلة ال�راوي يف تريح 

صحف�ي تابعته »املراق�ب العراقي« إن 
»األرس التي تم شمولها حديثاً يف شبكة 
الرعاي�ة االجتماعية قدم�ت منذ العام 
2016« مش�رة إىل أن« البع�ض منه�م 
قدم الكرونيا والبع�ض اآلخر قدم عن 
طريق نواب يف الربمل�ان«. وأضافت، أن 
»كثراً من العوائل لجأت إىل بعض نواب 

الربملان لغرض مساعدتهم يف تسجيلهم 
الرعاية االجتماعية«. وتابعت،  بشبكة 
أن »بعض�اً من أعضاء مجل�س النواب 
قام بتس�لم معامالت املواطنني لغرض 
بحك�م  العم�ل  وزارة  إىل  إيصاله�ا 
العالق�ات الت�ي يتمت�ع بها الن�واب يف 

الدوائر والوزارات الحكومية«.

المراقب العراقي/بغداد...
اك�دت خلية االزم�ة النيابي�ة، ام�س الثالث�اء، ان املصابني 

بفايروس كورونا يكلفون العراق امواالً طائلة.
وق�ال عض�و الخلي�ة النائب ري�اض املس�عودي يف تريح 
صحف�ي تابعته »املراقب العراقي«  ان »كل مصاب بفروس 
كورونا يكلف خزينة الدولة 150 دوالرا اي ان ارتفاع معدالت 
االصابة اليومية يكل�ف العراق امواالً طائلة، لذا فان الوقاية 

خر من العالج«. واوضح، أن »العراق االول عربيا يف معدالت 
االصاب�ة اليومي�ة بالفروس، حي�ث تراوح م�ن 5-8 االف 

اصابة، مشرا اىل ان » ضعف هذا العدد غر مسجل«.
ولف�ت اىل أن »وض�ع العراق الصحي صعب، ومن الس�هولة 
دخول السالالت الجديدة اليه اذا لم يكن هناك التزام حقيقي 
بالتوصي�ات الصحي�ة خاص�ة ان املراكز الطبي�ة تعاني من 

ضعف امكانياتها املتواضعة«.

المراقب العراقي/بغداد...
اكد النائب مرض الكروي، امس الثالثاء، ان 
تحديد عرشة ايام للحظر الش�امل ستقود  

البلد إىل ازمة انسانية كبرة.
وقال الك�روي يف تريح صحف�ي تابعته 
»املراق�ب العراق�ي« ان » حظ�ر التج�وال 
الشامل يكون ذو فعالية اذا كانت معدالت 
االلت�زام به حقيقية«، مبين�ا ان »التجارب 
الس�ابقة اكدت بان الحظر ل�م يؤِت ثماره 

يف انهاء مل�ف االكتظاظ يف االحياء واالزقة 
باإلضاف�ة اىل ان مس�توى التباع�د ش�به 

معدوم«.
واضاف الكروي، ان« نسبة الفقر يف العراق 
اكث�ر من 30% اي هن�اك 12 مليون عراقي 
يعان�ون م�ن ظن�ك العيش وف�رض حظر 
شامل ملدة 10 ايام سيقود اىل ازمة انسانية 
كبرة ومعقدة«، الفتا اىل انه »يمكن اللجوء 
التباع�د  اىل  الصح�ي والدف�ع  الحظ�ر  اىل 

وارت�داء الكمام�ات افض�ل م�ن الحظ�ر 
الش�امل الذي نراه ان مس�توى االلتزام به 

سيكون محدودا«.
واف�اد الك�روي ان« زيادة وت�رة التطعيم 
بدي�ل ايجابي ومهم عن الحظر الش�امل«، 
بتأم�ني  مطالب�ة  »الدول�ة  ان  اىل  مش�را 
يف  والبس�طاء  الفق�راء  بق�اء  امكاني�ات 
بيوته�م قبل فرض قرار الحظر الي س�بب 

كان«.

المراقب العراقي/بغداد...
أعلنت قيادة قوات الدفاع الش�عبي، الجناح املس�لح لحزب العمال 
الكردس�تاني، ام�س ع�ن  مقت�ل 147 جندي�ا تركي�ا، وتدم�ر 6 
مروحيات عس�كرية داخل اقليم كردس�تان، خ�الل األيام العرشة 

املاضية.
وذك�رت القيادة، يف بي�ان تابعت�ه »املراقب العراق�ي«  أنه »خالل 
الفرة 23 نيس�ان ولغاية 3 أي�ار 2021، نفذ مقاتلونا 116 عملية 
ضد الجيش الركي يف مناطق الدفاع املرشوع«، مبينة أن »حصيلة 

املعارك بلغت مقتل 147 جنديا تركيا«.
وأش�ارت إىل »تدمر 6 مروحي�ات هليكوبر، واثن�ني من طائرات 
االس�تطالع، وتدم�ر العرشات م�ن الخن�ادق واالس�لحة التابعة 

للقوات الركية  مؤكدة مقتل 6 من مقاتليه خالل املعارك«.
وأطلق�ت وزارة الدف�اع الركية مس�اء يوم الجمعة )23 نيس�ان 
2021( عمليت�ي »مخلب الربق« و«الصاعق�ة« يف مناطق »متينا« 
و«أفشني-باس�يان«، وش�ملتا أهداف�ا لح�زب العم�ال يف منطقة 

قنديل شمال العراق.

األزمة النيابية: المصابون بكورونا يكلفون 
العراق أموااًل طائلة

عشرة أيام من الحظر تقود البلد إلى أزمة إنسانية 

مقتل 147 جنديا من الجيش التركي شمالي العراق

نواب يتدخلون بإضافة أسماء إلى 
»الشبكة االجتماعية«

االمام الحسين »عليه السالم«

فمن قبلين بقبول الحق
فاهلل أوىل بالحق

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

المراقب العراقي/بغداد...
أك�د النائ�ب جاس�م محم�د، امس 
الثالث�اء، أن وج�ود ط�رف ثالث يف 

االنتخابات غر مطمنئ. 
وق�ال محم�د يف تري�ح صحفي 
إن  العراق�ي«  »املراق�ب  تابعت�ه 
»التزوير قد يت�م عن طريق النظام 
االلكرون�ي«، مبدي�ًا تخوف�ه م�ن 
امل�ال  وصاحب�ة  الكب�رة  »الكت�ل 
والق�وة والنف�وذ بان تس�يطر عى 

عملية االنتخابات«.
وأض�اف أن »مفوضي�ة االنتخابات 

ثال�ث  ط�رف  وج�ود  أعلن�ت  ق�د 
لالرشاف عى االنتخابات وال اعتقد 
أن الط�رف الثال�ث س�يكون جديرا 
مل�ا  التص�دي  ويس�تطيع  بالثق�ة 
موج�ود من ق�وة ونف�وذ لهجمات 
بع�ض الكت�ل للتمك�ن م�ن تزوير 

االصوات ».
واش�ار اىل أن »هن�اك خوف�ا م�ن 
تدخ�ل بع�ض ال�دول مث�ل تركي�ا 
واالم�ارات والس�عودية والوالي�ات 
املتحدة والس�يطرة عى عملية سر 

االنتخابات الترشيعية«.

نائب: وجود طرف ثالث في 
االنتخابات غير مطمئن

مفردة »خطيرة« في بيان حكومي تفضح »كذب« 
الكاظمي وتضع البرلمان على المحك

في هذا العدد

4
5
6

الجيش اإليراني 
ينتج مسّيرة 
ذات قابليات

 فريدة
الطارمية بغدر  

تزّف للوطن  
شهداء حزن 

االعياد

سعيد يهدد
 ادارة الطلبة 

بتقديم شكوى 
دولية 
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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

»المراقب العراقي« تكشف خفايا التوغل التركي

تمـادي عسكـري في العــراق يهــدد »أراضيــه«
 وأنقرة تنظر بحذر لرد فصائل المقاومة

املراقب العراقي/ أحمد محمد...
الزالت تركيا تواصل انتهاكاتها يف الجزء الشمايل 
العراقي بحجة محاربة االرهاب أو حزب العمال 
الكردس�تاني، إال أن ما موجود عىل الواقع ينايف 
ذل�ك خصوص�ا أن الحرب عىل االره�اب تحتاج 
اىل تنس�يق مش�رك مع العراق وه�ذا االمر غري 
موجود يف األصل، ما يفتح الباب أمام احتماالت 
أخرى دفعت تركيا اىل التوس�ع يف العراق أبرزها 
محاوالت ضم مس�احات واسعة اىل تركيا أو ما 

تسمى »تركيا العظمى«.
مختصون للشأن السيايس العراقي، حذروا من 
توسع عسكري جديد تمارس�ه تركيا يف العراق 
أم�ام صم�ت الس�لطات العراقي�ة الحكومي�ة 
املقاوم�ة  فصائ�ل  أن  اىل  الفت�ن  والربملاني�ة، 
االسالمية يف العراق هي مصدر الخوف بالنسبة 
لركيا وإمكانيتها للرد عىل عملياتها يف العراق.

وكش�فت مص�ادر أمنية عن خفاي�ا التحركات 
الركي�ة التي تجري يف ش�مال الع�راق من قبل 
الجي�ش الرك�ي وبتواج�د وزير دفاع�ه، حيث 
أش�ارت اىل أن ملف التواجد الركي عىل االرايض 
العراقية ربما سيكون االكثر تعقيدا يف املستقبل 

القريب من ملف التواجد االمريكي.
وقال�ت املص�ادر التي اطلع�ت عليه�ا »املراقب 
العراقي« إن�ه يف الوقت الذي يكون فيه مرشوع 
التواج�د االمريك�ي يف العراق ه�و الحفاظ عىل 
أم�ن إرسائي�ل عس�كريا، ف�أن م�رشوع تركيا 
هو احتالل ش�مال العراق واس�تقطاعه وضمه 
لركيا العظم�ى، وهذا االمر أخطر، مش�رية اىل 
أن هذا االمر يشمل سنجار وتلعفر ومناطق من 
سهل نينوى وجزء من كركوك عىل املدى البعيد.
وأضافت، أن املبني عىل معلومات عس�كرية، أن 
الرئيس الركي أوردوغان يحاول تثبيت قواته يف 

العراق أسوة بليبيا وأذربيجان وسوريا.
الخطوة القادمة من املرشوع ستش�هد اجتياح 
الق�وات الركية لالرايض العراقي�ة املراد ضمها 
اىل تركي�ا العظم�ى من خالل عملية عس�كرية 

متكاملة تتضمن طائرات وعجالت عسكرية.
وع�ادت تل�ك التح�ركات الركية بع�د أن اظهر 
فيدي�و مس�جل لوزي�ر الدفاع الرك�ي خلويص 

آكار وهو يتجول شمايل العراق يف إحدى القواعد 
العس�كرية التي يستوطن فيها الجيش الركي، 
بع�د عمليت�ي مخلب ال�ربق والصاعق�ة اللتن 

أطلقتهم�ا تركيا يف ال�� 23 من نيس�ان املايض 
بش�كل متزام�ن يف منطقت�ي متينا وأفش�ن- 

باسيان شمال العراق.

ول�م ُت�ْدِل الس�لطات العراقي�ة التنفيذية منها 
والترشيعي�ة ب�أي موقف إزاء ه�ذه التحركات، 
الحكوم�ة  في�ه  اكتف�ت  ال�ذي  الوق�ت  فف�ي 

بالصم�ت، رفضت هيأة رئاس�ة مجلس النواب 
جميع الدعوات التي وجهت اليها من قبل بعض 
الكت�ل السياس�ية ح�ول إمكانية عقد جلس�ة 
طارئة للربملان ملناقش�ة الخروقات الركية عىل 

االرايض العراقية.
وللحدي�ث أكث�ر ح�ول ه�ذا املل�ف وتداعي�ات 
االنته�اك الرك�ي، أك�د املحلل الس�يايس كاظم 
الح�اج، أن »الحجة التي يرفعها الجانب الركي 
ح�ول س�بب تواج�ده يف االرايض العراقي�ة هي 
محاربة االرهاب أو حزب العمال الكردس�تاني، 
وهذا االمر اليسلتزم كل هذا الوقت الطويل التي 

استغرقته تلك القوة«.
وق�ال الحاج يف ترصيح ل� »املراقب العراقي« إن 
»كل املعطي�ات االخ�رى التي يراد به�ا إثبات أن 
التواجد الركي يف العراق هدفه محاربة االرهاب 
هي غري كافي�ة«، مبينا أن »محاربة الجماعات 
االرهابي�ة تحت�اج اىل تنس�يق م�ع الحكوم�ة 
العراقي�ة، وأن مايجري اليوم هو بعيد كل البعد 

عن اتباع أساليب التعاون بن البلدين«.
وأضاف، أن »تركيا ذكرت وعىل لسان مسؤوليها 
بأنه�ا ماضي�ة باتج�اه اس�تعادة االرايض التي 
تع�ود اليها كدول�ة عثماني�ة واالرايض االخرى 
الت�ي تعده�ا ج�زءا منه�ا، وبذل�ك ف�أن تركيا 
وحكومتها ستستمر بهذا التواجد وتتوسع فيه 

بغية تحقيق أهدافها عىل االرايض العراقية«.
وأشار اىل أن »اس�تمرار غياب املوقف الحكومي 
به�ذا الضع�ف والخج�ل سيس�اعد تركي�ا عىل 
املزيد من الخطوات االس�تفزازية وغري املتوقعة 
ع�ىل االرايض العراقي�ة«، موضح�ا أن »الف�رة 
املقبلة ستكون البداية لرشوع تركيا باستخدام 

أساليب حربية جديدة لتحقيق أهدافها«.
ولف�ت اىل أن »تركي�ا تنظ�ر بعن الح�ذر اىل أي 
ردة فع�ل من قب�ل فصائل املقاومة االس�المية 
يف العراق، لكونها القوة الوحيدة التي تس�تطيع 
مواجه�ة االحت�الل الرك�ي بعيدا ع�ن اإلرادات 

السياسية«.

املراقب العراقي/ بغداد...
أعلن�ت لجن�ة الربية النيابي�ة، امس الثالث�اء، عن اجتماع 
مرتق�ب مع وزارة الربية م�ن أجل وضع آليات إنهاء العام 
الدرايس.وق�ال رئي�س اللجنة، قيص الي�ارسي، يف ترصيح 

تابعت�ه »املراقب العراقي« إن »اللجن�ة ومن خالل اطالعها 
ومتابعته�ا لدوام املراحل التي س�محت له�م اللجنة العليا 
للس�المة الوطنية بالدوام الحضوري تب�ن وجود إصابات 
»تل�ك  أن  اىل  والطلبة«.وأش�ار  التعليمي�ة  امل�الكات  ب�ن 

االصابات أثرت بشكل واضح عىل مستوى الطلبة وانقطاع 
بعضه�م عن الحض�ور للدوام ملدة أس�بوعن أو أكثر، األمر 
الذي اس�تدعى اللجنة للمطالبة بتعلي�ق الدوام الحضوري 
لكاف�ة املراحل«.وأك�د الي�ارسي أن »اجتماع�اً مرتقباً بن 

اللجن�ة وامل�الك املتق�دم يف وزارة الربية س�يعقد من أجل 
وضع آليات إنهاء العام الدرايس«، مبيناً أن »عدة مقرحات 
س�تتم مناقش�تها يف االجتم�اع، وس�تكون النتائج لصالح 

التالميذ والطلبة والحفاظ عىل املستوى العلمي«.

الكشف عن قرب عقد اجتماع نيابي حكومي لوضع آليات إنهاء العام الدراسي

تغريدة

المحلل السياسي عباس العرداوي  

 تس���خي����ن االرض تح���ت 
صناديق االقتراع 

مايجري في  بالضبط  هذا 
محور كركوك – ديالى 

العص�����اب���ات االره��ابي���ة 
لديه���ا غط��اء سي���اس���ي 
م���ن تحمي وجوده  وهي 
ألنه س���يمكنها من كسب 
تحت  انتخابي���ة  حاضن���ة 

لهيب النار.

ابتداء من 12 أيار.. مجلس الوزراء يقرر فرض حظر التجوال الشامل 10 أيام
املراقب العراقي/ بغداد...

ام�س  ال�وزراء،  مجل�س  ق�رر 
الثالث�اء، ف�رض حظ�ر التج�وال 
الش�امل مل�دة 10 اي�ام للح�د من 
انتش�ار جائحة كورون�ا وتطبيق 
االج�راءات الوقائية.وق�ال املكتب 
اإلعالم�ي لرئيس ال�وزراء يف بيان 
تلق�ت »املراقب العراقي« نس�خة 
من�ه إن »مجلس ال�وزراء صادق 
الي�وم  الت�ي عقده�ا  يف جلس�ته 
الثالثاء، عىل توصية اللجنة العليا 
للصحة والسالمة الوطنية بفرض 
حظ�ر التجوال الش�امل مل�دة 10 
أي�ام، إعتباًرا من 12 آي�ار ولغاية 
22 آي�ار 2021، وذل�ك للح�د من 

انتش�ار جائحة كورون�ا وتطبيق 
االج�راءات الوقائي�ة م�ن خ�الل 
وال�رشوط  االجتماع�ي  التباع�د 
الوقائي�ة االخ�رى، الس�يما بع�د 
ان س�جلت وزارة الصح�ة مؤخرا 
زي�ادة باع�داد االصابات يف عموم 
العراق«.وأض�اف البيان أن »قرار 
حظر التجوال الشامل يشمل غلق 
والكافترييات  واملطاع�م  امل�والت 
الس�ينما  ودور  واملقاه������ي 
واملتنزه�ات وقاع�ات املناس�بات 
واألع�راس واملس�ابح والقاع�ات 
الرياضي�ة وغريه�ا، فض�ال ع�ن 
من�ع إقام�ة التجمع�ات البرشية 

بأشكالها كافة«.

دولة القانون: واشنطن تنصلت 
عن االتفاقية االمنية مع بغداد

الفتح: اليومان المقبالن قد يشهدان 
موقفا ازاء التدخالت التركية في العراق

املراقب العراقي/ بغداد...
اك�د ائتالف دولة القان�ون، امس الثالثاء، 
ان�ه رغ�م املح�اوالت األمريكي�ة بإدخال 
داعش باءت بالفشل امام فتوى املرجعية 
الش�عبي  الحش�د  ق�وات  وتضحي�ات 
اإلدارة  إىل  مش�ريا  األمني�ة،  واألجه�زة 
األمريكية تنصلت عن االتفاقية بن بغداد 
وواش�نطن التي وقعت عام 2011.وقالت 
النائب�ة ع�ن االئت�الف ضحى الحس�يني، 

يف ترصي�ح تابعت�ه »املراق�ب العراق�ي« 
إن »الس�لوك األمريكي يعرب عن سياس�ة 
الكي�ل بمكيال�ن تج�اه الع�راق«، مبينة 
أن »محاولة واش�نطن البائس�ة يف ادخال 
داعش  عام 201٤ إلرج�اع قواتها العراق 
باءت بالفش�ل ام�ام صم�ود العراقين«.
وأضافت الحسيني، أن »اإلدارة األمريكية 
تح�اول التنص�ل عن االتفاقي�ة بن بغداد 

وواشنطن التي وقعت عام 2011«.

املراقب العراقي/ بغداد....

وص�ف عض�و تحال�ف الفت�ح غضنف�ر 

البطي�خ، امس الثالثاء، خط�وة الحكومة 

والربمل�ان ازاء التدخل الرك�ي بالخجولة، 

املقبل�ن  اليوم�ن  تش�هد  أن  مرجح�ا 

موقف�ا حكومي�ا وبرملانيا تج�اه التدخل 

الركي.وق�ال البطي�خ، يف ترصيح تابعته 

»املراق�ب العراق�ي« إن »رئي�س الربمل�ان 

مس�ؤولية  يتحم�ل  الحلب�ويس  محم�د 

الصم�ت الربملاني وعلي�ه الدعوة اىل جلس 

طارئ�ة بش�أن التواج�د الرك�ي«، مؤكدا 

ان »اليوم�ن املقبلن قد يش�هدان موقف 

حكومي وبرملاني تجاه التدخل الركي«.

واضاف البطيخ ان »اجراء وزارة الخارجية 

يأتي ضمن الس�ياقات الدبلوماسية حول 

التواجد الركي يف شمال العراق«، مبينا ان 

»قرار الربملان تضمن اخراج جميع القوات 

االجنبية من العراق«.وتابع عضو تحالف 

الفت�ح، ان »عواقب املواجهة العس�كرية 

مع تركيا س�تكون وخيم�ة واالخرية تربر 

توغله�ا يف الع�راق بحج�ة حماي�ة امنها 

القومي«.

بالــوثيقـة

هيأة الحشد الش���عبي تخاطب وزارة 
المالية لمعالج���ة موضوع ال� )30( ألفا 

من المفسوخة عقودهم.

املراقب العراقي/ النجف االرشف...
أعلن محافظة النجف األرشف، ل�ؤي اليارسي، امس الثالثاء، 
نج�اح الخطة االمنية الخاصة بزيارة ذكرى استش�هاد اإلمام 
ع�ي )عليه الس�الم(.وقال الي�ارسي، يف بيان تلق�ت »املراقب 
العراقي« نس�خة منه »نعلن نجاح الخط�ة االمنية والخدمية 
لزيارة ش�هادة أمري املؤمنن عليه السالم وليايل القدر املباركة 
وبمش�اركة الجميع«.وأع�رب، ع�ن »ش�كره وتقدي�ره ل�كل 
العاملن يف انجاح هذه الزيارة بدءا من القوات يف قيادة رشطة 
املحافظ�ة، قائد رشط�ة املحافظ�ة، وجميع الق�ادة االمنين 

االبطال ضباطا ومنتسبن، وفرقة االمام عي القتالية وابطال 
الحش�د، والقوات الضيفية الس�اندة، والعاملن يف القطاعات 
الخدمي�ة، ودوائرن�ا الخدمي�ة البلدية، والصح�ة، والكهرباء، 
واملاء، واملجاري، والنقل، واملتطوعن، وبقية الدوائر االخرى«.
وأضاف: »كما نش�كر ونق�در الجهود الكب�رية للعتبة العلوية 
املقدس�ة وامانة مس�جد الكوفة املعظم وبقية املزارات كافة، 
ونش�كر املواك�ب الحس�ينية م�ن محافظ�ة النج�ف وبقي�ة 
املحافظ�ات والعش�ائر والبيوتات التي وقفت وس�اندت وقدم 

الدعم للزائرين الحياء هذه الذكرى االليمة«.

املراقب العراقي/ بغداد...
أف�ادت خلية اإلع�الم األمني، ام�س الثالثاء، 
بضبط 1000 كغم من املواد شديدة اإلنفجار 

داخل كدس للعتاد يف العاصمة بغداد.
»املراق�ب  تلق�ت  بي�ان  يف  الخلي�ة،  وقال�ت 
العراقي« نس�خة من�ه، إنه »وفق�اً ملعلومات 
اس�تخبارية وتكثيفاً للجهد امليداني، تمكنت 
احدى مفارز جهاز األمن الوطني يف بغداد من 
ضب�ط كدس للعتاد يف احدى االطراف الغربية 

للمحافظة تابع اىل ما يس�مى قاطع الجنوب 
العامل�ة ضم�ن عصاب�ات داع�ش اإلرهابية 
يح�وي ع�ىل )1000 كغم( من املواد ش�ديدة 
االنفج�ار والت�ي تدخ�ل يف صناع�ة العجالت 

والعبوات الناسفة«.
وأضاف البيان، أن »العصابات كانت تس�عى 
الس�تخدامها يف تنفيذ عمليات ارهابية داخل 
العاصمة؛ وقد جرى رفعها من قبل املختصن 
وتسليمها اىل القوة املاسكة لغرض االتالف«.

ضبط الف كغم من المواد شديدة 
االنفجار يف بغداد

محافظ النجف يعلن نجاح الخطة األمنية 
الخاصة بزيارة اإلمام عيل )ع(

ين
ألم

ط ا
شري

ال

الحكومة تصدر 5 توصيات بخصوص فاجعة »ابن الخطيب« ووزير الصحة يقدم استقالته رسميا
املراقب العراقي/ بغداد...

اصدر مجلس الوزراء، الثالثاء، تقريره النهائي بشأن فاجعة 
مستش�فى ابن الخطيب يف بغداد.وج�اءت يف التوصيات، من 
اللجنة التحقيقية املؤلفة بموجب قرار مجلس الوزراء ) 1٤0 

لسنة 2021( بشأن حادث حريق مستشفى ابن الخطيب:
��� إل�زام وزارة الصحة بف�رض العقوب�ات االنضباطية بما 
يتناس�ب مع خط�ورة الحادث بحق كل من ) س�لمان حامد 
ع�ي/ مدي�ر مستش�فى اب�ن الخطي�ب( و ) نعي�م كاظ�م 
مزيع�ل/ املعاون االداري( و ) احمد جس�ام عي / مس�ؤول 
الدف�اع املدني ( واعفاؤهم من مناصبهم وتنزيل درجة مدير 

املستشفى وفق القانون.
��� إعفاء مدي�ر عام صحة بغ�داد/ الرصافة م�ن منصبه ، 
وإل�زام وزارة الصحة باتخاذ ما يلزم بص�دد تنفيذ ذلك وفق 

القانون.
��� إنهاء حالة س�حب الي�د املنصوص عليها بق�رار مجلس 
ال�وزراء رق�م ) 1٤0 لس�نة 2021 ( بح�ق وزي�ر الصح�ة 

ومحافظ بغداد.
�� إلزام وزارة الصحة وتوابعها كافة من دوائر ومستشفيات 
ومؤسسات صحية بتطبيق األنظمة والتعليمات واإلعمامات 
الناف�ذة بما يضمن س�المة امل�رىض واملرافق�ن واملراجعن 
وامل�الكات الطبي�ة ومنه�ا التقي�د بع�دد املرافق�ن وتحديد 
ساعات الزيارة واختيار العنارص الكفوءة، وتكليفهم بمهام 
االس�تعالمات والتأك�د من توفر متطلبات الس�المة ورشوط 
األم�ان من إنذار مبكر ومنظومات إطفاء الحرائق، والتعامل 
بحزم م�ع املخالف�ن واملقرصين يف تج�اوز قان�ون الوزارة 

وتعليماتها.

��� تفعيل نص امل�ادة ) 12 ( من قانون التعدي�ل الثالث من 
قان�ون املحافظ�ات غ�ري املنتظمة بإقلي�م رقم )21 لس�نة 
2008(، إلنه�اء حال�ة تن�ازع اإلختص�اص ب�ن املحافظات 
وال�وزارات املرجعية فيم�ا يتعلق بدوائر الصح�ة واملديريات 
العام�ة للربي�ة، وإلزام ال�وزارات واملحافظ�ات بتنفيذ نص 
امل�ادة آنفا.ويف س�ياق متص�ل وافق رئيس مجل�س الوزراء، 
مصطفى الكاظمي، عىل طلب استقالة وزير الصحة والبيئة 
حس�ن الش�مري، عىل خلفية فاجعة حريق مستش�فى ابن 
الخطيب.وق�ال مكتب الكاظمي، يف بي�ان إن »رئيس مجلس 
ال�وزراء وافق عىل طلب االس�تقالة التي قدمها وزير الصحة 
والبيئ�ة حس�ن التميمي وذلك بع�د ص�دور التقرير الخاص 
بلجن�ة التحقيق املش�كلة عىل خلفية حادثة مستش�فى ابن 

الخطيب«.



اسعار الذهب

اسعار الدينار مقارنة بالدوالراسعار النفط سعر شراء الدوالر = 147.500      دينارسعر بيع الدوالر = 148.500        ديناراألمريكي  64.46    دوالرًابرنت  67.53    دوالرًا للبرميل

غرام الفضة عيار ٩5،8     544،46غرام الفضة عيار٩٩،٩     567،76أسعار الذهب عيار 18   64,583  ديناراأسعار الذهب عيار 21    75,346  دينارا اسعار الفضة
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االربعاء 5 أيار  2021 العدد 2582 السنة الحادية عشرة

بني الخبري االقتصادي، وسام التميمي ، ان ماكشفت عنه وزارة النفط 
من ايردادات للش�هر امل�ايض ومع ارتفاع س�عر رصف الدوالر، يؤكد 
بش�كل قاطع عدم وجود عج�ز يف املوازنة وان وجد فهو طفيف جدا.
وقال التميمي ، ان “انتعاش اس�عار النفط مؤرش جيد يؤكد استمرار 
االرتف�اع بعد منتص�ف العام الج�اري الكثر م�ن 65 دوالرا للربميل، 
بفع�ل عودة الصناع�ة وتصنيع لقاحات كورونا الذي س�يعيد للعالم 
اجمع النش�اط التجاري وتجاوز االغالق يف بعض الدول”.واضاف ان 
“ الع�راق كأكرب املصدرين للنفط، حقق انتعاش�ا وايراداً كبريا فضال 
عن ان الحكومة قررت رفع س�عر رصف ال�دوالر يف املوازنة، وبالتايل 
ف�أن العجز املايل تم القضاء عليه وان وجد فأنه طفيف جدا”.وأش�ار 
التميمي اىل ان “ العراق امام فرصة كبرية النعاش اقتصاده من خالل 
الدخول يف سوق تصدير الغاز املستكشف حديثا يف دياىل واالنبار، عىل 

الرغم من سيطرة بعض الدول عىل هذه السوق”.

نزلت أس�عار الذهب عن أعىل مس�توى يف أكثر من شهرين ، إذ حد انتعاش الدوالر 
م�ن جاذبي�ة املعدن كم�الذ آمن، بينم�ا يتكهن مس�تثمرون بأن تع�ايف االقتصاد 
األمريك�ي بوت�رية أرسع من املتوقع قد يقود لرفع أس�عار الفائدة.ونزل الذهب يف 
التعامالت الفورية 0.4 باملئة إىل 1786.10 دوالرا لألوقية )األونصة( بعدما س�جل 
أعىل مس�توى منذ 25 فرباير ش�باط عند 1797.75 دوالرا.وتراجعت عقود الذهب 
األمريكي�ة اآلجلة 0.4 باملئ�ة إىل 1785.50 دوالرا.وارتفع مؤرش الدوالر 0.3 باملئة، 
مم�ا يقلل من جاذبية الذه�ب لحاميل عمالت أخرى.وزاد البالدي�وم 0.1 باملئة إىل 
2973.29 دوالرا لألوقي�ة بعدما صعد ألعىل مس�توى عيل اإلط�الق عند 3007.73 

دوالرات يوم الجمعة.

خبير اقتصادي: ايرادات النفط تؤكد 
عدم وجود عجز في  الموازنة

الذهب يهبط عن أعلى مستوى له خالل أكثر من شهرين

تجاوزت عمل�ة اإليثر املش�فرة 3000 دوالر 
مس�جلة مس�توى قياس�يا جديًدا يف ارتفاع 
مذهل متفوقة عىل عمل�ة البيتكوين األكرب، 
حي�ث يراه�ن املس�تثمرون ع�ىل أن األث�ري 
سيكون ذا فائدة أكرب يف نظام مايل مستقبيل 

المركزى وفقا ملا نقلته رويرتز.
ارتفع إيث�ر، الرمز املميز الذي تم تداوله عىل 
بلوكش�ني اإليثرييوم ، بنس�بة 3% يف بورصة 
Bitstamp إىل 3144.81 دوالر يف الصفق�ات 
الصباحية يف لندن. لقد ارتفع بنس�بة %325 
له�ذا الع�ام حت�ى اآلن، متج�اوًزا بس�هولة 
زيادة بنس�بة 95 %يف عملة البيتكوين األكثر 
ش�يوًعا.قال جيمس كوي�ن، العضو املنتدب 
يف Capital Q9، وه�و مدي�ر ث�روة خاص�ة 
للعمالت املشفرة يف هونج كونج، إن االرتفاع 
الكب�ري يمثل ج�زءا تعويضيا عن املكاس�ب 
الت�ي حققتها عملة البيتكوين يف أواخر عام 
2020.كما قال إنه يعكس أيًضا تحس�ينات 
 ،  Ethereum blockchain سلس�لة  يف 
وتح�واًل متزاي�ًدا نح�و »DeFi« ، أو التمويل 
الالمركزي، والذي يش�ري إىل املعامالت خارج 
الخدم�ات املرصفي�ة التقليدية الت�ي تعترب 

blockchain اإليثرييوم منصة مهمة لها.
عمل�ة  كان�ت  البداي�ة،  »يف  كوي�ن:  ق�ال 
البيتكوين هي الت�ي تقود الصعود فعالً ألنه 
مع دخول الكثري من املستثمرين املؤسسيني 
إىل الفضاء ، س�يكون هذا أول منفذ طبيعي 

لهم«.
»ولك�ن مع نض�وج االرتفاع خالل األش�هر 
الس�تة املاضي�ة ، لدي�ك DeFi والكث�ري من 

».ethereum مبني عىل DeFi

عملة اإليثر المشفرة 
تحقق رقما قياسيا جديدا

انخفضت أس�عار رصف الدوالر ، يف البورصة الرئيس�ية يف بغداد 
بش�كل طفيف، فيما ارتفعت يف إقليم كردستان.وقال مصدر، إن 
بورص�ة الكفاح والحارثي�ة املركزية يف بغداد س�جلت 148000 
دينار عراقي مقاب�ل 100 دوالر أمريكي.وكانت بورصة الكفاح 
املركزي�ة قد س�جلت خ�الل افتتاحه�ا 148100 دين�ارا عراقيا.
واش�ار اىٕل أن اس�عار البيع والرشاء اس�تقرت يف محال الصريفة 
باالٔس�واق املحلية يف بغداد حيث بلغ س�عر البيع 148500 دينار 
عراقي، بينما بلغت اسعار الرشاء 147500 دينار لكل 100 دوالر 
امريكي.أما يف اربيل عاصمة اقليم كردستان فقد شهدت اسعار 
ال�دوالر ارتفاعا حيث بلغ س�عر البي�ع 148300 دينار لكل مائة 

دوالر، والرشاء وبواقع 148100 دينار لكل مائة دوالر أمريكي.

انخفاض طفيف بأسعار الدوالر في 
بغداد وارتفاعه في إقليم كردستان

الواردات النفطية للهند من أوبك تنخفض والعراق يحافظ على صدارته
تراجعت الواردات النفطي�ة للهند من دول أوبك إىل 
أدنى مس�توياتها يف عقدين عىل األق�ّل خالل عام، 
حتى نهاي�ة م�ارس/آذار املايض، بنس�بة %11.8 
مقارن�ة بالفرتة نفس�ها من العام الس�ابق، فيما 

حافظ  العراق عىل صدارته كأكرب مصدر لها.
وأظه�رت بيان�ات من مص�ادر بصناع�ة وتجارة 
النفط، أن إجمايل واردات الخام لثالث أكرب مستورد 
للنف�ط يف العال�م انخف�ض إىل 3.97 مليون برميل 
يومًي�ا خالل الس�نة املالية املنتهي�ة يف 31 مارس/
آذار 2021.وأوضح�ت أن حص�ة أوب�ك يف الواردات 
النفطي�ة الهندي�ة ق�د تراجع�ت بع�د انخف�اض 
املش�رتيات اإلجمالي�ة لثالث أكرب اقتصاد يف آس�يا 

إىل أدن�ى مس�توى له�ا يف 6 س�نوات.كما اش�رتت 
الهن�د مزي�ًدا م�ن النف�ط األمريك�ي والكندي عىل 
حس�اب نفط أفريقيا والرشق األوسط، ما خفض 
املش�رتيات من أعضاء أوبك إىل نح�و 2.86 مليون 
برميل يومًيا، وقلّص حص�ة املجموعة يف الواردات 

إىل 72% من نحو 80% سابًقا.
وحسب البيانات فان العراق ظل أكرب مورد نفط إىل 
الهند، يليه الس�عودية واإلمارات، ثم حلّت نيجرييا 

محل فنزويال رابع أكرب موّرد.
واحتل�ت الواليات املتح�دة املرك�ز الخامس ضمن 
أكرب موّرد للهند، متقدمة مركزين عن العام 2019 

.2020-

ايران تعلن استعداد شركاتها  في مجال الصناعات الكهربائية لتقديم خدماتها الى العراق
اعلن�ت ايران ان رشكاتها الناش�طة يف مجال 
لتقدي�م  مس�تعدة  الكهربائي�ة  الصناع�ات 

خدماتها اىل العراق.
وق�ال املتحدث باس�م املركز الوطن�ي ملراقبة 
صناع�ة الكهرب�اء يف اي�ران مصطفى رجبي 
مش�هدي«: ان وزير الكهرب�اء العراقي ماجد 
حنتوش ق�ام بزي�ارة ملركز مراقب�ة صناعة 
الكهرباء يف ايران، وتمت خالل الزيارة احاطة 
الجان�ب العراق�ي بتج�ارب وانج�ازات البالد 
يف مجال الحّد من الخس�ائر يف ش�بكة توزيع 
الكهرب�اء ع�ىل م���دى الس�نوات الخم�س 

االخرية ».

واض�اف مش�هدي املس�ؤول ب�وزارة الطاقة 
االيراني�ة، ان�ه :« تم خ�الل اللقاء م�ع وزير 
الطاق�ات  اس�تعراض  العراق�ي،  الكهرب�اء 
املمي�زة لل�رشكات االيرانية املنتج�ة الجهزة 
املقاولة واالستش�ارية  الكهرباء وال�رشكات 

من اجل التعاون مع العراق«.
يذكر ان وزير الكهرباء ماجد حنتوش، وصل 
اىل طهران االحد املايض حيث اجرى مباحثات 
مع وزي�ري الطاقة االيراني رض�ا اردكانيان 
والنف�ط بيج�ن زنكنة ، كما التق�ى بعدد من 
املس�ؤولني االيراني�ني يف قطاع�ي الكهرب�اء 

والغاز .

االقت�صادي

استقرار أسعار النفط وبرنت 
يسجل 67.53 دوالرا للبرميل 

شهدت اسعار النفط ، استقرارا نسبيا، 
م�ع تف�اؤل ب�أن اس�تئناف النش�اط 
االقتصادي يف الواليات املتحدة وأوروبا 

سيعزز الطلب.
وانخفض سعر نفط برنت لشهر يوليو 
املقبل، بمقدار 3 سنتات فقط، ليستقر 

عند 67.53 دوالرا للربميل.
وتراج�ع س�عر خ�ام غ�رب تكس�اس 
األمريك�ي لتس�ليم حزيران  الوس�يط 
املقب�ل، بش�كل طفي�ف ايض�ا حيص 

سجل 64.46 دوالًرا للربميل.
ويخط�ط االتح�اد األوروب�ي لتخفيف 
القيود املفروضة عىل املس�افرين الذين 
تم تطعيمهم هذا الصيف، بينما تستعد 
الواليات بجميع أنحاء منطقة نيويورك 
لتخفيف القيود املفروضة عىل السفر، 
مم�ا يع�وض املخ�اوف بش�أن ضعف 
استهالك النفط يف أجزاء من آسيا، بما 
  19-Covid يف ذلك الهند، حي�ث ال يزال

متفشًيا.
حت�ى  الس�وق  ق�وة  ستش�جع  كم�ا 
اآلن يف آي�ار أعض�اء منظم�ة البل�دان 
املص�درة للب�رتول )أوب�ك( وحلفائهم، 
بينما يس�تعيدون بعض الرباميل التي 

خفضوها يف وقت سابق.

أرقام واقتصاد

260
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الذي منحه مصرف الرافدين 
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مليون برميل صادرات العراق 
النفطية للربع األول من العام 
2021واالرباح المتحققة بلغت 

اكثر من 15 مليارا

مليارات الدنانير ال يعرف مصيرها في دوائر المرور 
..أيــن تــــذهب تـلك االمــوال؟

رسوم عالية إلعمار الطرق  والشوارع مدمرة  

املراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي...
ما زال الروتني القاتل والرس�وم العالية أهم سمات 
مديرية املرور العامة، فالفساد ينخر مؤسسات تلك 
املديرية التي اليع�رف مصري عوائدها املالية، فمبلغ 
تسجيل س�يارة جديدة يصل إىل 240 ألفاً باإلضافة 
اىل رس�وم الطرق والجس�ور, والتي يدفعها السائق 
مج�ربا دون وجود أي تعبيد للطرق، بل إن الفس�اد 

التهم تلك االموال حسب ما أكد نواب .
وال يقترص االمر عند ذلك فقط فعمليات بيع االرقام 
املميزة هي نوع آخر من الفساد، فاللوحة التي فيها 
رقم واح�د تباع بمزايدة ب�100 ملي�ون دينار، لكن 
هن�اك لوح�ات مرورية ممي�زة، يف بغداد ت�م بيعها 
بأكثر من مليار و300 مليون دينار عراقي، واليعلم 

أحد أين تذهب تلك االموال .
فقد كش�ف القیادي ف�ي كتلة النھج الوطني مھند 
العتابي،عن مافیات تزوي�ر وصفھا ب�«الكبیرة« يف 
مواقع التس�جیل املرورية الس�تة يف بغداد، املتخمة 
بحس�ب قول�ه بقیم مالی�ة ضخمة، تص�ل إىل 420 
ملیار دينار سنويا تضیع وسط فوىض عدم املتابعة 
عملی�ة  إن   « العتاب�ي  الفس�اد.وقال  واس�تفحال 
التزوير تأتي من خالل تدوير وتكرار أرقام وصوالت 
الرسوم التي يدفعھا املواطنون يف تلك املواقع لغرض 
نق�ل ملكی�ة املركبات أو اس�تخراج الرخص وما إىل 
ذلك.وبی�ن، أنه »من خ�الل متابعتنا مللف الرس�وم 
التي تس�تحصلھا مواقع التس�جیل املرورية الستة 
املنترشة يف بغ�داد إثنان منھا رئیس�یان »التاجیات 
)الغزالی�ة  مواق�ع  لھم�ا  مضاف�ا  والحس�ینیة« 
والكاظمیة والطوبجي والرستمیة( ف�ق�د بلغنا أن 

األموال املس�تحصلة كرس�وم مركبات لغرض نقل 
امللكیة أو إج�ازات الس�وق أو غیرھما، كانت أمواال 
بقیم ضخمة تتجاوز ال� 35 ملیاردينار ش�ھرياً، أي 

ما يتجاوز ال�420 ملیار دينار سنوياً«.
وأض��اف أن »األم�ر الخطیر باملوض�وع ما وصلنا 

م�ن معلوم�ات تفید بذھ�اب أكث�ر من نصف ھذه 
املبال�غ لصالح مافیات تقوم بعملیة تزوي�ر كبیرة، 
حیث يتم اس�تحصال الرس�وم م�ن خالل وصوالت 
يقوم بعضھم بتزويرھا من خالل تكرار رقم الوصل 
ث�الث مرّات«.ويف هذا الش�أن أكد املختص بالش�أن 

املايل س�امي س�لمان يف حديث »للمراقب العراقي« 
أن »الخ�وض يف هذا املوضوع ش�ائك يف ظل مافيات 

تتحكم بقضايا فساد املواقع املرورية ».
وأش�ار اىل أن »عملي�ات تزوي�ر الوص�والت ليس�ت 
بجديدة , بل إن هن�اك اتفاقات مع صغار املوظفني 

عىل تمش�ية هكذا أمور , وقد بلغ حجم الفس�اد يف 
ه�ذه القضية اىل 420 مليار دين�ار , وهناك ملفات 
أخرى التقل خطورة عن هذا امللف يجري العمل بها 
بانس�يابية عالية«. مبيناً أن »الفساد وصل اىل بيع 
لوحات مرورية مميزة بمبالغ تعدت املليار دينار« .

وأض�اف أن »هناك أرقاما ص�درت عن نواب ولجان 
برملانية تؤكد حجم الفساد يف مديرية املرور العامة 
، لك�ن ل�م تصل اليه�ا اللج�ان الرقابية مث�ل هيأة 
النزاهة ولجنة أبو رغيف وغريها ألن الفساد يف تلك 
املديرية يقترص عىل موظفيها , فاالبتزاز يف قواطع 
املرور الينته�ي ، وأما الحمالت املروية يف الش�وارع  
فحدث وال حرج , فهناك نوعان من الوصوالت االول 
مكرر وهو يس�تخدم للرش�وة واآلخر أصويل عندما 
تص�در االوامر ب�رورة إمالء خزينة امل�رور فتبدأ 
الحمالت املرورية ليس حبا يف النظام وإنما ألغراض 
أخرى«.من جهته أكد املختص بالش�أن االقتصادي 
عبد الحسني الش�مري , أن »مديرية املرور تحرص 
عىل اس�تيفاء أجور الرس�وم يف حال نقل امللكية أو 
اس�تبدال االجازة أو الس�نوية وه�ي مبالغ ضخمة 
جدا س�نويا ، بحجة إعمار الط�رق، إال أنه ال يوجد 
أي إعمار وعندما تس�أل عن مصري االموال يقولون 
إنه�ا ذهب�ت اىل وزارة املالية واالخ�رية لم تخصص 
أمواال ملش�اريع إعم�ار الطرق« .وقال الش�مري يف 
اتصال مع ) املراقب العراقي(: إن »حجم الهدر املايل 
ال يقت�رص عىل 450 مليار دين�ار وإنما االرقام أكثر 
بكثري , ومع االس�ف لم نَر أية رقابة عىل عمل جهاز 
امل�رور يف الع�راق مع ترك املواطن يتع�رض لالبتزاز 

وحسب مزاج رجال املرور«.

كش�فت اإلدارة املحلي�ة يف قض�اء الف�او يف محافظ�ة 
الب�رصة ، ع�ن وجود ف�وارق كب�رية بني الت�ي تمنحها 
رشك�ة دايو الكورية للعاملني األجانب والعراقيني فيها.
وذكر قائممقام الفاو، وليد الرشيفي ؛ أن »األجور التي 
تمنحها رشكة دايو الكورية صاحبة العمل بميناء الفاو 

الكب�ري للعم�ال العراقيني ال تتناس�ب مع األج�ور التي 
تمنحها للعمال األجانب لديها«، مؤكدا أن »هناك فوارق 
كبرية يف األج�ور املمنوحة للطرفني«.وأكد الرشيفي، أن 
»هناك تدخالت من قبل مكتب تش�غيل البرصة وبعض 
ال�رشكات الحكومي�ة العاملة يف املوان�ئ؛ لغرض وضع 

ح�ل لهذا املوضوع«.وتابع، أن »ع�دد العاملني يف رشكة 
دايو م�ن العراقيني يبل�غ 800 عامل عراق�ي، ويف حال 
عدم رفع أجورهم فإن الرشكة الكورية قد تواجه خطر 
إقامة 800 دعوى قضائية استنادا لقانون العمل النافذ 

يف محكمة العمل يف البرصة«.

دايو الكورية تواجه خطر 800 شكوى عمال عراقيين بسبب »أجورهم الضئيلة«

القضاء يعلن رفد خزينة الدولة بـ44 مليار دينار خالل 2020
اعلن مجلس القضاء االعىل ، رفد خزينة 
الدول�ة بقراب�ة 44 ملي�ار دين�ار العام 

املايض.
ونرش مجلس القض�اء االعىل إحصائية 
سنوية، تضمن وضع مؤسسات القضاء 
نح�و 44 ملي�ار دينار عراق�ي يف خزينة 
الدول�ة، وهي حصيل�ة إيراداته�ا للعام 
امل�ايض ع�ن رس�وم دع�اوى وغرامات 

وأمانات.
»مجل�س  أن  االحصائي�ة،  واضاف�ت 
القضاء األع�ىل يس�تحصل ايراداته من 
جباية  الرسوم واألمانات ورسم الطابع 
والت�ي تس�تقطع م�ن خ�الل وصوالت 
الرس�وم يف املحاكم والدوائ�ر التابعة إىل 

مجلس القضاء األعىل«.
م�ن جانبه، ق�ال مدير قس�م املوازنة يف 
املجلس، عص�ام عباس عب�د املجيد، إن 
»إي�رادات القض�اء للع�ام 2020 بلغ�ت 
أكثر من 43 مليارا و868 مليون دينار«، 
مبين�ا أن »هذه املبالغ ج�رى تحصليها 
من أقيام رس�وم الدع�اوى، والغرامات، 

إضافة إىل أمانات الصندوق«.
وتاب�ع أن »ما يت�م جبايته هي رس�وم 
س�يادية مفروضة بحك�م القانون، ولم 
يحصل تغي�ري عليه�ا بالزي�ادة مراعاة 

للمواطن العراقي«.
وعّد إن »القضاء من مؤسس�ات الدولة 

الت�ي تم�ّول الخزينة العام�ة«، وزاد أن 
»إيراداتنا ال ننفق منها ش�يئاً، بل تذهب 

جميعها إىل خزينة الدولة«.
وذكر بأنه »عدم زيادة األمانات والرسوم 
الس�يادية التي يفرضها القضاء بحكم 
القانون مراع�اة للمواطن�ني«، الفتا إىل 

أن »إج�راءات كث�رية كان�ت يف الس�ابق 
تكلف امليزانية أمواال اخترصها منتسبو 

القضاء بمبادرات العمل التطوعي«.
وأك�د عص�ام ان »ديوان الرقاب�ة املالية 
يتسلم حساباتنا الختامية للعام املايض 
ضم�ن امل�دة املق�ّررة، وبنس�ب انج�از 
عالية«، فيما أشار اىل أن »املوازنة ملجلس 
القضاء األعىل تعد بناء عىل االحتياجات 
املتوقع�ة للمجل�س وللمحاك�م ث�م يتم 
التصوي�ت عليها يف مجل�س النواب بعد 

مناقشتها«.
القضائي�ة  »الس�لطة  أن  ع�ىل  وش�دد 
حرص�ت ع�ىل إع�ادة تنظي�م املوازن�ة 
الخاصة بالعام الحايل بما يتناس�ب مع 

الوضع الراهن«.
 ون�وه ب�أن »روات�ب منتس�بي مجلس 
ال  العراقي�ة  للدول�ة  األع�ىل  القض�اء 
تدفع من ه�ذه اإلي�رادات«، موضحا أن 
»الروات�ب معدة ع�ىل أس�اس الدرجات 
الوظيفية املشغولة من قبل املوظفني أو 

تلك املستحدثة«.
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كشفت وثائق نشرها موقع »إمارات ليكس« عن عمليات فساد واحتيال واسعة النطاق في مساعدات 
اإلمارات المعلنة لليمن. وأظهرت الوثائق تورط مسؤولين كبار في النظام اإلماراتي بسرقة مباشرة وغير 

مباشرة لما يتم تقديمه من دعم مالي إماراتي لصالح اليمنيين.

أبطالها مسؤولون نافذون..

فضيحة من العيار الثقيل تطال ملف 
»المساعدات« اإلماراتية لجنوب اليمن

المراقب العراقي/ متابعة
وأفادت مصادر موثوقة بصدور قرار حكومي 
اإلنف�اق  عملي�ات  يف  تحقي�ق  بفت�ح  رسي 
للمس�اعدات اإلماراتي�ة الت�ي تتم ع�ر هيئة 
الهالل األحم�ر اإلماراتي. وذك�رت املصادر أن 
ش�بهات تالحق عددا من املس�ؤولني يف الهالل 
األحمر اإلماراتي برسقة ما يتم تخصيصه من 

مساعدات مالية ملشاريع إنسانية يف اليمن.
اإلمارات�ي  النظ�ام  أن  إىل  املص�ادر  وأش�ارت 
ي�روج لتقديم مس�اعدات تخطت س�تة مليار 
دوالر لصال�ح اليمنيني لكن الرق�م مبالغ فيه. 
وبحس�ب املص�ادر ف�إن م�ا ت�م تقديم�ه من 
مس�اعدات مالي�ة إماراتية ه�و يف الواقع أقل 
م�ن 2 ملي�ار دوالر عىل مدار س�نوات العدوان 
الس�عودي اإلماراتي عىل اليم�ن. وأوضحت أن 
املبلغ املذكور لم يصل س�وى أقل من 30% منه 
فعليا لليمنيني ولدعم املشاريع اإلنسانية بفعل 

الفساد الذي يعرتي املشاريع املقدمة.
ع�دة  يف  املتح�دة  األم�م  انتق�دت  أن  وس�بق 
مناس�بات عدم وف�اء اإلمارات بم�ا تعلنه من 
مس�اعدات مالي�ة ملصلح�ة اليم�ن واالكتفاء 
بالدعاية اإلعالمية. وقبل أشهر رصح مسؤول 
املس�اعدات باألمم املتحدة »م�ارك لوكوك« أن 
الس�عودية واإلمارات تقدمان نسبة متواضعة 
من مئ�ات املاليني من ال�دوالرات، التي تعهدتا 
مراراً بتقديمها للمس�اهمة يف جهود إنس�انية 
باليمن. ومثالً عىل ذل�ك، يف عام 2019 تعهدت 
كل من الس�عودية واإلم�ارات قد تعهدت بدفع 
750 ملي�ون دوالر يف مؤتم�ر لألم�م املتح�دة، 
لكن الرياض لم تقدم حتى اآلن س�وى 121.7 
مليون دوالر، بينم�ا قدمت اإلمارات نحو 195 

مليونا وفقا ألرقام املنظمة الدولية.
وق�ال »لوكوك« ملجلس األم�ن، »من أعلنوا عن 
أكر التعهدات وهم ج�ران اليمن يف التحالف، 
ل�م يقدموا حتى اآلن س�وى نس�بة متواضعة 
مم�ا وع�دوا ب�ه«. موضحا أن�ه نتيج�ة لذلك 
جمع�ت املنظم�ة 34 باملئ�ة فق�ط م�ن قيمة 

التعه�دات مقارن�ة بنس�بة 60 باملئة يف نفس 
الفرتة من العام املايض.

وتص�ف املنظم�ة الدولي�ة الوض�ع يف اليم�ن، 
حي�ث أودت الح�رب الدائرة منذ أربع�ة أعوام 
بحياة عرشات اآلالف وتركت املاليني عىل شفا 
املجاع�ة، بأنه أس�وأ أزمة إنس�انية يف العالم. 
فضال عن ذلك ن�ددت منظمة »هيومن رايتس 
ووت�ش« الدولية يف آذار/ م�ارس املايض بدور 
اإلم�ارات التعس�في اليم�ن بما يف ذل�ك تقييد 
وصول املساعدات اإلنسانية للمدنيني يف البالد.
وأبرزت املنظمة حدة األزمة اإلنسانية يف اليمن 
الذي يوصف بأنه أسوأ أزمة إنسانية يف العالم. 
وقال�ت، »يف اليم�ن رصاع يوم�ي للبقاء، وهذا 
واق�ع كثري�ن يف اليمن، حيث فرض�ت األزمة 
اإلنسانية العاتية التي تفاقمت بسبب سنوات 

الن�زاع املس�لح ع�ىل املالي�ني العيش يف أس�وأ 
مجاعة شهدها العالم منذ عقود بحسب األمم 
املتحدة«. وأضافت، فاق�م االنهيار االقتصادي 
األزمة اإلنس�انية يف اليم�ن. وقد أدى انخفاض 
قيم�ة الري�ال الح�اد إىل غالء املواد املس�توردة 
مثل األغذية، والنفط، وأساس�يات أخرى، كما 
خّف�ض الق�درة الرشائية لألرس وأرّض بس�بل 
عيش ماليني اليمنيني«. وأكدت أن عىل املانحني 
الضغط عىل أطراف الن�زاع إلزالة العراقيل من 
أمام املس�اعدات اإلنس�انية والسماح لوكاالت 
اإلغاثة بدخول آمن من دون عوائق إىل السكان 

املعرضني للخطر.
كما كشفت العديد من التقارير االخبارية خالل 
الف�رتة املاضي�ة عن ال�دور اإلمارات�ي املخرب 
يف تقوي�ض االس�تقرار وتعميق االنقس�امات 

م�ن  العدي�د  ارت�كاب  جان�ب  إىل  اليم�ن،  يف 
االنتهاكات، س�عيا لتحقيق اب�و ظبي أهدافها 
الخبيث�ة يف املنطق�ة. ولفتت تل�ك التقارير إىل 
أن الري�اض غالب�اً ما تتلقى الج�زء األكر من 
االنتقادات واللوم، حول األزمة التي يغرق فيها 
اليمن، يف ظل استمرار عمليات القصف املدمرة 
الت�ي ينفذها تحالف العدوان الس�عودي ولكن 
أصابع االتهام بدأت تتجه نحو أبو ظبي، خالل 
الف�رتة املاضية بس�بب ممارس�اتها يف اليمن. 
وأكدت تلك التقارير ع�ىل أن اإلمارات تتجاهل 
األه�داف الت�ي وضعته�ا حليفتها الس�عودية 
عند تش�كيلها للتحال�ف العس�كري يف اليمن. 
وذكرت تلك التقاري�ر أن مزاعم الرياض كانت 
تتمثل به�دف إع�ادة الرئيس املس�تقيل »عبد 
ربه منصور ه�ادي« إىل منصبه، والقضاء عىل 

»انص�ار الله«، ولك�ن يبدو أن�ه كان ألبوظبي 
أهداف�ا مغايرة، حي�ث وجه�ت أنظارها نحو 
الجن�وب، وعم�دت إىل تدريب وتجني�د أجهزة 

أمنية تخدم طموحاتها الجيوسياسية.
وعىل صعيد متصل، ذك�ر العديد من املراقبني، 
أن األهداف طويلة املدى التي رسمتها اإلمارات 
باتت واضح�ة لكل املتابعني له�ذا امللف، وهي 
تقس�يم اليم�ن وخلق دول�ة يف الجنوب حليفة 
له�ا. وبذل�ك، س�تتمكن اإلم�ارات م�ن تأمني 
خط�وط التج�ارة ع�ر مين�اء ع�دن الجنوبي 
نحو باق�ي أنح�اء العالم، إىل جانب اس�تغالل 
املوارد الطبيعية يف اليمن، وبس�ط الهيمنة عىل 
املنطق�ة. وأضاف اولئك املراقب�ون، إن النظام 
اإلماراتي يركز عىل تقديم نفس�ه كقوة تسعى 
لف�رض االس�تقرار يف الب�الد م�ن أج�ل ترير 
حضوره يف اليمن. وغالبا ما تعمل أبو ظبي عىل 
تضخي�م عمل املنظمات اإلغاثية واملس�اعدات 
اإلنس�انية الت�ي تقدمه�ا يف اليم�ن، وتنفي يف 
املقابل التقارير التي تؤكد ضلوعها يف عمليات 
تجسس واعتقال غر قانونية، معترة أن هذه 

التقارير ليست إال أخبارا زائفة.
وع�ىل نفس ه�ذا املن�وال ذك�ر موق�ع »ميدل 
ايس�ت آي« الريطاني، أن ممارسات اإلمارات 
الت�ي تدع�ي أنها تن�درج ضمن جه�ود فرض 
االنقس�امات  تعمي�ق  إىل  أدت  االس�تقرار، 
الداخلي�ة يف اليمن. ففي الواقع، تدعم أبوظبي 
جان�ب  إىل  الجن�وب،  يف  االنفصالي�ة  الق�وى 
العدي�د من املليش�يات املس�لحة الت�ي تحارب 
بالوكال�ة، وهو ما عمق التوت�رات يف هذا البلد 
املم�زق أصال. ونوه هذا املوق�ع الريطاني بأن 
الدعم اإلماراتي للق�وى االنفصالية يف الجنوب 
أفش�ل كل محاوالت خلق الوحدة اليمنية، بما 
أن أب�و ظبي تدع�م مجموع�ات مختلفة مثل 
ق�وات النخبة الحرضمية، الت�ي تريد انفصال 
الجن�وب،  توحي�د  ع�ن  عوض�ا  حرضم�وت 
وارتكبت العديد من االنتهاكات مثل االعتقاالت 

العشوائية.

صحيفة: بريطانيا تنوي إرسال قوات عسكرية إلى سوريا والعراق

هآرتس: »إسرائيل« تحت حكم األصوليين والمستوطنين

أخبار من 
الصحف 

والمجالت

المراقب العراقي/ متابعة...
نجحت القوة الرية يف الجيش االيراني يف تصنيع مسّرة ذات قابليات 
فريدة منها التحليق عىل ارتفاع ش�اهق وم�دى مطلوب للغاية ودقة 
عالية يف الطران وق�درة عىل خوض الحرب االلكرتونية وحمل حجم 

كبر من القذائف ومضادة للتشويش.
ويف هذا الس�ياق أش�اد مس�اعد قائ�د الجي�ش االيراني يف الش�ؤون 
التنس�يقية االدمرال حبیب   الله س�یاري، بانج�ازات قطاع التصنيع 
العسكري يف البالد السيما يف مجال املسرات، موضحاً ان قسم جهاد 
تحقي�ق االكتفاء الذاتي يف القوة الرية حققت هذا االنجاز يف تصنيع 
مس�ّرة ذات ميزات فري�دة منها التحليق عىل ارتفاق ش�اهق وحمل 
حج�م كبر من القذائ�ف واملدى الجي�د وقابلية الح�رب االلكرتونية 

ومقاومة التشويش االلكرتوني.
وأضاف أن قس�م جهاد االكتفاء الذاتي يف القوة الرية يمتلك س�جال 
حاف�ال وتج�ارب ممتازة يف س�د حاجة الجيش والقوة من االس�لحة 

واملعدات املصنعة محلياً.
ولفت اىل ان هذا القس�م نجح يف تصنيع مختلف انواع ناقالت الجنود 
واملدرعات واالسلحة الخفيفة ومعدات االتصال والحرب االلكرتونية.
ون�وه اىل ان قس�م جهاد االكتف�اء الذاتي يف القوة الري�ة أطلق ايضا 
مب�ادرة ملكافحة تفيش كورونا يف البالد حيث ق�ّدم ابتكارات ناجحة 

منها تصنيع معدات مفيدة للشعب خالل هذه املرحلة.

المراقب العراقي/ متابعة...
كش�ف عضو الوفد املفاوض يف حرك�ة »أنصار الله«، عب�د امللك العجري، 
الثالثاء، عن فش�ل زي�ارة املبعوثني األممي واألمريكي لليمن، إىل س�لطنة 
عم�ان ضم�ن التح�ركات الدولي�ة إليق�اف الح�رب يف اليمن واس�تئناف 

املفاوضات السياسية.
وق�ال العجري، وهو عضو املكتب الس�يايس يف جماعة »أنصار الله«، عر 
»تويرت«: »يرتدد يف اإلعالم أن املبعوثني األمريكي واألممي عادا من مسقط 

بخفي حنني، واألصح أنهما جاءا بخفي حنني«.
وتأت�ي ترصيح�ات القي�ادي يف »أنصار الله«، عقب س�اعات م�ن تغريدة 
لرئي�س الوف�د اليمني الوطني املف�اوض محمد عبد الس�الم، أملح فيها إىل 
رف�ض ع�رض يتضمن إيقاف هج�وم »أنص�ار الله« يف محافظ�ة مأرب، 
بالق�ول: »يتحدث�ون ع�ن معرك�ة جزئي�ة )يف إش�ارة إىل معرك�ة مأرب( 
ويرتك�ون اليمن املحارص )يقصد القيود املفروضة عىل املنافذ التي تديرها 
أنص�ار الله(«. واعتر ذلك »اختزاال للرصاع ال يعالج مش�كلة بل يفاقمها، 

وال يفيد يف تحقيق سالم بل يطيل أمد الحرب«.
وتحفظ عبد السالم، عىل أنباء عن نقاشات إلصدار قرار جديد من مجلس 
األم�ن الدويل يف�رض وقف الحرب يف اليمن وب�دء املفاوضات بني األطراف 
السياس�ية، كبديل للقرار 2216 الذي تش�رتط الحكومة املعرتف بها دولياً 
أن يكون الحل الس�يايس متس�قا معه. وقال: »أي نش�اط مستجد ملجلس 
األم�ن فلن يك�ون قابال للتحقق إال م�ا يلبي مصلحة اليمن أوال، وش�عبنا 
اليمني ليس معنيا بمراعاة من ال يراعي حقه يف األمن والسلم والسيادة«.

قيادي يمني: زيارة المبعوثين 
األممي واألمريكي إلى مسقط فشلت

الجيش اإليراني ينتج مسّيرة 
ذات قابليات فريدة

المراقب العراقي/ متابعة...
أكد املتحدث باس�م حركة حماس، حازم قاس�م، ان اع�الن االمام الخميني 
)رض( ي�وم القدس هو فكرة ذكية النها رس�خت لفكرة ان فلس�طني هي 
قضية االمة املركزية وان املدينة املقدسة هي قضية االمة االسالمية جمعاء.

ويف ح�وار م�ع وكال�ة فارس قال قاس�م ح�ول رس�ائل وق�وف الفصائل 
الفلس�طینیة مع االنتفاضة يف القدس، إن »الرس�الة املركزية التي ارسلتها 
املقاوم�ة من خالل وقوفها املب�ارش والواضح مع االنتفاضة يف القدس هي 
ان املدين�ة املقدس�ة خط احمر لش�عبنا ومقاومت�ه، وان املقاومة ال يمكن 
ان تق�ف مكتوفة االيدي ام�ام اي عدوان يمس املدينة واهلها، وان االحتالل 
واهم اذا قدر ان بامكانه االستفراد بمدينة القدس او اهلها وان يحيد باقي 

مكونات شعبنا الفلسطيني«.
واض�اف أن »املقاوم�ة مارس�ت حقه�ا الطبيع�ي يف الدف�اع ع�ن ش�عبنا 
الفلسطيني، وقامت بواجبها بالدفاع عن الهبة الشعبية يف مدينة القدس«، 
مؤك�دا ان »املقاوم�ة اثبتت انها رق�م صعب يف املعادل�ة ال يمكن تجاوزها 
وان اسنادها للهبة الشعبية شكل حماية حقيقية لها، لذلك حاول االحتالل 

امتصاص االوضاع يف القدس خشية تصاعد رد فعل املقاومة عىل ما يحدث 
يف املدينة املقدسة«.

المراقب العراقي/ بغداد...
نرشت صحيف�ة »هآرتس« العري�ة، مقاالً 
بعنوان “الحكم الذاتي األصويل هو املذنب”، 
أش�ارت في�ه إىل أن »إرسائي�ل« تحت حكم 

األصوليني واملستوطنني.
وذكرت الصحيفة أن »الحكم الذاتي األصويل 
هو املذنب. من أوجده ورعاه هم حاخامات 
الجمهور املتدين وأعضاء الكنيست التابعني 
ل�ه، ه�م املذنب�ون ألن�ه بس�بب طمعه�م 
وتعاليه�م وغطرس�تهم أوج�دوا مجتمع�اً 
منفصالً، ش�عاره ه�و )أنا امله�م وغري ال 

يشء(”.
وأضاف�ت: »مجتمع يس�تغل بص�ورة فظة 

وأناني�ة وزن�ه االنتخاب�ي لالنفص�ال ع�ن 
الجمهور، والتحرر من نر القانون والعدالة، 
واالس�تلقاء ع�ىل رشاي�ني الدول�ة كثق�ل. 
بطبيعة الحال، جماعة كلها قداس�ة وسمو 
روح�ي وتنظ�ر باحتق�ار إىل ش�ؤون الدنيا 
التافه�ة واملزعج�ة مث�ل الس�المة وأنظمة 
البناء ومس�ارات الهرب… جماعة مقدسة 
به�ذا القدر قد تنت�ج هذه الكوم�ة املراوغة 

والقبيحة التي قتلت للتو 45 شخصاً«.
وتابعت: »ومن يرعون الحكم الذاتي األصويل 
– حكومات إرسائيل عىل مر أجيالها، تتحمل 
قدر غر قليل من الذنب: بس�بب استغاللها 
الحكم الذاتي األص�ويل لتدفع قدماً بنزواتها 

واإلبق�اء عىل الحكم، وبس�بب اس�تثمارها 
أم�واالً طائلة يف رشاء ه�ذه املقاعد املريحة، 
املس�تعدة للمش�اركة يف أي مؤام�رة مقابل 
هدايا نقدية أو عىل ش�كل ترشيعات، وألنها 
أنه�ا باس�تجابتها ألي ن�زوة  ل�م تالح�ظ 
أصولية تقوم برتيبة وحش س�ينتفض ضد 
خالقه، وحتماً س�يخلق محميات من الفقر 
والجه�ل واألصولية والش�وفينية، وبس�بب 
س�ماحها للحك�م الذاتي األص�ويل بالتطور 
واالزده�ار إىل أن أصب�ح دولة داخ�ل دولة، 
وأصبح�ت صيانته�ا باهظة الثمن بش�كل 
مروع، وفائدته�ا ضئيلة تصل إىل حد العار، 

وأرضارها كبرة تصل إىل درجة االكتئاب«.

المراقب العراقي/ متابعة
 express and“ صحيف�ة  أف�ادت 
بريطاني�ة  مقات�الت  ب�أن   ”star
ستنضم إىل القتال ضد بقايا تنظيم 
داعش االجرامي يف العراق وسوريا.
ثمان�ي  أن  الصحيف�ة  وذك�رت 
تابع�ة  ش�بح  مقاتل�ة  طائ�رات 
لس�الح الج�و امللك�ي الريطان�ي، 
 ”F35B“ وعرش طائ�رات من طراز
األمريكي�ة  البحري�ة  مش�اة  م�ن 
سرتس�ل من متن الس�فينة “إتش 
الت�ي  إليزابي�ث”،  كوي�ن  إس  إم 

بلغ�ت تكلفته�ا 3 ملي�ارات جنيه 
إسرتليني، والتي ستتوجه إىل آسيا، 
برفقة س�ت س�فن تابعة للبحرية 
14 طائ�رة  و  امللكي�ة، وغواص�ة، 
هليكوبرت بحرية، ومش�اة البحرية 

امللكية.
ولفتت “express and star” إىل أنه 
 ”Dambusters“ ت�م تعي�ني رسب
الشهر، أو الرسب “617”، لتشغيل 
الطائ�رات لدعم عملي�ات مكافحة 

داعش يف العراق وسوريا.
وقال�ت وزارة الدف�اع الريطاني�ة 

 F35B Lightning“ طائ�رات  إن 
Fast” ستنضم إىل عملية “شايدر” 
 Carrier Strike Group“ م�ن 
CSG21((” للتحضر لرضبة قوية 

ضد داعش، عىل حد زعمها.
الجوي�ة  الق�وات  قائ�د  وأش�ار 
الريطانية، املارش�ال الس�ر مايك 
 ،”PA“ ويجس�تون، لوكال�ة األنباء
أن  يف  ش�ك  يس�اوره  “ال  أن�ه  إىل 
واأليديولوجي�ة  العني�ف  التط�رف 
الس�امة التي يس�تند إلي�ه تنظيم 
داعش ال تزال متجذرة يف املنطقة”.

ويف حديثه عن العملية املقبلة، قال 
الس�ر ماي�ك: “س�نقوم بعمليات 
لدع�م حكوم�ة الع�راق، ونح�ارب 
فل�ول داع�ش يف العراق وس�وريا، 
وسنس�تمر يف نق�ل القت�ال إليه�م 
يف مالذه�م حي�ث ال مفر م�ن ذلك، 
إذ أنه�م يه�ددون ش�وارع اململكة 

املتحدة وحلفاءنا”، عىل حد قوله.
وأكم�ل: “إنه يشء تق�وم به القوة 
الجوي�ة بفعالي�ة كب�رة اآلن من�ذ 
ع�ام 2014، ولعبت القوات الجوية 

امللكية دوًرا كبرًا يف هذا النجاح”. 

المراقب العراقي/ متابعة...
ق�ال الرئيس األمريكي ج�و بايدن، 
إن�ه أعاد إحي�اء خطة لزي�ادة عدد 
طلبات اللجوء هذا العام إىل 62500 
بعدم�ا وجه�ت ل�ه انتق�ادات م�ن 
املؤيدي�ن، عندما أبق�ى الحد األدنى 
عن�د  البداي�ة  يف  اللج�وء  لطلب�ات 

مستوى منخفض تاريخيا.
وغ�ر باي�دن الديمقراط�ي ق�راره 
فحس�ب  أس�بوعني،  بع�د  رس�ميا 

من إع�الن إدارته أنها س�تبقي عىل 
الح�د األق�ى ال�ذي حدده س�لفه 
الجمه�وري دونالد ترام�ب عند 15 

ألفا.
وق�ال باي�دن يف بي�ان، إن خطوت�ه 
“تمح�و الح�د األق�ى املنخفض، 
ال�ذي حددت�ه اإلدارة الس�ابقة عند 
15 ألفا والذي ال يعكس قيم أمريكا 
كدولة ترحب بالالجئني وتدعمهم”.
وأض�اف، “من امله�م القي�ام بهذه 

الخطوة اليوم إلزالة أي ش�ك باق يف 
أذهان الالجئني بأنحاء العالم الذين 
عان�وا الكث�ر، والذي�ن ينتظ�رون 
بفارغ الصر بدء حياتهم الجديدة”.
وأثار تقلب باي�دن غضب املدافعني 
ع�ن الالجئ�ني، وبع�ض املرشع�ني 

الديمقراطيني.
وق�ال بايدن إن “من غ�ر املؤكد أن 
استقبال  املتحدة  الواليات  تستطيع 
بحل�ول  املجم�ل  يف  62500 الج�ئ 

نهاية الس�نة املالي�ة الحالية يف 30 
س�بتمر/أيلول أو الوص�ول لهدف 

125 ألف طلب العام املقبل”.
وتاب�ع، “الحقيق�ة امل�رة ه�ي أننا 
ل�ن نتمكن من قب�ول 62500 طلب 
ه�ذا العام. نعم�ل برسعة عىل تاليف 
الس�نوات  ال�ذي ح�دث يف  ال�رضر 
األرب�ع املاضي�ة. سيس�تغرق ه�ذا 
بعض الوقت لكن هذا العمل يجري 

اآلن”.

المراقب العراقي/ متابعة...
أعلن�ت وزارة الصح�ة الهندية أن الع�دد اإلجمايل 
لح�االت اإلصابة بفروس كورون�ا يف البالد تجاوز 
ال�� 20 مليون�ا، بعد تس�جيل أكثر م�ن 357 ألف 
إصاب�ة جديدة خالل الس�اعات األرب�ع والعرشين 

املاضية.
وبحس�ب بيان�ات وزارة الصحة الهندي�ة الثالثاء: 
خ�الل  جدي�دة  إصاب�ة   357229 تس�جيل  “ت�م 
الس�اعات ال�24 املاضية، يف حني زادت الوفيات ب� 

3449، ليصل مجموعها العام إىل 222408”.

وأصبحت الهند ثاني دول�ة يف العالم، بعد الواليات 
املتح�دة، يتخطى ع�دد اإلصابات فيه�ا العرشين 
مليون إصابة. وسجلت الهند العرشة ماليني إصابة 
األوىل ع�ىل مدى أكثر من عرشة أش�هر، يف حني لم 
يستغرق األمر سوى ما يزيد قليال عن أربعة أشهر 

لتسجيل العرشة ماليني إصابة األخرى.
ويقول خ�راء يف مجال الطب إن األعداد الحقيقية 
يف الهن�د، ثاني أك�ر دولة من حيث عدد الس�كان 
البال�غ 1.35 ملي�ار نس�مة، ق�د تك�ون أعىل من 

الحصيلة الرسمية بخمسة أو عرشة أضعاف.

بايدن يتراجع عن قراره الخاص بطلبات اللجوء

أكثر من 20 مليون مصاب بكورونا في الهند

حماس: إعالن اإلمام الخميني يوم القدس فكرة ذكية
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هل ان االنامل تكتب؟ ام أزرارالكي بورد؟ ام خاليا الدماغ.. تأمر وأكره تسطير اآللية... الن ،،
ثقل الحزن ينوء بكاهلي... رسم ليوناردو دافنتشي للعالم، الموناليزا وابتسامتها الساحرة 

ببراعة.. هل انا بارع مثله بإن أريكم  رسم إبتسامة الحزن العراقية على الشهداء الذين سقطوا 
يوم امس في الطارمية؟

االربعاء 5 ايار 2021 
العدد 2582 السنة الحادية عشرة

الطارمية بغدر ... تزّف للوطن ... شهداء حزن االعياد

دمشق تترقَّب ثمار حراك إقليمّي

 

السباق االنتخابي بين الشعب 
واالحزاب..لمن الغلبة؟!

بقلم/ اياد خضري العكييل 

تفخر الش�عوب الحرة بانها صاحبة االرادة والكلمة الفصل يف الرصاعات 
السياسية ويف أختيار حكوماتها الوطنية السيما يف االنظمة الديمقراطية 

الحقة .
والش�عب العراقي اليوم وبعد ١٨ عاما من نظام يصنف دس�تورياً ودولياً 
) بالديمقراط�ي ( الزال يص�ارع ويكاف�ح من أجل الوص�ول اىل مراده يف 
أنتخ�اب حكومت�ه الوطنية الحقة والتي من املف�روض أن تعمل من أجل 
خدمته وتحقي�ق طموحاته وآماله يف العيش الرغيد ويف تأمني حياة حرة 

كريمة له .
وه�و الي�وم وأذ يخ�وض انتخابات�ه الربملانية ) الخامس�ة ( تق�ع عليه 
مس�ؤولية جس�يمة وكبرية ، الس�يما وأن الحكومات االربع السابقة و) 
املنتخب�ة ش�عبياً وحزبي�اً ( لم تحقق له أدن�ى متطلبات العي�ش الكريم 
ول�م توفر له الخدم�ات املطلوبة والالئق�ة التي ينش�دها ويطمح اليها ، 
الس�باب عديدة ومختلفة معلومة للجميع واليس�ع املج�ال لذكرها هنا ، 
وحينما نقول أن عليه مس�ؤولية جس�يمة فذلك النه ونقصد الشعب هو 
املسؤول املبارش االول واالخري يف عملية أختيار وأنتخاب مرشحيه ونوابه 
) الوطنيني واملخلصني والكفوئني ( فهو صاحب الس�لطة الحقيقية وهو 
مصدر السلطات ) حسب الدستور العراقي ( السيما وأنه بدأ يعي حقيقة 

االمور وينتقد السياسيني الذين قادوا البلد خالل العقدين املاضيني .
ويعتمد يف تحقيق حلمه املنشود عىل عدة أمور أهمها :

* املشاركة الفعلية والقوية يف االنتخابات املقبلة .
* البحث بش�كل جاد عن املرشحني ) املالئمني ( سواء كانوا مستقلني أو 

متحزبني .
* مطالبة الكتل واالحزاب السياس�ية واملرشحني املشاركني باالنتخابات 
بالربام�ج السياس�ية واالنتخابي�ة الخاصة به�م ومناقش�تها معهم ثم 

أختيار االصلح منها .
* البحث عن آليات عملية وحقيقية مع املرش�حني املختارين لتطبيق تلك 
الربامج االنتخابي�ة بعد الفوز باالنتخابات وألزامه�م ) بعقود أجتماعية 

وقانونية وأخالقية ( لتنفيذها .
* عدم أنتخاب الش�خصيات السياسية القديمة والتي لم تلتزم بوعودها 

معهم .
* عدم أنتخاب الكتل واملرشحني الذين اليمتلكون برامج واضحة وعملية 

.
* أختيار قوائم وشخصيات وطنية مستقلة جديدة .

* مراقبة االنتخابات الربملانية شعبياً بشكل جاد وعميل.
* الضغ�ط ع�ىل الحكومة الحالي�ة وعىل مفوضية االنتخاب�ات يف حماية 
العملي�ة االنتخابية يوم االقرتاع وكذلك حماي�ة صناديق االنتخابات أثناء 

الفرز وبعده من التالعب والتزوير .
* مطالبة الحكومة ومفوضية االنتخابات برضورة أعالن النتائج بعد ٤٨ 

ساعة من فرز االصوات .
ويف الوقت ذاته س�تعمل أغلب االحزاب السياس�ية القديمة املش�اركة أن 
لم نقل معظمها  للتش�ويش عىل الجماهري بمختلف الوسائل ) الرشعية 
وغ�ري الرشعي�ة ( للتأث�ري عىل م�زاج الناخ�ب العراقي لتحيي�ده ودفعه 
لعدم املش�اركة الكب�رية يف االنتخابات لتقليل املنافس�ة والتاحة الفرصة 
ملرش�حيها للف�وز باالنتخابات كونها صاحبة جماه�ري مؤدلجة ومهيئة 
للمشاركة بشكل واسع  للسيطرة عىل مجلس النواب من جديد ولتشكيل 
الحكوم�ة املقبلة حس�ب مزاجها وعىل قياس�اتها ) الحزبي�ة الضيقة ( 
لتحقيق مصالحه�ا وأهدافها بعيداً عن متطلب�ات وطموحات الجماهري 
وهذا يعني أس�تمرار معاناة الناس وازماتهم الربع سنوات جديدة قادمة 

وربما الكثر من ذلك  .

بقلم/ عزيز الحافظ
قد أرس�م بعض مالمح اللوح�ة! ولكنها ,غري 
مؤط�رة! كيف يحتويه�ا إط�ار! والحزن ريح 
عاتية تهّب كل يوم عىل لوحة الش�عب الصابر 
املس�كني! حزن غري مؤطر! انا الأملك الفرشاة  
وال لوح�ة أصب�اغ...الن الحزن قّط�ع اناميل! 
والن الدموع بهطولها الترسم كل أبّهة الحزن 
الش�اهق يف املآقي! ماذا أفعل؟ الصمت؟ كيف 
أصم�ت وهن�اك أم فرِح�ت ان ولده�ا تخ�ّرج 
ضابطا.. قب�ل اس�ابيع...وهذا اول إلتحاق له 
باملهمة... بعد عن�اء تدرّجي درايس معروف..  
إن االقدار وضعته يف منطقة إسمها الطارمية 
يس�كنها ش�عب عراق�ي أصي�ل! وإذا بلحظة 
تنتقل ه�ذه الروح الطاه�رة اىل بارئها.. وهي 
لم تر بعد س�عادة الرتب�ة ! نعم رأت بكاء عني 
االم فرح�ا بها! االن تغرّي طعم الدمع! من فرح 
اىل َت�رح! االن.. االم التي ترمي امل�اء عند وداع 
املس�افر للموت أو حتى للنزهة س�تحتفظ اىل 
االب�د باآلناء ال�ذي كانت ترمي به امل�اء.. فلن 
يع�ود غائبها لالبد ولن تعود بس�مته ووداعته 
وستفتقد إحتضانه! وستبقى مالبسه وغرفته 

يف كل حجر باك يف الدار!
محمود.. امل�الزم من ال�دورة  العراقية١09... 
من احد ش�هداء غدر البعث! التذهب أفكاركم 
بعي�دا.. البعث هنا يف العراق هو داعش... بكل 
الصيغ االجرامية املتفننة يف القتل الذي اليمكن 
حتى لهولي�وود بالخي�ال العلم�ي توصيفه.. 
ارتدى فق�ط الزي االس�المي ال�كاذب خادعا 
الشيطان ومخادعا نفسه! محمود احد شهداء 
الطارمية ي�وم امس.. مع الكوكبة التي اعتذر 
ج�دا ع�ن رسد بطوالتها...وذكرياته�ا.. ففي 
الع�راق أعمق الح�زن هو الحزن قب�ل االعياّد 
...انت تلهم االم واالب والزوجة واالبن اليتيم.. 
أن يص�ربوا! ل�ن تتوق�ف الدموع وس�يولها .. 
يف الع�راق... ولك�ن أق�ى الح�زن ه�و حزن 
االعياد..تل�ك ترنيمة االلم العراقي... فالعيد يف 
كل االوط�ان فرصة للفرح املجاني الش�اهق.. 
ولل�رور الن�زر.. وإذا بلحظة تغ�ادر كوكب 
الزم�ن... تجد أب�وك او امك او اخ�وك أو بنتك 
بل وحت�ى صديقك يغ�ادر برتاجيديا اىل االبد..
وانت ترسم بخيالك مجيء العيد فقط لتسمع 
نغمة.. فرح يتي�م..... وتقول مع الراحل فؤاد 

سالم... باللهجة املحلية العراقية...)إجه العيد 
.. وماإجي�ْت! وه�م إِج�ه وماج�اْب روحي... 

عايش بالروح.... من يوم املشيت!!!!(
ودّعون�ه... وكال�وا إس�بوع ون�رّد لعيونكم... 

وفاركونه.. وكالوا الدنيا غريبة بدونكم!
وإحن�ه ب�ني ال�راح والج�اي إنتظ�ار! يكيض 

وحَشة الليل! وشيكيض النهار!
ودعون�ه .. وم�ن بعده�م ... عش�نه ب�دروب 
الربي�د!! ننتظر منه�م رس�الة!لوبطاقة بيوم 
عيد!!ولك�ن املوتى االحّبة.. اليبعثون رس�ائل! 

فقط صمتهم وغيابهم.. رسالة الدموع!
لقطت�ان الم محم�ود.. لن تنس�اها الالدموع 
والاالح�زان وال كل  ترنيمات موس�يقى الرتح 
يف العال�م.. قام�ت بنفس�ها بتلبيس�ه الرتبة 

العس�كرية بعد تخرجه! وصّورته�ا كامريات 
االحبة.. والن هناك قفزة للثقة يف املاء للضباط 
عن�د تخرجه�م.. كان�ت ام محم�ود حارضة 
القفزة م�ع كل العوائل.. وعندم�ا خرج أبنها 
م�ن املاء ن�رشت عبائتها العراقية منتش�ية.. 
محلّقة كفراّش�ة جذىل بني زهور وهي تقول.. 
البح�ر املايتكي�ش كي�ش بيه محم�ود! وهي 
متالزمة شعبية عراقية عن البطولة! والفديو 
ايضا موج�ود يف  محاجراملآقي اآلن الغائبة يف 

تيه االلم!
بني لحظة وهجمة لحظة..أرتدْت أم محمود...

امل�الزم الذي لم يفرح برتبته..، الس�واد! وعند 
أمهاتن�ا العراقيات.. يبقى امللبس الس�وداوي 
يرافقهْن حتى املوت! وإذا أستجابْت للضغوط 

اإلجتماعية.. وخلعْت مالبس السواد، فسيبقى 
ال�رتح يف ش�فاهها وقلبها وكبده�ا وأجفانها 

وأحداقها حتى املوت!
لن تف�رح ام محم�ود بع�د االن بمقدمه لهم! 
ل�ن تعانقه! لن تحت�ار بمراس�يم زواجه!  لن 
تفارق غرفته.. ولن تنى إعداد مالبس�ه..ولن 
ول�ن ولن.. فق�د قتل املوت الغ�ادر كل االحالم 
والخي�ال ورس�وم التمّن�ي بحي�اة كريم�ة يف 

الوطن الذبيح!
ه�ذه املنطقة الطارمية.. خطرة جدا ... البعث  
فيها يصول ويجول يرتدى زي خديعة الناس..
بتسمية داعش.. وكان يجب عىل االهايل الكرام 
التعاون الكبري مع الق�وات االمنية! نحتاج ان 
يتعزز هناك الوجود العس�كري ونحتاج وجود 

الحشد الش�عبي ملؤازرة إخوانهم واالقتصاص 
م�ن القتل�ة.... نحت�اج دورا لط�ريان الجيش 
واالس�تمكان..إحرقوا االرض الت�ي تأويه�م..
وأقطعو وصال الذين يمدوهم باللوجس�تيات 
واملعلومات..الترحموه�م أبدا.. دم�اء أبطالنا 
ش�هقت للخل�ود.. وم�ن ح�ق عي�د الفطر ان 
يحزن مع االهايل...فق�د أقتنص الغدر أرواحا 
طهور...ل�ن تفرح بالعي�د ، االمه�ات.... هن 
أول االوط�ان...  وه�ن إخر املن�ايف ..هن عبق 
الوط�ن وعطره...وه�ن أقى الق�ادرات عىل 
تحّمل ح�زن الفراق..اعاّنهن الله ولهم الصرب 

والسلوان.
 ) العراق ايشور وله حوبة ( يستمدها من الله 

وخصوصيته الروحية

بقلم/أحمد الدرزي
�ب دمش�ق بف�ارغ الّص�رب - بع�د أن تج�اوزت الكارثة  ترتقَّ
الس�ورية عقده�ا األول - انفراج�اً ينعك�س ع�ىل الداخ�ل 
السوري، وتتابع الحراك اإلقليمي بصمت من دون إظهار أي 

دور مبارش لها.
ب�دأت الوالي�ات املّتحدة بوض�ع اس�رتاتيجيتها للحفاظ عىل 
اس�تمرار هيمنته�ا عىل مركز الق�رار العاملي بعد فش�لها يف 
أفغانس�تان والع�راق، م�ا دع�ا اإلدارة األمريكية إىل تش�كيل 
لجن�ة بيك�ر - هاميلت�ون الت�ي تمث�ل الحزب�ني الجمهوري 
والديمقراطي، فخرج التقري�ر يف العام 2006 ليرشح العجز 
الكب�ري يف العراق، رغ�م تدمري الدولة واملجتم�ع فيه، وترافق 
ذلك مع خس�ارة »إرسائيل« حربها عىل لبنان يف العام 2006، 
والتي شنتها بدفع من اإلدارة األمريكية إلعادة تشكيل »رشق 

أوسط جديد«.
خاض�ت الوالي�ات املتح�دة معاركه�ا يف غرب آس�يا، املمتدة 
م�ن أفغانس�تان إىل رشق البح�ر األبيض املتوس�ط، بش�كل 
مب�ارش، بطريق�ة مخالف�ة لتنبؤاته�ا ومعطياته�ا، وكانت 
تتوق�ع انتص�اراً س�هالً بعد أن اس�تطاعت إس�قاط االتحاد 
السوفياتي من الداخل، لكنها فوجئت باالستنزاف الكبري لها، 
ما ترك مس�احة زمنية واس�عة للروس والصينيني كي يبنوا 
قواهم االقتصادية والعس�كرية بهدوء وغفلة عن األمريكيني 
املنهمكني بأزماتهم يف أفغانستان والعراق بشكل مبارش، ويف 

لبنان وفلسطني املحتلة بشكل غري مبارش.
استندت االسرتاتيجية األمريكية الجديدة إىل مخاطر الصعود 
الصين�ي م�ن الناحي�ة االقتصادي�ة والعس�كرية، وتهديده 

املتصاعد لنظام القطب الواح�د، ورضورة التحرّك إىل جنوب 
رشق بحر الص�ني ومحارصتها يف حرك�ة تجارتها البحرية، 
من خالل منصات قواعدها العس�كرية يف اليابان وأس�رتاليا 
وتاي�وان والفيليب�ني، فكان القرار بنقل ثقلها العس�كري إىل 

تلك املنطقة.
هذا األم�ر تطلّب انس�حاباً لقواتها من أفغانس�تان والعراق 
والخلي�ج، م�ا تطلّ�ب ب�دوره ترتيب أوض�اع اإلقلي�م ونقل 
مس�ؤولية إدارت�ه إىل بريطاني�ا، الت�ي تمتلك خربة واس�عة 
ومعّمقة بنسيجه االجتماعي، نتيجًة للدراسات االسترشاقية 
واالس�تخباراتية يف الق�رن التاس�ع ع�رش، فأطلق�ت رشارة 
التغي�ري ب�دءاً من تونس، كي تتش�كل بنية سياس�ية جديدة 
تعتمد عىل اإلس�الم الس�يايس بعناوينه اإلخواني�ة املتنوعة، 
ونجح�ت يف ذل�ك، إىل أن اصطدم�ت يف س�وريا بالعج�ز عن 
إس�قاط نظامها الس�يايس املتجّذر عميقاً يف مفاصل الدولة 
واملجتمع، وبالدخول اإليراني الرويس العسكري واالقتصادي 

لدعم حليفهم يف دمشق، دفاعاً عن أمنهم القومي.
استطاعت دمش�ق أن تصمد خالل السنوات العرش املاضية، 
وأن تقلب مس�ار املعارك ابتداًء من معرك�ة القصري يف العام 
20١3، ليظهر ذلك بش�كل متس�ارع بع�د الدخول الرويس يف 
أيلول/س�بتمرب 20١5 بقدرات�ه العس�كرية الجوية الكبرية، 
ما أدى إىل إعادة س�يطرتها عىل مناطق واس�عة من سوريا، 
وتحقي�ق التواص�ل م�ع الع�راق، رغ�م التواجد العس�كري 
األمريكي يف قاعدة التنف وجنوب رشق الفرات قرب البوكمال.
تمّكن�ت الدولة العميقة يف الواليات املتحدة من إعادة التحّكم 
بمفاصل السياسات الداخلية والخارجية، بعد أن استطاعت 

إبع�اد الظاه�رة الرتامبية م�ن البيت األبيض بوس�ائل توجد 
حولها إش�ارات اس�تفهام، لتنطل�ق باس�رتاتيجية متجددة 
ح�ول تقيي�م أولوي�ة التهدي�دات املوجه�ة إليها، ف�كان أن 
خرج�ت بتصني�ف كل من الصني وروس�يا كأولوية قصوى، 
وه�و ما تطلّ�ب تفرغاً كام�اًل لهم�ا، باالبتعاد ع�ن مناطق 
االس�تنزاف املس�تمر لها يف غرب آس�يا، بعد أن أدخلت اليمن 
يف قائم�ة الفش�ل، وكان ال بد من تحييد ه�ذه املنطقة بآلية 
جدي�دة تعتمد عىل العودة إىل امللف النووي وتحييد إيران التي 
تش�كل الضلع العسكري الثالث لكل الصني وروسيا، فحصل 
التواص�ل غري املبارش بني الطرفني قبل أن يصل جو بايدن إىل 
الرئاسة بعدة أشهر، واستمر بشكل متسارع بعد االنتخابات 

األمريكية ودخول الرئيس الجديد إىل البيت األبيض.
اس�تطاعت موس�كو أن تس�تغّل االنكفاء األمريكي الواضح 
يف غرب آس�يا، لتذهب نحو نس�ج عالقات جدي�دة بني الدول 
املتصارعة بعنوان حل الكارثة الس�ورية، ولَم تكن واشنطن 
بعيدة من هذا الح�راك، وإن كان يبدو أنه حراك إقليمي أكثر 

من كونه دولياً.
تحركت موس�كو يف منطقة تموج بالقوى املتداخلة بش�كل 
عجي�ب بفع�ل املصالح املتش�ابكة، فهناك مح�ور طهران – 
بغداد – دمش�ق – بريوت - غ�زة – صنعاء، الذي أثبت قدرته 
ع�ىل تح�دي كل أش�كال الحص�ار العس�كري واالقتص�ادي 
والسيايس ككتلة صلبة متماسكة تقودها طهران. يف املقابل، 
هن�اك مح�ور أبو ظب�ي - الري�اض - تل أبيب ال�ذي تعرّض 
النتكاسات متالحقة يف اليمن وس�وريا والعراق، ومحور أبو 
ظب�ي - الرياض - القاهرة يف مواجهة محور أنقرة - الدوحة 
اإلخوان�ي، وجمي�ع ه�ذه املح�اور وصلت إىل م�أزق انعكس 

عليها جميعاً. 
رغ�م صم�ود املح�ور األول وتقدمه، فإن�ه يعان�ي الحصار 
والدمار واس�تنزاف موارده يف مواجه�ة التهديدات الوجودية 
ل�ه، كذلك أمر املح�ور الثاني، ال�ذي ذهب بعي�داً يف التطبيع 
العلني والخفي، فلم يحصد سوى تآكل الدور واملوارد والنزف 
املس�تمر للث�روات، بينم�ا ربح املح�ور الثال�ث معركته ضد 
امل�رشوع الرتك�ي اإلخواني، وكان ثمن الطم�وح اإلردوغاني 
تآكل االقتصاد الرتكي، وانقس�ام املجتمع حول السياس�ات 
الرتكي�ة الخارجية وآثارها الكارثي�ة يف االقتصاد، إضافة إىل 
التهدي�دات األمريكية ألنقرة بعد اعرتافه�ا باإلبادة األرمنية، 
بغي�ة إع�ادة ضب�ط املس�ارات السياس�ية لرتكي�ا، وفق�اً 

لالسرتاتيجية األمريكية.
تتطلَّ�ب املبادرة الروس�ية التي القت ص�دى إيجابياً لدى كل 
األط�راف إيجاد التواف�ق يف بيئة إقليمية جديدة، اس�تناداً إىل 
املصالح املش�رتكة للجمي�ع، واعتماداً عىل مع�ادالت القوى 

الجديدة، بعنوان عودة سوريا إىل موقعها قبل العام 20١١.
ينتظر السوريون الَّذين ضاقت بهم أهوال أكرب حرب شهدوها 
ع�رب تاريخه�م املمتد إىل أكث�ر من 5 آالف عام إع�ادة تركيب 
الخرائط الجيوسياسية بعد اإلفراج عن االتفاق النووي، كما 
ينتظ�رون إدارة س�ورية متج�ددة من خارج س�ياق العقود 
السابقة تنسجم مع آمالهم وطموحاتهم، وهم يحتاجون إىل 

كّل يشء ألجل ذلك.

بقلم/ محمد الجاسم  
 يف كل م�رة يتوغل فيه�ا الجيش الرتكي يف أرايض 
االتحادي�ة  الحكوم�ة  تكتف�ي  الع�راق،  ش�مال 
العراقي�ة إما بالصمت ،وإم�ا بالبيانات الخجولة 
الت�ي ال ترقى مطلقاً اىل جس�امة الح�دث، بينما 
تتحدث البيان�ات الصادرة عن الحكومة الربزانية 
يف أربي�ل، بطريقة توح�ي بأنهم ليس�وا طرفاً يف 
هذا الغزو، إنما هو ش�أن الحكوم�ة االتحادية يف 
الدفاع عن س�يادة العراق، م�ع العلم إن أحد أكرب 
أس�باب تأس�يس ووج�ود )ح�رس اإلقلي�م( هو 
الدف�اع ع�ن أي تهديد خارج�ي ألرايض اإلقليم يف 
املحافظات الث�الث، أربيل والس�ليمانية ودهوك، 
لك�ن القي�ادة يف أربي�ل تخل�ت ع�ن ه�ذه املهمة 
لح�رس اإلقليم )البيش�مركة( وزّجت�ه يف حروب 
داخلية توّس�عية عدوانية للس�يطرة عىل مناطق 
خارج محافظ�ات اإلقليم الث�الث ،لغاية العملية 
العس�كرية الت�ي قادته�ا الحكوم�ة االتحادية يف 
الع�ام20١7 ،وح�ررت فيه�ا محافظ�ة كرك�وك 
وبع�ض املناطق من املحافظ�ات املحاددة لإلقليم 
،من س�يطرة هذا التشكيل العسكري املتمرد عىل 
الس�لطات اإلتحادي�ة ،الذي يأتمر بأم�رة العائلة 
الربزانية حرصاً. ويف كل مرة يهاجم فيها الجيش 
الرتكي أهدافاً مدنية عراقية ومعسكرات وقواعد 
ميليش�ياوية تركي�ة كردي�ة، تختب�ئ يف الجب�ال 
العراقي�ة، ينربي االتح�اد األوروب�ي اىل التوصية 
لألط�راف املعني�ة بالرك�ون اىل الحلول الس�لمية 
)لل�رصاع(، ول�م يتض�ح لدين�ا أي )رصاع( ه�ذا 
املقص�ود، وبني َم�ْن وَم�ْن، ذاك ال�ذي يدعو إليه 

األوربيون.
منذ ترشين أول م�ن العام2007 والقوات الرتكية 
تتعام�ل مع الرشيط الحدودي م�ع العراق وكأنه 
العثماني�ة  لإلمرباطوري�ة  الخلفي�ة  الحديق�ة 
ح�رب  ب�دأت  التأري�خ   ه�ذا  ويف  األردوغاني�ة، 
أمريكي�ة  أف١6  باملدفعي�ة وطائ�رات  القص�ف 
الصن�ع  ع�ىل معس�كرات وقواعد تابع�ة لحزب 
العمال الكردستاني)الرتكي(، وال ترتدد السلطات 
العس�كرية والحكومية يف أنقرة م�ن اإلعالن عن 
أن الق�وات الجوية الرتكية قصف�ت مواقع حزب 
العم�ال الكردس�تاني يف الع�راق ،وإن الطائ�رات 
املقاتلة الرتكية اخرتقت األجواء العراقية ملس�افة 
تصل إىل 50 كيلومرتاً، وقصفت مرات عديدة قواعد 
للمتمردي�ن، ويف ه�ذه البيان�ات تؤكد الس�لطات 
الرتكي�ة وقوع قتىل بالعرشات يف صفوف التنظيم 

املسلح املعادي ألنقرة داخل العراق. 

إن العمليات الهجومية التي تقوم بها تركيا داخل 
العراق، يف األشهر األخرية، عادة ما تكون صوالت 
خاطف�ة بأف�راد قليل�ني، وت�ارة تك�ون عمليات 
َس�وِْقيَّة منظم�ة ومدعوم�ة بالط�ريان القت�ايل  
وموجعة للعدو، إلن الح�زُب االنفصايلُّ الرتكي قد 
أثخن القي�ادَة يف أنقرة بعدد هائ�ل من الجراح يف 
القوات واملعدات واملصالح العامة والخاصة، ونّفذ 
عدداً كبرياً من العمليات اإلرهابية، داخل األرايض 

الرتكية، أودت بحياة عسكريني ومدنيني،
يف عودة خاطفة للتأريخ القريب، نرى أن الرئيس 
العراق�ي الراحل جالل اطلبان�ي، أخرب � ذات مرة 
� وزير الخارجية الرتكي ع�يل بابا جان يف بغداد، 
أنه مستعد بشكل أس�اس لتسليم متمردي حزب 
العمال الكردس�تاني إىل تركيا، الذين كانت تركيا 
تطالب بهم منذ س�نوات ، وبالفعل ،سلمت أنقرة 
اىل بغ�داد، قائم�ة بحواىل مائة م�ن أعضاء حزب 
العم�ال الكردس�تاني الذين انس�حبوا إىل ش�مال 
الع�راق الك�ردي ، بم�ا يف ذل�ك القائد العس�كري 
لح�زب العم�ال الكردس�تاني م�راد كاراجيالن ، 
ولكن بغداد ،هادنت، ورفضت تس�ليمهم لكونهم 
كرداً والرئيس العراقي كردياً. ويذكر أن الحكومة 
العراقي�ة يف زم�ن املالكي، أمرت بإغ�الق مكاتب 
ومقار حزب العمال الكردستاني يف شمال العراق. 
أما رئيس اإلقليم )س�ابقاً( مسعود الربزاني، فقد 
دع�ا املتمردي�ن إىل وق�ف الكف�اح املس�لح وعدم 
اس�تخدام األرايض العراقي�ة لش�ن هجمات عىل 
جريانه�م. صحيح أن ه�ذا املوقف واضح املطلب، 
لكن�ه م�يلء باملجام�الت الباهت�ة ع�ىل حس�اب 

السيادة الوطنية وسالمة املواطنني يف العراق.
األرايض  وح�دة  اىل  لإلس�اءة  مح�اوالت  أي�ة  إن 
العراقية وهيبة الس�يادة الوطنية، ستنتهي يوماً 
بقرار من الش�عب العراق�ي للمواجهة واملقاومة 
املس�لحة، التي س�بق وأن جربها الشعب العراقي 
يف مواجه�ة الجيش األمريك�ي املحتل لبالدنا، بعد 
أن َنِف�َد ص�رب الش�عب ج�راء اإلهم�ال املتعمد يف 
إيجاد حل لطرد الغزاة وتحرير األرض، لقد جربت 
قوى الرش والظالم كيف ان الش�عب العراقي هبَّ 
كرج�ل واحد حني طلبت من�ه املرجعية أن يدافع 
ع�ن العراق، وقد انت�رص يف معركته الرشيفة ضد 
اإلره�اب.. ولعله�ا الفرص�ة األخ�رية للحكوم�ة 
العراقية أن تقول كلمتها إزاء هذا العدوان الغاشم 
لألتراك عىل أراضينا ومواطنينا يف القرى اآلمنة يف 

شمال البالد.
وُربَّ قول ..أنفُذ ِمْن َصْول..

الصمُت واإلذعان  
أمام خروقات أردوغان !
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تأهل منتخب الناشئات تحت 15 سنة اىل 
كأس العال�م بحصد البطاقة الثانية عىل 
املجموع�ة. وقال رئيس االتحاد حس�ن 
العميدي ان “منتخب العراق للناش�ئات 
لتحدي املهارات االساسية الفردية حقق 

ف�وزه الثاني عىل منتخب غوام  يف تحدّي 
املؤهل�ة  اآلس�يوية  للتصفي�ات  االي�اب 
ل�كأس العال�م«. واوض�ح ان »منتخبنا 
حق�ق يف املواجه�ة االوىل حصيلة الزمن 
151 ثاني�ة وغ�وام 200 ثاني�ة وبعدها 

خرس من منتخب نيوزلندا وحقق الفوز 
الثان�ي بف�ارق 51 ثاني�ة ع�ىل منتخب 
غ�وام ليحصد البطاق�ة الثانية والتأهل 
للموندي�ال«. يذكر ان البطولة تقام عن 

طريق البث املبارش عرب االنرتنت.

منتخب الناشئات يتأهل الى كأس العالم لتحدي المهارات

الجوية يسلم العبيه الدفعة الثانية 
والشرطة يفرض عقوبات

يحتف�ل العالم يف الثالث من آيار من كل ع�ام باليوم العاملي لحرية 
الصحاف�ة، وهو يوم حّددته منظمة األم�م املتحدة للرتبية والعلوم 
والثقافة اليونس�كو، لتحي�ي عربه ذكرى اعتم�اد إعالن ويندهوك 

التاريخي الذي تم يف اجتماع للصحافين األفارقة يف 3 أيار1991.
كان ه�دف هذا اإلعالن تذكري الحكومات برضورة احرتامها لحرية 
الصحاف�ة، إذ نصَّ هذا اإلعالن عىل ضمان بيئة إعالمية ُحرّة وآمنة 
للصحافي�ن، وكذلك يعترب الثالث من أيار، ي�وم لتأّمل الصحافين 
واإلعالمي�ن ح�ول قضايا حري�ة الصحافة وأخالقياته�ا بمختلف 
املج�االت التخّصصية للعمل الذي تكّيف وتنّوع وتش�ّعبت مصادره 

وتسمياته.
وُتخّص�ص األمم املتحدة ه�ذا اليوم لالحتفاء باملبادئ األساس�ية، 
وتقييم حال الصحافة يف العالم، وتعريف الجماهري بانتهاكات حق 
الحري�ة يف التعبري، والتذكري بالعديد م�ن الصحافين الذين واجهوا 
املوت أو الس�جن يف سبيل القيام بمهماتهم يف تزويد وسائل اإلعالم 

باألخبار اليومية.
الحقيق�ة هي أن ال خالف أبداً يف جمي�ع دول العالم، مع الهوامش 
والش�عارات التي تطرح هنا وهناك وتتش�ابه يف أهدافها اىل حدود 
بعي�دة، ولكن املث�ري لالهتمام ه�و حالة مش�ّخصة يف جميع دول 
العالم تقريباً يف ميدان الصحافة الرياضية وتتغافل عنه الحكومات 
أو أصحاب السلطة بقصد أو من دون قصد، واملهم أنها تتغافل عنه 
أو ال تعريُه أي أهتمام ويتمّثل يف إساءة السلطة الصحفية ألفرادها 
وقاماته�ا بطريق�ة وأخ�رى، وألن املوض�وع كبري جداً ومتش�ّعب 
س�أتحّدد يف بعض الزوايا التي تقف عىل أعمدة الصحافة الرياضية 
وحريته�ا يف العراق طاملا أن األمر يعنينا تحديداً، ومنها عىل س�بيل 
املث�ال ال التحدي�د حري�ة الصحف�ي ومهنيته وهويت�ه الخاصة يف 
توّجهات�ه بالعمل اإلعالمي، حيث يعلم الجميع بأن الصحفي اليوم 
يف الغال�ب يق�ع ضحية التن�ازل عن الكث�ري من معتقدات�ه وآرائه 
بمقاب�ل ضمان عمل�ه بواجهة إعالمي�ة ليكون فيه�ا كمؤّدي لغة 
اإلش�ارات الذي ينقل اىل مجتمع الُصم والُبك�م األخبار وما يحصل 
ع�ىل الس�احة، واألدهى واألش�د أن ُي�زج العاملون يف املؤسس�ات 
اإلعالمية ألمزجة األحزاب والجهات التي تعود لها الجهة اإلعالمية 
املعني�ة، وتف�رض عليه قي�ود ُمش�ّددة وبصورة خاص�ة يف العمل 
الري�ايض بمقاب�ل اس�تمراره يف العمل، ولألس�ف الش�ديد ُصدمنا 

بحاالت كثرية جداً يف الوسط اإلعالمي الريايض عىل هذا املنوال!
وكم�ا هو معروف يف الوس�ط اإلعالم�ي بما ُيطل�ق عليه مصطلح 
)إعالم سلطة(، فهناك اليوم يف وسطنا الريايض إعالم اتحاد، وإعالم 
مؤّسس�ة رياضية، وإع�الم أندية، بل وحتى إع�الم خاص لتجميل 
ش�خصيات مؤثرة يف الوس�ط الري�ايض! وهي باملُجم�ل تقع تحت 
بند مصادرة الحرية اإلعالمي�ة يف التعبري وتجيري العمل بمحدودية 
تحت ضغط الحاجة اىل العمل من أجل املعيشة، خاصة وأن معظم 
ن  العاملن يف الوس�ط يعمل�ون بال ضمانات حقيقي�ة لعملهم تؤمِّ
لهم املس�تقبل! فكم من إعالمي وصحايف متعاقد شفوياً مع الجهة 
التي وّظفته وإن ُمجرّد مسألة استمراره أو توّقفه هي رهن تحّول 
الظ�روف واألفكار والرؤى للمؤّسس�ة وقد ُي�رّسح من عملِه خالل 

دقائق معدودة جداً!
أخ�رياً لنتص�ّور ع�ىل س�بيل املث�ال ال التحديد ل�و ت�م التعامل مع 
الصحف�ي الريايض الرائد أس�وة بالريايض الرائ�د وبضمان تقديم 
املُنح�ة املالية القانونية له ما الذي س�يتحّقق عىل املدى البعيد وأي 
ثقة س�يتحىّل بها ملك الكلمة الصادقة بنفس�ِه؟ إنها أمنيات ليس 

إالّ.

اليوم العالمي لحرية الصحافة

محمد حمدي

اعلنت الهيئة االدارية لنادي القوة الجوية عن تس�ليمها 
الدفع�ة الثانية من عق�ود العبي الفريق األول للموس�م 

الحايل.
وق�ال عالء محم�د املنس�ق االعالمي للن�ادي ان »رئيس 
الهيئ�ة االدارية لن�ادي القوة الجوية ش�هاب جاهد اكد 
ان االدارة ق�ررت إلغاء اس�تقطاع جزء من رواتب الهيئة 

العامة لنادي القوة الجوية«.
واضاف ان »الهيئة االدارية تعمل لتوفري األموال للعاملن 
بالنادي يف ظل ميزانية خاوية وديون أهلكت أعرق أندية 

العراق«.
واش�ار اىل ان »ادارة الن�ادي تعم�ل ع�ىل إع�ادة ارض 

الحبيبية، وتس�عى لتعزيز النتائ�ج اإليجابية لفريقنا يف 
مسابقتي الدوري املمتاز وكأس العراق لكرة القدم«.

م�ن جانبه�ا تدارس�ت الهيئ�ة االدارية لن�ادي الرشطة 
خالل اليومن املاضين مش�اركة فريق الكرة يف البطولة 
اآلسيوية التي إنتهت مؤخرًا يف اململكة العربية السعودية.

ووجه نادي الرشطة الري�ايض، انذاراً نهائياً لالعبيه بعد 
الخروج من دوري أبطال آسيا.

وذك�ر الن�ادي يف بي�ان تابعت�ه /املراق�ب العراق�ي/ ان 
»الهيئة االدارية لنادي الرشطة، تدارس�ت خالل اليومن 
املاضين وبشكل معمق مشاركة فريق الكرة يف البطولة 

اآلسيوية التي انتهت مؤخرًا يف السعودية«.

وأض�اف ان »االدارة وبع�د االس�تماع إىل جمي�ع أطراف 
القضية، اتخذت ق�رارات ملا فيها مصلحة النادي عموًما 

والفريق بشكل خاص«.
وب�ن ان »االدارة ق�ررت توجي�ه إن�ذار نهائ�ي لجمي�ع 
الالعب�ن ورضورة احرتام ش�عار الكيان ال�ذي يمثلونه 
بالشكل الذي يؤمن حضوًرا تنافسًيا يليق بتاريخ النادي 

وإنجازاته«.
وتاب�ع أن »االدارة ق�ررت خص�م %5 م�ن عق�د حارس 
املرمى محمد حميد للموسم الحايل وكذلك اضافة مدرب 

لياقة ومحلل فني إىل املالك التدريبي للفريق«.
اىل ذلك سمت الهيئة االدارية لنادي الرشطة كادراً جديداً 

ملساعدة مدرب فريق كرة القدم االول الكسندر اليتش.
وق�ال مص�در يف ادارة الن�ادي ان »ادارة الن�ادي وبع�د 
التش�اور م�ع امل�درب الكس�ندر اليت�ش، س�مت الكادر 

التدريبي املساعد الجديد للفريق«.
واوض�ح ان »امل�الك التدريبي املس�اعد الجديد س�يتألف 
م�ن الرصبي ديج�ان مدرب مس�اعد أول وهاش�م رضا 
مدرب مس�اعد ثاني وحس�ن جبار مدرب حراس مرمى 
بنظام االعارة من منتخب الش�باب بع�د موافقة الهيئة 

التطبيعية عىل طلب نادي الرشطة«.
يذك�ر ان الرشطة احتل املركز االخ�ري يف املجموعة االوىل 

بدوري أبطال آسيا برصيد 3 نقاط.

رد الع�ب املنتخ�ب العراق�ي الس�ابق 
وكابت�ن نادي الطلبة س�امال س�عيد 
ع�ىل ترصيحات نائ�ب رئي�س الهيأة 
االداري�ة لن�ادي الطلبة باس�م عباس 
بش�أن قرار ابعاده بس�بب تآمره عىل 
النادي، مهددا بالتقدم بالش�كوى ضد 

إدارة النادي.
وق�ال س�عيد »لم نس�تلم ان�ا والعبو 
من�ذ  املالي�ة  مس�تحقاتنا  الفري�ق 
م�دة طويلة م�ن النادي رغ�م الوعود 
املتكررة، وقد كلفني الالعبون وطلبوا 
من�ي التدخ�ل كون�ي كابت�ن الفريق 
واكربهم سناً، وبعد مطالبتي بحقوق 
الالعبن تم ابع�ادي عن الفريق بقرار 
لالعب�ن  تحري�ي  بداع�ي  إداري 

بمقاطعة التدريبات«.
وب�ن س�عيد أن »الس�بب الحقيق�ي 
البع�ادي هو بس�بب عق�دي الباهض 
ال�ذي تعج�ز ع�ن دفع�ه إدارة النادي 

وقدره 200 مليون دينار«.
واوض�ح ان »الهي�أة املؤقت�ة جعل�ت 
البع�ادي  بالحق�وق حج�ة  املطالب�ة 

والدلي�ل ان االدارة أبق�ت مصطف�ى 
كري�م رغم ان�ه وقف مع�ي اىل جانب 
الالعب�ن به�ذه املحن�ة ايض�ا وذل�ك 
الن�ه ياخذ راتب ش�هري وال يؤثر ذلك 
عليه�م«. واك�د ان�ه ل�ن يتن�ازل عن 
بالكام�ل  وس�يأخذها  مس�تحقاته 

حسب العقد املربم.
وكشف أنه قدم »شكوى اولية لالتحاد 
العراقي، وخالل اس�بوع ان لم يصدر 
أي ق�رار ينصفني، فإنن�ي اتفقت مع 
محامي هولن�دي وآخر مرصي لرتفع 

الشكوى لالتحاد الدويل«.
اطلعت الهيئة التطبيعية، عىل املذكرة املقدمة من قبل 
لجنة االنضباط واملتضمنة تعديل بعض فقرات الئحة 

االنضباط.
وم�ن بن هذه الفق�رات »إلغاء األم�ر اإلداري الصادر 
م�ن االتح�اد يف وقت س�ابق، والقايض بجعل رس�وم 
غ�ري،  ال  دين�ار  مليون�ي   )2000000( االس�تئناف 
واعتماد املادة )130/ 1( بأن يكون رس�م االس�تئناف 

)1000000( مليون دينار ال غري«.
وبين�ت التطبيعي�ة، أن ه�ذا اإلج�راء ج�اء ل�«إتاحة 
الفرص�ة لألندي�ة والالعب�ن املعاقب�ن يف اس�تئناف 

العقوبة«.
وشملت القرارات أيضا، منع النادي أو الالعب املعاقب 
بغرام�ة مالية املش�اركة يف املباريات، إال بعد تس�ديد 
مبل�غ الغرامة يف مدة أقصاها س�بعة أيام )تضاف إىل 

املادة 14 انضباط(.
وكذل�ك تعديل املادة )98 / 5( ع�ىل أن تكون )قرارات 
لجنة االس�تئناف نهائي�ة وال يمكن اس�تئنافها إال يف 
محكمة التحكيم الريايض(، عىل انه يمكن الطعن بها 
أمام محكمة النزاعات الرياضية املش�كلة يف محكمة 
اس�تئناف بغ�داد/ الك�رخ، وبعده�ا يمك�ن ألطراف 
النزاع اللجوء إىل محكمة التحكيم الريايض يف لوزان.
وتعدي�ل امل�ادة )128( الت�ي تنص عىل )ع�دم جواز 
اس�تئناف قرارات لجنة االنضب�اط يف حالة الغرامة 
أو اإليقاف عن املباريات(، وجعلها )يجوز للمعاقب 

بغرامة أو إيقاف استئناف العقوبة(.

ق�ال مدرب زاخ�و الجديد، عبد الوهاب أب�و الهيل، إنه 
يرك�ز حاليا ع�ىل مب�اراة رب�ع نهائ�ي كأس العراق، 

املقررة أمام القوة الجوية.
وأوض�ح أبو الهيل، أن مهمته مع زاخو بدأت من اآلن، 
نظ�را ألن مب�اراة الصناع�ات الكهربائي�ة، يف الجولة 
ال��29 من ال�دوري العراقي املمتاز، ج�اءت يف ظروف 
صعبة، حيث كان قد اس�تلم الفريق بعد وصوله زاخو 

بيومن فقط.
وواص�ل: »وقفت يف املنطقة الفنية، رغ�م أني ما زلت 
ال أعرف حتى أس�ماء الالعبن.. وبالتايل العمل بدأ من 

اآلن«.
وأض�اف: »أركز بش�كل كبري ع�ىل مباري�ات الكأس، 
وتحدي�دا املواجه�ة املقبل�ة مع القوة الجوي�ة، يف ربع 

النهائي، ال سيما أنها ستكون عىل ملعبنا«.

وأردف: »زاخ�و يطم�ح للحف�اظ عىل مرك�زه الحايل 
يف ال�دوري، وس�نجتهد من أجل ذل�ك، وينتظرنا عمل 

كبري«.
يش�ار إىل أن إدارة زاخو أسندت املهمة ألبو الهيل، بعد 

استقالة املدرب السابق، سامي بحت.

دع�ا نجم الكرة العراقية الس�ابق مجبل فرطوس، اىل دعم الحكام 
العراقين يف مهماتهم الخارجية.

وق�ال فرط�وس إن »االتح�اد االس�يوي ع�ادة ما يرش�ح الحكام 
العراقي�ن لقيادة املباري�ات يف دوري ابطال آس�يا وكأس االتحاد 

االسيوي وغريها من البطوالت بسبب كفاءتهم وامكانياتهم«.
واوض�ح ان »الح�كام يفتقدون اىل الدع�م من الش�ارع العراقي، 
فمثلم�ا ندع�م املحرتف�ن او املنتخب�ات الوطني�ة يف املش�اركات 
الخارجي�ة يتوجب علينا دعم الح�كام كونهم يرفعون علم العراق 
عالي�اً«. يذكر ان االتحاد االس�يوي، قرر تس�مية الحك�م العراقي 

يوسف سعيد لقيادة مباريات كأس االتحاد.

يخوض فريق الطلبة، حصته التدريبية 
الجدي�د  امل�درب  إرشاف  تح�ت  األوىل، 
ثائر جس�ام، الذي تس�لم املهمة، خلًفا 

للمدرب السابق حسن أحمد.
وقال املنس�ق اإلعالمي للطلبة، رياض 

ه�ادي »ثائ�ر جس�ام س�يقود 
التدريبي�ة األوىل مع  الوح�دة 

طاقمه الفني يف ملعب الربج 
بجامعة بغداد، وبمساعدة 
عيل حسن، ومدرب حراس 

املرمى إبراهيم سالم«.
الطلب�ة  »إدارة  وأوض�ح 
تثق كثريًا يف ثائر جسام، 

يمتلكه  مل�ا  نظرًا 
م�ن خربة 

وتجارب ناجحة النتش�ال الفريق الذي 
يعان����ي من تراجع نتائجه«. وش�دد 
»مهم�ة ثائر جس�ام، تكم�ن يف تأمن 
وتف�ادي  املمت�از  ال�دوري  يف  الفري�ق 
الهب�وط للدرجة األوىل«. وأش�ار إىل 
أن الهيئ�ة اإلداري�ة املؤقت�ة 
الكام�ل  دعمه�ا  أك�دت 
للجه�از الفن�ي الجديد، 
النج�اح  س�بل  وتوف�ري 
للم�درب من أجل ضمان 

البقاء.
يش�ار إىل أن الطلب�ة يحتل 
املرك�ز 17 يف ج�دول ترتيب 
 27 برصي�د  ال�دوري 

نقطة.

انقاذ الفريق .. اول مهمة 
لثائر جسام مع الطلبة

فرطوس: يجب مساندة الحكام بمهامهم الخارجية

سعيد يهدد ادارة الطلبة بتقديم شكوى دولية 

التطبيعية توافق على تعديل الئحة االنضباط

أبو الهيل: سأركز مع زاخو على مباراة الصقور 



الش�اب  س�يخضع اإلس�باني 
أنسو فاتي، مهاجم برشلونة، 
لجراحة جدي�دة، للتخلص من 
الت�ي س�ببها تمزق  املش�اكل 
الغ�روف املفصيل الداخيل يف 
ركبته الي�رى، وهي اإلصابة 
الت�ي تع�رض له�ا يف نوفم�ر 

املايض.
بالتحس�ن  فات�ي  وش�عر 
تدريجًيا، ولكن فجأة تدهورت 
ب�آالم  يش�عر  وب�دأ  حالت�ه، 
لينصح�ه  اإلصاب�ة،  موض�ع 
األطباء برورة إجراء جراحة 

جديدة.

»مون�دو  صحيف�ة  وبحس�ب 
ديبورتيف�و« اإلس�بانية، فمن 
ي�وم  العملي�ة  إج�راء  املق�رر 
الخمي�س املقبل، وس�يجريها 
طبيب املنتخ�ب الرتغايل الذي 
كان م�ن ب�ن الذي�ن راجع�وا 
حالة فاتي يف األسابيع األخرية، 
مرموق�ن  أطب�اء  جان�ب  إىل 
آخرين، وهم الدكتور أنطونيو 
يف  يعي�ش  ال�ذي  مايس�رو، 
برتران�د  والدكت�ور  خيخ�ون، 
س�ونريي كوتي�ت، أخصائ�ي 

إصابة الركبة يف ليون.  
وأضافت الصحيفة، أن األطباء 

الثالث�ة عىل اتصال دائم بفاتي 
يف األس�ابيع األخرية، ووضعوا 
ركبت�ه  الختب�ار  خط�ة  ل�ه 
املصابة بأعب�اء عمل مختلفة 
وزيادة الشدة يف األيام األخرية.
ولكن ت�م اتخ�اذ ق�رار إجراء 
ل�م  املفص�ل  ألن  الجراح�ة، 

يتعاف للتو.
ويع�د اس�تئصال الغ�روف 
بش�كل كام�ل أو جزئ�ي ه�و 
أحد الخي�ارات املطروحة، كما 
س�يحتاح إىل م�ا يق�رب م�ن 
شهرين للراحة عقب الجراحة 

من أجل بدء التأهيل.

تلقى زي�ن الدين زي�دان، املدير الفني لري�ال مدريد، 
رضب�ة موجعة بعد تأك�د غياب أحد نج�وم الفريق، 
عن املباراة املرتقبة أمام تش�يليس اإلنجليزي، بسبب 

اإلصابة.
ويحل ريال مدريد، ضيًفا عىل تش�يليس، مساء اليوم 
األربع�اء يف إياب نص�ف نهائي دوري أبط�ال أوروبا، 

علًما بأن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل 1-1.
وذكر ري�ال مدريد يف بيان، أن رافائي�ل فاران مدافع 
الفريق، أجرى فحوص�ات طبية صباح اليوم اإلثنن، 

والتي أثبتت تعرضه إلصابة عضلية.
وكش�ف برنام�ج »الش�رينجيتو« أن فاران س�يكون 
بحاجة إىل راحة ملدة 10 أيام، مما يعني أنه س�يغيب 
بش�كل رس�مي عن مواجهة تش�يليس بدوري أبطال 

أوروبا، وموقعة إشبيلية بالدوري اإلسباني.

كش�ف تقري�ر صحفي إس�باني، ع�ن خط�وة جديدة 
للهولن�دي ممفيس ديباي، مهاج�م أوليمبيك ليون، قد 
تبن موقفه م�ن االنتقال لنادي برش�لونة يف املريكاتو 
الصيف�ي املقب�ل. وارتب�ط اس�م ديب�اي باالنتق�ال إىل 
برش�لونة أكث�ر م�ن أي ناٍد آخ�ر، إذ ينته�ي عقده مع 

ليون، بختام املوسم الجاري. 
وبحس�ب صحيفة »موندو ديبورتيفو« اإلسبانية، فإن 
ديب�اي يبحث عن منزل جديد يف مدينة برش�لونة، مما 
يعد إش�ارة مميزة للغاية ربما توض�ح الخطوة املقبلة 

للمهاجم الهولندي.
وأضاف�ت الصحيف�ة، أن ديب�اي »املجن�ون باالنتق�ال 
للن�ادي الكتالون�ي« تواجد يف برش�لونة ي�وم األربعاء 

املايض بصحبة بع�ض أفراد عائلته وأصدقائه من أجل 
البح�ث ع�ن منزل جدي�د يقيم في�ه بدًءا م�ن حزيران 

املقبل. 
ويع�د ديباي من أب�رز مطال�ب رونالد كوم�ان، املدير 
الفني لرش�لونة، حيث توىل تدريب�ه يف منتخب هولندا 

ويعرف إمكاناته جيًدا.
ويتمي�ز ديب�اي باملرون�ة التكتيكية إذ يجي�د يف مركز 
املهاجم الكالس�يكي )9( الذي يحتاجه برش�لونة، كما 

يمكن توظيفه يف مواقع أخرى كالجناح.
ويع�د ديباي صفق�ة مميزة بالنس�بة لألمان�ة الفنية 
لرشلونة، التي ترى أنه لن يكلف النادي أي يشء سوى 

راتبه.

يحل ري�ال مدريد، ضيًف�ا ثقيالً 
ع�ىل تش�يليس، الي�وم األربعاء، 
عىل ملعب ستامفورد بريدج، يف 
إياب نص�ف نهائي دوري أبطال 

أوروبا.
الت�ي  الذه�اب،  مب�اراة  كان�ت 
ألفري�دو  ملع�ب  ع�ىل  أقيم�ت 
دي س�تيفانو، انته�ت بالتعادل 

اإليجابي )1-1(.

سجل توخيل
يمتل�ك األملاني توم�اس توخيل، 
مدرب تش�يليس، س�جالً ممتاًزا 
يف املباري�ات الت�ي يخوضها ضد 
زي�دان،  الدي�ن  زي�ن  الفرن�يس 

مدرب ريال مدريد.
يف  بزي�دان  توخي�ل  والتق�ى 
حي�ث  س�ابقة؛  مناس�بات   5
بوروس�يا  أندي�ة  توخي�ل  ق�اد 
س�ان  وباري�س  دورتمون�د، 
جريم�ان، وتش�يليس، بينما قاد 
زيدان ريال مدريد فقط، وخالل 
املباريات الخمسة، حقق توخيل 
س�اد  بينم�ا  وحي�ًدا،  انتص�اًرا 
التع�ادل بينهم�ا يف 4 مباريات، 
ولم يتمكن زيدان من تحقيق أي 

فوز عىل توخيل.

التسجيل خارج األرض
استطاع تشيليس أن يضع نفسه 
يف موق�ف جي�د قب�ل مواجه�ة 
اإلياب، بعدما تمكن من تسجيل 

ه�دف خ�ارج قواع�ده بمي�دان 
الريال، خالل مباراة الذهاب.

اله�دف، من�ح البل�وز أفضلي�ة 
اإلي�اب،  مواجه�ة  قب�ل  كب�رية 
أمام�ه  تش�يليس  وأن  خاص�ة 
فرصة للتأه�ل للمباراة النهائية 
ح�ال خرج�ت املب�اراة بالتعادل 

السلبي.

إصابات الريال
ُيعان�ي ري�ال مدريد م�ن غياب 
ع�دد كبري م�ن الالعبن بس�بب 
اإلصابات التي تسببت يف غيابهم 
ع�ن املباري�ات املاضي�ة، حي�ث 
عانى الري�ال منذ بداية املوس�م 

من تلقي العبيه ل�58 إصابة.
تلق�ى  األخ�رية،  الس�اعات  ويف 
زي�دان رضب�ة جدي�دة بإصابة 
الفريق  رافاييل ف�اران، مداف�ع 
بإصاب�ة عضلي�ة س�يغيب عىل 
إثره�ا ع�ن مواجهة تش�يليس، 
أخ�رى  إلصاب�ات  باإلضاف�ة 
يف  الدف�اع  خ�ط  يف  وتحدي�ًدا 
ظ�ل غي�اب س�ريجيو راموس، 

ولوكاس فاسكيز.
ومع الغيابات الكثرية بخط دفاع 
املريينجي، يبدو أن تش�يليس هو 
املرج�ح لتحقي�ق الفوز وخطف 
بطاقة التأهل للمباراة النهائية، 
س�يدخل  البل�وز  وأن  خاص�ة 
اللقاء بخ�ط دفاع كامل مقارنة 

بالريال.

وكان املدي�ر الفن�ي لتش�يليس، 
أنه�م  أك�د  توخي�ل،  توم�اس 
»مستعدون للموقعة الكرى« يف 
إشارة إىل مواجهة ريال مدريد يف 
إياب نص�ف نهائي دوري أبطال 

أوروبا.
وقال املدرب األملاني يف ترصيحات 
عق�ب الف�وز بهدف�ن نظيفن 
عىل فوله�ام بالدوري اإلنجليزي 
املمتاز »نحن يف وقت، نود فيه أن 

نلعب مباراة بهذه األهمية«.
وتاب�ع »ال مج�ال للقلق أو الندم 
األم�ر  س�يكون  يشء.  أي  ع�ىل 

مثريًا«.
وشدد »نحن مستعدون لخوض 
موقع�ة رائعة، أنا متأكد من أننا 
س�نحتاج إىل أداء رائع، ألن ريال 

مدريد سيصعب علينا األمور«.
للغاي�ة  س�عيد  »أن�ا  وأض�اف 
بالوصول إىل نص�ف النهائي مع 

هذه املجموعة«.
توخي�ل،  بمق�دور  وس�يكون 
االعتم�اد ع�ىل جمي�ع العبي�ه، 
كوفاس�يتش،  ماتيو  باس�تثناء 
الذي لم يتعاف تماًما من إصابته 

التي تعرض لها مؤخرا. 
يذك�ر أن تش�يليس تمك�ن م�ن 
التعادل مع ري�ال مدريد، بهدف 
ل�كل فري�ق يف مب�اراة الذهاب، 
التي أقيم�ت الثالثاء املايض عىل 

ملعب ألفريدو دي ستيفانو.

االصابات وهدف مباراة الذهاب يرجحان كفة تشيلسي أمام ريال مدريد

ديباي يقترب 
من صفوف 

برشلونة
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االصابة تبعد فاران عن دوري االبطال

كش�ف تقري�ر صحفي برتغ�ايل، عم�ا ي�دور يف أذهان األس�طورة 
كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، بشأن مستقبله.

وينتهي عقد رونالدو )36 عاًما( مع يوفنتوس بنهاية املوسم املقبل، 
مع وجود تقارير تؤكد بأنه لن يمدد تواجده يف فريق مدينة تورينو. 
وبحس�ب صحيفة »ريكورد« الرتغالية، فإن رونالدو قرر استكمال 
عق�ده الح�ايل م�ع يوفنت�وس، ومن ث�م الع�ودة إىل ن�ادي طفولته 

سبورتنج لشبونة، والذي رحل عنه قبل 18 عاًما.
وأض�اف التقري�ر، أن رونال�دو ين�وي اللعب بقميص لش�بونة ملدة 

موسمن قبل اعتزال كرة القدم وهو يف سن 39 عاًما.
يأت�ي ذلك بخالف عدي�د التقارير التي راجت مؤخرا، وتش�ري إىل أن 

الالعب قريب من مانشسر يونايتد أو باريس سان جريمان.
وغ�ادر رونال�دو لش�بونة وه�و يف س�ن 17 عاًم�ا، حي�ث انتقل إىل 

مانشسر يونايتد، ومنه إىل ريال مدريد، ثم يوفنتوس.

مل�ع جاري�ث بيل يف أع�ن مس�ؤويل توتنهام، بع�د تألقه 
وتسجيله ثالثية، خالل الفوز األخري عىل شيفيلد يونايتد 

بالريمريليج )4-0(، بحسب تقرير صحفي إنجليزي.
فق�د ذكرت صحيف�ة »دييل ميل« الريطاني�ة، أن دانييل 
ليف�ي، رئي�س توتنهام، س�يقوم بع�رض فك�رة تمديد 
اس�تعارة بيل من ريال مدريد ملوس�م إض�ايف، عىل مدرب 
الفري�ق الجديد.ورح�ل الرتغ�ايل جوزي�ه موريني�و عن 
منصبه كمدير فني للس�بريز، وتوىل املس�ؤولية بداًل منه 
رايان ماسون بشكل مؤقت، حتى نهاية املوسم الجاري.
وأضاف�ت الصحيف�ة أن ليفي، ي�رى أن األفض�ل لناديه 
هو بقاء بي�ل، يف ظل صعوبة تعويض�ه بالعب آخر، من 

الناحية املالية. 
وختمت بأن النادي اللندني، يملك حق تمديد استعارة بيل 
ملوسم آخر، مع دفع راتبه )240 ألف جنيه إسرليني( يف 

األسبوع.
ويتبق�ى موس�م وحيد يف عق�د بيل مع ري�ال مدريد، وال 

يرغب املريينجي يف استعادته.

أك�د تقري�ر صحفي إيط�ايل، رف�ض باولو 
فونس�يكا، املدي�ر الفني لروما، االس�تقالة 
م�ن منصب�ه، إال أن إدارة الن�ادي ح�ددت 
4 أس�ماء لت�ويل أحده�م قي�ادة الفريق، إذا 
تع�رض الجيال�ورويس لهزيم�ة ثقيلة أمام 
مانشس�ر يونايت�د، غدا الخمي�س. ويحتل 
روما املركز السابع يف جدول الدوري، بفارق 
نقطتن فقط عن ساس�ولو صاحب املركز 
الس�ادس، مع تبقي أربع مباريات. وحصد 
الجيال�ورويس أرب�ع نق�اط فق�ط يف آخ�ر 

خمس مباريات بالدوري اإليطايل، كما تلقوا 
هزيمة مذلة أمام مانشسر يونايتد يف ذهاب 
نصف نهائي اليوروبا ليج األسبوع املايض، 
بنتيجة 6-2. وبحس�ب صحيفة »كوريريي 
ديل�و س�بورت« اإليطالي�ة، فق�د اجتم�ع 
فونس�يكا ووكيله مع مس�ؤويل روما، وأكد 
امل�درب الرتغايل أنه ال يريد االس�تقالة، عىل 
الرغ�م من أنه يدرك أن الوق�ت الذي أمضاه 
يف العاصمة اإليطالية س�ينتهي مع انقضاء 
املوس�م. ومع ذلك، أوضح�ت الصحيفة، أن 

الن�ادي قد يقرر يف النهاية إقالة فونس�يكا، 
إذا تعرض روما لهزيمة محرجة أخرى أمام 
مانشس�ر يونايت�د. وكش�فت الصحيف�ة، 
أن برون�و كونتي ومورجان دي س�انكتيس 
وفابريزيو بيكاريت�ا وألرتو دي رويس، هم 
املرشحن لتويل املهمة حتى نهاية املوسم إذا 

تمت إقالة فونسيكا.
أما ماوريس�يو ساري فهو املرشح الرئييس 
ليصب�ح مدرًب�ا لروم�ا ابت�داء من املوس�م 

املقبل.

روما يحدد اربعة بدالء لباولو فونسيكا

فاتي يخضع لعملية جراحية جديدة

توتنهام يسعى لتجديد 
استعارة غاريث بيل

رونالدو يفكر
 بالعودة الى سبورتنج لشبونة

ذكر تقرير صحفي،  أن يونيون برلن بدأ مفاوضاته مع بايرن ميونخ من أجل 
ضم ألكسندر نوبل، حارس املرمى، عىل سبيل اإلعارة.

وذك�ر تقرير صحفي نرشته صحيفة »بيل�د« إن يونيون برلن يهدف للحصول 
عىل خدمات الحارس الذي يبلغ 24 عاما، موسمن.

وانض�م نوبل إىل بايرن ميونخ قبل عام قادما من ش�الكه، ولكن لم يش�ارك إال 
يف 3 مباري�ات، خاصة وأن االختي�ار األول دائما يكون لقائ�د الفريق واملنتخب 

األملاني مانويل نوير.
يذكر أن الحارس األس�ايس لفريق يونيون ه�و أندرياس لوثه كما يضم الفريق 
بن صفوفه لوريس كاريوس، املعار من ليفربول، وتنتهي هذه الصفقة بنهاية 

املوسم الجاري.

يونيون برلين 
يسعى للتعاقد مع نوبل 
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املتنبيالثقافـي

ٍف َمُروِم      ***      َفال َتقَنْع بما دوَن الّنجوِم إذا غاَمرَْت يف َشَ

 فَطْعُم املَْوِت يف أْمٍر َحِقرٍي   ***       كَطْعِم املَْوِت يف أْمٍر َعظيِم

 سَتبكي َشجوَها َفريَس وُمهري *** َصفائُح َدْمُعها ماُء الُجُسوِم

 ُقِريَن الّناَر ثّم َنَشأَن فيَها     ***     كَما َنشأ الَعذاَرى يف الّنعيِم 

وفاَرْقَن الّصياِقَل ُمْخلَصاٍت      ***        وأْيديَها َكثرياُت الُكُلوِم 

يرَى الُجَبناُء أّن الَعجَز َعْقٌل     ***    وِتلَك َخديَعُة الّطبِع اللّئيِم 

وكّل َشجاَعٍة يف املَرِْء ُتغني     ***   وال ِمثَل الّشجاَعِة يف الَحكيِم

أبيات خالدة في الذاكرة مختارات من أقوال المشاهير

إّي�اك ومصادق�ة األحم�ق فإّن�ه يري�د أن ينفعك 
فيرّضك. 

أسفه الّسفهاء املُتبّجح بفحش الكالم.
 إذا علم الرّجل زاد أدبه وتضاعفت خشيته. 

آفة الّنف�س الَولَه بالّدنيا. أفض�ل الّناس أنفعهم 
للّناس.

 أشّد القلوب ِغاّلً القلب الحقود.
 أفضل الجود إيصال الحقوق إىل أهلها. 

أكرم الّشيم إكرام املُصاحب وإسعاف الّطالب. 
رأس الجهل ُمعاداة الّناس.

 كّل يشء في�ه حيل�ة إاّل القض�اء. الّدنيا س�جن 
املؤمن، واملوت تحفته، والجّنة مأواه.

برامج الكاميرا الخفية في القنوات الفضائية .. إساءة إلى قيم وتقاليد المجتمع العراقي 
توصل رسالة عكسية وتثير غضب المشاهد

املراقب العراقي/ متابعة...
الحائ�رة«  »األرواح  مجموع�ة  ص�درت 
يف  األوىل  بطبعت�ن.  عريض�ة  لنس�يب 
ع�ام  بأس�ابيع  وفات�ه  بع�د  نيوي�ورك 
1946. وق�د خان�ه الحظ ول�م يكتب له 
رؤيتها، وس�تضاف ه�ذه الغصة لجملة 
من الخسارات، التي جعلت نعيمة يطلق 

عليه لقب »شاعر الطريق«.
أما الثاني�ة فصدرت يف بريوت عن مكتبة 
بيسان، مع مقدمة مهمة مليشال جحا*، 
وأق�ل م�ا يق�ال عنه�ا إنه�ا توضيحية، 
وضعت الشاعر الراحل يف مكانه الصحيح 
بن أدباء املهجر، وشعراء سوريا، وداخل 
املؤسس�ة الت�ي حملت ع�ى عاتقها هم 
تحدي�ث العقل العربي وتوطينه.. وأقصد 

هنا الرابطة القلمية.
وبالنظر لتاريخ والدة عريضة عام 1887 
يف حم�ص ثم تاري�خ هجرت�ه منها عام 
1905، يتأكد لنا ه�ذا االلتباس بالحدود. 
زد ع�ى ذل�ك أن يوم الوف�اة تصادف مع 
ي�وم اس�تقالل س�وريا، ويمك�ن القول 
إن ظه�ور مجموعت�ه كان نتيج�ة ه�ذا 
املخ�اض العجي�ب، فق�د أش إىل م�وت 
إنس�ان مغرتب، ووالدة شاعر، وتأسيس 
تك�ن  ل�م  وإن  جدي�دة.  جيوبوليتي�كا 

القصائد بح�د ذاته�ا ذات أهمية فائقة، 
فه�ي عى األقل م�ؤش إىل بداية مرشوع 
س�يبدل م�ن تاري�خ ومص�ري املنطق�ة 
كله�ا.. بعب�ارة أوض�ح: ه�ذه املجموعة 
نقط�ة تحول من تفكك س�نجق س�وريا 
العثماني، إىل والدة الحدود اإلدارية لدولة 

برملانية ناشئة.
وإذا لم تس�عف نس�يب عريض�ة أدواته 

الش�عرية للتعبري عن ه�ذا املخاض، فقد 
تكفل باملهمة آخرون من داخل الرابطة، 
مث�ل نعيم�ة، وم�ن خارجها مث�ل أمن 
الريحان�ي. وربما تجد الصورة أوضح ما 
يك�ون عن�د الريحان�ي، يف روايته »كتاب 
خال�د« – وهي رحل�ة تبدأ من الش�ك إىل 
اإليمان. بطريقة تجليات الغزايل يف كتابه 

»املنقذ من الضالل«.
 فالريحان�ي كان دائما يتبع نقطة النور 
التي تنبلج م�ن داخله، والتي قادته نحو 
املعرف�ة ثم نح�و ال�ذات »الوط�ن األم«، 
ع�ن السياس�ة وهمومه�ا، ويع�ر ع�ن 
حال�ة فقدان وضياع، أكث�ر مما يدل عى 
موقف كفاحي أو انتماء وطني. وبتعبري 
جوليا كريس�تيفا: لم يكن عريضة يدرك 
معنى الوط�ن إدراكا كامال، ولكن فهمه 
بطريق�ة جزئية، وبش�كل هدف نرجيس 
يصع�ب تحقيقه )كما ورد يف »الش�مس 
السوداء«(. وأفهم من ذلك أنه كان يعاني 
م�ن حالة وجودية، ولي�س حالة وطنية، 
حت�ى أنه كان ي�رتدد يف كتابة اس�م بلده 
الغ�ايل واملحب�وب )م�رة س�وريا – بألف 
مم�دودة. ولها مدلول حض�اري – ومرة 
س�ورية – بت�اء مربوط�ة – وه�ي ذات 

مضمون أو محتوى سيايس حديث(.

»الَعْظَمة« رواية معاصرة بنسيج متناقض »ملح هذا البحر« الجدلية بين الفلسطيني ووطنه المستلب
املراقب العراقي/ متابعة...

يف الرواية املعارصة لم تعد أسس الحكي من 
زمان ومكان وشخصيات وأحداث ثابتة أو 
نسقية خرية، تسعى إىل التأسيس لحكاية 

ما، بل تغري ذلك إىل النصوص التي تسعى 
إىل إث�ارة قضي�ة م�ا وتس�اؤل مفت�وح 
ومتجدد، لذا تفتح الرواية املعارصة أكثر 
من واجهة ألجل تحفيز التساؤل والبحث 

والتفكري بدل التلقي السطحي.
كريس�تينا  املكس�يكية  الكاتب�ة  تحت�ل 
ريفريا جارسا مكانة رفيعة يف أدب أمريكا 
الالتيني�ة والوالي�ات املتح�دة األمريكية، 
لتفرّد مرشوعها األدب�ي والرؤية الرحبة 
الت�ي تتس�م به�ا نصوصه�ا املصاغة يف 
نس�يج يس�طع في�ه التاري�خ والتأريخ 
والفلس�فة والحرفة األدبية واألس�لوبية 
الرفيعة بن عن�ارص أخرى، هكذا تصف 
أس�تاذ اللغ�ة اإلس�بانية وآدابه�ا بكلية 
آداب القاهرة عب�ري عبدالحافظ الكاتبة 
املكس�يكية يف مقدمة ترجمته�ا لرواية 

“الَعْظَمة.. ُعرف إليون”.
الرواي�ة  وتعت�ر عبدالحاف�ظ أن ه�ذه 
جديرة بامتداح كاتبتها، كونها فريدة يف 
تقنية بنائها الفن�ي ورؤيتها الجمالية، 
حي�ث تجاوزت ما عرف بتي�ار الواقعية 
الس�حرية إىل خل�ق تي�ار جدي�د يتمتع 

بالجاذبية يف الكتابة والقدرة عى التشويق 
ع�ى الرغم م�ن الغموض وااللتب�اس الذي 
يلف األحداث والشخصيات، لذا فإن القارئ 
ال يمل�ك إال مواصل�ة الق�راءة �وهي قراءة 

ممتع�ة� لفك ش�فرات املراوغة واإلمس�اك 
بعنارص الرواية.

تتلخ�ص أحداث الرواي�ة يف حالة التهميش 
الطبي�ب  البط�ل  يواجهه�ا  الت�ي  املتعم�د 
املجهول، حيث يستقبل يف ليلة عاصفة 
صديقت�ه الس�ابقة، وش�خصية أخرى 
تدع�ى “أمب�ارو دابي�ال”، وه�و اس�م 
لروائي�ة مكس�يكية ش�هرية، غ�ري أن 
الصف�ات التي تخلع عى الش�خصية ال 
ترتب�ط بنظريتها يف الواق�ع يف يشء ما، 
فهي شابة وحسناء، عدا ممارسة مهنة 
الكتاب�ة، الت�ي تذك�ر يف طي�ات الحكي 

بشكل عابر غري مباش.
وتتابع عبدالحافظ أن املرأتن تقيمان يف 
منزل بطل الرواية، وتربط بينهما عالقة 
إنس�انية وطيدة، وتبدآن يف التواصل معا 
بلغ�ة غري مفهومة، يعجز البطل عن فك 
طالس�مها يف البداية عى الرغ�م من أنه 
يتحدث باللغة نفس�ها يف نهاية الرواية. 
وتقل�ب هات�ان املرأت�ان حي�اة البط�ل 
رأس�ا عى عقب، بس�بب نمط سلوكهما 
وتوحدهم�ا يف جبه�ة واح�دة، وأريحية 
التعامل بينهما، وتهميش�ه، فيجد نفسه 
منبوذا غريبا يف عقر داره. وبش�كل مواز 
يواص�ل عمل�ه يف املستش�فى الحكومي 

املتخصص يف الحاالت الحرجة.

املراقب العراقي/ متابعة...
أع�اد مهرج�ان ليدز للس�ينما الفلس�طينية عرض 
 Salt of »الفيل�م الفلس�طيني »مل�ح ه�ذا البح�ر
آن  الفلس�طينية  والش�اعرة  للمخرج�ة   This Sea
ماري ج�ارس. الفيلم رش�ح لجائزة األوس�كار عن 
فئة األف�الم الدولية، كم�ا نال عدداً م�ن الجوائز يف 
مهرجاني ميالنو ودبي، وغريهما. قام بأداء األدوار 
الرئيس�ية في�ه املمثلة الفلس�طينية س�هري حماد 
بدور »ثريا« واملمثل الفلسطيني صالح بكري بدور 
»عماد«.ع�ى الرغم من أن موض�وع الفيلم ينهض 
ع�ى موضوع الع�ودة ال�ذي يبدو مش�رتكا يف أكثر 
من عمل س�ينمائي فلسطيني، غري أن ما يميز هذا 
الفيلم منظ�وره اإلخراجي، خاصة النظر إىل تكوين 
فلس�طن عر وعي األجيال، التي نشأت بمعزل عن 
إدراكها لفلس�طن ضم�ن التصور امل�ادي املعاين، 
مع محاولة نس�ج صيغة خطابية تس�تدعي إعادة 
محاولة تعريف فلس�طن لدى األجيال التي نش�أت 
خارج فضائها، حيث يثقلها وعي التهجري واملنفي. 
وإذا كانت املخرج�ة آن مارس جارس قد ركزت عى 
تح�رك الكامريا ع�ر معاينة مدن فلس�طينية كرام 
الل�ه والقدس وياف�ا وحيفا وغريها، ف�إن حبكتها 
بدت مفارق�ة للنموذج املس�تهلك لبعض األفالم، يف 
ق�راءة الجدلية بن الفلس�طيني ووطنه املس�تلب، 
حي�ث يغ�رق الكث�ري م�ن األعم�ال أحيان�اً بتفعيل 
النم�وذج الطوب�اوي املب�اش، واالس�تهالك لبعض 
النم�اذج األيقوني�ة: كالرتاب، والش�جرة، واملفتاح، 

ورث�اء الذات بوصفه�ا نماذج حواري�ة غري فاعلة؛ 
وله�ذا ارت�أت املخرج�ة أن تجعل س�ياقات الفيلم 
قائمة عى حدث غريب، بالتجاور مع ملس�ة هادئة 
أو رومانس�ية تؤطره�ا عالق�ة »ثري�ا« املولودة يف 
نيويورك بعماد الشاب الفلسطيني الذي يعمل نادالً 

يف أحد املطاعم.

تع�ود ثري�ا إىل فلس�طن بداع�ي املطالب�ة بمرياث 
جده�ا م�ن البن�ك الريطان�ي، ملبلغ ق�دره )150( 
جنيهاً فلس�طينياً، كان يف حساب توفري جدها عام 
1948. تب�دو لنا ثنائية عم�اد وثريا إط�اراً جمالياً 
ينضح بما هو إنس�اني، ومع ذلك فقد بدت لنا هذه 
العالقة مكوناً خصباً لبناء املرسد الرمزي والحكائي 
واأليديولوج�ي، عى الرغم من أن القصة قد تبدو يف 
بع�ض األحيان متعالية يف غرابته�ا، أو ال واقعيتها، 
لكنها تمكنت بطريقة ما أن تشحن املشاهد بطاقة 
حيوي�ة، وأن تجعل�ه يغرق يف ما يم�ور بعقل هذين 
الش�ابن، وصديقهم�ا الثالث )م�روان( حن قرروا 
اس�تعادة م�ال »ثريا« ع�ر رسقة البنك ال�ذي أنكر 
م�رياث الجد بحجة ضي�اع كل يشء، فتنش�أ فكرة 
الس�طو بعد طرد ثريا وعماد من عملهما يف املطعم 
لتهجمهم�ا عى بعض اليه�ود، وهكذا يتمكنان من 
رسقة ) 15 ألف دوالر وسنتن(، وهو إرث جدها مع 
الفوائد، ومن ثم يهربان من رام الله إىل داخل الكيان 
الصهيون�ي، أو الداخ�ل ملش�اهدة مدين�ة الق�دس 
وياف�ا وحيفا ومعانقة بحر فلس�طن يف مش�هدية 
ب�دت يل ع�ى قدر كب�ري م�ن اإلتقان عى مس�توى 
التحفيز العاطفي، عر أداء مزج بن شعرية األداء، 
وتمظهر األيديولوجية.تس�عى املخرجة إىل تجس�يد 
خطاب س�ينمائي قوامه، إن فلس�طن يف وجودها 
الكيل، وهويتها س�تبقى يف وعي شعبها، واألهم أّن 
األرض تدرك ذاتها، بغض النظر عن محاوالت محو 

تعالقها مع أصحابها األصلين.

»األرواح الحائرة« بين االغتراب واالنتماء للوطن

»1«

حن ينعى

الوطن...

ترمم الحجارة

جدرانا تستظلها املدافن .

»2«

أزاول البحث 

بذاكرتي...!

فأيقظت وجه 

طامل�ا تم�رتس  بثكن�ات 

مدينة ؛

آرست القلب ،،،

»3«

تعّجل الرحيل

فاغٌر فاه...

يوم أدمعت الغافيات

.... من رجٍم للربِّ

بسجيٍل

بطرِي أبابيٍل

عى بوابات الجنة

سّنى شكواه ،،،

»4«

وإن أغمضت

تنأى..

العاتيات مرسعة

تستنطق الحجارة ؛

 تسمع حفيف

 الرمال عى

يابس الشجر ،،،

»5«

 مثل كل  النهايات...

نالحق الدروب بعكاٍز   

لنرتدي وجوهنا 

التجميلية ،،،

بورخس عاشق التراث العربي
املراقب العراقي/ متابعة...

م�ا زال أدب خورخ�ي لوي�س بورخ�س 
مث�ريا للقراءة واالهتمام والرتجمة، حيث 
أرىس الكات�ب األرجنتيني عوالم س�احرة 
يف ش�عره ورسده ونثره، عوالم اس�تقاها 
كما أبرز أكثر من مرة بنفسه من الرشق، 
وخاص�ة م�ن اإلرث األدب�ي العربي الذي 
ساهم يف تش�كيل وعيه الجمايل والفكري 
الذي ال ينفك يبهرنا بتفاصيله يف كل مرة 
ترتجم أعماله فيها.أحدث الرتجمات التي 
تناولت بورخس ترجمة الشاعر اللبناني 
عيىس مخلوف ملختارات ش�عرية ونصن 
نثري�ن هما “املل�كان واملتاهتان” و“ابن 
رش�د واقتفاء املعنى” وجاءت املختارات 
بعن�وان “األح�الم املرشعي�ة.. بورخ�س 
يف متاهة أل�ف ليل�ة وليلة”.قدم مخلوف 
للمخت�ارات الت�ي صدرت عن مؤسس�ة 
بتان�ة بق�راءة مطول�ة يج�ول فيها بن 
إبداع�ات بورخ�س انطالقا م�ن حضور 
الرتاث العربي يف أعماله الشعرية والنثرية 
والقصصي�ة، الفت�ا أيض�ا إىل لقائه به يف 
باري�س، هذا اللقاء الذي قادته إليه ماريا 
كودام�ا الت�ي أصبح�ت زوج�ة بورخس 
قبل ش�هرين من وفاته.وأهدى بورخس 
مجموعتيه الشعريتن األخريتن “الرقم” 

و“املتآم�رون” لزوجته األخرية، وكتب يف 
اإلهداء جزءا من فلس�فته يف الحياة “كل 
عطية حقيقة هي متبادلة، ما عدا قطعة 
النق�ود الالمبالية التي ترميها الصدفة يف 
ي�د الفقري. فالذي يعطي ال يحرم نفس�ه 
مم�ا يعطي، ذل�ك أن العطاء واألخذ يشء 
واح�د. إن إهداء كتاب ما، هو ككل أفعال 

الك�ون، فعل س�حري، ويمك�ن أن ننظر 
إلي�ه بوصف�ه الطريق�ة األجم�ل للتلفظ 
باس�م. وها أنا اآلن أتلفظ باسمك، ماريا 
كودام�ا. فكم م�ن الصباح�ات، وكم من 
البح�ار، وكم من الحدائ�ق، شقا وغربا، 

وكم من فريجيل”.
يقول مخلوف عن ذلك اللقاء الذي جمعه 
مع بورخ�س “حن دخلت علي�ه الغرفة 
العاشة، وجدته ممددا عى الفراش. وما 
إن ش�عر بوج�ودي حتى نه�ض وجلس 
عى حافة الرسير، ثم اس�تدل عى عصاه 
الس�وداء، فأمس�كها بيديه واتكأ عليها. 
والتف�ت إيلّ بعينن مفتوحت�ن ال تريان، 
قائال بص�وت خفيض متع�ب ‘إنها عصا 
صيني�ة قديم�ة اش�رتيتها منذ خمس�ة 
أش�هر. ه�ل أعجبت�ك؟‹”. األدب حس�ب 
بورخ�س لي�س معن�ى جاه�زا، وإنم�ا 
مجموعة أش�كال تنتظ�ر معانيها وزمن 
العط�اء فيه ه�و زمن الق�راءة الالنهائي 
وتابع يقول وهو يضحك “ال أس�تطيع أن 
أفهم معن�ى اهتمام الناس ب�ي. هل أنت 
واحد من هؤالء؟”.ه�ذا الكالم الذي يبدو 
يف ظاه�ره، بس�يطا، وينط�وي عى يشء 
م�ن املزاح، هو جزء م�ن نظرته إىل األدب 

والعالم.

 الكات�ب والصحف�ي ع�يل لفتة س�عيد 
اس�تطلع اراء عدد من االدباء والفنانن 

وخرج بهذه املحصلة..
األديب  ش�وقي كريم يق�ول يف ترصيح 
ل�)املراق�ب العراق�ي(:ان الف�ن يعتمد 
مهمت�ن اساس�يتن اولهم�ا التطه�ري 
ال�ذي يرافق الع�رض، وثانيهما تطوير 
وتعمي�ق الذائقة الجمعي�ة لدى املتلقي 
ال�ذي يطال�ب بم�ا يمك�ن ان يؤس�س 
عنده حس�ا جماليا عاليا. ويضيف: ان 
الكوميديا فن صع�ب يحتاج اىل قدرات 
عى مس�تويات الكتابة والتجس�يد، وال 
يج�وز الخ�روج بالقصدي�ة العرضي�ة 
وتحويله�ا اىل مجرد إضح�اك خاٍل من 
الهدف، وقد ييسء اىل إنس�انية االنسان 
ووج�وده وكرامت�ه، وهذا م�ا أظهرته 
الع�روض فيم�ا يطل�ق علي�ه الكامريا 
الفضائي�ات  يف  وخاص�ة  الخفي�ة، 
العراقية، والتي خرجت حتى عن هدف 

اإلضحاك الجميل من املوقف اىل اإلساءة 
اىل املوقف واإلنسان املستضاف ايضا.

ويرى كري�م ان هذه الكام�ريا واضحة 
االتفاق لكنها توصل رس�الة عكسية اذ 
تدف�ع باملتلقي اىل االش�مئزاز واالبتعاد 
ع�ن التلقي، وه�ذا ما حدث يف املوس�م 
الرمضاني الذي ال اح�د يعرف لم تقدم 
مث�ل ه�ذه االعم�ال الت�ي تحول�ت اىل 
إشارات عدوانية تعلم الكراهية، وتنمي 
روحي�ة الحق�د الت�ي يج�ب أن نعم�ل 
ع�ى إبع�اد املجتم�ع عنها ول�ذا يطرح 
السيناريس�ت والروائي ش�وقي سؤاال 
يق�ول انه يحت�اج اىل اجاب�ة: من يقف 
وراء مثل تلك االفكار الش�يطانية؟ واىل 
ماذا يري�د الوصول؟ ول�ذا فهو يطالب 
الجه�ات االعالمي�ة واملختص�ة بعل�وم 
واملختص�ة  الش�عوب،  ازم�ات  ادارة 
بتدوين ودراسة الس�لوكيات اىل دراسة 
وتحدي�د  ومتابعته�ا،  الظواه�ر  ه�ذه 

مس�تويات التعامل معه�ا، النها تيسء 
اىل الفن واملجتمع وتنحرف بأساسيات 
الحي�اة الت�ي يج�ب ان تكون س�ليمة 
ومعاف�اة وتدع�و اىل الس�لوك االخالقي 

املحرتم.
ويرى الناق�د الدكتور عمار اليارسي يف 
ترصيح ل�)املراقب العراقي(: ان برامج 
الكامريا الخفية التي عرضت يف القنوات 
العراقي�ة يف ه�ذه ال�دورة الرمضاني�ة 
تع�ددت أهدافها الظاهرية.. فرنامج ) 
طنب رسالن( كان يهدف إىل االحساس 
بم�ا عان�اه أبط�ال الجي�ش العراق�ي 
الشعبي والنازحن.. وبرنامج  والحشد 
مس�اعدة  إىل  يه�دف  تون�ي(  )طلق�ة 
الفقراء.. لكنه يس�تدرك ويطرح سؤاال 

طرحه ارسطو يف تعريفه للمأساة، من 
أن العم�ل الدرام�ي هو مح�اكاة لفعل 
نبي�ل كامل يحقق التطه�ري هل تحقق 
يف ه�ذه الرام�ج؟ ويجي�ب بتأكيده أن 
االمر غ�ري ذلك.. فاملعالجات الدرامية يف 
أغلب الرامج وظفت العنف والسخرية 
نس�ب  لتحقي�ق  وس�يلة  الجس�دية 
مشاهدة عالية، لكنها خرست التطهري 
الذي يطهر الذات االنس�انية من أدرانها 
ويحقق البناء الرتب�وي والتوعوي الذي 
تس�عى له الفنون، وحت�ى امللهاة يجب 
أن تك�ون بنيته�ا الدرامي�ة مرشوط�ة 
بكوميدي�ا املوقف الت�ي تحقق الضحك 
م�ن املواقف غري الس�وية مم�ا يحقق 
نبذه�ا يف املخي�ال الجمعي.وأضاف: ان 

املنتجن يسعون إىل السائد الذي يحقق 
لهم نس�ب املش�اهدة العالية والنتيجة 
األرب�اح،  وتحقي�ق  األعم�ال  تس�ويق 
ولك�ن ل�ن تحق�ق الفن�ون الس�معية 
واملرئي�ة مآالتها الرتبوي�ة التي دعا لها 
فالس�فة االغري�ق واإلس�الم والحداثة 
املنحط�ة س�ائدة  القي�م  مم�ا يجع�ل 
إذ ي�رى منظ�رو الص�ورة أن  وق�ارة، 
التكرار يخل�ق املخيال البرصي، بمعنى 
أن تكرار النس�خ املش�وهة م�ن برامج 
الكامريا الخفية ع�ى مختلف تنوعاتها 
ش�يدت مخياال برصي�ا مخاتال ظاهره 
جمي�ل وباطنه يسء وم�ن الصعب قلع 
ه�ذا ال�ورم الراس�خ منذ عق�ود، وهو 
ايضا يطال�ب وزارة الثقاف�ة والقنوات 

الرس�مية ونقاب�ة الفنان�ن العمل عى 
إنت�اج برام�ج س�امية األه�داف نبيلة 
تصح�ح  عله�ا  واملعالج�ات  املقاص�د 

املسارات املشوهة.
ام�ا املخرج س�الم ش�دهان يف ترصيح 
ل�)املراق�ب العراق�ي(: ف�ريى ايضا إن 
هذه الرامج س�يئة الصناعة والرسالة 
واله�دف والغاي�ة وهي تتكأ عى اس�م 
الحش�د والجي�ش يف س�بيل الحص�ول 
عى مجد ش�خيص ومشاهدات للمقدم 
ولصانع القن�اة , ويتحدث عن برنامج 
) طنب رسالن( بش�كل خص ويقول.. 
تقني�ا ب�دأ م�ن املق�دم ال�ذي ال يصلح 
صوتا وال أداء وال تقنية إش�تغال , فهو 
س�اذج متكلّ�ف , ويتس�اءل.. مل�اذا كل 

هذا التجمع واملاكياج والضيف مشدود 
العين�ن؟ ويجي�ب.. كان ع�ى املق�دم 
فق�ط ان يعمل ماكي�اج الذقن ويظهر 
بهيئت�ن مع اللعب ع�ى طبقة الصوت 
التي يمكن للضي�ف أن يعرف أنه نفس 
الش�خص يف كال الحالتن, لذا فاملخرج 
ش�دهان يرى الرنامج ان�ه تقليد يسء 
لرامز جالل األس�وأ.. واملشكلة انه تهيأ 
له دعم يتمّن�اه اي فنان لكن ال املخرج 
وال املقدم كانوا يجيدون صناعة الفن.. 
وي�رى انه ال فائدة من كل هذا والضيف 
ال يرى.ويميض بقوله أن املش�اهد يعلم 
باللعبة, ولذا يعتقد ان الرنامج فاش�ل 
واستخدام أسماء أبو رغيف وابو جعفر 
والس�يد كلّها خط�أ كب�ري , والرنامج 
ترويج للفكر والشكل والقّوة الداعشية 
وه�و يش�ّجع ع�ى عملية الك�ذب عى 
الن�اس وايهامه�م واالس�تهزاء بعق�ل 
املتلق�ي.. بل ويس�تدرك انه ق�د يموت 
الفن�ان بهك�ذا اختبار ملع�ون, ويصل 
باملخ�رج اىل القول انه يح�ق لنا جميعا 
ألن  يع�رتض  أن  والحش�د  وللجي�ش 
تس�ويق اس�ميهما ال يتم بهذا الش�كل 
الس�اذج ,ويطرح س�ؤاال أخ�ر غاية يف 
التكثي�ف.. كيف س�مح املقّدم لنفس�ه 
وهو يقول للضي�ف الفنان، أن هذا هو 
واقعنا اس�تاذ. ويسال هل حقا هذا هو 
واقعن�ا ؟ وي�رى ش�دهان انها رس�الة 
ات�ت من فكر س�اذج جدا وع�ى صانع 
اي كام�ريا خفّي�ة ان يك�ون ملّما بعلم 

االجتماع وبصنعة الس�يناريو وبتقنّية 
التمثيل والروح املرحة ورسعة البديهية 
والرنامج يعرض الدواعش, رجال دين 
يتحدث�ون الفصح�ى اذكي�اء وأقوي�اء 
يباغت�ون الجي�ش والحش�د وينفذون 
مخططاتهم ويقتل�ون الناس وكل هذا 
والفنان مغم�ض العينن وكأنه الراوي 

الجاهل الضحية .  
ويكتفي املخرج سمري النجم يف ترصيح 
العراقي(: بقول�ه بطريقة  ل�)املراق�ب 
غاضب�ة انه يمقت هك�ذا برامج جملة 
وتفصي�ال.. ويضي�ف بهج�ة حازم�ة 
مثلما أرفضها وارفض محتواها ويعلل 
ذل�ك ع�ى ان فيها إهانة كب�رية للفنان 
الذي يتعرض اىل أسوأ مواجهة يف حياته 
وكل ذلك به�دف تقديم متعة رمضانية 
ولكن جاءت بطريقة سيئة جدا ابتعدت 
ع�ن روح الفن والعملية الفنية وجاءت 
بمشاهد مفركة وهي تعطي دليال عى 
ما وصل اليه الفن يف العراق.. ويس�رتك 
.. ربم�ا يقول البعض وحت�ى القائمن 
ع�ى هكذا برامج ان الفن لم يعد ش�يئا 
جامدا والبد ان تكون هناك محاكاة مع 
التط�ورات وليس بال�رضورة ان تكون 
القي�م ح�ارضة يف كل يشء . فنقول ان 
هذت�ا االمر في�ه خدعة كب�رية تماما.. 
ألننا نتح�دث عن فن له رس�الة وليس 
عملي�ة تهري�ج وتجريح باآلخ�ر.. انها 
برامج ارادت تقديم يشء فوقعت يف فخ 

اإلساءة.

المراقب العراقي/ المحرر الثقايف...
أث��ارت برام��ج الكام��را الخفي��ة الكث��ر م��ن االعرتاض��ات 
عىل طريقة عرضه��ا من بعض القنوات القضائية يف ش��هر 
رمضان هذا الموس��م وعدوها برامج تيسء اىل الش��خصية 
العراقية مثلما تس��اهم يف االس��اءة اىل الجي��ش العراقي 
وخاص��ة الربنام��ج ال��ذي يحم��ل عن��وان ) طن��ب رس��ان ( 
ولهذا فان هذه الربامج لم تكن توازي الكامرا الخفية يف 
الفضائيات الدولية األخرى وانها كانت ساذجة ومسيئة.

علي لفتة سعيد

نصوص 

سالم الشجر
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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

 فكان اإلمام أمري املؤمنني عيل بن 
أبي طالب صلوات الله وسالمه عليه 

من حصة الشقي ابن ملجم )لعنه 
الله( الذي تكفل بإطفاء شمعة 

حياته.
  رمتوز النفتاق التي اشتركت يف تلك 

الجريمة 
أقبل ابتن ملجم بعد ذلك االتفاق حتى 
قتدم الكوفتة، فلقتي بهتا أصحابته 
وكتمهم أمره، وطوى عنهم ما تعاقد 
هتو أصحابته عليته بمكتة متن قتل 
أمري املؤمنني عليه الستالم مخافة أن 
ينتتر، وزار رجال متن أصحابه ذات 
يتوم متن بني تيتم الربتاب، فصادف 
عنده قطام بنت األخرض، من بني تيم 

الرباب.
وكان اإلمتام عليه الستالم قتل أخاها 
وأباها بالنهتروان، فلما رآها شتغف 
بها، واشتتد إعجابه فخطبها، فقالت 
لته: ما الذي تستمي يل متن الصداق؟ 
فقتال: احتكمي متا بدا لتك، فقالت: 
أحتكم عليك ثالثة آالف درهم ووصيفا 
وخادما، وأن تقتل عيل بن أبي طالب.

قالت لته: فأنتا طالبة لتك بعض من 
يستاعدك عىل هذا ويقويك ثم، بعثت 
إىل وردان بتن مجالتد، أحتد بنتي تيم 
وستألته  الختر،  فخرتته  الربتاب، 

معاونة ابن ملجم، فتحمل لها ذلك.
وخترج ابتن ملجتم، فأتتى رجال من 
أشتجع، يقال له شتبيب بتن بحرية، 
وقتال له، يا شتبيب، هتل لك يف رشف 
الدنيتا واآلخترة؟ قال: ومتا ذاك قال: 
تستاعدني عىل قتل عتيل نكمن له يف 
املستجد األعظتم فتإذا خترج لصالة 
الفجر فتكنا به، وشفينا أنفسنا منه، 
وأدركنا ثأرنا، فلم يزل به حتى أجابه.

فأقبل به حتى دخال عىل قطام، وهي 
معتكفة يف املسجد األعظم، قد رضبت 
لها قبتة، فقاال لهتا: قد أجمتع رأينا 
عىل قتل هتذا الرجل، قالت لهما: فإذا 

أردتما ذلك فالقياني يف هذا املوضع.

فانرصفا متن عندها، فلبثتا أياما ثم 
أتياهتا، ومعهمتا وردان بتن مجالد، 
الذي كلفته مساعدة ابن ملجم )لعنه 
اللته(، وذلتك يف ليلتة الجمعة لتستع 
عترة ليلتة خلت من شتهر رمضان 

سنة أربعني.
بته  فعصبتت  بحريتر  لهتم  فدعتت 
صدورهم، وتقلدوا سيوفهم، ومضوا 
فجلسوا مقابل السدة التي كان يخرج 

منها عيل عليه السالم إىل الصالة.
قتال أبو الفترج: وقتد كان ابن ملجم 
أتى األشتعث بن قيس يف هتذه الليلة، 
فخال به يف بعض نواحي املسجد، ومر 
بهما حجر بن عدي، فستمع األشعث 
وهو يقتول البن ملجم، النجاء النجاء 

بحاجتك! فقد فضحك الصبح.

 أحداث الليلة التي استشهد فيها أمري 
املؤمنني عليه السالم 

وعتن الريتف التريض رحمته اللته 
قتال: )وبإستناد مرفوع إىل الحستن 
بن أبي الحستن البرصي قال: ستهر 
عيل عليه الستالم يف الليلة التي رضب 
يف صبيحتهتا، فقتال: إنتي مقتول لو 
قتد أصبحتت فجتاء مؤذنته بالصالة 
فمتى قليتال فقالتت ابنتته زينب يا 
أمري املؤمنني مر جعدة يصيل بالناس 

فقال: ال مفر من األجل ثم خرج.
ويف حديث آخر قال: جعل عليه السالم 
يعتاود مضجعه فتال ينام، ثتم يعاود 
النظتر يف الستماء، ويقتول: والله ما 
كذبتت وال كذبتت، وإنها الليلتة التي 
وعتدت، فلما طلتع الفجر شتد إزاره 

وهو يقول:
 

 أشدد حيازيمك للموت   
 فإن املوت القيكا 

 وال تتجتزع متن املتوت 
 وإن حتتل بواديكا 

)خصائتص األئمة للريتف الريض: 
ص63.(

وروى أنه ملا دخل شتهر رمضان كان 
أمتري املؤمنني صلتوات الله وستالمه 
عليته يتعى ليلة عند الحستن وليلة 
عند عبد الله بن العباس فكان ال يزيد 
عتىل ثتالث لقم فقيتل لته يف ليلة من 
الليايل متا لك ال تأكل؟ فقتال: يأتيني 
أمتر ربي وأنتا خميص إنمتا هي ليلة 
أو ليلتتان فأصيب)روضتة الواعظني 
للفتال النيسابوري: ص135 ت 136.(.

وروي أن اإلمتام أمتري املؤمنني ملا أراد 

الختروج متن بيتته يف الصبيحة التي 
رضب فيهتا خترج إىل صحتن التدار 
وجهته  يف  فصحتن  اإلوز  استتقبلته 
فجعلتوا يطردوهتن، فقتال دعوهن 
فإنهتن صوايتح تتبعهتا نوايتح، ثم 
الواعظتني  فأصيب)روضتة  خترج 
للفتال النيسابوري: ص135 ت 136.( 
صلتوات الله وستالمه عليته. وخرج 
اإلمتام صلتوات اللته وستالمه عليه 
وصتىل بالنتاس فبينمتا هو ستاجد 
رضبته اللعني ابتن ملجم عىل رأسته 
بالستيف فصتاح اإلمام صلتوات الله 

وسالمه عليه: فزت ورب الكعبة.

 حمل اإلمام عليه الستالم إىل داره بعد 
رضبه 

ملتا رضب أمري املؤمنني عليه الستالم 
احتمل فأدخل داره فقعدت لبابة عند 
رأسته وجلستت أم كلثوم عند رجليه 
ففتتح عينيته فنظتر إليهمتا فقال: 
الرفيق األعىل خري مستتقرا وأحستن 

مقيال.

فنتادت أم كلثتوم عبتد الرحمتن بن 
ملجتم يا عدو الله قتلت أمري املؤمنني 
قتال: إنما قتلتت أباك، قالتت يا عدو 
اللته إنتي ألرجتو أن ال يكتون عليته 
بأس قال لها فتأراك إنما تبكني عليه 
والله لقتد رضبته رضبة لو قستمت 
بني أهتل األرض ألهلكتهم. وأخذ ابن 
ملجم فأدخل عىل عتيل، فقال أطيبوا 
طعامته، وألينوا فراشته، فتإن أعش 
فأنا ويل دمي، عفتو أو قصاص، وإن 
مت فألحقتوه بي أخاصمته عند رب 

العاملني.

 اشتراك آل أميتة يف قتتل اإلمام عليه 
السالم 

لم تكن مؤامرة قتل اإلمام صلوات الله 
وستالمه عليه مقترصة عىل الخوارج 
فحستب بتل أن بنتي أميتة كان لهم 
األثر الفاعتل يف التخطيتط والتمويل 
والتأستيس لهذه الحادثة الرزية التي 
أصيب بها اإلسالم واستفاد منها أهل 
النفتاق والكفر، وعىل هذه املشتاركة 
األمويتة يف قتتل اإلمام أمتري املؤمنني 
صلتوات اللته وستالمه عليته توجتد 

شواهد عديدة منها:
أوال: إن أبا األسود الدؤيل صاحب أمري 
املؤمنني ألقتى تبعة مقتل اإلمام عىل 
بنتي أميتة، وذلتك يف مقطوعته التي 

رثى بها اإلمام والتي جاء فيها:

 أال أبلغ معاويتة بتن حترب 
 فال قرت عيون الشامتتينا 

 أيف شهر الصالة فجعتتمونا 
 بخري الناس طرا أجمعينا 

 قتلتم خري من ركب املطايا 
 ورحلها ومن ركب الستفينا 

 
ومعنى هتذه األبيتات أن معاوية هو 
التذي فجتع املستلمني بقتتل اإلمتام 
الذي هتو خري الناس، فهو مستؤول 
عتن إراقتة دمته، ومتن الطبيعي أن 
ابا األستود لم ينستب هتذه الجريمة 
ملعاويتة إال بعد التأكد منها، فقد كان 
الرجتل متحرجا أشتد التحترج فيما 
يقول)حيتاة اإلمتام الحستني عليته 
الستالم للشتيخ باقتر القتريش: ج2، 

ص103 ت 109.(.
ثانيا: والذي يدعو إىل االطمئنان يف أن 
الحزب األموي كان لته الضلع الكبري 
يف هتذه املؤامرة هو أن ابن ملجم كان 
معلما للقترآن وكان يأختذ رزقه من 
بيتت املتال ولم تكتن عنده أية ستعة 
مالية فمن أين له األموال التي اشرى 
بها ستيفه الذي اغتال به اإلمام بألف 
وستمه بألف ومن أين له األموال التي 
أعطاها مهر لقطتام وهو ثالثة آالف 
وعبتد وقينتة كل ذلك يدعتو إىل الظن 
أنه تلقى دعما ماليا من األمويني إزاء 
قيامه باغتيتال اإلمام )حيتاة اإلمام 
الحستني عليه الستالم للشتيخ باقر 

القريش: ج2، ص103 ت 109.(.
ثالثتا: افتخار بعتض األمويني عندما 
أدخلتوا الستبايا يف مجلتس يزيتد بن 

معاوية لعنه الله بقوله:

 نحن قتلنا عليا وبني عيل 
 بسيوف هنتدية ورماح 

 وسبينا نساءهتم سبي ترك 
 ونطحناهم فأي نطاح 

)االحتجتاج للشتيخ الطتريس: ج2، 
ص28.(

فهتو أوضح دليل عىل أن لألمويني يداً 
طوىل يف قتل ستيد الوصيتني صلوات 

الله وسالمه عليه.
 

 بكاء السماء دما لفقد سيد األوصياء 
عليه السالم 

قتال ابتن عبتاس: )لقتد قتتل أمتري 
املؤمنني صلتوات الله وستالمه عليه 
بالكوفة فأمطرت الستماء ثالثة أيام 
دما() مناقب آل أبي طالب البن شهر 

آشوب: ج2، ص170.(.
وعن ستعيد بن املستيب أنه ملا قبض 
أمتري املؤمنني صلتوات الله وستالمه 
عليه لم يرفع متن وجه األرض حجر 
إال وجتد تحتته دم عبيط)مناقتب آل 
أبتي طالتب البن شتهر آشتوب: ج2، 

ص170.(.
وقال ابن شتهاب: )قدمت دمشق وأنا 
أريتد الغتزو، فأتيت عبد امللك ألستلم 
عليته فوجدتته يف قبتة عتىل فتراش 
تفوت القائم والناس تحته ستماطان 
فسلمت وجلستت فقال: يابن شهاب 
أتعلتم متا كان يف بيتت املقتدس متن 
صبتاح قتل ابن أبي طالب؟ قلت نعم. 
قتال: هلتم، فقمتت متن وراء الناس 
حتى أتيت خلف القبة، وحول وجهه. 
فأحنتى عتيل، فقتال: متا كان؟ قال: 
فقلت: لم يرفتع حجر يف بيت املقدس 
إال وجتد تحته دم. فقتال: لم يبق أحد 
يعلتم هتذا غتريي وغتريك. قتال: فال 
يسمعن منك. قال: ماتحدثت به حتى 
تتويف() مختترص تاريخ دمشتق البن 

منظور: ج12، الجزء 23، ص231.(.
 

 بعتض وصايتاه عليته الستالم قبتل 
استشهاده 

ذكر أبو جعفر محمد بن جرير الطري 
يف تاريخته وأبو الفترج االصبهاني يف 

مقاتل الطالبيني.
بسم الله الرحمن الرحيم.

هتذا ما أوىص بته أمتري املؤمنني عيل 
بتن أبتي طالتب أوىص أنه يشتهد أن 
ال إلته إال اللته وحده ال رشيتك له وأن 
محمدا عبده ورستوله أرسله بالهدى 
وديتن الحتق ليظهره عتىل الدين كله 
ولتو كتره املركتون ثتم إن صالتي 
ونستكي ومحيتاي ومماتتي لله رب 
العاملني ال رشيك لته وبذلك أمرت وأنا 
أول املستلمني أوصيكما بتقتوى الله 
وأن ال تبغيتا الدنيتا وإن بغتكمتا وال 
تأستفا عتىل يشء منهتا زوي عنكما 
وقتوال بالحتق واعمال لألجتر لآلخرة 
وكونتا للظالم خصما وللمظلوم عونا 
أوصيكمتا وجميع ولتدي وأهل بيتي 
ومن بلغهتم كتابي هذا متن املؤمنني 
بتقوى الله ونظم أمركم وصالح ذات 
بينكم فإني ستمعت رسول الله صىل 
الله عليه وآله وسلم يقول صالح ذات 
البني أفضل من عامه الصالة والصيام 
وأن البغضتة حالقة الدين وال قوة إال 
بالله انظروا ذوي أرحامكم فصلوهم 
يهتون اللته عليكتم الحستاب والله 
اللته يف األيتام ال تغتريوا أفواههم وال 
يضيعتوا بحرضتكتم فإني ستمعت 
رستول الله صىل الله عيه وآله وسلم 
يقول متن عال يتيما حتى يستتغني 
أوجب الله لته الجنة كما أوجب ألكل 
متال اليتيم النار واللته الله يف القرآن 
فتال يستبقكم إىل العمتل بته غريكم 
واللته الله يف جريانكتم فإنهم وصية 
نبيكم ما زال يوصينا بهم حتى ظننا 
أنه ستيورثهم والله الله يف بيت ربكم 
فتال يخلون منكم ما بقيتتم فإنه إن 
تترك لم تناظروا وإن أدنيما يرجع به 
من أمه أن يغفر له ما سلف من ذنبه 
والله الله يف الصالة فإنها خري العمل 
وإنها عمود دينكم والله الله يف الزكاة 
فإنه تطفتئ غضب ربكتم والله الله 
يف صيام شتهر رمضان فإن صيامه 
جنة من النتار والله الله يف الجهاد يف 

ستبيل الله بأموالكم وأنفسكم فإنما 
يجاهد يف سبيل الله رجالن إمام هدى 
ومطيتع له مقتتد بهداه واللته الله يف 
ذرية نبيكم فتال يظلمن بني أظهركم 
واللته الله يف أصحتاب نبيكم الذين لم 
يحدثوا حدثا ولم يتؤووا محدثنا فإن 
رستول الله صىل الله عليه وآله وسلم 
أوىص بهتم ولعن املحتدث منهم ومن 
غريهتم واملتؤوي للمحتدث والله الله 
يف الفقتراء واملستاكني فأرشكوهم يف 
معايشتكم واللته الله يف النستاء وما 
ملكتت أيمانكم فإن آخر متا تكلم به 
رستول الله صىل الله عليه وآله وسلم 
أن قال أوصيكم بالضعيفني نستائكم 
وما ملكتت أيمانكم، ثم قتال الصالة 
الصتالة وال تخافن يف اللته لومة الئم 
يكفكم من أرادكم وبغي عليكم قولوا 
للناس حسنا كما أمركم الله عز وجل 
وال تركتوا األمتر باملعتروف والنهتي 
عتن املنكر فيتويل الله األمتر رشاركم 
ثم تدعتون فال يستتجاب لكم عليكم 
بالتواصتل والتبتاذل والتبتار وإياكم 
والتقاطتع والتدابر والتفرق وتعاونوا 
عتىل التر والتقتوى وال تعاونتوا عىل 
اإلثتم والعتدوان واتقتوا اللته إن الله 
شتديد العقاب حفظكتم الله من أهل 
بيت وحفظ فيكم نبيكم واستودعكم 
الله خري مستودع وأقرأ عليكم السالم 
الله وبركاته)أعيان الشتيعة  ورحمة 

للعاميل: ج1، ص533.(.

 درر متن أقواله صلوات الله وستالمه 
عليه 

1. آفة األمانة الخيانة.
2. أبخل الناس من بخل بالسالم.

3. أبغتض العبتاد إىل اللته ستبحانه 
وتعاىل العالم املتجر.

4. اجعل رفيقك عملك وعدوك أملك.
5. أحسن العدل نرصة املظلوم.

6. بكاء العبد من خشية الله يمحص 
ذنوبه، ومفتاح الرحمة.

7. تدّبتروا آيتات القرآن واعتتروا به 
. فإنه أبلغ الِعررَ

8. ترك الشهوات أفضل عبادة وأجمل 
عادة.

9. تعلتم علم من يعلم وعلم علمك من 
يجهل فإذا فعلت ذلك علمت ما جهلت 

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

اغتيال االمام علي »ع« ..نكبة في تاريخ االمة االسالمية  
ب الكعبة

فزت ور

 بداية الفاجعة 
جاء شهر رمضان من سنة أربعين للهجرة 

يحمل بين أحداثه أعظم فاجعة مرت على 
المسلمين بعد فقد نبيهم صلى اهلل عليه وآله 

وسلم هذه الفاجعة التي خطط لها أشقى 
األشقياء عبد الرحمن بن ملجم المرادي )لعنه 

اهلل( في مكة مع نفر من أصحابه الخوارج 
الذين تعاهدوا أن يقتلوا كاًل من أمير 

المؤمنين اإلمام علي بن أبي طالب صلوات 
اهلل وسالمه عليه ومعاوية ابن أبي سفيان 

وعمرو بن العاص )لعنهما اهلل(،
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إخماد حريق اندلع داخل مستشفى أهلي في كربالء 10

نظم فريق تطوعي يف ميسان مأدبة افطار 
لعدد من االطفال االيتام والعوائل املتعففة 
مع توزيع سالل غذائية بالتزامن مع ذكرى 
استشهاد االمام عيل ع.وقال رئيس الفريق 
محمد عبد االمري ان املبادرة شملت اكثر من 
50 من الحضور والهدف منها أيضا إضافة 
البهجة لهذه الرشيحة يف ظل ذكرى انسانية 
االنساني وهو  العمل  هذا  ترجم  اإلمام  الن 

مسار يقتدى به.

أخم�دت فرق الدفاع املدني يف محافظ�ة كربالء حريق اندلع داخل مخزن 
لألدوية واسطوانات األكسجني يف مستشفى العباس األهيل دون تسجيل 
إصابات أو خس�ائر برشية  .وقالت مديري�ة الدفاع املدني العامة يف بيان 
إن الفرق نف�ذت عمليات االقتحام املبارش والس�يطرة عىل النريان ومنع 
اتساعها اىل شواغر املستشفى وانهت الحريق مع تحجيم االرضار املادية 
وحالت اىل عدم تأثر عمل املستش�فى بتقديم خدماته الطبية للمواطنني 
.واض�اف البي�ان أن الدفاع املدني طل�ب فتح  تحقي�ق يف مركز الرشطة 
املسؤول عن الرقعة الجغرافية باالعتماد عىل تقرير خبري االدلة الجنائية 

لتحديد أسباب اندالع الحريق بادئ االمر .

عقود وزارة  
التعليم العالي

الوزراء  رئيس  السيد  #نناشد  
حل  وايجاد  قضيتنا  يف  بالنظر 
عقود  نحن  ملشكلتنا  عاجل 
 ٣١5 -العايل  -التعليم  #وزارة 
الذين كانت مبارشتهم بتاريخ ١ 
/ ١0 / ٢0١٩ بعد ان تم التعاقد 
اإلجراءات  كافة  واستكمال 
األصولية وعملنا لعامني كاملني 
يف الجامعات واستنفذوا جهودنا 
وطاقاتنا وبدون ان نستلم شيئا 
ان  وبعد  املالية  مستحقاتنا  من 

اقرتب موعد تخصيصاتنا املالية 
يف املوازنة ٢.٢١ وعىل وفق قرار 
العايل  التعليم  وزارة  تروم   ٣١5
انهاء عقودنا ومصادرة جهودنا 
نناشدكم  ...لذلك  وتخصيصاتنا 
الظلم  هذا  بوجه  بالوقوف 
تذهب  لم  ان  بنا  سيلحق  الذي 
الوزارة باتجاه الغاء هذا الكتاب 

وجهال                                                                                                                     ظلما  ضدنا  الصادر 

              * لينا عيل

بدخول  السماح  بعدم  يقيض  توجيها  البرصة  عمليات  قيادة  أصدرت 
واملستشفيات  الدوائر  إىل  االشتعال  عىل  مساعدة  مادة  أي  واستخدام 
الحكومية واألهلية ومباني الدولة األخرى.وقالت القيادة خالل بيان إن عىل 
املستمرة من  واملتابعة  الحيطة والحذر  تدابري  اتخاذ أقىص  األمنية  القوات 

الجهات األمنية.
صيانة  بعمليات  القيام  العالقة  ذات  الجهات  عىل  إن  البيان  وأضاف 
الجميع  وعىل  الحريق  مطافئ  وتهيئة  واألوكسجني  الكهرباء  ملنظومات 
تحمل املسؤولية القانونية والوطنية واإلنسانية والعمل عىل منع أي خرق 

قد يؤدي إىل إرباك الوضع األمني أو القيام بعمليات تخريب باملحافظة.

العمل، إطالق راتب املعني  أعلنت وزارة 
املتفرغ للمستلمني سابقاً لشهر نيسان 
وراتب   ،٢0٢١ لعام  الرابعة  الدفعة 
لعام  الجدد  للمشمولني  املتفرغ  املعني 
هذا  من  األوىل  األربعة  لألشهر   ٢0١٩

العام،.
وقال رئيس هيئة رعاية ذوي اإلعاقة يف 
الوزارة، عصام عبد اللطيف التميمي يف 
بيان، له إن »رصف راتب املعني املتفرغ 
للمستلمني سابقا يف بغداد واملحافظات 

لعام  الرابعة  الدفعة  نيسان  لشهر 
٢0٢١ فضال عن رواتب األشهر األربعة 
لعام  الجدد  يشمل  العام  هذا  من  األوىل 
الذكية  البطاقة  حاميل  من   ٢0١٩
املاسرت كارد وملختلف املصارف التي تم 
التوطني عليها يف وقت سابق«.وأضاف 
اإلجراءات  جميع  أكملت  »الهيئة  أن 
املتفرغ  املعني  راتب  بإطالق  املتعلقة 
من  الرابعة  الدفعة  سابقا  للمستلمني 
لعام  الجديد  وللشمول   ،٢0٢١ عام 
٢0١٩، بواقع راتب األشهر األربعة األوىل 

من هذا العام بمبلغ 680 ألف دينار لكل 
مستفيد ابتداًء من مساء اليوم االثنني«، 
الرصف  ملنافذ  التوجه  إىل  إياهم  داعياً 

الستالم مستحقاتهم املالية.
الرصف  »إشعارات  أن  وأوضح 
االلكرتوني لحاميل بطاقة املاسرت كارد 
والرافدين(  والرشيد  )آشور  للمصارف 
مساء  بالتتابع  املستفيدين  إىل  ستصل 
الدفع  إجراءات  إنجاز  بعد  اليوم  هذا 
االلكرتوني وفق التوقيتات املحددة لكل 

مرصف«.

في الصميم

وجهت رئاس�ة  الوزراء وزارة الكهرباء بمنح 
واس�ط حصتها كاملة من الطاقة الكهربائية 
خالل موس�م الصي�ف الحايل .وق�ال املحافظ 
محم�د املياح�ي يف بي�ان ص�در عن�ه   عق�ب 
لقاء عقد بينه وبني رئي�س الوزراء مصطفى 
الكاظم�ي يف بغداد أن ه�ذا اإلجراء يأتي لكون  
واسط تجهز الشبكة الوطنية بأكثر من 2500 

ميغاواط من محطة واس�ط الحرارية.
املحافظ�ة   من�ح  ع�ن  البي�ان  واض�اف 

التخصيصات املالية املناس�بة لتنفيذ املشاريع 
املختلف�ة  يف االقضية والنواحي بعد التنس�يق 
أن  .يذك�ر  املالي�ة والتخطي�ط  م�ع وزارت�ي 
محافظ�ة واس�ط ش�هدت يف اآلون�ة األخ�رية 
سلس�لة احتجاجات للمطالبة بتوفري الطاقة 
الكهربائي�ة ، فيم�ا وع�دت وزارة الكهرب�اء 
املحافظة بتجهيزه�ا بكامل حصتها منتصف 
ش�هر أيار الحايل بع�د انجاز أعم�ال الصيانة 

فيها .

النق�ل  إلدارة  العام�ة  الرشك�ة  أعلن�ت 
الخ�اص ع�ن مش�اركة 5 آالف مركب�ة 
لتأمني ع�ودة الزائري�ن القاصدين مرقد 

اإلمام عيل )ع( بذكرى استشهاده.
وق�ال مدير عام الرشك�ة كريم الجابري 
خ�الل بي�ان »ت�م تهيئ�ة املركب�ات من 
للمرق�د  م�كان  اق�رب  إىل  القطوع�ات 
الرشيف وبس�عات مختلفة، وإن قس�م 
النجف ب�ارش بعملية التفوي�ج منذ يوم 
أم�س وبالتنس�يق املب�ارش م�ع مجلس 
الرشط�ة  وقي�ادة  وامل�رور  املحافظ�ة 
والجهات الساندة لتسهيل انسيابية سري 

املركبات«.
وتاب�ع إن مرائ�ب مدين�ة النج�ف ع�ىل 

جاهزي�ة تامة لنق�ل الزائري�ن وضمان 
عودتهم إىل مناطق سكناهم.

ون�وه أن محافظ النجف وكوادر الرشكة 
يتواجدون يف مرائب املدينة ملتابعة تنظيم 
س�ري املركبات من داخ�ل وخارج املرائب 
العامل�ة المتص�اص الزخ�م امل�روري يف 

مركز مدينة النجف.
يذك�ر أن الرشكة العام�ة للنقل الخاص 
شكلت مفارز دورية بواقع ثالث واجبات 
عىل محاور املدينة والسيطرات الخارجية 
وس�يطرة  كرب�الء،   _ نج�ف  )س�يطرة 
نج�ف _ من�اذرة( لغرض الس�يطرة عىل 
التس�عرية الرسمية ومحاس�بة سائقي 

املركبات املخالفة.

رئاسة الوزراء تمنح واسط بركتها

مأدبة طعام لشريحة االيتام

الدويل  بغداد  مطار  استقبل 
العراقية  الجوية  طائرة الخطوط 
إلجالء  تخصيصها  تم  التي 
العالقني  العراقيني  املواطنني 
وعىل  الهندية،  األرايض  داخل 
تم  فيما  مواطنا،   )٣٩٩( متنها 
الرشكة  قبل  من  حافالت  تهيئة 
والوفود  للمسافرين  العامة 
تحددها  التي  األماكن  إىل  لنقلهم 
والجهات  العراقية  الصحة  وزارة 

املختصة.
الطبي  الفريق  عضو  وقالت 
ربى  الصحة  وزارة  يف  الساند 
وصلوا  الذين  املواطنني  إن  فالح 

حجرهم  سيتم  الرحلة  متن  عىل 
بغداد،  فنادق  بأحد  إجباريا 
من  للتأكد  منهم  مسحات  واخذ 

سالمتهم.
وبينت أنه ويف حال ظهور إصابات 
لدى الوافدين سيتم حجرهم، أما 
اإلصابة  من  الوافد  خلو  حال  يف 
وتعمل  أيام   7 مدة  حجزه  سيتم 
لهم مسحة أخرى PCR، ويف حال 
ظهور املسحة الثانية أيضا سالبة 
سيتم تطبيق عليهم الحجر املنزيل 
بعدها، ويف غضون أسبوع سيتم 
كذلك أخذ مسحة أخرى ويف حال 
ظهورها سالبة او موجبة ستتبع 

لهم اإلجراءات الوقائية.
عن  النقل،  وزارة  وأعلنت  هذا 
الجوية  رحالتها  أوىل  انطالق 
املواطنني  إلجالء  املخصصة 
العراقيني من الهند، فيما اشارت 
للخطوط  العامة  الرشكة  إن  اىل 
أوىل  سريت  العراقية  الجوية 
املخصصة  االستثنائية  رحالتها 
العراقيني  املواطنني  إلجالء 
الهندية  األرايض  يف  العالقني 
إلعادتهم  الوزارة  ناشدوا  والذين 
الظروف  بسبب  الوطن  ارض  إىل 
لها  يتعرضون  التي  العصيبة 

جراء جائحة كورونا.

أعلنت وزارة الصحة أنها رفعت 
الصحة  لجنة  إىل  توصيات 
والسالمة الوطنية بهدف تقليل 
اإلصابات بفريوس كورونا فيما 
خالل  القرارات  صدور  توقعت 

األيام املقبلة.
الطبي  الفريق  عضو  وقالت 
ربى  الصحة  لوزارة  اإلعالمي 
القرارات  بانتظار  انهم  فالح 
التي  اللجنة  من  تصدر  التي 
تهدف اىل تقليل حاالت اإلصابة، 
األيام  وخالل  انه  مردفة 
تصدر  أن  املتوقع  من  املقبلة 
حسب  ستكون  والتي  القرارات 
الوبائي   املوقف  مستجدات 

حول  تقييمه  يتم  الذي  اليومي 
الوباء.

النيابية،  األزمة  خلية  وكانت 
جديدة  توصيات  رفعت  قد 
وحظر  والسفر  بالتعليم  تتعلق 

التجوال يف البالد.
الصحة  لجنة  عضو  وقال 
إن  فرحان  كفاء  والبيئة  
إىل  توصيات  رفعت  »اللجنة 
الصحة  ولجنة  الصحة  وزارة 
والسالمة الوطنية بمنع السفر 
إصابات  تسجل  دولة  كل  مع 
الهندية  بالساللة  مؤكدة 

الجديدة«.
وأضاف، أن »من بني التوصيات 

يف  الحضوري  التعليم  إنهاء 
يكون  وأن  والجامعات  املدارس 
توصية  عن  فضالً  الكرتونياً 
بتطبيق حظر شامل يف أسبوع 
املبارك«.وأشار  الفطر  عيد 
بانتظار  األزمة  »خلية  أن  إىل 
من  والوزارية  اإلدارية  األوامر 
والسالمة  للصحة  العليا  اللجنة 
 48 أو   ٢4 الـ  خالل  الوطنية 
ساعة املقبلة إلعالن قراراتها«.

وزير  حدد  سابق،  وقت  ويف 
الدليمي،  حميد  عيل  الرتبية 
الحايل  الدرايس  العام  مصري 
كورونا،  جائحة  تفيش  ظل  يف 
اتخاذ  الصعب  »من  إنه  مؤكدا 

قرار إنهاء العام الدرايس الحايل 
أن  و  املايض،  بالعام  أسوة 
املوضوع يجب أن يدرس بشكل 
الوزارة  قبل  وتربوي من  علمي 
اللجنة  وكذلك  الرأي  وهيأة 
التخاذ  لالمتحانات  الدائمة 
القرارات الصحيحة بشأن العام 

الدرايس«.
املدني  الطريان  سلطة  وأعلنت 
األوىل  الرحلة  إجالء   ، العراقي، 

للعراقيني العالقني يف الهند ي.
مصطفى  الوزراء  رئيس  وكان 
سابق  وقت  يف  وجه  الكاظمي 
يف  العالقني  العراقيني  بإجالء 

الهند.

وصول )399( مواطنا عراقيًا عالقًا بالهند إلى بغداد ضمن الرحلة االستثنائية

ما  يرفضون  الكهرباء  وزارة  يف  واألجور  العقود 
لرواتبهم  تخفيض  من  الكهرباء  وزارة  به  قامت 
برسقة  الوزارة  داخل  معينه  جهات  ويتهمون 
بدون  شهر   ١١ من  أكثر  دام  صرب  بعد  حقوقهم 
الدوالر  قيمة  وصعود  املعيشه  غالء  ظل  يف  راتب 
رئيس  السيد  تدخل  ويطالبون  الدينار  مقابل 
قبل  تحقيق  بفتح  الكاظمي  مصطفى  الوزراء 

فوات األوان ......

                       * عبد الحسن السعدي

يف  عمره  سنوات  أحىل  أفنى  الذي  املوظف  احالة 
زال مستعد  وبعده وما  األحتالل  قبل  العراق  خدمة 
ولكنه  واالكثر  االفضل  وتقديم  والعطاء  للبذل 
األلزامي  التقاعد  اىل  فوري  قرسي  بطرد  يتفاجأ 
 ( جديدة  دماء  ضخ  بحجة  األستحقاق  أوان  قبل 
الطاهرة  الزكية  بالدماء  واالستخفاف   ) الحلبويس 

وكأنها أصبحت اِكسباير !
واالقبح باملوضوع هو تأجيل أستحقاقاتنا املالية اىل 
ما شاء الله ويسهل ، الن صندوق التقاعد فارغ !!!!!

أين العدالة واالنصاف؟

                             * حمدان الراوي    

عن  الثالثاء،  امس  الصحة،  وزارة  أعلنت 
بيان  الجامعات.وذكر  خريجي  توزيع 
للوزارة تلقى املربد نسخة منه أنه »إلحاقاً 
عىل  نرشها  تم  التي  التعيينات  بأسماء 
ملحق  عن  الوزارة  تعلن  الوزارة،  موقع 
والذي  السابقة  السنوات  خريجي  بتوزيع 
العراقية  للجامعات  األسنان  طب  شمل 
كردستان  إقليم  ،وخريجي  العراقية  وغري 
،باإلضافة إىل تغيري جهة تعيني الصيادلة، 
التدرج  قانون  أحكام  إىل  استناداً  وذلك 
 ٢000 لسنة   )6( رقم  والصحي  الطبي 

وتعديالته«.

تعيين خريجين 

الحفاظ على سالمة االسرة ..
 حفاظ على سالمة المجتمع بأسره

توصيات باعتماد التعليم االلكتروني ومنع السفر للدولة المصابة وحظر التجوال خالل العيد

عندما تسرق حقوقنا

إطالق راتب المعين المتفرغ 
للمستلمين سابقًا والمشمولين الجدد

منع دخول أي مادة مساعدة على االشتعال للدوائر والمستشفيات

النقل تعلن مشاركة 5 آالف مركبة 
لتأمين عودة الزائرين من النجف

أين العدالة 
واالنصاف؟
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بطريق�ة أرسع بخمس م�رات مقارنة م�ع الطرق املتبع�ة يف عالج أمراض 
الرشايني التاجية، هكذا وصف العلماء رسعة ودقة هذه التقنية الحديثة التي 
تعتم�د عىل التقنيات ثالثية األبعاد يف التش�خيص والعالج، من خالل تحويل 
األش�عة املقطعية للقلب لصورة ثالثية األبعاد، األم�ر الذي مكن األطباء من 

تشخيص املشكلة يف غضون 20 دقيقة فقط.
ويف الع�ادة كان�ت عملية التش�خيص للمرىض 
الذي يعانون مش�اكل يف الرشايني، تس�تغرق 
وقتا طوي�ال، وتتطلب غالب�ا عملية تنظري يف 

املستشفى.
والطريق�ة الثوري�ة ه�ذه اُطلق عليها اس�م 
»ه�ارت فل�و«، وبحس�ب هيئ�ة الخدم�ات 
الصحية الوطني�ة الربيطانية، فإن نحو 100 
ألف ش�خص سيتمكنون من استخدامها عىل 

مدى السنوات الثالث املقبلة .
كم�ا رصح متحدث�و الهيئة انتقني�ة »هارت 
فلو« حققت نجاحا غري مس�بوق يف التجارب 
الرسيرية، وستس�اعد عرشات اآلالف من األشخاص سنويا يف الحصول عىل 

تشخيص صحي رسيع، يتيح إنقاذ األرواح.
والطريقة الجديدة تش�مل ايضا التدخل ضمن العالجات الجراحية، وتركيب 

دعامات.

قال�ت الرابطة األملانية ألطباء األمراض الجلدية إن مرىض الصدفية أكثر 
ُعرض�ة ألمراض العيون، حي�ث يرتفع لديهم خط�ر اإلصابة بالتهابات 
األنس�جة الداخلية للعني املعروف أيضاً باس�م »التهاب العنبية« بمعدل 

ثالث إىل أربع مرات.
وأوضح�ت الرابطة أن أعراض التهاب األنس�جة الداخلية للعني تتمثل يف 
االحمرار والحساس�ية املؤمل�ة تجاه الضوء 
وعدم وضوح الرؤية، مشددة عىل رضورة 
استشارة طبيب العيون فور مالحظة هذه 
األع�راض، نظراً ألن هذا االلتهاب قد يؤدي 

يف أسوأ الحاالت إىل اإلصابة بالعمى.
كما يعاني م�رىض الصدفية يف الغالب من 
جف�اف الع�ني بش�كل أكثر م�ن اآلخرين. 
ويمكن عالج هذا الجفاف بواسطة الدموع 
االصطناعي�ة، وذلك للحفاظ عىل س�المة 

الطبقة الدمعية املهمة لحماية القرنية.
ولتجن�ب ه�ذه املخاطر، يتعني عىل م�رىض الصدفية إج�راء فحوصات 
دورية لدى طبيب العيون من أجل اكتش�اف أي مرض وعالجه يف الوقت 
املناسب.جدير بالذكر أن الصدفية هي أحد أمراض املناعة الذاتية طويلة 
األم�د تتميز من خالل ظهور بقع حمراء وقش�ور بيضاء إىل فضية عىل 

الجلد، باإلضافة إىل جفاف الجلد وتشققه وتورم املفاصل.

رابطة المانية: مرضى الصدفية 
أكثر ُعرضة ألمراض العيون

تعلن الهند عن أكرب عدد من الحاالت الجديدة املصابة فريوس كورونا يف 
العالم كل يوم. يموت الكثري من الناس لدرجة أن محارق الجثث تكافح 
من أجل مواكبة ذلك. وقد يكون العدد الحقيقي للحاالت والوفيات أعىل 

بعدة مرات مما تم اإلبالغ عنه رسمًيا.
لك�ن املعلومات املضللة انترشت يف الهن�د، ويف بعض األحيان تم قبولها 
عىل أنها حقيقة. إليك بعض الحقائق التي 
تكش�ف عن خراف�ات ومفاهيم خاطئة 

وشائعة حول املوجة الثانية يف الهند.
1- هل يصاب املزيد من الشباب بفريوس 

كوفيد؟
أف�اد األطب�اء يف الهن�د بش�كل متزاي�د 
أنهم رأوا املزيد من الش�باب يعانون من 

أعراض فريوس كورونا.
ودعمت الرسائل الحكومية هذه الفكرة. 
يف 15 )نيس�ان(، أص�در رئي�س وزراء 
دله�ي، أرفين�د كيجري�وال، مقط�ع فيديو، يح�ّض الش�باب عىل وجه 
الخص�وص عىل االهتمام بأنفس�هم. وكتب يف تغري�دة “يف هذه املوجة 
من فريوس كورونا، يصاب الش�باب”. “أناش�د كل الش�باب أن يعتنوا 

بأنفسهم”.

هارت فلو.. تقنية ثورية حديثة لكل 
من يعاني أمراض الشرايين

اطباء أسنان: ابعدوا اطفالكم عن الكاكاو في العيد

»حبوب وبخاخات رذاذ لألنف«.. تطور جديد في لقاحات كورونا
يمكن أن يأتي الجيل التايل من لقاحات كورونا عىل 
ش�كل حبوب أو رذاذ أنف, ويكون تخزينه ونقله 
أسهل من مجموعة اللقاحات الحالية التي تشكل 

العمود الفقري لجهود التطعيم عىل مس�توى 
العالم.وه�ذه اللقاح�ات الجديدة، من 

األمريكي�ة  الحكوم�ة  مخت�ربات 
 Sanofi وال�رشكات بما يف ذل�ك

و   Altimmune Inc و   SA
 ،Gritstone Oncology Inc
لديها أيًضا القدرة عىل توفري 
ت�دوم  مناعي�ة  اس�تجابات 
طوي�اًل وتكون أكث�ر فعالية 

الفريوس�ية  املتغ�ريات  ض�د 
األحدث، ما قد يساعد عىل تجنب 

األوبئ�ة يف املس�تقبل، كما تقول ال�رشكات، وفقاً 
املرخص�ة  “foxbusiness“.واللقاح�ات  ملوق�ع 
حالًي�ا لالس�تخدام يف الواليات املتح�دة من رشكة 

فاي�زر ورشيكته�ا بيونت�ك، وكذل�ك موديرنا، 
يجب أن يتم نقلها وتخزينها يف درجات حرارة 

منخفضة وتتطلب أخذ جرعتني.

دراسة: زيادة كتلة الجسم ترفع مخاطر اإلصابة بسرطان الثدي
فلين�درز  باحث�ون طبي�ون يف جامع�ة  توص�ل 
باس�راليا، إىل وج�ود عالق�ة وطيدة ب�ني ارتفاع 
م�ؤرش كتلة الجس�م )BMI( ومع�دالت اإلصابة 
برسط�ان الث�دي عن�د الس�يدات، وكي�ف تلع�ب 
كتلة الجس�م دور ىف الكش�ف املبكر عن اإلصابة 
ميدي�كال  موق�ع  يف  ورد  مل�ا  طبق�ا  بامل�رض، 
إكس�ربيس. وأكدت الدراس�ة التى ُن�رشت أيضا 
ىف مجل�ة رسط�ان الث�دي، واعتمدت ع�ىل تقييم 

البيان�ات من 5 آالف مريضة، االرتباط بني مؤرش 
كتلة الجس�م ومعدالت البقاء عىل قيد الحياة بعد 
اإلصابة باملرض. وتوصلت نتائج الدراس�ة إىل أن 
ارتفاع مؤرش كتلة الجسم )BMI( يرتبط بزيادة 
خط�ر اإلصابة بأن�واع عديدة م�ن الرسطان بما 
يف ذلك رسط�ان الثدي نتيجة الرتفاع مس�تويات 
الهرمون�ات الجنس�ية املنت�رشة مث�ل هرم�ون 
االس�روجني والتستوس�تريون وارتفاع هرمون 

اللبت�ني يف ال�دم وااللتهاب�ات املزمن�ة املرتبط�ة 
بمؤرش كتلة الجس�م املرتفع. وكش�فت الدراسة 
أن الس�منة تؤثر عىل مع�دالت اإلصابة برسطان 
الثدي ب�ني النس�اء.وتتبعت الدراس�ة طرق فهم 

تجع�ل  الت�ي  البيولوجي�ة  األس�باب 
الس�منة تؤثر عىل مع�دالت البقاء عىل 
قيد الحياة املبك�رة واملتقدمة لرسطان 
الث�دي، للتوص�ل إىل تقني�ات عالجي�ة 

أكثر فعالية.وأكد الباحثون أن الدراس�ة تس�لط 
الضوء ع�ىل فهم األس�اس البيولوج�ي لتأثريات 
الس�منة ىف كافة حاالت تشخيص رسطان الثدي 
وعالجه.وينت�ج رسطان الثدي ع�ن تكاثر خاليا 
الثدي بش�كل غ�ري طبيع�ي، والتى تتقس�م 
برسعة أكرب من الخاليا الس�ليمة وتنترش يف 
جميع أنحاء نس�يج الث�دي، إىل داخل الغدد 

الليمفاوية وإىل أعضاء أخرى يف الجسم.

تقرير يفصح عن نوع من الشلل المعوي الناتج عن ارتفاع نسبة السكر في الدم
يمك�ن أن يؤث�ر ارتف�اع نس�بة الس�كر يف الدم 
بش�كل مفرط عىل الجس�م بعدة طرق مس�ببا 
مجموع�ة م�ن األع�راض املقلق�ة. والكثريون 
ال يدرك�ون كي�ف يمك�ن أن تؤث�ر الحال�ة عىل 
الجهاز الهضمي.وبالنس�بة لألش�خاص الذين 
يعانون من مرض الس�كري م�ن النوع الثاني، 
فم�ن املرجح أن تكون عىل دراي�ة باملضاعفات 
املحتمل�ة، بم�ا يف ذل�ك أم�راض ال�كىل وفقدان 
الب�ر ويف الظ�روف القص�وى، ب�ر األطراف. 
ولك�ن من امله�م مالحظة أن داء الس�كري من 
الن�وع الثان�ي ال�ذي يت�م التحكم فيه بش�كل 
س�يئ يمكن أن يؤثر أيضا عىل أجزاء أخرى من 

الجسم، بما يف ذلك الجهاز الهضمي.
ويمك�ن أن يتس�بب تلف األعص�اب الناجم عن 
ارتفاع نس�بة الس�كر يف ال�دم يف إبطاء عضالت 

الجهاز الهضمي أو عدم عملها عىل اإلطالق.

ثم ال تس�تطيع املعدة أن تفرغ بش�كل صحيح 
الطعام املهضوم ويستغرق وقتا طويال ملغادرة 
املعدة، وهو حالة تعرف باسم شلل املعدة، والتي 

تؤثر عىل كيفي�ة نقل املعدة للطعام إىل األمعاء، 
ما يؤدي إىل االنتفاخ والغثيان والحرقة.

وعندم�ا يس�بب مرض الس�كري ه�ذه الحالة، 

يس�ميها األطباء ش�لل املعدة السكري. وُيعرف 
ش�لل املعدة أيضا باس�م تأخر إفراغ املعدة وهو 
اضط�راب يف الجهاز الهضمي يتس�بب يف بقاء 
الطعام يف املعدة لفرة زمنية أطول من املتوسط.
ويحدث ش�لل املعدة بس�بب تلف األعصاب التي 
تنق�ل الطع�ام عرب الجه�از الهضم�ي، لذلك ال 
تعمل العضالت بش�كل صحي�ح. ونتيجة لذلك، 

يبقى الطعام يف املعدة غري مهضوم.
والنس�اء املصاب�ات ب�داء الس�كري م�ن النوع 
الثان�ي لديه�ن مخاط�ر عالية لإلصابة بش�لل 
املع�دة وكذل�ك أولئك الذي�ن لديهم مس�تويات 
عالية من السكر يف الدم غري املنضبط عىل مدى 

فرة طويلة من الزمن.
ويمكن لفرات طويلة م�ن ارتفاع الجلوكوز يف 
ال�دم أن تس�بب تلف األعص�اب يف جميع أنحاء 

الجسم.

معلومات مضللة عن كوفيد- 19 
تنتشر في الهند.. إليك أبرزها

نصح اطب�اء يف االختصاصات الباطنية، 
أفراد املجتمع بتش�خيص الكوليسرول 
بعد انتهاء الش�هر الفضي�ل وخصوًصا 
األش�خاص الخاملني الذين لم يمارسوا 
الش�هر  أي نش�اط ري�ايض من�ذ ب�دء 
الفضي�ل، موضًح�ا أن الف�رد خالل هذا 
الش�هر اس�تهلك الكث�ري م�ن الده�ون 
وض�ع  معرف�ة  ف�إن  ل�ذا  املش�بعة، 
الكوليس�رول الض�ار مه�م ج�ًدا حتى 

تكون صحة الفرد كما ينبغي.
ولفت�وا إىل أن الكوليس�رول الض�ار 

“الربوت�ني  باس�م  يع�رف 
الدهن�ي منخف�ض 

وقد  الكثاف�ة”، 
يؤدي إىل العديد 
من األمراض يف 

ارتفع�ت  نس�بته ح�ال 
بال�دم، إذ يعان�ي الكثريون م�ن ارتفاع 
نسبة الكوليسرول الضار بالدم، والذي 
يرس�ب عىل جدران الرشايني، مما يزيد 
من مخاطر اإلصابة بالسكتة القلبية أو 
الس�كتة الدماغية، وهناك عوامل كثرية 
تؤدي الرتفاع الكوليس�رول بالدم منها 

الغ�ذاء غ�ري الصح�ي، والتدخ�ني، وقلة 
الحركة والسمنة املفرطة.

وبين�وا أن األطعم�ة الت�ي تحت�وي عىل 
ده�ون مش�بعة ت�ؤدي إىل ع�دم توازن 
ال�دم، وتش�مل ه�ذه  الكوليس�رول يف 
األطعم�ة منتج�ات الده�ون الحيوانية 
واللحوم املصنعة، ومع ذلك فهناك بعض 

طعم�ة  أل ا

األخ�رى الت�ي تحتوي عىل نس�بة عالية 
م�ن الكوليس�رول، ولكنه�ا منخفضة 
يف الده�ون املش�بعة، كم�ا أن اللح�وم 
الخالي�ة م�ن الده�ون والبي�ض وأنواع 
معين�ة م�ن املأك�والت البحري�ة كله�ا 
غني�ة بالكوليس�رول ولكنها منخفضة 
الده�ون املش�بعة، ل�ذا من امله�م تقليل 
األطعم�ة الت�ي تحت�وي ع�ىل ده�ون 
مش�بعة ألنها تؤثر ع�ىل كيفية تعامل 

الكبد مع الكوليسرول.
ممارس�ة  رضورة  ع�ىل  وش�ددوا 
التمارين الرياضية، إذ يفضل ممارسة 
التماري�ن الرياضية 5 مرات أس�بوعًيا 
حتى ل�و أحد أنواع الرياض�ة الخفيفة 
مثل امليش ملدة 20 دقيقة، التخلص من 
الدهون الزائدة بالجسم من خالل اتباع 
نظ�ام غذائي صحي خ�ايل من الدهون 
والس�كريات الت�ي تتس�بب يف زي�ادة 
ال�وزن، االبتع�اد ع�ن القل�ق والتوتر، 
تجن�ب التدخني، تجن�ب األطعمة التي 
أو  املهدرج�ة  الده�ون  ع�ىل  تحت�وي 
املتحول�ة، والتي توجد بش�كل كبري يف 

الوجبات الرسيعة.

روسيا تختبر لقاح »ابيفاك كورونا« لمعرفة فاعليته ضد الساللة الهنديةنصيحة بقياس نسبة الكوليسترول بعد رمضان
كش�فت وكالة تاس الروس�ية أن 
روس�يا طلب�ت عينة من الس�اللة 
كورون�ا  ف�ريوس  م�ن  الهندي�ة 
لفحصه�ا قريًب�ا، وذل�ك ملعرف�ة 
م�دى فاعلية لق�اح مركز فيكتور 

»ابيفاك كورونا«.
املرك�ز،  رئي�س  نائب�ة  وقال�ت 
تاتيان�ا نيبومنياش�يخ، إن مرك�ز 
األبحاث الرويس فيكتور س�يخترب 
فاعلي�ة لقاحه »ابيف�اك كورونا« 
الس�اللة  ض�د   ،  EpiVacCorona
كورون�ا،  ف�ريوس  م�ن  الهندي�ة 
مضيفة أنه بمجرد أن نحصل عىل 
الس�اللة الهندي�ة، س�نجرى مثل 

هذه التجارب معها أيًضا«.
رئيس�ة  قال�ت  ويف وق�ت س�ابق 
منظمة حقوق املستهلك الروسية 
آن�ا بوبوفا إن روس�يا طلبت عينة 
م�ن الس�اللة الهندي�ة لف�ريوس 
كورون�ا وس�يتم الحص�ول عليها 

لفحصها قريًبا.
كورون�ا  ابيف�اك  لق�اح  ويع�د 
ت�م  ال�ذي   ،  EpiVacCorona
تطوي�ره يف مرك�ز أبح�اث الدولة 

لعل�م الفريوس�ات والتكنولوجي�ا 
ض�د  الثان�ى  اللق�اح  الحيوي�ة، 
فريوس كورونا والذى تم تسجيله 
يف روسيا يف 14 أكتوبر 2020، بعد 

نحو ش�هر واحد حصل املطورون 
ع�ىل إذن إلج�راء أبح�اث م�ا بعد 
التس�جيل، بما يف ذلك يف مجموعة 

األشخاص املسنني.

وع�ىل صعي�د آخ�ر دع�ت وزارتا 
الخارجي�ة والصح�ة الربازيلية إىل 
مزي�د من الح�وار بش�أن املوافقة 
ع�ىل لق�اح س�بوتنيكv ال�روىس، 
 ،Vحي�ث يتمك�ن لقاح س�بوتنيك
بمجرد املوافقة علي�ه يف الربازيل، 
التحص�ني  برنام�ج  تعزي�ز  م�ن 

الوطني لفريوس كورونا.
وقال�ت وزارة الخارجية الربازيلية 
والش�ئون  الصح�ة  وزارت�ى  إن 
تدعم�ان  الربازي�ل  يف  الخارجي�ة 
مب�ادرة أنفيس�ا Anvisa »وكال�ة 
الربازيلي�ة«  الصحي�ة  الرقاب�ة 
ملواصل�ة الح�وار بش�أن تس�جيل 
لقاح فريوس سبوتنيكv  الرويس.

ويف إش�ارة إىل العالق�ات العظيمة 
بني روس�يا والربازي�ل ، بما يف ذلك 
م�ا يتعلق بمكافح�ة كوفيد -19 ، 
ترحب وزارت�ا الخارجية والصحة 
وصن�دوق  أنفيس�ا  باس�تعداد 
االس�تثمار املبارش الرويس ومعهد 
جاماليا للبحوث لتصفية األس�ئلة 
 ،vاملتبقية بش�أن لقاح س�بوتنيك

بما يف ذلك تقديم وثائق إضافية.

دعا اخصائيو التغذية العالجية 
واالس�نان، إىل تجن�ب حلويات 
ال�كاكاو يف العيد واس�تبدالها 
بحلوي�ات أخ�رى، مبين�ة أن 
فيه�ا  ي�زداد  مناس�بة  العي�د 
اس�تهالك الحلويات وال يمكن 
منع ذل�ك أو النص�ح بأطعمة 
إذ  بديل�ة،  أخ����رى 
تناول  األجيال  توارثت 
كعرف  الحلوي�ات 
وتعبري  س����ائد 
العيد  فرح�ة  ع�ن 
وخصوًص�ا عن�د 
الذي�ن  األطف�ال 
يكثرون من تناول 
الحلوي�ات ط�وال أي�ام 

العيد.
إن  االخصائي�ون  وق�ال 
حلويات  اس�ت���هالك 
الش�يكوالتة والكاكاو 
األطف�ال  قب�ل  م�ن 
بصحته�م  يض���ر 
وبأس������نانهم، 
فمع������روف أن 

الش�يكوالتة تحتوي عىل كمية 
من السكر والدهون التي تعمل 
ع�ىل زيادة الس�عرات الحرارية 
ف�رص  م�ن  وتزي�د  بالجس�م 
األس�نان،  بتس�وس  اإلصاب�ة 
كما تحت�وي الش�يكوالتة عىل 
تجع�ل  خصائ�ص  له�ا  م�واد 
الفرد يكثر من استهالكها مثل 
“الثيوبرومني والكافيني” وهما 

يرفعان ويحفزان املزاج لتمنح 
السعادة  الس�عادة، ولكن هذه 
مؤقتة وما أن تزول يعود الفرد 

للشعور باإلرهاق والتوتر.
وبين�وا أن هن�اك أرضاًرا أخرى 
عىل إدمان األطف�ال عىل تناول 
الش�ي����كوالتة، إذ أوضح�ت 
الدراس�ات الحديثة أنها تسبب 
م�ن  اإلكث�ار  كم�ا  الس�منة، 

تناولها قد يمهد للسكري النوع 
الثاني: لألسف لم يعد السكري 
الن�وع الثاني، فتن�اول كميات 
كبرية من الش�وكوالتة يؤثر يف 
معدل األنسولني يف الجسم عىل 
املدى الطويل ويتس�بب بظهور 
الثاني،  النوع  أعراض السكري 
أيًضا من املمكن للس�كر املكرر 
أن  الش�وكوالتة  يف  املوج�ود 
يدخل إىل مجرى الدم ويتس�بب 
بارتفاع معدل السكر يف الجسم 

ويحفز إنتاج األدرنالني.
ب�رورة  االطب�اء،  ونص�ح 
يف  األطف����ال  توجي������ه 
العي�د بوجب�ات صحي�ة مث�ل 
ش�قف الفواكه مع العس�ل أو 
اآلي�س كريم بداًل م�ن حلويات 
الش�يكوالتة، كما يمكن تقديم 
بسكويت أو معمول التمر، كما 
يمك�ن تقديم زب�ادي الفواكه، 
وأيًض�ا كيك الفواك�ه، فجميع 
ه�ذه البدائ�ل أفضل كث�رًيا من 
االنعكاس�ات غري الصحية من 

تناول الشيكوالتات.



...  االمام الحسين ) عليه السالم (فمن قبلني بقبول الحق فاهلل أولى بالحق
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عراقي يبيع بقالوة ملفوفة بورق الذهب في اندونيسيا

news

للمرة  رمادي  حوت  األخرية  األيام  يف  ُرِصد 
املتوسط  األبيض  البحر  سواحل  عند  األوىل 
بعيداً  طريقه  ضل  بأنه  يُعتَقد  الفرنسية، 
األحد  أفادت  ما  عىل  الهادئ،  املحيط  من 
البحرية.وسبق  للثدييات  الوطنية  الشبكة 
يف  املغرب  قبالة  شوهد  أن  هذا  الحوت  لعجل 
اإليطالية  السواحل  عند  ثم  مارس،  مطلع 
ثمانية  طوله  ويبلغ  األخرية،  األسابيع  خالل 

تائه  أنه  ويبدو  شهراً.   15 نحو  وعمره  أمتار 
الخروج  ويحاول  املتوسط،  األبيض  البحر  يف 
يف  الواقع  الطبيعي  موطنه  إىل  للعودة  منه 
الشبكة  عضو  الهادئ.وأشار  املحيط  شمال 
شاهد  الذي  غانييه  أدريان  البيطري  الطبيب 
بنفسه الحوت  قبالة بورم ليه ميموزا )جنوب 
شوهد  أن  »سبق  حوتاً  أن  إىل  فرنسا(  رشق 
 ،2010 عام  املتوسط  األبيض  البحر  يف  مرتني 

ولكن قبالة إسبانيا، أما هذا العجل فهو األول 
املعتاد  غري  الفرنسية«.ومن  السواحل  قبالة 
يف  موجوداً  الحيتان  من  النوع  هذا  يكون  أن 
البحر األبيض املتوسط وتعيش يف الغالب بني 
باخا كاليفورنيا يف الشتاء وآالسكا يف الصيف. 
وأوضح أدريان غانييه، أن »هذا الحوت املولود 
البحر  َعِلَق يف  ثم  تاَه  يف كاليفورنيا، قد يكون 

األبيض املتوسط«.

حوت يضّل طريقه من المحيط الهادئ الى البحر األبيض

يقبل الدمشقيون خالل شهر الصيام 
الت�ي  »الناع�م«  حل�وى  رشاء  ع�ىل 
م�ا زال�ت تحافظ ع�ىل ش�عبيّتها يف 
العاصمة الس�ورية وتزين ش�وارعها 
وموائ�د إفطارها. وق�د ضاعف غالء 
أس�عار بقية الحلوي�ات التقليدية يف 

سوريا من إقباَل الناس عىل رشائها.
لعائل�ة  الرمضاني�ة  املائ�دة  تفق�د 
عبدالله الحلو عاما بعد عام مكّوناتها 
تبعا ملضاعفات األزمة االقتصادية يف 
س�وريا وغالء املعيش�ة، لكن وحدها 
حلوى “الناعم” الشعبية بقيت طبقا 
صامدا بفضل ثمنه�ا الزهيد مقارنة 
حل�وى  األخرى.وتع�ود  بالحلوي�ات 
الناع�م أو “خبز رمضان”، كما يُطلق 
عليه�ا أيضا والتي يعش�قها الصغار 

والكب�ار خصوصا يف ش�هر رمضان، 
إىل ش�وارع دمشق ومحالها التجارية 
حيث ما زالت تشكل أحد أبرز األكالت 
الرتاثية الدمش�قية التي حافظت عىل 
مكانتها رغ�م املنافس�ة القوية التي 

أحدثها عالم الطهي املعارص.
ويقب�ل الدمش�قيون خ�الل الش�هر 
املبارك خصوصا عىل رشاء الناعم من 
باعة متجول�ني يفرتش�ون األرصفة 
مع أوان نحاسية كبرية مليئة بالزيت 
ويح�ّ�ون هذه الحلوي�ات مبارشة 
أمامهم.ويُس�ارع الحل�و )51 عاما( 
ما إن ينهي هو وأف�راد عائلته تناول 
اإلفطار يف منزلهم يف دمش�ق القديمة 
إىل إحض�ار رغيف الناع�م املقرمش، 
وابنتي�ه.  زوجت�ه  م�ع  ويتقاس�مه 

ويقول “مهما كانت الظروف صعبة، 
يبق�ى الناعم تقلي�دا ال يُمكن التخيل 

عنه يف شهر رمضان”.
والناع�م مزي�ج م�ن الطح�ني واملاء 
والزي�ت، وه�ي املكونات األساس�ية 
له�ذه األكلة، ويوض�ع يف الزيت املغيل 
عىل ش�كل أرغفة، وما إن تصبح هذه 
األرغفة مقرمش�ة حت�ى يتم وضعها 
جانبا وتزي�ن بدبس العن�ب أو التمر 

الذي يمنح األكلة نكهة محبّبة.
أس�واق  ويب�اع “خب�ز رمض�ان” يف 
العاصمة حالي�ا بأقل من دوالر، وهو 
مبلغ يستطيع الحلو سداده، مقارنة 
بأسعار معظم الحلويات األخرى التي 
يصل ثمن الكيلوغرام الواحد منها إىل 

نحو 17 دوالرا.

يس�عى مدرب فرنيس - م�ري للفنون القتالية 
قت�ايل  كف�ن  األوملبي�اد  يف  التحطي�ب  إدراج  إىل 
معارص بعد أن نجحت مس�اعيه يف تس�جيل هذا 
التقلي�د القديم يف اليونس�كو. ويعم�ل رفقة عدد 
من الهواة واملدرب�ني عىل تكوين فريق مري يف 
ه�ذه الرياضة يمكنه أن يمثل ب�الده يف األوملبياد.

ويم�ارس املري�ون من�ذ قراب�ة 5 آالف ع�ام 
التحطيب، وهو نوع من القتال الراقص بالعيص، 
ولكن�ه تحّول إىل فن قتايل حديث يطمح هواته إىل 
أن يصب�ح رياضة أوملبية.وقال ع�ادل بول بوالد، 
وه�و م�درب فنون قتالي�ة فرن�يس – مري يف 
التاس�عة والس�تني م�ن العمر، أطلق من�ذ قرابة 
15 عام�ا مرشوع تحويل التحطي�ب إىل فن قتايل 
مع�ارص “إن�ه م�رشوع لتجمي�ع الن�اس” وهو 
بمثاب�ة “ث�ورة ثقافية”.ولف�ت إىل أن التحطيب 

املعارص “نس�خة رياضية محدث�ة من فّن عمره 
آالف السنني”.

والتحطيب هو نوع من الرقص اإليقاعي بالعيص 
يمارسه الرجال يف صعيد مر وهم يرتدون زيهم 
التقلي�دي أي الجلب�اب، وجرت الع�ادة أن يؤدون 

هذه الرقصة يف األفراح تعبريا عن ابتهاجهم.
وُس�ّجل التحطيب منذ العام 2016 ضمن الرتاث 
الثقايف ال�دويل لدى منظمة األم�م املتحدة للرتبية 

والعلوم والثقافة )اليونسكو(.
ترش�يح  وراء  أيض�ا  كان  وال�ذي  ب�والد  وأع�د 
التحطيب لليونسكو، كتيّبا عن التحطيب الحديث 
باعتب�اره رياضة جديدة لها 12 ش�كال، وتش�به 
لعبة الكاتا يف الفنون القتالية اليابانية.وكشف أن 
“التحطيب رياضة لها أصول وقواعد اس�تطاعت 

أن تستمر عىل مدى تاريخ مر كله”.

ب��  تع�رف  كآب�ة موس�مية  ماي�و م�ن  الياباني�ون يف ش�هر  يعان�ي 
)غوغاتسوبوي( أو حرفيًا »مرض مايو«.

فعىل الرغم من أّن ش�هر مايو يَُعّد شهراً جميالً بالنسبة إىل كثريين حول 
العالم، إال أنّه ليس كذلك عىل اإلطالق يف اليابان، خصوصاً ملن يعانون من 
االكتئاب.وبحلول مايو، ينقشع غبار التغيري وتبدأ معه اآلالم الناتجة عن 
كّل تلك التغيريات، وما فيها من تكيّف صعب وتؤثر ضغوط االس�تقرار يف 
روتني جديد عىل الكثريين، مما يؤدي إىل كآبة موسمية معروفة يف اليابان 
باس�م )gogatsubyō( أو حرفيًا ”مرض مايو“، بحس�ب موقع )اليابان 
بالعربي(.يش�ار إىل الحالة يف كث�ري من األحيان باللغة اإلنكليزية باس�م 
May blues ويمكن التعبري عنها بعدة طرق، بما يف ذلك الخمول العام أو 

نوبات االكتئاب والقلق الخطرية.
لي�س من الواض�ح ما الذي يحف�ز االكتئاب والخم�ول يف مايو بالضبط، 
لكن يُعتقد بش�كل شائع أن التغيري املفاجئ يف الجداول أو ضغوط التعود 
عىل مكان جديد لها تأثري كبري عىل تلك الحالة، حيث يشعر بعض الناس 

باإلحباط واالكتئاب عند االنتقال ملكان جديد أو بيئة مختلفة.

بينما انش�غل رج�ل بمل�ئ س�يارته بالوقود يف 
محط�ة تموين بش�ييل، وقفت حافل�ة صغرية 
وهب�ط منه�ا ثالثة رج�ال، وأرسع�وا ملهاجمة 
الرجل بهدف رسقة س�يارته، لكن رسعة بديهة 
الرج�ل، جعلته يلج�أ إىل حيلة ذكية، تخلص بها 
من اللصوص فوًرا ودون استخدام سالح.وتحت 
عنوان »ه�ذا ما حدث للصوص الحمقى«، قالت 
صحيفة »الدييل ميل« الربيطانية، عندما يشاهد 
اللص�وص ه�ذا الفيديو س�يكون عليهم توخي 
الحذر، خصوًصا عند مهاجمة األشخاص الذين 

يملؤون سياراتهم بالوقود.
وتُظه�ر اللقطات رج�الً يمأل س�يارته بالوقود 
يف محط�ة تموي�ن، وفج�أة تقرتب من�ه حافلة 
صغرية بيضاء، وبرسعة تفت�ح األبواب ويهبط 
ثالث�ة رجال مقنع�ني، ويرسع أحده�م محاوالً 
التوج�ه مبارشة نح�و صاحب الس�يارة بهدف 
مهاجمت�ه وش�ل حركت�ه، فيما يح�اول الثاني 
فتح باب الس�يارة لقيادتها، ويدور الثالث حول 
الس�يارة.ولكن فوجئ اللصوص بذكاء ورسعة 
تفك�ري الرج�ل، ال�ذي يوّج�ه مس�دس الوق�ود 

نحوهم، ويبدأ يف رشهم بالوقود بقوة مركًزا عىل 
وجوهه�م وأعينه�م، وهو ما أص�اب اللصوص 
بصدمة وش�ل تفكريهم، فلم يعد لديهم من حل 

س�وى القفز يف س�يارتهم واملس�ارعة بالهرب، 
بينما يواصل الرجل رش س�يارتهم من الداخل، 

وهو ما يضعهم يف خطر كبري،.

»الناعم« خبز الدمشقيين في شهر رمضان المبارك »التحطيب« تراث 
مصري يتحول إلى فن قتالي

»مرض مايو« كآبة 
موسمية تصيب اليابانيين

االربعاء   5   أيار   2021   العدد  2582  السنة الحادية عشرة

مغرتب  يملكه  حلويات  محل  يبيع 
الرتكية  البقالوة  من  رشيحة  عراقي، 
 24 عيار  الذهب  من  بورق  ملفوفة 
قرياطاً، بسعر 1000 دوالر يف العاصمة 

اإلندونيسية جاكارتا.
للبقالوة«  ماردين  »محل  ويختص 
الرتكية،  الحلويات  ببيع  جاكارتا،  يف 
األتراك  الخرباء  أمهر  بأيدي  املصنوعة 
مدينة  من  قادمني  البقالوة  صناعة  يف 

غازي عنتاب جنوبي تركيا، حيث نالت 
منتجاتهم إعجاب اإلندونيسيني.

األصل  العراقي  املحل  صاحب  وقال 
عاماً(   35( الحمادي«  »عبدالرحمن 
إندونيسيا  يف  الوعي  زيادة  إىل  »نهدف 
املذاقات  تعد واحدة من  التي  بالبقالوة 
إىل  وأشار  الرتكي«.  للمطبخ  الفريدة 
أنهم يهدفون من خالل تغليف البقالوة 
بورق الذهب للفت انتباه اإلندونيسيني 

إىل البقالوة.
املواد  معظم  يجلبون  أنهم  وبنّي 
صناعة  يف  املستخدمة  ال�ورية 
البقالوة من تركيا، وبعضها من البلدان 
خرباء  استقدموا  أنهم  كما  املجاورة، 
غازي  مدينة  من  البقالوة  صناعة 
عنتاب، مؤكداً بالقول »زبائننا ممتنون 

جداً من منتجاتنا«.
وحول فكرة إنشائه محل بيع الحلويات 

مكث  أنه  إىل  الحمادي  أشار  الرتكية، 
كل  خاللها  جاب  عام،  ملدة  تركيا  يف 
أرجاء البالد، وزار إسطنبول، وإزمري، 
من  والعديد  وماردين،  وبودروم، 
بقالوة  ألذ  وجد  أنه  مؤكداً  الواليات، 
مع  واتفق  عنتاب،  غازي  مدينة  يف 
للعمل معاً،  البقالوة  خبري يف صناعة 
واختاروا اسم ماردين وذلك لسهولة 

تلفظها من قبل اإلندونيسيني.

من جانبه قال خبري صناعة البقالوة 
يزاول  إنه   ، جيجك«  »عيل  الرتكي 
صناعة البقالوة منذ 30 عاماً، ، وأنه 
جاكارتا  إىل  عنتاب  غازي  من  جاء 
إىل  أنهم يصنعون  مبيناً  فيها،  للعمل 
والحلويات  الكنافة،  البقالوة،  جانب 
من  املصنوعة  األخرى  الرتكية 
الحليب، معرباً عن افتخاره لنجاحهم 

يف تحبيب البقالوة لإلندونيسيني.
التاسع  القرن  بدايات  يف  انه  يذكر   
غوّلو،  محمد  الرتكي  استطاع  عرش، 
من  »البقالوة«  حلوى  صناعة  نقل 
مدينة  إىل  السورية،  حلب  مدينة 
ومنها  تركيا،  جنوبي  عنتاب،  غازي 
العالم  موائد  إىل  ثم  البالد  عموم  إىل 
العراق وبعد وفاة غولو، وهو  ومنها 
ل�«البقالوة«  بائع  أول  بأنه  املعروف 
صناعة  زوجته  استكملت  تركيا،  يف 
الحلوى يف البيت، وإرسالها إىل أبنائها 

للبيع يف السوق.
الحايل،  الوقت  يف  »البقالوة«،  وباتت 
احتفاالت  طقوس  يف  حارضة 
العراقيني ومناسباتهم يف مختلف دول 
العالم، حتى أنها تُّقدم كهدايا، وليس 
كميات  تركيا  زائر  يحمل  أن  غريبا 
قيّمة  هدية  تعد  حيث  بلده،  إىل  منها 
واألقارب.  لألصدقاء  تقّدم  أن  يمكن 
بأنواعهما  »البقالوة«   وتتصدر 
بالدرجة  املطلوبة  الحلويات  العديدة، 
التي  الحلويات  لبقية  إضافة  األوىل 
املختلف  بمذاقه  منها  نوع  كل  يتميز 
ومناسبته  بالعالم،  حلويات  أي  عن 

الخاصة.
»البقالوة«  من  كثرية  أنواع  وهناك 
لكنها  وحشوتها،  شكلها  حسب 
فهي  صناعتها  يف  نفسه  املبدأ  تعتمد 
مكونة من رقائق العجني والحشوات 

املختلفة واملكرسات ورشاب السكر. 

قتلت 60 ألف نحلة »شديدة العدوانية« أمريكياً يبلغ من العمر 70 عاما أثناء 
محاولتها  بعد  املستشفى  إىل  زوجته  إدخال  تم  كما  تكساس،  يف  العشب  جز 
إنقاذه.وقالت »سيوتنيك« إن توماس هيكس كان يقص العشب عندما هاجمه 

النحل.
ودخل توماس يف سكتة قلبية بعد تعرضه للسعات النحل القاسية، وتعرضت 
رجال  وضع  أن  بعد  املنزل  من  إخراجها  وتم  لسعات،  لعدة  زوني،  زوجته 
اإلطفاء عليها معداتهم لحمايتها من لسعات النحل األخرى، وجرى نقلها إىل 
املستشفى.وقع الهجوم يف منزل بالقرب من بحرية هوبارد كريك يف مقاطعة 
ستيفنز، بتكساس، حيث تم إرسال إدارة إطفاء بريكنريدغ إىل مكان الحادث.

وكان توماس يقص حديقته يف فرتة ما بعد الظهر، وربما كانت الضوضاء هي 
التي تسببت يف الهياج الرهيب للنحل القاتل.

وقالت زوجته »زوني«: إنها ذهبت للبقالة قبل تعرض زوجها لهجوم النحل.
وأضافت: »قلت له عزيزي من فضلك ال تعود إىل املنطقة الخلفية، ألن النحل 
عاد إىل هناك، وقال« لن أفعل، أعدك«.وعندما عادت زوني إىل املنزل اكتشفت 
لم  أنك  »أعني  وقالت:  بالنحل،  مغطى  ويرخ  يقفز  كان  زوجها  أن  برسعة 

تستطع حتى رؤية ظهره ورأسه بالكامل كان مغطى بالنحل القاتل«.
اتصلت الزوجة بالطوارئ، كما أجرت اإلنعاش القلبي الرئوي لزوجها قبل أن 

يأتي موظفو الطوارئ، ليتم الحقا تأكيد وفاة توماس.

تسافر  شمسية  عاصفة  من  فلك،  علماء  حذر 
الساعة، ست�ب  يف  كيلومرت  مليون   1.8 برسعة 
عىل  قادرة  األحد،  يوم  األرجح،  عىل  بقوة  األرض 
ما  االصطناعية.وبحسب  األقمار  شبكات  إرباك 
العاصفة  هذه  فإن  ستار«،  »دييل  موقع  نقله 
األرض،  الكوكب  عىل  تأثريا  ستحدث  الشمسية 
يف  ثقبا  باحثون  القلق.ورصد  إىل  تدعو  ال  لكنها 
وراء  يكون  أن  ورجحوا  للشمس،  الجوي  الغالف 
برسعة  الفضاء  نحو  شمسية  جزيئات  انبعاث 
باحثو  الثانية.وأوضح  يف  كيلومرت   500 تضاهي 
باتجاه  الجزيئات  هذه  انبعاث  أن  الفلك،  علم 
عواصف  نشوء  إىل  يؤدي  الذي  هو  الفضاء، 
إطالق  عربية«.وتم  نيوز  »سكاي  وفق  شمسية، 
اسم »جي وان« عىل هذه العاصفة، لكن تأثريها لن 
يكون كبريا، بل سيظل هامشيا.ويتوقع الخرباء أن 
تؤدي هذه العاصفة الشمسية الهوجاء إىل حدوث 
تأثري طفيف عىل عمل األقمار االصطناعية، إضافة 

إىل ارتباك بسيط عىل مستوى شبكات الطاقة.
ويوضح الخرباء أن هذه العاصفة ال تشكل خطرا 
ما  رسعان  الشمس  من  ينبعث  ما  ألن  يذكر، 

يتالىش، كما أنه أمٌر يتكرر بني الفينة واألخرى.
انبعاثات  تصدر  الشمس  أن  الباحثون  ويضيف 
بشكل منتظم صوب كوكب األرض، وأغلب ما يأتي 

منها ال يكون م�ا.
قادرة  الشمس  إن  الفلك  علماء  يقول  ذلك،  ورغم 
تعطل  قد  هائلة  وعاصفة  انبعاثات  إصدار  عىل 
التكنولوجيا البرشية.ويضيف الخرباء أن هذا األمر 
وارد الحدوث، بل إن حدوثه مسألة وقت، أي متى 
ربما  األحوال،  أسوأ  سيقع؟ويف  هل  وليس  سيقع، 
تؤدي عاصفة شمسية هائلة إىل خسائر برتليونات 
الدوالرات، وربما تكون ثمة حاجة إىل سنوات من 

أجل التعايف، وليس إىل أشهر فقط.

نحل عدواني
 قاتل  ينتشر في أمريكا

سائق يمنع عصابة من سرقة سيارته بـ«رش الوقود« !

عاصفة شمسية ستضرب األرض بقوة

سعر الشريحة  بـ 1000 دوالر 

تحولت إعادة الطبيعة الربية إىل حركة 
شهرية يف اسكتلندا عىل مدى السنوات 
دعوة  تمت  حيث  املاضية،  القليلة 
إعادة  تحالف  قبل  من  السياسيني 
لوضع  االسكتلندي  الربية  الطبيعة 
يف  األوىل  الدولة  من  تجعل  سياسات 

العالم يف »إعادة الطبيعة الربية«.

صورة وتعليق 

اسكتلندا..
 األولوية 
للحياة البرية

الفن االسالمي يلهم »كارتييه«
من  قطعة   400 من  أكثر 
ومتحف  كارتييه،  دار  مقتنيات 
الفنون الزخرفية، وقسم الفنون 
اللوفر،  متحف  يف  اإلسالمية 
ومجموعة كري للفنون اإلسالمية 
أخرى،  دولية  ومجموعات 
اقرتضها متحف داالس للفنون يف 
إقامة  أجل  املتحدة، من  الواليات 
الفن  تأثري  عن  كبري  معرض 
كارتييه.ووفقاً  دار  يف  اإلسالمي 
ملوقع »آرت فيكس دييل«، يتتبع 
داالس  يف  املقام  الكبري  املعرض 

والفن  »كارتييه  عنوان  تحت 
الحداثة«،  عن  بحثاً  اإلسالمي: 
والتصاميم  الفنون  به  أوحت  ما 
اإلسالمية لدار كارتييه، وتكييف 
دار  ومصممي  كارتييه،  لويس 
يف  لها،  الفرنسية  املجوهرات 
بدءاً  وتحف،  مجوهرات  إنشاء 
من بدايات القرن العرشين حتى 

يومنا هذا.
وسوف يستكشف املعرض أيضاً 
كارتييه  مصممو  قام  كيف 
والتقنيات  األشكال  بتكييف 

والهندسة  اإلسالمي  الفن  من 
املعمارية واملجوهرات، ومواد من 
العربية،  واألرايض  وإيران  الهند 
متفرد  أسلوب  لغة  يف  وتوليفها 

حديث معرتف به.
يف  مرة  ألول  املعرض  ويقام 
خالل  وسيعقد  املتحدة،  الواليات 
 18 إىل  مايو   14 بني  ما  الفرتة 
وهذا  داالس،  يف   2022 سبتمرب 
الذي  الوحيد،  سيكون  املوقع 
أمريكا  يف  املعرض  فيه  سيقام 

الشمالية.


