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برهم صالح ُيشِعل »حربًا« غير تقليدية 
على أرزاق العراقيين

»الرئيس« يتخندق قوميًا ويطالب بـ »حصة«

المراقب العراقي/ المحرر السياسي...
أش�عل رئيس الجمهورية برهم صالح، 
اإلع�ام  »ح�رب مص�ادر« يف وس�ائل 
ومواق�ع التواص�ل االجتماع�ي، وّج�ه 
خالها خطابني مختلفني يف املضمون، 
لك�ن هدفهم�ا واحد، ويندرج بحس�ب 

مراقبني، يف خانة »الحزبية الضيقة«.
وقبل حل�ول نهاي�ة األس�بوع املايض، 
وصفح�ات  اإلع�ام  وس�ائل  ضّج�ت 
التواص�ل  مواق�ع  ع�ى  املدون�ني 
ترسيب�ه،  ج�رى  بخ�ر  االجتماع�ي، 
بحس�ب مص�ادر، م�ن مكت�ب رئيس 
الجمهورية، يتحّدث عى لسان »مصدر 
مطلع« عن رفض صالح املصادقة عى 
قان�ون تموي�ل العجز امل�ايل، الذي أقره 

الرملان مؤخراً.
وخال جلس�ة عقدها فج�ر الخميس 
12 ترشين الثاني الحايل، صوت مجلس 
النواب عى قانون تموي�ل العجز املايل، 
بعد مخاض عس�ر م�ع الكتل الكردية 
الت�ي أرادت، وفق مراقب�ني، “مدَّ يدها 
يف جي�وب العراقي�ني”، عندما أحجمت 
ع�ن التصويت وقاطعت الجلس�ة، ملنع 

تمرير القانون.
وش�هدت الجلس�ة تجاذبات ومشادات 
افتعله�ا الن�واب الك�رد الذي�ن وضعوا 
العصا يف عجل�ة تمري�ر القانون طيلة 
الفرتة املاضية، ع�ى الرغم من اقرتانه 
للروات�ب  امللح�ة  العراقي�ني  بحاج�ة 
املتأخرة، التي رهنت حكومة مصطفى 
الكاظم�ي توزيعه�ا بتصوي�ت الرملان 
عى االق�رتاض، إال أن ق�رار “األغلبية” 

أفشل مساعي الكرد.
وبع�د س�اعات قليل�ة م�ن التصويت، 
الديمقراط�ي  الح�زب  رئي�س  أص�در 
الكردس�تاني مس�عود البارزاني، بياناً 
وص�ف في�ه قان�ون االق�رتاض بأن�ه 
“ورق�ة سياس�ية وضغط ع�ى اإلقليم 
ومعاقبة لش�عب كردس�تان”، عى حد 
زعمه، كما دع�ا إىل عقد اجتماع كردي 
عايل املس�توى للرد عى تمرير القانون، 
يف محاول�ة منه للملمة ش�تات حلفائه 
الذي�ن بعثرته�م الخافات السياس�ية 
وتقاس�م املناص�ب والث�روات يف ظ�ل 
معان�اة املوطن�ني الك�رد، الذين يعيش 

العديد منهم يف فقر مدقع.
ويف مغازلة واضح�ة لألحزاب الكردية، 
»رّسب« مكتب الرئيس أنباء عن رفضه 
املصادقة ع�ى القرار، لكن�ه صدم برد 
الفع�ل العني�ف الذي واجه�ه يف بغداد، 
م�ا دفع�ه إىل »ترسيب« خ�ر آخر عر 
»مصادر مس�ؤولة« يتضمن نفياً لتلك 

األنباء.
ويف خض�م ذل�ك قالت رئاس�ة الرملان، 
إن رئي�س الجمهورية ال يملك صاحية 
نق�ض القوانني أو االع�رتاض عليها أو 
إعادته�ا إىل مجلس النواب، وأش�ار إىل 
أن مصادقت�ه عليها إج�راء بروتوكويل 

ليس إال.
وذك�ر نائ�ب رئي�س مجل�س الن�واب 
حسن الكعبي يف بيان حصلت »املراقب 
العراقي« عى نس�خة من�ه، أن »جميع 
القوان�ني املصوت عليه�ا داخل مجلس 
النواب تعت�ر مصادقاً عليها بعد ميض 

15 يوم�اً م�ن تأريخ تس�ليمها لرئيس 
الجمهورية.

ويتأل�ف قان�ون تمويل “العج�ز املايل” 
ال�ذي حظي بأص�وات الن�واب العرب، 
من ثماني م�واد، بينها تخصيص 400 
مليار دينار مليناء الفاو الكبر واعتماد 
للقض�اء ع�ى  الروات�ب  البصم�ات يف 

ظاهرة الفضائيني.
وتعليق�اً عى ذلك، يق�ول عضو اللجنة 
املالي�ة النيابي�ة حنني ق�دو ل�«املراقب 
العراقي«: »حتى وإن لم يصادق رئيس 
الجمهوري�ة عى قان�ون تمويل العجز 

املايل ال�ذي صوت علي�ه مجلس النواب 
مؤخ�راً، ف�إن القانون س�اري املفعول 
عى اعتبار أن الحكومة بارشت بتوزيع 
رواتب املوظفني ع�ر االقرتاض لتأمني 
والنفق�ات  واالحتياج�ات  الروات�ب 

الرضورية األخرى«.
ويضيف قدو أن »بره�م صالح يحاول 
نس�ف األعراف الدس�تورية والقانونية 
م�ن خ�ال انحي�ازه لفئة من الش�عب 
العراقي عى حس�اب الفئات األخرى«، 
بالق�ول: »أي�ن دور رئي�س  متس�ائاً 
الجمهوري�ة م�ن ع�دم تس�ليم إقلي�م 

كردس�تان، حصة النفط املتفق عليها 
مع بغ�داد وإيرادات املناف�ذ واإليرادات 

األخرى«.
االق�رتاض،  قان�ون  تمري�ر  وأح�دث 
انقس�اماً كردي�اً ح�اداً، الس�يما ب�ني 
الحزب الديمقراط�ي واالتحاد الوطني 
الكردس�تاني، وه�و م�ا أدى الحقاً إىل 
تب�ادل اتهام�ات ب�ني الحزبني بش�أن 
ع�ى  واالس�تحواذ  الفس�اد  عملي�ات 

مقّدرات الكرد.
وتحوم ح�ول بره�م صالح، ش�بهات 
فس�اد تش�ر إىل تس�لمه أمواالً طائلة 

كرشوة من قبل الرشكات التي تعاقدت 
معه�ا وزارة الكهرب�اء، وهي ما تجعل 
مس�تقبله عى املح�ك ولربما تتس�بب 
الرئاس�ة،  ك�ريس  م�ن  ب�”اقتاع�ه” 
به�ا  أدىل  اعرتاف�ات خط�رة  بحس�ب 

مسؤول سابق يف وزارة الكهرباء.
وكان صالح، بحس�ب تل�ك االعرتافات، 
يتف�اوض م�ع أح�د املقرب�ني منه مع 
بعض الرشكات آنذاك، بهدف الحصول 
عى األموال مقابل إرساء التعاقد معها.

وكش�ف مدي�ر ع�ام س�ابق يف وزارة 
الكهرب�اء ع�ن بع�ض من ال�رِّىش التي 
تلقاها صالح عندم�ا كان نائبا لرئيس 
الت�ي  املعلوم�ات  وأظه�رت  ال�وزراء. 
عرضها املهندس محم�د فوزي الزيدي 
ال�ذي كان يش�غل منص�ب مدي�ر عام 
مشاريع إنتاج الطاقة يف وزارة الكهرباء 
يف زمن الوزير األس�بق كري�م وحيد أن 
برهم صالح تلقى رشوة بقيمة سبعني 
ملي�ون دوالر كحص�ة له م�ن عقد تم 
توقيع�ه مع رشكة ش�نغهاي الصينية 

إلقامة محطة كهرباء الزبيدية.
وب�ني أن برهم صالح وأحد مس�اعديه 
واس�مه س�ام ق�زاز قام�ا بمفاوضة 
الجان�ب الصين�ي حيث تم رف�ع قيمة 
العق�د م�ن ٧24 ملي�ون دوالر إىل ٩24 
ملي�ون دوالر إضاف�ة إىل حصول برهم 

صالح عى مبلغ 5مايني دوالر.
وش�غل صال�ح منص�ب نائ�ب رئي�س 
الوزراء خ�ال حكومة ن�وري املالكي، 
بناء عى التوافق الس�يايس الذي حصل 

آنذاك وأعطاه هذا املنصب.
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ترامب يخسر 28 دعوى قضائية
 خالل 17 يومًا!

التربية الرقمية .. هل تكون موازية 
للتربية االجتماعية ؟!

4

في هذا العدد

Corona Virus Infections STAY HOMEخليك في البيت
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المراقب العراقي/بغداد...
أكد النائب املستقل محمد شياع السوداني، امس 
السبت، ان تكلفة جوالت الرتاخيص مع رشكات 
النف�ط تص�ل اىل 12 ترلي�ون دين�ار يف الس�نة 

الواحدة.
وق�ال الس�وداني يف لقاء متلف�ز تابعته »املراقب 
العراق�ي« ، أن » كل�ف ج�والت الرتاخي�ص  يف 
الع�ام الواحد تصل اىل ح�دود 12 ترليون دينار«، 
متس�ائا »ما هو مبلغ الرضيب�ة من هذا املبلغ؟ 
فم�ن غر املعق�ول اغلب هذه االم�وال تذهب اىل 
خدمات رشكات جوالت الرتاخيص واس�ترادات 

وغرها«.
وأضاف، أن »العقود الخاصة بجوالت الرتاخيص 
ل�م نطلع عليها منذ عام 2008 وال نعرف هل هم 
معفيون م�ن الرضيبة ام ال وحت�ى لجنة النفط 

والغ�از ل�م تتطل�ع عليه�ا«.
مس�تحقات  تس�ديد  يف  »التلك�ؤ  أن  اىل  ولف�ت 
رشكات ج�والت الرتاخي�ص ق�د يتس�بب بقيام 
ال�رشكات برفع دع�اوى ضد الع�راق يف الخارج 
ما يجعلها تس�تحوذ عى ايرادات النفط العراقي  

النها يف البنك الفدرايل االمركي«.

السوداني: كلف جوالت 
التراخيص تبلغ 12 ترليونا 

في السنة الواحدة

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

المراقب العراقي/ أحمد محمد...
مناط�ق  أغل�ب  ش�هدته  عصي�ب  ي�وم 
العاصم�ة بغداد، بعد تس�اقط أول موجة 
لألمط�ار كان�ت ش�ديدة م�ن نوعه�ا، إْذ 
تعرض�ت منازل املواطنني وممتلكاتهم إىل 
»الغرق«، ويف الوق�ت ذاته تعرضت العديد 
الحكومي�ة وبمقدمتها  املؤسس�ات  م�ن 
املستش�فيات إىل ذات االم�ر، لتفت�ح بابا 

ملشكلة صحية بالتزامن مع خطر كورونا 
املس�تمر، وهذا األمر بطبيعته أعاد ذاكرة 
املواطن�ني إىل ما جرى عام 2010 و 2015 
بع�د أن واجه�وا الغ�رق ع�ى م�دى عدة 
أيام متتالية، متس�ائلني ع�ن االموال التي 
خصص�ت ملل�ف املج�اري واالمط�ار منذ 

األزمات السابقة. 
رئيس لجن�ة الخدمات يف مجل�س النواب 

انتق�د ع�ر ل� »املراق�ب العراق�ي« غياب 
الخط�ط الحكومية وعى وجه الخصوص 
ملوس�م  اس�تعدادا  بغ�داد  أمان�ة  جه�ود 
األمطار، معت�را »التكال�ب« عى منصب 
األمان�ة مابني االحزاب السياس�ية، وعدم 
تركيزه�م عى كف�اءة الش�خصيات التي 
رش�حت ملنصب يقف يف مقدمة األس�باب 

التي أعادت رسم مشهد »الغرق«.

وأص�درت هيئ�ة االن�واء الجوية، مس�اء 
أمس الس�بت، بيانا أكدت فيه أن األمطار 
املتس�اقطة يف العاصم�ة بغ�داد خ�ال 3 
س�اعات بلغ�ت 6٧.٧ مل�م، مبين�ة أنه�ا  
ناجم�ة عن اندم�اج منخفضني، مرجحة 

انحسار املنخفض بدءاً من اليوم األحد.
وأظه�رت العديد من الص�ور والفيديوات 
عر وس�ائل اإلعام تعرض مناطق عديدة 

م�ن العاصم�ة بغ�داد بش�قيها الرصافة 
والك�رخ إىل »الغ�رق« نتيج�ة ع�دم قدرة 
املج�اري عى س�حب مياه االمط�ار التي 

استمرت لساعات.
وم�ن تل�ك املناط�ق ه�ي مدين�ة الص�در 
والحس�ينية والرموك وش�ارع فلسطني 

والباب الرشقي والكرادة....
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المراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي...
رغم تحذي�رات العراق لل�رشكات النفطية 
م�ن توقي�ع أي عقد مع كردس�تان العراق 
دون علمه�ا , إال أن اإلقلي�م يرص عى عقد 
اتفاق�ات مهين�ة م�ع رشكات نفطية بعد 
الحصول ع�ى تطمينات من بع�ض الكتل 
السياس�ية عى تس�ويف أية عقوبات ضد 
كردس�تان أو ال�رشكات املتعاق�دة معها , 
ما ش�جعها ع�ى التم�ادي يف عقودها غر 
الرشعية , ولعل أخطرها االتفاق مع تركيا 

الحتكار نفط اإلقليم بعق�د مدته 50 عاما 
، فحكومة إقليم كردس�تان ال تؤمن بيشء 
اس�مه قان�ون املوازن�ة وال يوج�د هن�اك 
شفافية لعدم وجود حسابات ختامية لديها 
أسوة ببغداد , وهناك تقاسم لحقول النفط 
واملناف�ذ يف إقلي�م كردس�تان ب�ني الحزبني 
الديمقراطي والوطني الكردستاني وهناك 
تهريب عى صعي�د النفط وعر املنافذ غر 

الرسمية, وكل ذلك بعلم بغداد.
كتل�ة التغي�ر الكردي�ة طالب�ت ، حكومة 

إقليم كردس�تان بالكش�ف عن اتف�اق ال� 
’’املقام�رة’’  50 س�نة م�ع تركي�ا وع�دم 
االح�زاب  وقام�ت  املواطن�ني،  بحق�وق 
الكردية الرئيس�ية بتخري�ب أنبوب النفط، 
حتى ينش�غل الرأي الع�ام الكردي وأحزاب 
املعارض�ة وتك�ون فرص�ة لع�دم تمري�ر 
االتفاقية عر برملان كردستان وحتى تعلم 
بها الحكومة االتحادي�ة يف بغداد, فحقوق 
املواطنني أوىل م�ن اختاق األزمات واكتناز 
األموال عى حس�ابهم, وعى حكومة بغداد 

توجيه أسئلة لحكومة اإلقليم عن االتفاقية 
مع تركيا.

يه�رب  اإلقلي�م  أن  أوضح�وا  مختص�ون 
النف�ط ويتعاق�د م�ع رشكات دون عل�م 
بغ�داد , واالخرة اكتفت بالتنديد خوفا عى 
مصالحه�ا  مع العائل�ة الحاكمة يف اإلقليم 
, فالس�كوت عن تلك الجرائ�م يأتي مقابل 
تأييده�م املطل�ق لوالية ثاني�ة للكاظمي , 
لك�ن االخط�ر يف تلك االتفاق�ات رهن نفط 
اإلقلي�م لرتكيا ملدة خمس�ني عام�ا مقابل 

ثم�ن بخس وتأيي�د حكومة أنق�رة لإلقليم 
يف جمي�ع جرائمه بحق أبنائه من الش�عب 
الك�ردي , أم�ا بغ�داد فه�ي تق�ف موق�ف 
املتف�رج وتوقعات بعدم مس�اءلة حكومة 
أربيل عى ذلك االتفاق ألن الجميع متفقون 
عى دعم عائلة بارزاني س�واء الحكومة أو 

الكتل السياسية.
ويرى املختص بالش�أن االقتصادي س�الم 

عباس يف اتصال مع )املراقب العراقي(:...
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مياه االمطار تغرق الشوارع وتعري 
حكومة »الورقة البيضاء«

بارزاني »يرهن« نفط كردستان 
في البورصة »التركية«!

المراقب العراقي/بغداد...
وص�ف النائب عن تحال�ف الفتح 
فاضل جابر، امس السبت ، عملية 
س�حب »500« جندي امريكي من 

العراق ب�«الخدعة«.
وق�ال جاب�ر يف ترصي�ح صحفي 
العراق�ي«  »املراق�ب  تابعت�ه 
األمريك�ي  الجان�ب  »اع�ان  ان 
الع�راق  م�ن  قوات�ه  بانس�حاب 
عملي�ة للتموي�ه حي�ث ان�ه اعلن 
عن انس�حاب جزء من تلك القوات 
بواق�ع 500 جن�دي يف ح�ني ابقى 
ع�ى 2500 اخري�ن ” , واصف�ا ” 

قرار االنس�حاب بان�ه خدعة وذر 
الرماد يف العيون ” .

وأض�اف، أنه »اذا كانت واش�نطن 
لديه�ا نية  حقيقي�ة بجاء قواتها 
م�ن العراق عليه�ا ان تعلن جدوالً  
بتوقيتات زمني�ة محددة وباتفاق 
م�ع الحكوم�ة العراقي�ة وإع�ان 

الجدولة رسميا وعى االعام«.
يشار اىل ان القوات االمريكية كانت 
قد اع�ادت تواجدها العس�كري يف 
العراق بعد احت�ال مدينة املوصل 
من قبل عصابات داعش االجرامية 

يف حزيران 2014.

المراقب العراقي/بغداد...
محم�د  الس�ابق  النائ�ب  اك�د 
ان  الس�بت،  ام�س  الل�كاش، 
االمتناع عن تنفيذ احكام االعدام 

يعتر جريمة جنائية.
وقال اللكاش يف ترصيح صحفي 
تابعت�ه »املراق�ب العراق�ي« انه 
»م�ن يمتنع ع�ن تنفي�ذ احكام 
بإع�دام  الخاص�ة  املحاك�م 
املجرمني م�ن االرهابني وغرهم 
يعد جريمة جنائية يعاقب عليها 
املادة  القانون اس�تنادا ألح�كام 
العقوب�ات  قان�ون  م�ن   )32٩(
رق�م )111( لس�نة 1٩6٩ املعدل 
مم�ا يض�ع رئي�س الجمهورية 

ع�ى  املصادق�ة  يرف�ض  ال�ذي 
احكام إع�دام ه�ؤالء اإلرهابيني 
ورئيس الوزراء ام�ام هذه املاده 

القانونية«.
“الس�لطات  الل�كاش  ودع�ا 
العراقي�ة ان تق�وم بتنفيذ حكم 
الذين  اإلع�دام ب�كل اإلرهابي�ني 
الدرج�ة  قراراته�م  اكتس�بت 

القطعية”.
يش�ار اىل ان الحكوم�ة العراقية 
تخصص مليارات الدنانر شهرياً 
للنزالء، بالرغم من صدور احكام 
االع�دام بحقه�م، اال ان تعطي�ل 
املصادقة عى تل�ك االحكام يأتي 
الجمهوري�ة  رئاس�ة  قب�ل  م�ن 

السباب مجهولة .

نائب: سحب »500« جندي امريكي 
من العراق »خدعة«

برلماني سابق: اإلمتناع عن تنفيذ 
أحكام اإلعدام يعد »جريمة«

المراقب العراقي/بغداد...
اك�د النائب  كاط�ع الركابي، امس الس�بت، إن هناك معارضة 

داخل الرملان لقانون ’’مكافحة الجرائم األلكرتونية’’ .
وق�ال الركابي يف ترصيح صحف�ي تابعته »املراق�ب العراقي« 
إن »الرمل�ان أكمل الق�راءة الثاني�ة لقانون مكافح�ة الجرائم 
)الجرائ�م  لقان�ون  الجدي�دة  التس�مية  وه�ي  االلكرتوني�ة، 

املعلوماتية(«.
واض�اف، أن »م�رشوع القانون نوقش أكثر م�ن مرة بحضور 
الخ�راء واملتخصصني«، الفتاً إىل أن »بع�ض الجهات اإلعامية 

تحاول أن تشوش عى القانون«.
واش�ار اىل أن »هناك عدم رغبة داخل الرملان بتمرير القانون ، 

مما قد يؤجل التصويت عليه مرة أخرى«.
ولفت اىل إن »القانون تضمن مقرتحات إلدخال مواد دراسية يف 

الجامعات واملدارس، للتعريف بالجرائم االلكرتونية«.

معارضة برلمانية لقانون 
»الجرائم االلكترونية«

ثنائي الزوراء جاهز للمشاركة في 
الكالسيكو
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3 ساعات تكشف زيف الحكومة

األمطار تحاصر شوارع بغداد واألمانة ترفع »الراية البيضاء« 
املراقب العراقي/ أحمد محمد...

يوم عصيب ش�هدته أغلب مناطق 
العاصم�ة بغداد، بعد تس�اقط أول 
موج�ة لألمطار كانت ش�ديدة من 
نوعها، إْذ تعرضت منازل املواطنني 
ويف  »الغ�رق«،  إىل  وممتلكاته�م 
الوق�ت ذات�ه تعرض�ت العدي�د من 
وبمقدمتها  الحكومية  املؤسس�ات 
املستش�فيات إىل ذات االمر، لتفتح 
بابا ملش�كلة صحي�ة بالتزامن مع 
خطر كورونا املس�تمر، وهذا األمر 
بطبيعت�ه أعاد ذاك�رة املواطنني إىل 
ما جرى عام 2010 و 2015 بعد أن 
واجه�وا الغرق عىل م�دى عدة أيام 
متتالية، متسائلني عن االموال التي 
خصصت ملل�ف املج�اري واالمطار 

منذ األزمات السابقة. 
رئي�س لجن�ة الخدم�ات يف مجلس 
الن�واب انتق�د ع�ر ل�� »املراق�ب 
العراقي« غياب الخطط الحكومية 
وعىل وج�ه الخصوص جهود أمانة 
بغ�داد اس�تعدادا ملوس�م األمطار، 
»التكال�ب« ع�ىل منص�ب  معت�را 
األمانة مابني االحزاب السياس�ية، 
كف�اءة  ع�ىل  تركيزه�م  وع�دم 
الش�خصيات التي رش�حت ملنصب 
الت�ي  األس�باب  مقدم�ة  يف  يق�ف 

أعادت رسم مشهد »الغرق«.
وأص�درت هيئ�ة االن�واء الجوي�ة، 
مساء أمس السبت، بيانا أكدت فيه 
أن األمطار املتس�اقطة يف العاصمة 
بغداد خالل 3 س�اعات بلغت 67.7 
ملم، مبينة أنها  ناجمة عن اندماج 
انحس�ار  مرجح�ة  منخفض�ني، 

املنخفض بدءاً من اليوم األحد.
الص�ور  م�ن  العدي�د  وأظه�رت 
والفيدي�وات ع�ر وس�ائل اإلع�الم 
تعرض مناطق عديدة من العاصمة 
بغداد بشقيها الرصافة والكرخ إىل 

»الغ�رق« نتيجة عدم قدرة املجاري 
ع�ىل س�حب مي�اه االمط�ار الت�ي 

استمرت لساعات.
ومن تلك املناطق هي مدينة الصدر 

وش�ارع  والريم�وك  والحس�ينية 
فلسطني والباب الرشقي والكرادة.

لجن�ة  رئي�س  انتق�د  وب�دوره، 
الخدم�ات يف مجل�س الن�واب وليد 

ل��  ترصيح�ه  يف  الحس�ني،  عب�د 
»املراق�ب العراق�ي« »أمان�ة بغداد 
وع�دم وضعها اإلج�راءات الوقائية 
االس�تعدادية ملوس�م األمط�ار من 

خ�الل إيجاد س�بل لترصي�ف املياة 
»، مبين�ا أن »ذل�ك انعك�س س�لبا 
ع�ىل جه�ود مواجه�ة الفيضانات 
وتس�بب بغرق العديد م�ن مناطق 

العاصمة«.
وقال عبد الحس�ني، إن »االمانة لم 
تقدم لنا خالل الفرتة الس�ابقة أي 
الفيضانات  خطة ملواجه�ة خط�ر 

كم�ا كان يحص�ل خ�الل املواس�م 
السابقة«.

وأش�ار إىل أن�ه »ل�م يت�م تبليغ أي 
جهة حكومية من قبل أمانة بغداد 
س�واء كانت تنفيذي�ة أو ترشيعية 
باإلمكاني�ات املخصص�ة لترصيف 
مي�اه االمط�ار، ويف الوق�ت ذاته لم 
تطل�ب أي جه�د وطن�ي ملواجه�ة 
الخط�ر إذا كان�ت غري ق�ادرة عىل 

ذلك«.
ولف�ت إىل »أنه�م طلبوا اس�تضافة 
عاجلة للكادر املتقدم يف أمانة بغداد 
متمث�ال باألم�ني ووكالئ�ه ملعرف�ة 
أن  خصوص�ا  القادم�ة،  الخط�ط 
هناك احتماال كبريا بتساقط أمطار 

أكثر شدة خالل االيام املقبلة«.
وأكد، أن »غالبية مناطق العاصمة 
ومؤسساتها الحكومية تعرضت إىل 

غرق متفاوت الشدة«.
وبخص�وص التحذي�ر الس�ابق من 
قب�ل أم�ني بغ�داد ال�ذي اس�تقال 
مؤخرا منه�ل الحبوب�ي، لفت عبد 
الحسني إىل أن »هذا التحذير لم يكن 
مقدما بشكل رسمي من الحبوبي، 
فبالت�ايل ال يمك�ن البن�اء عليه، أو 
محاس�بة االمني عليه عىل ماجرى 

يوم أمس«.
واعتر، أن »الس�بب الرئيس للغرق 
الذي تعرض�ت له العاصم�ة بغداد 
م�ع أول هط�ول لألمط�ار يعود إىل 
»التكال�ب« وال�رصاع الحزب�ي عىل 
منص�ب االمان�ة، أكثر م�ن البحث 
عىل ن�وع الخدمات أو الخطط التي 
تقدمها كل شخصية رشحت أو تم 

ترشيحها لتويل إدارتها«.
 وش�دد، ع�ىل »أهمي�ة أن يك�ون 
الش�خص املناطة إليه مهمة أمانة 
العاصم�ة  من رحمه�ا ويعرف كل 

صغرية وكبرية يف مفاصلها«.

املراقب العراقي/ بغداد...
أعلن محافظ واس�ط محم�د جمي�ل املياحي، امس 
الس�بت، عن تفعيل خلية أزمة السيول يف املحافظة، 
تحس�با للح�االت الطارئ�ة نتيج�ة هط�ول األمطار 
وارتف�اع مناس�يب األنه�ر أو زي�ادة كمي�ات مي�اه 

السيول.
وقال املياحي، يف بيان تلقت »املراقب العراقي« نسخة 
منه إن »الحكومة املحلية وجهت باس�تنفار دوائرها 
لالس�تعداد والتهي�ؤ للط�وارئ املحتمل�ة م�ع زيادة 
نس�بة هطول األمطار ومساعدة املواطنني ومعالجة 

مش�اكل ترصيف املياه وإص�الح وإعادة فتح الطرق 
املترضرة«.

وأضاف أن »موقف الس�يول القادمة من الجمهورية 
االس�المية االيرانية ال يزال مس�يطر عليه بعد وضع 
الخط�ط الالزمة لتحويل مجراه�ا بعيدا عن املناطق 

الس�كنية«، داعي���������اً الحكوم�ة املركزي�ة إىل 
»إط�الق منحة الط������وارئ الس�نوية املخصصة 
ملواجهة الس�يول التم��������ام كافة االستعدادات 
املواطن�ني  س�المة  لضم�ان  املحافظ����ة  يف 

وممتلكاتهم«.

محافظ واسط يعلن تفعيل خلية أزمة السيول في المحافظة

ترجيحات بترحيل التعديالت الدستورية الى الدورة البرلمانية المقبلة
املراقب العراقي/ بغداد...

توقع�ت لجن�ة تعدي�ل الدس�تور يف رئاس�ة 
الجمهوري�ة، ام�س الس�بت، ترحي�ل جميع 
مقرتح�ات تعدي�ل الدس�تورية اىل مجل�س 
الن�واب املقبل، مبين�ة ان التعديالت لن تمرر 

دون استفتاء شعبي.
وقال عض�و اللجنة مصدق عادل، يف ترصيح 
»اللجن�ة  إن  العراق�ي«  »املراق�ب  تابعت�ه 
اجتمعت وناقشت تعديل الدستور والفقرات 
الخاص�ة بالنظ�ام الس�يايس وغريه�ا م�ن 

التفاصيل بضمنها عالقة املركز باالقليم«.
واض�اف ع�ادل، ان »الرملان لم ي�ف بوعوده 
بشأن حس�م ملف التعديالت الدستورية بعد 
تشكيله اللجنة وفق قرار املحكمة االتحادية 
حيث وع�د بتقدي�م املقرتحات خ�الل اربعة 
اش�هر اال ان انه اخفق«، مبين�ا ان »الرملان 
صوت ع�ىل ان تك�ون التصويت ف�ردي لكل 
مرشح أي ان تش�كيل الكتلة االكر س�يكون 
بعد انعق�اد الجلس�ة االوىل للرمل�ان وداخله 
فيم�ا كان راي اللجن�ة ان يت�م اع�الن ف�وز 

الكتلة وتكليفها بتش�كل الكتلة فور االنتهاء 
من االنتخابات«.

الش�عبي  »االس�تفتاء  ان  اىل  وأش�ار ع�ادل 
الخ�اص بالتعديالت الدس�تورية ل�م يحدث 
يف الوق�ت الراهن وهو سيفش�ل يف حال مس 
عالق�ة االقليم ببغداد بس�بب وجود فيتو من 
ث�الث محافظ�ات فض�ال عن وجود س�جال 
واس�ع ما س�يؤدي اىل نقل املل�ف كما حصل 
يف الس�ابق اىل الرملان الجدي�د بذريعة تمثيله 

االكر للشعب”.

لماذا ُيطلقون على من اسمه 
محمد »ميمي«؟!

م�ا يزال كثري م�ن الساس�ة اإلس�المويني، والعراقيون منه�م عىل وجه 
الخصوص، يسعون بلذة وحبور إىل الظهور الفارغ يف القنوات الفضائية، 
ويتعاظم ش�َبُقُهْم إىل الظهور إذا كان طاب�ع تلك الفضائيات علمانيا، بل 
وحت�ى بعثيا..أما إذا كان الظهور يف قن�اة كالرشقية أو دجلة، فتلك قمة 

االنتعاض..واالنتعاض هو قمة النشوة الجنسية..!
يتوه�م هذا الرهط أو يوهمون أنفس�هم؛ أن هذا الظه�ور يمثل انتصارا 
للمب�ادىء التي يعتنقونها، ب�ل ويذهبون إىل تص�ور يتخيلونه واقعا، أن 
مج�رد ظهورهم يف تلك الفضائيات، سيس�قط بالرضبة القاضية الفنية 
القوى املناوئة!بعضهم وربما ُجلُّهم حينما يظهر يف الفضائيات يترصف 
إياه�ا كأحد أدعياء اليس�ار والليرالية الجديدة، فيم�ا انتحل كثري منهم 
صفة مس�تحدثة، أسموها »اإلس�الميني الديمقراطيني«!لهؤالء الساسة 
»اإلس�المويني« أو باألصح »املتأس�لمني«، ليس عندي م�ا أقوله لهم غري 
املثل العربي القديم »اُْنُج س�عد فقْد هلَك س�عيد«.. هؤالء »املتأس�لمون« 
ونتيجة ملس�لكهم الذي ال ينطبق مع اإلس�الم، صاروا عبئا عليه!، بل هم 
بالحقيقة س�الح مجاني بيد مناوئي اإلس�الم، وزد أنه�م غدوا من حيث 
ال يعلمون، أدوات س�لبية لخفض مس�توى التدي�ن يف املجتمع العراقي، 
وليس لرفع مس�تواه، كما ه�و مأمول من رجل اس�ودَّْت جبهته من أثر 
السجود!إذا س�لَّْمنا أنهم ال يعلمون؛ وس�دروا فيما هم فيه يعمهون من 
غ�ي، فإن ال�دور س�يأتيهم، بعد أن ُيس�تنفذ الغرض منه�م، يف تقويض 
خطوط الدفاع اإلس�المي األوىل..ألنهم مثال يسء يس�تنكر الفرد العراقي 
أن يقت�دي به، وصل الحال بكثري من ش�بابنا، ونتيج�ة للمقارنة التي ال 
تنفك منها جيوش الفيس�بوك، أن يرتحموا عىل صدام، مع أن كثري منهم 
ل�م يع�ش يف عهد ص�دام، أو كان صغ�ريا ي�أكل الخبز األس�مر املخلوط 
بال�رتاب، فيم�ا كان أب�وه جندي�ا يف »أم املع�ارك«، يحث خط�ى الهزيمة 
من املط�الع يف الكويت، إىل بغداد مش�يا عىل 

األقدام.
أم�ا إذا كان ه�ؤالء الخ�اوون م�ن عقي�دة 
يعلمون، فه�م بالحقيقة رشكاء من الدرجة 
األوىل، فيم�ا يتع�رض ل�ه اإلس�الم يف بلدن�ا 
م�ن ثلم.م�ن مالحظ�ة خطابه�م وطريقة 
ظهوره�م، فإن جل م�ا يرك�زون عليه؛ هو 
محاول�ة إتق�ان اللغ�ة، والظه�ور بمظه�ر 
ه�ادىء بعي�د عن االنفع�ال، وه�ي املقدمة 
األوىل للتن�ازل يف معركة القي�م، التي يفرتض 
أن يكون�وا يف خطوطه�ا األوىل، إن ص�ح انتماؤه�م للحرك�ة اإلس�المية 
النهضوية، لكنهم واصلوا مسلس�ل التنازالت!كلما قدموا تنازال ، طولبوا 
بتن�ازل جدي�د، ويوما بعد يوم؛ تحولوا إىل ه�راوات بيد أعدائهم من حيث 
ال يعلمون!..وحينم�ا يأت�ي الي�وم ال�ذي س�يعلمون فيه أنه�م يحرثون 
وادي�ا غري ذي زرع، س�يندمون، وس�يندمون حينها والَت س�اعة مندم، 
وسيقولون:«أكلُت يوَم أكَل الثوُر األبيُض«!... إن معركة القيم التي تجري 
غمارها هنا ليس�ت درساً نظرياً، وال وس�يلة إيضاح يف مدرسة ابتدائية، 
ب�ل إنها بالحقيقة معركة عس�كرية فعلية بالذخ�رية الحية.إذا كان عىل 
الساس�ة املتأس�لمني أن يفهم�وا � إن كانوا يري�دون الفه�م � إن التيار 
الليرايل الذي يمسك باإلعالم العراقي منذ 2003،  ليست قضيته »أسلوب 
إدارة مؤسس�ة ما«.. وال ش�عارات املواطنة والتس�امح واملس�اواة وعدم 
اإلقص�اء، فهذا التيار باختصار »عصابة« لديه�ا مرشوع واضح املعالم، 
هدف�ه هتك البنية األخالقية للمجتم�ع العراقي؛ بحمالت إعالمية مكثفة 
منظمة، لم تتوقف عجالتها عن الدوران، تس�تهدف دهس وإهانة كل ما 

يمت إىل الدين بصلة.
ديدنهم التش�كيك ب�دور املرجعي�ات الدينية؛ ورج�ال الدي�ن و«العمائم 
وأهله�ا«، والني�ل م�ن النش�اطات الجماهريي�ة الك�رى كالفعالي�ات 
الحس�ينية وزي�ارات املراق�د املقدس�ة، والتوه�ني والحط م�ن الروابط 
� واملواك�ب ومجال�س الوع�ظ واإلرش�اد، وتخطئ�ة الفت�اوى الرشعية، 
والتش�كيك بالجمعيات اإلس�المية، وحتى أس�ماء أبنائنا وبناتنا، فزينب 

صارت سايل ومريم غدت ريتا ومحمد أصبح ميمي!
كالم قبل الس�الم: يف كل هذا نجد الس�يايسَّ اإلس�الموي، منتش�يا نافشا 
ريش�ه كطاووس يف قن�اة الرشقية، أتحدث عن س�يايس بعينه، كنموذج 

شائع مائع ألمثاله! 
سالم.

ألواح طينية..

تغريدة

االعالمي ريناس علي

إضافتها  يج���ب  م���ادة   أهم 
الجرائ���م  مكافح���ة  لقان���ون 
األلكتروني���ة ، ه���ي مكافحة 
الوهمي���ة  األس���ماء  ظاه���رة 
والمنص��������ات  والم������واق���ع 
معروف���ة  غي���ر  والصفح���ات 
لش���لة  والتابع���ة  التموي�����ل 
األحزاب والزعامات والسفارات 
بكل مش���اربها والتي الشغل 
لها سوى التسقيط والتهديد 
والترويج  واالبت���زاز  والوعيد 

للكراهية..
ليش مضايفيهة ؟

سائرون: رئيس الجمهورية حاول »مناغمة« االحزاب 
الكردية حول االقتراض ورأيه غير مهم

املراقب العراقي/ بغداد...
اعت�ر النائ�ب ع�ن تحالف س�ائرون 
ري�اض محمد، امس الس�بت، ان رأي 
رئيس الجمهورية برهم صالح بشأن 
قان�ون االق�رتاض سياس�يا ملناغم�ة 

الكرد وليس مهنيا ووطنيا.
تابعت�ه  ترصي�ح  يف  محم�د،  وق�ال 
»املراق�ب العراق�ي« إن »صال�ح ل�ن 
يستطيع وفقا للقانون تعطيل تمرير 
قانون العجز املايل املصوت عليه داخل 

مجلس النواب«.

غ�ري  صال�ح  »موق�ف  ان  اىل  الفت�ا   
مهني وعر ان رأيه الس�يايس املناغم 
للقوى الكردي�ة، حي������ث ان رأيه 
يف قان�ون االقت�����راض ليس مهنيا 

ووطنيا«.
واضاف ان “الرئاس�ات الث�الث تمثل 
ارادة جمي�ع املكونات العراقية ويجب 
ان ال تض�ع مكون يف منظ�ور يختلف 
عن املكون االخر”، مبينا ان “حكومة 
الكاظمي عليها النزول للشارع ملعرفة 

ما يتطلبه ويلبي احتياجه”.

املراقب العراقي/ بغداد...
اعلن�ت وكالة االس�تخبارات والتحقيقات 
االتحادي�ة، امس الس�بت، الق�اء القبض 
عىل مايسمى امر أحدى املفارز العسكرية 

بقاطع الجنوب يف بغداد.
وقال�ت الوكال�ة، يف بي�ان تلق�ت »املراقب 
»مفارزه�ا  إن  من�ه،  نس�خة  العراق�ي« 
القب�ض ع�ىل أح�د  الق�اء  تمكن�ت م�ن 
االرهابي�ني املطل�وب وف�ق اح�كام املادة 
داع�ش  لعصاب�ات  النتمائ�ة  اره�اب   ٤
االرهابيي�ة والذي عمل ام�ر احدى املفارز 

العسكرية يف مايسمى قاطع الجنوب«.
وأضاف�ت ان »عملي�ة الق�اء القبض عليه 
تم�ت بع�د تش�كيل فري�ق عم�ل مختص 
ونص�ب كم�ني محك�م ل�ه واالطاح�ة به 
يف منطق�ة ال�دورة ببغ�داد وال�ذي اعرتف 
اإلجرامي�ة  العصاب�ات  لتل�ك  بأنتمائ�ة 
واشرتك بعدة عمليات ارهابية ضد القوات 
االمنية واملواطنني قبل عمليات التحرير«.

وأكدت انه تم »ايداعة التوقيف الس�تكمال 
التحقيق�ات ولالتخاذ االجراءات القانونية 

بحقه«.

القبض عىل امر احدى المفارز العسكرية لداعش يف بغداد

ين
ألم

ط ا
شري

ال

قاسم العجرش 

ع�د عضو تحالف الفتح طاهر الدراجي، امس الس�بت، االتفاقية 
التي عقدها االقليم مع تركيا بأنها خارج عن القانون والدستور.
وقال الدراجي، يف ترصي�ح لراديو »الرأي العام« وتابعته »املراقب 
العراق�ي« إن »الق�وة الحاكم�ة يف االقلي�م قام�ت بفع�ل خ�ارج 
ع�ن القانون بعقده�ا اتفاقية بينه�ا وبني تركيا«، مش�ريا اىل أن 
»كردس�تان تعل�م ب�ان تركيا قام�ت بقصف بع�ض املواقع فيها 
وتع�دت عىل س�يادتها لك�ن وبالرغم من ذلك وضع�وا يدهم يف يد 

تركيا بشكل مناف للقانون والدستور«.
وب�ني الدراج�ي، أن »ح�كام االقليم قام�وا بهذه 
الخط�وة بع�د ان رفض�ت الحكوم�ة املركزية 
منحه�م اي من اموال االق�رتاض الداخيل«، 
مضيف�ا أن »العائلة الرزاني�ة الحاكمة 
يف كردستان ال تريد الخري للعراق عامة 
الكردي خاص�ة، ويتدخلون  وللش�عب 
بش�ؤون بغ�داد واملحافظ�ات خاص�ة 
عندم�ا يتم اتخاذ ق�رار او خطوة تصب 

ملصلحة العراق«.

إذاعيترصيح
تحالف الفتح: االتفاقية اليت أبرمتها 
كردستان مع تركيا خارجة عن القانون
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االحد 22 تشرين الثاين  2020 العدد 2464 السنة العاشرة

حم�ل النائب عن تحالف القوى العراقية عادل خميس املحالوي ، امانة 
بغداد مس�ؤولية تحويل االرايض الزراعية إىل س�كنية بطرق عشوائية، 
مش�ريا إىل أن�ه يف اآلون�ة األخرية انترشت بش�كل ملفت للنظر تقس�يم 
األرايض الزراعية إىل قطع صغرية لبيعها بعقود خارجية دون علم أمانة 

بغداد تصل مساحتها إىل حد 50م .
وق�ال املحالوي ، إن “أمانة بغ�داد أبلغت مجلس النواب عدم علمها عن 
بيع وتوزيع االرايض الزراعية داخل حزام بغداد”، مبينا أن “أمانة بغداد 
تتحمل مسؤولية عدم اتخاذ أي إجراءات قانونية للحد من بيع األرايض 
الزراعي�ة بط�رق غ�ري قانونية”.وأش�ار إىل أن “مجلس الن�واب ينتظر 
ماهي إجراءات أمانة بغداد بشأن إيقاف بيع األرايض الزراعية إىل قطع 

سكنية تصل مساحتها إىل 50 م”.

انتقاد نيابي لـ »عشوائية« بيع األراضي 
الزراعية واألمانة تبلغ البرلمان: ال نعلم

اكد االتحاد املح�ي للجمعيات الفالحية يف دياىل ، أن هطول االمطار 
ش�كل طوق نجاة ألكثر من 30 الف دونم من الزراعة الديمية داخل 
املحافظة.وق�ال رئيس االتحاد املحي للجمعي�ات الفالحية يف دياىل 
رع�د التميم�ي ،ان” االمطار ينتظره�ا فالحو دياىل بف�ارق الصرب 
منذ اس�ابيع خاصة ملحصويل الحنطة والش�عري لتأمني ما يس�مى 
بالري�ة االوىل لكن تاثريها االهم ينصب ع�ى الزراعة الديمية والتي 
تزي�د عن 30 الف دونم كونها تعتمد باالس�اس عى االمطار خاصة 
يف اط�راف العظي�م ومدن ح�وض حمرين”.واض�اف التميمي،ان” 
االمطار ش�كلت طوق نجاة للزراعة الديمية يف كل دياىل لتأمني اول 
رية كاملة وهي مهمة جدا”، الفتا اىل ان “املحافظة بحاجة لالمطار 
لتعويض النقص الحاصل يف خزينها املائي يف بحرية حمرين وتأمني 

احيتاجات دياىل للموسم الصيفي القادم”.

ديالى: االمطار »طوق نجاة« ألكثر 
االقت�صاديمن 30 الف دونم من الزراعة الديمية

أكد املحلل االقتصادي واالس�راتيجي يف معهد شيللر العاملي 
حس�ني العس�كري ، أن االتفاقية العراقية الصينية س�توفر 
عرشات االالف من فرص العمل للشباب العراقي العاطل عن 
العمل، مش�ريا إىل أن الرشكات الصينية ال ترص عى تش�غيل 

العمال الصينيني حرصا يف مشاريعها.
وق�ال العس�كري ، إن “ الع�راق س�وف يتمكن من تش�غيل 
عرشات االالف من الش�باب العاطلني عن العمل يف املش�اريع 
التي ستقام بناًء عى االتفاقية العراقية الصينية”، مبينا أنه 
“يمك�ن للمف�اوض العراقي الذك�ي والحريص عى مصلحة 
العراق أن يش�رط عى الجانب الصيني إرشاك نس�بة عالية 

م�ن العم�ال واملهندس�ني واملرشف�ني يف كل م�رشوع م�ن 
املشاريع التي تنفذها الرشكات الصينية”.

وأض�اف العس�كري، أن “ال�رشكات الصيني�ة ال ت�رص عى 
تشغيل العمال الصينيني حرصيا يف مشاريعها بعكس ماهو 

دارج من تشويه للمعلومات يف بعض وسائل االعالم”.
وأوض�ح، أن “العامل واملهندس الصيني اليوم لديه مس�توى 
أجور مرتفع نس�بيا ويتمتع برخاء واس�تقرار يف بلده وغري 
مس�تعد للعم�ل يف الخ�ارج بمرت�ب أقل ويف ظ�روف صعبة 
لذلك تقوم ال�رشكات الصينية بتدريب س�كان البلد املضيف 

وتشغيلهم بكلفة أقل بكثري”.

معهد دولي: االتفاقية الصينية ستوفر 
عشرات االالف من فرص العمل للعراقيين

واالس�كان  االعم�ار  وزارة  أك�دت 
والبلديات واالشغال العامة ، قرب اتمام 
مرحل�ة التصامي�م الخاصة بمرشوع 
تحلية مياه البحر يف محافظة البرصة.

وقال وكيل الوزارة جابر الحس�اني يف 
بيان ، ان “الوزارة س�بق لها ان وقعت 
عق�د م�رشوع تحلي�ة مي�اه البحر يف 
  ILF محافظ�ة الب�رصة مع )رشك�ة
النمس�اوية( والت�ي تعد م�ن كربيات 

الرشكات االستش�ارية بمجال تقنيات 
الرئيس�ة  املخطط�ات  املي�اه، إلع�داد 
والتصامي�م النهائية للمرشوع بطاقة 
تصل اىل مليون م�ر مكعب”.واضاف 
ان “امل�رشوع ال�ذي يع�د االول  م�ن 
نوع�ه يف الع�راق باس�تخدام تقني�ة 
تحلي�ة مي�اه البح�ر، يتطل�ب اعداد 
دراس�ات وتصامي�م خاص�ة ب�ه”، 
معربا عن امله ب�”انجاز الدراس�ات 
االستشارية والتي اكتملت مع نهاية 
الع�ام الح�ايل، مؤك�دا ان وزارت�ه 
بمرحل����ة التف�اوض 
رشك���ات  م����ع 
للحصول  اجنبي���ة 
إلنجاز  ق�روض  عى 
يمكن  ال�ذي  املرشوع 
ان يخل�ص البرصة من 
اللذين  التل�وث وامللوحة 

تعاني منهما”.

االعمار تؤكد قرب إتمام التصاميم الخاصة 
بمشروع تحلية مياه البحر في البصرة

النزاهة تضبط عقدين تسبَّبا بهدر ماليين الدوالرات في البصرة

خبير اقتصادي: توقف اغلب المشاريع الصناعية االستخراجية وراء تدني الناتج المحلي
م����ؤسس�ة  رئي�س  ع�زا 
ع�راق املس�تقبل للدراس�ات 
االقتصادي�ة  واالستش�ارات 
من�ار  االقتص�ادي  الخب�ري 
العبيدي، اسباب تدني نسبة 
مساهمة الصناعة التحويلية 
يف النات�ج املح�ي اىل دون %1 
املش�اريع  اغل�ب  توق�ف  اىل 
االس�تخراجية  الصناعي�ة 
والتي تس�اهم يف توفري املواد 
التحويلية  للصناعات  االولية 

.وق�ال العبي�دي  ان: الجهاز 
التاب�ع  لالحص�اء  املرك�زي 
التخطيط نرش رسما  لوزارة 
مس�اهمة  ملق�دار  تحليلي�ال 
الصناعة التحويلية يف الناتج 
ان  وب�ني  العراق�ي  املح�ي 
نس�بة مس�اهمة الصناع�ة 
التحويلية يف الناتج املحي قد 
وصلت اوجها خ�الل الحرب 
ولتبل�غ  االيراني�ة  العراقي�ة 
12% اال انه�ا تراجعت خالل 

ف�رة الحص�ار االقتص�ادي 
لتصل اىل دون ال1% ، مش�ريا 
اىل انه عى الرغم من محاولة 
الصناع�ات  ودع�م  اص�الح 
التحويلي�ة فانه�ا م�ا زال�ت 
ال تش�كل اكث�ر م�ن 1% من 
النات�ج املح�ي ».واك�د ان » 
السبب الرئييس لهذا الراجع 
املش�اريع  لتوق�ف  يع�ود 
االس�تخراجية  الصناع�ة 
توف�ري  يف  تس�اهم  والت�ي 

للصناع�ات  االولي�ة  امل�واد 
التحويلي�ة ».وتاب�ع الخب�ري 
االقتص�ادي :كم�ا ان ارتفاع 
وع�دم  التش�غيلية  الكل�ف 
املناف�ذ  ع�ى  الس�يطرة 
بالكث�ري من  ادى  الحدودي�ة 
اصحاب املش�اريع بالعزوف 
الجان�ب  يف  االس�تثمار  ع�ن 
الصناع�ي بالرغم م�ن توفر 
الكثري من مبادرات القروض 

لدع��م هذا القطاع«.

س�جلت اس�عار النف�ط ارتفاع�ا هو 
االع�ى له�ا منذ م�ا يقرب م�ن ثالثة 
أش�هر مع التطورات اإليجابية للقاح 
كورون�ا ال�ذي مهد الطري�ق النتعاش 

الطلب عليه.
وارتفعت العقود اآلجلة للنفط بنسبة 
خمس�ة باملئ�ة هذا األس�بوع ، عندما 
ارتفع نفط غرب تكس�اس الوس�يط 

كان�ون االول اىل واحدا واربعني س�نتا 
ليغل�ق عن�د اثن�ني واربع�ني فاصل�ة 

خمسة عرش دوالرا للربميل.
وزاد مزي�ج برن�ت لتس�وية كان�ون 
الثاني إىل اربعة واربعني فاصلة س�تة 
وتس�عني دوالرا للربمي�ل فيم�ا إرتفع 
العقد بنس�بة خمس�ة فاصل�ة واحد 

باملئة هذا األسبوع ايضا.

النفط يسجل ارتفاعا هو االعلى 
منذ ثالثة اشهر

أرقام واقتصاد

فرصة عمل سيوفرها مشروع 
استثماري لمنتجات الدواجن 
من قبل القطاع الخاص في 

محافظة المثنى

 2500

مليون دوالر قيمة المبلغ 
الذي تطالب هيئة النزاهة 
باستعادة مشاريع متلكئة 

بمطار النجف الدولي

 40

اس�تحدث مكتب لتش�غيل العاطلني 
ع�ن العم�ل يف حقل غرب�ي القرنة 2 

شمايل البرصة .
وذكر قائممقام قضاء املدينة عدنان 
الجاب�ري  ان اجتماعا مش�ركا عقد 
بش�أن اس�تحداث مكتب للتش�غيل 
يف حق�ل غ�رب القرن�ة 2 بحض�ور 
املدين�ة  قض�اءي  قائممقام�ي 
والقرن�ة ومدي�ري ناحيتي الش�هيد 
عز الدين س�ليم والثغ�ر وممثال عن 
الق�وة الضارب�ة للتنس�يق املش�رك 
باس�تحداث املكتب لتشغيل الشباب 
العاطل�ني ع�ن العم�ل بع�د تفاق�م 
البطال�ة يف مناط�ق ش�مايل البرصة 

والقضاء عليها .

واض�اف س�يكون املكت�ب مرتبط�ا 
بمكتب التش�غيل املركزي يف البرصة 
لحني اكمال قاعدة البيانات وتسجيل 
الش�باب العاطل�ني ع�ن العمل وذلك 
لبع�د املس�افة بني االقضي�ة واملركز 
وتوف�ري ف�رص عم�ل يف ال�رشكات 
النفطية العاملة يف املناطق التي تقع 

بالقرب من دور املواطنني .
واش�ار اىل ان هناك اجتماعا سيعقد 
مطل�ع األس�بوع املقب�ل مع قس�م 
التشغيل املركزي يف محافظة البرصة 
لوضع اآللية التي سيتم اعتمادها يف 
مكتب التشغيل املستحدث كما سيتم 
بحث اس�تحداث مكاتب للتشغيل يف 

جميع الحقول النفطية.

س�ريت  “وول  صحيف�ة  ن�رشت 
جورن�ال” األمريكي�ة تقري�را، تحدثت 
في�ه عن االقتص�اد األمريك�ي الذي قد 
ال يصمد حتى الس�نة القادمة للتعايف، 
لذل�ك يتعنينّ ع�ى الكونغ�رس التعامل 
برسع�ة مع الوض�ع لتخفي�ف املعاناة 
وإنقاذ العائالت.وقال�ت الصحيفة، إن 
االقتص�اد األمريك�ي تعاىف م�ن صدمة 
ف�ريوس كورون�ا بش�كل أرسع مم�ا 
االقتصادي�ني، ولك�ن  توقع�ه معظ�م 
األم�ور ل�م تع�د إىل ِنصابه�ا وأصب�ح 
إح�راز املزيد من التق�دم أكثر صعوبة.

م�ا  بمق�دار  األم�ر  يتعل�ق  وعندم�ا 
يمكن فعله ملس�اعدة االقتص�اد الكي، 
أك�دت الصحيفة أن نظ�ام االحتياطي 
الفي�درايل مقيد وال يمكنه فعل أي يشء 

بش�كل مبارش ملس�اعدة العاطلني عن 
العم�ل الذين انقطعت عنه�م اإلعانات 
اإلضافي�ة الت�ي كان�وا يتلقونه�ا م�ن 
الدولة.له�ذا الس�بب، يج�ب أال ينتظر 
الكونغ�رس حتى ي�ؤدي الرئيس بايدن 
اليم�ني الدس�توري، ويتح�رك برسعة 
ويرس�ل  والوالي�ات  العائ�الت  إلغاث�ة 
حزمة إعانات تتضم�ن تمويل املدارس 
ه�ذا  س�يتطلب  الف�ريوس.  ملكافح�ة 
األم�ر تن�ازالت م�ن جمي�ع األط�راف، 
ألن الوق�ت م�ن ذه�ب يف ه�ذه الحالة.

وذكرت الصحيفة أن االقتصاد انهار يف 
ش�هري آذار/ مارس ونيسان/ أبريل، 
حيث فقد 25 ملي�ون عامل وظائفهم، 
منهم 17 مليوًنا كانوا قد ُفصلوا بشكل 

مؤقت. 

استحداث مكتب لتشغيل العاطلين 
عن العمل في حقل غربي القرنة 2

»وول ستريت«: االقتصاد األميركي 
مشلول وقد ال يصمد حتى 2021 

اتفــاقات خــارج سلطة المـركـز.. أحــزاب كـردية 
تطالب بالتحقيق والحكومة تلتزم الصمت 

البارزانيون يرهنون نفط اإلقليم

املراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي
رغ�م تحذيرات العراق للرشكات النفطية من 
توقي�ع أي عقد مع كردس�تان الع�راق دون 
علمها , إال أن اإلقليم يرص عى عقد اتفاقات 
مهين�ة م�ع رشكات نفطي�ة بع�د الحصول 
ع�ى تطمينات م�ن بعض الكتل السياس�ية 
عى تس�ويف أية عقوبات ضد كردس�تان أو 
ال�رشكات املتعاقدة معها , ما ش�جعها عى 
التم�ادي يف عقوده�ا غ�ري الرشعي�ة , ولعل 
أخطره�ا االتف�اق م�ع تركيا الحت�كار نفط 
اإلقلي�م بعق�د مدت�ه 50 عام�ا ، فحكوم�ة 
إقليم كردس�تان ال تؤمن بيشء اسمه قانون 
املوازنة وال يوجد هناك ش�فافية لعدم وجود 
حسابات ختامية لديها أسوة ببغداد , وهناك 
تقاس�م لحق�ول النف�ط واملناف�ذ يف إقلي�م 
كردستان بني الحزبني الديمقراطي والوطني 
الكردستاني وهناك تهريب عى صعيد النفط 
وع�رب املنافذ غ�ري الرس�مية, وكل ذلك بعلم 

بغداد.
كتلة التغي�ري الكردية طالبت ، حكومة إقليم 
كردستان بالكشف عن اتفاق ال� 50 سنة مع 
تركيا وع�دم ’’املقامرة’’ بحق�وق املواطنني، 
وقامت االحزاب الكردية الرئيس�ية بتخريب 
أنب�وب النف�ط، حت�ى ينش�غل ال�رأي العام 
الك�ردي وأح�زاب املعارضة وتك�ون فرصة 
لع�دم تمرير االتفاقية عرب برملان كردس�تان 
وحتى تعلم بها الحكومة االتحادية يف بغداد, 
فحق�وق املواطنني أوىل من اخت�الق األزمات 
واكتناز األموال عى حس�ابهم, وعى حكومة 
بغ�داد توجي�ه أس�ئلة لحكوم�ة اإلقليم عن 

االتفاقي�ة مع تركيا.مختص�ون أوضحوا أن 
اإلقلي�م يه�رب النفط ويتعاق�د مع رشكات 
دون عل�م بغ�داد , واالخرية اكتف�ت بالتنديد 
خوفا ع�ى مصالحها  مع العائل�ة الحاكمة 
يف اإلقليم , فالس�كوت عن تلك الجرائم يأتي 
مقابل تأييدهم املطلق لوالية ثانية للكاظمي 
, لك�ن االخط�ر يف تلك االتفاق�ات رهن نفط 
اإلقليم لركيا ملدة خمس�ني عاما مقابل ثمن 

بخ�س وتأييد حكومة أنقرة لإلقليم يف جميع 
جرائمه بحق أبنائه من الش�عب الكردي , أما 
بغ�داد فهي تق�ف موقف املتف�رج وتوقعات 
بعدم مساءلة حكومة أربيل عى ذلك االتفاق 
ألن الجميع متفقون عى دعم عائلة بارزاني 
س�واء الحكوم�ة أو الكتل السياس�ية.ويرى 
املخت�ص بالش�أن االقتصادي س�الم عباس 
يف اتص�ال مع )املراقب العراق�ي(: أن معظم 

اتفاقات اإلقليم النفطية س�واء مع رشكات 
عاملي�ة أو م�ع تركي�ا الحت�كار النف�ط ملدة 
خمس�ني عاما ما زال عليها تكتم ش�ديد من 
قب�ل حكومة كردس�تان الع�راق، وقد عدها 
برملانيون بأنها باطلة , والدعوات التي توجه 
لحكوم�ة بغ�داد بالتحقيق بتل�ك العقود لم 
تلَق اهتماما من قبلها , وذلك لس�ببني ,االول 
: ع�دم رغبة الحكوم�ات العراقي�ة جميعها 

باالحت�كاك مع اإلقليم يف ه�ذا الجانب وكأنه 
اع�راف رس�مي , والثاني: وه�و األهم وهي 
املجام�الت السياس�ية ب�ني بغ�داد وأربي�ل , 
فالكت�ل السياس�ية جميعه�ا ترغ�ب بدع�م 
ك�ردي يف ح�ال فوزه�ا باالنتخاب�ات , لذلك 

فالكرد مطمئنون بعدم مساءلتهم.
وتاب�ع عب�اس: أن االتف�اق م�ع تركي�ا هو 
األخط�ر , فالنف�ط امله�رب من قب�ل اإلقليم 
يذه�ب إىل إرسائيل عرب تركي�ا , لذلك تم عقد 
اتف�اق ملدة 50 عاما مع األت�راك لضمان بيع 
النف�ط عرب مين�اء جيه�ان ,فاإلقليم يرفض 
تنظي�م موازنة حت�ى تبقى عملي�ات رسقة 
ثروات كردستان دون محاسبة واليتم كشف 
االم�وال التي تتقاضاها حكوم�ة اإلقليم من 
رشكات النفط والتي تذهب لحسابات عائلة 
بارزاني يف أوروبا وأمريكا , ومن ثم يطالبون 
وه�م  موظفيه�م  روات�ب  بتس�ديد  بغ�داد 
يعلمون أن حكومة الكاظمي س�تنفذ جميع 
مطالبهم .من جهته يقول املختص بالش�أن 
االقتصادي عبد الحس�ني الش�مري يف اتصال 
م�ع ) املراقب العراق�ي(: إن تصاع�د الجدل 
يف أوس�اط السياس�يني األكراد بعد افتضاح 
ي وقعته إدارة اإلقليم مع  حقيقة اتف�اق رسنّ
حكومة أردوغان لتصدير النفط ملدة خمسني 
عاما دون أخ�ذ موافقة الربمل�ان الكردي وال 
علم حكومة بغداد هي مخالفات دس�تورية 
وقانوني�ة رصيحة, وحكومة اإلقليم تتملص 
م�ن الحض�ور إىل الربملان خوفا من األس�ئلة 
املحرجة وافتضاح حقيقة رهن نفط اإلقليم 

لركيا.

أعل�ن البن�ك ال�دويل عن رص�د 12 ملي�ار دوالر 
لرشاء لقاحات وأدوية مضادة لفريوس كورونا 

واختبارات كشفه، وتوزيعها عى 112 بلدا.
وقال رئي�س البنك الدويل ديفي�د مالباس خالل 
اجتماع وزراء املالية ومحافظي البنوك املركزية 
ل�دول مجموع�ة العرشي�ن الي�وم الجمعة، إن 

البنك ال�دويل يدير برامج للتعام�ل مع الطوارئ 
الصحية يف 112 دولة.

وتابع: “نحن سنس�تخدم اآللية العاجلة لرصد 
12 ملي�ار دوالر ل�رشاء اللقاح�ات وتوزيعها”، 
مضيفا أن العمل جار عى اس�تثمار 4 مليارات 
إضافي�ة يف إنت�اج وتوزي�ع اللقاح�ات املضادة 

لكورونا.
م�ن  ج�زء  ه�ذا  أن  إىل  يش�ار 

الحزم�ة املالية التي ق�رر البنك الدويل 
تخصيصه�ا ملعالجة آثار الوب�اء حتى 30 

يوني�و 2021، ويبل�غ حجمه�ا اإلجم�ايل 160 
مليار دوالر.

شركات وهمية مسجلة لدى وزارة التجارة تهرب االموال الى الخارج
ع�دت وزارة التج�ارة، وج�ود 80 ال�ف 
رشك�ة مس�جلة لديھ�ا ال تتناس�ب مع 
نش�اط القطاع الخ�اص يف الب�الد وفق 
اك�دت  فیم�ا  املس�موحة،  انش�طتھا 

تحركھا لتصفیة املخالفة منھا.
وقال مدير عام دائرة تس�جیل الرشكات 
يف ال�وزارة رش�اد خلف ھاش�م ، ان عدد 
ال�رشكات املس�جلة وص�ل اىل 80 ال�ف 
رشك�ة وھذا العدد يف تزاي�د اذ يصل عدد 
ال�رشكات التي تس�جل يومیا بین 15 اىل 
30.واضاف ان دائرة التسجیل ھي الجھة 
الرقابیة الخاصة بثبوت املعلومات اذا ما 
كانت من ضمن رشوط القانون من دون 
التدخل بنش�اطات الرشك�ة التي تكون 
من صالحیات الجھات الرقابة التجارية 
كمديري�ة مكافح�ة الجريم�ة املنظم�ة 
ودائرة غس�یل االم�وال يف البنك املركزي، 
موضح�ا ان القانون اش�رط لتس�جیل 
الرشكات تقديم وثائق ولیس�ت انشطة 
ل�ذا نحن كجھة نوث�ق املعلومات لتزويد 

الجھات ذات العالقة بھا واملذكورة انفا.
وكشف ھاش�م عن تشكیل لجنة ممثلة 
باملخاب�رات واالمن الوطن�ي وممثل عن 
دائرة تس�جیل الرشكات لزي�ارة مواقع 
ال�رشكات ومعرفة نوع النش�اط وبدأت 
تقدي�م تقارير.واس�تطرد بالق�ول: ھذا 
الك�م الھائل م�ن الرشكات املس�جلة يف 
الع�راق ال يتالئ�م م�ع نش�اط القط�اع 

الخ�اص يف الع�راق وال�ذي يعم�ل وفق 
انش�طتھا املس�موحة فض�ال ع�ن عدم 
وج�ود موازن�ة ملن�ح ال�رشكات عق�ود 
حكومی�ة ملزاول�ة عملھا.واش�ار اىل ان 
تعدي�ل قان�ون الرشكات رقم 17 لس�نة 
الغ�اء  ال�رشكات  ملس�جل  ات�اح   2019
وشطب الرشكة بعد ان كانت محصورة 
بی�ن املس�اھمین وق�د اصدرن�ا كت�اب 

تصفیة الرشكات اس�تنادا الحكام املادة 
158 ثانی�ا م�ن قانون ال�رشكات املعدل 
التي منحت صالحیات ملسجل الرشكات 
امھال الرشكات كاف�ة 60 يوما يف حالة 
عدم ت�دارك اوضاعھا وبعكس�ه س�یتم 
الس�یرباجراءات التصفی�ة للتوص�ل اىل 
العدد الحقیق�ي وھو 20 الف رشكة من 
الرشكات الفعلیة املس�جلة التي تمارس 
نشاطھا.وكش�ف عن وجود رشكات لم 
تمارس نشاطھا من 15 عاما لذا وجھنا 
القس�م املعن�ي لجردھ�ا واص�دار كتب 
تعمیم وانذار بحس�ب املدة املذكورة انفا 

اذا لم تتم تسوية أوضاعھا.

البنك الدولي يرصد 12 مليار دوالر لشراء 
لقاحات وأدوية مضادة لكورونا
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مع اقتراب انعقادها..

المراقب العراقي/ متابعة
وال يخف�ى ع�ى أح�د أّن الس�عودّية تواجه 
جريم�ة  بينه�ا  كب�رة  دولّي�ة  مش�اكل 
املع�روف،  الس�عودّي  الصح�ايفّ  تقطي�ع 
جم�ال خاش�قجي، داخل قنصلّي�ة بالده يف 
اسطنبول، وحرب اليمن التي أماطت اللثام 
ع�ن وج�وه ح�كام آل س�عود، ناهي�ك عن 
سجناء الرأّي واملدافعات عن حقوق اإلنسان 
يف الس�عودية وبعض كبار األمراء املنافسني 
لويل العهد الحايل محمد بن سلمان، وأبرزهم 
محم�د بن نايف )61 عام�ا( وأحمد بن عبد 
العزي�ز )78 عاما( والل�ذان تم اعتقالهما يف 
آذار خ�الل حملة »القضاء عى املنافس�ني« 

ضد كبار أفراد العائلة املالكة.
وخ�الل لقاء مب�ارش عرب وس�ائل التواصل 
حقوقّي�ة  منظم�ات  قدم�ت  االجتماع�ّي، 
وش�قيقة الناش�طة الهذلول أدل�ة حّية إىل 
لجن�ة تق�ي حقائ�ق بريطانّي�ة تحق�ق 
يف ظ�روف احتج�از األمري�ن الس�عوديني 
والهذل�ول، ومن بني لجان حقوق اإلنس�ان 
الت�ي تش�ارك يف اللق�اء »هيوم�ن رايت�س 
 »Freedom Now ووت�ش«  و«الحري�ة اآلن
»مب�ادرة  و   »QST»و  »DAWN »داون  و 
الحري�ة« و »مينا« لحقوق اإلنس�ان والتي 
اللجن�ة الربملانّي�ة  س�تقدم أدل�ة حّي�ة إىل 
الت�ي تحق�ق يف ظ�روف احتج�از املعتقلني 

السياسيني السعوديني.
وتنعقد جلسة األدلة الحّية املُدينة النتهاكات 
الس�لطات الس�عودّية وس�ط دعوات لدول 
مجموعة العرشي�ن ملقاطعة قمة مجموعة 
ال�20 االقتصادّية، التي تستضيفها الرياض 
أواخ�ر ترشين الثان�ي املقب�ل، حتى إطالق 
واملعتقل�ني  الحقوقي�ني  النش�طاء  رساح 
داخل زنازين اململكة، وس�يرتأس الجلس�ة 
رئي�س لجنة تقي الحقائق، عضو الربملان 
املحافظ، كريس�بني بالنت، بمشاركة اثنني 
من زمالئه يف اللجنة، املتحدثة باس�م حزب 
الديمقراطيني األحرار للش�ؤون الخارجية، 
ليى موران، والنائب املحافظ ،عمران أحمد 
خان، إىل جانب املستشارة القانونّية هايدي 

ديجكستال.
ومن الجدير بالذكر أّن لجنة تقي الحقائق 

ل�دى  الس�عودّي  الس�فر  م�ع  اجتمع�ت 
بريطاني�ا، خالد ب�ن بندر، ودع�ت حكومة 
بالده للمش�اركة يف الجلسة، لكن السعودية 
ل�م تس�تجب بع�د للدع�وة. وكان الس�فر 
الس�عودّي ق�د رصح لصحيف�ة الغارديان 
الربيطانّية، أّن الرياض »تدرس« العفو عن 
الناشطات املعتقالت، وبينهن لجني الهذلول 
املرضب�ة ع�ن الطع�ام منذ أس�بوعني، قبل 

استضافة قمة مجموعة ال�20.
وكش�ف ابن رئيس االستخبارات السعودّية 
الس�ابق، بن�در ب�ن س�لطان، وخليفت�ه يف 
س�فارة اململكة يف لندن، أّن نقاش�ًا يدور يف 
وزارة الخارجّية بش�أن ما إذا كان استمرار 
احتج�از الناش�طات يكلف اململك�ة رضراً 
سياس�ياً يفوق ج�دوى اعتقاله�ن، مدعّياً 
أّن  إىل  توص�ل  ق�د  الس�عودّي  القض�اء  أّن 

الناش�طات مذنبات بأكثر من مجرد الدفاع 
عن الحق يف القيادة.

وباعتبار أّن الس�عودّية ه�ي الرئيس الحايلّ 
ملجموعة ال�20 لالقتصادات الكربى، فشلت 
الرياض بتلميع س�جلها »املُشني« يف حقوق 
اإلنس�ان، والتي أنفقت ملي�ارات الدوالرات 
عى اس�تضافة فعاليات ترفيهّي�ة وثقافّية 
ورياضّي�ة كربى، واعتمدتها كاس�رتاتيجّية 
مقص�ودة لح�رف األنظ�ار ع�ن جرائمه�ا 
املتفش�ّية، وخاص�ة بعد مطالب�ات الربملان 
األوروب�ّي بوضع مل�ف حقوق اإلنس�ان يف 

ُصلب كل مناقشات مجموعة ال� 20.
ُيذكر أّن املفوضية السامية لحقوق اإلنسان، 
التابعة لألّمم املتحدة، انتقدت بشكل الذع يف 
وقت س�ابق، املحاكمة الس�عودّية يف قضّية 
مقتل الصحايفّ جمال خاش�قجي، وشّددت 

عى رضورة مقاضاة املس�ؤولني عن مقتله 
ووجوب ص�دور أحكام تتناس�ب مع حجم 
الجريم�ة، وذل�ك يف رٍد ع�ى األح�كام الت�ي 
أصدرته�ا الس�عودية ح�ول تل�ك القضّية، 
معتربًة أّنها تفتقر للش�فافية، وأّن القضية 
ش�ابها خلل يف تحديد املسؤولني الحقيقيني 

عن الجريمة.
كذل�ك، ق�ادت منظم�ة “هيوم�ن رايت�س 
ووتش” املعنية بالدفاع عن حقوق اإلنسان، 
والت�ي تتخذ من مدينة نيوي�ورك األمريكّية 
مق�راً لها، حمل�ة عاملّي�ة لتحرير نش�طاء 
الس�عودية بش�كل  الس�لطات  تحتجزه�م 
غ�ر قانون�ّي ومحاس�بة املس�ؤولني ع�ن 
انتهاكات س�ابقة، وذلك قبل قمة افرتاضية 
تعقدها املجموعة، يف اململكة، أواخر الشهر 
الحايلّ، وذكرت املنظمة، يف بيان، أّن رئاس�ة 

مجموع�ة ال�20 منحت حكوم�ة ويل العهد 
الس�عودّي محمد ب�ن س�لمان »درجة غر 
مس�تحقة من الهيبة الدولّي�ة« بالرغم من 

اعتدائها املس�تمر عى الحريات.
الس�عودية  ذل�ك، خ�رت  كل  إىل  إضاف�ة 
انتخاب�ات مجل�س حق�وق اإلنس�ان، التي 
َجرت قبل أسابيع، يف قاعة الجمعّية العامة 
للمنظمة الدولّية، والذي يضم 47 دولة حول 
العال�م، وكانت آس�يا واملحي�ط الهادئ هي 
املنطق�ة الوحيدة التي ج�رى التنافس عى 
تمثيله�ا يف انتخاب�ات 2020، حيث حصلت 
الس�عودية، الرئيس الحايلّ ملجموعة ال� 20 
االقتصادّي�ة، ع�ى أقل األصوات ب�ني الدول 
املتنافس�ة، فيم�ا يتطل�ب الف�وز بعضوية 
املجلس الحصول ع�ى ثلثي أصوات أعضاء 

الجمعية العامة أي نحو 193 دولة.

ال تكّف الهيئات الحقوقّية الدولّية والناشطون في مجال حقوق اإلنسان عن تحركاتهم للضغط على السلطات 
السعودية إلطالق سراح الناشطين البارزين وال سيما لجين الهذلول الناشطة السعودية المعروفة في مجال 

حقوق المرأة، فضاًل عن ولي عهد السعودية السابق محمد بن نايف، وشقيق الملك أحمد بن عبد العزيز، فيما 
ال تبدي المملكة أّي تعاون في هذا المجال رغم االنتقادات الدولّية المكثفة والدعوات المكررة للرضوخ 

للقوانين اإلنسانّية واألخالقّية.

المراقب العراقي/ متابعة
حس�م مستش�ار الرئيس األمركي املنتخب جو 
باي�دن، املحام�ي ج�و بوي�ر، الجدل ال�ذي كان 
قائما يف الساعات املاضية حيال حظوظ الرئيس 
دونالد ترامب بقل�ب نتائج االنتخابات وتغيرها 
ملصلحته من خالل الدعاوى القضائية التي تقّدم 
به�ا للطعن بنتائج االنتخاب�ات يف أكثر من والية 

أمركية.
وق�ال املحام�ي ب�وب بوي�ر إن فري�ق ترام�ب 
القانوني خر 28 دعوى قضائية يف غضون 17 
يوما، وأضاف: “إنه�م ال يخرون فقط دعاوى 

قضائية، إنهم يخرون أيضا محاميهم”.
وأك�د املحام�ي بوير أن الرئي�س ترامب “يحاول 
تمزيق األص�ول التي ترع�ى الديمقراطية، لكنه 
فش�ل يف ذل�ك، حي�ث ب�دت القوان�ني راس�خة 
وقوية”، حس�ب ما أفادت مراس�لة سكاي نيوز 

عربية يف العاصمة واشنطن.

وذّك�ر بوي�ر أن وزارة األمن الوطني التي س�عى 
ترام�ب إىل التأثر عليها حس�مت الجدل، وقالت 
إن “ادعاءات�ه بحصول تزوير غر صحيحة، وإن 
االنتخاب�ات كان�ت األكثر أمنا ونزاه�ة يف تاريخ 
أم�ركا”.  وخت�م أن “مزاعم ترام�ب وإجراءاته 

القانونية مكتوب لها الفشل”.

المراقب العراقي/ متابعة...
اعتدى جنود االحتالل الصهيوني، السبت، بالرضب املربح عى ثالثة 
ش�بان فلسطينيني، عند حاجز عسكري بالقرب من بلدة بيت فجار 

جنوب بيت لحم بالضفة الغربية املحتلة.
وأفادت مصادر فلسطينية، بأن جنود العدو نصبوا حاجزا عسكريا 
عى مدخل بيت فجار الرئييس، وأوقفوا ثالثة شبان، وانهالوا عليهم 
بالرضب املربح، ما أدى إىل إصابتهم برضوض، نقلوا إىل مستش�فى 

بيت جاال الحكومي، لتلقي العالج.
ويف س�ياق متصل اعتقلت قوات العدو 6 مواطنني فلس�طينيني من 

الضفة بعد عملية دهم وتفيش.
ويف محافظ�ة طولك�رم، تمركزت ق�وة احتاللي�ة يف منطقة مربعة 

حنون، حيث اندلعت مواجهات مع الشبان.
ويف مدينة نابلس، ش�هد حاجز بيت فوريك رشقي املدينة يف ساعات 
متأخرة من مس�اء أمس إغالق�ا تاما أعقبه تفجر الجنود جس�ما 

مشبوها عى الحاجز.
يش�ار إىل أن قوات العدو الصهيوني تواصل حمالت االعتقال والدهم 
والتفتي�ش اليومي�ة، ويتخلله�ا إره�اب الس�كان وخاصة النس�اء 

واألطفال، ويندلع عى إثرها مواجهات مع الشبان الفلسطينيني.

قوات االحتالل تعتدي 
على ثالثة فلسطينيين وتعتقل 

ستة من الضفة

المراقب العراقي/ متابعة...
تمكنت قوات الجيش واللجان الش�عبية اليمنية، من استعادة معسكر 
ماس االس�رتاتيجي الذي كان تحت سيطرة قوى العدوان السعودي، يف 

مدينة مأرب.
وقالت مص�ادر يمنية، إن املعس�كر ُيعترب اكرب قاعدة عس�كرية غرب 

مأرب واهم خطوطها الدفاعية.
وم�ع تحرير ماس تدخ�ل مدينة مأرب تحت الس�يطرة النارية للقوات 

اليمنية املشرتكة، ويتمهد الطريق لدخول املدينة وتحريرها بالكامل.

اليمنيون يستعيدون »ماس«
 من قبضة العدوان

المراقب العراقي/ متابعة...
هي�ل”  “ذا  صحيف�ة  أف�ادت 
األمريكي�ة، ب�أن الرئي�س املنتخب 
جو بايدن اختار مس�اعده انتوني 
وزي�ر  منص�ب  لش�غل  بلينك�ن 
الخارجية عى أن يكون اإلعالن عن 

هذا القرار األسبوع املقبل.
ونقل�ت الصحيف�ة ع�ن مص�ادر 
مقربة من باي�دن قولها إن “خيار 
وزي�ر  ملنص�ب  بالنس�بة  باي�دن 
الخارجي�ة األمريك�ي املقب�ل كان 
محصورا بني بلينكن والس�يناتور 
كري�س كونز م�ن والي�ة ديالوير” 
مش�رة إىل أن باي�دن اتخ�ذ قراره 
بالفعل ووقع اختياره عى بلينكن.

ويعمل بلينكن حاليا مستشارا أوال 
للسياس�ة الخارجية لحملة بايدن 
وش�غل مناصب رفيعة يف منظومة 
السياس�ة الخارجية يف إدارتي بيل 
كلينت�ون وباراك أوبام�ا عى مدى 

3 عقود.
وكان آخ�ر املناص�ب التي ش�غلها 
وزي�ر  نائ�ب  منص�ب  بلينك�ن 
الخارجية األمريك�ي ما بني عامي 

2015 و2017.

بايدن يختار بلينكن لمنصب وزير 
الخارجية األميركي

المراقب العراقي/ متابعة...
م�دد الرئي�س ال�رويس فالديم�ر 
بوتني، رسيان اإلجراءات التقييدية 
الت�ي فرضته�ا موس�كو، ردا عى 
عقوب�ات غربية فرض�ت قبل ذلك 
بحق مؤسسات وأفراد من روسيا.

وتم نرش املرسوم الرئايس الخاص 
بذل�ك، ع�ى البواب�ة اإللكرتوني�ة 
الرس�مية للمعلوم�ات القانوني�ة 
للكرملني. وأشارت الوثيقة، إىل أن 
ه�ذه العقوب�ات املضادة س�تبقى 
س�ارية املفعول حت�ى 31 كانون 

األول 2021.
وتم يف املرسوم، اإليعاز إىل الحكومة 
الروس�ية، بضمان تحقيق التدابر 

الرضورية، لتنفيذ املرس�وم، وإذا 
لزم األمر، تقديم مقرتحات لتغير 
مدة رسيان القيود. ودخل املرسوم 

حيز التنفيذ من تاريخ توقيعه.

بوتين يمدد العقوبات الجوابية 
ضد الغرب

صحيفة فرنسية: ابن سلمان الخاسر األكبر 
من رحيل ترامب

هآرتس: االنسحاب من االتفاق النووي تسبب 
بفشل ذريع ألميركا وإسرائيل

ترامب يخسر 28 دعوى قضائية
 خالل 17 يومًا!

أخبار من الصحف والمجالت

المراقب العراقي/ متابعة...
نرشت صحيف�ة »لوباريزيان« الفرنس�ية 
تقري�را، تحدث�ت في�ه ع�ن أب�رز الزعماء 
املترضرين من انتخاب جو بايدن وخسارة 
األمريكي�ة  باالنتخاب�ات  ترام�ب  دونال�د 

األخرة.
وقال�ت الصحيفة يف تقريره�ا، إن هزيمة 
ترامب سّببت صدمة كبرة لعدد من القادة 
الش�عبويني واملس�تبدين يف أنح�اء العالم، 
حت�ى أن معظمهم لم يجرؤ عى تهنئة جو 

بايدن خوفا من غضب ترامب.
واعتربت الصحيفة أن ويل العهد السعودي 
محم�د ب�ن س�لمان، ه�و الخ�ارس األكرب 
يف ه�ذه املعرك�ة. ويف ه�ذا الس�ياق، يقول 

باس�كال بونيفاس، مدي�ر معهد العالقات 
الدولي�ة واالس�رتاتيجية يف فرنس�ا: »ل�ن 
يتمكن ابن سلمان بعد اآلن من الوصول إىل 
البيت األبيض مبارشة عن طريق العالقات 
الشخصية املميزة مع جاريد كوشنر، صهر 
دونال�د ترام�ب ومستش�اره الدبلومايس، 
الذي كان يغض الطرف عن جميع املشاكل 
الت�ي يت�ورط بها، مث�ل قضي�ة الصحفي 

املقتول جمال خاشقجي«. 
وكان ترام�ب ق�د ربط عالق�ات وثيقة مع 
اململك�ة وأب�رم معه�ا صفق�ات أس�لحة 
ضخم�ة دعم�ا لحربها عى اليم�ن، وعمل 
معها عى تقوي�ض أركان النظام اإليراني 

من خالل خنقه اقتصادًيا.

المراقب العراقي/ متابعة ...
أك�د الكات�ب اإلرسائي�ي حيم�ي ش�ليف، يف مق�ال 
بصحيف�ة “هآرت�س” العربي�ة، أن ق�رار الرئي�س 
األمريك�ي الخ�ارس دونال�د ترامب، االنس�حاب من 
االتفاق النووي مع إيران تبني أنه فشل ذريع، سواء 
بالنس�بة للرئي�س أو بالنس�بة لإلدارة، وباألس�اس 

بالنسبة لرئيس حكومة االحتالل بنيامني نتنياهو.
وق�ال ش�ليف، إن هن�اك عالقة عكس�ية تماما بني 
الص�ورة التي بناها نتنياهو لنفس�ه وبني سلس�لة 
الف�رص الت�ي فوته�ا وإخفاقات�ه الفعلي�ة، وبدال 
من التعاون م�ع إدارة باراك أوباما والتأثر بش�كل 
مبارش ع�ى االتفاق الن�ووي، فض�ل نتنياهو إثارة 
الغضب والخروج بش�كل محموم ضد االتفاق الذي 
تم التوصل إليه بدونه، وتجاهل الرأي األكثر إيجابية 

ملعظم الخرباء يف العالم، وضخم عيوب االتفاق.
وم�ع تش�ديد السياس�ة األمريكي�ة الت�ي تتمث�ل 
ب�”الضغط بالحد األعى”، رجح شليف، أن “طهران 
لن تنحرف عن مس�ارها خالل الفرتة القصرة التي 

بقيت لحني دخول بايدن إىل البيت األبيض”.
ونب�ه الكات�ب إىل أن “نتنياه�و أدرك هذا األس�بوع 
أن األم�ر ق�د انتهى، وترامب يف طريق�ه إىل الخارج، 
ومخزون اليورانيوم املخصب املوجود لدى اإليرانيني 
ه�و أكثر مما كان عند التوقي�ع عى االتفاق األصي 
قب�ل خمس س�نوات”، معتق�دا أن “بايدن س�ير 
بالتعاون م�ع نتنياهو، حتى يف بلورة إعادة صياغة 
االتف�اق النووي مع إيران، ولكن فقط عندما يقتنع 
بأن نتنياهو يسعى للتوصل إىل اتفاق محسن وليس 

إىل التخريب”.

االحد 22 تشرين الثاين 2020 العدد 2464 السنة العاشرة

أدلّة حّية عن االعتقاالت المرّوعة للسعوديين 
قد تدفع العالم لمقاطعة قمة العشرين

المراقب العراقي/ متابعة...
أك�د وزير الدف�اع الرتك�ي خلويص أكار، الس�بت، 
أن جيش بالده س�يتوجه قريب�ا إىل أذربيجان، وأن 

القوات الربية أكملت تحضراتها يف ذلك اإلطار.
ونقلت وكال�ة أنباء األناضول ع�ن أكارا قوله: “يف 
املس�تقبل القريب، س�يتوجه جنودنا إىل أذربيجان 
ألداء واجبهم. وقد أكملت القوات الربية تدريبها”.

الجدي�ر بالذك�ر أن�ه يف 17 ترشي�ن الثان�ي، وافق 
الربمل�ان الرتكي عى مرس�وم رئي�س الجمهورية، 
رجب طيب أردوغان، بش�أن إرس�ال عسكريني إىل 
أذربيجان بهدف املشاركة يف مهمة روسية – تركية 
ملراقبة وقف إطالق النار يف إقليم ناغورني قره باغ.
يذكر أن أرمينيا وأذربيجان وقعتا برعاية روس�يا، 
اتفاقا لوقف إطالق النار يف ناغورني قره باغ، دخل 
حي�ز التنفيذ يف ال�� 10 من ترشي�ن الثاني الحايل، 
وأعلن الكرملني أن الرئيس الرويس فالديمر بوتني 
ونظ�ره األذربيجاني إلهام عليي�ف ورئيس وزراء 

أرميني�ا نيك�ول باش�ينيان وقعوا إعالنا مش�رتكا 
حول وقف شامل إلطالق النار يف قره باغ.

وينص إعالن وقف إط�الق النار عى توقف القوات 
األرميني�ة واألذربيجاني�ة عن�د مواقعه�ا الحالية، 
وانتش�ار قوات حفظ السالم الروس�ية عى امتداد 
خ�ط التماس يف قره ب�اغ واملمر الواصل بني أرايض 

أرمينيا وقره باغ.

تركيا تعتزم إرسال قوات إلى أذربيجان قريبًا



  يف حبراك يبراوح بني التشبدد واملرونة، والتصبر والتململ، والتحمل 
والهسبترييا، تعلو بني الحني واآلخر أصوات سياسيني وناطقني باسم 
كتل وقوائبم ولجان برملانية وأحزاب ومسبؤولني، وقبل هؤالء أصوات 
مواطنني كانت قد ُبحت من املطالبة بإقرار مشباريع أو قوانني، سببق 
لهبا ان طرحت عبى طاولة مجلس النبواب بدوراته السبابقة، إال أنها 
أجلبت من فصل ترشيعي اىل ثاٍن، ومنه اىل ثالث ثم عارش اىل أن أدرجت 
يف رفبوف عليبا، فعالها الراب وغبار النسبيان، وباتت قوتبا لب )دودة 

األرض(.
من هذه املشباريع مبرشوع قانون يمنع مزدوجي الجنسبية من تويل 
مناصب حكومية، الذي سببق له أن أقر داخل مجلس الوزراء، وأرسبل 
إىل مجلبس النواب إلقراره ولكن، )نامت عليه الطابوگة(.  وهو يشبمل 
املناصب السيادية من وزراء ونواب ومحافظني وسفراء وضباط، وخريرّ 
مزدوجبي الجنسبية بالتخيل عن مناصبهم أو جنسبياتهم املكتسببة. 
وكاملعتباد ذهببت فيه القوائبم والكتل كل اىل مذهبب، فمنهم من عده 
مخالفا للدسبتور، ومنهم من عده مطابقا له، ولكل حججه وأسبابه. 
فمبن قبال بمخالفته اعتمد عى ان الدسبتور سبمح للعراقي بازدواج 
الجنسية ماعدا املناصب السبيادية املتمثلة بالرئاسات الثالث واألمنية 
كوزيري الداخلية والدفاع. ومن قال بموافقته الدسبتور فقد تذرع بأن 
عبدداً كبرياً من حاميل الجنسبية املزدوجة هم معارضبون، هربوا من 
ظلبم النظام السبابق اىل دول منحتهم اإلقامة ومن ثم الجنسبية ومن 

غري املنصف استبعاد هؤالء.
إن الدسبتور العراقبي وقانون الجنسبية العراقية قد أجبازا للمواطن 
العراقي حيازة جنسبية بلد آخر، إذ أن أعبداد العراقيني الذين فروا من 
وطنهبم يف الربع األخري مبن القرن املنرصم بلغت رقما اليسبتهان به، 
ومنهم نسبة عالية من ذوي الكفاءات والشهادات العليا والتخصصات 
النبادرة عامليبا، ومنهم مبن تببوأ مناصب مرموقبة يف تلكبم البلدان، 
وأغلبهم تصاهر وتناسب يف زيجات مكونني أرسا شق أبناؤها طريقهم 
يف مجاالت الدراسة والعمل يف شتى املجاالت. أما فيما يخص من عاد اىل 
أحضان بلده العراق وشبغل منصبا رئاسيا او وزاريا أو خاصا او حتى 
موظفا بسبيطا فيبه، فمن األوىل ببان يكون والؤه لبلبده األم ولو كان 
يحمل جنسبية بلد غريه، الكما حصل مع وزير الكهرباء السبابق أيهم 
السبامرائي، ووزير الدفاع حازم الشبعالن، ووزير التجارة عبد الفالح 
السبوداني، وغريهم من الذيبن بان انتماؤهم ووالؤهبم عى حقيقته، 
وتبني زيف والئهم لجنسيتهم العراقية وانصياعهم وانقيادهم لجنسية 
البلد الذي آواهم، فنراهم عاثوا بالبلد فسادا غري آبهني بماله، ونهبوا ما 
كان تحت ترصفهم بحكم املنصب والجاه، وشبدوا بعد فعلتهم الرحال 

اىل بلدهم الثاني، لتفريغ حمولتهم هناك معترينه بلدهم األول.
والحكومة -الحالية فضال عن السابقة- مطالبة بان تالحق هؤالء عن 
طريق اإلنرببول أينما حلوا يف بقاع األرض، وانتزاع ماسبلبوه من حق 
العراقيبني العام وإنزال الحكبم العادل بحقهم، وأن التدع الجنسبيات 
الهجينة حاجزا أمام إحقاق الحق وفرض سبلطة القانون، ليعتر بهم 
املسؤولون الجدد من حملة الجنسبيات األخرى والوالءات واالنتماءات 
الثانية، السبيما وقد اعتى اليوم مناصب قيادة الوزارات -واألعى منها 
أيضبا- من يمتلكون بعلبم الجميع ودرايتهم جنسبيتني.. ويعلم عالم 
الغيب وحده ما يحملونه من جنسيات ثالثة ورابعة وعارشة... فإىل أية 

جنسية يكون والؤهم؟.

وما أدراك ما أصحاب الجنسيتني؟!
علي علي

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

صحيفة-يومية-سياسية-عامة

تجمع األوساط اإلسرائيلية الرسمية على أن السياسة المّتبعة ضّد الّتواجد اإليراني في سوريا، أّيًا كان شكله 
ومهام عمله، هي سياسة لم تتغّير بتغّير وزراء الحرب اإلسرائيليين منذ العام 2012 وحتى يومنا هذا، ولم 

يطرأ عليها أّي تعديل في ظّل كل المتغيرات اإلقليمية وتبّدل اإلدارات األميركّية. 

االحد 22 تشرين الثاين 2020 العدد 2464 السنة العاشرة

بقلم/ حمزة أبو شنب 
هيونيرّ  قببل أيام، شبنرّ سبالح الجبورّ الصرّ
مجموعة مبن الغارات عى أهبداف داخل 
األرايض السبورية العربيبة، وهي ليسبت 
املرة األوىل، فمنذ العام 2012 يواصل العدو 
الصهيوني سياسبته تجاه سوريا وفق ما 
يسميه »الخطوط الحمر«، والتي ارتبطت 
بصورة رئيسية بمنع نقل السالح الكارس 
للتبوازن إىل حزب الله يف لبنبان، ومنع أي 
عمل عسكري ينطلق من الجوالن املحتل، 
والحقبًا تمت إضافة منع التواجد اإليراني 

يف سوريا.
عبى الرغم مبن أنرّ السياسبة اإلرسائيلية 
املتبعبة ضدرّ سبوريا لبم تكبن معلنة عر 
البيانات الرسمية، غري أنَّ هذه املرة كانت 
مبن املبرات القليلبة والنبادرة - بحسبب 
تقديري - إلعالن العدو الرسمي عر بيان 
عن اسبتهداف قوات تابعة لقبوة القدس 
يف سبوريا، وهي رسبالة واضحبة لإلدارة 
األمريكيبة القادمة يف البيبت األبيض، عررّ 
عنها رئيس جهاز املوسباد بصورة جليرّة، 
ببأن هجمبات »الجيبش« اإلرسائييل ضد 
إيران سوف تسبتمر خالل فرة والية جو 

بايدن. 
هبذه الرسبالة تعببري واضبح مبن العدو 
القادمبة  األمريكيبة  لبإلدارة  اإلرسائيبيل 
برئاسبة بايبدن عبن رفضبه أي تحبرك 
إيجاببي يف امللف اإليرانبي، واعراض عى 
وعبود بايبدن خبالل حملتبه االنتخابيبة 
بالعبودة إىل االتفباق النبووي اإليراني، ما 
ينبذر بحالبة من الخبالف ببني الحكومة 
اإلرسائيليبة واإلدارة القادمبة يف التعامبل 

مع امللف النووي اإليراني. 
يدرك الرئيس األمريكبي القادم جو بايدن 
أن املوقبف اإلرسائيبيل من امللبف النووي 
اإليرانبي ال يرتببط بالحكومبة الحاليبة، 
بل هبو رؤية إرسائيليبة شباملة تتبنرّاها 
األجهزة األمنية واالسبتخبارية ومؤسسة 
»الجيش«، إضافبة إىل الحكومة اليمينية، 

املكونبات  مبن  وترحيبباً  قببوالً  وتلقبى 
السياسبية املعارضبة. ينبع هبذا اإلدراك 
من واقع تجربة استمرت 8 سنوات خالل 
توليبه منصبب نائبب الرئيبس األمريكي، 
تعرضبت فيهبا اإلدارة األمريكيبة لهجوم 
واسبع مبن قببل رئيبس حكومبة العدو 

اإلرسائييل بنيامني نتنياهو. 
ثمبة رسبالة ثانيبة أرسبلتها الحكومبة 
اإلرسائيليبة خبالل األيام املاضيبة، وهي 

مرتبطبة بمواصلبة االسبتيطان وقضبم 
األرايض الفلسبطينية، عبر اإلعبالن عبن 
عطباءات جديبدة لبنباء وحدات سبكنية 
فوق األرايض املصبادرة يف املناطق املحتلة 
يف العام 1967، يف وقت تتعرض الحكومة 
اإلرسائيليبة الحاليبة لضغبوط مبن كتل 
اليمبني الصهيونبي ببرورة تنفيذ قرار 
الضم قببل وصول بايدن إىل سبدة الحكم 
يف الواليبات املتحبدة، مبا يعنبي أن آفباق 

التسبوية مع الفلسطينيني ستكون أقرب 
إىل املعدومبة، حتبى بعبد تراجبع الرئيس 

الفلسطيني عن كل قراراته. 
أمبا الرسبالة الثالثبة لبإلدارة األمريكية، 
البرأي  اسبتطالعات  ت عنهبا  فقبد عبررّ
الصهيونيبة خبالل الفبرة املاضيبة بأنَّ 
اليمبني الصهيوني ما زال صاحب األغلبية 
يف املشبهد السبيايس اإلرسائيبيل. صحيح 
أن االسبتطالعات أظهبرت تراجعباً لكتلة 

الليكبود بزعامة نتنياهبو، إال أنها منحت 
أحزاب اليمني تفوقاً واضحاً عى حسباب 

باقي أحزاب الوسط واليسار. 
عى الرغم من أنرّ اإلدارة القادمة ستواجه 
صعوببات يف التعامل مبع حكومة اليمني 
التبي اعتبادت الدرّعم السبخي مبن إدارة 
ياسبة  ترامبب، لكنرّها لن تصطدم مع السرّ
الخبالف  محبلرّ  امللفبات  يف  اإلرسائيليرّبة 

والتباين.

الرسائل اإلسرائيلّية لإلدارة األميركّية الجديدة

بقلم/ زينب فخري
الرببوي  بالشبأن  املهتمبون  رشع 
وبالعالبم االفرايض بتبداول مصطلح 
»الربيبة الرقميبة«، لتصببح موازيبة 
للربية االجتماعية يف العالم الحقيقي؛ 
التقنية  ولتكبون مواكببة للتطبورات 
وثقافيباً،  لالسبتفادة منهبا معرفيباً 
قاعبدة  تأسبيس  إىل  تسبعى  وكذلبك 
بيانات تسمح لألبناء بالولوج يف العالم 
االفبرايض بكشبف جوانببه السبلبية 

وسبل الوقاية منها.
ولعلَّ الجميع متفق أنَّ وسائل االتصال 
ة ناتجة  الرقميبة أفرزت سبلبيات جمَّ
من سبوء التوظيف واالسبتخدام لهذه 
الوسائل، أثرت عى سلوك املستخدمني 
وقيمهم وأنمباط تفكريهم ويف الوقت 
نفسه ال يمكن االسبتغناء عنها؛ فهي 
أصبحبت جبزء ال يتجبزأ مبن حياتنبا 
االتصبال  يف  الكثبرية  السبتخداماتها 
يف  سبهولتها  عبن  فضباًل  واملعرفبة 
با جعلهبا متاحبة لكلرّ  االسبتعمال ممَّ

الفئات العمرية.
وهنبا تكمبن أهميبة الربيبة الرقمية 
باعتبارهبا القواعبد املنظمبة للعالقة 
بني العاملني: االفرايض والواقعي، فهي 
تسبتند عى املهارات وبرامبج توعوية 
كمنهبج سبلوكي عنبد التعامبل مبع 
وسبائل  االتصال الحديثبة. األمر الذي 
يتطلبب من املرببي إملامبه باملعلومات 
التكنولوجيبة لتطويعهبا يف برنامجبه 
الرببوي، وهنا يبرز دور األب واملعلم 
واملرببي الرقمبي املتميبز القبادر عى 
تحويبل البيئة االجتماعيبة والتعليمية 
التقليدية اىل بيئة تقنية محفزة للبحث 
والتعرف عى املفاهيم العلمية الجديدة؛ 
وبذلك تتحول هذه التكنولوجيا إىل أداة 
مفيبدة اجتماعياً وتربوياً، أي أن مهام  
األرسة واملدرسة والجامعة قد اتسعت 
كثرياً لتشبمل بيان أخالقيبات التعامل 
مبع العالبم الرقمبي، وتحصينهم من 
سلبياته كانتهاك الخصوصية واآلداب 
العامبة والجرائبم الرقميبة واالبتبزاز 

االلكرونبي وهدر الوقبت والتأثري عى 
مسبتوياتهم الدراسبية، كذلك الكشف 
عن مميزات هذا العالم السيما يف العلم 
واملعرفبة والرفيبه والعالقبات ضمن 
الحبدود الرشعيبة والتقاليبد العبرف، 
ببل يمكن من خبالل الربيبة الرقمية 
االرتقباء بالواقبع التعليمي بتشبجيع 
األبنباء بالتعلم عن بعبد واالنتفاع من 

هذه امليزة املتاحة يف العالم الرقمي.
لآلبباء  الرقميبة  الربيبة  تتيبح  كمبا 
يعبزز  با  ممَّ أبنائهبم  مبع  التواصبل 
عالقتهبم مع بعبض، وستسبهم هذه 
العالقبة التقنيبة حتمباً بإزالبة نظرة 
بعض األبنباء أن آباءهم خبارج دائرة 
التطور التقني واملعلوماتي؛ وال يخفى 
أن إحساس األبناء بالتفوق التقني عى 
الوالدين يجعلهم ينفرون من أسباليب 
الربية التقليدية باعتبارها -بنظرهم- 
تواكبب  وال  منقرضبة  أصبحبت 
احتياجاتهبم العرصيبة. لذا أصبح من 
البروري أن يدمج املفهومان الربية 

)الربيبة  لتنتبج  والحديثبة  القديمبة 
الرقميبة(، املواكبة لعرص التكنولوجيا 
بمتغرياتبه ولتكون أكثر مرونة وقابلة 
للتطبيبق، وأن تضبع ضواببط تجعبل 
األبناء يسبتخدمون وسائل االتصال يف 
الحدود التي ال تؤثر عى حياتهم خارج 
العالم االفرايض مع رضورة أن يتمتع 
املربي بدرجة عالية من الوعي ليتمكن 
مبن تغذية عقليبة هذا الجيبل بالقيم 
والتقاليبد والثقافبة التبي يحتاجونها 
يف ولوجهبم للعالم االفبرايض ويحدد 
لهم املسارات األمنة اجتماعياً وثقافياً 

ومعرفياً.
لكن مبا يؤرش هنا، ويعبدرّ تحدياً كبرياً 
للربيبة الرقمية، هبي أن بعض األرس 
ومراقببة  قيبوداً  تفبرض  مبا  غالبباً 
شبديدة ومسبتمرة عبى األبنباء عنبد 
اسبتخدامهم الرقمبي، وأحيانباً يصل 
إىل حرمانهبم كليباً من هبذه األجهزة، 
واطلق عى هذا الحرمبان بب«اإلقصاء 
املسبتحدث«،  واالجتماعبي  الرقمبي 

معللبة ترصفها بخشبيتها مبن اآلثار 
)االيبباد  الوسبائل  لهبذه  السبلبية 
والهواتف والحواسبيب( التي ال يمكن 
تداركها بسهولة السيما عى املراهقني 
واألطفال بل حتى عى الشباب الذي قد 
يصبل عند البعبض إىل اإلدمان )كما يف 
األلعاب فضالً عن السبهر(. والحقيقة 
أن  األرسة  تبدرك  أن  البروري  مبن 
األسباليب الربوية التقليديبة بحاجة 
للتأطري بأسباليب حديثة تتناسب مع 
عبرص التكنولوجيبا السبتثمار هبذه 
التقنية بنحو أفضل وتحقيقاً لألهداف 
الربوية املرجوة وإال سبتصبح الربية 
سبلبية إذا فقبدت قدرتهبا عبى ادراك 

التطور الرقمي وبشكل موازي له.
ويبقى التسباؤل هل سبتنجح الربية 
الرقميبة ببأن تكبون موازيبة للربية 
االجتماعيبة يف ظبل تحديبات أهمهبا 
»اإلقصباء  باختيبار  العوائبل  تمسبك 
الرقمبي« وادمان األبناء عى تطبيقات 

وألعاب العالم الرقمي؟!

بقلم /الدكتور جاسب لطيف علي الحجامي 
مبن الواضح و الجبيل ان املعلومات عبن فايروس 
كورونبا املسبتجد Covid-19 الزالبت غبري كافية 
رغبم مرور ما يقبرب من العام الكامبل عى بداية 
ظهبوره يف مدينبة ) ووهبان( الصينيبة يف شبهر 
كانون االول ديسبمر من العبام املايض و كثرياً ما 
يخيب توقعات العلماء و الباحثني حيث انه ينترش 
عندمبا تكون هنباك توقعات بإنخفاض انتشباره 
كما حصبل يف الصيف املايض عنبد ارتفاع درجات 
الحبرارة و احيانا ينخفض انتشباره عندما يكون 

هناك توقع بإزدياده. 
ال يوجبد هنباك تعريف علمبي متفق عليبه ملعنى 
املوجبة، فالبعض يشببهها كأمبواج البحر ترتفع 
اىل ذروتهبا ثبم تنخفض بشبكل كببري و تصل اىل 
الحضيض وهنا تكون انتهت موجة و تعود لرتفع 
مبرة اخرى وهنبا تكون قد ببدأت موجة اخرى ،و 
افضل مثال عى ذلك هو االنفلونزا االسببانية التي 
رضبت العالم عام 1918م بثالث موجات متعاقبة 
كانبت املوجبة الثانيبة اكر واوسبع و اشبد فتكاً 
مبن االوىل التي انتهت تقريبا يف شبهر آب ثم بدأت 
املوجبة الثانية التي بلغت ذروتها يف شبهر ترشين 
الثاني نوفمر من نفس العام. و عى هذا التعريف 
فمن املسبتبعد جدا حصول موجة ثانية يف العراق 
هبذا العام و لكن هذا ال يعني عبدم حصول زيادة 

بعدد االصابات او الوفيات. 
اما البعض اآلخر من العلماء فيعرف املوجة الثانية 
هو كل زيادة ملحوظة بعدد االصابات تعتر موجة 
ثانيبة، و عبى هبذا التعريف فبإن بعبض العلماء 
يعتبرون ان معايري املوجة الثانيبة قد تحققت يف 
بعبض الدول و خبري مثال عى ذلبك  ايران و حتى 
الواليبات املتحدة االمريكية و بعض الدول االوربية 
، و عبى هذا التعريف فمن املمكن ان تحدث موجة 
ثانيبة يف العبراق اذا ازداد عبدد االصاببات و عبدد 

الوفيات بشكل ملحوظ. 
و رغبم انه من الصعب جداً التكهبن بما يمكن ان 
يحصبل يف العراق حيث تجري االمور احياناً عكس 
التوقعات، فالجميع توقع انخفاض عدد االصابات 
يف العبراق يف حر الصيبف الالهب كما هو يف مرض 
االنفلونزا االعتيادية و االمراض التنفسبية االخرى 
لكن العكس هو الذي حصل، والجميع توقع زيادة 
كبرية يف عدد االصاببات و الوفيات بعد التجمعات 
املليونيبة و عدم التبزام افراد املجتمبع العراقي و 
أيضبا الذي حصل هو العكبس، و كان من املتوقع 
جدا ازديباد عدد االصاببات و الوفيبات عند بداية 
انخفاض  درجات الحرارة و لكن االعداد انخفضت 

و انخفضت نسبة الوفيات بشكل ملحوظ جدا. 
قد يقبول البعبض ان انخفاض عبدد االصابات و 
الوفيبات مبرده اىل انخفباض عبدد الفحوصات و 

هذا الكالم غري دقيبق حيث ان عدد الفحوصات يف 
دوائر الصحة يف بغداد عى االقل تضاعفت بشبكل 
ملحوظ قابله انخفاض ملحوظ بعدد االصابات و 
الوفيات و انخفضت نسببة الوفيات بشبكل كبري 
، و يستشبكل البعبض و يقبول ان الناس امتنعت 
عبن  مراجعبة املستشبفيات و التزمبت البيوت و 
هبذا جوابه ان  الجميع تم تشبخيصهم عن طريق 

مختبرات وزارة الصحبة حيث ال توجد مسبحات 
يف املختبرات الخاصبة و امبا التزامهبم منازلهبم 
فهذا جزء من سياسبة وزارة الصحة و هذا يجري 
بعلمنا و تخطيطنا  و يسمى ) العزل املنزيل( حيث 
ان معظم الحاالت ال تحتاج اىل دخول املستشفى. 

 ملاذا انخفض عدد االصابات يف العراق خصوًصا يف 
الوسط و الجنوب مقارنة بالدول االخرى و االردن 

اوضح مثال عى ذلبك حيث تزداد لديهم االصابات 
بشكل كبري  مع ارتفاع بعدد الوفيات؟!

هناك حقيقة ملسبناها من خالل متابعتنا اليومية 
ان الذين فقدوا حياتهم من االطباء مثاًل هم ليسوا 
من العاملبني يف ردهات كورونا وهبذا واضح جدا 
يف دائرتنبا حيث ان الذين قبى عليهم الفايروس 
هم مبن اختصاصات جراحبة القلبب و الجراحة 
والحنجبرة و  االذن  و  االنبف  العامبة و جراحبة 
النفسبية ... البخ و من الواضح جبدا ان العاملني 
بتمباس مبع املبرض اكتسببوا مناعبة تدريجيبة 
تقيهبم مبن االصابة او تكون االصاببة لديهم غري 
مميتبة ) حفظ الله جميبع املوجودين و رحم من 
استشهد منهم(، و هذه مقاربة يمكن ان نعلل بها 
انخفباض االصاببات و الوفيات يف العبراق يقابله 
زيادة مضطردة لالصابات و الوفيات يف االردن و يف 
جميع البلدان التي اتبعت الحجر الصحي و االغالق 
الشبديد لفرات من الزمن ثم مبا ان رفعت الحجر 
حتبى انترش الفايروس بينهم بشبكل كبري ادى اىل 

عدد وفيات كبري. 
و اذا بنينبا عى هذا املثال فهذا معناه ان يشء من) 
مناعبة القطيبع herd immunity ( قبد حصلبت 
يف العبراق و يعبزز ذلبك الحجر الشبديد و االغالق 
البذي اتبع يف محافظات كردسبتان يف بداية تفيش 
املبرض ادى اىل عدم حصبول تلك املناعة لدى اغلب 

املواطنبني و هذا يفبر ارتفاع نسببة الوفيات يف 
تلبك املحافظات، و يبقى هبذا االحتمال بحاجة اىل 
تأكيد من علماء و خراء علم الفريوسات يف العراق 
و نأمبل ان يطبرح ذلبك ببحوث يف مؤتمبر الدائرة 
العلمي الذي سبوف يعقد يف منتصف شهر كانون 
االول القبادم و البذي خصبص للبحبوث الخاصة 

بجائحة كورونا يف العراق. 
ذكرت سبابقاً يف احبدى املقاالت ان املستكشبفني 
الجدد نقلوا فايروس الجدري اىل سبكان املكسبيك 
االصليني فمات منهبم ما يقارب 90 اىل 9٥% من 
سبكان املكسبيك وذلك لعدم وجود مناعة سابقة 

ضد الفايروس  يف اجسادهم. 
ال يوجبد لغاية اليوم دليبل واضح عى ان فايروس 
كورونبا املسبتجد COVID-19  قبد فقبد قوته و 
اصببح اشبد فتبكاً او انبه تحبور و اصبح سبهل 

االنتشار. 
و يف ختام الحديث نقول ان االستمرار باتباع سبل 
الوقايبة التي اهمهبا التباعد و ارتبداء الكمامة يف 
ظبروف معينبة و التعقيم أيًضا يف ظبروف معينة 
هو افضل بكثري من اتباع اسلوب االغالق و الحجر 
الشبديد فالتجبارب و االمثلبة واضحبة عى عدم 
جدواه و علينا ان نغبري كثرياً من فهمنا للفريوس 
و كيفيبة التعامل معه فاملعركة طويلة و يجب ان 

نروض العدو لصالحنا.

التربية الرقمية .. هل تكون موازية للتربية االجتماعية ؟!

الموجة الثانية لفايروس كورونا .. احتماالت الظهور والتداعيات
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الدولية تقرر تجميد أنشطة اللجنة 
األولمبية العراقية

سيناريو انتخاب 
تمثيلي!

أصاُب بخيب�ة أمل كبرية كلّما مّر مصطل�ح االنتخابات قريباً مني 
رّبم�ا لعدم جدوى التجارب االنتخابية أو ألنها تصيبنا بالدّوار أليام 
وشهور ريثما تحس�م نتائجها باملُطلق ويتوّقف ضجيج املشّككني 
واملتقّول�ني بتزويرها وابتزازها اىل الحّد الذي جعلنا نش�عر بجدوى 

ونضج الديكتاتوريات كحلول قاطعة مسؤولة.
اتس�اَءل أحياناً مثل غريي عن الخل�ل، هل هو يف التجربة والنظرية 
واملنط�ق الذي يفرضها أم لُعقم عقول املتلّقني واملوقنني بها؟ طاملا 
حاوطها الش�ك والريبة أال توجد طرق س�ليمة لتاليف تزويرها أوالً، 
والتزوي�ر ال أقصد مطلق�اً الورقة الصغ�رية أو تلك الش�ارات التي 
توضع عىل اللوح لتعلن تفّوق أحدهم، بل القصد هو تزوير العقول 
وانق�الب قناعاتها خالفاً للمصلح�ة العامة أو تحت تأثري الضغوط 

والقسم باليمني وإنكار التعّهدات!
للح�ق أق�ول إنن�ي ال اس�تجلب نظرية جدي�دة، وال أخ�وض جدالً 
أفالطوني�ا يف الفلس�فة، ب�ل أض�ع انتخاب�ات األندي�ة الرياضي�ة 
واالتحادات واألوملبية مثاالً قائماً أمام الجميع وليغرتف من يش�اء 
م�ا يريد ويطلب ويرى العجب من األس�اليب الت�ي ال يقوى إبليس 
عىل ابتداعها، وتصل بنا املهازل يف وضع الس�يناريوهات االنتخابية 
أن يكت�ب أحده�م س�يناريو انتخاب�ه التمثي�ي قبل ش�هر ويوّزع 
املناصب االتحادي�ة األخرى! واألغرب أنه يضع املنافس أيضاً كأحد 
كومبارس�ات الفيلم ليكتمل املش�هد بتقّبل ومن ث�م يؤّطره بثالثة 
أص�وات للخص�م واملنافس الش�كي مقابل أربعني للبط�ل يف داللة 
واضح�ة ع�ىل الجماهريية الت�ي يتمتع بها وأمام هي�أة القضاة يف 
القاعة الفارهة يهتف له أحد املّداحني املش�هورين يف املالعب، وهو 
يلب�س علم العراق بالتربيك والتهنئ�ة، ويواصله )الرئيس( املُنتخب 

بدنانري الفضل أو )النقطة( عىل حّد رأي األخوة املرصيني.
طاملا كنا نتحّدث عن سيناريو ومؤلف ومخرج االنتخابات فال بّد لنا 
أن نعّرج عىل مسلس�ل هزيل آخر حدث يوم الس�بت املايض واأليام 
الت�ي س�بقته بني كتلتني تش�ابهت معالم اإلع�الن الدعائي بينهما 
بمهزل�ة انتخاب�ات الرئاس�ة األمريكية ب�ني الديمقراط�ي العجوز 
باي�دن ووح�ش الجمهوريني املته�ّور ترامب الذي أيق�ن أنه الفائز 
مسبقاً، وال يقوى عىل منافسته أي منازع، هكذا جرى املشهد لدينا 
يف النزاع التنافيس األوملبي فقد كثر العرّابون واملتنبئون بفوز رسمد 
عبد اإلله عىل حس�اب الس�ابق رعد حم�ودي وتحّدث�وا عن تنامي 
الكتلة الرسمدية باألرقام وبدأت الربامج الفضائية تنال من السابق 

اىل حدود وصفه بالنائم الذي لم يعد معه نفع يذكر.
إن التغي�ري ق�ادم ال محال�ة يف الوقت الذي راهن في�ه حمودي عىل 
نتيجة الوقت بدل الضائع وحدوث طارئ أقنعه به شخصية مقرّبة 
تدير العمل األوملبي اىل حدود بعيدة جداً ويكمن برد الكتلة املنافسة 
بإش�ارة أوملبي�ة دولي�ة من جان�ب وبتعّهد م�ن أقس�موا باإليمان 

الغليظة من الجانب اآلخر يف بريوقراطية معلنة ال سابق لها .
فص�ول تمثيلية أبعدت هذا وهذه، وم�ع ذلك لم ينفع القائمة يشء 
يذك�ر، وس�ارت الرياح بعكس ما يش�تهي حمودي وع�ّم الصخب 
االحتف�ايل وعلت أصوات التهليل والتكبري إيذاناً بأفول عرص س�ابق 
ووالدة آخ�ر ول�د من رحم األوملبي�ة ذاتها التي يتقّول�ون اليوم عن 
عجزها وفسادها، واعتقد جازماً أن النتيجة أتهت عند هذا املشهد، 
وإن كان يف الخبايا ما يؤكد حرمان عبد اإلله من دخول االنتخابات 
أصالً، ولكي ال يكون حديثنا رجماً بغيب ما سيحصل غداً من تهديد 
بالقطيعة واملنع ولو س�ّلمنا بذلك، ما الداعي لنصل اىل هذه النقطة 
الحرجة، وهل سيس�تمّتع حمودي بمنصب س�قط في�ه أصالً ولم 
ينله باس�تحقاق مهما كانت األمور؟ ومل�اذا لم يتم منع عبد رسمد 

عبد اإلله أصالً منذ ترشيحه؟
أعتق�د أن الحس�ابات غري مجدية، ول�ن يكون الطري�ق معّبداً من 

جديد بعد أن فقدنا جرس االتصال.

محمد حمدي

أرس�لت اللجنة األوملبية الدولية، برقية عاجلة، لنسف 
انتخاب�ات املكت�ب التنفيذي للجنة األوملبي�ة الوطنية 
العراقي�ة، والت�ي أقيم�ت يف الرابع عرش من الش�هر 

الجاري يف العاصمة بغداد.
وأبلغ�ت اللجن�ة األوملبية الدولية، نظريته�ا العراقية، 
بتجميد أنش�طة األخ�رية، بعد ش�كوى رئيس اللجنة 

األوملبية املنتهية واليته رعد حمودي.

وقال�ت الربقية »بعد االطالع ع�ىل التفاصيل الكاملة، 
ثب�ت وج�ود خروق�ات واضح�ة يف النظ�ام الداخ�ي 
وامليث�اق األوملب�ي، باعتم�اد أش�خاص غ�ري مؤهلني 
للدخ�ول يف الجمعية العمومي�ة واالنتخابات، يف خرق 

واضح للميثاق األوملبي«.
ورك�زت اللجنة األوملبي�ة الدولية عىل تج�اوز اللجنة 
العراقي�ة، مراس�الت لجن�ة األخالقي�ات وع�دم الرد 

عليها، وهذا خرق واضح ال يحتاج إىل تفسري ورشح.
كما لجأ عدد من أعضاء الجمعية العمومية إىل القضاء 

العراقي، لتقديم شكوى رسمية عىل االنتخابات.
وأوضحت الربقية »يف ض�وء املعطيات والخروقات، ال 
يمك�ن لألوملبية الدولية أن تع�رتف بانتخابات اللجنة 
العراقي�ة، وس�تتعامل م�ع رئي�س اللجن�ة األوملبية 
املنتهية واليته رعد حمودي، باعتباره املحاور الوحيد 

للجنة األوملبية العراقية«.
ونوهت »سنقوم بتجميد جميع الدعم املايل واألنشطة 

مع اللجنة األوملبية العراقية حتى إشعار آخر«.
الرياضي�ني  الدولي�ة ع�ىل دع�م  وش�ددت األوملبي�ة 
طوكي�و  يف  األوملبي�ة  األلع�اب  دورة  يف  للمش�اركة 
2021، كم�ا تأمل يف إعادة الرياضة العراقية لوضعها 

الطبيعي من جديد.

اك�د رئي�س ن�ادي الرشط�ة 
الوه�اب  عب�د  الري�ايض، 
الطائ�ي، أن ن�ادي الدحيل لم 
يتمس�ك باتفاقه مع القيثارة 

الخرضاء.
وقال الطائ�ي إن »من ضمن 
بن�ود انتق�ال املهاج�م مهند 
ع�ي اىل الدحي�ل، كان يتوجب عىل الفريق القط�ري رشاء حافلة 

للرشطة واقامة معسكر تدريبي لكرة القيثارة«.
واوض�ح أن »الن�ادي القط�ري لم يلت�زم باتفاقه 

معنا، لذلك اقدمنا عىل تقديم شكوى إىل محكمة 
كاس ضد النادي القطري كونه تم ذكر االتفاق 

يف العقد«.
وانتقل ميمي اىل الدحيل يف املوسم املايض، 

بعدما تف�وق عىل اندي�ة اوروبية مثل 
يوفنتوس وغلطة رساي الرتكي.

الشرطة: الدحيل لم ينفذ 
اتفاقه معنا

السماوة يرفض استقالة مدربه

ثنائي الزوراء جاهز للمشاركة في الكالسيكو

وعود برلمانية بحل أزمة الطلبة 

نفط البصرة يواجه الكهرباء وهو مثخن بالغيابات 

استعاد الزوراء، جهود عالء عبد الزهرة 
وحس�ني عي، قب�ل مب�اراة الديربي 
أم�ام القوة الجوي�ة، بعد تماثلهما 
للش�فاء م�ن ف�ريوس كورون�ا، 
وخوضهم�ا مب�اراة تدريبية مع 

شباب النادي.
وق�ال عض�و الهيئ�ة اإلداري�ة 
للزوراء، عبد الرحمن رشيد، إن 

»عالء عبد الزهرة وحسني عي، بعد تماثلهما 
للش�فاء التام م�ن كورونا، ش�اركا يف املران 

الجماعي«.
وأض�اف »مش�اركة رضغ�ام إس�ماعيل يف 
الديربي، صعب�ة ألنه عاد للت�و إىل التدريبات 
الفردي�ة بع�د اإلصاب�ة التي لحقت ب�ه أثناء 

تدريبات املنتخب الوطني«.
وتاب�ع »أعتق�د أن الجهاز الفن�ي لن يخاطر 

بمشاركة رضغام إسماعيل«. 
س�يفقد  ال�زوراء  أن  إىل  يش�ار 

ح�ارس مرم�اه جالل حس�ن، 
ال�ذي دخ�ل يف حج�ر صحي 

إصابت�ه  بع�د  باإلم�ارات 
بف�ريوس كورون�ا، أثن�اء 

تواج�ده م�ع املنتخب يف 
معسكر دبي التدريبي.

رد ن�ادي الس�ماوة الريايض، عىل 
فريق�ه  م�درب  اس�تقالة  ق�رار 
الك�روي غال�ب عبد الحس�ني من 

منصبه.
وقدم عبد الحسني استقالته عازياً 

ذلك السباب خاصة.
ويف ه�ذا الص�دد ذك�ر الن�ادي ان 
الس�ماوة  ن�ادي  إدارة  »مجل�س 

الريايض يرفض إستقالة مدرب 
الكابت�ن  الق�دم  ك�رة  فري�ق 
غالب عبد الحس�ني والتمس�ك 

بخدماتِه«.
واضاف ان »عبد الحس�ني سيقود 
للفريق تحضرياً  التدريبية  الوحدة 
ملباراة نفط ميسان يف دوري الكرة 

املمتاز ».
تجدر االشارة اىل ان فريق السماوة 
غادر بطولة الكأس، 
يخض  ل�م  حيث 
امام  مبارات�ه 
يف  الرشق�اط 

دور ال�32.

الش�باب  لجن�ة  رئي�س  التق�ى 
عب�اس  النيابي�ة،  والرياض�ة 
الرتبي�ة  لجن�ة  وعض�و  علي�وي، 
النيابية، الدكتورة إيناس  والتعليم 
املكصويص، برئيس الهيئة اإلدارية 
مق�ر  يف  كاظ�م،  ع�الء  للطلب�ة، 
مجلس النواب، لبحث إيجاد س�بل 

دعم النادي العراقي.
وج�رى خ�الل اللقاء، اس�تعراض 
أبرز العراقيل واملعوقات التي تقف 
ضد النادي، وكيفية إيجاد الحلول 

األوضاع ورصف إلنعاش 
املستحقات املالية للنادي. 

وأك�د عباس عليوي خ�الل اللقاء، 
أنه متفهم للظ�روف التي يمر بها 
النادي خالل الف�رتة الحالية، وأنه 
يسعى للتدخل، من أجل حل األزمة 

املالية.
ووعدت إيناس املكصويص بالتوجه 
أج�ل إط�الق  املالي�ة م�ن  لوزي�ر 
التخصي�ص املايل للن�ادي، وإيجاد 

حلول دائمة الستمرار الدعم.

لن�ادي  اإلداري�ة  الهيئ�ة  وتأم�ل 
الطلبة، أن تك�ون الحلول حارضة 
يف القري�ب العاج�ل إلنق�اذ النادي 
ال�ذي يعان�ي بس�بب ع�دم رصف 

املستحقات املالية.

يستعد فريق نفط البرصة  ملواجهة الكهرباء، 
الي�وم األحد وهو مثق�ل بعدد م�ن الغبابات 
البارزة يف صفوفه، ضمن منافس�ات الجولة 

الرابعة من الدوري املمتاز. 
وق�ال امل�درب املس�اعد لنفط الب�رصة، عالء 
ن�ريوز ان »الفريق س�يفقد خدم�ات الثالثي 
حس�ني جواد ووسام مالك وعبد الله محسن 

بسبب اإلصابة«. 
وأضاف »الجهد البدني الذي تعرض له العبو 

الفريق، بدأ يف الظهور«. 
مش�ريا إىل أن نفط الب�رصة يف حالة معنوية 
جيدة رغم الغيابات، ومس�تعد بش�كل مثايل 

ملباراة اليوم. 
ون�وه اىل ان »الفريق يس�عى ملواصلة النتائج 
اإليجابي�ة بع�د التأه�ل لثم�ن نهائ�ي كأس 
الع�راق  الفت�ا اىل ان األجواء املمطرة س�تؤثر 
بالس�لب عىل املالعب غري الدولية، ومن بينها 

ملعب التاجي«.  



ف�از النرويجي إيرلين�ج هاالند، نجم بوروس�يا دورتموند، بجائزة 
الفت�ى الذهبي لع�ام 2020، املقدمة من صحيفة »توتو س�بورت« 
اإليطالية.وقال�ت »توت�و س�بورت« إن هاالند حص�د الجائزة التي 
تمن�ح س�نوًيا ألفض�ل العب تح�ت 21 عاًم�ا، ويع�د أول نرويجي 
يحظى به�ذا التتويج.وأش�ارت إىل أن هاالند من�ذ 18 كانون الثان 
املايض وحتى اليوم، حقق رقًما قياسًيا مذهًل بتسجيل 33 هدًفا يف 

34 مباراة مع بوروسيا دورتموند والنرويج.
وأوضح�ت أن أنس�و فات�ي مهاجم برش�لونة، فاز بجائ�زة الفتي 
الذهب�ي اإللكرتوني�ة، بعدم�ا حص�ل ع�ى أع�ى عدد م�ن أصوات 
الجماه�ر، كما أن�ه احتل املرك�ز الثاني يف الرتتيب الع�ام للجائزة 
الرئيس�ية خلف هاالند.وحصد س�اندرو تونايل، العب وسط ميلن، 
جائ�زة الفت�ى الذهبي اإليط�ايل، بينما احتل املرك�ز الثالث عرش يف 

الرتتيب العام.

أعل�ن ريال مدريد، إصاب�ة مهاجمه الرصبي ل�وكا يوفيتش بفروس 
كورونا، عقب عودته من معسكر منتخب بلده.

النادي يف بيان رسمي، نرشه عى موقعه اإللكرتوني: وق�ال 
»ُيعلن ريال مدريد أن اللعب لوكا يوفيتش، ظهرت 

نتيجة فحصه إيجابية بفروس كورونا«.
ُيذك�ر أن يوفيت�ش، ل�م ُيش�ارك يف امل�ران مع 

زملئ�ه.
وبذل�ك يتأكد غيابه، عن مواجهة فياريال عى 
ملعب ال س�راميكا، ضمن منافسات الجولة 

العارشة من الليجا.

قال تقرير صحفي إسباني، إنَّ إيسكو، العب وسط ريال مدريد، 
حسم موقفه النهائي بشأن املغادرة خلل املركاتو املقبل.

ووفًق�ا لصحيفة »ماركا« اإلس�بانية، فإن إيس�كو قرر بش�كل 
نهائي مغادرة النادي يف كانون الثاني املقبل، مش�رة إىل أن هذه 
امل�رة األوىل للع�ب منذ انضمام�ه للملكي، التي يس�عى خللها 

للرحيل.
وأوضح�ت أنَّ إيس�كو فكر كثرًا يف القرار، قب�ل أن يجعل والده، 

ووكيله فرانسيسكو أالركون، يبلغان النادي امللكي باألمر.
وأشارت إىل أن إيسكو أمىض شهوًرا يف تقييم إيجابيات وسلبيات 
الرحيل، ث�م تحدَّث مع مدربه زين الدين زي�دان حول األمر، ولم 

يحاول األخر إقناعه بالبقاء.
وأوضحت أن »زيدان يتفهم رغبة إيس�كو يف املش�اركة بانتظام، 

ولهذا السبب لن يقف يف طريقه«.
وذك�رت أنَّ اللع�ب يع�رف أنه يف حاج�ة لتغير وجهت�ه، حتى 
يس�تمتع بمش�اركة أكثر انتظاًما، وكي يقاتل من أجل مكان يف 

خطط لويس إنريكي مدرب إسبانيا.
وش�ددت »ماركا« عى أن إيس�كو عندما اتخذ ق�رار الرحيل عن 
ري�ال مدري�د، وضع ي�ورو 2020 يف اعتباره، ل�ذا رفض أن يظل 

مهمًشا يف النادي امللكي ملدة موسم كامل.
وكش�فت الصحيفة اإلسبانية أن هناك خيارين أمام إيسكو، إما 
أن يرحل عى س�بيل اإلعارة مع أحقي�ة الرشاء، أو يتم بيعه عى 

الفور.
وأوضحت أن يوفنتوس، ومانشس�رت سيتي، هما الوجهة األكثر 

ترجيًحا إليسكو اآلن.

يس�عى ناب�ويل الثال�ث إىل إزاح�ة مي�لن عن 
الص�دارة والحل�ول مكان�ه يف حال ع�دم فوز 
ساس�وولو الثاني عى مضيف�ه فرونا، وذلك 
عندما يس�تضيفه ع�ى ملعب س�ان باولو يف 
أب�رز مباري�ات املرحل�ة الثامنة م�ن الدوري 

اإليطايل لكرة القدم اليوم األحد.
وستكون املباراة مواجهة بني زميلني سابقني 
يف مي�لن هما جين�ارو غاتوزو م�درب نابويل 
والس�ويدي املخرضم زالت�ان إبراهيموفيتش 
هداف ميلن والدوري حاليا برصيد 8 أهداف.

ولع�ب غاتوزو )42 عاما( وإبراهيموفيتش 
)39( س�ويا يف صفوف ميلن عندما قادا 
فريقهما إىل إحراز آخر ألقابه يف الدوري 
اإليط�ايل ع�ام 2011. منذ تل�ك الفرتة 
س�يطر يوفنت�وس بش�كل كامل عى 

ال�«س�كوديتو« الفائز به يف الس�نوات التسع 
املاضي�ة. كما أن غاتوزو أم�ىض يف النادي 13 
عام�ا كلعب قب�ل أن يرشف ع�ى تدريبه من 
2017 إىل 2019.ويحت�ل مي�لن املرك�ز األول 
بف�ارق نقطتني عن ساس�وولو و3 نقاط عن 
نابويل.ورف�ض غات�وزو الحدي�ث مبك�را عن 
حظ�وظ فريق�ه بإح�راز اللقب للم�رة األوىل 
منذ عام 1990 بقيادة األرجنتيني األس�طورة 
دييغ�و مارادونا، وقال يف ه�ذا الصدد »ال أحبذ 
الحدي�ث ع�ن الس�كوديتو«، مناش�دا العبيه 
التحيل ب�«الهدوء«.وس�يخوض ميلن املباراة 
يف غي�اب مدرب�ه س�تيفانو بيويل ومس�اعده 
جاكوم�و موري�يل بع�د إصابتهم�ا بفروس 
كورون�ا املس�تجد.وأعرب العب وس�ط ميلن 
البلجيكي أليكسيس سايليمايكرس عن ثقته 

بقدرة فريق�ه عى تحقيق نتيج�ة إيجابية يف 
جنوب البلد بقوله »الجميع يدرك أهمية هذه 
املباراة، نحن جاهزون. قام املدرب بعمل كبر 
يف األش�هر املاضية وس�نلعب للفوز األحد من 
أجل�ه«.          ويأم�ل فري�ق إن�رت ميلن اللذي 

تع�ادل 1-1 يف الجول�ة األخ�رة إىل تحقي�ق 
نتيج�ة إيجابية قب�ل امتحان صعب له 

األس�بوع املقبل ضد ري�ال مدريد 
أبط�ال  دوري  يف  اإلس�باني 

أوروبا.
فيورنتين�ا  ويخ�وض 

اول مب�اراة رس�مية 
مدرب�ه  ب�ارشاف 

ي�م  لقد ا - يد لجد ا
ي  ر ا تش�يز

ي�يل  ند ا بر
يلق�ي  عندم�ا 

بينيفينتو.

اليوم.. نابولي يطمح للمركز االول و ميالن يسعى للتمسك بالصدارة

زيدان يوافق 
على رحيل

 إيسكو
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هاالند يتوج بجائزة الفتى الذهبي

كش�ف تقرير صحفي إس�باني، عن اهتمام 
أتلتيكو مدريد بض�م الدومينيكاني ماريانو 

دياز، مهاجم ريال مدريد. 
ورف�ض ماريانو الرحيل عن ريال مدريد يف 
أكثر م�ن مناس�بة، كان آخرها الصيف 
رغ�م  بنفي�كا،  إىل  وتحدي�ًدا  امل�ايض، 
خروجه من حسابات مدربه زين الدين 

زيدان. 
هتم�ت  ا العديد م�ن األندية بالتعاقد مع ماريانو، و

»أوملبيك  ب�االس مث�ل  وكريس�تال  ه�ام  ووس�ت  لي�ون 
الكتالوني�ة، ف�إن  وإيفرتون«.وبحس�ب صحيف�ة »س�بورت« 
األرجنتيني دييجو سيميوني، املدير الفني ألتلتيكو مدريد، يرغب 
يف ض�م ماريان�و عى ش�اكلة مارك�وس يورنت�ي، لتعزيز هجوم 
فريقه.وانتقل يورنتي من ريال مدريد إىل أتلتيكو يف صيف 2019، 
مقاب�ل 30 ملي�ون ي�ورو، وق�دم مس�تويات مميزة تح�ت قيادة 
سيميوني.ويبحث سيميوني عن رأس حربة جديد إىل جوار الثنائي 
لويس س�واريز ودييجو كوستا، خاصة بعد رحيل ألفارو موراتا إىل 

يوفنتوس.
وم�ن املتوقع أن يتقدم أتلتيكو بعرض لرشاء ماريانو يف يناير املقبل، 

خاصة وأن ريال مدريد ال يميل إىل إعارته.

أعل�ن االتحاد اإليطايل لكرة القدم، بش�كل رس�مي، موع�د إقامة مباراة 
السوبر اإليطايل بني يوفنتوس ونابويل.

كانت تقارير صحفية خرجت لتؤكد أن الس�وبر سيقام بملعب مابي 
يف مدينة إميليا، ولن يقام خارج البلد بسبب فروس كورونا.

وذكر الحساب الرسمي ليوفنتوس عرب موقع التواصل االجتماعي 
»تويرت«، أن الس�وبر س�يقام يوم األربعاء املوافق 20 كانون 

الثاني املقبل، عى ملعب مابي.
جدي�ر بالذكر أن االتحاد اإليط�ايل حدد يومي 13 

أو 20 يناير للختيار بينهما، قبل أن يس�تقر 
عى إقامة السوبر يوم 20.

أب�دى كارلو أنش�يلوتي، املدير الفني 
إليفرت�ون، رغبته يف العمل مع العب 
خ�لل  وذل�ك  يوفنت�وس،  وس�ط 
املؤتمر الصحفي الس�ابق ملباراة 
التوفي�ز وفولهام، املقررة اليوم 

األحد يف الربيمرليج.
ويتعلق األمر باألملاني س�امي 
ال�ذي خ�رج م�ن  خض�رة، 
أندري�ا  مدرب�ه  حس�ابات 
برل�و، وكان قريًب�ا م�ن 
الرحيل يف بداية املوس�م 

الجاري.
حينها  رف�ض  لكن�ه 
يوفنت�وس  ع�رض 

لفس�خ عقده، ال�ذي ينته�ي بنهاية هذا 
املوس�م، ومن املحتمل أن يرحل يف كانون 

الثاني املقبل.
وأك�د خضرة مؤخ�را أنه يحل�م بالعمل 
يف ال�دوري اإلنجلي�زي، كما أمل�ح لرغبته 
يف اللع�ب تح�ت قيادة جوزي�ه مورينيو، 

مدرب توتنهام، أو كارلو أنشيلوتي.
وع�ن ذلك قال أنش�يلوتي: »لدي ذكريات 
جي�دة م�ع خضرة يف ري�ال مدري�د، إنه 
محرتف رائع.. أود العمل معه، لكنه ليس 
الوحيد، دربت العبني رائعني يف مسرتي، 

ولدي ذكريات جيدة مع الجميع«.
وأضاف: »لكن هن�اك الكثر من اللعبني 

الذين دربتهم، سيأتون إىل إيفرتون«.

م�ن جهة اخرى أفاد تقرير صحف�ي إيطايل، أن يوفنتوس وضع 
عينه عى مدافع جديد لضم�ه يف الصيف املقبل، لتفادي النقص 
الع�ددي املوج�ود يف الفري�ق، حال غي�اب أي عنرص م�ن الخط 
الخلفي.وسوف يعتمد أندريا برلو املدير الفني ليوفنتوس، خلل 
مباراة كالياري، عى الثنائي ماتياس دي ليخت ومريه ديمرال، 
خاص�ة يف ظ�ل إصاب�ة الثنائ�ي جوريج�و كيللين�ي وليوناردو 
بونوتيش.وبحس�ب موق�ع »كالتش�يو مركاتو« اإليط�ايل، فإن 
املداف�ع األق�رب لتدعي�م دفاع�ات البيانكون�ري يف الصيف هو 

الربازييل دييجو كارلوس، العب إشبيلية.
ويرتب�ط كارلوس )27 عاًما( بعقد مع إش�بيلية ينتهي يف صيف 
2024، ويحت�وي عى رشط جزائي بقيمة 75 مليون يورو، وهو 
رق�م يصعب ع�ى يوفنتوس تحمل�ه يف ظل األزم�ة االقتصادية 
الكب�رة يف أوروبا.وأوضح التقرير، أن إش�بيلية يمكن أن يوافق 
عى بي�ع اللعب مقابل 50 مليون يورو، كما يمكن عقد صفقة 
تبادلي�ة لتقلي�ل املقابل امل�ادي أيًضا، مش�را إىل أن يوفنتوس 
تواص�ل بالفع�ل م�ع ممثيل كارل�وس، ملعرفة م�دى إمكانية 

ضمه.

كش�ف تقرير صحفي إيطايل، أن األرجنتيني الوتارو 
مارتينيز، مهاجم إنرت ميلن، س�وف يمدد عقده مع 
ناديه حتى صيف 2025.ويرتبط الوتارو )22 عاًما( 
بعق�د مع إن�رت حت�ى صي�ف 2023، إال أن إدارة 

النراتزوري ترغب يف اإلبقاء عليه ملدة أطول.
وبحس�ب موقع »كالتش�يو مركات�و«، فإن 
يتضم�ن  للوت�ارو س�وف  الجدي�د  العق�د 
زيادة مالية كبرة يف راتبه الس�نوي، حيث 
س�يتقاىض 7.5 مليون يورو بالتساوى 
م�ع البلجيك�ي روميل�و لوكاك�و، بداًل 
م�ن مليون�ي يورو.وأوض�ح التقري�ر، 
أن إدارة إن�رت لديها الني�ة أيًضا للتفاوض 

الجزائي  ال�رشط  111 ع�ى  والبال�غ 
خارج ملي�ون ي�ورو لصال�ح  األندية 
خلل  فقط،  1 الكالتشيو  من  الف�رتة 

اإلدارة يف إلغائ�ه إىل 7 تم�وز، حيث ترغب 
تماًما.

وأضاف التقرير، أن الوتارو يجب أن يحس�م موقفه 
رسيًع�ا، خاص�ة وأنه لم يك�ن متوقًع�ا أن يقدم إنرت 
عرًض�ا به�ذه القيم�ة، يف ظ�ل األزم�ة االقتصادي�ة 
الحالية.جدي�ر بالذكر أن الوتارو كان هدًفا أساس�ًيا 
لربش�لونة يف الصي�ف امل�ايض، قب�ل الرتاج�ع ع�ن 
ضمه لع�دم التوصل التفاق مع إن�رت، ليؤجل النادي 

الكتالوني األمر للصيف املقبل.

أنشيلوتي يرحب 
بانضمام خضيرة الى ايفرتون

أتلتيكو مدريد يستهدف 
ضم ماريانو دياز

إصابة لوكا يوفيتش بكورونا

رسمًيا.. تحديد موعد كأس السوبر االيطالي

يوفنتوس يسعى للتعاقد 
مع دييجو كارلوس

إنتر يقدم عرضا ضخما لتجديد عقد مارتينيز
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البحرتيالثقافـي

 َقد فَقْدنا الوَفاَء َفقَد الَحميم        ِ َوَبَكيَنا الُعَل ُبَكاَء الرُّسوِم

 ال أُِملُّ الزَّماَن َذّماً، َوَحْسبي          ُشُغالً أْن َذَمْمُت ُكّل َذميِم 

أَتُظنُّ الِغَنى َثوَاباً لِذِي                الِهّمِة ِمْن َوْقَفٍة ِبَباِب لَِئيِم 

َوأَرى ِعْنَد َخْجلَِة الرّّد مّني             َخَطراً يف الّسؤاِل، ِجدَّ َعظيم

ِ َولَوَْجُه الَبخيِل أْحَسُن يف َبْعِض            األَحاينِي ِمْن َقَفا املَحُروِم

 َوَكِريٌم َعدا، فأْعلََق َكّفي               ُمْسَتميحاً يف ِنْعَمٍة ِمن َكِريِم

 َحاَز َحمدي، َوللّرياِح اللَّواتي            َتْجُلُب الَغيَث، مثُل َحمِد الغيوِم

أبيات خالدة في الذاكرة
مختارات من أقوال المشاهير

أوليفر وندل هوملز
م�ا يجع�ل الحي�اة تس�تحق أن نحياه�ا هو اإليم�ان بيشء 

والتحمس ليشء.
 يمكن تقس�يم الناس إىل قس�مني: من يب�ادرون ويفعلون، 
ومن ال يراوحون أماكنهم ويتس�ائلون عن س�بب عدم فعل 

ذلك بطريقة أخرى .
عقل املتعصب يش�به بؤب�ؤ العني، كلما زاد الضوء املس�لط 
علي�ه زاد انكماش�ه . كثرياً ما يحمي الغب�اء صاحبه من أن 

يجن .
 إذا أردت أن تعرف رأي أحد فيك فلتقم بإثارة غضبه .

 الحب مفتاح يفتح كل أبواب السعادة والحكمة هي ملخص 
املايض، والجمال هو وعد املستقبل .

 عندما يتمدد العقل الس�تيعاب فك�رة جديدة ال يعود أبداً إىل 
حجمه الطبيعي

املراقب العراقي/ رصد ...
رصدت املراقب العراقي حوارا نشأ عرب الفيسبوك بني الروائيني ضياء الخالدي 
وعيل لفتة س�عيد عن الرواي�ات التي تمتلك خاصية التش�ويق والذي كان من 

خالل منشور نرشه الخالدي ...
ضي�اء الخال�دي :الرواي�ات التي ُتبن�ى من خالل املش�هد ونمو الح�دث توفر 
تش�ويقاً كبرياً ملتلقيها، ألن فكرتها ُتصنع من خالل الفعل وليس باللغة فقط. 
يش�عر القارئ أنه مش�ارك فيها، وقريب من ش�خصياتها التي يتفاعل معهم 

وكأنه فرد منهم.
نج�د أغلب الروايات التي نراها ناجحة تنحو بهذا االتجاه، لغة موحية سلس�ة 
تنق�ل لنا أعظم االف�كار واعقد صدامات النفس، وتتح�رك إىل األمام يف ثيمتها 
وكأنه�ا نهر ج�ار إىل املصب. تقرتب من الس�ينما وكل الفن�ون األخرى كونها 
فعالً انسانياً شاخصاً تم احتواؤه بالزمان واملكان، بل أنها تنطلق إىل الفنتازيا 
والالمعق�ول دون أن تتخ�ل عن متبنياتها. تود دائم�اً أن ترشك متلقيها مهما 
اختلفت ذائقته يف كل الفضاءات التي ستنطلق إليها، ترى تلك الرواية نفسها، 
أنها تجس�يد لفكرة م�ا وخيال من خالل لغة ولدت منهما، واس�لوب ال يطارد 
الجمالية لذاته، أو يكون متواطئاً يف تعويض شحة الخيال التي ترضب بنيتها.
تلك الرواية، لن يشعر القارئ معها بامللل، ألنه كان منها، وليس من خارجها!

عيل لفتة س�عيد :الاحد يحدد نس�بة ج�ودة العالقة الن كل يشء بنس�بي لكن 
الحقيق�ة أن الفك�رة تقوده�ا اللغة واللغ�ة ابتكار املنتج واي هبوط بنس�بية 

االثنني ال معنى للرواية.
ضي�اء الخالدي :أكيد صديقي، ال توجد حدود لإلبداع ككل، ولكنني أتحدث هنا 

عن الرواية التي تشد القارئ، وفيها شحنة كبرية من التشويق.
عيل لفتة س�عيد :وهذه ايضا نس�بيا إلثمة رواية تشدك حكايتها واخرى لغتها 
وعن�د االخري�ن هي العك�س ،املنت�ج عليه ان يم�ي بخطه ك�ي يدخل عالم 

النسبية.

منشور فيسبوكي يتحول
ياسين شامل: الرقابة الحكومية المشددة تتسبب  الى حوار عن مميزات الرواية

بهيمنة السلطة على الواقع الثقافي

الكاتب يجب ان يلتزم بالمعايير األخالقية للمجتمع

املراقب العراقي / القسم الثقايف... 
ي�رى الكات�ب والش�اعر ياس�ني ش�امل 
ان الرقاب�ة الحكومي�ة املتش�ددة يف حال 
فرضها عل املطبوعات األدبية والثقافية 
س�تكون سببا بهيمنة الس�لطة الحاكمة 
عل الواقع الثقايف الحايل.وفيما أوضح إن 
الكات�ب يجب أن يلتزم باملعايري األخالقية 
للمجتمع العراقي،أش�ار أن كمية إصدار 
الرواي�ات والكتب والدواوين بعد س�قوط 
النظ�ام املباد كثرية، وهي ليس�ت ظاهرة 

سلبية، بل مقبولة .
)املراق�ب  ل  ترصي�ح  يف  ش�امل  وق�ال 
العراق�ي(:ان الش�عر بص�ورة عامة هو 
ف�ن إبداعي له عمق�ه التاريخي البعيد يف 
تراثن�ا الثق�ايف العراق�ي والعربي عل حد 
س�واء، وقد تطور الش�عر كثريا يف العديد 
م�ن املراحل التاريخية  كم�ا هو معروف 
، حي�ث أنكرس النظ�ام التقلي�دي يف بناء 
الش�كل عل يد الس�ياب ونازك وغريهما، 
وجاء ما سمي »بالشعر الحر« الذي يلتزم 
بالتفعيل�ة، ث�م ج�اءت »قصي�دة النثر«، 
التي اسقطت الوزن والقافية، واستسهل 
البعض كتابته، فكثر عدد كتاب »الشعر«، 
حت�ى أصبحت قصيدة النثر عند الكثريين 
خالية من ش�اعريتها، ووحدة املضمون، 
إال أنن�ا نج�د املبدع�ني فيها، ق�د حققوا 
وجودهم من خالله�ا، وعربوا عن رؤاهم 

يف الوجود، وأصبحت اسماؤهم مميزة.
واضاف : يف ظل التطور الحاصل يف الحياة 
وتس�ارع الخط�ى، وم�ا طرأ م�ن ظهور 

وس�ائل التواصل االجتماع�ي نجد الكثري 
مم�ن يكتب�ون »الش�عر« بغ�ض النظ�ر 
عن قبوله كش�عر أم ال  أما عل مس�توى 
الواق�ع الثقايف، فأن الكث�ري من املثقفني 
توجه�وا نحو كتاب�ة الرواي�ة والتي هي 
ف�ن مس�تحدث، ج�اءت لنا م�ن الغرب، 
واعت�ربت رواي�ة غائ�ب طعم�ة فرم�ان 
»النخل�ة والج�ريان« يف س�تينيات القرن 
املايض، هي بداية الرسد الروائي الحديث 
لدى معظ�م النقاد العراقي�ني كونها اول 
م�ن اثارت االنتب�اه اىل وجود ه�ذه النوع 

االدبي يف العراق .

وتاب�ع: وم�ن املعل�وم أن كمي�ة إص�دار 
الروايات والكتب والدواووين بعد سقوط 
النظام املباد كثرية، وهي ليس�ت ظاهرة 
س�لبية، بل مقبول�ة ، والعم�ل الجيد البد 
له م�ن التقييم ولو بعد ح�ني، فالنقاد ال 
يس�تطيعون اإلملام بكل املنجز املوجود يف 
الس�احة الثقافية، ولذل�ك أخذت عالقات 
الصداق�ة واملجام�الت دوره�ا، لكن هذا 
لي�س يف العم�وم، حي�ث يوج�د نق�اد يف 
الع�راق، إال أن بعضه�م غ�ري مثابري�ن، 
النق�د ع�ل  إن  إال  والبع�ض متميزي�ن، 
مس�توى الرواي�ة، ل�م يصل حالت�ه كما 

ينبغي.
واكم�ل :وال بد أن ندرك ال توجد لدينا دور 
الن�رش الرصينة إال ما ندر، حتى أصبحت 
بعضه�ا دكاك�ني لبيع الكت�ب، وال يوجد 
التوزي�ع والدعاية للمنش�ور باملس�توى 
املطل�وب، مم�ا يرتك أث�ره الس�لبي عل 
الحراك الثقايف يف البلد حتى عل مس�توى 

املحافظات، ويف خارج البلد. 
واوض�ح :إن كتاب�ة الرواية لي�س باألمر 
الس�هل، إنم�ا ه�و عم�ل ش�اق، وربم�ا 
االنفتاح عل كتابة الرواية، أمام املغريات 
واملس�ابقات والجوائز، له أثره، لكن لكل 

كاتب مسوغاته واسبابه الختيار طريقته 
للتعبري يف اشكالية الوجود. 

واستدرك: لكنني مع الرأي الذي يقول أن 
الرواي�ة العراقية بخري، حيث اس�تطاعت 
الرواي�ة العراقي�ة، أن تج�د له�ا مكانها 
يف الرتش�يحات لجوائ�ز مهم�ة، وقد فاز 
بعضه�ا، وب�رزت اس�ماء كث�رية. وه�ذا 
األم�ر واضح ومع�روف، بغض النظر عن 
مصداقية هذه اللجان وعملها املهني، وما 

يثار من شكوك يف عملها وتقييمها.
وب�ني: أم�ا ع�ن خض�وع املطبوع�ات إىل 
الرقابة، فماذا نتوقع من هيمنة الس�لطة 
ع�ل الواق�ع الثق�ايف، أعتق�د أن الرقابة 
بالوق�ت الح�ارض ال تخ�دم الثقاف�ة، إال 
إذا كان�ت بمعزل عن توجهات الس�لطة، 
وهذه الرقابة تتمثل بمثقفني متمرس�ني، 

وقرارهم ملزم.
وخت�م : ان الرقابة عل املطبوعات واحدة 
من القضايا التي دائما ما ُتثار يف األوساط 
الثقافي�ة والحقوقي�ة العراقي�ة، خاصة 
بعد س�قوط النظام املباد وم�ا تبعها من 
تغ�رّي س�يايس واجتماعي ورغ�م تعاقب 
الحكوم�ات إال أن�ه ال زال�ت حري�ة الرأي 
والتعبري تواجه العديد من التحديات حيث 
يوجد ع�دد كبري من دور النرش والصحف 
واملجالت،التي اليج�ب ان تخضع للرقابة 
الصارمة التي تش�ّكل عائقا حقيقيا أمام 
حري�ة ال�رأي والتعب�ري يف مقاب�ل التزام 
الكت�اب والنارشي�ن باملعاي�ري االخالقية 

للمجتمع العراقي .

أقبلُت من مأزِق الّدنيا ملأزِقها
عندي من الّظمأ الّساعي 

لبريِقها
عندي حرارُة ُعذريٍّ تكلّمُه

معشوقٌة ُرّصَعْت غنجاً 
بمنطِقها

عندي غريزُة عرّاٍف وبي صوٌر
لم تستعْن مرًة إالّ 

بزنبِقها
صالحُت أضغاَث أوقاتي عل وَهٍن

عيّل أذوُب عطاًء عنَد 
بوتِقها

تقّمَصتني الّنهاراُت التي نضَحْت 
َعْت ُيتما  ُيتماً وقد رَشّ

ملُشفِقها
كأّنني أمٌل يف عنِي فاجعٍة
أو طلقٌة ُسّدَدْت يف رأِس 

ُمطلِقها
َمٌة ُحزني اكتماٌل وأضالعي ُمحطَّ

والّروُح َمحرقٌة ُتغوي
ملُحرِقها

هنا رحاٌب من الفوىض ستسلُبني
أنا الغروُب الذي َغنَّى 

ملرَشِقها
َكوُن األحاسيِس تاَهْت فيِه قافيتي

فَمن يدلُّ ُوَريقاتي 
ملُورِقها

يف ُرقعتي انقلَبْت أرساُر معركٍة 
فالّشاُه أصبَح ُجندّياً 

لبيدِقها 
أجرتُّ نفيس إىل درٍب ُمكرَّرٍة

فيِه املسافة تاَهْت قبَل 
َمفرِقها

كفُّ الحننِي سقاني كأَس غربِتِه
فِبتُّ أغفو عل أشجاِن 

ِمرفِقها
قامرُْت بالّنبِض حّتى ِكدُت أخرُسُه

يف لعبٍة لم أِصْل يوماً 
لَخندِقها ماذا سريبُح َموتي

 إّنني رُجٌل
كلُّ الخساراِت تدعوِني 

لَزوَرِقها..

أقبلُت من مأزِق الّدنيا 

قاسم العابدي 

املراقب العراقي/ متابعة...
 أزمة التلقي والنرش«، وذلك من خالل دراسة 
عدد من الروايات املرصية والعربية، والبحث 
ع�ن جمالي�ات مختلف�ة تقدمه�ا نصوصها 
للقراء، وهي تش�تبك معه�م، وتحاول تغيري 

أفق التوقع لديهم.
ينقس�م الكتاب، الذي صدر ع�ن دار النابغة 
للن�رش والتوزي�ع بالقاه�رة، إىل بابني يركز 
فيهما علوان عل نقطة أساسية وهي كيفية 
تلقي األعمال الروائي�ة ودور البنية الرسدية 
الت�ي يعتمدها الكاتب، س�واء عل مس�توى 
الحدث أو الشخصيات، يف التأثري عل الذائقة 
القرائي�ة. يق�ول: »ليس املهم هن�ا ما ينطق 
ب�ه النص وال معاني�ه، ومضامينه التي تظل 
نس�بية، لكن ما يرتكه البناء الروائي من آثار 
شعورية ووقع فني وجمايل يف نفس املتلقي، 
وه�و يعي�د إنت�اج العم�ل بتفاعله م�ع تلك 
اآلثار الش�عورية التي يرتكه�ا بداخله؛ حيث 
ال تكتم�ل حياة أي ن�ص أو حركته اإلبداعية 
إال عن طري�ق القراءة الت�ي ينتج عنها نص 
آخر، ربما لم يكتبه الكاتب، ولم يسَع له، من 

هنا تتع�دد النصوص بتع�دد املتلقني وتنوع 
باخت�الف ذائقته�م«.يف الب�اب األول، يطرح 
املؤلف أساس�ًا نظرياً ملا سوف يجعله قاعدة 
تطبيقي�ة لق�راءة وتحليل رواي�ات يرى أنها 
تتس�م بالحداث�ة وتتج�اوز املعت�اد يف الرسد 
الروائي، باحثة عن جماليات مختلفة تسعى 
لتقديمه�ا للقراء. وهو يرى أن البناء الروائي 
تغري واختلف، وتط�ور بطريقة تجعله يقف 
حائ�اًل أحياناً ب�ني النص ومتلقيه، والس�بب 
يف ه�ذا أن الرسد صار مكتن�زاً، متعدد الرؤى 
والدالالت، ما يجعل القارئ يش�عر أنه داخل 
غرف�ة مغلقة تمتلئ بمرايا ال يعرف خلف أي 
منها يمكنه أن يعثر عل مفتاح فك ش�فرات 

النص الروائي.
ومن أج�ل فك ش�فرات بنية الن�ص الروائي 
الحداث�ي، حدد علوان عدداً من العنارص التي 
تش�كل متن�ه ال�رسدي، وهي الش�خصيات، 
والحدث وتداخ�ل األزمنة، وتع�دد األصوات. 
وراح املؤل�ف يتتبع هذه العن�ارص يف روايات 
»متاهة مريم« للكاتبة املرصية منصورة عز 
الدين، و»فانيليا« ملواطنها طاهر الرشقاوي، 

الس�ويدي،  ثان�ي  لإلمارات�ي  و»الدي�زل« 
و»كائنات من طرب« لألديبة الس�عودية أمل 

الفاران.
- تداخل الحياة واملوت

الش�خصية  أن  إىل  الكت�اب  مؤل�ف  يش�ري 
املحوري�ة يف »متاهة مري�م« تظهر مرتاوحة 
ب�ني الحياة واملوت، ت�رسد األحداث وال تقوم 
ب�دور فاعل فيها، تبدو ميت�ة، وهي حية، ما 

يحيل القارئ إىل استقبالها بحيادية.

» تدوير النص األدبي« ما تتركه الكتابة من وقع فني وجمالي على المتلقي
ع��ن العالقة ب��ن المب��دع والمتلقي، وهل تس��تند إىل 
لغ��ة معينة وطبيعة فنية خاصة، ي��دور كتاب الروايئ 
الن��ص  »تدوي��ر  عل��وان  هش��ام  الم��ري  والكات��ب 

األديب...

املراقب العراقي/ خاص...
الص�ّواف  دار  ع�ن  قريًب�ا  يص�در 
التوزي�ع  و  الن�رش  و  للطباع�ة 
للكاتبة  الثانية  القصصّية  املجموعة 
»نب�أ حس�ن مس�لم« تح�َت عنوان 
)كوزمي�ل( و تمّث�ل املجموع�ة هذِه 
التع�اون الثاني م�ع دار الصوّاف، و 
تتكون املجموعة م�ن 25 نص أيًضا 
تراوحت سنوات كتابتها ما بنَي عام 

2004 و 2020 
و تحدثت الكاتبة عن املجموعة قائلًة 
»قد رشع�ت بالعمل عليها منذ تموز 
املايض حيث أنفقت شهرين ألختيار 
املواضيع من املس�ودات غري املنجزة 
و بع�د مراجع�ة و تقييم مجموعتي 
األوىل ب�ارشت بالكتاب�ة الفعلّي�ة يف 
أيل�ول و ق�د تنوّع�ت املواضي�ع بنَي 
و  املح�يّل  الطاب�ع  ذات  الحكاي�ات 
أخ�رى بنكه�ة غربّي�ة فض�اًل ع�ن 

مواضيع�ي املفضلة الخي�ال العلمّي 
.. الفانتازيا و الب�الك كوميدي » ، و 
أردفت متحدثة عن ش�عورها الحايل 
مشاريعها املستقبلية »شعوري هو 

ش�عور أّي كاتب قد خ�رج للتو من 
ورطة الخيال، فالكتابة تمثل يل نوعاً 
م�ن الحرب املتقدمة مع الذات، و أنا 
اآلن س�عيدة بما أنجزت، و يف الوقت 

الراه�ن س�أدخل يف هدن�ة قص�رية 
لتقييم ما س�تحققه هذه املجموعة 
م�ن أص�داء و التي أتمن�ى أن تكون 
مرضي�ة للجميع قب�ل أن أرشع بأي 

عمل أدبي أخر ».
و نبأ حس�ن مسلم من مواليد 1982 
حاصلة ع�ل ش�هادة البكالوريوس 
تربية / لغ�ة إنكليزية و هي عضوة 
يف اإلتح�اد العام ألدباء و كتاب بابل، 
و عض�وة اإلتح�اد الع�ام ألدب�اء و 
كتاب العراق، و ق�د نرشت عدداً من 
القص�ص و القصائ�د و املق�االت يف 
الصحف و املج�الت املحلية منذ عام 
2000، و حاصلة عل درع الجواهري 
م�ن اإلتح�اد الع�ام ألدب�اء و كتاب 
العراق عام 2017 بعد حصولها عل 
املرتب�ة الثالث�ة يف مس�ابقة القاصة 
الرائ�دة س�افرة جمي�ل حاف�ظ عن 

قصة » الحصان ». 

»كوزميل« قصص خيال علمّي وفانتازيا وكوميديا سوداء  رفض عراقي و إيراني لدعوة 
فرنسية بسبب اإلساءة للنبي »ص«

املراقب العراقي/ خاص...
رف�ض الش�اعر العراقي مرتىض 
التميم�ي ومدي�ر املرك�ز الثق�ايف 
دع�وة  بابائ�ي  ش�يخ  اإليران�ي 
للمش�اركة بربنامج ثقايف فني يف 
املرك�ز الثقايف الفرن�يس يف بغداد 
األك�رم  للنب�ي  اإلس�اءة  بس�بب 
محمد صل الله عليه وآله وسلم.

وق�ال الش�اعر العراق�ي مرتىض 
ل�)املراقب  التميم�ي يف ترصي�ح 
العراق�ي( تم�ت دع�وة ) مدي�ر 
املرك�ز الثق�ايف اإليران�ي يف بغداد 
ش�يخ بابائ�ي (ودعوت�ي بصفة 
الحض�ور  أج�ل  م�ن  ش�اعر 
واملش�اركة  بربنامج ثق�ايف فني 
يف املركز الثقايف الفرنيس يف بغداد 
ولكنا رفضن�ا الحضور إحتجاجاً 
م�ن  الراف�ض  ملوقفن�ا  وتثبيت�اً 

س�لوك جمهورية فرنسا وتبّنيها 
املتك�ررة  اإلس�اءة  موضوع�ات 
النب�ي  بالبرشي�ة  ألعظ�م رج�ٍل 
األكرم محمد صل الله عليه وآله 
وس�لم.واضاف: كم�ا أن�ي أهيب 
بإخواني الشعراء والشواعر عدم 
الحضور ومقاطعة برنامج املركز 
الثقايف الفرنيس الذي س�يقام غداً 
بمق�ر املرك�ز وذلك حفاظ�اً عل 
وحدة الكلم�ة الرافضة لكل يشء 
فرن�يس خصوصاً بع�د إرصارهم 
للنب�ي  اإلس�اءة  تك�رار  ع�ل 

العظي���م .
وتاب�ع: لألس�ف رأي�ت أن أغل�ب 
املدعوين يفرح�ون بنرش بطاقة 
دعوة املشاركة وهذا األمر مؤسف 
ويؤكد انحدار املتصدرين للمشهد 

الثقايف املزيف العراقي الحايل.

املراقب العراقي/ القسم الثقايف...
اعاد املركز العراقي للثقافة واألداب 
واالحتفائي�ة  االدبي�ة  جلس�اته 
بالش�عراء والكت�اب الت�ي اختف�ت 
بالكام�ل بس�بب جائح�ة كورون�ا 
،حي�ث  ضيف الش�اعر ع�يل عيدان 
عبدالله يف جلس�ة حوارية حرضها 
عدد م�ن األدباء والنق�اد عل قاعة 
ن�ازك املالئكة يف الك�رادة وبحضور 
أعضاء املركز وثلة من قامات األدب 

والشعر والنقد يف العراق.
وق�د ش�هد الجلس�ة الت�ي أداره�ا 
جاب�ر  محم�د  جاب�ر  الش�اعر 
العديد  العراقي(  وحرضتها)املراقب 
من النقاشات التي تناولت اصدارات 
الش�اعر ع�يل عي�دان عبدالل�ه عل 
امت�داد 46 عام�ا حي�ث ان االصدار 
االول الئحة شعر رقم 1 كان يف العام 

. 1974
الجلس�ة  اس�تهل  الجلس�ة   مدي�ر 
بالقول:اليوم الشعر يحتفي بشاعر 
أنتج سبعة عرش أيقونة من الجمال 
بدأها عام 1974 ب الئحة شعر رقم 
1 ع�ن دار الع�ودة يف ب�ريوت وكان 
ع�ام 2020 اصدر كتابان ش�عريان 
هم�ا )أطياف إنكيدو( 00 وبأنتظار 
)طائر الكاغان( 00 ثم قرأ الش�اعر 
بعض م�ن نصوصه القص�رية التي 
نالت استحس�ان الحضور  بعد ذلك 

قرأ مدير الجلس�ة رس�الة الش�اعر 
والناق�د )ريس�ان الخزع�يل( الت�ي 
حمل�ت عن�وان 00)ش�اعر الضوء  
يحتم�ي بظل�ه( وقد ج�اء يف بعض 

منها:
الشاعر عيل عيدان عبدالله من رواد 
قصيدة النث�ر يف العراق لكن عزوفه 
ع�ن الظه�ور اإلعالم�ي والش�هرة 
00جع�اله ش�اعر الض�وء املحتمي 
بظل�ه 00 وتل�ك ميزة الذين ليس�وا 

كسواهم 00000
محم�د  الناق�د  تح�دث  ذل�ك  بع�د 
شنيشل الذي يش�تغل عل مرشوع 
كتاب عن تجربة الشاعر عيل عيدان 

عبدالله .
ث�م قرأ األديب د حيدر عبد املحس�ن 

ع�ن  وش�هادته  النقدي�ة  ورقت�ه 
يف  بدايته�ا  من�ذ  الش�اعر  تجرب�ة 
مطلع السبعينيات وتواصل إنتاجه 

الشعري حتى يومنا هذا
بعد ذلك توالت الشهادات واملداخالت 
من قب�ل الحضور وقد أس�هم فيها 
د س�عد التميم�ي والدكت�ور عباس 
الجب�وري ث�م تحدث رئي�س املركز 
رج�ب  واآلداب  للثقاف�ة  العراق�ي 
الش�يخ ثم مداخالت للدكتور محمد 
ونان والشاعر قاس�م محمد مجيد 
والش�اعر  لعيب�ي  ع�يل  والدكت�ور 
ري�اض جواد كش�كول  وبع�د ذلك 
تداخل الش�اعر امني جي�اد ليعقبه 
اث�رو  الذي�ن  الحض�ور  م�ن  ع�دد 
النقاش حول قيمة كتابات الشاعر.

ياسين شامل 

المركز العراقي يحتفي بصاحب »الئحة شعر رقم ١«
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مقومات  اىل  مبكرة  انتخابات  اجراء  يحتاج   
عىل  والتصويت  الربملان  حل  اهمها  أساسية 
موضوع  وحسم  الترشيعية  االنتخابات  قانون 
املحكمة  اشكالية  وحل   ، املتعددة  الدوائر 
موازنة  وتخصيص  نصابها  باكتمال  االتحادية 

مالية الجراء االنتخابات ..
هذه  تنفيذ  تعرتض  عديدة  عوائق  وجود  ومع 
رئيس  سيتمكن  ..هل  األساسية  املقومات 
الوزراء مصطفى الكاظمي من اجراء االنتخابات 
للكتل  بالنسبة  قراره  يعني  وماذا  موعدها  قبل 

والربملان والدستور ؟...
مصطفى  حمزة  السيايس  واملحلل  الكاتب  يرى 
ان االنتخابات املبكرة هي خطوة مهمة برصف 
النظر عن أي تربير لها فهي تعني تنفيذ االلتزام 
وتشكل  مبكرة  انتخابات  باجراء  الحكومي 
تتناقض  التي  النواب  مجلس  لقوى  احراجا 
رؤاها تجاه اجراء هذه االنتخابات ، واذن ، فقد 
 ، الشارع  وسيكسب  الربملان  الكاظمي  احرج 
الرغم من  االنتخابات وعىل  اجراء  ان  اىل  مشريا 
االوضاع  بقاء  من  افضل  هو  القائمة  املشاكل 

سائبة ومن دون نهايات واضحة ..
ويؤيد املحلل السيايس زياد العرار الرأي السابق 
من  الرغم  عىل  وشجاع  مهم  القرار  ان  بقوله 
صعوبة تحديد رئيس الوزراء له لوحده اذ يحتاج 
السياسية  العملية  رشكاء  كل  تعاون  اىل  األمر 
واألمم املتحدة والجهات املانحة او الساندة ، كما 
االنتخابات  مفوضية  هيكلية  اكمال  اىل  يحتاج 
والقانون االنتخابي واملحكمة االتحادية ، مشريا 
الدويل  الدعم  من  سيزيد  املوعد  تحديد  ان  اىل 
الداخلية  الخالفات  من  سيزيد  مثلما  للكاظمي 
لذا ينبغي ان يجري حوارات مع الكتل واألحزاب 
الخبري  يرى   ، جهته  ..من  العوائق  ليتجاوز 
الوزراء  رئيس  قرار  ان  حرب  طارق  القانوني 
اعتربته  والتي  الدستور  من   78 املادة  يوافق 
مسؤوال عن السياسة العامة للدولة التي تشمل 
الثالث  والرئاسات  والربملان  واالقليم  الحكومة 
تحتم  مسؤوليته  فان  وبالتايل   ، واملحافظات 
، كذلك فأن قرار  االنتخابات  عليه تحديد موعد 
رئيس الوزراء الذي حدد موعد اجراء االنتخابات 
جاء موافقا لقانون االنتخابات النافذ حاليا رقم 
عىل  متوقفا  بالربملان  الخاص   2013 لسنة   45
الدوائر االنتخابية ، واعترب طارق حرب 

لعرض  الكاظمي  من  رصيحة  محاولة  القرار 
واقع العراق وانقاذه ..أما املحلل السيايس حيدر 
جواد فاليعتقد بوجود نص دستوري او قانوني 
موعد  عن  االعالن  حق  الوزراء  رئيس  يمنح 
انتخابات يف غري موعدها اال يف حالة حل الربملان 
مبينا ان هذه الخطوة ربما تكون سياسية بقصد 
ازاحة الضغط عن الحكومة والقائه عىل مجلس 
النواب ، مؤكدا عىل تعذر اجراء انتخابات يف ظل 
وجود مافيات الفساد ودعاة االرهاب ودواعش 
وامليليشيات  املتسلطة  واالحزاب  السياسة 
الخارجية  والتدخالت  املحاور  ورصاع  املسلحة 
..من جانبه ، يرى املحلل السيايس عيل البيدر ان 
مفوضية االنتخابات هي بمثابة حجر الزاوية يف 
كل عملية اقرتاعية ، ومن خاللها يكمن مقدار 
العادة  ففي   ، التجربة  لتلك  الفشل  او  النجاح 
يجري اختيار أعضاء املجلس من قبل الزعامات 
إعادة  املجلس  دور هذا  يكون  وبذلك  السياسية 
ولد  ما  وهو  أماكنها  يف  الزعامات  تلك  تموضع 
سيما  والسيايس  الشعبي  االستنكار  من  حالة 
تتواجد خارج  التي  السياسية  الجهات  قبل  من 

مالحظات  إىل  إضافة   ، الكبرية  الكتل  حسابات 
 . انتخابية  مرحلة  كل  ترافق  ودولية  إقليمية 
وهنا وجب عىل الحكومة اللجوء إىل األمم املتحدة 
وجعلها ترشف بشكل مبارش عىل اختيار مجلس 
املبارش  اإلرشاف  حتى  او   ، للمفوضية  مستقل 
كي  إجراءاتها  وتوثيق  االنتخابية  العملية  عىل 
الجهات  أن تستغلها بعض  ال ترتك ثغرة يمكن 
لصالحها عىل حساب احالم الشعب وطموحاته.
سامي  رعد  االنتخابي  الخبري  كشف  جانبه  من 
تحديد  تواجه  التي  التحديات  عن  التميمي 
موعد االنتخابات يف السادس من حزيران لعام 
2021 الذي اعلنته الحكومة اذ ان تحديد املوعد 
ان  يعني  الترشيعية  املالحق  ترشيع  حسم  قبل 
 ، والمحسومة  واضحة  غري  الزمنية  الجداول 
ان  يعني  حزيران  يف  االنتخابات  اجراء  ان  كما 
عىل  سلبا  ماسيؤثر  وهو  حارا  سيكون  الجو 
املشاركة االنتخابية فضال عن السخط الشعبي 
باتجاه  دفعت  والتي  السياسية  العملية  عىل 
النواب  مجلس  انتخابات  يف  ضئيلة  مشاركة 
التاريخ  هذا  تحديد  ان  اىل  مشريا   ،  2018 لعام 

النواب الكمال  ربما يشكل ضغطا عىل مجلس 
قانون االنتخابات لكنه سيواجه مشكلة تزامن 
رمضان  شهر  مع  االنتخابية  الدعاية  فرتة 
اغلب  للطلبة خاصة وان  النهائية  واالمتحانات 
هم  االقرتاع  يوم  االنتخابات  مفوضية  موظفي 
محمد  االنتخابي  الخبري  ..أما  املدرسني  من 
دون  االنتخابات  موعد  تحديد  ان  فريى  رسول 
اقرار قانون االنتخابات وتنفيذ قانون االحزاب 
االشخاص  وتمويل  املالية  الذمم  وكشف 
بشكل  الدولة  بيد  السالح  وحرص  واالحزاب 
وحقيقية  صارمة  اجراءات  ودون  حقيقي 
ستشبه  االنتخابات  ان  يعني  الفساد  من  للحد 
الكاتب  ..أما  منها  أسوأ  تكن  لم  ان  سابقاتها 
لعبة  لعبت  اذا  االحزاب  ان  فريى  الطيار  خليل 
تمرير  بتعطيل  وتسببت  الربملان  داخل  املناورة 
الدوائر  عدد  آلية  حسم  يف  وفشلت  القانون 
االنتخابية املختلف عليه االن ورمت الكرة بوجه 
وحسم  االقضية  عدد  لتحديد  التخطيط  وزارة 
لم  القضية  اشكالية تمثيلها ال سيما وان هذه 
لنسبة  دقيقة  بيانات  بقواعد  اعدادها  تحسم 
سكانها والذي يصعب معه تحديد نسبة التمثيل 
املكونات  اىل وجود خالفات بني  باالضافة  فيها 
اواجراء  القديمة  بااللية  امليض  عىل  السياسية 
يف  عقبة  سيشكل  ذلك  فان   ، عليها  التعديالت 
حسم تمرير القانون باملدد املحددة وستستثمر 
لم  كونه  الشارع  يف  الكاظمي  ضد  ذلك  القوى 
وان  خاصة  التحديد  هذا  يف  معها  تشاوره  يبدأ 
لتزامنه مع  الذي حدده سيكون محرجا  املوعد 
شهر رمضان ومع صيف الهب سيكون عامل 
ضغط شعبي بسبب سوء خدمة الكهرباء مما 
وان   . االنتخابات  مناخ  عىل  سلبيا  سينعكس 
العام  اىل  تأجيل  اي  فان  التاريخ  بهذا  تمر  لم 
2022سيسقط هويتها كونها انتخابات مبكره 
للكاظمي  اخر  فشال  القوى  ستعتربه  ما  وهو 
اقامة  بمهمة  وعده  تمرير  يف  ينجح  لم  كونه 
جبهته  ستضعف  مبكرة،وبالتايل  انتخابات 

ويخرس املناورة .
من  ستجعل  الرسيعة  املؤرشات  هذه  كل 
بني  مواجهة  لبداية  صفحة  القرار  هذا 
والربملان  السياسية  والقوى  الحكومة  رئيس 
وستتكشف صفحاتها يف االيام املقبلة ولن تخلو 

من مفاجآت جديدة مفتوحة االحتماالت.

.ببساطة ، يمكن لراكب السيارة يف 
فارغة  مياه  بقنينة  يلقي  أن  بغداد 
السيارة  نافذة  او قرشة فاكهة من 
من  سلوكه  يمثله  بما  مبال  غري 
تقدم  ان رس  ذلك   ، تخلف حضاري 
الشعوب وتحرضها هو محافظتها 
بلوغ  ومع   ، بلدانها  نظافة  عىل 
يف  متقدمة  مرتبة  بغداد  محافظة 
قائمة املدن االسوأ يف العالم بموجب 
تصنيف منظمة دولية نتيجة تلوث 
،اليمكن  النفايات  وتراكم  البيئة 
للمواطن فقط ان يكون هو السبب 
يف تراكم القمامة يف املدن بل تتحمل 

دوائر البلدية املسؤولية أيضا ..
العاصمة  االمري  عامرعبد  يصف 
ألن  نفايات  كومة  عن  عبارة  بأنها 
مركبات أمانة بغداد التصل اىل اغلب 
تقلب  الكابسات  ان  كما  مناطقها 
النفايات يف أماكن مفتوحة واليرفع 
عمال النظافة النفايات او االنقاض 
اال مقابل مبلغ مايل ولم تقدم امانة 
تتعاقد  كأن  حقيقيا  انجازا  بغداد 
لرفع  استثمارية  رشكات  مع 
النفايات ، ويلقي عبد االمري باللوم 
عىل املواطن أيضا فهو يتحمل %50 
توعية  اىل  ويحتاج  املسؤولية  من 

وحس وطني ..
اما حسن التميمي فريى ان املواطن 
املحافظة  ثقافة  اليمتلك  العراقي 
عىل املدن فهو يحافظ عىل النظافة 
النفايات  ويرمي  منزله  داخل 
وانقاض البناء يف الشارع لذا ينبغي 
تفرض غرامات عىل  ان  الدولة  عىل 
املواطن ، مشريا اىل تقصري الحكومة 
نظامية  نفايات  مكبات  انشاء  يف 
ومعالجة القمامة خارج املدن ألنها 
الذي  الوقت  ..يف  االمراض  تنرش 
يعرتض فيه انمار ياسني عىل عملية 
املواطن مرهق  الغرامات ألن  فرض 
املحافظة  مسؤولية  لكن  معيشيا 
عىل النظافة هي مسؤولية مشرتكة 
والشعب  الرسمية  السلطات  بني 
وعدم  املواطن  من  المباالة  فهنالك 
املسألة  ان  كما  الدولة  من  اهتمام 
تعتمد قبل كل يشء عىل االلتزام من 
عن  متسائال  والبلدية  املواطن  قبل 
السبب الذي يجعل العراقي يمارس 
اىل  يسافر  عندما  مختلفا  سلوكا 

دول أخرى ؟..
ويحسم شامل القييس الجدل بقوله 
فالرقابة  الحل  هو  القانون  ان 
عىل  واالمانة  املواطن  عىل  مهمة 
يحاسبه  قانونا  اليجد  فمن  السواء 
يتمادى يف سلوكه الخاطيء وهنالك 
من  النفايات  تشرتي  متقدمة  دول 

املواطن لتعمل عىل تدويرها ..
من  مايقرب  بغداد  امانة  ترفع 
يوميا  النفايات  من  8000طن 
املتحدث  حسب   – العاصمة  من 
عبد  حكيم  بغداد  امانة  باسم 
بتوزيع  االمانة  وتقوم   – الزهرة 
لكن  النفايات  ورفع  الحاويات 
املواطن اليتعاون معها..ويشري عبد 
حاولت  بغداد  امانة  ان  اىل  الزهرة 
رشكات  باستقدام  املشكلة  حل 
تلكأ  معها  العمل  لكن  تخصصية 
واالزمة  التخصيصات  قلة  بسبب 
ان تضع  االمانة  املالية وقد حاولت 
لكن  املقبلة  سنة  للعرشين  خططا 

املرشوع لم يكتمل ..
بغداد  محافظة  مجلس  عضو  اما 
امانة  ان  فريى  الربيعي  حسون 
اذ  واضحة  خطة  التمتلك  بغداد 
تقوم برفع النفايات فقط وايداعها 
هو  كما  فرز  دون  من  املطامر  يف 

العالم  دول  جميع  يف  به  معمول 
النفايات  تدوير  من  لالستفادة 
خاصة وان املكابس التغطي جميع 
املناطق علما بأن هنالك عمر ا معينا 
لتحلل املواد وينبغي فرزها قبل ذلك 
، فضال عن وجود فساد مايل واداري 
يف االمانة كما هو الحال يف مختلف 
يؤكد  املشكلة  ولحل   ، الدولة  دوائر 
الربيعي عىل رضورة وضع الخطط 
قبل  من  العاصمة  بنظافة  الكفيلة 
انجازها  يتم  لن  وهذه  بغداد  امانة 
تحتاج  اذ  القانون  غياب  حالة  يف 
للعاصمة  قانون  اىل  بغداد  امانة 
ووضع  بالعمل  الرشعية  ليمنحها 
ينبغي  كما  املستقبلية  الخطط 
للتعاون  وتوعيته  املواطن  توجيه 
معها فهنالك شعبة)الوعي البلدي ( 
التي يقع عىل عاتقها توعية املواطن 
املحلة  الختيار  مسابقات  واقامة 

االنظف ..
البيئي  الخبري  يرى   ، جانبه  من 
الدكتور محمد عيل جاسم ان الحل 
يكمن يف تخصيص مطامر نظامية 
يف كل املناطق والتعاقد مع رشكات 
وفرزها  النفايات  لرفع  استثمارية 
فضال عن استخدام كابسات حديثة 
يلقي  من  كل  عىل  غرامات  وفرض 
يف  البناء  ومخلفات  بالنفايات 
الشوارع واالماكن العامة مشريا اىل 
يف  دراسية  مادة  استحداث  رضورة 
املرحلة االبتدائية لتعليم الطلبة عىل 
اسس املحافظة عىل النظافة يف كل 
اهمية  عىل  جاسم  ...ويؤكد  مكان 
دفن النفايات النووية املشعة بشكل 
البيئة  عن  لعزلها  ومضمون  آمن 
امراض  انتشار  اىل  الفتا   ، املحيطة 
االهتمام  عدم  بسبب  رسطانية 
املخلفات  هذه  نقل  يف  واالهمال 
اخرى  مواقع  اىل  السكراب  ومواقع 

مناسبة ..
تشكل املخلفات النفايات واملخلفات 
وعىل  البيئة  عىل  خطرا  الصناعية 
صحة العاملني يف املصانع والسكان 
ملا تحمله من مركبات وغازات بالغة 
 ، خطرية  امراضا  مسببة  الخطورة 
باتباع  الصناعية  البلدان  بدأت  لذا 
سبل للتخلص من هذه النفايات بما 
عىل  خطرها  من  التخلص  يضمن 
البيئة واملواطن وايجاد حلول يمكن 
مواد  من  النفايات  هذه  تحول  ان 
خطرة اىل مورد اقتصادي من خالل 

اعادة تدويرها واستخدامها ..
ويرى الباحث البيئي املهندس احمد 
الدولة  واجب  من  ان  البكري  سعيد 
االستثمارية  بالرشكات  االستعانة 
معامل  لنصب  الذاتية  الجهود  او 
اىل  وتحويلها  النفايات  تدوير 
حيوانية  واعالف  كهربائية  طاقة 
رشاء  مرشوع  انجاح  اىل  السعي  او 
امانة  عنه  اعلنت  الذي  النفايات 
العروض  دراسة  خالل  من  بغداد 
االجنبية  الرشكات  قدمتها  التي 
لغرض  انسبها  واختيار  للوزارة 
طاقة  اىل  وتحويلها  النفايات  رشاء 
من  التقليل  ومحاولة  كهربائية 
ومحاربة  البريوقراطية  االجراءات 
سبيل  يعرتض  ربما  الذي  الفساد 
التي  املشاريع  هذه  مثل  نجاح 
النفايات  انتشار  مشكلة  ستحسم 
وستعود  واملحافظات  العاصمة  يف 
بالفائدة عىل املجتمع بتوفري الطاقة 
املاسة  الحاجة  وسد  الكهربائية 
التلوث  نسب  تقليل  اىل  اضافة  لها 
قد  التي  واالوبئة  االمراض  وانتشار 

تخلفها مواقع الطمر الالنظامية .
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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.
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االنتخابات المبكرة :
 هل تتغلب على التحديات والعوائق العديدة ؟

) الحرب الناعمة ( 
 سالح فتاك يستمد قوته من االزمات

 يف غياب الديمقراطية تكون الشائعة 
يستطيع  الذي  الوحيد  السالح  هي 
 « رأيه  يعرب عن  أن  الشعب  بواسطته 
الدين  سعد  املرصي  الفريق  قال  كما 
يف  الديمقراطية  ان  ويبدو   ، الشاذيل 
العراق لم تحقق أهدافها املرجوة لدى 
املواطن ، لذا لجأ اىل الشائعات ليقتات 
منها ولرتافق أزماته وتضخمها ، فقد 
الشائعات  العراقي ملحاربة  املركز  أكد 
بان هنالك حملة منظمة من الشائعات 
الهدف  العراقي  الشارع  لها  يتعرض 
وسلب  العارمة  الفوىض  نرش  منها 

األمل باألمان واالستقرار..
التي  التظاهرات  اسبوع  رافق  لقد 
عمت العراق يف االيام الفائتة مايقارب 
ترصيحات  اطالق  عرب  شائعة   138
وشيوخ  عسكريني  لقادة  مزيفة 
 – صحتها  عدم  اثبات  تم  ثم  عشائر 
 – للمركز  االسبوعي  التقرير  حسب 
الذي أكد عىل ان اغلب الذين يحاولون 
تأجيج  خالل  من  الفوىض  نرش 
ومقاطع  وصور  بمعلومات  الشارع 
عن  عبارة  هم  وقديمة  مزيفة  فيديو 
خارج  من  تدار  وهمية  صفحات 
حرب  أرشس  اثارة  وهدفها  العراق 
االمان  وسلب  الفوىض  لنرش  ناعمة 

واالستقرار ..
مدير   / القييس  زياد  العقيد  ويعرف 
وزارة  يف  الشائعات  محاربة  قسم 
اخبار  انها  عىل  الشائعة  الداخلية 
مدروسة  بطريقة  مدسوسة  كاذبة 
وخلق  املعنويات  تحطيم  بها  يراد 
صفوف  يف  والرعب  الذعر  من  حالة 
مجهولة  ماتكون  وغالبا  املواطنني 
من  ضئيلة  نسبة  اىل  وتستند  املصدر 
عن  شائعة  تصبح  لكنها  الصحة 
اىل  ..مشريا  والتهويل  التأويل  طريق 
الحرب  من  اخطر  اليوم  الشائعة  ان 
التقليدية ، كما يقسم العقيد القييس 

وهي  زاحفة  او  بطيئة  اىل  الشائعات 
التي تستمر من ستة اشهر فما فوق 
داعش  استخدمها  التي  كالشائعة 
وهنالك   ، نينوى  محافظة  السقاط 
الشائعة املتوسطة او الغاطسة وهي 
التي تظهر بني حني وآخر مثل شائعة 
الشائعة  أما   ، املوصل  سد  انهيار 
التي  فهي  االندفاعية  او  الرسيعة 
بني  وتنترش  ساعة  ربع  خالل  تظهر 
انفجار  املواطنني برسعة مثل حدوث 
يف مكان ما ، مؤكدا عىل الدور السلبي 
الذي تلعبه مواقع التواصل االجتماعي 

يف ترويج الشائعات ..
الدكتور  واالكاديمي  الكاتب  ويرى 
تنترش  الشائعات  ان  فلحي  محمد 
يف  نقص  هناك  يكون  عندما 
جهات  وجود  عدم  وعند  املعلومات 
الرسمية  القنوات  عرب  توفراملعلومات 
املصداقية  ذات  املعتمدة  القنوات  او 
يف  وخاصة  املعلومة  تغيب  وعندما   ،
الناس  عقول  تبدأ   ، االزمات  أوقات 
مصادر  من  املعلومة  عن  البحث  يف 

أخرى غري املصادر املعتمدة ، ويف هذا 
البديلة  املصادر  ألن  شديدة  خطورة 
اصبحت  االلكرتونية  البيئة  ظل  يف 
اذ  عليها  السيطرة  واليمكن  منترشة 
من  ان  كما   ، مبارشة  رقابة  التوجد 
املهنية  اليمتلكون  بالنرش  يقومون 
االعالمية  املؤسسات  يف  املتوفرة 

فتظهر الشائعات بالتايل ..
االعالمي  الخبري  يؤكد   ، جهته  من 
سعد الالمي ان العراقيني يتأثرون بما 
االجتماعي  التواصل  مواقع  تطرحه 
بينما ينتمي اغلب املدونني او القنوات 
تحاول  ايديولوجيات  اىل  الفضائية 
عرب  العراقية  الثقافية  البنية  اخرتاق 
التي   ) الناعمة  الحرب   ( مايسمى 
بهدف  آخر  اىل  خندق  من  تتحرك 
واالخبار  واالكاذيب  الشائعات  نرش 
ان  اىل  مشريا   ، املحبطة  السلبية 
عن  كشف  الشائعات  محاربة  مركز 
وجود اكثر من منظمة مجتمع مدني 
التواصل  بارزين عىل مواقع  ونشطاء 
تقارير  بكتابة  يقومون  االجتماعي 

للرشكات  العراقي  الواقع  عن  مضللة 
منها  الهدف  الدولية  واملؤسسات 
لهم  شخصية  منافع  عىل  الحصول 

وملنظماتهم ..
اما اختصايص الطب النفيس الدكتور 
خالد عبد الرحمن فريى ان الشائعات 
التي  الوسائل  من  االوسيلة  ماهي 
نرشها  وراء  من  املنتفعون  يستغلها 
مضيفا  املواطنني  عىل  سلبا  للتاثري 
حسب  املجتمع  يف  وتنترش  تزداد  انها 
الغموض  بجانب  املوضوع  اهمية 
هناك  كان  فكلما   ، به  يحيط  الذي 
نقص يف املعلومات او اهمية املوضوع 
املجتمع  اكرب عىل  الشائعة  تأثري  كان 
املشكلة  هذه  حل  ان  اىل  ومشريا   ،
يكمن يف تفعيل دور مؤسسات الدولة 
اعطاء  يف  الشفافية  تقديم  خالل  من 
رشح  ورضورة   ، املختلفة  املعلومات 
بصورة  وحقيقتها  املشكالت  واقع 
كفيال  ماسيكون  وهو  تفصيلية 

بمواجهة تلك الشائعات ..
خلود  الدكتورة  االكاديمية  وترى 
جو  بخلق  تقوم  الشائعات  ان  العاني 
فنجد  الدولة  يف  العام  لالتجاه  مضاد 
نوعا من عدم الثقة يف انجازات الدولة 
فالهدف  السلبيات  عىل  الرتكيز  ويتم 
الروح  اضعاف  هو  منها  الرئييس 
املعنوية للمواطنني الفتة اىل ان حرب 
حرب  عن  خطورة  التقل  املعلومات 
عىل  مشددة   ، والصواريخ  الطائرات 
رضورة التصدي للشائعات وان يتوىل 
رسميون  متحدثون  املسؤولية  هذه 
الدولة  يف  الكيانات  وكافة  للوزارات 
تعاقب  التي  القوانني  وضع  مع 
مروجي االكاذيب عىل وسائل التواصل 

االجتماعي ...
محمد  الدكتور  االعالم  استاذ  ويؤيد 
الجهات  ان عىل  بقوله  فلحي ماسبق 
باملواطنني  عالقة  لها  التي  الرسمية 

تمتلك  اعالمية  مكاتب  عىل  تعتمد  أن 
مواصفات املهنية والرد الرسيع وفهم 
بالطريقة  ومخاطبته  العام  الرأي 
املناسبة ، وألن اغلب املوجودين يف تلك 
املواصفات  هذه  اليمتلكون  املكاتب 
طريق  عن  اليها  وصلوا  ألنهم 
ينبغي  لذا  واملحسوبية  املحاصصة 
قيام اصالح اعالمي ، كما ينبغي عىل 
وتوحيد  االعالم  دور  تقوية  الدولة 
املواطن  ليتابعه  االعالمي  الخطاب 
االجتماعي  التواصل  لوسائل  واليتجه 
..ويعود مدير مركز محاربة الشائعات 
العقيد زياد القييس ليتحدث عن دور 
املركز يف رصد الشائعات ومحاربتها 
عرب  يجري  املركز  عمل  ان  بقوله 
ثالثة محاور هي املحور امليداني اي 
لسماع  العامة  االماكن  يف  التجول 
وسائل  رصد  ومحور  الشائعات 
واملرئية  واملسموعة  املقروءة  االعالم 
واملحور الثالث هو الرصد االلكرتوني 
عرب وسائل التواصل االجتماعي عن 
طريق منتسبني يف املركز شاركوا يف 
الحرب  مجال  يف  متخصصة  دورات 
تنسيق  املركز  ،ولدى  النفسية 
الفضائية  القنوات  كافة  مع  عال 
لهم  دورات  اقامة  عرب  والوزارات 
ميدانية  توعية  حمالت  اقامة  مع 
فضال  توعوية  برامج  يف  واملشاركة 
عرب  املغرضة  الشائعات  تكذيب  عن 
واقامة  االجتماعي  التواصل  وسائل 
والدوائر  املدارس  يف  توعية  ندوات 
النشاط  مديرية  مع  بالتعاون 
تربوي  مرشد   300 وتدريب  املدريس 
ومنسق اليضاح مخاطر الشائعات ، 
مع  ذاتها  الفكرة  تنفيذ  اىل  والسعي 
اساتذة الجامعات ، ويطمح القييس 
اىل تضمني املنهاج املدريس مادة عن 
توعيتهم  لغرض  الشائعات  محاربة 

وتثقيفهم .

الحاجة الى تدوير النفايات
 وتوعية المواطن
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أيهم�ا أفض�ل لتط�ور أقتص�اد البل�د األتفاق 
م�ع الص�ن )األعم�ار مقاب�ل النف�ط ( أو ) 
رسق�ة النفط مقاب�ل تجويع الش�عب ( أتفاق 
الص�ن لبن�اء املش�اريع الصناعيه والس�كنيه 
واملستش�فيات وامل�دارس واملوان�ئ وخط�وط 
الس�كك الحديد والطرق الرسيع�ه وبدون دفع 
أي فلس فقط تزويد الصن ) 100 ( الف برميل 

نفط يومياً وتوضع عائداتها يف صندوق تمويل 
األتفاقيه ، والكل يعلم أن مجاميع الفساد  من 
جهات ومافيات ترسق كميات كبريه بأضعاف 
ولم يتط�رق لها بأنه�ا تخريب البل�د وتجويع 

الشعب ورهن النفط األبدي لهذِه العصابات.

                               * ابوظافر العبيدي

بعد مطالبات .. إعادة النظر يف 
جداول املراشنة ألرايض شمال 
امل�وارد  مديري�ة  املثنىأعلن�ت 
املائي�ة يف املثن�ى إنها س�تعيد 
النظر بجداول املراشنة لسقي 
النجم�ي  مناط�ق  يف  األرايض 
يف  وذل�ك  املحافظ�ة،  ش�مال 
مزارعي  ملطالب�ات  اس�تجابة 
تل�ك املناط�ق بع�د أن نظم�وا 

تظاهرة إليصال تلك املطالب.

املائي�ة  امل�وارد  مدي�ر  وق�ال 
يف املثن�ى محم�د عبدالل�ه إن 
م�ن  بع�دد  التق�ت  مديريت�ه 
املناط�ق  تل�ك  يف  املزارع�ن 
وق�ررت إعادة النظ�ر بجداول 
املراشنة لضمان إرواء األرايض 

بشكل عادل.
وأش�ار إىل أن الجداول الجديدة 
س�تتم بالتنس�يق م�ع قائ�م 
مقامي�ة النجمي وممثلن عن 

املزارعن.
وكان�ت عش�ائر بن�ي زري�ج 
النجم�ي  قض�اء  يف  والجب�ور 
ش�مال يف املثنى ق�د طالبت يف 
املحلي�ة  الحكوم�ة  تظاه�رة، 
ووزارة امل�وارد املائي�ة بوضع 
ج�داول عادلة للمراش�نة بن 
األرايض الزراعي، محذرين من 
ت�رر 1٤0 أل�ف دون�م جراء 

عدم التوزيع العادل للمياه.

عبر مكبرات الصوت .. تحذيرات  من الموجة الثانية لكورونا
نفذت الف�رق الطبية التابعة لدائرة صحة املثنى 
حمل�ة لفح�ص املواطن�ن يف األس�واق بقضاء 
الرميث�ة من ف�روس كورونا فضال ع�ن القيام 
بحمل�ة توعوية للتأكيد ع�ى اإلجراءات الوقائية 
وذل�ك يف إطار جهود وزارة الصحة لكرس املوجة 
الثاني�ة م�ن ف�روس كورونا املتوقع�ة يف فصل 

الشتاء.
وق�ال مس�ؤول وح�دة تعزي�ز الصح�ة غزوان 
الش�اهر إن الحمل�ة تعت�ر مكمل�ة للحم�ات 
الس�ابقة، مش�ريا إىل أن الحملة تضمنت رشحا 
مفص�ا ع�ن كيفي�ة أهمية اس�تخدام وس�ائل 
الوقاية الش�خصية كارتداء الكمامات والحفاظ 

عىل املسافة بن شخص وآخر.
وأضاف أن الحملة ش�هدت يف اليوم األول سحب 
112 أنموذج�ا للفح�ص بش�كل عش�وائي من 

املواطنن.

دعت دائ�رة بيئة محافظة ذي قار إدارة قضاء 
الرفاعي إىل اتخاذ اإلج�راءات الازمة للحد من 
ظاهرة رعي اإلبل واملوايش بن الدور الس�كنية 
يف منطق�ة ح�ي األم�ري بع�د إج�راء الكش�ف 
املوقع�ي عىل اح�د أماكن الرعي العش�وائي يف 

املنطقة.
وقال بي�ان للدائرة تلقينا نس�خة من�ه إنه تم 
توجيه مخاطبات رسمية بهذا الشأن من اجل 
اإلرساع يف إزالة هذه التجاوزات التي لها أرضار 

صحية وبيئية عىل السكان املحلين.

حذرت وزارة الصحة مما وصفته بالتهاون 
املواطن�ن باإلج�راءات  الكب�ري م�ن قب�ل 
بالتعليم�ات  التزامه�م  وع�دم  الوقائي�ة 
الصحي�ة الص�ادرة عنه�ا مبدي�ة قلقه�ا 
الش�ديد مم�ا وصفت�ه بالوض�ع الخط�ري 
وخاصة مع إقبال فصل الشتاء وانخفاض 
معدالت درجة الح�رارة الذي يكون الظرف 
للفريوس�ات  الع�دوى  النتش�ار  املس�اعد 
التنفس�ية وه�ذا ما حص�ل يف العال�م اآلن 
كنتيج�ة للموج�ة الثاني�ة الت�ي عصف�ت 
بكث�ري من الدول والدول املج�اورة كاألردن 
التي بدأت أنظمته�ا الصحية واالقتصادية 
باالنهيار م�ن ارتفاع ع�دد الوفيات نتيجة 
ارتفاع مروع لعدد اإلصابات الذي اس�تنفذ 

كل القدرات الصحية وأنهك املستشفيات.
وذك�ر بيان للوزارة  تلقينا نس�خة منه إنه 
من خ�ال متابعة فرقنا الصحي�ة الجوالة 
ومتابعاته�ا اليومي�ة الحظت بأن�ه ما زال 
هن�اك ته�اون كب�ري م�ن قب�ل املواطن�ن 
التزامه�م  وع�دم  الوقائي�ة  باإلج�راءات 
بالتعليم�ات الصحي�ة الصادرة ع�ن وزارة 
الصح�ة وخاصة يف ع�دم ارت�داء الكمامة 
وعدم التقيد بالتباعد الجس�دي واملشاركة 
يف التجمع�ات البرشي�ة وإقام�ة حف�ات 
األعراس ومراس�يم الع�زاء ذات التجمعات 
البرشية الكثيفة بش�كل طبيعي جداً بدون 

التقيد بأي إجراء وقأيي.
كم�ا الحظ�ت فرقن�ا الرقابية ب�ان معظم 
الذي�ن أصيب�وا س�ابقا ق�د ترك�وا ارت�داء 

الكمامة واخذوا بممارس�ة حياتهم بشكل 
طبيعي وعدم التقيد بالتباعد الجسدي ظناً 

منهم بأنهم اكتس�بوا املناع�ة ولن يصابوا 
م�رة أخرى وه�ذا ال دليل عليه بل س�جلت 

حاالت عدة بالعالم والعراق رجوع أعراض 
امل�رض مرة أخ�رى بعد عدة أس�ابيع، مما 
يستدعي االستمرار بالتقيد بهذه اإلجراءات 

ملن أصيبوا سابقا.
اتخذته�ا  الت�ي  اإلج�راءات  إن  وتابع�ت 
وزارة الصح�ة والتي نجح�ت إىل حد كبري 
بزيادة نس�بة حاالت الش�فاء وتقليل عدد 
الوفيات من توس�يع قدراتها التشخيصية 
والعاجي�ة ج�اءت نتيجة عم�ل متواصل 
ودٔووب وتع�اون بن مختل�ف القطاعات 
والهئيات الدينية كالعتبات املقدس�ة التي 
ساهمت يف إنشاء العديد من املستشفيات 
الس�عة  لتوس�يع  املحافظ�ات  عم�وم  يف 
الرسيري�ة إىل أكث�ر م�ن 10 آالف رسي�ر 

مخصص ملرىض كورونا.
وأردف�ت إن هذا االنج�از يحتاج إىل تظافر 
الجه�ود للمحافظة عليه من خال تعاون 
املواط�ن وكاف�ة رشأي�ح املجتم�ع، مم�ا 
يتطلب اليوم وقف�ة حقيقية من الجهات 
كاف�ة كرج�ال الدي�ن وش�يوخ العش�أير 
ومنظم�ات  كاف�ة  اإلعامي�ة  والقن�وات 
املجتم�ع املدني وأرب�اب العم�ل إىل تفهم 
خط�ورة املوقف الوبأيي وما قد تٔوول إليه 
األمور نتيجة لهذا التهاون وعدم االكرتاث 
بارت�داء  املتمثل�ة  الوقأيي�ة  باإلج�راءات 
الكمامة والتباعد الجسدي وتعقيم اليدين 
وب�ذل كل ما يف وس�عهم لتوعي�ة املواطن 
الكريم وحثه عىل االلتزام بهذه اإلجراءات 

الوقأيية.

السا م عليكم و رحمة الله 
 نحن منطقة التاجيات قرب الجرس الدوار محتاجن 
مساعدتكم بتنفيذ وتقديم خدمات للمنطقة املتمثلة 
بالكهرب�اء وامل�اء واملج�اري والتبلي�ط ألن املنطق�ة 
تعيش حالة مزرية وصعبة جدا بهذا الوقت وال تتوفر 
اي خدم�ات بلدية ومن�ذ فرتة طويلة ج�دا .. رغم ان 

اعداد سكانها كثرية جدا ....
 تحياتي ألمانة بغداد.

                                             * ليث االني

نظ�م ناش�طون يف الس�ماوة، وقفة 
بالتنس�يق م�ع الرشط�ة املجتمعية 
ملكافح�ة ظاه�رة الرمي العش�وائي 
يف املناس�بات، والت�ي أدت إىل مقت�ل 
وإصاب�ة ع�دد كب�ري م�ن األبري�اء، 
كان آخره�م فتاة من س�كنة قضاء 
الوقفة  الرميثة.وق�ال املرشف ع�ىل 
الرم�ي  ظاه�رة  إن  فاض�ل  أحم�د 
العش�وائي يف حاالت الف�رح والحزن 

عىل حد س�واء تعتر م�رة تندرج 
ضم�ن مفه�وم عس�كرة املجتم�ع، 
مشريا إىل أنها تعتر من أخطر األمور 
التي تتس�بب يف مقت�ل وإصابة عدد 
من األبرياء.وأوضح فاضل أن الوقفة 
التي تمت بالتنس�يق مع ناشطن يف 
محافظ�ات أخرى س�يتبعها مؤتمر 
العش�ائر  ش�يوخ  بمش�اركة  ع�ام 

لوضع حد لتلك الظاهرة.

ش�كا بع�ض اصح�اب الع�اوي مل�واد البن�اء بالبرصة م�ن ارتف�اع اس�عار االخرية 
وبالخصوص حديد التس�ليح والطابوق .وعزا البعض خال حديثهم  للمربد، الس�بب 
اىل كثرة رشكات االس�تثمار بالبرصة وس�حب املواد من قبل البعض منها وخصوصا 
م�ادة الطابوق .واضاف�وا إن تأخر الباخ�رات املحملة بالحديد املس�تورد وخصوصا 
الق�ادم من اوكرانيا وايران هي ماجعل التاجر يقوم برفع االس�عار عليهم وصوال اىل 

اكثر من مليون دينار عراقي خال الشهر الحايل حسب قولهم.
ونوهوا إىل أن تأخر الرواتب ايضا كان احد األسباب يف تعطل سوق البيع .

رص�د مواطن�ون يف مدين�ة الك�وت ل�دى مراجعته�م 
مستشفى الكرامة يف مركز املدينة تغطية فتحة مجاري 

الرصف الصحي بمخلفات أرسة املستشفى.
وقال�وا  إن تغطية فتحات املجاري بهذه الطريقة يحمل 
خطورة عىل املراجعن سيما أثناء الليل فضا عىل املنظر 

غري املناسب.
كما طالب املواطنون الجهات املختصة يف صحة واس�ط 
والحكوم�ة املحلي�ة إلعادة النظر بالخدم�ات املقدمة يف 

املؤسسات الحكومية.

فتحات منهوالت المجاري

نظ�م فري�ق تطوعي من الش�باب حملة لرف�ع النفايات 
عل�ن ضفاف نهر دجل�ة بعد ان نرشت مواق�ع التولصل 
االجتماع�ي تقري�را مصورا يعرض تراك�م النفايات عىل 
جانب�ي النه�ر عىل خلفي�ة مناش�دة طالب م�ن خالها 
مواطن�ون برفعه�ا وتنظيف جوانب النهر م�ن النفايات 
والحش�ائش املنت�رشة فيه.وق�ال ع�دد منه�م، ان ه�ذا 
العم�ل التطوع�ي يأت�ي بع�د ان انت�رشت النفايات عىل 
ضف�اف دجلة والكورني�ش الذي تقص�ده العوائل للتنزه 
وهو يش�وه جمالي�ة املدينة.واش�اروا اىل ان لنفايات تم 
جمعها ووضعها بأكياس لغرض تسهيل حملها من قبل 
كابسات النفايات واالليات التابعة ملديرية بلدية العمارة.

أب�دى مزارع�ون يف قض�اء امليمون�ة بمحافظة ميس�ان 
امتعاضهم م�ن وضع الخطة املح�ددة لزراعة محصول 
الش�لب، معترين إن ميس�ان م�ن املحافظ�ات األوىل يف 
إنت�اج املحص�ول يف ظ�ل وجود األه�وار التي تس�اعد يف 

انتعاش هذا النوع من الزراعة.
وق�ال امل�زارع م�وزان األزيرج�اوي، إن الخط�ة املق�رة 
للتس�ويق ال تتناس�ب مع كمي�ة املحصول ال�ذي قاموا 
بزراعت�ه وحصاده م�ا اضطرهم إىل البح�ث عن مصادر 
أخ�رى ل�رشاء كتب تس�ويق م�ن مزارع�ن ل�م يزرعوا 
أراضيهم ولكنهم يحتفظون بحقهم يف نس�بة التس�ويق 

بحسب قوله.

الس�ام عليكم نحن محل�ة ٨٨٣ زقاق 2٦ نعاني 
م�ن عدم وج�ود الخدم�ات منها امل�اء واملجاري 
والتبليط نرجو منكم مساعدتنا وتوفري الخدمات 
الن والله اتبهذلنةمع جزيل الش�كر والتقدير مع 

العلم املنطقة طابو وليس زراعي..
ماحظ�ة /ان هذا الزقاق اليوج�د فيه اي تبليط 

او مجاري .

                               * احمد املوس�وي

حملة لرفع النفايات

وقفة ضد الرمي العشوائي

تهاون كبير باإلجراءات الوقائية وعدم اإللتزام بارتداء الكمامة

شكوى من فالحي الميمونة

امل�وارد  إلدارة  الوطن�ي  املرك�ز  ح�ذر 
املائي�ة من ح�دوث س�يول بالوديان يف 5 

محافظات عراقية.
وبحسب وثيقة إطلعنا عليها، فان »املركز 
الوطن�ي الدارة امل�وارد املائية وجه الهيئة 
العام�ة لتش�غيل مش�اريع ال�ري والبزل 
باتخ�اذ اجراءات الحيطة والحذر بس�بب 
توقع�ات بتعرض ح�ويض دجلة والفرات 
اىل امطار متوسطة اىل غزيرة يومي االحد 

واالثن�ن يف املحافظ�ات الواقع�ة ضم�ن 
وس�ط وجنوب�ي العراق مما س�يؤدي اىل 
حدوث س�يول يف الوديان واالنهر املنسابة 
ملحافظات »البرصة وميس�ان وواس�ط، 

والنجف االرشف، ودياىل«.
ه�ذا وش�ددت مديري�ة الدف�اع املدني يف 
واس�ط، ع�ىل رضورة توخ�ي  املواطنن 
القاطنن ع�ىل ضفاف نه�ر دجلة الحذر 

من موجة أمطار وسيول مرتقبه .

تحذيرات من سيول في خمس محافظات

شكاوي من ارتفاع اسعار حديد التسليح والطابوق

ظاهرة رعي اإلبل والمواشي في المناطق السكنية

مطالبات بوضع جدول عادل للمراشنة

منطقة بدون خدمات بلدية 

الماء الكهرباء ال مجاري ال تبليط

تخريب البلد و تجويع الشعب

مين�اء الفاو الكبري: عنوان الس�ياده وبوابة العراق البحريه ومفتاحها عىل 
العالم ، هل تعلم ياس�يادة رئيس الوزراء عند أنجازه س�يقلب كل املوازين 
عىل مستوى املنطقه والعالم كونه األول يف منطقة الخليج العربي والعارش 
عاملي�ًا ، س�يوفر واردات مالي�ه تدعم  عائ�دات النفط وس�يخفض أثمان 
البضائع والسلع الداخله للبلد ويصفر البطاله و يجعل من العراق والبرصه 
بال�ذات جوه�رة الخليج وتناف�س س�نغافوره ، وهو ليس مرك�ز تجاري 
وصناعي وسياحي فقط ، بل ) مرشوع أمن قومي ( يتطلب من كل وطني 
مخل�ص األهتمام بهذا األنج�از العظيم الذي يعزز أقتص�اد البلد ويعيد له 

مكانته الدوليه والله املوفق.

                                                                * عبدالله الجبوري

السام عليكم ورحمة الله وبركاته
نحن لفيف من أهايل منطقة حي الرتاث جانب 
الك�رخ محل�ة ٨٤٣ زق�اق ٣5 نش�كوا تكدس 
النفايات داخل الدور بسبب عدم وجود كابسة 
نفايات علما سابقا كان هنالك وجود لكابسة 
نفايات تأتي اىل منطقتنا لكن من فرتة لم تأتي 
والنعرف السبب نتمى النظر باملوضوع واجراء 
االزم بارسع وقت ولك�م وافر الحب واالحرتام 

لجهودكم.

                          * عيل الخزرجي

تعزيز اقتصاد العراق

للمرة العارشة و الكثر من سنة واملجاري طافحة 
يف االعظمية م ٣1٤ ز ٤ واملياه الثقيلة تمأل الشارع 
ونس�جل ش�كوى بدون فائ�دة مرة يق�ال ننتظر 
موافقة مجاري بغداد ومرة التخصيص املايل . ما 
ادري اال يوجد ش�خص م�ن البلدية ياحظ وحال 
الش�ارع؟ مع العلم الش�ارع يف مرك�ز االعظمية 

شارع سهام..

                                   * احمد عبد الله

نشكو لكن بدون فائدةة
تكدس النفايات
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نجح�ت تجرب�ة العلم�اء فيما 
كان يصبون إليه »زرع جينات 
برشي�ة يف أمخاخ الق�رود، من 
أج�ل تكبريه�ا وجعله�ا قادرة 
بص�ورة  مهامه�ا  أداء  ع�ى 
أفض�ل، فيم�ا كان�ت النتائ�ج 

مذهلة«.
ونرشت نتائج الدراسة يف مجلة 
»س�اينس« العلمي�ة املحكمة، 
الت�ي تنرشه�ا املجل�ة العلمية 
األمريكية لتق�دم العلوم، حيث 
ق�ال العلماء إنه�م تمكنوا من 
إدخ�ال جين�ات إىل أمخاخ عدد 
م�ن الق�رود لتكب�ري حجمه�ا 
وزيادة تالفيفها املس�ؤولة عن 

الذكاء.
ووجد الباحثون أن الجني الذي 
 ،”ARHGAP11B« يحمل اسم
أدى إىل ظه�ور ق�رش ة داخلية 
يف رأس جن�ني ق�رد من فصيلة 
“القش�ة املألوف�ة” أو “ق�ردة 
التي  البيضاوي�ن”  الخصلت�ني 

تعيش يف أمريكا الجنوبية.
يف  الق�رشة  ه�ذه  وتش�ارك 
التفك�ري والتواصل والعديد من 

املهام الحيوية األخرى.

ويتس�بب هذا الجني يف تحفيز 
الدماغي�ة  الجذعي�ة  الخالي�ا 
للق�رود إىل درجة إنت�اج املزيد 
من هذه الخاليا، وبالتايل تكبري 

حجم املخ.
وتس�تحرض التج�ارب العلمية 
الحديثة سلس�لة أفالم “كوكب 
القردة” الش�هرية، حيث تشن 
الرئيسيات املعدلة وراثيا حربا 

عى البرشية.
وطور الباحث�ون 7 أجنة قرود 
داخل الرح�م، خرجت إىل النور 
بعد حمل استمر 102 يوما عن 

طريق عملية قيرصية.
وقال املؤلف الرئييس يف الدراسة 
ماي�كل هايد: “وجدن�ا بالفعل 
الحديث�ة  املخي�ة  الق�رشة  أن 
تضخمت داخل أدمغة القردة”.

وأض�اف هاي�د، ال�ذي يعمل يف 
معهد “ماكس بالن�ك” للخاليا 
الجزيئية وعل�م الوراثة ومقره 
أملاني�ا، أن فريق�ه الحظ وجود 
الخالي�ا  م�ن  متزاي�دة  أع�داد 
العصبية يف الطبق�ة العليا من 
امل�خ، التي ي�زداد حجمها لدى 

الرئيسيات بما فيها الثدييات.

نتائج مذهلة من تجربة لزرع 
دراسة: مناعة 6 أشهر على األقل للمتعافين من كوفيد - 19جينات بشرية في أمخاخ القرود

ق�ال كبري خ�راء الط�وارئ يف منظم�ة الصحة 
العاملية مايك ريان، إن دراسة بريطانية خلصت 
إىل أن من أصيب�وا بكوفيد-19 ليس من املحتمل 
إصابتهم بالعدوى مجددا ملدة 6 أشهر عى األقل.
ووصف ريان يف مؤتمر صحفي، نتيجة الدراسة 

بأنه�ا أخبار طيب�ة تمنح أيضا املزي�د من األمل 
للقاحات املحتملة للوقاية من املرض.

»ه�ذه أخبار جيدة حقا.. أن نش�هد مس�تويات 
ثابتة م�ن املناعة يف البرش حت�ى اآلن... يعطينا 
أيض�ا األمر األم�ل فيما يتعل�ق باللقاحات«وفق 

ريان .
ماري�ا فان كريك�وف التي تقود جه�ود املنظمة 
الفنية ملكافحة كوفيد-19 قالت »ال نزال بحاجة 
ملتابعة هؤالء األفراد لفرتات زمنية أطول ملعرفة 

فرتة استمرار املناعة«.  

تحدث أخصائي أمراض الحساس�ية 
واملناع�ة، ألك�يس بيس�مريتني، عن 
مجتم�ع  »يف  قائ�ال  ذل�ك،  مخاط�ر 
متح�رض، يف بلد ع�ادي، م�ع تغذية 
جي�دة، ال يمكن أن يعاني الش�خص 
من نق�ص يف الفيتامينات. وجميعها 
عى مائدتنا. واالس�تثناءات الوحيدة 
ه�ي لبع�ض املناط�ق حي�ث يحتاج 
األطفال دون س�ن الثالث�ة لفيتامني 
ع�ى  إعط�اؤه  يج�ب  وال�ذي  “د”، 
ش�كل فيتامينات، منذ عدة س�نوات 
حت�ى اآلن كان ينظ�ر إىل أن تن�اول 
الفيتامين�ات املتعددة ليس فقط غري 

صحي، ولكنه أيضا غري آمن”.
ووفق�ا ل�ه، ف�إن الش�غف بتن�اول 
الفيتامين�ات يمكن أن يؤدي إىل فرط 
الفيتامني، والذي غالبا ما يكون أكثر 

خطورة من نقص الفيتامينات.
الكث�ري  ويق����وم 
األشخاص  م���ن 
واس�تخدام  برشاء 
ت  مين�ا لف���يتا ا
يف  كبرية  بكمي�ات 
لتقوي�ة  محاول�ة 
جهاز املناعة، األمر 
يتس�بب  قد  ال�ذي 
بف�رط يف تناوله�ا 

واستخدامها.
“ف�رط  مضيف�ا 
فيتامينات  تن�اول 
أو  )د(  كفيتام�ني 
فيتام�ني )أ( غ�ري 
آمن تماما للصحة. 
ع�الوة ع�ى ذل�ك، 
العدي�د  يعتق�د أن 
م�ن الفيتامين�ات 
املتع�ددة مس�جلة 
كمكم�الت غذائية 
كأدوي�ة.  ولي�س 
وتتس�بب بمرض تلف الكبد الس�ام، 

بحسب اإلحصاءات “.
وتابع بأن نقص بعض الفيتامينات، 
لي�س ل�ه تأث�ري ج�ذري ع�ى جهاز 
املناع�ة، لكن�ه يؤث�ر ع�ى الصح�ة 

العامة.
وهذا ينطبق بش�كل خاص عى فرط 
الفيتامني، حيث يعاني الشخص من 
الغثيان والخم���������ول والتعب، 
مع وج�ود فائض م�ن فيتامني )د(، 
الق�يء،  يظه�������������ر  وق�د 
أي أن جم���ي�ع عالم�ات التس�مم 

موجودة.

تفاصيل عن 
مخاطر تناول 

الفيتامينات بكثرة

اكتش�ف علماء البيولوجيا الذين يدرسون سالالت 
مقاوم�ة  بروتين�ات  العال�م،  ش�عوب  مختل�ف 

للفريوسات التاجية لدى سكان رشق آسيا.
وتوصل العلماء من خالل حساب أجيال الروتينات 
إىل اس�تنتاج مف�اده ب�أن عملي�ة تكي�ف س�كان 
املنطقة مع عدوى الفريوس�ات التاجية بدأت منذ 

25 ألف عام.

وأع�اد العلماء إىل األذه�ان أن مكونات الروتينات 
لدى كل شعب من شعوب البرشية تتغري عى مدى 
تاريخها. ويحتفظ كل شعب بعد تعرضه لكل وباء 
بروتين�ات خاصة ق�ادرة عى مقاوم�ة الفريوس 

الذي تسبب يف اندالع هذا الوباء أو ذاك.
وقد درس الباحثون يف جامعة “أداليد” األس�رتالية 
وجامعة “أريزونا” األمريكي�ة  بروتينات تمتلكها 

26 ش�عبا تمثل 5 قارات واخت�اروا منها تلك التي 
CoV- تتعام�ل جي�دا م�ع الفريوس�ات التاجي�ة

VIP وتش�ارك يف تش�كيل املناع�ة ضده�ا أو التي 
تس�تخدمها الفريوس�ات لالس�تيالء ع�ى خالي�ا 

صاحبها.
يذك�ر أن س�الالت الفريوس�ات التاجي�ة أثارت يف 
العقدي�ن املاضي�ني 3 أوبئ�ة كب�رية وبينه�ا وباء 

 MERS  عام 2002 يف الصني، وباء متالزمة SARS
عام 2013 يف السعودية، وباء “كوفيد – 19”.

وم�ن املعل�وم أن البرشي�ة كانت تش�هد عى مدى 
تاريخه�ا بش�كل منتظ�م أوبئ�ة فريوس�ية. أم�ا 
فتس�مح  الحديث�ة  التكنولوجي������������ات 
بتح��دي�د آث�ار خلفته�ا يف الذاك�رة الوراثية لكل 

شعب.

مـا هــو أكثـــر الشعــوب مقـــاومـــة للفيــروسات التــاجية ؟

يعتق�د الباحثون يف جامعة ماكماس�رت ومعهد 
مونرتي�ال لألبحاث الرسيرية وجامعة مونرتيال 
أنهم وجدوا ينبوعا للشباب، وهو فريد من نوعه 

لعدد قليل من العائالت الكندية الفرنسية.
ويعتق�د العلم�اء الكندي�ون الذي�ن يبحثون يف 
طفرة جيني�ة نادرة أنهم ربما اكتش�فوا ينبوع 
الشباب لكنه ليست بمتناول الجميع كونه حتى 
اآلن، ل�م يقع العثور عى الطفرة إال يف عدد قليل 

من العائالت الفرنسية الكندية.
وتس�مى الطفرة PCSK9Q152H، وكان يعتقد 
يف البداي�ة أن طف�رة ج�ني PCSK9 تحم�ي من 

أمراض القلب واألوعية الدموية.
وتكش�ف الدراس�ات الحديثة أن الجني يقي من 
األم�راض البرشي�ة األخ�رى، وخاص�ة أمراض 
الكب�د. ويقول الباحثون يف دراس�ة ُنرشت اليوم 
 Journal of Clinical Investigationمجل�ة يف 
لألش�خاص  يس�مح  ق�د  ذل�ك  إن  املرموق�ة، 

 PCSK9Q152H الذي�ن يملك�ون املحظوظ�ني 
بالبقاء بصحة جيدة والعيش لفرتة أطول.وقاد 
العم�ل عامل�ا أحياء األوعي�ة الدموية ريتش�ارد 
أوس�تن وب�ول ليب�و م�ن جامعة ماكماس�رت، 
وعالم الغدد الصماء يف معهد مونرتيال لألبحاث 
الرسيرية ميشيل كريتيان، وهو أستاذ فخري يف 

جامعة مونرتيال.

وقال أوس�تن، أس�تاذ الطب وأح�د كبار مؤلفي 
الدراسة: »هذه نتائج مثرية، ما وجدناه قد يمثل 
نوع�ا من ينبوع الش�باب. نري�د اآلن أن نرى ما 
إذا كان بإمكاننا التوصل إىل نهج العالج الجيني 
لإلفراط يف التعبري عن هذا املتغري الجيني املتحور 
املحدد يف الكبد، وبالتايل تقديم عالج مبتكر لعدد 

من األمراض التي تؤدي عادة إىل املوت املبكر«.
ألول   PCSK9Q152H طف�رة  أخب�ار  وُن�رشت 
مرة يف ع�ام 2011، بعد أن اكتش�فها كريتيان، 
الباح�ث الرسيري الرئييس يف الدراس�ة الحالية، 
يف عائلة فرنس�ية كندية.ويتم التعبري عن الجني 
املتح�ور بش�كل رئييس يف الكب�د، حيث يخفض 
الكوليس�رتول الض�ار بالبالزما لدى الش�خص 
ويمنع أمراض القلب واألوعية الدموية. ووجده 
كريتي�ان وزميل�ه يف معهد مونرتي�ال لألبحاث 
الرسيرية، هاني واصف، يف عائلتني كبريتني من 

أصل فرنيس- كندي.

اكتشاف طفرة جينية فريدة تحمي من أمراض قد تهدد الحياة

5 نصائح للوقاية من االنسداد الرئوي المزمن خالل الشتاء

الكاجو يحتوي سمًا خطيرًا وال يصيبنا.. لماذا ؟

تعرف على مساوئ العبوات الزجاجية على الصحة والبيئة

يع�د مرض االنس�داد الرئ�وي املزمن 
)COPD( أح�د أك�ر أس�باب تدهور 
الرئ�ة، الت�ي يمك�ن الوقاي�ة منها يف 
جمي�ع أنح�اء العال�م، وال�ذى يتميز 
بالتده�ور املس�تمر وضي�ق التنفس 
عند بذل مجهود، مما يؤدي يف النهاية 

إىل ضيق التنفس أثناء الراحة.
ه�ذه الحالة »امله�ددة للحياة« ناتجة 
التب�غ  بش�كل أس�ايس ع�ن دخ�ان 
الداخيل والخارج�ي، عالوة  والتل�وث 
ع�ى ذل�ك ، يمك�ن أن يؤدي موس�م 
الشتاء القادم إىل تفاقم أمراض الرئة 
الش�ديدة مثل مرض االنسداد الرئوي 
املزمن، ومع ذلك ، مع بعض النصائح 
املفيدة ، يمك�ن للمرء أن يحافظ عى 
مش�اكل الرئ�ة ويمن�ع تفاقم مرض 
االنس�داد الرئوي املزم�ن، وذلك وفقا 

.»onlymyhealth « لتقرير موقع
نصائ�ح ملنع مرض االنس�داد الرئوي 

املزمن 
ابق يف الداخل:

من األفضل تجنب الخروج ملمارس�ة 

الرياضة خالل موس�م األعياد، يمكن 
أن يك�ون التل�وث يف اله�واء مرتفًعا، 
فمن خالل الخروج ملمارسة الرياضة 
يف اله�واء الطل�ق، ق�د ي�ؤدي ذلك إىل 
امللوث�ات  لجمي�ع  تعرض�ك  زي�ادة 
واملهيج�ات الت�ي س�تؤدي إىل تفاقم 

أعراض الجهاز التنفيس.

ومن ثم، فمن األفضل تجنب األنشطة 
الدراج�ات،  رك�وب  مث�ل  البدني�ة 
والجري، والركض، وما إىل ذلك، لفرتة 
من الوقت يف املناط�ق التي يوجد بها 

الضباب الدخاني حتى تختفي.
ارتدى األقنعة: 

يف أي وق�ت، إذا كان ال بد من الخروج 

ألداء مهم�ة أو ألي عم�ل آخر، يجب 
علي�ك ارتداء قن�اع، وم�ن الرضوري 

للغاية الحفاظ عى التباعد:
احتفظ بأجهزة االستنشاق يف متناول 

اليدين
أن�ت ال تع�رف أبًدا ما ال�ذي يمكن أن 
يؤدي إىل تفاقم ش�كواك وما الذي قد 
يؤدي إىل تفاق�م حالتك، فمن األفضل 
االستنش�اق  بأجه�زة  االحتف�اظ 
الي�د  متن�اول  يف  األخ�رى  واألدوي�ة 
يف حال�ة ح�دوث أي ط�ارئ، تن�اول 
أدويت�ك يف الوق�ت املح�دد وابتعد عن 
جميع العوامل املسببة واملثرية ملرض 

االنسداد الرئوي املزمن. 
اتب�اع نظ�ام غذائ�ي صح�ي لتعزيز 

املناعة:
يس  فيتام�ني  أن  املع�روف  م�ن 
يس�اعد يف تعزي�ز مناعت�ك، ل�ذا ق�م 
بتضم�ني األطعم�ة الغني�ة بفيتامني 
أوميج�ا   ج واملغنيس�يوم وأحم�اض 
الدهني�ة والفيتامين�ات واملع�ادن   3

األخرى للبقاء بصحة جيدة. 

يعد الكاجو نوعاً من املكرسات 
حي�ث  واللذي�ذة،  املش�هورة، 
يعد مصدراً للده�ون األحادية 
الصحي�ة غ�ري املش�بعة، مما 
يجعل�ه ذو فوائ�د عديدة تعود 
مص�در  فه�و  الجس�م،  ع�ى 
غن�ي للطاق�ة والفيتامين�ات 
واملعادن، ومضادات األكس�دة 

القوية.
ومن بني فوائد الكاجو تحسني 

السيطرة عى نسبة السكر 
يف ال�دم ب�ني املصاب�ني 
م�ن  الس�كري  ب�داء 
الن�وع الثاني، وتقليل 
وتعزيز  الكوليسرتول 
ونم�و  القل�ب  صح�ة 

الخاليا.
ي�درك  ال  املقاب�ل،  يف  لك�ن 

الكثري من الناس أن نبات الكاجو 
يحتوي س�ما خطريا، إال أن هذا 
السم ليس يف البذور التي نأكلها.

وأوض�ح “هيلث الي�ن” أن نبات 
الكاجو يحتوي عى مادة سامة 
خط�رية تس�مى اليوروش�يول، 

شأنه ش�أن املانغو والبلوط 
والفستق.وتابع: “عادة 

م�ا 

م�ادة  مالمس�����ة  ي�ؤدي 
يف  توج�د  الت�ي  اليوروش�يول، 
أوراق الكاج�و والطبقة الزيتية 
بني القرشة والب�ذور، إىل التهاب 
التحس�يس،  التم�ايس  الجل�د 
وهو طفح جل�دي عند البرش”.

ويظه�ر هذا الطفح الجلدي عى 
ش�كل نتوءات أو بقع عى الجلد 
تكون مثرية للحك�ة وااللتهاب.

لكن املصدر كشف أن هذه املادة 
الس�امة ال تكون موج�ودة بعد 
تقش�ري الكاجو بش�كل 
وه�و  وبعناي�ة،  دقي�ق 
م�ا يف�رس س�بب تواجد 
الن�وع م������ن  هذا 
املك�رسات مق�رشا 
دائم��������ا يف 

األس���واق.

حذرت دراس�ة حديثة، من أن تصنيع 
العب�وات الزجاجي�ة يس�تهلك الكثري 

، م�ن الطاق�ة  د ر ا مل�و ا و
مم�ا يجعلها 
ب�� 4  أس�وأ 
مرات من 

الزجاج�ات البالس�تيكية، حي�ث قام 
باحث�ون م�ن س�اوثهامبتون بتقييم 
عب�وات  م�ن  مختلف�ة  أن�واع  تأث�ري 
املرشوب�ات، بم�ا ىف ذل�ك الزجاج�ات 
والبالس�تيك، وعل�ب األملني�وم وعل�ب 
الحليب وتاثريها عى البيئة والصحة.

وحس�ب ما ذكرت�ه صحيف�ة ذا ديى 
البالس�تيكية  الزجاج�ات  مي�ل ف�أن 
ضارة بالبيئة بالتأكي�د، حيث يتطلب 
تصنيعه�ا كميات كبرية م�ن الطاقة، 
عالوة ع�ى ذل�ك ، فهي ت�دوم طويالً 
بع�د التخل�ص منه�ا ولديه�ا القدرة 
ع�ى التحل�ل واالنتش�ار كجزيئات 
بالس�تيكية ُيعتق�د أنه�ا ض�ارة 
بالصحة،ومع ذلك، خلص الفريق 
للقواري�ر  ال�كيل  التأث�ري  أن  إىل 
الزجاجي�ة يصبح أس�وأ بمجرد 
واألرضار  الطاق�ة  بصم�ة  أخ�ذ 
ع�ن  الناجم�ة 

استخراج املوارد يف االعتبار.
وعالوة عى ذلك، غالًبا ما يتم التخلص 
من الزجاجات بعد اس�تخدام واحد يف 
الوق�ت الحارض، عى حد قولهم - عى 
الرغم من إمكانية إعادة اس�تخدامها 
من 12 إىل 20 مرة، وخلص الفريق إىل 
أن حاويات املرشوب�ات األكثر صداقة 
للبيئ�ة ه�ي عل�ب الحلي�ب والعصري 

وعلب األملنيوم بنسبة ٪100.
وعامل�ة  الورق�ة  مؤلف�ة  وقال�ت 
جامع�ة  م�ن  ب�روك  ألي�س  البيئ�ة 
إىل  حاج�ة  هن�اك  س�اوثهامبتون،أن 
كمية هائلة من الطاقة لتسخني املواد 

الخام لصنع الزجاج«.
وأضاف�ت »أثن�اء ذوبان امل�واد الخام 
للزج�اج ، يمكن إطالق ملوثات غازية 
مث�ل ثان�ي أكس�يد الكري�ت وثان�ي 
أكس�يد الكرب�ون، وبم�ا أن الزج�اج 
يتطل�ب تعدين املواد إلنتاج�ه - رمال 
الس�يليكا ورماد الص�ودا والدولوميت 
- فإن هذا ل�ه جميع التأثريات البيئية 

املرتبطة بالتعدين.«
وأوضح الدكتور بروك أن هذه تش�مل 
تده�ور األرض وانبعاث الغبار وخطر 
الجريان السطحي للتعدين الذي يلوث 

دخان السجائر يزيد تعرض الخاليا لكورونا
جامع�ة  م�ن  باحث�ون  وج�د 
كاليفورني�ا أن التع�رض لدخ�ان 
الس�جائر يجع�ل خالي�ا مج�رى 
لإلصاب�ة  عرض�ة  أكث�ر  اله�واء 
»التدخ�ني  كورون�ا.  بف�ريوس 
الطبيعية،  الدفاع�ات  يقل�ل م�ن 
وهذا يس�مح للف�ريوس بالدخول 

واالستيالء عى الخاليا«.
املبطن�ة  الخالي�ا  وحصل�وا ع�ى 
ملج�رى اله�واء من خمس�ة أفراد 
غ�ري مصابني بكورون�ا، وعرّضوا 
بع�ض الخالي�ا لدخان الس�جائر 
قام�وا  ث�م  االختب�ار.  أنابي�ب  يف 
بتعريض جمي�ع الخاليا لفريوس 

كورونا.
وق�ال الباحثون يف دورية »س�يل 
س�تيم س�يل« إن�ه عن�د املقارنة 
بالخاليا التي ل�م تتعرض للدخان 
كان�ت الخالي�ا املعرض�ة للدخان 
أكثر عرض�ة مرتني أو ثالث مرات 

لإلصابة بالفريوس.
وأظهر تحليل خاليا مجرى الهواء 
ل�كل ف�رد ع�ى ح�دة أن دخ�ان 
الس�جائر يقل�ل م�ن االس�تجابة 

املناعية للفريوس.
وقال�ت بريجيت جومب�ريت التي 
ش�اركت يف البح�ث: »إذا اعت�رت 
املم�رات الهوائي�ة مث�ل الجدران 
العالي�ة الت�ي تحم�ي قلع�ة فإن 
الس�جائر يش�به إحداث  تدخ�ني 

فجوات يف هذه الجدران.
يدرس�ون  الباحث�ون  ودرس 
الخاليا املصاب�ة بفريوس كورونا 
الخالي�ا  أن  واعت�روا  املس�تجد، 
املصابة بفريوس كورونا املستجد 
تم�وت يف غضون ي�وم أو يومني. 
ووجد الباحثون وسيلة ملعرفة ما 
يفعله الفريوس به�ا. ومن خالل 
دمج تقني�ات التصوي�ر املتعددة 
رأوا أن الفريوس ينش�ئ »مصانع 
لنسخ الفريوسات« يف الخاليا التي 

تشبه مجموعات بالونات.
وق�ال الباحثون يف دورية »س�يل 

هوست أند ميكروب« أن الفريوس 
يعطل األنظمة الخلوية املس�ؤولة 
ع�ن إف�راز امل�واد. وق�ال رال�ف 
إع�داد  يف  املش�ارك  بارتنش�الجر 
الدراس�ة م�ن جامع�ة هايدلرج 
بأملانيا إن�ه عالوة ع�ى ذلك، فإن 

الفريوس يعيد تنظي�م »الهيكل 
الخلوي« الذي يعطي 

ش�كلها  الخالي�ا 
و«يعم�ل مثل نظام 

الحديدي�ة  الس�كك 
للس�ماح بنق�ل الش�حنات 

املختلفة داخل الخلية«.
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قليلة،  للحظات  ولو  الحياة  ضغوط  من  هروبا 
يجد البعض ضالته يف التوجه إىل ضيعة فالحية 
أو قرية نائية وسط الطبيعة للرتويح عن النفس، 
خاصة يف الوقت الذي تواجه فيه البرشية واحدة 
السياحة  إنها  تاريخها.   يف  األزمات  أصعب  من 
الطبيعية  الثروات  اكتشاف  تتيح  التي  القروية 
يمكنها  والتي  القروية،  املناطق  بها  تزخر  التي 
املساهمة يف التخفيف من تداعيات الجائحة عىل 

املواطنني يف املغرب وعىل السياحة املغربية.
هدوء  من  الطبيعة  توفره  ما  جانب  فإىل 
أيضا  تشكل  القروية  السياحة  فإن  وطمأنينة، 
لكل  املحلية  املنتوجات  وتثمني  لرتويج  فرصة 
وقد  منها،  التقليدية  الصناعات  السيما  جهة، 
تشمل أيضا املشاركة يف إعداد الطعام أو النسيج 
هي  القرى،  أهايل  مع  فخارية  آنية  صناعة  أو 
متعة لسكان املدن الذين يتوقون إىل هذه الحياة 

البسيطة التي تمتاز براحة البال.
ويف هذا اإلطار، أشار رئيس شبكة تنمية السياحة 

لوكالة  ترصيح  يف  صربي،  عبدالحكيم  القروية، 
القروية  السياحة  أن  إىل  لألنباء،  العربي  املغرب 
تتمتع بإمكانيات هائلة يف املغرب، لكونها تتيح 
للسياح تقاسم الخربات الفالحية وفنون الطبخ 
الغنية يف العالم القروي، فضال عن املساهمة يف 

تعزيز النشاط االقتصادي للفالحني والحرفيني.
وأكد صربي أن السياحة القروية تعرف يف الوقت 
الحايل طفرة مهمة بالنظر إىل أن السياح املغاربة 
عن  البحث  إىل  متزايد  بشكل  يتطلعون  أضحوا 
واتباع  النفس،  عن  للرتويح  جديدة  فضاءات 
عىل  تعتمد  أطعمة  وتناول  صحي  غذائي  نظام 
منتجات فالحية مميزة، مضيفا أن األمر يتعلق 
التوازن  تحرتم  التي  السياحة  من  بنوع  أيضا 

البيئي والحياة الربية والنباتية.
عن  بعيدا  أيام  قضاء  إىل  يتوقون  الناس  أصبح 
الضوضاء يف بيت بسيط ينامون عىل فرشة عىل 
األرض بعد أن يتسامروا عىل ضوء خافت بدل مد 

الوجه أمام التلفزيون.

السياحة القروية ... رحلة الحياة على إيقاع بطيء

عقد  من  ألكثر  العلماء  األزرق،  السديم  حري 
الجديدة،  االكتشافات  لكن  الزمان،  من 
معروف  مثال  أصغر  يكون  قد  أنه  إىل  تشري 
لدمج نجمني يف واحد. وحسب موقع روسيا 
اليوم، اكتشف علماء الفلك، الجسم الغامض 
ألول مرة يف عام 2004، ما دفعهم يف مهمة 
الضوء  من  دائرة  تشكل  سبب  عن  للكشف 
-2597  TYC واسمها  النجم،  حول  األزرق 
الفريق،  اقرتح  جديدة،  دراسة  ويف   .1-735
وأن  مخروط،  الواقع  يف  هي  الحلقة  أن 
نجم  ابتلع  أن  بعد  تشكل  املتوهج،  الحطام 
يشبه الشمس، رفيقاً نجمياً أصغر.وأُطلقت 
يف  الساخن  الحطام  من  ضخمة  سحابة 
الفضاء، عندما اندمجت، وُقطعت إىل قسمني 
املخاريط  أحد  وألن  الغاز،  قرص  بواسطة 
تظهر عىل شكل  فإنها  األرض،  يواجه  فقط 

حلقة زرقاء مركزية.واكتُشف السديم األزرق 
العلماء، بواسطة مستكشف تطور  من قبل 
لناسا،  التابع   ،)GALEX( الفضائي  املجرة 
أي  عن  »مختلف  إنه  وقالوا  عاماً،   16 قبل 
يشء رأيناه من قبل يف مجرتنا درب التبانة«. 
من  وخافتة  كبرية  كتلة  الصور  وأظهرت 
الغاز، مع نجم المع يف املنتصف. وعىل الرغم 
ال  أنها  إال  الصور،  يف  زرقاء  تبدو  أنها  من 
وألكثر  البرشية.  للعني  املرئي  الضوء  تعطي 
كلل  بال  الفريق  عمل  الزمان،  من  عقد  من 

لكشف غموضه.
الفلكية  الفيزياء  عالم  سيربت،  مارك  وقال 
فريق  يف  العضو  للعلوم،  كارنيغي  معهد  يف 
أحب  لكني  مخيف.  يشء  »هذا   :GALEX
الكثري  الذي يبذله  أيضاً مدى تميزه، والجهد 

من الناس الكتشافه«.

تحول  وضحاها  عشية  بني 
إندونيسيا  يف  فقري  رجل 
بعدما  مليونري،  شخص  إىل 
بسيطا  صانعا  يعمل  كان 
»ظاهرة  لكن  للتوابيت، 
استثنائية« غريت كل يشء يف 

حياته، 
»إندبندنت«  لصحيفة  ووفقاً 
ثمينا  نيزكا  فإن  الربيطانية، 
منزل  سطح  عىل  سقط 
باهظ  بثمن  فباعه  الرجل، 

يقارب 1.8 مليون دوالر.
النغ،  هوتاغا  جوشوا  وكان 
بيته  تابوت خارج  يعمل عىل 
عندما  النغ،  كون  بلدة  يف 
 2.1 تزن  صخرة  سقطت 
البيت،  سقف  عىل  كيلوغرام 

بشكل مفاجئ.
حتى  الضجيج،  تبدد  إن  وما 
بحث الشاب البالغ 33 عاما، 
تربة  يف  فوجده  النيزك،  عن 

الحديقة التي تحاذي البيت.
ترصيح  يف  جوشوا  وقال 
الذي  الضجيج  إن  صحفي، 
بالغ  كان  النيزك  عن  نجم 
من  أجزاء  أن  حتى  الشدة، 
جراء  من  اهتزت  البيت 

سقوط الجسم الفضائي.
وأشار إىل أن جزءاً من سقف 
سقوط  عند  تحطم  البيت 
لم  ثروة  جلب  الذي  النيزك 
مضيفا:  الحسبان،  يف  تكن 
»عندما ملستها، كانت ال تزال 

دافئة«.

يف  سقط  الذي  النيزك  وهذا 
من  اإلندونييس  الرجل  بيت 
»الكوندريت الكربوني«، وهو 
العلماء  ويرجح  جدا،  نادر 
مليار   4.5 إىل  عمره  يصل  أن 
سنة، أما سعره فيقارب 857 

دوالرا للغرام الواحد.
إنه باع  الجديد  املليونري  وقال 
األمريكي،  الخبري  إىل  النيزك 
باع  الذي  كولينز،  جاريد 
أمريكي  إىل  بدوره  القطعة 
أجسام  بجمع  يقوم  آخر 
بوضعها  وقام  الفضاء، 
الدراسة يف مركز  حاليا ألجل 
جامعة  يف  النيازك  دراسات 

أريزونا.

حل لغز السديم األزرق !
الصخور،  تحت  مشيدة  »بيوت  بودوغاس  الس  دي  يف«سيتينيل 
يمتزج فيها جمال الطبيعة بالتصاميم املعمارية الحديثة، ما يجعلك 
تتساءل للحظات.. هل ترسب الجبل بني املنازل أم أن املنازل حفرت 

بني الصخور؟ وفقاً لـ »cnn بالعربية«.
مدينة سيتينيل دي الس بودوغاس اإلسبانية، يعيش فيها أقل من 
ثالثة آالف شخص، حيث يعتربها البعض من أغرب املدن يف العالم، 
جذبت  قد  املدينة  هذه  الصخور.وكانت  تعانق  التي  منازلها  بسبب 
عدسة، بيدرو جوميز، وهو محب للتصوير والسفر، حيث وصفها 
جوميز  يعترب  منازلها،  تصميم  وخيالية«.وبسبب  »ملهمة  بكونها 
للغاية، ما يجعلها  مدينة سيتينيل دي الس بودوغاس بأنها فريدة 
السياحي  املرشد  بالبالد.ويقول  روعة  وأكثرها  املواقع  أجمل  أحد 
CNN بالعربية إن  أثناء حديثه مع موقع  يف إسبانيا، باتريك ريس، 
وهي   ،»Septem nihil« الالتينية  الكلمة  من  مشتق  املدينة  اسم 
ترتجم إىل »7 جوالت من الحصار دون أي نتيجة«.وبالنسبة إىل الشق 
تاريخ  إىل  املدينة، وهو دي الس بودوغاس، فيشري  اسم  الثاني من 
مصنع النبيذ يف املدينة.ويذكر أن املدينة اإلسبانية قد أنتجت النبيذ 
منذ العرص الفينيقي، ولكن انخفض املنتج بشدة مع دخول حرشة 

فيلوكرسا، التي قتلت جميع املحاصيل.

أبوابها اعتباراً من  العاصمة األمريكية واشنطن إغالق  الحيوانات يف  العامة وحديقة  املتاحف  ستعيد 
االثنني يف مواجهة االرتفاع الحاد يف عدد اإلصابات بفريوس كورونا يف الواليات املتحدة، وفق ما أعلنت 
ارتفاع يف عدد  للمؤسسة »بعد عودة ظهور  بيان  املنشآت.وجاء يف  إدارة هذه  املسؤولة عن  املؤسسة 
إىل  باإلضافة  سميثسونيان،  متاحف  كل  ستعيد  والوطني،  اإلقليمي  املستويني  عىل  بالوباء  اإلصابات 
اعتباراً من يوم االثنني 23 نوفمرب« من دون تحديد  حديقة الحيوانات الوطنية إغالق أبوابها، مؤقتاً 
موعد إلعادة افتتاحها. وأعادت حديقة الحيوانات وبعض املتاحف يف واشنطن فتح أبوابها أمام 
التباعد الجسدي.وما زالت يف  اعتباراً من نهاية يوليو، مع تدابري صحية منها  الزوار تدريجياً 
امريكامغلقة أو متوقفة يف العاصمة األمريكية، حيث تويف أقل من 700 شخص بقليل بـ»كوفيد 
جديدة  قيوداً  االخرية  اآلونة  يف  أخرى  أمريكية  مدن  وقد فرضت  الوباء.  تفيش  بداية  منذ   »19
ألف  أكثر من 250  أودى بحياة  الذي  بـ»كوفيد 19«  اإلصابات  الحادة يف عدد  الزيادة  ملواجهة 

شخص يف البالد.

بيوت مشيدة تحت الصخور!

يف 
م  يا أل ا
مناطق  أظهرت  املاضية 
واملدن  ُكردستان  إقليم  يف  وبلدات  ومدن 
تحتية  بنى  وافتقاده  البلد  فقر  الجنوبية، 
من شأنها ترصيف مياه الفيضانات يف املدن 
أو حصادها، أو إخضاعها للنواظم )فتحات 

مياه  منها  تدخل 
نت  كا . ) ود لسد ا
نموذجاً  قار  ذي  محافظة 
إذ  البالد،  يف  املائية  اإلدارة  لغيبوبة  واضحاً 
النارصية،  مدينة  مركزها،  شوارع  غرقت 
يف السيول، فيما استنفرت مديرية املجاري 
بطرق  لترصيفها  جهودها  املحافظة،  يف 
تقليدية. أدى سقوط 35 مللم من األمطار، 
محطات  وتوقف  الكهرباء  انقطاع  إىل 
كامل،  بشكل  الصحي  والرصف  املجاري 

الذي أدى إىل إرباك املحافظة وتعطيل  األمر 
عراقيون عىل  ناشطون  مؤسساتها. ونرش 
مواقع التواصل االجتماعي صوراً ومقاطع 
واألحياء  الشوارع  غرق  تُظهر  فيديو، 

السكنية يف محافظة ذي قار.
ما حصل يف النارصية، تكرر ويتكرر يف مدن 
ومحافظات  العاصمة  بغداد  مثل  أخرى 
قار  وذي  وواسط  وميسان  شماالً،  املوصل 
وبلدات  مدن  إىل  إضافة  جنوباً،  والبرصة 
جانب،  من  دجلة  نهر  عىل  واقعة  أخرى 

من  اآلتيني  والكارون  الكرخة  نهري  وعىل 
املياه  نتيجة  وذلك  آخر،  جانب  من  إيران 
األمطار  موجات  عن  والناتجة  الفائضة 
ُكردستان،  جبال  يف  الثلوج  ذوبان  الغزيرة، 
اىل  يضاف  السدود.  وملء  الينابيع  انفجار 
يف  التحتية  البنى  اهرتاء  املذكورة،  العوامل 
العراق حيث لم تتم صيانتها يف غالبية املدن 
املنرصم. وتتمثل هذه  القرن  منذ ثمانينات 
البنى بأنظمة السدود ونواظم املياه وقنوات 
املياه ونظام الرصف داخل املدن. يف ترشين 

الثاني/ نوفمرب 2018، شهدت مدن الجنوب 
يف  ليس  الشوارع  أغرقت  أمطار  موجات 
املياه  بسبب  أيضاً  بل  الفائضة فقط،  املياه 
التي طافت من أنابيب الرصف داخل املدن، 
ففي  أهليتها.  وعدم  تهالكها  نتيجة  وذلك 
الديوانية،  مدينة  وسط  مفارق  من  مفرق 
كانت املياه تطوف من أنابيب شبكة الرصف 
القرن  ثمانينات  إىل  تأسيسها  يعود  التي 
املنرصم. وللتخلص من تلك املياه الطافية 
قامت بلدية املدينة بوضع مضخة كبرية 

الشط  إىل  ونقلها  املجاري،  مياه  لتفريغ 
إنه  طويلة.  خراطيم  عرب  املدينة  داخل 
الحكومة  تجيده  الذي  السحري  الحل 
للتخلص  املحلية  والحكومات  العراقية 

من السيول وتفادي حصول الفيضان.
إن املشكلة الرئيسية يف العراق هي عدم 
الحسبان  والسيول يف  الفيضانات  وضع 
السياسة  أن  ذلك  املائية،  اإلدارة  يف 
دربنديخان  سد  مدير  يشري  كما  املائية 
خاني،  رحمان  السليمانية  محافظة  يف 
مبنية عىل فكرة الجفاف والعطش، ولم 
األمطار  موجات  نتيجة  “الغرق”  تأخذ 
بنيوي  خلل  إنه  االعتبار.  يف  املتطرفة، 

برأيه.
يأتي  املبارش  التهديد  أن  خاني  ويرى 
ذلك  دجلة،  نهر  يف  الفائضة  املياه  من 
النهر  هذا  روافد  عىل  املبنية  السدود  أن 
مليار   36 تخزين  إىل  مشرياً  مملوءة، 
مرت مكعب من املياه يف السدود العراقية 
ضعف  النسبة  هذه  وتتجاوز  اليوم.   اىل 
العالم  تخزينها  تم  التي  املياه  كميات 
كان  السدود  ملء  أن  اىل  مشرياً  املايض، 
القائمون  يأخذ  لم  إذ  مستعجالً،  قرارا 
الفيضانات  مسألة  املائية،  اإلدارة  عىل 
اإلعالن  وأرادوا  الحسبان،  يف  والسيول 
حصاد  عىل  قادرون  أنهم  الجميع  أمام 
لتخزين  ليست  السدود  أن  وبما  املياه. 
من  كبري  جزء  ويتمثل  فقط،  املياه 
أهميتها يف إدارة الفيضانات والتقليل من 
عليها  بالقائمني  حري  كان  مخاطرها، 
ونيسان/  مارس  آذار/  شهري  أخذ 
شهر  هو  األول  ألن  االعتبار،  يف  أبريل، 
األمطار  هطول  بسبب  الفيضانات 
معدالت  تخزين  شهر  والثاني  الغزيرة، 
املياه الناتجة عن ذوبان الثلوج وإشباع 
روافد  عىل  الينابيع  وانفجار  الرتبة 

األنهار.

المطر في العراق يوقظ الوعي بالغرق

»كورونا« يعيد إغالق متاحف واشنطن

سقط سقف بيته بضربة مفاجئة فحظي بثروة طائلة !

مع كل موجة مطر 
شديدة أو إثر التنبؤ 
بإحداها، يغيب العراق 
عن الوعي ويفقد زمام 
المبادرة، ذاك أن الوعي 
بالغرق يسبق ما يمكن 
وصفه بإدارة مواجهة 
الفيضانات والتقليل من 
مخاطرها.

أحياناً   نشتكي  اننا  من  الرغم  عىل 
الشديدة،  وحرارتها  الشمس  من 
ولكن هل تخيلنا ماذا يحدث لنا إذا 

استيقظنا يوًما فلم نجد الشمس؟
ففي ظاهرة فلكية غريبة تتكرر كل 
عام يف هذا التوقيت، غربت الشمس 
يف  أوتكياغفيك  مدينة  سماء  عن 
والية أالسكا األمريكية، معلنة بدء 
 66 يستمر  الذي  السنوي  غيابها 
مرة  آلخر  الشمس  يوما.وظهرت 
أوتكياغفيك،  يف  العام  هذا  خالل 
املدينة  تاركة  رحلت  ثم  األربعاء، 
النائية يف »إظالم قطبي« سيعيشه 
وفقا  شهرين،  من  ألكثر  سكانها 

لسكاي نيوز.

الشمس تغيب 
عن مدينة ولن تعود

 قبل 66 يومًا !


