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الكاظمي »يركض« خلف السراب وطموح الوالية الثانية »يتبدد«
المراقب العراقي/ أحمد محمد...

يف محاولة منه إلعادة حصوله عىل منصب 
رئاسة مجلس الوزراء خالل الفرتة املقبلة، 
يواص�ل الكاظمي »مغازل�ة« و«مناغمة« 
الكتل السياسية يف مجلس النواب لتحقيق 
حلمه، ففي الوقت الذي زعم فيه انسحابه 
من الرتش�ح لالنتخاب�ات الربملانية املقبلة 
إال أن محاوالت�ه لم تق�ف عند حد معني يف 
الدخ�ول ملعرتك السياس�ة، لك�ن يف الوقت 
ذاته ترى كتل كبرية أن إخفاقات حكومته 
وأخطاءها خالل عام كامل تجعل من ذلك 

مستحيال.

ويف مث�ل ه�ذه االيام من الع�ام املايض، تم 
االع�الن عن التش�كيلة الوزاري�ة لحكومة 
مصطف�ى الكاظم�ي باتف�اق م�ع الكتل 
السياسية الرئيسية باستثناء كتلة ائتالف 
دول�ة القان�ون الت�ي أعلن�ت آن�ذاك عدم 
اش�رتاكها يف أي�ة مباحث�ات أو تفاوضات 
م�ع  ب�دأ  الت�ي  الحكوم�ة  ه�ذه  تخ�ص 
تس�ميتها وتنصيبه�ا فصل االزم�ات التي 
ش�ملت جميع االصعدة االمنية والخدمية 
واالقتصادية والتي أثرت بشكل سلبي عىل 

حياة املواطنني.
الكاظمي وخ�الل فرتة تس�نمه الحكومة 

زع�م أن�ه يعم�ل ع�ىل إص�الح االوض�اع 
ومعالج�ة االرضار الناجم�ة ع�ن أخط�اء 
الحكومات التي سبقته ووعد بأنه سيكون 
جزءا م�ن الحل وليس جزءا من املش�كلة، 
لك�ن خالل عام كامل لم يثبت غري العكس 
فبدأ م�ن توقف رصف روات�ب املتقاعدين 
وتهديد روات�ب املوظفني بني الحني واآلخر 
حتى رفع س�عر الدوالر الذي شكل التهديد 
االكرب ملعيش�ة املواطن العراقي، باالضافة 
اىل اإلخفاق يف إدارة  ملف السيادة الوطنية 
وإنهاء التواجد العس�كري سواء االمريكي 
من�ه أو الرتك�ي اللذين الزاال يه�ددان البلد 

عىل الرغ�م من جمي�ع الق�رارات النيابية 
الت�ي تنص ع�ىل إنهاء الوج�ود االجنبي يف 
الع�راق، ه�ذا باالضافة اىل الفش�ل الذريع 
يف إدارة مل�ف الخدمات وكش�ف مكافحة 

الفساد. 
وح�ذرت كت�ل نيابية من مح�اوالت هناك 
وهن�اك هدفه�ا إطالق فكرة إع�ادة تعيني 
الكاظم�ي رئيس�ا لل�وزراء خ�الل املرحلة 
املقبل�ة، حي�ث اعت�رب تحال�ف الفت�ح أن 
تس�مية الكاظمي رئيس�ا للحكومة خطأ 

اليمكن تكراره...
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المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي...
يصدر الكيان الصهيوني بضائعه اىل العراق 
بش�كل غري مبارش، ع�رب أس�ماء وصناعة 
عربي�ة، غالباً م�ا تأتي تحت غط�اء »صنع 
يف االردن«، حي�ث يعترب االخ�ري منفذاً مهماً 
لتمري�ر تل�ك البضائ�ع،  وألج�ل ذل�ك دع�ا 
مراقبون للشأن السيايس اىل رضورة تفعيل 
الجان�ب االقتصادي ليكون بداية رصاع  مع 
الع�دو، فللجانب االقتص�ادي دور مهم من 
خ�الل توجيه حرب ش�املة ض�د كل ما هو 

يرم�ز القتص�اد العدو الصهيوني , الس�يما 
من دول املحور وهي إيران والعراق وسوريا 

ولبنان واليمن وفلسطني.
النائب عن تحالف الفتح كريم عليوي أكد أن 
بغ�داد ال تملك أي نفوذ عىل املنافذ الحدودية 

يف إقليم كردستان.
وق�ال عليوي  إن “دخول البضائع والس�لع 
االرسائيلي�ة اىل االس�واق املحلي�ة يأتي عرب 
املناف�ذ الحدودي�ة يف إقليم كردس�تان وعن 
طريق الحدود الغربية”, مبينا أن “الحكومة 

يف الوقت الحايل ال تملك أي نفوذ أو س�يطرة 
ع�ىل املناف�ذ الحدودي�ة املوج�ودة يف إقلي�م 
الحكوم�ة  لس�لطة  والتابع�ة  كردس�تان 

االتحادية.
وأض�اف أن “أغلب ه�ذه البضائ�ع الداخلة 
فض�ال  الصالحي�ة,  ومنتهي�ة  ممنوع�ة 
ع�ن دخول أس�لحة لالتج�ار به�ا يف عموم 
محافظات الع�راق”, مطالبا مجلس النواب 
ب�”إيالء هذا املوضوع أهمية كبرية ملا له من 
آثار سلبية عىل أمن البلد وصحة مواطنيه”.

بالش�أن  املخت�ص  أك�د  الش�أن  ه�ذا  ويف 
االقتصادي الدكتور بالل الخليفة، أنه يمكن 
اعتب�ار يوم الق�دس العاملي دع�وة ملواجهة 
إرسائيل بمختلف االس�لحة ومنها الس�الح 
االقتصادي، وللعلم أن إرسائيل لو حورصت 
اقتصاديا وبش�كل فعيل مثلما تفعل أمريكا 
كل  تف�وق  برسع�ة  النه�ارت   ، وغريه�ا 
التوقع�ات وخصوص�ا أنه�ا مح�ارصة من 
ثالث اتجاه�ات من قبل العرب واملس�لمني, 
فمعظم بضاعتها تباع يف االس�واق العربية، 

مرة تكون تحت اسمها الرصيح وخصوصا 
يف الدول املطبعة، وتارة تكون تحت أس�ماء 
دول عربي�ة ك�ي ال تقاطع من قب�ل الناس 
البسطاء الرشفاء، والعراق هو أحد االسواق 
الت�ي تدخل البضائع اليه ع�ن طريق االردن 
وخصوص�ا أن العراق ق�ام بإعفاء البضائع 
االردنية من الكمرك وبذلك تم تسهيل دخول 
البضائ�ع االرسائيلية للع�راق وتحت عنوان 

الصناعة االردنية...
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بضائع الكيان الصهيوني تتسلل خلسة للعراق
 من يقطع ذلك الشريان االقتصادي؟

االمام الحسين »عليه السالم«

فمن قبلين بقبول الحق
فاهلل أوىل بالحق

المراقب العراقي/بغداد...
اس�تبعدت كتلة بيارق الخ�ري النيابية، امس الس�بت، امكانية تعديل 

الدستور العراقي، فيما بينت وجود معرقل يحول دون ذلك.
وقال رئيس الكتلة محمد الخالدي يف ترصيح صحفي تابعته »املراقب 
العراقي« إن »لجنة التعديالت الدستورية عملت يف االشهر املاضية عىل 
محاور متعددة ومهمة تخص االمور االدارية والديباجة باالضافة اىل 
وجود 40 مادة لم يرشع لها قوانني حتى االن ابرزها النفط والغاز«.

واضاف ،ان »لجنة التعديالت الدس�تورية تصطدم يف املادة 142 التي 
تش�كل فيتو بع�دم تعديل�ه، اذ ان اي تعديل يحتاج اىل اس�تفتاء واذا 

رفضت 3 محافظات، سيسقط التعديل وفق هذه املادة«.
وعرب عن حاجة الدس�تور العراقي اىل »تعديالت مهمة يف بعض املواد، 
يف حني ان كل ما تقوم به لجنة التعديالت الدستورية هي وضع روئ 
وافكار تبقى مؤجلة اىل اش�عار اخر، لذا فأن الدس�تور لن يش�هد أي 

تعديل يف ظل وجود املادة 142«.

المراقب العراقي/بغداد...
أك�دت وزارة الصحة والبيئة، امس الس�بت، عدم قدرتها 
ع�ىل التميي�ز ب�ني الس�اللة القديم�ة والهندي�ة الجديدة 

لفريوس كورونا .
وقال مدي�ر الصحة العامة يف ال�وزارة، رياض عبد االمري 
الحلف�ي يف ترصي�ح صحف�ي تابعته »املراق�ب العراقي« 
إن »الس�اللة القديم�ة والس�اللة الهندية م�ن كورونا ال 
يمك�ن التمييز بينه�ا حاليا، ولكن تم تش�خيص الحاالت 

املوجب�ة وتم التحف�ظ عليها ومتابعتها وخ�الل 14 يوما 
يمكنهم الخروج«.وأضاف، أن »مجلس الوزراء قرر حجر 
العراقي�ني القادمني من الهند 14 يوما يف اماكن خاصة«، 
مبين�ا أنه »تم حجر جميع القادم�ني من الوجبة االوىل يف 
أحد فنادق قاطع الرصافة وأخذ املس�حات لهم وبعضهم 

موجبة ولكن ليس لديهم أي اعراض«.
ولفت اىل  أن »الوزارة سجلت 82 مصابا من بني القادمني، 

ولكن جميهم بدون اعراض«.

المراقب العراقي/بغداد...
ح�ذر النائب حس�ن س�الم، امس الس�بت، من تجاهل املفس�وخة 
عقودهم من ابناء الحش�د الش�عبي، فيما بني ان ذلك سيؤول اىل ما 

اليحمد عقباه.
وقال س�الم يف بيان تابعته »املراق�ب العراقي« ان »عىل وزارة املالية 
االرساع بااليعاز اىل هيأة الحشد الشعبي بإعادة املفسوخة عقودهم 

ضمن التخصيصات املالية واال ستحدث اشياء التحمد عقباها«.
وأض�اف أن »التخصيص�ات املالي�ة كافي�ة الع�ادة الذي�ن قدم�وا 
التضحي�ات وصانوا االرض والعرض واملقدس�ات وه�ذا اقل الوفاء 
لهم«، داعياً وزارة املالية اىل »االبتعاد عن اس�لوب املماطلة والتأخري 
يف حسم هذا املوضوع وانهاء معاناة املفسوخة عقودهم من الحشد 

الشعبي الذين يتظاهرون سلميا للمطالبة بابسط حقوقهم«.

نائب :تجاهل المفسوخة عقودهم 
سيُؤول إلى عواقب وخيمة

كتلة سياسية تبين أسباب 
صعوبة إجراء تعديل للدستور

الصحة: ال نميز بين كورونا الهندية والساللة القديمة 

ابن زايد يقود »قطار التطبيع« نحو العراق 
والكاظمي ُيهّيئ »محطة االستقبال«

غليان شعبي ُيرّجح كّفة »المقاومة الخشنة«

المراقب العراقي/ المحرر السياسي...
العرب�ي  الش�ارع  يش�تعل  بينم�ا 
للعن�ف  وإدان�ة  رفض�ًا  واإلس�المي، 
الهمج�ي الذي مارس�ه كي�ان االحتالل 
يف  الفلس�طينيني،  ض�د  الصهيون�ي 
ذك�رى ي�وم الق�دس العاملي، ل�م يكن 
الع�راق بمعزل عن ذلك، إذ س�ّطر أبناء 
الرافدي�ن أروع معان�ي ال�والء للقضية 
الفلس�طينية التي ُتمّث�ل »نبض العرب 
واملس�لمني«، ع�ىل الرغ�م م�ن ان�زالق 
الزعماء الخليجيني يف وحل التطبيع مع 

اإلرسائيليني.
ولم يع�د ال�دور ال�ذي تلعب�ه اإلمارات 
يف ال�رشق األوس�ط، خفي�ًا ع�ن أع�ني 
مرم�ى  يف  بات�وا  الذي�ن  العراقي�ني 
حجر“عي�ال زاي�د”، من�ذ اإلع�الن عن 
تطبيع العالقات ب�ني أبو ظبي والكيان 
الع�ام  أمريكي�ة  برعاي�ة  الصهيون�ي 

املايض.
وأعلن ناش�طون فلسطينيون، السبت، 
عن ي�وم غضب ن�رصة ملدين�ة القدس 
املحتلة التي تواج�ه العدوان اإلرسائييل 
املتصاعد، مع تفعي�ل أدوات “املقاومة 
الخش�نة” ع�ىل ح�دود قطاع غ�زة مع 

األرايض املحتلة.
وأدوات “املقاوم�ة الخش�نة” ابتكره�ا 
فلس�طينيون خ�الل مس�ريات الع�ودة 
وك�رس الحص�ار التي توقف�ت مع بدء 
جائحة كورونا وتتضمن إطالق بالونات 
حارق�ة ووس�ائل إزعاج للمس�توطنني 
اإلرسائيليني فيما يعرف بمس�توطنات 

“غالف غزة”.
وه�دد ناش�طون تح�ت اس�م “أبن�اء 
الزواري” بجعل “غالف غزة” كومة من 
له�ب نرصة ألهل القدس وحي الش�يخ 
ج�راح، مطالبني يف الوق�ت ذاته بتحرك 
العالم من أجل إيجاد حل عادل للقضية 

الفلسطينية .

ويف القط�اع الذي أطلقت منه مع بداية 
“انتفاضة الق�دس” الحالية الصواريخ 
ن�رصة للمدين�ة املحتل�ة، بات يس�مع 
صوت مرتفع يدع�و املقاومة للرد عىل 
ال�ذي يس�تهدف  الع�دوان اإلرسائي�يل 
املقدسيني وخاصة مع هتافهم املتكرر 
للمقاوم�ة ودعوتهم إياها لالنتقام من 

االحتالل.
يف  مس�ريات  نظم�ت  الع�راق،  ويف 
العاصم�ة بغداد بمناس�بة يوم القدس 
العامل�ي، ش�دد العراقي�ون خاللها عىل 
أهمي�ة إحياء ي�وم القدس واملش�اركة 
فيه، مؤكدين عىل القضية الفلسطينية 
ون�رصة الش�عب الفلس�طيني املظلوم 
ورف�ض محاوالت التطبي�ع مع الكيان 

الصهيوني الغاصب
ويعد يوم القدس العاملي رصخة مدوية 
أطلقها اإلم�ام الخميني الراحل، يف آخر 
جمعة من ش�هر رمض�ان، حيث تحيي 
الش�عوب الح�رة ي�وم الق�دس لتذكري 
العالم بالقضية الفلسطينية، يف كل بالد 

املسلمني وأصقاع األرض.
وأقيمت املهرجانات واملس�ريات للتذكري 
بأرض�ه  الفلس�طيني  الش�عب  بح�ق 
املغتصب�ة وجرائ�م الكي�ان الصهيوني 

الغاصب ضد الفلسطينيني.
ودأب العراقي�ون بمختلف املحافظات، 
عىل تنظي�م فعالي�ات متنوع�ة إلحياء 
ي�وم القدس العامل�ي، إذ تق�ام الندوات 
للتعري�ف  الجماهريي�ة  والتجمع�ات 

بالقضية الفلسطينية ووجوب نرصتها 
إىل جان�ب رف�ض التطبيع م�ع الكيان 

الصهيوني.
أما عىل الصعيد السيايس، فقد أصدرت 
وزارة الخارجي�ة العراقي�ة بيان�اً ج�اء 
في�ه: »ُتديُن الحكومة العراقّية، اقتحام 
الق�وّات اإلرسائيلّية للمس�جد األقىص، 
وممارس�ة أعمال الرتويع وب�ثِّ الُذعِر 
ب�ني صف�وف املصلّ�نَي الفلس�طينيني. 
د تضامن حكومة وش�عب العراق  ونؤَكِّ
م�ع أبن�اء الق�دس الرشي�ف، ونطالُب 

بوقِف الهجمات العدائّية عىل اآلمنني«.
العراقي�ة:  الخارجي�ة  بي�ان  وأض�اف 
»ونج�ّدُد موقفن�ا الثاب�ت واملبدئي من 
كان�ت  الت�ي  الفلس�طينية،  القضّي�ة 

والتزال قضيٌة محورّية«.
بي�د أن البي�ان خ�ال م�ن ذك�ر مفردة 
بذك�ر  واكتف�ى  االحت�الل«  »ق�وات 
»القوات اإلرسائيلية«، يف س�ابقة أثارت 
سخط الجمهور العراقي، وسط صمت 
س�يايس مطبق، يع�زو مختص�ون إىل 
»وج�ود مصال�ح ُترغم كتالً سياس�ية 
ع�ىل الس�كوت أم�ام أي حدي�ث ع�ن 

مرشوع التطبيع«.
ال�ذي تج�ري  الوق�ت  ويأت�ي ذل�ك يف 
في�ه اإلم�ارات، تح�ركات حثيث�ة نحو 
الع�راق لدفعه نحو التطبيع مع الكيان 
الصهيون�ي، ع�ىل غ�رار دول خليجي�ة 
انزلق�ت يف وحل تطبي�ع العالقات الذي 
فرضه الرئيس األمريكي السابق دونالد 

ترامب.
ويف ترصيح الفت، قال السيايس العراقي 
بهاء األعرجي خ�الل مقابلة تلفزيونية 
بثت األس�بوع املايض، إن »التطبيع بدأ 
بشكل غري رس�مي يف العراق«، الفتاً إىل 
أن »هناك دولة عربي�ة وإقليمية، تبنت 

هذا املرشوع نيابة عن إرسائيل«.
وذكر األعرجي كذلك أن »هناك عالقات 
غري رسمية مع الدولة الوسيطة«، الفتاً 
يف الوق�ت ذات�ه إىل أن »باب�ا الفاتيكان 
أداة  كان  مؤخ�راً،  الع�راق  زار  ال�ذي 

لتحقيق مرشوع التطبيع«.
وتعليق�اً عىل ذل�ك، يقول عض�و لجنة 
العالق�ات الخارجي�ة النيابي�ة مخت�ار 
إن  العراق�ي«:  ل�«املراق�ب  املوس�وي 
»البني�ة املجتمعي�ة العراقي�ة ترف�ض 
تمام�اً أي محاولة م�ن أي طرف كان، 
لدف�ع العراق نحو التطبي�ع مع الكيان 

اإلرسائييل«.
ويضي�ف املوس�وي أن »ع�ىل الحكومة 
العراقية الحذر من االنخراط يف القضايا 
التي ت�ر مصلحة البالد وعىل رأس�ها 
ملف التطبيع مع الكيان الصهيوني، أو 
فيم�ا يخص محاوالت ج�ر العراق نحو 

سياسة املحاور«.
ويح�ذر املوس�وي م�ن أي�ة مح�اوالت 
أمريكي�ة ته�دف إىل ج�ر الع�راق نح�و 
منزل�ق التطبيع، مؤك�داً يف الوقت ذاته 
أن “العراقي�ني يرفضون ذل�ك ومازالوا 
متمس�كني بالقضية الفلسطينية التي 

تمثل قضية العرب األوىل”.
ويف آخ�ر جمع�ة م�ن ش�هر رمض�ان، 
ي�وم  إحي�اء  ع�ىل  العراقي�ون  اعت�اد 
الق�دس العاملي لتذكري العالم بالش�عب 
لش�تى  يتع�رض  ال�ذي  الفلس�طيني 
الصهيوني�ة ع�ىل صعي�د  االنته�اكات 
حقوق اإلنس�ان واألرض وح�ق العودة 

ورفض االحتالل والتطبيع.

المراقب العراقي/بغداد...
اك�دت لجن�ة الصح�ة والبيئ�ة النيابي�ة، ام�س الس�بت،  ان القوات 
االمريكية خلفت وراءها مواد حربية س�امة رفعت من ارقام االصابة 

باالمراض الرسطانية.
وقالت عض�و اللجنة اكتفاء الحس�ناوي يف ترصي�ح صحفي تابعته 
»املراق�ب العراق�ي« إن »املخلفات الحربية األمريكية تس�ببت بأوبئة 
وأم�راض رسطاني�ة خطرية تهدد مس�تقبل كث�ري م�ن العراقيني«، 
مضيفة أن »الق�وات األمريكية خلفت وراءها مواد ومخلفات حربية 
س�امة مثل اليورانيوم الذي تسبب بزيادة نس�بة اإلصابة بالرسطان 

يف العراق«.
ولفت�ت إىل أن »الق�وات االمريكية الت�ي اجتاحت الع�راق عام 2003 
كانت الس�بب الرئي�س وراء ارتفاع األم�راض الوبائي�ة والرسطانية 

خصوصا يف وسط وجنوب العراق«.
يش�ار اىل ان القوات االمريكية استخدمت اسلحة محرمة دولياً خالل 
اجتياحه�ا للع�راق ع�ام 2003، ازدادت ع�ىل اثره�ا ح�االت االصابة 

باالمراض الخبيثة واملستعصية.

مواد سامة ويورانيوم..
هذا ما خلفته القوات األميركية 

في العراق

في هذا العدد
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القوات التركية في العراق ... 
مشكلة تبحث عن حلول

إيران تقرر فتح باب الترشيح 
لالنتخابات الرئاسية الثالثاء المقبل

5

كش�فت لجنة النف�ط والطاقة 
النيابية، امس السبت، عن قيمة 
املبالغ املرتاكمة من البرتودوالر، 
فيم�ا بين�ت انه�ا تق�در ب� 25 

مليار دوالر.
النائ�ب  اللجن�ة  عض�و  وق�ال 
ص�ادق الس�ليطي، يف ترصي�ح 
»املراق�ب  تابعت�ه  صحف�ي 
العراق�ي«  إن »الب�رتودوالر هو 
اس�تحقاق للمحافظات املنتجة 
للنف�ط واملكررة للخام واملنتجة 
امل�رشوع  أن  مبين�اً  للغ�از، 
إي�رادات  م�ن   %5 يخص�ص 
النفط لتحس�ني البن�ى التحتية 
لتل�ك املحافظات«، الفت�ًا اىل أن 
»الب�رتودوالر ل�م يدخ�ل حي�ز 
التنفيذ خالل السنوات السابقة 
بالرغم م�ن تثبيته يف املوازنات، 
بس�بب عدم تخصي�ص املبالغ 
التخطي�ط  م�ن قب�ل وزارت�ي 
واملالية، بذرائع وجود عجز مايل 
أو عدم توفر السيولة الكافية«، 

أن�ه »حصل�ت تراكمات  مؤكداً 
ملبال�غ البرتودوالر خالل األعوام 
الس�ابقة تقدر بحوايل 25 مليار 

دوالر«.
وأشار اىل أن »لجنته سعت خالل 
العام الحايل عىل تعديل وتضمني 
الفق�رة الخاص�ة بمخصصات 
م�ن  املوازن�ة،  يف  الب�رتودوالر 
خالل إنش�اء صندوق بعد إقرار 
املوازنة«، مبيناً أنه »سيتم فتح 
حسابات للصندوق يتم تغذيته 

شهرياً من إيرادات النفط«.
وأوض�ح أن�ه »ت�م تخصي�ص 
ملبال�غ  دين�ار  تريلي�ون 
البرتودوالر«، مش�رياً اىل أنه »يف 
ح�ال ع�دم قي�ام وزارة املالية 
للصن�دوق  حس�ابات  بفت�ح 
باإليرادات س�يعرض  وتغذيت�ه 
ال�وزارة اىل املس�اءلة القانونية 
س�واء من قب�ل املحافظ�ات أو 
أعض�اء مجل�س الن�واب، لعدم 
تطبيقها ألهم فقرات املوازنة«.

25 مليار دوالر قيمة المبالغ 
المتراكمة من البترودوالر
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عمار حسين: الحدود سيسعى لتفادي 

الهبوط
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العلمانية تعني إحالة
 العقيدة إلى التقاعد..!

من�ذ أن حاول اإلنس�ان الحصول ع�ى إجابات مقنعة، لألس�ئلة 
الضخمة، التي تدور حول وجوده وخلقه وماهية ذلك، كان الدين 

أول ما اهتدى إليه العقل البرشي، لإلجابة عن تلك األسئلة.
عى طول خط الحضارة اإلس�امية ألربعة عرش قرنا مضت؛ منذ 
انب�اج فجره�ا يف القرن الس�ادس املي�ادي، كان هنالك مفهوم 
تعتنقه األمة، هو أن الدين منهج للس�لوك وطريق للحياة..الحياة 
بكل تفاصيلها ومحاورها، وكانت السياسة دوما محورا أساسيا 
يف حي�اة الن�اس، بنف�س القدر الذي في�ه الدين ضابط�ا عقائيا 

فعاال؛ ملجمل فعالياتهم الحياتية..
جميع األديان اإللهية بما فيها اإلس�ام، ُتعنى بالسياس�ة والعلم 
والحي�اة والقضايا االجتماعية،  ويدير الدين حياة اإلنس�ان؛ عى 

كافة الصعد ومنها الصعيد السيايس.
لغاي�ة منتصف القرن التاس�ع عرش امليادي، ل�م ُيَثْر أَيُّ نوع من 
أنواع الجدل الفكري، حول مفهوم العاقة بني الدين والسياسة..

وإساميا فإن الفكر اإلس�امي استقر عى أن السياسة جزٌء من 
الدين، وأن اإلسام دين ودولة، بل هو نظام شامل يتناول مظاهر 

الحياة جميعا.
يف منتص�ف القرن التاس�ع عرش امليادي، نش�أت يف أوروبا فكرة 
العلماني�ة؛ ك�ردة فع�ل ع�ى األخط�اء الفادح�ة الت�ي ارتكبتها 
الكنيس�ة، وتطبيقها الخاطئ للدين، وترس�يخها لنموذج الدولة 
»الثيوقراطية«، التي يحكم فيها رجال الكنيسة باسم اإلله، وتلك 

مفاهيم ال تمت لنظام الحكم اإلسامي ومبادئه بصلة.
الفكر اإلس�امي يف السياس�ة؛ يرى أن السياسة تحتاج إىل الدين؛ 
لكب�ح جماح القائمني عليها من االس�تقواء بالس�لطة أو الغرور 
بالقوة، أو االنحراف إىل الفس�اد واالنغماس يف الش�هوات، والدين 

الث�واب  يف  املتكامل�ة  وبمنظومت�ه 
ق�ادر  وأخروي�ا،  دنيوي�ا  والعق�اب 
وبكفاءة عالية فيما لو خلصت النيات 
يوج�ه  أن   ع�ى  التطبي�ق،  وأُحس�ن 
السياسة نحو الحق والخري، ويعصمها 

من الظلم والرش.
الفكر الس�يايس اإلس�امي يف عمومه، 
بني�ة متكامل�ة مرتابطة ب�ني األصول 
الديني�ة، والج�ذور الرشعي�ة، والبيئة 

التأريخية، وحسبنا  اإلس�امية، والتجربة 
عهد عيل عليه الس�ام إىل مالك األشرت عندما واله مرص، كنموذج 

راق متكامل ملا يجب أن يكون عليه الحكم.
فك�رة العلمانية تعني باختصار ش�ديد، فصل الدي�ن عن الدولة، 
والحقيقة أنها يف جوهرها دعوة إىل فصل الدين عن الحياة، وهي 
ال تنكر وجود الله تعاىل، بل ترى أنه )تبارك وتعاىل( خلق األش�ياء 
وترك إدارتها للبرش، وأن دوره انتهى عند هذا الحد، فقد أنجز »ما 
عليه«، وعليه أن يتقاعد ويجلس يف الكنيسة أو دور العبادة، حيث 

يمكننا الذهاب إليه هناك؛ لنشكره عى ما أنجز ونحتفي به!
الحقيق�ة أن أطروح�ة العلمانية وبظ�روف نش�أتها التي أرشنا 
إليها،  تمثل إشكالية فكرية تعرب عن هموم الواقع الغربي آنذاك، 
وقد وج�د الواقع الغربي له ما يناظره يف العالم اإلس�امي، حيث 
يحكم ساطني آل عثمان؛ باسم الخالق جل ثناؤه وتقدست آالؤه، 
حي�ث نصبوا أنفس�هم خلفاء عن�ه، يحكمون املس�لمني بالظلم 
والج�ور، فكان م�ن الطبيعي أن تج�د العلمانية م�ن يعتنقها يف 

الواقع اإلسامي الذي ُنقلت إليه برشاقة.
املحصلة أن العلمانية غريبة عن مجتمعنا اإلس�امي، وهي فكرة 
مس�توردة ليس�ت من صميم اإلس�ام، وال من إنتاج املسلمني أو 
مفكريه�م.كام قبل الس�ام: إذا ابتعدت السياس�ة عن األخاق، 
وافتق�رت إىل الفضائ�ل، وتغلبت عليها املمارس�ات الش�يطانية، 
وسيطرت عليها املصالح النفسية، والطباع الصبيانية لألشخاص 
والجماع�ات، وإذا ت�وىل األمر أش�خاص يمتازون بق�رص النظر، 
وغي�اب البصرية، وخ�رج زمام األمور من األي�دي القوية، وجدت 
العلماني�ة مرتعا له�ا، ووقع الحكم يف أيدي من ه�م غري أكفاء..

كما هو حاصل..!
سام..

ألواح	طينية	..	

قاسم العجرش ..

تحفظ نيابي على تكرار خطأ 2020 

الكـاظمي يجــري منــاورات سياسيـة »فـاشلة«
 للحصــول على واليـة ثـانيـة

املراقب العراقي/ أحمد محمد...
يف محاول�ة من�ه إلع�ادة حصوله ع�ى منصب 
رئاس�ة مجل�س الوزراء خ�ال الف�رتة املقبلة، 
يواصل الكاظمي »مغازل�ة« و«مناغمة« الكتل 
السياس�ية يف مجلس الن�واب لتحقي�ق حلمه، 
ففي الوقت الذي زعم فيه انسحابه من الرتشح 
لانتخاب�ات الربملانية املقبلة إال أن محاوالته لم 
تقف عند حد معني يف الدخول ملعرتك السياسة، 
لك�ن يف الوقت ذاته ترى كتل كبرية أن إخفاقات 
حكومته وأخطاءها خال عام كامل تجعل من 

ذلك مستحيا.
ويف مث�ل هذه االيام من العام املايض، تم االعان 
ع�ن التش�كيلة الوزاري�ة لحكوم�ة مصطف�ى 
الكاظمي باتفاق مع الكتل السياسية الرئيسية 
باس�تثناء كتل�ة ائت�اف دول�ة القان�ون الت�ي 
أعلن�ت آنذاك عدم اش�رتاكها يف أية مباحثات أو 
تفاوض�ات تخص ه�ذه الحكومة الت�ي بدأ مع 
تس�ميتها وتنصيبها فصل االزمات التي شملت 
جميع االصع�دة االمنية والخدمية واالقتصادية 

والتي أثرت بشكل سلبي عى حياة املواطنني.
الكاظمي وخال فرتة تسنمه الحكومة زعم أنه 
يعم�ل عى إص�اح االوض�اع ومعالجة االرضار 
الناجم�ة عن أخط�اء الحكومات التي س�بقته 
ووعد بأنه س�يكون جزءا من الحل وليس جزءا 
من املش�كلة، لكن خال عام كامل لم يثبت غري 
العكس فبدأ من توقف رصف رواتب املتقاعدين 
وتهدي�د رواتب املوظفني بني الحني واآلخر حتى 
رفع س�عر ال�دوالر الذي ش�كل التهدي�د االكرب 
ملعيش�ة املواطن العراقي، باالضافة اىل اإلخفاق 
يف إدارة  ملف الس�يادة الوطنية وإنهاء التواجد 

العسكري سواء االمريكي منه أو الرتكي اللذين 
الزاال يهددان البلد عى الرغم من جميع القرارات 
النيابية التي تنص عى إنهاء الوجود االجنبي يف 
العراق، هذا باالضافة اىل الفش�ل الذريع يف إدارة 

ملف الخدمات وكشف مكافحة الفساد. 
وحذرت كتل نيابية م�ن محاوالت هناك وهناك 
هدفه�ا إط�اق فك�رة إع�ادة تعي�ني الكاظمي 
رئيس�ا لل�وزراء خ�ال املرحل�ة املقبل�ة، حيث 
اعترب تحالف الفتح أن تسمية الكاظمي رئيسا 
للحكوم�ة خطأ اليمكن تك�راره، يف الوقت الذي 
أش�ارت أوس�اط سياس�ية اىل وجود محاوالت 
ممنهج�ة يخطوه�ا الكاظمي به�ذا الصدد من 
خ�ال تس�ويقه بع�دم الرتش�ح اىل االنتخابات 
املقبل�ة م�ن جه�ة، وكذل�ك اس�تمرار تقارب�ه 
م�ن التحالف�ات السياس�ية س�يما الجديدة أو 

ماتسمي أنفسها ب� »كتل ترشين«. 
وأكدت النائبة املس�تقلة يف الربملان ندى ش�اكر 
ج�ودت, أم�س الس�بت, أن حكوم�ة الكاظمي 
فش�لت كث�ريا يف تطبي�ق الربنام�ج الحكوم�ي 
ال�ذي صوت عليه الربملان خاص�ة يف عدم تنفيذ 
االتفاقية الصينية, مبينة أن هذا الفشل سيؤدي 
اىل ع�زوف املواطنني عن املش�اركة باالنتخابات 

املقبلة.
وقالت ج�ودت، إن اس�تمرار حكومة الكاظمي 
املواطن�ني ع�ن  اىل ع�زوف  بالفش�ل س�يؤدي 
االنتخاب�ات، مش�رية اىل أن »الكاظم�ي يبح�ث 
ع�ن والية ثانية عى حس�اب العراقيني، وهو ال 
يعلم بما يج�ري يف الباد من أزمات، وأن االزمة 
االقتصادي�ة س�ببها غي�اب التخطي�ط وس�وء 
االدارة، متهمة إي�اه وحكومته بتجاهل تطبيق 

االتفاقي�ة الصيني�ة وتعويضه�ا باالتف�اق مع 
مرص واألردن وبضغط دويل.

م�ن جهت�ه، اعت�رب النائب ع�ن تحال�ف الفتح 
عباس الزام�يل، أن »املحدد الرئيس لش�خصية 
رئي�س ال�وزراء هو نتائ�ج االنتخاب�ات املقبلة 
وبالتايل أن الكتلة النيابي�ة االكرب التي يحق لها 
طرح اس�م رئيس ال�وزراء هي صاحب�ة القرار 
وسرتس�م مام�ح ذلك س�واء كانت ش�خصية 
متحزب�ة أو مس�تقلة أو تط�رح الكاظم�ي من 

غريه«.
وقال الزاميل، يف ترصيح ل� »املراقب العراقي« إن 
»تحالف الفتح ويف حال تكون نتائح االنتخابات 
املقبل�ة لصالحه فأنه س�يختار رئيس�ا للوزراء 
منه ول�ن تكون هناك إعادة ترش�يح للكاظمي 
بس�بب االخفاق التي ارتكبه خال املرحلة التي 

تسلم بها املنصب«.
وأض�اف، أن »الكاظم�ي وعبد امله�دي كاهما 
أخفق�ا يف تطبي�ق الربنام�ج االنتخابي والعميل 

لتحالف الفتح«.
وبخصوص حديث الكاظم�ي االخري حول عدم 
ترش�حه لانتخاب�ات املقبل�ة، أك�د الزاميل، أن 
»ع�دم نزول الكاظم�ي اىل االنتخاب�ات ال يعني 
ع�دم اش�رتاكه به�ا«، مبين�ا أن »هن�اك قائمة 
انتخابي�ة مدعوم�ة من قب�ل الكاظمي س�يتم 
طرحها يف االنتخابات املقبلة دون أن يكون اسم 
الكاظم�ي ضمن قائمة مرش�حيها، وهذا االمر 

ستطبقه غالبية الزعامات السياسية«.
وتاب�ع، أن »الكاظم�ي يح�اول مناغم�ة الكتل 
السياس�ية بزعاماتها وقادته�ا بأنه يحاول أن 

يطرح نفسه رئيسا للحكومة املقبلة«.

تغريدة

الصحفي محمد شفيق

الخ�����ارجي���ة  وزارة      بي���ان 
 #العراقي���ة بش���أن أح���داث 
 #القدس خال من ذكر مفردة 
ق���وات  #االحت���الل واكتفى 
اإلس���رائيلية  القوات  بذك���ر 
بكلم���ة  يس���بقها  ان  دون 
احت���الل وهذه س���ابقة  .. 
فحتى ال���دول الت���ي لديها 
عالقات مع إس���رائيل كقطر 
وتركيا تذكر ف���ي بياناتها 

قوات االحتالل 
ه���ل ين���درج ضمن س���قط 

سهوا لو شنو؟!

عملها يبدأ قريبا.. 3 اهداف رئيسية تنتظر لجنة لتقصي الحقائق في ديالى
املراقب العراقي/ دياىل...

حدد عضو لجنة االمن والدفاع 
النيابية النائب كاطع الركابي، 
الس�بت، ثاثة اهداف رئيسية 
للجنة تق�ي الحقائق االمنية 

حول دياىل.
ترصي�ح  يف  الركاب�ي،  وق�ال 
تابعت�ه »املراق�ب العراقي« إن 
»دياىل تعي�ش وضع امني غري 
مس�تقر من�ذ 18 س�نة يف ظل 
تكرار الخروقات ونزيف الدماء 
مؤكدا تش�كيل لجن�ة  لتقي 
الحقائ�ق ح�ول املل�ف االمني 
وطبيعته والتحديات واالسباب 
التي تقف وراء بقاء حالة عدم 

االستقرار يف بعض املناطق«.
»لجن�ة  الركاب�ي،أن  واض�اف 
يف  االمني�ة  الحقائ�ق  تق�ي 

دي�اىل وه�ي مؤلفة م�ن نواب 
س�تبارش عملها قريب�ا ولديها 
3 اهداف ه�ي جمع املعلومات 
ع�ن طبيع�ة املش�هد االمن�ي 
وبيان اسباب تكرار الخروقات 
وماه�ي اطر دع�م الجماعات 
االرهابي�ة مؤك�دا ب�ان وضع 
املحافظ�ة يتحت�اج اىل صول�ة 
امنية اس�تثنائية يف معطياتها 
ومس�اراتها م�ن اج�ل انه�اء 
مل�ف فل�ول االره�اب واعادة 

االستقرار االمني«.
واش�ار اىل ان »ام�ن دياىل مهم 
ج�دا فهي خارصة بغداد وتقع 
يف منطق�ة جغرافية معقدة ما 
يس�تدعي جه�ود مضاعفة يف 
اط�ار مكافحة االره�اب وانها 

خاياه النائمة«.

بعد عطلة العيد.. البرلمان بصدد اتخاذ قرارعاجل ازاء التواجد التركي في العراق
املراقب العراقي/ بغداد...

كش�فت لجن�ة االم�ن والدف�اع النيابية امس الس�بت، 
عن وج�ود توجه نيابي الصدار ق�رار بعد العيد الخراج 
القوات الرتكية من العراق، مش�ريا اىل ان بغداد تخطط 
لنرش قوات اتحادية عى الرشيط الحدودي ملنع انتشار 

عنارص حزب العمال الكردستاني ومنع االحتكاك.وقال 
عض�و اللجنة بدر الزي�ادي، يف ترصيح تابعته »املراقب 
العراقي« إن »ترصيحات الحكومة واالدانة واس�تدعاء 
الس�فري الرتكي عى الخ�رق العس�كري الرتكي االخري 
وزي�ارة وزي�ر دفاعها قاع�دة احتال للجي�ش الرتكي 

غري كاف«.واض�اف، أن »الربملان عازم عى اصدار قرار 
باخراج القوات الرتكية من املوصل وزاخو واربيل ومنع 
اقامة أي قاعدة  عسكرية لدعم توجه الحكومة يف منع 
الخ�رق الرتكي«، مبين�ا ان »تقديم ش�كوى يف مجلس 
االم�ن الدويل وجامعة الدول العربية هو حق دس�توري 

للحكومة”.وأوضح الزيادي، أن »املباحثات الحالية بني 
بغ�داد واربيل ترتكز حول ارس�ال قوات اتحادية ملس�ك 
الح�دود العراقية الرتكية ملنع وج�ود عنارص من حزب 
العمال الكردس�تاني من االنتش�ار يف العراق واتخاذها 

ذريعة تركية«.

النزاهة النيابية تعلن رصد أسماء »فضائيين« في اكثر من دائرة حكومية
املراقب العراقي/ بغداد....

أعلن�ت لجنة النزاه�ة النيابية، ع�ن رصد عدد 
من األس�ماء الوهمية بني صفوف املوظفني أو 
ما يطل�ق عليهم بالفضائي�ني يف هيئة التقاعد 
وبعض دوائ�ر الوزارات فيما أش������ارت إىل 
الكشف أيضا عن أسماء آخرين متعينني بأكثر 

من دائ�رة حكومي�����ة أي أن لديهم »ازدواج 
وظيفي«.

وق�ال رئيس اللجنة ثاب�ت العبايس، يف ترصيح 
تابعت�ه »املراق�ب العراقي« إن »الكش������ف 
ع�ن تلك األع�داد ج�اء بعدم�ا عمم�ت اللجنة 
عى ال�وزارات والهيئ����ات وم����ؤسس�ات 

الدول�ة كافة بإجراء ج�رد ملوظفيها ومقاطعة 
املعل�����وم�ات بغية الكش�ف عن الفضائيني 
وم�����ن يمتلك�ون أكث�����ر م�ن وظيف�ة 
حكومي�ة ويتقاض�ون ع�ى أساس�ها روات�ب 
م�ن الدول�ة«، مش�ريا إىل »إحالته�م للمحاك�م 

املختصة«.

املراقب العراقي/ نينوى...
عثرت قوة أمنية من الحشد الشعبي، امس السبت، 

عى كدس للعتاد واملتفجرات يف محافظة نينوى.
وق�ال بيان ملديرية إعام الحش�د، تلق�ت »املراقب 
العراق�ي« نس�خة من�ه، إن »ق�وة من الل�واء 53 
بالحشد الش�عبي، عثرت اليوم السبت، عى كدس 
للعت�اد واملتفجرات يف منطقة مش�ريفة يف جزيرة 

نينوى«.
وأض�اف البيان انه »ت�م العثور ع�ى الكدس بناء 
ع�ى معلوم�ات واردة من معاونية االس�تخبارات 
واملعلومات، وبالتنسيق مع قيادة عمليات الحشد 
الش�عبي قاط�ع نين�وى«، مش�رياً إىل ان »الكدس 
يض�م 1٢ صاروخ�ا وعب�وات الصق�ة وصواع�ق 

واساك تفجري«.

الحشد	الشعيب	يعرث	
عىل	كدس	للعتاد	
يف	جزيرة	نينوى املراقب العراقي/ بغداد...

اعلن�ت خلي�ة اإلعام االمن�ي، امس 
السبت، حصيلة املمارسات األمنية يف 
أربع محافظات خال ال�٢4 س�اعة 

املاضية.
وقالت الخلية، يف بيان تلقت »املراقب 
»ق�وة  إن  من�ه  نس�خة  العراق�ي« 
مش�رتكة م�ن قي�����ادة عملي�ات 
البرصة تلق����ي القبض عى )64( 
مطلوب�ا وف�ق م�����واد مختلف�ة 
، وتضب�ط م�واد مخ�درة بكمي�ات 

كبرية«.
وأضافت، أن »قوة من قيادة عمليات 
س�ومر م�ن خ�ال قس�م مكافحة 
واج�ب  نف�ذت  ميس�ان  مخ�درات 
تفتي�ش يف محافظ�ة ميس�ان حيث 

ت�م الق�اء القب������ض ع�ى )6( 
 ) امل�ادة )٢8 ق ع  مطلوب�ني وف�ق 

مخدرات«.
ويف العاصم�ة بغ�داد، »تمكن�ت قوة 
مش�رتكة ضمن قيادة عمليات بغداد 
من الق�����اء القبض عى مطلوبني 
اثنني وف�ق م�واد قانوني�ة مختلفة 
مسدس�ات   4 ضبط�������ت  و 
و6  مخ�����درة  حب������ة  و٢9 
اعت�������دة  اجهزة تعاطي و433 

مختلفة«.
اما يف محافظ�ة االنبار فقد »رشعت 
ق�وة مش�رتكة م�ن قي�ادة عمليات 
االنبار بواجب تفتيش والقت القبض 
عى اح�د املطلوبني وف�ق املادة 4/1 

ارهاب«.

االعالن	عن	حصيلة	ممارسات
	امنية	يف	4	محافظات	جنوبية

ين
ألم

ط	ا
شري

ال

بالــوثيقـة

أمين بغداد ينقل خدمات أحد أقاربه من 
التربية لمنصب معاون مدير العقارات.
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صحيفة-يومية-سياسية-عامة

االحد 9 أيار  2021 العدد 2584 السنة الحادية عشرة

أك�دت اللجنة املالية النيابية، أن العجز امل�ايل بقانون املوازنة العامة للعام 
الح�ايل يقدر بح�وايل 32 تريليون دين�ار، مؤكدة أن ارتفاع أس�عار النفط 
س�يمكن الحكومة من تغطية العجز.وقال عضو اللجنة ناجي السعيدي ، 
إن »إجمايل النفقات بقانون املوازنة العامة للعام 2021 بلغ 129 تريليون 
دين�ار، إال إن العجز املايل بالقانون يق�در بحوايل 32 تريليون«.وأضاف، أن 
»احتس�اب برميل النفط الواحد يف قانون املوازنة العامة للعام 2021، كان 
ق�د ثبت ب�45 دوالرا، وبالتايل فإن ارتفاع أس�عار النفط س�يغطي نفقات 
العج�ز املايل، ويوف�ر تخصيصات م�روع الب�رودوالر والتزامات أخرى 
ل�وزارة املالية«.ويعتمد العراق عىل إيرادات بي�ع النفط لتمويل 95 يف املئة 
من نفق�ات الدولة.ويعيش البلد أزمة اقتصادية خانقة منذ مطلع 2020، 
جراء تراجع أسعار النفط الخام يف األسواق العاملية بفعل جائحة كورونا.

المالية النيابية: ارتفاع أسعار النفط 
سيغطي عجز موازنة 2021

أعلن�ت محافظة بغداد ، عن اس�تعدادها لتوزيع 160 ألف قطعة 
ارض س�كنّية بني املواطنني خ�ال الفرة املقبلة.وق�ال املحافظ 
محم�د جاب�ر العطا ، إن “هناك 100 ال�ف قطعة ارض يف منطقة 
النه�روان و60 الف�ا اخ�رى يف قضاء اب�و غريب تج�ري تهيئتها 
لتوزيعها بني الفئات املستحقة، السيما بعد تخصيص الكثري منها 
للم�اكات الطبية”.وأضاف العطا، ان “املحافظة ستحس�م االمر 
مع دائرة التس�جيل العق�اري ووزارة االعمار لفرزه�ا وتوزيعها 
وبن�اء مجمع�ات عليه�ا”، الفت�ا إىل “وج�ود وزارات تبن�ت امللف 
وستشمل منتس�بيها باالرايض”.وأش�ار إىل أن “ملف السكن يعد 
من االمور التي اولتها حكومة بغداد املحلية اهتماما بالغا السيما 

مع التوسع السكاني والحاجة إىل مزيد من الوحدات السكنية”.

محافظة بغداد تستعد لتوزيع 160 
االقت�صاديالف قطعة ارض سكنية

دعوات لتفعيل الحرب االقتصادية مع الكيان الصهيوني ردًا على جرائم التطبيع 
معظم البضائع اإلسرائيلية تدخل العراق عن طريق كردستان

فللجان�ب االقتص�ادي دور مه�م 
م�ن خ�ال توجيه حرب ش�املة 
ض�د كل م�ا ه�و يرم�ز القتصاد 
الس�يما   , الصهيون�ي  الع�دو 
إي�ران  وه�ي  املح�ور  دول  م�ن 
والعراق وس�وريا ولبن�ان واليمن 

وفلسطني.
النائب ع�ن تحالف الفت�ح كريم 
علي�وي أكد أن بغ�داد ال تملك أي 
نف�وذ ع�ىل املناف�ذ الحدودي�ة يف 

إقليم كردستان.
وقال عليوي  إن “دخول البضائع 

والس�لع االرسائيلية اىل االس�واق 
املحلية يأتي عرب املنافذ الحدودية 
يف إقلي�م كردس�تان وع�ن طريق 
أن  مبين�ا  الغربي�ة”,  الح�دود 
ال  الح�ايل  الوق�ت  يف  “الحكوم�ة 
تمل�ك أي نف�وذ أو س�يطرة عىل 
يف  املوج�ودة  الحدودي�ة  املناف�ذ 
إقليم كردس�تان والتابعة لسلطة 

الحكومة االتحادية.
وأضاف أن “أغل�ب هذه البضائع 
ومنتهي�ة  ممنوع�ة  الداخل�ة 
الصاحي�ة, فض�ا ع�ن دخ�ول 

أس�لحة لاتج�ار به�ا يف عم�وم 
مطالب�ا  الع�راق”,  محافظ�ات 
ه�ذا  ب�”إي�اء  الن�واب  مجل�س 
املوض�وع أهمية كب�رية ملا له من 
آثار س�لبية عىل أمن البلد وصحة 

مواطنيه”.
املخت�ص  أك�د  الش�أن  ه�ذا  ويف 
بالش�أن االقتصادي الدكتور بال 
الخليف�ة، أن�ه يمك�ن اعتبار يوم 
العامل�ي دع�وة ملواجهة  الق�دس 
إرسائيل بمختلف االسلحة ومنها 
الس�اح االقتص�ادي، وللعل�م أن 
إرسائي�ل لو ح�ورصت اقتصاديا 
وبشكل فعيل مثلما تفعل أمريكا 
وغريها ، النه�ارت برسعة تفوق 
أنه�ا  وخصوص�ا  التوقع�ات  كل 
محارصة م�ن ثاث اتجاهات من 
قبل الع�رب واملس�لمني, فمعظم 
االس�واق  يف  تب�اع  بضاعته�ا 
العربية، مرة تكون تحت اس�مها 
ال�دول  يف  وخصوص�ا  الرصي�ح 
املطبعة، وتارة تكون تحت أسماء 
دول عربي�ة ك�ي ال تقاط�ع م�ن 

قب�ل الن�اس البس�طاء الرفاء، 
والع�راق ه�و أحد االس�واق التي 
تدخ�ل البضائع اليه ع�ن طريق 

االردن وخصوص�ا أن العراق قام 
بإعف�اء البضائ�ع االردني�ة م�ن 
الكمرك وبذلك تم تس�هيل دخول 

للع�راق  االرسائيلي�ة  البضائ�ع 
وتحت عنوان الصناعة االردنية.

وق�ال الخليف�ة يف اتص�ال مع ) 

املراق�ب العراق�ي(: إن »االهتمام 
باملصارف التي تكون تابعة لدول 
املحور والتي ترفع ش�عار القدس 
وتك�ون مخلصة يكون  من خال  
تكوي�ن تكت�ات اقتصادي�ة عىل 
غ�رار الح�ركات التابع�ة ملح�ور 
املقاوم�ة والغ�رض منه�ا تهيئة 
االمر للوح�دة االقتصادية الكربى 
مقاب�ل إرسائيل ومن يقف معها, 
و إنشاء البنى التحتية الرضورية 
الوصول  ال�ذي ن�روم  لاقتص�اد 
إلي�ه ب�ني دول املحورع�ن طريق 
إنش�اء طرق برية وس�كك حديد 
وماحية وغريها ومن االمور التي 
تعترب البنى التحتية القتصاد دول 
املقاومة, فضا عن االس�تثمار يف 

دول املقاومة .
من جهت�ه أكد املختص بالش�أن 
االقتصادي س�الم عب�اس, أنه ال 
يخفى ع�ىل أحد أن الدول املطبعة 
مع إرسائي�ل تحاول مس�اعدتها 
ع�ىل تصدي�ر بضائعه�ا لجمي�ع 
الدول العربية بم�ا فيها الرافضة 

للتطبي�ع ويف مقدم�ة تل�ك الدول 
االردن وقطر واالمارات والبحرين 
االخ�رى،  الخلي�ج  دول  وبع�ض 
الصهيون�ي  الكي�ان  ملس�اعدة 

وتقوية اقتصاده .
وق�ال عب�اس يف اتص�ال م�ع ) 
املراق�ب العراق�ي(: إن »االرق�ام 
التب�ادل  حج�م  ع�ن  املوج�ودة 
التج�اري مع بع�ض دول الخليج 
التطبي�ع  بع�د عملي�ة  ارتفع�ت 
فم�ع االمارات ارتف�ع اىل  272.3 
أش�هر،   5 خ�ال  دوالر  ملي�ون 
وق�د أكدت مص�ادر إرسائيلية أن 
امليزان التجاري م�ع دول الخليج 
ارتف�ع أكث�ر م�ن صادراتها مع 
روس�يا وهي أرقام تدعم اقتصاد 
الع�دو الصهيون�ي, وم�ع إقلي�م 
كردس�تان الع�راق فهن�اك أرقام 
فلكية منها بيع الس�اح وتصدير 
بضائ�ع الكي�ان اىل م�دن اإلقليم 
وتتعمد حكوم�ة اإلقليم بتهريب 
تل�ك البض���ائ�ع اىل مدن العراق 

األخرى«.

يصدر الكيان الصهيوني بضائعه الى العراق بشكل غير 
مباش���ر، عبر أس���ماء وصناعة عربية، غالبًا ما تأتي تحت 
غط���اء »صنع ف���ي االردن«، حيث يعتب���ر االخير منفذًا 
مهمًا لتمري���ر تلك البضائع،  وألجل ذل���ك دعا مراقبون 
للشأن السياس���ي الى ضرورة تفعيل الجانب االقتصادي 

ليكون بداية صراع  مع العدو.

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي

أعلنت وزارة الزراعة  عن تشكيل لجنة عليا إلدارة ملف 
األعاف لتطوير الثروة الحيوانية.

وذكر املكتب اإلعامي للوزارة يف بيان ، أن »الوكيل الفني 
لوزارة الزراعة ميثاق عبد الحسني التقى ممثل منظمة 

األغذي�ة والزراعة الفاو يف العراق صاح الحاج حس�ن، 
لبحث التع�اون وتب�ادل املعلومات يف الجان�ب الزراعي 

واملشاريع التي تديرها املنظمة يف العراق«.
وأضاف، أنه »تم خال اللقاء التطرق إىل تطوير مشاريع 

الثروة الحيواني�ة وإنتاج األعاف، فض�ا عن التجارب 
مع الفاحني واملزارعني يف محافظ�ة نينوى، والتباحث 
حول عدد من القضايا التي تخص القطاع الزراعي منها 
املش�اريع الزراعي�ة التي تدار من قب�ل املنظمة واهمية 

التع�اون وتب�ادل املعلوم�ات والخ�ربات املس�تمر ب�ني 
الجانبني«.وكش�ف الوكيل خال اللقاء، عن وجود لجنة 
علي�ا إلدارة مل�ف االعاف وذلك كسياس�ة س�تنتهجها 
الوزارة لتوفري االع�اف وتطوير الثروة الحيوانية ورفع 

مدخوالت املزارعني«.
وتاب�ع البيان، أن�ه »كما تم عىل هام�ش اللقاء التطرق 
اىل عق�د ورش�ة عمل به�ذا الخص�وص بالتع�اون مع 

املنظمة«.

الزراعة : تشكيل لجنة عليا إلدارة ملف األعالف وتطوير الثروة الحيوانية

أرقام واقتصاد

ألف برميل يوميا حجم 
صادرات العراق النفطية 

الى امريكا بعد انخفاضها  
خالل األسبوع الماضي
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التجارة تعلن موعد إضافة »المعجون والبقوليات« إلى البطاقة التموينية
أعلن�ت وزارة التج�ارة ، موع�د 
املب�ارشة بتطبيق ق�رار إضافة 
الطماط�م  معج�ون  مادت�ي 

والبقوليات للحصة التموينية.
ع�اء  التج�ارة  وزي�ر  وق�ال 
الجبوري  إن “الوزارة ستبدأ من 
اليوم األحد باإلجراءات القانونية 
والفني�ة لتطبيق القرار وتنفيذه 
خال فرة قريبة ج�داً”، مؤكداً 
أن “املوض�وع يتطلب جملة من 
اإلجراءات اإلدارية لغرض حسم 
املوض�وع واالتف�اق م�ع إحدى 
ال�ركات املتخصص�ة وفق ما 
مقرر للموازنت�ني العامة للدولة 
والخاصة بالبطاقة التموينية”.

مجل�س  “ق�رار  أن  اىل  وأش�ار 
الوزراء لدعم البطاقة التموينية، 
تضم�ن إضاف�ة مادتي معجون 
)العدس  والبقولي�ات  الطماطم 
)الحم�ص  أو  والفاصولي�اء( 
التعاقد  وس�يتم  والفاصولياء(، 
املتخصصة  مع إحدى الركات 

للمبارشة بالعمل بدءاً من الشهر 
السابع أو الثامن املقبلني”.

وأض�اف الجب�وري، أن “امل�واد 
وفق�اً  بطبيعته�ا  س�تختلف 

الفح�ص  ضواب�ط  لتطبي�ق 
املختربي”، مؤك�داً أنها “فرصة 
باتج�اه تطوي�ر نظ�ام البطاقة 
املف�ردات  وايص�ال  التمويني�ة 

للمواط�ن”،  متواص�ل  بش�كل 
مبين�اً أن “األهم يف ه�ذا القرار، 
ه�و أنه يف ح�ال عج�زت وزارة 
املالي�ة يف ايص�ال املبال�غ املالية 

املخصصة ل�وزارة التجارة، فإن 
وزارة النف�ط س�تكون ملزم�ة 
بدفع املبالغ ومستحقات العقود 
التي توقعه�ا وزارة التجارة مع 

هذه الركة”.
ولفت إىل أن “البطاقة التموينية 
أم�ام تح�د وتح�ول جي�د فيما 
ل�و تم التع�اون يف تطبي�ق قرار 
يع�د  ال�ذي  ال�وزراء،  مجل�س 
ق�راراً ايجابي�اً وكب�رياً يف إط�ار 
دع�م البطاق�ة التموينية ودعم 
العائ�ات الفق�رية”، مؤك�داً أن 
االقتصادي  والوض�ع  “كورون�ا 
جع�ا الحكومة أم�ام تحد كبري 
وحاج�ة ماس�ة إلقرار ق�رارات 
يف  تن�درج  ومهم�ة  جوهري�ة 
إط�ار خدم�ة العائ�ات الفقرية 
اليومي،  واملحافظة عىل قوته�ا 
حيث تش�كل البطاقة التموينية 
العراقي  املواط�ن  أولوي�ة ل�دى 
الفق�ري والعائ�ات الت�ي تعيش 

تحت خط الفقر”.

سعر الدوالر يستقر مع 
توقف البورصة العراقية 

عن التداول
توق�ف  م�ع  ال�دوالر  رصف  أس�عار  اس�تقرت 
البورصة الرئيس�ية يف سوقي الكفاح والحارثية 
بالعاصم�ة العراق�����ي�ة بغداد، ع�ن التداول 
نتيج�ة الحظ�����ر الش�امل الذي ت�م تطبيقه 
خ�ال الف�رة املاضي�ة م����ن يوم�ي الجمعة 

والسبت.
وق�ال مص�در، إن البورصة الرئيس�ية يف س�وق 
الكف�اح والحارثي�ة ببغداد توقفت ع�ن التداول 

نتيجة تطبيق الحظر الشامل.
وأضاف أن أس�ع������ار البيع والش������راء 
اس�تقرت يف مح�ال الصريفة باالٔس�واق املحلية 
الت�ي فتحت البعض منه�����ا ابوابها يف بغداد، 
حيث بلغ سعر البيع 149000 دينار عراق���ي، 
بينما بلغت اس�عار ال�راء 148000 دينار لكل 

100 دوالر امريكي.
واش�ار اىل ان الب������ورص�ة يف اربي������ل 
عاصمة اقلي�����م كردس�تان لم تش�هد اليوم 
تداوال ايض����ا لوج�������ود عطلة رس�مية 

فيها.

خام البصرة الخفيف 
يسجل أعلى األسعار

أرتفع س�عر نفط البرصة الخفيف، بالتزامن مع 
ارتفاع الخام�����ات األخرى لربنت والخ����ام 
االمريك�ي قب�������ل اغ����اقه�ا ي�����وم 

الجمعة.
وارتفع نف�ط البرصة الخفيف املصدر آلس�يا إىل 
67.72 دوالراً للربمي������ل بمقدار 0.32 دوالر، 
أو بنس�بة 0.47% ع��������ن ي�وم الخمي�س 

املايض.
وس�جل نف�ط الب�رصة الخفي�ف أعىل االس�عار 
مقارن�ة بالنف�وط األخرى ل�دول منظم�ة اوبك 
وس�جل الخام العربي الخفيف السعودي 67.68 
للربمي�ل، وس�ج������ل مزي�ج مرب�ان  دوالراً 
اإلمارات�ي 66.61 دوالرا للربمي�ل، فيم�ا س�جل 
مزي�ج س�ه������ران الجزائ�ري 66.66 دوالرا 
للربمي�ل، وبلغ س�عر بون�ي الخفي�ف النيجريي 
66.82 دوالرا، وجي����راس�ول االنغ�ويل 67.68 

دوالرا.
وكان�ت أس�عار النف�������ط العاملي�ة ارتفعت 
ليغل�ق خام برن����ت ع�ىل 68.23 دوالرا، وخام 
 64.8 ع�ىل  األمريك�ي  تكس��������اس  غ�رب 

دوالرا.

صندوق المناطق المحررة يحدد موعد تنفيذ 
المشاريع بصالح الدين وينجز 14 مشروعا

الراف�����دي�ن ع�ن ش�مول  اعل�ن م�رصف 
االمني�ة  الق�����وات  ومنتس�بي  املوظف�ني 
مرصفن�ا  ل�دى  رواتبه�����م  املوطن������ة 
حص�����را وم�����ن حام�يل املاس�ر كارد 
ال�دور  وت����أهي�ل  ترم�����ي�م  بق�روض 

السكنية.
واوض�ح املكتب االعامي للمرصف يف بيان ، ان 
مدة التس�ديد لتلك الق�����روض تصل اىل 10 

سنوات .
م�ن  يك�ون  عليه�ا  التق����دي�م  ان  مبين�ا   
يف  املنت�رة  املص�����رف  ف���روع  خ�ال 
بغ�داد واملحافظ�ات وبح�������س�ب الرقعة 

الجغرافية.
وكان املرصف قد قال يف بيان سابق إن القروض 
واملوظف�ني  للمواطن�ني  اطلق�����ه�ا  الت�ي 
لغ�رض ترميم وتأهيل الدور الس�كنية حدد ب� 
50 ملي�ون دين�ار للموظ�ف و30 مليون دينار 

للمواطن.

وأض�اف البيان أن التقديم ع�ىل قرض الرميم 
وتأهي�������ل الدور الس�كنية يكون حس�ب 
الرقع�ة الجغ����رافي�ة باالعتم�اد عىل موقع 
العق�ار امل�راد تأهيل�ه كمعي�ار مه�م يف منح 

القرض.

الرافدين: شمول الموظفين والمنتسبين الموطنة 
رواتبهم بقروض 50 مليونا لترميم الدور 

حدد صندوق إعم�ار املناطق املحررة، موعد تنفيذ املش�اريع 
يف محافظ�ة ص�اح الدي�ن، فيما أك�د إنج�از 14 مروعاً يف 
املحافظة.وق�ال مدي�ر ف�رع صندوق إع�ادة إعم�ار املناطق 
املح�ررة  يف صاح الدين، كمال متعب س�الم، ، إن »الصندوق 
س�بق وأن اتفق مع محافظة صاح الدين عىل البدء يف عملية 
إعادة إعمار بعض املش�اريع الجديدة يف األقضية والنواحي«، 
الفت�ًا اىل أن »ه�ذه املش�اريع تخ�ص تأهيل وتطوي�ر مداخل 

ومراكز امل�دن كافة«.وأش�ار اىل أن »الصندوق س�يبارش بعد 
عي�د الفط�ر املب�ارك بتنفي�ذ خط�ة الع�ام 2021  وبمختلف 
القطاع�ات«، مبين�اً أن »الصن�دوق أنجز عدداً من املش�اريع 
بنس�بة كبرية جداً يف ناحية يثرب جنوب سامراء ومنها بناية 
دائرة ماء يثرب وقضاء الضلوعية حيث بلغت نس�بة إنجازها 
100 %  فيم�ا بلغ�ت نس�بة اإلنج�از يف بناي�ة دار القض�اء يف 
يث�رب 99%  والتي تتألف من ثاثة طوابق إضافة إىل امللحقات 
األخرى كذلك تم تغليفها بالحجر من الخارج ،وهناك مروع 
مدرس�ة الفياض االبتدائية نسبة إنجازها تقريبا 50 %.وذكر 
أن » التدني بنس�بة اإلنجاز يعود لعدة أسباب من أهمها تلكؤ 
الركات املنفذة ،وأن الصن�دوق بدوره اتخذ كافة اإلجراءات 
بحقها »، مشرياً اىل أن »املشاريع املنجزة موزعة عىل مختلف 
القطاعات وبجمي�ع الوحدات اإلدارية يف ص�اح الدين ،منها 
مراك�ز للرطة ومدارس وجس�ور وطرق ) دولي�ة وداخلية 
( ومجرسات ومش�اريع تخص قطاع امل�اء واملجاري ،وكذلك 
قط�اع البلدي�ات ،باالضاف�ة اىل أن�ه ت�م إنجاز بناي�ات لثاث 
نواحي هي ) مكحول والصينية وس�ليمان بيك( وستلحق بها 

بناية ناحية املعتصم خال شهر«.



ودولي4 عربي 

صحيفة-يومية-سياسية-عامة
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

لماذا لجأ الغرب إلى الحل السياسي؟

المراقب العراقي/ متابعة
ال تستطيع واشنطن أن ُتخفي طمعها بخريات 
الش�عوب فهي تلهث خلف أطماعها وجشعها 
منذ تأسيس�ها وحت�ى اللحظة، وم�ا تفعله يف 
س�وريا ليس بالصادم أو املفاج�ئ عىل اعتبار 
أن إراق�ة الدماء ه�ي من اختصاصه�ا، ولكن 
املفاج�ئ كان صمود س�وريا ووقوفها يف وجه 
االره�اب ع�ىل م�دار اكث�ر من عرش س�نوات، 
والي�وم وبع�د فش�ل الح�ل العس�كري تتج�ه 
واش�نطن لتقدم نفس�ها حمامة س�ام تؤمن 
بالح�ل الس�يايس وتج�ده مخرج�ا لازم�ة يف 

سوريا.
يف ه�ذا االطار أعلن وزي�ر الخارجية األمريكي 
أنتون�ي بلينك�ن مؤخ�راً، أن مجموع�ة الدول 
الس�بع الكبار أكدت التزامه�ا بالتوصل إىل حل 

سيايس ينهي النزاع يف سوريا.
وأضاف بلينكن: »س�نواصل العمل عىل تكرير 
كل بنود القرار 2254 الصادر عن مجلس األمن 
التابع لألمم املتحدة وإنهاء معاناة السوريني«.
وين�ص الق�رار 2254 الصادر ي�وم 18 كانون 
األول 2015 ع�ىل التوق�ف الف�وري م�ن قب�ل 
جميع األطراف عن ش�ن هجم�ات عىل أهداف 
مدنية يف س�وريا، ويحث أعضاء مجلس األمن 
ع�ىل دعم الجهود املبذولة لتحقيق وقف إطاق 

النار.
كم�ا يطلب القرار من األم�م املتحدة أن تجمع 
ب�ني األطراف للدخ�ول يف مفاوضات رس�مية، 
وإج�راء انتخابات حرة ونزيه�ة تحت إرشاف 
املنظم�ة العاملي�ة، بهدف تنفي�ذ عملية انتقال 

سيايس.
الحل الحقيقي هو خروج واشنطن ومدرعاتها 
وأسلحتها من سوريا وانهاء احتالها لألرايض 
السورية والتوقف عن دعم االرهاب يف سوريا، 
كذلك دع�م ق�وات س�وريا الديمقراطية، فقد 
م�ن  حلفاءه�ا  املتح�دة  الوالي�ات  دع�م  أدى 
يف  التوت�رات  تفاق�م  إىل  الس�وريني  األك�راد 
املنطق�ة بني الع�رب واألك�راد. وهنالك إحباط 
س�يطرة  م�ن  العربي�ة  املجتمع�ات  يف  كب�ري 
األك�راد السياس�ية -الت�ي عززته�ا الوالي�ات 
املتحدة- ومن س�يطرة األكراد عىل آبار النفط 
يف املنطق�ة. كما يحتج الع�رب يف املنطقة عىل 
الفس�اد اإلداري لقوات س�وريا الديمقراطية، 
وعمليات مكافحة اإلرهاب القاسية التي تقوم 
بها، وإج�راءات التجني�د اإلجب�اري ألبنائهم. 
وم�ن جهتها، نفذت الق�وات الكردية هجمات 
بس�يارات مفخخة يف امل�دن العربية الخاضعة 
لس�يطرة االتراك. يف مثل هذه البيئة املشحونة 
يمك�ن  العش�ائرية،  والخاف�ات  بالتوت�رات 
لتنظي�م داع�ش أن يعم�ل بقب�ول ضمني من 
املجتمع�ات املحلية، ويمكن�ه أن يجند أبناءها 
الساخطني يف صفوفه. وسوف تواجه الواليات 

املتحدة هذه املش�كلة طاملا أن سياساتها تقف 
إىل جان�ب »دويل�ة« يس�يطر عليه�ا األكراد يف 

رشقي س�وريا.
وبينم�ا ينتظر العالم إع�ان الرئيس االمريكي 
»جو باي�دن« عن مخططات باده يف س�وريا، 
خرج الس�يناتور األمريكي الس�ابق »ريتشارد 
باك« ليكش�ف عن حجم املؤامرة التي تنفذها 
واش�نطن لتدمري س�وريا من دعم املجموعات 
االرهابي�ة ورسق�ة خ�ريات وث�روات الباد اىل 
انزال اقىص العقوبات بحق ش�عبها وحرمانه 

من مقومات الحياة األساسية.
ويف مؤتم�ر معه�د ش�يللر العامل�ي يف الواليات 
والح�رب  أمري�كا  )عدواني�ة  ح�ول  املتح�دة 
اإلرهابية ع�ىل س�ورية ودور الواليات املتحدة 
والنات�و يف ذلك( : قال باك يف كلمة له »أش�عر 
بالذهول من فاحش�ة الع�دوان األمريكي عىل 
س�ورية« مش�رياً إىل أن�ه »من امله�م االعرتاف 
بعد عرش س�نوات من الح�رب أن الغرب يحب 
اإلرهابيني الذين يمقتهم الش�عب الس�وري«، 
موضح�ا ان واش�نطن ال تخ�وض حرب�ا عىل 
اإلره�اب كما تدع�ي بل انها متحالفة بش�كل 
وثيق م�ع اإلرهابيني مث�ل تنظي�م »القاعدة« 
لتنفيذ أجنداتها السياس�ية وتدمري الدول التي 

ترفض إماءاتها.
وأشار باك إىل أن واش�نطن وضعت منذ العام 
2006 مخططات مفصلة لزعزعة االستقرار يف 
سوريا تم نرشها عىل نطاق واسع يف البنتاغون 
وأرس�لت إىل حلف الناتو مضيف�اً أن »الواليات 
املتح�دة واململك�ة املتح�دة وفرنس�ا هاجمت 
ليبيا يف آذار 2011 ثم س�لمت الواليات املتحدة 
الس�يطرة عىل مط�ار ليب�ي إىل األت�راك الذين 
اس�تخدموه لنقل أس�لحة متط�ورة نهبت من 
ليبيا لتزويد اإلرهابي�ني الذين كانوا يجندونهم 
للقتال يف سوريا«، الفتا إىل أن الرئيس األمريكي 
األس�بق باراك أوباما أضفى عام 2013 الطابع 
الرس�مي ع�ىل الدع�م األمريك�ي طوي�ل األمد 
لإلرهابي�ني م�ن خ�ال الترصي�ح رسا لوكالة 
املخابرات املركزية بتدريب وتسليح ودفع آالف 
اإلرهابيني للقتال ضد سوريا وقال: لقد »كانت 
تلك الجيوش اإلرهابية تحت سيطرتنا تماماً«.

ارهابي�ون عاثوا خرابا بس�وريا دم�روا ذبحوا 
هج�روا تنفيذا للمخط�ط االمريك�ي ولتمتلئ 
جيوب تجار األس�لحة األمريكيني باملايني من 
خال الصفق�ات امللطخة بال�دم والتي رضب 
ب�اك مثا عنه�ا الصواريخ املض�ادة للدبابات 
الت�ي زودت به�ا وكال�ة املخاب�رات املركزي�ة 

التنظيم�ات اإلرهابية لقتل الس�وريني األبرياء 
يف مدنهم وقراهم، السيناتور االمريكي السابق 
لم يغفل ع�ن الحمات الدعائي�ة الكاذبة التب 
كان�ت تش�نها الوالي�ات املتح�دة والناتو ضد 
س�وريا واتهاماته�م الباطلة للجي�ش العربي 
السوري باس�تخدام أس�لحة كيميائية إليجاد 
ذريع�ة للع�دوان عىل س�وريا الفت�ا إىل أنه ويف 
الع�ام 2018 اع�رتف وزي�ر الدف�اع األمريكي 
حينه�ا جيمس ماتيس بأنه ليس لدى الواليات 

املتحدة دليل عىل هذه املزاعم.
ول�م تكت�ف واش�نطن وتج�ار حروبه�ا ببيع 
االس�لحة وتوري�د االرهابي�ني فق�د ح�ط عىل 
االرض الس�ورية يف ع�ام 2015 وعينه�ا ع�ىل 
النفط يف الشمال وقامت بتفويض رشكة نفط 
أمريكي�ة لبن�اء مصف�اة بتكلف�ة 150 مليون 
دوالر والتنقي�ب عن مزيد من النفط عىل أرض 
س�وريا ذات الس�يادة كما قال ب�اك واضاف: 
»رسق�ت الوالي�ات املتح�دة ثروة هذا الش�عب 
تاركة الس�وريني يتجم�دون يف الش�تاء بينما 
نرسق وقودهم«، وايضا لم تكتف امريكا بذلك 
فوضعت يدها عىل سلة الخبز للشعب السوري 
واعطت�ه للمجموع�ات االرهابي�ة الت�ي باعته 
اىل التج�ار االت�راك »بينما يتضور الس�وريون 

جوعا« بحسب توصيف باك.
ورغم ما س�بق اال ان الش�عب الس�وري صمد 
واب�ى ان يك�ون اداة يف ي�د االمريكيني وغريها 
ورهين�ة لسياس�ات الغرب، فقابل�ت الصمود 
معان�اة  مضاعف�ة  يف  تس�ببت  بعقوب�ات 
الس�وريني والتي قال عنها باك إن »العقوبات 
ال تفعل شيئاً سوى مهاجمة األبرياء والفقراء 
والعاجزي�ن.. إنه�ا أكثر أن�واع الح�روب التي 
يمكننا ش�نها قس�وة وهمجي�ة.. نحن نرسق 
الطعام والوق�ود واألدوية من الفقراء.. نحظر 
اإلم�دادات الازم�ة إلع�ادة اإلعم�ار« به�دف 
إطالة أمد الحرب التي »ستستمر طاملا نواصل 
تمويلها«. وبهدف اطالة امد الحرب يف س�وريا 
تس�عى الواليات املتحدة ومعه�ا الدول الغربية 
اىل مواصل�ة دعم املجموعات االرهابية بش�تى 
الط�رق اليجاد الذرائ�ع لبقائها غ�ري الرشعي 
عىل االرايض السورية ومواصلة رسقة مقدرات 
وخريات وث�روات الباد، بغط�اء اممي فاضح 
يدي�ر الوجه عن حقيقة االزم�ة يف الباد ودور 
هذه ال�دول يف معاناة الش�عب الس�وري الذي 
يقاتل عىل ارضه بكل بس�اله يف الداخل ويتوق 
اىل الع�ودة خارجها.. فمهما طال الزمن مصري 

االحتال اىل زوال.

المراقب العراقي/ متابعة
أعلنت الس�لطات اللبنانية أنه�ا تمكنت من إحباط 
عملي�ة تهري�ب 51 س�وريا إىل ق�رص ع�ر البحر 

األبيض املتوسط، بينهم نساء وأطفال.
وقال�ت ش�عبة املعلوم�ات يف ق�وى األم�ن الداخيل 
إنه�ا تمكن�ت يف الرابع م�ن أيار الج�اري، ويف إطار 
مكافح�ة عملي�ات تهري�ب األش�خاص األجانب إىل 
خ�ارج األرايض اللبناني�ة، م�ن توقيف 51 ش�خصا 
م�ن التابعية الس�ورية بينهم 39 ذكرا راش�دا، و 5 
نساء راشدات، و7 أطفال قرص، كانوا متوجهني إىل 
قرص عر البحر، وذلك عىل ش�اطئ بحر بلدة أنفة 

الحريشة، شمال لبنان.
وأوضح�ت أن�ه »بالتحقيق معهم اك�دوا أنهم كانوا 
بانتظار قارب ليقلهم من الش�اطئ باتجاه قرص، 
لقاء دفع مبلغ 2500 دوالر أمريكي عن كل شخص 
عن�د الوص�ول، وق�د اش�تبهت ق�وى األم�ن بثاثة 
أش�خاص ضالعني يف عملية التهريب غري الرشعية، 

وهم »ن. د.« مواليد عام 1989، »م. م.« مواليد عام 
1978، و«خ. ع.« موالي�د ع�ام 1997، وجميعه�م 
أنك�روا  إفاداته�م  إىل  االس�تماع  س�وريون، وبع�د 
عاقته�م بالقضية، وتب�ني أنهم تعاون�وا يف عملية 
التهري�ب مع ش�خصني أحدهم�ا موج�ود يف لبنان 
ولقب�ه أبو محم�ود، والثان�ي يف ق�رص ولقبه أبو 
يعرب«. وأكدت ش�عبة املعلومات أن »التحقيق جار 
بإرشاف القضاء املختص، والعمل مس�تمر لتوقيف 

املتورطني يف هذه العملية«.

المراقب العراقي/ متابعة...
أطلق�ت وحدة »برق الجهادية«، الس�بت، دفعات كب�رية من البالونات 
الحارق�ة واملتفج�رة تجاه مس�توطنات »غ�اف غ�زة« احتجاًجا عىل 
االرهاب واالجرام اإلرسائييل بحق املسجد األقىص املبارك والفلسطينيني 

يف حي الشيخ جراح.
وتتسبب البالونات الحارقة واملتفجرة التي تطلقها »وحدة برق« حرائق 
كبرية يف االحراش الزراعية للمستوطنني اإلرسائيليني قرب حدود قطاع 
غزة ما ُيثري حالة من االرتباك والقلق والخوف يف صفوف املستوطنني.

وكش�فت صحيفة معاريف »اإلرسائيلية« مس�اء الجمع�ة، عن وجود 
مخاوف كب�رية لدى األجهزة األمنية »اإلرسائيلية« من حدوث توتر عىل 
ح�دود قطاع غزة تزامًنا م�ع دعوات النفري العام الذي دعت اليه الهيئة 

الوطنية ملسريات العودة وكرس الحصار.
ووص�ف ما ُيس�مى ب�«جهاز األمن اإلرسائي�يل« األي�ام القليلة املقبلة 
باملتوترة جًدا عىل حدود قطاع غزة التي تتهيأ لتصعيد متدرج احتجاًجا 
عىل ما يجري من اعتداءات »إرسائيلية« يف املسجد األقىص وحي الشيخ 

جراح.
وأوضح�ت الصحيف�ة اإلرسائيلية أن هن�اك حالة من الخ�وف والقلق 
املتصاع�د لدى جهاز »األمن« اإلرسائييل، م�ن حدوث تصعيد مع قطاع 

غزة.
ُيش�ار إىل أن اعت�داءات املس�توطنني ضد املقدس�يني ارتفع�ت وتريتها 
بش�كل كبري جًدا حيث أدت الستش�هاد عدد من الفلسطينيني واصابة 

املئات بجراح مختلفة منذ بداية شهر رمضان املبارك.
وتوت�رت األوض�اع يف الق�دس بعدما ق�ررت محكمة االحت�ال طرد 4 
عائات فلسطينية من منازلهم يف حي الشيخ جراح بالقدس بحجة أن 
األرض التي أقيم عليها منازل الفلسطينيني هي لليهود قبل عام 1948.

معركة »البالونات الحارقة« 
تثير رعبًا في مستوطنات 

»غالف غزة«

المراقب العراقي/ متابعة...
من املقرر أن يتم فتح باب التسجيل لتقديم طلبات الرتشيح للدورة الثالثة 
عرشة النتخابات رئاس�ة الجمهورية يف اي�ران يوم الثاثاء املقبل 11 أيار، 

وملدة 5 ايام.
وبحس�ب جدول االنتخابات الرئاس�ية الذي اعلنته وزارة الداخلية، سيتم 

اإلعان عن أسماء املرشحني النتخابات الرئاسة يف 26 و27 حزيران.
وكان مجلس صيانة الدستور الذي يرشف عىل االنتخابات، قد اصدر بيانا 
ح�دد فيه الرشوط التي يجب ان تتوفر للمتقدمني يف الرتش�ح لانتخابات 
الرئاس�ية اإليرانية وهي: أن يكون عمر املرش�ح ب�ني 40 و75 عاما، وأن 
يكون حاصاً عىل درجة املاجس�تري أو ما يعادلها عىل األقل، وقد ش�غل 4 
سنوات عىل األقل يف املناصب اإلدارية، وعدم وجود سجل جنائي للمرشح.
ويمكن ترش�ح الوزراء واملحافظني ورؤس�اء البلديات يف امل�دن التي يزيد 
عدد سكانها عن 2 مليون نسمة، والقادة العسكريني برتبة لواء وما فوق.
كم�ا س�تجرى بالتزامن م�ع االنتخابات الرئاس�ية التي س�تقام يوم 18 
حزي�ران، االنتخاب�ات التكميلي�ة الثانية ملجل�س خراء القي�ادة والدورة 
السادس�ة النتخابات املجالس اإلس�امية البلدية للمدن والقرى والعشائر 

الرحل.

إيران تقرر فتح باب الترشيح 
لالنتخابات الرئاسية الثالثاء المقبل

المراقب العراقي/ متابعة...
دعا املس�اعد الخ�اص لرئيس مجلس الش�ورى 
االس�امي اإلیران�ي يف الش�ؤون الدولية حس�ني 
امري عب�د اللهيان، منظمة االمم املتحدة وس�ائر 
املؤسس�ات الدولية إىل تحمل مس�ؤوليتها تجاه 
الشعب الفلس�طيني، مشدداً عىل رضورة االدانة 
والوق�ف الف�وري لجرائ�م الكي�ان الصهيون�ي 

املصطنع واالرهابي.
وأدان امني ع�ام املؤتمر الدويل لدع�م االنتفاضة 
الفلسطينية بش�دة الجرائم االخرية للصهاينة يف 
يوم القدس العاملي ضد الصائمني الفلس�طينيني 

يف املسجد االقىص.
واش�ار امري عبداللهيان اىل املس�ؤولية االنسانية 
والقانوني�ة ملنظمة االم�م املتحدة واملؤسس�ات 

الدولي�ة واملحاف�ل الرملاني�ة، ودع�ا اىل الوق�ف 
الف�وري لجرائ�م الكي�ان الصهيون�ي املصطنع 
واالرهاب�ي وادانة االعت�داءات الصهيونية ووقف 

االنتهاك املمنهج لحقوق االنسان.  
واعت�ر تصاع�د لهي�ب انتفاضة الق�دس ورقة 
اخ�رى م�ن صفح�ات نض�االت وارادة الش�عب 
الفلس�طيني لني�ل حقوق�ه املرشوع�ة، ووصف 

باملهم والرضوري دعم واسناد الشعب واملقاومني 
الفلسطينيني يف هذه املرحلة الحساسة.

ودع�ا امني ع�ام املؤتمر الدويل لدع�م االنتفاضة 
الفلس�طينية برملانات الدول االس�امية والعالم 
خاص�ة اتحاد الرملانات االس�امية واالس�يوية، 
لب�ذل اهتم�ام خ�اص بقضية القدس واملس�جد 

االقىص.

المراقب العراقي/ متابعة...
س�جلت الهن�د، الس�بت، أك�ر هجم�ة 
لوب�اء “كوفي�د-19” بع�د أن ش�هدت 
زيادة قياس�ية يف ع�دد الوفيات اليومية 
بف�ريوس كورون�ا، م�ع ارتف�اع ع�دد 

اإلصاب�ات بأكث�ر م�ن 400 أل�ف لليوم 
الثالث عىل التوايل.

ونقلت رويرتز عن وزارة الصحة الهندية 
الب�اد س�جلت 4187 حال�ة وف�اة  أن 
بم�رض “كوفيد-19” خال الس�اعات 

لريتف�ع  املاضي�ة،  والعرشي�ن  األرب�ع 
الع�دد اإلجمايل للوفي�ات إىل حوايل 240 
ألفا، فيم�ا زاد عدد اإلصابات 401078، 
ليص�ل اإلجم�ايل من�ذ ب�دء الجائحة إىل 
21.9 ملي�ون. رجل يس�ري بجوار موقع 

لحرق جثث ضحايا كورونا، إثر تسجيل 
أرقام قياس�ية لح�االت اإلصابة بمرض 
كوفيد-19 وع�دم توفر ثاجات ومقابر 
تكفي األم�وات، يف نيودله�ي، الهند 26 
أبري�ل 2021 ويف وق�ت س�ابق، حول�ت 

الهندي�ة، نيودلهي،  العاصم�ة  حكومة 
مجموع�ة م�ن عرب�ات “توك ت�وك” إىل 
س�يارات إس�عاف مؤقتة لنقل مصابي 
فريوس كورونا إىل املستش�فيات يف ظل 

قلة عدد مركبات اإلسعاف.

طهران تدعو إلى موقف أممي ودولي ضد جرائم الكيان الصهيوني

الهند تسجل أكبر هجمة وبائية في العالم

نيويورك تايمز تكشف عن مخاوف أميركية جّمة 
من »بنادق األشباح«

زمان«: صادرات تركيا للسعودية تتراجع
 إلى الصفر تقريبًا

السلطات اللبنانية تحبط عملية تهريب 51 
شخصا إلى قبرص

أخبار من الصحف والمجالت

المراقب العراقي/ متابعة...
كشف تقرير لصحيفة نيويورك تايمز، السبت، أن وزارة العدل 
االمريكية شددت االجراءات املتعلقة بلوائح االسلحة النارية يف 
محاولة لتضييق الخناق عىل االنتشار الرسيع لألسلحة محلية 
الصنع التي ال يمكن تعقبها. وذكر التقرير أن ” االجراءات تأتي 
بعد عدة أس�ابيع من وع�د الرئيس االمريكي جو بايدن بش�ن 
حمل�ة عىل ما يس�مى بالبنادق األش�باح، والتي ال تحتوي عىل 
أرقام تسلسلية تس�تخدمها س�لطات إنفاذ القانون لتعقبها، 

وغالًبا ما يتم رشاؤها دون التحقق من الخلفية”.
واضاف ان ”مسؤويل انفاذ القانون الفيدراليني كانوا قد حذروا 
م�ن وجود ثغ�رة يف قان�ون األس�لحة النارية يف الباد تس�مح 
لألش�خاص ، الذين ق�د ُيحظر عليه�م امتاك أس�لحة نارية ، 
بالحصول عىل أس�لحة ع�ن طريق تجميع األجزاء األساس�ية 
واملجموعات املش�رتاة عر اإلنرتنت”. وقال املدعي العام مرييك 

جارالن�د يف بي�ان “ال ينبغي أن يتمكن املجرم�ون وغريهم من 
املمنوع�ني م�ن حيازة س�اح من اس�تغال ثغ�رة للتهرب من 
عملي�ات التحق�ق من الخلفي�ة واإلفات من اكتش�اف جهات 
إنفاذ القانون”. واوضح التقرير ان ”ما يسمى ببنادق االشباح 
غالب�ا ما تظهر يف مس�ارح الجريمة يف جميع أنح�اء الواليات 
املتح�دة، فيما قالت وزارة العدل إنها صادرت أكثر من 23 ألف 
بندقية ش�بح من عام  2016 إىل 2020 ، مضيفة أنها مرتبطة 

بما ال يقل عن 325 جريمة قتل ومحاولة قتل يف تلك الفرتة”.
وبني ان�ه ”وبموجب القاعدة املقرتحة الجديدة ، س�ُيطلب من 
تجار التجزئة إجراء فحوصات خلفية قبل بيع مجموعات من 
شأنها أن تجعل من املمكن لألشخاص تجميع األسلحة النارية 
يف املنزل بس�هولة، كما ستلزم القاعدة أيًضا الرشكات املصنعة 
بوضع رقم تسلس�يل عىل إطارات البندقية وأجهزة االس�تقبال 

غري املكتملة التي يمكن تحويلها إىل ساح ناري”.

المراقب العراقي/ متابعة ...
أف�ادت صحيف�ة »زم�ان« الرتكي�ة بأن 
ص�ادرات تركي�ا إىل الس�عودية تراجعت 
إىل الصف�ر تقريبا بعد أن فرضت اململكة 

حصارا غري رسمي عىل البضائع.
موق�ع  أن  إىل  الصحيف�ة  وأش�ارت 
 PA« األخب�ار والتحلي�ات االقتصادي�ة
Intelligence« كش�ف نق�ا عن بيانات 
 »TIM« م�ن جمعي�ة املصدرين األت�راك
أن »الص�ادرات تراجعت بنس�بة %94.4 
سنويا، إىل 11.25 مليون دوالر يف نيسان 

املايض«.
وأوضح�ت »زمان« أن الرياض »لم تعلن 
رس�ميا إصدار ق�رار بمقاطعة البضائع 

الرتكية«، الفت�ة إىل أن »الرئيس الرتكي، 
رج�ب طيب أردوغان، يس�عى إىل إصاح 
العاق�ات مع الس�عودية، التي ش�ابتها 
أزمة سياس�ية بس�بب مقت�ل الصحفي 
الس�عودي املعارض، جمال خاش�قجي، 
يف اس�طنبول ع�ام 2018«، موضحة أن 
»البلدين اش�تبكا أيضا حول السياسة يف 
ليبيا الت�ي مزقتها الحرب، ودعم أطراف 

مختلفة يف الرصاع«.
م�ن جانبها، أف�ادت جمعي�ة املصدرين 
األت�راك بأن ص�ادرات تركي�ا إىل اململكة 
العربي�ة الس�عودية يف األش�هر األربع�ة 
األوىل م�ن العام تراجعت بنس�بة %93.3 

إىل 67.4 مليون دوالر.
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صمود السوريين يبدد الحلم األميركي 
وُيدّمر »العدوان الغاشم«

المراقب العراقي/ متابعة...
قال القي�ادي يف حركة »أنصار الل�ه« اليمنية، 
محمد ع�يل الحوثي، الس�بت، إن الترصيحات 
األمريكية بش�أن خط�ة للس�ام يف اليمن هي 

»بيع للوهم«.
وكت�ب الحوث�ي وهو عضو املجلس الس�يايس 
األع�ىل يف »أنصار الله« ع�ر صفحته الخاصة 
عىل »تويرت«: »ترصيحات األمريكان عن سام 
يف اليمن با خطط وال خطوات واقعية وعملية 
عب�ارة عن بيع للوهم وحصاد للفش�ل، وهكذا 

هي النتائج معروفة للجميع«.
وكان�ت الخارجي�ة األمريكية اتهم�ت يف بيان 
الحوثي�ني، بإضاع�ة فرص�ة كب�رية إلظه�ار 
االلتزام بالس�ام برفضها لقاء املبعوث األممي 

مارتن غريفيث يف مسقط.

وبطبيع�ة الح�ال ف�إن املتاب�ع الجيد لس�ياق 
األح�داث يف اليمن، يعلم جيداً ال�دور األمريكي 
الخبيث الذي دعم عدواناً غاشماً عىل هذا البلد 

الفقري.

الحوثي: تصريحات األمريكيين عن سالم
 في اليمن »بيع للوهم«



لو قرأنا تاريخ الش�عوب والدول املتقدمة س�نجد الكثري من املأيس والويالت 
من الظلم والفس�اد واألستهتار والسجون والترشيد والتعذيب والقتل  , هذا 
الزم�ن الطويل لم يجن�وا  منه تقدماً والنرصاً  بل ع�ى العكس كان تردياً يف 

جميع املجاالت .
تركوا الس�الح جانبا  وبدأوا  بمفاوضات كبرية وطويلة ومعقدة ولس�نوات 
وقام�وا بعملية التغيري واألصالح  عرب الحوار الص�ادق والطيب ثم بدأوا من 
خالل صناديق األنتخابات والديمقراطية الحقيقية يف س�ن وترشيع قوانني 
تضم�ن للجمي�ع حقوقهم وواجباتهم  .وركزوا منذ البداية يف بناء األنس�ان 
وجعله قيم�ة عليا وكانت البداية من الطفولة وحمايتها واألرسة وحمايتها 
وامل�رأة وحمايته�ا والحيوان والطبيع�ة والقانون والعم�ل وأحرتام األخرين 

ممن هم رشكاء يف الوطن .
بعضهم ش�كك وتقاعس ووض�ع العيص يف عجالت التق�دم, إال أنهم أرصوا 

وأبعدوا كل من يحاول أن يبعث بطاقة سلبية ويؤخر عملية التقدم .
نع�م هم أمنوا  وتيقنوا بمس�تقبل أفضل, قد يس�تغرق وقت�ا طويال  ولكنه 

افضل يف كل املقاييس.
نح�ن يف الع�راق وال�دول العربي�ة عموم�اً . علين�ا التفكري جدي�ا  بالتغيري 
الحقيق�ي من خ�الل األنتخاب�ات . ولكن علين�ا مراقبتها وحمايتها وس�ن 
قوانني وترشيعات تضمن نزاهتها , قد نخطئ مرة وأثنان وعرشة ولكن هو 

الطريق األفضل واألسلم للتحول والتقدم .
يخط�ئ م�ن يتأمل األنقالب�ات والثورات املس�لحة  الغري  مس�تندة للتنظيم 
والوعي والثقافة .  دائما مايركب تلك الثورات واألنقالبات أما العس�كر الذي 
يؤمن باملركزية والش�مولية والشوفينية أو األحزاب الراديكالية التي تهمش 
وتصف�ي وتقيص من يق�ف يف طريقها . أو العصاب�ات املنظمة التي تخرب 

وترسق وتنتقم وتحرق األخرض واليابس .
األنتخابات هي الحل األمثل للتغيري . وعلينا التثقيف والرتويج لها وبكل قوة 
. أذا كان يف نيتنا التغيري واألصالح . نعم قد نغيري نسبة قليلة أو كبرية وهذا  

يعتمد عى ثقافتنا وأدراكنا وأهتمامنا  وشعورنا الوطني والرشعي . 
أبداً النس�ّلم والنستسلم لليأس وال لرغبة األحزاب والكتل وصبيتهم  وبعض 
الدول ومخابراتها وأجنداتها  بأن األنتخابات التنفع واملعادلة هي هي .  هم 
يروجون ويثقفون عرب منصاتهم وذبابهم األلكرتوني بأننا س�وف النشارك 
باألنتخاب�ات  ألنها سيش�وبها الكثري من اللغط والك�ذب والتزوير .  العليك 
أت�رك ماتس�معه وتراه . هو تمويه وتش�ويه وأدارة ملتوية ومش�بوهة من 
قبل العنارص املش�رتكة باألنتخابات وغالبا  ماتخ�اف عى ضياع مصالحها 
ومناصبه�ا وجمهوره�ا وعزها وقالعها التي بنتها لس�نوات , لألس�ف أنت 
كنت س�بباً يف ذلك الخطأ الذي أرتكبته بميالنك نحو ركبهم بسبب األمالءات 
واألغراءات والوعود الكاذبة أما لس�بب عرقي أو ديني أو طائفي أو ضبابية 

الرؤية .
كان الوق�ت كافيا  لتكتش�ف وتتع�رف عى األحزاب والكتل والش�خصيات . 
علي�ك التدقي�ق والتفحص واألختيار الصحيح ألن املس�تقبل بيدك أنت وأنت 

من تصنعه .

األنتخابات ورضورة المشاركة
سامي التميمي  
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بقلم/محمود الهاشمي 
ال نع�رف ملاذا لم يكن هناك اتفاق بني العراق 
وتركي�ا ملعالج�ة موضوع ال��)p.k.k( حيث 
التوجد ورقة مكتوبة يف ذلك قط، وربما يعود 
ذل�ك اىل امري�ن االول ان الحكومات املتعاقبة 
تج�د يف حزب العمال الكوردس�تاني وس�يلة 
ضغط ع�ى تركي�ا، بع�د ان احتج�زت مياه 
دجلة والفرات، واالمر الثاني ان تركيا ترى يف 
دخول االرايض العراقية مرشوعاً، »عثمانياً« 
مس�تقبلياً لالس�تيالء ع�ى االرايض العراقية 
والحاقه�ا اىل »هضب�ة االناض�ول« كم�ا هو 

مدون يف ادبياتهم.
ح�زب العمال الكوردس�تاني الرتك�ي قريب 
من توجهات احزاب الس�ليمانية »اليسارية« 
باعتب�ار انه ايضاً محس�وب ع�ى هذا الخط 
م�ع  يتقاط�ع  االش�رتاكي«فيما  »الث�وري 
توجه�ات ح�زب الديمقراطي الكردس�تاني 
»القومي« ناهيك ان مس�عود يرى يف نفس�ه 
زعيماً »قومياً« لالكراد عموماً ويرى يف »عبد 
الله اوجالن زعيم حزب العمال الكوردستاني 
منافس�اً ل�ه، وق�د اس�تفاد »اردوكان« م�ن 
م�ع  الديمقراط�ي  و«خ�الف«  »تط�رف« 
العم�ال وح�اول ان يس�وق مس�عود زعيماً 
للك�رد ب�دألً م�ن اوج�الن وقدمه م�ع اكراد 
تركيا بهذا العنوان فزار مس�عود »ديار بكر« 
الرتكية ومدناً اخ�رى مما دعا بحزب العمال 
الكردس�تاني ان يص�در بيان�اً ضد مس�عود 

وتطلعاته .
تعامل�ت تركي�ا م�ع الع�راق بع�د االحت�الل 
االمريك�ي 2003 وكأن  ليس هنالك من دولة 

مس�تغلة ظروف البلد ملرحلة ما بعد االحتالل 
، وما رافقها من فوىض ومعارك ضد التواجد 
االجنبي ، وكذلك االعمال االرهابية التي طالت 
اسواق البلد ومؤسساته باالضافة اىل الحرب 
االهلية لعام 2006 وغريها، وكذلك اس�تغلت 
وزارة الخارجية العراقية التي اس�توىل عليها 
)الحزب الديمقراطي الكوردس�تاني ( حيث 
ادخ�ل هوش�يار زيب�اري ع�ام 2012وزي�ر 
خارجية تركيا اىل محافظة كركوك دون علم 

الحكومة العراقية.
يب�دو ان املخط�ط االمريكي ق�ى ان يكون 
لرتكيا دور يف ادارة املناطق الشمالية يف العراق 
مقابل ش�يئني : منح االذن لرتكي�ا بالقضاء 
عى »حزب العمال الكردستاني« سواء داخل 
االرايض العراقية او خارجها وبسط الهيمنة 
عى الحدود الس�ورية العراقية بعد السيطرة 
ع�ى قض�اء س�نجار وتلعفر واخ�راج قوات 
الحش�د الش�عبي واحالل قوات البيش�مركة 
املوالية للس�عودية وذلك لقط�ع الطريق عى 
املقاوم�ة للتواصل مع س�وريا واليقاف حلم 
»طري�ق الحرير«ايضاً.وهذا ماتجى يف اتفاق 
)سنجار ( الذي شارك بصناعته سفري امريكا 
بالع�راق وممث�ل االمني العام لالم�م املتحدة 
بالعراق )بالس�خارت( والحزب الديمقراطي 

الكوردستاني وحكومة الكاظمي .
اع�الن وزي�ر الداخلية الرتكي ي�وم الخميس 
الفائت برغبة تركيا انش�اء قاعدة عس�كرية 
»س�ابعة« بع�د ان انش�ؤوا »س�تاً« من قبل 
وكم�ا تؤك�د آال طالباني النائي�ة عن االتحاد 
الوطني الكردستاني عن وجود »ست« قواعد 

عسكرية تركية بكامل تجهيزاتها العسكرية 
يف كردستان. 

اىل  الرتك�ي  الدف�اع  وزي�ر  زي�ارة  وكذل�ك 
مناطق العراق الش�مالية واللقاء بالقطعات 
العس�كرية الرتكي�ة املتواجدة هن�اك بتاريخ 
عل�م  دون   ،2021/5/1 املواف�ق  الس�بت 
الحكوم�ة العراقية التي س�ارعت اىل االعالن 

عن احتاجها يف التجاوز عى سيادة العراق.
لالحتج�اج   مكرتث�ة  غ�ري  تركي�ا  ان  يب�دو 
العراق�ي وه�ي ماضي�ة يف منهجه�ا باقامة 
القواعد العس�كرية عى ارض العراق، وقطع 
الطري�ق ايضاً ع�ى وحدات حماية الش�عب 
الك�وردي التابعة لحزب االتحاد الديمقراطي 
يف س�وريا، والذي تؤكد تركي�ا ان هذا الحزب 
امتداد لحزب العمال الكردس�تاني ، ووحدات 

.)p.k.k( الحماية امتداد ال�ى
بع�د عام 2016 او ما تس�ميه تركيا بانقالب 
»يحيى اوغل�ن« يكون )اردوغان(  قد ش�عر 
بالخط�ر م�ن الجي�ش الرتكي واحتم�ال ان 
يق�وم بانقالب ث�ان عليها، ل�ذا عمد اىل نرش 
ق�وات بل�ده  خ�ارج الب�الد واغ�راء الضباط 
بالعدي�د من االمتي�ازات ،فرتكي�ا  باالضافة 
اىل قاعدته�ا الك�ربى يف ق�ربص » 30 ال�ف 
االف   3« قط�ر  يف  وقاعدته�ا  عس�كري« 
اخ�رى  دول  ع�رش  يف  تتواج�د  عس�كري« 
»الصوم�ال، العراق، جيبوت�ي، ليبيا، النيجر، 
افغانس�تان، الس�ودان، اذربيجان، س�وريا« 
وتحاول ان تمتد اىل دول االوراس حيث الدول 

الناطقة بالرتكية.
الوالي�ات املتح�دة ترى يف تركي�ا صديقاً رغم 

الخالفات الظاه�رة، والعقوب�ات التي تعلن 
عنها امري�كا ضدها ب�ني الفين�ة واالخرى، 
يف ذات الوق�ت ف�ان تركي�ا ت�درك انحس�ار 
النف�وذ االمريكي يف منطقة الرشق االوس�ط 
-خصوصا -لذا تستخدم الة الحرب الناعمة 
عرب تمدد رشكاتها وعالقاته�ا التجارية مع 
املنطقة والعالم وكذلك الحرب »الخش�نة« يف 
انش�اء قواعد عس�كرية لها يف دول مختلفة 

من العالم..
الحكومة العراقي�ة الحالية ليس لديها اوراق 
ضغ�ط الخ�راج تركي�ا م�ن اراضيه�ا ،رغم 
امت�الك العراق ملي�ون وربع امللي�ون مقاتل 
بمختل�ف الصن�وف ،لس�ببني االول ان هناك 
ش�خصيات سياس�ية عراقي�ة مش�اركة يف 
العملية السياس�ية ت�رى يف التدخ�ل الرتكي 
دعم�اً له�ا، والثان�ي ان الحكوم�ة العراقية 

 )p.k.k(��عاج�زة عن ايجاد حل ملش�كلة ال
الذي�ن يهاجم�ون الق�وات الرتكي�ة يف داخل 
اراضين�ا ، وهن�اك س�بب اخر وه�و ان هذه 
الحكوم�ة متماهية مع امل�رشوع االمريكي 

باملنطقة.
والس�ؤال : ه�ل من حل�ول لتواج�د القوات 

الرتكية عى ارض العراق؟
اليمكن للحشد الشعبي الذي اصبح جزء من 

املنظومة االمنية ان يدخل معارك مع القوات 
الرتكية ذات التجهيز العس�كري العايل والذي 
يمتلك عمقاً، ل�ه يف اراضيه املجاورة كما انه 
يخضع الوام�ر القيادة العس�كرية واليمكن 

االجتهاد يف هذا.
يف  تدخ�ل  ان  املقاوم�ة  فصائ�ل  ارادت  واذا 
مع�ارك ضد تواج�د القوات الرتكي�ة فتكون 
ق�د وس�عت م�ن نش�اط عمله�ا املنصب يف 
مواجهة االحتالل االمريك�ي، اىل مهام اخرى 
كما س�تحمل تركي�ا الجمهورية االس�المية 
املس�ؤولية ايضاً وقد يق�ود االمر اىل خالفات 
ب�ني البلدي�ن ،ولكن ه�ذا اليعني ت�رك املهام 
الوطني�ة عرب الضغط من قبل مجلس النواب 
العراقي عى الحكومة وايجاد س�بيل الخراج 

القوات االجنبية من ارض البلد...
وقب�ل ان نخت�م الب�د م�ن التذك�ري ان بق�اء 
الوضع يف االقليم بهذا الش�كل الس�ائب حيث 
انتش�ار القوات  الرتكية وحي�ث املعارك التي 
ت�دار هن�اك ويدفع ثمنه�ا املواط�ن العراقي 
،وحي�ث مكاتب املوس�اد الصهيونية ،كما ان 
االنقس�ام اصبح حاداً بني اربيل والسليمانية 
اىل الحد الذي تطالب فيه الس�ليمانية بانشاء 
اقليم خاص بها، ناهيك عن تس�لط االحزاب 
ع�ى الش�عب ورسق�ة امواله�م ورواتبه�م 
واستخدام قوات البيشمركة لصالح االحزاب 
الحاكم�ة كلها تحت�اج اىل مراجعة حكومية 
فاالقليم اما جزء من ارض العراق او خارجه، 
ثم كيف س�تقام االنتخابات املقبلة س�واء يف 
عموم العراق او االقليم بش�كل خاص يف ظل 

هذه التداعيات.

بقلم/ ناصر قنديل
ال ينتب�ه بعض املحلل�ني للمعاني العميقة 
الت�ي أفرزته�ا كلٌّ من الحرب�ني الكبريتني 
اللت�ني هزتا املنطقة، الحرب عى س�ورية 
والحرب ع�ى اليمن، والنتائج املتعاكس�ة 
لكل منهما، خصوصاً أن بعض املس�ؤولني 
األوروبي�ني الس�ابقني الذي�ن ش�اركوا يف 
مرافق�ة س�نوات من الحربني، يكش�فون 
خالل مداخالتهم يف ورش�ات عمل تعقدها 
مراك�ز لدراس�ات األم�ن واالس�رتاتيجية، 
محاول�ة  كان�ت  اليم�ن  ح�رب  أن  ع�ن 
الستنس�اخ عك�ي للح�رب عى س�ورية 
باالس�تثمار عى مصادر القوة التي اعتقد 
تأث�ري  عوام�ل  أنه�ا  الصهيوس�عوديون 
حاسمة يف مسار الحرب عى سورية، التي 
كان�ت يف مرحلة الت�وازن الس�لبي عندما 
انطلق�ت الحرب عى اليم�ن، يف ظل قراءة 
صهيوس�عودية أمريكية اوروبية تقول إن 
الجماعات املناوئة للدولة السورية تستمّد 
قوتها م�ن وجود حدود س�ورية مفتوحة 
عى دول داعمة تؤمن لها الظهري والس�ند 
والتموي�ل والتس�ليح وجل�ب اآلالف م�ن 
املس�لحني، وباملقابل فإن الدولة السورية 
تس�تمّد قوتها م�ن كونها تمث�ل الرشعية 
الدس�تورية املع�رتف به�ا دولي�اً، والت�ي 
تقوم ب�إدارة املؤسس�ات األمني�ة واملالية 
والخدمّي�ة، فج�اءت الح�رب ع�ى اليمن 
تس�تثمر عى حص�ار كامل يقط�ع حتى 
اله�واء ع�ن أنصار الل�ه براً وبح�راً وجواً، 
وبالتوازي االس�تثمار عى عنوان الرشعّية 
الدستورية اليمنية كغطاء لخوض الحرب 
ومحاولة تفعيل مؤسس�ات هذه الرشعية 
عس�كرياً وأمنياً ومالي�اً وخدمّياً، المتالك 
موقع متفّوق يف القدرة عى حسم الحرب، 
التي توقعت الدراسات أنها ستحسم خالل 

أسابيع أو شهور، لهذين االعتبارين.
تق�ول الق�راءة األوروبّية األش�ّد تعمقاً يف 
ق�راءة رسدّية عن الحرب�ني أن عام 2015 

ال�ذي كان مفصلي�اً فيهما، كع�ام لتوازن 
س�لبّي يف سورية ولبدء الحرب عى اليمن، 
ش�كل نقطة انطالق ملس�ارين متعاكسني 
يف الحربني، ففي سورية بدأت االنتصارات 
تظهر لصالح الدولة السورية، ثم تتدحرج 
ع�ى مس�احة الجغرافيا الس�ورية، بينما 
ب�دأت التعقي�دات تكرب بوج�ه ما يفرتض 
أنها الدولة اليمنّية املدعومة سعودياً ومن 
خلفه�ا حلف دويل إقليمّي كبري، وجد فيها 
فرصة لحرب بالوكالة عى إيران يف مرحلة 
وصف�ت بمرحلة الضغ�وط القصوى عى 
إي�ران، ويف ظ�ل إدارة أمريكي�ة برئاس�ة 
الرئي�س الس�ابق دونال�د ترام�ب وف�رت 
له�ذه الحرب كل أس�باب الف�وز، ويقارن 
املس�ؤولون األوروبيون الس�ابقون الذين 

رافق�وا من مواق�ع مس�ؤولياتهم مراحل 
هامة م�ن الحربني، أن حج�م الدعم الذي 
حصلت عليه الدولة الس�ورية من روس�يا 
وإيران وح�زب الله، أقل بكث�ري من حجم 
املش�اركة الس�عودية والغربي�ة يف الحرب 
التي اتخذت من عنوان دعم الدولة اليمنّية 
شعاراً لها، سواء بحجم قوة النار أو حجم 
األموال أو عديد املقاتلني، بينما حجم الدعم 
ال�ذي حازت�ه الجماع�ات املناوئ�ة للدولة 
السورية عرب الحدود ماالً وسالحاً وعديداً، 
بم�ا يف ذل�ك التح�دي ال�ذي مثل�ه ظه�ور 
تنظي�م داعش، يمث�ل أضعاف�اً مضاعفة 
مل�ا وصل ألنصار الل�ه يف ظل حصار تمّكن 
من إغالق محك�م للمنافذ الربية والبحرية 
والجوية، وال يمكن بالتايل قراءة النتيجتني 

املتعاكس�تني للحربني إال بق�راءة الفوارق 
بني “الدولتني” و”املعارضتني”.

يقول املس�ؤولون األوروبيون الس�ابقون 
يف ورش عم�ل ش�اركوا فيه�ا حديث�اً، إن 
ع�ى الضفت�ني االفرتاضيتني يف التس�مية 
ملف�ردة الدول�ة واملعارض�ة هن�ا وهن�اك 
تكمن كلمة ال�رس، فعى ضفة الدولة نرى 
يف س�ورية رئيس�اً لم يغادر بل�ده ومكتبه 
يف قلب الس�اعات األش�ّد خط�راً يف الحرب 
فيما كانت القذائف تتس�اقط قرب القرص 
الجمهوري، وجيشاً متماسكاً يقاتل بروح 
استش�هادّية، ورشائح واسعة من الشعب 
الس�وري تعت�رب الحرب حربه�ا بكل يقني 
الحص�ار والضغ�وط  وإيم�ان، وتتحّم�ل 
والتضحي�ات، بينم�ا عى الضف�ة اليمنّية 

رئيس�اً ووزراء وقادة وصوالً اىل مس�توى 
مع�اون الوزير وما دون من مستش�ارين 
ومعاونني يتوّزعون بني الرياض والقاهرة 
وعمان، يعيش�ون يف فنادق خمسة نجوم، 
ويشمل ذلك كبار املس�ؤولني العسكريني، 
بينم�ا يق�ع ع�بء القت�ال ع�ى الجي�ش 
الس�عودّي والجيش اإلمارات�ّي، والجيوش 
التي س�اندتهما كالجيش الس�ودانّي، أما 
ع�ى ضفة املعارض�ة فنرى قائداً وش�عباً 
ومقاتلني يشكلون يف اليمن وحدة متكاملة 
ل�م تغ�ادر معاقله�ا رغ�م رضاوة النريان 
وش�دة الحص�ار، تمل�ك اليق�ني بنرصها، 
وتقّدم التضحيات بال حس�اب من قادتها، 
وباملقابل نرى يف س�ورية قادة يقيمون يف 
فنادق خمسة نجوم يف باريس واسطمبول 
والقاهرة والرياض ودبي، يتنّعمون باملال 
املف�رتض أن�ه مخصص لدع�م معاركهم، 
وق�د تح�ّول َم�ن يف�رتض انه�م ث�وار اىل 
مرتزق�ة ينتقل�ون من بلد اىل بلد لحس�اب 
دول أخ�رى، فيما يس�تندون يف معاركهم 
الت�ي يس�ّوقونها يف اإلعالم ع�ى جماعات 
مصنف�ة إرهابي�ة أمس�كت األرض الت�ي 
يزعم�ون أنه�ا مناطق س�يطرتهم، قتلت 

وذبحت الشعب الذي زعموا أنهم حماته.
يخلص املس�ؤولون األوروبيون السابقون 
يف مقاربته�م اىل الق�ول إن املقارنة تكفي 
لالستنتاج أن األرض ملن يحميها ويضّحي 
ألجله�ا، وأن الصادق�ني يف إيمانه�م بم�ا 
يدافع�ون عن�ه تظهرهم الح�روب، حيث 
أمام�ه  م�كان  وال  داه�م،  امل�وت  خط�ر 
لالس�تعراض والغش، فكما النار تكش�ف 
املع�ادن، تكش�ف الحروب مع�ادن القادة 
وص�دق قضاياهم، ولذلك يب�دو بديهياً أن 
يك�ون الن�رص يف اليمن للس�يد عب�د امللك 
الحوث�ي، وأن يك�ون الن�رص يف س�ورية 
للرئيس بش�ار األس�د، ألن القضي�ة باتت 
واضحة ليس�ت قضية دولة ومعارضة، بل 

قضية الصدق والتضحية.

بقلم/ عادل الجبوري
كانت الق�دس، وما زال�ت، تمثل برمزيته�ا الديني�ة والتاريخية 
واملعنوية العنوان األبرز واألهم يف القضية الفلسطينية، ألنها عى 
مدى أكثر من س�بعة عق�ود من الزمن، أي منذ تأس�يس الكيان 
الصهيون�ي الغاص�ب بدع�م ومباركة الق�وى الدولي�ة الكربى، 
تعرضت لشتى صنوف االنتهاكات واالعتداءات والتجاوزات التي 
أريد م�ن ورائها طمس هوية تلك املدين�ة، وإلصاق هوية أخرى 
بها مش�وهة وزائفة، تعك�س حقيقة الواقع ال�ذي راحت تعمل 
عى تكريس�ه عصابات العقي�دة الصهيوني�ة املنحرفة بمختلف 
األس�اليب والوس�ائل واألدوات القمعية ضد الشعب الفلسطيني 
املس�لم، مس�تفيدة م�ن تش�جيع واس�ناد س�يايس وعس�كري 
وإعالم�ي غري  محدود من الوالي�ات املتحدة األمريكية وبريطانيا 
ودول غربية اخ�رى، مضاًفا اليه صمت وخنوع وانهزام من قبل 

أنظمة وحكومات دول عربية واسالمية عديدة.
وال ش�ك أنه لم يكن مقبواًل وال معقواًل أن تتعرض قبلة املسلمني 
األوىل لسلسلة متواصلة من االنتهاكات والتجاوزات واالعتداءات 

دون أن يك�ون هن�اك رد فعل، أو أن رد الفعل لم يكن بمس�توى 
الحدث، ولعل هذا ما استش�عره مفجر الثورة االسالمية يف ايران 
اية الل�ه العظمى اإلمام الخميني)قدس( من�ذ وقت مبكر، حتى 
أن�ه أفرد حيزًا كب�رًيا للقضية الفلس�طينية يف مجمل أطروحاته 
السياس�ية والفكري�ة وأوضح أهمية ومكان�ة القدس يف نفوس 
ومشاعر املسلمني عى اختالف طوائفهم وقومياتهم ومشاربهم، 
ليتجى ذلك االهتمام عملًيا وبأوضح صورة يف الس�ابع من شهر 
اب-اغسطس من عام 1979 بإعالنه تحديد آخر جمعة من شهر 
رمض�ان من كل عام يوًما عاملًيا للق�دس، وكان ذلك بعد انتصار 
الثورة االس�المية بستة ش�هور، حيث كانت التحديات واملخاطر 

املحدقة بها من الداخل والخارج كبرية وكثرية جًدا.
ومن�ذ ذلك الوق�ت وحتى اآلن، بات�ت الجمعة األخرية من ش�هر 
رمضان املبارك معلًما واسًعا وعريًضا إلبراز كل أشكال ومظاهر 

االنتصار لفلسطني والقدس الرشيف.  
فاالنتص�ار التاريخي الكبري للثورة اإلس�المية يف ايران عى واحد 
من أعتى األنظمة الديكتاتورية واالستبدادية يف املنطقة والعالم، 

كان ايذان�ا ببزوغ عهد جديد يختلف بالكامل عن العهد الس�ابق 
له، رغم كثرة املؤامرات وفداحة املخاطر والتحديات.

ولعل الشعب الفلسطيني الذي ذاق شتى صنوف املآيس والويالت 
عى ي�د الكيان الصهيون�ي الغاصب والقوى الدولي�ة واالقليمية 
الت�ي ل�م تكن حق�وق االنس�ان بالنس�بة لها س�وى ش�عارات 
وادعاءات تستغلها لفرض أجنداتها وتمرير مصالحها، لعل ذلك 
الش�عب املظلوم استش�عر منذ وق�ت مبكر ما يمك�ن أن تحدثه 
الث�ورة االس�المية م�ن أثر كبري يف مس�رية نضال�ه املرشوع من 
أجل اس�تعادة أرضه وقدسه وعزته وكرامته، وبداًل من أن يكون 
النظ�ام الحاكم يف ايران حليًفا اس�رتاتيجًيا للكي�ان الصهيوني، 
فإن�ه أصبح بع�د انتصار الث�ورة يمثل خ�ط املواجه�ة والدفاع 
األول، وألن القضي�ة الفلس�طينية ال تعن�ي العرب فحس�ب، بل 
تعني املس�لمني عى وجه العموم، واالنسانية قاطبة، فإن اإلمام 
الخميني أراد أن تكون رسالة الدعم واالسناد والنرصة متواصلة 
ال انقط�اع فيها م�ا دام االحتالل قائًما ومع�ه كل مظاهر الظلم 

والقمع والحيف واالستبداد ومصادرة الحقوق.

والي�وم، بعد اثنني وأربعني عاًما من مب�ادرة يوم القدس العاملي 
تبل�ورت حقائ�ق ومعطي�ات كثرية وكب�رية ع�ى أرض الواقع، 
من بينها، فش�ل كل مش�اريع ومخططات التطبي�ع مع الكيان 
الصهيون�ي، ب�دًءا من اتفاقي�ات كامب ديفيد املذل�ة بني النظام 

امل�رصي والكيان الصهيوني يف أواخر س�بعينيات القرن املايض، 
م�روًرا باتفاقيات أوس�لو ومدريد ووادي عربة وواي بالنتيش�ن 
وغريه�ا، وانته�اًء باتفاقي�ات التطبي�ع األخ�رية م�ع األنظم�ة 

الحاكمة يف اإلمارات والبحرين واملغرب.
ويف ي�وم الق�دس العامل�ي، حينم�ا يخ�رج ع�رشات املالي�ني من 
الن�اس، بتوجهاته�م وانتماءاتهم ومش�اربهم املختلفة، ليعربوا 
ع�ن رفضهم لالحتالل وما ترت�ب ويرتتب عليه من ظلم وطغيان 
وس�لب للحق�وق، ويع�ربوا ع�ن دعمه�م ونرصتهم لفلس�طني 
والقدس، ف�إن ذلك يعني ال�يء الكثري، وحينما تضج ش�وارع 
العواص�م وامل�دن املختلفة، ووس�ائل اإلع�الم املرئي�ة واملقروءة 
واملسموعة، ومنصات الفضاء االلكرتوني، بشتى مظاهر وصور 
واش�كال الرف�ض للكيان الصهيون�ي والتعاطف مع فلس�طني، 
فهذا يؤرش - بل يؤكد - أن القراءة املبكرة لإلمام الخميني، كانت 
ق�راءة واعية وعميقة ودقيقة، وأن من اختاروا الس�ري يف طريق 
التنازل والخضوع والركون، كانت حساباتهم خاطئة، وأهدافهم 

ضيقة، وأوراقهم خارسة.

القوات التركية في العراق ... مشكلة تبحث عن حلول

بين سورية واليمن قراءة أوروبّية

منذ ثمانينيات القرن والماضي وتركيا تجد في االراضي العراقية مسرحًا لعملياتها ضد حزب العمال الكردستاني )p.k.k( لكنها لم تستطع ان 
تسجل نصرًا على هذا الحزب، حيث تشهد المناطق التركية معارك شديدة بين القوات التركية والـ)p.k.k( وضحايا القوات التركية يزداد كل عام.

الحكومات العراقية رغم تعاقبها لم تفلح ان تجد حاًل لهذا الحزب الذي يختبئ احيانًا داخل المناطق الوعرة في شمال العراق، خاصة وانه يلقى 
دعمًا من اكراد هذه المناطق السباب عرقية وغيرها.

يوم القدس العالمي .. انتصار لمظلومية شعب وتاريخ أمة
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نفى رئيس الهيأة التطبيعية اياد بنيان، 
ق�رار الهيأة بتس�مية املدرب االس�باني 
باك�و هرييرا مدرب�ا للمنتخ�ب االوملبي 

العراقي.
وق�ال بني�ان ان »املوض�وع لم يحس�م 
بعد«، مبينا ان »النقاش مازال مس�تمرا 

لحسم األمر«.
قائم�ا  م�ازال  »االختي�ار  ان  واض�اف 
االس�باني  او  الهولن�دي  امل�درب  ب�ن 

الختيار احده�م لقيادة املنتخب االوملبي 
العراقي«.

واب�دى اس�تغرابه لن�ر مواق�ع ع�ن 
تس�مية الهيأة امل�درب االس�باني باكو 
هريي�را لقي�ادة املنتخب االوملب�ي بدون 

مصدر رسمي.
التطبيعي�ة يف االتح�اد  الهي�أة  وكان�ت 
العراقي لكرة القدم، قررت يف اجتماعها 
األخ�ري الذي عقد بمقر االتحاد برئاس�ة 

رئي�س التطبيعي�ة إي�اد بني�ان وبقي�ة 
األعض�اء، واألمن الع�ام محمد فرحان، 
ترحي�ل مدربي منتخ�ب الش�باب الذي 
جث�ري  قحط�ان  الكابت�ن  يق�وده  كان 
املنتخ�ب األوملب�ي  كمس�اعدين مل�درب 
األجنب�ي الذي سيتس�لم مهمت�ه قريبا، 
وتس�مية )عماد محم�د( مدرباً ملنتخب 
منتخ�ب  مدرب�ي  وترحي�ل  الش�باب، 

األشبال إىل مراكز املوهبة.

اىل ذلك ق�ررت الهيئة التطبيعية لالتحاد 
العراق�ي لك�رة الق�دم، تأجي�ل الجولة 
الثانية والثالثن من منافس�ات الدوري 
املمت�از، إىل م�ا بع�د انته�اء التصفيات 
املزدوجة التي س�تقام يف البحرين بداية 

الشهر املقبل.
ويهدف االتحاد العراق�ي بهذا القرار إىل 
منح الفرصة كاملة للمنتخب لالستعداد 
املث�ايل ملباريات التصفي�ات، وفقا لرؤية 

املدرب كاتانيتش.
وجاء ق�رار التأجيل بعد انتهاء مباريات 
الرطة والق�وة الجوية يف دوري أبطال 
آس�يا، حيث يضمان أكرب عدد من العبي 

املنتخب.
ويتص�در املنتخ�ب العراق�ي املجموع�ة 
الثالثة يف التصفيات اآلسيوية برصيد 11 
نقطة، ويتطل�ع لتحقيق آمال الجمهور 

بالتأهل لكأس العالم 2022.

أكد م�درب الح�دود عم�ار حس�ن، أن الفريق 
سيكافح يف املباريات املتبقية، لضمان البقاء يف 

الدوري املمتاز.
وقال حسن »الحدود اس�تنزف نقاطا كثرية يف 
الدور األول وكذلك بداية ال�دور الثاني، وبالتايل 
تراج�ع الفري�ق للمركز األخ�ري يف الالئحة، 
ومن�ذ اس�تالمي املهم�ة واملعالجات 
مس�تمرة وفق املتوفر من الالعبن 

واإلمكانيات، إضافة إىل معالجة العامل النفيس 
الذي بات مؤثرا بشكل كبري عىل عطاء الفريق«.
وب�ن أن »الح�دود ق�دم يف املبارات�ن األخريتن 
مس�توى ممي�زا، رغ�م أن الفري�ق يعان�ي من 
إصاب�ات متكررة وع�دم اكتم�ال الصفوف، ما 

يمنح الحدود بارقة أمل للنجاة من الهبوط«.

املتبقي�ة  املواجه�ات  »جمي�ع  أن  إىل  وأش�ار 

مباري�ات الخيار الواح�د، وعلينا 
تف�ادي  أج�ل  م�ن  نقات�ل  أن 
والعزيم�ة  ف�اإلرصار  الهب�وط، 
س�الحنا يف تحدي املوقف املحرج 
الذي نمر به، واالبتعاد من مؤخرة 

الرتتيب«.
الئح�ة  يتذي�ل  الح�دود  أن  إىل  يش�ار 

الرتتيب برصيد 22 نقطة.

التطبيعية تنفي تسمية هيريرا مدربا 
لالولمبي وتوقف الدوري الممتاز

عمار حسين: الحدود سيسعى لتفادي الهبوط

منتخب الصاالت يخوض ثالث مواجهات في دبي 

كبيان: سنحترم قرارات محكمة »كاس«

سيلفا وريفاز يغيبان 
عن الشرطة

مقترح يسبق 
الحدث!

نع�رف جي�داً حج�م الجه�ود الكب�رية الت�ي ُبِذل�ت م�ن العدي�د من 
الش�خصيات الرياضية املس�ؤولة والنجوم املؤّثرين بهدف استضافة 
مدينة البرصة لبطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم بنسختها 25، 
مثلم�ا ندرك تمام�اً أن خطف البرصة لهذا الح�ق الغائب، منذ خمس 
نسخ سابقة، وأرِجئ اإلعالن الرسمي عنها حتى قبل أيام يف الدوحة، 
لم يكن س�هل املن�ال أبداً، بل ج�اء ليكتب نرصاً عراقي�اً عىل الصعيد 
الخليجي، والذي لم يكن ليحصل إال بدعم األش�قاء وموقفهم املساند 

للعراق وجمهوره التوّاق الستضافة تأجلت 42 عاماً!
ووفق�اً لألجندة التي َرس�َمْت مالم�ح النجاح املؤّط�ر بمواِقف كتبها 
التأري�خ، حيث موعد احتض�ان مدينة البرصة، ثغر العراق الباس�م، 
ألخوتن�ا األحب�ة، فإن من بن تلك املقرتحات أن تق�ام بطولة الخليج 
خالل ش�هر ترين الثاني املقبل، وهو موعد ممّيز من حيث التوقيت 
وأح�وال الطقس واألج�واء املثالي�ة وتس�بق املوندي�ال العربي الذي 
تضّيف�ه العاصمة القطرية الدوحة بش�هٍر واحٍد، وتت�الءم مع فرتة 
التحضريات الرس�مية للمرحلة الحاس�مة من التصفي�ات املزدوجة 
ملونديال 2022 كأس آس�يا يف الص�ن عام 2023 التي تقام عىل أغلب 

التقديرات مطلع العام القادم.
وحت�ى نك�ون عىل املح�ّك يف كاف�ة االتجاه�ات، ونتج�اوز العراقيل 
واالرهاص�ات بأمكانياتن�ا، وندّش�ن االس�تضافة الخليجية بطريقة 
اس�تباقية للحدث اإلقليم�ي، ُمختربي�ن قدراتنا اإلداري�ة واإلعالمية 
والجه�ود الواقعية والدعم اللوجس�تي املُقدَّم لكافة اللجان املُش�كلة 
والدوائ�ر العاملة، باحثن عن فرصة إثبات الجدارة بالش�كل األكمل 
واألمث�ل امللتحقن بركب ال�دول التي ُتنّظم االس�تحقاقات لتصل اىل 
درج�ة النجاح الفعيل ع�ىل أرض الواقع، فإن مق�رتح تنظيم بطولة 
أقليمية وبمش�اركة فّعالة، أصبحت مهّمة ومؤّثرة يف تلك الفرتة التي 

تسبق بطولة إقامة كأس الخليج يف مدينة البرصة!
أجل.. م�ن املهّم جداً أن تقوم وزارة الش�باب والرياضة وبالتنس�يق 
م�ع اتحاد ك�رة الق�دم والجه�ات اإلداري�ة يف محافظ�ة البرصة أن 
ُتفّع�ل مقرتح تنظي�م بطولة تض�م منتخبات املنطق�ة أو عىل األقل 
دول الج�وار وأن يك�ون تمثيله�ا بمنتخباته�ا الوطني�ة األوىل، وأن 
ُتخّص�ص جوائز مهّمة للمش�اركن والفائزين، ك�راً للجمود الذي 
َغلَب الواقع وتجاوزه بمس�افات ش�اهقة، وكل ذلك م�ن أجل إعادة 
الع�راق اىل الواجهة، مثلما س�يكون تأثري هذه البطولة فرصة مثالية 
مهمة لتقييم مدى التواجد بش�أن هكذا حَدْث رشيطة أن ترتبط اسم 
البطولة املقرتحة أو تكون معنية بأس�م السالم ليضمن حينها كيفة 

تأدية رسالة الرياضة وترسيخاً ملفهوم املحبة والتسامح!
اعتق�د أن مدينة البرصة وإمكاناتها س�َتخترُب نفس�ها بنفس�ها من 
خ�الل الدخول يف امتحان ُمهم باس�تضافة بطولة ودية وبمش�اركة 
العديد من املنتخبات مثل األردن وإيران وتركيا والس�عودية والكويت 
وسوريا وقطر ولبنان واإلمارات وُعمان والبحرين وفلسطن وغريها 
م�ن دول أفريقية وآس�يوية تؤّك�د أن العراق يلع�ب دوراً ريادّياً يف لّم 
الش�مل، مثلما س�تكون فرص�ة فنية مثالي�ة للمنتخ�ب الوطني يف 
معرف�ة موقعه من حيث املس�توى مع بقية الدولة املتنافس�ة ودول 
املنطقة وتمنح فرص�ة إيجابية للمالك التدريبي للمنتخب يف الوقوف 
ع�ىل برنامج اس�تعدادي يف غاية اإليجابية قب�ل بطولة كأس الخليج 

التي تضيفها فيحاء الوطن!
م�ن املهم ج�داً أن نس�تعيد الري�ادة عرب بواب�ة الب�رصة، وأن ندعم 
املنتخب الوطني، وُنقّيم أنفس�نا بأنفس�نا ونصل اىل مرحلة النضوج 
يف احتضان الضيوف، وكيفية إيجاد طرق تس�هم يف تحريك الش�ارع 
الري�ايض باتج�اه ُيغرّي من بوصل�ة اللعب خارج ح�دود الوطن، بعد 
أن س�ِئمنا الرتح�ال هن�ا وهناك لس�نن طويلة، وإضاف�ة لكل ذلك، 
ف�إن حج�م التحرّكات ودرج�ات النج�اح املتحّققة والُتق�ارب معه، 
ق�د تجعل رئيس االتحاد ال�دويل لكرة الق�دم FIFA جياني إنفانتينو 
أن يك�ون حارضاً يف محف�ٍل وّدي قد يصل اىل اعتم�اد البطولة دولية 
وتدخل ضم�ن روزنامة االتحاد الدويل إذا م�ا وصلت اىل املعيار الدويل 
وتقَطع أوصال الحظر الذي نال مّنا الكثري، مع املس�اندة املُقّدمة من 
قبل رئيس االتحاد اآلس�يوي لكرة القدم الش�يخ س�لمان بن إبراهيم 
آل خليف�ة وتبنيه مع إنفانتينو قضي�ة رفع الحظر عن كافة املالعب 

العراقية النتفاء الحاجة تماماً من استمراره.
ويف رأينا أن العراق س�يرضُب أكثر من عصف�ور بحجر إقامة بطولة 
دولي�ة تس�بق كأس الخلي�ج وتمنح فريقن�ا الوطني فرص�ة مثالية 
للتجّمع وخ�وض مباريات تحضريية لكأس الخلي�ج وبطولة العرب 
بالتصفيات املزدوجة بفرتات مثالية للغاية، هذا اىل جانب دعم قضية 
رفع الحظر وتوجيه رسالة السالم اىل كل العالم.. مقرتح أضعُه أمام 
الدولة العراقي�ة متمّثلة برئيس الحكومة ووزير الش�باب والرياضة 
بهدف دراس�ة األم�ر وتحقيقه عىل أرض الواقع، م�ع اعتبار البرصة 
عاصم�ة الرياض�ة العراقية بفعل وج�ود ثالثة من املالع�ب الجديدة 
وباملواصف�ات الت�ي تس�تحق أن تضّي�ف بطول�ة ودية قب�ل الحدث 

الخليجي املرتقب!

عمار ساطع

حدد امل�الك الطبي لفري�ق الرطة، 
مدة غياب املحرتفن الربازييل رافاييل 

سيلفا، والفنزوييل ريفاز.
وبموج�ِب الفحوص�ات الطبي�ة التي 
أجري�ت لالع�ب س�يلفا يف الس�عودية 
وبغ�داد، فقد تأكد غياب�ه عن املالعب 
مل�دة ش�هر ونصف، م�ا يعن�ي تغيبه 

عما تبق�ى من مباريات ال�دوري املمتاز وبطولة 
الكأس.

ويحت�اج الالعب ريف�از إىل مدة أق�رص للتأهيل، 
بغية عودته من جديد إىل التدريب.

أثن�اء  الالعب�ن تعرض�ا لإلصاب�ة  أن  إىل  يش�ار 
مش�اركتهما مع الفري�ق يف دوري أبطال آس�يا، 
التي اختتمت مؤخرا يف اململكة العربية السعودية.

اختتم املنتخ�ب العراقي لك�رة الصاالت، 
معس�كره الداخ�يل يف النج�ف، يف إط�ار 
امللح�ق  يف  تايالن�د  ملواجه�ة  التحض�ري 

اآلسيوي املؤهل لكأس العالم.
وم�ن املنتظ�ر أن تغ�ادر بعث�ة املنتخ�ب 
األس�بوع  منتص�ف  دب�ي،  إىل  العراق�ي 
املقبل، إلقامة معسكر تدريبي قصري، مع 
خوض مباريات ودية أمام لبنان وفيتنام 

واإلمارات.
وق�ال هيثم بعي�وي مدير الجه�از الفني 
ألس�ود الرافدي�ن »التحض�ريات جاري�ة 
عىل قدم وس�اق، رغم ق�رص فرتة اإلعداد 
واالبتعاد عن املشاركات الخارجية بسبب 

جائحة كورونا«.
وأض�اف »الهيئ�ة التطبيعي�ة يف االتح�اد 
العراقي، وفرت معس�كر دب�ي، نأمل من 
خالل�ه الوص�ول إىل درج�ة مثالي�ة م�ن 
التحض�ري«. ون�وه »ركزن�ا يف املعس�كر 

الداخ�يل ع�ىل الجان�ب التكتيك�ي وآلية 
توظي�ف األداء الف�ردي والجماعي داخل 
امللع�ب، وكذل�ك الرتكي�ز ع�ىل الجانبن 
الذهني والنف�يس، إضافة إىل كيفية رفع 

منسوب اللياقة البدنية لدى الالعبن«.
وأت�م »تايالن�د م�ن املنتخب�ات القوية يف 

الق�ارة اآلس�يوية، يجب علين�ا التحضري 
الجي�د وب�ذل املزي�د م�ن الجه�د للظفر 

ببطاقة التأهل للمونديال«.
م�ن جهته أعل�ن االتحاد اآلس�يوي لكرة 
الق�دم، مواعيد مباري�ات منتخبي لبنان 
والع�راق يف التصفي�ات املؤهل�ة ل�كأس 

يف   2021 الص�االت  لك�رة  العال�م 
ليتوانيا.  ويخوض لبنان مواجهة 
قوية أمام فيتنام، يف حن يواجه 

العراق تايالند ذهابا وإيابا.
الذهاب

تايالن�د:   - الع�راق  آي�ار:   20
الس�اعة  خورف�كان،  صال�ة 

1:00 ظهرا. 
23 آي�ار: فيتن�ام - لبنان: صالة 

 7:00 الس�اعة  خورف�كان، 
مساء. 

اإلياب
25 آيار: تايالند - العراق: 

خورف�كان،  صال�ة 
الساعة 3:00 عرصا.

لبنان - فيتنام: صالة 
الساعة  خورفكان، 

7:00 مساء.

اكد رئيس اتحاد الس�باحة خالد كبيان، انه س�يحرتم اي قرار 
يصدر من محكمة النزاعات الرياضية الدولية »كاس«.

وق�ال كبيان يف بي�ان تابعته /املراقب العراق�ي/ ان »محكمة 
»كاس« الدولية س�تصدر قرارها قريبا فيم�ا يتعلق بالقضية 

املرفوعة من املدعي حول رشعية رئاسة كبيان لالتحاد«.
واض�اف كبيان »نعتقد جازمن بان القرار س�يعطي الرعية 
ام�ا لخالد كبي�ان او لرمد عب�د االله، كون املدعي س�بق ان 
لجأ اىل القض�اء العراقي وردت دعوته وكذل�ك تم اقصاءه من 
قبل اللجنة القضائية املرفة ع�ىل انتخابات املكتب التنفيذي 
للجنة االوملبي�ة النتهاكه قواعد الخلق الري�ايض وصدور قرار 

من محكم�ة النزاع�ات الرياضية بالغ�اء انتخابات 
املكتب التنفيذي 2020 لنفس الس�بب اعاله وكذلك 
ص�دور ق�رار اداري بعزله م�ن وظيفت�ه من قبل 
وزارة الش�باب والرياض�ة«. وب�ن رئي�س اتح�اد 
الس�باحة ان »املدعي لن يس�تلم اي  منصب اداري 
بأي مؤسسة رياضية ال حارضاً و ال مستقبالً« مع 

مالحظة بان محكمة كاس ستقول كلمتها بالنهاية 
وسنحرتمه«. يذكر ان رئيس اتحاد السباحة السابق 

رسمد عبد االله، لجأ اىل محكمة كاس بعد قرار االتحاد 
الدويل بابعاده عن اتحاد السباحة العراقي.



اإلنجليزي�ة  الصح�ف  اهتم�ت 
نص�ف  م�ن  آرس�نال  بخ�روج 
نهائ�ي ال�دوري األوروب�ي عقب 
تعادله س�لبًيا أمس أمام فياريال 
اإلسباني، إىل جانب تسليط الضوء 
ع�ى تأه�ل مانشس�ر يونايتد إىل 
نهائي نفس املس�ابقة بع�د تجاوز 
صحيف�ة  اإليطايل.وعنون�ت  روم�ا 
»دي�ي تليجراف«: »خ�ايل الوفاض..

انتهاء موس�م آرس�نال بعد الفشل يف 
تحقي�ق أي يشء«.أم�ا صحيف�ة »ديي 

ميل« فكتبت: »يأس آرس�نال بعد فقدان 
فرص�ة مواجه�ة اليونايت�د يف النهائي«.

تش�يليس  »نج�وم  كتب�ت:  الجان�ب  ويف 
يتقاس�مون 11 ملي�ون جنيه إس�رليني 
كحواف�ز«، يف إش�ارة إىل املكاف�آت الت�ي 
تنتظر العبي تش�يليس يف ح�ال تتويجهم 
بثنائي�ة كأس االتحاد اإلنجلي�زي ودوري 

أبط�ال أوروبا.وبدورها عنون�ت »الجادريان«: 
»فرح وآلم أوروبا.. اليونايتد يف النهائي وآرسنال 

يخفق«.من جانبها كتبت: »التايمز«: »آرس�نال 
فقط من يخذل الربيمريليج«.كما عنونت مريور: 

»املدفعجي�ة يقدم�ون عرًض�ا كئيًب�ا مع س�قوط 
رجال أرتيتا ومواجهة عدم وجود مباريات أوروبية 
املوس�م املقبل«.وكتبت يف األس�فل: »ثنائية كافاني 

تقود اليونايتد إىل النهائي«.

أكد جراه�ام بوتر مدرب برايتون آند هوف ألبيون، 
أن�ه يركز فقط عى وظيفت�ه الحالية مع ناديه وال 
يهتم بالشائعات والتكهنات، التي ترشحه بعضها 
لتويل تدري�ب توتنهام هوتس�بري اللندني.وتوقعت 
تقاري�ر إعالمية يف بريطانيا أن يت�وىل بوتر تدريب 
توتنهام، بعد اس�تغناء األخري ع�ن مدربه الربتغايل 
جوزي�ه موريني�و الش�هر امل�ايض، وتعيينه العب 
الوس�ط السابق رايان ميس�ون مدربا مؤقتا حتى 

نهاية املوسم.
وقال بول باربر الرئيس التنفيذي لربايتون يف وقت 

سابق، إن النادي ال يخطط لالستغناء عن بوتر.

أم�ام  أرض�ه  خ�ارج  برايت�ون  مب�اراة  وقب�ل 
ولفرهامبت�ون يف ال�دوري اإلنجلي�زي اليوم األحد، 
عل�ق بوت�ر: »تركيزي منص�ب عى مهمت�ي هنا.. 
ال ي�زال لدين�ا الكثري م�ن العمل هنا، وأن�ا بالفعل 
س�عيد«.وأكد بوتر أن الش�ائعات والتكهنات سواء 
كانت س�لبية أو إيجابية، ه�ي جزء من مجال كرة 

القدم يف الوقت الحايل.
ويحت�ل برايت�ون املرك�ز 15 ب�ن ف�رق ال�دوري 
اإلنجليزي برصيد 37 نقطة، وس�يضمن استمراره 
ع�ى  ف�از  إذا  املقب�ل،  املوس�م  الكب�ار  دوري  يف 

وولفرهامبتون اليوم األحد.

واف�ق االتح�اد األوروب�ي، عى إع�ادة دمج 9 م�ن األندية 
املؤسس�ة للسوبرليغ، مرة أخرى يف بطوالت يويفا، لكن ال 
تزال هناك تهديدات باتخاذ إجراءات قوية ضد ريال مدريد 
وبرش�لونة ويوفنتوس.وكان يويفا أعلن، يف بيان رسمي، 
ع�ودة 9 أندي�ة إىل بط�والت االتحاد األوروب�ي، كما فرض 
عليه�ا عقوب�ات مخففة.ووفًقا لصحيفة »م�اركا«، فإن 
األندية املس�تمرة يف الس�وبرليغ )ريال مدريد وبرش�لونة 
ويوفنتوس( مهددة باالس�تبعاد من دوري أبطال أوروبا.

وأش�ارت إىل أن�ه رغ�م صعوبة تخي�ل هذا الوض�ع، لكنه 
ق�د يح�دث يف موس�م 2021-2022، إال أن يويفا يبذل ما 
بوس�عه ملنع ح�دوث ذلك عن طريق االجتماع�ات املقبلة.

ويري�د االتح�اد األوروبي من األندية الثالث�ة، التوقيع عى 

نفس الوثيقة التي وافقت عليها األندية التس�عة األخرى، 
لكن ذلك لن يتحقق بس�هولة، وقد يتطلب إرس�ال خطاب 
ش�ديد اللهجة إىل األندية الثالثة املذكورة.ويعتقد يويفا أن 
الس�وبرليج انهار بالفعل عقب ع�ودة 9 أندية إىل بطوالت 
االتح�اد األوروبي، والتزامها بعدم املش�اركة مس�تقباًل يف 
أي بطول�ة انفصالية.لك�ن األندية الثالث�ة ال ترى الوضع 
بهذه الصورة، وقد تطالب األندية التسعة بتعويضات عن 
االنسحاب من السوبر ليج.وأوضحت أن السوق اإلسبانية 
س�تخرس أكثر من غريها عى مس�توى حقوق بث دوري 
األبطال يف املوسم املقبل، إذا تم استبعاد الريال وبرشلونة، 
ويمك�ن ملجموعة »موفيس�تار« أن تطال�ب بتعويض من 

قطبي إسبانيا، عن الخسائر املحتملة لها.

أن  صحف�ي،  تقري�ر  ذك�ر 
الثنائ�ي زي�ن الدي�ن زيدان، 
املدي�ر الفني لري�ال مدريد، 
وإيف�ان جين�ارو جات�وزو 
ناب�ويل، مرش�حان  م�درب 
لقي�ادة يوفنت�وس، خلًف�ا 
ألندريا بريلو، عقب نهاية 

املوس�م.

ويواجه بريلو، ش�بح اإلقالة من 
منصبه، بعد توديع دوري أبطال 
أوروب�ا م�ن ثم�ن النهائ�ي، إىل 
جانب خس�ارة لقب الكالتشيو، 
وعدم حسم مركز مؤهل لدوري 
األبطال قبل 4 جوالت من نهاية 

املوسم. 
»توت�و  صحيف�ة  وبحس�ب 

س�بورت«، فقد تم تداول اس�م 
الثنائ�ي زيدان وجات�وزو داخل 
يوفنتوس، كمرشحن محتملن 

لخالفة بريلو.
وارتبط اس�م زيدان بتويل قيادة 
يوفنت�وس يف وقت س�ابق، بناء 
عى رغبة من أندريا أنييي رئيس 
الن�ادي، لك�ن امل�درب الفرنيس 

فضل العودة لريال مدريد.
وأضاف�ت الصحيف�ة، أن رات�ب 
زي�دان البالغ 12 مليون يورو يف 
املوسم، يشكل عقبة أمام اليويف، 
خاصة يف ظل األزمة االقتصادية 

التي يعاني منها الفريق.
وح�ال الفش�ل يف التعاق�د م�ع 
زيدان، س�يكون جات�وزو خياًرا 

أق�ل تكلف�ة، حي�ث اق�رب من 
مغ�ادرة نابويل بنهاية املوس�م، 
وبالت�ايل س�يكون التعاق�د معه 

أسهل.
ميندي�ز  خورخ�ي  ويرتب�ط 
وكي�ل جات�وزو، بعالق�ة جيدة 
م�ع مس�ئويل يوفنت�وس، مم�ا 
قي�ادة  تولي�ه  فرص�ة  يس�هل 

البيانكونريي.
ونوه�ت الصحيفة، بأن أليجري 
مرش�ح أيًضا لقيادة يوفنتوس، 
إال أن عودته مرة أخرى مرتبطة 
فابي�و  الثنائ�ي  باس�تمرار 

باراتيتيس وبافيل نيدفيد.
م�ن جه�ة اخرى أثنى س�يمون 
كايري مدافع ميالن، عى إمكانات 
وق�درات الربتغ�ايل كريس�تيانو 
ونال�دو ه�داف يوفنت�وس، قبل 
املواجهة املرتقبة التي س�تجمع 
الفريقن، الي�وم األحد، بالجولة 

35 من الدوري اإليطايل.
وقال كايري يف ترصيحاته لشبكة 
»سكاي سبورت إيطاليا«: »كان 
م�ن دواع�ي رسوري دائًم�ا أن 
ألعب ضده، وذلك منذ املرة األوىل 

من 11 أو 12 عاًما«.
وأضاف »لقد تغري الكثري مقارنة 
بما كان عليه من قبل، لكنه كان 
دائًم�ا بطالً ولي�س هناك حاجة 

ملناقشة هذا األمر«.
الروس�ونريي  مداف�ع  وتاب�ع 
»رونالدو يعيش من أجل تسجيل 
األهداف، يمكن�ه أن يلعب قليالً 
يف املب�اراة، لك�ن إذا كانت هناك 
ك�رة يف الدقيق�ة 90 فإنه يفعل 

كل يشء ليسجل هذا الهدف«.
وأتم »إن�ه متواج�د دائًما طوال 
املباراة، ولهذا السبب كان دائًما 
الق�دم خ�الل  ك�رة  يف ص�دارة 

السنوات ال� 15 األخرية«.

زيدان وجاتوزو يتنافسان على خالفة بيرلو في تدريب يوفنتوس

يويفا يحاول
 إنقاذ ثالثي 
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م�درب  س�انتو،  إس�ربيتو  نون�و  أك�د 
وولفرهامبتون اإلنجليزي، أن مهاجمه راؤول 
خيمينيز سيعرض عى أخصائي يف وقت الحق 
من الش�هر الجاري، بينما يس�تمر تعافيه من 
عملي�ة جراحية إلص�الح ك�رس يف الجمجمة.

وأصي�ب خيمينيز بع�د اصطدامه برأس ديفيد 
لويز مدافع آرس�نال، يف ترشين الثاني املايض، 
وتلق�ى عالج�ا طويال ع�ى أرض امللع�ب، قبل 

نقله إىل املستشفى.
وع�اد خيميني�ز للتدريبات يف ش�باط املايض، 
وأمىض بعض الوقت مع منتخب بالده املكسيك 

خالل العطلة الدولية يف آذار املايض.
ولعب خيمينيز دورا محوريا يف مس�رية فريقه 
املوس�م املايض، عندما أح�رز 27 هدفا وصنع 
10 فرص للتهديف يف جميع املنافس�ات، بينما 
احتل فريقه املركز السابع بالدوري اإلنجليزي، 

ووصل ل�دور الثماني�ة يف ال�دوري األوروب�ي.

وقال نون�و قبل مباراة فريقه اليوم األحد أمام 
برايتون آن�د هوف ألبيون: »س�يخضع راؤول 
للفحص وس�يعرض عى أخصائ�ي يف 18 من 
الش�هر الج�اري، وعندها س�نعرف عى وجه 
الدقة املطل�وب ألننا بحاج�ة إىل الحصول عى 

الضوء األخرض من األخصائي«.
وأض�اف: »وحت�ى يحدث ذل�ك فإن�ه يف كامل 
اللياق�ة لكنن�ا نتخ�ذ احتياط�ات، فيما يتصل 
برضبه الكرة بالرأس أو االحتكاك مع الالعبن 
اآلخرين«.وأك�د نون�و أن العب الوس�ط جواو 
موتيني�و جاه�ز للمش�اركة يف مب�اراة اليوم، 
بع�د غيابه ع�ن آخر مباراتن للفريق، بس�بب 
مش�كلة يف الكاحل.وقب�ل آخ�ر 4 ج�والت من 
املوس�م، يحتل وولفرهامبت�ون املركز 12 بن 
فرق ال�دوري اإلنجليزي العرشي�ن برصيد 42 
نقط�ة، متفوقا بف�ارق 5 نقاط ع�ى برايتون 

الذي يحتل املركز 15.

ينوي برشلونة تقديم مدافعه الفرنيس صامويل 
أومتيتي، كجزء من صفقة سوبر 
يف  إلتمامه�ا  يخط�ط 
املقبل.ووفًقا  الصيف 
»الجازيتا  لصحيف�ة 
س�بورت«  ديلل�و 
ف�إن  اإليطالي�ة، 
كوليبايل،  كاليدو  الس�نغايل 
مدافع نابويل، رحب باالنتقال 
إىل برش�لونة.وأكدت أن برش�لونة يواصل 
س�عيه لتقوية خط الدف�اع، وكوليبايل 
م�ن األس�ماء املطروحة ع�ى طاولة 
النادي الكتالوني منذ فرة طويلة.
وأش�ارت إىل أن كوليبايل صاحب 
ال�29 عاًما، يريد التواجد ضمن 
أكث�ر طموًح�ا م�ن  م�رشوع 
نابويل، ل�ذا يرحب باللعب مع 
برش�لونة يف املوس�م املقبل.
وأوضح�ت أن أوريلي�و دي 

خف�ض مطالبات�ه املالي�ة لورينتي�س، رئيس نابويل، 
إذا حصل من أجل التخي عن كوليبايل،  ببيعه  وسريحب 

يورو.وذكرت الصحيفة أن عى عرض بن 50 و60 مليون 
كوليب�ايل، قطبي مانشسر مهتمان أيًضا  م�ع  بالتعاق�د 

صاموي�ل أومتيت�ي كجزء لكن برش�لونة يمكنه استخدام 
من الصفقة.

خيمينيز يقترب من العودة للمالعب

حس�م نيمار جوني�ور، نجم باريس س�ان 
جريمان، قراره بشأن االستمرار مع النادي 
الفرن�يس من عدم�ه، يف ظل بع�ض األنباء 

التي أفادت باحتمالية رحيله هذا الصيف.
وكشفت صحيفة »ليكيب« يف خرب حرصي 
أن نيمار س�يوقع عى عقد جديد مع س�ان 
جريمان وملدة أربعة مواسم، ليمتد ارتباطه 
بالفريق حتى صيف 2026.وأش�ارت إىل أن 
النج�م الربازيي حس�م قراره بع�د انتظار 
طوي�ل، وجدل كثري، ولن يرح�ل عن أجواء 
ال�دوري الفرن�يس صي�ف الع�ام الجاري.
وانضم الالع�ب الربازيي لصف�وف بي إس 
ج�ي يف صي�ف 2017 قادما من برش�لونة 
اإلس�باني، وينته�ي تعاقده الح�ايل بنهاية 
املوس�م املقب�ل صي�ف 2022.ويع�د نيمار 
جونيور الالعب األغ�ى يف تاريخ كرة القدم 
حيث انض�م لس�ان جريم�ان مقابل كرس 
 222 بقيم�ة  عق�ده  يف  الجزائ�ي  ال�رشط 
ملي�ون يورو.وف�از الالع�ب ب�كل األلقاب 

املحلية الفرنس�ية لكنه عجز 
ع�ن تحقيق الحل�م األكرب 

بالتتويج بدوري األبطال 
ع�ى مدار 4 مواس�م 

مختلفة.

قال م�درب ريال سوس�يداد إيمانول 
الجواس�يل إن التأه�ل للع�ب يف أوروب�ا 

بات أقرب بعد ف�وزه عى إلتيش 2-0، ضمن 
الجول�ة 35 من ال�دوري اإلس�باني.ويف 
ترصيحات بعد املباراة، شدد الجواسيل 
ع�ى رضورة العم�ل من أج�ل امليض 
قدم�ا يف الف�وز باملواجه�ات املتبق�ة 
باملوس�م.وأبرز أهمية التحي بالصرب 
يف مواجه�ة إلت�يش موضح�ا أن�ه أتى 

ثماره القتناص النقاط الثالث.
وبهذا الفوز، رفع ريال سوسيداد 
باملرك�ز  نقط�ة   56 إىل  رصي�ده 
الخام�س، املؤهل لل�دوري األوروبي 
املوسم املقبل، بفارق 4 نقاط عن فياريال السادس.وأوضح 
أنه حاليا يتطلع إىل االلتزام الصعب عى أرض أتلتيكو مدريد 
األربع�اء املقبل بقصد العمل عى ضم�ان »النقاط املتبقية«.

وأك�د أن فريقه »يع�رف الهدف بالفعل وس�نقاتل من أجله 
حتى النهاية«.

كش�ف تقرير صحفي إسباني، آخر التطورات املتعلقة بتجديد عقود نجوم ريال مدريد، وعى 
رأس�هم س�ريجيو راموس، قائد الفريق، الذي سينتهي عقده بنهاية املوسم الجاري.وبحسب 
صحيف�ة »ABC« املقربة من النادي امللكي، كان�ت إدارة املريينجي قد قدمت عرًضا لراموس، 
بالتجدي�د ملوس�م واحد فق�ط، مع تخفيض راتبه الحايل بنس�بة 10%، وهو م�ا رفضه الدويل 
اإلسباني.ويرغب راموس يف التجديد ملوسمن عى األقل، مع الحصول عى نفس راتبه الحايل، 
وفقا لتقارير صحفية.أما بالنسبة للكرواتي لوكا مودريتش، فقد تلقى ذات العرض من ريال 
مدريد، لكنه وافق عليه ورحب بتخفيض راتبه، لرغبته يف إنهاء مسريته بقميص املريينجي. 
وقدم الريال أيضا عرضا للوكاس فاسكيز بالتجديد لثالثة مواسم، مع إمكانية التمديد ملوسم 

إضايف، وزيادة راتبه الذي يبلغ 3.5 مليون يورو يف املوسم.
أما بخصوص داني كارفاخال وكريم بنزيما، فسيقوم األول بتجديد عقده حتى صيف 2024، 

فيما سيجدد الثاني حتى صيف 2023، وسيحصل الثنائي عى زيادة يف الراتب.

راموس يسير عكس العبي
 الريال بشان تجديد العقود

جراهام بوتر يقترب من تدريب توتنهام

لمدة أربعة مواسم..
نيمار يجدد  عقده 
مع سان جيرمان

الجواسيل: سوسيداد اقترب من التأهل األوروبي 

برشلونة يستغل أومتيتي لحسم صفقة كوليبالي

انتهاء موسم آرسنال 
في صدر صحف إنجلترا
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املتنبيالثقافـي

َواَحّر َقلْباُه مّمْن َقلُْبُه َشِبُم
َوَمْن بِجْسمي َوَحايل ِعنَدُه َسَقُم

َما يل أَُكتُِّم ُحّباً َقْد َبرَى َجَسدي
َوَتّدعي ُحبَّ َسيِف الّدْولِة األَُمُم

إْن َكاَن َيْجَمُعَنا ُحبٌّ لُِغرِّتِه
َفلَْيَت أّنا ِبَقْدِر الُحّب َنْقَتِسُم

قد ُزْرُتُه َوُسُيوُف الِهْنِد ُمْغَمَدٌة
َوقد َنَظرُْت إلَْيِه َوالّسُيوُف َدُم

فَكاَن أْحَسَن َخلِق الله ُكلِّهِم
َوكاَن أحسَن ما يف األحَسِن الّشَيُم

َفْوُت الَعُدّو الذي َيّمْمَتُه َظَفٌر
يف َطّيِه أَسٌف يف َطّيِه ِنَعُم

قد ناَب عنَك َشديُد الخْوِف َواْصطنعْت
لََك املَهاَبُة ما ال َتْصَنُع الُبَهم

أبيات خالدة في الذاكرة مختارات من أقوال المشاهير

اإلمام الكاظم »عليه السالم«
يا هش�ام إي�اك و الكرب ع�ى أوليائي و االس�تطالة بعلمك 
فيمقتك الله فال تنفعك بعد مقته دنياك و ال آخرتك و كن يف 

الدنيا كساكن الدار ليست له إنما ينتظر الرحيل
يا هش�ام أوحى الله إىل داود ح�ذر و أنذر أصحابك عن حب 
الش�هوات ف�إن املعلق�ة قلوبهم بش�هوات الدني�ا قلوبهم 

محجوبة عني 
يا هش�ام أوحى الل�ه إىل داود قل لعب�ادي ال يجعلوا بيني و 
بينهم عاملا مفتونا بالدنيا فيصدهم عن ذكري و عن طريق 
محبتي و مناجاتي أولئك قطاع الطريق من عبادي إن أدنى 
م�ا أنا صانع بهم أن أن�زع حالوة عبادت�ي و مناجاتي من 

قلوبهم.

يف املجموعة الش�عرية )َكأنَُّه( للشاعر 
أجود مجبل، نكتش�ف معال�م التغيري 
والتجدي�د يف متن القصيدة الش�عرية، 
كل  بتحدي�ث  الش�اعر  يق�وم  حي�ث 
العن�ارص واألدوات الت�ي تدخل ضمن 
بني�ة الن�ص الش�عري، م�ن املف�ردة 
االنزياحية الش�عرية الت�ي تنبثق من 
صمي�م الحياة اليومية، والثيمات التي 
تالمس وج�ه الحياة، وتنق�ل ما يدور 
ويح�دث يف ثناياه�ا، ووحدة املوضوع 
لبن�اء فن�ي م�راص متماس�ك متحد 
متص�ل م�ن الش�طر األول للقصي�دة 

وحتى آخر عجز فيها.
وأضاف: ان الرؤية الفنية التي اتخذها 
الش�اعر س�ياق فني متب�ع يف عملية 
صناع�ة القصيدة الش�عرية الحديثة، 
كون أن الشاعر أجود مجبل ُيعد واحداً 
من الش�عراء الذي�ن حدث�وا القصيدة 
العمودي�ة، وجعلها تنس�جم وتواكب 
حرك�ة تط�ور الش�عر الحدي�ث، م�ن 
خالل خروجها م�ن رتابتها، ونمطها 
يظه�ر  حال�ة  إىل  املك�رر،  الش�عري 
فيه�ا الجه�د الفني نح�و التغيري، من 
أدواته�ا وعنارصه�ا،  خ�الل تجدي�د 
دون  الفن�ي،  وبنائه�ا  ومفرداته�ا، 

اإلخالل بأساس�يات صياغة القصيدة 
العمودي�ة م�ن حيث ال�وزن والقافية 

واإليقاع وبحورها املختلفة.
وتابع :وهو أم�ر يحيلنا إىل حقيقة أن 
الحداثة يف العملية الش�عرية ال تعتمد 
الش�عري، وإنما  بالتجنيس  باملساس 
وجعل�ه  وتجدي�ده  املحت�وى  بتغي�ري 
يواكب ويالح�ق حركة تط�ور الحياة 
ب�كل متغرياته�ا، األم�ر ال�ذي يجع�ل 
القصيدة الشعرية تمس حياة القارئ، 
فيتابعها ويتواصل معها، ويتفاعل مع 
كل ص�ورة ش�عرية وردت فيها، ألنها 
اس�تقطعت من صميم حياته، وتمس 
لواعج�ه ووجدان�ه وأف�كاره ووعيه، 
وهموم�ه، ومعاناته، وحزنه، وفرحه، 
وخياله، وحلم�ه، وحتى نظرته بعيدة 
امل�دى نح�و مس�تقبل خ�ال م�ن كل 
منغصات الحي�اة، ألنها )وأقصد بذلك 
القصيدة الش�عرية( احتوت كل معالم 
الحياة العرصي�ة، وخرجت من النمط 
الكالس�يكي والتقليد والتك�رار، نحو 
معالم حياة رحبة وواس�عة نعيش�ها 
برؤي�ة  وينقله�ا  الش�اعر  فيحس�ها 
ش�عرية حديث�ة، وهذا ما عم�ل عليه 
الش�اعر ليضعه�ا يف الطري�ق الجديد 

لبنية النص الشعري الحديث.
وأس�تطرد : ولكي نتح�ول من البحث 
النظ�ري، إىل البح�ث التطبيقي، علينا 
أن نطوف مع عالم الشعر، الذي أرىس 
قواعده الش�اعر أجود مجبل، ونختار 
نماذج من مجموعته الشعرية، لنكون 
م�ع أول قصي�دة يف ه�ذه املجموع�ة 

الشعرية، وهي قصيدة )فريوز(:
ألنَِّك إْن ُيحِدْق بنا الصحْو

طائُر األساطرِي

لْم يسُكْن بأي مكان
تجيئننا حيناً
بهيئِة موجة 

ُه�َو(  )َكأنَّ�ُه  قصي�دة  :يف  وأوض�ح 
نك�ون يف طواف يف أروقة األحاس�يس 
الت�ي تالمس  واملش�اعر والتداعي�ات 
حياتنا، ونتماهى مع كل مفردة منها، 
ويع�رج أيض�اً عى القصي�دة وعملية 

بنائها:
فالشْعُر ضوٌء باهٌر ُيعيش 

فال ُتحّدْق طويالً يف القصيدة يا فتى
وال َيختلِْط َمعناَك بالَعيِش 

فقْد تصرُي البالُد الُحلُْم مقربًة 
وُيصبُح الوطُن الُعيشُّ كالنَّعِش 

)كأنُه ُهَو( يا بلقيس َموعُدنا
َفَقِبليني عى مرأى من العرِش
غريبًة كنِت قبَل الحبِّ سّيدتي 

كُغربِة املوناليزا قبَل دافنيش 
وال�ذي  )الزعي�م(  :يف قصي�دة  وب�ن 
أهداها )إىل عبد الكريم قاس�م(، ينقل 
لن�ا الش�اعر مكانة الزعي�م يف نفوس 
محبيه، وخصاله وصفاته وتواضعه، 
وحبه للفقري، وحياته املتواضعة، وهو 
يتن�اول وجبة غذائه يف )س�فرطاس( 
يأتيه من بيت أهله، وينام عى األرض 

كأي إنسان فقري، ومنجزاته الكبرية:
يَك حن ُتزيحاِن عنها  أتْذُكُر بغ�داُد َكفَّ

)الرصائف(؟
ثمَّ ُتَشِيُد ُمغتبطاً فوَقها ُمُدناً وأغاني

لكّنهم قتلوَك ُقبيَل البالِد 
مدائُنَك اآلن ال تحمُل اسُمَك 

ال تتذكُر عينيَك
َة أطفالِها  إْذ َتحُرساِن َمَسَّ

كلّما يذهبوَن لُصبح املدارِس 
ثّم يعودوَن قبَل الحروِب 

مداُئنَك اآلن ال تتذّكُر 
ك�ْم كنَت ُتوج�ُز وجَه�َك يف مخبز ذاَت 

فجر
ليكرُبَ وجُه الرغيِف 

وأكم�ل :يف قصي�دة )لَيلّي�ات( ينقلن�ا 
الشاعر إىل الليل كما نراه وكما نعيشه، 
وه�و يصاحبن�ا كل ي�وم، يف تداعيات 
حسية شعرية شفيفة هادئة منسابة 

كماء نهر صاف:
أخي أّيها الليُل الذي يلَ عنَدُه 

أحاديُث غرقى 
ما روتها الشواطُئ

إىل حزنهم يا ليُل 
ُخذني سفينٌة

لها يف أقايص الال هناَك موانُئ 
أتذُكرنا تلَك املحطاُت صبيًة؟ 

وأيل�ول ِم�ْن أحالمن�ا البي�ض ه�ازُئ 
وواص�ل : يف قصي�دة )بغ�داُد َتحكي( 
نكون مع بغداد، التي تس�كن ش�غاف 
القل�وب، تل�ك املدلل�ة الغن�وج، وه�و 
يحك�ي لنا ع�ن لس�انها ما آل�ت إليه 

الحياة فيها:
َمّروا ببغداَد ُعشاقاً فأحزنهم 

وْغٌد عى دمِعها يختاُل و ِمسُخ
رأوا عى النخِل للغرباِن مملكًة 

وللشحاريِر يدنو ُموحشاً َفُخ
ون�وه اىل ان الش�اعر يف قصي�دة داخل 
الزم�ن  ذل�ك  يف  بالظه�رية  يذكرن�ا 
املش�وي  الس�مك  ورائح�ة  الجمي�ل، 
تنس�اب لتث�ري الج�وع، واألمه�ات يف 
الجنوب وهن يفرشن الحرصان حيث 

يقدم لنا الش�اعر توليفة شعرية تثري 
فينا الشجن:

كيف يكفي هواُه هذا العناُء؟
والجنوبيات حزُنُه املشاُء

ُمُدٌن بصمت الصحراُء
َف الطغاُة ُضحاها وُقرّى َجفَّ

فمتى َينطيل عليها املاُء؟ 
مْن هنا َمرَّ

ُمْعَجماً للمواعيِد
ماُء تالقْت به السنُن الظِّ

وهنا حولَُه الليايل 
عشيقاٌت ُيلوَْحَن 

والنخيل نساُء
ولفت اىل ان الش�اعر  كتب عن الكرادة 
وه�ي قل�ب بغ�داد، ومكانته�ا عن�د 
الشاعر، وما حصل فيها حيث قدم لنا 

قصيدة تحمل عنوان )كرّادٌة للقلب(:
كرّادُة القلِب َمرىس للرماِد بها 
وُملتقى لدخان ُموجع ضاري 

وهَي التي لْم ُيَقِبْل ُمذنٌب يَدها 
إال وعاَد نِقيَّاً ُدوَن أوزاِر 

سفينٌة )للمكاريِد( 
الذيَن َنَجوا لَيغرَقوا 
عبثاً من غرِي ّبحاِر

وأش�ار اىل ان الش�اعر كت�ب قصي�دة 
)َمقام�ُة إبراهي�م( وهي مه�داة )إىل 
إبراهي�م الخياط( وهو ش�اعر ش�غل 
منصب األم�ن العام التح�اد األدباء 
مث�االً  وكان  الع�راق،  يف  والكت�اب 
للطي�ب واالخ�الق واإليثار، فكس�ب 

حب الجميع، وهي رثائية مؤثرة:
كاَن َضوًء 

ِمْن لَيال ِبقيت
َبعدُه خاليٌة ِمن َقبِس 

َنعُشُه َمرَّ رسيعاً
ِمن هنا 

ِبضحًى يف فقدِه ُمنغمِس 
فوقُه َحطَّ َحماٌم 

ومىض 
باحثاً عن ُحلِْمِه املِندِرِس 

َس جمهورّيًة َرحبًة  ُهَو َمْن أسَّ
للربتقاِل املِشِمِس 

فارساً كاَن 
عى أسواِرها

وختم :وهك�ذا وبع�د أن مررنا، عى 
نق�ل ج�زء م�ن نم�اذج لنص�وص 
ش�عرية، مكتملة البناء، ومتماسكة 
يف توحده�ا، مراص�ة م�ع بعضها، 
بلغة ش�عرية جدي�دة، وبثوب جديد 
ومف�ردات  العمودي�ة،  للقصي�دة 
الق�ارئ،  وج�دان  تص�ل  مع�ارصة 
يتبن لنا أن الش�اعر أجود مجبل هو 
واحد من الش�عراء الذين خرجوا من 
رشنق�ة التقلي�د والتك�رار، إىل حيث 
الحداث�ة منطلق�اً يف فض�اء رح�ب 

واسع.

المراقب العراقي/ المحرر الثقايف...
ي��رى الناقد يوس��ف عب��ود جويعد ان دي��وان »كأنُه« 
للش��اعر أج��ود مجب��ل  يحتوي قصائ��د حداثة ش��عرية 
محملة باألحاسيس والمشاعر عن الحياة اليومية يف 

بغداد ولغتها بعيدة عن التقليد والتكرار .
وق��ال جويع��د يف ق��راءة نقدي��ة خ��ص به��ا )المراقب 

العراقي( :

»كأنُه« قصائد حداثة شعرية محملة باألحاسيس والمشاعر عن الحياة اليومية في بغداد 
لغتها بعيدة عن التقليد والتكرار 

اجود مجبليوسف عبود جويعد

األسطورة والفانتازيا في »سلم بازوزو«
خالد ناجي

انهي�ت قبل أيام قراءة » س�لّم ب�ازوزو » وهي 
رواية للق�اص والروائي العراق�ي عامر حميو، 
اس�توقفتني فيه�ا عّدة نقاط اضاف�ة لتوفرها 
عى عنرص املتعة الحقيقية، وس�أقوم بتأش�ري 
تلك النقاط اشارات لن تكون كافية لكن هذا ما 

قد يسمح به الحال: 
� » الس�لّم » يتألف من 34 سلمة يضاف اىل ذلك 
س�لمة حافة البرئ يف النهاية ليك�ون هذا الرقم 

قريناً بسنن حقبة سياسية معروفة.
� »ب�ازوزو« هو كبري اآللهة الش�يطانية للعالم 
الس�فيل يف امليثولوجي�ا البابلي�ة واآلش�ورية / 

الرواية ص5.
�  تب�دأ الرواي�ة تنازلياً من الس�لمة رقم 34 اىل 
رقم 1، ويف كل سلمة هناك حكاية ) ياولدي تلك 
صور حكايات كثرية ... مثل الس�اللم ( الرواية 
ص8. ال يس�لك الكاتب يف ترابطها احدى الطرق 
املعروفة / الراتيبة أو التناوبية أو االسرجاعية 
/ لك�ن الق�اريء مع ذلك يش�عر أن�ه ازاء عمل 
متماس�ك، حت�ى وأن كانت بعض الس�لمات » 
الحكاي�ات » تب�دو ألول وهلة غفال عن النس�ق 

لكن عند الوصول اىل ص196 س�نجد أن الكاتب 
يوضح مقاصده يف بعض تلك الس�لمات ويرك 
أخريات بتربي�ر ) فقد تعلمت من ذاك الزمن أن 
ثم�ة ارساراً ال يب�وح بها الرجل لول�ده اال وراء 
أب�واب غرف مغلقة ( ص9 مم�ا يدل عى وعيه 
التام بح�دود عمله ومراميه. من جهتي أرى أن 
هذه التقنية تس�اعد القاريء ليس عى املتابعة 
وحس�ب وانما عى التأمل، وال أس�تطيع الجزم 
ببكريتها لكنها بالتأكيد غري ش�ائعة أن لم تكن 

نادرة.
� بدا انبث�اق األحداث عفوياً بلغة متقنة وجمل 
مش�دودة لبعضها، أما األجواء فقد اقربت من 
الواقع اىل حد مالمسة حدود األرشفة التاريخية، 
وللمثال وليس الحرص، نعود اىل السلمة رقم 10 
ص160. كان ح�رص الكاتب يف االس�تيالء عى 
ذائقة القاريء من ش�تى املشارب واضحاً، من 
خ�الل إتباعه الس�بل املمكنة للوص�ول اىل هذه 
الغاية النبيلة دون أن يثلم ش�يئاً من ش�خصية 
العمل فنج�د األس�طورة والفنتازيا حارضتان 
ابت�داء من العن�وان وليس انتهاء بالس�لمة 14 

ص149.

»سالطين الغالبة« القضايا المعاصرة بعقلية شخص بسيط
املراقب العراقي/ متابعة...

ص�در حديث�ا ع�ن هيئ�ة قصور 
الثقافة، كتاب »سالطن الغالبة« 
امل�رصي  واألكاديم�ي  للكات�ب 
املع�ارص دكت�ور صالح هاش�م، 
للتنمي�ة  أس�تاذاً  يعم�ل  وال�ذي 
والتخطيط بجامع�ة الفيوم، وله 
تج�ارب تنموي�ة عدي�دة يف مرص 

وكثري من دول العالم.
وسلط هاش�م، الضوء عى بعض 
م�ن النم�اذج اإلنس�انية الرائعة، 
الت�ي تح�دت بعزيمته�ا القوي�ة 
الفق�ر  أش�كال  كل  واالنتم�اء 
والجه�ل وامل�رض. كم�ا تخط�ت 
العاط�رة  اإلنس�انية  بس�ريتها 
أس�وار امل�وت العالي�ة، ونم�اذج 
إنس�انية فري�دة لم ت�أِت ُصدفة، 
أش�ار إىل أن تل�ك النم�اذج جاءت 
م�ن نتاج�ات تل�ك األرض الطيبة 
الت�ي تنب�ت ويثمر نبته�ا حتى يف 

أحلك الظروف.

لقد حاول »هاشم« يف هذا الكتاب 
أن يناق�ش كث�رياً م�ن القضاي�ا 
املرصية املعارصة بعقوِل وحكمِة 
مرحل�ٍة  يف  عاش�وا  ش�خوٍص 
تاري�خ  يف  اس�تثنائيٍة  تاريخي�ٍة 
هذا الوط�ن العزي�ز، للتأكيد عى 

أن مش�اكلنا قديم�ة وتقليدي�ة، 
وال تحت�اج إىل حل�ول لوغاريتمية 
لحله�ا.. بقدر حاجته�ا إىل بعٍض 
م�ن الحكم�ٍة وق�دٍر م�ن الوعى 

واإلنتماء.
وتأتي موضوعات كتاب سالطن 

الغالبة، عبارة عن صوٍر من حياِة 
لوح�ات  أو  األش�خاص،  بع�ض 
حكمي�ة مرابط�ة.. تناق�ش كل 
القضاي�ا املرصية  لوح�ة إح�دى 
املعارصة، بعقلية شخص بسيط، 
ال يشء يمي�زه ع�ن عاملنا س�وى 
حكمت�ه البالغة.. التي اس�تقاها 
م�ن تجربت�ه اإلنس�انية األليم�ة 

وعشقه الدفن للنيل والوطن.
جدي�ر بالذك�ر، أن الدكتور صالح 
هاشم، صدر له أكثر من 17 مؤلف 
بدور ن�ر محلية ودولي�ة، ومن 
أه�م إصدارته: العدال�ة واملجتمع 
والجريم�ة  التنمي�ة  املدن�ى.. 
املعومل�ة.. الحاكم اإلله والش�عب 
االجتماعي�ة  الحماي�ة  العاب�د.. 
يف  والح�ق  العدال�ة  للفق�راء.. 
التنمية.. ث�ورات الجي�اع »قراءة 
سوس�يولوجية يف تاري�خ مرص.. 
الفق�راء الج�دد: سوس�يولوجية 

القهر والحيلة.. نبض الخاطر.

املراقب العراقي / خاص
ص�در للروائية نادي�ة اآلبرو رواية 
»رحل�ة   عن�وان  تحم�ل  جدي�دة 
اليعسوب« موضوعها مستمد من 
الحي�اة  اليومية وكل ماطرأ عليها 
من متغريات انعكس بشكل مبارش 

عى طبيعة اإلنسان وسلوكه.
وقالت اآلبرو يف ترصيح ل� )املراقب 
العراق�ي (: ص�در يل رواية جديدة 
تحم�ل عنوان »رحلة  اليعس�وب«  
وه�ي امتداد لرواياتي  ومجاميعي 
القصصية الس�ابقة وق�د صدرت  
ع�ن  دار  نينوى للن�ر  والتوزيع  
يف  س�وريا  وبواقع)240 صفحة( 

ومن  القطع  املتوسط .
 وأضافت:  بعد  تخرجي من جامعة  
البرصة /  قس�م  اللغة  االنكليزية 
يف كلي�ة اآلداب ع�ام 2007 ، كتبت  
العديد  من النص�وص  القصصية 
، ولك�ن  محطت�ي توقف�ت  عن�د  
الخ�وض يف كتابة الرواي�ة ، حيث  
كتبت مخطوطة لم  تكتمل  بسبب  
مس�ؤولياتي  األرسي�ة، ما جعلني  
انقط�ع  ع�ن الكتاب�ة  حت�ى عام 

. 2014
وتابع�ت : أنني  خ�الل عام 2014 

وضع�ت خطوات�ي  يف فض�اءات 
القص�ة القص�رية ، قب�ل أن يب�دأ  
التحول اإلبداعي،حيث  راهنت عى  
كتابة عمل  روائ�ي حمل  عنوان)  
ارواح  م�ن  رمال(  الذي صدر عام  

. 2017
وأش�ارت »اآلب�رو«، إىل أن  العديد 
م�ن  نصوصه�ا  القصصي�ة  ق�د 
نرت  يف  بعض الصحف )  القبس  

وصح�ف  والدس�تور(  الكويتي�ة 
أخرى، ولكن  ج�ل  اهتمامي حط 

رحاله عند  مرفأ الرواية .
تس�تمد   أنه�ا  وأوضح�ت،   
الت�ي  الرواي�ة   يف  موضوعاته�ا 
تكتبها م�ن الحي�اة  اليومية وكل 
ماطرأ عليها من متغريات انعكس 
بشكل مبارش عى طبيعة اإلنسان 
وس�لوكه ، فأنا   أحاول رصد هذه 
األمور  وتسجيلها ومن ثم  مزجها  
بالخي�ال لتصب�ح  بعد ذل�ك عمال 

روائيا  جاهزا .
أعماله�ا  إن  اآلب�رو«،   « وبين�ت 
الروائي�ة  ق�د  اس�تقطبت اهتمام 
نق�اد  عراقي�ن وع�رب، تناولوها  
بالعدي�د م�ن الدراس�ات  النقدية 
واملق�االت، ومن بن هؤالء )  أحمد 
فاض�ل، آمن غان�م، عالية طالب، 
جابر خليفة جابر، حس�ن حافظ، 

يوسف عبود  جويعد(.
وختمت إنها أصدرت رواية ) أرواح 
م�ن رم�ال(  ص�درت ع�ام 2017   
عن  دار س�طور للن�ر والتوزيع 
ورواي�ة)  ضوء برتق�ايل ( صدرت  
ع�ام  2019  ع�ن ال�دار العربي�ة 

للعلوم ، نارشون .

»رحلة  اليعسوب« جديد الكاتبة نادية اآلبرو 3 روايات تونسية في جائزة االتحاد األوروبي لآلداب 2021

املراقب العراقي/ متابعة...
رش�حت 3 رواي�ات تونس�ية من 
ب�ن 50 كتاب�ا م�ن 14 دول�ة يف 
القائمة القص�رية لجائزة االتحاد 
والت�ي   ،2021 لس�نة  األوروب�ي 
يموله�ا برنام�ج أوروب�ا املبدعة 
ال�ذي انضم�ت إليه تون�س كأول 
بلد متوسطي وعربي، بهدف دعم 
التونس�ّين  الّثقافي�ن  الفاعل�ن 
باملش�اركة يف الربام�ج الفرعّي�ة 
املش�اريع  لتقدي�م  ب�ه  املح�ّددة 
ع�ى  املطّبق�ة  ال�روط  وف�ق 
الفاعلن الثقافين يف دول االتحاد 
منخرط�ة  األوروبي.وبصفته�ا 
يف برنام�ج أوروب�ا املبدع�ة الذي 
يمول مس�ابقة االتحاد األوروبي 
ل�آداب التي تأسس�ت من�ذ أكثر 
م�ن 10 س�نوات، س�يتم تمثي�ل 
للم�رة  العربي�ة،  تون�س واللغ�ة 
األوىل يف تاري�خ ه�ذه املس�ابقة، 
وذلك من خالل رواية »زندايل ليلة 
14 جانف�ي 2011« للكاتب أمن 
الغ�زي )ع�ن دار زين�ب للنر(، 
روايت�ان  معه�ا  اخت�ريت  كم�ا 
تونسيتان باللغة الفرنسية تحمل 

األوىل عنوان »L’Emirat« للكاتب 
بشري قربوج )عن ديمير للنر( 
 Sept morts« audacieuxو
لصاب�ر   »et un poète assis
املنص�وري )منش�ورات إلي�زاد(.

وقد رش�حت هذه األعم�ال لجنة 
تحكيم تونس�ية، وسيكشف عن 

الفائزين يف نسخة 2021 يوم 18 
مايو/أي�ار الج�اري، خالل حفل 
ُيب�ّث عرب اإلنرنت، ترش�ح رواية 
واح�دة فقط لكل دولة مش�اركة 
مما يسمح بتمثيل جميع البلدان 
واللغات يف دورة مدتها 3 سنوات، 

وفًقا لقواعد املسابقة.

لم يعد النهار يكفي 
المتصاص لزوجة العالم

حملوا بثورهم املوبوءة 
لينثروها يف الصحاري 

التي تزحف لتزدرد الخصب 
وبن صوت الطفولة الحاملة 

وصوت النذير 
اتسخت شهوة الحضارة الحوالء 

مثل تياما البابلية 
غادرتها الرغبة 

أكانت هناك لغة التصطاد إال 
الحروف  يف صحراء أغلق بها بابي 

ألجل غاية جسدية 
حيث أبدية النار يلمحها البحر 

ماذا تفعل الصحراء بجسد 
حمل فزع األنثى والسالسل؟ 
راكضا عى أسالك الجغرافية 

بأقىص البطء  إىل حيث تشقق 
األمنية 

وتاويل الظالم 
انه يزيح الغموض 

بجرة قلم 
حتى صار يمضغ املقاهي 

ويستخرج ضجيجها 
يمد يديه لدرب الصعاليك 

ربما سنابله ستموت عى حافة 
الرصيف  يقلق حن يفلت الوقت 

مثل رساب 

ومن أجل الذين رحلوا 
سيكتب بحرب الدموع 

قانون الحياة 
لزعزعة الخوف رغم قرص املسافة 

فالوقت رسير من ريش 
وبقايا جثة العطر 

حبى باالجنحة 
عند منتصف السواد 
يجلس السيد القمر 

مع احجاره مع الينابيع املضيئة 
مع املراثي. . مع القيثارات 
مع الخواتم مع الطواحن 

ياسيد االقحوان 
ياسليل الطقوس املقدسة 
لهبوبك هذا الفناء الطافح 

بالنواميس 
من أجلك اصافح كف الحنظل 

ويف املمرات ساعلن براءتي 
واهيىء الدموع واألناشيد 

واعترص القلب مطرا 
اني األن بالظل 
حزني البيت له 

فدعني أواصل رحييل يف الضوء 
ونغني آهات أرواحنا 

فلم يعد النهار 
يكفي المتصاص لزوجة العالم

كاظم الميزري
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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

عىل بعد 21 كيلومرتاً من مدينة كربالء املقدسة 
مرتامية  صورة  ترتاءى  بالذات،  غربها  ويف 
ترسق  أن  تكاد  طبيعي،  اخرض  بلون  االطراف 
نظرات كل من يراها حتى وان بعدت املسافات، 
فهي تجذب عيون االعجاب وتلقي كلمات الصالة 
عىل محمد وآل محمد لجمالها االخاذ، وسط لون 

الرتاب الذهبي يف ذلك املكان الساحر.
انها )مزرعة فدك(، التي ضمت كل انواع التمور 
بزراعة  واملوجودة  املفقودة  واصنافها  العراقية 
وبأنفاس  وثمارها،  بجودها  ترتقي  حضارية 
الجهة التي كانت حارضة يف احيائها، فضال عن 

اشجار الزيتون والتني والعنب والرمان. 

المشاريع الستراتيجية
كنا هناك  يف مزرعة فدك التابعة للعتبة الحسينية 
وثمار  خريات  من  به  تجود  ما  لنرى  املقدسة، 

اينعت فيها. 
عنها  تحدث  املعايل  ابو  فائز  املزرعة  مدير 
عىل  التمور  والسيما  الثمار،  »معظم  قائال: 
تبلغ  واسعة  ارض  يف  مزروعة  الخصوص  وجه 
العامة  لألمانة  تابعة  دونم   2000 مساحتها 
املشاريع  من  تعد  إذ  املقدسة،  الحسينية  للعتبة 
العراق،  عموم  يف  املهمة  الزراعية  السرتاتيجية 
عىل  التمور  قطاع  تطوير  عىل  تشجع  كونها 
مستوى واسع، وتأسست يف سنة 2015 وتمت 
لسنة  آذار  مطلع  يف  النخيل  بزراعة  املبارشة 
2016، وتبلغ الطاقة االستيعابية لزراعة النخيل 
ما يقارب 70 ألف نخلة، اذ تمت زراعة 47 ألف 

فسيلة حتى اآلن عرب مرحلتني«.
 

رسالة المزرعة
باملسؤولية  االلتزام  هي  »رسالتنا  واضاف   
بشكل  النخيل  تاريخ  عىل  واملحافظة  املجتمعية 
بشكل  العراقية  واالصناف  النخيل  وتاريخ  عام 
والعربي  العراقي  املواطن  وتعريف  خاص، 
االكتفاء  إلعالن  والسعي  اصنافنا،  عىل  والعاملي 
نصبح  وأن  ومستخلصاتها،  التمور  من  الذاتي 
والعالم  العراق  مستوى  عىل  املفضل  املورد 
التميز  بمعايري  التزامنا  خالل  من  للتمور 
النادرة«،  االصناف  تكثري  عىل  والعمل  والجودة 
ويف السياق ذاته بني أبو املعايل  طبيعة األسمدة 
املستخدمة واملبيدات بقوله: »تعتمد مزرعة فدك 
العضوية  االسمدة  عىل  تأسيسها  ومنذ  للنخيل 
تخمري  طريقة  خالل  من  االحيائية  واملبيدات 
للنمو  طبيعيا  محفزا  بعدها  لتكون  خاصة، 
هو  الخطوة  هذه  من  والهدف  للنخيل،  يقدم 

مذاق  إلنتاج  الصناعية  املحفزات  عن  االبتعاد 
للنخيل  فدك  مزرعة  وتعترب  العمالء،  طلب  يلبي 
صنفا    90 من  اكثر  عىل  الحتوائها  وراثيا  بنكا 
من اجود اصناف النخيل العراقية والعربية وهي 
االصناف العراقية، ومنها شويثي احمر وشويثي 
اصفر )النارصية(، مكتوم، بربن، تربزل، برحي 
)دياىل  قرنفيل  املحافظات(،  وجميع  )البرصة 
ساير،  منديل(،  )دياىل  مريحاج  مكاوي،  منديل(، 
اسحاق،  حويز،  )السماوة(،  بلكة  ارشيس، 
عويد، بريم، مطوك، عساف، جعفري، خاتوني، 
)االنبار  ساعي  فضييل،  قنطار،  خرضاوي، 

هيت(، عوينة ايوب )عني التمر(،
)املغرب(،  املجهول  فهي:  العربية  االصناف  أما 
ابو  )جزائر(،  نور  دجلة  )سعودي(،  خالص 
معان، شييش )سعودي(، عنربة )جزائر(، عجوة 
)سعودي(،  سيف  نبوت  )سعودي(،  املدينة 
صقعي) سعودي(، زاميل )سعودي(، فضال عن 
الغنامي  مثل  بالتلقيح  الخاصة  الذكور  اصناف 

والجارفس والسميسمي«.
من  األشجار  لبعض  بينية  زراعة  وشهدت   
)الزيتون والتني والعنب والسدر(، بينما املرحلة 
أشجار  من  فقط  فيها  الزراعة  كانت  الثانية 

النخيل وحولها أشجار الزيتون.
 

التعليب والتغليف
 تتم هذه العملية حسب ابي املعايل بطرق حديثة، 
الصالحة  للبيئة  الصديقة  العلب  تم استخدام  اذ 
بأوزان  توفرها  عن  فضالً  البرشي،  لالستخدام 
مختلفة بحسب حاجة املستهلك، ومجمل أسعار 
العاملية  السوق  مع  باملقارنة  مدعومة  التمور 

واملحلية، وعن آلية سقي املزرعة، بني ابو املعايل 
الحديثة  التقطري  منظومة  استخدام  »سيتم 
اآلبار  خالل  من  لس(  )الواير  بنظام  تعمل  التي 
تم  آبار،  عرش  إىل  عددها  يصل  والتي  املنترشة 

حفرها يف أماكن مختلفة من املرشوع«.
االيدي  اىل تشغيل  أن »املرشوع يهدف  اىل  واشار 
وتنمية  الصحراوية  األرايض  واستغالل  العاملة، 
الهدف  عن  فضال  كربالء،  يف  الزراعي  الواقع 
الجيدة  األنواع  عىل  الحفاظ  وهو  السرتاتيجي 
االنقراض  من  العراقية  التمور  من  والنادرة 

وإنتاج نوعيات جديدة من التمور«.
وكانت املزرعة قد رفدت السوق املحلية بأصناف 

التمور النادرة خالل الصيف املايض.
 

مكونات التمر
الغذائية  العنارص  من  العديد  عىل  التمر  يحتوي 
يأتي:  ما  وأبرزها  الجسم،  لصحة  املهمة 
الكالسيوم، الكربيت، األحماض األمينية، الحديد، 
املغنيسيوم،  املنغنيز،  النحاس،  البوتاسيوم، 
والفيتامينات  الغذائية،  األلياف  الفسفور، 
أحاديّة  ،B3 ،B2 ،B1 ،A1  وسكريات   B5 مثل
)السكروز(،  ثنائية  وسكريات  )الجلوكوز(، 
قيمة  ذا  التمر  يعترب  لذا  وغريها؛  والفلورين 
غذائية عظيمة، وهو مقو للعضالت واألعصاب 
ومرمم، ومؤخر ملظاهر الشيخوخة، وإذا أضيف 
إليه الحليب كان من أصلح األغذية، وخاصة ملن 
هذه  تضاهي  إذ  ضعيًفا،  الهضمي  جهازه  كان 
وثالثة  اللحوم  ألنواع  ما  بعض  الغذائية  القيمة 
يفيد  وهو  غذائية،  قيمة  من  للسمك  ما  أمثال 
املصابني بفقر الدم واألمراض الصدرية، ويعطى 

عىل  ويرشب  يغىل  منقوع  أو  عجينة  شكل  عىل 
دفعات.

 

زينة مائدة الشهر المبارك
شهر  مائدة  هي  تجمعا  وأكثرها  املوائد  أجمل 
رمضان املبارك، فلهذا الشهر الفضيل طقوس 
خاصة وأجواء روحانية استثنائية، والتمر يعد 
الشهر  أيام  طيلة  به  واملرحب  الدائم  الضيف 
تقديمه  طرق  هو  األمر  يف  والجميل  الكريم، 
التمر  املتنوعة، فأغلب االرس ال تكتفي بوضع 
املائدة،  طول  عىل  موزعة  صغرية  أطباق  يف 
عىل  تصب  أو  بالجوز،  األطباق  هذه  تزين  بل 
يتم  أو  )الطحينة(  السمسم  خالصة  التمر 
طبخ التمر عىل النار، بإضافة السمن املعروف 
مع  تكويره  ويتم  والدقيق  الحر(  )الدهن  بـ 
يتم  وأحيانا  الهند،  جوز  مربوش  أو  السمسم 
عجنه بالطحينة يف مكائن خاصة أو بواسطة 
السمسم  بإضافة  تكويره  ويتم  )الجاون( 
أيضا، ولكن لهذه الطريقة نوعية تمر محددة 
هذا  الحلو  طبق  ويسمى  )الزهدي(،  وهي 
العراقية  البيوتات  تتهيأ  العيد  ويف  )مدكوكة(، 
بالتمر  املحشوة  املعجنات  من  نوع  لصناعة 
من  النوع  هذا  ويسمى  للضيوف  لتقديمها 
ولكن  التمر  يدخل  وقد  )كليجة(،  املعجنات 
عيد  أيام  أول  فطور  وجبة  يف  آخر  بشكل 
عىل  بوجوده  القيمر  جانب  إىل  املبارك  الفطر 
بـ  ويعرف  التمر  مستخلص  أو  عصارة  شكل 
ويدخل  كثرية  فوائد  أيضا  وللدبس  )الدبس( 
الحلويات  من  أطباق  إعداد  يف  مختلفة  بطرق 

الشعبية. 

املنصوري  رشيف  أحمد  املصنع  مدير  معاون 
قال: إن » املصنع تأسس العام 1973من قبل 
رشكتي ) سوزر ورشكة أيرشفيز ( األملانيتني 
إلنتاج  ماكنة  عىل  وقتها  يحتوي  كان  حيث 
الكارتون، وماكنة إلنتاج الورق، وماكنة إلنتاج 
الكارتونية، ومن ثم توسع املصنع  الصناعات 
إنتاج  خطوط  بإضافة  وذلك   1975 العام  يف 
الورق  إلنتاج  ماكنة  وهي  ومتطورة  جديدة 
إلنتاج  ماكنة   ، رايزوبونت  إلنتاج  ماكنة   ،
املواد  إنتاج  وحدة  اىل  إضافة  الصحي،  الورق 
الكيمياوية ووحدة إنتاج العجينة املقصورة« .

الثمانينيات  فرتة  وخالل  »املعمل  أن  وأضاف 
الخطوط  بعض  توقفت  الحروب  وبسبب 
التسعينيات  فرتة  خالل  كذلك   ، فيه  اإلنتاجية 
بطاقة  يرتاجع  املعمل  بدأ  الحصار  ونتيجة 
من   %35 بطاقة  يعمل  كان  حيث  العمل 
املواد  توفر  لعدم  ،وذلك  التصميمية  الطاقة 
املواد  وشح  الحصار  بسبب  املستوردة  األولية 
بسبب  بالقصب  املتمثلة  األساسية  األولية 
تجفيف األهوار  إال أنه وبجهود الكوادر الفنية 
والهندسية استمر املعمل بالعطاء حتى نهاية 
كان  حيث   2003 العام 
إنتاج  املصنع  منهاج 
ثم  ومن  األبيض  الورق 
املستلزمات  اىل  تحويله 
املدرسية ،أي إنتاج الدفاتر 
الرتبية  وزارة  لصالح 
 2003 بعد  ما  بفرتة  ،أما 
فكان هناك توقف يف عمل 
األرضار  بسبب  املصنع 
حرق  من  به  ألحقت  التي 
املعدات  ورسقة  األقسام 
جداً  كبرية  أجزاء  وحرق 
ورسقة  أقسامه  من 

مبارش  بشكل  أثرت  التي  واملحركات  املخازن 
استقرار  وبعد  ثم  ومن   ، به  العمل  آلية  عىل 
الخارجي  العالم  عىل  العراق  انفتح  األمور 
ليتطور  العاملية  الورقية  الصناعات  السيما 
معداته  بإنتاج  قياساً  آلياته  ويطور  املصنع 
الكارتون  إنتاج  املصنع  منهاج  أصبح  حيث 
ومن ثم يتم الترصف به من خالل تحويل قسم 
منه إلنتاج الصناديق الكارتونية وحسب طلب 
العامة ( وهي  الزيوت  الرشكات مثل ) رشكة 
اإلنتاج  ، كذلك قسم من  األكثر طلبا ملنتجاتنا 
الكارتونية  املحاور  إنتاج  خط  اىل  يتحول 
إنتاج  من  املتبقي  القسم  ،أما  الحلزونية 
أي  اللباد   ( اىل صناعة  الكارتون فيتم تحويله 

مقوى األسفلت (.
األقسام  بعض  لدينا   « أننا:  املنصوري  وتابع 
التخصيص  وننتظر  اآلن  العطل  من  تعاني 
أخرى  أقسام  ولدينا    ، للعمل  إلعادتها  املايل 
كبرية  وبإنتاجية  جداً  جيد  بشكل  اآلن  تعمل 
ووحدة   ، املدرسية  الدفاتر  إنتاج  قسم  وهي 
إنتاج مياه RO فال يزال املصنع واىل اآلن يقوم 
ببيع كميات كبرية جداً من هذه املياه إضافة 
اىل طلب بعض الجهات عليه ، أما قسم كبس 
يتم  البيئة  عىل  وحفاظاً  الورقية  املخلفات 
كبس 4 أطنان ونقوم بخزن البعض والبعض 

اآلخر الفائض يتم الترصف به ،وبجهود ذاتية 
الكارتون ( بنسبة   ( تم تأهيل ماكنة املقوى 
إنجاز 25%«،الفتاً اىل أن » 1500 عامل عراقي 
الدائمي  املالك  عىل  وهم  املصنع  يف  يعملون 
،ولديهم خربات كبرية تسهم يف تطوير االنتاج 
».وأوضح مدير املصنع أن »املصنع ينتج حالياً 
كارتونية  صناديق   ( وهي  ورقياً  منتجاً   12
 ، وطباعة  كتابة  ورق   ، كارتونية  محاور   ،
مقوى   ، دوبلكس  مقوى   ، أسفلت  مقوى 
بنود   ، صحي  ورق  رايزوبونت،  ورق   ، عادي 
ألوانها وأحجامها  بكافة  ، ظروف ورق  ورق 
، أكياس ورق ، وورق مسقول ( وهناك طلب 
الدولة  ومؤسسات  دوائر  مع  كبري  وتعاون 

للمنتجات الورقية .
خطط  لديه  »املصنع  أن  املنصوري  وأكد 
استثمارية كربى معدة للتطبيق وهي  إنشاء 
خط إلنتاج املياه الصحية املعبئة وإنشاء خط 
والقارص  والصودا  الكلور  مادة  إلنتاج  جديد 
ورهيباً  عمالقاً  مرشوعاً  ذاته  بحد  يعد  وهذا 
الورقية  األكياس  إلنتاج  جديد  خط  ،وإنشاء 
والتي تتحمل وزناً من نصف كيلو اىل خمسة 
أطباق  إلنتاج  جديد  خط  ،وإنشاء  كيلوات 
الدفاتر  إنتاج  لخط  تجريبي  وتشغيل  البيض 

املدرسية«.

مازالت اصداء قانون 188 لعام 1959 املعدل محل 
قرر  أن  منذ  مختلفة  اطراف  بني  ورصاعات  جدل 
بآخر،  واستبداله  تغيريه   2003 العام  بعد  الربملان 
ومن  املدنية،  للحياة  قاموساً  يعتربه  من  فهناك 
هناك  والن  االخر،  دون  لجانب  باملحاباة  يتهمه 
آخر،  بقانون  عنه  واالستعاضة  لتعديله  محاوالت 
االختصاص  ذوي  بني  مستمرة  فالخالفات  لذلك 
اكرم،  مناف  امضاها  سنوات  خمس  والشأن.  
انفصاله عن زوجته، واخذها  بعد  بعيداً عن ولديه 
حضانة الصغريين، ولم ينفصل مناف عنها اال بعد 
حياتيهما  يف  واملشاركة  الحوار  سبل  انعدمت  أن 
كما يصفها.  وبينما هو يمسك صورة لولديه بدت 
وقال  وجهه،  عىل  بادية  والحرسة  الحزن  مالمح 
بصوت ميلء بالحزن: »منذ االيام االوىل لزواجي وانا 
من  ولكن  السابقة  زوجتي  مع  اتفاهم  أن  احاول 
نفيس  الزمت  التوأم  انجبت  أن  وبعد  جدوى،  دون 
بأن اسعى اىل الحفاظ عىل هذا الكيان، ولكن جميع 
وبدأت  الزواج،  وانهت  بالفشل  باءت  محاوالتي 
رحلة الحرمان من الصغريين واملشاهدات التي تتم، 

اما يف املحكمة او مركز الرشطة بعد االنفصال«.
منى  النيابية  والطفل  املرأة  لجنة  عضوة  تتفق 
العبيدي مع آلية تغيري مكان مشاهدة الوالد لألبناء، 
وذلك لألثر النفيس السيئ الذي يضطر الطرفان اىل 
معايشته، اذ ان القانون يلزم االب بلقاء اوالده، اما 
أن مصلحة  او مركز رشطة، وتؤكد  داخل محكمة 
االطفال وحالتهم النفسية هما كل ما يهم املرشع، 
لذلك من املتوقع أن يكون هناك تغيري يف هذا االمر 
غضبا  تستشيط  ناجي  سمية  كانت  مستقبالً. 
وهي تروي كيف قام طليقها بتعنيف اطفاله بناء 
عىل رغبة زوجته، وقالت سمية بغضب واضح عىل 
صغاري  ليبقى  والحاحه  طليقي  »ارصار  وجهها: 
معه اياما اكثر، دفعني اىل الرضوخ والقبول لصالح 
والدهم،  عن  ابعادهم  املنطقي  غري  فمن  االطفال، 
عىل  والحزن  الوجوم  الحظت  عودتهم  بعد  ولكن 
محياهم، ليتبني يل الحقا بأن والدهم قام برضبهم 

بشكل مربح لتسببهم بالفوىض واالزعاج لزوجته«.
وأشارت العبيدي اىل أن اغلب حاالت العنف االرسي 
التي سجلت كانت اثناء وجود االطفال مع والدهم، 
وهذا ما نقلته شبكات التواصل االجتماعي وركزت 
عليه، ولكن هذا ال يعني أن حرمان االب من اوالده 
عىل  العالقة  ذات  الجهات  ستعمل  بل  طبيعي،  امر 

ايجاد حل يريض جميع االطراف.
ومن الجدير بالذكر أن منظمة اليونيسيف قد حذرت 
ضد  العنف  زيادة  مخاطر  من  املنرصمة  االشهر  يف 
زيادة مطردة  أن هناك  لوحظ  اذ  العراق،  يف  الطفل 
يف هذا االمر، وذلك يعود السباب متعددة من بينها 
التفكك االرسي الذي تعيشه الكثري من االرس، فضال 
بدأت  التي  واالجتماعية  االقتصادية  الظروف  عن 
تؤثر بشكل واضح يف مفاصل الحياة املختلفة، ويف 

افراد املجتمع بصورة عامة.
لذلك فقد شجع املختصون بالطفولة عىل أن يبقى 
من  االبوين،  انفصال  حال  يف  والدته  مع  الطفل 
حثوا  ولكنهم  باالم،  وتعلقه  النفسية  صحته  اجل 
البعض  بعضهما  احرتام  عىل  املنفصلني  الوالدين 

امام اوالدهما، لينشؤوا بشكل صحيح ومتزن.
برشى  الدكتورة  القانونية  والناشطة  االكاديمية 
العبيدي تصف قانون رقم 188 لعام1959  املعدل 
من  الرغم  القانونية عىل  الدساتري  افضل  بانه من 
احتوائه عىل العديد من الثغرات غري املنصفة للمرأة 
والطفل، كما تشري، ولكنه ايضا كما قالت العبيدي: 
»كان يعد االول عىل صعيد املنطقة العربية، ولكن 
واملغربية  والتونسية  املرصية  القوانني  صدور  بعد 
عامة  بصورة  ولكنه  الرابعة،  املرتبة  اىل  تراجع 
املجتمع،  وافراد  لرشائح  املنصفة  القوانني  من 
والنسب  الزواج  منها  مختلفة،  قضايا  ينظم  فهو 
من  ومستمد  مستوحى  وهو  والحضانة،  واملرياث 
الحقوق  افضل  اعطت  التي  االسالمية  الرشيعة 
انه  كما  النبوية،  السنة  عن  فضال  املرأة،  وكرمت 
والحنفي  الجعفري  املختلفة:  املذاهب  من  مستمد 

والظاهري«.

يعد مصنع ورق 

البصرة من أهم 

المصانع الرئيسية 

في المحافظة لما 

له من دور أساسي 

ومهم في تزويد 

الدوائر والمؤسسات 

بأهم مادة ) وهي 

الورق وبكافة 

أنواعه (.

بين االجحاف و االنصاف 
قوانين معّدلة تثير الجدل 

الصناعة الوطنية بين تحديات الوجود و التطور

�سحيفة-يومية-�سيا�سية-عامة

مصنع ورق البصرة 

االرض تمنح اسرارها وتجود بعطاءها لالوفياء
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نف�ذت بلدي�ة العم�ارة حملة لرف�ع النفايات 
املرتاكمة بقرب عدد من الحدائق والس�احات 
العامة يف مركز املدينة للحيلولة دون تكدسها 

بشكل كبري.
وقال�ت املديري�ة يف بي�ان ان كوادره�ا رغ�م 
النق�ص الحاص�ل بس�بب ارضاب ع�دد م�ن 
العامل�ن لديها اال انها ال ت�زال تعمل باملمكن 
للح�د م�ن تراك�م النفاي�ات ورفعها حس�ب 

جداول وضعتها.

  

لق�ي 3 ضب�اط مرصعهم 
يف حادث تص�ادم مركبتن 
االوىل صالون نوع كرايسلر 
»اوباما« والثانية ش�احنة 
نوع مارسيدس عىل طريق 
املرور الرسيع خلف قاعدة 
الجوي�ة غرب  االمام ع�ي 

مدينة النارصية.
ان  امن�ي  مص�در  وق�ال 
احده�م كان برتب�ة مقدم 
من سكنة محافظة كربالء 
والثان�ي برتب�ة نقيب من 
بغ�داد  محافظ�ة  س�كنة 
والثال�ث برتبة م�الزم اول 
من سكنة العاصمة ايضا، 
مشريا اىل انه تم نقل الجثث 
الع�ديل  الط�ب  دائ�رة  اىل 
فيم�ا تم اتخ�اذ االجراءات 
س�ائق  بح�ق  القانوني�ة 
سيارة الرتيلة لحن انتهاء 

التحقيقات بالحادث.

تصاعد ضحايا 
حوادث المرور

كش�فت ادارة معمل نس�يج الكوت عن تكدس اكثر من 200 
ال�ف »بريي�ة« تم إنتاجه�ا من قب�ل املعمل يف املخ�ازن، ولم 
يتم تس�ويقها اىل مؤسس�ات االمنية التي تعتم�د عىل املنتج 
املس�تورد. وق�ال مدي�ر قس�م صناع�ة املس�تلزمات عدنان 
رشيد ان االس�تمرار يف اإلنتاج لهذه املس�تلزمات بالرغم من 
عدم وجود تس�ويق يات�ي لتجنب تلف امل�واد االولية املتوفرة 
يف املعم�ل، اضافة اىل تلف املكائن يف ح�ال توقفها عن العمل 

لفرتات طويلة.
يذك�ر ان ادارة معم�ل نس�يج الكوت طالبت يف وقت س�ابق 
املؤسسات الصحية والعس�كرية برضورة تطبيق التعاقدات 
التي تمت معها بتس�ويق منتجاته�ا التي يتم صناعتها وفق 

املواصفات القياسية. 

ج�دد اه�ايل منطقة خ�ور الزبري غرب�ي البرصة ش�كواهم و تذمرهم م�ن تكرار 
ح�رق النفاي�ات املرتاكمة عىل محيط منطقتهم وتصاعد اعم�دة الدخان القريبة 
ع�ىل االحي�اء الس�كنية وبش�كل يومي.وطال�ب االهايل يف مناش�دة له�م بتدخل 
الجهات املعنية لوق�ف تراكم النفايات وحرقها قرب منطقتهم وحل أزمة التلوث 
واالختناق�ات الحاصل�ة م�ن دخان ح�رق النفايات.وحذرت ش�عبة بيئ�ة الزبري 
يف ترصي�ح س�ابق للمربد م�ن تنامي حرق النفاي�ات املحيط�ة بمناطق القضاء 
وماتس�ببه من انبعاث الغ�ازات واألدخنة الخطرة عىل صح�ة املواطنن.وطالبت 
برضورة إنشاء مواقع طمر للنفايات بعيدة عن املناطق مع مراعاة العامل البيئي 

ضمن تخطيطها العمراني.

يعاني اصحاب العقود من تسويف ومماطلة يف تطبيق القرار 315  وبصورة خاصة 
عقود صحة الديوانية الذين تم تحويلهم حسب القرار من تاريخ 2019/7/24 وتم 
اكمال جميع االمور االداريه الخاصة بهذا القرار من توطن للراتب واستالم املاسرت 
كارت وايضا اكملنا االمور الخاصه بهيئة التقاعد وتم وصول الرقم الوظيفي يعني 
اصبحن�ا موضفن رس�مياواالن ما يحدث من تس�ويف ومماطله غ�ري قانوني لذا 
يجب عىل الحكومه تطبيق القرار برصف املس�تحقات املاليه..مع االسف تم رسقة 

تخصيصاتنا املاليه من قبل وزير املاليه وبعض النواب        * والء الزيادي

لماذا تخذلون
 المنتج الوطني؟

اهمال متعمد لمرضى 
»الثالسيميا« 

نفايات متراكمة حول الحدائق و الساحات العامة

اىل الس�يد رئي�س ال�وزراء .. نحن م�رىض فقردم البح�ر االبيض 
املتوس�ط املعروف ب ) مرىض الثالس�يميا ( نعاني من عدم توفر 
دم فصيل�ه +O خاصتا وجه�از فلرت الدم الذي يقوم بنقل الدم اىل 
املريض وعدم االهتمام باملرىض خاصتا منذ جائحه كورونا علما 
ان حي�اة املرىض متوقفه ع ال�دم والفلرت وليس كم�واد الغذائيه 
الذي قطع عن الش�عب وهو متوف�ر يف مخازن يرتك اىل ان ينتهي 
موع�ده ويرم�ى الن امل�واد يدبر ويباع يف األس�واق بينم�ا العالج 
مكلف وال يس�تطيع املري�ض رشاه ألنها بأس�عار باهضه الثمن 
وهناك عوائل لديها مريضن أو 3 مرىض وفقط الوزاره تستطيع 
أن تستورده نرجو منك ان تزور املستشفيات وخاصتا مستشفى 
ابن البل�دي وان تنظر اىل ابنائك وخدمه ه�ذه الرشيحه املظلومه 

ولكم مني جزيل الشكر..

                                                    * شريين كريم

) نرج�و م�ن س�يادة رئيس ال�وزراء االجاب�ة عىل كت�اب النائب 
األول لرئيس مجلس النواب الس�يد حس�ن الكعبي واملوافقه عىل 
زيادة ورصف مخصصات اإلدارين واملهندس�ن يف وزارة الصحه 
وجعله�ا 80%لجهودهم املبذوله باملؤسس�ات الصحيه ومواجهة 

جائحة كورونا وانصافهم ملا قدموه من تضحيات وشهداء(

                                                    * ابو احمد البياتي

ال�وزراء  رئي�س  دول�ه  نناش�د 
بالتدخل واحتس�اب درجات نصف 
الس�نه درجه نهائيه اس�وه بطالب 

الع�ام امل�ايض التظلم�ون الثال�ث 
متوس�ط والس�ادس االبتدائ�ي لم 
تص�ل لهم املاده بالش�كل الصحيح 

ول�م يس�تمروا بال�دوام لذل�ك من 

وزاري�ه.                                                                                                                                           امتحاناته�م  الظل�م 

                      * براء سمري

يف  املحلي�ة  الحكوم�ة  اعلن�ت 
واس�ط عن وجود مساع اىل زيادة 
التخصي�ص امل�ايل ال�الزم الكمال 
املتعاقدي�ن  مس�تحقات  رصف 
يف املؤسس�ات الحكومي�ة  ضمن 
لس�نة  العام�ة  املوازن�ة  قان�ون 
2021، م�ع تعدي�ل فق�رة تحديد 
س�قف مبلغ ال� 500 مليار دينار 
ال�ذي حددت�ه اللجن�ة املالي�ة يف 
مجل�س الن�واب العراق�ي االم�ر 
الذي هو من صالحية وزير املالية 

فقط. 
وقال املحافظ محم�د املياحي ان 
هناك جه�ات تدف�ع باملتعاقدين 
غل�ق  اىل  واس�ط  محافظ�ة  يف 
كج�زء  الحكومي�ة  املؤسس�ات 
م�ن الضغ�ط لتحقي�ق املطالب، 
محاولة اس�تغالل ه�ذه االوضاع 
إلرباك العمل اإلداري يف املحافظة، 
مضيفا اىل وجود موظفن تابعن 
اىل جهات سياس�ية يعملون عىل 
غل�ق املؤسس�ات الحكومية التي 

يعملون بها.
كما دع�ا املتعاقدين اىل ابعاد هذه 
الفئات عن التظاهرات والتظاهر 
بشكل سلمي لحن الحصول عىل 

هذه املطالب.
 يذكر ان محافظة واسط شهدت 
يف وقت سابق سلسلة احتجاجات 
  315 ق�رار  بتطبي�ق  للمطالب�ة 
املالي�ة  املس�تحقات  ورصف 
املتعلقة به ، رافقها غلق لعدد من 

املؤسسات الحكومية. 

الحصة التموينية الرمضانية ساهمت باستقرار السوق

التخصيصات المالية التكفي مستحقات المتعاقدين في واسط

حذرت بيئ�ة الديوانية من ان 
املحافظ�ة ام�ام خط�ر بيئي 
حقيقي نتيجة تكدس وتجمع 
النفاي�ات يف عم�وم املناط�ق 
ارضاب  خلفي�ة  ع�ىل  وذل�ك 
عم�ال البلدي�ة والبلديات عن 
العمل لعدم تطبيق قرار 315.
واشارت مديرة البيئة رغد عبد 
الس�ادة اىل خطورة اس�تمرار 
الوضع الحايل واملتمثل بتجمع 
النفاي�ات وهو ما قد يؤدي اىل 
مش�كلة بيئية، مش�ددة  عىل 
رضورة معالجة هذا االمر من 
خ�الل تنفيذ مطال�ب العمال 

العاملن باالجور اليومية.
يش�ار اىل ان عمال من االجور 
اليومي�ة والعق�ود يف الدوائ�ر 
الخدمية متواصلن باالرضاب 
عن العم�ل والدوام الرس�مي 
نتيجة عدم تحويلهم اىل عقود 
بق�رار  او ش�مولهم  وزاري�ة 

. 315

افتتح يف قضاء العزيزية ش�مايل واس�ط مجمع 
األكش�اك العرصية، بواقع 132 كشك تم بناؤها 

بتمويل من صندوق هيئة الحماية االجتماعية.
وقال قائم مقام القضاء محمد رضا ان املساحة 
الكلية للمجمع بلغت 3600 م2 وبمس�احة  15 

م2  للكشك الواحد.
واش�ار اىل انه س�يتم توزيعها بن العاطلن عن 
العم�ل املس�جلن يف قاع�دة بيانات ال�وزارة من 
غ�ري املس�تفيدين م�ن روات�ب ش�بكة الحماية 

االجتماعية.

ق�رر  )الس�ابق(  ال�وزراء  مجل�س  أن  يذك�ر 
خالل  جلس�ة اس�تثنائية عقدت يف ال� 6 ش�هر 
ترشين االول 2019 انش�اء مجمعات تس�ويقية 
حديث�ة )اكش�اك( يف مناط�ق تجاري�ة يف بغداد 
واملحافظ�ات،  خالل م�دة ثالثة اش�هر وبكلفة 
كلي�ة قدره�ا 60 ملي�ار دين�ار ع�ىل ان يتعه�د 
صاحب الكشك بتش�غيل اثنن من العاطلن عن 
العمل.جاء ذلك اس�تجابة  ملطال�ب املتظاهرين 
وعموم املواطن�ن أبان التظاهرات التي انطلقت 

يف عدد من محافظات العراق.

اكشاك عصرية للعاطلين

اعل�ن وزير التجارة عالء الجب�وري عن توزيع وزارته 
ع�ددا من حصص مف�ردات البطاق�ة التموينية اثناء 
رمض�ان وهو م�ا س�اهم باس�تقرار الس�وق لكون 
الطلب انخفض عىل املعروض بعد توفري تلك املواد من 
قب�ل الوزارة واض�اف الجبوري ان اس�تقرار البطاقة 
التموني�ة يعتمد عىل عاملن مهم�ن اولهما التمويل 
للبطاق�ة التموينية وعامل التعاق�دات، الفتا اىل اتخذا 
ق�رار مه�م يف مجلس ال�وزراء سيس�هم باس�تقرار 
البطاق�ة التمويني�ة. وفيم�ا يتعل�ق بمص�ادر توفري 
مف�ردات البطاقة التموينية، قال  الجبوري ان وزارته 
تش�رتي الس�كر والزيت م�ن مصانع اهلي�ة عراقية 
وليس من الخارج، وكذلك الحال بالنس�بة للحنطة يف  
حن يتم رشاء جزء من الش�لب من املزارعن املحلين 
والقس�م االخر ُيس�تورد م�ن خ�ارج العراق.يذكر ان 
وزير التجارة، عالء الجبوري قد اعلن يف بيان سابق له 
ع�ن اضافة مادتي معجون الطماط�م والبقوليات اىل 
مف�ردات البطاقة التموينية التي س�توزع للمواطنن 

خالل االشهر املقبلة.

افادت املديرية العامة للدفاع 
املدني بع�دم التوص�ل اىل اي 
دلي�ل يثب�ت ان الحرائق التي 
تنش�ب باملحاصي�ل الزراعية 

بانها قد تكون مفتعلة.
واوض�ح مدير الدف�اع املدني 
ان  بوه�ان   كاظ�م  الل�واء 
الحرائق ق�د تكون ناتجة عن 
اي رشارة صادرة من ماكنات  
واالت  والتفري�غ  التحمي�ل 
الحصاد سيما وان املحاصيل 
عندما يح�ن موعد حصادها 
تبلغ درجة من الجفاف تكون 
هش�يما  فتك�ون حساس�ة 

باتج�اه اي�ة رشارة.
وش�دد بوهان عىل اهمية ان 

يكون املزارعنن متواجدين يف  
مزارعهم لح�ن انهاء عملية 
الحصاد ومراقب�ة ما يقع او 
ُيط�رح ع�ىل االرض تحس�باً 
الي طاريء كي يتمكنوا عىل 
اقل تقدي�ر  م�ن االخبار عن 
الحريق يف حال حدوثه بشكل 
قب�ل  م�ن  الخم�اده  ارسع 
مفارز الدفاع املدني التي قال 
بانها قريبة ومنترشة بش�كل 

واسع.
الع�راق  وس�جل  ه�ذا 
ان�دالع ع�دة حرائق  مؤخ�راً 
املحاصي�ل  م�زراع  ببع�ض 
الحنط�ة  االس�رتاتيجية 

والشعري.

تسويف ومماطلة

اعلن�ت زارة التج�ارة، عن اضاف�ة مادتي معج�ون الطماط�م والبقوليات اىل 
مف�ردات البطاقة التمويني�ة التي س�توزع للمواطنن خالل االش�هر املقبلة.
وقال�ت ال�وزارة يف بيان لها   إن »مجل�س الوزراء اقر مرشوع الس�لة الواحدة 
للتموينية، واضافة هاتن املادتن اىل املفردات فضال عن املواد األساسية األربع 

الس�كر وزي�ت الطع�ام والطح�ن 
والرز«.

وأشار إىل أن »هذا املرشوع سيسهم 
يف دعم م�رشوع البطاقة التموينية 
واس�تقرار آليات تجهيزها والتعاقد 
الرصين�ة،  العاملي�ة  املناش�ئ  م�ع 
والتخصي�ص امل�ايل س�يكون م�ن 
املوازنة العام�ة للدولة او من وزارة 
النفط من خ�الل تخصيص كميات 

النفط لرشاء املفردات«.

مشروع السلة الواحدة

اضراب عمال النظافة في الديوانية 
يتسبب باضرار بيئية بالغة الخطورة 

هل تلك الحرائق مفتعلة ؟

تجدد الشكاوى الشعبية من تكرار حرق النفايات المتراكمة 

مناشدة 

و

مخصصات

الس�يد رئي�س مجلس 
املفس�وخه  ال�وزراء. 
وزارة  م�ن  عقوده�م 
أين  والداخلية  الدف�اع 
املس�لوبة  حقوقه�م 
وباي ن�ص قانوني تم 
تعبنا  فس�خ عقودهم 
ومللنا  املناش�دات  من 
حي�اة العزل�ه س�يدي 
نح�ن رشيحة أم�ا أن 
نك�ون  ال  أو  نك�ون 
خيارات  ع�دة  أمامكم 
وارجاعنا  انصافنا  أما 
املس�لوبة  وظائفنا  إىل 
أو  ح�ق  وج�ه  بغ�ري 
اللج�وء  ب�اب  فت�ح 
ع�ى  ال�دول  لبقي�ة 
انصافن�ا  يت�م  ولع�ل 
واندماجنا مع املجتمع 
ال�ذي حرمتمون�ا منه 
مص�در  توف�ري  وأم�ا 
رزق لنعي�ش و نع�ن 
عوائلن�ا  وه�ذا أرح�م 
م�ن بقائن�ا عاله عىل 
مجتمعاتنا. س�وف لن 
والنمل  والنتع�ب  نهدأ 
حت�ى إرج�اع حقوقنا 
ومحاكم�ة  املس�لوبة 
املتسبب من املسؤولن 

عن قضيتنا.

* حسان  املنصور

حقوقنا 
مسلوبة
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ساللة كوفيد - 19 الهندية تفاقم 
دراسة دنماركية: ربع النوبات القلبية تأتي مصحوبة بأعراض غير نمطيةاألوضاع الصحية في 6 دول آسيوية

كشفت دراس�ة دنماركية أن ربع 
مرىض النوب�ات القلبي�ة يعانون 
من أعراض غري نمطية مما يقلل 
احتم�ال تلقيه�م رعاي�ة صحية 

طارئة.
وه�ؤالء امل�رىض ه�م أيًض�ا أكثر 
 30 غض�ون  يف  للوف�اة  عرض�ة 
يوًم�ا م�ن أولئ�ك الذي�ن يعانون 
م�ن األع�راض النمطي�ة مثل آالم 
الص�در، وتش�مل أع�راض النوبة 
القلبي�ة غري النمطية مش�اكل يف 
التنفس واإلرهاق الش�ديد وآالم يف 

البطن.
أم�ايل  الدراس�ة  مؤلف�ة  وقال�ت 
ليكيم�ارك مولر: »كانت األعراض 
غ�ري النمطي�ة أكث�ر ش�يوًعا بني 
كبار السن، الذين اتصلوا بخط 
الطارئ  املس�اعدة غ�ري 

للحص�ول ع�ى مس�اعدة طبية. 
ل�م  امل�رىض  أن  إىل  يش�ري  ه�ذا 
يكونوا عى دراية بأن أعراضهم 
عاجلة”وأثناء  رعاية  تتطلب 
الباحثون  الدراس�ة، قام 
بتحلي�ل البي��ان�ات 
املتعلقة باملكاملات 
ملتعلق�����ة  ا
ت  ب�ا لنو با
القلبي�ة إىل 

خط املساعدة الطبية عى مدار 24 
ساعة ورقم الطوارئ يف الدنمارك 

بني عامي 2014 و 2018.
النوب�ات  م�ن   ٪72 ب�أن  وتب�ني 
القلبي�ة ظه�رت بص�ورة نمطية 
عى ش�كل آالم يف الص�در، يف حني 
عانى 24٪ من املرىض من أعراض 
غ�ري نمطي�ة ظه�رت أغلبها عى 

شكل مشاكل يف التنفس.
بعد حساب العوامل التي يمكن أن 
تؤثر عى النتائج، بما يف ذلك العمر 
والس�كري  والتعلي�م  والجن�س 

والنوبات القلبية الس�ابقة وفشل 
الرئوي  االنس�داد  القلب وم�رض 
املزم�ن، ق�ّدر الباحث�ون معدالت 
الوف�اة بع�د 30 يوًما م�ن النوبة 
القلبي�ة، ب�� 4.3٪ للمرىض الذين 
يعانون من أعراض غري نمطية و 
15.6٪ للمرىض الذين يعانون من 

أعراض نمطية.
ت�م نرش النتائ�ج يف 6 مايو )أيار( 
يف املجل�ة األوروبي�ة للقلب، وفق 
آي”  ب�ي  “ي�و  موق�ع  أورد  م�ا 

اإللكرتوني.

تس�بب أش�عة الش�مس يف ظه�ور عالمات 
الش�يخوخة املبكرة ل�دى النس�اء والرجال 
حتى يف حاالت التعرض املنخفض املستوى، 
 UVA )فإن ضوء )األش�عة فوق البنفسجية
يتس�بب يف تكس�ري الكوالجني بالبرشة، مما 

يؤدي إىل ظهور التجاعيد.
وق�د أظه�رت الدراس�ات أن األش�عة ف�وق 
البنفس�جية الطويل�ة )UVA( هي الس�بب 
الرئي�ي للعديد م�ن األورام امليالنينية ألنها 
تص�ل إىل عم�ق البني�ة الداعمة األساس�ية 
للجل�د، كم�ا أنها يمك�ن أن تس�بب الطفح 
الجل�دي ودباغ�ة الجلد، ويمكن أن تس�بب 
أيضاً أرضارا جس�يمة مثل حروق الش�مس 
وتل�ف الحم�ض الن�ووي وأحيان�ا رسطان 
الجلد. ومن ثم فإن برشتنا تحتاج إىل حماية 

من الشمس.
وفيما ي�ي، بع�ض العالجات املنزلي�ة التي 
يمكنك تجربتها للمس�اعدة يف تقليل الرضر 
ال�ذي يلحق بالجلد والش�عر بس�بب أش�عة 

الشمس.
��� احتفظ�ي بعص�ري الخي�ار أو الك�رات 
القطني�ة املنقوع�ة يف ماء ال�ورد يف الثالجة 
إلعط�اء تأثري م�رد عى الوجه ع�ن طريق 

دهنها عى الوجه من وقت آلخر.
الصب�ار ه�و مكون متع�دد امله�ام ومتعدد 
االس�تخدامات وه�و أم�ر ال بد من�ه لفصل 
الصيف. س�واء كنت تعاني من طفح جلدي 
نات�ج عن حروق الش�مس أو جرح أو لدغة 
ح�رشة أو أي تهي�ج آخ�ر للجل�د، يمكن أن 
يهدئ الصبار برشت�ك ويردها ويخفف من 

أي حكة.
��� ثانياً�� قومي بم�زج 1-2 ملعقة كبرية 
م�ن خ�ل التفاح م�ع 3 أكواب م�ن املاء، ثم 
كوبي بس�كبه ع�ي ش�عرك، والحظى كيف 

أصبح شعرك ناعما.
وهن�اك طري�ق أخ�رى يمكن�ك اعتماده�ا، 
يمكن�ك اس�تخدام عص�ري نص�ف ليمونة، 
وملعقتني كبريتني من خل التفاح وكوب من 
املاء، فقط قومي بغس�ل ش�عرك بالشامبو 
ونظفيه جيداً كاملعتاد، ثم اس�كبي الخليط 
عى ش�عرك ودلكي فروة ال�رأس، ثم قومي 

بغسله باملاء البارد والحظى الفرق.
ثالث�اً؛ إذا كانت ف�روة رأس�ك دهنية، فقط 
قوم�ي بغس�لها بمس�حوق ناع�م مصنوع 
م�ن  املؤق�ت  للتخفي�ف  الني�م  أوراق  م�ن 
االنزع�اج الناج�م ع�ن الحك�ة. تتمتع هذه 
األوراق بخصائ�ص عالجي�ة قوية ومضادة 
امتص�اص  للميكروب�ات وستس�اعد ع�ى 
الدهون الزائدة وتقليل الحكة ومنع العدوى.

حلول منزلية لمعالجة 
أضرار أشعة الشمس 
على البشرة والشعر

هن�اك عدد من األس�باب وراء فقدان الرجال 
والثعلب�ة،  الصل�ع،  ذل�ك  يف  بم�ا  للش�عر، 
واالضطراب�ات  الفطري�ة،  وااللتهاب�ات 
الكيميائ�ي،  للع�الج  نتيج�ة  أو  النفس�ية، 
ونق�ص املغذيات، أو االخت�الالت الهرمونية، 
نق�ص الدورة الدموية عى فروة الرأس أيًضا 
يمكن أن يس�بب فق�دان الش�عر يف الرجال، 
ويعتر أكثر أنواع تس�اقط الش�عر ش�يوًعا 
عن�د الرجال املعروف باس�م الصلع الوراثي، 
ويصي�ب ح�وايل 50 ٪ من الرجال فوق س�ن 
الخمس�ني، وفق�ا لتقري�ر لصحيف�ة »ديى 
مي�ل الريطانية« اع�ده الجمعية الريطانية 

ألطباء الجلد.
الصل�ع ع�ن مجموع�ة م�ن  وينت�ج 

والهرموني�ة،  الوراثي�ة  العوام�ل 
يس�مى  هرم�ون  يس�بب  حي�ث 

 )DHT( ديهدروتستوس�تريون 
تغريًا يف بصيالت الشعر يف فروة 

الرأس، تصبح الش�عريات التي 
تنتجه�ا البصي�الت املصاب�ة 

بش�كل  القط�ر  يف  أصغ�ر 
تدريج�ي، وأق�ر يف 
يف  وأخ�ف  الط�ول، 
تتقلص  حت�ى  اللون 
البصي�الت تماًم�ا يف 

النهاية وتتوقف عن إنتاج الشعر.
ويمكن أن يدرك الرجال تس�اقط شعر فروة 
الرأس أو انحسار خط الشعر يف أي وقت بعد 
البلوغ عادة ال توجد أعراض عى فروة الرأس 
نفسها، قد يسبب تس�اقط الشعر صعوبات 

نفسية كبرية.
والنمط املعتاد لتس�اقط الشعر هو انحسار 

األمام�ي  الش�عر  ن خ�ط  ا وفق����د
الش�عر من أعى 

يف  ال���رأس، 
البداي�ة، 

يكون قطر الش�عر يف املناطق املصابة أصغر 
وأق�ر مقارن�ًة بالش�عر يف املناط�ق غ�ري 

املصابة قبل أن يغيب.
ويعتمد التشخيص عادًة عى تاريخ تساقط 
ش�عر فروة الرأس يف مقدمة/ أعى الرأس أو 
انحس�ار خط الشعر ونمط تس�اقط الشعر 
وتاريخ عائي لتساقط الشعر املماثل، ويبدو 
جل�د فروة الرأس طبيعًي�ا عند الفحص، من 

حني آلخر ، يمكن إجراء اختبارات الدم.
وال يوج�د ع�الج وم�ع ذل�ك، فإن�ه يميل إىل 
التق�دم ببطء ش�ديد، م�ن عدة س�نوات إىل 
عقود، قد يؤدي سن مبكرة من ظهور املرض 
إىل تقدم أرسع. كما وتشمل خيارات معالجة 
الصلع الوراثي العالجات املوضعية والفموية 
املرخص�ة، الباروكات وقطع الش�عر، تمويه 
الجل�د، العالج�ات الجراحية وم�ن الوظائف 
املهمة للش�عر حماية فروة الرأس من أشعة 
الش�مس، لذل�ك م�ن امله�م حماي�ة مناطق 
الصلع يف فروة رأس�ك من أش�عة الشمس 
ملن�ع ح�روق الش�مس وتقلي�ل فرص 
اإلصابة بأرضار أشعة الشمس عى 
امل�دى الطوي�ل، يج�ب تغطية 
أي بقع صلع�اء بقبعة إذا 
كنت ستتعرض ألشعة 

الشمس.

الكشف عن تفاصيل جديدة حول عالقة الهرمونات والوراثة بالصلع
قياس ضغط ال�دم يومًيا، طريقة مهمة 
ملراقب�ة صحت�ك، وم�ن أفض�ل الط�رق 
للحصول عى ق�راءة دقيقة لضغط الدم 
ه�و القي�اس يف نف�س الوق�ت كل ي�وم 
ويعتمد الوقت املناس�ب م�ن اليوم عليك 
وعى جدول�ك الزمن�ي، ويق�دم التقرير 
التايل كيفي�ة ووقت فح�ص ضغط الدم 

.healthline وفقا لتقرير ملوقع
ويتغري ضغط ال�دم لديك عى مدار اليوم 
بشكل عام، ويكون أدنى مستوى له عند 
االس�تيقاظ ألول مرة ويزداد ارتفاًعا مع 
قيام�ك باألنش�طة اليومية، ونظ�رًا ألن 
ضغ�ط الدم يتغري عى م�دار اليوم  يجب 
قياسه عدة مرات عى مدار اليوم لضمان 

حصولك عى قراءة دقيقة.
وتعتمد أفضل أوقات اليوم لقياس ضغط 
الدم عليك وعى روتينك اليومي من املهم 
اختيار األوقات الت�ي يمكنك االلتزام بها 

كل يوم، يع�د قياس ضغط 
الدم يف نف�س الوقت كل 
يوم أمرًا أساسًيا لفهم 
لدي�ك،  ال�دم  ضغ�ط 
ويمك�ن أن يس�اعد يف 
التأكد من أن القراءات 

تتأثر  الت�ي تأخذه�ا ال 

بأحداث يومك.
يمكنك تحديد األوقات التي تعلم فيها أنك 
س�تكون يف املن�زل ومن غ�ري املحتمل أن 
تت�م مقاطعتك عى س�بيل املثال، يمكنك 
فحص ضغط الدم قبل الذهاب إىل العمل، 
وعندما تعود إىل املن�زل من العمل، وقبل 

النوم.
العوامل التي يمكن أن تؤثر عى قراءاتك

هناك بع�ض القواعد العام�ة التي يجب 
أن تك�ون ع�ى دراي�ة بها عندم�ا يتعلق 
األم�ر بتوقي�ت ق�راءة ضغط ال�دم، عى 
سبيل املثال ليس من الجيد قياس ضغط 
الدم فور اس�تيقاظك، ألن هذا س�يعطي 
أق�ل قراءة، بدالً من ذل�ك، حاول التحقق 
م�ن ذلك عندم�ا تك�ون مس�تيقًظا ملدة 
نصف س�اعة تقريًبا، م�ن األفضل أيًضا 
ع�دم االنتظار إىل ما بع�د اإلفطار وقهوة 
الصب�اح حيث يمكن للطع�ام والكافيني 
رفع ضغ�ط الدم م�ن الناحي�ة املثالية، 

يمكن قياس ضغط ال�دم يف الصباح بعد 
تنظيف أس�نانك بالفرش�اة واالستحمام 
وارت�داء مالبس�ك ولكن قب�ل أن تأكل أو 
تغ�ادر للعمل، فالطعام والكافيني ليس�ا 
ال�يء الوحي�د ال�ذي يمكن أن يتس�بب 
يف ارتف�اع ضغ�ط الدم هن�اك العديد من 
األش�ياء اليومية األخرى الت�ي يمكن أن 

تؤدي إىل ارتفاع ضغط الدم.
وم�ن األفضل تجن�ب هذه 
األشياء ملدة نصف ساعة 
ع�ى األقل قب�ل أن تأخذ 

القراءة:
ممارس�ة  التدخ�ني، 

وم�ن  الرياض�ة، 
أيًض�ا  الجي���د 

ضغط  قي�اس 
بع�د  ال�دم 

إف����راغ 
املثانة.

ماهو التوقيت المناسب لقياس ضغط الدم؟

تايمز«  اعت�رت صحيف�ة »نيوي�ورك 
األمريكي�ة أن إج�ازة منظم�ة الصحة 
العاملية اس�تخدام لقاح »س�ينوفارم« 
يع�د  الط�ارئ،  لالس�تخدام  الصين�ي 
خط�وة مهم�ة نح�و إنه�اء جائح�ة 

كورونا.
وأشارت الصحيفة األمريكية يف تقرير 

نرشت�ه عى موقعه�ا اإللكرتوني إىل أن 
إج�ازة منظمة الصح�ة العاملية للقاح 
أم�ام  الطري�ق  يس�هل  »س�ينوفارم« 
ال�دول الفق�رية للحصول ع�ى اللقاح 

للمساعدة يف إنهاء الوباء.
وتمه�د هذه الخط�وة الطري�ق إلدراج 
اللق�اح الصيني يف برنامج »كوفاكس« 

العاملي التاب�ع ملنظمة الصحة العاملية، 
وال�ذي يع�د مب�ادرة عاملي�ة ملنظم�ة 
تعزي�ز  إىل  ته�دف  العاملي�ة  الصح�ة 
التوزي�ع العادل للق�اح يف جميع أنحاء 

العالم.
وذك�رت »نيوي�ورك تايم�ز« أن الهن�د 
وهي أح�د كب�ار مصنع�ي اللقاحات، 

أوقف�ت ص�ادرات اللقاح�ات ملواجهة 
أزمة فريوس كورونا املتفاقمة.

أندري�ا  وصف�ت  الصحيف�ة  وحس�ب 
تيلور التي تحلل البيان�ات العاملية عن 
اللقاح�ات يف معه�د “دي�وك” للصحة 
العاملي�ة، اإلضاف�ة املحتمل�ة للقاحني 
صينيني إىل برنام�ج “كوفاكس” بأنها 

“خطوة ستغري قواعد اللعبة”.
وقال�ت تيل�ور: “إن الوض�ع يف الوقت 
الح�ايل يائ�س للغاية بالنس�بة للبلدان 
منخفضة الدخل”، مش�رية اىل “وجود 
خياري�ن محتملني من الصني يمكن أن 
يغري حقا املش�هد خالل األشهر القليلة 

املقبلة«.

نيويورك تايمز: إجازة لقاح »سينوفارم« الصيني من الصحة العالمية خطوة مهمة

ق�ال طبيب األعص�اب الرويس املعروف بافيل خوروش�يف، يف حديث 
تلفزيوني، إن اليدين الباردتني إشارة دائما إىل تشنج األوعية الدموية 

يف الجسم.
وأضاف الخبري، »وليس هناك من س�بب آخر. لكن سبب هذا التشنج 
ق�د يكون متنوعا للغاية. ف����قد يكون رد فعل الجس�م عى برودة 
الوس�ط املح���������ي�ط، ك����واح�د من األس�باب وهو مرض 

رينود«.
ووفق�ا له، يمكن أن تعني ه�ذه الظاهرة أيضا رد فعل الجس�م عى 

انخفاض ضغط الدم، أو عى األدوية.
وتابع الطبيب أنه »إذا انخفض ضغط الدم لس�بب ما، يعتقد جس�م 
املري�ض أن�ه يفقد ال�دم يف مكان ما بش�كل جدي. وبع�د ذلك يظهر 
تش�نج يف أوعية األط�����راف للحد من تدفق ال�دم إليها، أي تجري 
التضحية بها مؤقتا. ويظ����هر التش�نج قويا بش�كل كاف لتصبح 

اليدين باردة«.

اليدان الباردتان اشارة دائمة
 الى تشنج االوعية الدموية

في اليوم العالمي للثالسيميا.. دولة عربية 
تعلن اصابة 2 % من مواطنيها بالمرض

طبيب سرطان يحدد عالمة للمرض
 ال تظهر إال عند الرجال

احتفل العالم امس السبت 8 آيار باليوم العاملي للثالسيميا، 
حي�ث يعد م�رض الثالس�يميا من أم�راض ال�دم الوراثية 
الش�ائعة يف السلطنة.وبمناس�بة ه�ذا الي�وم رصد تقرير 

علمي أسباب ، وأعراضه ، وطرق العالج ، و الوقاية منه.
ويعود س�بب اإلصاب�ة باملرض الضط�راب جيني يؤدي إىل 
نق�ص الهيموجلوب�ني وبالت�ايل نقص األكس�جني يف الدم 
وم�ن أعراضه: التعب واإلعياء، الصداع، ش�حوب الوجه و 
االصفرار، وضيق النفس، وتغري لون البول إىل اللون الداكن 
وقد تظهر أعراضه مبكرا جدا عند الوالدة أو خالل العامني 

األوليني.
كم�ا أن هن�اك مضاعف�ات له�ذا امل�رض الوراث�ي منه�ا 
تأخر النم�و عند األطف�ال و تأخر البلوغ عن�د املراهقني، 
وتضخم الطحال، وتش�وه يف نمو العظام، ويحتاج مريض 
الثالس�يميا إىل نقل الدم باس�تمرار لذلك نحث الجميع عى 
أهمي�ة الترع بالدم إلنقاذ مرىض الثالس�يميا وغريها من 

أمراض الدم.

قال الطبيب الرويس املعروف ألكسندر مياسنيكوف، يف حديث 
تلفزيوني، إن فقر الدم الناجم عن نقص الحديد لدى الرجال، 
يمكن أن يكون أحد أعراض رسطان الجهاز الهضمي.وأش�ار 
الطبيب، إىل أنه يمكن تفسري انخفاض مستوى الهيموغلوبني 
يف ال�دم عند النس�اء، بفقدان الدم بانتظام ألس�باب طبيعية، 
أي ما يسمى بالدورة الشهرية.وأضاف مياسنيكوف: »وطبعا 
ال توج�د دورة ش�هرية لدى الرج�ال، وبالت�ايل إذا رأينا رجال 
مصاب�ا بفقر الدم بس�بب نقص الحديد، يج�ب أن نفكر عى 
الفور يف الس�بب. فقط الدم لدى الرج�ال يعني يف كل الحاالت 
وج�ود ضي�اع لل�دم من الجه�از الهضم�ي. وهذا إم�ا قرحة 
أو وج�ود أورام«.وأك�د الطبيب، أنه يف حالة وج�ود أي درجة 
م�ن فقر الدم بس�بب نقص الحديد، يجب ع�ى الرجال زيارة 
الطبي�ب فورا وطل�ب الع�ون الطبي.وقال: »أيه�ا الرجال، ال 
يجوز وجود مس�توى غ�ري طبيعي للهيموغلوب�ني لديكم. إذا 
كان منخفضا، فيجب التوجه إىل الطبيب: يجب تنظري املعدة، 

وتنظري القولون. 

ارتفعت أعداد اإلصابات بفريوس كورونا املس�تجد يف 6 دول آسيوية، نتيجة تفي 
الساللة املتحورة التي يطلق عليها »B.1.617« خارج حدود الهند.

وذك�رت ش�بكة »يس إن إن«، أن االنتش�ار الرسي�ع للف�ريوس التاج�ي امتد لدول 
مج�اورة للهند، م�ا أدى إىل فرض ضغوط هائلة عى األنظم�ة الصحية واإلمدادات 
الطبي�ة يف تلك البلدان. وارتفعت حاالت الع�دوى بكوفيد-19 يف دول مجاورة للهند 
هي النيبال ورسيالنكا وجزر املالديف، باإلضافة إىل أماكن أبعد يف جنوب رشق آسيا 
مثل تايالند وكمبوديا وإندونيس�يا، حيث تس�ري وترية التطعيم يف تلك الدول ببطء 
ش�ديد مقارنة بال�دول األكثر ثراء.واألربعاء، طالب االتح�اد الدويل للصليب األحمر 
برضورة بذل املزيد من الجهود لوقف هذه املأس�اة التي تش�هدها آسيا.وقال املدير 
اإلقليم�ي ملنطقة آس�يا واملحيط الهادئ باالتحاد الدويل للصليب األحمر، ألكس�ندر 
ماثيو، يف بيان، »نحن بحاجة إىل التحرك اآلن برسعة ليكون لدينا أي أمل يف احتواء 
ه�ذه الكارث�ة البرشية«. وتابع، »ه�ذا الفريوس ال يحرتم الح�دود وهذه املتغريات 
منترشة يف جميع أنحاء آس�يا«.ويف رسيالنكا، تش�هد البالد ارتفاعا حادا يف حاالت 
اإلصاب�ة بف�ريوس كورونا من�ذ منتصف أبريل امل�ايض، حيث تج�اوزت اإلصابات 
ذروة املوجة الس�ابقة يف ش�باط.والجمعة، أبلغت الجزيرة الواقعة يف جنوب آس�يا 
ع�ن 1895 حالة، أي ما يقرب م�ن 5 أضعاف اإلصابات اليومي�ة التي أبلغت عنها 
يف أوائ�ل أبري�ل املايض.كورونا يواصل االنتش�ار يف الهندويف ج�زر املالديف، الجارة 
األخرى للهند، س�جلت البالد رقما قياس�يا باإلصابات، الثالث�اء، بواقع 601 حالة 
جدي�دة، وفقا لوكالة حماية الصحة يف الب�الد.وكان األرخبيل الذي يعتمد اقتصاده 

عى الس�ياحي، أعاد افتتاح البالد أمام الس�ياح يف يوليو وش�جع الناس الحقا 
لقض�اء إج�ازة في�ه من خ�الل منحهم لق�اح مض�اد لفريوس 

كورونا.واالثن�ني، حذر مركز عملي�ات الطوارئ الصحية 
بجزر املالديف من أن عدد حاالت دخول املستشفيات 

بس�بب كوفيد-19 تضاعف ثالث مرات خالل 
األي�ام القليل�ة املاضية، م�ع احتمالية 

دخول س�اللة جديدة م�ن الفريوس 
إىل البالد.



صفحة.وقد عددت أسلماء القتلى واملصابني يف 
هجمات 11 سلبتمرب، واحتوت أيضاً عى أسماء 
أفراد أرسهلم. هذه الدعوى القضائية الجماعية 
قدملت االثنني 20 آذار إىل املحكملة االتحادية يف 

مانهاتن.
واتهمت وثيقة الدعلوى هذه بعض "الجمعيات 
الخرييلة" والجهلات الحكوميلة يف السلعودية 
بإقاملة عالقلات ملع الزعيلم السلابق لتنظيم 
"القاعدة" أسلامة بن الدن.كما اتهمت الوثيقة 
الحكومة السعودية بأنها كانت عى علم بانتماء 
ثالثلة على األقل من خاطفلي الطائلرات الذين 

نفذوا هجمات 11 سبتمرب لتنظيم "القاعدة".

...  االمام الحسين ) عليه السالم (فمن قبلني بقبول الحق فاهلل أولى بالحق

مواقيت ال�صالة

قال رسول اهلل)صىل اهلل عليه وآله وسلم(: »أال أدلكم عىل 
سالح ينجيكم من أعدائكم، ويدّر أرزاقكم؟ قالوا: بىل،
قال: تدعون ربكم بالليل والنهار، فإن سالح المؤمن الدعاء«
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منذ أن اكتشلفه الرحالة اإليطلايل بيرتو ديال فايل 
علام 1626، لم يزل حصن األخيلر يف محافظة 
كربلالء جنوب غلرب العاصمة بغلداد يثري الكثري 
ملن األسلئلة، فضلال عن الدهشلة والتفسلريات 
واالسلتنتاجات التلي تصلب كلها يف مسلألة: من 
شليّد هذا القرص أو الحصن أو القلعة التي تقع يف 

الصحراء؟ وملاذا؟
هلل كان حصلن األخير قرًصا ملن قصور أرس 
السللطة الحاكملة؟ أم كان حصنا مسلكونا من 
قبلل األهلايل؟ أم كان قلعلة يحتمي بهلا الحاكم 
وقلواده والجنلود ملن الغلزوات والغلارات التلي 
تتعرض لها مدنهم آنذاك؟أسلئلة جعلت الباحثني 
واآلثاريلني يكتبلون عنه املؤلفلات الكثرية التي ال 
تلزال متواصلة حيث تدّون األقالم ما اسلتجد من 
األشلياء، وكأن هلذا البناء خاضلع إىل الرصاعات 
واالختالفات والخالفات السياسلية، وزاد من ذلك 
أن شلكله وطريقة بنائه غلري واضحني ألي فرتة 

زمنية أو عهد أو عرص يعود.
عى بعد 50 كلم من مدينة كربالء، 
و152 كلم إىل الجنوب الغربي من 
العاصمة بغداد، وقبل الوصول إىل 
مفلرتق طريقني أحدهملا يذهب 
الرملادي  مدينلة  إىل  باملسلافر 
السلعودية،  الحلدود  إىل  والثانلي 
يقع رصح شلامخ لبنلاء أثري، ال 
يشء يحيطه سلوى الصحراء، وال 

يشء يمتد إليه سلوى طريق معبّد من اتجاه واحٍد 
تحيطله الرملال، وكان يف يوٍم ملا طريًقا للتجارة 
والحلج والحروب أيضا.البناء مدهلش كأنه مهيأ 
لكي يبقى عصوًرا ودهورا شامخا يف بنائه املحكم، 
من خالل قوة صموده بوجه الصحراء وعواصفها 
وريحها العاتية، وقد ظّل مميًزا بضخامته وتفّرده 
بفن البناء املعماري وسلقوفه التي نقشلت نقًشا 
بارًعا، وبجدرانله العمالقة وعلوها الفارع. ورغم 
كل هلذا فإن أحدا لم يتمكن من تحديد من صممه 
ونفذه وخّطط له وأمر ببنائه بشلكل قاطع، لكن 

اليشء املدهش أن الجميع، من مسافرين وحجاج 
وقوافل ورحالة باحثني عن الجديد، يدهشهم هذا 
البنلاء، ويحلري أبصارهلم ويثري فضلول الجميع 

الذين أخذوا يبحثون عن حقيقته ولغز وجوده.
يقع القرص أو الحصلن األثري إىل الجنوب الغربي 
ملن صحلراء مدينة كربلالء، وهي منطقلة فيها 
الكثلري من املعالم التاريخيلة واآلثارية، فضال عن 
بحلرية الرزازة التي تعلد ثامن بحرية يف العالم من 

ناحية املساحة.
وقد جاء أيضا يف دليل العراق السلياحي أن حصن 
األخيلر »يعلد ملن أهلم املنلازل الواقعلة عى 

الطريق اللذي يربط جنوب العلراق بأعايل الفرات 
وسلوريا«، وموقعله قديملا عنلد ملتقلى الطرق 
التجارية والقوافل املارة بني مدن الكوفة والبرصة 
واملوصل ودمشللق وبالد الشام.ويقول الباحث يف 
التاريخ حسلن الوزني إن »الرحالة اإليطايل بيرتو 
ديلال فلايل أّول من اكتشلفه بالصدفلة يف العرص 
الحديلث وهو يف طريقه إىل بالد الشلام«، ويشلري 
إىل أن هلذا الرحالة وصف طريقة اكتشلافه قائال 
»يف 29 يونيو/حزيلران 1626 نهضنلا منذ الفجر 
الباكر ورسنا ولم نتوقف إىل ما قبل منتصف النهار 
عند ماء يقع بالقرب من بناء عظيم، قديم العهد، 

مشليد باآلجر، شلكله مربلع كامل، لله 13 برًجا 
ملدوًرا من كل جانب من الخارج. بعض أقسلامه 
مشليدة عى أقلواس معقودة«ويسلتمر بذكر ما 
قاله الرحالة »يف داخل البناء قاعات عديدة وغرف 
بمنافذ كثرية وفناء غري كبري، وال أعلم أهو فناء أم 
أنه كان معقوًدا فسقطت أجزاؤه، أم كان قرصا أم 
هيلكالً أم قلعة؟ لكني أميلل إىل االعتقاد بأنه كان 
قلرصا«، ويقول الوزني إن امللكان زاره العديد من 
الرحاللة وكذلك املسلترشق الفرنيس ماسلينيون 
علام 1908 ووثق زيارته يف وصلف القرص وصفا 

دقيقا.

ولد  يوناني،  وفيلسوف  كاتب 
توىف   -  )1883  - فرباير   18(
1957(،اشتهر   - أكتوبر   26(
بروايته » زوربا اليوناني » التي 
اشتهر  أبدع،  ما  أعظم  تعترب 
حيث   1964 عام  بعد  عامليا 
 « اليوناني  زوربا   « فيلم  أنتج 
كاكويانيس  مايكل  للمخرج 
واملأخوذ عن روايته.. وتجددت 
أنتج  شهرته عام 1988 حيث 
للمسيح  األخر  اإلغواء   « فيلم 
» للمخرج مارتن سكورسيس 
رواية  عن  مأخوذ  وهو 

لكازنتزاكيس أيضا

أشهر،  لخمسة  أمريكية  امرأة  اختفت 
وسط  مضٍن،  بشكل  عنها  البحث  فجرى 
مخاوف من أن تكون قد أُصيبت بأذى، لكن 
األحداث حملت مفاجأة كبرية، خالل األيام 

األخرية.
الربيطانية،  »غارديان«  صحيفة  وبحسب 
املايض  نوفمرب  يف  اختفت  التي  املرأة  فإن 
بوالية يوتا، تم العثور عليها وهي عى قيد 

الحياة داخل خيمة يف منطقة غابوية.
عى  تقتاُت  كانت  املرأة  أن  املصدر  وذكر 

نهر  من  مقربة  عى  والطحالب،  العشب 
مجاور يف املكان.

وتم  املرأة،  هوية  السلطات  تكشف  ولم 
موظفون  عثر  بعدما  اختفائها  عن  اإلبالغ 
سيارتها  عى  األمريكية  الغابات  هيئة  يف 
مقاطعة  رشطة  وبحسب  املواقف.  يف 
يوتا، فإنه تم العثور عى املرأة، يوم األحد، 
كان  بينما  باملنطقة،  جوي  بحث  خالل 
أي  إيجاد  إىل  جاهدين  يسعون  متطوعون 

أثر للمختفية.

رجال  رأى  عندما  الكربى  املفاجأة  وكانت 
ثم  املعزول،  املكان  هذا  يف  خيمة  الرشطة، 
إىل  جاء  من  لرتى  فتحها  إىل  املرأة  بادرت 
املرأة  تكون  أن  الرشطة  ورجحت  املكان. 
املكان  هذا  يف  البقاء  اختارت  التي  هي 
بمحض إرادتها، منذ نوفمرب 2020. وقالت 
ومعها  مرة  أول  املكان  إىل  ذهبت  إنها 
ثم  نفد،  ما  رسعان  لكنه  الطعام،  بعض 
فكانت  املاء  أما  بالعشب،  عنه  استعاضت 

تأتي به من نهر

يعيد مشردًا إلى أهله بعد 3 
سنوات من الضياع !

طفل ينجو بأعجوبة 
بعد سقوطه من الطابق الخامس

البالغ  غارسيا  خوسيه  الطفل  نجا 
واملصاب  سنوات  ثالث  العمر  من 
بمتالزمة داون بأعجوبة بعد أن سقط 
بمظلة  وارتطم  الخامس،  الطابق  من 
ما  السقوط  صدمة  من  خففت  متجر 

أنقذ حياته.
املشهد  من  املراقبة  كامريات  وأظهرت 
 NBC New شبكة  عليه  حصلت  الذي 
جالساً  الباكي  الصغري  الطفل   York
أجل  الرصيف ويكافح من  يف منتصف 

الوقوف بينما يحيط به املارة.
من جانبها، أشارت عائلة الطفل إىل أنه 
وخضع  الفخذ  عظم  يف  بكرس  أصيب 
أن  املتوقع  من  لكن  جراحية،  لعملية 
خالته  رعاية  يف  خوزيه  يتعاىف.وكان 
وشقيقته الكربى ميا خيمينيز، عندما 
وكان  الطعام،  بإعداد  خالته  انشغلت 
ويخرج  يتسلل  أن  قبل  معها  الصغري 

إزالة  يف  ويبدأ  النوم  لغرفة  ويذهب 
مكيف  تفصل  التي  الكرتون  قطعة 

الهواء عن النافذة.
كان  واحدة  ثانية  »يف  األخت:  وقالت 
قد سقط قبل أن يستطيع أحد التدخل 

وتدارك األمر«.
ويُظهر مقطع فيديو من متجر قريب 
مذعورة  تندفع  املنكوبة  الصبي  خالة 
يف  بيديها  وجهها  وتغطي  الخارج  إىل 
املارة  يحيط  بينما  الرعب  من  حالة 

بالصبي عى الرصيف.
بدا  إنه  باللغة اإلسبانية  الخالة  وقالت 
من  األشخاص  إىل  ينظر  وكان  خائفاً 

حوله بدهشة.
سقوط  الرشطة  صنفت  جانبها،  من 
لن  إنه  وقالت  حادث،  أنه  عى  الصبي 

يتم توجيه أي اتهامات جنائية.

درب باحثون هولنديون مجموعة من النحل، الذي يملك حاسة شم قوية، للكشف 
إنه سيقلص فرتات  عن عينات مصابة بفريوس كورونا وذلك يف اكتشاف يقولون 
بمعمل  الباحثون  أعطى  النحل،  فقط.ولتدريب  ثوان  إىل  الفحوص  نتائج  انتظار 
األبحاث البيطرية يف جامعة فاخننجن مياه محالة بالسكر مكافأة لها بعد عرضها 
بعد  املكافأة  من  النحل  حرمان  تم  املقابل،  ويف  بكوفيد-19.  ملوثة  عينات  عى 
عرضها عى عينات غري مصابة بالفريوس.وقال فيم فان دير بويل بروفيسور علم 
الفريوسات الذي شارك يف املرشوع إنه بعد اعتيادها عى النظام، تمد النحلة لسانها 

بعفوية للحصول عى املكافأة عندما تقدم إليها عينات مصابة.

نجح رجل أمريكي بالتواصل مع طائر بري من خالل 
يصدرها  التي  بتلك  شبيهة  أصوات  الرجل  إصدار 
الطائر.وتداولت حسابات مواقع التواصل االجتماعي 
الطائر،  يقلد صوت  الرجل  فيه  يظهر  فيديو  مقطع 
فيما يقف األخري بعيدا عن الرجل.وبمجرد أن سمع 

الرجل،  يصدرها  التي  األصوات  الطائر 
زقزقته،  يف  ويستمر  يده  عى  ليهبط  طار 

وكأن  الطائر،  تقليد  يف  الرجل  استمر  فيما 
بينهما حوارا ال يفهمه سواهما.شاهد.. أمريكي 

يتواصل »زقزقًة« مع طائر.

جبل  تسلق  الشريبا  عرقية  من  نيباليا  رجال  إن  مسؤول  قال 
إفرست للمرة الخامسة والعرشين ليحطم رقمه القيايس بعد أن 
صعد كجزء من مجموعة كانت أول من وصل إىل القمة منذ أكثر 
من عام.وأُغلق أعى جبل يف العالم أمام املتسلقني يف مارس 2020 
للوصول  ناجحة  محاولة  آخر  كوفيد-19.وكانت  جائحة  بسبب 
2019.وقالت  عام  يف  الجبل،  فتح  إعادة  بعد  تسلق  قبل  للقمة، 
عاما(   51( شريبا  ريتا  كامي  إن  أشاريا  مريا  السياحة  مسؤولة 
تسلق الجبل الذي يبلغ ارتفاعه 8848.86 مرتا عرب طريق التالل 

عرقية  من  آخرين  متسلقا   11 مع  التقليدي  الرشقية  الجنوبية 
نجاح  أول  »هذا  القاعدة  معسكر  من  لرويرتز  الشريبا.وقالت 
وتينزينج  هيالري  إدموند  السري  النيوزيلندي  املوسم«.وكان  يف 
نورجاي من عرقية الشريبا أول من تسلق الجبل عرب هذا الطريق، 
رقمه  كامي  1953.وحطم  عام  يف  شعبية،  األكثر  يزال  ال  الذي 
القيايس البالغ 24 صعودا واملسجل يف عام 2019.وقال آنذاك إنه 
سيتقاعد بعد صعوده الخامس والعرشين، ولم يتسن االتصال به 

بعد للتعليق.

استأجرت ميليندا غيتس جزيرة خاصة مقابل 
تتمكن  حتى  الواحدة،  اليوم  يف  دوالر  ألف   132
هي وعائلتها من تجنّب اهتمام وسائل اإلعالم 
بعد قرارها االنفصال عن زوجها مؤسس رشكة 
»مايكروسوفت« بيل غيتس، بعد زواج دام 27 
الزوجان  وأعلن  إعالمية.   لتقارير  وفقاً  عاماً، 
يف  وكتبا  »االثنني«،  زواجهما  إنهاء  قرارهما 
بيان مشرتك يف ذلك الوقت: »بعد قدر كبري من 

التفكري والكثري من العمل بشأن عالقتنا، اتخذنا 
قراراً بإنهاء زواجنا«.ومع ذلك، أخربت املصادر 
بعض وسائل اإلعالم أن الزوجني كانا يخططان 
هذه  وعند  مارس،  يف  ذلك  عن  لإلعالن  بالفعل 
كاليفيغني  جزيرة  ميليندا  استأجرت  النقطة 
للمصادر، كانت الخطة تدور  يف غرينادا.ووفقاً 
يف  الثالثة،  الزوجني  وأطفال  ميليندا  بقاء  حول 

الجزيرة، التي ورد أن بيل لم تتم دعوته إليها.

قاللت رشكة بللو أوريجني اململوكلة للمليارديلر جيف بيزوس 
إنها تسلتهدف العرشين ملن يوليو إلطالق رحلتها السلياحية 
األوىل يف الفضاء عى متن سلفينتها نيو شليربد، والتي سلتمثل 
لحظة فارقة يف منافسلة للدخول يف حقبلة الرحالت الفضائية 
التجاريلة الخاصة.وأضافت الرشكة أنها سلتتيح مقعدا يف أول 
رحلة لها للفائز بمزاد يستمر عرب اإلنرتنت ملدة خمسة أسابيع، 
سيتم التربع بعائده للمؤسسة الخريية التابعة لرشكة الفضاء.
ورفضلت أريلان كورنيلل مديرة مبيعلات األنشلطة الفضائية 
برشكلة بللو أوريجني الكشلف عن تفاصيلل األسلعار العامة 
للتذاكلر التلي حددتهلا الرشكة للرحلالت القادملة، وهو الرس 
الذي حافظت عليه الرشكة لسلنوات.كانت رويرتز قد ذكرت يف 
علام 2018 أن بلو أوريجني تنوي تحصيلل 200 ألف دوالر عى 
األقل من كل راكلب، وذلك بناء عى تقييم خطط رشكة فريجن 
جاالكتيلك هولدنجز املنافسلة اململوكلة للملياردير ريتشلارد 
برانسلون، واعتبلارات أخلرى، إال أن هلذا التفكلري ربما يكون 
قلد تغري.جاء إعلالن اليوم األربعاء بعد سلنوات من االختبارات 
وأعملال التطوير تضمنت بعلض التأجيالت.وقالت كورنيل إنه 
بعد أول رحلة يف يوليو سلتطلق بلو رحلتلني أخريني مأهولتني 
قبلل نهايلة العام.ونيو شليربد مصممة لحمل سلتة ركاب إىل 
ارتفلاع أكثلر ملن 62 ميلال )100 كيلوملرت( فلوق األرض إىل 
الفضاء، وهلو ارتفاع يكفي لتجربة انعدام الوزن لبضع دقائق 
ورؤية انحناء الكوكب قبل عودة الكبسولة إىل األرض بمساعدة 

املظالت.

أول رحلة سياحية للفضاء

يتواصل مع طائر بري بلغة الزقزقة

يجمعهملا جلرس يربلط النرويلج والسلويداعتاد 
توأمان سويديان يبلغان من العمر 73 عاماً االلتقاء 
كل سلبت عى جرس يربلط النرويج والسلويد، كل 
منهملا عى جانبله من الحلدود بعدما وقلف وباء 

»كوفيد 19« حاجزاً بني الشقيقني.
إىل  بريغلونلد  وبونتلوس  أوال  يأتلي  أسلبوع،  كل 
امللكان حامَللني كرسليي تخييم وأوعيلة تريموس 
وسندويشات، ويجلسان جنباً إىل جنب فيما يفصل 

خط رفيع عى األرض بينهما.
وقلال أوال فيملا يرفلرف وراءه علملان صغلريان 
للنرويج والسويد فوق الجرس »ال يسمح لنا بعبور 
الحدود. يجلب أن أبقى عى مسلافة مرت واحد من 
جانبي وعليله أن يبقى عى مسلافة مرت واحد من 

جانبه«.
عند قدميه، رسلم عى الطريق خط أبيض بسليط، 
وكتبت كلمة »النرويج« عى جانب و»السويد« عى 

الجانب اآلخر.
وتسبب الوباء بتوقف الزيارات األسبوعية للتوأمني 

املتطابقني ملنزيل بعضهما بعضاً.
يعيلش أوال يف هاللدن يف جنلوب رشق النرويج، إىل 
حيث انتقل قبل 40 عاماً تقريباً من أجل الحب فيما 
يعيش بونتوس عى مسافة نصف ساعة بالسيارة 
يف بلدة سرتومسلتاد يف جنوب غرب السلويد. وبدالً 
من ذلك، يجتمعان هنا، عى مسافة تراعي القواعد 
الصحيلة إىل حد ما، عى جرس سفينيسلوند القديم 

الذي يمتد عى مضيق بحري بني البلدين.

أعلن الرئيس التنفيذي الجديد لرشكة التبغ األمريكية العمالقة 
فيليلب موريس يف مقابلة ملع صحيفة »نيلكاي« اليومية أن 
املجموعة سلتتوقف عن بيع السلجائر التقليدية يف اليابان »يف 
غضون عرش سلنوات«.وقال ياتشليك أولتشلاك رئيس رشكة 
»فيليلب موريس إنرتناشلونال« والذي توىل منصبله حديثاً يف 
هذه املقابلة »سلنحقق مجتمعاً خالياً ملن التدخني يف اليابان 

بعد عرش سنوات«.
وأضلاف »أريلد أن تكلون اليابان أول سلوق« تنسلحب فيها 
رشكلة فيليب موريس من قطلاع السلجائر التقليدية.وكانت 
املجموعلة األمريكية قد توقعت العام امللايض نهاية مبيعاتها 
ملن السلجائر التقليدية يف غضلون »10 إىل 15 عاماً« يف بلدان 
معينلة، لكنها لم تحدد يف ذلك الوقت أياً منها. ولفت أولتشلاك 
إىل أن رشكلة »فيليب موريس إنرتناشلونال« لن تنسلحب من 

السوق اليابانية.

املتجهة توأمان فصل بينهما الوباء  األخرية  الرحلة  تأجيل  تم 
ختن  مطار  يف  أورومتيش  إىل 
الويغورية  شينجيانغ  بمنطقة 
من  وذلك  الصني،  يف  الحكم  ذاتية 
يف  بكرس  مصاب  صبي  إنقاذ  أجل 
الطبي  الطاقم  عمل  حيث  ذراعه، 
و101  واملطار  الطائرة  وطاقم 

راكب معا إلنقاذ الطفل.
األخرية  هي  الرحلة  تلك  كانت   
ختن  مطار  من  أورومتيش  إىل 
كما  لإلقالع  جاهزة  بشينجيانغ 

كان مخططاً لها.
»هل يمكننا ركوب هذه الرحلة؟« 
العمر  من  يبلغ  طفل  والد  طلب 
قاعة  يف  املوظفني  من  سنوات   7
راجيا  يبكي  وهو  االنتظار 

املساعدة.

من  البالغ  الطفل  ذراع  أن  وعلم 
بواسطة  قطعت  سنوات   7 العمر 
بكرة جرار، وكان عليه الذهاب إىل 

أورومتيش إلجراء عملية طارئة.
والد  ختن  يف  املحيل  الطبيب  أخرب 
الطفل أن العملية يجب أن تكتمل 
فلن  وإال  ساعات،   6 غضون  يف 
يكون هناك عالج بعد نخر الخلية.

بعد تنسيق طارئ متعدد وموافقة 
»فتح  الرحلة  قررت  راكب،   101

الباب مرة ثانية«.
الوقت  أفضل  اقتناص  أجل  من 
مسار  املحيل  املطار  فتح  للعالج، 
لنقل  نقالة  واستخدم  خاص 
بعد  املقصورة.  إىل  الصغري  الطفل 
20 دقيقة، أقلعت الرحلة بسالسة.

بعد وصول الرحلة بنجاح إىل مطار 

الصغري  الطفل  نزل  أورومتيش، 
ونقلتهم  الطائرة،  من  وعائلته 
سيارة اإلسعاف املنتظرة يف مكان 
الطب  مستشفى  إىل  الحادث 
لجامعة  التابع  التقليدي  الصيني 
شينجيانغ الطبية لتلقي العالج يف 

حاالت الطوارئ.
توصيل  تم  الزمن،  مع  سباق  بعد 
ذراع الصبي املبتورة أخريا، بحسب 

صحيفة »الشعب« الصينية.
بامتنان  الصغري  الطفل  والد  قال 
الكثري  »هناك  الرحلة:  ملوظفي 
أبدا  ننىس  لن  الطيبني.  الناس  من 
األطباء وموظفي املطار والعاملني 

عى متن الطائرة«.

تأجيل رحلة طيران إلنقاذ ذراع صبي مبتورة !  اليابان ستصبح خالية من 
السجائر خالل عشر سنوات

كال، لست حرا .. كل ما في 
األمر أن الحبل المربوط 
في عنقك أطول قلياًل

 من حبال اآلخرين.

دورة تدريبية للنحل

خذ الحكمة 
من افواه المشاهير

نيكوس كازانتزاكيس

خمسة اشهر بين العشب و الطحالب والماء

تستأجر جزيرة بـ132 ألف دوالر لليوم الواحد

يتسلق جبل إفرست 25 مرة


