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فمن قبلين بقبول الحق
فاهلل أوىل بالحق
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الجيش اإليراني يجري »مناورات 
صاروخية كبرى« في بحر عمان

في هذا العدد

المراقب العراقي/ بغداد...
اكد تحالف الفت�ح ، امس االثنني، ان 
املفوضي�ة العليا ه�ي املعنية بتحديد 
موعد اج�راء االنتخاب�ات يف حزيران 
او غريه.  وقال عضو التحالف النائب 
اي�وب الربيع�ي يف ترصي�ح صحفي 
تابعت�ه »املراق�ب العراق�ي« اننا »ال 
نتعامل م�ع اي معلومات ان لم تكن 
بدلي�ل قاطع، ليك�ون موقفنا حينها 
مع ما يتناسب وارادة الجماهري التي 

نمثلها يف مجلس النواب«.
واض�اف  »ام�ا اذا افرتضن�ا جدال ان 
هناك حراكاً بهذا االتجاه، فانه ال ضري 
اذا كان ذل�ك الح�راك يصب يف خدمة 

البلد«. وتاب�ع الربيعي، » الذي يهمنا 
يف االنتخاب�ات القادمة ليس توقيتها 
فحسب، بل ان تكون وفق طموح كل 
اطياف الش�عب العراق�ي، وان تفرز 
معطيات ونتائج تسهم يف بناء مسار 
س�يايس وفق رؤية الجماهري«. ونوه 
اىل أن »تحدي�د اقام�ة االنتخاب�ات يف 
الس�ادس من ش�هر حزيران املقبل، 
او تأجيله�ا خاض�ع إلرادة املفوضية 
العليا املس�تقلة لالنتخاب�ات، ومدى 
قدرته�ا عىل تأم�ني كل االطر إلنجاح 
اىل  باإلضاف�ة  االنتخابي�ة  العملي�ة 
الوض�ع االمني واس�تقراره، لضمان 

مشاركة واسعة يف االنتخابات«.

المراقب العراقي/ بغداد...
توقع النائب حس�ن خالطي، امس االثنني، تغيري سعر رصف الدوالر امام 
الدين�ار العراق�ي وفقاً ملوازن�ة ٢٠٢١. وقال خالط�ي يف ترصيح صحفي 
تابعته »املراقب العراقي« ان “الحكومة وضعت س�عر رصف الدوالر امام 
الدينار العراقي ١٤٥٠ وهذا لن يكون ثابتا وس�يتم تغيريه داخل الربملان”، 
الفت�ا اىل ان »تغيري س�عر رصف ال�دوالر ابرز التعديالت التي س�تطرأ عىل 
قان�ون املوازن�ة االتحادية«. واض�اف ان »الصيغة الحالي�ة للموازنة غري 

مقنعة وسيتم التعديل عليها بشكل كبري« ..

حظر ليلي للتجوال على الطريق 
الدولي غربيَّ األنبار

الفتح: المفوضية العليا هي المعنية 
بتحديد موعد إجراء االنتخابات

نائب يتوقع تغيير سعر الصرف 
وفقًا لموازنة »21«

المراقب العراقي/ بغداد...
اكدت لجنة االقتصاد واالس�تثمار 
النيابية، امس االثنني، أن  اس�عار 
فيم�ا  مرتفع�ة،  الغذائي�ة  امل�واد 
بين�ت ان وزارة التج�ارة تتحم�ل 
املسؤولية بسبب تأخرها  بتوزيع 
التمويني�ة.  البطاق�ة  مف�ردات 
وقالت عض�و اللجنة ندى ش�اكر 
ج�ودت يف ترصيح صحفي تابعته 
»عم�ل  أن  العراق�ي«  »املراق�ب 

وزارة التج�ارة يخت�رص ع�ىل آلية 
مف�ردات  توزي�ع  عم�ل  تنظي�م 
البطاقة التموينية التي باتت أشبه 
باملعدوم�ة والس�باب مجهول�ة«. 
توزي�ع  »تأخ�ر  ان  اىل  واش�ارت 
مفردات التموينية يؤدي إىل ارتفاع 
ملحوظ يف أس�عار املواد الغذائية«. 
وش�ددت عىل »رضورة استجواب 
وزير التجارة عىل خلفية التقصري 

باالضافة اىل تهم أخرى تالحق

االقتصاد النيابية تحمل 
وزارة التجارة مسؤولية ارتفاع  اسعار 

المواد الغذائية
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الواليات المتحدة توقد »نار الفتنة« 
بـ»شعلة العنف« في جنوب العراق

عين على »الشارع« وإصبع على »الزناد«!

المراقب العراقي/ المحرر السياسي...
يف الجرائ�م الغامضة فت�ش عن املس�تفيد، ويف الجرائم 
السياس�ية أيضا، فعندما تقع جريمة ما، تحوم شكوك 
املحقق�ني حول املس�تفيد من هذه الواقعة. فاملس�تفيد 
من الحادثة ليس بالرضورة الجاني نفس�ه، فقد يكون 
العقل املدبر شخصاً أو جهة أوعزت ملتهور بالقيام بهذا 

العمل.
ويف أدبي�ات السياس�ة ي�رتدد كث�رياً مصطل�ح »ح�رب 
بالوكال�ة«، التي يعتربه�ا أصحابه�ا ذكاًء يف املواجهة، 
فيما يصفها الخصوم بأبشع صور الجبن وعدم املقدرة 

عىل املواجهة؛ وجهاً لوجه.
وبتتب�ع املس�تفيد من تل�ك املواجهات ُيكتش�ف مصدر 
العداء. وبطبيعة الح�ال إذا ما ُطبِّقت هذه النظرية عىل 
االحتجاجات العنيفة التي يش�هدها الع�راق بني الحني 
واآلخر، وتسفر عن سقوط ضحايا، فإن أصابع االتهام 
ستش�ري بش�كل واضح نحو الواليات املتحدة التي تزج 
بالعراقيني يف أتون حرب مس�تعرة تتناحر فيها أقطاب 

دولية متنازعة.
ولعلَّ من أبرز الش�واهد عىل ذل�ك، التظاهرات املفاجئة 
التي اندلعت قبل أيام يف ذي قار، ومازالت مستمرة حتى 
اآلن، جراء أعمال العنف التي أسفرت عن وقوع عرشات 

اإلصابات يف صفوف القوات األمنية.
ويف هذا الس�ياق، أصدرت الس�فارة األمريكية يف بغداد، 
األح�د امل�ايض، بياناً زعمت فيه مقتل ناش�ط عراقي يف 
محافظ�ة ذي قار يدعى »حيدر يارس«، ودعت إىل تقديم 

»الجناة« للعدالة.
وتبني فيما بعد أن الشخص املذكور يف بيان السفارة، كان 
ممرض�اً يعمل يف مركز الكرمة الصحي بمنطقة س�وق 
الش�يوخ، وقتل قبل أيام نتيجة خالف عشائري، السيما 
أن مقرب�ني منه قالوا إنه لم يكن مس�عفاً أو ناش�طاً يف 
التظاهرات، خالفاً ملا روجت له بعض الصفحات املمولة 

أمريكياً عىل موقع التواصل االجتماعي فيسبوك.
وليس�ت ه�ذه الحال�ة الوحي�دة التي تحاول واش�نطن 
اس�تغاللها، س�عياً وراء إث�ارة ال�رأي الع�ام العراق�ي، 
ب�ل س�بقتها محاوالت عّدة أس�فرت ع�ن دفع عرشات 
الش�باب نحو حتفهم، جراء أعمال العنف التي حرّضت 

السفارة عليها بش�كل مبارش، أو عن طريق »وكالئها« 
االفرتاضي�ني، الذي�ن تلق�وا تدريب�اً كب�رياً ع�ىل آلي�ات 
اس�تمالة عواط�ف الجماه�ري والس�يطرة ع�ىل العقل 

الجمعي العراقي.
وف�ق ذلك يقول النائب عن تحال�ف الفتح كريم عليوي 
ل�«املراقب العراقي«، إن »الواليات املتحدة تس�عى دائماً 
إىل التدخل يف الشأن العراقي وإثارة البلبلة عرب سفارتها 

يف بغداد«.
ويضي�ف عليوي أن »أمريكا ال ترغب باس�تقرار العراق 
وتدفع باتجاه زعزعة االس�تقرار عرب عمالئها«، مؤكداً 
أن »عىل الدبلوماس�ية العراقية التحرك لوضع حد لهذه 

الترصفات األمريكية«.

وُيش�دد عليوي عىل »رضورة تطبيق قرار الربملان امللزم 
للحكومة بإخراج القوات األجنبية من البالد، عىل اعتبار 
أن ذل�ك ُيع�د الح�ل األمثل الس�تقرار العراق ع�ىل املدى 

البعيد«.
ويف جلس�ة اس�تثنائية عقده�ا يف الخامس م�ن كانون 
الثان�ي امل�ايض، ص�وت مجلس الن�واب عىل ق�رار ُيلزم 
الحكوم�ة بالعمل ع�ىل جدولة إخراج الق�وات األجنبية 
من العراق، ومنعها من اس�تخدام أرض البالد وسمائها 
ومياهه�ا، لتنفيذ أي�ة أعمال عدائية تج�اه دول الجوار 

الجغرايف.
والق�ى الق�رار الربملان�ي، تأيي�داً ش�عبياً كب�رياً تمث�ل 
بتظاهرات مليوني�ة غاضبة، طالبت ب�”طرد االحتالل” 

السيما بعد عملية االغتيال الغادرة.
وتتعّكز اإلدارة األمريكية لتربير تواجدها »غري الرشعي« 
يف الع�راق، ع�ىل تدري�ب الق�وات العراقي�ة ومحارب�ة 
اإلره�اب الذي »صنعته وجاءت ب�ه« إىل البلد املحتل من 
قبلها منذ عام ٢٠٠3، حس�بما يرى مراقبون وخرباء يف 

الشأن العسكري.
ووفق�اً لهؤالء الخ�رباء، فإن الواليات املتح�دة لم تتخلَّ 
يوم�اً، ع�ن صفة »املحت�ل« التي دخلت به�ا إىل العراق، 
وعملت طيل�ة األعوام املاضية عىل تدم�ري بناه التحتية 
واالس�تحواذ ع�ىل مقدرات�ه، وبن�اء عملي�ة سياس�ية 
قائمة عىل املحاصصة الطائفية والفس�اد املسترشي يف 

مؤسسات الدولة.

المراقب العراقي/المحرر االقتصادي...
لعراق  يحتل موقعا اس�رتاتيجيا 
يف العال�م والذي يعد حلقة وصل 
ودول   , والغ�رب  ال�رشق  ب�ني 
الخلي�ج وتركيا وأمريكا وغريها 
تس�عى جميعها لبسط نفوذها 
يف ه�ذا البل�د من أجل اس�تثمار 
لصالحه�ا  الجغ�رايف  موقع�ه 
الحكوم�ات  ضع�ف  مس�تغلة 
للس�يطرة  املالي�ة،  واالزم�ات 
ع�ىل طريق الحرير، فبعد فش�ل 
أنه�م غ�ريوا  تهديداته�م ن�رى 
بوصلته�ا من الهجوم إىل الحرب 
الناعم�ة ويف الجانب االقتصادي 
تحدي�دا يف تعامله�ا م�ع العراق 
من خالل التلويح باالستثمارات 
الس�يادية  والق�روض  املبطن�ة 
وصوال إىل اس�تثمار ميناء الفاو 
وتس�خريها  الجاف�ة  والقن�اة 

لخدمة اقتصادياتهم.
الت�ي س�رتبط  الجاف�ة  القن�اة 
موانىء البرصة س�ككيا وصوال 
إىل تركيا لنقل البضائع الصينية 

أثارت طمع الجميع، إذ إن هناك 
ضغوط�ات تم�ارس ع�ىل بغداد 
للحص�ول ع�ىل ح�ق مد س�كك 
حديد وخاصة م�ن قبل الكويت  
وتركيا وحتى االمارات وحرمان 

العراق من عوائدها.
لجنة الخدمات واالعمار النيابية 
أشارت إىل  أن القناة تحتوي عىل 
خط�وط للس�كك الحديد وطرق 
برية، تبدأ من ميناء الفاو وتصل 
إىل املوصل وترتبط برتكيا ومنها 
إىل أوروب�ا م�ن جه�ة، يف ح�ني 
ترتبط ب�االردن وس�وريا ودول 
مجاورة أخرى م�ن جهة ثانية،  
إال أن هن�اك بع�ض دول الجوار 

تسعى لفرض هيمنتها عليها.
القن�اة  أن  أك�دوا  مختص�ون 
املش�اريع  أه�م  م�ن  الجاف�ة 
الحيوي�ة الت�ي يج�ب أن تكتمل 
بجه�ود ذاتي�ة، فه�ي س�تمول 
الع�راق بأم�وال ضخم�ة التقل 
عن واردات النفط ، وهذه القناة 
ترتب�ط باكتم�ال مين�اء الف�او 

ومن ثم إىل تركيا بواسطة سكك 
الحديد , لك�ن الحكومة الحالية 
رشكات  م�ع  التعاق�د  أرادت 
إماراتية بحجة مد س�كك حديد 

ومن ث�م الحصول ع�ىل قروض 
م�ن دول الخليج تكون س�ببا يف 

السيطرة عليها...

تفاصيل اوسع صفحة 3

ُلعاب دول الخليج يسيل
 على »القناة الجافة« العراقية  

المراقب العراقي/ أحمد محمد...
حمل�ة انتخابية مبك�رة، تنفذها 
الكتل السياسية تمهيدا للدخول إىل 
االنتخابات النيابية، بدت واضحة 

معاملها م�ن خالل التحركات التي 
يجريه�ا أعض�اء مجل�س النواب 
س�يما من خالل العمل عىل إحياء 
قوانني ترتب�ط ب�«قوت« املواطن،  

أو من خ�الل إلغاء م�واد قانونية 
ربما تش�كل رضرا عىل »املواطن« 
ترصيح�ات  أفرزت�ه  م�ا  وه�ذا 
األعضاء وبياناتهم الرسمية حول 
بن�ود قان�ون املوازن�ة االتحادي�ة 
فقراته�ا  تبن�ي  ع�ىل  والتس�ابق 
االس�تقطاعات  بإلغ�اء  املتعلق�ة 
من روات�ب املوظفني أو تضمينها 
وع�ودة  املحارضي�ن  مللف�ات 

املفسوخة عقودهم.
الش�أن  يف  مراقب�ون  واعت�رب 
الس�يايس أن تل�ك الحم�الت ل�م 
تنط�ِل بعد عىل الناخ�ب العراقي، 
فيما اس�تغربوا من دخ�ول نواب 
خارسي�ن يف االنتخابات الس�ابقة 
ب�رصاع رك�وب موج�ة املطال�ب 
الشعبية رغم كونهم خارج أسوار 

الربملان.
النيابية  السياسية  الكتل  وتستعد 
إىل خ�وض االنتخاب�ات الربملاني�ة 
املبكرة والت�ي من املؤمل إجراؤها 
يف حزيران املقبل، وس�ط قلق من 
تأجيلها لش�تى األس�باب من قبل 

الحكومة املركزية.
ويف ه�ذا الس�ياق، عمل�ت الكت�ل 
النيابية متمثلة بقادتها وأعضائها 
ع�ىل دخ�ول الس�باق االنتخاب�ي 
مقبولي�ة  لتحقي�ق  والس�عي 
الش�ارع الذي يعاني م�ن البطالة 
واالزمة املالية وتهديدات مستمرة 
بتخفي�ض الروات�ب، حي�ث يركز 
أعض�اء الربمل�ان يف ترصيحاته�م 
فك�رة  إيص�ال  ع�ىل  وبياناته�م 
مفاده�ا أنه�م س�يقفون بالضد 
من أي محاوالت ش�أنها املس�اس 
بالروات�ب، ومن جهة أخرى هناك 
م�ن يحاول م�ن الربملاني�ني تبني 
موض�وع املتعاقدين س�واء كانوا 
يف وزارة الكهرب�اء البال�غ عددهم 
أكث�ر م�ن ١٠٠ أل�ف موظ�ف أو 
عق�ود الوزارات االخرى والس�عي 
إىل تثبيته�م وضم�ان رواتبه�م يف 
املوازن�ة الجدي�دة, وكذل�ك الحال 
بالنسبة إىل املحارضين باملجان يف 

وزارة الرتبية...

تفاصيل اوسع صفحة 2

»قوت« المواطن رهن االبتزاز.. نواب 
يستغلون بنود الموازنة للدعاية االنتخابية

البصرة ٌتمنح »1« تريليون دينار من الموازنة 
واإلقليم »13« تريليونًا
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4
أميركا.. عوامل أفول الدولة العظمى

المراقب العراقي/ متابعة ...
جم�ال  الب�رصة  محافظ�ة  ع�ن  النائ�ب  اك�د 
املحم�داوي، امس االثنني، ان املوازنة حددت »١« 
ترليون دينار  اىل البرصة فيما منحت كردس�تان 

»١3« ترليوناً.
وق�ال املحم�داوي يف مؤتم�ر صحف�ي تابعت�ه 
الغب�ن  م�ن  »نح�ذر   : العراق�ي«  »املراق�ب 
يف  الب�رصة  محافظ�ة  بحق�وق  واالس�تخفاف 
م�رشوع قان�ون املوازن�ة م�ن قب�ل الحكوم�ة 
العراقي�ة، ونؤك�د عىل رضورة منحه�ا حقوقها 
واالس�رتاتيجي  التاريخ�ي  لدوره�ا  املرشوع�ة 

واملستقبيل يف حياة جميع العراقيني، وإن موازنة 
الع�ام ل�م تنصف الب�رصة وأهله�ا الذين  ٢٠٢١ 
يتعرض�ون يومي�ا ل�أرضار البيئي�ة والصحي�ة 
نتيجة لعمليات استخراج وانتاج وتصدير النفط 
وأضاف، »لقد حددت املوازنة اس�تحقاق البرصة 
بح�وايل )١،١( ترليون دينار بينم�ا منحت اقليم 
كردس�تان )١3،١٩( ترليون دينار يف الوقت الذي 
تشرتط ان يسلم االقليم ما يساوي قيمة )٢٥٠( 
ال�ف برمي�ل من النف�ط اي ما يع�ادل )7%( من 
االي�رادات الكلي�ة يف الحني الذي ترف�د محافظة 
الب�رصة املوازنة بما يقدر ب)٩٠%( من االيرادات 

الكلية، فهل يوجد جور وظلم أشد من هذا«.
وتابع، »لق�د ثبتت تقارير دي�وان الرقابة املالية 
اس�تحقاقات مالي�ة كب�رية ملحافظ�ة الب�رصة 
مرتتبة ع�ىل وزارة املالية لالعوام ٢٠١٤ و ٢٠١٥ 
و ٢٠١6 يصل مجموعها اىل حوايل )٢٠( تريليون 
دينار لم تستلمها املحافظة لغاية االن عىل الرغم 
م�ن تع�رض بنيته�ا التحتي�ة للتخري�ب نتيجة 
الحروب التي كانت املحافظة س�احتها الرئيسية 
و لوج�ود مئ�ات املش�اريع املتوقف�ة واملعرضة 
لالندث�ار نتيجة لعدم توف�ر التخصيصات املالية 

النجازها«.

6 بنيان: نأمل بمواجهة االمارات 
على أرض العراق

المراقب العراقي/ بغداد ...
كش�ف مصدر امني يف محافظة االنب�ار، امس االثنني ، ان القوات 
االمنية فرضت حظراً للتجوال عىل الطريق الدويل الرسيع يف االنبار.

وق�ال املص�در يف ترصيح صحفي تابعته »املراق�ب العراقي« ان ” 
القيادات االمنية اصدرت تعليمات اىل قواتها االمنية املتمركزة عىل 
ط�ول الطريق الدويل الرسيع غرب�ي االنبار، بفرض حظر للتجوال 
عند الساعة الس�ابعة مساًء اىل الساعة السادسة صباحا لدواعي 

امنية “.
واض�اف املص�در الذي فضل عدم الكش�ف عن اس�مه ان” تحديد 
س�اعات افتتاح الطريق الدويل الرسيع تأتي للحفاظ عىل س�المة 
املسافرين الذين يسلكون الطريق الدويل الرسيع خشية تعرضهم 
لهجمات غري متوقعة من قبل بقايا خاليا مجرمي داعش«. ولفت 
اىل ان” الق�وات االمني�ة عززت م�ن تواجدها ع�ىل الطريق الدويل 

الرسيع من خالل نرش سيطرات امنية ثابتة ومتحركة« 
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A l m u r a q e b  A l i r a q i  N e w s p a p e r

التقية من أهل التقية .. 
لي�س بحث�ا فقهيا أتداول في�ه مفردات اللغ�ة بثنايا 
ال�رع ب�ن مذهب وآخ�ر أو م�ا يضع�ه البعض يف 
ضف�اف مصطلح�ات اللف�ظ ب�ن الثناي�ا ،إنما هي 
مالمس�ة الجرف أو الجلوس عىل ش�واطئ الحقيقة 
الت�ي يعرفها الجميع وال يعرفه�ا ويدرك فحواها وال 
يدركه�ا وبن م�ن يفهم ويّدع�ي أن�ه ال يفهم  وبن 
م�ن ال يفه�م وال يري�د أن يفهم , ونح�ن هنا وهناك 
نس�تنزف آهاتنا ونس�تودع أرسارنا فينا والعراق هو 
املجزور واملأسور عىل عيدان الظلم املرعن من صلة 
الرحم األخوي فيما نتابع املش�هد املأس�اوي من عىل 
ا ُبْكًم�ا تح��ت راية  مدرج��ات امل�وت املتوات�ر ُصمًّ

التقية .
 وللتقية فهم ومعنى وداللة ومصداق حيث اعتمدت يف 
منهج آل البيت عليهم الصالة والسالم ومن واالهم يف 
مواجهة أزالم الس�لطان الظالم حيثما كان وزنادقته 
كيفم�ا كانوا ابتداًء من العه�د األموي ومرورا بالعهد 
العبايس  وانتهاًء بالبعث الصدامي وما نحن فيه اآلن 
من العهد الذي ال أدري ما اُسميه ديمقراطيا أم أخويا 

أم أبويا . 
واعتم�ادا عىل مبدأ التقية وألنن�ي ضمن معية القوم 
املعتقدي�ن في�ه بدراية عن�د الرضورة لدف�ع الرضر 
األك�ر بال�رضر األصغ�ر فإن�ي 
ال أتطرق لألس�ماء واملس�ميات 
والدالل�ة  باإلش���ارة  مكتفي�ا 

واملعنى . 
نعم فقد صار واضحا أن العراق 
أمىس غابة وف�وىض وأن الغابة 
ب�ال )مل�ك  مباح�ة مس�تباحة 
الغابة(  وصار واضحا ملاذا يكره 
)صاد( )س�ن( وإذا قال )س�ن( 
قال�وا وإذا ك�ره كره�وا وإذا أح�ب أحب�وا وإذا فعل 
ش�يئا فعلوا )كليش وكاليش ( . ال زلنا يف سحر الفجر 
وتوضيح الواضحات من أعقد املشكالت وهل يحتاج 
النه�ار إىل دليل فكيف بن�ا إذا طلع النهار وبان قرص 
الش�مس ؟؟  قديم�ا س�معت أن رجال دخ�ل مضيف 
ش�يخ العش�رة املمتلئ بالناس فأدى الس�الم وبقي 
واقفا فقال له الش�يخ تفضل اسرِتْح فرد عىل الشيخ 
قائ�ال ..اُعذرني فأنا ال أس�تطيع الجلوس يف املضيف 
وفي�ه حرام�ي يجلس بينك�م . فج�أة رصخ بوجهه 
أحد الجالس�ن وقال ل�ه )احرتم نفس�ك وال تتجاوز 
!!( لس�ت أدري م�ا أقول ولكني ك�ذاك ) املطهرجي( 
الذي لديه محل لبيع الس�اعات الجدارية ويؤدي عمل 
ختان األطفال يف محله كس�با لألجر والثواب ،جاءت 
إليه عج�وز تريد أن تطّهر حفيدها بعد أن بحثت عن 
محله يف الس�وق كثرا وملا وصلت إلي�ه وجدته يعلق 
عىل واجهة املح�ل مجموعة من الس�اعات الجدارية 
واملنضدية فس�ألته )هل أنت عل�وان املطهرجي( قال 
له�ا نعم أهال بِك لقد وصل�ِت فقالت له ) يمه إذا إنته 
مطهرج�ي عود لي�ش ْمَعلِّ�ْك س�اعات جدارية بباب 
محلك ..؟؟( فأجابها الرجل مستغربا ..)حجية بروح 

أبوج شرتديني أعلگ مثالً ..( ؟؟

إصبع	عىل	الجرح	..	

املراقب العراقي/ بغداد...
أك�دت هيئة املس�اءلة والعدالة، ام�س االثنن، امليض 
بوض�ع بروتوكول تع�اون مع مفوضي�ة االنتخابات 
لتس�هيل االجراءات االنتخابية، مش��رة اىل استمرار 

عملية تدقيق األحزاب لغرض التس�جيل.وقال رئيس 
الهيئ�ة، باس�م الب�دري، يف ترصيح تابعت�ه »املراقب 
العراق�ي« إن »هن�اك تنس�يقاً م�ع املفوضي�ة العليا 
املس�تقلة لالنتخاب�ات، للم�يض بوض�ع بروتوك�ول 

تع�اون لتس�هيل االجراءات، بالش�كل ال�ذي يضمن 
دقته�ا ورسعتها، بحس�ب توجيهات رئي�س الوزراء 
مصطف�ى الكاظمي«.وأض�اف الب�دري، أن »تدقيق 
قوائ�م املرش�حن لغ�رض االنتخابات لم يج�َر لغاية 

اآلن، كونه�ا مرحلة أخ�رة ومحكومة بمدة قانونية، 
ال تتج�اوز ال� 15 يوماً، وتبدأ قبل ش�هرين من موعد 
االنتخابات«، مؤكداً أن »عملية تدقيق االحزاب لغرض 

التسجيل، التزال مستمرة«.

المساءلة والعدالة تحدد موعد تدقيق أسماء المرشحين لالنتخابات

تغريدة

الوزير السابق عامر عبد الجبار

 لألس���ف الحكوم���ات المتعاقبة 
تتعامل مع األزمات االقتصادية 
بحل���ول كس���ولة يدف���ع ثمنها 
المواط���ن عبر تقلي���ل الرواتب 
وزيادة ضرائب و اجور كهرباء 
والماء وغيرها من سبل تقليل 

المصاريف.
لدين���ا حل���ول ذكي���ة لزي���ادة 

االيرادات مثال:
النف���ط  وزارة  ف���ي  ش���ركتان 
يمكن أن تحققا زيادة ايرادات 

بمقدار2 مليار دوالر سنويا.

نائب محافظ صالح الدين: الشهيد المهندس أبا وصديقا 
للجميع وبذل جهودا كبيرة إلعادة النازحين

املراقب العراقي/ بغداد...
أكد نائب محافظ صالح الدين عمار البلداوي، امس االثنن، أن الشهيد أبو 
مهدي املهندس بذل جهودا كبرة يف إعادة النازحن اىل مناطقهم، مش�را 

اىل أن الشهيد املهندس كان أبا وصديقا للجميع.
وقال البلداوي يف كلم�ة القاها خالل حفل تأبيني أقيم يف محافظة صالح 
الدين بمناس�بة الذكرى الس�نوية األوىل الستش�هاد قادة النرص وتابعته 
»املراقب العراقي« إن »الشهيد أبو مهدي املهندس كان قريبا عىل الجميع 
وكان بمثاب�ة االب والصدي�ق”، مبين�ا أن »عملي�ات التحري�ر انطلق�ت 

محافظة صالح الدين لتشمل جميع املناطق«.
وأض�اف، أن »الش�هيد املهن�دس كان�ت ل�ه بصم�ة كب�رة يف العالق�ات 

االجتماعية وكنا نفخر ان يكون أبا ومعلما«.
ولف�ت البل�داوي إىل ان “الش�هيد املهندس كان له دور يف ع�ودة النازحن 
وتس�هيل عودتهم بالتع�اون مع اقطعات العس�كرية”، الفتا إىل أنه “بذل 

الكثر من الجهود من اجل اعادة النازحن«.

الفتح: مسودة الموازنة لم تنصف المحافظات الجنوبية
املراقب العراقي/ بغداد...

أكد النائب ع�ن تحالف الفتح فاضل جابر، 
ان املوازنة ل�م تنصف املحافظات الجنوبية 
او املناط�ق املضحي�ة، الفت�ا اىل ان هن�اك 
نقاشات داخل الرملان لتغير بعض فقرات 

املوازنة.
وق�ال جاب�ر، يف ترصي�ح صحف�ي تابعته 

»املراق�ب العراق�ي« إن »املوازنة لم تنصف 
املحافظ�ات الجنوبي�ة رغ�م ماقدمته من 
تضحي�ات ودماء، حي�ث مازالت تعاني من 
الفقر والحرمان وعدم االس�تجابة ملطالب 

أبنائها«.
وأضاف ان »الكثر من النقاش�ات ستكون 
داخل الرملان من اج�ل انصاف املحافظات 

الجنوبي�ة يف املوازن�ة، خاصة انه�ا لم تأِت 
ملبية للطموح«.

وبن ان »املوازنة تم اعدادها بطريقة بعيدة 
عن ال�رؤى االقتصادية، كما انها لم تنصف 
الرائ�ح الفق�رة واملناط�ق واملحافظات 
اح�داث  املضحي�ة، والرمل�ان ع�ازم ع�ىل 

التغيرات عليها«.

املراقب العراقي/ بغداد...
كش�فت وزارة الداخلي�ة، أم�س اإلثنن، عن خططه�ا لتطوير عملها 

االمني والحد من الجريمة خالل العام الجاري 2021.
وقال مدير دائرة العالقات واالعالم يف الوزارة، اللواء سعد معن، يف بيان 
تلقت »املراقب العراقي« إن »هناك اولويات لدى وزارة الداخلية يف عام 
2021، لتطوي�ر عملها والحد من الجريم�ة، منها الرتكيز عىل العامل 

الفني والتقني وموضوع الكامرات والخدمات املقدمة للمواطنن«.
وأضاف مع�ن، أن »هناك جهودا حثيثة للعم�ل باتجاه تحويل الجواز 
االلكرتون�ي والفيزا االلكرتونية وايضا املرور العامة ودعمها يف قضايا 
االص�دارات االلكرتوني�ة كاجازة الس�وق والس�نويات وغرها وكذلك 

الدعم باالتجاه الفني والحوكمة االلكرتونية«.
ولف�ت، إىل ان »ال�وزارة تركز يف خططها خالل هذا العام عىل موضوع 
التدريب ورف�ع القدرات والقابليات بالنس�بة للضباط واملنتس�بن«، 
الفتاً اىل ان »هناك نقلة نوعية ستكون يف موضوع الكامرات يف بغداد، 
حيث س�يكون هناك تنس�يق عال مع املحافظات التي منصوبة فيها 

كامرات الدارتها من قبل وزارة الداخلية«.
واشار اىل ان »الوزارة تحث املواطنن عىل اقتناء الكامرات النها تكون 
يف غال�ب االحيان رادعة للجريمة، باالضافة اىل انها تس�تخدم يف تتبع 

مرتكبي الجريمة، مؤكدا ان اغلب الطرق باتت مراقبة بالكامرات«.

املراقب العراقي/ بغداد...
أف�ادت وكال�ة االس�تخبارات التابع�ة ل�وزارة الداخلي�ة، 
ام�س اإلثنن، بإلق�اء القبض عىل ثالث�ة ارهابين ينتمون 
لجماع�ات داع�ش اإلرهابية يف محافظت�ي نينوى وصالح 

الدين.
وقالت الوكالة، يف بيان تلقت »املراقب العراق« نسخة منه، 
إنه »بعد ورود معلومات استخبارتية دقيقة تمكنت مفارز 
وكالة االس�تخبارات املتمثلة باستخبارات رشطة الطاقة ، 
م�ن القاء القبض عىل ثالثة ارهابي�ن مطلوبن وفق املادة 

)٤/ ارهاب ( النتمائهم لعصابات داعش االرهابي«.
وأضافت، أنه »تم القاء القبض عىل اثنن منهم يف محافظة 
نين�وى والثالث يف صالح الدين، وفق مذكرات قبض صادرة 
بحقهم مسبقاً من قبل القضاء لعملهم بمايسمى قاطعي 

نينوى وصالح الدين بداعش االرهابي«.
وتابع�ت: »وم�ن خالل التحقيق�ات االولية معه�م اعرتفوا 
بأنتمائه�م لتل�ك العصاب�ات االجرامي�ة واش�رتكوا بع�دة 
عملي�ات ارهابي�ة ض�د الق�وات االمني�ة واملواطن�ن قبل 
عملي�ات التحري�ر«، مؤك�دة »تدوي�ن اقواله�م باالعرتاف 

وتسليمهم لجهة الطلب«.

الداخلية	تكشف	عن	خططها	
للحد	من	الجريمة	خالل	2021

القبض	عىل	3	ارهابيين
	يف	نينوى	وصالح	الدين

ين
ألم

ط	ا
شري

ال

منهل عبد األمري المرشدي ..

ممارسات تثير سخط المواطن

حمـالت انتخـابية مبكــرة تتخـذ مـن المـوازنـة 
منطلقًا لها ..األصوات مقابل القوانين

املراقب العراقي/ أحمد محمد...
حمل�ة انتخابي�ة مبك�رة، تنفذه�ا الكت�ل 
السياس�ية تمهيدا للدخ�ول إىل االنتخابات 
النيابية، ب�دت واضحة معامله�ا من خالل 
التح�ركات الت�ي يجريها أعض�اء مجلس 
النواب س�يما من خالل العم�ل عىل إحياء 
قوان�ن ترتبط ب�«ق�وت« املواطن،  أو من 
خ�الل إلغ�اء م�واد قانوني�ة ربما تش�كل 
رضرا ع�ىل »املواط�ن« وه�ذا م�ا أفرزت�ه 
ترصيحات األعض�اء وبياناتهم الرس�مية 
االتحادي�ة  املوازن�ة  قان�ون  بن�ود  ح�ول 
والتس�ابق ع�ىل تبن�ي فقراته�ا املتعلق�ة 
بإلغاء االس�تقطاعات من رواتب املوظفن 
أو تضمينه�ا مللف�ات املحارضي�ن وعودة 

املفسوخة عقودهم.
واعت�ر مراقب�ون يف الش�أن الس�يايس أن 
تل�ك الحم�الت لم تنط�ِل بعد ع�ىل الناخب 
العراقي، فيما اس�تغربوا م�ن دخول نواب 
خارسي�ن يف االنتخاب�ات الس�ابقة برصاع 
ركوب موجة املطالب الشعبية رغم كونهم 

خارج أسوار الرملان.
إىل  النيابي�ة  السياس�ية  الكت�ل  وتس�تعد 
خوض االنتخاب�ات الرملانية املبكرة والتي 
م�ن املؤم�ل إجراؤه�ا يف حزي�ران املقبل، 
وسط قلق من تأجيلها لشتى األسباب من 

قبل الحكومة املركزية.
ويف ه�ذا الس�ياق، عمل�ت الكت�ل النيابية 
متمثل�ة بقادته�ا وأعضائه�ا ع�ىل دخول 
لتحقي�ق  والس�عي  االنتخاب�ي  الس�باق 
مقبولية الش�ارع ال�ذي يعاني من البطالة 

مس�تمرة  وتهدي�دات  املالي�ة  واالزم�ة 
بتخفي�ض الروات�ب، حي�ث يرك�ز أعضاء 
الرمل�ان يف ترصيحاته�م وبياناته�م ع�ىل 
إيصال فكرة مفادها أنهم سيقفون بالضد 
من أي محاوالت شأنها املساس بالرواتب، 
وم�ن جه�ة أخرى هن�اك من يح�اول من 
الرملانين تبني موضوع املتعاقدين س�واء 
كانوا يف وزارة الكهرباء البالغ عددهم أكثر 
م�ن 100 ألف موظ�ف أو عق�ود الوزارات 
وضم�ان  تثبيته�م  إىل  والس�عي  االخ�رى 
رواتبهم يف املوازن�ة الجديدة, وكذلك الحال 
بالنس�بة إىل املحارضين باملج�ان يف وزارة 

الرتبية.
وب�دت ردود أفعال املواطنن ليس�ت كحال 
االنتخابات الس�ابقة، فبحس�ب مارصدت 
متابعات »املراقب العراقي« أن هناك حالة 
من عدم الثقة بن املواطن واملسؤول وهذا 
ما أفرزته عدد م�ن تعليقات املواطنن بما 
فيه�م املعنيون باملوضوع�ات التي يتطرق 
لها النواب.وأكد املجلس األعىل للسياس�ات 
الس�رتاتيجية املش�كل حديث�ا، أن جمي�ع 
التعيين�ات التي س�يتم إطالقه�ا بعد إقرار 
موازن�ة 2021 س�تتم ع�ن طريق�ه، وهذا 
االمر اعتره مراقبون يف الش�أن االنتخابي 
العراقي بأنه س�يقيض ع�ىل ظاهرة رشاء 
صوت الناخب مقابل الحصول عىل وظيفة 
عامة.وبدوره رأى املحلل الس�يايس س�عد 
الزبي�دي، أن »املواطن العراق�ي اعتاد عىل 
النقم�ة تجاه الطبقة السياس�ية الحاكمة 
قب�ل االنتخاب�ات بف�رتات طويل�ة، لك�ن 

يف الوق�ت ذات�ه رسع�ان م�ا نج�د أن ذات 
املواط�ن يصبح لدي�ه يشء م�ن املقبولية 
والرض�ا ع�ىل السياس�ين خالل األش�هر 
االخرة التي تس�بق االنتخابات بس�بب ما 
يجده م�ن تحرك من قبل الن�واب أو الكتل 
وكذل�ك الفريق ال�وزاري لتحقي�ق رغباته 

وحاجاته«.
وق�ال الزبي�دي، يف ترصي�ح ل�� »املراق�ب 
العراقي« إن »االيام االخرة املاضية شهدت 
توجه�ا نح�و معالج�ة بع�ض الخدم�ات 
إضاف�ة إىل قيام بعض الرملانين ِباّدعائهم 
بالض�د م�ن مح�اوالت  أنه�م س�يقفون 
الحكومة والكتل السياس�ية القريبة منها 
الرامية إىل املساس بالرواتب، وهي محاولة 
يراد منها تحقيق الهدف االنتخابي وكسب 

رضا املواطن«.
وأش�ار إىل أن »س�باقا حقيقيا بن النواب 
س�واء كان يف إصدار البيانات الصحفية أو 
يف تبن�ي قضايا حساس�ة ومرتبطة بحياة 
املواطن�ن«، مبين�ا أن »املضح�ك املبك�ي 
)حس�ب قوله( أن هن�اك ملفات لها طيف 
واس�ع من الجماهر كقضية رواتب أجور 
وعق�ود الكهرب�اء أو مح�ارضي الرتبي�ة 
ظهرت أكثر من كتلة نيابية وادعت تبنيها 
مح�اوالت  »هن�اك  أن  للملف«.وأض�اف، 
الحكوم�ة  ب�ن  فيم�ا  للموج�ة  رك�وب 
والسلطة التريعية وكل ذلك يأتي ألهداف 
انتخابية«.ورج�ح، أن »تل�ك التحركات لم 
تنط�ِل ع�ىل الش�ارع العراقي ول�م ُتحدث 

تأثرا كالذي حصل يف الفرتات الس�ابقة«.

املراقب العراقي/ بغداد...

اك�د القي�ادي يف ائت����الف دول�ة القان�ون س�عد 

املطلبي، ام���س االثني���ن، وجود جهات منتفعة 

م���ن حك���ومة الك���اظمي تمنع االطاحة به.

وق�ال املطلب�ي، يف ترصيح لراديو »العه�د« وتابعته 

»املراق�ب العراق�ي« إن »املظاه�رات التي ش�هدها 

الع�راق خ�الل الحكوم�ة الس�ابقة 

كان�ت بعوامل خارجي�ة وايادي 

داخلية.

وأضاف ان »بعض الجهات 

املنتفع����ة م�ن حكومة 

الك�����اظم�ي ال تمن�ع 

استج�����������وابه او 

االطاحة به«.

إذاعيترصيح
دولة	القانون	:	منتفعون
	من	حكومة	الكاظمي	
يعرقلون	اإلطاحة	به
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كش�فت اللجنة املالية النيابية ، عن رصد 17 تريليون دينار لوزارة رغم 
ع�دم توفر الخدمة بص�ورة صحيح�ة و11 تريليون للدف�اع، مبينة ان 

وزارة االعمار واالسكان ميزانيتها ال تزيد عن تريليون و500 مليار.
وقال�ت عضو اللجن�ة اخالص الدليم�ي ، ان »وزارة االعم�ار لم تحصل 
ع�ى مبالغ كافية من اجل دعمها ووضع خطة ألعمار البنى التحتية يف 

العراق خالل املوازنة حيث تم رصد تريليون ونصف الرتيليون فقط«.
واضاف�ت ان »وزارة الكهرب�اء حصل�ت ع�ى 17 تريلي�ون دينار ضمن 
املوازن�ة وهي تع�ادل 10 اضعاف موازن�ة االعمار فيم�ا حصلت وزارة 

الدفاع 11 ترليون دينار«.
وتابع�ت ان »موازن�ة الدفاع تعن�ي ان العراق م�ازال يف حالة حرب وان 
الحكومة بحاجة اىل اعادة توزيع يف الحقول االستثمارية لدعم الصناعة 

والزراعة وغريها من القطعات الخدمية«.

المالية النيابية تكشف باالرقام موازنات 
الكهرباء والدفاع واإلسكان   

كش�ف الجه�از املركزي لإلحص�اء العراق�ي ، أن 
ثلث املعامل التابعة ل�وزارة الصناعة متوقفة عن 

العمل.
وقال الجهاز التابع لوزارة التخطيط يف تقرير ، إن 
“عدد الرشكات التابعة ل�وزارة الصناعة واملعادن 
)القطاع العام( والقط�اع املختلط بلغ 44 رشكة، 
مبين�اً أن ع�دد املعام���ل التابع�ة له�ا بلغ 252 

معمالً”.
واض�اف ان “نس����بة املعام�ل املتوقف�ة لوزارة 
الصن��اع�ة بل�����غ أكث�ر م�ن الثل�ث وبواق�ع 

.”%38.5

المركزي لإلحصاء: أكثر من ثلث المعامل 
االقت�صاديالتابعة لوزارة الصناعة متوقفة

كش�فت وثيقة رس�مية موجهة من النائب 
ع�الء الربيعي اىل هيئة االع�الم واالتصاالت 
عن تغ�ايض رئي�س الهيئة ع�ي الخويلدي 
ع�ى مخالف�ة واخفاق�ات رشكات الهاتف 

النقال.
الكتاب املوجه من الربيعي اىل مجلس امناء 
الهيئ�ة ، اتهم في�ه “الخويل�دي بالتغايض 
مخالف�ات  ازاء  اج�راء  اي  اتخ�اذ  وع�دم 
واخفاق�ات رشكات الهاتف النق�ال املثبتة 
يف تقاري�ر دائ�رة ج�ودة الخدم�ة والرصد 

الراديوي”.
وتب�ن الوثيق�ة “وجود ضع�ف يف خدمات 

االتص�االت، اضاف�ة اىل اس�تخدام رشكات 
خدم�ات  م�زودي  ورشكات  االتص�االت 
املوافق�ات  اخ�ذ  لل�رتددات دون  االنرتن�ت 
ف�ان  ذل�ك  ورغ�م  والفني�ة،  القانوني�ة 
الخويلدي لم يتخذ اي اج��راء قانوني بحق 

الرشكات”.
كما تضمنت الوثيق�����ة “شكوك النائب 
ح����ول الفائ�دة م�����ن رشاء اجه�زة 
الرص�د الرادي�����وي بمالي�ن ال�دوالرات 
تش�وبه  ال����زم�ان  رشك�ة  م�ع  بعق�د 
العدي�د م����ن عالم����ات الفس�اد املايل 

واإلداري”.

الربيعي يتهم الخويلدي بالتغاضي عن مخالفات شركات الهاتف النقال
عزا املختص يف الش�أن االقتصادي حس�ن ش�اكر طهيلو 
،تف�اوت اس�عار رصف ال�دوالر ام�ام الدين�ار يف الس�وق 
العراقية اىل وجود كتلة ضخمة من الدوالر يف سوق التداول 
وقل�ة الطل�ب ع�ى ال�دوالر .وقال طهيل�و  ان« ل�كل دولة 
نظامه�ا النقدي وعملتها النقدية الخاص�ة بها . وان هذه 
العمل�ة تؤدي وظائفها يف الداخ�ل و تكون عاجزة عن اداء 
هذه الوظائف يف خارج حدود الدولة ، ومن ثم يتدخل سوق 
الرصف االجنب�ي ليمكن هذه العمالت من اداء وظيفتها يف 
الخارج م�ن خالل تس�وية املدفوعات الدولي�ة والحواالت 
املرصفية وكذل�ك االعتمادات املرصفي�ة وغريها«.واضاف 
ان�ه :« بعد موافقة البنك املركزي عى س�عر رصف الدوالر 
1460 دين�ارا ، ارب�ك هذا الس�عر الس�وق العراقية ، ونجد 
هن�اك تفاوتا يف س�عر الرصف يف الس�وق املوازية 1440 و 

وص�ل يف بعض االحيان اىل 1390 دينارا . وكل هذا التفاوت 
قد س�اعد عى عمليات املضاربة يف السوق املوازية وارتفاع 
كبري جدا الرباح رشكات الصريفة وذلك بس�بب وجود كتلة 
ضخمة من الدوالر يف سوق التداول وقلة الطلب عى الدوالر 
».واش�ار اىل :« ان مبيع�ات البن�ك املركزي كان�ت تصل اىل 
200 ملي�ون دوالر يف الي�وم الواحد ، خالل االيام الس�ابقة 
، ونالحظه�ا يف ه�ذه االيام ق�د انخفض�ت انخفاضا هائال 
و وص�ل بيعه�ا اىل 15.5 ملي�ون دوالر ويف بعض االيام اقل 
من ه�ذا املبلغ ، وه�ذا مؤرش عى ضعف الق�درة الرشائية 
للمواطن العراقي ،وقد ادى ايضا هذا االرتفاع والتفاوت اىل 
كش�ف ان الحواالت املرصفية يشوبها الش�ك واالعتمادات 
املرصفي�ة من قب�ل املس�توردين اغلبها م�زورة ويتم من 

خاللها تهريب العملة الصعبة اىل الخارج«.

مختص اقتصادي : هذا هو سبب تفاوت سعر صرف الدوالر امام الدينار

نواب البصرة يقررون 
االمتناع عن التصويت 

على الموازنة
ق�رر ن�واب محافظ�ة الب�رصة  االمتن�اع 
ع�ن التصويت ع�ى قانون املوازن�ة وعدم 
بع�د  اال  التصوي�ت  لجلس�ة  حضوره�م 
الحكوم�ة  محمل�ة  مطالبه�م,  تنفي�ذ 
املحلي�ة يف الب�رصة بتأخري تقدي�م مطالب 
واس�تحقاقات املحافظة قب�ل البدء باعداد 

املوازنة .
ميث�اق  املحافظ�ة  ع�ن  النائب�ة  وقال�ت 
الحام�دي, ان ” ن�واب محافظ�ة الب�رصة 
بمختل�ف كتلهم السياس�ية عق�دوا امس 
اجتماع�ا يف القاع�ة الدس�تورية ناقش�وا 
الظل�م الذي تعرض�ت ل�ه املحافظة خالل 
مس�ودة م�رشوع قان�ون املوازنة للس�نة 

الحالية ” .
وأضاف�ت ان “املجتمعن قرروا عدم دخول 
جلس�ة التصوي�ت ع�ى املوازن�ة اال بع�د 
انصاف املحافظ�ة التي تدر 90% من أموال 
الخزين�ة االتحادي�ة وكذل�ك ادراج 30 ألف 
درج�ة وظيفي�ة ولألج�راء اليومين ضمن 

املوازنة الحالية”.
وحمل�ت الحام�دي “املس�ؤولية الكامل�ة 
لحكوم�ة البرصة املحلي�ة لتأخرها بتقديم 
مطال�ب املحافظ�ة م�ن حي�ث املش�اريع 
األساس�ية للبنى التحتي�ة والتعينات التي 
وع�دت به�ا الحكوم�ة الحالية والس�ابقة 
للمحافظة واس�تحقاقات املحافظة االلية 
بش�كل يالئم وحجم املحافظة ومما ترفده 
م�ن أم�وال كب�رية للخزين�ة االتحادية من 
خ�الل انتاجه�ا النفطي واملناف�ذ الحدوية 

البحرية والربية”.
وأش�ارت الحامدي إىل أن “ن�واب املحافظة 
سيصدرون عرص اليوم االثنن بيان يوضح 
سبب مقاطعتهم للتصويت عى املوازنة ” . 

استثمار القناة الجافة بديل استراتيجي لتمويل 
الموازنة ودول الخليـج تحــاول عـرقلتها

حرب ضارية للحصول على حق الربط السككي 

املراقب العراقي/ مشتاق الحسناوي...
الع�راق  يحت�ل موقع�ا اس�رتاتيجيا يف العال�م 
وال�ذي يعد حلق�ة وصل بن ال�رشق والغرب , 
ودول الخلي�ج وتركيا وأمريكا وغريها تس�عى 
جميعها لبس�ط نفوذها يف ه�ذا البلد من أجل 
اس�تثمار موقعه الجغرايف لصالحها مس�تغلة 
ضعف الحكومات واالزمات املالية، للس�يطرة 
عى طري�ق الحري�ر، فبع�د فش�ل تهديداتهم 
ن�رى أنه�م غ�ريوا بوصلتها م�ن الهج�وم إىل 
الحرب الناعمة ويف الجانب االقتصادي تحديدا 
يف تعامله�ا م�ع الع�راق م�ن خ�الل التلوي�ح 
باالس�تثمارات املبطن�ة والقروض الس�يادية 
وصوال إىل استثمار ميناء الفاو والقناة الجافة 

وتسخريها لخدمة اقتصادياتهم.
القن�اة الجافة التي س�رتبط موان�ىء البرصة 
سككيا وصوال إىل تركيا لنقل البضائع الصينية 
أث�ارت طم�ع الجميع، إذ إن هن�اك ضغوطات 
تمارس عى بغداد للحصول عى حق مد س�كك 
حديد وخاص�ة من قبل الكويت  وتركيا وحتى 

االمارات وحرمان العراق من عوائدها.
لجن�ة الخدم�ات واالعمار النيابية أش�ارت إىل  
أن القن�اة تحتوي عى خطوط للس�كك الحديد 
وط�رق برية، تبدأ م�ن ميناء الف�او وتصل إىل 
املوص�ل وترتب�ط برتكيا ومنه�ا إىل أوروبا من 
جه�ة، يف حن ترتب�ط باالردن وس�وريا ودول 
مج�اورة أخرى م�ن جهة ثاني�ة،  إال أن هناك 
بع�ض دول الج�وار تس�عى لف�رض هيمنتها 

عليها.

مختص�ون أك�دوا أن القن�اة الجاف�ة من أهم 
املشاريع الحيوية التي يجب أن تكتمل بجهود 
ذاتي�ة، فهي س�تمول العراق بأم�وال ضخمة 
التقل ع�ن واردات النفط ، وهذه القناة ترتبط 
باكتمال ميناء الفاو ومن ثم إىل تركيا بواسطة 

س�كك الحدي�د , لكن الحكوم�ة الحالية أرادت 
التعاق�د مع رشكات إماراتية بحجة مد س�كك 
حدي�د ومن ثم الحصول ع�ى قروض من دول 
الخليج تكون س�ببا يف الس�يطرة عليها، فيما 
لفتوا إىل رضورة منح عقود إنجازها إىل الصن 

كونها ه�ي املس�تفيدة منه�ا إلنجازها بوقت 
قيايس.

وي�رى الخب�ري االقتص�ادي لطي�ف العكيي يف 
اتص�ال م�ع ) املراق�ب العراق�ي( : أن ح�رب 
املوان�ىء التي ش�نتها دول الخليج ضد اكتمال 

ميناء الفاو انعكس�ت اليوم بالشكل االيجابي 
إلكم�ال القن�اة الجاف�ة العراقي�ة , لكن هذه 
املرة هناك س�عي للس�يطرة عليه�ا من خالل 
اإلغراءات املالية التي تقدم للحكومة العراقية 
, فالقناة الجافة س�تتيح للعراق بيع املنتجات 
الصيني�ة إىل أوروب�ا , فض�ال ع�ن عوائده�ا 
املالي�ة التي التق�ل أهمية عن عوائ�د النفط , 
ورغم الجهود العراقي�ة إلكمالها إال أن قضية 
تمويله�ا الت�ي تكلف من 7-8 ملي�ارات دوالر 

تقف عائقا أمام اكتمالها .
وتابع العكيي: أن دول الخليج التي س�تترضر 
موانئه�ا بع�د اكتم�ال الف�او غ�ريت بوصلة 
االع�رتاض إىل املوافقة عى القن�اة الجافة من 
خ�الل ربطهم س�ككيا إىل املوص�ل ومن ثم إىل 
تركي�ا , لكن بدون اكتم�ال ميناء الفاو وبذلك 
س�يكون الع�راق محطة ترانزيت  وس�يخرس 
كثريا , لكن مع اكتمال الفاو س�يكون العراق 

محورا اسرتتيجيا بن الغرب والرشق.
من جهته أكد املختص بالشأن االقتصادي إياد 
املالك�ي يف اتصال مع ) املراق�ب العراقي(: أن 
العراق يدرس إعادة تصدير البضائع الصينية 
إىل االس�واق  العراقي�ة  الجاف�ة  القن�اة  ع�رب 
االوربي�ة ع�رب االرايض الرتكي�ة,إال أن هن�اك 
جهودا تبذلها دول الخليج وتركيا وأمريكا عى 
استغاللها لصالحهم من خالل عمليات الربط 
السككي التي يطالبون بها بغداد , وهذا أخطر 
حلق�ات التآم�ر لذا يج�ب االتفاق م�ع الصن 

إلكمالها وتسليم إدارتها للعراق.

هبط الذهب ، ليالمس أدنى مس�توى يف ستة أسابيع 
يف وقت س�ابق من الجلسة، إذ تظل األسعار تتعرض 
لضغوط جراء ارتفاع الدوالر وعوائد سندات الخزانة 

األمريكية.
وتراج�ع الذه�ب يف املعام�الت الفوري�ة 1.7 باملئ�ة 
إىل 1816.53 دوالر لألوقي�ة )األونص�ة(، وه�و أدنى 
مس�توياته من�ذ الثاني من ديس�مرب كان�ون األول، 
وتراج�ع 0.5 باملئ�ة إىل 1839.89 دوالر. وتراجع�ت 

األسعار 4.4 باملئة.
وارتفع�ت العق�ود األمريكي�ة اآلجل�ة للذه�ب 0.3 
باملئ�ة إىل 1839.90 دوالر.وقال س�تيفن إينس كبري 
اس�رتاتيجي الس�وق لدى أك�ي »أيام مج�د الذهب 
ولت. »ارتفاع العوائد األمريكية بدأ يؤثر سلبا بشكل 
بالغ عى الذهب وتواص�ل الكثري من املراكز الخروج 
من الس�وق، إذ أنها لم تكن مستعدة لتلك التحركات 
س�ندات  عوائ�د  األمريكي«.وتماس�كت  ال�دوالر  يف 
الخزان�ة األمريكي�ة ألج�ل ع�رش س�نوات مرتفع�ة 
ف�وق واح�د باملئة مما س�اعد ال�دوالر ع�ى أن يبلغ 
أعى مس�توى يف ثالثة أس�ابيع تقريبا مقابل عمالت 
منافسة، مما يزيد تكلفة الذهب.ويزيد ارتفاع العائد 

تكلفة الفرصة البديلة لحيازة املعدن األصفر.
كم�ا وض�ع املس�تثمرون يف الحس�بان ترصيح�ات 
ريتش�ارد كالري�دا نائ�ب رئيس مجل�س االحتياطي 
االتح�ادي )البن�ك املركزي األمريكي( ال�ذي قال يوم 
الجمعة إن االقتصاد األمريكي يتجه إىل سنة »رائعة« 
بدعم من لقاحات واحتمال زيادة اإلنفاق الحكومي.
وبالنس�بة للمع�ادن النفيس�ة األخ�رى، انخفض�ت 
الفض�ة 2.5 باملئ�ة إىل 24.72 دوالر لألوقي�ة، بعد أن 

تراجعت 4.2 باملئة يف وقت سابق من الجلسة.

الذهب يهبط مع صعود 
الدوالر وضغوط جراء 

ارتفاع عوائد سندات الخزانة اك�د النائب س�تار جابر ، ع�دم قانونية 
ف�رض رضائ�ب جدي�دة ع�ى روات�ب 
املوظف�ن خالل موازنة 2021، مبينا ان 
قانون الرضائب ال�ذي رشع عام 2008 

مازال ساري املفعول.
 وق�ال جابر ، ان »ف�رض الرضائب عى 
رواتب املوظفن ال يمكن ان يمرر بسبب 
االجم�اع الس�يايس واآلراء النيابية عى 

رفضه وعزله بشكل تام«.

 واض�اف ان »الربملان رشع خالل 2008 
بقان�ون ف�رض الرضائ�ب ع�ى رواتب 
املوظفن وفق النس�ب املعلنة وال يمكن 
اس�تقطاع الروات�ب او ف�رض رضائب 

اخرى دون قانون مرشع«.
وتاب�ع ان »جمي�ع الق�وى السياس�ية 
او  أساس�ا ع�ى ع�دم ط�رح  متفق�ة 
الرواتب واملساس  مناقش�ة اس�تقطاع 

بها رغم االزمة املالية«.

نائب: فرض الضرائب على رواتب 
الموظفين ساري المفعول منذ عام 2008  

أرقام واقتصاد
300

إجازة تصدير لمواد غذائية 
وكيمياوية متنوعة منحتها 

شركة المعارض العراقية خالل 
كانون األول الماضي
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محافظة ذي قار في 
موازنة العام الحالي 

كشفت عضو اللجنة االقتصادية النيابية النائبة املستقلة 
ندى ش�اكر جودت، اليوم االثنن، ع�ن قيام وزارة املالية 
بوضع تس�ديد جميع دي�ون اقليم كردس�تان للرشكات 
النفطية ضمن املوازنة، مبينة ان كردستان باعت النفط 

بشكل مبارش دون العودة لبغداد.
وقال�ت ج�ودت ، ان »وزير املالية عي عب�د االمري عالوي 

خالف القانون بش�كل رصيح بعد ان وضع تسديد ديون 
ال�رشكات النفطي�ة بالنس�بة القلي�م كردس�تان ضمن 

املوازنة«.
واضافت ان »تس�ديد ديون كردستان للرشكات النفطية 
بع�د قيام اربي�ل ببيع النف�ط دون الع�ودة لبغداد خالل 
الس�نوات املاضي�ة ال يمك�ن قبوله بش�كل بس�بب عدم 

التزام كردس�تان بتس�ديد ما بذمتها من ديون للحكومة 
املركزية«.

 واش�ارت جودت اىل ان »موازنة كردستان تعادل بل تزيد 
ع�ن موازنات س�ت اىل ثماني محافظ�ات مجتمعة وهو 
امر غ�ري معقول وغري مقبول ويكش�ف حجم التهميش 

للمحافظات الوسطى والجنوبية والغربية«.

االقتصادية النيابية: وزير المالية خالف القانون عندما وضع تسديد ديون كردستان ضمن الموازنة

وزارة النفط تعلن عن ارتفاع الطاقة التكريرية لمصفى بيجي
الطاق�ة  ارتف�اع   ، النف�ط،  وزارة  اعلن�ت 
التكريري�ة ملصف�ى الصم�ود يف بيج�ي إىل 
140 ال�ف برميل يومياً .وذك�رت الوزارة يف 
بيان، أن »وزير النفط  احس�ان عبد الجبار 
اس�ماعيل افتت�ح م�رشوع تأهي�ل وح�دة 
صالح الدين /2 يف مصفى الصمود يف بيجي 
بطاق�ة )70( ال�ف برمي�ل بالي�وم لرتتفع  
برمي�ل  ال�ف  اىل 140  التكريري�ة  الطاق�ة 
جديدة باليوم« .واوضح الوزير خالل البيان 
أن »الجهد الوطني قد نجح وباالعتماد عى  
االمكانيات املتاح�ة  من اعادة بناء وتاهيل 
مصفى صالح الدي�ن /2 بطاقة )70( الف 
برمي�ل بالي�وم ،  بع�د ان دمرت�ه عصابات 
داع�ش االرهاب�ي وادى اىل ايق�اف  االنتاج 
الكي للمصفى ال�ذي كان بطاقة 280 الف 
برمي�ل« ، مبين�ا أن« وان خط�ط ال�وزارة 
تهدف اىل اعادة املصفى اىل طاقاته السابقة  
، فضالً  عن اضافة وحدات تحسن البنزين 
والتي تهدف اىل االرتقاء بنوعية املش�تقات 
النفطية« .واشار اسماعيل خالل البيان اىل 
»اهمي�ة اعادة تأهيل  مصف�ى الصمود  يف 
تغطية ج�زء كبري من الحاج�ة املحلية من 

املش�تقات النفطي�ة ، وان اضاف�ة طاق�ة 
تكريري�ة جدي�دة من خالل اعادة تش�غيل 
مصفى  ص�الح الدين /2 فانها تعد خطوة  
مهم�ة يف االعتم�اد ع�ى املص�ايف املحلي�ة 
والتقليل من االسترياد«، مشيداً ب�«الجهود 
الوطنية املخلصة يف رشكة مصايف الش�مال 
وال�رشكات النفطي�ة الس�اندة يف تحقي�ق 

ه�ذا االنج�از الكبري«.وتاب�ع وزي�ر النفط 
ان »االنت�اج الكي للمصفى من املش�تقات 
النفط قد اس�هم يف رفع الطاقة التكريرية 
من وقود زي�ت الغ�از  اىل )3.383( مليون 
ل�رت بالي�وم ، والنف�ط االبي�ض )2.300 ( 
مليون لرت باليوم ، والكازولن   اىل )1.200 
( ملي�ون لرت بالي�وم ، والنفثا  اىل )2.500( 

ملي�ون ل�رت ، والنف�ط االس�ود اىل ) 6.650 
( ملي�ون ل�رت، والغ�از الس�ائل اىل  )160 (

طن باليوم.فيما  اش�اد رئيس لجنة النفط 
والطاق�ة النيابية هيب�ت الحلبويس بجهود 
ال�وزارة يف اع�ادة تاهي�ل املصف�ى بالجهد 
الوطن�ي واالهتمام بتعظيم االنتاج الوطني 

من املشتقات النفطية .
ام�ا نائ�ب رئي�س لجن�ة الطاق�ة النيابية 
ريب�وار ط�ه فق�د اك�د ع�ى اهمي�ة زيادة 
الطاق�ات التكريري�ة للمص�ايف العراقي�ة ، 
ودوره�ا يف تغطية الحاج�ة املحلية وتوفري 
العمل�ة الصعب�ة .م�ن جانب�ه ق�ال وكيل 
ال�وزارة لش�ؤون التصفي�ة حام�د يونس 
ان« خطط ال�وزارة ته�دف اىل رفع الطاقة 
التكريري�ة ملصفى الصم�ود اىل )280( الف 
برميل باليوم من خالل اعادة  تأهيل مصايف 
الش�مال ، مضيف�اً ان الطاق�ة التكريري�ة 
للبالد قد ت�رضرت كثرياً بعد توقف املصفى 
ع�ن االنتاج بعد عام 2014  بس�بب الحرب 
ع�ى العصاب�ات االرهابي�ة ، وان ال�وزارة 
تعمل عى اعادته اىل طاقاته الس�ابقة  رغم 

التحديات املالية واالقتصادية«.
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المراقب العراقي/ متابعة...
قارن األمني الع�ام لألمم املتح�دة، أنطونيو 
و2021،   1945 العام�ني  ب�ني  غوتريي�ش، 
مش�ريا إىل أن العال�م يخ�وض حرب�ا لكنها 
تجري ضد فريوس، فيما أكد عودة املواجهة 

النووية.

وقال غوتريي�ش، يف كلمة ألقاها بمناس�بة 
الذك�رى ال��75 لالجتم�اع األول للجمعي�ة 
اآلن نم�ر  املتح�دة: “نح�ن  العام�ة لألم�م 
بلحظات تش�به تلك التي شهدها العالم عام 
1945. لكن هذا ليس 1945، الحرب الحالية 

تجري ضد فريوس مجهري”.

وتابع: “غدا قد تنطلق حرب ضد اإلرهابيني 
يف الفض�اء االفرتايض، وذل�ك يف الوقت الذي 
ال نزال نخرس في�ه املعركة طويلة األمد ضد 

تغري املناخ”.
ولف�ت غوتريي�ش إىل أن جائح�ة ف�ريوس 
كورونا دفعت 88 مليون شخص يف مختلف 

أنح�اء العال�م إىل الفق�ر، كم�ا يواجه 270 
مليونا خطر املجاعة.

وحذر كذلك من ارتفاع التصعيد يف العالقات 
ب�ني ال�دول، قائ�ال: “التوتر الجيوس�يايس 
ي�زداد. لق�د ع�اد تهديد انتش�ار األس�لحة 

النووية واملواجهة النووية”.

المراقب العراقي/ متابعة...
اهتمت وس�ائل إعالم العدو الصهيونّي 
بنرش مقط�ع فيديو ملدين�ة الصواريخ 
اإليرانّي�ة الت�ي كش�ف عنه�ا الح�رس 
ع�ى  األرض  تح�ت  اإليران�ي  الث�وري 
س�واحل منطق�ة الخلي�ج يف محافظة 
»هرمزكان« الجمع�ة املنرصم، ما أثار 
ضجة واس�عة يف األوس�اط اإلرسائيلّية 
ولق�ي تفاع�اًل كب�رياً م�ن قب�ل الرأي 
العام الصهيونّي ومس�تخدمي الفضاء 
الفلس�طينّي  الداخ�ل  يف  اإللكرتون�ّي 

املحتل.
وق�د أظه�رت ص�ور ومقط�ع فيدي�و 
نرشتها يف مواقع إعالمّية إيرانّية قاعدة 
تح�ت األرض تض�م ع�رشات املركبات 
العس�كرّية والصواريخ، وأظهر مقطع 
فيديو نرشته وسائل اإلعالم الحكومّية 
اإليرانّية، قائد الحرس الثوري اإليرانّي، 
الل�واء حس�ني س�المي، وه�و يدخ�ل 
القاع�دة فوق علم�ي أمري�كا والكيان 
الصهيونّي املجرم املطليني عى األرض، 
قب�ل أن يتفق�د مس�تودع الصواريخ يف 
مقطع فيديو عس�كرّي القى انتش�اراً 

كبرياً.
َن�رش خ�ر وص�ور قاع�دة  وبمج�رد 
تح�ت  اإليرانّي�ة  البحرّي�ة  الصواري�خ 
األرض عى س�احل الخليج قبل بضعة 
أيام، م�ن قبل املواق�ع اإليرانّية، انترش 
ه�ذا املقط�ع كالن�ار يف الهش�يم ع�ى 
الصفح�ات اإلعالمّي�ة العرّية، فيما رد 
الع�رشات م�ن األش�خاص بتعليق�ات 
عى تل�ك الصفحات العرّي�ة املعروفة، 
ع�روا يف كث�ري منه�ا ع�ن قلقه�م من 
ترصفات رئي�س وزراء العدو، بنيامني 

نتنياه�و، الذي أوصل الكي�ان إىل حالة 
الرصاع الداخيّل عى املس�توى الشعبّي 
والحكوم�ّي، ووصفوه بعام�ل التهديد 
و«األخطر األكر« ع�ى كيان احتاللهم 

الغاصب لألرايض العربّية.
ويف هذا الص�دد، كتب أح�د املتابعني يف 
تعليق�ه عى الخر: »هذه اس�رتاتيجّية 
ناجح�ة ضدن�ا، بالتأكي�د لي�س لدينا 
مس�احات أرض كب�رية، لذلك لن نكون 
بأّي ش�كل م�ن األش�كال قادرين عى 
الصم�ود أم�ام واب�ل الصواري�خ التي 
تنهم�ر علينا من جمي�ع الجهات، وإذا 
حدث ذلك سنواجه حرًبا صعبة للغاية« 
، وكت�ب آخ�ر: »م�ا ن�راه اآلن هو ٪10  
فقط من الرشور واألكاذيب التي جلبها 
لن�ا بنيامني نتنياهو وح�زب الليكود«، 
وح�ول انتص�ار إي�ران ع�ى العقوبات 
والضغوطات قال أحد املستخدمني: »ال 
نري�د أن تقولوا إن ما نراه يف الصور هو 
مج�رد ألعاب نارية وترفيه، لقد نجحوا 
وأخذنا اللوحة إىل منظمة األمم املتحدة، 
واآلن يف أي جان�ب يج�ب أن نث�ق وأي 

جانب يجب أن نصدق؟«.
كم�ا كت�ب ُمخاط�ب آخر إلح�دى أهم 
املواق�ع اإلعالمّية الصهيونّي�ة: »لفهم 
هذه املس�ألة، ما عليك س�وى الرجوع 
إىل الكلمات التي قالتها تس�يبي ليفني 
)وزيرة الخارجية الصهيونّية السابقة( 
ع�ن الليلة األوىل م�ن الح�رب اللبنانية 
الثانية )حرب 33 يوًما(، حيث وعدوا يف 
بداية الحرب بتدمري كل صواريخ حزب 
الل�ه بعيدة امل�دى يف غضون س�اعات، 
لكن ماذا حدث؟ ملدة ثالثة أسابيع رأينا 
آالف الصواري�خ تحلق يف الس�ماء، كما 

وصل�ت الصواريخ إىل حيفا، لطاملا كان 
شعور الغطرسة من عمل أيدينا«.

وح�ول هذا املوضوع، أع�رب صهيونّي 
ه�ذه  ن�رش  م�ن  غضب�ه  ع�ن  آخ�ر 

التعليق�ات وكت�ب: »من مس�ؤول عن 
ن�رش التعليق�ات يف واال! )موقع عرّي 
معروف(، ما ه�ذه املادة التي تنرشها؟ 
حتى وس�ائل اإلعالم التابع�ة لحماس 

وحزب الله ال تنرش مثل هذه التعليقات 
عى منصاتها اللعن�ة عليك«، وقد القى 
املوض�وع تفاعالً كبرياً ب�ني املخاطبني 
الصهاينة، حيث كتب ش�خص يس�مي 

املتابع�ني:  نفس�ه »عرب�ّي« مخاطب�اً 
كي�ف  لن�رى  أي�ام  بضع�ة  »انتظ�روا 
يدم�ر اإليرانيون إرسائي�ل«، لريد عليه 
مس�تخدم آخر باسم بهنام ماير: »أنت 

ع�ى حق، لكن نحن لس�نا عاطلني عن 
العم�ل أيض�اً ويف نف�س الوق�ت ندمر 

بعضنا البعض«.
ورداً عى بعض التعليقات التي س�عت 
للتش�كيك يف دق�ة الص�ور املنش�ورة، 
كت�ب أح�د املتابع�ني للموق�ع العرّي: 
»أيه�ا الحمق�ى، س�بق أن ش�ككنا يف 
قوة حس�ن ن�رص الل�ه )األم�ني العام 
لحزب الله(، ولهذا السبب سقطت عى 
رؤوسنا عرشات اآلالف من الصواريخ« 
، فيم�ا يقول آخر: » أخروني ماذا فعل 
ترامب حًقا لنا؟ ملاذا لم يهاجم إيران؟، 
الحقيق�ة أّن الطفل )بنيامني نتنياهو( 
اإلعالم�ّي«،  الخط�اب  إال  يع�رف  ال 
وتماش�ياً مع هذا الرأي، كتب ش�خص 
آخ�ر: »الطف�ل ايضاً ارتج�ف كثرياً من 
ه�ذه الحقيق�ة والخ�وف م�ن الحرب، 
ولكن االيراني�ني ال يخافون من الحرب 

هذا هو الفرق بني الجانبني«.
ويعتقد بعض املستخدمني أّن اإليرانيني 
لم يتس�ببوا يف ك�وارث وتهديد لهم، بل 
بنيام�ني نتنياه�و، أو ما أطلق�وا عليه 
اس�م »رج�ل القمام�ة« يف تعليقاتهم، 
حيث يعت�رون أّن رئي�س وزراء العدو 
هو سبب كل حزنهم وتعاستهم نتيجة 
فس�اده الكبري، كما يعترون أّن الكيان 
ال يعن�ي يشء بالنس�بة لنتنياه�و عى 
اإلطالق، ويؤك�دون يف الوقت ذاته أّنهم 
لن يغف�روا له تلك االرتباكات الخطرية، 
وقد وصلت األمور بالبعض إىل املطالبة 
بإب�ادة ملي�ون يه�ودّي أرثوذك�ّي يف 
ألنه�م  املحتل�ة  الفلس�طينّية  األرايض 
الغاصب  الصهيونّي  الكي�ان  يضعفون 

ضد إيران.

4عربي دوليعربي دولي
األمم المتحدة: كورونا دفعت 88 مليون شخص إلى الفقر

المراقب العراقي/ متابعة...
أدان عض�و املجلس الس�يايس األع�ى محمد عيل 
الحوث�ي، االثنني، تصني�ف أنصار الل�ه باإلرهاب 
من قبل إدارة ترام�ب، محتفظا بحق الرد إزاء أي 

تصنيف ينطلق من إدارة ترامب أو غريها.
وقال الحوثي يف تغري�دة عى “تويرت” إن »أمريكا 
مصدر اإلرهاب وسياس�ة إدارة ترام�ب إرهابية، 
وترصفاتها إرهابية وما تقدم عليه من سياسات 

تعر عن أزمة يف التفكري، وهو ترصف مدان”.
وأض�اف “نحتف�ظ بح�ق ال�رد أم�ام أي تصنيف 
ينطل�ق م�ن إدارة ترام�ب أو أي إدارة، وال يه�م 
الش�عب اليمني كونها )أمري�كا( رشيكا فعليا يف 

قتله وتجويعه”.

وكت�ب محمد عيل الحوثي يف تغري�دة أخرى “لقد 
وصل اإلرهاب األمريك�ي كل مكان وها هو يصل 
إىل الكونغرس بفضل سياس�ات بومبيو ورئيس�ه 

ترامب”.
وس�خر من ترصيحات وزير الخارجية األمريكي 
حول تصنيف أنصار الله باإلرهاب قائال “نؤكد أن 
إخطار الكونغرس بإلق�اء القبض عى مقتحميه 
س�يحقق لبومبي�و نتيج�ة أفض�ل م�ن إخطاره 

بتصنيف أنصار الله باملصطلح العائم اإلرهاب”.
وخاط�ب الحكومة األمريكي�ة قائال “إن إرهابكم 
هوم�ن قتل أطف�ال اليمن وجوعه�م”، كما نرش 
محم�د عيل الحوثي يف تغريدته صورا لضحايا من 
أطفال اليمن نتيجة العدوان والحصار األمريكي«.

المراقب العراقي/ متابعة...
قال رئيس اللجنة التنظيمية يف مجلس النواب 
األمريك�ي إن جلس�ة يوم األربعاء س�تناقش 
مس�ائلة وع�زل الرئي�س دونال�د ترامب من 
منصبه قبل تسلم الرئيس املنتخب جو بايدن 

مقاليد الحكم يف 20 كانون الثاني. وقال عضو 
الديمقراط�ي جي�م ماكجف�رن  الكونغ�رس 
لشبكة »يس إن إن« يوم االثنني: »من املهم أن 
نتح�رك ومن املهم أن نترصف بجدية ش�ديدة 
وبش�كل مقصود«.وأض�اف: »نتوق�ع ط�رح 

القضي�ة عى ج�دول األعم�ال ي�وم األربعاء. 
وأتوق�ع املوافق�ة عليه�ا«. وق�ال ماكجفرن 
إن�ه يعتقد أن الجمهوري�ني يف مجلس النواب 
س�يعارضون قرارا يطالب نائب الرئيس مايك 
بنس بتطبيق التعديل الخامس والعرشين عى 

دس�تور الواليات املتحدة وإزاح�ة ترامب من 
الس�لطة، مضيف أنه يف هذه الحالة  س�تقوم 
اللجنة التنظيمية بإحال�ة موضوع القرار إىل 
التصوي�ت العام، وبعد 24 س�اعة، س�تطرح 

قرارا آخر بشأن العزل للتصويت.

المراقب العراقي/ متابعة...
أعل�ن الجي�ش اإليران�ي، االثن�ني، عن 
عزم�ه إج�راء “من�اورات صاروخي�ة 

كرى” يف بحر عمان، اليوم الثالثاء.
وأفاد التلفزيون اإليراني بأن املناورات 
ستستمر يومني يف بحر عمان، انطالقا 
م�ن محافظة “كنارك”، وس�يتم فيها 
اس�تخدام بارجتي “مكران” و“زرة”، 
إلط�الق  منص�ات  تحم�الن  اللت�ان 

الصواريخ”.
األس�بوع  اإليران�ي،  الجي�ش  وأطل�ق 
للطائ�رات  من�اورات  أك�ر  امل�ايض، 
املس�رية يف محافظة س�منان، ش�مال 
رشق البالد، بمشاركة مئات الطائرات 
والجوي�ة  الري�ة  للق�وات  التابع�ة 

والبحرية والدفاع الجوي للجيش.

المراقب العراقي/ متابعة...
قال�ت قناة “فوك�س نيوز” إن جه�از الخدمة الرسية 
األمريكي�ة يحقق يف تهديدات بالقت�ل وجهت إىل نائب 
الرئي�س األمريك�ي، ماي�ك بين�س، من قبل ل�ني وود، 

املحامي املؤيد لدونالد ترامب.
وُيش�تبه يف أن وود، ال�ذي ت�م حظر حس�ابه يف موقع 
“تويرت” األسبوع املايض، كتب منشورا محذوفا جديدا 
عر تطبيق “Parler”، ج�اء فيه: “جهز فرق اإلعدام. 

بينس يذهب أوال”.
وقال متحدث باس�م الخدمة الرسية لش�بكة “فوكس 
نيوز”، يوم السبت: “نحن عى علم بالتعليقات، ونأخذ 

كل التهديدات ضد من نحميهم عى محمل الجد”.

كم�ا تق�وم الخدم�ة الرسي�ة وال�وكاالت الفيدرالي�ة 
األخرى بالتحقيق مع آخرين شوهدوا يف رشيط فيديو 
داخل مبنى الكابيتول األمريكي وهم يهتفون “ش�نق 

بينس”.
وتأتي التهديدات لنائب الرئيس األمريكي، بعد أيام من 
اقتحام مجموعة مؤيدة لرتامب مبنى الكابيتول، مقر 
الكونغرس، ملنع املرشعني من التصديق الرس�مي عى 

فوز الرئيس املنتخب جو بايدن.
واختبأ املرشعون واملوظفون وغريهم تحت الطاوالت، 
وت�م إجالؤه�م، بينم�ا كان املش�اغبون يتجول�ون يف 
قاع�ات الكابيت�ول حامل�ني األع�الم املؤي�دة لرتامب 

ويقرعون األبواب.

المراقب العراقي/ متابعة...
أعلنت املحكمة املركزية يف القدس أن جلسة استماع طال 
انتظارها يف قضية فساد رئيس وزراء الكيان الصهيوني 

بنيامني نتنياهو، ستعقد يوم 8 شباط املقبل.
ويأت�ي هذا التط�ور بعد أن قالت املحكم�ة يوم الجمعة 
املايض إن جلس�ة االستماع، التي كان من املقرر عقدها 
يف األص�ل ي�وم األربع�اء املقبل، س�يتم تأجيلها بس�بب 

اإلغالق عى مستوى البالد.
وم�ن املق�رر أن ترك�ز الجلس�ة ع�ى رد نتنياه�و عى 
الئحة االتهام الجنائية ضده، يف ثاني جلس�ة استماع يف 

القضية.
وقالت الهيئة املكونة من 3 قضاة يرشفون عى القضية، 
ريف�كا فريدم�ان فيلدم�ان، وموش�يه ب�ارام، وأودي�د 
ش�احام، يف قرارها يوم الجمعة، إن الجلسة ستتأخر يف 
ضوء بيان أصدرته قبل يوم واحد من قبل إدارة املحاكم، 

والذي يسمح للقضاة باتخاذ القرار.
وكان�ت الجلس�ة األوىل م�ن محاكم�ة رئي�س ال�وزراء 
اإلرسائييل يف 3 قضايا فس�اد قد بدأت يف 24 أيار املايض. 
وقبل عام قدم املستشار القضائي للحكومة اإلرسائيلية، 
أفيخ�اي مندلبلي�ت، الئح�ة اته�ام ضد نتنياه�و بتهم 

الرشوة واالحتيال وخيانة األمانة.

الجيش اإليراني يجري »مناورات صاروخية كبرى«
 في بحر عمان

فتح تحقيق بعد تلقي بينس تهديدات بالقتل

تحديد الجلسة الجديدة لمحاكمة نتنياهو يوم 8 شباط

الحوثي: اإلرهاب األميركي وصل إلى الكونغرس

مجلس النواب األميركي يناقش األربعاء عزل ترامب

المراقب العراقي/ متابعة...
ذك�رت صحيفة بيل�د أم زونت�اغ األملانية 
األس�بوعية أن فولفغانغ ش�ويبله رئيس 
الرملان األملاني »بوندس�تاغ« أبلغ أعضاء 
الرملان بأنه تم تكثيف اإلجراءات األمنية 
يف »الرايخس�تاغ« مبنى الرمل�ان، بعد أن 
اقتح�م مث�ريو ش�غب مق�ر الكونغرس 

األمريكي يف واش�نطن األس�بوع املايض. 
ونقل�ت الصحيف�ة عن ش�ويبله قوله يف 
خطاب أرسل إىل األعضاء »اتخذت رشطة 
والية برلني ترتيب�ات لتعزيز قواتها حول 
مبنى الرايخستاغ«. وأكدت متحدثة باسم 
الرمل�ان أن ش�ويبله كت�ب إىل املرشع�ني 
ع�ن الوضع الح�ايل، لكنه�ا أحجمت عن 

اإلدالء بتفاصي�ل ع�ن محتوى الرس�الة. 
وذكرت الصحيفة أيضا أن ش�ويبله طلب 
م�ن وزارة الخارجي�ة تقدي�م تقرير عن  
أحداث العنف يف واشنطن، وأنه »سيحدد 
م�ع الحكومة االتحادي�ة ووالية برلني ما 
يمك�ن اس�تخالصه م�ن نتائج م�ن أجل 

الوضع األمني للبوندستاغ«.

المراقب العراقي/ متابعة...
نرش موقع “بينك نيوز” تقريرا عن 
مؤتم�ر للمثليني من املقرر عقده يف 
أيار املقب�ل يف دبي بدول�ة اإلمارات 
الت�ي تعت�ر م�ن ال�دول املعادي�ة 
له�ذه الحرك�ة املعروفة باس�م “أل 
ج�ي ب�ي ت�ي +”، وه�ي اختص�ار 
للمثليني واملثلي�ات ومزدوجي امليل 
الجن�ي واملتحول�ني جنس�يا، مما 

أث�ار مخاوف حول أمن املش�اركني 
يف املؤتمر.

وبحسب الهيئة املنظمة، فسيجمع 
املؤتمر عددا من العلماء األكاديميني 
التج�ارب  لتب�ادل  والباحث�ني 
واملش�اركة يف نتائج أبحاثهم يف كل 
املج�االت املتعلقة بحرك�ة “أل جي 

بي تي”.
وتساءل مستخدم يف تويرت: “هناك 

مخ�اوف ألن الس�لطات ل�م تح�دد 
فيم�ا إن كان املثليون س�يواجهون 
منحته�م  األخب�ار  وأن  تداعي�ات” 
“أم�ال م�ن انفتاح لإلم�ارات أرسع 

من املتوقع”.
املثلية  الجنس�ية  العالق�ات  وتعتر 
جريمة يف اإلمارات بناء عى القانون 
الجنائ�ي الفدرايل، بن�د 254 والذي 

يقوم عى الرشيعة اإلسالمية.

من اخبار الصحف العالمية واالقليمية
صحيفة: تعزيز أمن البرلمان األلماني بعد واقعة اقتحام الكابيتول

تقرير: اإلمارات »المعادية« للمثليين تعقد مؤتمرًا لهم في دبي!

غضب عارم من »رجل القمامة«

مدينة صاروخّية إيرانية تثير ذعرًا بين الصهاينة



أميركا.. عوامل أفول الدولة العظمى تغيير اسس العالقة بين 
الموظف والمواطن
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بقلم/ إسراء الفاس
من منظوٍر أوس�ع وأش�مل خارج 
اإلط�ار، هك�ذا كانت اإلم�ارات يف 
ص�ورة املصالح�ة الخليجي�ة. أبو 
ظبي الت�ي ظلّت حارضًة كالّطرف 
قط�ر،  م�ع  القطيع�ة  يف  األب�رز 
غابت أو ُغيِّبت ع�ن أضواء الحدث 
الخليج�ي الذي احت�ّل العناوين يف 
األيام األخ�رة. انعقدت قّمة العال، 
وظه�ر الح�دث بص�ورة مصالحٍة 
س�عودية- قطري�ة، وكأّن األزم�ة 
عالق�ٌة هن�ا، وم�ا دون ذلك مجرد 

هوامش.
هك�ذا أرادتها قط�ر، وكان لإلمارة 
الخليجية ما طلب�ت، طاملا أّن طّي 
ملف األزمة، هو ما تريده الواليات 
املتحدة األمركية. أعلنت السعودية 
عن فتح حدودها مع قطر كخطوٍة 
أوىل، تالها إتمام املصالحة رس�مياً 
بحضور أم�ر قطر يف قّم�ة العال. 
هك�ذا أتى الح�ّل بصيغٍة رس�مته 
م�ا  ورسع�ان  مس�بقاً.  الدوح�ة 
خرج�ت الديبلوماس�ية اإلماراتية 
لح، مس�تبقًة انعقاد  لرتّحب بالصُّ
القّم�ة بوصفها تاريخي�ًة وكفيلًة 
بإع�ادة اللُّحم�ة الخليجي�ة، وفق 
م�ا رّصح وزي�ر الدول�ة للش�ؤون 

الخارجية اإلماراتية أنور قرقاش.
أرادت أبوظب�ي من خالل صورتها 
كرشيٍك يف اتخ�اذ القرار، مقاطعًة 
أو مصالح�ًة، أن تظه�ر إىل جانب 
الع�ال ل�م  أّن ري�اح  إالّ  الري�اض، 
تأِت بما اش�تهته س�فن اإلمارات، 
اإلم�ارات  فوس�ط غي�اب حاك�م 
الفعيل، ومل�ك البحري�ن والرئيس 
العن�اق  ص�ور  كان�ت  امل�ري، 
ُتلتقط، مسدلًة الس�تار عن أعوام 
القطيعة بني ش�عوب الدم الواحد. 
ملاذا غياب بن زايد والسييس وحمد 

بن عيىس؟
تنق�ل مصادر خليجي�ة مّطلعة أّن 
رشوط أمر قطر هي من رس�مت 

مش�هد الحضور يف القّمة، فبغياب 
ب�ن زاي�د والس�ييس، أراد تميم بن 
حمد أن يس�ّجل حضوراً يف الحدث 
الخليج�ي األبرز منذ س�نوات، من 
دون اكرتاث�ه لحض�ور البحرين أو 
عدم�ه. أّم�ا املوقف القط�ري من 
مر، فهو سيايسٌّ بكّل أبعاده، إالّ 
أّن الخ�الف مع اإلمارات، وإن كان 
املنش�أ، تحكمه خياراٌت  س�يايّس 
اسرتاتيجية يف التعاطي مع ملفات 

املنطقة وموازينها.
أزاء  تحدي�داً  ظب�ي  أب�و  تعاط�ي 
األزمة، عّم�ق الخالف ليأخذ أبعاداً 
ش�خصية. ما كش�ف عنه السلوك 
اإلمارات�ي ُترج�م ع�داًء حقيقي�اً، 
محرّم�اٍت  ك�ر  ح�ّد  إىل  وص�ل 
وقواع�د لطاملا حكم�ت الخالفات 
الخليجي�ة- الخليجي�ة أو العربية 
عموم�اً. طالت االنش�قاقات قذف 
األعراض، يف إساءاٍت، كانت تخرج 

م�ن أس�ماء ُتحس�ب م�ن الدائرة 
اللّصيقة بابن زايد، لم تتوقف عند 
شخص أمر قطر، بل طالت والدته 
م�وزة املس�ند. وبه�ذه الص�ورة، 
وجدت قطر أّن أّي مشاركٍة تجمع 
أمره�ا بمحم�د بن زايد س�تكون 
بمنزلة تن�ازٍل عن هت�ك األعراض 
الذي طالها، وفق ما نقلت مصادر 

خليجية.
تجلّ�ت  الت�ي  املصالح�ة  ص�ورة 
باستبعاد اإلمارات من املشهد كان 
له�ا تداعياته�ا، فم�ا ب�دا إماراتياً 
بأنه ح�دٌث تاريخي وإعادٌة للُّحمة 
الخليجية، ما لب�ث أن تبّدل، ليعود 
الوزي�ر اإلمارات�ي وُي�رح ب�أّن 
عودة العالقات كاملًة ستس�تغرق 
وقت�اً. اس�تدعى ه�ذا املوق�ف رداً 
قطري�اً عىل مس�توى مدير املكتب 
اإلعالمي يف وزارة الخارجية، قائالً 
إّنن املح�اوالت الهامش�ية لتعكر 

صفو األجواء اإليجابية للمصالحة 
وبالت�وازي  متوّقع�ة،  الخليجي�ة 
م�ع الض�ّخ اإلعالم�ي الس�عودي 
والقطري تهلي�اًل باملصالحة، كان 
التفاعل اإلماراتي مع الحدث أكثر 

من باهت.
ذهب�ت الصح�ف املحس�وبة ع�ىل 
اإلمارات إىل أبعد من مجرد التهّجم 
عىل قطر، فس�ألت صحيفة العرب 
اللندنّي�ة، املمّول�ة إماراتي�اً: »متى 
التزم�ت قط�ر بوعودها م�ن قبل، 
ث�م مت�ى نجح�ت الس�عودية من 
قب�ل م�ن الخلي�ج إىل الع�راق ويف 
اليم�ن وتركيا وإي�ران، إن لم تكن 
ثمة قوة خارجية مس�اعدة تعتمد 
عليه�ا. إّن اس�تخدام عب�ارة طّي 
صفح�ة الخ�الف داخ�ل مجل�س 
التعاون الخليجي، بع�د قّمة العال 
يف الس�عودية، ال يعّب عن أّي يشٍء 
حصل بالفعل! بينما تغيب الدروس 

املس�تفادة م�ن كّل ال�ذي حص�ل 
سواء يف الدوحة أو الرياض«.

موق�ف تلو آخ�ر، كان�ت اإلمارات 
تبدو فيها أنه�ا ُجرّت إىل املصالحة 
عىل مضض، عىل غرار شقيقاتها، 
ومل�اذا؟ ألّن دول الخلي�ج العربي�ة 
التي تحكمه�ا املصالح األمركية، 
أعجز من أن ترف�ض طلباً لرئيٍس 
أمرك�ي، حتى لو تبّق�ى له مجرّد 
أياٍم يف الحكم. وماذا لو أتى الطلب 
مقرون�اً بإغراٍء لطامل�ا حلمت تلك 

الدول يف تحقيقه؟ 
كع�رّاٍب  كوش�نر  جاري�د  ظه�ر 
للمصالحة، كما كان راعياً لألزمة. 
ويف زي�ارٍة واح�دة، أنج�ز -صه�ر 
ترام�ب- ما ل�م تفل�ح يف تحقيقه 
الجه�ود الديبلوماس�ية الكويتي�ة 
طيل�ة س�نوات األزمة. ولكوش�نر 
كما لرتامب مآربهما الش�خصية، 
ف�األّول كان راعي�اً ألزم�ٍة عاق�ب 

فيه�ا قط�ر بع�د رفضه�ا تمويل 
ره�ٍن عق�اريٍّ يعود لعائلت�ه، قبل 
أن يقاي�ض تخفي�ف القيود عليها 
بتحصي�ل التمويل الحقاً، بحس�ب 
تحقيٍق نرشته صحيفة »فايننشال 

تايمز« الشهر املايض.
أّم�ا دونالد ترام�ب، الحريص عىل 
س�جّل إنجازات�ه، ربم�ا ل�م ي�رد 
مغ�ادرة البي�ت األبي�ض قب�ل أن 
يضي�ف إتم�ام املصالح�ة يف ه�ذا 
الس�جّل، وقبل أن يكون قد هّيأ كّل 
الظ�روف التي لن تعي�ق اندالع أّي 
مواجهٍة مع إي�ران، وفق ما نقلت 
مصادر غربّية وإقليمية عدة. إّنها 
رغب�ٌة تالقت مع أحالم الس�عودية 
ض�د  ح�رٍب  بإش�عال  واإلم�ارات 
إي�ران، فتّعهدت�ا بعملي�ة تمويلها 

أكثر من مرة.
وعلي�ه، أتى قب�ول ابن زاي�د وابن 
يرك�ن  إذ  باملصالح�ة،  س�لمان 
الرج�الن إىل الظّن بأّن م�ا يمتلكه 
ق�وٍة  م�ن  األمرك�ي  الجي�ش 
إي�ران  بإمكان�ه ش�ّل  عس�كرية، 
خ�الل س�اعات، تّمك�ن األّول من 
االس�تفادة من ف�رق تدخٍل مؤلفة 
من 15 ألف مرتزق أجنبي، جّهزها 
من أجل فرض سيطرته عىل الجزر 
الث�الث: أبوموىس وطن�ب الكبى 
والصغرى، فيما استفاد الثاني من 
املنحر  وجودها لتوس�يع نفوذه 
بفعل ق�وة إي�ران وحلفائها، وفق 

تصّوره.
ُرس�مت ص�ورة  اإلط�ار،  يف ه�ذا 
املصالحة مع قطر. أعاد ترامب لّم 
الّشتات الخليجي يف مشهٍد، يسّهل 
عليه توجيه رضبته األخرة، إالّ أن 
الصفع�ة أصابت ترامب نفس�ه يف 
الداخل األمركي، يف عملية اقتحام 
الكونغرس من ِقبل أنصاره، لتعيد 
وتض�ع  خليجي�اً،  األوراق  خل�ط 
املصالح�ة أم�ام اس�تحقاٍق حول 

إمكانية صمودها.

بقلم/ موفق محادين
يف كتاب�ه »أم�ركا بني عري�ن« الصادر 
ع�ام 1970، تنّب�أ أخطر وأهّم فيلس�وٍف 
للسياسة األمركية، زبيجنيو بريجنسكي، 
بأفول أمركا كدولٍة عظمى وبقائها ضمن 
الدول الك�بى، م�ع انتهاء العق�د الثاني 
أو الثال�ث من القرن الح�ادي والعرشين. 
فم�ا هي املعاير التي تحّدد نش�وء وأفول 

االمباطوريات والقوى الكبى؟
إىل جانب كتابات بريجنس�كي، ونظريات 
الجيوبوليتي�ك حول اإلمباطوريات البية 
والبحرية )راتزل – ماكندر – سبيكمان(، 
هناك العمل الهام حول نش�وء وس�قوط 
لإلنجلي�زي،  الروماني�ة  اإلمباطوري�ة 
جيبون، وكذلك كتاب بول كينيدي »نشوء 

وسقوط القوى الكبى«.
وتّتف�ق الكتب املذك�ورة عىل تط�ّور هذه 
املعاي�ر وتباينها من حقبٍة إىل أخرى، كما 

يف قلب الحقبة نفسها.
فالطاع�ون ال�ذي يذّكرن�ا بكورون�ا، كان 
الّس�بب الحاس�م يف أف�ول اإلمباطوري�ة 
الروماني�ة، املنهك�ة أص�اًل يف حروبها مع 
ب�الد فارس، وذل�ك قبل املوجة اإلس�المية 
الت�ي وج�دت نفس�ها أم�ام إمباطوريٍة 

متآكلة ومفّككة بفعل الطاعون.
وباملث�ل، دور الب�ارود، ال�ذي اس�تخدمه 
املمالي�ك  الفرس�ان  ض�د  العثماني�ون 
ع�ام 1516، واّتخ�ذه املغول س�الحاً ضد 
اإلمباطوري�ة الهندية ع�ام 1526، ودور 
الثل�ج ال�رويس، الجن�رال األبي�ض، الذي 

تسّبب  بهزيمة جيوش نابليون وهتلر.
األخ�رى،  التاريخي�ة  العوام�ل  وم�ن 
الق�وى  مص�ر  تقري�ر  يف  والحاس�مة 
يف  التح�ّوالت  القديم�ة،  اإلمباطوري�ة 
ط�رق التجارة الطويلة، فم�ا كان ملّكة أن 
ت�بز كمركٍز تج�اريٍّ ثم دين�ي، لوال هذه 
التح�ّوالت الت�ي أرّضت بحض�اراٍت مث�ل 

اليمن والرها وتدمر واألنباط.
ونع�رف أيض�اً أّن ظهور القبائ�ل الرتكية 
املبكرة، عب إمباطوري�ة الخزر املتهوّدة، 
أو املتأّخرة املتأس�لمة، كان بس�بب تحّول 
ط�رق التج�ارة وطري�ق الحرير ش�ماالً. 
ومن ث�ّم، م�ا أن ظه�رت قناة الس�ويس 
حت�ى دخلت تركيا ع�ر الرجل املريض، 
وكان الفرنسيون الذين ش�ّقوا القناة، قد 
فعل�وا ذلك ل�رب رشكة الهن�د الرشقية 

البيطانية وطرقها.
وع�ىل غرار ذل�ك، ارتبط�ت مناطق عديدة 
الذه�ب يف  بط�رٍق أخ�رى، مث�ل طري�ق 
الصحراء الكبى، وطريق امللح الشمايل يف 

أوروبا، وهكذا.
الجغرافي�ة  االكتش�افات  ج�اءت  وق�د 
واالخرتاع�ات العلمية، لتع�ّزز ذلك وتراكم 

األيبري�ة  اإلمباطوري�ات  بي�د  الذه�ب 
تظه�ر  أن  قب�ل  والبتغ�ال(  )إس�بانيا 
بريطانيا مس�تفيدًة من الثورة الصناعية 
التي أطاحت باإلقط�اع وعائالته الكبى، 
غرب�اً ورشق�ا: آل هابس�بورغ الكاثوليك 

)تحالف النمسا – إسبانيا( وآل عثمان.
وال ننىس قراءة ماركس واملادية التاريخية 
لل�راع الطبق�ي يف إطار تح�ّول عالقات 
اإلنتاج، وانع�كاس هذه التغي�رات يف كّل 
م�رٍة ع�ىل أنم�اٍط اقتصادي�ة اجتماعية، 

وسياسية وأيديولوجية.
يف عرن�ا الراهن، ش�ّكلت حقب�ة ما بعد 
املعرفة،  الصناعي�ة واقتص�ادات  الث�ورة 
والث�ورة املعلوماتية الرابعة والخامس�ة، 
العامل الحاسم يف تريع الوتائر األخرى، 
وانهياره�ا،  اإلمباطوري�ات  لنش�وء 
باألخّص املرتوبوالت واإلمبياليات الكبى 
مث�ل الوالي�ات املتحدة، ُيض�اف إىل ذلك يف 
الح�ال األمركي، دور ال�دوالر والدولرة يف 

النظام النقدي العاملي.
يف كتابه »رأس املال« وتحديداً فيما يخّص 
الرتكي�ب العض�وي ل�رأس امل�ال، الح�ظ 
ماركس أّن من سمات الرأسمالية، الثورة 
التقنية املتواصلة الت�ي تعّمق التناقضات 

الرأسمالية يف الوقت ذاته.
إىل  وص�والً  تكنولوج�ّي،  تق�دٍم  كّل  م�ع 
تق�ذف  والرقم�ي،  املع�ريف  االقتص�اد 
الرأس�مالية باملاليني خارج س�وق العمل، 
أو  البيض�اء  أو  الزرق�اء  الياق�ات  س�واء 
أصح�اب املهن، إضاف�ًة إىل أّن املرتوبوالت 
تفّض�ل العمال�ة الرخيص�ة املهاجرة عىل 

العمالة البيضاء.
وهن�ا، ب�دالً م�ن أن تع�رتف الرأس�مالية 
بأزمته�ا املس�تعصية، غالب�اً م�ا تواصل 
اإلن�كار وتزعم أّن الرأس�مالية قادرٌة عىل 
تصحيح نفسها )كتابات هايك وميلتون(، 
كم�ا تلج�أ إىل تحمي�ل العمال�ة املهاجرة 

مس�ؤولية ذلك، عب إنتاج خطاٍب نازيٍّ 
وتأجيجه بني الحني والحني، من هتلر 

األملاني إىل ترامب األمركي.
هكذا، تّتسع العنرية واملالثوسية 
والدارويني�ة االجتماعي�ة جنباّ إىل 
جنب مع األزمة الدورية املتفاقمة 
للرأس�مالية، وتؤس�س بالتدريج 
لحف�ر قبها التاريخي، بحس�ب 
العك�يس  الع�ّد  ويب�دأ  مارك�س، 
عتب�ة  ع�ىل  التاريخ�ي  ألفوله�ا 

ف�وىض كونّية ح�ّذرت منه�ا روزا 
لوكسمبورغ.

ويف الحال�ة األمركي�ة، ي�بز العام�ل 
اإلض�ايف، دولرة النظام النق�دي العاملي، 

ويدفعه�ا باضط�راد إىل اخت�الق ح�روٍب 
عدوانّي�ٍة عس�كرية، للحف�اظ ع�ىل هذه 

املواق�ع، مم�ا يجعل من النازي�ة الجديدة 
الرأس�مايل  الش�مال  يف  معومل�ة  ظاه�رة 
العامل�ي )همجي�ات عليا( بحس�ب تعبر 
الفيلس�وف األملاني، ش�بنغلر، والتي تجد 
صداها يف همجّياٍت دني�ا تكفرية جنوب 

العالم.
وبحس�ب ب�ول كيني�دي، ف�إن اإلفراط يف 
التمّدد العس�كري الخارجي لم يخدم أبداً 
األمن االس�رتاتيجي للمرتوبوالت وخاصًة 
األمركي�ة، وكان من الصعب دوماً العودة 
إىل الوراء أو االسرتش�اد بنظرّية الوس�ط 

الذهبي عند أرسطو.
وباملثل، فق�د الحظت دراس�اٌت أخرى أّن 
هرب الرس�اميل إىل االس�تثمار يف الفضاء 
والعلوم وأعماق املحيطات بات بال معنى، 
مع فقدان املراكز اإلمبيالية مليكانيزمات 
السيطرة األساسية وبناء توازٍن مستحيٍل 

بني الثورة التقنّية وس�وق العمل.
م�ن املؤّكد حت�ى اآلن، هو أج�راس أفول 
الدولة العظمى ومغادرة مقعدها الذهبي 
أحس�ن  يف  الك�بى  ال�دول  صف�وف  إىل 

األحوال.
ال يتوّقف األمر عند هذا الحّد، فالشيخوخة 
اإلمبيالية بحسب نظرية املركز واملحيط 
وتب�ادل األماك�ن بينهما، بحس�ب قراءة 
مدرس�ة فّك التبعّية )والرش�تاين وسمر 
أم�ني(، يقابله�ا صع�وٌد تدريج�يٌّ لقوى 

جديدة تولد من قلب هذه التداعيات.
ع�ر  ه�و  مارك�س،  ع�ر  كان  وإذا 
الرأسمالية الصناعية ووحدة املرتوبوالت، 

ع�ر  الت�ايل،  الع�ر  ف�إّن 
اإلمبياليات الكبى، 

ش�ديد الّصلة 
بصف�ٍة 

جديدة، وهي التقس�يم االجتماعي للعمل 
وخط�وط  الرس�اميل  وتصدي�ر  ال�دويل 
اإلنتاج. هذا يعن�ي انتقال خطوط اإلنتاج 
الصناعي�ة بالكامل من املراكز إىل املحيط، 
وخاصًة البلدان الكبى املؤّهلة الستقبال 
ذلك، م�ن حي�ث البن�ى التحتي�ة للطاقة 
الواس�عة  والصناع�ة والنقل، واألس�واق 
والعمال�ة الرخيصة املؤّهلة، وتس�هيالت 

التدفقات املالية.
وتجدر اإلش�ارة إىل أّن هذه االنتقاالت من 
املركز إىل املحيط، غالباً ما ترتبط برتتيباٍت 
مع البنك وصن�دوق النقد الدوليني ونادي 

روما وغرها من الّنظم.
إّن اإلمبياليات الكبى، مثل أمركا، تّتجه 
نحو مزيٍد م�ن اقتصادات املعرفة والثورة 
املعلوماتي�ة وتتخلص تباع�اً من عرشات 
الصناع�ات، إالّ أّنها تفقد مع مرور الزمن 
التوازن بني الرأس والتكنولوجيا والدولرة 
مغام�راٍت  إىل  باس�تمراٍر  تحت�اج  الت�ي 
وه�ي  لحمايته�ا،  خارجّي�ة  عس�كريٍة 

املغامرات التي باتت باهظة التكاليف.
ويتح�ّول املحي�ط، بحس�ب س�مر أمني، 
إىل مراك�ز بديلٍة ال س�يما يف حالة الصني، 
الت�ي راحت تكرّس ذل�ك من خالل تطوير 
ق�دراٍت عس�كرّيٍة جّب�ارة وإع�ادة إنتاج 
ش�بكٍة واس�عة من الّنقل واملوانئ لطريق 
الحرير، حّولتها بالتدريج من إمباطوريٍة 
برّي�ٍة  إىل إمباطورّي�ٍة  برّي�ة  اقتصادي�ٍة 
بحرّي�ة، تتع�دّى بح�ر الص�ني الجنوب�ي 
ويمتّد مجالها اآلسيوي إىل ما هو أبعد من 

ذلك.

بقلم/ محمد توفيق عالوي
ھنال�ك خل�ل اس�ايس يف العالق�ة بی�ن املوظف 
واملواطن، يجب ان تتغیر ھذه العالقة سواء كان 
املوظف بمس�توى رئی�س جمھوري�ة او رئیس 
وزراء او عض�و مجل�س ن�واب او اي موظ�ف 
حكوم�ي، حی�ث يج�ب ان يك�ون كل مس�ؤول 
ھو خادم للش�عب ولیس العك�س، وال يجوز ان 
تكون مثل ھذه املقوالت مجرد اقوال تستخدمھا 

االحزاب السیاسیة لكسب تأيید املواطنین.
والحص�ول عىل اصواتھ�م يف االنتخاب�ات ولكن 
يجب ان تتحول ھ�ذه املفاھیم إىل حقائق تطبق 
ع�ىل ارض الواق�ع كم�ا ھوالح�ال يف الكثیر من 
الدول املتقدمة، فف�ي الدول املتقدمة يتم تعیین 
رشكات من قبل الحكومة ملراقبة أداء مؤسسات 

إىل ھذا التقییم.
الدول�ة ولتقیی�م عمل موظف�ي القط�اع العام 
م�ع املواطنین ويتم محاس�بة موظف�ي الدولة 
استنادا ملوارد البلد من النفط وغیرھا ھي موارد 
للش�عب العراقي وملك للمواط�ن، لذلك فالراتب 
ال�ذي يس�تلمه املوظف مھما كان�ت درجته ھو 
حق املواطن يدفعه للمس�ؤول واملوظف من اجل 
خدم�ة املواط�ن ومن ھ�ذا املنطلق يج�ب تغییر 
اس�س التعامل بی�ن الحاك�م واملحك�وم، فعىل 
س�بیل املث�ال ولیس الحر عىل جمی�ع الوزراء 
او م�ن يمثلھ�م م�ن وكالء توفیر ي�وم واحد يف 
االسبوع ملتابعة ش�ؤون املواطنین، كما يجب يف 
كل اسبوع ان تتم الدعوة ملؤتمر صحفي إلحدى 
ال�وزارات يحرھا الوزي�ر وال�كادر املتقدم يف 
ال�وزارة ل�رشح أدائھم وما قدم�وه من خدمات 
وتوجه الیھم االسئلة من الصحفیین واملواطنین 
ضم�ن آلیة تحدد لذلك، كما يري ھذا االمر عىل 

جمی�ع املحافظین وعىل جمیع رؤس�اء الھیئات 
املستقلة ومن ھم بدرجتھم.

كذلك لوضع االسس الصحیحة يف تعامل املوظف 
م�ع املواط�ن يج�ب ان ال تقت�ر مھمت�ه أداء 
واجبه بإنھاء معاملة املواطن بل يجب ان يتابع 
املواطن عند انھ�اء معاملته ولیس العكس، كما 
يج�ب أيج�اد آلیة للنظ�ر يف ش�كاوى املواطنین 
املتعلقة بتقصیر اي م�ن الكادر الحكومي بحق 

اي مواطن.
يج�ب ان تك�ون ھناك مراجع�ة كامل�ة للواقع 
املع�اش ضمن معادل�ة ان املس�ؤول مھما علت 
درجت�ه ھ�و معی�ن م�ن قب�ل املواط�ن لخدمة 
املواط�ن، والرات�ب الذي يس�تلمه يدف�ع له من 
املواطن، ضم�ن ھذه املعادلة فإنه من املحرمات 
ان يتمتع املس�ؤولین وبالذات الفاس�دين منھم 
بممی�زات كبی�رة من قص�ور فخمة وس�یارات 
فارھة وھناك الكثیر من املواطنین الذين يعانون 
شظف العیش يف مس�كنھم ومأكلھم وملبسھم 
عاجزي�ن عن تعلی�م ابنائھم يفتق�دون للرعاية 
الصحی�ة، يف حین ان الدول�ة ومواردھا اصبحت 
غنیم�ة يتقاس�مھا اف�راد الطبق�ة السیاس�یة 
الكثیر منھم من الفاس�دين خالف اس�س الحق 

والقس�ط والعدل.
نأم�ل ان تتحول ھ�ذه االف�كار إىل واقع وترجع 
العالقة بین املوظف واملواطن إىل الوضع الطبیعي 
فاملسؤول خادم للمواطن ولیس العكس، ونأمل 
ان يتحق�ق ذل�ك يف املس�تقبل القري�ب فیعیش 
املواط�ن كريم�اً يف بل�ده كم�ا ينبغي ل�ه، وال بد 
ان يتحقق ذلك بمش�یئة الل�ه وإرادة الكثیر من 
املخلصی�ن واملحبی�ن لبلدھ�م من ابن�اء وطننا 

العزيز.

 

ل�م تبق�ى خطيئة اال وفعله�ا املعتوه ترام�ب ازاء اوطانن�ا ورشفائنا 
حرا!

نع�م أقوله�ا رشفائن�ا بمأل الف�م والداعي ألح�د أن يدع�ي رشفا هو 
اليس�تحقه. فرح الكثرين بحظر حسابات  ترامب وغرها من االمور 
التي التسمن والتش�بع وابتهج الكثرين بمحاولة الديمقراطيني عىل 
تقديمه للمحاكمة وهو الذي يس�تاهل االعدام عرشات املرات بس�بب 
الغ�در والخيانة التي ابداها ضد ابنائن�ا يف العراق، حيث قصف الكثر 

من املقرات املعلومة االحداثيات وبكل وقاحة.
الحم�د لل�ه ق�د ط�ال الوق�ت وب�دا الكثري�ن الحدي�ث ع�ن حماية 
الدبلوماس�يني يف العراق بطريق�ة وكان العراقيني يذبحون يف كل يوم 

مواطنا دبلوماسيا اوربيا او غر ذلك.
إن س�فارة الرش التي يلتقي روادها كل يوم باعضاء حكومتنا املبجلة 
علنا ومع الكتل السياسية العلمانية واملتدينة يف الخفاء يتحدثون عن 
أم�ور النعلم بها نحن العامة! ولكن مايحدث عىل هاالرض يفر تلك 
اللقاءات بل يؤكد توهان بعض الذين وضع الله الغشاوة عىل عيونهم، 
ويرحون ويكذبون ويتعدون عىل حرمة الش�عب وهم مفضوحون 
رغم كتمانهم! وفضائحهم لها رائحة تعم عند بدأ االمريكان بالترف 

عىل ارضنا وبالطريقة الغر مؤدبة بتاتا!
 ملاذا يفرح البعض بحجب حس�ابات ترامب! أو حتى محاولة تقديمه 

للمحكمة!!
ان ه�ذه االمور التختلف البتة عن لعبة خالف قطر والس�عودية الذان 
لعب�ا دورا س�يئا ج�دا يف وقت دخلت س�وريا واليم�ن مراحل حرجة! 
وتعرض الع�راق ولبنان له�زات اقتصادية محاول�ني تغير الخارطة 
السياس�ية وهذا كل�ه يف زمان ترام�ب! لم يبقى اال اكثر من اس�بوع 
لرح�ل ترامب!!! ال�ف عالمة تعجب أم�ام امة امريكي�ة ديمقراطية 

يسيل الدم من فمها وتعاقب االمم باسم حقوق االنسان!!
لم تتحمل امريكا س�ويعات م�ن التظاهر لتخر ام�ام العالم مرتبكة 
وتاخذ الق�رارات الريعة! ولكنها تصب طوي�ال وتميض يف مؤامرات 
يف الع�راق وترس�ل االموال لتمويل الخاليا اال هابي�ة تارة وتارة اخرى 
الستمرار فوىض مارس فيها الكثر من املندسني شتى انواع الجرائم!
نعم س�نني من الحصار ع�ىل االمم! حروب طويلة االم�د! فوىض هنا 

وهناك!!!
ويفرح البعض بحجب حس�اب ترام�ب! لن افرح اذا لم يعاقب املجرم 
ترام�ب عن جريمة املطار واغتيال قادة النر وابناءنا الغيارى الذين 
تم اس�تهدافهم بالن�ران االمريكي�ة الصديقة! يف حياتي اس�مع عن 

الغادرين!
واالن رايته�م انه�م السياس�ني االمري�كان وكل م�ن ه�و معهم من 
أبن�اء جلدتن�ا يف العلن والخفاء! والتغركم االش�كال! ف�ال تفرحوا اال 

بالقصاص العادل وكل غر ذلك هواء يف شبك!

حظر ترامب
 في الوقت الضائع

بقلم/ د. حسين فالمرز  المصالحة الخليجية … أين موقع اإلمارات؟
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أك�د الحارس الدويل الس�ابق جليل زيدان، 
ان طريق�ة انهاء عقده م�ع نادي الزوراء 
ل�م تكن الئقة باس�مه وتأريخه، مبيناً ان 

النادي استغنى عنه بطريقة مهينة.
وق�ال زيدان إن »ادارة ال�زوراء لم تتعامل 

باحرتافي�ة يف مس�ألة انه�اء عق�دي مع 
الفريق، كوني ح�رت الوحدة التدريبية 
ابالغ�ي بخ�ر  املن�زل دون  اىل  وغ�ادرت 
االس�تقالة«. واوض�ح بالق�ول، »علم�ت 
خر اس�تقالتي عن طريق وسائل االعالم، 

لألس�ف ه�ذا الت�رف يعت�ر اهان�ة يل 
بأس�مي  يلي�ق  وال  الك�روي  وملش�واري 
وتأريخي«. يذكر ان الزوراء قرر االستغناء 
ع�ن خدمات زيدان بعد تعاق�ده مع كادر 

تدريبي جديد بقيادة رايض شنيشل.

جليل زيدان ينتقد طريقة ابعاده عن الزوراء 

ق�د يكون الحديث ع�ن املأزق الذي يمّر به ن�ادي الطلبة عىل صعيد 
س�وء النتائج وهبوط مس�تواه الفني للموسم 2020-2021 يحمل 
م�ن األلم والحرسة الكثري، ليس لجماهريه فحس�ب، بل لكل محبي 
الك�رة العراقية التي مازالت ذاكرتها تختزن بمش�اهد س�احرة من 
أجي�ال حملت لواء النادي عىل مدار س�نوات طويلة لتفرض وجوده 
ب�ن األندية الجماهريي�ة وتخطف لق�ب األناقة له عن اس�تحقاق 

وجدارة.
ال مقدم�ات دبلوماس�ية عىل حس�اب األني�ق وتاريخ�ه، بل حديث 
مبارش ورصيح نوّجهه لوزارة التعليم العايل وإدارة النادي مشفوعاً 
بس�ؤال ب�ات يش�غل تفكري جماه�ريه: أل�م تحن س�اعة االعرتاف 
بالفشل اإلداري يف إيجاد حّل لألزمة، وتجاوز عقدة العالقة املتأّزمة 
بهم�ا، واالنتص�ار لس�معة النادي بعيداً عن حس�ابات اإلحس�اس 

بالهزيمة الشخصية؟!
طرف�ان اش�رتكا يف الرتاج�ع الخط�ري للمس�توى الفن�ي للط�الب 
ويتحّمالن آخر خسارة قاسية تعرّض لها يف الدوري بخماسية أمام 
نادي أربي�ل أكثر مّما يتحّمله ال�كادر التدريب�ي والالعبون، فإدارة 
النادي افتق�دت القدرة عىل تقدير موقف إمكانياتها املادية وكيفية 
ضمان استمرارية تمويل ميزانياتها الستقطاب جهاز فني والعبن 
ع�ىل مس�توى عال تضمن به�ا املنافس�ة، بل إنها فش�لت يف توفري 
أبس�ط أجواء اإلع�داد قبل انطالق الدوري، بينما اس�تمرّت بش�كل 
غري�ب يف توجيه كل خطاباتها نحو الش�ارع الطالبي بوعود القدرة 
ع�ىل املنافس�ة واملراهنة عىل خياراته�ا وهو ما وضعه�ا يف موقف 
حرج أخ�ذ الكثري من ج�رف مصداقيتها عند ت�وايل اإلخفاقات وما 
رافقه من انهيار يف الجانب النفيس لالعبن وتهديد قسم منهم لرتك 
النادي بس�بب تأّخر استالم مستحقاتهم املالية، اما اإلجراء الوحيد 
والروتيني فهو خروج أحمد خلف من القيادة الفنية وقبول حس�ن 
أحمد باملهّمة واختصار س�يل األزمات واألس�باب الحقيقية بتغيري 
املدرب، وال نعلم إن كان هذا التغيري سينقذ الفريق فنياً ويحل عقدة 

األزمة املالية!
أم�ا الطرف الثان�ي املتمّثل ب�وزارة التعليم العايل الت�ي تمتلك الحق 
القانون�ي يف التمويل واالرشاف عىل الن�ادي فإنها هي األخرى أمام 
مس�ؤولية املحافظة عىل إرث النادي كمؤّسس�ة تابعة لها تحرص 
عىل تقويم أدائه�ا وتصحيح أخطائها، وهي ملزمة بن خيارين أما 
االلتزام بالدعم املادي املخّصص ضمن امليزانية العامة وفقاً لجداول 
وتوقيت�ات متف�ق عليه�ا م�ع إدارة الن�ادي ومتابع�ة كل تفاصيل 
اإلنف�اق أو إيجاد مخرج قانون�ي ضمن الصالحي�ات املمنوحة لها 
لف�رض أو التفاوض ودياً لتغيري اإلدارة الحالية إذا ما كانت هي من 

تمّثل جوهر املشكلة بن الوزارة والنادي.
الس�كوت والتزام الصمت ال يمّثل قيمة ومكانة وزارة تمثل الجانب 
املع�ريف والثق�ايف وتمتلك من األس�اليب والق�درات واألفق الواس�ع 
الت�ي تمكنها من اس�تيعاب املوق�ف، واالنتصار للرياض�ة وتاريخ 
النادي الذي يمثلها أكثر من انش�غالها يف مس�اجالت مع ش�خوص 
بعناوينهم، وبالتايل فإن من املُعيب أن تكون كل مؤّسساتها تفتخر 
باعتالئها قّم�ة التعليم، بينما يتهاوى أحد رصوحها بهبوط مخيف 

نحو أرصفة العوز املادي واالنهيار الفني وفقدان الهيبة!
ح�ن نط�رح األس�باب الحقيقي�ة لرتاجع األني�ق فإننا نس�تهدف 
مخاطبة الجانب العقيل وتنش�يط مجّس�ات الحكم�ة لكل املعنين 
بعيداً عن املسّميات، يف وقت ندرك جيداً أن أي إدارة ال يمكن أن تحقق 
اإلنج�از دون أن تتوفر لها كل وس�ائل النج�اح، ومثلما كانت هناك 
محّطات مضيئة يف س�نوات مضت إلدارة النادي حاولت فيها العمل 
وس�ط ظروف قاهرة وحققت نتائ�ج جيدة برغم قل�ة اإلمكانيات 
املتاح�ة إال أن ما وصل اليه الحال يف�رض عليها اآلن املحافظة عىل 
س�جل أداءهم اإلداري، وما تحّقق منذ استالمهم املهمة عام 2007 
والنظر نحو تغليب مصلحة النادي إلنهاء هذا امللف الشائك من أجل 
أن يبقى األنيق متأنقاً ومزهّواً بإنجازاته التي توّجها بخمسة ألقاب 
كبط�ل للدوري العراق�ي كان آخرها موس�م 2002-2001 مع عّدة 
ألقاب داخلية وخارجي�ة، ويكفيه فخراً أنه قّدم جيالً ذهبياً يف عقد 
الثمانينيات توّجها بانضمام س�بعة العبن منهم للمنتخب العراقي 

الذي شارك بنهائيات كأس العالم يف املكسيك 1986.

نهاية الشهر الجاري .. رئيس االتحاد
 الدولي يزور البصرة 

األنيق بال هيبة!العراق يسعى لرفع الحظر

رعد العراقي

الهي�أة  رئي�س  نائ�ب  كام�ل  ش�امل  اك�د 
التطبيعي�ة التحاد الك�رة العراقي، ان رئيس 
اب�دى  انفانتين�و  جيان�ي  ال�دويل  االتح�اد 
موافقته لدعوة عدنان درجال وزير الشباب 
والرياضة للحضور اىل البرة يف لقاء العراق 
والكويت الودية املقررة يف السابع والعرشين 

من هذا الشهر.
وقال كامل ان حض�ور رئيس االتحاد الدويل 
للعراق س�تكون فرصة جي�دة لالتفاق معه 
مب�ارشة لح�ل ع�دة نق�اط تخ�ص الك�رة 

العراقية.
واض�اف ان م�ن اه�م مطالباتن�ا ه�و ملف 
الحظ�ر ورفع�ه ع�ن مالعبنا يف بغ�داد وكل 
املحافظ�ات العراقية، الس�يما بع�د أصبحنا 
نمتل�ك أفضل املالع�ب فضال عن اس�تتباب 

األمن واالستقرار يف بلدنا.
اعط�ى  درج�ال  الوزي�ر  ان  كام�ل  وتاب�ع 
النفانتينو تصورا كامال عن املالعب العراقية 
خ�الل لقائهم�ا االخ�ري يف قط�ر«، الفت إىل 
أن »انفانتين�و تفه�م كل ما ي�دور يف العراق 

بالجان�ب الكروي واب�دى ارتياحه ملا يحدث 
من تطور وتقدم بهذا املجال«.

واش�ار اىل ان انفانتين�و اتف�ق م�ع الوزي�ر 
درج�ال ع�ىل برنام�ج خ�اص لدع�م الكرة 

العراقية خالل املرحلة املقبلة.
اىل ذلك أعلن وزير الش�باب والرياضة عدنان 
درج�ال، بان�ه َخ�الل الِزَي�ارة األخ�رية التي 
اجراه�ا لَدولة َقطر تم اإلِتَفاق عىل َتش�كيِل 
لْجَن�ة لِزَي�ارة الِع�رَاق يف ال�24 ِمن الَش�هر 
الَج�اري، وان االتح�اد الخليج�ي س�يحر 

ُمباراة املُنتخبن الِعرَاقي َوالكويتي يف ال�27 
ِمن ذات الشهر.

وقال درجال، ان لجنة تش�كلت لهذا الَغرض 
يف الِوَزارة برئاسة حسن عيل كريم ُمستشار 
الوزارة لُشؤون الِرَياضة وشامل كامل َنائب 
َرئي�س الَهيئ�ة الَتطبيعية لإلِتَح�اد الِعرَاقي 
لُكرِة الَقدم، فضاًل عن طالب جابر ُمدير َعام 
َدائرة ُش�ؤون األقالي�م َواملُحافظات، وأحمد 
ع�ودة ُمدير َعام َدائرة الرَتبية الَبدنية َوكالة، 
َواألش�خاص الَذين َيكون لُوجودهم َضورة 

لَتوفري ُكل َما َيحتاج�ُه األخوة ِمن ُمتطلباٍت 
ِخالل ِزَيارتهم.

الَصالحي�ات  ُكل  َتمتل�ك  اللْجَن�ة  ان  وب�ن 
َوأنا َس�أكون ُمتواصاًل َمعُهم َوَس�أتواجد يف 

ُمحافظِة الَبرة ِخالَل املُدة أعاله.
ون�وه الوزي�ر اىل ان�ه متواص�ل م�ع أس�عد 
أب�دى  ال�ذي  الب�رة  ُمحاف�ظ  العيدان�ي 
اْسِتعدادُه الَكامل للَتعاوِن َكما َعهدناُه َدائًما، 
وهو أكث�ر املُتحمس�ن َورغبًة م�ن الَجميِع 

الْسِتضافِة هذِه الُبطولِة عىل أرِض الَبرِة.

اعلنت الهيئة التطبيعية التحاد الكرة 
االتحاد اآلس�يوي  العراقي، بموافقة 
 )A( عىل قبول العراق ضم�ن دورات

االسيوية.
وق�ال ش�امل كام�ل نائ�ب رئي�س 
التطبيعي�ة لوكال�ة ان »مدي�ر إدارة 
التعليم والتطوير يف االتحاد اآلسيوي، 
أك�د قبول طل�ب الع�راق باالنضمام 
لدورات A االسيوية«. وأضاف كامل، 
ان االتحاد اآلس�يوي اشرتط »إرسال 
لجنة تقييم من قبل االتحاد اآلسيوي 
للوق�وف ع�ىل متطلب�ات وضواب�ط 
وعمل الدورات التدريبية«، مش�ريا إىل 

حصول »املوافق�ة املبدئية عىل إقامة 
ث�الث دورات تدريبي�ة فئ�ة پ�رو يف 
العراق بنهاية عام 2021، خاصة بعد 
التقيي�م النهائي لل�دورات التدريبية 

االسيوية«.
التطوي�ر  »مدي�ر  ان  كام�ل،  وب�ن 
اآلسيوي عر عن اعجابه الشديد بما 
يحص�ل من إنج�ازات عىل مس�توى 
إع�داد وتنظي�م املش�اريع يف العراق، 
والي�ة التطور الحاصلة«، مؤكدا دعم 
االتحاد االس�يوي الالمح�دود للعراق 
باعتب�اره أح�د الركائز االساس�ية يف 

عضوية االتحاد االسيوي.

اآلسيوي يوافق على قبول العراق 
في دورتي A وپرو 

التطبيعي�ة  الهي�أة  رئي�س  اع�رب 
لالتح�اد العراقي بكرة الق�دم، اياد 
بنيان، ع�ن امله بمواجه�ة منتخب 

االمارات عىل ارض العراق.
وق�ال بنيان يف تري�ح نرشه االتحاد 
االماراتي بك�رة القدم تابعته /املراقب 
العراق�ي/ ان�ه »اتقدم بجزيل الش�كر 
ووافر االمتنان للش�يخ راشد بن حميد 
النعيم�ي رئيس اتحاد الك�رة لتوجيهاته 
ودعم�ه ورعايت�ه ملعس�كرات املنتخب�ات 

العراقي�ة التي ُتق�ام يف بلدن�ا الثاني دول�ة اإلمارات 
العربي�ة املتح�دة وتربطن�ا به�ا عالق�ات تاريخي�ة 

عظيمة«.
وأش�ار إي�اد بني�ان إىل أن »توقي�ع اتفاقي�ة التعاون 
س�يكون ل�ه ص�دى كبرية ع�ىل نش�اط ك�رة القدم 
العراقي�ة بش�كل ع�ام والش�ارع الري�ايض العراقي 
خاص�ة وأنه�ا اللعب�ة ذات الش�عبية األوىل يف بالدنا، 
ونأمل يف االستفادة من تبادل الخرات بن االتحادين 

الشقيقن«.
وأضاف ان »منتخب اإلم�ارات من املنتخبات العربية 

واآلس�يوية القوي�ة، ونتمنى ل�ه وملنتخبن�ا العراقي 
التوفي�ق والنج�اح يف اس�تعداداتهما الس�تحقاقات 
اذار املقب�ل، ونأم�ل يف اس�تضافة ومواجهة منتخب 
اإلمارات عىل أرض العراق يف املس�تقبل القريب بإذن 

الله«.
ووقعت الهيأة التطبيعية لالتحاد العراقي لكرة القدم 
اتفاقي�ة تع�اون مع االتح�اد االماراتي لك�رة القدم، 
اليوم، يف مق�ر االتحاد يف دبي، حي�ث تتيح االتفاقية 
التعاون بن الطرف�ن يف العديد من املجاالت الكروية 

خالل الفرتة املقبلة.

أك�د عب�د املل�ك جان�ي، رئي�س اللجن�ة 
التنفيذي�ة لك�رة الق�دم للص�االت، 

يف  املش�اركة  الوف�ود  أن 
النس�خة الثانية من بطولة 

خورفكان الدولية س�تبدأ 
مدين�ة  إىل  الوص�ول  يف 
خورفكان اعتبارا من 20 

كانون الثاني الجاري.
االنطالق�ة  أن  وأض�اف 

ي�وم  س�تكون  الرس�مية 
الثان�ي  22 كان�ون 

لج�اري،  ا

والخت�ام ي�وم 27 من الش�هر نفس�ه، بمش�اركة 
10 ف�رق تمث�ل أندية الش�ارقة والنف�ط العراقي، 

واالتفاق السعودي، واملنتخب اإلماراتي األول.
وأش�ار إىل أن س�حب القرعة س�يتم يوم الخميس 
املقب�ل، يف مق�ر اللجن�ة التنفيذي�ة لك�رة الق�دم 
للص�االت، بحضور عيىس ه�الل الحزامي، رئيس 

مجلس الشارقة الريايض.
وأوضح إنه سيتم توزيع الفرق عىل 4 مجموعات، 
وستضم كل مجموعة 3 فرق، باستثناء مجموعة 
واحدة سوف تضم 4 فرق، وسيقام دوري من دور 

واحد داخل كل مجموعة.
وب�ن أنه يتأه�ل إىل نص�ف النهائي من 
مجموع�ة، الفري�ق صاح�ب املركز 
األول، والفريقان صاحبا املركزين 
األول والثان�ي م�ن املجموعة التي 
تض�م 4 ف�رق، ويحص�ل البط�ل 
عىل جوائز قدرها 15 ألف دوالر، 
وصاحب املرك�ز الثاني عىل 10 

آالف دوالر.

تلقى االتح�اد العراقي لكرة الس�لة، 
كتاباً م�ن املمثل القانون�ي لعدد من 
العبي الدوري املمتاز بشأن الشكوى 
االتح�اد  ل�دى  به�ا  تقدم�وا  الت�ي 

االسيوي.
وقال مصدر يف اتحاد السلة ان »عدد 
من العب�ي الدوري املمتاز اس�تعانوا 
بوكيل اعم�ال للدفاع ع�ن حقوقهم 

لدى اندية الدوري املمتاز«.
واوض�ح ان »اندي�ة ده�وك واملين�اء 
والكرخ مه�ددة بالعقوب�ات الدولية 
تس�ديد  وع�دم  الته�رب  بس�بب 

مستحقات الالعبن التي بذمتهم«.
يذكر ان العبي الدوري املمتاز شكلوا 
رابط�ة للدف�اع ع�ن حقوقه�م ضد 

االندية.

خرجت مجموعة م�ن جماهري امليناء، 
يف مظاه�رة ع�ىل أب�واب الن�ادي، بعد 
تراجع نتائ�ج الفريق وتراجعه للمركز 
ال�18 يف جدول ترتيب الدوري العراقي، 

وبات مهدًدا بالهبوط للدرجة األدنى.
املين�اء  داخ�ل  م�ن  مص�در  وق�ال 
»الجماه�ري خرجت للمطالب�ة بإقالة 
الجهاز الفني بالكامل، وإقالة مرشف 
الفري�ق جه�اد مدل�ول، بع�د تراج�ع 

النتائج«.
وأض�اف »الجماه�ري تطال�ب بحقها، 
ونح�ن نعلم أن نتائج الفريق ال تتوافق 

مع طموحاتنا«.
وأوض�ح أن اإلدارة س�تدرس طلب�ات 
الجماهري بشكل جاد، وهناك اتصاالت 
مع عدد من املدربن، ملعرفة رغبتهم يف 

قيادة الفريق.
ونوه »اإلدارة تصط�دم بالحاجز املايل، 

كون اإلدارة تعاني من العوز املايل، قرار 
تغيري الجه�از الفني ال ب�د منه، هناك 
قناعة برورة التغيري، املباراة املقبلة 
يف الجول�ة الرابع�ة عرش أم�ام النفط 
ستكون األخرية للمدرب الروماني تيتا 

فالرييو«.
يش�ار إىل أن ن�ادي املين�اء ل�م يحق�ق 
س�وى فوزين من بن الج�والت الثالث 

عرش املاضية، و5 تعادالت و6 هزائم.

بنيان: نأمل بمواجهة االمارات على أرض العراق

النفط يشارك في بطولة خورفكان 
الدولية لكرة الصاالت

اندية دهوك والميناء والكرخ مهددة بعقوبات دولية

جماهير الميناء تطالب بإقالة الجهاز الفني



قال�ت رابط�ة دوري ك�رة 
للمحرتفني،  األمريكي  السلة 
إنها ال تخطط إليقاف موس�م 
2020-2021 مؤقًتا رغم معاناة 
الح�االت  م�ع  التعام�ل  يف  الف�رق 
املتزاي�دة لكورونا واإلصابات.وتأجلت 
مباراة بوس�طن س�يلتيكس ضد ميامي 
هي�ت ألن هيت لم يتمكن من توفري 8 العبني 
لخ�وض اللق�اء وفًق�ا للربوتوكوالت.وقال مايك 
ب�اس املتحدث باس�م الرابطة ملحط�ة إي إس بي إن 
»توقعنا تأجيل مباريات هذا املوس�م وخططنا الجدول عىل 

املوس�م ه�ذا األس�اس«.وأضاف »ال توج�د  إليقاف  خطط 
ء وس�نواصل اتباع ارشادات  ا لخ�رب ا

الطبي�ني وتطبي�ق الربوتوك�والت الصحية«.وخ�اض فيالدلفي�ا 
س�فينتي س�يكرسز، لقاء دنفر ناجت�س بالحد األدن�ي للفريق 

بمشاركة 8 العبني فقط بسبب اإلصابات ومخاوف الفريوس.
وأجلت الرابطة، مباراة أوكالهوما س�يتي ثاندر وهيوستون 

روكتس الش�هر املايض.وتقلص املوس�م الحايل ليشمل 72 
مباراة.واكتمل موسم 2019-2020 يف ترشين أول العام 

املايض، بعد 4 أش�هر من التوقف بس�بب الوباء، حيث 
اجتمع�ت الف�رق يف بيئ�ة معزول�ة يف وال�ت ديزني 

وورل�د يف أورالندو.وت�وج ل�وس أنجل�وس ليكرز 
باللق�ب للمرة 17 ليعادل الرق�م القيايس يف 12 

أكتوب�ر ترشين األول املايض عقب تفوقه عىل 
ميامي هيت.

ش�دد الربتغ�ايل جوزي�ه موريني�و، املدير 
الفن�ي لتوتنهام هوتس�بري، ع�ىل أن دييل 
آيل العب الس�بريز، عاد إىل خططه مجدًدا، 
بعدما خرج من حساباته يف بداية املوسم. 
ولم يشارك دييل آيل إال يف 4 مباريات فقط 
بال�دوري اإلنجلي�زي املمتاز هذا املوس�م 
بمجموع دقائق )74(، بينما شارك يف 12 

مباراة بمختلف املسابقات.
وق�ال موريني�و يف ترصيح�ات أبرزته�ا 
صحيف�ة دييل مي�ل »لقد ش�ارك دييل آيل 
أمام مارين، وبالتأكيد هي ليس�ت مباراة 
لقياس الج�ودة، لكني س�عيد باالحرتاف 

والسلوكيات التي ظهر بها«.
وأضاف »لن أشعر باملفاجأة إذا لعب معنا 
دي�يل آيل األربع�اء املقب�ل، أنا س�عيد حًقا 

بموقفه يف املبارة«.
ون�وه »س�عيد باالحرتافي�ة والديناميكية 
الجي�دة التي ظهرت منه هو وجيدس�ون 
فرناندي�ز، بعدما حاوال م�ن البداية صنع 

أشياء جيدة، سعيد حًقا باألداء«. 
ويس�تعد توتنهام ملواجهة أس�تون فيال، 
مس�اء األربعاء املقبل، يف إطار منافسات 
الجول�ة 18 م�ن عمر ال�دوري اإلنجليزي 

املمتاز.

أثار النرويجي أويل جونار سولس�كاير، املدير الفني 
ملانشس�رت يونايت�د، حالة م�ن القلق ح�ول غياب 3 
العب�ني من الفريق ع�ن املباراة املقبل�ة أمام برينيل، 

واملؤجلة من الجولة األوىل بالدوري اإلنجليزي.
وش�هدت مب�اراة مانشس�رت األخرية أم�ام واتفورد 
بكأس االتح�اد اإلنجليزي، غياب الثالثي بول بوجبا، 

لوك شاو وفيكتور ليندلوف بسبب اإلصابة.
وق�ال سولس�كاير يف ترصيح�ات أبرزته�ا ش�بكة 
»س�كاي س�بورتس«: »أتمنى أن يلعب الثالثي أمام 
ليفربول بكل تأكيد، لكني لست متأكًدا مما إذا كانوا 

سيلحقون بمباراة برينيل«. 
برين�يل،  ملواجه�ة  يونايت�د  مانشس�رت  ويس�تعد 
الي�وم الثالث�اء، ويطم�ع يف تحقيق الفوز، الس�يما 
وأن االنتص�ار س�يقفز ب�ه لص�دارة ج�دول ترتيب 
الربيمريلييج، برصيد 36 نقط�ة بفارق 3 نقاط عن 

ليفربول الذي سيرتاجع للمركز الثاني.
ويس�تعد مانشس�رت ملواجه�ة صعبة أم�ام غريمه 
ليفرب�ول، ي�وم األح�د املقب�ل، واملق�رر إقامتها عىل 

ملعب األنفيلد، بالجولة 19 من املسابقة.
من جانب اخر ق�ال جوزيه مورينيو مدرب توتنهام 
هوتسبري، إن ناديه يس�تعد ملواجهة أستون فيال، يف 
ال�دوري اإلنجليزي املمتاز، يوم األربعاء، رغم معاناة 

املنافس من عدد كبري من اإلصابات بكوفيد-19.
واضط�ر في�ال إىل إرشاك العبي فريق الش�باب خالل 
الخس�ارة 4-1 أمام ليفربول يف ال�دور الثالث لكأس 
االتحاد اإلنجليزي بعد إصابة تس�عة العبني وخمسة 

من أعضاء الجهاز التدريبي بفريوس كورونا.
وبع�د الف�وز 5-صفر ع�ىل مارين، املنتم�ي للدرجة 
الثامنة، يف كأس االتحاد اإلنجليزي، رد مورينيو عىل 
س�ؤال حول موعد املباراة املقبلة وقال »األربعاء. لم 

يبلغني أي شخص أننا لن نلعب«.
وأضاف »س�نبدأ االس�تعداد للمباراة ما لم يبلغنا أي 

شخص بيشء مختلف«.
وتن�ص لوائ�ح ال�دوري اإلنجلي�زي أن�ه ال 

يمكن تأجيل أي مباراة إال إذا توفر أقل 
من 14 العبا.

س�ابقة  مب�اراة  وتأجل�ت 

سولسكاير يلمح لغياب ثالثة العبين عن مواجهة بيرنلي اليوم

ديلي آلي 
يعود الى خطط 

مورينيو

الثالثاء 12 كانون الثاين 
2021 العدد  2501

 السنة 
العاشرة

7الرياضية

طالب الس�ويدي ديان كولوسيفس�كي نجم يوفنتوس، مواطنه زالت�ان إبراهيموفيتش مهاجم ميالن، 
بالع�ودة للعب ملنتخب ب�الده يف الفرتة املقبلة واملش�اركة يف بطولة كأس أمم أوروب�ا املقرر إقامتها يف 

الصيف املقبل.وشارك كولوسيفسكي يف فوز يوفنتوس بنتيجة 
)3-1( عىل ساسولو، بمنافسات الجولة ال�17 من الدوري 

اإليطايل.وق�ال دي�ان يف ترصيح�ات لش�بكة »س�كاي 
سبورت إيطاليا«: »كان لدي يشء واحد فقط يف ذهني 

عندما ش�اركت وه�و الفوز باملب�اراة، كان بإمكاني 
تقدي�م أداء أفضل بكثري لكنني س�عيد ألننا حصلنا 
ع�ىل النقاط«.وأض�اف »أرى نف�ي يف يوفنت�وس 
لس�نوات عدي�دة، أرى نفي أق�رب للمرمى، حيث 
يمكنن�ي أن أقوم بلعبة ثنائي�ة رسيعة مع زمالئي، 

لقد اس�تمتعت باملكان الذي لعب�ت فيه«.وعن عالقته 
بمواطنه إبراهيموفيتش، أوض�ح ديان »نكتب لبعضنا 

البع�ض، إنه مثال بالنس�بة يل، حي�ث ال يمكن ألي 
ش�خص يف العالم أن يفعل م�ا يفعله، عندما 

يش�يد بي يجعلني أعمل بج�د أكثر يف 
الي�وم الت�ايل يف التدري�ب، أكون 

»آم�ل  جًدا«.وأت�م  فخ�وًرا 
حًق�ا أن يعود إب�را للعب 

السويدي  املنتخب  مع 
س�يكون  اليورو،  يف 

رائًعا يل  أم�رًا  ذلك 
تعال  وللس�ويد، 

يا إبرا«. 

كولوسيفسكي يطالب
 إبراهيموفيتش بالعودة لمنتخب السويد

تلق�ى بوروس�يا دورتموند رضبة 
 ،2021 ع�ام  بداي�ة  م�ع  مؤث�رة 
بإصاب�ة الع�ب الوس�ط البلجيكي 

وت�ر  يف  بتم�زق  فيتس�ل،  أكس�يل 
أكيليس. 

وج�اءت إصابة فيتس�ل يف أول نصف 
س�اعة من مباراة فريقه ضد اليبزيج، 

يف الجول�ة ال��15 م�ن ال�دوري األملاني، 
والتي انتهت بفوز رفاقه )1-3(.

وتشري التقارير الصحفية إىل انتهاء موسم 
ال�دويل البلجيك�ي، نظرًا لصعوب�ة تعافيه يف 

األشهر القليلة املقبلة. 
وتح�دث ماي�كل زورك، املدي�ر الري�ايض 

لدورتمون�د، لقن�اة »س�بورت1«، عم�ا 
إذا كان نادي�ه س�يتحرك لجل�ب بدي�ل 

لفيتسل خالل املريكاتو الجاري. 
الري�ايض  املدي�ر  ق�ال  ذل�ك،  وع�ن 
لبوروس�يا دورتمون�د: »س�نحاول 
س�د هذه الثغ�رة بم�ا نملكه من 

العبني«. 
وأتم: »لقد ظهر إيمري تش�ان 
بمس�توى رائع وهو املرش�ح 
لتعوي�ض غياب فيتس�ل، كما 
بيلينجه�ام  ج�ودي  س�يعود 
األس�بوع املقب�ل، ل�ذا ال داعي 

للقلق«.

تلق�ى رونالد كومان، املدير الفني لربش�لونة، أنباء س�ارة 
قب�ل اللع�ب أم�ام ري�ال سوس�ييداد، األربع�اء املقب�ل، يف 
نصف نهائي مس�ابقة السوبر اإلس�باني.وذكرت صحيفة 
»سبورت« اإلسبانية، أن هناك حالة تفاؤل داخل برشلونة، 
بإمكانية االعتماد عىل رونالد أراخو مدافع البارس�ا، الذي 
تعرض لإلصابة يف األيام األخرية.وتعرض أراخو لإلصابة 
خ�الل عمليات اإلحم�اء قبل انطالق مباراة برش�لونة 
ضد غرناطة الس�بت امل�ايض، حيث أك�د النادي يف 
بي�ان رس�مي أن أراخو يعاني م�ن حمل زائد يف 
عضالت الفخ�ذ األيمن.وأضافت الصحيفة أن 
بيان برش�لونة لم يحدد م�دة غياب أراخو، 
إال أن الالع�ب نفس�ه أبلغ أطب�اء النادي، 
أنه يش�عر بأنه عىل م�ا يرام وأنه يعترب 
تقدمه جيًدا للغاية.وتابعت أن أراخو 
أن يك�ون  متفائ�ل، وع�ازم ع�ىل 
الئًقا للمش�اركة يف السوبر، وال 
يستبعد أن يحصل عىل بعض 

ئ�ق  قا لد أمام ريال سوسييداد.ا
ختم�ت  الصحيف�ة بأن�ه بجانب و

وج�ود  أراخ�و، ف�إن كومان احتم�ال 
اس�تعادة  فرصة  كليمن�ت لينجليت أمامه 

لوج�ود الثنائي مدافع الفريق، باإلضافة 
مينجوي�زا  وصامويل أوس�كار 

أومتيتي.

أنباء سارة لبرشلونة 
قبل السوبر اإلسباني 

أكد تقرير صحفي إسباني، أن أتلتيكو مدريد توصل التفاق مع أوملبيك ليون عىل ضم مهاجم 
الفريق، يف فرتة االنتقاالت الش�توية الحالية.ودخل أتلتيكو املريكاتو الش�توي الحايل بهدف 

ض�م مهاج�م جديد، لتعوي�ض رحيل اإلس�باني دييجو كوس�تا، والذي فس�خ عقده مع 
النادي.وبحسب صحيفة »موندو ديبورتيفو« اإلسبانية، فقد حصل أتلتيكو عىل موافقة 
ليون بش�أن اس�تعارة الفرني موىس ديمبيل ملدة 6 أش�هر، مع خيار الرشاء مقابل 35 
مليون يورو )لي�س إلزامًيا(.وأضافت الصحيفة، أن هناك بع�ض التفاصيل بني الناديني 

التي سيتم االنتهاء منها عىل أن يصل ديمبيل إىل مدريد، حال تحسن الطقس.
وأش�ارت الصحيفة، إىل أن ديمبيل لديه كرس صغ�ري يف ذراعه جعله يغيب عن آخر مباريات 

ليون، لكنه يتدرب بالفعل بمفرده، ويف غضون أسبوعني أو ثالثة أسابيع سيكون جاهزًا.

رابطة NBA ال تفكر بإيقاف الموسم

ق�ال أندريا بريل�و، املدي�ر الفني ليوفنت�وس، عقب 
انتص�ار فريقه الصعب عىل ساس�ولو )3-1( ضمن 
الجول�ة 17 من »الس�ريي آ«، إن النج�م األرجنتيني 
باول�و ديباال تع�رض إلصاب�ة أجربته ع�ىل مغادرة 

املباراة منذ الدقيقة 42.
وقال بريلو يف ترصيحات لش�بكة )سكاي سبورت( 
بعد املباراة التي احتضنها ملعب )أليانز س�تاديوم(: 
»ديب�اال يعان�ي من كدم�ة قوية يف الرب�اط الجانبي 
للركبة، هو يعاني من بعض اآلالم«.وتابع: »سنقيم 
حالت�ه خالل األي�ام املقبلة، ونتمن�ى أال يكون األمر 
خط�ريا«.ويف حال�ة كان�ت اإلصابة قوية، ق�د ُيحرم 
»بيانكونريي« من جهود »الجوهرة« خالل املواجهة 
املرتقبة أمام إنرت ميالن، الوصيف، يف ديربي إيطاليا، 

السبت املقبل، عىل ملعب جوزيبي مياتزا.

بيرلو: أتمنى أال تكون
 إصابة ديباال خطيرة

إيمري تشان بديال لفيتسل في دورتموند 
أتلتيكو مدريد يعوض كوستا بنجم ليون



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

صحيفة-يومية-سياسية-عامة

الثالثاء 12 كانون الثاين  2021 العدد 2501 السنة العاشرة

8
هن�اك العديد م�ن االبي�ات الخال�دة يف الذاكرة الثقافـي

العربية عىل مختلف العصور وهناك مما نس�ب 
للزير سالم قصيدته التي يقول منها :

  عم الذي أنت مغمور بنعمته 

حال الذي أنت من أرضاره خايل  

وكن مع الناس كامليزان معتدال ..

والتقولن ذا عمي .. وذا خايل 

اليقطع الرأس إال من يركبه ..

وال ترد املنايا كثرة املال ..

أبيات خالدة في الذاكرة

مختارات من أقوال المشاهير

نزار قباني 
 أعظ�م الش�عراء هم اولئ�ك الذين كتبوا بيت ش�عر 
واحدا وماتوا بعد كتابته مبارشة. أكثُر ما يعذِّبني يف 
اللغة.. أّنها ال تكفي�ِك وأكثُر ما يضايقني يف الكتابة 
أنها ال تكُتُبِك. الثورة عندي إما أن تكون ش�املة كل 

الشمول.. أو ال تكون. 
الحُب ىف األرض بعٌض من َتَخيُّلِنا.. إن لم نجده عليها 

الخرتعناُه. 
ش�كرا عىل زمن البكاء، ومواس�م الس�هر الطويل.. 
ش�كرا عىل الحزن الجميل. طعنوا العروبَة يف الظالم 
بخنج�ٍر ف�إذا ُه�ُم.. بني اليه�وِد يهوُد. هل ش�عرت 

بروعة األشياء التي أقولها عندما ال أقول شيئا. 

 وعنوان جمايل يحق للعراق ان يباهي 
الشعوب بما هو عليه، اذ ليس كمثله 

مهرجان، تنظيما.. وقراءات.
 وق�ال الكات�ب الكبري ش�وقي كريم 
حس�ن يف رس�الة وجهه�ا اىل وزي�ر 
ناظ�م  حس�ن  الدكت�ور  الثقاف�ة 
تلق�ت )املراق�ب العراق�ي ( نس�خة 
منه�ا: ان البل�دان ان انهزم�ت ام�ام 
الحياة، وتناوش�تها س�يوف الساسة 
تنه�ض  ان  اليمك�ن  ومفاس�دتهم، 
دون ثقاف�ة واعي�ة فاعل�ة ، ومثقف 
م�ن  فعل�ه  يمك�ن  ماال�ذي  يع�رف 
اج�ل اع�ادة الحي�اة لوطن�ه املقتول 
بس�يوف السفاالت عن س�بق ارصار 
وترص�د، ومن�ذ ايام س�احة الس�باع 
ث�ورة  وانطالق�ات  وتظاهراته�ا،   ،
العرشي�ن ورجاالته�ا ، كان الش�عر 
منرب البن�اء والتحريض، ولك ان تقف 
عند عتبة بوابة التأريخ، لرتى الرصايف 

العلوم،  والبصري. والجواه�ري وبحر 
وكل املحرض�ني ع�ىل البن�اء، واعالن 
مرام�ي الب�الد االنس�انية والوطنية، 
ه�ذه هي وظيفة الش�عر وم�ا اظنك 
بغاف�ل عنها، وهذه هي مهمة املثقف 
منهم�ا،  ماالفائ�دة  واال  والثقاف�ة، 
ه�ل تعتق�د ان الش�عر الي�رتك اثرا يف 
الوجداني�ة العام�ة؟ هل رأيت ش�عباً 
اليقي�م نصبا للش�عراء وي�رى فيهم 
القدوة واملثال، هل قرأت ان ونس�تون 
ترشش�ل، املحارب ال�رشس، ما منح 
جائزة نوبل اال لكونه شاعرا متميزا؟

واضاف: هل تدري ان ديغول الجنرال 
الوقح، وصف سارتر بأنه فرنسا،.هل 
تراك م�ررت يوما عند ماقاله الجنرال 
فرانكو..عن شاعر اسبانيا لوركا ،هل 
سمعت.. ماالذي تفخر به مرص حتى 
الي�وم.. اوليس�ت هي امارة ش�وقي 
للش�عر، ونوب�ل نجي�ب محف�وظ... 

ه�ل تتذك�ر اخ�ي م�ا قال�ه غوبلز.. 
ع�ن املثقف والثقافة.. كلما س�معت 
كلمة ثقاف�ة وضعت يدي عىل قبضة 
مس�ديس!! ،تل�ك ه�ي املس�ألة ايه�ا 
الوزي�ز املثقف.. والدكت�ور العارف.. 
وقبض�ة  مثق�ف  املع�ريف..  وامل�دن 
مسدس.. فهل تراك تقف مع القبضة 
ام مع املثقف؟ ذلك سؤال يحتاج منك 
اىل اجاب�ة حاس�مة، واملربد ي�ا وزير 
الثقاف�ة.. والدكتور.. انما هو واجهة 
رصاخ االحتج�اج، وفعالي�ة التعريف 
بالش�عر العراقي واالنس�اني، ولربما 
لم ت�ك حارضا ملرابد الزم�ن الحربي، 
لتنص�ت كم التحريض ض�د الحروب 
وامل�وت والقه�ر الت�ي كان�ت تطلق، 
لعلك التدري ان مراب�د صغرية كانت 
تق�ام يف الغ�رف، يقرأ فيه�ا الهوايل، 
وتقدم حوارات اق�ل ما كانت تفعله، 
لوال رسيته�ا التحريضية، انها كانت 

توص�ل اىل قاط�ع االع�دام، والغ�رف 
الحم�ر، هل زرت الغ�رف الحمر يوما 
لتقرأ عىل جدرانها دواوين ش�عر هي 

لواعج االرواح،؟
وتاب�ع :ال اظن�ك فعل�ت.. ولهذا جاء 
قرار ايقاف مهرجان املربد، متعجالً، 
ول�و كان غريك قال�ه، لوضعت نصب 
عيني�ه مئ�ات امل�ربرات الت�ي تجعل 
اع�ادة  اج�ل  م�ن  ج�اءت  حكوم�ة 
النص�اب اىل ماهو صحي�ح.. وطبعا 
انا ش�خصيا اضحك لذلك وال اصدقه، 

صديقي العزيز..
واش�ار اىل ان املربد ه�و روح الثقافة 
العراقية، وصوت البرصة التي تفخر 
ب�ه، وعنوان جم�ايل يحق للع�راق ان 
يباهي الشعوب بما هو عليه، اذ ليس 
كمثله مهرجان، تنظيما.. وقراءات.. 
وصدام�ات  نقدي�ة...  وح�وارات 
معرفي�ة .. واحتجاج�ات.. ذاك ه�و 

املرب�د.. وال اظنك مق�رتف لذنب قتل 
مهرج�ان الوع�ي والتحري�ض.. ايام 
الك�رايس كم�ا يق�ال قص�رية حت�ى 
وان طال�ت ال�ف الف س�نة.. اما ايام 
باقي�ة  فباقي�ة....  واالدب  الثقاف�ة 
برصخة ش�اعر محتج وسارد مدون 

وناقد يشري اىل املعارف!!
الش�اعر حي�در  م�ن جهت�ه يق�ول 
ل�)املراق�ب  ترصي�ح  يف  الجاب�ري 
العراقي(: إن املهرجان يمثل رس�الة 
إىل العال�م نق�ول فيه�ا إن الثقافة يف 
الع�راق رغ�م كل املص�دات إال أنه�ا 
بعافيته�ا، وتحتفي بالش�عر والنقد 
وتم�ارس حياته�ا، ويؤك�د ع�ىل أن 
الجمي�ع ال يقف عن�د صغائر األمور، 
ب�ل نتعداه�ا إىل الفعل الثق�ايف املؤثر 
يف املجتمع، وما الحضور الحاش�د يف 
افتتاح املهرجان وجلساته يف الدورات 
املاضي�ة  إال بره�ان أكيد ع�ىل تجدد 

الحياة، وتواصل العمل اإلبداعي.
أضاف: أن املهرجان يعني أن الش�عر 
لصن�ع  ح�ارضة  واللغ�ة  واألدب 
الجمال.. وأن هناك من يتحدى ويقف 
ليك�ون يف الض�وء، خاص�ة أن هناك 
محاوالت إلس�كات الح�رف العراقي، 
أن مهرجان�ات كهذه فرصة لتحقيق 
أش�ياء جديدة تص�ب يف صالح األدب 
والثقاف�ة، وتس�اهم يف ط�رح كل ما 
ه�و جدي�د وحداث�وي، انطالق�ا من 
مبدأ مواكبة تطورات الثقافة واألدب 
والنقد، الس�يما إننا يف العراق كان لنا 
النصيب األك�رب يف االطالع عىل تطور 
املش�هد األدبي، خاصة يف الدول التي 

زرناها.  
م�ن جهته يؤكد الناق�د حيدر االديب 
) العراق�ي  ل�)املراق�ب  ترصي�ح  يف 
إن املرب�د يصن�ف م�ن املهرجان�ات 
الت�ي  والفري�دة  الكب�رية  الش�عرية 

تتمك�ن من جمع كل هذه األعداد من 
الش�عراء، لكن إذا التفتنا إىل النوعية 
فاملس�تويات مختلف�ة م�ن الجيد إىل 
الرديء جداً. املهرج�ان يفرز أصواتاً 
غ�ري معروفة س�ابقاً ويطرحها عىل 

الصعيد اإلعالمي.
واض�اف : ان من ال�روري جدا ان 
ترتاجع وزارة الثقافة عن قرار إيقاف 
مهرج�ان املربد كونه املهرجان االبرز 
ع�ىل الس�احة العراقي�ة ول�ه تاريخ 

طويل ومهم يف الثقافة العراقية.
فيم�ا ق�ال الش�اعر قاس�م العابدي 
 :) العراق�ي  ل�)املراق�ب  يف ترصي�ح 
ان مهرج�ان املرب�د هو اه�م فعالية 
لتعري�ف الع�رب والعال�م  بالش�عر 
العراقي واالنساني  وقد تعودنا ان  كل 

ع�ام  هذا املهرجان الكب�ري وله تأييد 
كب�ري يف االوس�اط االدبي�ة العراقية، 
ألنه مهرجان يجمع الش�عراء العرب 
والعراقي�ني يف مدين�ة البرصة، مثلما 
يجم�ع الش�عر يف محطات�ه القديمة 

املربدية.
ان  البع�ض  يق�ول  ق�د   : واض�اف   
املهرج�ان اليج�ب ان  يق�ام يف ظ�ل 
ظروف غ�ري مواتي�ة للعراق بس�بب 
جائح�ة كورونا لكن يمك�ن ان يقام 
املهرج�ان بتوف�ري ظ�روف صحي�ة 
وترتيب�ات صحي�ة حت�ى ال نخ�ر 
معلم�ا من معال�م ثقافتن�ا العراقية 
الت�ي النريد له�ا ان تم�وت حيث ان 
الغاء املهرجان هو احد عالمات املوت 

الثقايف.

المراقب العراقي/ المحرر الثقايف...
دع��ا ع��دد م��ن االدب��اء العراقي��ن وزي��ر الثقافة 
الدكتور حس��ن ناظ��م اىل الرتاجع ع��ن قرار عدم 
الع��ام  المرب��د الش��عري له��ذا  اقام��ة مهرج��ان 
،مؤك��دني ان المربد هو روح الثقاف��ة العراقية، 

وصوت البرصة الذي تفخر به.

أدباء يدعون وزير الثقافة إلى التراجع عن قرار عدم إقامة مهرجان المربد الشعري
وصفوه بروح الثقافة العراقية وصوت البصرة الذي تفخر به 

حيدر االديبحيدر الهاشميقاسم العابديشوقي كريم حسن

يف عيون الليِل ..ثّمَة وعٌد
يرتاءى باتساِعٍ مهيِب

رّبما ..قد أتعبتك ظنوٌن 
بيننا كالوزِر عند املشيِب

وَجَفا منذ احتطاِبك ِخلٌّ
لن يرى يف الناِس غري الشحوِب

منذ جيلني أمارس وعياً
والدنى كالظّل دون وثوِب

قد تراني ..وبأدنى صهيٍل 
راغبا يف العيش بني قطوِب

لم تكن يوماً أسرَي املنايا
لم َتقْم سّداً لذاك الَهُبوِب

والعويُل املستفزُّ  َتَنادى
باعثا يف النفِس َجوَر النحيِب

هل أشاَح القلُب ..؟عّمن توىل
َكيلٌَة أخرى ِبرَحِلٍ َكذوِب

يتجىّل ..إّنني اآلَن ربٌّ
حامالً للعاشقني ُذنوبي

أدَعُم املوَت بغري احتجاٍج
فليكن من مرديات الُخطوِب

إْن رأى اليأَس يساُق بفجٍّ
واملدى مهٌد بكفِّ لعيِب

يبتغي من موجعاتك نعشاً
ينزوي ُذاّلً بذاِت حروِب

ورمى بي رغم ظلٍم تمّطى
ما رعى حّقاً جنوَح الُغروِب

وَتَبارى ..هل َنزَا مثَل حتٍف ..؟
دون صوٍت يف عروٍج ُمريِب

والقيامات تنوُء بحتٍم
إْن تشّظْت ما لها من دبيِب

إْن َخَبا ..؟لن تفتديك بالٌد 
ما بها وهٌج بغري الجنوِب

وشذا بني الحقوِل محبٌّ
فارتمى يف رعشٍة وندوِب

واستعادْت من حنانيك عطفاً
يالقلٍب مفعٍم مسرتيِب

نفحٌة ليس لها  من سموٍم
والهوى ينساُب فوَق الكعوِب

وأشادت باقتدارك يوماً
غفوٌة طاحْت بَجفٍن كئيِب

والخصيُم املُستبدُّ تبارى
موغالً بالصفِح عند املغيِب

اِمنحيني من منازل شوٍق
قبالٍت مابها من لَُغوِب

هل مىض وعٌد ..ينئُّ اصطباراً
وارتضاني بني َدلِّ لَعوِب 

أّيها املخذوُل منُذ عقوٍق
اكتوى صرباً بفقد الحبيِب

يف خواء الوقِت يسلو بلحٍظ
يرتمي قراً بتلك الدروِب

علّني أحظى وذلَك َحدٌس
بحبيٍب دوَن وقٍت عصيِب

في خواِء الوقِت 

كتابان عابران للزمن عن فلسطين والمشروع الصهيوني
املراقب العراقي/ متابعة...

ب�ني ه�ذه التداعيات ع�ىل التطبيع مع 
الع�دو الصهيون�ي، لم أج�د أفضل من 
هذي�ن الكتاب�ني للباحثة الفلس�طينية 
نائل�ة الوع�ري، أقدمهم�ا مل�ن يريد أن 
يع�رف بالتفاصيل كيف تم�ت املؤامرة 
الصهيونية. الكتابان يقدمان أعظم ما 
يمكن م�ن معلومات وحقائ�ق وأفكار 
الفلس�طينية،  لتطورالقضية  وتحلي�ل 
من�ذ منتص�ف الق�رن التاس�ع عرش، 
وه�ي البدايات التي كرس�ت للمرشوع 
الصهيوني. الكتاب�ان كبريان يحتاجان 
إىل أكث�ر من مقال، وه�ذا املقال املوجز 
دعوة لقراءة الكتابني األشبه بامللحمة.

الكتاب األول عنوان�ه »دور القنصليات 
واالس�تيطان  الهج�رة  يف  األجنبي�ة 
 »1914-1840 فلس�طني  يف  اليه�ودي 
الص�ادر عن دار ال�رشوق األردنية عام 
2007، والكت�اب م�ن خمس�ة فصول 
الكاتب�ة  خالله�ا  درس�ت  ومالح�ق 
واألطم�اع  األوروبي�ة  الرصاع�ات 
فلس�طني،  يف  واألمريكي�ة  األورةبي�ة 
ونش�اة القنصليات وما فعلته لتوطني 
اليه�ود. ركزت الباحث�ة عىل الفرتة من 
1840 إىل 1914 أي قب�ل ص�دور وع�د 
بلف�ور، ما يؤك�د عىل أن نظ�رة الغرب 
الحرك�ة  املنطق�ة قديم�ة، وأن  له�ذه 
الصهيوني�ة غ�ري منفصلة ع�ن أطماع 
ع�ىل  واعتم�دت  املنطق�ة،  يف  الغ�رب 
س�جالت ووثائق يط�ول الحديث عنها 
وع�ن كت�ب للكثريي�ن، منه�ا يوميات 

ثيودور هرتزل ومؤلفات عربية مهمة.
ويأت�ي الكت�اب الثاني »موق�ف الوالة 
والعلم�اء واألعي�ان يف فلس�طني م�ن 
 »1914-1856 الصهيون�ي  امل�رشوع 
املؤسس�ة  ع�ن   2012 ع�ام  الص�ادر 
العربي�ة للدراس�ات والن�رش، يف أربعة 
فص�ول وخاتم�ة تتابع الج�ذور األوىل 

للمرشوع الصهيوني من مرحلة التغلل، 
واس�تمرار أبن�اء الطائف�ة اليهودية يف 
الضغط ع�ىل الدول�ة العثمانية، لرشاء 
املؤسس�ات  وبن�اء  األمريي�ة،  األرايض 
ال�دول  ع�ىل  والضغ�ط  االس�تيطانية 
األوروبية لتش�جيع اليهود عىل الهجرة 

إىل فلسطني.

يف عام 1901 تمت�ع اليهود العثمانيون 
واألجان�ب بحقوق الرعاي�ا العثمانيني، 
األرايض  رشاء  حقه�م  م�ن  فأصب�ح 
والبن�اء عليه�ا، ف�أدى ذل�ك إىل تنظيم 
وضع اليهود، الذين أقاموا يف فلس�طني 

بطريقة غري رشعية.
وكان م�ن أهم املرشوع�ات الصهيونية 
مدرس�ة ني�رت الزراعية يف قري�ة يازور 
العربية قرب يافا، وما اس�تخدمته من 
أراض واقام�ة مس�تعمرة بت�اح تكفا 
ع�ىل أرايض قري�ة ملبس قض�اء يافا، 
تاجري�ن  أراض اش�رتوها م�ن  وع�ىل 
مسيحيني هما س�ليم الكسار وانطون 
التي�ان، وكي�ف صارعدد س�كانها عام 
1900 مئ�ة وس�بعني عائل�ة يهودي�ة، 
ومس�تعمرة ريش�ون ليتس�يون ع�ىل 
أرايض تبلغ مساحتها 2340 دونما من 
قري�ة عيون قارة ومس�تعمرة زخرون 
يعق�وب يف قري�ة زماري�ن، وحتى عام 
1914 أقام اليهود 24 حيا مس�تعمرا يف 
غرب القدس وغريها، أنش�أها البارون 
أس�ماءها،  أدمون�د روتش�يلد وتذك�ر 
وهك�ذا كان�ت معظ�م األرايض تص�ل 
اليه�ود من الدول�ة وامل�الك الكبار غري 
الفالح�ون  يب�ع  ول�م  الفلس�طينيني، 
الفلس�طينيون واإلقطاعي�ون إال قليال 
جدا ال يذكر، رغم االغراءات املادية التي 
عرضها اليهود، وكان املوقف الرس�مي 
للحكوم�ة العثماني�ة متذبذب�ا م�ا بني 
الرف�ض واملقاوم�ة، لكس�ب ود الدول 

األوروبية العظمى. 

قصص قصيرة جدًا

تورية
مهدي الجابري

َرم�ى املطالبون بحقوق العامة؛ ك�رة صغرية داخل انبوب 
نقل املادة املَُصدرة؛ ملعرفة الجهة املُّصدر إليها، الح أحدهم 
بي�ده نحو الش�مال وآخر نح�و الغرب، آخ�ر نحو الرشق 
إن�ربى آخر مازلنا ق�رب امليناء حتماً س�تظهر فيه، كانت 

خارج توقعاتهم جميعا! ظهرت بني فكّي نجمة داوود؟.

 في انتظار غودو
عبد الحسين العبيدي

تحلقوا حول املوقد . انتظروا نضوج الطعام . ش�ع الدفء 
بأجسادهم . غفوا بأماكنهم .بقى املاء يغيل بالقدر .

                  

تنمية ذاتية
رفيق مدريك

يف حص�ة للتنمي�ة الذاتي�ة نصحه�م امل�درب،ال تخالط�وا 
السلبيني،ألنهم سيش�حنونكم بالطاقة الس�لبية،خالطوا 
الحج�ر  يف  تنموية،ودخل�وا  ب�ؤرة  اإليجابيني،أصبح�ت 

الصحي.

 نهايات
عماد درويش

قط�ع وعداً إلبنه الباكي: يف اإلج�ازة القادمة تكون الحرب 
قد إنتهت ولن أعود إىل الجبهة ثانيًة، عاد يف تابوت؛

- هل الحرب إنتهت يا أمي؟
- أجل يا ُبَنْي، وسيعودون تباعاً عندما تنتهي حروبهم.

وليد حسين

معرض تشكيلي على قاعات دائرة الفنون
املراقب العراقي/ متابعة...

تنظم مؤسس�ة عش�تار للثقافة 
والفن�ون معرض�اً دولي�اً يوم غد 
األربعاء  13 كان�ون الثاني الحايل 

يف دائرة الفنون العامة.
وس�يقام املعرض، يف الس�اعة ال� 
11 صباح�اً ع�ىل قاع�ات دائ�رة 
الفن�ون بمق�ر وزارة الثقاف�ة يف 

بغداد.
وقال رئيس املؤسس�ة باقر نعمة 
عش�تار  »مؤسس�ة  إن  عل�وان، 
تقيم ي�وم األربعاء   معرضاً دولياً 
بمشاركة 100 عمل من 80 فناناً 
لخمس دول هي العراق وفلسطني 

والسعودية واألردن وسوريا«.
وأضاف أنه »س�يقام عىل هامش 
مع�رض عش�تار ال�دويل  املعرض 
املش�رتك االول للفن�ان باقر نعمة 
عل�وان والفنان�ة د. اخالص ياس 
بمش�اركة 50 لوح�ة ألكث�ر م�ن 

مدرسة«.

س�تقيم  »املؤسس�ة  أن  وتاب�ع 
املقب�ل  الخمي�س  ي�وم  صب�اح 
الس�اعة العارشة صباح�اً فعالية 
رسم حر )س�مبوزيوم( يف مدينة 

باب�ل االثرية بمش�اركة 30 فناناً 
عوي�د  ع�يل  الدكت�ور  بحض�ور 
العبادي املدير العام لدائرة الفنون 

العامة«.

املراقب العراقي / متابعة...
كم�ا يف نهاية روايته »األم�ري الصغري« انتهت 
حي�اة الكات�ب الفرن�ي أنط�وان دوس�انت 
بالغم�وض   )1944  ���  1900( أكزب�وري 
نفس�ه، حيث كان يف مهمة استكشافية بأمر 
من حكومته فوق املتوسط قبل نهاية الحرب 
العاملية الثانية، ليتم فقط اكتشاف بعض من 
حط�ام طائرته، وليختفي كِر غامض حتى 

يومنا هذا.
وخالل عام�ني قضاهما أكزبوري يف نيويورك 
هارباً من االحتالل النازي لبالده، كتب ورسم 
روايته الشهرية »األمريالصغري«، وهي حكاية 
خيالي�ة عن )طفل( من كوك�ب آخر، يحيا يف 
حال�ة دائم�ة من البح�ث والتس�اؤل، ويفكر 
بمنط�ق مغاير لعالم الكب�ار. وقد وجده قائد 
الطائ�رة الت�ي تعطلت مصادف�ة يف الصحراء 
االفريقي�ة، فطل�ب من�ه الطفل أن يرس�م له 
َحَمالً وزهرة، وكان كل خوفه � طوال الراوية 
� أن يأكل الحمل الزهرة! منطق الطفولة هذا 
هو الذي علم قائد الطائرة الحكمة، التي ترى 

أن »غري املرئي للعني هو األساس«.

وم�ن املنطق نفس�ه يأتي كتاب »ش�يخوخة 
األم�ري الصغري« للفن�ان التش�كييل والكاتب 
اللبنان�ي نبي�ل أب�و حم�د ��� إص�دار ال�دار 

العربية للعلوم/ن�ارشون � كمحاكاة مماثلة 
لكت�اب أكزبوري. حيث تصط�دم مركبة أحد 
الفضائيني األرضيني بكوكب »األمري الصغري« 
رؤوس  أن  ليكتش�ف  ش�يخا،  أصب�ح  ال�ذي 
مخلوق�ات هذا الكوكب كلها بش�كل عالمات 
اس�تفهام. وأن جاذبية الكوكب قوية لدرجة 
أن س�كانه يلج�أون للمناطي�د ملس�اعدتهم 
عىل التنقل مش�ياً. كما إنهم نباتيون ليس�ت 
يف كوكبه�م س�كني أو آل�ة ح�ادة، ال يؤمنون 
بالعن�ف، كما أن األس�ود تتغذى ع�ىل النبات 
وليس لها ذيول، ألن ال ذباب عىل هذا الكوكب، 
الذي مباني�ه عبارة عن أهرامات معكوس�ة، 
أي القاع�دة تنتص�ب يف الس�ماء، فيم�ا رأس 
برملانه�م  وإن  األرض،  يف  ينغ�رز  اله�رم 
مبن�ى زجاج�ي يكش�ف كل ح�وارات النواب 
وسياس�يهم. والن�واب يقفزون ف�وق ظهور 
بعضه�م يف طريقهم إىل الربمل�ان كمؤرش عىل 
ديمقراطيتهم. ويومهم عىل هذا الكوكب اثنتا 
عرشة س�اعة، س�ت س�اعات للنهار، ومثلها 
لليل. إن�ه كوكب الطراف�ة والحكمة والعيش 

املدهش، لعلنا كسكان لألرض نتعظ.

»شيخوخة األمير الصغير« من الخيال الطفولي إلى حكمة الشيوخ
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من اقوال االمام  علي ) عليه السالم ( أوراق
إّياك والّظلم فإّنه أكبر المعاصي، وإّن الّظالم لمعاقب يوم القيامة بظلمه.

إّياك ومصادقة األحمق فإّنه يريد أن ينفعك فيضّرك.
ال يكون الّصديق صديقًا حتى يحفظ أخاه في ثالث: في نكبته وغيبته ووفاته.

نور 9
على 
نور

واحداً، عده  يوماً  الدوام  الرتبية بجعل   قرار وزارة 
وان  للمشكالت،  ومثرياً  مدروس،  غري  البعض 
ومعلمي  االمور  أولياء  بني  الكالمية  املشادات 
االمور  أولياء  تعليقات  يف  تظهر  ما  غالباً  ابنائهم 
رغبة  بني  وما  االنرتنت،  شبكات  يف  املجموعات  يف 
مدار  عىل  الدوام  استمرار  يف  والطلبة  التالميذ 
وجيلها  »كورونا  من  الوزارة  وتخوف  االسبوع 
الجديد«، يظل الجدل قائماً، فاليوم الواحد ال يكفي 
اكمال  حتى  وال  الدراسية،  املواد  لفهم  مطلقاً، 
لبعض  البسيط  الحذف  من  الرغم  عىل  املنهج، 

الفقرات يف املناهج الدراسية.
علق مدير اعدادية السيدية املسائية االستاذ عباس 
بانه  باالسبوع،  واحد  ليوم  الدوام  عىل  درويش 
فان  العجالة، وبحساب بسيط  قرار فيه يشء من 
مجموع الدوام ملدة سنة يعادل شهراً واحداً فقط، 
فكيف يستطيع املدرس اكمال املنهج املقرر، فعليه 
ارى، والكالم لدرويش أن يكون الدوام ثالثة ايام يف 

االسبوع.
كان  املناهج  مواد  لبعض  الحذف  »ان  واضاف 
املواد،  مدريس  الوزارة  تسترش  ولم  مترسعاً، 
العامة  املديرية  يف  العاملني  آراء  عىل  واقترصت 
للمناهج يف وزارة الرتبية، وهنا تكمن املعضلة، الن 
معرفة  دون  من  غيب  قد  الحقيقي  الرأي  صاحب 

اسباب لجوء الوزارة اىل هذه اآللية«. 
نهلة  االساسية«  الصمود  »عراق  مديرة  وعدت 
منيس، التجربة جيدة، لكنها ال تخلو من مساوئ، 
وإيجابيتها بانها جعلت الطالب يتجه اىل استغالل 

االنرتنت بالدروس، بدال من االلعاب فقط.
ال  الجانبية،  تأثرياتها  ناحية  من  »أما  واضافت   
سيما لالرس التي ليس لها تحصيل درايس، فالطالب 
يف كثري من االحيان يضطر اىل االستسالم عند عدم 
اطالب بشدة  انا  لذلك  االلكرتوني،  للتعليم  معرفته 
بزيادة ايام الدوام اىل ثالثة ايام، الن اغلب التالميذ 
من  اكثر  املعلمة  من  استفادتهم  تكون  والطلبة 
باعادة  تحقيقه  يمكن  املقرتح  وهذا  االهل،  رشح 

تقسيم الطلبة بالقاعات الدراسية يف املدارس«.
من  شنشول  يرسى  الجامعية  املعلمة  وبينت   
ال  الواحد  اليوم  »ان  االبتدائية  ماجد  ابن  مدرسة 
للتلميذ،  وواقعي  علمي  بنحو  املادة  اليصال  يكفي 
وربما  التعليم،  واقع  يف  كبرية  فجوة  سيخلق  ما 

يدفع ثمنها يف املستقبل البعيد اطفال العراق«.
االول  )صف  وتقصد  الصغار  »هؤالء  واكدت: 
كامل،  بدوام  نرغب  يل:)ست(  يقولون  االبتدائي( 
يف  لنا  اهلنا  تدريس  وعند  املدرسة،  نحب  ألننا 
املادة،  فهم  يف  كبرية  صعوبة  نجد  ما  غالباً  البيت 

فطريقتهم »ليست مثل طريقتك يف التعليم«.
استيعاب  لعدم  االهايل  يتذمر  ما  »عادة  وبينت 
او  املعلمة  عىل  اللوم  ويلقون  للمادة،  االطفال 

له  املحدد  الوقت  أن  يدركوا  أن  دون  من  املعلم 
سوى  له  قوة  وال  حول  ال  واملعلم  القليل،  من  أقل 
لكل  واحد  ليوم  بالتدريس  الوزارة  لقرار  االمتثال 
مرحلة، ناهيك عن  أن املعلم يدرس )٦( حصص يف 
املدرسة ويرجع للبيت ويدرس طلبته عىل االنرتنت 
اهانة  يوجه  طالب  امر  ويل  يأتي  ثم  )الكرتوني( 
ويسمعه اقىس العبارات، فضال عن أن الحذف الذي 
اجرته الوزارة فيه العديد من االشكاالت، وانا اقرتح 
أن يستمر دوام الصفوف االوىل، خاصة الصف االول 
لهم  ليست  كونهم  االسبوع،  مدار  عىل  االبتدائي 
قدرة عىل التواصل عن طريق االنرتنت، وذلك لخلق 

قاعدة علمية لالجيال املقبلة«.
عىل  كبرياً  ضغطاً  يولد  الواحد  »اليوم  بأن  ونوهت 

صحة املدرس او املعلم لعدم وجود اي درس شاغر، 
فيستمر اكثر من ثالث ساعات متواصلة، فضال عن 
عدم وجود فرصة كافية لالطفال للتمتع باالجواء 
تناول  حتى  أو  الساحة  اىل  الذهاب  مثل  املدرسية، 

الطعام«.
الواحد، وعىل لسان  باليوم  التزامها  الوزارة بررت   
هيثم  الدكتور  الوزارة  يف  والعالقات  االعالم  مدير 
الذي  الثابت  الوزارة  موقف  اكد  الذي  العزاوي 
يتناغم مع قرارات خلية االزمة، وشددت عىل عدم 

االستجابة الي قرارات اخرى تخالفها.
للحرص  العزاوي،  يقول  كما  االرصار  هذا  ويأتي 
ملتزمة  )الوزارة(  وانها  الطلبة،  سالمة  عىل  التام 
بنحو تام بمقررات اللجنة العليا للصحة والسالمة، 

واحدا  يوما  التالميذ  دوام  يكون  بان  وتوجيهاتها 
لكل صف درايس وحسب املرحلة الدراسية )ابتدائية 
أو ثانوية(، وأما بقية ايام االسبوع، فسيكون فيها 

التعليم عن بعد.
والعالقات  االعالم  مدير  لنا  اكد  الوزير،  عن  ونقالً 
املدارس   ادارات  جميع  عىل  شدد  انه  الوزارة،  يف 
قابلة  غري  وانها  االزمة،  خلية  بمقررات  بااللتزام 
للنقاش، وعدم االستجابة الي توجيهات او قرارات 
الجهات،  بعض  من  فردي  باجتهاد  صادرة  اخرى 
حرصاً عىل سالمة ابنائنا الطلبة وضماناً الستمرار 

العملية التعليمية.
  ويف بيان مجلس الوزراء، شدد عىل وزارة الرتبية 
اي  اعطاء  بعدم  كافة  املحافظات  يف  واملحافظني 
وخاصة  املدارس،  دوام  ايام  تخص  استثناءات 
العليا  اللجنة  قرارات  يخالف  بما  االهلية،  املدارس 
للصحة والسالمة الوطنية، كما اكد البيان أن عىل 
وزارة الرتبية االيعاز ملديريات الرتبية يف املحافظات 
يف  املدرسية  الصحة  شعب  مع  بالتعاون  كافة 
التعليمية  دوائر الصحة لفحص الطالب واملالكات 
ومتابعة االجراءات الواجب اتخاذها باملدارس للحد 
لم  التكنولوجيا  اساليب  فكل  املرض،  انتشار  من 

تعوض عن املدرس.  
 املديرية العامة لالرشاف الرتبوي يف وزارة الرتبية 
انها  اذ  الرتبوية اوال باول،  العملية  تتابع تطورات 
تقوم بزيارات ميدانية للمدارس، وهذا ما اكده لنا 
هندي،  حسني  الوزارة  يف  االرشاف  مدير  معاون 
الواحد ال يكفي، وهذه  اليوم  بأن  اتفق معنا  الذي 
حقيقة، واستدرك وهو يقول »حالنا حال العالم«، 
التعليم  اىل  للتحول  مؤسساتنا  دفع  الذي  »االمر 
االلكرتوني، كبديل طال الحديث عنه والجدل حول 
ما يمكن أن يقدمه لنا يف الظروف العادية، وكذلك 
يف  بها  نمر  التي  )الحرجة(  الخاصة  الفرتات  يف 
 - )كوفيد  جائحة  أزمة  خصوصا  األحيان،  بعض 

.»)19
عنه  يختلف  األزمات  وقت  يف  »الحديث  بأن  ونوه   
يف األوقات العادية، ألن األزمة تفرض عىل صانعي 
القرار اتخاذ خطوات صعبة يف وقت محدد، ويف ظل 
ظروف معقدة، ال تعطينا املزيد من الوقت، فتصور 
ان االحداث التي نمر بها )والكالم لحسني هندي( 
ال يمكن معالجتها بحالة مفتوحة الزمن أو ظرف 
إغالق  حالة  يف  األزمة،  قلب  يف  نحن  بل  طبيعي، 
البحث عن حلول  التعليمية، ويف حالة  مؤسساتنا 
تُمكننا من الخروج منها بأقل الخسائر، أو بتجنب 
األسوأ يف أقل تقدير عند محاولتنا البحث عن حلول 
يف  التعليمية  الحياة  توقف  إىل  أدت  التي  لألزمة، 
مؤسساتنا العلمية عىل اختالف مراحلها، سيقودنا 
التفكري مبارشة نحو التكنولوجيا الرقمية للتغلب 

عىل هذه األزمة«.

محنة اليوم الواحد .. ورعب الساللة الجديدة

دار االزياء العراقية .. ابداع يغازل حضارة وطن

صراخ الباعة المتجولين ..
 انتهاك لهدوء البيوتات اآلمنة

مبكراً،  ينامون  الذين  الفتيان  من  أمجد  يكن  لم 
ويعمل  والده  محل  يف  النجارة  حرفة  يمتهن  فهو 
الليل  طول  يسهر  فهو  لهذا  الظهرية،  بعد  ما  بها 
الذي  املنبه  أن  اال  بعدها،  لينام  الفجر  مطلع  اىل 
يوقظه ليس منبه ساعته او هاتفه، بل خليط من 
الشوارع واالزقة،  الذي يتجولون يف  الباعة  اصوات 
بنربات  املساكن،  اجواء  عىل  صياحهم  سيطر  وقد 
التي  الطرق  أصوات  عن  فضالً  تنتهي،  ال  ونغمات 
نداء  يشبه  يقولون.لم  كما  بلة«  الطني  »زادت 
نلتقيهم يف االسواق  الذين  اولئك  نداء  البائعني كما 
اولوياتهم  من  هو  الصوت  علو  ان  اذ  الشعبية، 
الناس  من  عدد  اكرب  ولجذب  حاجاتهم،  لتسويق 
مساكنهم  يف  يرقدون  فالناس  بضاعتهم،  لرشاء 
رشاءه،  يريدون  ما  لريوا  االسواق  يف  يتجولون  وال 
الزاميل )3٦ عاما( » لقد حلمت  وكما يقول سالم 
يف أحد األيام وقد رافق الحلم صوت بائع الخضار، 
من  يمر  وهو  صياحه،  سمعت  صحوت  ان  وما 
بنعمة  متميزون  انهم   « الزاميل  منزيل«!.يبني  امام 
عىل  الطلب  قل  كلما  وبهذا  القوية«،  الحنجرة 
صيحاتهم.»يوسف  زادت  وبضائعهم،  منتوجاتهم 
الصديق«اقتضت املوروثات الشعبية 
التطور  رغم  تستمر  أن 

الوسائل  من  العديد  استبدلت  اذ  التكنولوجي، 
مهام  لتسهيل  الكرتونية  باجهزة  التقليدية 
االنسان، منها مكائن غسل املالبس واالواني لتصل 
من  الكثري  عن  اغنتنا  التي  العنكبوتية  الشبكة  اىل 
بقية  عن  يختلف  ال  وطرقه  االعمال.والتسويق 
الوسائل، فصوت البائع يمكن أن تحل محله أجهزة 
تريض  التي  وبالطرق  والصوت  املوسيقى  لبث 
قناني  رضب  استبدال  ذلك  عىل  ومثال  الجميع، 
سلوان  محمد  له،  املتجولني  الباعة  قبل  من  الغاز 
بهذه  يشيد  للموسيقى  املحب  الرجل  )44عاما( 
بائع  سماع  املمتع  من  »ان  قوله  فحسب  الفكرة، 
املسلسالت  ألحد  موسيقى  يبث  وهو  الغاز  قناني 

العاملية او مقطوعة ألحد املوسيقيني«.
بهذه  البائع  يميزوا  ان  للسامعني  املريح  من  وإن 
الطريقة الجميلة، ال أن يسمعوا صوت الطرق عىل 
قناني الغاز بصورة تؤذي املستمع، اذ تم يف اآلونة 
بيع  لتسويق  موحدة  نغمة  عىل  االتفاق  االخرية 
الغاز، وهي بث موسيقى مسلسل« يوسف  قناني 

الصديق« كاشارة لدخولهم يف الشوارع واألزقة.
 بالرغم من ارتباط هذه املفردة بآلة جارحة، ومن 
يروم استعمالها يف طريقة تؤذي البرش تعد جنحة 
يحاسب عليها القانون، اال ان البائع خضري ناهي 
وال  خوف  بال  صوته  باعىل  بها  ينادي  عاما(   35(
قوله  وحسب  اال،  ليس  الرقي  يبيع  فهو  حسبان، 
إن » املراد بها اعطاء االمان للمشرتي، بإنك ما ان 
أبيعها  التي  الفاكهة  ان  لك  سأثبت  مني  تشرتي 

جيدة«.
بهذه  املشرتين  جذب  اال  خضري  خلد  يف  يكن  لم 
التي  الشعوب  من  العراقي  الشعب  والن  الطريقة، 
يصعب اقناعه بجودة املنتوج، فكما يقول »اتخلص 
قد  اخرين  عن  فضال  القسم«.  من  املفردة  بهذه 
يستعينون برخص سعر منتوجاتهم، فهذا ينادي » 
تلث كيلوات بالفني«، واخر يبيع صندوق الطماطم 
اسماء  من  بمئات  الشوارع  لتضج  الجملة،  بسعر 
واسعار الخرضاوات والفواكه، ويحتد التنافس بني 
الباعة، كلما زاد علو اصواتهم من اجل استحصال 
قوت يومهم، يختم ناهي ان »غايتنا يف النهاية هي 
ان نسمع من يف املنزل عن بضاعتنا، اذ اني عانيت 
عندما  الصوتية،  بالحبال  تمزق  من  االيام  أحد  يف 
اعىل  صوتي  يكون  ان  فاثرت  املواطن،  طلب  قل 

لتنبيههم لوصويل«.

حضارياً،  ثراًء  لألزياء  العراقية  الدار  تملك 
الشفهية  واملرويات  الشعبية  اآلداب  يف  يتمثل 
األصيلة،  العراقية  لألزياء  املتنوع  والفولكلور 
وطني؛  ثقايف  عمق  عن  مجموعها  يف  تعرب  التي 
لذلك اهتمت الدار العراقية لألزياء بإطالق رؤية 
وتهدف  الشعبي،  بالفولكلور  تعنى  مستقبلية 
إىل إبرازه والتعريف به ونرش ثقافته بني األجيال 
املقبلة. فهل يمكن من خالل هذا اإلرث واملوروث 
بالدار  املتمثلة  املوروث  ثقافة  تسويق  الشعبي 
العراقية لألزياء؟، أو استخدامه كوسيلة تواصل 
حضارية فاعلة لجذب السائح األجنبي، وبالتايل 
إيجاد بيئة مقاصد، يقصدها الزوار من أصقاع 
كأحد  فيه  االستثمار  يمكن  وكيف  األرض؟، 
هذا  ظل  يف  الوطني  الدخل  مصادر  أو  روافد 

التنوع والثراء بمختلف مناطق العراق.
أصيلة  ثقافة  عن  عبارة  األزياء  فولكلور  ان    
وتعزيز  إبرازها،  يف  وتسهم  الهوية  عن  تعرب 
مشاعر  الفولكلور  ويذكي  الوطنية،  اللحمة 

بالشخصية  وعي  من  يرسخه  ملا  االنتماء؛ 
الحقيقية املعربة عن الوجدان الجمعي وتمكني 
الجانب  بهذا  الدول  واهتمت  باألرض،  االرتباط 
وبذلك  األول،  املقام  يف  وطنية  وبواعث  ألسباب 
الرتاث  علم  الزمان  من  قرنني  امتداد  عىل  نشأ 
الثقافة  من  يتخذ  الذي  )الفولكلور(،  الشعبي 
عىل  ويشتمل  له،  موضوًعا  املتوارثة  الشعبية 
عن  فضال  الشعبية،  واألساطري  التصورات 
وجميع  والتقاليد  والعادات  الرتاثية  األزياء 
جيل،  عن  جيالً  املنقول  الشعبي  األدب  أشكال 
اليومية  والتعابري  والشعر  واألمثال  كالقصص 
املادية  بالثقافة  يتعلق  ما  إىل  إضافة  واأللغاز، 
والزينة  والبيوت  والحرف  االزياء  من  الشعبية 
وما شابه، وكذلك الفنون الشعبية وفنون االداء، 
متضمنة فن إلقاء اآلداب الشعبية ذاتها. تسهم 
وتنمية  املحلية،  التنمية  يف  الفولكلورية  األزياء 
ذلك  أشكال  ومن  السياحة،  وتشجيع  الحرف، 
الشعبي،  الرتاث  وأرشيفات  متاحف  إقامة 
والقرى  الطلق،  الهواء  عىل  أزياء  وعروض 
الرتاثية واألسواق الشعبية، وتمتلك ارض العراق 
االديان  منبع  لكونها  وحضارية،  دينية  مكانة 
ورحم الحضارة وملتقى حضارات العالم ومهد 
حضارات أمة عريقة ضاربة الجذور، ذات تاريخ 
بيئته  مع  بالتعاطي  اإلنسان  فيه  تجىل  ممتد 
موقًعا وموضًعا بإبداع وتفرد منذ آالف السنني، 
والثراء  العراقة  بني  يجمع  ثقافيًا  إرثًا  وتمتلك 
يميز  ما  هو  اإلنساني  اإلبداع  وهذا  والتنوع، 
املتفرد  طابعه  بلد  لكل  فيجعل  البلدان،  هوية 
يُشاد  ومما  اإلنساني،  املشرتك  تقليل  دون  من 
به توجه الدار العراقية لألزياء إىل توثيق الرتاث 
الشعبي العراقي، متسمة بالشمولية واملنهجية 
حضارة  لثراء  وإبراًزا  للرتاث،  حفًظا  العلمية، 
التنوع  عن  فضال  الرافدين،  وادي  وثقافات 

الثقايف والبيئي يف هوية وتراث العراق.
 تعد األزياء الفولكلورية أحد أهم املصادر املاديّة 
اإلنساني  النشاط  عن  تعرّب  والتي  للشعوب 
مصدر  هو  الرتاث  أّن  كما  واالجتماعي،  الثقايف 
إعطائنا  يف  تسهم  التي  املعلومات  مصادر  من 
ويسهم  منا،  فقد  ما  استعادة  عىل  القدرة 
املشكالت  من  كبري  عدد  حّل  يف  أيضاً  الرتاث 
أهم  من  يعد  األزياء  وفولكلور  نواجهها،  التي 
اإلشباع  يف  ويسهم  بالجمال  اإلحساس  مصادر 
العاطفي، اذ انه يربط املايض بالحارض. لألسف 
هناك بعض املشكالت التي تواجه هذا الفولكلور 

هذا  ألهميّة  الكايف  الوعي  وجود  عدم  منها،  و 
عشوائية  بطريقة  بالرتميمات  والقيام  الرتاث، 
عليها  يتّم  التي  األساسية  القواعد  فقدان  مع 
من  للكثري  بالرتميم  االهتمام  وعدم  الرتميم، 
تمثّل  والتي  باألزياء  الخاصة  الفوقية  البنية 

الرتاث االجتماعي والثقايف والحضاري. 
 إّن األزياء الفولكلورية لها دور كبري يف الحفاظ 
عىل الرتاث، كما أنّها من أهّم املصادر للدخل يف 
البالد وتساعد يف دعم االقتصاد الوطني ومصدر 
التقليدي  فاللباس  الناعمة،  القوة  مصادر  من 
العراقي هو مجموعة األلبسة الرتاثية والشعبية 
التي حافظ ومازال يحافظ عليها العراقيون منذ 
قرون، اذ يظهر جليا تشبثهم بمختلف األلبسة 
واملناسبات  األعراس  يف  خاصة  التقليدية، 
الدينية، شيوخا كانوا أم شبابا، ذكورا أم إناثا، 
ال  جزء  التقليدي  الزي  ان  فيه  شك  ال  ومما 
املقومات  من  واحد  والرتاث  الرتاث،  من  يتجزأ 
الالزمة لتشييد الحضارة، فهو رضوري لتطور 
تعريف  أداة  التقليدي  الزي  إن  اذ  الحضارة، 
شاهد  خري  وهو  وتفردها  لتميزها  ورمز  األمم 
الحضارات  تنّوع  وعىل  وعيها  درجة  عىل 
التقليدي  العراقي  فاللباس  عليها،  املتعاقبة 
رموز  احد  كونه  العراقيني  معظم  به  يعتز 
ومهما  بأصالتنا،  املتشبعة  الشعبية  الثقافة 
لألزياء  تبقى  وجودتها  األثواب  أنواع  تعددت 
عنها  محيد  ال  التي  خاصيتها  الفولكلورية 

الطبقات،  جميع  من  النساء  مفخرة  وهي 
إىل  بانتمائها  العراقية   األزياء  وتتميز 

وعريقة  مشهورة  عراقية  مناطق 
الفنون  ان  االتقان.   بأصالة  تمزج 
أداء  فنون  كانت  سواء  التقليدية، 

مثل الهوسات التقليدية أو األهازيج، 
أو املرويات من أساطري وقصص، جزء 

مهم ألي شعب أو حضارة، تتفاخر األمم 
الثقايف والسياحي،  بها وتتصدر مشهدها 
وضعت  اليونسكو  أن  نعلم  أن  يكفي  و 

الذي  املادي  غري  العاملي  للرتاث  قائمة 
اذ سارع عدد  املمارسات،  يتضمن مثل هذه 

من الدول لتسجيل عنارص متنوعة مثل اليابان 
تقوم عىل حضارة  ألنها  نظرا  والصني وكوريا، 
عميقة وثقافة مميزة، كما عملت خالل عقود 
املادي من فنون  تراثها غري  عىل حرص وتوثيق 
وعادات،  وممارسات  ومروية  أدائية  تقليدية 
كما سهلت وضع قوائم الحرص والتوثيق وإعداد 

وتراثهم،  تاريخهم  وتدوين  امللفات  تلك 
وأصبحت الحًقا من املمارسات املميزة 

الدول،  لتلك  السائح  تستهدف  التي 
عالية  جودة  ذات  عروًضا  يجد  اذ 

يتعرف خاللها عىل تراث وثقافة 
الشكل  عن  بعيًدا  الدول  تلك 
إليه  تحولت  الذي  املعارص 

مدنها.
القيم  بالد  يف  اليوم  اننا 
والرافدين  والحضارة 
وجهة  نكون  أن  نطمح 
تجربة  ذات  سياحية  قصد 
وموروثها  بأزيائها  فريدة 

الوطنية،  ومعاملها 
وطنيا  مرشوعا  كونها 

فيه  يسهم  أن  يجب 
فيه  لريبح  الكل 
تحت  الجميع 

الوطن  مظلة 
الواحد.
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اطلب من املسؤول البلدي زيارة محلة ٨٥٣ زقاق ٧   10
..منذ أكثر من شهر لم تدخل كابسة رفع النفايات 
إىل املنطقة وإليك�م بعض الصور حول الدور حيث 
تكدست النفايات يف املنطقة وقد اتصلنا عدة مرات 
وش�كونا س�وء الحال دون 

استجابة .

* ابراهيم العراقي 
املشهداني

 محلة ٨٥٣ زقاق ٧  » ابو دشير« تعاني االهمال 

منع  الزراعة،  وزارة  قررت 
الدجاج  مقطعات  استرياد 
الالحم لدعم املنتوج املحيل.
وقال الناطق باسم الوزارة، 
حميد النايف يف بيان اطلعت 
) الناس  و  املراقب   ( عليه 
للصالحيات  »إستنادا  إنه 
املخولة لوزير الزراعة بمنع 
ضوء  يف  االسترياد  فتح 
وفرة وشحة املنتج الزراعي 
يف   جاء  ملا  ووفقا  املحيل 
الوزراء/  مجلس  كتاب 
االقتصادية  الشؤون  لجنة 
والذي نص عىل منع دخول 
باملنع  املشمولة  السلع 
الزراعية،  الروزنامة  وفق 
منع  عىل  املوافقة  حصلت 

الدجاج  مقطعات  استرياد 
املنافذ  جميع  ومن  الالحم 
الحدودية واعتبارا من اليوم 
الثاني   12كانون  الثالثاء 

.»2021
»عملية  ان  النايف  وبني 
املنتج  لدعم  جاءت  املنع 
الالحم«  الدجاج  من  املحيل 
منح  »القرار  أن  موضحاً  
للمستوردين  أيام  عرشة 
موافقة  عىل  الحاصلني 
مسبقة الذين قاموا بإدخال 
االرساليات  من  جزءاً 
ملنحهم  وذلك  املستوردة 
ما  الستكمال  الكايف  الوقت 

تبقى منها«.
»سياسة  أن  اىل  وأشار 

املنتج  حماية  هي  الوزارة 
وحماية  جانب  من  املحيل 
جانب  من  املستهلك 
تطبيق  خالل  ومن  آخر 
فضال  الزراعية،  الروزنامة 
من  الواردة  البيانات  عن 
التي تبني  الزراعة  مديريات 
الزراعي  املنتج  وفرة  مدى 

املحيل«.
وزارة  متحدث  وأهاب 
املنافذ  »بجميع  الزراعة 
العمليات  وقيادة  الحدودية 
دائرة  و  الوطني  واألمن 
املنظمة  الجريمة  مكافحة 
والكمارك بااللتزام يف تنفيذ 
ولحماية  دعما  القرار  هذا 

املنتج املحيل«.

منع استيراد مقطعات 
الدجاج الالحم دعمًا للمنتوج المحلي

مواطني  من  عدد  طالب 
ناحية الدبوني شمايل واسط 
واملحلية  املركزية  الحكومة 
أمام  نظموها  وقفة  خالل 

الدبوني  كهرباء  محطة 
بإيجاد حل ملشكلة الكهرباء 
بال  معضلة  أصبحت  التي 

حل حسب تعبريهم.

إن  منهم   عدد  وقال   
أن  يجب  واسط  محافظة 
ساعات  عدد  من  تستثنى 
القطع بسبب وجود محطة 
لتوليد  الحرارية  الزبيدية 
الكهرباء والتي تقع بالقرب 

من هذه الناحية.
بغلق  آخرون  لوح  فيما 
الكهرباء  تحويل  محطة 
تتحقق  لم  إذا  الناحية  يف 

مطالبهم.
إىل  الوقت  ذات  يف  داعني 
ناجعة  ايجاد حلول  رضورة 
مرحلية  ترقيعية  ليست   و 
اىل  املتظاهرون  ودعى   ..
واسط  بمحافظة  االهتمام 
حالة  انهاء  و  عموما 

التهميش و االهمال.  

الذين  واملتقاعدين  املواطنني  انتقد عدد من 
يراجعون دائرة تقاعد البرصة، عدم تمشية 
عن  ارضب  ان  بعد  بالدائرة  معامالتهم 
ألف   30 الـ  ضمن  األجور  العاملون  الدوام 
الدائرة. عىل  منهم   600 واملنسب  درجة 
ملحوظ  تأخري  هناك  إن  املواطنني  وقال 
تمشية  عدم  سبب  وبالتايل  املراجعة  إثناء 
معتربين  بإنجازها  التأخري  او  معامالتهم 
من  جرى  ما  لكن  حق  اإلجراء  مطالب  ان 
إرضاب ساهم يف عودة الكثري من املتقاعدين 
وهم  املعامالت  تنجز  أن  دون  منازلهم  اىل 
املتكررة  املراجعة  عليهم  يصعب  سن  كبار 

ما يتطلب احرتام ما قدموه اىل دوائر البرصة 
أثناء خدمتهم.

األجراء  العاملني  من  العرشات  وجدد  هذا 
ألف  الـ 30  البرصة ضمن  دائرة تقاعد  مع 
الدائرة  مبنى  أمام  تظاهراتهم  فرصة عمل 
فيما  املتأخرة  رواتبهم  بإطالق  للمطالبة 
طالب مدير تقاعد املحافظة باسل العيداني 
وذلك  مستحقاتهم  برصف  املعنية  الجهات 
إرسال  إىل  أشارت  لهم، فيما  الهيئة  لحاجة 
مستمرة  مخاطبات  للتقاعد  العامة  الهيئة 
بتثبيتهم  أو  املالية بتحويلهم لعقود  لوزارة 

عىل املالك.

 ناحية الدبوني تستغيث .. فهل من مجيب ؟

كتابا  النيابية،   املالية  لجنة  وجهت 
موظفي  إدراج  يخص  املالية  لوزارة 
بموازنة  االنتخابات  مفوضية  عقود 
ملجلس  اإلعالمية  الدائرة  2021.وقالت 

النواب يف بيان اطلعت عليه صحيفة
املالية  »اللجنة  إن  العراقي(  املراقب   (
رئيس  الجبوري  هيثم  النائب  برئاسة 
استقبلت  أعضائها،  وحضور  اللجنة 
املفوضية  عقود  موظفي  من  عدداً 
لالنتخابات، واستمعت  املستقلة  العليا 
خالل اللقاء الذي عقد يف مقرها ملطالب 
ومناقشتها،  املفوضية  عقود  موظفي 
جميع  لنيل  الدائم  سعيها  مؤكدة 

اليوميني  واألجراء  العقود  موظفي 
الستحقاقاتهم رغم األزمة املالية التي 
كورونا«.وأضاف،  جائحة  فرضتها 
لوزارة  املالية وجهت كتاباً  »اللجنة  أن 
الفقرة  درج  لغرض  رأيها  لبيان  املالية 
االنتخابات  مفوضية  بعقود  الخاصة 
إجابة  بعد  املوازنة  قانون  مرشوع  يف 
الكتاب«.وكان  عن  املالية  وزارة 
موظفو العقود يف مفوضية االنتخابات 
امام  املاضية  االيام  خالل  تظاهروا  قد 
بإدراج  للمطالبة  االنتخابات  مكاتب 
تثبيتهم عىل املالك الدائم ضمن مرشوع 

قانون موازنة 2021.

عملية  الدوالر  رصف  سعر  رفع 
بموجبها  تم  واحتيال  نصب 
وثلث  الكاسب  اجور  ثلث  رسقة 
وثلث  واملتقاعد  املوظف  راتب 
واملنازل  املصارف  يف  الناس  اموال 
واملجهزين  املقاولني  اموال  وثلث 

املجمده يف مؤسسات الدوله وهي 
تفرضه  جائر  حصار  بمثابة 
املستفيد  شعبها..  عىل  حكومة 
هم لصوص يف الحكومة والربملان 
املرتبطني  واالفراد  واملصارف 
بهم.. يف ظرف ايام مئات املليارات 

ثمنها  سيدفع  الفاسدين  جناها 
املتوسطة  الطبقتني  اآلن  من 
الربملان  سكوت  وما  والفقرية 
ومشرتكني  مستفيدين  ألنهم  اال 

لالثراء عىل حساب الشعب

                  * عمر غايل

مطالبات  بإدراج موظفي
 عقود مفوضية االنتخابات في الموازنة

دائـرة بلدية الزبـري غرب البرصة فـرز ت ما يقارب 
3000 قطعة ارض سكنية يف مقاطعة طلحة لغرض 
توزيعها عىل مستحقيها من موظفي دوائر القضاء 

بعد املصادقة عليها من قبل الحكومة املحلية.
وبني قائمقام قضاء الزبري عباس ماهر انتهاء بلدية 
الزبـري من إجراءاتها الفنية يف افراز ارايض سـكنية 
ضمن مقاطعة طلحة ومصادقتها من قبل محافظ 
البـرصة والدوائـر ذات العالقـة، موضحـا ان االيام 
القادمة سـيتم مصادقة تلك األرايض من قبل دائرة 
التخطيط العمراني يف وزارة التخطيط واالنتهاء من 

كافة االجراءات االدارية لغرض تهيئتها للتوزيع.
وتابـع من املؤمـل ان تقوم محافظـة البرصة) بعد 
املصادقـة عـىل األرايض( توزيعها عىل مسـتحقيها 
من موظفـي دوائر القضاء مع اخـذ بنظر االعتبار 
الحصـة األكرب لقطاع الرتبية باإلضافة اىل املواطنني 

ووفقا للضوابط.

انصفـوا املعاهـد التقنيـة الرشيحـة املظلومـة يف 
املجمتـع نطالب بالتعيـني نحن ابنـاء ذي قار أكثر 
رشيحة همشـت ولم تنل حقوقها كباقـي الكليات 
واملعاهـد ..  انصفـوا املعاهـد التقنيـة الرشيحـة 

املضلومة يف املجمتع .. نطالب بالتعيني.
                               * رياحني الخزاعي

نحن الخريجني الثالثة األوائل عىل األقسام 
العلميـة و اإلنسـانية يف الكليات و املعاهد 
الحكوميـة، نطالب بتنفيذ قانون 67 الذي 

ينص عىل تعييننا..مطلبنا هو:
1. إدراجنا يف موازنة 2021

2. إطالق األستمارة األلكرتونية )إستمارة 

التعيني(.
*أنصفونا_فبكم_أملنا

                               * فاتن الخزاعي

استكمال فرز ٣ أالف 
قطعة أرض سكنية

يف  إنها   ، الكهرباء،  وزارة  كشفت 
طور إنشاء غرفة عمليات بالتنسيق 
مع قيادة الدفاع الجوي، والقطعات 
العسكرية األخرى لحماية الخطوط 
أن  مؤكدة  للكهرباء،  اإلسرتاتيجية 
لهجمات  تتعرض  الطاقة  خطوط 

ممنهجة.
الوزارة،  باسم  املتحدث  وقال 
تابعتها  ترصيحات  يف  موىس  أحمد 
إن   ) العراقي  املراقب   ( صحيفة 
إىل  ميدانية  زيارات  أجرت  »الوزارة 
القوة  الجوي و قيادة  الدفاع  قيادة 
معهما  التنسيق  وجرى  الجوية، 
لألرض  املاسكة  القوة  إىل  إضافة 
لحماية  العسكرية،  والقطاعات 

الخطوط اإلسرتاتيجية للكهرباء«.
إنشاء  طور  يف  اآلن  »نحن  وأضاف 
الخطوط  تحمي  عمليات،  غرفة 
كامريات  تنصب  أو  اإلسرتاتيجية، 
حرارية، لرصد العمليات التي تطال 

خطوط ونقل أبراج الطاقة«.
الخطوط  »استهداف  أن  إىل  وأشار، 
الناقلة يكلف الوزارة خسائر مالية 
إمدادات  قطع  عن  فضال  باهظة، 
يتسبب  ما  املحافظات،  يف  الطاقة 

بتقليص ساعات التجهيز«.
تتعرض  الطاقة  »خطوط  أن  وأكد، 
وليست  ممنهجة،  لهجمات 

أبراج  استهداف  والدليل  عشوائية، 
تتسبب  التي  كيشن(،  )الهاي 
بسقوط ما يقارب من 10 أبراج إىل 

11 برجاً بالرضبة الواحدة«.

تؤمن  الطاقة  »رشطة  أن  وأوضح 
الخطوط يف أجزاء معينة، وتستنفر 
الفتاً  امنياً«،  خرقاً  حدوث  حال  يف 
 421 بواقع  خطوطاً  »هناك  أن  إىل 

يف  فارغة  بمساحات  تمتد  برجاً، 
املناطق  وحتى  الخارجية  الطرق 
جداً  الصعب  من  لذلك  الساخنة، 

حمايتها«.

الكهرباء تؤكد تعرض خطوط الطاقة لهجمات ممنهجة

ري
ص

الب
ل 

جما

خلل أمني 
وملف خدمّي يعاني االهمال

عملية نصب و احتيال

 مراجعون ينتقدون تأخر إنجاز معامالتهم

الثالثاء  12 كانون الثاين  2021   العدد  2501  السنة العاشرة

مما  العراق  يف  اإلنسان  لحقوق  العليا  املفوضية  استغربت 
محافظة  يف  األمن  ضبط  عىل  الحكومة  قدرة  بعدم  وصفته 
مثل ذي قار التي قالت بأنها لم تهدأ منذ إنطالق التظاهرات 

عيل  املفوضية  عضو  2019.وأشار  لعام  األول   ترشين  يف 
البياتي يف ترصيح تابعته صحيفة ) املراقب العراقي ( إىل 
واضح  أمني  وضعف  خلل  وجود  شخصت  املفوضية  أن 

الجرائم  املايض عددا من  األسبوع  التي شهدت يف  قار  بذي 
بها. تتعلق  ال  قد  أو  بالتظاهرات  مرتبطة  تكون  قد  التي 

كما لفت إىل أن ذلك األمر يتطلب تدخال حقيقياً من قبل 
املسلحة  للقوات  العام  والقائد  العليا  األمنية  السلطات 
خاصة يف ظل قرب إجراء االنتخابات النيابية املقررة يف 

حزيران املقبل.وتابع البياتي أن مفوضية حقوق اإلنسان 
عىل  القبض  يكون  وأن  قار،  بذي  االعتقاالت  بإيقاف  طالبت 
املعنيني  مع  بالتعاون  املحافظة  يف  للقضاء  واملطلوبني  الجناة 
وجمعيات  نقابات  ورجال  عشائر  شيوخ  من  املحافظة  يف 

ومنظمات وممثيل التظاهرات.
لتنظيم  الكاظمي  مصطفى  الوزراء  رئيس  ودعا 
األوضاع  عىل  لالطالع  املحافظة  إىل  زيارة 
امللف  عىل  االطالع  وكذلك  مبارش  بشكل  فيها 
وترية  أمس  فيها.وتصاعدت  املهمل  الخدمي 

محتجون  قام  فيما  قار  ذي  يف  االحتجاجات 
بحرق اإلطارات يف محافظات أخرى تضامنا 

مع متظاهري الحبوبي املحتجني.

املسائية  الدراسات  طلبة  من  عدد  نظم 
باب  كليات  )مجمع  البرصة  جامعة  يف 
الزبري( وقفة احتجاجية داخل الجامعة 
القسط  مبلغ  بتخفيض  للمطالبة 
الدرايس إىل 35% بدال عن 10%، مطالبني 
املطلب  هذا  إىل  بالنظر  الجامعة  رئيس 

بسبب ارتفاع سعر رصف الدوالر.
الكعبي  دحام  املتظاهرين  ممثل  وقال 
بتخفيض  يطالبون  إنهم  الوقفة  خالل 
االقتصادي  الوضع  بسبب  القسط 
إن  علما  البلد،  به  يمر  الذي  والصحي 
العلمي  والبحث  العايل  التعليم  وزارة 
جدا. عالية  القسط  مبالغ  وضعت 

تمارس  ضغوطا  هناك  أن  وأضاف 
رئيس  عىل  الجامعات  عمداء  قبل  من 
عىل  املوافقة  عدم  بشأن  الجامعة 
املسائية  الدراسة  أجور  تخفيض 

للطلبة.
دفع  عىل  الطلبة  إجبار  إىل  أشار  كما 

األجور كاملة ودون تقسيط املبلغ.

الدولة  تأريخ  يف  موازنة  أكرب   *
العراقية الحديثة .

 $  50 النفط  برميل  سعر  تجاوز   
اىل 1450  الدوالر  اِرتفاع سعر رصف 

دينار .
أال تكفي تلك األمتيازات لعالج

» الجنبة املالية »
الثاني  التعديل  قانون  اقرار  ولغرض 
الخدمة  أحتساب  و  التقاعد  لقانون 
والرتفيع  العالوة  ألغراض  العسكرية 
والتقاعد ، للموظفني املحرومني منها 

سابقا .

              * حمدان الراوي

اىل السيد رئيس الوزراء
الراتب  العامة  التقاعد  دائرة  قطعت 
رزق  مصدر  لديها  ليس  عائلة  عن 
غريه .. و العائلة ليس لديها غري ابن 
  .. طائل  دون  عمل  عن  يبحث  وحيد 
هذه  ستعيش  كيف   ... ارملة  االم  و 
غري  لديهم  وليس  البائسة   العائلة 
 ( قدره  الذي  الراتب  وهذا  الله  رحمة 

220 (الف دينار .. 
اليهم  تنظروا  ان  يناشدون سيادتكم 
بعني االب وبعني االخ وعني املسؤول.

               * شيماء القييس

ذي قار

وقفة طالبية
 للمطالبة بتخفيض أجور 

الدراسات المسائية

انصفونا

مطالبة باقرار التعديل دعوة ملّحة لتنفيذ قانون 6٧
الثاني لقانون التقاعد

انظروا الينا بعين الرحمة

الحق .. احق 
بان يّتبع

ا
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ح�دوث  م�ن  أملاني�ة  جمعي�ة  ح�ذرت 
مش�كالت صحي�ة يف ظ�روف معين�ة 
املتك�رر  االرت�داء  خ�الل  م�ن 
ألقنع�ة وقاية األن�ف والفم 

املخصصة  »الكمامات« 
مل����رة  لالس�تخدام 
واحدة.وق�ال روبرت 
نائ���ب  الندزي�دل، 

رئيس الجمعي�ة األملاني�ة املعنية بعلوم 
األقنع�ة  تطل�ق  أن  »يمك�ن  الس�موم: 
املخصص�ة لالس�تخدام 
مل�رة واح�دة 
م����ا  بعد

تصب�ح قديم�ة عدداً م�ن األلي�اف يزيد 
عىل ما تصدره األقنع�ة الجديدة«.وتابع 
الندزي�دل أن�ه ع�ىل الرغ�م م�ن أن هذه 
األلي�اف ال تص�ل يف الع�ادة إىل القن�وات 
ال  وبالت�ايل  عمق�اً،  األكث�ر  التنفس�ية 
يمكن أن تتس�بب يف تأث�ر ضار، »إال أنه 
يمكنها التسبب يف تهيج الجلد واألغشية 

املخاطية والقنوات التنفسية العليا«.

وأضاف نائ�ب رئيس الجمعي�ة األملانية 
املعني�ة بعلوم الس�موم أن�ه صحيح أن 
الجمعية لم يكن لديها دراس�ات خاصة 
بهذا الش�أن، إال أن زم�الء معنيني باألمر 
يف الجمعية رصدوا تفكك جزيئات كبرة 
م�ن األلياف بصفة خاص�ة من األقنعة، 
تل�ك الجزيئات التي ال تص�ل إىل القنوات 

التنفسية األعمق.

كش�فت دراس�ة أجرتها هيئة الصحة العامة يف إنجل�را وجامعة برمنجهام 
الربيطانية أن الساللة الجديدة من الفروس التاجي معدية بنسبة 70 % أكثر 
م�ن األصلية ألنها تتكاثر بش�كل أرسع يف الحلق، ووجد العلماء أن املس�حات 
املأخ�وذة م�ن أنف وحنجرة مرىض كورونا بأحدث س�اللة، واملعروفة باس�م 
B117 ، كان�ت تحت�وي عىل »حم�والت فروس�ية عالية‹‹ مقارن�ة بالعينات 
املأخ�وذة من امل�رىض الذين يعان�ون من الس�اللة األصلية.وبحس�ب جريدة 
»داييل ميل« الربيطانية فقد تم اكتش�اف مس�تويات أعىل من كورونا يف املواد 
التي تم جمعها عىل مس�حات من مرىض س�اللة B117، مما يش�ر إىل حالة 
أكثر خطورة من الفروس، ودليل عىل س�بب انتقال الفروس بس�هولة أكرب.
وق�ال مايكل كي�د، الذي قاد الدراس�ة، لصحيفة 
The Mirror إن النتائج يمكن أن تس�اعد 
يف تفس�ر كيفية تضاعف الس�اللة 
، لكن�ه  يف كل ش�خص يصيب�ه 
ق�ال إن�ه »من الصع�ب تحديد 
›‹ س�بب انتش�ار الف�روس 
بالرسع�ة التي ينت�ر بها.

أن  ع�ىل  الدراس�ة  وتن�ص 
»م�ن الواض�ح أن األحم�ال 
الفروس�ية األعىل املستمدة 
م�ن عينات ]املتغ�ر الجديد، 
غ�ر  به�دف  إليه�ا  املش�ار 
 S قاب�ل لالكتش�اف م�ن الجني

الف�رويس[ يمك�ن أن تحدد 
األش�خاص،  مدى ع�دوى 

وبالتايل القدرة من الفروس 
لالنتقال.وأضافت أن عينات البديل الجديد »شهدت زيادة 

يف الحم�ل الفرويس النس�بي ب�ني 10 و 1000 ضعف« 
مقارن�ة بعين�ات الف�روس األصيل.ومع ذل�ك، تؤكد 
الدراسة أنها غر قادرة عىل وضع سبب زيادة انتقال 
الع�دوى بالكامل ع�ىل املتغر الجديد، نظ�ًرا لعوامل 
أخ�رى يمكن أن تنر الف�روس برسعة أكرب بما يف 

ذلك »العوامل السلوكية البرية«.

بريطانيا: الساللة الجديدة لكوفيد -19 
معدية بشكل أكبر لتكاثرها في الفم

طالب الطب في تشيك امام تجربة »ال تقدر بثمن«

أش�ارت مجلة »فرويندين« 
إىل معاناة بعض األشخاص 
م�ن انتفاخ�ات البط�ن مع 
الشعور باملغص واالنزعاج.

وأوضحت املجلة األملانية أن 
االنتفاخ�ات قد ترجع  هذه 

لعدة أسباب، منها:
الحساسية من بعض 

األطعمة:
هناك بع�ض األطعمة، التي 
ال يت�م هضمه�ا بس�هولة، 
ب�ل إنه�ا تس�بب يف حدوث 
تحسس�ية  اس�تجابة 
تختل�ف م�ن ش�خص آلخر 
مثل ع�دم تحم�ل الالكتوز، 
وه�و ما يعني تجن�ب اللبن 

ومنتجاته.
متالزمة القولون العصبي:

عىل الرغم م�ن عدم معرفة 
أس�باب متالزم�ة القول�ون 
العصب�ي حت�ى اآلن، إال أن 
املشكالت النفسية والضغط 
العصب�ي يمكن أن يؤدي إىل 
تفاقم هذه املشاكل املعوية.
الرياض�ة  ممارس�ة  ع�دم 

بانتظام:

بفضل الحرك�ة يتم تحفيز 
ويمك�ن  الهض�م  عملي�ة 
التخلص من الغازات بشكل 

أرسع.
كمية كبرة من الطعام:

يعم�ل تكدي�س الطع�ام يف 
املع�دة ع�ىل إبط�اء عملي�ة 
الهض�م، ولذل�ك فإن�ه م�ن 
األفضل تن�اول عدة وجبات 

صغ�رة موزعة ع�ىل مدار 
الي�وم ب�دال م�ن الوجب�ات 

الكبرة.
مشاكل مع البكريا 

املعوية:
يمكن أن ت�ؤدي اضطرابات 
أو تن�اول املضادات  املع�دة 
الحيوي�ة أو العدوى املعدية 
املعوية إىل اإلرضار بالفلورا 

لصال�ح  الصحي�ة  املعوي�ة 
البكتريا غر املرغوب فيها.

األكل برسعة:
عن�د بل�ع الطع�ام برسعة 
تدخ�ل كمي�ات كب�رة من 
ولذل�ك  املع�دة،  إىل  اله�واء 
يجب عىل امل�رء أخذ وقته يف 
مضغ الطع�ام وبلعه، وهو 
ما يس�اعد املعدة عىل هضم 

الطعام بسهولة أكرب.
التقلبات الهرمونية:

يمكن أن تح�دث انتفاخات 
البطن مع الدورة الشهرية، 
ع�ادة قبله�ا أو خالله�ا أو 
أثناء الحم�ل، ويؤثر التغير 
الهرمون�ي أيضاً عىل عملية 
األمع�اء  ويجع�ل  الهض�م 

بطيئة.
اضطرابات يف الجهاز 

الهضمي:
انتفاخات  أن ترج�ع  يمكن 
واملؤمل�ة  الش�ديدة  البط�ن 
خط�ورة،  أكث�ر  ألس�باب 
يف  املزم�ن  االلته�اب  مث�ل 
البنكري�اس أو وجود مرض 

يف األمعاء.

تطّوع املئات من طالب الطب ملساعدة 
املستش�فيات التش�يكية الت�ي تع�ج 
بم�رىض كورون�ا وتعان�ي أح�د أعىل 

معدالت اإلصابة يف العالم.
س�كر  فحوص�ات  االطب�اء  ويج�ري 
الدم مل�رىض ُوضع لهم جه�از تنفس 

اصطناعي.   
وال يلب�ث الطلب�ة أن تنتق�ل إىل غرفة 
أخ�رى يف وح�دة العناي�ة املرك�زة يف 

العام�ة  ب�راغ  جامع�ة  مستش�فى 
للمس�اعدة يف إطع�ام رج�ل مس�ن ال 
يتوق�ف عن الس�عال ويعاني صعوبة 

يف التنفس.   
وأفاد الطلبة بأنهم بدأوا العمل يف هذا 
املستش�فى »يف بداي�ة تري�ن الثاني 

بسبب النقص يف الطاقم املساعد«.   
إن »إذا ل�م تك�ن املمرض�ات  وقال�و 
بحاجة إيلّ، فغالبا ما يسمح يل األطباء 

بتنفيذ إج�راءات طبية مختلفة، وهو 
أمر م�ا كان ليت�اح يل كطالبة«، فيما 
اعت�ربوا أن ه�ذه التجرب�ة »ال تق�در 
بثمن« بالنس�بة إىل هذه الش�ابة التي 

تأمل يف أن تصبح طبيبة ذات يوم. 
وس�جلت التش�يك أعىل معدل وفيات 
يوم�ي للف�رد يف أوروب�ا ع�ىل م�دى 
أس�ابيع عدة يف ترين األول وترين 
الثاني، وكان معدل اإلصابات يف األيام 

أسباب انتفاخ البطن المفاجئ.. بعضها خطير

دراسة تزعم أن كورونا قد يسبب تلفا في الدماغ

باحثون يحددون طريقة انتشار 
الفيروسات في الخاليا البشرية

زعمت دراس�ة أن مرض »كوفيد-19« 
ق�د يس�بب تلف�ا يف الدم�اغ مرتبط�ا 
بالس�كتات الدماغية بس�بب مقاومة 

جسمك للفروس.
وتوصلت األبحاث إىل أن عدوى فروس 
كورونا قد تس�بب استجابة التهابية يف 
الدماغ، ما يؤدي إىل تلف يشبه السكتة 

الدماغية يف مناطق معينة.
واستخدم باحثون من املعاهد الوطنية 
بالرن�ني  للتصوي�ر  ماس�حا  للصح�ة 
املغناطي�ي، ووجدوا تلف�ا يف البصلة 

الش�مية يف الدماغ وأيضا تلفا يف جذع 
الدماغ.

ف�روس  وج�ود  لع�دم  ونظ�را 
كورون�ا يف األنس�جة، توصل�وا 
إىل اس�تنتاج مف�اده أن الرضر 
ناتج عن »اس�تجابة الجس�م 

االلتهابية للفروس«.
أرضارا  الباحث�ون  ووج�د 
ترق�ق وت�رسب  ناجم�ة ع�ن 

األوعي�ة الدموي�ة يف الدم�اغ، يف 
عينات من مرىض كافحوا فروس 

كورونا.
ولك�ن الدراس�ة كش�فت أن الرضر ال 

يب�دو أن�ه مرتب�ط بأع�راض »نق�ص 
األكسجني«.

وقال أفين�درا ناث، املدي�ر الرسيري يف 
املعهد الوطن�ي لالضطرابات العصبية 
الرئيي  الدماغي�ة، واملع�د  والس�كتة 
للدراس�ة: »وجدن�ا أن أدمغ�ة املرىض 
SARS- بع�دوى  يصاب�ون  الذي�ن 

CoV-2، ق�د تكون 
ض�ة  عر

لتلف األوعية الدموية الدقيقة«.
وكتب يف مجلة New England الطبية: 
»نتائجن�ا تش�ر إىل أن ه�ذا ق�د يكون 
بس�بب اس�تجابة الجس�م االلتهابي�ة 
للفروس. نأمل أن تساعد هذه النتائج 
األطب�اء ع�ىل فه�م النط�اق الكام�ل 
للمش�اكل التي قد يعاني منها املرىض، 
حتى نتمكن من التوصل إىل عالجات 

أفضل«.

ابتك�ر فريق م�ن الباحث�ني يف مجال 
كامربي�دج  بجامع�ة  الرسط�ان 
الربيطاني�ة تقني�ة حوس�بية جديدة 
تتيح لألطباء اس�تئصال خزعات أقل 
م�ن امل�رىض والتوص�ل لنتات�ج أكثر 
دقة يف تش�خيص األمراض املختلفة.

وأفادت الدراسة التي أوردتها الدورية 
العلمي�ة »يوروبي�ان راديولوجي« أن 
التقنية الحوسبية الجديدة التي تجمع 

ب�ني التصوير باألش�عة املقطعية 
والتصوي�ر باملوج�ات فوق 

الصوتي�ة تق�دم صورة 
برصي����ة لألطب�اء 

يمكنه�م  بحي�ث 
تش�خيص 

م  ا ر و أل ا

الرسطانية اعتم�اداً عىل عدد أقل من 
الخزع�ات الت�ي يتم اس�تئصالها من 
الحصول  أن  الباحثون  املرىض.ويؤكد 
عىل عينات م�ن مختلف الخاليا داخل 
ال�ورم الرسطاني يس�اعد يف التوصل 
إىل أفضل عالج للمرىض، نظراً ألن كل 
نوعي�ة من الخاليا تس�تجيب بش�كل 
مختلف لس�بل العالج املختلفة.ونقل 
املوق�ع اإللكرون�ي »س�اينس دييل« 
املتخص�ص يف التكنولوجيا عن 
الباح�ث لوس�يان بر من 
رسطان  عالج  برنامج 
بجامع�ة  املبي�ض 
إن  كامربيدج قوله 
استخدام التقنية 
يف  الجدي�دة 

جم�ع عينات م�ن األورام يس�اعد يف 
الحص�ول ع�ىل الخالي�ا الرسطاني�ة 
املتنوعة داخل الورم.ويؤكد الباحثون 
أن التقني�ة الجدي�دة تمث�ل »عالم�ة 

فارق�ة يف عملية االس�تئصال الدقيق 
يت�م  وس�وف  األنس�جة،  لعين�ات 
اس�تخدام ه�ذه التقني�ة ع�ىل نطاق 

أوسع يف األبحاث الرسيرية«.

اعتربت الجمعية األملانية لطب األطفال واملراهقني إن استنش�اق البخار 
يس�اعد عىل مواجهة الزكام لدى األطفال؛ حيث يعمل ترطيب األغش�ية 

املخاطية عىل إذابة املخاط، ومن ثم يمكن طرده بصورة أفضل.
وأوضح�ت الجمعية أنه يتم ملء إن�اء به ماء داىفء تراوح درجة 
حرارت�ه ب�ني 42 و45 مئوية، مش�رة إىل أنه م�ن املثايل قياس 
درج�ة الح�رارة بالرموم�ر.ويف الخط�وة التالية يت�م تغطية 
ال�رأس بمنش�فة واستنش�اق البخ�ار مل�دة ال تزيد ع�ىل 3 إىل 
5 دقائ�ق ليش�عر بعدها الطف�ل بتحس�ن.ومن األفضل عدم 
إضافة زيوت طّيارة كتلك املستخلصة من األوكالبتوس مثالً، 
نظراً ألنها قد تتسّبب يف تهيج املسالك التنفسية لدى الطفل 

وشعوره بضيق يف التنفس.
وم�ن ناحية أخرى، تمثل أجهزة االستنش�اق ذات جزء الفم 
واألن�ف خياراً جي�داً ملواجهة ال�زكام، خاصة ل�دى األطفال 
الصغار، وذلك لعدم وجود خطر اإلصابة بحروق بفعل انسكاب 

املاء الداىفء.

تقنية حوسبية جديدة لتقليل الخزعات التي يحتاجها األطباء لتشخيص األمراض

استنشاق البخار يساعد على 
مواجهة الزكام لدى األطفال

استخدام الكمامة أكثر من مرة يعّرض لمشاكل في التنفس

كيف يتم التمييز بين سرطان الجلد والشامات العادية ؟
ي�ويص األطب�اء ب�رضورة مراقب�ة الش�امات 
املوجودة عىل الجلد الكتشاف أي تغرات تشر 
إىل اإلصابة بالرسطان، لكن بحًثا جديًدا يش�ر 
إىل أن الورم امليالنيني، وهو الشكل األكثر فتًكا 
لرسطان الجلد، غالًبا ما يتطور كبقعة جديدة 
وليس عىل الش�امات املوجودة.وتشر الدراسة 
إىل أن أكثر من 70% م�ن األورام امليالنينية تبدأ 
عىل شكل شامات جديدة، و تسلط الضوء عىل 
الحاج�ة إىل فح�ص البرة بانتظ�ام بحًثا عن 
عالمات وش�امات جدي�د، باإلضاف�ة إىل إبقاء 

الشامات املوجودة تحت السيطرة.
وقام باحث�ون من إيطالي�ا واليونان بمراجعة 
38 دراس�ة حول األورام امليالنينية، واكتشفوا 
أن أقل من ثلثها تطور من الشامات املوجودة. 
أما الغالبية العظمى – 71% - ظهرت يف الواقع 
كبق�ع جديدة ع�ىل الجل�د. واألورام امليالنينية 
التي تش�كلت يف الش�امات املوج�ودة كانت يف 
الواقع أرق من تلك التي تشكلت كبقع جديدة.
وقال�ت املؤلف�ة الرئيس�ية للدراس�ة كاترين�ا 
لونغ�و، أخصائية األم�راض الجلدية يف جامعة 
مودين�ا وريجي�و إيميليا يف إيطالي�ا »يمكن أن 
تشر هذه النتائج إىل أن املرىض الذين يراقبون 
الش�امات املوجودة لديهم بحًثا ع�ن التغرات 
املش�بوهة يمكنه�م اكتش�اف رسط�ان الجلد 

يف مراحل�ه املبكرة عندم�ا يكون أكث�ر قابلية 
للعالج«.وأضاف�ت » نظرًا ألنه م�ن املرجح أن 
يظهر املرض كنمو جدي�د، فمن املهم للجميع 
أن يتعرف�وا ع�ىل جمي�ع الش�امات املوجودة 

ع�ىل جلده�م، وأن يبحثوا ليس فق�ط عن أي 
تغيرات يف تلك الش�امات، ولك�ن أيًضا عن أي 
بقع جديدة قد تظهر لديهم«.ويحدث رسطان 

الجلد عندما تترضر خاليا الجلد بفعل األش�عة 
فوق البنفس�جية، ويمكن أن يش�كل اكتشاف 
العالم�ات املبك�رة للم�رض فرًقا كب�ًرا عندما 
يتعلق األم�ر بالبقاء عىل قي�د الحياة، وينصح 
الخ�رباء بفح�ص الب�رة بحًث�ا ع�ن عالمات 
ظهور ش�امات جديدة أو تغرات يف الش�امات 
املوجودة كل شهرين.ويمكن أن يظهر رسطان 
الجل�د يف أي م�كان من الجس�م، ولكن�ه أكثر 
ش�يوًعا يف الظهر والساقني والذراعني والوجه، 
ويمكن أن تنت�ر األورام امليالنينية إىل أعضاء 

أخرى يف الجسم مما يجعلها أكثر فتًكا.
وأكث�ر م�ؤرشات رسط�ان الجل�د ش�يوًعا هو 
ظه�ور ش�امة جدي�دة أو تغي�ر يف الش�امة 
املوج�ودة، والش�امات التي يج�ب الحذر منها 

هي التي:
يكرب حجمها
يتغر شكلها

يتغر لونها
تنزف أو تتقر

تسبب حكة أو ألم
وعند ظهور ش�امة جديدة أو ح�دوث أي تغر 
من التغرات الس�ابقة عىل ش�امة موجودة يف 
الجسم بشكل مسبق، فيجب مراجعة الطبيب 

عىل الفور لفحصها والتأكد من طبيعتها.

كش�ف  يف  م�رة  ألول  الباحث�ون  نج�ح 
الطريق�ة الت�ي تتمكن بها الفروس�ات 
م�ن إصاب�ة الجس�م الب�رى بفروس 
ش�لل األطفال وف�روس الربد الش�ائع.

 time ووفق�ا لتقرير لش�بكة تايمز ن�او
now news ح�دد الباحث�ون كي�ف تؤث�ر 
الفروسات عىل الخاليا البرية من خالل 
الجينية.والفروس�ات  ش�فرتها  »تغليف« 
عب�ارة عن مجموعة كبرة م�ن امليكروبات 
املع�روف عنها أنها تس�بب بعًض�ا من أكثر 
العال�م. ح�ول  وخط�ورة  فت�ًكا  اإلصاب�ات 

وتس�ببت الفروس�ات مث�ل اإليب�وال وزي�كا 
وف�روس نق�ص املناع�ة البري�ة وغره�ا يف 
ح�دوث أزمة صحية عاملي�ة حتى العام�ل املمرض 

الذي تسبب يف الوباء الحايل كوفيد 19، هو فروس.
وألول م�رة، ح�دد الباحثون كيف يمكن لفروس�ات 
مثل فروس ش�لل األطفال وفروس الربد الشائع أن 
»تحزم« ش�فرتها الجينية ، مما يس�مح لها بإصابة 
 PLOS مجل�ة  يف  الدراس�ة  نتائ�ج  الخاليا.وُن�رت 
Pathogens وأجرى الدراس�ة فريق من جامعة ليدز 

ويورك الربيطانية وتفتح النتائج إمكانية أن يساعد 
األدوية أو العوامل املضادة للفروس�ات يف وقف مثل 
هذه العدوى.ووفًقا للربوفيسور بير ستوكيل، املدير 
السابق ملركز أستربي للبيولوجيا الجزيئية اإلنشائية 
يف لي�دز، وال�ذي أرشف جزئًي�ا ع�ىل الدراس�ة م�ع 
الربوفيسور ريدون تواروك من يورك، »هذه الدراسة 
مهمة للغاي�ة نظرًا للطريقة التي تغ�ر بها تفكرنا 
حول كيفي�ة التحكم بعض األمراض الفروس�ية إذا 
تمكن�ا من تعطي�ل آلية تكوين الفروس�ات ، فهناك 

القدرة عىل إيقاف العدوى يف مساراتها«.
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بريطاني  كوميدي  فنان  طلبها  غريبة  أمنية 
لألسود  جسده  إطعام  يتم  أن  وهي  شهري 
حيوان  حديقة  يف  الجائعة  بالحيوانات  رأفة 
رفضت  لندن  حيوان  حديقة  أن  غري  لندن، 
أن  يف  الغريبة  »ريكي جريفيه«  رغبة  تحقيق 
يمكن  سليمة  وجبة  ليس  ألنه  األسود  تأكله 
الكوميديا  نجم  للحيوانات.وفكر  تقديمها 
املوت  يفضل  التي  للكيفية  أمنيته  يف  مؤخًرا 
لألسود  جثته  إطعام  يف  يرغب  إنه  وقال  بها، 
من  تعاني  التي  للحيوانات  شيئًا  ليعطي 
الجوع ونقص الغذاء، وفقا ملوقع صدى البلد.
يف  العمليات  رئيس  إنجالند«  »كاثرين  وقالت 
»أظن  صن:  ذا  لصحيفة   ZSL London Zoo
أن ريكي قد يكون طعاًما مرهًقا بعض اليشء 
حديقة  يف  إننا  ألسودنا.وأضافت:  بالنسبة 

إذا  لذا  اإلغالق،  بسبب  ماليًا  نكافح  الحيوان 
أراد أي شخص »فعل يشء ما »فنحن نرحب 
أسودنا  إطعام  التي ستساعدنا يف  بالتربعات 
عىل نظام غذائي أكثر مالءمة.وأوضح ريكي 
سابًقا لكونان أوبراين: »اعتقدت أنه سيكون 
حيوان  حديقة  يف  األسود  إطعام  الجيد  من 
ال  فاإلنسان  لهم،  مفيًدا  سيكون  وأنه  لندن، 
يشء  كل  نأخذ  إننا  حوله،  ملن  يشء  أي  يرد 
ألنفسنا  هو  نفعله  ما  وكل  العالم،  هذا  من 
فقط، نحن لسنا حتى طعاًما ألشياء أخرى«.
يف  كبريًا  نجاًحا  جريفيه  ريكي  النجم  وحقق 
السنوات القليلة املاضية ملسلسله بعد الحياة 
عىل Netflix، يف أواخر العام املايض، وأكد أنه 
انتهى من كتابة السلسلة الثالثة، مما أعطى 

املعجبني نظرة خاطفة عىل السيناريو.

»الحاجة أم اإلخرتاع« حقق زوجان بريطانيان املعنى الحريف لهذه املقولة، حيث 
مربح  عمل  إىل  وتحويلها  شعرهما،  تساقط  مشكلة  من  اإلستفادة  قررا 

حقق لهم ثروة باملاليني ىف سنوات قليلة، وجرب مات ووترمان »44 
باهظة  املنتجات  عاماً« وزوجته جيل »46 عاماً« عدد كبري من 

عىل  العمل  فقررا  جدوى،  دون  الشعر  تساقط  ملحاربة  الثمن 
ىف  سحرية  خلطة  الزوجان  بهما.وابتكر  خاص  شامبو  إنتاج 
املنزل باستخدام الكافيني ومستخلص إكليل الجبل والبيوتني 

نمو  بتعزيز  معروفة  مكونات  وكلها  الرتمس،  وبروتني 
الشعر، وبدءا ببيع منتجهما عىل موقع »أمازون« األمريكي 
الذى   ،«  Watermans« أسم  املنتج  عيل  وأطلقا  الشهري، 

حقق نجاح كبري وأصبح يباع منه عبوتني يف الدقيقة، وفقا 
لصحيفة مريور الربيطانية.ويبلغ سعر عبوة الشامبو 13.95 

الشامبو مع  جنيه إسرتليني »17.5 دوالر«، يف حني تصل قيمة 
أكثر  أصبح  والذي  »31 دوالر«،  إسرتليني  إىل 24.95 جنيه  البلسم 
العناية  منتجات  بني  عنها  البحث  يتم  التي  التجارية  العالمات 

العديد من مرىض  الشامبو  العالم، وساعد  يف  بالشعر 
من  يعانون  الذين  الرسطان  مرىض  وحتى  الثعلبة 

تساقط الشعر نتيجة العالج الكيماوي.

ىف  العم  أبناء  من  اثنان  حصل 
جائزة  عىل  مؤخًرا  هولندية  بلدة 
إىل منزل  قديم  مياه  برج  لتحويل 
حيث  لعائالتهم،  وأنيق  حديث 
منزل  يف  ولينارت،  سفني  نشأ 
بجوار برج املياه القديم يف مدينة 
الهولندية،   Nieuw-Lekkerland
واعتادا أن يلعبا حول الربج وهما 
عام  ىف  لذلك  الطفولة،  مرحلة  يف 
سيتم  أنه  سمعوا  عندما   ،2011
طرحه للبيع يف مزايده، قررا اتخاذ 
بمبلغ  املزايدة  ودخلوا  موقف، 
200 ألف يورو، والذى كان كافيًا، 
ليصبح االثنان مالكني لهذا املبنى 

1915.سفني  عام  منذ  املهجور 
بتحويل  يحلمان  كانا  ولينارت 
برج املياه إىل منزل ىف غضون عقد 
االثنان  حصل  وقد  الزمن،   من 
عىل جائزة برج املياه لعام 2020، 
لربج  تحويل  ألفضل  جائزة  وهي 
ابنا  يتزوج  تاريخي.ولم  مياه 
املياه  برج  اشرتيا  عندما  العم 
يعرفان  كانا  لكنهما   ، القديم 
يريدان  الذي  املكان  هو  هذا  أن 
عندما  أطفالهما،  تربية  فيه 
كشفوا  حيث  بأزواجهما،  التقوا 
محظوظني  وكانوا  نواياهم  عن 
حيث  الالزم،  الدعم  كل  لتلقي 

القديم  املبنى  تحويل  من  تمكنا 
يف  لعائلتني،  مناسبة  منزل  إىل 
موقع  وفق  ممكن،  وقت  أرسع 
لينارت  oddity central.وقرر 
الربج  إىل  االنتقال  أريان  وزوجته 
هدفهم،  وحققوا  حملها،  بمجرد 
موعد  من  أسبوعني  قبل  ولكن 
الزوجان  قرر  ابنتهما،  والدة 
يف  الجديد،  منزلهما  إىل  االنتقال 
فلم  الربج،  من  الثالث  الطابق 
يكن صعود الساللم الطويلة أمرا 
الحامل،  ألريان  بالنسبة  مثاليا 
الكرز  قطف  آلة  استأجروا  لذلك 
ونقلوها إىل نافذة منزلها الجديد، 

وقت  يف  كوجي،  ابنتهما،  وولدت 
الحق من ذلك اليوم، قبل أسبوعني 

من املوعد املحدد.
الجزء  تغيري  تم  فقد  اليوم،  أما 
بالكامل،  املياه  برج  من  الداخيل 
العنارص  من  مزيجا  ويضم 
الصناعية القوية مع ملسة ريفية 
ابنى  عىل  كان  ولكن  وطبيعية، 
العم القيام بكل يشء من البداية، 
واألسالك  السباكة  ذلك  ىف  بما 
يستحق  األمر  وكان  الكهربائية، 
تعيش  حيث  العمل،  هذا  كل 
العائلتان اآلن ىف أحد أروع املنازل 

ىف هولندا. .

من الواضح أن سيادة الشعب اليوم ، تصطدم بعدة عقبات ،ومحددات 
الذي  املفهوم  أهم ركائز  الشعب وتفقده  ،أفقدت  ،وموضوعية  ،واقعية 

يكافح ألجله .
بأنه  عنه   ُ يُعربرَّ والذي  الشعب  لسيادة   القانوني  املفهوم  هنا  أعني  وال 
)مصدر السلطات( ، بقدر ما أعني املفهوم الفلسفي الذي ))يشكل البعد 
الروحي للواقع ترتيباً وتنظيماً (( بحسب الفيلسوف الفرنيس )دولوز( 

ويقضمها   ، بنفسه  ينقصها   ، منقوصة  الشعب  سيادة  أن  فالواقع 
التحوالت  مخاضات  عليه  فرضتها  لغايات  وتنازالته  بتفويضاته 
السياسية واملجتمعية ، وما أفرزته من نتائج عصفت بأمنه واستنزفت 

مقدراته يف محطات عصيبة من عمره.
جعلت من قضم الشعب لسيادته واجتزائه لها،  أمراً 

مستساغاً تكسوه حلة منطقية.
وال أعني هنا الشعب العراقي وحده ، بل األعم األغلب 

من شعوب العالم.
وعىل مايبدو أن من أهم تلك املحددات ؛ هي )سيادة 

القانون( ليربز السؤال هنا َمْن سيُد َمْن ؟
وبالطبع أن من أراد أن يُقيص هذه الجدلية عن )الدور 
يختلج  اضطراباً  ثمة  بأن  اإلذعان  عىل  مرغم  فهو   )
العالقة بني القوانني الوضعية وإرادة الشعب الواقعية 
.فالسيادة بمفهومها الذي يأبى الخنوع ، تلزم الشعب 
من جهة أخرى بالخنوع والخضوع لسيادة القانون .
تعني  املجتمع  يف  الحرية  لوك(؛))إن  )جون  يقول 

عىل  تنطبق  ترشيعية  هيأة  تصدرها  التي  للقوانني  فقط  الخضوع 
الجميع((

وهنا يربز عقد التوافق والرتايض بني الشعب والهيأة الترشيعية،  لريتيض 
الشعب لنفسه موارد محددة من الخضوع ، يعتقد أنها توفر له السيادة 

بمعناها القانوني )أي النظام(
فغاية القانون هو النظام وغاية الشعب هي ثمرة. ذلك النظام .

فإن فسدت تلك الثمرة كانت أشد فتكاً بالشعب ، وكان لزاماً عليه حينها 
أن يبحث عن ترشيعات تعزز من سيادته، ال أن تكون لها سيادة مستقلة 

عن سيادته.
إخفاقات  تراكم  أن  إال   ، البداية  منذ  يكون  أن  ينبغي  ما  هذا  كان  وإن 
القوانني الوضعية كلما أصابت الشعوب بنكسة وخيبة أمل عززت لديها 
تحظى  أن  يراد  التي  القوانني  أو  الترشيعات  أكثر  أن  واإليمان  القناعة 
التي  ، البد أن تصدر من جهة هي يف األصل صاحبة السيادة  بالسيادة 

تعلو عىل سيادة الشعب .
بل صادرة من الجهة التي تهب الشعوب السيادة  وتشعرها بالكرامة يف 
كل حيثية من حيثيات الترشيع وهو خالق الكون ومدبره ومربيه جلت 

قدرته.

»سيادة الشعب أم الدولة«

ماجد الشويلي

يحوالن برج مياه قديما إلى منزل عائلي مريح !

يطالب بإطعام جسده لألسود بعد وفاته !

التيار  انقطاع  إىل  الشديدة  الثلجية  العواصف  أدت 
شمايل  أكيتا  محافظة  يف  منزل  ألف   34 عن  الكهربائي 
استعادة  للكهرباء عىل  توهوكو  وتعمل رشكة  اليابان، 
صعبة.وحذر  مناخية  ظروف  وسط  الكهربائي  التيار 
مسؤولو الطقس من تساقط املزيد من الثلوج يف منطقة 
اليابان. بحر  امتداد  عىل  أخرى  ومناطق  هوكوريكو 

شتوي  ضغط  نظام  إن  الجوية  األرصاد  وكالة  وتقول 
قوي وكتلة هواء شديدة الربودة تسببا يف تساقط كميات 

هوكوريكو  منطقة  يف  الثلوج  من  كبرية 
ومحافظة نييغاتا بشكل رئييس.وشهدت 
نييغاتا  بمحافظة  إيتويغاوا  مدينة 
تساقط ثلوج بلغ ارتفاعها 26 سنتيمرتا 
والساعة  صباحا  الحادية  الساعة  بني 
األرصاد  وكالة  صباحا.ونرشت  الرابعة 
كميات  تساقط  عن  معلومات  الجوية 
يف  التسبب  يمكنها  الثلوج  من  كبرية 
حدوث اضطرابات هائلة يف حركة املرور.

وتقول الوكالة إن نظام الضغط الشتوي 
اليوم  أن يستمر حتى صباح  املرجح  من 
الثلوج  تساقط  املتوقع  ومن  االثنني. 

بشكل رئييس عىل املناطق املطلة عىل ساحل بحر اليابان 
من شمايل إىل غربي البالد.كما انه يتوقع تساقط الثلوج 
بشكل متقطع وغزير يف منطقة هوكوريكو ومحافظة 
صباح  حتى  الوضع  هذا  يستمر  أن  نييغاتا.ويُتوقع 
إىل  مرتني  من  بالفعل  الثلوج  سمك  بلغ  الثالثاء.وقد 
تسع مرات مستوى املتوسط السنوي يف بعض املناطق 
تشوغوكو،  منطقة  إىل  توهوكو  منطقة  من  الساحلية 

بحسب موقع »اليابان بالعربي

 زوجان يربحان من تساقط الثلوج تتسبب بانقطاع التيار الكهربائي عن اليابان !
الشعر ماليين الدوالرات !

بونسيتو  ميا  هرعت  نيويورك  بمدينة  فندق  بهو  يف 
برسقة  إياه  متهمة  أفريقية  أصول  من  مراهق  نحو 
كابوس  إىل  تحولت  تبدو  كما  الحادثة  أن  إال  هاتفها، 
والية  يف  الحقاً  اعتقالها  جرى  التي  األمريكية  للفتاة 

كاليفورنيا.
حيث  الحادثة،  وقعت  املايض  ديسمرب  أواخر  يف 

اتهمت بونسيتو كيون هارولد جونيور )14 عاماً(، 
هاتفها  برسقة  بارز،  جاز  موسيقي  نجل  وهو 

مواقع  عىل  فيديو  انترش  والحقاً  املحمول، 
لن  »ال.  ترصخ:  وهي  االجتماعي  التواصل 

أدعه يذهب بعيداً بهاتفي«.
وخالل الفيديو، طلبت بونسيتو املساعدة من 

رجل سمع أنه يعّرف عن نفسه كمدير فندق، ويستمر 
الفيديو يف إظهار املدير يطلب من الشاب إبراز الهاتف 
والحقاً  مزاعمها.  لتأكيد  واضحة  محاولة  يف  املحمول 
وقت  يف  بونسيتو  هاتف  عىل  عثر  أوبر  سائق  أن  تبني 
الفندق،  من  التقطته  وأنها  اليوم،  نفس  من  الحق 

لتواجه بسبب أفعالها اتهامات بالعنرصية والرسقة.
وقال مسؤول يف رشطة نيويورك مطلع عىل القضية إن 
بونسيتو تواجه تهمة محاولة رسقة من الدرجة الثالثة 
ألنها شوهدت يف الفيديو وهي تندفع للمراهق وتحاول 
لم  بونسيتو  إن  املسؤول  وقال  هاتفه.  عىل  االستيالء 
متهمة  ليست  إنها  بعد،  لها  رسمي  اتهام  توجيه  يتم 
بجريمة كراهية أو تحيز »ألنها لم تقل شيئاً عن ذلك«.

»سرقة هاتف« تحّول 
حياتها إلى كابوس!

بعد عامني من ثورانه األخري، استيقظ 
بركان كيلوا يف هاواي مرة أخرى.

حفرة  فوق  التحليق  أثناء 
تمكن   ،Halema›uma›u Crater
للدراسات  األمريكي  املعهد  يف  العلماء 
شقني  فتح  مالحظة  من  الجيولوجية 
الحمم  من  كبرية  كميات  يطلقان 

املتوهجة يف بحرية تشكلت حديثًا.
نرشته  الذي  املذهل  الفيديو  يظهر 
من  تيارات   )magazinegeo( مجلة 
البحرية  يف  تتدفق  الربكانية  الحمم 
وتشكل نافورة »مقببة«، وهي ظاهرة 
االنفجارات  خالل  بالفعل  لوحظت 

السابقة.
الجيولوجي  املسح  هيئة  أوضحت 
تحدث  املقببة  »النوافري  أن  األمريكية 
عندما تخرج الحمم الربكانية برسعة 
يف  كما  أو،  ضيق  شق  أو  فتحة  من 
هذه الحالة، عىل سطح بحرية الحمم 

الربكانية«.
»هذه الظاهرة تشبه إىل حد ما ينبوع 

ماء فوار«.

*    الحلقة الخامسة

من  تبلغ  إيرويز،  جيني  تدعى  بريطانية  حققت  
حواىل  بفقدانها  حقيقية  معجزة  عاًما،   46 العمر 
من  أكثر  إىل  وصل  الذي  وزنها  من  كيلوجرام   100
170 كيلوجراما، حتى أطلق عليها املرأة األكثر نجاًحا 
استغلت  والتى   ،2020 لعام  العالم  يف  الوزن  فقدان  يف 
بعد  حلمها،  لتحقيق  بريطانيا  يف  األوىل  اإلغالق  فرتة 
التنحيف«.كان وزن جيني  اشرتاكها يف برنامج »عالم 
إىل  لجأت  بعدما  وخاصة  الزمن،  من  عقود  لعدة  كبريًا 

أثناء مرورها  والتسلية  للراحة  الطعام كوسيلة  تناول 
بوقت عصيب بعد االنفصال عن زوجها، وقالت جيني 
متحدثة عن تجربتها: »كنت أذهب إىل السوبر ماركت 
يف املساء والصباح الباكر حتى ال يراني أحد، ألنني كنت 
من  عانيت  بعدما  وخاصة  جسمي،  حجم  من  أخجل 
حوادث محرجة بما يف ذلك عدم قدرتي عىل الجلوس يف 
كريس املقهى بسبب وزني«، وفًقا لصحيفة دييل ميل 
األنظمة  من  مجموعة  »جربت  الربيطانية.وأضافت: 

أحصل  لم  لكنني  وزني،  إلنقاص  محاولة  يف  الغذائية 
عىل نتيجة تذكر.. وعندما انضممت إىل مجموعة »عالم 
حيث  ملحوظ،  بشكل  تتغري  األمور  بدأت  التنحيف« 

تعلمت عن خطة تحسني الغذاء وبدأت باتباعها«.
اعتمدت جيني، التي تعيش مع والديها، عادات غذائية 
جديدة تدريجيًا وزادت ثقتها يف اتخاذ خيارات صحية، 
وبعد خسارة أكثر من 100 كجم من وزنها، استعادت 

جيني ثقتها بنفسها، وتعمل اآلن كمقدمة للرعاية، .

تخسر 100 كيلو من وزنها بوقت قياسي!

يف  الجوفية  الحرارية  للطاقة  محطة  أول  وقعت 
 10 مدته  اتفاقاً  أخرياً  املتحدة  باململكة  كورنويل 
سنوات لبيع إمداداتها من الكهرباء إىل 10 آالف 
الطاقة  املحطة  املنطقة.ستوّلد  يف  منزل 
برئين،  من  املياه  مزج  طريق  عن 
أميال  ثالثة  عمق  عىل  يقع  أحدهما 
منطقة  عرب  ماراً  األرض،  جوف  يف 
يحوي  الذي  »بورثوان«  صدع 
وصخور  الساخنة  الحمراء  املياه 
»غوود  ملوقع  وفقاً  الغرانيت، 
نيوز« الكندي. كان تمويل مرشوع 
املصنع املسمى »يونايتد داونز« قد 
القرن الحادي  العقد األول من  بدأ يف 
الخاص  القطاعني  من  بدعم  والعرشين 
والعام.ومن املقرر أن يعمل بكامل طاقته 
يف غضون 12 شهراً، حيث وقعت رشكة 
رشكة  أول  وهي  »ايكوتريسيتي«، 
العالم،  يف  املتجددة  للطاقة 
اتفاقاً لرشاء ثالثة ميغاوات 
الحرارية  الطاقة  من 

الجوفية للمنطقة. قال مؤسس الرشكة، ديل فينس: 
تعد الطاقة الحرارية الجوفية األرضية شكالً مثرياً من 
املتحدة.وهي  اململكة  يف  حالياً  املستغلة  غري  الطاقة 
تتمتع بدور كبري يف خططنا لنزع الكربون من البالد. 
أما ملاذا يجري حفر ثغرة عىل عمق ثالثة أميال، عندما 
تكون األلواح الشمسية وتكنولوجيا توربينات الرياح 
الجوفية  األرض  حرارة  أن  إىل  يعود  فهذا  متوافرة، 
وفيما  الطقس.  عىل  تعتمد  وال  دائم  بشكل  موجودة 
عىل  االعتماد  يمكن  ال  كثرية  برياح  كورنويل  تتمتع 

وجود الشمس كأمر ثابت.

نافورة نار
 في بحيرة حمم !

أول مصنع للطاقة الحرارية الجوفية !
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