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»مطرقة العدالة« تنتصر للحشد وتستعيد هيبة 
الدولة من قبضة الكاظمي

القضاء ُيوبِّخ »لجنة الفساد«

المراقب العراقي/ المحرر السياسي...
من عىل جرس الجادرية يف قلب العاصمة 
العراقي�ة بغداد، ظهر القائد يف الحش�د 
الش�عبي قاس�م مصل�ح للم�رة األوىل 
بعد »تغييبه قرساً« قرابة األس�بوعني، 
عندم�ا اعتقلت�ه ق�وة مش�ركة تضم 
جنوداً أمريكيني وعن�ارص أمنية تابعة 
للجن�ة األم�ر الديوان�ي 29 أو م�ا بات 
يطلق عليها »لجنة أبو رغيف«، نس�بة 
لرئيس�ها أحمد أبو رغي�ف الذي يتخذه 
رئي�س الحكومة مصطف�ى الكاظمي 
لخصوم�ه  الضارب�ة  الي�د  بمثاب�ة 

السياسيني.
وأقدم�ت الق�وة املش�ركة يف 26 أي�ار 
عىل اعتقال مصل�ح يف العاصمة بغداد 
واقتي�اده إىل جه�ة مجهول�ة، وهو ما 
أثار غضب�اً ش�عبياً كبرياً دف�ع العديد 
م�ن مؤيدي ومحبي الحش�د الش�عبي 
وفصائل املقاومة اإلسالمية إىل اقتحام 
املنطقة الخ�راء، الت�ي تضم معظم 
البعث�ات  ومق�ار  الحكومي�ة  املبان�ي 
للمطالب�ة  األجنبي�ة،  الدبلوماس�ية 
باإلف�راج ع�ن »مصل�ح م�ن قبض�ة 

املفسدين« عىل حد تعبريهم.
وبحس�ب مص�ادر أمنية فإن أس�باب 
االعتق�ال تأت�ي لرفض مصل�ح املكلّف 
بقاطع األنبار، دخول القوات األمريكية 
إىل الع�راق بطريقة غ�ري رشعية، إال أن 
الكاظمي ومستش�اريه جعلوا القضية 
تأخ�ذ منًح�ى آخ�ر، عندم�ا ألصق�وا 
يف  الناش�ط  اغتي�ال  تهم�ة  بمصل�ح 

محافظة كربالء إيهاب جواد الوزني. 
وبعد مرور س�اعات قليل�ة عىل إطالق 
رساح قاس�م مصل�ح، أص�در مجلس 
القضاء األعىل بياناً تفصيلياً فّند خالله 
جمي�ع االتهام�ات املوجهة ض�د قائد 
الحشد الش�عبي يف قاطع غرب األنبار، 
املتاخم للحدود العراقية الس�ورية التي 

حولته�ا واش�نطن إىل مع�ر لقواته�ا 
ومحطة نقل للنفط السوري املرسوق.

وق�ال املركز اإلعالمي ملجل�س القضاء 
االع�ىل يف بيانه الذي حصل�ت »املراقب 
العراقي« عىل نسخة منه، إن »القضاء 
يتعام�ل م�ع أي قضي�ة تع�رض ع�ىل 
املحاك�م وف�ق االدل�ة املتحصل�ة فيها 
واملنص�وص عليها يف القان�ون وهناك 
فرق بني إجراءات التحقيق االولية وبني 
م�ا يليها إذ ق�د ُيصدر القض�اء مذكرة 
قبض أو اس�تقدام بحق شخص معني 

وفق معلومات تقدمها جهات التحقيق 
االمنية التابعة للسلطة التنفيذية وبعد 
تنفيذ مذك�رة القبض ُيج�ري القضاء 
بالتع�اون مع االجهزة االمنية التحقيق 
يف الجريمة املنس�وبة ملن صدرت بحقه 
مذكرة القبض فإذا توفرت أدلة توجب 
إحالته عىل املحكم�ة إلجراء محاكمته 
ع�ن الجريم�ة يتخ�ذ ق�ايض التحقيق 
الق�رار باإلحالة وإذا ل�م تقدم الجهات 
التحقيقي�ة أدلة كافية ض�د املتهم يتم 

غلق التحقيق بحقه ويطلق رساحه«.

البي�ان: »وبالنس�بة لقضية  وأض�اف 
اغتي�ال الناش�ط إيهاب الوزن�ي وبعد 
القض�اة  الس�ادة  م�ن  االس�تيضاح 
املختص�ني بالتحقي�ق تبني أن  قاس�م 
مصلح  تم اتهامه بقتل الناشط إيهاب 
الوزن�ي لك�ن ل�م يق�دم أي دليل ضده 
خاصة أن�ه أثناء حضوره أمام القضاة 
وتدوين أقواله  أثبت بموجب معلومات 
ج�واز الس�فر أن�ه كان خ�ارج العراق 
عن�د اغتي�ال الوزن�ي وأنك�ر ارتكاب�ه 
أو اش�راكه به�ذه الجريم�ة ولم تجد 

محكمة التحقيق أي دليل يثبت تورطه 
يف تلك الجريمة بش�كل مب�ارش أو غري 
مبارش س�واء بالتحري�ض أو غريه لذا 
تم اتخ�اذ القرار باإلف�راج عنه بعد أن 
اُودع التوقي�ف ١2 يوما تم خاللها بذل 
الجهود االستثنائية للوصول اىل أي دليل 
يتعل�ق بتل�ك الجريمة لكن ل�م تتمكن 

جهات التحقيق من تقديم دليل«.
وتابع بيان القض�اء أن »عائلة الوزني 
أثناء تدوين أقوالهم لم يقدموا أي دليل 
بخص�وص ذل�ك حس�ب القان�ون مع 
التنوي�ه اىل أن جريمة اغتيال الناش�ط 
الوزن�ي تعتر م�ن الجرائ�م االرهابية 
الت�ي يعاقب القانون مرتكبها باإلعدام 
وإزاء ه�ذه العقوبة الش�ديدة لم يتوفر 
دليل كاٍف إلجراء محاكمة مصلح عنها 
وفرض هذه العقوبة الشديدة مع عدم 

توفر االدلة«.
املحل�ل  ق�ال  الحادث�ة  ع�ىل  وتعليق�اً 
الس�يايس صب�اح العكي�ي ل�«املراقب 
العراقي«، إن »القضية املتعلّقة بالقائد 
يف الحش�د الشعبي قاسم مصلح، ُتمّثل 
استهدافاً للحشد وقادته، لكن القضاء 
كان�ت ل�ه الكلم�ة الفص�ل يف عملي�ة 
االختطاف غري الدستورية التي تعرض 

لها مصلح«.
ووجه العكي�ي دعوة إىل هيأة الحش�د 
الشعبي وقاسم مصلح، ل�«رفع دعوى 
قضائية ع�ىل حكومة الكاظمي ولجنة 
مكافحة الفس�اد، عىل خلفية الطريقة 
الت�ي اعتقل به�ا ودواع�ي إرشاك قوة 

أجنبية يف العملية«.
وذكر العكيي أن »الكاظمي يس�تهدف 
الحش�د الش�عبي ويحاول تجريم قادة 
النرص عىل اإلرهاب«، الفتاً إىل أن »هناك 
دوافع وضغوط�اً خارجية تمارس من 
قبل السفارة األمريكية الستهداف قادة 

الحشد«.

المراقب العراقي/بغداد...
اكدت كتلة صادق�ون النيابية، امس 
األربعاء، ان الحكوم�ة تمتلك العديد 
من االوراق التي يمكن ان تستخدمها 

ضد تركيا .
وق�ال النائ�ب ع�ن الكتل�ة، فاض�ل 
الفتالوي، يف ترصيح صحفي تابعته 
بالنظ�ر  ان�ه”  العراق�ي«  »املراق�ب 
األرايض  داخ�ل  الرك�ي  للتم�ادي 
العراقية اصبح لزام�ا عىل الحكومة 
االقتصادية  بالورق�ة  الضغط عليها 

او األمنية”.
وأض�اف، ان” التج�ارة م�ع تركي�ا 

تكلف العراق س�نويا ١4 مليار دوالر 
وج�اء الوقت ال�ذي يت�م ردع تركيا 
العراقي�ة  املناط�ق  يف  وتطلعاته�ا 
التي تري�د الس�يطرة عليها وفرض 
هيمنتها”. وأشار اىل ان” بوابة األمم 
املتحدة ه�ي الورقة الثاني�ة للعراق 
إلنه�اء وإجب�ار غطرس�ة الق�وات 

الركية يف بالدنا”.

المراقب العراقي/بغداد...
اكد تحالف س�ائرون ، امس االربعاء، 
ان الدورة الرملانية الحالية استطاعت 
اصدار العديد من القرارات املهمة من 
ضمنها التواجد العسكري يف العراق.

وق�ال النائ�ب ع�ن التحال�ف ج�واد 
املوس�وي يف ترصيح تابعته »املراقب 
العراق�ي«، ان »ه�ذه ال�دورة انتجت 
غاي�ة  وق�رارات  قوان�ني  ورشع�ت 
دولي�ة  ق�رارات  االهمي�ة ومنه�ا  يف 
وق�رارات تخص التواجد العس�كري 
داخل العراق وقرارات صحية ومالية 
له�ذا  وجذري�ة،  كب�رية  وسياس�ية 

اُري�د لها أن التكم�ل فرتها الرملانية 
ودورتها بشكل كامل«.

خارجي�ة  »تدخ�الت  ان  واض�اف، 
وداخلي�ة عطل�ت ماتبق�ى منها من 
اش�هر قليلة قبل اج�راء االنتخابات، 
اذ ان هذا كان مدروسا الضعاف هذه 

الدورة ».
وكان الرمل�ان قد اجمع ع�ىل اخراج 
الق�وات االجنبي�ة م�ن الع�راق بع�د 
الط�ريان  ارتكبه�ا  الت�ي  الجريم�ة 
الن�رص  ق�ادة  باغتي�ال  االمريك�ي 
املهن�دس  مه�دي  أب�ي  الش�هيدين 

وقاسم سليماني.

كتلة سياسية تتحدث عن األوراق 
التي يمتلكها العراق ضد تركيا

سائرون: البرلمان استطاع إصدار أهم 
قرار بخصوص التواجد العسكري

المراقب العراقي/ أحمد محمد...
م�ا بني ضعف قرار النواب الصغار وهيمنة قادة الكتل 
السياس�ية الكبار، بات مصري مقاتي الحشد الشعبي 
م�ن املفس�وخة عقودهم أم�را مجه�وال، خصوصا يف 
ظل تعثر إجراءات تطبيق قرار مجلس النواب الخاص 
بعودتهم اىل الخدمة، بموجب البند القانوني املخصص 
وال�ذي نصت علي�ه موازن�ة 202١ وتم رص�د األموال 

الالزمة لذلك.

نواب أكدوا أن هن�اك تحركات تدار خلف الكواليس ما 
بني قادة الكتل السياس�ية بما فيها الش�يعية ووزارة 
املالية تحول دون تطبيق القرار، مش�ريين اىل أن هؤالء 
الق�ادة وقفوا بوجه مطالب�ات أعضاء الرملان الداعني 
اىل محاس�بة وزارة املالي�ة واملس�ؤولني فيه�ا مم�ن 

يتنصلون عن تطبيق نص املوازنة.
وأشار النواب اىل أن قادة الكتل هم الذين أجهضوا ملف 
اس�تجواب وزير املالية عىل خلفية الخروقات التي ُيَعدُّ 

ملف »املفسوخني« واحدا منها.
وصوت مجلس النواب ضمن قانون موازنة 202١ عىل 
فقرة خاصة برشيحة املفسوخة عقودهم من الحشد 
الش�عبي  تتضم�ن تخصيص 30 ال�ف درجة وظيفية 
إلعادتهم اىل الخدمة، إال أن وزارة املالية ترص عىل عدم 
وجود م�ادة لهذا االمر! يف الوقت ال�ذي يؤكد نواب من 
كتل مختلف�ة عن وجود أياٍد خفية غريت بنود املوازنة 

سيما الفقرة الخاصة بمقاتي الحشد. 

ويأت�ي ذلك م�ع التظاهرات الت�ي يقيمه�ا أبناء هذه 
املطالب�ة  لغ�رض  للطرق�ات  وافراش�هم  الرشيح�ة 

بإعادتهم اىل الخدمة.
لكن لجنة االمن والدفاع النيابية، وعىل لسان  عضوها 
النائ�ب زيد الجابري حس�مت املس�ألة، بقولها أنه »ال 
عودة للمفسوخة عقودهم يف وزارتي الداخلية والدفاع 

والحشد الشعبي ضمن موازنة 202١«!...
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أحالم العودة تبددها رياح الوعود  
مفصولو الحشد بال »رعاية« 

المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي...
أثار ق�رار الحكومة الطعن بعدد من فق�رات املوازنة، 
وخاصة فقرة الب�رودوالر للمحافظات املنتجة للنفط 
اس�تياًء ش�عبيا وبرملانيا يف ظل ارتفاع أس�عار النفط 
وزيادة الواردات املالي�ة والتي تقدر ب� 20 مليار دوالر 
،ما يس�مح للحكومة باس�تخدام تلك االم�وال لتعزيز 
املش�اريع الخدمي�ة يف املحافظات املنتج�ة للنفط عر 
فقرة البرودوالر التي اُقرت يف فرات سابقة وتم العمل 
به�ا , واالمر املس�تغرب ه�و إرصار وزارة النفط عىل 

تأيي�د قرار الطع�ن الحكومي بهذه الفق�رة , ما عدها 
برملاني�ون بأنها تنصل عن عمله�ا يف دعم املحافظات 
الجنوبية وخاصة البرصة التي تعاني من آثار عمليات 
االستخراج العشوائي للرشكات االجنبية العاملة فيها 
والتي انعكس�ت سلبا عىل تدهور املوقف البيئي يف تلك 
املحافظة , ويف ظل تلك الظروف الصعبة التي يعيشها 
أبن�اء البرصة وتده�ور الواقع الخدم�ي , يأتي الطعن 

الحكومي كخنجر ليغرس يف خارصة البرصة.
النائ�ب األول لرئي�س مجل�س الن�واب، حس�ن كريم 

الكعب�ي دعا  وزير النفط إحس�ان عبدالجب�ار، اىل أن 
يك�ون »وفًي�ا« ملحافظة الب�رصة بدل الطع�ن بفقرة 

البرودوالر.
وق�ال الكعبي يف البيان، إن »أح�د الطعون املقدمة من 
قبل الحكومة أمام املحكمة االتحادية العليا بخصوص 
قانون املوازنة العامة االتحادية ، أثار استغرابنا بشدة 
يف ن�ص امل�ادة ) 2- أوال - ٨ ( الت�ي تتضمن تأس�يس 
صن�دوق الب�رودوالر يف جمي�ع املحافظ�ات املنتج�ة 
للنف�ط الخام أو املكرر أو الغ�از ُيدار من قبل املحافظ 

املعني ويجري تمويله ش�هريا من زيادة فرق الس�عر 
الحاصل يف أس�عار بيع النفط الخام عىل السعر املُثبت 

يف قانون املوازنة ».
وأضاف، أن »إدراج هذا النص القانوني من قبل مجلس 
الن�واب إنم�ا كان الغ�رض منه دعم ه�ذه املحافظات 
املنتج�ة للنف�ط أو الغ�از باعتبارهما يمث�الن مصدرا 
اساسيا لتمويل املوازنة املالية للدولة ، وخاصة النفط 

املصدر من قبل البرصة...
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المحافظات المنتجة تتعرض لـ»طعنة« حكومية 
بفقرة »البترودوالر« تصيبها بالشلل

االمام الحسين »عليه السالم«

فمن قبلين بقبول الحق
فاهلل أوىل بالحق

المراقب العراقي/خاص
أكد النائب احمد الكناني، امس االربعاء،  ان الحكومة تسببت برفع نسب الفقر 
يف البالد، فيما بني ان الفس�اد وسوء إدارة املوارد وغياب الخطط الحكومية هي 

من مسبباته.
وق�ال الكناني، يف بيان تابعت�ه »املراقب العراقي« إن »رئي�س الحكومة يتحمل 
املس�ؤولية الكاملة عما س�تؤول إليه األوضاع االقتصادية عىل رشيحة الفقراء 

والكادحني«.
وأض�اف أن »الفقر يف العراق ناجم عن س�وء إدارة موارد الب�الد، وغياب الرؤية 

الحقيقية إضافة لتعمد هدر حقوق املواطن«.
واوض�ح أن »االرتف�اع الكبري بمع�دالت الفقر خالل الفرة األخ�رية جاء نتيجة 

تدمري املشاريع االقتصادية باإلضافة إىل رفع سعر رصف الدوالر«. 
يش�ار اىل ان ق�رار رف�ع س�عر رصف ال�دوالر اس�هم بتصاعد اس�عار الس�لع 

والخدمات، وعاد بالسلب عىل حياة الطبقة الفقرية واملتوسطة.

نائب: الحكومة تسببت 
برفع نسب الفقر 

روحاني: تصدينا بثبات ألميركا وحلفائها 
وأجهضنا مخططاتهم

لماذا تدعم الدول الغربيَّة »داعش« في 
غربي أفريقيا ؟
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في هذا العدد
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المراقب العراقي/بغداد...
كش�فت لجن�ة النزاه�ة النيابي�ة، ام�س 
األربع�اء، ع�ن إع�ادة أكثر م�ن 20 مليون 
دوالر من األموال املجمدة خارج العراق منذ 

عام 2003.
وق�ال مق�رر اللجنة عبد األم�ري املياحي يف 
ترصيح صحفي تابعته »املراقب العراقي«، 
إن »لجن�ة النزاه�ة النيابي�ة تتاب�ع مل�ف 
إعادة األموال املهربة مع دائرة االسرداد يف 
هيأة النزاهة بش�كل مب�ارش«، الفتا إىل أنه 
»تمت إعادة أكثر م�ن 20 مليون دوالر من 
األموال املجمدة خارج العراق يف بنوك الدول 

العربية واألوربية منذ عام 2003«.
وأض�اف، أن »األم�وال املجم�دة يف الخارج 
تتجاوز امللي�ار و4١7 ملي�ون دوالر، حيث 
إن عملي�ة إعادتها تحتاج إىل عمل حكومي 
جاد«، مبينا أن »إعادة تلك األموال ال تحتاج 
إىل جه�د وإنما جدي�ة من قب�ل الحكومة، 
بإج�راء  الخارجي�ة  وزارة  دور  وه�ذا 
تفاهم�ات مع تلك الدول لتحديد آلية إعادة 

األموال«.
وأعلن وزير العدل س�االر عبد الس�تار، عن 
إص�دار مجلس األم�ن الدويل ق�راراً يقيض 

بإطالق األموال العراقية املحجوزة.

المراقب العراقي/بغداد...
كش�فت لجنة الخدم�ات النيابية ، امس 
األربعاء، عن اكتمال 5 مدن جديدة سيتم 

توزيعها عىل املواطنني يف األيام املقبلة.
وقال عض�و اللجنة النائ�ب عباس يابر 
تابعت�ه  العط�ايف يف ترصي�ح صحف�ي 
»املراق�ب العراق�ي« إنه »اكتم�ل بناء 5 
مدن جديدة بجميع الشكليات والتصميم 
واستمالك األرايض ومن املفرض ان يتم 
اإلعالن عنه�ا قريبا لغرض توزيعها عىل 
املواطنني وفق نقاط مفاضلة يف بلديات 

املحافظات«.
الب�رصة  يف  امل�دن  »ه�ذه  أن  وأض�اف، 

وواسط واالنبار وكربالء وصالح الدين«، 
القط�ع  ه�ذه  »توزي�ع  أن  إىل  مش�رياً 
يكون حس�ب ق�رار 50 حيث تكون هذه 
امل�دن الجدي�دة موازي�ة ملراك�ز  املدن يف 
املحافظ�ات وتك�ون مكتمل�ة الخدمات 
وفق قرار 70 الذي صدر يف عهد حكومة 

عبد املهدي«.
وتاب�ع العطايف، أن »الحكومة مس�تمرة 
بغ�داد  يف  األرايض  قط�ع  توزي�ع  يف 
واملحافظات بصالحي�ة املحافظني وفق 
ق�رارات س�ابقة وخصوص�ا يف املناطق 
املتداخل�ة مع امل�دن الس�كنية »الفتاً إىل 
أنه »تم توزي�ع اآلالف من قطع األرايض 

ضمن رشائح املوظفني«.

النزاهة النيابية: العراق استعاد 20 
مليون دوالر من أمواله المجمدة

الخدمات البرلمانية: »5« مدن جديدة 
ستوزع على المواطنين

»ميمي« يحطم رقم الراحل احمد راضي
6
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وزير المالية يختبىء خلف »قادة الكتل« للنجاة من الحساب

مصير مفسوخي الحشد الشعبي يضيع بين »ضعف« 
النواب الصغار وهيمنة الكبار 

املراقب العراقي/ أحمد محمد...
ما بني ضعف ق�رار النواب الصغار وهيمنة 
قادة الكتل السياس�ية الكب�ار، بات مصري 
مقات�ي الحش�د الش�عبي من املفس�وخة 
عقوده�م أمرا مجه�وال، خصوص�ا يف ظل 
تعث�ر إجراءات تطبيق ق�رار مجلس النواب 
الخ�اص بعودته�م اىل الخدم�ة، بموج�ب 
البند القانوني املخصص والذي نصت عليه 
موازن�ة 2021 وت�م رص�د األم�وال الالزمة 

لذلك.
ن�واب أكدوا أن هن�اك تحركات ت�دار خلف 
الكوالي�س م�ا بني ق�ادة الكتل السياس�ية 
بم�ا فيه�ا الش�يعية ووزارة املالي�ة تحول 
دون تطبي�ق القرار، مش�ريين اىل أن هؤالء 
الق�ادة وقف�وا بوج�ه مطالب�ات أعض�اء 
الربملان الداع�ني اىل محاس�بة وزارة املالية 
واملسؤولني فيها ممن يتنصلون عن تطبيق 

نص املوازنة.
وأش�ار النواب اىل أن قادة الكت�ل هم الذين 
أجهض�وا مل�ف اس�تجواب وزي�ر املالي�ة 
ع�ى خلفي�ة الخروق�ات الت�ي ُيَع�دُّ مل�ف 

»املفسوخني« واحدا منها.
وصوت مجلس النواب ضمن قانون موازنة 
2021 عى فقرة خاصة برشيحة املفسوخة 
عقوده�م م�ن الحش�د الش�عبي  تتضمن 
تخصيص 30 الف درجة وظيفية إلعادتهم 
اىل الخدم�ة، إال أن وزارة املالي�ة ت�ر عى 
ع�دم وجود مادة لهذا االم�ر! يف الوقت الذي 
يؤك�د نواب من كتل مختلفة عن وجود أياٍد 
خفي�ة غ�ريت بن�ود املوازنة س�يما الفقرة 

الخاصة بمقاتي الحشد. 

ويأت�ي ذل�ك م�ع التظاهرات الت�ي يقيمها 
أبناء ه�ذه الرشيحة وافرتاش�هم للطرقات 

لغرض املطالبة بإعادتهم اىل الخدمة.

لك�ن لجنة االم�ن والدف�اع النيابي�ة، وعى 
لسان  عضوها النائب زيد الجابري حسمت 
املس�ألة، بقولها أنه »ال عودة للمفس�وخة 

والدف�اع  الداخلي�ة  وزارت�ي  يف  عقوده�م 
والحشد الشعبي ضمن موازنة 2021«!.

ووصف الجابري جميع االنباء التي تحدثت 

ع�ن ع�ودة املفس�����وخة عقوده�م اىل 
الخدم�ة ب�«التريحات والش�عارات غري 

الدقيقة.

وبدوره�ا، أكدت النائبة ع�ن تحالف الفتح 
دالل الغ�راوي، أن »ن�واب كتلتها وعددا من 
الكتل االخرى س�بق لهم أن طالبوا بتطبيق 
ق�رار الربمل�ان الخ�اص بعودة املفس�وخة 
عقودهم من مقاتي الحش�د الش�عبي من 
قب�ل وزارة املالية«، منتق�دة »إرصار وزير 
املالي�ة عى اس�تمرار خرق القان�ون وعدم 
تطبي�ق قرار مجلس الن�واب عى الرغم من 
التظاهرات املس�تمرة للمش�مولني فيه من 
املفس�وخة عقودهم وكذلك أعضاء مجلس 

النواب املهتمني بهذا امللف«.
وقال�ت الغ�راوي، يف تري�ح ل�� »املراقب 
العراق�ي« إن »هن�اك أم�ورا ت�دار بالخفاء 
وخلف الكوالي�س مابني وزارة املالية وقادة 
الكت�ل السياس�ية من جمي�ع املكونات بما 
فيه�ا املكون الش�يعي حال�ت دون أن ترى 
مطالباتنا التنفيذ، وأدت اىل اس�تمرار أزمة 
أبن�اء الحش�د  املفس�وخة عقوده�م م�ن 

الشعبي«.
وأضاف�ت، أن »هذه التحركات التي يجريها 
قادة الكتل واالجتماع�ات الرسية مع وزير 
املالي�ة هي الت�ي اجهضت الح�راك النيابي 
الخ�اص باس�تجوابه داخ�ل قب�ة الربمل�ان 
ملحاس�بته عى ع�دة خروق�ات بينها ملف 
مقاتي الحش�د، كون س�طوة ق�ادة الكتل 
دفع�ت عددا م�ن الن�واب اىل ع�دم حضور 

الجلسة املخصصة لهذا الغرض !«.
وانتق�دت »االجتم�اع االخ�ري ال�ذي جم�ع 
اللجن�ة املالي�ة النيابي�ة مع الوزي�ر وعدم 
تضم�ني مل�ف مقات�ي الحش�د الش�عبي 

بجدول أعمال االجتماع«.

تغريدة

الصحفي مازن الزيدي

   - بع���د انكش���اف فضيح���ة 
اعتقال  #قاسم_مصلح يجب 
ح���ّل  #لجنة_ابورغي���ف ألن 
عملهما بات مسّيس���اً وتابعاً 
الس���فارة.  ألجن���دة حكومة 
عمل  بهكذا  واس���تمرارهما 
انتهاكاً  يمث���ل  فضائح���ي 

لهيبة الدولة.

 الشعب والمسؤول
 والحمار ..

من املضحك املحزن واملألوف من الش�واذ والغريب العجيب يف 
عراق الغفل�ة والصدفة وآخر فرصة وأح�دث صيحة وعراق 
) الكليش وكاليش( أن نرى الش�عب يتظاهر ماشيا ومهروال 
وراكض�ا وزاحفا وصامتا وصارخا م�ن أجل ضمان حقوق 
املس�ؤول فالش�عب العراقي وحتى منذ زم�ن العهد املقبور 
م�ع اختالف الفارق يف الظرف والزم�ان واملكان يتظاهر ليل 
نهار وبعز الصيف وبرد الشتويه من أجل أن تكون الكهرباء 
مس�تقرة يف بيوت املس�ؤولني وهو بال كهرب�اء ومن أجل أن 
تك�ون أرصدة املس�ؤولني بامللي�ارات وهو يعي�ش عى القح 
ال�زؤام وم�ن أجل أن يعي�ش يف بي�وت خاوية وعش�وائيات 
الصفيح وحي التنك وللمسؤولني أصحاب الفخامة والسيادة 

واملعايل القصور واملنتجعات .
 للمس�ؤول كل يشء وللش�عب ال يشء والهم يحزنون . ربما 
نقن�ع أو نقتن�ع أن األمر طبيعي فيما يخص املس�ؤولني إذا 
طغوا وتج�ربوا وأعمتهم التخمة والنف�س الفاجرة وأمدهم 
ف�ال  يعمه�ون  طغيانه�م  يف  اللُّه�مَّ 
يسألون عن الشعب املسكني التعبان 
وال  الفق�ري  املضط�رب  )الحام�ي( 
يصدقون مع�ه الوعد ويعملون وفقا 
لنهجهم وأخالقهم وحقيقتهم وفقا 
لقاع�دة )طز بالش�عب( . املش�كلة 
يف الش�عب . ملاذا حتى الش�عب نيس 
نفس�ه واحتق�ر ذات�ه وتن�ازل ع�ن 
حقوق�ه وخض�ع لطواغيت�ه وريض 
بالذل واس�تلذ اإلهان�ة ونيس وتناىس 
نفس�ه وآالم�ه وفق�ره وبؤس�ه وصار 
كل هم وغمه هو الصنم املس�ؤول املعس���ول وال يشء غري 

املسؤول .
 يف ح�ي س�كني م�ن أحي�اء بغ�داد الفقرية جلس ش�يخان 
عجوزان عى رصيف الش�ارع وهما يضح�كان بصوت عاٍل 
ج�دا لفت انتباه الناس إليهما وتجمهروا حولهما  فس�ألهما 
أح�د الواقف�ني  . خ�ريا مل�اذا تضح�كان؟ فاس�تمر الرجالن 
بالضحك بصوت أعى فأعاد عليهما رجل آخر نفس السؤال . 
مل�اذا تضحكان ؟ فق�اال له اكتش�فنا خطة لح�ل أزمة البلد 

وتحسني االقتصاد وتحقيق السيادة . 
س�ألهما أحد الواقفني وما هي ؟ قاال له نحبس الش�عب كله 
ونحب�س معه )حم�ار( . اس�تغرب الواقفون م�ن جماهري 
الش�عب وسألوهما )وليش تحبس�ون الحمار وياهم ..؟!! ( 
رجعا يضحكان بصوت أعى من األول .وقال الشيخ لصاحبه 
ْد راح  يسأل عن الشعب ..  )شفت ش�لون مثل ما گلتلك ،َمحَّ

املهم هو الحمار(.

إصبع	عىل	الجرح	..	

منهل عبد األمري المرشدي ..

»تجاهل« حكومة المركز الخروقات التركية يدفع 
احزاب كردية الى اتهامها بالتواطؤ 

صدور أمر استقدام بحق رئيس مجلس صالح الدين و 15 عضوًا بتهم فساد
املراقب العراقي/ بغداد...

أعلنت هيأة النزاهة االتحادية، امس االربعاء، عن صدور 
أمر اس�ت�قدام بحّق رئ�يس وأعضاء يف مجلس محافظة 
صالح الدين، مبينة ان ذلك جاء اس�تناداً إىل أحكام املادة 

)32٩/ 2( من قانون العقوبات العراقي.

وقال�ت دائرة التحقيقات بالهي�أة يف بيان تلقت »املراقب 
العراق�ي« نس�خة من�ه إن »محكمة تحقي�ق النزاهة يف 
ص�الح الدين اصدرت أمر اس�تقدام بح�ّق كل من رئيس 
مجلس املحافظ�ة و)15( من أعضائه«، ُمبّينًة أنَّ »األمر 
ص�در عى خلفيَّة قضيَّة االمتناع من إعادة العجالت التي 

ته�م بعد انتهاء ُم�دَّة عملهم يف مجل�س املحافظة«. بذمَّ
وتابع�ت الدائ�رة أن »األم�ر ش�مل أيض�اً ثالثة رؤس�اء 
مجالس محليَّة يف ناحية يثرب وتكريت والدجيل، وعضو 
�ف قانونّي، عى  مجل�س محي يف بل�د، إضاف�ة إىل ُموظَّ

ة القانونيَّ�ة ذاتها«. خلفيَّة التهمة واملادَّ

املراقب العراقي/ بغداد...
اكد االتحاد االس�المي الكردستاني، امس 
االربع�اء، ان الحكومة مس�تمرة بتعامي 
وتجاهل االعتداءات الرتكية عى الس�يادة 
العراقي�ة، معتربا ان »ه�ذا التعامي يؤكد 
وج�ود ن�وع م�ن التواط�ؤ م�ع الجان�ب 

الرتكي.
وق�ل عضو االتحاد مثنى امني، يف تريح 
تابعت�ه »املراق�ب العراق�ي« إن »التدخ�ل 
الرتك�ي والهجم�ات املس�تمرة عى بعض 
مناط�ق ش�مال الع�راق تخرق الس�يادة 
صالحي�ات  معه�ا  والتعام�ل  العراقي�ة 
حرية ل�دى الحكوم�ة االتحادي�ة التي 
ضل�ت تتعامى وتتجاهل ه�ذه االعتداءات 

الت�ي تحص�ل ع�ى عم�ق  واالنته�اكات 
االرايض  الكيل�و م�رتات داخ�ل  ع�رشات 
التعام�ي  »ه�ذا  ان  مضيف�ا  العراقي�ة«، 
يجعلنا نفكر بان هن�اك نوع من التواطؤ 
ب�ني الحكومت�ني العراقي�ة والرتكية بهذا 

االتجاه«.
واش�ار ام�ني اىل ان »م�ن املحتم�ل هناك 
اغراض سياسية معينة تقف وراء صمت 
الحكوم�ة العراقية تجاه تركيا، اضافة اىل 
ان الحكومة العراقي�ة تدعم حزب العمال 
الكردس�تاني مالي�ا وعس�كريا وهذا امر 
والتزام�ات  العراق�ي  الدس�تور  يخال�ف 
العراق م�ع دول الجوار ومع ذلك ال تحرك 

ساكنا«. 

املراقب العراقي/ بغداد...
ح�دد النائ�ب احم�د املش�هداني, ام�س 
االربعاء, االس�باب الت�ي ادت اىل تعطيل 
عمل الربملان خالل الفرتة الحالية، مبينا 
ان الفرتة املقبلة ستش�هد عقد جلس�ات 
نيابية ش�كلية دون ان تتضمن مناقشة 
قضايا تهم املواطنني لذر الرماد يف العني.
وق�ال املش�هداني، يف تري�ح تابعت�ه 
»املراق�ب العراق�ي« إن »اس�تمرار عدم 
لجلس�ات  القانون�ي  النص�اب  اكتم�ال 

مجلس الن�واب قد عطل ال�دور الرقابي 
لالش�هر املاضي�ة وتحدي�دا بع�د ان ت�م 
انجاز التصويت عى قانون املوازنة للعام 

.»2021
كان�ا  رئيس�ني  »س�ببني  أن  وأض�اف، 
وراء تعطي�ل عمل املؤسس�ة الترشيعية 
أولهما عدم وجود إرادة سياس�ية لطرح 
فقرة اس�تجواب الوزراء العتقادهم بان 
مجري�ات اس�تجواب الوزراء ستس�قط 
بع�ض الق�وى السياس�ية, اما الس�بب 

االخ�ر ع�دم وجود ش�عور باملس�ؤولية 
ل�دى الكثري من أعض�اء املجلس ممن لم 
يج�ددوا ترش�يحهم لالنتخاب�ات املقبلة 

ويعتقدون بان دورهم قد انتهى«.
ورج�ح املش�هداني »اس�تمرار تعطي�ل 
جلس�ات مجل�س الن�واب لح�ني اجراء 
االنتخاب�ات وربم�ا س�يتم االتف�اق بني 
القوى السياس�ية بعقد بعض الجلسات 
الش�كلية التي التخدم الشعب لذر الرماد 

يف العيون«.

املراقب العراقي/ بغداد...
طال�ب القي�ادي يف ح�راك الجي�ل الجديد 
ريب�وار جلبي جويل أس�عد، امس األربعاء، 
بزي�ادة عن�ارص ق�وات حرس الح�دود يف 
إقليم كردس�تان، الفتا اىل أن البيش�مركة 
جلب�ي،  الحدود.وق�ال  حماي�ة  يف  فش�ل 
العراق�ي«  »املراق�ب  تابعت�ه  تري�ح  يف 
إن »ق�وات البيش�مركة التابع�ة للح�زب 
الديمقراطي الكردستاني فشلت يف حماية 
الح�دود، وأصبحت القرى الحدودية عبارة 

ع�ن ف�وىض يدخ�ل الجيش الرتك�ي يف أي 
وقت يشاء«.

وأض�اف أن�ه »يجب اح�رتام س�يادة البلد 
وتعزي�ز ق�وات ح�رس الح�دود الحدوي�ة 
تركي�ا،  م�ع  الح�دودي  الرشي�ط  ملس�ك 
إلنه�اء الف�وىض الحاصلة ومن�ع االقتتال 
الداخ�ي بني ح�زب العم�ال والديمقراطي 
الكردس�تاني، وأيضا تحديد حركة القوات 
الرتكي�ة يف تل�ك املنطقة، آلن البيش�مركة 

فشلت يف تلك املهمة«. 

اتفاق سياسي الستئناف عمل البرلمان بجلسات 
»شكلية« خالية من الملفات الهامة 

حراك الجيل الجديد: البيشمركة 
فشلت في حماية حدود االقليم

االستخبارات	تطيح	بـ18	داعشيا	يف	نينوى
املراقب العراقي/ االنبار...

أعلن�ت خلية اإلع�الم األمني، ام�س األربعاء، 
إحباط هجوم بس�يارة مفخخ�ة يف محافظة 

األنبار غربي العراق.
»املراق�ب  تلق�ت  بي�ان  يف  الخلي�ة،  وقال�ت 

العراقي« نس�خة منه إن »معلوم�ات دقيقة 
اىل  العس�كرية  االس�تخبارات  مديري�ة  م�ن 
مفاصلها يف قس�م استخبارات قيادة عمليات 
الجزيرة، اكدت وج�ود عجلة مفخخة مخبأة 
باحد االوكار يف قرية محرييجة بصحراء راوة 
، كان�ت معدة الس�تخدامها يف تنفي�ذ عملية 

ارهابية بمحافظة االنبار«.
وأضاف�ت، »إثر تلك املعلوم�ة، تحركت مفارز 
ش�عبة االس�تخبارات العس�كرية يف الفرق�ة 
السابعة وباس�ناد قوة من الفوج الثالث لواء 
املشاة الثامن وتمت مداهمة املخبأ واالستيالء 

عى العجلة املفخخة«.
وأش�ارت إىل أن »مفارز هندسة الفرقة قامت 
بإخ�راج العجل�ة وتفجريها تحت الس�يطرة 

دون حادث يذكر«.

ين
ألم

ط	ا
شري

ال

املراقب العراقي/ نينوى...
أف�ادت خلي�ة اإلع�الم األمن�ي، 
امس األربع�اء، بإلق�اء القبض 
جماع�ات  يف  عن�را   18 ع�ى 
بمحافظ�ة  االجرامي�ة  داع�ش 

نينوى شمايل العراق.
وقال�ت الخلي�ة، يف بي�ان تلقت 
نس�خة  الع���راقي«  »املراق�ب 
من�ه إن�ه »وفق���ا ملعلوم�ات 
تمكن�������ت  اس�تخباراتية، 
االس�تخبارات  وكال�ة  مف�ارز 
والتحقيقات االتحادية يف وزارة 
الداخلية من الق�اء القبض عى 
18 ارهابيا بمناطق متفرقة من 
محافظة نينوى«.وأضافت أنهم 

»مطلوبون وفق مذكرات قبض 
قضائي�ة ص�ادرة بحقهم وفق 
احكام امل�ادة الرابعة من قانون 

مكافحة االرهاب لعملهم ضمن 
صفوف داعش بمايس�مى والية 
ودي�وان  واملعس�كرات  نين�وى 
الجن�د وقاط�ع ب�ادوش وفرقة 
نهاون�د و املعه�د ال�ال رشع�ي 
وفرق�ة عني جال�وت تحت كنى 

واسماء مختلفة«.
وأش���ارت إىل أنه�م »اعرتف�وا 
باالشرتاك بعدة عمليات ارهابية 
ض�د القوات االمني�ة واملواطنني 
التح���ري�ر«،  عملي�ات  قب�ل 
منوه�ة إىل »تدوي���ن اقواله�م 
واتخ�ذت  ابتدائي�ا وقضائي���ا 
القانوني�ة  بحقه�م االج�راءات 

اصوليا«.

إحباط	هجوم	بعجلة	مفخخة	يف	األنبار

املراقب العراقي/ بغداد...
اكد عضو تحال�ف تقدم الوطني عمار الع�زاوي، امس االربعاء، ان 
هن�اك بع�ض السياس�يني يحاولون ان الب�دء بالعملي�ة االنتخابية 
مبكرا، فيما دعا مفوضي�ة االنتخابات اىل التدخل.وقال العزاوي، يف 
تري�ح الذاعة »الرأي العام« وتابعته »املراقب العراقي« إن »وجود 
بعض السياس�يني يحاولون الب�دء بالعملية االنتخابي�ة مبكرا من 
خ�الل الدعاي�ات ورصف االم�وال واالعالنات والكثري م�ن القضايا 
االخرى التي شخصت لذلك«، مشريا اىل أن »املفوضية هي التي يجب 
ان تتوىل زمام االمور من خالل التبليغات التي تقوم بها 
واالعرتاض�ات عى الدعايات االنتخابية واالعالنات 
املبك�رة التي تقوم به�ا بعض االح�زاب والكتل 
واملرش�حني السياس�يني من جه�ة وتفعيل 
دور فرق الرقابة لديه�ا من جهة اخرى«.
واض�اف الع�زاوي، أن »اغل�ب الدعاي�ات 
تكون مبطنة وال يتم االعالن عنها بش�كل 

رسمي كي ال تأخذ جنبة سياسية«.

إذاعيترصيح
نائب	يدعو	مفوضية	االنتخابات	اىل	
التدخل	بسبب	»الدعاية	المبكرة«
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رأى الخب�ر االقتص�ادي، احس�ان الكنان�ي ، ان الحكوم�ة فرض�ت 
اج�راءات ورفع�ت س�عر رصف الدوالر، حيث تس�ببت بغ�اء جميع 
االسعار، الفتا اىل ان الكثر من التجار استغلوا االزمة ورفعوا االسعار 
اكثر من قيمتها الطبيعية.وقال الكناني، ان “الحكومة رفعت الدوالر 
بنس�بة 23 باملئ�ة، وتس�ببت بزي�ادة نس�بة الفقر، وارتف�اع جميع 
االسعار للمواد املحلية واملس�توردة”.واضاف ان “اجراءات الحكومة 
للوضع االقتصادي الراهن س�تخلق كارث�ة يف االيام املقبلة، خصوصا 
مع استمرار ارتفاع سعر رصف الدوالر، بعد ان بلغت قيمته 151 الف 
دينار للمئة دوالر”.وأش�ار الكناني اىل ان “الكثر من التجار لجأوا اىل 
استغال الظرف الراهن، ورفعوا اسعار املواد لديهم اىل الضعف، حيث 
شاركوا الحكومة بحصارها للشعب، فضا عن ان الحكومة لم تتخذ 

اي اجراء مع من يرفع االسعار يف السوق”.

ت�م ت�داول الذهب يف نطاق ضي�ق ، مع تطلع املس�تثمرين ملزيد م�ن البيانات عن 
التضخم يف الواليات املتحدة وإش�ارات بشأن السياس�ة النقدية من البنك املركزي 

األوروبي، يف حني قدمت عائدات السندات الضعيفة بعض الدعم للمعدن.
كانت عوائد س�ندات الخزانة األمريكية القياس�ية ألجل 10 سنوات تحوم بالقرب 
من أدنى مس�توى لها يف الش�هر، يف ح�ني ظل مؤرش ال�دوالر ثابًتا.وارتفع الذهب 
الفوري بنس�بة 0.1 يف املئ�ة إىل 1893.80 دوالًرا لألونص�ة ، بينما ارتفعت العقود 
اآلجل�ة للذهب األمريكي 0.1٪ إىل 1896.60 دوالًرا.و س�راقب املتداولون عن كثب 
اجتم�اع السياس�ة النقدي�ة للبنك املرك�زي األوروبي وكذلك تقرير مؤرش أس�عار 
املستهلك األمريكي لقياس توجه مجلس االحتياطي الفيدرايل يف السياسة النقدية.

اقتصادي: تجار فاسدون وقفوا الى جانب 
الحكومة في محاصرة الشعب ماديا

ارتفاع طفيف بأسعار الذهب عالميًا

ارتفعت أس�عار النفط للجلس�ة الثانية بفعل 
م�ؤرشات ع�ى الطلب الق�وي ع�ى الوقود يف 
االقتصادات الغربية ، بينما تاش�ت احتماالت 
ع�ودة اإلم�دادات اإليرانية حي�ث قالت وزيرة 
الخارجية األمريكي�ة إن العقوبات املفروضة 

عى طهران من غر املرجح أن ُترفع.
وارتفع�ت العق�ود اآلجل�ة لخ�ام برن�ت 37 
س�نتا أو 0.5 باملئ�ة إىل 72.59 دوالرا للربميل 
وارتفع�ت يف وق�ت س�ابق إىل 72.83 دوالرا ، 
وهو أعى مستوى منذ 20 مايو 2019. وصعد 

برنت واحدا باملئة.
وقف�زت العق�ود اآلجلة لخام غرب تكس�اس 
الوس�يط األمريك�ي 39 س�نًتا ، أو 0.5٪ ، إىل 
70.44 دوالًرا للربميل بعد ارتفاعها إىل 70.62 
دوالًرا ، وه�و أع�ى مس�توى من�ذ 17 أكتوبر 
2018. وصعدت أس�عار خام غرب تكس�اس 
 ، يان�غ  مارجري�ت  1.2٪.وقال�ت  الوس�يط 
الخب�رة اإلس�راتيجية يف DailyFX ومقرها 
س�نغافورة: »يبدو أن تحسن توقعات الطلب 
يع�زز أس�عار النف�ط الخ�ام ، حيث يس�تمر 
إطاق اللقاح الناجح وموسم القيادة الصيفي 
يف الواليات املتحدة وأوروبا يف دعم الطلب عى 
يف   ANZ Research محلل�و  الوقود«.وق�ال 
مذك�رة إن بيانات حركة املرور األخرة تش�ر 
إىل أن املسافرين يرضبون الطرق مع تخفيف 
القي�ود ، مش�رين إىل بيان�ات TomTom التي 
أظه�رت أن االزدح�ام امل�روري يف 15 مدين�ة 
أوروبية بلغ أعى مس�توياته منذ بدء جائحة 

فروس كورونا.

ارتفاع أسعار النفط 
بفعل مؤشرات قوية 

لزيادة الطلب على الوقود

أكد عضو لجنة حقوق اإلنس�ان النيابية احمد الكناني ،  ان الفس�اد 
وس�وء إدارة امل�وارد وغي�اب الخط�ط الحكومية وراء ارتفاع نس�ب 
الفقر يف الباد .وقال الكناني ، إن “رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي 
تتحمل املس�ؤولية الكاملة عما ستؤول إليه األوضاع االقتصادية عى 
رشيحة الفق�راء والكادحني” .وأضاف أن “الفقر يف العراق ناجم عن 
س�وء إدارة موارد البلد وغي�اب الرؤية الحقيقي�ة إضافة لتعمد هدر 
حقوق املواطن”، مشرا إىل أن “االرتفاع الكبر يف معدالت الفقر خال 
الفرة األخرة نتيجة تدمر املش�اريع االقتصادي�ة باإلضافة إىل رفع 
س�عر رصف الدوالر”.وكان سياسيون اس�تغربوا يف وقت سابق، من 
تغ�ايض االحزاب والكتل ونوابها عن بلوغ نس�بة الفقر يف العراق 70 

باملئة يف وقت يتطلعون اىل كسب اصوات الشعب املظلوم انتخابيا.

حقوق االنسان النيابية: الحكومة 
تتحمل مسؤولية ارتفاع  معدالت الفقر

بعد توقف 18 عاما .... معمل ورق البصرة يبدأ التشغيل التجريبي للدفاتر المدرسية

البنك الدولي: العراق رسم سياسة لتحسين الواقع االقتصادي

بدأ معمل الورق يف البرصة التابع لوزارة الصناعة 
واملعادن بالتش�غيل التجريب�ي ألول خط إنتاجي 
للدفاتر املدرسية املتوقف منذ عام 2003. وبطاقة 

انتاجية تصل اىل ثمانية آالف دفر يف اليوم.
وق�ال النائ�ب الثان�ي ملحاف�ظ الب�رصة الدكتور 
رضغ�ام االج�ودي يف ترصي�ح صحف�ي » وجدنا 
إدارة وكادر املعمل يف همة ورغبة عالية بتش�غيل 
الخط�وط االنتاجي�ة للمعم�ل حي�ث ان الع�راق 
يس�تورد املنتوجات الورقية م�ن الخارج ، بعد ان 
كان يس�د الحاج�ة املحلي�ة ويص�در اىل الخارج . 
مش�را اىل انه س�يتم افتتاحه قريبا ليبدأ بإالنتاج 

الفعيل للدفاتر املدرس�ية .وأضاف »هناك ملس�ات 
أخ�رة لصناعة ال�ورق الصحي بع�د تصليح عدد 
م�ن املكائن التي كان�ت متوقفة من�ذ الثمانينات 
وكذلك الحصار يف التس�عينيات ليسد الحاجة من 

املنتوجات .
ودع�ا االج�ودي وزارة الصناعة واملع�ادن اىل دعم 
معم�ل ورق البرصة باعتباره من املعامل الحيوية 
واالقتصادية وذلك بتش�غيل الخط�وط اإلنتاجية 
لتستوعب عددا من العاطلني عن العمل فضا عن 
توفر مردود مايل واقتصادي للبلد وتس�هم يف سد 

الحاجة املحلية .

النسيج والجلود تحقق زيادة في مبيعاتها رغم االزمة االقتصادية
اعلن�ت الرشك�ة العامة لصناع�ات النس�يج والجلود 
يف وزارة الصناع�ة واملع�ادن ، ع�ن تحقي�ق زي�ادة يف 
مبيعاتها برغم االزمة االقتصادية التي تشهدها الباد 

بسبب جائحة فروس “كورونا”.
وق�ال مدير موقع احذية بغداد يف الرشكة قاس�م عبد 
املحس�ن جاس�م  يف بيان ، إن “الرشكة وضعت خطة 
لبدء تس�ويق منتجاتها من احذية وبطانيات، اضافة 
اىل معام�ل الس�جاد”، مبين�ا أن “الخط�ة تضمن�ت 
الروي�ج النتاج البدالت الوقائية والعس�كرية، اضافة 
اىل الرس�مية، واخ�رى تس�تخدم يف العم�ل، من خال 
مخاطب�ة الدوائ�ر الحكومي�ة لعرض تل�ك املنتوجات 

عى منتس�بيها”.واضاف جاسم، ان “الرشكة سوقت 
منتجاتها خال الفرة املاضية من الكمامات والبدالت 
الوقائية واكي�اس الجثث اىل وزارة الصحة وبحس�ب 
املواصفات املطلوبة ملواجهة جائحة كورونا، مما ادى 

اىل زيادة املبيعات بحدود 40 ٪”.
وأوض�ح، أن “الرشكة نفذت عقودا مع وزارتي الدفاع 
والداخلي�ة بتجهيزهم�ا بأحذي�ة الخدم�ة م�ن الجلد 
الطبيعي والبدالت العس�كرية”، مؤك�دا ان “املنتجات 
تس�لم بع�د اج�راء الفحوص�ات بحس�ب املواصفات 
العراقي�ة الص�ادرة م�ن الجه�از املرك�زي للتقييس 

والسيطرة النوعية”.

االقت�صادي

خالل ساعات.. قفزة بأسعار 
الدوالر في بغداد وسط 

تطمينات حكومية

سجلت أسعار رصف الدوالر االمريكي قفزة جديدة 
مقاب�ل الدين�ار العراق�ي ، يف البورص�ة الرئيس�ية 
بالعاصم�ة بغداد.وأف�اد مص�در، ب�أن ن بورص�ة 
الكفاح والحارثية املركزية يف بغداد س�جلت، حاليا 

150500 دينار عراقي مقابل 100 دوالر أمريكي.
وكانت بورص�ة الكفاح املركزية قد س�جلت خال 

افتتاحها 150000 دينارا عراقيا.
وأش�ار اىٕل أن اسعار البيع والرشاء ارتفعت يف محال 
الصرفة باألس�واق املحلية يف بغداد، حيث بلغ سعر 
البي�ع 151000 دين�ار عراقي، بينما بلغت اس�عار 

الرشاء 150000 دينار لكل 100 دوالر امريكي.
م�ن جانبه قال مصدر حكومي ان »ارتفاع اس�عار 
ال�دوالر يف االس�واق املحلي�ة يعت�رب وقتي�ا«، مبينا 
ان »البن�ك املرك�زي لديه من االحتياطي�ات الكافية 

لخفض السعر الدوالر يف االسواق املحلية«.
واضاف املصدر الذي طلب عدم الكش�ف عن اسمه 
ان »التجار لم يدخلوا مزاد البنك ملدة 6 اشهر عندما 
كان الربملان يناقش مسالة تثبيت سعر الدوالر عى 
ام�ل ان يرتفع س�عر الدينار العراق�ي، مما ادى اىل 
اس�تهاك كل كمية الدوالر الت�ي كانت بحوزتهم«، 
مبينا ان »التجار بدأوا اآلن بتعويض الدوالر وبشكل 

جدا قوي«.

أرقام واقتصاد

75

متضررا  تم تعويضهم 
من قبل محافظة نينوى 

بعد فقدان منازلهم إبان  
تواجد عصابات داعش

150

مليون دينار قيمة القرض 
الذي يمنحه مصرف 

الرافدين لشريحة االطباء 
بكافة اختصاصاتهم

الحكومة تطعن بفقرة »البترودوالر« وتنسف
 آمال المحافظات المنتجة للنفط 

وزير النفط يخون »البصرة« !

املراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي
أث�ار قرار الحكومة الطعن بعدد م�ن فقرات املوازنة، 
وخاصة فقرة البرودوالر للمحافظات املنتجة للنفط 
اس�تياًء ش�عبيا وبرملانيا يف ظل ارتفاع أسعار النفط 
وزي�ادة الواردات املالية والتي تقدر ب� 20 مليار دوالر 
،ما يس�مح للحكومة باس�تخدام تلك االموال لتعزيز 
املش�اريع الخدمي�ة يف املحافظ�ات املنتج�ة للنف�ط 
ع�رب فقرة الب�رودوالر الت�ي اُقرت يف فرات س�ابقة 
وت�م العمل بها , واالمر املس�تغرب ه�و إرصار وزارة 
النفط عى تأييد قرار الطع�ن الحكومي بهذه الفقرة 
, م�ا عده�ا برملانيون بأنها تنصل ع�ن عملها يف دعم 
املحافظات الجنوبية وخاصة البرصة التي تعاني من 
آثار عمليات االستخراج العشوائي للرشكات االجنبية 
العاملة فيها والتي انعكست سلبا عى تدهور املوقف 
البيئي يف تلك املحافظة , ويف ظل تلك الظروف الصعبة 
التي يعيش�ها أبناء البرصة وتده�ور الواقع الخدمي 
, يأت�ي الطعن الحكومي كخنج�ر ليغرس يف خارصة 

البرصة.
النائ�ب األول لرئي�س مجل�س الن�واب، حس�ن كريم 
الكعب�ي دعا  وزي�ر النفط إحس�ان عبدالجبار، اىل أن 
يك�ون »وفًيا« ملحافظ�ة البرصة ب�دل الطعن بفقرة 
البرودوالر.وقال الكعب�ي يف البيان، إن »أحد الطعون 
املقدم�ة من قبل الحكوم�ة أمام املحكم�ة االتحادية 
العلي�ا بخصوص قان�ون املوازنة العام�ة االتحادية ، 
أثار اس�تغرابنا بش�دة يف ن�ص امل�ادة ) 2- أوال - 8 ( 
التي تتضمن تأس�يس صندوق الب�رودوالر يف جميع 
املحافظ�ات املنتجة للنف�ط الخام أو املك�رر أو الغاز 

ُي�دار من قبل املحافظ املعني ويجري تمويله ش�هريا 
من زيادة فرق الس�عر الحاصل يف أس�عار بيع النفط 
الخام عى الس�عر املُثبت يف قانون املوازنة ».وأضاف، 
أن »إدراج هذا النص القانوني من قبل مجلس النواب 
إنما كان الغ�رض منه دعم ه�ذه املحافظات املنتجة 

للنف�ط أو الغ�از باعتبارهما يمثان مصدرا اساس�يا 
لتمويل املوازنة املالية للدولة ، وخاصة النفط املصدر 
م�ن قبل الب�رصة، االم�ر الذي يس�اهم بش�كل كبر 
وفاعل يف تأمني الحصول عى التمويل الازم ملشاريع 
البن�ى التحتي�ة وتوف�ر الخدم�ات الرضوري�ة لتلك 

املحافظات ».
وملعرفة املزيد عن اآلثار الس�لبية للق�رار الحكومي , 
أكد املختص بالش�أن االقتصادي جاس�م الطائي, أن 
»عمليات االستخراج الواسعة التي تشهدها محافظة 
البرصة والتي س�ببت تلوثا كبرا يف أج�واء املحافظة 

,فض�ا عن تده�ور الوض�ع املعييش والخدم�ي , كل 
ذل�ك يحتم عى الحكوم�ة إعادة النظر بق�رار الطعن 
بفق�رة الب�رودوالر , والتي تذهب اىل تحس�ني الواقع 
الخدم�ي يف املحافظ�ة وإكم�ال املش�اريع املتوقف�ة 
بس�بب عدم وج�ود تمويل كاف إلكماله�ا , وهو حق 
دستوري ورشعي وفيه جانب أخاقي« .وقال الطائي 
يف اتص�ال م�ع ) املراقب العراقي(: إن ارتفاع أس�عار 
النفط وزيادة العوائد املالية سبب مهم لتوزيع مبالغ 
الب�رودوالر عى املحافظات املنتجة , فاالس�باب التي 
تمن�ع تنفيذ ه�ذه الفقرة قد زال�ت , والي�وم العوائد 
املالي�ة ع�ادت كس�ابقاتها حي�ث تقدر ب�ني )8-7( 
ملي�ارات دوالر , وهن�اك أم�ور تؤخذ ع�ى الحكومة 
أنه�ا لح�د اآلن لم تطب�ق املوازنة بكاف�ة موادها , بل 
ه�ي تتبع أس�لوب الطعن يف بع�ض فقراتها من أجل 
كس�ب الوق�ت وع�دم توزي�ع االموال.م�ن جهته أكد 
املختص بالش�أن االقتصادي عبد الحس�ني الش�مري 
يف اتص�ال مع ) املراقب العراقي(: أن »الفس�اد وهدر 
املال العام أهم أساليب الحكومة يف إدارة الجانب املايل 
, فه�ي تتعمد عدم تطبيق املوازنة بش�كلها الصحيح 
من أجل رصفها ع�ى الدعاية االنتخابية يف ظل غياب 
الحس�ابات الختامي�ة التي أصبحت عام�ة مهمة يف 
عم�ل الحكومات , وع�ى املحافظ�ات املنتجة للنفط 
الطعن أمام املحكمة االتحادية بقرارات الحكومة من 

أجل إلزامها بتوزيع مبالغ البرودوالر«.
يذكر أن  محافظ البرصة أس�عد العيداني كش�ف عن 
حج�م املبالغ املس�تحقة للمحافظة بذم�ة الحكومة 

املركزية والتي تقدر ب� 17 تريليون دينار.

خطوة غير مسبوقة.. أول دولة تعتمد بيتكوين كعملة قانونية
وافق برملان الس�لفادور ، ع�ى قانون يعترب العمل�ة اإللكرونية 
البتكوين عملة قانونية يف خطوة غر مس�بوقة يف العالم يؤيدها 
الرئي�س نجي�ب أبو كيل�ة لتعزيز نم�و الدولة الواقع�ة يف أمركا 
الوس�طى.وتقيض امل�ادة األوىل م�ن ه�ذا النص ع�ى أن »الهدف 
م�ن القان�ون هو جعل البتكوي�ن عملة قانونية ب�ا قيود تتمتع 

بصاحية إب�راء الدفعات وغر محدودة يف أي صفقة«.وبعد فرة 
من الراجع واالنهيار يف س�وق العمات الرقمية خال شهر مايو 
املايض، ش�هدت األيام األوىل من ش�هر يونيو تغرات دراماتيكية، 
بالتزام�ن م�ع جملة م�ن األخبار الس�عيدة التي أعادت األس�هم 

الخرضاء إىل مؤرشات متابعة حركة العمات الرقمية.

وبحس�ب موق�ع »كوي�ن مارك�ت كاب« املتخص�ص يف تحلي�ل 
العمات الرقمية، فإن األيام الس�بعة األخرة، حتى ظهر األحد 6 
يونيو، ش�هدت ارتفاعا ملحوظا يف نم�و معظم العمات الرقمية 
الش�هرة؛ وصل عدد العمات الرقمية املتداولة إىل 10.296 عملة 

بإجمايل قيمة سوقية 1.645 تريليون دوالر.

أك�د البن�ك ال�دويل ، اس�تعداده لاس�تجابة 
ألي طل�ب تقدم�ه الحكومة العراقية بش�أن 
القروض، فيما بني أن العراق رس�م سياس�ة 
لتحس�ني الواقع االقتص�ادي للباد من خال 
االلت�زام بالورقة البيض�اء اإلصاحية، إال أنه 

ما زال يواجه أزمات اقتصادية. 
وقال ممث�ل البنك يف بغداد رم�زي نعمان، يف 
ترصي�ح صحف�ي، إن »البن�ك ال�دويل جاهز 
ملس�اعدة الع�راق إذا ما طلبت من�ا الحكومة 
العراقية ذلك، إذ إن الحكومة حتى اآلن لديها 
خططها املالية واالقتصادية، وأن البنك الدويل 
يعم�ل مع الحكوم�ة العراقي�ة عى مرشوع 
جدي�د لتعزي�ز اللقاح�ات املتعلق�ة بجائحة 
كورون�ا، وه�ذا ما طلبت�ه الحكوم�ة يف هذا 
الس�ياق، وه�و ال يأتي ضم�ن املحفظة التي 

يمتلكها العراق«. 
وأض�اف أن »الحكوم�ة العراقي�ة ل�م تطلب 
حت�ى اآلن قرض�اً م�ن البن�ك ال�دويل، ونحن 
للح�وار  ومنفتح�ون  الجهوزي�ة  كل  لدين�ا 
املب�ارش وجاه�زون يف أي لحظ�ة للتع�اون، 
كونن�ا رشكاء مؤتمن�ني مع الع�راق ويهمنا 

دع�م العراق يف مس�رة االس�تقرار«.  ويف ما 
يتعلق ب�دور البنك الدويل يف تحس�ني اقتصاد 
الع�راق، ذك�ر نعم�ان أن »البن�ك يعم�ل مع 
حكومة العراق عى تطبيق البنود اإلصاحية 
الت�ي رس�متها، ونعم�ل م�ن خ�ال جميع 
مش�اريعنا عى  مقاربة األزمات االقتصادية 

التي سبق أن ش�خصناها، وجميع املشاريع 
الت�ي نق�وم بها تص�ب يف إطار دع�م الورقة 
اإلصاحي�ة البيضاء«. ولف�ت إىل أن »العراق 
رس�م سياس�ة لتحس�ني الواقع االقتصادي 
للب�اد م�ن خال االلت�زام بتل�ك الورقة التي 
أقره�ا مجلس ال�وزراء والتي ب�دأ العمل عى 

تنفي�ذ مضامينها«، مش�راً يف الوقت ذاته إىل 
أن »األم�ور يف هذا الجانب ال بش�كل س�لس، 
فاألزمات كثرة جداً، إذ إن هناك أهمية القرار 
الس�يايس ال�ذي يدفع بعملية اإلص�اح قدماً 
نحو التعايف االقتص�ادي، ونعني بذلك عملية 
التوافق بني األطراف السياسية عى مستوى 

السلطات املختلفة إلنجاح االصاح«. 
وذك�ر ممثل البن�ك الدويل أن »الع�راق ما زال 
يواج�ه أزم�ات اقتصادي�ة، منها م�ا ورثته 
الدولة س�ابقاً، ومنها يف الوقت الحايل نتيجة 
انخفاض أس�عار النف�ط وجائح�ة كورونا، 
وجميعه�ا أزم�ات ال تنته�ي يف ي�وم وليل�ة، 
والعال�م بأجمع�ه م�ا زال يعاني م�ن تبعات 
جائحة كورونا، فا نتوقع أن رزمة املشكات 
الهيكلية التي عانى منها العراق يستطيع أن 

يعالجها يف زمن قصر«. 
وتاب�ع، »لذل�ك نح�ن نتوق�ع أن االقبال عى 
االس�تحقاق االنتخاب�ي والتمكن من الس�ر 
قدم�اً باتجاه س�لطة سياس�ية ق�ادرة عى 
االلتزام بخطة إصاحي�ة تبدأ بالفعل بإعادة 
بناء ومعالجة الثغرات واملشكات املوجودة«.
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الغارديان: بايدن تخلى عن تهديداته ضد ديكتاتور ترامب المفضل في مصر!

تقرير بريطاني: إسرائيل تنهار وأنصار نتنياهو يسعرون نيران الكراهية

أخبار من 
الصحف 

والمجالت

المراقب العراقي/ بغداد...
آي«  إيس�ت  »مي�دل  موق�ع  ن�ر 
حال�ة  ح�ول  تقري�را  الربيطان�ي، 
التش�ظي والتش�تت داخ�ل االحتالل 
الخالف�ات  بس�بب  اإلرسائي�ي، 

السياسية.
وق�ال املوقع إن »إرسائي�ل تقف عىل 
ش�فا جرف هاو، بينما يسعّر أنصار 

نتنياهو نريان الكراهية«.
وأضاف أن »اإلرسائيليني يخشون من 
أن تك�ون بالده�م قد ع�ادت لتعيش 
األيام التي سبقت اغتيال رابني بينما 
يس�عى رئيس الوزراء املنتهية واليته 

بشتى الطرق للبقاء يف السلطة«.
وإذ تتضاءل رسيع�ًا فرصه يف البقاء 

يف السلطة، قرر بنيامني نتنياهو يوم 
األح�د أن يلوذ بالكتاب املقدس. فراح 

يذك�ر اإلرسائيليني ب�أن أعداء موىس 
ابتلعتهم األرض وهم عىل قيد الحياة 
عقاب�اً له�م ع�ىل محاول�ة اإلطاحة 
بالنب�ي وع�ىل س�د الطري�ق يف وجه 

رسالة اإلله إىل الناس.
وكانت تل�ك كناية مرعب�ة عن أولئك 
الذي�ن س�عوا نح�و اس�تبدال رئيس 
ال�وزراء بعد مكوثه اثن�ي عر عاماً 
يف منصب�ه، وج�اءت يف وق�ت وص�ل 
فيه التوتر السيايس أوجه، لدرجة أن 
املس�ؤولني األمني�ني يف إرسائيل باتوا 
يتحدثون عالنية ع�ن إمكانية وقوع 

اغتياالت.

المراقب العراقي/ بغداد...
الرئي�س  إن  “الغاردي�ان”  صحيف�ة  قال�ت 
األمريك�ي جوزيف باي�دن متهم بالرتاجع عن 
مواقف�ه م�ن انته�اكات حق�وق اإلنس�ان يف 
مرص، وتغليبه السياس�ة الواقعي�ة وتجاهله 
أس�اليب النظام الذي يرتبع علي�ه عبد الفتاح 

السييس يف اختطاف املعارضني له.
ونقل�ت مراس�لة الصحيف�ة روث مايلكص�ن 
يف تقري�ر له�ا عن رشي�ف منص�ور، املنارص 
الق�وي لحقوق لإلنس�ان يف لجن�ة الدفاع عن 
الصحافيني بواش�نطن، قول�ه إن قريبه رضا 
عب�د الرحمن اعتقل يف ش�هر آب/أغس�طس 

امل�ايض يف محاول�ة م�ن ق�وات األم�ن البتزاز 
وإس�كات منصور. وهو معتقل بدون توجيه 
اتهام�ات من�ذ 9 أش�هر، وعل�م منص�ور أنه 
ووالده متهمان بنفس التهمة وهي االنضمام 

إىل جماعة إرهابية ونر “األخبار الكاذبة”.
وتش�ري الصحيفة إىل أن منصور هو واحد من 
بني ناش�طني ومعارضني ومحلل�ني غاضبني 
م�ن اإلدارة األمريكي�ة الت�ي غ�ريت موقفها 
بشكل مفاجئ من مرص. وأشاروا إىل أن التغري 
األمريك�ي جاء م�ع أن نظام الس�يايس صعد 
م�ن الحمل�ة ضد نق�اده، ومنهم الناش�طون 
يف الوالي�ات املتحدة، واعتقال أف�راد عائالتهم 

حي�ث وجه�ت للكثريي�ن منه�م اتهام�ات ال 
أساس لها.

ومن�ذ اعتق�ال عبد الرحم�ن، ت�م اعتقال 12 
فردا من عائلة منص�ور وحقق األمن املرصي 
معهم. وقال منصور “س�ألوا عنا ومتى كانت 
آخر م�رة تحدثنا فيه�ا” و”فحصوا هواتفهم 
النقال�ة ول�و ل�م يقدم�وا كلمة ال�ر فإنهم 
يتعرض�ون للرضب م�ن أجل البح�ث عن أي 
يشء يربطهم معن�ا، بما يف ذلك الحوارات عىل 
فيس�بوك”. و”لهذا الس�بب ل�م نتواصل معا، 
وتوقفت عن الحديث مع عائلتي من أجل عدم 

إعطائهم مربرا للتحرش بهم”.

المراقب العراقي/ متابعة...
أكد الرئيس االيراني حس�ن روحاني أن الش�عب االيران�ي بصربه وثباته 

ومقاومته تصدى المريكا وحلفائها واجهض مخططاتهم.
وقال روحاني يف حديثه خالل اجتماع الحكومة االربعاء، ان »اعدى اعداء 
ايران يف امريكا بزعامة ترامب وبومبيو وبدعم من الصهاينة ش�نوا حربا 
اقتصادية رضوس�ا ضدنا وكان من اهداف الكي�ان الصهيوني االطاحة 

بالجمهورية االسالمية االيرانية«.
واضاف ان »الش�عب االيراني بص�ربه وثباته ومقاومت�ه تصدى المريكا 
وحلفائها ونجح يف ذلك، ورغم املش�اكل واملصاعب لم نس�مح بان تشن 
الحرب ضدنا ولم نس�مح بان ينجح ترامب يف اي من املحافل العاملية بعد 
خروج�ه م�ن االتفاق النووي. وم�ن نجاحات البالد يف ه�ذه املواجهة ما 

تحقق يف محكمة العدل الدولية يف الهاي«.    
واعت�رب ان »املصاعب الت�ي تواجهها البالد يعود ج�زء كبري منها للحرب 
االقتصادي�ة واج�راءات الحظ�ر االمريكية الت�ي خلقت ظروفا قاس�ية 
ج�دا وان م�ازاد االم�ور صعوب�ة تفيش جائح�ة كورونا الت�ي اىل جانب 
حصده�ا ارواح الكث�ري م�ن االفراد قد فرض�ت البطالة ع�ىل 1.1 مليون 
ش�خص يف البالد وخفضت الصادرات بنس�بة 44 باملائ�ة وادت اىل زيادة 
اس�عار السلع«. واعترب ان »صرب وثبات الش�عب والعمل الدؤوب للجهاز 
الدبلومايس بانه هو الذي جاء بامريكا اىل طاولة املفاوضات بعد ترامب«.

المراقب العراقي/ متابعة...
قال املغ�رد الش�هري »مجتهد« إن الس�لطات الس�عودية تعمل عىل 

إطالق رساح شخصيتني من كبار أمراء آل سعود.
وغ�رد »مجته�د«: »أنباء عن إط�الق رساح ش�خصية مهمة من آل 
س�عود بضغط أمريكي، واحتمال أن يتبعه إطالق ش�خصية مهمة 

أخرى قريبا«.
وتق�ول تقارير إن أب�رز األمراء املعتقلني ويل العه�د ووزير الداخلية 
الس�ابق األمري محمد بن نايف، وأنباء غري مؤكدة عن اعتقال األمري 

أحمد بن عبد العزيز شقيق امللك سلمان.
وتعتقل الس�لطات الس�عودية األمريي�ن تركي وفيص�ل، ابني امللك 

الراحل، باإلضافة إىل مجموعة أخرى من أمراء الصف الثاني.
وكانت الس�عودية كش�فت يف 2017، عن اعتقاالت طالت مجموعة 
م�ن األم�راء ع�ىل رأس�هم متعب بن عب�د الل�ه، والوليد ب�ن طالل، 

التهامهم بقضايا فساد، قبل أن تفرج عنهم الحقا.

روحاني: تصدينا بثبات ألميركا 
وحلفائها وأجهضنا مخططاتهم

مجتهد: الرياض ستطلق قريبًا 
سراح أحد كبار األمراء المعتقلين

األردن بين الترهيب والترغيب السعودي

المراقب العراقي/ متابعة
وكش�فت مص�ادر أردنّي�ة مطلع�ة، عن رصد 
للذب�اب  مكثف�اً  نش�اطاً  األمنّي�ة  األجه�زة 
االلكرتون�ّي الس�عودّي، ضم�ن حملة رشس�ة 
تستهدف األردن واس�تقرارها، ومحاولة خلق 

أزمات كربى.
وع�ىل م�ا يب�دو، ف�إّن الحمل�ة اإللكرتونّي�ة 
الس�عودّية ض�د األردن تأت�ي يف أعقاب فش�ل 
الرياض يف اإلفراج عن باس�م عوض الله، وهو 
أحد أبرز الش�خصيات التي اعتقلتها السلطات 
األردنية خالل إحباط العملي�ة االنقالبّية أو ما 
وصفت�ه بمحاولة زعزع�ة اس�تقرار اململكة، 
عق�ب تأكي�د ت�ورط الس�عودية وويل العه�د 
محمد بن س�لمان تحديداً، يف محاولة االنقالب 
الفاش�لة ب�األردن، وقد أرصت الس�عودية عىل 
اإلفراج الفورّي ع�ن عوض الله، قبل أّي إجراء 
قضائ�ّي أو توجي�ه اتهام�ات رس�مّية له، ما 
عكس قلقها بشأن ما سيقوله املتهم بمحاولة 
االنقالب الفاش�لة، فيم�ا تحدثت تقارير كثرية 
أّن ش�خصيات عربّي�ة وقف�ت خل�ف محاولة 
االنق�الب يف األردن، وأّن الري�اض ومعها إحدى 
إم�ارات الخلي�ج كانتا متورطت�ني يف األمر من 

وراء الكواليس.
الذب�اب  أّن مح�اوالت  أح�د  وال يخف�ى ع�ىل 
االلكرتونّي البن سلمان ترويج إشاعات إلثارة 
البلبلة يف األردن، يعيدنا إىل املربع األول يف قضية 
اعتقال الس�لطات األردنّية، مسؤولني مقربني 
من السعودية، والذي أثار الكثري من التساؤالت 
حول مس�تقبل العالقة ب�ني البلدين،و خاصة 
بعد أن تحدثت وس�ائل إعالم أردنية عن وجود 
دور س�عودّي وراء محاولة االنقالب الفاش�لة، 
ال�يشء الذي دفع الرياض حينها إىل املس�ارعة 
لتأكيد دعمه�ا لألردن وإجراءات�ه لحفظ أمنه 
واس�تقراره، وق�د أثارت املبالغة الس�عودية يف 
إبداء الدعم ش�كوكاً وعالمات استفهام كبرية، 
والت�ي كان أبرزها االتص�ال الهاتفي من امللك 
الس�عودي وويل عه�ده بمل�ك األردن وإص�دار 
بيان�ات تضامنية من الدي�وان امللكي ومجلس 

الوزراء إضافة إىل زيارة وفد سعودّي لألردن.
وقبل مدة، حولت السلطات األردنّية، مستشار 
محمد بن س�لمان، باسم عوض الله والريف 
حسن بن زيد إىل محكمة أمن الدولة عىل خلفية 
محاول�ة االنقالب، لذلك ب�دأ الذباب االلكرتونّي 
التواص�ل  مواق�ع  ع�ىل  حمل�ة  الس�عودّي 
االجتماع�ّي ض�د األردن، لعدم اس�تجابة امللك 

األردن�ّي، عبد الل�ه الثاني، ملح�اوالت الرتهيب 
والرتغيب إلطالق رساح عوض الله.

ويف ه�ذا الخصوص، أصدر مدعي عام محكمة 
أم�ن الدول�ة األردنّي�ة، قرار ظن بح�ق املدعى 
علي�ه باس�م عوض الل�ه، إضاف�ة إىل الريف 
حس�ن زيد حس�ني آل هاشم، وأش�ارت وكالة 
األنب�اء األردنّية »ب�رتا«، إىل أّن الق�رار قد رفع 
وأرس�لت إضب�ارة الدع�وى إىل النائ�ب الع�ام 
ملحكم�ة أم�ن الدولة، به�دف إج�راء املقتىض 
القانون�ي بحقهم�ا، حي�ث أفرج ع�ن جميع 

املتهمني اآلخرين بالقضية سواهما.
ووفقاً ملواقع إخبارّية، نقالً عن مصادر مقربة 
م�ن الق�رص امللك�ّي األردن�ي، ف�إّن ويل العهد 
السعودي هدد ملك األردن يف حال رفض تسليم 
مدب�ر االنقالب باس�م عوض الل�ه، حيث بعث 
ابن سلمان رس�الة إىل امللك عبد الله عرب الوفد 

الس�يايّس األمن�ّي ال�ذي زار عم�ان، وتضمنت 
الرسالة تهديًدا واضًحا له يف حال رفض تسليم 
مستشار ويل العهد السعودي باسم عوض الله 

للرياض.
وتتضمن العقوبات السعودية املحتملة تجويع 
الري�اض  يف  األردن�ّي  الس�فري  األردن، وط�رد 
وس�حب س�فري الس�عودية ُبعمان، إضافة إىل 
ط�رد العمال�ة األردنّي�ة يف الس�عودية والت�ي 
تبلغ ع�رات اآلالف، ووقف الدعم الس�عودي 
الس�نوّي ل�ألردن، وعرض�ت الرس�الة مج�دًدا 
املوافقة عىل طرح محمد بن س�لمان للموافقة 
عىل إطالق رساح مستش�اره مقابل 3 مليارات 
دوالر، ودع�ت مل�ك األردن إىل التفكري ملّياً قبل 
اتخاذ أّي قرار بش�أن القضية أو الزج يف اس�م 

عوض الله بأّي تهمة أو قضّية رسمّية.
ويف الوقت الذي قوبلت فيه الرس�الة السعودّية 

بغض�ب وحن�ق ش�ديدين يف الق�رص امللك�ي 
األردن�ّي، ال�ذي وص�ف الرس�الة ب�”االبتزاز” 
الواض�ح، مقاب�ل إطالق رساح مدب�ر االنقالب 
بفدي�ة مالّية ضخمة ومن ثم مغادرته فوراً إىل 
الرياض، وتتحدث مص�ادر إعالمّية أّن القيادة 
األردنّية ما تزال تدرس الطرح الس�عودّي الذي 
ربم�ا ينقذ عّمان من أزمة اقتصادّية تعيش�ها 
منذ زمن، وخاصة أّن السعودية تعد أكرب داعم 
للموازنة األردنّية وتلعب دورا مركزياً بإنقاذها 
من العج�ز املتفاق�م وخاصة عقب ما س�مّي 

»الربيع العربّي«.
رغ�م أّن العالق�ة بني عم�ان والرياض توصف 
باالس�رتاتيجّية واملتينة، إال أّن م�ا يجري وراء 
الكواليس بعي�ٌد كل البعد عن قوة تلك العالقة، 
يف ظل حالة من الربود والدبلوماس�ّية الشديدة 
التي تنتهجه�ا األردن ربما لحني تهيئة الظرف 

املناسب للرد، حيث أشارت املصادر األردنّية، إىل 
أّن هدف اإلشاعات السعودية األخرية هو نر 
البلبلة والشقاق يف صفوف املواطنني األردنيني 
يف ظل األوضاع الحساسة التي تعيشها اململكة.

وإّن اله�دوء ال�ذي يتبع�ه األردن يف ال�رد حتى 
هذه اللحظ�ة، ال يعني أّن األمور تحت الطاولة 
تجري كما يش�تهي املس�ؤولون الس�عوديون، 
وخاصة يف ظل املحاوالت الس�عودية املستمرة 
ل�إلرضار ب�األردن، وإظه�ار تقص�ري الجهات 
األردنّي�ة املختصة عن متابعة بع�ض امللفات، 
إضاف�ة إىل حدي�ث الذب�اب اإللكرتون�ّي التابع 
البن س�لمان عن وجود رش�اوى إلدخال أغذية 
فاس�دة للبالد، ما دفع املدير العام للمؤسس�ة 
العامة للغذاء وال�دواء يف األردن، نزار مهيدات، 
للخ�روج واإلدالء بترصيح حول حالة الغذاء يف 

اململكة.

عقب القرار األردنّي األخير بتحويل السياسّي واالقتصادّي األردني، باسم عوض اهلل، الذي تولى رئاسة 
الديوان الملكّي الهاشمي األردني في الفترة الواقعة بين نوفمبر/ تشرين الثاني 2007 و أكتوبر/ تشرين 
األول 2008، والمتهم بمحاولة االنقالب إلى محكمة “أمن الدولة«، بدأ الذباب االلكترونّي )مجموعة من 
الحسابات الوهمّية التي تنشُط على مواقع التواصل االجتماعّي لتوجيه أو تغيير الرأي العام( التابع لولي 

العهد السعودّي محمد بن سلمان بشّن حملة على األردن.

ابن سلمان »ُيساوم« عّمان

المراقب العراقي/ متابعة...
أقرت املحكمة العليا يف لندن أن الحكومة خالفت 
القان�ون من خالل إبرام عقد مع رشكة عالقات 
عامة كشفت وسائل إعالم صلة بينها ودومينيك 
كامينغ�ز، املستش�ار الس�ابق لرئيس ال�وزراء 

بوريس جونسون.
وأصدرت املحكمة األربعاء حكما لصالح مروع 
بمحارب�ة  املعن�ي   The Good Law Project
الفساد يف دعوى رفعها ضد وزير شؤون مجلس 

الوزراء الربيطاني مايكل غوف.
وتتعل�ق ه�ذه القضية بدفع الحكوم�ة أكثر من 
نص�ف مليون جنيه اس�رتليني )أكث�ر من 700 
أل�ف دوالر( من أموال دافعي الرضائب يف مارس 

2020، يف خض�م جائح�ة كورون�ا، إىل رشك�ة 
Public First التي كش�فت وس�ائل إعالم الحقا 
أنها مدارة م�ن قبل أصدقاء لكامينغز الذي كان 
يت�وىل حينئ�ذ منصب كب�ري مستش�اري رئيس 

الحكومة.
وأق�رت املحكم�ة بصدقي�ة ادع�اءات مقدم�ي 
الدعوى بأن ذلك العقد كان منحازا وغري قانوني، 
مش�رية إىل أن ع�دم نظر الحكوم�ة إىل أن رشكة 
بديلة يدفع أي مراقب نزيه ومطلع إىل اس�تنتاج 

بأن هناك إمكانية وخطر حقيقي لالنحياز.
وس�بق أن ف�از Good Law Project يف ش�باط 
بدعوى قضائي�ة أخرى رفعها ضد وزير الصحة 
مات هانكوك متهما إي�اه بعدم االلتزام بمعايري 

الش�فافية يف رصف “مبال�غ هائل�ة م�ن امل�ال 
العام” عىل املبيعات الصحية يف األشهر األوىل من 

جائحة فريوس كورونا.

القضاء البريطاني يدين حكومة جونسون

المراقب العراقي/ متابعة...
اقتح�م ع�رات املس�توطنني األربعاء 
س�احات املس�جد األق�ى م�ن جهة 
ب�اب املغارب�ة بحراس�ة ق�وات األمن 
ش�ن  واصل�ت  الت�ي  اإلرسائيلي�ة 
بالق�دس،  واالقتحام�ات  املداهم�ات 
الش�بان.  اعتقل�ت ع�ددا م�ن  حي�ث 

اإلس�المية  األوق�اف  دائ�رة  وأف�ادت 
مس�توطنا   78 ب�أن  الفلس�طينية، 
اقتحموا املس�جد األقى خالل الفرتة 
الصباحية، ونظموا جوالت استفزازية 
ق�ام  وبعضه�م  الح�رم،  س�احات  يف 
بش�عائر تلمودي�ة قبال�ة مص�ىل باب 
الرحمة ومس�جد قب�ة الصخرة وتلقوا 

رشوحات عن »الهي�كل« املزعوم، قبل 
مغادرة الساحات من باب املغاربة.

ودع�ا م�ا يس�مى »اتح�اد منظم�ات 
الهي�كل« املزع�وم أنص�اره وجمه�ور 
املس�توطنني إىل اقتح�ام جماعي كبري 
للمسجد األقى غدا الخميس ونرت 
الصب�اح  من�ذ  اإلرسائيلي�ة  الرط�ة 

الباك�ر، عنارصه�ا وقواته�ا الخاصة 
عن�د أب�واب األق�ى والط�رق املؤدية 
إلي�ه، ودققت يف هوي�ات الوافدين من 
القدس والداخلني للمسجد، واحتجزت 
الخارجي�ة.  البواب�ات  عن�د  بعضه�م 
واعتقل�ت الرط�ة اإلرسائيلية س�تة 

مواطنني من القدس.

مستوطنون يقتحمون األقصى وقوات االحتالل
 تعتقل 6 شبان بالقدس

المراقب العراقي/ متابعة...
ق�ال وزير الخارجية الرويس، س�ريغي الفروف، 
األربعاء، إن الوالي�ات املتحدة تدعم االنفصاليني 
يف س�وريا باألم�وال املنهوب�ة هن�اك، محذرا يف 
الوقت نفس�ه من أن هذا األمر قد ينتهي بصورة 

سيئة.
وذكر الفروف أمام منتدى »قراءات بريماكوف«: 
»بطبيعة الحال، نؤكد يف كل مرة عىل عدم رشعية 
وع�دم قانونية الوج�ود األمريكي ع�ىل األرايض 
الس�ورية، خاص�ة وأن ه�ذا الوج�ود مصحوب 
بنهب الثروات الطبيعية السورية، فهم يقومون 

بتصدي�ر الحقول النفطي�ة واملحاصيل الزراعية 
ويقدمون الدعم باألم�وال املنهوبة، من الواضح 
للجمي�ع االتجاه�ات االنفصالي�ة ع�ىل الضفة 
الرقية لنهر الفرات، واللعب بمش�كلة خطرية 
للغاية. أعني هنا املش�كلة الكردية، وهذه اللعبة 
ق�د تنتهي بص�ورة س�يئة«. ويخ�وض الجيش 
الس�وري قتاال مريرا ضد العديد من املجموعات 
املسلحة املتطرفة ذات الوالءات املختلفة، أبرزها 
تنظي�م« داعش« و«جبهة النرصة«، فيما يجري 
ذلك يف س�ياق أعمال عن�ف واضطرابات داخلية 
تعانيها سوريا منذ منتصف آذار/ مارس 2011.

الفروف: واشنطن تدعم االنفصاليين في سوريا باألموال المنهوبة
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بقلم/ عبدالجبار الغراب
نواي�ا مبيتة وبدائ�ل جدي�دة لعرقله 
جه�ود الوس�اطات العدي�دة, وأوراق 
إبتزازي�ة وإلتفافات مدب�رة كما هي 
يف  الهمجي�ة  وحقارته�م  عاداته�م 
إتخاذهم للجوانب اإلنس�انية مس�لك 
للمقايض�ة , او مرك�ب يركب�ون من 
خالله لتحقيق نرص او انتصار عجزوا 
عن�ه تحقيق�ه يف مختل�ف جبه�ات 
القتال, وعىل مدار س�بع س�نوات من 
عدوانه�م عىل الش�عب اليمني: هكذا 
ه�م قوى تحالف الع�دوان ومنهجهم 
اإلجرامي يف بعثرة جهود الوس�اطات 
املبذول�ة والتى وصل�ت اىل تفاهمات 
قد ت�ؤدى اىل إع�الن اإلنفراجه لوضع 
حل لنهاية الح�رب يف اليمن, وبمجى 
ووص�ول الوف�د العمان�ي اىل صنعاء 
كان لألمريكان ترصيحهم واتهامهم 
النص�ار الل�ه بعرقله عمليه الس�الم 
فم�ا كان عىل الس�عوديني اال التقاط 
الكلم�ات واخراجها عىل ش�كل أوامر 
مرس�له للمرتزقه اليمنيني وافشالها 
لصفق�ات عملية تب�ادل لألرسى بني 
اليمني�ني املتفق عليها س�ابقا لقوام 
400 أس�ر, ليك�ون ملوق�ف املرتزقة 
القبول والطاعة وإفش�ال لعدد سبع 
عمليات تب�ادل لألرسى, ممارس�ات 
واحق�اد  ومكش�وفة,  مفضوح�ة 
موضوع�ه  وعراقي�ل  دف�ني  وخب�ث 
إلطالة الح�رب والحصار وعن طريق 
املعان�اة وحق�وق اإلنس�ان يبعث�روا 
األوراق, ليضيف�وا تعقيدات لألمور يف 
ظل مالم�ح وآفاق توح�ي بإنفراجه 
خاصتا م�ع وص�ول الوف�د العماني 
اىل صنع�اء وبرفقت�ه الوف�د الوطني 

اليمني املفاوض.
واضح�ة  وبراه�ني  إضافي�ة  أدل�ة 
الت�ى  واملمارس�ات  العراقي�ل  ل�كل 
أوجدته�ا الس�عودية إلفش�ال العديد 
م�ن الوس�اطات, وها ه�ي ويف عديد 
اللقاءات التى يراد من ورائها حلحلة 
األزمة اليمنية, تخلق املش�اكل والتى 
ألج�ل  خبيث�ة  مقاص�د  الغراضه�ا 
إرس�الها كدالئ�ل لتحميل مس�ؤولية 
العرقل�ه الكاملة عىل حكومة صنعاء 
وإلص�اق التهم واالكاذي�ب بهم وهم 
من يسعون لفش�ال مساعي السالم, 
وم�ن ه�ذا املنطل�ق الكي�دي والكذب 

لق�وى تحال�ف  املع�روف  والبهت�ان 
الع�دوان فق�د كان�ت له�م أس�اليب 
ووس�ائل  لخلقه�ا  عدي�دة  وط�رق 
وأدوات مختلف�ة إليجاده�ا لجعله�ا 
ذرائ�ع ليبن�وا عليها عوام�ل إلطالق 
انصارالل�ه  ج�دوى  وع�دم  اإلته�ام 
بإحالل الس�الم, فمن الكويت 2016 
اش�هر  وط�وال  للح�وار  والجل�وس 
عدي�دة, كانت للنتائج فش�لها وعدم 
تق�دم إحراز ح�ل للمش�كلة اليمنية 
والت�ى كان�ت م�ا زال�ت يف بداياته�ا 
بالنس�بة لتحالف العدوان من نواحي 
عدة فق�د كانت معظم امل�دن وأغلب 
املواقع ما زالت تحت س�يطرتهم كما 
يف جبهات نهم والجوف والكثر وكان 
لق�دوم وفد صنع�اء اىل الكويت يمثل 
ذل�ك االهتم�ام الكبر الناظ�ر لخلق 
الحلول وعدم إطالة الحرب, وبمجرد 
إعالن الس�عوديه وقفها الطالق النار 
الجل خلق حس�ن بادرة للجلوس عىل 
مائدة املفاوضات يف الكويت, رسعان 
م�ا كان له�ا اخ�راق التزامها بوقف 

اط�الق الن�ار بع�د يومني فق�ط من 
وصول وفد صنع�اء اىل الكويت, ومع 
هذا ظل وف�د صنعاء يف الكويت وملدة 
أش�هر استش�عارا من�ه باملس�ؤولية 
الوطنيه إليج�اد مخارج لليمنيني مع 
مرور عام ونيف من الحرب العدوانية 
ع�ىل الش�عب اليمن�ي, لك�ن كان�ت 
للممارسات الهمجية أسلوبها املعتاد 
من تحال�ف العدوان وخل�ق العراقيل 
إلفش�ال مس�اعى إح�الل الس�الم يف 

اليمن.
ومنذ إعالن الس�عودية عىل مبادرتها 
املوضوع�ه أمريكي�ا ويف إط�ار جهود 
الوالي�ات املتح�دة األمريكي�ة املعلنة 
إعالمي�ا وعرب ترصيح�ات تلفزيونية 
ملس�ؤويل أدارة باي�دن نيتهم وعزمهم 
ع�ىل انه�اء ح�رب اليم�ن , وكام�ل 
ترصيحاتهم لم يكن لها تطبيق عميل 
واقعي عىل األرض بل أخذت يف تصاعد 
اليمني�ني  ع�ىل  واش�تداده  الحص�ار 
واحتج�از مس�تمر لناق�الت النف�ط 
والغاز والغ�ذاء والدواء, وه�ي لنوايا 

مبيتة ومدروس�ه للعديد من جوانبها 
الحاج�ة  لجع�ل  الكث�رة  ودالالته�ا 
والع�وز اإلنس�اني كورقة اس�تغالل 
لقادم مفاوضات ومقايضته لصالح 
تحالف الع�دوان, فكان�ت للتحركات 
األممي�ة األمريكية وبدع�م بريطاني 
فرن�ي تس�ارعها يف الح�دوث لخلق 
لديه�م بوضعه�ا كحل�ول  ترتيب�ات 
اليمني�ة وأس�بابها كانت  للمش�كلة 
مطالب واضحة إيقاف التقدم اليمني 
نحو اس�تكمال تحرير مأرب جاعلني 
االنسان محل استغالل فكان وضعهم 
مشكله النازحني جانبها الهام والذي 
س�يكون له ال�رر الكب�ر اذا ما تم 
تحري�ر م�أرب, فتتوض�ح ازدواجية 
التعام�ل  يف  اإلنس�انية  معايره�م 
وجعل�ه مح�ل ركي�زة أساس�ية لنيل 
املطال�ب وتحقي�ق األمان�ي واألحالم 
تعويضا لفش�لهم عسكريا وسياسيا 

وباستمرار.
ومع تصاع�د حدة الزي�ارات األممية 
حاليا وقيام املبع�وث الخاص لالمني 

الع�ام لألمم املتح�دة بعدي�د لقاءات 
كان لجه�ود ومس�اِع س�لطنة عمان 
يف تق�ارب وجهة النظر م�ا بني الوفد 
الوطن�ي اليمني املف�اوض والرافض 
ملقابلة مبع�وث األمم املتح�دة والتى 
للعماني�ني  كان  ه�ذا  خ�الل  م�ن 
نجاحهم يف التق�ارب بني وفد صنعاء 
وقبوله�م لقاء مبع�وث االمم املتحدة 
لتح�رك  ليك�ون  جريفي�ث,  مارت�ن 
األمريك�ي وعرب مبعوثه�ا ليندركينغ 
يف عدي�د الدول يف املنطقة والتى كانت 
لزيارت�ه التس�ع الكامل�ة محاوالتها 
إليج�اد منافذ للحلول النه�اء الحرب 
الغراضه�م  كان�ت  لك�ن  اليم�ن,  يف 
استقواء واخذهم من امللف اإلنساني 
ليك�ون  ومقايض�ه,  ابت�زاز  ورق�ة 
للجهود املبذوله والتى كان للس�لطنه 
عمان مس�اعي متواصلة كان لزيارة 
مارتن جريفي�ث اىل صنعاء ومقابلته 
مع الس�يد القائد عبداملل�ك بدرالدين 
الحوثي سماعه موقف كامل اليمنيني 
وه�و رفع الحصار وإيق�اف العدوان 

الخط�وات  أوىل  االحت�الل  ومغ�ادرة 
للولوج اىل املفاوضات وعدم استخدام 
املل�ف اإلنس�اني كأوراق للمقايض�ه 
واالبتزاز لتحقيق مكاس�ب, لكن هنا 
بان�ت الخفاي�ا والنواي�ا العدوانية يف 
إطالته�م ألمد الح�رب يف اليمن , وما 
ال�رصاع يف املناط�ق اليمني�ة املحتلة 
بني ثالث�ي االرت�زاق اال براهني وأدلة 
لفضاع�ه مخلف�ات وتواجد االحتالل 
والتى س�يكون لكوارثها املس�تقبلية 
تأثره�ا عىل اليمن واليمنيني وعليهم 
ان يبدوا عمليه إح�الل االمن واألمان 
س�يطرة  مناط�ق  يف  واالس�تقرار 
االحتالل والت�ى انتج عدوانهم تفرقه 
جماع�ات  واوج�دت  وانقس�امات 
ومعس�كرات  مس�لحة  وملش�يات 
الطراف عدي�دة أغلبها تدي�ن بالوالء 
والطاع�ة للخ�ارج أوال: واال حليم�ه 
ديم�ه  القديم�ة,او  لعادته�ا  ع�ادت 
خلفن�ا بابه�ا ق�د كان انصارالل�ه يف 

البداية اوىل بها.
والله أكرب وما النرص اال من عندالله.

األدلة والبراهين .. لإللتفافات والعراقيل 
السعودية إلفشال مساعي السالم اليمنية!!
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... ونح�ن نقرب من  الذكرى الس�نوية الس�ابعة لتأس�يس الحش�د 
املقدس الذي مثل الوالدة التاريخية لعنوان استمد رشعيته  من فتوى 
مرجعنا املفدى يف النجف االرشف سماحة اية الله العظمى السيد عيل  
الحسيني السيستاني وباقي املراجع سواء يف العراق او خارجه ليكون 
الحص�ن واملالذ الوطني لب�ث روح الطمأنينة واالم�ن واالمان واعادة 
الثقة باملؤسسات االمنية االخرى بعد ان زاغت االنفس وبلغت القلوب 
الحناجر وظ�ن املرجفون والخائفون الظنون بس�قوط بغداد وباقي 
محافظات الوس�ط والجنوب عندما تهاوت ثالث محافظات ش�كلت 
تقريبا ثلث مس�احة الخارطة العراقية وان املس�ألة قاب قوسني من 

الهالك والضياع .
ويف فرة ثالث سنوات ونصف تقريبا خاض رجال املرجعية وامل االمة 
والوطن واملس�تضعفني مع�ارك  تحرير النف�وس واالرض من اوهام 
زم�رة ظلماوية  دموي�ة قذرة ترى يف تقتيل وذب�ح موايل بيت عصمة 
س�الم الله عليهم وسبي نس�ائهم وهدم ارضحة اولياء الله وحججه 
واج�ب رشع�ي وفريضة يتحت�م عملها ، ليب�زع  بعد هذه الس�نوات 
وتحقي�ق النرص التاريخي فج�ر الكرامة والع�زة بتطهر تراب ارض 
الرافدي�ن من رجس دولة الخراف�ة الكارتونية املزعوم�ة بعد ان قدم 
كل الرشفاء من ابناء الوطن سواء رجال مؤسستنا االمنية وبمختلف 
عناوينها وصنوفها ومس�مياتها ومن س�اندنا من االخ�وة اللبنانيني 
يف ح�زب الله واملوقف املرشف لجمهورية ايران االس�المية وايضا من 
ش�ارك بالدعم اللوجستي طيلة فرة املواجهة وال ننىس قلوب املحبني 

واكف الدعاء.
ولكن املؤلم واملؤذي حقا هو ما يعمل ويس�عى  له من هو  محس�وب 
عليك الذي تستغرب ان ما يخطط ويعمل له يصب يف مصلحة ومبتغى 
االعداء ومن اجل مكاسب ومنافع وطموحات تافهة وتنافس سيايس 
محموم ووس�خ ب�كل ما تعني هذه الكلمة م�ن معنى رغم انه رشيك 
يف كل ش�يئ من معان�ات وابتالءات وويالت ه�ؤالء االعداء فهل هناك 
سذاجة وغباء اكرب من ان يعمل هذا التوجه يف هدم نقاط القوة وعىل 
راسها الحشد  الغلبية محاطة بجغرافية عملت وما زالت تعمل بشتى 

الطرق لجعل دماءها رخيصة تعبث بها استهتارا واستخفافا .
حق�دا وبغضا عن طري�ق الجيف امللغومة باملتفج�رات وقطع الحديد 
الت�ي تتناثر يف اس�واقنا ومس�اجدنا وحس�ينياتنا وتجمعاتنا وتجند 
وتس�تغفل  تافه�ي وفارغي الفك�ر والعقيدة ب�ل وضعيفي وعديمي 
االنتماء للوطن الس�تئصالنا وت�روع وترهب بل وتقت�ل رش قتلة من 

يتعاطف معنا ومن يحرم الرشاكة الحقيقية البناء البلد ؟!
 وه�ل هن�اك طعن�ة اكثر وجع�ا وغدرا ممك�ن ان يتعرض له�ا ابناء 
الحش�د وجمه�ور املقاومة م�ن طعنة اخي�ه الذي ال يفق�ه وال يقرأ 
قراءة اس�تراتيجية س�ليمة ملا س�تؤول له االمور عن�د اضعاف هذه 
املؤسس�ه  من خ�الل تقليل االهتمام به�ا وتوفر مس�تلزمات زيادة 
قوتها واقتدارها برفدها باملال والسالح واالمكانيات املتطورة وزيادة 

عديدها خاصة بقبول ارجاع املفسوخ عقودهم ؟!
ف�ال خيار لهم وه�ذا ما اعتقده م�ع كثر من االس�تفهامات التي قد 
نثرها اال ان يخرجوا الحش�د من مزايداتهم وطموحاتهم  السياسية 
، الن العبث والتخبط والخراب والتدمر  الس�يايس قد طال كل ش�يئ 
يف الع�راق فليبع�دوا انوفه�م وحماقته�م  ومغامراته�م ومراهقتهم 
م�ن الحش�د الن ملك ام�ة املقاومة والكرام�ة التي بدأ ع�رص قيامها 
وش�موخها وعزتها  لتمس�ح ت�راب الذل�ة واملهانة واالس�تعباد الذي 
عاش�ته قرون طوال قأتق�وا لعنة الله ومالئكته والن�اس والتاريخ يف 
تماديك�م واس�تهتاركم ولعبكم وحماقتكم عندم�ا تخططون لطعن 
الحش�د واضعافه والوي�ل ملن يلعب بالنار غباءا وس�ذاجة وال تكونوا 

كمثل من يهدم بيته بيده ..اللهم اني قد ذكرت.

إال  الحشد ..!
بقلم/محمد الدبييس  

بقلم/قاسم عز الدين
لم تطم�ّن ال�دول الغربية إىل حف�ظ بقاء االس�تعمار يف 
أفريقي�ا، عرب تخريب دوله�ا والّضغط عىل خناقها لقطع 
أنفاسها، ولم تعدم وسيلة من اإلرث االستعماري، بهدف 
استمرار الس�يطرة ونهب 30% من احتياط النفط والغاز 
واملعادن العاملّية وامل�وارد الطبيعية لتصنيع الغذاء، فكان 
التدخل العس�كري للقضاء عىل ح�ركات التحّرر الوطنّي 

واغتيال القادة أّول الطريق.
أغرقت الدوُل الغربّية أفريقيا بالفساد الَّذي ضّخته »ألف« 
الفرنسية و«شّل« الربيطانية ومناجم الذهب والتعدين... 
ما أّدى إىل حرب دؤوبة عىل الس�لطة يف انقالبات عسكرية 
متالحق�ة تنّظمه�ا أجه�زة االس�تخبارات وتدعمها. لقد 
أطف�أت عين�ي أفريقي�ا برم�اد »اإلصالح�ات الهيكلية« 
والديون، ثمَّ يف »تش�جيع االس�تثمار األجنبي« )60 مليار 
دوالر أللف�ي رشك�ة متع�ّددة الجنس�ية(، حت�ى خرّبت 
عموده�ا الفق�ري بوصف�ات »االنتق�ال إىل الديمقراطية 

الناشئة«.
ل�م تعتمد ال�ّدول الغربية ع�ىل دول أفريقي�ا لتأمني نهب 
الث�روات وحماي�ة أعم�ال رشكاته�ا وخط�وط اإلم�داد، 
فأوكل�ت الحماي�ة إىل »رشكات أمني�ة عاملي�ة« أصبحت 
بدورها رشكات لألعمال و«صناعة الس�الم واالستقرار«، 
أهمها رشكة »دونك�ورب« األمركية )200 مليار دوالر(، 
ومن بينها أيضاً رشكة »نيتيل إنرناشيونال سيكوروتي« 

اإلرسائيلية.
»القاعدة رشكة أمنّية« بمهام خاّصة

ل�م يح�ل تخريب ال�دول يف رأس الهرم من غض�ب وتمرّد 
الشعوب األفريقية ضد االس�تعمار عىل أرض املجتمعات 
الس�فىل، فتولّت تنظيمات »القاع�دة« تدمر املجتمعات، 
يف وق�ت كان�ت تعمل ي�داً بيد م�ع الس�عودية وأمركا يف 

أفغانستان.
حاف�ظ »بوكو حرام« الَّ�ذي توىّل زعامته أبو بكر ش�وكا 
)ش�وكي( بعد مقتل محمد يوسف عىل س�رة تنظيمات 

»القاع�دة« يف التم�ّدد عىل الحدود املش�ركة ب�ني الدول، 
بهدف تحصيل اإلتاوة من خطوط إمداد منشآت الرشكات 
األجنبية وحماية نهب املواد األولية وخطوط اإلمداد، لكن 
ش�وكا خرج عىل التقليد الذي يزعزع الثقة بني تنظيمات 

»القاعدة« واألجهزة الغربية يف:
1 ��� اعتماده ع�ىل وكالء »غر منّظمني« م�ن عصابات 
التهريب واإلجرام وخطف الفتيات والطالب، والتي تبيعه 
خدماتها مقابل األتعاب، لكي يبيعها بدوره بأسعار أعىل 

للحكومات وقوات »مكافحة اإلرهاب«.
2 ��� تهجر مالي�ني النازحني من األرياف، بم�ا يؤّدي إىل 
تدّفق ع�رشات اآلالف نحو الحدود األوروبية واس�تفحال 

أزمة الهجرة غر القانونية.
لذا، تش�ّقق التنظيم 3 م�رّات، وأدى إىل خروج مجموعات 
»القاع�دة« »العقائدي�ة« من غاب�ات »سامبيس�ا«، كما 
أّدى م�ن ناحية أخرى إىل انس�حاب الجيش النيجري من 
مداخ�ل األري�اف يف الع�ام 2019، لتمهي�د الطري�ق أمام 

تغلغل »داعش«.
»داعش« هو الحّل املُرتجى

لم يغب »داعش« عن منظور األجهزة الغربية الستخدامه 
يف أفريقي�ا، كم�ا اس�تخدمته يف العراق وس�وريا ولبنان، 
فه�و حاج�ة رضوري�ة ملنافس�ة تنظيم�ات »القاع�دة« 
ومش�اركتها يف تدمر مجتمعات ال تخمد غضبها أحابيل 
ال�دول الغربية، وه�و األقدر عىل تربي�ر الرويج لصناعة 

»مكافحة اإلرهاب«.
ويف ه�ذا الس�ياق، »اختف�ى« م�ا ب�ني 5 و6 آالف مقاتل 
داعيش م�ن البوكمال )بحس�ب أقل التقدي�رات(، لتظهر 
بصماتهم يف تضّخ�م العمليات بني رست الليبية ومنطقة 

بحرة تشاد )»اإلندبندت« الربيطانية يف العام 2018(.
من الس�احل والصح�راء، يتمّدد »داع�ش« باتجاه غربي 
أفريقي�ا، قاصداً التوّغ�ل إىل موزمبيق عىل املحيط الهندي 
م�ع تنزانيا وجنوب أفريقيا، حي�ث يكون أداة يف مواجهة 

عودة روسيا، فضالً عن املصالح الصينية.

لكنَّ الدول الغربية تركن إىل املراهنة عىل »داعش« يف غربي 
أفريقيا ومنطقة الس�احل والصح�راء، بعد خروج قوات 
فرنس�ا والدول الغربي�ة من املنطقة، من أجل اس�تكمال 
تخريب الدول وتدمر املجتمعات يف الرصاع مع تنظيمات 
»القاعدة« عىل تخدير الجوعى األفارقة بأوهام األساطر 
الوهابي�ة )80 مليون�اً من أص�ل 200 ملي�ون يف نيجريا 
تح�ت خط الفق�ر( يف املناط�ق الحدودية ب�ني بلدان مايل 
ونيجريا والنيجر وبوركينا فاس�و والكامرون وس�احل 
الع�اج.... تتواجه الرببرية يف مهد اإلنس�انية الذي حّولته 

الدول الغربية إىل مرعى وحوش الغابة.
ق�د تك�ون املواجهة ع�ىل أش�ّدها يف األش�هر املقبلة، كما 
يتوّق�ع الخبر املرم�وق كول�ني كالرك يف موقع »ديفانس 
أون«، وربما يشر إليها ابن مؤسس »بوكو حرام« محمد 
يوس�ف )أبو مصعب الربن�اوي( يف قتل أبو بكر ش�يكاو، 
فقوات »مكافحة اإلرهاب« يف املنطقة تنس�حب لتنام عىل 

أرّستها قريرة البال والعني.

بقلم/ليلى نقوال
كان التأيي�د، ال�ذي حظيت ب�ه القضية الفلس�طينية 
�راً، غَر مس�بوق عاملي�ًا، وخصوص�اً يف الواليات  مؤخَّ
املتح�دة األمركي�ة، حي�ث ش�هد ع�دٌد م�ن الوالي�ات 
يف  أص�وات  وعل�ت  لفلس�طني،  مؤي�دة  تظاه�رات 
الكونغرس األمركي تطال�ب بمنع »إرسائيل« من ضّم 
األحياء الفلسطينية يف القدس املحتلة، وإيقاف معاناة 

الفلسطينيني.
وكتب الس�ناتور برني س�اندرز مقاَل رأي يف صحيفة 
»نيويورك تايمز« يدعو األمركيني إىل عدم خلق الذرائع 
لتأيي�د »إرسائيل«، فالفوىض التي اندلعت يف األس�ابيع 
األخ�رة كان�ت بس�بب االس�تفزازات الت�ي ق�ام به�ا 
املتطرفون اليهود يف القدس املحتلة، ونتيجة املحاوالت 
غر القانونية اإلرسائيلية إلجالء السكان الفلسطينيني 

قرساً من أحد أحياء املدينة املقدسة.
ال ش�ّك يف أن داعمي فلس�طني اس�تفادوا من انتش�ار 
واإلع�الم  االجتماع�ي  التواص�ل  ووس�ائل  اإلنرن�ت 
الفضائ�ي، وعدم القدرة عىل احت�كار الخرب والصورة، 
وه�و ما س�اهم يف خلق رأي ع�ام عاملي مس�اند لحق 
الش�عب الفلس�طيني، وكاش�ٍف َحج�َم املج�ازر التي 

اقرفتها »إرسائيل«. 
ك�ي ال ُنْف�رِط يف التف�اؤل بش�أن هذه الظاه�رة، وألن 

دروس التاري�خ تعلّمن�ا بأن�ه ح�ني تقاع�س الع�رب 
والفلس�طينيون ع�ن االس�تثمار يف ح�ركات التأيي�د 
تل�ك، والبناء عليه�ا ورفدها بالتقاري�ر الدائمة، قامت 
»إرسائيل« بحمالت هجومية مرتدة، إعالمياً وسياس�ياً 
ودبلوماس�ياً، تقلّ�ص حجم دع�م الرأي الع�ام العاملي 

املؤيد لفلسطني. 
منذ البدايات، اس�تطاعت الحرك�ة الصهيونية العاملية 
رة، يف ما بتعلّق بح�ّق مزعوم يف  تروي�ج روايته�ا امل�زوَّ
فلس�طني، واس�تطاعت أن تط�ّوق الرأي الع�ام الدويل 
بأكاذيبها وتضليلها، لُتْح�ِدث رشوخاً عميقة يف حركة 
التضام�ن العاملية مع الش�عب الفلس�طيني وقضيته، 
به�دف نزع مرشوعي�ة الكفاح املس�لَّح الفلس�طيني، 

ووصمه بالعمل »التخريبي« أو »اإلرهابي«.
 وحتى عندما نجحت نضاالت الش�عب الفلس�طيني يف 
انت�زاع اعراف عاملي بمقاومت�ه، وباعتبار الصهيونية 
مرادفاً للعنرصية، تحرَّكت اآللتان اإلعالمية والسياسية 
الصهيونيت�ان، والق�وى املس�اندة ل�«إرسائي�ل«، عىل 
املرسح ال�دويل، وخصوص�ًا الواليات املتح�دة، لتفريغ 
ه�ذا االع�راف م�ن محت�واه اإليجاب�ي، وإللغ�اء قرار 
الجمعية العامة لألمم املتحدة ذي الرقم 3379، باعتبار 

الصهيونية شكالً من أشكال العنرصية. 
ق  وكي يس�تطيع الفلسطينيون االس�تثمار يف ما تحقَّ

والبناء املس�تقبيل عىل حمالت التضامن مع قضيتهم، 
وللوصول إىل مس�احة تفقد فيها »إرسائيل« رشعيتها 
الدولية، األمر الذي ُيفقدها أحد أهّم أركان قوتها، ال بد 
لنا من إدراك أن التيارات املساندة لفلسطني هي مزيج 
فسيفسائي يحمل تنوُّعاً يف املنطلقات ووسائل التعبر 
واملفردات املستخَدمة، وحتى يف األهداف املراد الوصول 

إليها.
ت�راوح منطلقات هذه التي�ارات وأهدافه�ا، بني الحّد 
األق�ى ال�ذي يؤيِّ�د تحري�ر فلس�طني م�ن النه�ر إىل 
البح�ر واس�تعادة كل األرايض املحتلة من�ذ عام 1948 
)وه�ي التيارات املنضوي�ة  يف مح�ور املقاومة(، وبني 
الح�ّد األقى يف الجهة املقابلة، وال�ذي يكتفي بانتقاد 
السياس�ات اإلرسائيلية ومطالبتها ب�«أخالقيات أكثر« 
يف التعامل مع الفلس�طينيني. وما ب�ني هذين الحّدين، 
ويمك�ن  ورؤى،  وأف�كار  وناش�طون  تي�ارات  هن�اك 

اختصارها يف ما ييل:
- تي�ار يعترب »إرسائيل« ِكياناً غر رشعي، يجب إزالته. 
وعىل مّر الس�نني، ومع توقيع اتفاق أوس�لو، وموجات 
التطبي�ع، وموج�ات »الربي�ع العرب�ي«، تراجع حجم 
هذا التيار ليقترص، بصورة أساس�ية، عىل قوى محور 

املقاومة وداعميها.
- تيارات حقوقية قانونية، تعرض عىل قيام »إرسائيل« 

بانته�اك القان�ون ال�دويل، من خ�الل الجرائ�م والفرز 
العنرصي واالس�تيطان وغره�ا. وهي تق�وم بتقديم 
تقاري�ر قانوني�ة عىل نح�و دائم يمكن للفلس�طينيني 

البناء عليها وتسويقها.
- بع�ض تيارات اليس�ار القدي�م، والذي م�ا زال يؤمن 
ب�رورة مواجه�ة االمربيالي�ة. وه�ؤالء يج�دون يف 
األمرك�ي  والدع�م  لفلس�طني،  االرسائي�يل  االحت�الل 

ل�«إرسائيل«، امربياليًة يجب محاربتها.
الح�روب،  - تي�ارات الس�الم، وأصحابه�ا يرفض�ون 
ويدعون إىل السالم يف العالم، وتجدهم يف الخط األمامي 
للتظاه�رات املناوئ�ة للحرب، بغض النظ�ر عن البقعة 

الجغرافية.
- ناش�طون يس�اندون القضية الفلس�طينية، انطالقاً 
م�ن رفضه�م الهيمنة واالحت�الل والعنرصي�ة، كافة، 

ويؤيدون حّق الشعوب يف تقرير مصرها.
الصهيوني�ة«  »ك�ره  بداف�ع  يتحرَّك�ون  ناش�طون   -
وأدواته�ا، لكنه�م مع ح�ق »إرسائي�ل« يف الوجود ويف 

األمن، ويدعون إىل حل سلمي شامل بني الطرفني.
- تي�ارات تؤيِّ�د ح�ّل الدولت�ني، ل�ذا تدع�م الش�عب 
الفلس�طيني، وتؤي�د حق�ه يف الحري�ة ويف إقامة دولة 

يعيش فيها بسالم جنباً اىل جنب مع »دولة إرسائيل«.
لقد أثبت�ت التجارب أن مجموع هذه الحركات يش�ّكل 

قيم�ة معنوي�ة عاملية هائلة ال يس�تهان به�ا، وأن لها 
تاثرات إيجابية - ولو محدودة - يف الضغط عىل صّناع 
القرار يف الغ�رب. لكنها، بالرغم من ذلك، تبقى يف إطار 
التأييد اإلنس�اني املوس�مي، والذي ال يلب�ث أن يخفت 
ويت�الىش، ولم يس�تطع أن يص�ل يوماً إىل مس�تويات 

ُمرْضية، تعرّب عن تأييد دائم وفّعال ومستدام.
إن صياغ�ة اس�راتيجيتني، إعالمية وسياس�ية، للبناء 
�ق، تب�دو رضورة ملّحة، وخصوص�اً إذا  ع�ىل م�ا تحقَّ
الحظنا أن اإلرسائيليني يخشون أن تتحّول املقاومة من 
»اس�راتيجية تدمر إرسائيل« اىل اس�راتيجية »انهيار 
إرسائيل من الداخل«، كما حدث مع االتحاد السوفياتي 
ونظ�ام الفص�ل العن�رصي يف جن�وب أفريقي�ا، والتي 
تحتاج، عىل نحو أسايس، إىل تحويل »إرسائيل« إىل دولة 

منبوذة وفاقدة للرشعية، عىل الصعيد الدويل.
ال ش�ّك يف أن نزع الرشعية عن املمارسات اإلرسائيلية، 
يج�ب أن يك�ون جزءاً ال يتج�زّأ من الجهد ال�ذي يبذله 
الناش�طون املؤي�دون لفلس�طني. ولعّل أبس�ط تعبر 
عما يمكن أن تعيش�ه »إرسائيل« من خطر وجودي، يف 
ظل ت�آكل رشعيتها الدولية، هو م�ا عربَّ عنه الصحايف 
اإلرسائييل آري ش�افيت  يوم�ًا، بقول�ه إن الخطر عىل 
»إرسائي�ل« ه�و أن تتح�ّول م�ن حركة قومي�ة »تملك 

رشعية بدون كيان«، إىل »كيان بدون رشعية«.

لماذا تدعم الدول الغربيَّة »داعش« في غربي أفريقيا ؟

القلق اإلسرائيلي .. فقدان الشرعية الدولية!
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قرر املالك التدريبي ملنتخب الشباب العراقي، إبعاد حيدر 
جبار عن مهمته كمساعد للمدرب عماد محمد.

خيرت  التطبيعيية  »الهييأة  أن  مصيدر  وأبليغ 
امليدرب عماد محميد باالسيتغناء عن احد 
املسياعدين«، موضحيا أن »املدرب عماد 
وقع يف حرج تام كيون املدربني زمالئه 
ويمتلكان سرة طيبة وابعاد احدهما 

يحسب عليه«.
واضياف، أن »عمياد محميد اختار 
معيه  للبقياء  وايل  احميد  امليدرب 
واالسيتغناء عن حييدر جبار عىل 

مضض«.
احميد  »امليدرب  أن  اىل  ولفيت 
وايل كان منيذ ميدة طويلية 
ميع املدرب عمياد اما حيدر 
اختييار  مين  كان  فقيد 

التطبيعية«.
ويواصل منتخب شيباب 
العراق تدريباته استعدادا 
للبطولية العربيية التيي 
الثامين  يف  سيتنطلق 
عرش من الشيهر املقبل يف 

جمهورية مرص العربية.
اىل ذليك سييلتحق العيب نادي 
التسييو االيطايل شيوان سروان 
ببعثة منتخب الشيباب بكرة القدم 

يف القاهرة.
وقيال عضيو لجنية املغرتبيني يف التطبيعية زيد 
الزييدي ان »العب شيباب نادي التسييو االيطايل 
»شوان سروان« يف طريقه اىل القاهرة لاللتحاق 
كأس  يف  للمشياركة  العيراق  شيباب  بمنتخيب 
العيرب«. واوضح ان »الالعب اكميل جميع اوراقه 
الرسيمية ومشياركته مع منتخب الشيباب ستكون 
رسيمية«، مبينياً ان »الالعيب سيشيكل اضافة مهمة 
لفرييق امليدرب عمياد محمد«.ذكر ان منتخب الشيباب 
وقيع يف مجموعة تضم منتخبات السينغال ولبنان وجزر 
القمر، وسيفتتح مباريات املجموعة بمالقاة جزر القمر يف 

الحادي والعرشين من الشهر الحايل.

دخل مهاجم منتخبنا الوطني، مهند عيل 
تارييخ التصفييات اآلسييوية املؤهلة 
إىل نهائيات كأس العالم، بتسيجيله 
أرسع هيدف يف مرميى املنتخيب 

الكمبودي.
وسجل مهند عيل كاظم »ميمي« 
هيدف التقدم لي«أسيود الرافدين« 
بعد مرور 18 ثانية فقط، ليحطم بذلك 
رقم األسطورة الراحل أحمد رايض، الذي سجل أرسع 
هدف يف مرمى السعودية ضمن تصفيات مونديال 1994 بعد 

مرور 53 ثانية.
وأصبيح »ميمي« بذلك صاحب الهيدف األرسع ملنتخبنا، وكذلك 
عىل مسيتوى التصفيات اآلسييوية، ورفع رصيده إىل خمسية 

أهداف يف التصفيات الحالية.
وحقق العيراق بعد تغلبه عىل نظره الكمبودي )4-1(، انتصاره 
الرابيع يف هيذه التصفييات مقابيل تعادليني، ويتصيدر ترتييب 
املجموعية الثالثية برصييد 14 نقطية، متقدما بفيارق نقطتني 
عىل وصيفه اإليرانيي، ويليهما منتخب البحرين، يف املركز الثالث 
برصيد 12 نقطة، لكنه يتخلف بفارق األهداف ولعب مباراة أكثر.
يف املقابل، منيي منتخب كمبوديا بالهزيمة السادسية عىل التوايل 
مقابل تعادل واحد، وبالتايل يقبع يف املركز الخامس األخر برصيد 

نقطة يتيمة.

وجهت الهيئة التطبيعية لالتحاد العراقي 
بكيرة القدم، دعوة اىل األندية التي بذمتها 

متعلقات مالية لالعبني.
وذكيرت الهيئة يف بييان تلقتيه /املراقب 
العراقيي/ أن »الهييأة التطبيعيية، دعت 
األنديية التيي بذمتهيا متعلقيات ماليية 
األجانيب واملحلييني  املحرتفيني  لالعبيني 
للحضيور إىل مقر االتحاد امس االربعاء يف 

الساعة الثالثة عرصاً«.
واوضيح ان »هذه الدعوة تأتي إشيارة اىل 

مخاطبات االتحادين الدويل واآلسييوي إىل 
التطبيعية حسيب الشيكاوى املقدمة من 
قبل الالعبني املحرتفني األجانب واملحليني، 
ولتياليف العقوبيات ضيد األنديية، عىل أن 
يكيون الحضيور ممثياًل برئييس النادي 

حرصاً«.
يذكير ان عيدداً مين الالعبيني املحرتفيني 
واالجانيب، رفعوا شيكاوى رسيمية لدى 
االتحادي اليدويل بكرة القيدم ضد االندية 
العراقية التي تأخرت بدفع مستحقاتهم.

أعلنيت اللجنية املنظمة لبطولية كأس العرب 
للمنتخبيات لكيرة القيدم والتي تسيتضيفها 
الدوحة بمشياركة 23 منتخبياً ألول مرة، عن 
إقامة منافسيات ملحيق التصفييات املؤهلة 

ليدور املجموعيات بحضيور الجماهير.
منافسيات  إقامية  »تقيرر  اللجنية  وذكيرت 
البطولة عىل ملعب خليفة املونديايل، وإسيتاد 
جاسيم بن حمد بنادي السيد، لتوفير أجواء 
مميزة للفيرق والالعبني، حييث أن كل ملعب 
مكييف الهواء، وهيو األمر الذي يسياعد عىل 
تقدييم الالعبيني مسيتويات ممييزة، يف ظيل 

ارتفياع درجيات الحيرارة يف هيذا الوقت من 
الصيف«.

وبينت أنه »سييتم السيماح بنسبة %30 من 
سيعة اإلسيتادات وفقاً لإلجراءات االحرتازية 
املتبعة للوقاية من فروس كورونا املستجد«.

وتقيام مباريات امللحق بني 14 منتخباً بنظام 
املواجهات املبيارشة من مباراة واحدة، يتأهل 
الفائز منهما لحجز بطاقية التأهل لنهائيات 
البطولية التي سيتقام يف الدوحة خالل الفرتة 
من 31 ترشيين الثاني وحتى 18 كانون األول 

املقبل.

حدد االتحاد العراقي بكيرة اليد، موعد 
انطيالق املوسيم املقبيل مين اليدوري 

املمتاز 2021/ 2022.
وقال املنسيق االعالمي لالتحاد حسيام 
عبد الرضيا ان »االتحياد العراقي لكرة 
الييد عقيد اجتماعيه برئاسية محميد 
األعرجيي وحضيور االعضياء يف مقير 

االتحاد«.
املوافقية  قيرر  “االتحياد  ان  واوضيح 
عيىل إقامية بطولية تنشييطية لفيرق 

الدرجية املمتازة يف بغداد عىل أن تبدء يف  
الخامس من ايلول املقبل«.

وبني ان »االتحاد قرر ايضاً املوافقة عىل 
إقامة بطولة كأس السيوبر بني فريقي 
الجييش والرشطية يف االول من ترشين 
االول املقبل، حيث سيكون التاريخ ذاته 

موعداً النطالق الدوري املمتاز«.
يذكير ان فرييق الجيش تيوج بالدوري 
حيل  فيميا  امليايض،  املوسيم  املمتياز 

الرشطة وصيفاً له.

اتحاد اليد يحدد موعد انطالق
 الدوري الممتاز

اكد غالب الزاميل عضو ادارة نادي الرشطة 
بيأن فريقه الكروي جاهيز للقاء الديربي 
اميام فريق اليزوراء يف شيبه نهائي كأس 
العراق رغم غياب تسعة العبني يتواجدون 
حالياً بصفوف املنتخب يف مهمته الوطنية 
املتمثلية بخيوض التصفييات اآلسييوية 
املزدوجية واملؤهلية ملوندييال قطر 2022 

وكأس آسيا 2023 يف الصني.
وقيال الزامييل إن »امليدرب اليتيش وضع 
يف حسياباته بهيذا الشيان ولدييه البدائل 
الجيدين الذين بامكانهم تعويض الالعبني 
الغائبني عن التشكيلة«، مبينا أن »الفريق 

لدييه بدائيل جيديين اليقليون مسيتوى 
عين العبيي املنتخب الذيين التحقيوا مع 

الوطني«.
وأوضيح أن »املباراة مهمة جدا وال سييما 
أنهيا تعد ديربي جماهيري يجمع قطبي 
نكهية  لهيا  وسيتكون  العراقيية  الكيرة 
تنافسيية قوية والبد من الفوز للتأهل اىل 

ختام بطولة كأس العراق«.
وتقيام الييوم الخمييس مبياراة اليزوراء 
والرشطية يف لقياء نصيف نهائيي كأس 
العراق عىل ملعب الشيعب اليدويل يف تمام 

الساعة الثامنة مساًء.

»ميمي« يحطم رقم 
الراحل احمد راضي

التطبيعية تدعو األندية التي بذمتها متعلقات مالية لالعبين

رسميًا .. تصفيات كأس العرب بحضور الجماهير

اليوم .. الشرطة يواجه الزوراء
 بتسعة غيابات 

النسيوي  العيراق  منتخيب  أحيرز 
يف  نحاسييني  وسيامني  بالرمايية، 
منافسيات بطولية العيرب باللعبية 
والتيي تتواصيل فعالياتهيا يف مرص 

بمشاركة خمسة عرش منتخبا.
العراقيي  االتحياد  اميني رس  وقيال 
للرمايية منيدوب مكيي السيعد إن 
»الالعبية فاطمية عبياس املتأهلية 
رسيميا اىل اوملبياد طوكييو، احرزت 
منافسيات  يف  النحيايس  الوسيام 

املسيدس الهوائي ملسيافة 10 أمتار 
بعيد منافسية شيديدة ميع العبية 
منتخيب تونس الفت الشيارني التي 
الذهبيي والعبية  حصيدت الوسيام 
منتخب مرص هالة رشف الجواهري 
يف  الفيي  بالوسيام  فيازت  التيي 

مسابقات الفعالية املذكورة«.
واضاف السيعد ان »منتخيب العراق 
النسيوي حصد الوسيام النحايس يف 
منافسيات سيباق الفرقيي لفعالية 

املسيدس الهوائي ملسيافة 10 أمتار 
بني 15 منتخبا شيارك يف املنافسيات 
العربية، حيث كانت املنافسيات عىل 
اشيدها بني منتخب العراق ومنتخب 
سييدات تونس الذي حصد الوسيام 
الذهبي وايضا منتخب سيدات مرص 

الذي توج بالوسام الفي«.
وأشار إىل أن »املنتخب العراقي تألف 
من الالعبات فاطمة عباس وفاطمة 

جواد وتقى احمد جاسم«.

العراق يحرز وسامين في بطولة العرب بالرماية



انسحب برش�لونة من السباق عىل التعاقد 
مع األرجنتيني الوت�ارو مارتينيز، مهاجم 
إنرت مي�ان، ه�ذا الصي�ف، وفق�ا لتقرير 

صحفي كتالوني.
وكان الوتارو أحد املطلوبني لتعزيز هجوم 
برش�لونة، الصي�ف امل�ايض، إال أن األزمة 
املالية التي يعاني منها النادي، حرمته من 

إتمام الصفقة.
وتج�ددت رغب�ة البلوجرانا يف ض�م النجم 

األرجنتين�ي، ه�ذا الصيف، بع�د علمه بأن 
إن�رت ميان يرح�ب ببيعه لعاج مش�كلته 

املادية.
لكن بحسب صحيفة »سبورت« الكتالونية 
انس�حب البارسا من الس�باق، بعدما علم 
بالسعر الذي حدده إنرت لبيع الاعب، حيث 

يريد الحصول عىل نحو 90 مليون يورو.
وبناء عىل ذلك، س�يتعني عىل برشلونة بيع 
أحد نجومه الكبار، إذا أراد حسم الصفقة.

وينطب�ق موق�ف الن�ادي الكتالون�ي عىل 
أتلتيكو مدري�د، املهتم أيًضا بضم الوتارو، 
لكن�ه ل�ن يتمكن م�ن ذلك إذا ل�م يبع أحد 

نجومه.
وس�اهم الوتارو بقوة يف تتويج إنرت بلقب 
الكالتشيو، يف املوس�م املنرصم، بعد غياب 
11 عاًما، كما ش�ارك يف 48 مباراة بجميع 
املس�ابقات، وتمكن من تسجيل 19 هدفا 

وصناعة 11.

يع�د املداف�ع الفرنيس، داي�وت أوباميكان�و، أوىل صفقات 
بايرن ميونخ يف صيف 2021، حيث أعلن البافاري التعاقد 
معه قبل بضعة أش�هر، عرب دفع قيمة الرشط الجزائي يف 

عقده مع اليبزيج، البالغ 42.5 مليون يورو. 
لكن ش�بكة »س�كاي س�بورتس أملانيا« فجرت مفاجأة، 
تتعل�ق بموعد بداية عق�د صاحب ال�22 عاًم�ا مع بايرن 
)15 تموز املقبل(، والذي قد يؤدي ملوقف غريب خال فرتة 

اإلعداد للموسم املقبل. 
فبس�بب هذا املوعد، قد يخوض الاع�ب املرحلة األوىل من 
الفرتة التحضريية بقميص اليبزيج، وليس بايرن ميونخ، 

حتى يحني موعد تفعيل العقد. 
وأشارت »سكاي« إىل عدم توصل بايرن التفاق مع اليبزيج 
بشأن هذه املعضلة، نظرًا لعدم رغبة بطل البوندسليجا يف 
دفع راتب املدافع الش�اب حتى 15 يوليو، وهو ما يعني أن 

اليبزيج سيتحمل هذه التكلفة يف الوقت الراهن. 
وبناء عىل ذلك، من املتوقع أن ينضم أوباميكانو لتدريبات 
اليبزي�ج، يف األول م�ن يولي�و، ليظهر معه ملدة أس�بوعني 

خال فرتة اإلعداد، قبل التحول إىل النادي البافاري.
اىل ذل�ك قرر باي�رن ميونخ تعليق مفاوض�ات تجديد عقد 
الجناح الفرنيس، كينجس�ي كوم�ان، نظرا لضعف فرص 
التوص�ل التف�اق رسي�ع، وفقا مل�ا تناقلته وس�ائل إعام 

أملانية.
وينتهي عقد كومان يف 2023، لذا ال توجد حاجة لتجديده 
رسيعا، إال أن بايرن كان يريد حس�م األمور مع الفرنيس، 
يف أق�رب وقت ممك�ن، كما هو الحال م�ع نيكاس زوله، 
وكذل�ك الاعب�ني غ�ري املطروح�ني للبي�ع مطلق�ا، ليون 

جوريتسكا وروبرت ليفاندوفسكي.
وكان�ت عاقة بيني زه�ايف، وكيل 

كومان، قد تدهورت بش�دة 
األملاني  الن�ادي  م�ع 

بع�د  مؤخ�را، 
فش�ل 

تعطل انضمام أوباميكانو للبايرن واالخير يجمد مفاوضاته مع كومان

الخميس  10  حزيران
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أعل�ن االتح�اد اإلس�باني لك�رة القدم، 
إصاب�ة العب جديد يف معس�كر منتخب 

»ال روخا« بفريوس كورونا.
ويس�تعد منتخ�ب إس�بانيا لخوض أوىل 
مبارياته يف »يورو 2020« أمام السويد، 

يوم 14 حزيران الجاري.
وأص�در االتحاد بياًنا رس�مًيا، قال فيه: 
»يأس�ف االتحاد اإلس�باني لكرة القدم، 
لإلعان ع�ن إصابة قلب الدف�اع دييجو 
آخ�ر  يف  كورون�ا،  بف�ريوس  يورينت�ي 
اختب�ارات أجري�ت يف معس�كر املنتخب 

الوطني يف الس روزاس«.
معس�كر  يورينت�ي  »غ�ادر  وأض�اف: 
املنتخب يف س�يارة طبية مجهزة، متبًعا 
جمي�ع الربوتوكوالت الصحي�ة املعمول 

بها«.
وتاب�ع: »سيس�تمر معس�كر املنتخ�ب 
الوطني م�ع جميع إجراءات العمل التي 
ت�م وضعه�ا يف حاالت ف�ريوس كورونا، 
وس�يتم الحفاظ عىل التدريبات ملواصلة 

اإلعداد لبطولة األمم األوروبية«.
ويع�د يورينتي ثان�ي املصابني بفريوس 
بع�د  إس�بانيا،  منتخ�ب  م�ن  كورون�ا 
س�ريجيو بوس�كيتس الع�ب الوس�ط، 

والذي غادر معسكر الفريق أيضا.

ريال مدريد يفكر باللعب في واندا متروبوليتانو

يرغب تش�يليس يف التعاقد مع الدويل املغربي، أرشف 
حكيم�ي، ظه�ري إنرت ميان، ه�ذا الصيف، خاصة يف 

ظ�ل تطلع النرياتزوري لبيع بع�ض نجومه، من أجل 
التخل�ص من الضائق�ة املالية التي يمر بها، بحس�ب 
»س�كاي  لش�بكة  عديدة.ووفق�ا  صحفي�ة  تقاري�ر 

س�بورتس إيطالي�ا«، ف�إن تش�يليس ق�د يتف�وق عىل 
باريس سان جريمان، الذي يتفاوض عىل رشاء حكيمي 
منذ ع�دة أيام.وقدم س�ان جريم�ان عرًض�ا قيمته 60 
ملي�ون يورو إلنجاز الصفقة، بينما يتمس�ك إنرت ميان 
بالحصول عىل 80 مليوًنا.وأضافت الش�بكة أن تشيليس 

س�يقدم 60 مليوًنا كذلك للنادي اإليطايل، إىل جانب أحد 
الاعبني، إيمرسون باملريي أو أندرياس كريستنسن.
وإيمرس�ون تحديًدا من الاعبني الذين كان يس�عى 
أنطوني�و كونتي، املدير الفني الس�ابق إلنرت ميان، 
لضمهم ه�ذا الصيف لتعزيز صف�وف فريقه، قبل 

رحيله عن النرياتزوري.
أم�ا كريستنس�ن، فس�ينتهي عق�ده مع تش�يليس 

بنهاي�ة املوس�م املقبل، وق�د تراجع دوره بش�كل 
واضح يف خطط املدرب األملاني، توماس توخيل.

تح�دث ديدي�ه ديش�امب، املدير الفن�ي ملنتخب 
فرنس�ا، عن إصابة كريم بنزيم�ا، خال املباراة 

الودية ضد بلغاريا.
وقال ديش�امب يف املؤتمر الصحف�ي عقب اللقاء »لقد 
تع�رض كريم بنزيم�ا لكدم�ة، لقد ش�عر بألم عضي 

شديد، ولم يكن هناك أي سبب للمجازفة«.
وأش�ار »إنها مجرد كدمة.. هناك إصابات أخرى أقوى يف 

الكاحل أو الركبة، وبشكل عام، لدينا جهاز طبي عىل أعىل 
مستوى، نعرف تماما ما يجب أن نقوم به«.

وشدد »لن نكون بحاجة للتساؤل يومًيا، كيف أصبحت حالة 
بنزيما؟، بل سيتحسن تدريجيا، ليس لدي أي مخاوف«.

أما ح�ارس املرمى هوجو لوريس، فق�د رصح عرب قناة ليكيب 
الفرنس�ية »لقد ذهبت إىل كريم بنزيما يف غرفة خلع املابس، وال 

تبدو اإلصابة قوية«.
وخرج مهاجم ري�ال مدريد مصاًبا يف الدقيقة 39، متأثرًا بآالم أعىل 

الركبة اليمنى.
وف�از املنتخ�ب الفرنيس عىل نظ�ريه البلغاري بثاثي�ة يف آخر بروفة 

ودي�ة ألبط�ال العالم قب�ل انطاق مش�وارهم يف املجموع�ة الحديدية 
ليورو 2020، التي تضم الربتغال حامل اللقب، وأملانيا واملجر.

منتخب إسبانيا 
يعلن إصابة

 يورينتي بكورونا 

برشلونة ينسحب من سباق التعاقد مع الوتارو

ي�درس ري�ال مدري�د تقدي�م طلب 
لغريم�ه أتلتيك�و مدري�د، م�ن أجل 
اللع�ب عىل ملعبه واندا مرتوبوليتانو، 
يف املوسم املقبل، وفقا لتقرير صحفي 

إسباني.
برنابي�و  س�انتياجو  اس�تاد  ويخض�ع 
»معق�ل ري�ال مدري�د« ألعم�ال تجدي�د 
كبرية، منذ منتصف املوس�م قبل املايض.

ويخ�وض الفري�ق امللك�ي مباريات�ه عىل 
ملع�ب ألفري�دو دي س�تيفانو، يف مدينته 
الرياضية »فالديبيباس«، وبالتايل يف حالة 
عودة الجمهور، لن تتمكن أعداد كبرية من 

مشجعي الريال من حضور اللقاءات.

وبحس�ب صحيفة »ماركا« اإلسبانية، فإن ريال 
مدري�د يريد االس�تفادة م�ن الع�ودة التدريجية 
للجمه�ور إىل املاع�ب، م�ع تخفيف اإلج�راءات 
املضادة لفريوس كورونا، ووجود بضعة آالف من 

املشجعني يف املدرجات.
وأضاف�ت الصحيف�ة أن�ه ت�م بالفعل اس�تطاع 
إمكاني�ة اللع�ب يف واندا مرتوبوليتان�و، منذ عدة 
أش�هر، وكان مارتينيز أمليدا، عم�دة مدريد، يؤيد 
هذا االقرتاح.ويأمل ريال مدريد أن تسهل عاقاته 
الجي�دة مع الروخي بانك�وس، انتقاله إىل ملعب 
بطل الليجا، ومع ذل�ك، فإن األتلتي لن يعلق عىل 
األم�ر حتى يقدم املريينجي عرًضا رس�مًيا، وفقا 

ل�«ماركا«.

أبدى مدرب منتخب األرجنتني، ليونيل سكالوني، أسفه 
للخ�روج بنقط�ة تعادل أم�ام كولومبيا، التي س�جلت 
ه�دف التع�ادل 2-2 يف الدقيق�ة 94 خ�ال مواجه�ة 
الفريقني ضمن الجولة السادس�ة من تصفيات امريكا 

الجنوبية املؤهلة ملونديال قطر 2022.
وفش�لت األرجنتني يف تحقيق االنتص�ار للمباراة الثانية 
توالي�ا، كما تعادل�ت للمرة الثالثة يف آخ�ر أربع جوالت، 
لتح�ل وصيفة يف ج�دول التصفيات برصي�د 12 نقطة، 
لك�ن بعيدا ع�ن الربازيل املتص�درة من س�تة انتصارات 
ب��18 نقطة.ورصح س�كالوني عق�ب املباراة »نأس�ف 
للع�ودة للدي�ار بنقط�ة وحي�دة بينما كنا نس�تحق ثاث 
نقاط«.وأكد »اس�تحقينا الفوز يف كل مباريات التصفيات، 
لك�ن يف كرة الق�دم ليس كل من يس�تحق االنتصار يحصل 
عليه«.وأض�اف »قدم الاعبون مجهودا كب�ريا، هم أول من 
يرغ�ب يف تحقي�ق نتيج�ة إيجابية«.بينما تح�ل كولومبيا يف 
املركز الخامس بثماني نقاط به�ذا التعادل لتواصل الصعود 
يف الج�دول بعدما حققت انتصارا يف الجولة املاضية عىل بريو 

بثاثية نظيفة.

كش�ف فابريزي�و رومانو، خبري س�وق االنتق�االت يف أوروبا، ع�ن اقرتاب ميان م�ن عقد صفقتني 
جديدت�ني مع برش�لونة وريال مدريد، هذا الصيف.وحس�م ميان تأهله لدوري أبط�ال أوروبا، ألول 
مرة منذ عام 2014، بعدما احتل املركز الثاني يف جدول ترتيب الدوري اإليطايل، وبات بحاجة ماس�ة 
لتعزيز صفوفه.وكتب رومانو، عرب حسابه عىل »فيسبوك«: »أعاد ميان فتح املحادثات مع برشلونة 
بش�أن جونيور فريبو، من أجل ضمه هذا الصيف«.ويعترب فريبو عىل رأس قائمة الراحلني املرتقبني 

عن النادي الكتالوني، بعد فشله يف إثبات ذاته منذ انضمامه من ريال بيتيس، قبل موسمني.
وأضاف رومانو: »االتفاق مع ريال مدريد أيًضا، بشأن تجديد استعارة إبراهيم دياز مع خيار الرشاء، 
من املتوقع أن يكتمل خال األيام املقبلة«.ولعب دياز مع ميان، يف املوسم املنقيض، وقدم مستويات 

جيدة، دفعت الروسونريي للتفكري يف اإلبقاء عليه.

رئي�س  البورت�ا،  خ�وان  اجتم�ع 
برش�لونة، مع ج�ريارد بيكيه، مدافع 
الفريق، من أجل مناقشة تخفيض عقده، 

بحسب تقرير صحفي كتالوني.
ويحاول البارسا تخفيض عقود عدد من 
العبيه، م�ن أجل مواجه�ة األزمة املالية 

الكربى التي يعانيها.
وبحس�ب صحيفة »مون�دو ديبورتيفو« 
الكتالونية، فقد التقى البورتا مع بيكيه، 

م�ن أجل إع�ادة صياغ�ة عقد املداف�ع، الذي 
يحصل عىل أحد أعىل الرواتب يف الفريق.

كم�ا انته�ز رئي�س البارس�ا الفرص�ة خال 
اجتماع�ه م�ع بيكي�ه، ملعرفة ش�عور غرفة 
املاب�س بع�د ق�رار اس�تمرار امل�درب رونالد 

كومان، عىل رأس القيادة الفنية.
وأش�ارت الصحيفة إىل أن بيكيه، سيكون من 
أوائل الاعب�ني الذين س�يخفضون رواتبهم، 
مثلم�ا حدث يف قرار التخفيض الس�ابق، عىل 

أمل أن يس�ري عىل خطاه الثنائي جوردي ألبا 
وسريجيو بوسكيتس.

وينطب�ق نفس األم�ر عىل س�ريجي روبرتو، 
ال�ذي يحبذ الن�ادي التخلص من�ه نهائًيا هذا 

الصيف.
وناق�ش البورت�ا أيض�ا م�ع بيكيه مس�توى 
الخدمات الطبية يف النادي، حيث غاب املدافع 
اإلس�باني طوي�ًا خ�ال املوس�م املنق�يض، 

بسبب اإلصابة.

البورتا يسعى لتخفيض عقد بيكيه 

سكالوني: كنا نستحق
 الفوز على كولومبيا

ميالن يتطلع لحسم صفقتي فيربو ودياز

تشيلسي يسعى لمبادلة إيمرسون بحكيمي

ديشامب: إصابة
 بنزيما ليست مقلقة
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يف الشعر..

ال يوجُد يشٌء اسمُه اسرتاحُة املحارْب

وال يوجد إجازاٌت صيفيْة

وال إجازاٌت مرضيْة

وال إجازاٌت إداريْة

فإما أن تكون متورطاً

حتى آخر نقطٍة من دِمْك

وإما أن تخرَج من اللُّْعَبْة..

أبيات خالدة في الذاكرة
مختارات من أقوال المشاهير

شكسبري
يم�وت الجبناء مرات عديدة قب�ل أن يأتي أجلهم، 
أم�ا الش�جعان فيذوق�ون امل�وت مرة واح�دة. إّن 
الح�زن الصام�ت يهمس يف القل�ب حتى يحطمه. 
إننا نعلّم اآلخرين دروس�ًا يف سفك الدماء، فإذا ما 
حفظوا الدرس قاموا بالتجربة علينا. عىل املرء أن 
ينتظر حلول املساء ليعرف كم كان نهاره عظيماً. 
إّن الغ�رية وحش ذو عيون خرضاء. الذئب ما كان 
ليك�ون ذئباً لو لم تك�ن الخراُف خراف�اً. ال يكفي 
أن تس�اعد الضعي�ف بل ينبغي أن تدعمه. قس�وة 
األي�ام تجعلن�ا خائفني من غ�ري أن ن�دري تماماً 
ما يخيفنا.. إذ إن األش�ياء التي تخيفنا ليس�ت إال 

مجرد أوهام.

زهراء ناجي

زهراء ناجي

الجاحظ..
 الموسوعية االختالفية

املراقب العراقي/ املحرر الثقايف ...
 اذا كان هاج�س الفن�ان أن يج�رتح أس�لوبا جدي�دا فهو 
بالتأكي�د س�يمر بمراحل عديدة اوله�ا التأثر حيث يصبح 
التقليد ديدنه وسط دو امة االنبهار باالخر ويفشل العديد 
يف تج�اوز ه�ذه املرحلة بس�بب فق�ر مواهبه�م أو جدب 
تجاربه�م اإلبداعي�ة والتوصل اىل اس�لوب متفرد يكس�ب 

املبدع خصوصيته وهو يخرج من معاطف االخرين.
وأض�اف: ومما يج�ذب الفنان الش�اب ماه�ر األلويس يف 
لعبته التش�كيلية املشاكس�ة هو دأبه وتواصله يف توظيف 
تقنيات واليات متنوعة يح�اول عربها الوصول اىل االبهار 
الجم�ايل معتم�دا يف ذلك ع�ىل تكوينات  ع�ىل درجة عالية 
من البناء الفني الذي يرس�م العالقة بني الفضاء والشكل 
والل�ون وهو ال يغ�ادر بالتأكيد اللون القرم�زي الفاتح يف 
معظم لوحاته  معتقدا أن هذا اللون يمتلك حضوراً خاصاً 
عرب مشاهدة العديد من لوحاته التي اخضعناها اىل تحليل 
ب�ري دقي�ق وتوصلن�ا م�ن خالله�ا - أي الق�رءة – إىل 
معرفة عوالم الفنان وآفاقه ومجرة التأثر التي يحوم فيها 

يف مع�رتك الفنان بديع األل�ويس الذي اميض  ما يقرب من 
خمس�ة وعرشين عاما يف فرنسا حيث نهل من مشارب و 
معطيات الفن الفرنيس مما جعل ماهر بالنتيجة يكتسب 
الكث�ري من هذه الخ�ربات ويضيفه�ا اىل تجربت�ه يف الفن 

التشكييل .
وتابع :ومما يس�تدعي الدهش�ة فع�ال ان الفنان يمارس 
هوايت�ه يف مش�غل صغ�ري من مح�ل لش�حن البطاريات 
يف الح�ي الصناعي يف تكريت واس�تغرب حق�ا ان يعمل يف 
ه�ذا املكان الذي ينعدم فيه الجم�ال تماما ومع انه يجهد 
نفسه يف إيصال رسالته إىل العاملني يف محيطه ويحاول يف 
ذات الوق�ت أن يرتقي بذائقتهم وفهمهم للفن وأبعاده قد 
توح�ي بعض لوحاته املعروض�ة بكومة حطب وحريق او 
اعقاب س�كائر متناثرة أو قد تجده ين�رف اىل الزخرفة 
يف بن�اء لوحته إو يلتجيء إىل الح�رف العربي ليضفي عىل 
اللوحة خصوصيتها العربية والرشقية وهو ال ياتي بجديد 
ب�ل انه بالتأكي�د امتداد للتج�ارب الكثرية الت�ي أبدعت يف 
مجال توظيف الحرف العربي عرب اذكاء طاقاته التعبريية 

املتجددة.
 وأس�تطرد: وعندم�ا وضع�ت ه�ذه اللوحات أم�ام فنان 
أكاديم�ي ل�م يجرب ولم يخ�ض مجال التجري�د قال ) ان 
اللوحات ال تتناول موضوعا وانما االش�تغال عىل  الش�كل 
بتغيري الحركات ككومة حطب ترمى لتتخذ شكال جماليا 
وأن الل�ون الغالب عىل اللوح�ات هو لون )األوكر ( أما من 
حيث املفاهيم والدالالت فمن الصعب االستدالل ايل معاني 
مح�ددة توح�ي بها اللوح�ات أما ع�ىل صعيد اس�تخدام 
األل�وان فهو مايزال يف فلك التجري�ب ويف طور البحث عن 
أس�لوب( واذا ما كانت قراءة هذا الفنان تبحث عن املعنى 
فان�ه أيض�ا يعتقد أن الفن رس�الة وان اللوح�ة ينبغي أن 
تق�رتن باملعني .. وأن التجريد عم�ل تقني وحريف قد پربع 
فيه أرباع املوهوبني وق�د تكون هذه وجهة نظر صحيحة 
إىل ح�د م�ا لكن هل ينبغ�ي أن نفهم كل م�ا يتمظهر عىل 

خامة اللوحة؟ 
 وتس�اءل :أال تقودن�ا هذه األش�كال املتناغم�ة مع ايقاع 
اللون اىل ابهار بري وتأمل فكري واقصاء لكل األش�كال 

البليدة املقيدة باملعني ؟ بامكاننا أن نقرأ املعنى من طيات 
الشكل وتكويناته و انساقه املتداخلة ..

وأشار اىل ان لوحات ماهراأللويس ال تمنحك املتعة الخاصة 
, ب�ل انها تثري االس�ئلة وتري�ك الذائق�ة يف خطابها الفني 
الذي يحاول االقرتاب من التناغم والتناسق يف رؤية عيانية 
تح�اول إحالة كل ما هو نمطي وعادي إىل امر غري مالوف 
يف تكوينات�ه ودالالته، لم يعد الفنان معنيا برس�م تفاحة 
او وج�ه امراة،ق�د يفع�ل ذلك بط�رق وأس�اليب مختلفة 
يوظف فيها امكانيات�ه ومخيلته املبدعة يف أعادة صهرها 
و اس�تقرائها بمخيلة مغايرة تبح�ث عن كل ما هو جديد 
ومبدع وبص�دد هذه العالقة يرى الفنان التش�كييل ماهر 
األل�ويس ويعتق�د ان الزيت وح�ده قد ال ينج�ح يف اظهار 
لوحت�ه بهذه الصورة لوال توظيف�ه لخامات اخرى جديدة 
تض�اف علی  )الكانفاس( وهذه الخامات عبارة عن مادة 
)الشلك( و)السليكون( حيث اضافت تكنيكاً جديداً يمنح 
ورقة الرس�م ملمس�ا جديدا وُبعدا مختلف�ا يغني ويثري  

ويرتقي بالقيمة الجمالية للوحاته.

الفنان التشكيلي ماهر االلوسي .. الباحث الدائم عن التقنيات واألساليب الفنية الجديدة  
يرسم العالقة بين الفضاء والشكل واللون 

يرى الكاتب والناقد جمال نوري ان الفنان 
التشكيلي ماهر االلوسي  باحث دائم عن التقنيات 

الفنية الجديدة  في الرسم يحاول عبرها الوصول 
الى االبهار الجمالي معتمدا في ذلك على تكوينات  

على درجة عالية من البناء الفني الذي يرسم 
العالقة بين الفضاء والشكل واللون.وقال نوري في 

جمال نوري قراءة نقدية خص بها )المراقب العراقي(:

ماهر االلوسي

مسرحية »من 15 سنة« قرية تضعها التجربة في مواجهة حقيقة نفسها
محمد عبد الرحيم

لم تزل مرسحية »مهاجر بريس�بان« للش�اعر 
والكات�ب اللبنان�ي ج�ورج ش�حادة )1905 �� 
1989( ق�ادرة عىل مناقش�ة مش�كالت الوقت 
الراه�ن، وربم�ا س�تظل كذل�ك لوق�ت طويل، 
خاص�ة أنها تعالج مس�ألة إنس�انية، ال ترتبط 
بمكان محدد أو طائفة محددة من الناس. فكرة 
القيم.. حقيقة أو ادع�اء، ما مدى تحققها، بل 
والتمس�ك به�ا تحت أي ظرف؟ وم�اذا لو تعلق 
األمر بمس�ألة )الرشف(. رجل وام�رأة وأرسة، 
بل قري�ة بالكامل تضعها التجرب�ة يف مواجهة 
حقيقة نفسها، من خالل كل هؤالء. هذا العمل 
بأجوائ�ه الغرائبي�ة يحمل الكثري م�ن التأويل، 
وبالتايل تناوله من عدة زوايا، وفئات اجتماعية 
مختلف�ة، تصل�ح بيئ�ة صالح�ة له�ذا الن�ص 
الدرامي. ربما من أشهر معالجاته مرياً فيلم 
»بن�ات إبليس«، الذي كتب له الس�يناريو وحيد 

حامد، وأخرجه عيل عبد الخالق عام 1984.
ويأتي مؤخراً عرض مرسح�ي مري متناوالً 
ن�ص  إىل  إضاف�ة  ش�حادة،  ج�ورج  مهاج�ر 
مرسحي مري آخ�ر، بعنوان »الجرن« ملؤلفه 
امل�ري إبراهي�م الرفاعي، تحت عن�وان »من 

15 س�نة«. محاوالً إعادة تفسري النص األصيل، 
وصوالً إىل صورة أخرى من الفس�اد، التي يراها 
أش�د أش�كاله وأكثره تأثرياً، أال وهو.. الفس�اد 

السيايس.
العرض أداء.. ندى عفيفي، مرية بكر، شيماء 
حم�دي، خالد محروس، آية عبد الحميد، محمد 

أم�ني، أرشف ش�كري، محم�د خ�ريي جمعة، 
محمد بطاوي، فاطمة ذكي، نهال أحمد، نوران 
خال�د، أحمد هيث�م، محمد النب�وي، إيهاب عز 
العرب، واألطفال صفوت محمد، يونس النبوي، 
محمد إيهاب، ومصطف�ى عمار. ديكور محمد 
فتحي، موس�يقى حازم الكف�راوي، إضاءة عز 

حلمي. إنت�اج فرقة الس�امر املرسحية التابعة 
للهيئ�ة العامة لقصور الثقاف�ة، إعداد وإخراج 

عمرو حسان.
رج�ل غريب يأتي إىل قري�ة نائية، ومعه حقيبة 
مليئ�ة بالنقود، ووصية بأن ه�ذه النقود المرأة 
وابنه�ا،، يم�وت الرج�ل بعد ف�رتة قصرية من 
وصول�ه، وبالت�ايل ال نعرف َمن هي امل�رأة التي 
تس�تحق وابنها ه�ذه الث�روة. القري�ة الهادئة 
تنقل�ب إىل جحي�م، وكل زوج يحاول اكتش�اف 
زوجت�ه م�ن جدي�د، ربم�ا تكون ه�ي صاحبة 
التاري�خ الض�ال، إال أن البع�ض يج�رب زوجته 
بأن تّدعي بأنه�ا املقصودة، حتى يحصالن عىل 
النقود، إضافة إىل جرائم قتل الرجال لزوجاتهم، 
واته�ام الجمي�ع به�ذه الِفعل�ة، لتبدأ سلس�لة 
الفضائح يف االنكشاف، ويظهر الوجه الحقيقي 
لكل مّدعي الفضيلة. ويف األخري تبدو املفاجأة.. 
أن الزائر الغامض جاء القرية بالخطأ، ولم تكن 

هي املقصودة!

 سعيد يقطني
ميز العرب القدامى ب�ني التصنيف والتأليف، 
فع�دوا األول م�ن إنتاج صاحبه، أم�ا التأليف 
فم�ا قام به الكاتب من جمع من أقوال غريه. 
إن مصطل�ح التصني�ف لم يبق مس�تعمال يف 
لغتن�ا املع�ارصة باملعنى القدي�م. لقد عوِّض 
بالتألي�ف الذي نطلقه اآلن ع�ىل عمل الكاتب 
بصفة عامة، أيا كان�ت عالقته باإلنتاج الذي 
يقدم�ه، لذل�ك يبدو لن�ا أن التميي�ز بني عمل 
املؤلف واملصنف يجعلنا نرى التأليف من عمل 
الكات�ب، أي إنتاج�ه الش�خيص، والتصني�ف 
م�ا كان املع�ول فيه عىل جم�ع وترتيب مواد 
ليس�ت من إنتاج القائم بذل�ك. وندخل يف ذلك 
املنتخب�ات، واألنطولوجي�ا، وصناع�ة املتون 

وما شابه ذلك.
ق�د نجد يف بعض املصنفات إعالن صاحبها يف 
مقدمة كتابه، أن ليس له من فضل س�وى يف 
جمع النصوص وترتيبه�ا وتقديمها للقارئ. 
ويزخ�ر ال�رتاث العرب�ي به�ذا الصن�ف م�ن 
الكتب الت�ي س�ميتها: املصنف�ات الجامعة، 
واألن�واع  األغ�راض  متع�ددة  نجده�ا  الت�ي 
التمييز  واملوضوعات.وجدتني أس�تعيد ه�ذا 
عندما عرضت عيّل »أيام الش�ارقة الثقافية« 
املش�اركة بمحارضة حول الجاحظ، وعالقته 
بالثقافة الش�عبية يف بداية إبريل/نيسان من 
ه�ذه الس�نة )2021(. وف�رض عيّل الس�ؤال 
التايل نفسه، وأنا أعيد تأمل عطاءات الجاحظ 
الزاخ�رة، به�دف تقديم ق�راءة جدي�دة: هل 
الجاحظ مصنف أم مؤل�ف؟ إن أغلب ما قدم 
إلينا م�ن كتب تحمل اس�مه يصنف يف نطاق 
الرس�ائل التي عمل عىل تحقيقها عبد السالم 
هارون والحاجري وس�واهما، إىل جانب كتب 
م�ن »كت�اب البخ�الء« و«كت�اب الحي�وان«. 
وال ف�رق يف ه�ذا التس�ميات بني »الرس�الة« 
و«الكت�اب« فكالهم�ا ال يح�دد لن�ا طبيع�ة 
املؤلف، وهل هو تصنيف أم تأليف؟ وهذه من 
أوىل ممي�زات الجاحظ بالقي�اس إىل الكثريين 
م�ن معارصيه، وم�ن جاء بعده م�ن الُكّتاب 
ال�ذي يدرج�ون ع�ادة تح�ت مس�مى »النثر 

العربي« يف كتب تاريخ األدب.
لق�د جم�ع الجاح�ظ يف مختل�ف كتب�ه بني 
التصنيف والتأليف، ألنه يف ما ألف ظل مصنفا 
تزخ�ر كتب�ه بمواد اس�تقاها من غ�ريه، ويف 
مختل�ف مصنفاته يظل حض�ور املؤلف فيها 
قويا، ف�ال نكاد نمي�ز بني املصن�ف واملؤلف. 
فإذا قارنا مثال كتاب »البخالء« الذي أدرجناه 
بموض�وع  الخاص�ة،  املصنف�ات  نط�اق  يف 
مح�دد هو البخ�ل، وقارن�اه بكت�ب مماثلة، 
نجد الجاحظ يعيد تقدي�م املواد التي جمعها 
بطريقت�ه الخاص�ة، ولغته املمي�زة، وروحه 
الس�اخرة والفكه�ة. فه�و مث�ال يف »رس�الة 
الكن�دي« مؤلف حقيق�ي، وإن كانت نس�بة 

املادة إىل شخص محدد.

 محمد تحرييش
الروائي�ة  توظ�ف  »ميالج�رو«  األخ�رية  روايته�ا  يف 
الس�ورية ريم�ا ب�ايل الف�الش ب�اك للع�ودة إىل بعض 
األحداث للكش�ف ع�ن جذور األزم�ة يف بالدها وتعرج 
ع�ىل بعض األح�داث املتعلقة بتاريخ س�وريا الحديث 
واملع�ارص؛ زمن االنت�داب، االس�تقالل 1941، الجالء 

1946، والوحدة مع مر1961/1959.
إن اختي�ار ه�ذه املحط�ات التاريخي�ة وغريه�ا، جاء 
ليض�ع القارئ يف س�ياق س�يايس وتاريخ�ي وفكري، 
ليقودنا إىل بعض األنس�اق الثقافية املضمرة، وبعض 
الخطابات املس�كوت عنها، التي قد تكون عنرا من 
عنارص األزمة يف س�وريا«. التأث�ري الفرنيس الذي بّثته 
البعث�ات وامل�دارس والرهبن�ات، لم ينح�رس رغم فّك 
االرتباط السيايس والعس�كري. وبقيت آثاره العميقة 
جلي�ة لفرتة طويلة من الزمن، خصوصا عىل العائالت 
املسيحية يف حلب، التي حّملت أوالدها أسماء فرنسية، 
ودّربتهم ليحلموا بفرنسا كوطن مشتهى وجنة بعيدة 
املن�ال«. إن توظي�ف التاريخ�ي يف ه�ذه الرواي�ة جاء 
ليكشف عن خطاب مسكوت عنه وهو، أن االستعمار 
واالحت�الل واالنت�داب ه�و وجهة لعمل�ة واحدة، حب 
الس�يطرة واالس�تغالل والهيمنة عىل الشعوب ألطول 
فرتة ممكن�ة، وه�و وإن اضطر للمغ�ادرة، يكون قد 
استثمر يف العنر البرشي حتى يضمن لنفسه وجودا 
يف الزم�ان واملكان.رواي�ة »ميالج�رو« ت�ؤرخ ملحن�ة 
س�وريا من خالل تتبع حياة س�يدة مس�يحية تنتقل 
إىل إس�بانيا ثم النمس�ا فإس�بانيا، وتقع يف حب رجل 
متزوج فتتزوجه فيكون نتاج هذه العالقة بنتا يموت 
والدها قبل مولدها، وكأن هذا البنت هي رمز س�وريا 
األمل، س�وريا بعد األزمة.حاول�ت الرواية أن تحتفظ 
بمسافة بينها وبني األطراف الفاعلة يف محنة سوريا، 
وقدمت نفس�ها ع�ىل أنها ضحية الح�رب؛ ولذا قامت 
بتس�جيل الوقائ�ع وتوثيقها، والتأكيد ع�ىل أن األزمة 
الس�ورية متعددة األط�راف، ولكثري م�ن دول الجوار 

عالقة بتطور األحداث.

سرد الحكاية وحكاية السرد 
في رواية »ميالجرو«

 رامي أبو شهاب
تس�عى القاصة الفلس�طينية ش�يخة حليوى يف 
مجموعتها الحاصلة ع�ىل جائزة امللتقى للقصة 
 C345 العربية يف الكويت 2019 بعنوان »الطلبّية
« – منش�ورات املتوس�ط – إىل تقدي�م تش�كيل 
قص�يص أو رؤي�ة تف�ارق الش�ائع أو التقليدي، 
إذ ات�كأت املجموع�ة برمته�ا عىل ثيم�ة: ترميم 
الفقد والف�راغ، يف حني ُش�يدت مجمل القصص 
إىل نهايات مش�دودة مركزها املفارقة، والس�يما 

ح�ني يرتهن القارئ لجملة من األحداث، وس�ائر 
العن�ارص الفني�ة، عىل الرغ�م م�ن أن القصص 
كافة افتقدت ألس�ماء العلم، ومرجعيات املكان، 
والزمن يف مح�اوالت لتمويه املرجعيات، من أجل 
فضاءات إنسانية أكثر عمومية.تكتنف القصص 
آثار الخيبات عرب التشديد عىل تلك املناطق البينية 
يف وعي اإلنس�ان، فالقصص معلق�ة بوضوح يف 
س�ياقات تحتاج لوعي قرائ�ي، أو تركيز متقدم 
للقدرة عىل التقاط البنى الداللية التي ال تتش�كل 

عرب نظام الجملة، أو حتى يف بعض الوحدات 
الداللية يف القص�ة، إنما تبنى عىل إطار كيل، 
يحتف�ي بوح�دة الح�دث، ومركزي�ة الفعل 
الرسدي، حيث تتش�كل الدالالت عرب القدرة 
عىل عكس تداعيات الحدث، وتقاطعاته مع 
الوظيفة الرسدية، وتتابعها ال كما ش�اع يف 
رس�م الش�خصيات للمطابقة م�ع الواقع، 
بمقدار ما تبدو شخصيات القصص قائمة 

يف مجال من الغموض.

»الطلبّية C345« محاوالت مكتملة لترميم الفراغ والفقد

المبخوت.. وصاحبه الناطق الرسمي !!
 املث�ل العراق�ي.. يق�ول.. )يحت�ك بالحاي�ط حظه يدول�ب بيه(، 
وحكومتن�ا وصاحبه�ا الكاظمي )املبخوت( ، ب�ل ودولتنا العالية 
العام�رة بالنهب والس�لب، لم تك�رتث يوما بالثقاف�ة، وال تعرتف 
باملثق�ف كوج�ود حضاري، من خالل�ه تنهض البلدان، وتس�تقر 
إنس�انيتها، وحكومتنا ال تعرف، ان ترشش�ل ، وهو سيايس كبري، 
وشاعر مهم، قال يوما أمام ساسة بالده، ال وجود لربيطانيا دون 
شكس�بري، وساس�تنا ال يعرفون كيف وصف ديك�ول وهو زعيم 
فرنس�ا، بأن سارتر هو فرنس�ا، وال يمكن لسيايس عراقي ، كبري 
كان أم متوسط املعرفة، ان يعرف ماقاله فيصل االول عن الرصايف 
والزه�اوي.. من إنهما ثروة العراق الك�ربى، وما مرت حكومة يف 
العال�م كل�ه، دون ان تضع للثقافة بعد التعلي�م أعظم امليزانيات، 

وتس�مح لها  بفع�ل ماتراه يصن�ع الجمال ويعط�ي للبالد ذاكرة 
انس�انية جمعي�ة، كل الحكوم�ات غنيها وفقريه�ا، تهتم باالدب 
والف�ن والعلوم الجمالية، س�وى حكومتنا، التي ربم�ا لم تقرأ او 
حتى تس�مع، ان طلب العلم فريضة، حتى ان احدهم رصخ يوما، 
دون حي�اء، وتحت قبة الربملان.. حرام عليكم وضع ميزانية لدعم 
الراقصات.. هكذا اختر الثقافة وانس�انيتها بفعل يراه هو عىل 
غري م�ا يفكر به، والي�وم تجيء حكومة املبخ�وت وبمباركة من 
وزير ثقافتها وآثارها وسياحتها، بعدم دعم دار الشؤون الثقافية 
العام�ة بدرهم واح�د يف امليزانية، حت�ى ان واحد م�ن املباخيت.. 

سمعته يقول.. هذه الدار تطبع كتب امللحدين.. وهي صدامية!!
ال وج�ود للكت�اب، وال قيمة له، له�ذا يجب ان تتوق�ف هذه الدار 

العريقة التي خدم�ت الثقافة واملثقف العراقي، وكانت معلما من 
معال�م الوعي العربي.. ومثلما يجف�ف رضع هذه الدار، بصمت.. 
لس�وف يجف�ف رضع الس�ينما وامل�رسح، والفنون التش�كيلية، 
واألزي�اء، وينته�ي دور معاه�د الفن�ون الجميلة، ه�ذا حاصل ال 
محال�ة، وأظن إن دار الش�ؤون الثقافية س�تباع قريب�ا كما تباع 
الخ�ردة، والداع�ي الن ت�دوخ حكوم�ة املباخي�ت، وال الحكومات 

القادمة، يف امور الترغب بها، ومنها الكتاب، وتوابعه.
مل�اذ صمت وزي�ر الثقافة ع�ن األمر؟ ومل�اذا نصم�ت جميعاً عن 
جريم�ة عر ال يمكن نس�يانها او تجاوزها، نكبة دار الش�ؤون 
الثقافي�ة ه�ي بداي�ة تجهيل الش�عب وقت�ل وج�وده الحضاري 

اإلنساني. شوقي كريم حسن 
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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

األمراض المزمنة
دعت طبيبة االرسة واملجتمع يف احد املراكز الصحية 
بقاطيع الرصافية الدكتيورة لينيا عبد الحسين اىل 
رضورة التحصين باللقياح، خصوصيا ملين يعاني 
مين االميراض املزمنية او املناعية ومن يشيكو من 
االعتالالت الصحية املختلفة، كاشفة عن اهم فوائد  
اخيذ »لقياح كوفييد – 19« يف الوقيت الحيايل وهي 
الوقايية مين املضاعفات الخطيرة او الوفاة نتيجة 
لالصابية بالفروس، كما يمنع من انتقال الفروس 
اىل اآلخريين، اذ كلميا زاد عدد االفيراد امللقحن قلت 
اإلصابيات وبالتيايل يقل االنتشيار، فضيال عن منع 
الفروس من التناسيخ واالنتشيار، وهما العمليتان 
اللتان تسمحان له بتكوين طفرات جديدة قد تكون 
اكثر مقاومية للقاحات فيما بعيد، داعية اىل أهمية 
االسيتفادة مين تجيارب اليدول األخيرى ووصولها 
ملراحل متقدمية يف عمليات التلقييح والتطعيم ضد 
الوبياء، االمير اليذي سيسيمح بتقليل القييود عىل 
الحركة وفيرض الحظير الصحي وبالتيايل الرجوع 

بوترة ارسع اىل الحياة الطبيعية.
 

مناعة القطيع
عضيو الفرييق االعالميي ليوزارة الصحية الدكتور 
محميد كاظم بين انه ال بد أن يتيم تلقيح 70 باملئة 
من سكان العراق بهدف الوصول اىل مناعة القطيع، 
ولكين نسيبة االقبيال عيىل التطعييم مازاليت دون 
مسيتوى الطموح مقارنة ميع دول العالم االخرى، 
ومن الالفت للنظير أن الطواقم الطبية والعاملن يف 
املؤسسيات الصحية قد تصدروا اعداد امللقحن وهم 
الفئية املسيتهدفة بالدرجة األوىل يف االسياس، االمر 

الذي شجع باقي الفئات فيما بعد عىل التطعيم.
مؤكيدا ان الجهيات ذات العالقية اتخيذت اجراءات 
مختلفة، ومنها فرض اللقاح عىل الراغبن بالسيفر 
واليزام موظفيي ومراجعيي الوزارات واملؤسسيات 
باخيذه ضمانا لسيالمتهم، وكيي يزاوليوا اعمالهم 
االسيتمرار  رضورة  اىل  كاظيم  ودعيا  باطمئنيان، 
بارتداء الكمامة والتباعد االجتماعي، الن االجسيام 
املضادة تحتياج اىل وقت كي تتكون داخل الجسيم، 
فضال عن أهمية االلتزام بالرشوط الصحية األخرى 
مثل التعقييم بصورة دورية خالل الييوم، والتغذية 
الصحيية الغنيية بالفيتامينات واملعيادن التي تعزز 
املناعية مثيل فيتامين يس وغره مين الفيتامينات 

املعززة ملناعةالفرد.
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قطاع الدواجن
 حجر الزاوية في برنامج غذاء العائلة

 اذ يقومون بتقسييمه بالرتايض بينهم، لكن يف 
الوقت الحارض تغر الوضع كلياً، فاصبح ابناء 
االرسة الواحيدة يتصارعيون فيميا بينهيم عىل 
امليال، ووصليت خالفاتهم اىل قاعيات املحاكم، 
فسيادت قطيعة صلة االرحام، وشاعت العداوة 

وتوارثتها االجيال العوام عديدة. 

اال�ستيالء على احلق
تسكن ام نور مع اوالدها يف بيت صغر متهالك 
بعيد وفاة زوجها، فلم تجد امامها حال آخر غر 
فتيح محل داخيل املنزل، لكي تتمكين من دفع 
ايجار البيت وتوفر االموال الحتياجات اوالدها، 
اذ قاليت ام نيور: »منذ وفياة والدي لم اتسيلم 
نصيبيي مين اإلرث بسيبب اخيي اليذي يحاول 
تأجييل تقسييم االميالك، لكونيه يسيتفيد من 
االيجيار، فطلبت منه اكثر من ميرة حقي لكن 
لم اجيد اي اذن صاغية، ونظيراً لحالتي املادية 
الصعبية، لم اتمكن من توكيل محاٍم السيرتداد 

حقي«.
اميا جبار كاظيم فله حكاية هو اآلخير اذ قال: 
»بعيد وفياة والدي اكتشيفنا أنه قام بتسيجيل 
جزء كبر من امالكه باسيم اخينا االكرب، وترك 

يل والخواتي تقاسم بقية املراث رشعاً«.
مبيناً »حدثت مشكالت كثرة وصلت اىل املحاكم، 
فبعد تقاسيم املراث اصبيح التواصل منقطعا 
واقتيرت الزيارات بيننا عىل اداء الواجب، فلم 

تعد عالقتنا مثل ما كانت يف السابق«. 

 االإجبار على التق�سيم
القيى محميد عزيز نظرتيه االخرة عيىل املنزل 
الذي عياش فيه خمسية عرش عامياً وعالمات 
الحيزن وااللم تبدو واضحة عيىل محياه، اذ اكد 

محميد »حاولت أن اقنع اخي برتك بيت االرسة، 
لكنه ارص عىل بيعه«.مبيناً »ليسيت لدي اموال 
كافية السيتطيع دفع حصته فليم يكن امامي 
خييار آخر غير املوافقة عىل البييع، عىل الرغم 
مين اعتيزازي بالبيت الذي عشيُت فييه اجمل 

الذكريات«.

 فقدان احلياة
تمسيك زينيب محميد صيورة اخيهيا املتيوىف 
وعيونهيا تذرف الدميوع، قائلية: »فقدت اخي 
الوحيد بسيبب مشيكلة حصلت بينيه وبن ابن 
عمي عىل تقسيم املراث، فقام ابن عمي برميه 

بالرصاص لكي يحصل عىل االرث بمفرده«.
موضحًة »اخي لم يطالب سوى بحقه الرشعي 
اليذي حياول ابن عمي االسيتيالء علييه، ففقد 

حياته دفاعاً عن حقه«.

 ملة االأهل
اعتيادت هند عيل عىل أن تجتمع كل يوم جمعة 
ميع اخوانها واخواتها يف بييت اهلهم، اذ قالت: 
»اقرتحيتُ عىل اخواتيي ترك منيزل ارستنا عىل 
حاليه، لكيي نتمكن مين أن نجتمع بيه يف ايام 
العطيل، وايضاً يسيتطيع اي احد من ارستنا أن 
يسيكن فيه يف حيال تعرضه اىل ازمية مالية او 

ظروف صعبة«. 

التنازل بالرتا�سي
وقالت ملى عيل: »تنازلت انا واخواتي عن حصتنا 
يف امليراث الخينيا الصغر، نظيراً لحالته املادية 
الصعبة، لكونه يعمل عامل بناء ولديه خمسية 
ابنياء، واخي رفض الفكرة يف بيادئ االمر، لكن 

نحن من ارصرنا عليه«. 

 اأركان االإرث
وبينت املحامية اسيالم مهند: »ان املادة 86 من 
القانيون العراقيي حيددت اركان االرث بثالثة، 
هيي الوارث، وهو الذي يرث امليال، واإلرث وهو 
املال وحيددت رشط االرث بنقاط عديدة اهمها 
)القرابة واملقر له نسباً واملوىص له باملال وبيت 
امليال(، لكن مين اليرورة أن يتم تسيديد كل 
دييون املتوىف، ويف الوقت الحيارض زادت حاالت 
االسيتيالء عىل املراث من قبل البعض، اذ رفعت 
الكثر مين القضايا بهيذا الشيأن، اذ تم فرض 
العقوبية عىل من امتنع عن اعطياء املراث من 
دون وجيه حيق، وهيي الحبس 6 اشيهر ودفع 

غرامة مالية«. 

الطمع الزائد
الباحث واالكاديمي محمد عباس بن أن: »اغلب 
املشيكالت التي تحدث بن افراد األرسة الواحدة 
بسيبب الرتكية اي االرث، وسيببها حب النفس 
والطميع الزائد اليذي ال يرضاه الله ابيدا، وهذا 
يرجع اىل اسباب عديدة، منها تجاهل الكثر من 
االٓباء لهذا املوضوع، وعدم اعطائه االهمية التي 
يستحقها، فينشيأ الورثة عىل حب املال واملادة 
اكثير من اي يشء آخر ويجب أن يعلم الشيباب 
بأن املال وسيلة انعم الله بها عىل عباده وليست 
غاية توصيل اىل درجة القتل بين االخوة، وهذا 
لتجنيب مواجهة مشيكالت امليراث واغتصاب 
الحقيوق املاليية أو حتى عدم االمانية املالية يف 
التعاميالت، فالنفس السيوية ترتيب االولويات 
وتجعل املال وسييلة وتقدر العالقات االنسانية 
وتحيرتم ذاتها وترب باخوانها، انيه الطمع الذي 

جعل االخ يحارب اخاه واخته«.

يمثيل قطاع الدواجن احيدى الركائز املهمية يف بنية االقتصاد 
الزراعيي الي بلد، ملا يوفره من اللحوم والبيض االساسيين يف 
تحقييق االمن الغذائي للمواطين، فضال عن توفر فرص عمل 
للعاطلن، وتوفر مبالغ كبيرة من العملة الصعبة املخصصة 

لالستراد واستثمارها يف مشاريع تنموية أخرى.
شيهدت األسيواق العراقيية خالل الفيرتة املاضيية ارتفاعاً يف 
أسيعار لحيوم الدجاج والبييض، ما تيرك املواطين العادي يف 
تسياؤل حول هذه الحالة التي اثرت سيلبا يف حياته، ولالجابة 
عن هذا التسياؤل، قال السييد حميد النايف الناطق الرسيمي 
لوزارة الزراعة: }حدث ارتفاع األسيعار املفاجئ خالل شهري 
شيباط وآذار مين العيام الحيايل، وذليك نتيجة لعدة أسيباب 
تراكميية دفعيت عيددا كبرا من أصحياب مشياريع الدواجن 
املحلية اىل العزوف عن الرتبية، وقل املعروض يف السوق ما أدى 
اىل ارتفاع أسعار لحوم الدجاج والبيض، والسبب الرئيس لهذه 
الظاهرة هو سياسية اغراق السوق باملنتجات املستوردة التي 
يمارسيها بعض املتنفذين والتجار املستوردين لهذه املنتجات، 
وتوفرها بأسيعار منخفضية خالل الفرتة املاضيية، ما اجرب 
املنتج املحيل عىل ترك العمل بالدواجن باعتباره تجارة خارسة، 
ورافيق هيذه الحالة غليق الحدود اميام املنتجات املسيتوردة 
بسيبب جائحة كورونا، ما زاد االمر سوءا نتيجة قلة املعروض 

وزيادة الطلب{.
 بيدر عبيد السيادة صاحيب ميرشوع للدواجين يف منطقية 
املحمودية، تحدث عن اهم املشكالت التي يعاني منها أصحاب 
مشياريع الدواجن، وهيي بالدرجية األوىل دعم الدولية قائال: 
}نحن اصحاب مشاريع الدواجن الصغرة واملتوسطة بحاجة 
اىل دعم حكوميي اكرب يف مجال االعيالف والعالجات البيطرية 
واللقاحات وتوفر الكهرباء، ألننا نعاني من صعوبة الحصول 
عىل مادة الكاز لتوفر الطاقية الكهربائية للحقول، خاصة يف 

فصل الصيف{.
وتابيع عبيد السيادة }كما نطاليب الدولية بيرورة التدخل 
لتسيويق املنتيج وحمايتيه من انخفياض األسيعار يف أوقات 

الوفيرة، وبالتيايل ينعكس االمر سيلبا عىل أصحاب املشياريع 
ويتعرضيون للخسيارة، وذلك عين طريق وضع آلية تسيويق 
منتظمة يتم خاللها تجهيز قطعات الجيش والداخلية بمادتي 
لحيوم الدجاج والبييض املنتج من حقولنيا، إضافة اىل تجهيز 

البطاقة التموينية{. 
الطبييب البيطيري لهييب جيرب املوسيوي تحدث عن أسيباب 
أخيرى تعرتض مشياريع الدواجين يف البالد، وبالتايل تتسيبب 
بفشيل الكثر منها، ما ينعكس عىل منظومية االمن الغذائي، 
وتراجع نسيب تحقيقه، فقال: }تعّد اإلدارة يف أي مرشوع من 
اهم أسيباب نجاح او فشيل هذا املرشوع، فميا بالك بمرشوع 
الدواجن الذي يتعامل مع حقائق ورشوط علمية يجب توفرها 
يف املرشوع، مثل الشيخص املختص، كأن يكون طبيبا بيطريا 
او مهندسيا زراعيا، وكذلك الرشوط الصحية للمكان )الحقل( 
مين حيث املسياحة والتهويية وعملييات التنظييف والتعفر 
اليومية، فضال عن نوعية االعالف وكمياتها بما يتناسيب مع 

كل مرحلة عمرية للدجاج{.
وتابيع قائال: }كل هيذه األمور مجتمعة مع توفير اللقاحات 
والعالجيات البيطرية الالزمة تعمل عيىل إيجاد مرشوع ناجح 

ذي جدوى اقتصادية{.  
وبشيأن تاليف ازمة ارتفاع االسيعار بن النايف }عملت الوزارة 
جاهدة وبتوجيه مبارش من وزير الزراعة شخصيا عىل رضورة 
عودة اإلنتاج اىل تلك املشياريع، ودعمهيا باالعالف واللقاحات 
البيطريية، واالهم من ذلك هيو تفعيل قانيون )حماية املنتج 
املحييل( يف ما يخيص قطاع الدواجن والعميل عىل ضمان عدم 
دخول املنتجات املستوردة التي يمكن للمنتج املحيل توفرها{، 
مشيددا عىل }جيدوى التعدييالت الجوهرية التيي أجريت عىل 
القانيون، ومنهيا مصادرة امليواد الداخلة لحدود العيراق اثناء 
فرتات املنع، وعدم االكتفاء بالغرامة املالية للمخالفن، ونتيجة 
لهيذه االجيراءات وصليت نسيبة اإلنتياج اىل 80 % من حاجة 
السوق املحلية من لحوم الدجاج وبيض املائدة، وستشهد األيام 
القليلية املقبلة  اعالن االكتفياء الذاتي ملادتي لحيوم الدواجن 

والبيض{، 
موضحا ان }هيذا االمر يتطلب تضافر 

الجهود مين قبل الجهات ذات العالقية، لتطبيق هذا القانون، 
واملتمثلة بهيئة الجمارك واملنافذ الحدودية، وخاصة املوجودة 
يف إقليم كردسيتان، وكذلك يجب عيىل وزارة الداخلية والقوى 
األمنيية أن تقيوم بمهامهيا ملنع دخيول املنتجيات من خارج 

الحدود، سواء عن طريق املنافذ الرسمية او غر الرسمية{.
 الدكتور عباس سالم حسن املدير العام لدائرة الثروة الحيوانية 
يف وزارة الزراعية، تحدث بيشء من التفصيل بخصوص إيجاد 
الحلول للمشيكالت التيي يعاني منها أصحاب املشياريع غر 
املجازة، وتذليل العقبات امام عملهم بهدف االستمرار بتنمية 
قطياع الدواجن وتحقيق االكتفاء الذاتي فيه، قائال: }يوجد ما 
يقارب 2400 مرشوع غر مجاز بحسيب األرقام التي نحصل 
عليهيا من املديريات، وهو رقم غير ثابت، اذ تحكمها ظروف 
الربح والخسيارة وحاجة املربي، وكما هو معروف تعترب هذه 
الحقول مشياريع غر قانونية، ونعمل عىل إعطائها فرصة يف 
مزاولية عملها لحن اسيتكمال الرشوط الواجيب توفرها مع 
استمرار تقديم الدعم لها، اذ ستمنح كارتاً بلون معن ولفرتة 
مؤقتة، ويمكنها أن تزاول تربية الدواجن، وكذلك تمنح شهادة 
صحية تتيح  تسيويق املنتج الي ميكان والتنقل بحرية تامة، 
ففيي حال اسيتوىف املرشوع جمييع اليرشوط املطلوبة خالل 
الفيرتة املحددة له، تقوم هيئة اليرأي يف وزارة الزراعة بمنحه 
االجازة، اما يف حال عدم استيفاء الرشوط تبقى الوزارة داعمة 
له عن طريق تهيئة مكان مناسب للحقل، وله األولوية بالعقد 
الزراعي والقروض املقدمة من الدولة، باعتباره اكتسب خربة 

بالعمل واصبح ماهرا يف مجال التنمية{. 
 وبشيأن أهميية تنميية قطياع الدواجن لتوفر فيرص العمل 
وتشيغيل االيدي العاملية بمختلف التخصصات واملسيتويات 

العلميية والكفياءة، اكد الدكتور عباس سيالم  ان }مشياريع 
الدواجين قيادرة عىل اسيتيعاب مليون فرد للعميل يف مختلف 
مفاصيل عمليية انتياج الدواجن يف حيال تم تنشييط القطاع 
بشكل كامل، اذ يمكنه تشغيل اعداد كبرة من االيدي العاملة، 
بدءاً من الطاقم املسؤول عن إدارة وتشغيل الحقل الذي ال يقل 
عن خمسية افراد للقاعة الواحدة، علماً ان املشاريع تختلف يف 
احجامهيا من حييث عدد القاعات، اذ توجد مشياريع صغرة 
ذات قاعتين، بينميا يصل عددهيا اىل عرشيين قاعة يف بعض 
املشياريع، ومرورا بعمال النقل والتسيويق وأصحاب املجازر 
ومحال االعالف وبيع املسيتلزمات البيطريية، وصوال اىل بائع 
املفيرد )أصحاب املحيال الصغيرة({. اما بما يخيص اإلنتاج 
الحايل وعدد املشاريع العاملة فقال عباس سالم }يبلغ اإلنتاج 
الكيل للمشاريع املجازة وغر املجازة البالغ عددها سبعة آالف 
ميرشوع،  520 مليون فروجية، أي ما يعيادل 8084 طناً من 
لحيم الدجاج، وهو رقم يتجاوز االحتياج السينوي للمواطنن 
يف جميع محافظات العراق ماعدا إقليم كردسيتان، أي بحدود 
35 ملييون فرد تقريبيا{، مبيناً أن }االحتياج السينوي يبلغ 7 
آالف طين، وهذا يعني وجود فائض باإلنتاج بإمكاننا تصديره 
للخارج، ومشاريع الدجاج البياض تنتج ما بن )8-7( مالين 
بيضة سينويا{، مشيرا اىل أن }الحاجة الفعلية تبلغ 7 مالين 
بيضية، أي ما يعادل اسيتهالك 200 بيضة يف السينة حسيب 
إحصائية وزارة التخطيط لسينة 2020، ميا يعطي مؤرشات 
عن قرب تحقيق االكتفاء الذاتي، ووجود فائض يف انتاج بيض 
املائدة{. وبين }اما املفاقس فقد بلغ عددها )261( مفقسيا 
مسجال تنتج سينويا ملياراً و)140( مليون بيضة، قادرة عىل 
تغطيية جميع املشياريع العاملية بالعراق، ميع وجود فائض 
يمكن االسيتفادة منيه يف التصديير{. تعترب مشياريع أمهات 
بيض التفقيس من اضعف الحلقات يف مجال صناعة الدواجن 
يف العراق، نتيجة لتعرضها للدمار واالهمال منذ فرتات طويلة، 
اذ أوضح الدكتور عباس سيالم ان }انتياج الدواجن هو حلقة 
متكاملة، اذ ال يمكن لصاحب املرشوع أن ينتج من دون وجود 
بيض األمهات ما يؤدي اىل توقف عجلة العمل، ونحن يف العراق 
نعانيي مين ضعف هذه الحلقية نتيجة للظيروف التي مر بها 
البليد خالل السينوات املاضية من حروب وأوضياع امنية غر 
مسيتقرة، كان اخرها تدمر عصابات داعيش للبنية التحتية 
ملرشوع اجداد سيامراء{.مبيناً انه }يتم اسيتراد اكثر من 95 
% مين حاجة املشياريع من بيض التفقيس مين خارج البلد، 
االمر الذي يحمل بن طياته مخاطر تهدد االسيتقرار يف قطاع 
الدواجن واالمين الغذائي بصورة عامة{.وبخصوص تنشييط 
مشياريع أمهات بييض التفقيس ودعم توفرهيا محليا تابع 
السييد مديير دائرة الثيروة الحيوانيية }عمليت وزارة الزراعة 
عىل رسيم خارطة عمل تضمنت خطوات عملية ذات توقيتات 
محددة، بيدءاً من إعطاء ضمانات باسيتمرار الدعم الصحاب 
مشياريع بييض التفقيس ومسياندة عملهم يف حيال حدوث 
انتكاسيات السيوق عن طريق رفع سيعر البيض املنتج داخل 
هيذه املفاقيس، يف الوقيت الذي اصيدرت فيه رئاسية مجلس 
الوزراء توجيهاً برورة إعادة تأهيل مرشوع اجداد سيامراء 
الذي تبلغ طاقته اإلنتاجية مليوناً و600 الف فروجة سنوياً{.

مشيراً اىل }أهمية تنمية مشياريع أمهات البيض يف البالد، ملا 
تحمله من أهمية كبرة يف مجال استمرارية صناعة الدواجن، 
كونهيا حلقة متكاملية يكمل بعضها البعيض، والحفاظ عىل 
جودة املنتج املحيل وخلوه من االمراض والفروسيات التي من 
املمكن أن تصاب بهيا منتجات الدول املصدرة، ويكون البيض 
ناقال لهيذه االمراض من جهية، وتوفير رأس املال املخصص 

الستراد بيض التفقيس من الخارج من جهة أخرى{.

كان بيت الجد بمثابة 

المأوى الكبير الذي 

يجمع االبناء مع 

زوجاتهم وابنائهم 

تحت سقف واحد، 

فيتجمعون على 

الطعام ويتقاسمون 

رغيف الخبز واصوات 

ضحكاتهم تغزو 

البيت، ويشتركون 

معًا في السراء 

والضراء، فلم نسمع 

اال ما ندر حدوث 

مشكالت او خالفات 

على الميراث،

بين الطمع و التحريض .. مشاكل االرث  تمزق األواصر االسرّية و تنتهك القيم

لقاح كورونا 
و االمراض المزمنة
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أعلنت بلدية البرصة عن االتفاق مع الهيئة التنسيقية يف منطقة القبلة عىل اعداد 
تصاميم النش�اء م�روع متكامل للباعة املتجولني الذين يس�تغلون الش�وارع 
املتبقي�ة من مروع القبلة املتكامل، يدرج ضمن خطة 2021، فيما تم االتفاق 
ايضاً عىل ايجاد ساحة بديلة لهم تخصص وتهيئ من قبل البلدية بصورة مؤقتة 
لح�ني اكمال مروع الس�وق.وقال مدير بلدية البرصة عيل املوس�وي، ان لقاءا 
عق�د بحضور مواطنني من اهايل القبلة ومهندس�ني م�ن البلدية من اجل ايجاد 
الحل�ول الالزمة للباعة املتجولني يف املنطقة، مش�راً اىل تش�كيل لجنة من اهايل 
القبل�ة والبلدية لغرض تخصيص ارض تكون قريبة من مكان عملهم وبانتظار 

تقرير اللجنة.

عق�د  العراقي�ة  الحكوم�ة  وقع�ت 
مط�ار  تأهي�ل  إع�ادة  م�روع 
النارصية الدويل مع إحدى الركات 

الصينية.
وق�ال بيان للمكتب اإلعالمي لرئيس 
الكاظم�ي عىل  ال�وزراء مصطف�ى 
نسخة منه إن مراسيم توقيع العقد 
بحضور رئيس الوزراء وقد وقع عن 
الحكوم�ة العراقي�ة رئيس س�لطة 
الطران املدني نائل س�عد فيما وقع 
ع�ن الجانب الصين�ي مدير الركة 
العامة الصينية للهندس�ة اإلنشائية 

جني كيو.
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كش�فت وزارة الزراع�ة بان 
بأنفلون�زا  املص�اب  الدج�اج 
الطيور ال�ذي دخ�ل إىل البرصة هو 
مهرب ويدخل من إقليم كردستان فيما 
بينت أن بعض ال�دول فيها إصابات مثل 
الكوي�ت وتركيا.وق�ال املتح�دث بأس�م 
ال�وزارة حميد الناي�ف ان معظم الدجاج 
املصاب يدخل إىل اإلقليم بش�كل رسمي، 
لك�ن ال يوج�د فح�ص دقيق م�ن منفذ 
إبراهي�م الخلي�ل عندما يش�حن الدجاج 
إىل الب�رصة، وان معلوم�ات املتوفرة لدى 
ال�وزارة تش�ر إىل ع�دم وج�ود فح�ص 
للدجاج بحيث تع�ر كميات الدجاج عىل 
اعتبار أنها أجري�ت لها الفحوصات لكن 

ب�رط عدم بقائها  أو تفريغها او بيعها 
داخل اإلقليم.وأش�ار النايف إىل أن فقدان 
الرقابة الصحية هو س�بب وجود الطيور 
غ�ر املفحوص�ة باألس�واق مم�ا جع�ل 
مختل�ف  البضائع تدخل إىل العراق عالوة  
إىل ح�االت ال�رىش التي تح�دث يف بعض 
الس�يطرات والتي س�هلت عملية دخول 

البضائع.
الخاص�ة  األزم�ة  خلي�ة  رئي�س  وكان 
بمتابع�ة أنفلون�زا الطي�ور يف محافظ�ة 
الب�رصة مهن�د الس�عد قد اعل�ن يف وقت 
سابق عن ظهور إصابة جديدة بأنفلونزا 
الطي�ور يف منطق�ة الكريط�ات بقض�اء 

الزبر غربي البرصة.

الرشاوي وضعف الضمير الوطني يستهدفان االمن الغذائي
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أعل�ن املتح�دث باس�م مجل�س 
الوزراء حس�ن ناظم، انه س�يتم 
عم�ل  فرص�ة  آالف   6 توف�ر 
للمهندسني بالركات النفطية.

وق�ال ناظ�م يف مؤتم�ر صحفي 
ال�وزراء  مجل�س  إن  تابعن�اه 

ص�وت ع�ىل الس�ماح للركات 
النفطية الرابحة بتشغيل األجراء 

اليوميني.
تطبي�ق  ان�ه س�يتم  إىل  وأش�ار 
تتعل�ق  الت�ي  الق�رارات  بع�ض 
بدوام املوظفني يف حال عدم أخذ 

اللقاح.
ونوه إىل أن مجلس الوزراء صوت 
عىل التعاقد مع خراء مرصفيني 
محليني ودوليني إلصالح القطاع 
امل�رصيف، كما صوت ع�ىل توفر 

زيت الوقود إىل لبنان.

طال�ب عدد م�ن مواطني مدين�ة الكوت 
الجه�ات املعنية ب�رورة معالجة حالة 
التلوث الضوضائي يف مركز املدينة والتي 
تس�ببها أجه�زة التنبي�ه غ�ر املرخصة 
للس�يارات إضافة إىل الدراج�ات النارية 

ومك�رات الص�وت املس�تخدمة من قبل 
الباعة املتجولني.

وق�ال ع�دد منه�م   إن مش�كلة الباع�ة 
املتجولني تس�تدعي حل مشكلة البطالة 
التي تزايدت بشكل كبر يف اآلونة األخرة.

ولفت�وا إىل أن ه�ذه األص�وات أصبح�ت 
تش�كل مصدر من مصادر التلوث سيما 
مع انتش�ار فروس كورون�ا ولجوء عدد 
م�ن املصابني إىل الحج�ر املنزيل الذي بات 
يشكل هذا الضوضاء مصدر إزعاج لهم.

]1٧:1٥ 0٩.06.21[ ,Salam Press
وشهدت جلس�ة مجلس الوزراء استعراض 
تقرير وزارة الصحة بش�أن جائحة كورونا 
ومس�تجدات عمل لجنة تعزي�ز االجراءات 
الحكومي�ة يف مج�االت الوقاية والس�يطرة 
الصحية التوعوية للحد من انتشار فايروس 
كورون�ا، وجه�ود وزارة الصح�ة يف توف�ر 

اللقاحات وحث املواطنني عىل اخذها.
وتابع البيان »ويف ه�ذا الصدد قدمت وزارة 
الصحة خالل الجلسة عددا من التوصيات، 
اكدت فيها توفر كميات كبرة من لقاحات 
كوفيد-1٩ خالل شهر تموز املقبل واالشهر 
التي تليه، وحس�ب جدولة الش�حن املتفق 
عليه�ا م�ع رشكت�ي فاي�زر وس�ينوفارم 

ومرفق كوفاكس«.
تطبي�ق  رضورة  ع�ىل  ال�وزارة  واك�دت 
اجراءات شديدة من قبل الحكومة اىل جانب 
االجراءات الواجب اتخاذها من قبل الدوائر 
الصحية يف املحافظات، لغرض رفع نس�بة 
التغطية باللقاحات من اجل تحقيق املناعة 
االج�راءات  بتخفي�ف  والب�دء  املجتمعي�ة 
تدريجيا اس�وة بدول العالم وع�ودة الحياة 
بش�كلها الطبيع�ي يف املراف�ق كافة.وبع�د 
مناقش�ته لها، واف�ق مجلس ال�وزراء عىل 

التوصيات اآلتية:
1- االس�تمرار بتطبيق ق�رار تلقيح جميع 
األش�خاص العامل�ني يف املح�الت واملطاعم 

واملوالت  واملعامل وبقية االماكن الخاضعة 
للرقابة الصحية، واعتباره رشطا اساس�يا 
من رشوط تجديد ومنح االجازات الصحية، 
مع محاس�بة املخالفني بف�رض الغرامات 
والغلق بعد تاريخ 2021/٩/1، يف حال عدم 

تحقيق تلك املتطلبات.
2- ع�دم الس�ماح ب�دوام الفئ�ات التالي�ة 
واعتباره�م غائبني ع�ن ال�دوام، مالم يتم 
 )PCR( جلبه�م كارت التلقي�ح او فح�ص
س�الب اس�بوعيا لغر املش�مولني باللقاح 
او املصاب�ني خ�الل ف�رة الش�هور الثالثة 
الس�ابقة ) مع�ززة بالتقاري�ر الطبي�ة من 
تاري�خ  م�ن  وابت�داء  املختص�ة(  اللج�ان 

:2021/٩/1
أ. موظف�و ال�وزارات والدوائر غر املرتبطة 
ب�وزارة وكذلك مؤسس�ات ودوائ�ر القطاع 

الخاص.
ب. الطالب والعاملون والهيئات التدريسية           
يف املعاهد والكلي�ات والجامعات الحكومية 

واألهلية كافة.
ج. الط�الب ) الذين اعماره�م اكر من 18 
س�نة(، والعاملون والهيئات التدريس�ية يف 

املدارس الحكومية واألهلية كافة.
3- الزام دوائر الدولة الحكومية كافة بعدم 
استقبال اي مراجع مالم يتم تحقيق ماورد 

يف الفقرة )2( اعاله.

اتخذ جمل�س الوزراء قرارات جديدة ب�ساأن الزام التلقيح لعدة فئات، �سملت اعتبار موظفي الوزارات والدوائر غري 
املرتبطة بوزارة ودوائر القطاع اخلا�س والطالب والعاملني والهيئات التدري�سية غائبني ما مل يجلبوا م�سحات �سالبة اأو 
كارتات التلقيح، اعتبارًا من 1 اأيلول العام اجلاري، كما ا�سرتط تلقي جرعة اوىل كحد اأدنى من اللقاح للح�سول 

على اإ�ستثناء من حظر التجوال اجلزئي او ال�سامل ) عند اقت�ساء احلاجة لفر�سه (

 مطالبات شعبية بضرورة معالجة التلوث الضوضائي

قال�ت الحكومة املحلية يف الب�رصة، إنها تنتظر 
من وزارة املالية إطالق تخصيصات لدعم قس�م 
الزراع�ة النس�يجية بع�د أن س�جلت املحافظة 
نج�اح بزراعة املوز قصر الس�اق.وذكر النائب 
اإلداري ملحاف�ظ البرصة رضغ�ام األجودي بعد 
زيارته إىل القس�م، إن�ه وبالرغم من اإلمكانيات 
املح�دودة وضع�ف التخصيص�ات يف الس�نوات 
املاضية إال أن القس�م اس�تطاع تقديم انجازات 

كبرة ومن أهما زراعة املوز.
وأضاف أن الحكومة تأمل إطالق التخصيصات 
م�ن وزارة املالي�ة )املرص�ودة ضم�ن موازن�ة 
2020( املخصص�ة لك�ي يتم املب�ارشة بزراعة 
منتوجاتهم األخ�رى التي نجح�وا فيها.إىل ذلك 
قال مدير قس�م الزراعة النسيجية عبد العظيم 
كاظم إن زراعة املوز ما س�مي بقصر الس�اق 
يعتر تجربة جديدة وأوىل من نوعها وهو صنف 
عايل اإلنتاجية.وتابع إن القس�م يعاني من قله 
التخصيص�ات املالية ويحتاج إىل تخصيص مايل 
س�نوي.وأكمل أنهم أيضا يحتاج�ون إىل كوادر 
ألن أغلب كوادرهم بعيدون عن منطقة الهارثة 
موقع القسم ومن املمكن تعيني كوادر من ذات 
املنطقة.وكانت مديرية زراعة البرصة قد أعلنت 
يف 24 آي�ار املايض عن وصول ثمار املوز املزروع 
يف بستان مختر الزراعة النسيجية باملديرية إىل 
مرحلة النضج وذلك ضمن التجربة األوىل إلنتاج 

شتالت املوز التي يجريها عىل هذا املستوى. 

أعلنت إدارة معم�ل الورق يف البرصة التابع 
لوزارة الصناعة واملع�ادن، إن خط الدفاتر 
املدرس�ية يف ط�ور اإلنت�اج التجريبي ومن 

ير املؤم�ل افتتاحه رس�ميا عند زيارة  ز و
للمحافظة.وق�ال  الصناع�ة 

معاون مدي�ر املعمل أحمد 

رشيف املنصوري إن خط الدفاتر املدرس�ية 
متوقف منذ أكثر م�ن 18 عاما وقد تمكنت 
الك�وادر الفنية وبتوجيه م�ن الوزارة ومن 
بع�ض الن�واب خ�الل 1٥ يوما م�ن تركيب 
ونص�ب الخ�ط للب�دء يف عملي�ة التش�غيل 
النهائ�ي.إىل ذلك ذكرت حكومة البرصة عىل 

لس�ان النائب الثاني للمحافظ أثناء زيارته 
للمعم�ل أنه�م اطلعوا عىل محط�ة تصفية 
املي�اه التي تغط�ي حاجة املعم�ل واملناطق 
املج�اورة ل�ه وم�ن املمك�ن التنس�يق مع 
الحكومة لتوفر مضخ�ات إضافية جديدة 

للمحطة.

بعد نجاح زراعة الموز ..  البصرة تنتظر
 إطالق تخصيصات لدعم الزراعة النسيجية

كش�ف رئيس خلية األزمة الخاصة بمتابعة 
أنفلون�زا الطيور يف محافظ�ة البرصة مهند 
الس�عد، عن ظهور إصابة جدي�دة بأنفلونزا 
الطيور يف منطق�ة الكريطات بقضاء الزبر 
غربي املحافظة.وقال السعد يف ترصيحه، ان 
حقل دواجن الهارثة تم اخذ عينات منه الذي 
اكد انه لم تس�جل فيه اي اصاب�ة بانفلونزا 
الطيور.وكان�ت وزارة الزراع�ة ق�د اعلن�ت 
يف وقت س�ابق ع�ن احت�واء أزم�ة إنفلونزا 
الطي�ور يف محافظة البرصة والتوجيه بفتح 
املحافظة أمام تصدي�ر البيض للمحافظات 
األخرى يف البيان التايل : أعلنت وزارة الزراعة 
عن احتواء أزمة إنفلونزا الطيور يف محافظة 
الب�رصة والتوجي�ه بفت�ح املحافظ�ة أم�ام 
البي�ض للمحافظ�ات األخرى.وقال  تصدير 

املتحدث باس�م الوزارة حمي�د النايف إنه تم 
التوجيه بفتح املحافظة أمام تصدير البيض 
نتيج�ة ارتف�اع األس�عار، الفت�ا إىل أن قرار 
من�ع تنقل البيض والدج�اج بني املحافظات 
اجتهاد غر صحيح لكون اإلصابات سجلت 
يف البرصة فقط مؤك�دا أن هناك تواصل مع 
محافظ البرصة لغرض فسح املجال لدخول 

البيض بني املحافظات.
يذكر أن وزارة الزراعة أعلنت يف وقت س�ابق 
عن تس�جيل إصاب�ات بأنفلون�زا الطيور يف 
حق�ول الدواج�ن بمحافظة الب�رصة، فيما 
أصدرت عدة محافظات قرار بمنع اس�تراد 
ودخول البي�ض والدجاج الح�ي واملجمد إىل 
املحافظ�ات لتجن�ب إصاب�ة الحق�ول فيها 

بالفايروس.

نظم عدد من س�اكني احد املجمعات السكنية 
االس�تثمارية يف البرصة ظهر ظهر أمس وقفة 
انتق�دوا خالله�ا م�ا وصف�وه بغي�اب الرقابة 
الحكومي�ة عىل املس�تثمرين يف قطاع الس�كن، 
فيم�ا لوح�وا بامكاني�ة بي�ع منازله�م وت�رك 
املجم�ع، ج�راء اس�تغالل حاجته�م للطاق�ة 
الكهربائية، والتحكم بها عر فرض »عدادات« 
اهلية ومبالغ جباية تصل اىل الف دوالر عن كل 

بيت.
وق�ال احد املش�اركني يف الوقف�ة  ان ذلك االمر 
ادى ببع�ض املس�تثمرين اىل الترصف بجش�ع 
م�ع قاطن�ي تل�ك املجمع�ات، وان م�ا دفعهم 
لتنظي�م هذه الوقفة هو محاولة »مس�تمثرة« 
اس�تغالل ملف الكهرباء بطريق�ة غر قانونية 
او رس�مية عىل حس�اب الس�اكنني يف املروع 
ع�ر فرض مقايي�س »مي�رات« اهلية خاصة 

تابعة لركتها تص�ل مبالغ جبايتها اىل 1000 
دوالر لكل منزل.

واضاف انهم عندما رفضوا ذلك االمر، وطالبوا 
بتنصيب »عّدادات« حكومية قامت املس�تثمرة 
بابتزازهم عر قطع خدمات التيار الكهربائي.

كما اش�ار اىل انهم ناشدوا السلطات الحكومية 
املختص�ة واملحاف�ظ، اال انه�م لم يتخ�ذوا اي 

حلول بهذا الشأن.
وتس�اءل ايضا عن الجهات التي تقف وراء تلك 
»املستثمرة« وتتيح لها الترصف بهذه الطريقة 

من دون محاسبة او رقابة.
وبحس�ب السياس�تنا الصحفية ف�إن حق الرد 
والترصي�ح والتعلي�ق مكفول للرك�ة املنفذة 
لذلك املروع عىل كل ما ورد من معلومات عىل 

لسان االهايل.

أعلن�ت دائ�رة م�اء محافظ�ة ذي ق�ار أمس 
الناق�ل 400  الخ�ط  تع�رض  األربع�اء ع�ن 
مل�م إىل الك�ر ع�ىل خلفي�ة انق�الب إحدى 
الحفارات الرمائية التابعة إىل رشكة املعتصم 
العام�ة التي تعمل عىل تأهي�ل جر ذي قار 

الكونكريتي.

وق�ال مدي�ر الدائرة باس�م جار الل�ه إن هذا 
الفرن�ي  املجم�ع  خ�روج  إىل  أدى  الك�ر 
ع�ن العم�ل وال�ذي يغ�ذي صوبي الش�امية 
والجزيرة، مشرا إىل إن مالكات الدائرة تعمل 
عىل إص�الح الكر وإعادة ض�خ املياه خالل 

الساعات املقبلة.

ظهور إصابات جديدة بأنفلوانزا الطيور

ف 
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بدء اإلنتاج التجريبي لخط الدفاتر المدرسية بمعمل ورق البصرة
 بعد توقف دام 18 عامًا

تأهيل

مواطنون بمجمع سكني: نواجه ابتزازا في الكهرباء لقاح كورونا و دوام الطالب و الموظفين
من قبل المستثمر تصل الى الف دوالر عن كل بيت

انقالب حفارة برمائية بنهر الفرات 
يؤدي إلى كسر األنبوب الناقل لماء اإلسالة



تشير أدلة جديدة إىل أن األنظمة الغذائية 
املليئة باللحوم املصنعة والزبدة واألطعمة 
املقلية والحلويات السيكرية قد تزيد من 

خطر اإلصابة برسطان الثدي.
ووجدت النتائج التي وقيع تقديمها هذا 
الشيهر يف االجتمياع السينوي للجمعيية 
األمريكيية للتغذيية، أن النسياء اللواتي 
تناولن املزيد من هذه األطعمة االلتهابية 
كين أكثر عرضة لإلصابة برسطان الثدي 

بنسبة تصل إىل %12.
الدهنيية  األطعمية  تسيبب  أن  ويمكين 
والسكر التهابات، بينما يمكن أن تساعد 

األطعمة النباتية يف تقليلها.
ونظير باحثيون مين املعهيد الكتالونيي 
لألورام ومنظمة الصحة العاملية وإمربيال 
كولييدج يف لندن يف بيانيات من 318686 
اميرأة شياركن يف دراسية أوروبية حول 
التغذية ومخاطر اإلصابة بالرسطان عىل 

مدى 14 عاما من املتابعة.
ووجدوا أن األطعمة التي تسبب االلتهاب، 
وهي استجابة للتوتر يف الجسم، مرتبطة 
بزييادة مخاطر اإلصابية بالرسطان. تم 
ربيط األنظمة الغذائيية التي تحتوي عىل 
املزيد مين األطعمية واملنتجيات الكاملة 

بانخفاض املخاطر.
الغذائيي  النظيام  الباحثيون  وحيدد 
خيال  مين  للمشياركني  النموذجيي 
مطالبتهم بملء استبيانات تكرار الطعام 
ملدة عام. ثم قاموا بعد ذلك بتصنيف مدى 
التهابيات النظام الغذائي بنياء عىل عدد 

مرات احتوائه عىل أطعمة معينة.
وتسيبب األطعمة االلتهابية ضغوطا عىل 
الجسم من خال تحفيز استجابة الجهاز 
املناعيي ملحاربية تليف الخاييا املحتمل، 
وفقا ملؤسسة »مايو كلينك«. وإذا استمر 
هيذا مع مرور الوقت، فقد يؤدي إىل حالة 
تعيرف باسيم االلتهياب املزمين، والتيي 
يمكن أن تسبب إجهادا للجسم وتزيد من 

خطر اإلصابة باألمراض واألعراض.
وتسياعد األطعمة املضادة لالتهابات يف 
منع تلف الخايا من خال توفر العنارص 
الغذائية التي يمكن للجسيم استخدامها 
لحمايية وإصاح نفسيه. وتشيمل هذه 

الفيتامينيات واملعيادن واألليياف، ولكن 
أيضيا العنيارص الغذائيية النباتيية التي 

تسمى البوليفينول.
والبقولييات  والخيروات  والفواكيه 
والقهيوة والشياي كلهيا مصيادر غنية 
مضيادة  وتعتيرب  الغذائيية  بالعنيارص 
لالتهابيات. وتشير الدالئيل إىل أن هذه 
األطعمة تسياعد يف الضغط عىل الجسيم 
وتقليل خطر اإلصابية باألمراض املزمنة 

مثل الرسطان.
ودرسيت األبحاث السيابقة كيفية تأثر 
أطعمية أو مغذيات معينية عىل مخاطر 
اإلصابية بالرسطيان. وتضيف الدراسية 

األخيرة إىل ميا نعرفيه، وفقيا لكارلوتيا 
كاسرتو إسيبني، مؤلفة الدراسة وزميلة 
ما قبيل الدكتيوراه يف املعهيد الكاتالوني 
لألورام ومعهيد بيلفيتج لألبحاث الطبية 

الحيوية يف برشلونة، إسبانيا.
وقال كاسيرتو إسيبني يف بييان صحفي: 
»يسيتهلك الناس طعاما وليس مغذيات، 
وبالتيايل فيإن فحيص األنمياط الغذائية 
الفرديية  املكونيات  مين  بيدال  العامية، 
ييؤدي  أن  يمكين  الغذائيية،  للوجبيات 
إىل اسيتنتاجات أكثير دقية عنيد تحلييل 
االرتباطات بنتائيج صحية مثل رسطان 

الثدي«.

صحة 11Al-Muraqeb Al-Iraqi Newspaper صحيفة - يومية - سياسية - عامةالخميس 10 حزيران  2021 العدد 2607 السنة الحادية عشرة

حّذر اطباء متخصصون يف العاج 
الطبيعي والتغذيية العاجية، من 
تناول الثيوم أو القهوة عىل معدة 
خاليية، مشيرا إىل أن مثيل تليك 

العادة تؤذي املعدة.
ونقل االطباء قولهم إنه أمر سيئ 
أن يتناول اإلنسان شيئا مثل الثوم 
والقهوة حيال خلوهيا، إذ أن ذلك 
»يسيتفز املعيدة«، مشيرا إىل أنه 
يمكن االستفادة من الثوم والبصل 
بإدخالهيا يف العديد مين األكات.
يف السيياق ذاتيه، قيدم الطبييب 
قائمية أغذية صحية من شيأنها 
تقويية املناعية ضد الفروسيات 
والفطرييات، موضحا إن فيتامني 
واملاغنسييوم  والزنيك  »يس« 
عنيارص تفي بهيذا الغرض، وهي 
الربوتوكيول  مين  أسيايس  جيزء 
العاجي لفروس كورونا، إضافة 
للمضادات الحيوية الطبيعية مثل 

الثوم والبصل.
التغذيية العاجية  وأوضح خبير 
موجيود  »يس«  فيتاميني  أن 
الجوافية  يف  وفيرة  بكمييات 
والكيوي والفلفل، ثم الحمضيات 
ومين بينهيا الربتقال واليوسيفي 
والليميون، أميا الزنيك فيوجيد يف 
األطعمة املسيلوقة مثل اللحوم إىل 

جانب للمكرسات.
يعميل  ال  املناعية  وشيدد جهياز 
بشيكل جيد إال عند الحصول عىل 

القيدر الكايف مين الراحية والنوم 
جيدا 8 ساعات ليا، لذلك فإن من 
يعاني من األرق يواجه مشيكات 
أن  إىل  الفتييييا  املاغنسييوم،  يف 
املاغنسييوم موجيود يف املكرسات 
والخيراوات  والبقولييييييات 
الخراء.مين ناحيية أخرى، قال 
ميخائييل  التغذيية،  اختصيايص 
غينزبيورغ، إن األشيخاص الذين 
يعانون من أمراض املعدة يجب أن 
يتناولوا الثوم بحذر، وأشيار إىل أن 
املذاق الاذع والكاوي للثوم يمكن 
أن يهييج الغشياء املخاطيي للفم 

واملريء.
وأوضح غينزبيورغ يف مقابلة مع 
قناة »زفيزدا« الروسية: »إذا كانت 
هنياك أمراض يف املعيدة - التهاب 
املعدة وميا إىل ذلك - فأنت بحاجة 
إىل اسيتخدام هذا الثوم يف الطعام، 
عىل سبيل املثال، أضفه إىل األطباق 
الساخنة وحسياء امللفوف وما إىل 

ذلك، أي تجنب تناوله نيئا«.
وذكرت الدراسية التيي أجريت يف 
مستشيفى »ماونيت سييناي« يف 
مدينية نيوييورك األمريكيية أنيه 
يمكن ألربعية فناجني من القهوة 
يتيم تناولهيا يومييا أن تضاعيف 
خطر اإلصابة بي«الغلوكوما، الذي 
يهيدد البرص بأربعية أضعاف بني 
أولئك الذين لديهم استعداد وراثي 

تجاه ارتفاع ضغط العني.

اطباء: تناول القهوة او الثوم 
على معدة فارغة غير صحي

8 فوائد لألرز البسمتي 
ابرزها حماية القلب 
والحفاظ على الوزن

أوضحيت الطبيبية الروسيية تاتيانيا 
رومانينكيو، ملاذا ال ينبغيي حك مكان 

لدغات البعوض.
وتقيول الطبيبة يف حدييث تلفزيوني، 
»عند حك مكان اللدغيات، يزداد خطر 
اإلصابية بالعدوى، وخاصة يف الطقس 
الحيار. أي قيد يظهير جيرح كبر مع 

تيورم وتقييح بدال من موضيع اللدغة 
حالية  عيىل  واعتميادا  امليؤذي.  غير 
منظومية املناعية، قد تسيبب اإلصابة 
بالعدوى مضاعفات عىل شيكل خراج 

يتطلب تدخا جراحيا«.
وتضييف، عياوة عيىل ذليك، يمكن ان 
يسيبب حيك ميكان اللدغية رد فعيل 

تحسسييا، وقيد يصبح سيببا يف تورم 
الجلد.

وتقيول، »عندما نحك موضيع اللدغة، 
يبيدأ الجرح بالنيزف، يصاحبه خروج 
بعض املواد التشطة بيولوجيا، الغرض 
منهيا وقيف النزييف. وهيذا بالطبيع 
يؤدي إىل سلسيلة أخرى من التفاعات 

الكيميائيية الحيويية، ما قيد تؤدي إىل 
الوذمة«.

وتشير الطبيبة، إىل أن البعوض يمكن 
لذليك  أيضيا.  العيدوى  ينقيييييل  أن 
إذا ارتفعيت حيرارة الجسيم بعد لدغة 
البعيوض مين اليروري استشيارة 

الطبيب.

سببــان وراء نـــوبــات الجـــوع الليليـــة
األنظمة الغذائية المليئة باللحوم والمقليات 

تزيد من خطر إصابة النساء بسرطان الثدي

فايزر تبدأ التجارب لتوفير لقاحات كورونا لألطفال أقل من سن 12 عاما
بدأت رشكة فاييزر يف اختبار لقاح 
فروس كورونا عىل األطفال الذين 
تقل أعمارهم عن 12 عاما، بهدف 
تمدييد الحماية من عدوى فروس 
العمريية،  الفئيات  ليكل  كورونيا 
بعدميا نجحيت رشكية فاييزر يف 
توفير لقاحيات فيروس كورونا 
للفئية العمريية مين سين 12 إىل 
15 عاميا، طبقا ملا نرشتيه وكالة 

بلومربج.
وأكدت رشكة فايزر أنه سييتم بدء 
تجربية اللقاح يف غضون أسيابيع 
من خال اختبار اللقاح عىل 4500 
مشيارك من الفئة العمرية أقل من 
12 عاما يف أكثر من 90 موقعا عرب 
املتحيدة وفنلنيدا وبولندا  الواليات 

واسبانيا.
وأكدت الرشكة أنه بناء عىل نتائج 

تجربية يف املراحيل املبكيرة لتقييم 
واالسيتجابة  والتحميل  السيامة 
املناعية التيي يحفزها اللقاح، بعد 
ابتيكار جرعيات جدييدة لألطفال 
الذين تيرتاوح أعمارهيم من 5 إىل 

11 عاًميا، حييث سييحصلون 
عيىل جرعية 10 ميكروجرام، 
ُيعطيى  أن   املقيرر  ومين 

األطفيال من عمر 6 أشيهر إىل 
اي  ميكروجيرام   3 سينوات   5

مايعيادل ُعرش الكمية التي ُتعطى 
وتسيتهدف  والبالغني.  للمراهقني 
الرشكية  توسييع نطياق اللقياح 
ليشمل املزيد من السكان بمختلف 
الفئات العمرية  للحد من انتشيار 
الوباء، الذي بدأ بالفعل يف التضاؤل 
يتيم  حييث  الغربيية،  البليدان  يف 
اللقاحيات عيىل نطاق  اسيتخدام 
واسيع، وقد تيم إعطياء أكثر من 
2.15 ملييار حقنة يف جميع أنحاء 
العالم، وفًقا لتقرير بلومربج لتتبع 
اللقاحات، بما يف ذلك 
أكثير مين 300 
حقنة  ملييون 
الوالييات  يف 

املتحدة.

يف  أجرييت  بحثيية  دراسية  كشيفت 
كليفاند كلينك األمريكية أن السيمنة 
تزييد مين خطير حيدوث مضاعفات 
لفيروس كورونا عىل امليدى الطويل، 
كميا كشيفت العدييد من الدراسيات 
اآلثار السيلبية للسيمنة عىل الجسيم 
بميا يف ذليك تعرضيه لخطير اإلصابة 
بحياالت صحية مثيل أميراض القلب 
واألوعيية الدمويية ومشياكل العظام 
ومشياكل الصحة العقليية، ويتعرض 
األشيخاص الذين يعانون من السمنة 
املفرطة أيًضا لخطير متزايد لإلصابة 
بعيدوى كورونا مقارنة باألشيخاص 
 time غر البدينني، وفقا لتقرير ملوقع
now news.ووفًقيا لدراسية أجرييت 
يف كليفاند كلينك عيىل 2839 مريًضا 
تعافوا من عدوى كورونا دون الحاجة 

إىل الدخيول يف وحدة العنايية املركزة، 
تيم العثيور عيىل خطير متزاييد مين 
مضاعفيات كوفييد 19 طويلة األجل 
بسبب السمنة.قال عيل أمينيان، مدير 
معهيد السيمنة والتمثييل الغذائي يف 
كليفاند كلينييك والباحث الرئييس يف 
البحث: » تشير هذه الدراسة الحالية 
ألول ميرة إىل أن املرىض الذين يعانون 
من السيمنة املتوسيطة إىل الشيديدة 
لإلصابية  أكيرب  بشيكل  معرضيون 

بمضاعفات طويلة األمد كورونا«.
وأضياف بارتولوميي بورغرا ، رئيس 
معهد الغدد الصماء والتمثيل الغذائي 
يف كليفاند كلينيك واملحقق املشيارك 
يف الدراسة:  »يمكن تفسر ماحظات 

باآللييات  الدراسية  هيذه 
ليدى  العميل  األساسيية يف 

امليرىض الذيين يعانيون من السيمنة 
، مثيل االلتهياب املفيرط ، والضعيف 
املصاحبية  ، واألميراض  املنييياعيي 

».وأشيار: »يمكين أن تيؤدي هيذه 
الحاالت إىل نتائج سيئة يف املرحلة 

الحيادة من فيروس كورونا  يف 
امليرىض الذيين يعانيون من 

السيمنة، ويمكن أن تؤدي 
إىل زييادة خطير حدوث 

طويلية  مضاعفيات 
ليي كوفييد  األجيل 

19ليدى هؤالء 
املرىض«.

يحميل األرز البسيمتي فوائيد صحيية عدييدة، فهو 
يحتيوى عىل 20%مين األليياف مقارنة بأنيواع األرز 
األخيرى، حييث يحتوي عيىل كربوهييدرات وبروتني 
ودهيون أقيل وأليياف وفيتامينيات ومعيادن هامية 
للجسيم، كما يحتيوي عيىل ثمانية أحمياض أمينية 
أساسيية، كما أنه غنى فيتاميني ب وذو قيمة عالية 

جًدا يف عملية التمثيل الغذائي.
وطبقيا لتقريير نيرش يف Drhealthbenefits، فهناك 

فوائد صحية عديد لألرز البسمتي:
يي منع الخايا الرسطانية:

يحتيوي األرز البسيمتي عىل ألياف أكثر بنسيبة %20 
تقريًبا من أنواع األرز البني األخرى، حيث تساعد هذه 

األلياف يف منع تكوين الخايا الرسطانية يف الجسم.
يي عاج مرض السكري: 

األرز  يحتيوي  الكنديية،  السيكري  لجمعيية  وفًقيا 
البسيمتي عىل مؤرش نسيبة السيكر يف اليدم أقل من 
ميؤرش األرز اآلخر، وبالتايل فهو أكثير ماءمة ألولئك 
الذيين يعانيون من ميرض السيكري، حيث تنتج 
الكربوهييدرات التيي يتم امتصاصهيا ببطء 
مستويات الجلوكوز يف الدم والتي تسهم يف  

التحكم يف مستويات الجلوكوز يف الدم.
يي الحفاظ عىل الجهاز الهضمي:

يحتيوي األرز البسيمتي البنيي عيىل 
نسيبة جيدة من األلياف والتي تسهم 

يف تحسني أداء الجهاز الهضمي.
يي التغلب عىل اإلمساك:

يمكن أن تحافظ ألياف أرز بسمتي 
عيىل مسيتويات املياء يف الجهياز 
الهضميي، مميا يسيهم يف تليني 
اليرباز ويسياعد يف التغليب عىل 

اإلمساك. 
يي منع البواسر:

يسياعد تنياول األرز البسيمتي 
حركية  عميل  تقلييل  يف  العيايل 
عضات املستقيم وتقليل الضغط عىل 

املستقيم بحيث يمكن منع البواسر.
يي خفض مخاطر اإلصابة بأمراض القلب:

يمكن لأللياف أن تتحكم ىف مسيتويات الكوليسرتول 
واألحمياض الصفراويية باإلضافية إىل إخراجها من 
الجسيم مع اليرباز، بحييث ينخفض تركييز الدهون 
والكوليسيرتول يف الدم وبالتيايل ينخفض أيًضا خطر 

اإلصابة بأمراض القلب و السكتة الدماغية.
يي مقاومة رسطان القولون:

يمكين لألليياف أن تيرسع ميرور الطعيام يف الجهاز 
الهضميي وبالتايل تسياعد عىل منع التعيرض للمواد 
املسيببة للرسطان يف الجهياز الهضمي وتحافظ عىل 

صحة القولون. 
يي يساعد يف الحفاظ عىل الوزن املثايل:

ألنه غنى باأللياف التي تسياعد عىل  تقليل عىل تقليل 
السيعرات الحراريية وتمنع امتصياص الدهون، مما 

تمنحك الشعور بالشبع واالمتاء.

كشفت الدكتورة سفيتانا فوس، 
خبيرة التغذيية األوكرانيية، عين 
ليدى  بالجيوع  الشيعور  اسيباب 

الناس خصوصا يف اوقات الليل. 
جفياف  أن  إىل  الخبيرة،  وتشير 
الشيعور  أسيباب  أحيد  الجسيم 
يشء  بتنياول  والرغبية  بالجيوع 
خفييف ليا، كما يمكين أن يكون 
السبب عدم تناول كمية كافية من 

الطعام يف الوجبات السابقة.
وتقول، “ييؤدي الفطور الخفيف، 
وطبق السيلطة وكوبي القهوة يف 
الغداء ، بالتأكيد إىل اإلفراط بتناول 

الطعام يف املساء”.

واسيتنادا إىل ذليك، تنصح الخبرة 
بتناول وجبة فطور دسمة وتناول 
وجبة خفيفة، وبعدها وجبة غداء 

متكاملة.
ثياث  تنياول  »يكفيي  وتقيول، 
يتيم  أن  عيىل  الييوم  يف  وجبيات 
توزييع السيعرات الحرارية عليها 

بالتساوي«.
وتضيف، يفضل يف حدود السياعة 
الخامسية عيرصا، تنياول وجبية 
الطعام الرئيسية التي تعادل  %80 
من كمية الغيذاء اليومية، وتناول 
وجبية العشياء الخفيفة قبل 4-3 

ساعات من موعد النوم.

لمـــاذا ال ينبـــغي »حـــك« مـــوضــع لــدغـــة البعــوض ؟

توصلت دراسية جدييدة إىل أن هنياك ارتباطا 
بني حجم حدقة العيني والقدرات املعرفية لدى 

الشخص.
ففيي تقرير نرشته مجلة »موي إنرتيسينتي« 
)muyinteresante( اإلسيبانية، تقول الكاتبة 
سيارة روميرو إن هنياك عوامل عيدة تؤثر يف 
اتسياع حدقية العيني مثل مشياعر الدهشية 
واالنبهيار، أو تناول بعض األدويية، أو طبيعة 
اإلضاءة من حولنا، ولكن دراسة علمية حديثة 
أوضحيت أن حجيم الحدقة قد يسياعدنا عىل 

تحديد نسبة الذكاء البرشي.
باحثيون  أجراهيا  التيي  الدراسية  وخلصيت 
مين معهيد جورجييا للتكنولوجييا بالواليات 
املتحيدة إىل أن الحجيم الطبيعيي لحدقة العني 
 fluid( »قد يكون مرتبطيا بي«الذكاء السيائل
intelligence(، وهو القدرة عىل حل املشكات 
والتكييف مع املواقيف الطارئية دون االعتماد 

عىل املعارف املكتسبة سابقا.
وتشر الدراسة إىل أن حجم بؤبؤ العني يرتبط 

ارتباطيا وثيقا باختاف درجية الذكاء بني 
شيخص وآخر. يعني ذلك أنيه كلما كان 

حجم الحدقة أكيرب زاد معدل الذكاء، 
وهو ما خلصيت إليه نتائج عدد 

من اختبارات التفكر واالنتباه 
والذاكرة.

ففي 3 تجارب منفصلة شيملت أكثر من 500 
مشيارك، وجيد الباحثون أن حجيم الحدقة يف 
صفوف املشاركني الذين سجلوا أعىل الدرجات 
املعرفيية، كان أكيرب بصيورة  يف االختبيارات 
واضحة من أولئك الذين سجلوا أدنى الدرجات.
ويشير مؤلف الدراسية إىل أن »اتسياع حدقة 
العيني ُيسيتخدم كميؤرش عيىل الجهيد، وهي 

تقنيية شياعت يف 
ت  لسيتينيييييا ا
ت  لسيبعينيا ا و
عيىل يييييد عالم 

دانيييييال  النفيس 
فعندميييا  كانيميان. 

اكتشيفنا عاقية بيني 
العيني  حدقية  حجيم 
لم  واليذكاء  الطبيعيي 
إذا  متأكديين  نكييين 

كانيييت النتائج حقيقية، أو ما الذي تعنيه«.
وأثبتيت النتائيج أن أولئك الذيين لديهم حجم 
حدقية أكيرب حققيوا أداء أفضيل يف اختبارات 
االنتبياه والذاكيرة والتفكير. ويشير هذا إىل 
وجود صلة قوية بني الدماغ والعني، وهو األمر 
اليذي يأمل الباحثون دراسيته بصيورة أعمق 

مستقبا.

دراسة جديدة: أصحاب حدقة العين الكبيرة هم األكثر ذكاء

السمنة تزيد خطر حدوث مضاعفات كوفيد- 19 الممتدة بعد التعافي
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ع�اد كائ�ن دقي�ق إىل الحياة وتكاثر ال جنس�ياً بع�د أن ظل متجم�داً يف املناطق 
الصقيعية الشاسعة يف شمال رشق سيبرييا ملدة 24000 عام تقريبا.

عثر العلماء الروس عىل الكائن متناهي الصغر الذي يُطلق عليه اس�م الدوارات 
الش�بيهة بالعلق يف الرتبة املأخوذة من نهر أالجيا يف منطقة ياقوتيا الروسية يف 

أقىص الشمال.
وم�ن املعروف أن ه�ذه الكائنات الحية متعددة الخاليا املوج�ودة يف موائل املياه 

العذبة يف جميع أنحاء العالم قادرة عىل تحمل الربودة الشديدة.
وأشار بحث سابق إىل أنه يمكنها أن تعيش لعقد من الزمن عندما يتم تجميدها 

عند درجة حرارة 20 درجة مئوية تحت الصفر.
لكن هذه الحالة الجديدة، التي وردت تفصيال يف دراسة نرشت يف دورية )كارنت 

بايولوجي(، تمثل أطول فرتة يعيشها مخلوق يف حالة التجميد.
وُعث�ر عىل الكائ�ن الدقيق يف العينات املأخوذة عىل عم�ق 3.5 مرت تحت األرض. 

وقالت الدراسة إن العينات تعود إىل ما بني 23960 و24485 عاما.
واألرض املغطاة بالرتبة الصقيعية، حيث تتجمد األرض عىل مدار الس�نة، كانت 

لسنوات منهال الكتشافات علمية مذهلة.

ش�هدت مدينة دس�وق الواقعة يف 
محافظ�ة كف�ر الش�يخ املرصي�ة 
واقع�ة غريبة عندما توجه موظف 
إىل  دس�وق  بتليفون�ات  س�ابق 
مكت�ب الربيد لرصف معاش�ه عن 
ش�هر مايو فاكتش�ف أنه متوىف يف 

السجالت، وفقا للمرصي اليوم.
وقال املوظف: »أع�ول أرسة كبرية 
آخ�ر  رزق  مص�در  أي  يل  ولي�س 
وأبلغ من العمر ٧2 سنة وفوجئت 
ب�أن مع�ايش متوق�ف، وطالبن�ي 
املسؤولون بربيد دس�وق بالتوجه 
إىل تأمين�ات دس�وق لالستفس�ار 
عن س�بب إيقافه، فتوجهت ملكتب 
تأمينات دسوق وبالسؤال فوجئت 
بأنهم يبلغوني بأنني متوىف ولست 

عىل قيد الحياة«، .
وأض�اف: »منحون�ي إف�ادة بذل�ك 
وأن مع�ايش توقف من أول ش�هر 
مايو بسبب الوفاة، أصبت بصدمة 

عنيف�ة وتوجهت ل�إدارة الصحية 
بدسوق للتأكد من أنني مازلت عىل 
قيد الحي�اة أو أنني توفيت بالفعل 
وأن ما أش�اهده هو أوه�ام يل وأنا 
بالق�رب، فأك�دوا يل أنن�ي ع�ىل قيد 
الحياة ول�م أتوف أو يت�م إبالغهم 
بوفاتي ولم يتم اس�تخراج شهادة 
بذل�ك  إف�ادة  وف�اة يل ومنحون�ي 
فاطمأنن�ت أنن�ي مازل�ت عىل قيد 

الحياة«.
أخ�رى  م�رة  »توجه�ت  وتاب�ع: 
للتأمينات بدسوق وقدمت لهم تلك 
االفادة، إال أنه�م أصيبوا بالصمت 
غ�ري  االف�ادة  وأخ�ذوا  الرهي�ب 
مصدق�ني أنفس�هم ومازلت حتى 
اآلن ل�م ي�رصف مع�ايش إلرصار 
مس�ؤويل التأمينات بأنني توفاني 
الل�ه رغ�م م�ا قدمت�ه م�ن إفادة 
الصح�ة وإطالعه�م ع�ىل بطاق�ة 

الرقم القومي خاصتي«.

كائن مجهري يعود للحياة بعد 
24 ألف عام تحت الجليد !

الخميس  10  حزيران  2021   العدد  2607  السنة الحادية عشرة

ق�در علماء يف ش�يكاغو بالوالي�ات املتحدة أن 
إطف�اء نص�ف املصابي�ح يف مدينته�م خ�الل 
»بضع�ة أيام م�ن املخاطر العالي�ة« يف فصيل 
الربي�ع والخريف، يمكن�ه أن يقلص اصطدام 
الطي�ور املهاج�رة باملبان�ي بمق�دار 11 مرة، 

ويسهم يف إنقاذها. 
أن  حديث�اً  الص�ادرة  دراس�تهم  واس�تنتجت 
خف�ض التل�وث الضوئ�ي يف اللي�ل يف امل�دن 
والبل�دات يف أنح�اء العالم يمكن�ه خفض عدد 

الطيور املهاجرة النافقة باملاليني. 
ونقلت صحيف�ة »دييل مي�ل« الربيطانية عن 
معد الدراس�ة، بنجامني فان دورين، يف مخترب 
كورني�ل لعل�م الطي�ور، قوله: » يوف�ر بحثنا 
أفض�ل دليل حتى اآلن عىل أن الطيور املهاجرة 

تجذبها أضواء املباني«. 
ويف دراستهم، استخدم الباحثون أكثر من 40 
عاماً من البيان�ات املجمعة يف مركز مؤتمرات 
»مكان ماكورميك« يف شيكاغو، للتوصل إىل أن 
أعداد الطيور النافقة يمكن تقليصها بنس�بة 
59% م�ن خالل إطفاء نص�ف املصابيح خالل 
مواسم الهجرة، إذ تبني وجود حاالت اصطدام 
أقل 11 مرة يف موس�م الربيع، وأقل ست مرات 
يف الخري�ف، باملقارنة مع أوق�ات تكون فيما 

نوافذ املباني كلها مضاءة. 
وقد استندت تلك الدراسة بشكل كبري إىل عمل 
مدير املجموع�ات الفخري�ة يف متحف فيلد يف 
ش�يكاغو، ديفيد ويالرد، ال�ذي بارش يف جمع 
الطيور النافقة خ�ارج »مكان كاكورميك« يف 

عام 19٧8، والعمل عىل تسجيلها.
 وبعد عقدين الحظ وي�الرد نمطاً، وهو أنه يف 
الليايل عندما تكون األضواء مطفأة، يف األعياد 
وغ�ريه، كان هناك طي�ور أقل ع�ىل األرض يف 

الي�وم الت�ايل، فق�ام بتطوي�ر نم�وذج إحصائي 
س�اعد يف تحديد عدد الطيور املمكن انقاذهواآلن 
مجددا، أكد فان دورين أن اجمايل عدد الطيور يف 

الس�ماء يف ليلة معينة واتجاه الريح يلعبان دوراً 
يف ع�دد الوفيات، لكن العام�ل األكثر تحديدا هي 
األن�وار، إذ عندم�ا تكون النواف�ذ مظلمة، يكون 

عدد الطيور النافقة أقل. 

 ارتكب 2000 واقعة ابتزاز حول العالم عبر اإلنترنت
ملكافحة  الوطنية  الوكالة  أعلنت 
أن شخصا   NCA بريطانيا  يف  الجريمة 
بابتزاز  اعرتف  اإلله  عبد  يدعى 
عىل  ضحية   2000 قرابة  واستغالل 

مستوى العالم عرب االٕنرتنت.
 26 العمر  من  البالغ  املتهم  واعرتف 
أكرب  من  واحدة  أنها  يعتقد  بما  عاما 
يرتكبها  التي  اإللكرتونية،  الجرائم 

شخص واحد.
»غارديان«  صحيفة  وبحسب 
الربيطانية فقد أقر املتهم أمام محكمة 
برمنغهام الشهر املايض بارتكاب 158 

تهمة.
املتهم  مخالفات  أن  الوكالة  وذكرت 
بإرسال  الضحايا  ابتزاز  تضمنت 
مقاطع فيديو وصور مهينة الٔنفسهم 
ذلك  بعد  ليقوم  وأشقائهم،  وأطفالهم 

ببيعها عرب االٕنرتنت.
يعمل  كان  والذي  اإلله  عبد  واستهدف 
االٔشخاص  بعض  برمنغهام  يف  سابقا 
حيث  االجتماعي،  التواصل  مواقع  عىل 
إرسال  الجنيهات مقابل  باآلف  وعدهم 
لهم  املتهم  يرسل  وكان  صورهم، 
ليقنع  الٔموال  »لقطات شاشة مزيفة« 

الضحايا بٕارسال صورهم.
من  العديد  أن  إىل  املحققون  وأشار 
لدرجة  جدا،  خائفني  كانوا  الضحايا 
خيار  أمامهم  ليس  أنه  شعروا  أنهم 
سوى االمتثال الٔوامره، اإل أن الكثريون 

منهم بدأوا يفكرون باالنتحار.
وحقق املتهم أكثر من 25000 إسرتليني 
من خالل بيع صور الضحايا من خالل 

حساب »تليغرام« مشفر.

إطفاء المصابيح يقلص اصطدام الطيور المهاجرة بالمباني بمقدار 11 مرة !

»كاثي  تدعى  أمريكية  سيدة  توفيت 
عاما،   49 العمر  من  البالغة  بون« 
املتحدة  بالواليات  أوريجون  والية  من 
مرشدة وحيدة بال مأوى، غري مدركة 
ألف   600 بقيمة  لها  مرياث  لوجود 
ألف   800 يوازى  بما  اسرتليني  جنيه 
إنها  حيث  والدتها،  عن  أمريكي  دوالر 
املالك الرشعي للمال بعد وفاة والدتها 
فشل  بعد  وتوفيت   ،2016 عام  يف 

محاوالت تتبعها وتسليم الثروة لها.
الصحفية  اإلعالنات  من  الرغم  وعىل 
محقق  ومساعدة  كاثي  عىل  للعثور 
الوقت  يف  تعقبها  يتم  لم  خاص، 
سبيثال  جاك  والدها  وقال  املناسب، 

إنها كانت بحاجة إىل املساعدة يف آخر 
حياتها. ويقول والدها عن وفاتها: »لم 
يكن األمر منطقياً بالنسبة يل، لقد كان 
املال موجوداً طوال تلك السنوات وهى 

يف أمس الحاجة إليه«.
بورتالند  منطقة  يف  كاثي  ونشأت 
حيث  أستوريا،  إىل  الحًقا  وانتقلت 
والديها،  انفصال  بعد  والدتها  عاشت 
وكانت كاثى تعانى من مشاكل تتعلق 
عندما  العقلية  والصحة  باملخدرات 
بوالية  أستوريا  ىف  نومها  أثناء  توفيت 
املوروثة  أموالها  تزال  أوريجون.وال 
البالغة 88440٧ دوالرات غري مطالب 
حكومي  مرصيف  حساب  يف  اآلن  بها 

بعد أن تعذر عىل ممثيل الرتكة تحديد 
وزارة  إىل  األموال  نقل  وتم  مكانها، 
عدم  من  حالة  وسط  الدولة  أرايض 
املطالبة  حق  لديه  من  بشأن  اليقني 
املتحدثة  سيوبانو،  كلوديا  بها.وقالت 
باسم الوزارة: »بالنظر إىل عام ونصف 
املمثل  بذله  الذي  الجهد  من  العام 
الرتكة  لهذه  واملحامى  الشخيص 
يمكن  مما  الكثري  هناك  ليس  بالذات، 
فريدة  حالة  هذه  الدولة..  تفعله  أن 
الفتة  األرسة«،  مع  نتعاطف  ونحن 
البيولوجيني  كاثى  السيدة  ابني  أن  إىل 
يطالبوا  أن  يمكن  آخرين  وأشخاص 

بأموال الرتكة.

عىل  مرص  يف  املزارعني  من  عدد  عثر 
خالل  أرضهم  داخل  أثرية  لوحة 
الفور قاموا بإبالغ  استصالحها، وعىل 
يبلغ  حيث  اآلثار،  وهيئة  الرشطة 

سعرها 100 مليون جنيه.
بزراعة  يقوم  الذي  املواطن  ويقول 
حفر  »خالل  إنه  ملالكها،  األرض 
للزراعة،  لتجهيزها  األرض  وتسوية 
قطعة  يف  املعدات  إحدى  اصطدمت 
خرسانية، وعىل الفور تم وقف العمل، 
األرض، ووصل عىل  إبالغ صاحب  وتم 
التي  اآلثار  رشطة  إبالغ  وتم  الفور 
املوقع،  ملعاينة  اآلثار  بخرباء  حرضت 
وتم اكتشاف لوحة أثرية بطول 2 مرت 
أي  بها  وليس  سليمة  مرت،  وعرض 
كسور نهائيا، ومنقوش عليها حروف 

»فور  أنه  هريوغليفية«.وأضاف، 
فحص اللوحة وإثبات أثريتها من قبل 
رشطية  بقوة  الدفع  تم  اآلثار،  خرباء 
الرشطة  األهايل  ساعد  كما  لتأمينها، 
يف تأمينها مدار يومني، حتى تم نقلها 
إرشاف  تحت  اإلسماعيلية  آثار  ملتحف 
اآلثار  وزارة  اآلثار«.وكشفت  وزارة 
تم  التي  األثرية  اللوحة  تفاصيل  عن 
عليها  لوحة حفر  عليها، وهي  العثور 
رع«  ايب-  »واح-  للملك  خرطوش 
سطرا  و15   ،26 األرسة  ملوك  خامس 
ويعلوها  الهريوغليفية،  الكتابة  من 
طول  ويبلغ  املجنح،  الشمس  قرص 
103سم،  وعرضها  سم،   230 اللوحة 
من  ومصنوعة  سم،   45 وسمكها 

الحجر 

ماتت مشردة رغم وجود ميراث لها يزيد عن 800 ألف دوالر!

ذهب لصرف
 راتبه التقاعدي ..

 فاكتشف أنه ميت !

يعثرون على كنز ثمنه 100 مليون جنيه 

تلميذة  وجهتها  رسالة  أثارت 
امتحان  خالل  ملعلمها  مرصية 
اللغة اإلنجليزية جدالً واسعا عىل 
ومعارض  مؤيد  بني  »فيسبوك«، 

للرسالة ومنطقها.
عليك  »بالله  الرسالة:  يف  وجاء 
نجحني والله العظيم أمي ممكن 
إني  والله  عارفة  فيها،  تروح 
اإلنجليزي،  يف  كويس  مذاكرتش 
بس والله العظيم هخليها تدعيلك 
وأمي دعواتها مستجابة، نجحني 
وحياة أغىل حاجة عندك، وهخيل 
إيدك  أبوس  تدعيلك،  كمان  تيتا 
عنك  حاجة  أغىل  وحياة  نجحني 
وتعتربني  لتنجحني  النبي  وحياة 
بنتك هموت والله لو منجحتش«.

وتم تداول الرسالة بشكل موسع 
عىل مواقع التواصل االجتماعي يف 
مع  كبريا  تعاطفا  وأثارت  مرص، 
بينما  اإلعدادية،  الشهادة  طالبة 
تحقيق  يجب  أنه  البعض  رأى 
جميع  بني  واملساواة  العدل 

الطالب.
التعليقات:  معظم  وجاءت 
هي  يعني  وخالص  »نجحوها 
الرسالة  أثارت  كما  عليها«،  جت 
مع  أيضا  الطالب  تعاطف 

زميلتهم.

رسالة 
من تلميذة

هاتف الشكاوي و العالقات
07710320916

العمر  من  تبلغ  امرأة  أنجبت 
وقت  يف  أطفال   10 عاًما   3٧
خاوتينغ  مدينة  يف  واحد 

بجنوب إفريقيا.
القيايس  الرقم  املرأة  وحطمت 
غينيس  ملوسوعة  العاملي 
الصحف  يف  ورد  ما  بحسب 

املحلية ليوم الثالثاء 8 يونيو.
تمارا  جوسياما  وأنجبت 
يف  أطفال  عرشة  سيثول 
والعرشين  التاسع  األسبوع 
من الحمل. يف البداية، أظهرت 
أنها  الصوتية  فوق  املوجات 
وأظهر  أطفال،  ستة  ستنجب 
فوق  باملوجات  الفحص 
الصوتية التايل ثمانية أطفال، 
 ٧ سيثول  أنجبت  النهاية  ويف 

أوالد و3 فتيات.
الجدد،  املواليد  والد  وأعرب 
تيبوهو  العمل  عن  العاطل 
تسوتييس، عن سعادته لوالدة 
وقت  يف  األطفال  هذه  كل 
كأنني  »شعرت  قال:  واحد. 
تلقيت  أن  بعد  املختارين،  من 

مثل هذه الربكات...«.
والحظ الزوجان أن الحمل مر 
الوالدة  وأن  طبيعي،  بشكل 
نفسها تمت بعملية قيرصية. 
مثل  فإن  لألطباء،  ووفًقا 
عالج  نتيجة  هي  الوالدة  هذه 
عدة  إدخال  مع  الخصوبة 
أجنة مخصبة يف الرحم لزيادة 

فرص املريضة يف الحمل.

تنجب 10 أطفال
 في وقت واحد بداًل من 8 !

هجرتها يف فصيل الربيع والخريف


