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غضب عراقي إزاء »التمدد األجنبي« وآمال 
معلّقة على دور برلماني حاسم

الحكومة تراوغ الرأي العام

المراقب العراقي/ المحرر السياسي...
املماطل�ة والتس��رّ وازدواجي�ة املعايري، 
دتها حكومة مصطفى  كلها صفات جسرّ
امللف�ات  م�ع  التعام�ل  يف  الكاظم�ي، 
الحرجة التي يرزح العراق تحت وطأتها، 
ة« التي اتبعتها  جراء السياس�ات »الهشرّ
»جوق�ة الناش�طني«، التي تدي�ر الدولة 
بكافة مفاصلها، حسبما يرى مراقبون 

للشأن السيايس.
ات الش�ائكة الت�ي تؤررّق  ومن ب�ني امللفرّ
العراقي�ني، ه�و التعاط�ي م�ع القوات 
األجنبية املتواجدة عىل األرايض العراقية 
دون غطاء رشعي، بعدما صورّت مجلس 
الن�واب يف الخام�س من كان�ون الثاني 
2020، عىل قرار ُيل�زم الحكومة بالعمل 
ع�ىل جدول�ة إخ�راج الق�وات األجنبي�ة 

بكافة صنوفها من األرايض العراقية.
�ل حكوم�ة الكاظمي  وغالب�اً م�ا تتنصرّ
الت�ي  الحرج�ة  الق�رارت  تبن�ي  م�ن 
تتخذها يف الخف�اء، وآخرها إعالن حلف 
ش�مال األطل�ي »النات�و«، رف�ع تعداد 
قوات�ه يف الع�راق إىل ثماني�ة أضعاف، إذ 
�ات مقررّب�ة  أطلق�ت ش�خصيات ومنصرّ
م�ن الكاظم�ي، حمل�ة ش�عواء إلخالء 
مس�ؤوليتها م�ن انتهاك الناتو لس�يادة 

العراق.
ونفى مستش�ار األم�ن الوطني العراقي 
قاسم األعرجي أن يكون العراق قد اتفق 
م�ع حل�ف ش�مال األطلي ع�ىل زيادة 

أعداد مدربيه يف العراق.
وش�دد األعرجي عىل عدم وج�ود اتفاق 
م�ن ه�ذا الن�وع م�ع النات�و قائ�ال إن 
الحلف يعمل يف البالد بموافقة الحكومة 
العراقية وبالتنس�يق معها، وإن مهمته 

استشارية وتدريبية وليست قتالية.
بع�د  األعرج�ي  ترصيح�ات  وج�اءت 

إع�الن األمني الع�ام لحل�ف الناتو ينس 
ستولتنربغ الخميس املايض، زيادة عدد 
أف�راد بعثة الحل�ف يف الع�راق من 500 

جندي إىل 4 آالف.
بي�د أن قائد بعثة حلف ش�مال األطلي 
يف الع�راق، بيري أوس�لن، ق�ال الحقاً إن 
أي زيادة يف ع�دد البعثة رهينة بموافقة 
الحكوم�ة العراقية. فيم�ا فتحت وزارة 
الدف�اع األمريكي�ة »البنتاغ�ون«، الباب 
أمام إمكانية إرس�ال املزي�د من القوات 
إىل ال�رق األوس�ط كج�زء م�ن مهمة 
»النات�و«، بذريعة دعم القوات العراقية، 
وضمان عدم عودة »داعش« مرة أخرى.

وحول هذا امللف يقول املختص بالش�أن 
ل�«املراق�ب  العكي�ي  صب�اح  األمن�ي 
العراق�ي«، إن »قائ�د حل�ف الناتو أعلن 
ع�ن زيادة يف أعداد قوات�ه، لكنه لم يبني 
ه�ل ه�ذه الق�وات قتالي�ة أم تتألف من 
مس�تدركاً:  ومدرب�ني«،  مستش�ارين 
»وبعد ذلك قال مستش�ار األمن القومي 
قاس�م األعرجي، إن ذلك جاء بطلب من 

الحكومة العراقية«.
ويضي�ف العكي�ي أن »الحاك�م عىل هذا 
األمر هو األطر الدس�تورية، فهل تمتلك 
الحكومة صالحيات لجلب قوات أجنبية 
مقاتلة«، مش�دداً عىل أن »طلب إرس�ال 

قوات هو ج�زء من اختص�اص الربملان 
العراقي«.

ويرى العكيي أن ترصيح األعرجي »جاء 
لحفظ ماء وجه حلف الناتو بشأن زيادة 
أع�داده، الذي تزامن م�ع قصف أربيل«، 
مبين�اً أن »هناك غموض�اً يلف هذا األمر 
وعىل الجه�ات املس�ؤولة أن تكون أكثر 

وضوحاً«.
ويؤك�د العكيي »رضورة أن يكون هناك 
دور للجن�ة األمن والدف�اع النيابية، من 
خ�الل اس�تجواب القائد الع�ام للقوات 
املس�لحة ووزير الدفاع ومستشار األمن 

القومي«.

ويأت�ي ذل�ك يف وقت ص�وت فيه مجلس 
النواب، خالل جلسة اس�تثنائية عقدها 
يف الخام�س م�ن كانون الثان�ي 2020، 
ع�ىل ق�رار ُيل�زم الحكوم�ة بالعمل عىل 
جدول�ة إخ�راج الق�وات األجنبي�ة م�ن 
العراق، ومنعها من استخدام أرض البالد 
وس�مائها ومياهه�ا، لتنفيذ أي�ة أعمال 

عدائية تجاه دول الجوار الجغرايف.
جدي�ر بالذكر أن ق�رار الربمل�ان، حظي 
بتأييد ش�عبي واس�ع، تمثرّل بتظاهرات 
ب�«ط�رد  طالب�ت  غاضب�ة،  مليوني�ة 
االحت�الل« الس�يما بع�د عملي�ة اغتيال 

قادة النرص.

المراقب العراقي/بغداد...
كش�فت اللجن�ة االقتصادية النيابية، ام�س األربعاء، 
عن وجود حراك برملاني لحس�م سلم الرواتب، وانهاء 

التفاوت بني املوظفني.
وقال�ت عض�و اللجنة ندى ش�اكر ج�ودت يف ترصيح 
صحف�ي  إن »توحي�د س�لم الروات�ب يف املؤسس�ات 
والوزارات الحكومية العراقية، يكتس�ب أهمية كبرية 
يف أنه يمثل  بداية إلنهاء سلس�لة تعقيدات  كبرية من 
ناحية الرواتب، اعتمادا عىل الشهادة وسنوات الخدمة  
للموظف�ني ما يعطي إنصافا وعدالة للجميع من دون 
استثناء بغض النظر عن الوزارات التي ينتمون إليها«.

وأضافت، أن »جهد مجلس النواب كان خالل األسابيع 
املاضي�ة، منصبا بش�كل مبارش وأس�ايس عىل قانون 
املوازن�ة باعتب�اره م�ن القوان�ني الحيوي�ة والهامة، 

والتي فيها الكثري من التعقيدات، وهذا س�بب أسايس 
يف تأخري حس�مه حت�ى اآلن لكن بمج�رد االنتهاء من 
قانون املوازنة والتصويت عليه، سيوجه االهتمام عىل 
بقي�ة القوانني وامللفات األخرى ومنها س�لم الرواتب، 

ولكن حتى اآلن لم يتم طرحه«.
وأش�ارت إىل أن »هن�اك جدية لدى الكث�ري من أعضاء 
مجلس النواب، بحسم سلم الرواتب إذا جاء من أروقة 
الحكوم�ة، وحم�ل يف ثناياه حل�وال ملل�ف التفاوت يف 
الرواتب بني املوظفني«، مؤكدة أن »العدالة واإلنصاف 

أمر بالغ األهمية«.
ولفتت إىل أن »الكرة اآلن يف ملعب الحكومة التي عليها 
أن ت�رع يف حس�م س�لم الرواتب وترس�له إىل أروقة 
املجل�س ملناقش�ته والتصوي�ت عليه يف أق�رب فرصة 

ممكنة«.

المراقب العراقي/بغداد...
لوحت خلية األزمة النيابية، ام�س األربعاء، بإمكانية 
تأجيل موعد االنتخابات املبكرة بسبب الوضع الوبائي 

وانتشار الساللة الجديدة لفريوس كورونا.
وق�ال عضو اللجن�ة النائب رياض محم�د  يف ترصيح 
صحفي تابعته »املراقب العراقي« إن »مطلع االسبوع 
املقبل س�تصل لقاح�ات كورونا، وس�يتم اعطاء هذه 
اللقاحات من 3 اىل 7 مليون جرعة، وهذا سوف يحسن 

من الوضع الوبائي بصورة كبرية«.
وأضاف، أن »يف حال فقدان السيطرة عىل انتشار وباء 
كورونا، فس�يكون ذل�ك مؤثراً عىل موع�د االنتخابات 
املبكرة، وقد يكون س�بباً يف تأجيلها إىل موعد آخر، أما 
بقاء املوقف الوبائي عىل الوضع الحايل فس�يتم إجراء 

االنتخابات يف موعدها املقرر«.
ولف�ت اىل ان »اج�راء االنتخاب�ات الربملاني�ة بش�كل 

الك�ون�ي، يتطلب وج�ود حكومة إلك�وني�ة، ونحن 
يف الع�راق نفتقد له�ذه الحكومة، خصوص�اً أن اجراء 
االنتخابات الربملانية بش�كل الك�وني، س�يثري الكثري 

من الشكوك واالع�اض عليها«.

المراقب العراقي/بغداد...
اكدت لجنة االمن والدفاع النيابية ، امس 
االربعاء، عن تثبيت ملف اصالح الطائرات 

العراقية يف موازنة 2021.
وق�ال عضو اللجن�ة النائب عب�د الخالق 
تابعت�ه  صحف�ي  ترصي�ح  يف  الع�زاوي 
»املراق�ب العراق�ي« ان  »الع�راق يمل�ك 
اعدادا ليس�ت قليلة من الطائرات املقاتلة 
بانواع مختلفة بحاجة اىل صيانة واصالح 
كونها جاثمة يف العديد من القواعد الشهر 
طويلة وهذا امر له تداعيات س�لبية عىل 

ديمومة عملها ومتانتها«.

واضاف، ان »مساعي لجنة االمن والدفاع 
النيابي�ة نجح�ت يف تثبي�ت مل�ف تمويل 
اص�الح الطائ�رات العراقي�ة يف موازن�ة 
2021 باعتباره�ا رضورة امني�ة باملقام 
االول كونها س�الحا مهما يف درء مخاطر 
االرهاب عن امل�دن ودعم القوات امليدانية 
يف توجي�ه رضب�ات ملعاق�ل التنظيم�ات 

املتطرفة«.
واش�ار اىل ان »مل�ف اص�الح الطائ�رات 
حس�م بش�كل نهائي وس�يبدأ العمل به 
بعد انهاء التصويت ع�ىل املوازنة ربما يف 

االسبوع املقبل«.

حــراك برلمانـــــي لحســــم 
»سلــــــم الـــــرواتب« الجديـــــد
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روحاني: مقاومة اإليرانيين حالت 
دون انهيار االتفاق النووي

خوجالي .. االبادة الجماعية .. وحرب 
ال 44 يوما 
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في هذا العدد

المراقب العراقي/بغداد...
اك�دت لجنة األمن والدف�اع النيابية، امس 
األربع�اء ، ان الوج�ود االمريك�ي يف العراق 

يسعى إلشعال الحرب الطائفية.
وق�ال عض�و اللجن�ة كاط�ع الركاب�ي يف 
ترصيح صحفي تابعته »املراقب العراقي« 
أن »التدخ�الت األمريكية زادت عن حدها” 
مبينا أن “واشنطن تسعى اىل نر الفوىض 
من جهة ومن جهة أخرى تمارس التدخل 

بالعمل الديمقراطي السيايس العراقي«.

وأش�ار إىل أن “هن�اك م�ؤرشات خط�رية 
تقوم بها الواليات املتحدة األمريكية داخل 
العراق ، الفتا اىل ان “ما تقوم به واش�نطن 
الدبلوماس�ية  والقي�م  لألع�راف  من�اف 

واملصالح املش�كة بني البلدين«.
وكانت تظاهرات واسعة قد خرجت مطلع 
ع�ام »2020« مطالب�ة باخ�راج الق�وات 
االمريكية من العراق، عىل خلفية الجريمة 
التي ارتكبه�ا الطريان االمريك�ي باغتيال 

قادة النرص يف مطار بغداد الدويل.

األمن النيابية: أمريكا تسعى إلشعال 
الحرب الطائفية في العراق

ملف إصالح الطائرات العراقية 
ُيثبَّت في موازنة »21« 

بوادر تأجيل االنتخابات تلوح باالفق 
وذرائعها »كورونا«

المراقب العراقي/ أحمد محمد...
صدم�ة غ�ري متوقع�ة ل�دى الجان�ب الكردي، 
بع�د أن باتت قريبة أو توش�ك ع�ىل الوقوع يف 
س�يناريو هو االول م�ن نوعه يق�ي بتمرير 
قان�ون املوازن�ة االتحادي�ة لهذه الس�نة بعيدا 
ع�ن التواف�ق الس�يايس وسياس�ات اإلرض�اء 
التي اعتادت عليها كردس�تان خالل الس�نوات 
الس�ابقة، بس�بب تعنت حكومة االقليم وعدم 
القب�ول ب�روط بغ�داد والت�ي ل�م تبتعد عن 
الدس�تور الذي اش��ط أن تك�ون إدارة موارد 

االقليم النفطية وغري النفطية من قبل بغداد.
نواب يف الربملان، أكدوا أن اللعبة السياسية التي 
كانت بموجبها تمرر املوازنة يف مجلس النواب 
وبحصة كاملة لكردس�تان م�ن دون الرجوع 
اىل االس�تحقاقات القانوني�ة باتت من املايض، 
خصوصا بع�د االزمة االقتصادية التي يمر بها 
البلد من جهة، ولتعن�ت الجانب الكردي وعدم 

قبوله بالبنود الدستورية من جهة أخرى.
وبموجب س�يناريوهات الف�ة الس�ابقة، فإن 
كردس�تان تحصل ع�ىل حص�ة 12.5 اىل 17 %  

بقانون املوازنة ومن دون دفع العوائد النفطية 
وغري النفطية اىل خزينة املركز.

لك�ن يبدو أن املش�هد هذه امل�رة متغري تماما، 
حي�ث ترص الكتل الش�يعية يف مجل�س النواب 
عىل وضع ح�د للتوافقات التي تؤدي اىل تمرير 
قان�ون املوازنة بحصة كامل�ة اىل اإلقليم وعىل 

حساب املحافظات الجنوبية والوسطى. 
واس�تبعدت كتلة الفتح النيابي�ة إمكانية حل 
الخالف�ات العالق�ة بني االقليم واملركز بس�بب 
التعامل السيايس الذي تبديه القيادات الكردية 

يف املوازن�ة، مش�رية اىل أن االقلي�م لغاية اليوم 
لم ُيْبِد حس�ن نية يف تنفيذ جزء من االلتزامات 
التي تعهد بها تجاه الحكومة يف الوقت نفس�ه 
يبح�ث ع�ن امتي�ازات مالي�ة يف املوازنة دون 
تقدي�م ما يثبت مصداقي�ة العمل الكردي لحل 
االزمة وامل�ي بالعملية السياس�ية كركاء، 
يف وقت تلوح فيه الكتل الكردس�تاية اىل إعالن 
ش�به التوصل اىل اتفاق بني بغداد وأربيل بشأن 

تثبيت حصة كردستان يف املوازنة...
تفاصيل اوسع صفحة 2

المراقب العراقي/المحرر االقتصادي...
جابت منطقة الش�ورجة –أكرب سوق تجاري 
يف العاصمة بغداد- تظاهرة ش�ارك بها املئات 
م�ن املواطن�ني، حامل�ني يافط�ات دع�ت اىل 
»إقال�ة محافظ البنك املرك�زي«، وخطت عىل 
أخرى عبارة »مصارف الفساد..رسقت رزقنا 
التظاه�رة  ورزق عوائلن�ا«، وتوجه�ت تل�ك 
املرك�زي«، مطالب�ة  »البن�ك  ص�وب أس�وار 
برضورة إعادة سعر الرصف الدوالر اىل سابق 
عهده، »1200« دينار مقاب�ل الدوالر الواحد، 
بع�د القرار املفاجئ الذي اتخذته وزارة املالية 

والبن�ك املرك�زي بتغي�ري س�عر ال�رصف اىل 
»1450« دينار.

 وأح�دث الق�رار جلب�ة واس�عة يف الس�وق 
العراق�ي، كونه جاء رسيعاً ومن دون س�ابق 
إن�ذار، ما كب�د الكثري م�ن التج�ار وأصحاب 
كب�رية،  مادي�ة  خس�ائر  التجاري�ة  املح�ال 

انعكست عىل حركة السوق.
وشهدت الحركة التجارية يف العراق حالة من 
الكساد والركود، بسبب خفض قيمة الدينار، 
وول�دت حال�ة م�ن ع�دم الثق�ة ب�ني التاجر 
والبنك املرك�زي، كونه قد ي�اج�ع عن قراره 

ويكبد التجار الخس�ائر، فيما ارتفعت أسعار 
البضائع والسلع بشكل كبري وعادت بالسلب 

عىل حياة املواطن.
الحكوم�ة بدوره�ا دافع�ت عن ذل�ك القرار، 
حيث ورد عىل لس�ان وزير املالية عي عالوي 
ترصي�ح   قال فيه إنه »يف ح�ال لم يتم تغيري 
س�عر الرصف فإن احتياط�ات البنك املركزي 
س�تنفذ بع�د 6 أش�هر«، مضيف�ا أن »العراق 
يعان�ي  س�عر رصف مرتفعا لل�دوالر أضعف 
ق�درة البضائ�ع العراقي�ة ع�ىل التناف�س«، 
وع�ىل الرغم م�ن أن العراق اليمتل�ك منتوجاً 

يس�د الحاجة املحلية ، فقد اس�تمر املستورد 
بالدخ�ول اىل الع�راق حت�ى بعد تغيري س�عر 

الرصف.
كما أكد رئي�س الوزراء مصطف�ى الكاظمي 
قبل يومني، وخالل جلس�ة مجلس الوزراء أن 
» الع�راق بع�د أن كان مه�ددا باالنهيار، أخذ 
احتياطي النق�د األجنبي للعراق بالتصاعد، و 
متوق�ع له أن يزداد بم�ا يقرب من 4 مليارات 
الب�دء  من�ذ  الح�ايل،  الش�هر  بنهاي�ة  دوالر 
باإلجراءات االصالحية وتغيري سعر الرصف«.

تفاصيل اوسع صفحة 3

الكتل الشيعية ترفع راية »األغلبية« في 
الموازنة بعد تمترس الكرد بـ»المكاسب«

رياح »سعر الصرف« »تهز« منصب محافظ 
البنك المركزي وُتَفِعل دوامة التظاهرات 

االمام الحسين »عليه السالم«

فمن قبلين بقبول الحق
فاهلل أوىل بالحق

المراقب العراقي/خاص
أعلن�ت لجن�ة الصح�ة والبيئة، امس األربع�اء، عن تس�جيل أكثر من 300 

إصابة بني األطفال بالساللة الجديدة لكورونا.
وق�ال وزير الصحة حس�ن التميمي يف ترصي�ح صحفي تابعت�ه »املراقب 
العراق�ي«  »إنن�ا مازلنا نعاني من تح�د كبري أمام املوج�ة الثانية لكورونا 
وظهور الساللة الجديدة«، الفتا اىل أنه »استكملنا جميع اإلجراءات املتعلقة 

باسترياد لقاحات كورونا«.
وأض�اف، أن »املبال�غ املالية املخصص�ة للقاح مؤمنة«، مبين�ا أن »الوزارة 
تمكن�ت م�ن مجابه�ة ه�ذه الجائحة وتس�جيل نس�ب ش�فاء عالية من 
الفريوس«.  وتابع، أن »نس�بة الش�فاء تجاوزت 92% ونسبة الوفيات نحو 
1.9% من عدد اإلصابات«، موضحا أن »الوزارات وفرت 14 ألف رسير وأكثر 
م�ن 12 ألف جه�از تنفس ملواجهة جائحة كورون�ا«. ولفت اىل أن »الوزارة 

سجلت أكثر من 300 إصابة بني األطفال بالساللة الجديدة لكورونا«.

الصحة: 300 إصابة بين األطفال 
في ساللة كورونا الجديدة

6
شمران: راهنا على الحالة النفسية 

لتجاوز الديوانية
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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

بعد أن أمسكوا المسؤولية
 بال مسؤولية..!

هل بنينا دولة فاش�لة؟! يبدو الس�ؤال غريبا إىل حد مخيف، ال س�يما أن 
الع�راق بلد بنظام س�يايس »ديمقراطي«، ولدينا أجه�زة تمثيلية جاءت 
بانتخابات؛ امتازت بدرجة مقبولة من املصداقية، وإن كانت هذه الدرجة 
بحدوده�ا الدني�ا، فضال عن أن هام�ش الحريات ما ي�زال لدينا جيدا، إذ 
بإمكان أي عراقي، أن يش�تم أي مس�ؤول يف الدول�ة، مهما علت مرتبته 

دون أن يتلقى ردا موجعا، أو أن يودع بالسجن مثال..
املص�داق لهذه الرؤية؛ أن كث�را من األصوات صاح�ت »كلهم حرامية«، 
لكن املتصدين للعمل الس�يايس؛ وملسؤولية الدولة تسامحوا كثرا، وبدوا 

وكأن الصيحات ليست موجهة لهم، بل ألشباح غر مرئيني!
هكذا هي تفاهة السياس�ة، جيوش من األغبي�اء؛ حولوا الدولة إىل ديانة 

بهم وألتباعهم، بعد أن أمسكوا املسؤولية بال مسؤولية!
ه�ذه أطروحة خطرة تحيلنا إىل س�ؤال؛ هو ملاذا يق�ود األغبياء مفاصل 

الدولة؟!
وتأت�ي اإلجابة بس�ؤال، هو، ومنذ متى كانت الدولة الفاش�لة بحاجة إىل 

األذكياء؟!
ال�دول الفاش�لة لم تقم إال ع�ى إقصاء األذكي�اء والعباق�رة، وكل الذين 
يتمتع�ون بعق�ول متق�دة، وبص�رة نف�اذة، يج�ري عقابهم بأش�كال 

مختلفة، والسبب ألنهم أذكياء!
الدولة الفاش�لة تتحول ش�يئا فش�يئا إىل دولة ش�مولية، وهذه تستعني 
دوما بجحافل من األغبياء لفرض سياس�تها؛ ألن الغباء رشط أس�ايس؛ 
ألن يكون املرء من ضمن »السيستم«، وبخالفه فمكان العلماء واملثقفني 

وأصحاب األفكار النرة، هو الحديقة..!
يقول الفيلس�وف األملاني نيتش�ه، إّن »ما تحتاج إليه دول�ٌة ّما لتصر يف 
مق�ام ديانة أو عقي�دة، هو بالذات جيش من األغبي�اء، فهؤالء ينقادون 
بسهولة، ويصدقون األكاذيب بسهولة، بل وقد 

يكذبون ويصدقون أنفسهم«.
الدول�ة الفاش�لة تتح�دث دائما؛ ع�ن »هيبة 
الدول�ة«، و«الهيب�ة« عنده�ا ه�و أن يتحول 
املواط�ن فيه�ا، إىل »كائن« مطي�ع وجزء من 
قطيع..الدول�ة راعي يس�ر إىل األم�ام وبيده 
مزم�ار، والش�عب خلف�ه يس�ر كقطيع، ال 
يع�رف إن كان الراع�ي يأخ�ذه إىل املرع�ى أو 
إىل املجزرة، فقط عى الش�عب أن يسر خلف 
الدول�ة، حتى إذا أّجلت االنتخاب�ات للمرة الثانية 
والثالثة والرابعة، وحتى إذا أقرت موازنة نس�تدين فيها األموال، من أجل 

أن نعطيها إىل من يريد االنفصال عن البالد!!
الدولة الفاش�لة همها األول واألخر أن تقتل الثقاف�ة، فالدولة والثقافة 
ال يمكن الجمع بينهما، »كلما س�معت كلمة مثقف تحسست مسديس«، 
إحدى أش�هر عب�ارات غوبلز؛ وزير الدعاية السياس�ية الن�ازي ، ىف عهد 

الزعيم النازي أدولف هتلر، وقد يتحسس نعله..! 
مفهوم الدولة الفاش�لة مناقض تماما ملفهوم الثقافة، ولنقل إن الثقافة 

هي التي تقف عند الطرف النقيض. 
الدولة الفاشلة ليست معنية برعاية الثقافة، التي تعنى بقيم الحرية التي 
تمّكن األفراد، من ممارسة وجودهم، واملحصلة أن أكرب مرشوع »ثقايف« 
للدولة الفاشلة، هو اقتالع »الثقافة« من جذورها، والقضاء عى  الثقافة 
التي تنتج القيم اإلنس�انية، والتي تبرّش بالس�عادة اإلنس�انية، وأن تحل 
محلها ثقافة أخرى، تنتج قطعانا من الرعاع يركبون »الستوتة« بأحذية 
بال ج�وارب! بينما تقبع قيمة العالم والفيلس�وف والكات�ب والفنان، يف 
أسفل الُسلَّم االجتماعي، بهدف استبعاد أصواتهم التنويرية، التي تشكل 

تهديًدا مستمرًا، للدولة الفاشلة ولقيمها ولطبقتها السياسية.
اس�تمرارية الدولة الفاش�لة، وديموم�ة الطبقة السياس�ية التي بنتها، 
مرهونت�ان بتدم�ر الثقاف�ة، أو ع�ى األق�ل تعطي�ل أدواته�ا اإلبداعية، 
وبمحارصة املعرفة، والتقليل من قيمة العلماء والفالسفة، وبالنفخ عى 
رماد الرصاعات، حتى تظل متقدة باستمرار، ألجل وضع أطياف املجتمع 
املختلف�ة يف حال�ة توتر مس�تمر، وهو م�ا أطلق عليه نيتش�ه مصطلح 

التعطش إىل تمزيق بعضهم بعضا.
كالم قبل الس�الم: أفق العراق ملّبذ بسحب الشؤم، بسبب غلبة السيايس 

عى الثقايف..!
سالم

ألواح	طينية	..	

املراقب العراقي/ بغداد...
ح�ذرت النائبة عالي�ة نصيف، ام�س األربعاء، من خس�ارة العراق 
ملبنى املدرس�ة العراقية يف موس�كو والواقعة أم�ام مبنى الكرملني 
بس�بب التالعب من قبل سفر العراق يف موسكو الذي اتفق مع احد 
امل�دراء يف وزارة الرتبي�ة لبيع ه�ذا العقار إىل ابن الس�يايس الرويس 
جرونفس�كيفي بحج�ة ان الع�راق لم يس�دد كامل مبل�غ البناية، 

مناش�دة رئيس الوزراء ووزير الرتبية وهيئة النزاهة واإلدعاء العام 
بالتدخ�ل العاج�ل وإنقاذ املدرس�ة .وقال�ت نصيف، يف بي�ان تلقت 
»املراقب العراقي« نس�خة منه، إن »الع�راق يمتلك رصحاً ثقافياً يف 
موس�كو هو بناية املدرس�ة العراقية الواقعة يف موقع مميز مقابل 
الكرملني، وبس�بب موقعها ال تقدر بثمن، وقد اشرتاها العراق سنة 
1957 وكان�ت مرك�زاً ثقافياً و تحولت يف مطلع 1971 إىل املدرس�ة 

العراقية، وهي مس�جلة باس�م العراق وقد دفع كامل أموالها، لكن 
يف س�نة 2011 تم التالعب بها من قبل س�فر الع�راق )الكردي( يف 
موس�كو الذي اتفق مع احد املدراء يف وزارة الرتبية لبيع هذا العقار 
إىل ابن الس�يايس الرويس جرونفسكيفي بحجة ان العراق لم يسدد 
كامل مبلغ البناية ويعترب العقد ناكال، وقد حصل هذا التالعب اثناء 
فرتة الوزير هوشيار زيباري الذي حصل يف عهده الكثر من الفساد 

يف الوزارة ».
وتس�اءلت نصيف :« هل س�معتم بعملية رشاء تت�م وبعد أكثر من 
60 عاماً يتم اعتبار املش�رتي ناكالً؟ » ، مبينة أنه :« تم تسليم امللف 
كام�ال اىل وزي�ر الخارجية الس�ابق محمد عيل الحكي�م ولم يتحرك 
إلنقاذ املدرس�ة، كما تم تس�ليم نس�خة من امللف اىل الس�فر حيدر 

العذاري الحايل ولم يكن هناك تحركاً منه ».

بسبب التالعب من قبل السفير.. تحذير برلماني من خسارة العراق لمبنى المدرسة العراقية بموسكو

تغريدة

المحلل السياسي مؤيد العلي

 الحكم المس���بق عل���ى نتائج 
االنتخاب���ات العراقية المقبلة 

بالتزوير...!!
يذكرن���ا بتصريح���ات ترامب 
قبل االنتخابات األمريكية...

الحال���ة الترامبي���ة قد تكون 
حاضرة في المشهد السياسي 

العراقي المقبل .

االمن النيابية: زيادة قوات الناتو في العراق
 لن تتم دون دراسة وحاجة فعلية

املراقب العراقي/ بغداد...
اك�دت لجنة االم�ن والدف�اع النيابية، 
ام�س االربعاء، ان زي�ادة قوات الناتو 
يف الع�راق مات�زال اخب�ار متداول�ة يف 
وس�ائل االع�الم، فيم�ا اس�تدرك انه 
ستكون هناك دراس�ة نيابية لجدوى 
ه�ذه الق�وات يف ح�ال وج�ود طل�ب 
رس�مي بذلك.وقال عضو اللجنة، بدر 
الزي�ادي، يف ترصيح تابعت�ه »املراقب 
العراق�ي« إن »ال يوج�د لغاية االن اي 
طلب رس�مي من الناتو بزيادة قواته 
يف الع�راق س�واء كانت ق�وات قتالية 
او كم�ا يق�ال مدربني وفني�ني ودعم 

لوجستي«.
وضاف، ان »الق�وات االمنية العراقية 
الي�وم اصبحت عى مس�توى عايل من 

الجهوزي�ة والع�دة والع�دد وبالتايل ال 
حاج�ة الي ق�وات جدي�دة يف البالد«.
واوض�ح، ان�ه »اذا ح�دث وت�م طلب 
زيادة قوات الناتو يف العراق فستكون 
لنا دراسة جدوى لهذه القوات وهل ان 
املؤسس�ة االمنية العراقية تحتاج هذا 
العدد او هذه القوات اساس�ا وبعدها 
يتم رفع الكش�ف اىل الحكومة التخاذ 
القرار الصائب«.واشار اىل ان” القوات 
االمني�ة العراقي�ة بمختل�ف صنوفها 
يف تط�ور مس�تمر واصبح�ت ق�ادرة 
حت�ى عى صيانة االلي�ات والطائرات 
واالس�لحة وبالت�ايل ال يمك�ن تجهيل 
دوره�ا باملوافقة عى دخ�ول مدربني 
اجان�ب مادام�ت االمكاني�ات الفنية 

والعسكرية متوفرة لديهم«.

المساءلة والعدالة: اليمكن مخالفة القانون وعودة البعثيين إلى مفاصل الدولة
املراقب العراقي/ بغداد...

أكد مدير الدائرة اإلعالمية لهيأة املس�اءلة 
والعدالة حيدر العيكيل، أن الهيأة تعمل عى 

عدم وصول البعثيني اىل مفاصل الدولة.
وقال العكييل، يف ترصي�ح تابعته »املراقب 
بواجبه�ا  تق�وم  »الهيئ�ة  إن  العراق�ي« 

ومس�ؤولية التنفيذ تقع عى عاتق الجهة 
املعنية«.واض�اف، ان »الهيئ�ة تعمل وفق 

القانون وال يمكن لها ان تخالفه«.

املراقب العراقي/ بغداد...
تمكن�ت مف�ارز مديري�ة مكافحة إجرام بغ�داد مكتب 
مكافحة إج�رام الغزالي������ة من إلق�����اء القبض 
ع�ى عصابة مكون�ة من أربع�ة متهمني تق�وم برصد 
املح�الت التجاري�����ة، ومك����ات�ب العق�������ار 

ورسقتها.
وقال�ت املديري�ة، إن عملي�ة القب�ض جاءت بع�د توفر 

معلومات عن أفراد العصابة.
وبع�د التأك�د ت�م إلق�اء القبض ع�ى املتهم�ني جميعا 
وايداعه�م التوقيف اس�تنادا ألح�كام امل�ادة ٤٤٣ ق.ع 

تمهيدا إلحالتهم اىل املحكمة املختصة،
يف حي������ن ألق�ت مف�ارز مكتب الرصاف�ة ملكافحة 
جرائم االتج�ار بالبرش القب����ض ع�ى مته������م 
وف�ق أحك����ام امل�ادة )1٨( م�ن قان�����ون زراعة 
األعض�اء البرشي�ة لقيام�ه باملتاج�رة باألعض�����اء 
ذم�ة  ع�ى  الت������وقي�ف  واي�����داع�ه  البرشي�ة 

القضية.

املراقب العراقي/ دياىل...
أعل�ن القيادي يف الحش�د الش�عبي محم�د التميمي، امس 
االربع�اء، عن قصف جوي اس�تهدف اهم مخابئ جماعات 

داعش االجرامية يف زور شيخ بابا شمال رشق دياىل.
وق�ال التميم�ي، يف ترصيح تابعت�ه »املراق�ب العراقي« إن 
»قصفا جويا اس�تهدف اه�م مخابى داعش يف زور ش�يخ 

بابا«، الفتا اىل ان »القصف شمل ٤ مخابئ«.
واض�اف، أن »القص�ف اس�تند اىل معلوم�ات اس�تخبارية 
دقيقة مؤكدا بان هناك خس�ائر يف صفوف داعش االرهابي 

وفق املعلومات االولية«.

القبض	عىل	عصابة	
متخصصة	بسرقة	مكاتب	
العقار	والمحال	التجارية

قصف	يستهدف	اهم	
مخابئ	داعش	يف	دياىل

ين
ألم

ط	ا
شري

ال

سيناريو »تمويل العجز« ُيطرح مجددًا

التوافقات السياسية تغادر مباحثات تمرير الموازنة 
والكرد في صدمة من »األغلبية النيابية«

املراقب العراقي/ أحمد محمد...
صدم�ة غ�ر متوقعة لدى الجان�ب الكردي، 
بعد أن باتت قريبة أو توش�ك عى الوقوع يف 
س�يناريو هو االول من نوعه يقيض بتمرير 
قان�ون املوازنة االتحادية لهذه الس�نة بعيدا 
ع�ن التوافق الس�يايس وسياس�ات اإلرضاء 
التي اعتادت عليها كردستان خالل السنوات 
السابقة، بسبب تعنت حكومة االقليم وعدم 
القب�ول برشوط بغ�داد والتي ل�م تبتعد عن 
الدستور الذي اش�رتط أن تكون إدارة موارد 
االقلي�م النفطي�ة وغ�ر النفطي�ة م�ن قبل 

بغداد.
ن�واب يف الربملان، أكدوا أن اللعبة السياس�ية 
التي كانت بموجبها تمرر املوازنة يف مجلس 
النواب وبحصة كاملة لكردس�تان من دون 
الرج�وع اىل االس�تحقاقات القانوني�ة باتت 
من املايض، خصوصا بعد االزمة االقتصادية 
التي يمر بها البلد من جهة، ولتعنت الجانب 
الكردي وعدم قبوله بالبنود الدس�تورية من 

جهة أخرى.
وبموج�ب س�يناريوهات الفرتة الس�ابقة، 
فإن كردس�تان تحصل ع�ى حصة 12.5 اىل 
17 %  بقانون املوازنة ومن دون دفع العوائد 

النفطية وغر النفطية اىل خزينة املركز.
لكن يبدو أن املش�هد هذه املرة متغر تماما، 
حيث ترص الكتل الش�يعية يف مجلس النواب 
ع�ى وض�ع ح�د للتوافق�ات التي ت�ؤدي اىل 
تمري�ر قان�ون املوازن�ة بحص�ة كامل�ة اىل 
اإلقليم وعى حس�اب املحافظ�ات الجنوبية 

والوسطى. 

واستبعدت كتلة الفتح النيابية إمكانية حل 
الخالفات العالقة بني االقليم واملركز بس�بب 
التعام�ل الس�يايس ال�ذي تبدي�ه القي�ادات 
الكردي�ة يف املوازن�ة، مش�رة اىل أن االقلي�م 
لغاي�ة اليوم لم ُيْبِد حس�ن نية يف تنفيذ جزء 
من االلتزامات التي تعهد بها تجاه الحكومة 
يف الوقت نفس�ه يبحث ع�ن امتيازات مالية 
يف املوازن�ة دون تقدي�م ما يثب�ت مصداقية 
العمل الكردي لح�ل االزمة وامليض بالعملية 
السياس�ية ك�رشكاء، يف وق�ت تل�وح في�ه 
الكتل الكردستاية اىل إعالن شبه التوصل اىل 
اتفاق بني بغداد وأربيل بش�أن تثبيت حصة 

كردس�تان يف املوازنة.
وكش�ف النائب عن تحالف سائرون رياض 
املس�عودي, عن وجود خالفات مهمة لم يتم 
حسمها داخل اللجنة املالية عدا أزمة اإلقليم 
, مؤكدا أن عرض املوازنة سوف يتأخر اذا لم 

يتم التوافق السيايس.
وأشار املسعودي اىل أن من بني تلك الخالفات 
ه�و ارتفاع أس�عار النفط حي�ث إن املوازنة 
بني�ت ع�ى أس�اس س�عر ٤5 دوالراً يف حني 
أس�عار النفط خالل العام الجاري تجاوزت 
اىل  أدى  االرتف�اع  وه�ذا  دوالرا   60 حاج�ز 
املطالبة بإع�ادة النظر بكامل املوازنة ورفع 
س�عر احتس�اب الدوالر، أما الخ�الف االخر 
إن  حي�ث  ال�دوالر  رصف  بس�عر  فيتعل�ق 
مطالب�ات ترص عى أن يحدد س�عر الرصف 
ب�� 1٣5 دين�ارا مقاب�ل ال�دوالر ومطالبات 
أخرى م�رصة عى إبق�اء س�عر الرصف ب� 
150 ومازالت تش�كل تل�ك الخالفات إحدى 

العقبات.
بدوره�ا، أك�دت النائب�ة عن تحال�ف الفتح 
س�ناء املوس�وي، أن�ه »وع�ى إث�ر الظروف 
االقتصادي�ة التي يم�ر بها البل�د واملتغرات 
االقتصادية الجارية فيه ، فأنه من املستحيل 
السياس�ية  التوافق�ات  مرب�ع  اىل  الع�ودة 
خصوص�ا فيم�ا يتعل�ق بمس�ألة املوازن�ة 

ومستحقات املحافظات املالية منها«.
وقال�ت املوس�وي، يف ترصي�ح ل�� »املراقب 
العراقي« إن »محافظات الوس�ط والجنوب 
لم تحصل عى حقوقها الكاملة من املوازنة، 
بس�بب لغ�ة التوافق�ات التي كان�ت تريض 
طرف�ا ع�ى حس�اب آخ�ر، وهذا األم�ر بات 
م�ن امل�ايض«، مش�رة اىل أن »ه�ذا ال يعني 
أن الكت�ل الش�يعية س�تعلن الح�رب ع�ى 
كردس�تان وش�عبها، بقدر ماسيكون هناك 
احتكام صارم اىل الدس�تور وبنوده الخاصة 

باملستحقات املالية لكل محافظة«.
وأضاف�ت، أن »حكوم�ة كردس�تان ملزم�ة 
بدف�ع العوائ�د النفطية اىل املرك�ز، وضمان 
دف�ع روات�ب موظف�ي االقلي�م ب�دال م�ن 
إخضاعه�ا للرصاع�ات املالية ب�ني االحزاب 

الكردية«.
وأش�ارت اىل أن »العودة للتوافقات ستعيدنا 
اىل حالة الظل�م الذي تعرضت له املحافظات 
الجنوبي�ة الت�ي عان�ت م�ن الدم�ار ط�وال 
الس�نوات الس�ابقة«، الفت�ة اىل أن »التوجه 
الحايل لدى الربملان هو تمرير قانون املوازنة 
َر بها قانون تمويل  عى وفق اآللية التي ُم�رِّ

العجز املايل قبل أشهر قليلة«.

بالــوثيقـة

س����ؤال برلمان����ي لمحاف����ظ البنك 
المركزي حول منح رخصة لشركة 

جديدة لدفع الرواتب.
قاسم العجرش 
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أك�دت اللجن�ة املالية النيابي�ة ، وصول املفاوض�ات بني اربيل 
وبغ�داد إىل نقط�ة النهاية، مبين�ة ان الربملان مس�تعد لتمرير 

املوازنة السبت املقبل.
وق�ال عض�و اللجن�ة ش�روان م�رزا ، ان »اليوم�ني املقبلني 
ستجري فيهما اجتماعات نهائية لحسم موضوع حصة اقليم 
كردس�تان من املوازنة االتحادية للعام 2021 وتثبيتها بش�كل 
رس�مي ووفق اتفاق نهائي«.واضاف ان »التق�ارب بني بغداد 
واربي�ل مهم جدا وس�يكون هناك اتفاق مش�رك حول حصة 
اقليم كردس�تان خالل الس�اعات املقبلة بش�كل يريض جميع 
االطراف«.واوض�ح ان »امل�ؤرشات تس�ر نحو تمري�ر املوازنة 
الس�بت املقبل كحد اق�ى يف حال اعالن االتف�اق النهائي بني 

بغداد واربيل«.

المالية النيابية ترجح تمرير الموازنة 
السبت المقبل بعد التوافق مع كردستان  

أكد املتحدث باس�م هيئة الس�ياحة يف إقليم كردستان روستي ، 
أن السياحة يف اإلقليم ستتعرض لخسائر فادحة تقدر بمليارات 
الدنان�ر وذلك بع�د انتع�اش مؤقت.وقال روس�تي ، إن “نهاية 
العام املايض شهد ارتفاعا بمعدالت السياح وانتعاشا اقتصاديا 
جيدا، عوض نوعا ما الخس�ائر التي تع�رض لها القطاع مطلع 
عام 2020، نتيجة إلج�راءات الوقاية من فروس كورونا والتي 
ق�درت بحوايل ملي�ار دوالر”.وأض�اف أنه “بعد اتخ�اذ حكومة 
اإلقلي�م والحكوم�ة االتحادي�ة لق�رارات جديدة تتعل�ق بحظر 
التنق�ل ومن�ع التجمعات، ف�أن الوضع س�ينعكس عىل الوضع 
السباحي، وسيتعرض اآلالف من العمال للترسيح، وخاصة من 
العامل�ني يف الفنادق واملطاعم واملصايف ومدن األلعاب وغرها، 

نتيجة لعدم وجود السياح”.

سياحة كردستان تتعرض لخسائر 
االقت�صاديفادحة بعد انتعاش مؤقت

وج�ه عض�و مجلس الن�واب النائ�ب جمال 
املحمداوي س�ؤاال برملاني�ا إىل محافظ البنك 
املركزي بش�أن الس�ند القانوني ملنح رشكة 
بواب�ة عش�����تار للنظ������م وخدمات 
الرغ�م  ع�ىل  اج�ازة  اإللكرون�ي،  الدف�ع 
م�ن وج�ود ق�����رارات إلي�ق�������اف 

الراخيص.
وكش�فت وثيقة صادرة عن مكت�ب النائب 
املحم�داوي ان » مجلس ادارة البنك املركزي 
ق�رر بموجب اعمامني بتاري�خ )1٨/ 11 / 
201٨( و)1٦ /1 / 2020( ايق�اف تروي�ج 
الدف�ع  خدم�ة  مل�زودي  الراخي�ص  من�ح 

االلكروني«.
واضافت »تقرر تمديد اإليقاف بموجب قرار 
إدارة البن�ك رقم )٣٣( لس�نة )2021( املبلغ 
بموجب اإلعمام بالعدد )٩ / ٥/ ٥٣( يف )11 

.»)2021/ 2/
واش�ارت الوثيق�ة إىل أن الس�ؤال ه�و« م�ا 
السند القانوني الذي تم بموجبه منح رشكة 
)بواب�ة عش�ت�������ار للنظ�م وخدم�ات 
الدفع اإللكت������روني( االجازة رقم )1٤( 
يف 2٩ / 11 / 2020 ع�ىل ال�����رغ�م م�ن 
وج�ود ق���رارات إليق����������اف منح 

الراخيص.؟

المحمداوي يوجه سؤاال لمحافظ البنك المركزي بشأن منح شركة لخدمات الدفع اإللكتروني اجازة برغم توقفها
اك�دت عضو لجن�ة االقتصاد واالس�تثمار 
وزراء  أن   ، الجب�وري  انتص�ار  النيابي�ة 
التجارة املتعاقبني فش�لوا يف كيفية إيقاف 
الفس�اد بملف البطاق�ة التمويني�ة، فيما 
وصف�ت مل�ف البطاقة برمته بأنه ش�ائك 

ومعقد.
البطاق�ة  “مل�ف  إن   ، الجب�وري  وقال�ت 
التموينية أصبح معضلة لم يفلح القائمون 
ع�ىل إدارة ه�ذا امللف املهم يف حل مش�كلة 
الفس�اد”، مبين�ا أن “البطاق�ة التموينية 

ملفها شائك جدا وال يخلو من فساد”.
وأشارت إىل أن “لجنة االقتصاد واالستثمار 

بحثت م�ع وزير التجارة الح�ايل امور عدة 
ابرزه�ا الفس�اد وتعث�ر توزي�ع مف�ردات 
البطاق�ة التموينية”، مؤكدة أن “الفس�اد 
البطاق�ة  مف�ردات  يه�ددان  واإلهم�ال 
التمويني�ة وان املترضر الوحيد هو املواطن 

العراقي البسيط”.
وكانت عض�و لجنة االقتصاد واالس�تثمار 
النيابي�ة ن����دى ش�اكر ج�ودت أكدت يف 
ترصي�ح س�ابق، أن القائم�ني ع�ىل إدارة 
مل�ف البطاق�ة التمويني�ة ل�م يفلح�وا يف 
حل مش�كالت الفس�اد وه�در امل�ال العام 

االخطبوطي.

الجبوري: اإلهمال والفساد يهددان مفردات البطاقة التموينية

مختص : كثرة العطل 
الرسمية وغير الرسمية تؤثر 

سلبا على اقتصاد البلد 
اكد املختص يف الش�ان االقتصادي حس�ني شاكر 
الرس�مية  الرس�مية وغ�ر  العط�ل  ان  طهيل�و، 
والطارئة يف العراق تنعكس سلبا عىل اقتصاد البلد 

، وعىل الحكومة تنظيم قانون لهذه العطل .
وق�ال طهيل�و: يحتل الع�راق الصدارة ب�ني بقية 
الدول يف تنوع املناسبات الوطنية والدينية والعطل 
الرسمية وغر الرسمية هذا من جانب ومن جانب 
اخر تضاف اىل هذه العطل، العطل الطارئة نتيجة 
االوض�اع االمني�ة والسياس�ية والصحي�ة ايض�ا 
كاالزم�ة الصحي�ة التي يم�ر بها العال�م والعراق 
بوج�ه الخص�وص، اذ تخلق هذه العط�ل بجميع 
جوانبه�ا اث�اراً اقتصادية س�لبية ، مش�را اىل ان 
بع�ض الدراس�ات االقتصادي�ة تؤك�د ان الع�راق 
يخرس ماليني الدوالرات بس�بب ه�ذه العطل،كون 
الع�راق بع�د ع�ام 200٣ انفت�ح اقتص�اده امل�ايل 
والنق�دي والتج�اري م�ع بقي�ة البلدان.واك�د ان 
»العط�ل الكث�رة تؤثر عىل عم�ل البن�ك املركزي 
واملص�ارف العراقي�ة الرتباطها بالبن�وك العاملية 
والسياسة التجارية العاملية ،وبالخصوص اذا كان 
هناك عدم توافق بني العطل واملناس�بات العراقية 

مع العطل العاملية .
اما عىل املس�توى املحيل فاكد طهيل�و : ان العطل 
تؤثر بصورة س�لبية كبرة ع�ىل اصحاب االعمال 
واملهن الحرة واالجور اليومية، وهي رشيحة كبرة 
يف العراق، اذ يعتربونها لعنة تؤثر سلباً عىل دخلهم 
وقوته�م اليومي)لعنة العط�ل(. بينما املوظفون 
يف مؤسس�ات الدولة يرونه�ا ايجابية ويعتربونها 
فرص�ة ذهبية لرفيه انفس�هم وعائالتهم، رشط 
أن ال يرافقها حظ�راً للتجوال«.وتابع : ان«العراق 
بحاج�ة اىل ترشيع قوانني ينظم العطل الرس�مية 
وتعويض العطل بس�اعات عمل إضافية كما هو 
املعم�ول ب�ه يف البل�دان املتقدمة لك�ي ال تنعكس 

سلباً عىل النمو االقتصادي.

الجماهير تحاصر »البنك المركزي« وتطالب بخفض الدوالر
»سعر الصرف« يجدد موجة التظاهرات

املراقب العراقي/املحرر االقتصادي...
س�وق  –أك�رب  الش�ورجة  منطق�ة  جاب�ت 
تج�اري يف العاصم�ة بغداد- تظاهرة ش�ارك 
بها املئ�ات م�ن املواطنني، حامل�ني يافطات 
دع�ت اىل »إقال�ة محاف�ظ البن�ك املرك�زي«، 
وخطت عىل أخرى عبارة »مصارف الفس�اد..
رسقت رزقن�ا ورزق عوائلن�ا«، وتوجهت تلك 
التظاه�رة ص�وب أس�وار »البن�ك املركزي«، 
مطالبة برضورة إعادة س�عر الرصف الدوالر 
اىل سابق عهده، »1200« دينار مقابل الدوالر 
الواحد، بعد القرار املفاجئ الذي اتخذته وزارة 
املالية والبنك املركزي بتغير سعر الرصف اىل 

»1٤٥0« دينار.
الق�رار جلب�ة واس�عة يف الس�وق   وأح�دث 
العراق�ي، كونه جاء رسيعاً ومن دون س�ابق 
إن�ذار، ما كب�د الكثر م�ن التج�ار وأصحاب 
كب�رة،  مادي�ة  خس�ائر  التجاري�ة  املح�ال 

انعكست عىل حركة السوق.
وشهدت الحركة التجارية يف العراق حالة من 
الكساد والركود، بسبب خفض قيمة الدينار، 
وول�دت حال�ة م�ن ع�دم الثق�ة ب�ني التاجر 
والبنك املرك�زي، كونه قد يراج�ع عن قراره 
ويكبد التجار الخس�ائر، فيما ارتفعت أسعار 
البضائع والسلع بشكل كبر وعادت بالسلب 

عىل حياة املواطن.
الحكومة بدورها دافعت عن ذلك القرار، حيث 
ورد عىل لسان وزير املالية عيل عالوي ترصيح   
ق�ال في�ه إن�ه »يف ح�ال ل�م يتم تغير س�عر 
الرصف فإن احتياطات البنك املركزي ستنفذ 
بعد ٦ أشهر«، مضيفا أن »العراق يعاني  سعر 
رصف مرتفعا للدوالر أضع�ف قدرة البضائع 
العراقية ع�ىل التنافس«، وع�ىل الرغم من أن 

العراق اليمتلك منتوجاً يسد الحاجة املحلية ، 
فقد استمر املستورد بالدخول اىل العراق حتى 

بعد تغير سعر الرصف.
كما أكد رئي�س الوزراء مصطف�ى الكاظمي 
قبل يومني، وخالل جلس�ة مجلس الوزراء أن 
» الع�راق بع�د أن كان مه�ددا باالنهيار، أخذ 
احتياطي النق�د األجنبي للعراق بالتصاعد، و 

متوق�ع له أن يزداد بما يق�رب من ٤ مليارات 
الب�دء  من�ذ  الح�ايل،  الش�هر  بنهاي�ة  دوالر 
باإلجراءات االصالحية وتغير سعر الرصف«.

وأض�اف »كم�ا جرى الح�د بش�كل كبر من 
عمليات الفساد يف مزاد البنك املركزي، ونعمل 
بخطط مدروسة لتنش�يط االقتصاد العراقي 
ودعم القطاع الخاص وتوفر املزيد من فرص 

العمل«.
 ووضع�ت عدد من الكت�ل ومنها الفتح تغير 
س�عر الرصف كرشط لتمري�ر املوازنة، إال أن 
أعض�اًء يف اللجن�ة املالي�ة أكدوا تثبيت س�عر 
ال�رصف ب��«1٤٥0« دينار لل�دوالر الواحد يف 

موازنة »21«.
مختص�ون بالش�أن االقتص�ادي أك�دوا أن�ه 

الج�دوى من رفع س�عر رصف ال�دوالر أمام 
الدينار العراقي، سوى اإلرضار باالقتصاد.

إذ ي�رى املختص بالش�أن االقتص�ادي هيثم 
الخزعيل أن »رفع س�عر ال�دوالر أمام الدينار 
العراقي، يعود بالفائدة عىل الدول التي تمتلك 
صناع�ات كب�رة وتصدر اىل العال�م كالصني 
الت�ي تعمل ع�ىل تخفيض الي�وان«، مبيناً أن 
»العراق يعتمد كلياً عىل املس�تورد الخارجي، 
وبه�ذا انعك�س ذل�ك التغي�ر ع�ىل أس�عار 

البضائع والخدمات«.
ب�ه  خ�ص  ترصي�ح  يف  الخزع�يل  ويضي�ف 
»املراق�ب العراق�ي« أن »الع�راق وم�ن جراء 
تل�ك الخط�وة، س�رتفع لدي�ه نس�ب الفقر 
والبطالة وتنخفض نس�بة التشغيل، وارتفاع 
س�عر العوائد التي يس�ددها العراق اىل الدول 
الدائن�ة له، لذلك هو إرضار وهدر باملال العام 

وتخريب القتصاد العراق«.
واستش�هد الخزع�يل »بكوبلر وزي�ر الخزانة 
االمريكي الذي قام برفع سعر رصف الدوالر، 
م�ن   )%20( تدف�ع  يوغس�الفيا  وأصبح�ت 
وارداتها كخدمة للدي�ن، وكذلك العراق اليوم 
يدف�ع »1٤%« من وارداته كخدمة للدين، ولو 
خفض س�عر رصف الدوالر النخفض س�عر 
الدين اىل »10« تريلونات بدالً من 1٣ ترليونا«.

الضغ�ط  اس�تدامة  »رضورة  اىل  ودع�ا 
الجماه�ري للع�دول ع�ن هذا الق�رار املرض 
باالقتصاد، ألنه يع�ود بالفائدة لدول مصدرة 
للع�راق، وج�اء بتوصي�ة من صن�دوق النقد 
الدويل، ودفع الكاظمي لتنفيذه، ألن الصندوق 
يري�د أن يدف�ع ال�دول اىل اس�تدانة أكثر منه 
لل�دول  االقتص�ادي  التفكي�ك  أن يحق�ق  اىل 

املستهدفة«.

اعلن حاكم مدينة مهران اسد قاسمي ، عن حظر 
حركة املس�افرين من معرب مه�ران الحدودي اىل 
خارجه اعتباًرا من اليوم حتى إش�عار آخر منعا 

لتفيش فروس كورونا الربيطاني.
وق�ال قاس�مي ، إنه “حس�ب ق�رار لجن�ة إدارة 
كورون�ا بمحافظة ایالم )غ�رب البالد( ونظرا اىل 
التهديدات الصحية وانتش�ار الساللة الربيطانية 
يف  كورون�ا  ف�روس  م�ن  الجدي�دة  املتح�ورة 
العراق،س�يتم اغالق معرب مهران الحدودی أمام 
املس�افرين القادم�ني واملغادري�ن حتى إش�عار 

آخر”.
وأض�اف: “املس�افرون العراقي�ون املوج�ودون 
اآلن داخ�ل بالدنا يمكنه�م مغادرة الح�دود بعد 
خضوعه�م الختبار فروس كورون�ا”، مبينا أنه 
“كان�ت حركة املرور عىل مع�رب مهران الحدودي 
مقي�دة ول�م يتمكن س�وى املواطن�ني مزدوجي 
الجنس�ية )اإليراني�ني والعراقيني( عب�ور حدود 
مه�ران يف الوق�ت الس�ابق م�ع مراع�اة املعاير 
أن�ه  ق�ايس،  الصحية”.وتاب�ع  والربوتوك�والت 
“تجري أالنش�طة التجارية يف املعرب كاملعتاد ويف 
اط�ار االلتزام بإجراءات صحي�ة حيث ان جميع 
س�ائقي املركبات يواصلون أنشطتهم من خالل 
خضوعه�م لفحص تش�خيص االصابة بفروس 
كورون�ا )اختب�ار رسي�ع أو PCR( تحت إرشاف 
مدين�ة  أن  املعرب”.یذک�ر  يف  الصحي�ة  الك�وادر 
مهران اصبحت  مركزا ألنش�طة التصدير وعبور 
ال�زوار اىل البلد الجار الع�راق كون هذه املدينة يف 
محافظة إي�الم، أقرب مدينة حدودي�ة اليران إىل 
بغداد والعتبات املقدسة يف العراق، حيث تقع عىل 

بعد ٨٥ كم جنوب غرب إيالم.

إيران تغلق معبر مهران 
الحدودي مع العراق ارتف�ع الذه�ب، ليح�وم ق�رب أع�ىل 

يف  بلغ�ه  ال�ذي  أس�بوع  يف  مس�توى 
الجلس�ة الس�ابقة، إذ تعززت جاذبية 
ترصيح�ات  بفع�ل  األصف�ر  املع�دن 
أدىل به�ا ج�روم ب�اول رئيس مجلس 
االحتياط�ي االتح�ادي ق�ال فيه�ا إن 
االقتص�اد األمريك�ي م�ا زال بحاجة 
املعام�الت  يف  الذه�ب  للدعم.وصع�د 
 1٨0٦.2٥ إىل  باملئ�ة   0.٣0 الفوري�ة 

دوالر لألوقية )األونص�ة(، بعد أن بلغ 
أع�ىل مس�توياته من�ذ 1٦ فرباير عند 
العق�ود  وارتفع�ت  دوالر.   1٨1٥.٦٣
األمريكي�ة اآلجلة للذهب 0.1 باملئة إىل 
1٨0٨.٤0 دوالر.وتلق�ى الذهب املزيد 
م�ن الدع�م إذ تراج�ع ال�دوالر مقابل 
منافسيه، بينما انخفضت أيضا عوائد 
س�ندات الخزانة األمريكية القياس�ية 

ألجل عرش سنوات.

الذهب يصعد بفعل تراجع الدوالر

أرقام واقتصاد
3

ألف طن صادرات العراق 
من النفط األسود لشركة 

كهرباء لبنان لتالفي 
انطفائها

500

ماليين برميل نفط 
صادرات العراق من 

الموانئ الجنوبية لشهر 
شباط الجاري

وصل�ت اللرة الركية، إىل أدنى مس�توياتها مقابل 
ال�دوالر يف ثالث�ة أس�ابيع تقريب�ا، لتظ�ل تتعرض 
لضغ�وط بع�د أن دافع�ت الحكومة عن سياس�ات 

وزير املالية السابق.
نس�بة  املرك�زي  البن�ك  رف�ع  الضع�ف،  ويف ظ�ل 

االحتياط�ي اإللزامي للودائع بالل�رة الركية 200 
نقطة أس�اس، قائال إن التحرك »سيحس�ن فعالية 

التحول يف سياسته النقدية«.
وتراجع�ت الل�رة إىل 7.1٥ واس�تقرت عن�د 7.12 
مقاب�ل العمل�ة األمركي�ة ، لتهبط م�ن إغالق عند 

7.11.وق�ال متعاملون إن اللرة تس�جل حاليا أداء 
أقل من العمالت املناظرة يف األس�واق الناشئة، بعد 
أن تفوق�ت عليه�ا من�ذ نوفم�رب، حني رح�ل وزير 
املالية ب�رات ألبرق ومحافظ البن�ك املركزي مراد 

أويسال عن منصبيهما.

الليرة التركية تهبط ألدنى مستوياتها في 3 أسابيع

اقتصادي : على الحكومة مغادرة صيغة االقتصاد االحادي 
اكد الخبر يف الشان االقتصادي مالذ االمني 
اهمية ان تغ�ادر الحكومة صيغة االقتصاد 
االح�ادي وان ترشع بتنفي�ذ فقرات الورقة 
البيض�اء االصالحية لتعظيم م�وارد الدولة 

من القطاعات غر النفطية.
العاملي�ة  اإلقتصادي�ة  األزم�ة  أن   , وق�ال 
الناجم�ة ع�ن جائح�ة كوفي�د 1٩ ارضت 
بش�كل كبر ال�دول الفق�رة واألخرى ذات 
االقتصاد االح�ادي .. ومن ضمنه�ا العراق 
الذي يعتمد عىل صادراته النفطية يف تكوين 
وتحريك قطاعات�ه اإلقتصادية ،وان األزمة 
الت�ي بان�ت حدته�ا يف العراق خ�الل الربع 
األخ�ر م�ن العام امل�ايض ب�دأت باالنفراج 
التدريجي مع بداية العام الحايل ،إذ اضطرت 
الحكوم�ة لالس�تدانة م�ن البن�ك املرك�زي 
والبن�وك األخرى لرصف روات�ب موظفيها 
م�ا ادى إىل هبوط مس�توى العملة الصعبة 
م�ن ال�دوالر يف احتياط�ي البن�ك املرك�زي 
.واضاف ومع بداية ش�باط الجاري شهدت 
اس�واق النفط العاملي طلبا متزايدا بس�بب 
انكماش الجائحة وتع�ايف االقتصاد العاملي 

نت�ج عنه ارتفاع تدريجي يف أس�عار النفط 
م�ن ٣٨ دوالرا اىل ٦0 دوالرا للربمي�ل األم�ر 
ال�ذي مكن الع�راق من اس�تحصال فائض 
م�ن العملة الصعبة تق�رب من ٤ مليارات 
دوالر لدع�م االحتياط�ي النق�دي للعمل�ة 
الصعب�ة يف البن�ك املركزي.وش�دد االم�ني 
ع�ىل رضورة ان تغ�ادر الحكوم�ة صيغ�ة 

االقتصاد االحادي وان ترشع بتنفيذ فقرات 
الورق�ة البيض�اء االصالحية الت�ي اعلنتها 
وضب�ط الح�دود والقض�اء ع�ىل الفس�اد 
وتعظي�م موارد الدولة م�ن القطاعات غر 
النفطي�ة ..وهذا األمر ال يمك�ن أن ينفذ يف 
ليلة وضحاها لك�ن الورقة البيضاء اعطت 
باك�ورة ثماره�ا فبعد أن تم تنش�يط جزء 

م�ن املعامل واعادتها لإلنتاج ودعم القطاع 
الزراعي وتقنني االستراد وتصدير 22 مادة 
من املحاصيل الزراعية الفائضة عن حاجة 
الس�وق املحلي�ة تحقق جزء م�ن التعايف يف 
االقتصاد الوطني وس�يتبعه خطوات أخرى 
ناجحة تزيد م�ن الوفورات املالية ما يمكن 
الحكوم�ة من دع�م القطاع�ات االنتاجية 
ومنح القروض االس�كانية وتنشيط ورش 
العم�ل واملعامل الصغرة لتوف�ر االف من 
ف�رص العم�ل رشط االس�تمرار بمحارب�ة 
الفساد وضبط الحدود.وكان رئيس الوزراء 
ق�د اكد عق�ب اجتماع مجلس ال�وزراء ،ان 
» احتياط�ي النق�د األجنب�ي للع�راق أخ�ذ 
بالتصاع�د، ومتوقع ل�ه أن يزداد بما يقرب 
من ٤ مليارات دوالر بنهاية الش�هر الحايل، 
من�ذ البدء باإلج�راءات االصالحي�ة وتغير 
س�عر الرصف، كما جرى الحد بشكل كبر 
من عمليات الفس�اد يف مزاد البنك املركزي، 
ونعمل بخطط مدروسة لتنشيط االقتصاد 
العراقي ودعم القطاع الخاص وتوفر املزيد 

من فرص العمل«.
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أخبار من 
الصحف 

والمجالت

فايننشال تايمز: نتنياهو يقايض لقاحات كورونا الفائضة باتفاقيات تطبيع!

واشنطن بوست: جمهورية الخوف الوحشية في مصر تترك آثارا عكسية

المراقب العراقي/ متابعة...
دعلا الربمللان الفنزويلي، حكومة 
االتحلاد  سلفرية  طلرد  إىل  البلاد 
بريلهانلت  إيزابيلل  األوروبلي، 
بيدروسلا، ردا عىل عقوبات جديدة 
فرضتها بروكسل عىل 19 مسؤوال 

فنزويليا.
وصلادق الربمللان علىل “اتفاقيلة 
فيملا  العقوبلات،  هلذه  رفلض” 
يخطط للل “حلث” رئيلس الدولة 
إعلان  علىل  ملادورو  نيكلوالس 
السلفرية “شلخصا غلري مرغوب 

فيه”، تمهيدا لطردها.
وكان مجلس االتحاد األوروبي قال 
يف بيلان، االثنلن، إنه تملت إضافة 
19 مسلؤوال من فنزويا إىل قائمة 

هلذه  ضلد  املفروضلة  العقوبلات 
الدوللة، متهملا إياهلم بتقويلض 
الديمقراطيلة، أو بانتهلاك حقوق 

اإلنسان.
وذكلر املجللس، أنله فلرض هلذه 
العقوبات عليهم “بسبب دورهم يف 
اإلجلراءات والقرارات، التي تقوض 
القانلون  وسليادة  الديمقراطيلة 
يف البلاد، فضلا علن االنتهلاكات 
يف  اإلنسلان  لحقلوق  الجسليمة 

فنزويا”.
وتشلمل قائملة العقوبلات، كبلار 
العسلكرين ملن ضبلاط الجيلش 
مجللس  وأعضلاء  الفنزويلي، 
االنتخابات الوطني، ونواب الربملان 

الجديد.

البرلمان الفنزويلي يدعو الحكومة لطرد سفيرة االتحاد األوروبي

المراقب العراقي/ بغداد...
قال الكاتلب الثاني يف زمالة جمال خاشلقجي 
بواشلنطن بوست عز الدين فشري إن جمهورية 
الخلوف اعتقلت عرشات اآلالف وهي وحشلية 

وذات نتائج عكسية.
وذكر بمقال نرشته “واشلنطن بوست” برواية 
قصلرية نرشهلا الروائلي امللري الحائز عىل 
جائلزة نوبل للآداب نجيلب محفلوظ بعنوان 
“الكرنلك” )1974( وهلو اسلم مقهى شلعبي 
كانت تلتقي فيه مجموعة من الطاب ملناقشلة 
السياسلة ووقعلوا يف الحلب وتفرقلوا، وتدور 

أحداثها يف مر الستينات من القرن املايض.
ومع أن دوافعهم لم تكن أيديولوجية بل العيش 

يف بللد أفضلل إال أن قوى أمن الدوللة الحقتهم 
واعتقلتهم واتهموا بالتآمر مع جماعة اإلخوان 

املسلمن وعذبوا وأفرج عنهم باعتذار فاتر.
ورغم تجنبهم السياسلة واملقهى بشلكل كامل 
إال أنهلم اعتقللوا مرة ثانيلة بتهملة التخريب 
وعذبوا واغتصبوا وملات أحدهم تحت التعذيب 

والذين خرجوا من السجن خرجوا محطمن.
ويقول فشري إن جيل ما بعد عبد النارص والكاتب 
واحد منهم نشلأوا يتساءلون عن الكيفية التي 
تسلبب فيها نارص وأنصاره من التقدمين بكل 
هلذا األلم والوحشلية علىل املريلن. وعلموا 
املواطنلن أن يطأطئوا رؤوسلهم وأال يرفعوها 

أبدا طاملا عاشوا يف جمهورية الخوف.

ويقلول “كيلف كانلوا يفكلرون بلأن املجتمع 
منهلم،  جلزءا  كان  عندملا  لألملام  سليتقدم 
وهلم األذكيلاء واملسلتقلون يف السلجن وتلم 
تحطيمهم”. ومضلت 40 عاما حتى ظهر جيل 
جديد أكد حقوقله يف ميدان التحرير عام 2011 

لكن الجيش املري الحقهم.
واليوم هناك ما يقارب 60 ألف معتقل يف سجون 
جمهورية الخوف العسلكرية. وينكر نظام عبد 
الفتلاح السلييس أن يكلون نظامه قلد احتجز 
أي معتقلل سليايس. إال أن منظملات حقلوق 
اإلنسان توصلت إىل هذا التقدير بناء عىل بيانات 
الحكوملة حول االعتقال واألحكام الصادرة من 

املحاكم عىل مدى الل 8 أعوام السابقة.

المراقب العراقي/ بغداد...
قالت صحيفة “فايننشلال تايمز” إن الكيان 
كورونلا  لقاحلات  يسلتخدم  الصهيونلي 
الفائضلة يف الدبلوماسلية الدوليلة يف وقلت 
املحتللة  األرايض  يف  الفلسلطينيون  ينتظلر 

وصول شحنات من لقاحات كوفيد-19.
ويف تقرير أعده ميهول سريفاسلتافا قال إن 
إرسائيلل ستسلتخدم الفائض ملن لقاحات 
كورونا يف دبلوماسلية اإلغاثلة الدولية حيث 

سلتقدمها إىل غواتيماال وهنلدوراس ودولة 
التشليك، وهي الدول الثلاث التي عربت عن 
اسلتعدادها لتقويلة العاقات الدبلوماسلية 
ملع إرسائيلل ونقلل سلفارتها إىل القلدس 
املحتلة بشلكل يقوي من حضلور الكيان يف 

املدينة املتنازع عليها.
وقاللت دوللة التشليك إنهلا تلقت شلحنات 
صغرية من اللقاحات، أما هندوراس فتتوقع 
5.000 لقلاح من إرسائيل. وأشلارت مواقع 

تتبلع الرحلات لوصلول طائلرة عسلكرية 
بلن  مطلار  إىل  الثاثلاء  يلوم  هندوراسلية 

غوريون الدويل.
وللم تؤكد الحكوملة اإلرسائيلية الشلحنات 
بعلد. ولكنها قاللت يف بيان يلوم الثاثاء “يف 
ضوء نجاح حملة التطعيم يف إرسائيل، تلقت 
الدوللة الرائلدة يف العاللم يف مجلال تطعيلم 
سلكانها طلبات علدة من دول حلول العالم 

تدعو للمساعدة يف إمدادات اللقاحات”.

المراقب العراقي/ متابعة...
أكد الرئيلس اإليراني حسلن روحاني، األربعلاء، ان صرب ومقاومة 
الشلعب االيراني جعلل االتفاق النلووي حيا بعد انسلحاب امريكا 
منه كملا ان اوروبا بقيت تراوح مكانها تجلاه االتفاق وبينما كان 

بامكان طهران الخروج منه لكنها حفظته.
وقلال روحاني خلال اجتماع مجلس الوزراء، إنله “يجب ان تكون 
االقلوال مطابقة لافعال فاعداء الجمهورية االسلامية يقولون ان 
نشاطات ايران النووية غري سلمية ولكن االصدقاء وشعبنا يقولون 

عكس ذلك فهنا يأتي دور االوساط الدولية املؤثرة”.
واضلاف ان “الوكاللة الدوليلة الدولية للطاقة الذريلة اعلنت مرات 
عديلدة ان برنامج ايران النووي هو سللمي والغراض علمية مبينا 
ان العلدو كان يتذرع بملف ” بي ام دي ” واننا اغلقنا هذا امللف مما 

شكل ذلك اكرب رضبة لدعايات األعداء”.
واكلد روحاني، “اننا وبكل قوة باقون يف االتفاق النووي”، مبينا أنه 
“من املمكن والسلباب خفض االلتزامات لكننا بقينا ملتزمن بمبدأ 
االتفاق ونصونه واذا لم يكن صرب ومقاومة الشلعب االيراني النهار 

االتفاق”.
وأشلار روحانلي إىل ان “االتفلاق النلووي الزل حيلا بسلبب صلرب 
ومقاومة الشلعب االيراني الن امريكا انسلحب منه فكان بامكاننا 
الخلروج منه ولكننا بقينلا وحفظناه .والزلنا نتعلاون مع الوكالة 

الدولية للطاقة”.
وتابلع ان “الوكاللة الدوليلة للطاقلة الذرية هي ملن وقفت بوجه 
تراملب فلاالدارة االمريكيلة ذهبت من نيويلورك اىل فيينلا ولكنها 
فشللت و اعلن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية 15 مرة ان ايران 
ملتزمة بتعهداتها”، مؤكدا أن “احدى اسلباب هزيمة ترامب كانت 

هزيمته يف الوكالة”.

المراقب العراقي/ متابعة...
هاجمت مجموعات من املسلتوطنن، األربعلاء، مركبات املواطنن 

عىل طريق قلقيلية نابلس، ورشقوها بالحجارة.
وقال مسلؤول ملف االسلتيطان شمال الضفة، غسلان دغلس، إن 
مجموعلة من املسلتوطنن هاجمت مركبات املواطنلن بالحجارة، 
قرب مدخل مسلتوطنة “يتسلهار” عىل الطريق الواصل بن نابلس 

وقلقيلية، األمر الذي أدى اىل الحاق ارضار مادية ببعضها.
وأضلاف أن قوات االحتال اغلقلت بعض الطرق املؤديلة اىل مدينة 

نابلس وانترشت يف املناطق املحيطة ببلدة حوارة.
ملن جانب آخر، أعلن جيلش االحتال أن أحد جنوده أصيب بجروح 

حرجة يف الرأس بقاعدة عسكرية يف غور األردن.
وأكد الجيش، حسلب ما نرشته صحيفة “يديعلوت أحرونوت”، أن 
الجندي املصاب عثر عليه من قبل زمائه، مشرية إىل أن هؤالء ظنوا 
يف البداية أنه أصيب بالحجارة، لكن لدى نقله إىل املستشفى تبن أنه 

جرح بطلقة نارية.
وذكر الجيش أن الغموض ال يزال يلف مابسات الحادث والتحقيقات 
جاريلة يف جميع الفرضيات، مضيفا أنه أبلغ عائلة الجندي املصاب 

بما حصل.

روحاني: مقاومة اإليرانيين حالت 
دون انهيار االتفاق النووي

مستوطنون صهاينة يهاجمون 
مركبات الفلسطينيين

بايدن يسير على ُخطى ترامب في ملف 
الصحراء الغربية

المراقب العراقي/ متابعة
عقب الجلدل الكبري اللذي رافق ملف 
التطبيلع  بعلد  الغربّيلة  الصحلراء 
املغربّي مع العلدو الصهيونّي مقابل 
اعلراف واشلنطن بسليادة املغلرب 
علىل األرايض التي تحتلهلا يف اإلقليم 
املتنازع عليه، حسلمت  الصحلراوّي 
اإلدارة األمريكية برئاسلة جو بايدن، 
أمرها بشأن فرضية تراجع واشنطن 
علن قرارهلا يف عهلد إدارة الرئيلس 

الجمهوري السابق دونالد ترامب.
وقال املتحدث باسلم وزارة الخارجّية 
األمريكّية، نيد برايس، يف معرض رده 
عن سلؤال صحايفّ حول ملا إذا كانت 
هناك مراجعات بشلأن هذا امللف، إّن 
»ملا قلناه علىل نطاق واسلع ال يزال 
ساري املفعول بشلأن ملف الصحراء 

الغربية«.
أّكلدت  ورصيلح،  واضلح  وبشلكل 
واشلنطن عىل لسلان املتحدث باسم 
وزارة خارجيتهلا، نيلد برايلس، أّنها 
لن تراجع علن قرارها يف عهد دونالد 
باالعراف بسليادة  القلايض  ترامب، 
املغرب عىل الصحلراء الغربّية، وزعم 
املسؤول األمريكّي أّن الواليات املتحدة 
سلتواصل دعم مسلار األملم املتحدة 
لتطبيلق حل عادل ودائم لهذا الخاف 

طويل األمد يف املنطقة.
وأوضلح برايلس أّن بلاده سلتدعم 
عمل بعثلة األمم املتحلدة بالصحراء 
»املينورسلو« يف مراقبلة وقف إطاق 
النلار وتفادي العنف باملنطقة، يف ظل 
تهديدات بنشوب حرب يف املنطقة منذ 
هبطت طائلرة العدو الغاشلم والتي 
حمللت وفلداً إرسائيلّيلاً – أمريكّيلاً، 
القوملّي  األملن  مستشلار  برئاسلة 
الصهيونّي، مئري بن شلبات، وبرفقة 
صهر ومستشلار الرئيلس األمريكّي 
جاريلد  اليهلودّي  تراملب،  دوناللد 
كوشلنر، الراعلي الرسلمّي إلدخلال 
اللدول الخانعة إىل حظلرية التطبيع، 
حيلث أبلرم الجانبلان وقتهلا، علدة 
اتفاقيات وخاصة يف املجال السياحّي 
واالسلتثمارّي، يف حلن جلاء الوجود 
األمريكّي إلجبلار امللك املغربّي محمد 
السادس عىل تقديم تنازالت أكثر لتل 

أبيب.
التلي  الضغلوط  ملن  الرغلم  وعلىل 
مارسلها نواب يف الكونغرس مؤخراً، 
ملن أجل سلحب االعلراف األمريكّي 
غري الرشعلّي بمغربية الصحراء، غري 
أّن مراقبلن اسلتبعدوا ذللك بشلدة، 
باالستناد عىل تريح املتحدث باسم 
الخارجيلة األمريكّية حلول الصحراء 

املغربّيلة، الذي كلرس قناعة مفادها 
متمسلكة  املتحلدة  الواليلات  بلأن 
بقرارهلا ورؤيتها تجلاه التصعيد يف 

ملف الصحراء.
السياسلة  أّن  البعلض  ويعتقلد 
األمريكّيلة تسلري وفق نهج سليايّس 
بتغلري  يتأثلر  أن  يمكلن  ال  واضلح 
الرؤساء، ما يعني أّن موقف واشنطن 
التي  بخصوص االعلراف بلاألرايض 
تحتلها املغرب يف الصحراء الغربّية لن 
يتغري، بعد دخلول املغرب إىل حظرية 
العلدو  ملع  األمريكّيلة  »التطبيلع« 
الرئيس  الصهيونّي الغاصب، وإعان 
األمريكلّي السلابق دوناللد تراملب، 
توقيع ما تسلمى »اتفاقيات سلام« 
بن اإلملارات والبحرين والسلودان، 

والكيان الصهيونّي املجرم.
وملن الجديلر بالذكلر أّن 27 نائبلاً 
األمريكلّي، بقيادة جيم  بالكونغرس 
إنهوف، قد طالبوا مؤخراً الرئيس جو 
بايدن يف رسلالة بإلغاء قرار سلابقه 
يف  قنصليلة  بفتلح  تراملب  دوناللد 
مدينة الداخلة، يف الوقت الذي تحاول 
فيله املغرب بلكل ما أوتيلت من قوة 
تطبيق مبلادرة الحكم الذاتّي لإلقليم 

الصحلراوّي ولكلن تحت سليادتها، 
البوليسلاريو  جبهلة  ُتلر  فيملا 
علىل رفض الخطلة املغربّيلة الرامّية 
للسليطرة علىل أراضيهلم، وتطاللب 
بعملّية اسلتفتاء حلول هذا املوضوع 
وتلرى أّنله السليناريو األمثلل لحلل 

األزمة التاريخّية.
ويف ظل املسلاعي املغربّية للسليطرة 
الصحلراوّي  اإلقليلم  كاملل  علىل 
بعلد التطبيلع ملع الصهاينلة وملن 
ثلم الحصلول علىل الضلوء األخرض 
األمريكلّي للقيلام بذللك، ال يبلدو أّن 
اإلدارة األمريكّية ستغري من مواقفها 
املتطرفلة وإّن ملا تضمنله تريلح 
فكلرة  يعطلي  األمريكلّي  املتحلدث 
واضحلة عن توجله واشلنطن لزرع 
الفتن والنزاعلات بن الدول، لتحقيق 
مصالحهلا ملع كيانهلا األرعن، عىل 

حساب دماء الشعوب.
السلابق،  األمريكلّي  الرئيلس  وكان 
دونالد ترامب، قد أصدر قبل مغادرته 
رئاسلّياً،  مرسلوماً  االبيلض  البيلت 
يقلي باالعراف بالسليادة املغربّية 
أعقبتله  الصحلراوي،  اإلقليلم  علىل 
زيلارة ملسلؤولن أمريكيلن رفيعلي 

املسلتوى إىل املغلرب، للوقلوف علىل 
املرسلوم، واإلعلداد الفتتلاح  تنزيلل 
قنصلية أمريكيلة يف منطقة الداخلة، 
ويف سلياق تلك الرتيبات قام وفد من 
سلفارة واشلنطن بزيلارة إىل املدينة 
لقلاءات  وأجلرى  املنلرم،  االثنلن 
مختلفة مع املسؤولن املحلين، حيث 
ركزت املناقشلات عىل ملف الصحراء 
وقرار واشلنطن فتلح قنصلية عامة 

فيها.
يف  األمريكّيلة،  التريحلات  وتأتلي 
ظل املحادثات التلي تجريها الواليات 
املتحدة مع العديد من األطراف بشأن 
ملف الصحراء املغربّية وفقاً ملا كشفه 
القائم باألعمال يف السفارة األمريكّية 
يف إسبانيا، لكن املوضوع األهم واألول 
واألخلري بالنسلبة للواليلات املتحلدة 
هلو الكيلان الصهيونلّي، حيث جدد 
املتحدث باسلم الخارجيلة األمريكية 
الرحيب باسلتعادة املغلرب لعاقاته 
مع تل أبيب، قائا “نرحب بالخطوات 
الجديدة التي اتخذها الرباط لتحسن 
أّن  زاعملاً  الكيلان«،  العاقلات ملع 
عاقلة الطرفن سلتكون مفيدة عىل 

املدى الطويل.

وقبلل مدة، أّكلد األمن العلام لوزارة 
األمن يف حكوملة الجمهورية العربية 
أوكال،  وللد  سليدي  الصحراوّيلة، 
وألي  للتفلاوض  الجبهلة  اسلتعداد 
وساطة، مشدداً عىل رضورة استمرار 
الكفاح سيسلتمر يف ظلل املفاوضات 
أو عدمهلا، وذلك انطاقا من التجربة 

املاضية للشعب الصحراوّي.
ويف الوقلت اللذي تجلد فيله »جبهة 
البوليساريو« أّنها أعطت الثقة كاملة 
للمجتملع اللدويلّ وأوقفلت الكفلاح 
بصفة نهائّية وانتظرت 30 سلنة من 
املماطللة والوعود الكاذبلة واالنتظار 
اململ، أوضح الوزير الصحراوّي خال 
مؤتمر صحايف عرب اإلنرنت بمشاركة 
املمثلل الدائلم لجبهلة البوليسلاريو 
لدى منظمة األمم املتحدة عمر سليد 
محملد، أن الجبهة يف دفلاع مرشوع 
علن النفلس، منلذ أن أرسلل املغرب 
يف الثاللث علرش ملن ترشيلن الثاني 
قواته إىل أقلى جنوب املنطقة لطرد 
مجموعة من الناشطن الصحراوين 
كانوا يقطعون طريقاً مؤدياً إىل دولة 

موريتانيا املجاورة.
ويشلهد اإلقليم الصحراوّي نزاعاً بن 

املغرب وجبهة البوليساريو منذ العام 
1975، وذللك بعد انتهلاء فرة وجود 
االحتال اإلسبانّي يف املنطقة، ليتحول 
إىل مواجهلة مسللحة بلن الجانبن، 
توقفلت علام 1991 واسلتمرت ملدة 
16 عاماً، بتوقيع اتفاق لوقف إطاق 
النلار برعايلة األملم املتحلدة، حيث 
تقلرح الرباط حكملاً ذاتيلاً لإلقليم 
برشط أن يكون تحت سيطرتها، فيما 
تطالب الجبهة باسلتفتاء عادل يقرر 
مصريهم، وهو طرح تدعمه الجزائر 
التي تؤوي عرشات آالف الاجئن من 

منطقة الصحراء الغربّية.
وبذللك حسلمت جبهة البوليسلاريو 
مواقفها بشكل تام من مسألة الحكم 
الذاتّي، يف الوقت الذي يشكل فيه هذا 
الخيلار املقلرح الوحيد ملن املغرب، 
مع استبعاد الرباط عملّية االستفتاء 
التي تطالب بهلا الجبهة والتي تنهي 
األحلام املغربّية يف السليطرة التامة 
عىل اإلقليم الصحراوّي، الذي تسيطر 
الرباط علىل حوايل 80% ملن أراضيه 
التي تبلغ مساحتها 266 ألف كيلومر 
مربع، عقب انسلحاب موريتانيا من 

الصحراء الغربية عام 1979.

خيار الكفاح المسلّح يعود إلى الواجهة

المراقب العراقي/ متابعة...
كشلفت مصلادر خليجية مطلعة، عن اسلتعانة 
اإلمارات بضباط “إرسائيليلن” لتكريس احتال 
جزيرة يمنية جديلدة. ونقل موقع إمارات ليكس 

عن املصادر قولها إن ضباط إرسائيلين يتواجدون 
يف جزيلرة ميلون اليمنيلة بعلد اسلتقدامهم مع 
قوات وميليشليات اإلملارات. ورجحلت املصادر 
أن يكون هؤالء الضباط يعملون يف االسلتخبارات 

العسكرية )أمان( وجهاز األمن العام )املوساد(.
وكشلفت أنه يتم بنلاء مواقع محصنة وإنشلاء 
أنظملة متطلورة للرصلد واملراقبلة يف الجزيلرة 

اليمنية االسراتيجية.

المراقب العراقي/ متابعة...
أطلقلت منظمة “ريربيف“ املناهضة 
لعقوبلة اإلعلدام عريضلة إلكرونية 
تدعلو لوقلف تنفيلذ أحلكام اإلعدام 
الصلادرة يف البحريلن ضد ناشلطن 
تحلت  إعرافلات  منهلم  إنتزعلت 

التعذيب.
وأشلارت املنظمة، إىل تصاعد حاالت 
اإلعلدام يف البحرين الفتة إىل أنه ومنذ 
العام 2012 فإن جميع أحكام اإلعدام 
صدرت وفقا العرافات انتزعت تحت 

التعذيب واإلكراه واصفة ذلك بالظلم.
ورّكلزت العريضة علىل خطر اإلعدام 
محملد  الناشلطان  يواجهله  اللذي 
رمضان وحسلن موىس اللذان أجربا 
علىل اإلدالء باعرافات تحت التعذيب 

استخدمت إلدانتهما.
ودعلت املنظملة إىل التوقيع عىل هذه 
العريضة ملن اجل انقاذ حياة العديد 
ملن األبريلاء املحكوملن باإلعدام يف 
انتزعت  البحريلن وفقلا العرافلات 

تحت التعذيب.

اإلمارات تستعين بضباط »صهاينة« الحتالل جزيرة يمنية جديدة

»ريبريف« تطلق حملة لوقف إعدام ضحايا التعذيب في البحرين
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نعم إيران اإلسالم ومحور المقاومة ثابتون وأمريكا وبقرها آل سعود ومرتزقتها  القاعدة داعش   ودواعش السياسة في العراق ) عبيد وجحوش 
صدام ( يتراجعون    كان  أعداء اإلسالم وفي المقدمة دواعش السياسة في العراق عبيد وجحوش صدام وبقر  أمريكا آل سعود  وكالبها القاعدة 
داعش وغيرها من المنظمات  اإلرهابية الوهابية  يتمنون ويرغبون في القضاء على الشيعة    المتمثلة بالصحوة اإلسالمية التي أثمرت الجمهورية 
اإلسالمية ومحور المقاومة اإلسالمية الحرس الثوري في إيران  والحشد الشعبي في العراق وحزب اهلل في لبنان وأنصار اهلل في اليمن والمقاومة 

اإلسالمية في البحرين والمقاومة الشعبية في سوريا

بقلم/ مهدي المولى 
والخلي�ج  الجزي�رة  يف  ش�عبية  نهض�ة  وكل 
واملنطقة العربية واإلسالمية تدعوا اىل الحرية 
وحكم الش�عب اي حكم الدستور واملؤسسات 
الدس�تورية  رافض�ة حك�م العوائ�ل وبيع�ة 
العبودي�ة  م�ن خ�الل ن�ر كالبه�ا الوهابية 
القاع�دة داع�ش الت�ي كلف�ت بذب�ح الع�رب 
واملس�لمني وتدم�ر  أوطانه�م  بالنياب�ة عن 
إرسائي�ل ومصال�ح أمريكا   إضاف�ة اىل القوة 

العسكرية األمريكية الكبرة
وكل  والرغب�ات  األمني�ات  ه�ذه  كل   لك�ن 
مخططاته�م ومؤامراته�م فش�لت وتالش�ت  
لبق�ر أمري�كا أي آل س�عود  وكالبه�ا داع�ش 
والقاعدة وعبي�د وجحوش صدام وغرهم من 
العبي�د والجحوش الذين ال يحل�وا لهم العيش 
إال يف ظل العبودي�ة  لهذا بعد قرب صدام تحرك 
عبيده وجحوش�ه وارتموا يف أحضان آل سعود 
وق�رروا عبادتهم ويف خدمته�م  لكن بعد طرد 
األحم�ق ترامب  ووص�ول الرئيس الجديد  جو 
باي�دن  اىل الحك�م  حيث بدا بسياس�ة تختلف 
عن سياس�ة ترامب   حيث أنطلق من س�معة 
أمري�كا ومصالحه�ا الخاصة لهذا  رفع أس�م 
اليمن بقي�ادة أنصار الله م�ن قائمة اإلرهاب 
ودع�ا آل س�عود وآل نهيان اىل وق�ف حربهما 
العدوانية عىل الش�عب اليمني كما قرر العودة 
اىل االتف�اق النووي اإليران�ي   ورفع العقوبات 
املفروض�ة عىل إيران من قب�ل  االحمق ترامب   
ال ش�ك ان ذل�ك أخ�اف بق�ر ترام�ب وأرعبهم  
وجعله�م  يعيش�ون يف حالة صعب�ة ال يدرون 
م�اذا يفعل�ون  لهذا ب�دأت هذه البق�ر براء 
وتأجر الكثر من األب�واق والطبول الرخيصة 

الوضيع�ة  وب�دات تطبل وفق رغبة ال س�عود 
التي   يتهمون أمريكا بالغدر والخيانة ونكران 
الجمي�ل يف عه�د  جو باي�دن   ويرتحمون عىل 
عه�د ترام�ب  ال�ذي كان يلب�ي كل رغباته�م 
ومن أهمها القضاء عىل الش�يعة  يف كل مكان  
مقاب�ل  ان تضاع�ف ه�ذه البق�ر يف درها من 
دوالرات أما جو باي�دن فال يهمه ما تدره هذه 

البقر وال كالبها
لكن الرئي�س الجديد جو باي�دن  الذي اختاره 
الش�عب األمريكي   بدل األحم�ق ترامب خيب  
ظنونهم  وحط�م أحالمهم  وما كانوا  يتمنون  
ويرغب�ون   مث�ال أعرب عن أمل�ه يف العودة اىل   
اتفاق إي�ران النووي 5+1   وإنه�اء الخالفات  

مع  إيران   
 كما رفع أس�م أنصار الله  التي تقود الش�عب 
اإلره�اب وق�رر وق�ف  قائم�ة  اليمن�ي م�ن 
الحرب الوحشية التي تش�نها عائلة آل سعود 
ومرتزقتها  عىل الشعب اليمني ورفض   اللقاء 
والحديث مع املعتوه  األحمق ويل  العهد  محمد 
بن سلمان  رغم  إنها ال تزال وعود لكنها تبر 
بخ�ر  وان خطر  اإلره�اب والعنف يف املنطقة 
والت�ي كانت  بق�ر أمريكا وكالبه�ا وجحوش 
وعبيد صدام كان�وا يتمنون ويرغبون بنرها 

وتفاقمها ومن ثم حرق العرب واملسلمني
وهكذا  توطد وترس�خ السالم  واألمن واملحبة 
بني  ش�عوب املنطقة  بفضل حكمة وشجاعة 
قي�ادة الث�ورة اإلس�المية وصم�ود وتص�دي  
الش�عب اإليراني وشعوب محور املقاومة التي 
تمكن�ت  من س�حق  الوح�وش  الضارية  من 
قطعان الوهابية التي أرس�لها آل سعود لذبح 
العرب واملس�لمني  وتدم�ر  أوطانهم  وإعادة 

خالف�ة الظالم والوحش�ية خالفة  آل س�فيان 
وآل عثمان يقودها آل سعود تحت ظل حماية 
آل صهي�ون  لك�ن  ه�ذا الحل�م أصب�ح هباء  
وقوتهم  تحطمت   فلم يبق أمامهم إال التنازل 
عن كل يش عن دينهم عن إنسانيتهم  ألمريكا 
إلرسائيل حتى أنهم أصبحوا بقر حلوب وكالب 
حراسة  مقابل حمايتهم والدفاع عنهم   حتى 
ذل�ك ل�م يحصلوا علي�ه وهكذا خ�روا الدنيا 
واآلخ�رة وذل�ك ه�و الخ�ران املب�ني وهكذا  
انكش�فت عورات آل س�عود وبانت حقيقتهم 
ع�ىل العالم كل�ه وخاص�ة العرب واملس�لمني   
بأنهم مجموعة صهيونية وأن الصهيونية هي 
التي أسست دولتهم وأسست دينهم  وكلفتهم 
بمهمة اإلس�اءة اىل اإلس�الم واملس�لمني ومنع 
أي نهضة إس�المية بكل قوة وذبح أي مس�لم 
يتمس�ك بقي�م اإلس�الم املحمدي�ة اإلنس�انية 
الحضاري�ة   ألنه�م عىل يق�ني أي الصهيونية 
ان اإلسالم الشيعي املحمدي العلوي هو القوة 
الت�ي تقود العالم اىل الس�الم  واألمان اىل العدل 
واملساواة اىل  بناء حياة حرة وخلق إنسان حر 
محب للحياة  واإلنس�ان  وهذا ما يخافه أعداء 
الحياة واالنس�ان الصهاينة والفئة الباغية  آل 

صهيون وآل سعود  
ومن هذا يمكننا القول إن إيران اإلسالم ومحور 
املقاومة اإلس�المية  بقي�ت ثابتة عىل أهدافها  
م�ن خ�الل ترس�يخ ودع�م الس�الم واإلم�ان 
يف املنطق�ة وإنقاذه�ا م�ن العن�ف واإلرهاب 
الوهاب�ي وهذا يعود اىل صم�ود وتصدي إيران 
اإلسالم ومحور املقاومة يف حني تراجعت قوى 
الظالم والوحش�ية   ال سعود وكالبها القاعدة 
داعش دواعش السياسة عبيد وجحوش صدام

بقلم/ هاني ابراهيم
عن�د كل حديث ع�ن إصالح�ات إداري�ة وتنموية، ال 
س�يما يف البل�دان الت�ي تعان�ي من مش�اكل وأزمات 
مالي�ة واقتصادية كما هو حال لبنان، تتصدر عملية 
الخصخصة املش�هد العام، إضاف�ة اىل عمليات أخرى 
كالراك�ة ب�ني القطاع�ني الع�ام والخ�اص أو م�ا 
يعرف بال��ppp. عندها تب�دأ التكهن�ات والتحليالت 
بالتنق�ل ما ب�ني قانونية هذه الخط�وة والحاجة لها 
من جهة، ورضورته�ا ومدى إمكانية تطبيقها يف بلد 
مثل لبنان من جهة أخرى، اىل أن يصل األمر - س�واء 
م�ع قناعة أو دونها - اىل خالصة أنه ال س�بيل للبنان 
للحصول عىل املساعدة الخارجية إال من خالل نماذج 
وتطبيق�ات كه�ذه تمهي�ًدا وإيذاًن�ا بالحص�ول عىل 

القروض والهبات.
لكن الس�ؤال الذي يتبادر اىل الذهن هو »هل هذه هي 

األهداف األساس�ية ملشاريع الخصخصة؟«. طبًعا لم 
يجتم�ع الخرباء واملتخصصون يف هذا املجال عىل رأي 
واح�د، لكنهم أجمع�وا عىل بعض النقاط املش�رتكة، 
وأهمها تحس�ني الوضع امل�ايل يف القط�اع العام، مع 
اإلش�ارة اىل أن هذا اله�دف هو األب�رز أو لعله الدافع 
األول للذهاب باتجاه الخصخصة. لكن ذلك ال يحجب 
األهمي�ة ع�ن أم�ور عدي�دة ته�دف الخصخص�ة اىل 
تحقيقه�ا كتقوية دور القطاع الخ�اص يف االقتصاد 
وتأمني الكفاءة اإلنتاجية، فضاًل عن تجير الطاقات 

يف الدولة الستخدامها يف قطاعات أخرى.
لك�ن، ه�ل يمك�ن الوص�ول اىل ذل�ك مب�ارشة ودون 
تمهي�د؟ الج�واب بالنف�ي طبًع�ا حيث إن ه�ذا األمر 
يستدعي تطبيق عدد من السياسات االقتصادية التي 
تس�اعد يف إتمام هذه العملية، وال س�ّيما السياسات 
النقدي�ة واملالي�ة، التي تع�د من أهم الخط�وات التي 

يجب إتمامها.
ذهب العديد من الخرباء االقتصاديني اىل القول إن من 
أهم تلك السياس�ات تحرير االقتص�اد واالعتماد عىل 
آليات السوق، ما يعني فتح املجال أمام قوى العرض 
والطلب، وذلك م�ن خالل تحرير األس�عار، وتقليص 
الدع�م، وترك الحرية لقوى الس�وق، ما يس�اعد عىل 
فتح أبواب العمل وبالتايل توجيه العمال نحو خيارات 
مناسبة، واألهم من ذلك كله إعطاء الثقة باالستثمار 
ع�ىل أن ال ننىس ترافق ذلك مع تحرير س�عر الرصف 
وتحرير أس�عار الفوائ�د ما يؤدي اىل تطوير الس�وق 
املايل مع عدم إغفال رضورة إصالح النظام الرضيبي، 
م�ن خ�الل وض�ع نظ�ام رضائبي ع�ادل يمي�ز بني 

مقدرات املكلفني يف هذا اإلطار.
الخصخص�ة كعملي�ة  تطبي�ق  يمك�ن  لك�ن كي�ف 
اقتصادية؟ ال ش�ك أن للخصخصة كعملية اقتصادية 

آليات معينة وعدي�دة، وتختلف تبًعا لألولوية املحددة 
من قب�ل الدولة لهذه العملية وأه�م هذه اآلليات هي 
عق�د اإلدارة: وه�و عق�د يتم من خالل�ه نقل حقوق 
التش�غيل م�ن القط�اع الع�ام إىل القط�اع الخ�اص 
وع�ادة م�ا يطب�ق يف تنش�يط رشكات خ�ارسة عرب 
إدخ�ال القطاع الخاص إليها. أم�ا اآللية الثانية فهي 
التأج�ر، وه�و أيًضا عق�د يمنح من خالل�ه القطاع 
الع�ام )الدولة( رشكة خاصة حق اس�تخدام األصول 
واالحتف�اظ باألرب�اح يف مقابل دفع إيج�ار، أما آلية 
االمتياز، فتتضم�ن كل مواصفات التأجر ورشوطه. 
ويتحم�ل صاح�ب االمتياز املس�ؤولية الش�املة عن 
الخدم�ات وتكون امل�دة الزمنية املح�ددة لالمتياز ما 
ب�ني 25 و30 س�نة. وهناك أن�واع عدة م�ن العقود، 
منه�ا ما يع�رف بال�� BOT )بناء، تش�غيل، تحويل( 
الذي يستخدم عادة لتطوير مشاريع جديدة يف البنية 

 (BOOT�التحتي�ة، ومن ه�ذه العق�ود ما يع�رف بال
بناء – تملك – تشغيل – تحويل(، وتمتد فرتته إىل 25 
عاًم�ا، أما اآللية الرابعة فهي البيع املبارش والتي تعد 
من أكث�ر الطرائق اس�تخداًما يف الخصخصة، وتتخذ 
أش�كااًل عدة، ع�روض مزاد علني أو وجود مس�تثمر 
إس�رتاتيجي واأله�م عدم وجود وس�يط ب�ني الدولة 

واملشرتي.
والجدير ذك�ره يف هذا الس�ياق، عمليات الخصخصة 
التي ش�هدتها دول أوروبا، وال سيما إيطاليا وفرنسا، 
ب�ني عامي 1990 - 2000 حيث تتم خصخصة كربى 
ال�ركات يف االقتص�اد مثل »إير فران�س« و«كريدي 
ليوني« وكذلك الح�ال يف منطقتنا، فقد تمكنت مرص 
خ�الل الع�ام 1993 م�ن خصخص�ة 119 رشكة من 
أصل 314 رشكة تملكها الدولة. لكن وبالرغم من كل 

ذلك، هل يمكن تطبيق ذلك يف لبنان؟

افيما ذهب البعض اآلخر املؤيد لخيار الخصخصة اىل 
الق�ول إنه ويف حال تم اعتماد الخصخصة يف عدد من 
املراف�ق كاملطار، واملرفأ، واالتص�االت، رشكة طران 
امليدل إيس�ت، قطاع التعلي�م، وغرها من القطاعات 
األساسية فإن ذلك سيدر ما بني 30 و40 مليار دوالر 
إىل خزين�ة الدولة، إضاف�ة اىل إمكانية منح الركات 
الخاصة إمكانية إدارة هذه املرافق ل�10 أو 20 أو 30 
س�نة، عىل أن يتحدد ذلك تبًعا لبنود العقد وتفاصيله 

ورشوطه ومتطلباته.
لكن األه�م من ذلك كله، هل ح�ان الوقت لنضع حًدا 
إلدارة الدول�ة الت�ي تمث�ل لألغل�ب األعم م�ن الناس 
نموذج�ا لإلدارة الفاش�لة املهرتئة؟ وه�ل من املمكن 
أن نعت�رب الخصخصة املدخل االصالح�ي االقتصادي 
الحقيقي اىل جانب خيارات أخرى للخروج من النفق 

املظلم الذي دخل فيه لبنان؟

بقلم/ د. معتز محي عبد الحميد
يف كل ع�ام يتذك�ر الش�عب االذري يف 26- 
ش�باط  املجزرة واالبادة الجماعية التي قام 
به�ا االرمن ض�د العوائل املس�املة يف منطقة 
خوجايل ’ ولم يتوقف اس�لوب القتل واالبادة 
الجماعي�ة من قب�ل االرمن يف ه�ذه املنطقة  
فحسب وانما امتد لس�نوات عديدة  وعندما 
نس�رتجع  بدايات  تلك االعت�داءات االرمنية  
حيث  ق�ام االرمن يف الفرتة م�ا بني 1905م 
و1907م أفظ�ع الجرائ�م الت�ي أرتكبت ضد 
الش�عب االذري حيث قام�وا بأعمال دموية 
واس�عة النطاق , حيث بدأت هذه االعتداءات 
يف باك�و عاصم�ة اذربيجان االن ث�م إمتدت 
لتش�مل كل أذربيجان والق�رى االذربيجانية 
, كما ت�م تدمر مئ�ات الق�رى ومحيت من 
ع�ي وجه االرض وتم قت�ل أالف املدنيني من 
شعب أذربيجان بوحشية شديدة وذلك سعيا 
القام�ة  دول�ة أرمينيا الكربي . وقد إس�تغل 
االرم�ن الوضع ال�ذي عقب الح�رب العاملية 
االويل وثورت�ي )ش�باط وتري�ن األول ( يف 
روس�يا عام 1917م والذي تع�رف “بالثورة 
البلش�يفية”وبدؤا متابع�ة تنفي�ذ خططهم 
تح�ت علم زعم�اء الثورة البلش�يفية وبذلك 
وتح�ت ذرائ�ع  محاربة العن�ارص التي هي 
ض�د الثورة وبدأت لجنة باكو الثورية يف اذار 
1918م تنفي�ذ خط�ة ته�دف إيل إس�تئصال 
االذربيجاني�ني يف مناطق ش�يماخان وغوبا 
وكاراباغ وزانغيزور وناخيشفان ولينكوران 
وغرهم�ا من املناط�ق يف أذربيجان اليش إال 
بس�بب انتمائهم  العرقي  وديانتهم املسلمة 
, حيث تمت ابادت االالف من  االذربيجانيني 
وأحرق�ت الق�ري وتم تدمر االث�ار الثقافية 

القومية  بصورة كاملة .
• ناغورنو قاراباغ والتحرير 

اثن�اء زيارته ل�ألرايض املحررة ومش�اهدتة 
لحج�م الدم�ار والعب�ث بمقدرات الش�عب 
والتاريخي�ة  والديني�ة  الثقافي�ة   ، األزري 
 .. الطبيعي�ة  يف خوج�ايل  والث�روات  ب�ل   ،

ق�ال الرئيس اله�ام علييف ) انتص�ار دولة 
أذربيج�ان لم يكن انه�اء لالحتالل األرميني 
فحس�ب ، بل قىض عىل الفاش�ية األرمينية 
( بع�د تس�عه وعري�ن عاما يأت�ي احياء 
ذكرى اإلبادة الجماعية يف خوجايل  هذه املرة 
وس�ط احتفاالت شعبية ورس�مية بالنرص 
الذي تحقق عىل األرض واستعادة أذربيجان 
األرايض املحتل�ة يف مع�ارك ملحمي�ة ونرص 
المثي�ل ل�ه يف الق�رن الح�ادي والعري�ن ، 
فدولة مثل أذربيجان لم يكن بوسعها الصرب 
ع�ىل محتل اكث�ر م�ن 28 عام�ا  ، فريعا 
حس�مت قيادة أذربيجان امرها واس�رتدت 
معظ�م أراضيه�ا املحتل�ة من وط�اة العدو 
الغاش�م خالل 44 يوما ، وبع�د ذلك تمكنت  
بالتف�اوض  أراضي�ه  باق�ي  م�ن اس�رتداد 

والسياسة .
• اإلبادة الجماعية و الدموية

لق�د إس�تمرت   االنته�اكات  االرمنية إيل أن 
أت�ي اليوم ال�ذي ال ينس�اه كل اذربيجاني يف 

أذربيج�ان ويف جميع أنحاء العالم إال بااليس 
والح�زن وااللم وامل�رارة هذا الي�وم الفاصل 
يف تاري�خ أذربيج�ان , هذا الي�وم الذي ظهر 
فيه قم�ة التعص�ب الديني العرق�ي لالرمن 
وعنفه�م ضد الش�عب االذربيجاني املس�لم  
فقد كان ذلك الحادث االليم والبشع يف تاريخ 

أذربيجان يف يوم 26/ شباط /1992م .
فف�ي ذلك اليوم الدموي ق�ام االرمن بأعمال 
عقابي�ة وإنتقامية لم يس�بق لها مثيل ضد 
س�كان مدينة خوجايل , والت�ي إنتهت بقتل 
وتري�د أالف االذربيجاني�ني نتيج�ة العنف 
الت�ي قام به االرمينيني ضدهم حيث أن هذه 
االحداث كانت زالالت نقطة مأسوية وسوداء 
يف تاريخ أزربيجان حيث ظهر إنحياز االتحاد 
الس�وفيتي واضحا لالرمن بمساعدتهم عي 
إرت�كاب تلك املذاب�ح وظهر أيض�ا التعصب 
العرقي لالرمن . حيث إن اإلبادة الجماعية ىف 
خوجاىل ال يمكن تصورها أو تخيلها بكل ما 
فيها من وحش�ية وقسوة، كما أن األساليب 

العقابية غر اإلنس�انية كانت كلها موجهة 
ضد ش�عب أذربيجان، وتمثل عمال بربريا ىف 
تاريخ الجنس البرى. وىف نفس الوقت فإن 
هذه اإلبادة الجماعية تعترب جريمة تاريخية 

ضد اإلنسانية.
لم تنق�ض ليلة 25-26 ش�باط 1992 إال و 
كانت الق�وات املس�لحة األرمني�ة مدعومة 
بفرقة املش�اه رقم 366 م�ن جيش االتحاد 
الس�وفيتى الس�ابق, ق�د أحكم�ت قبضتها 
ع�ىل مدين�ة خوجاىل الت�ى تق�ع ىف منطقة 
قاراب�اغ والت�ي كان�ت عدد س�كانها يف ذلك 
الح�ني 23757نس�مة . وب�ات الس�كان يف 
مدينته�م قبل ليلة املأس�اة، وحاولوا الفرار 
م�ن منازله�م بع�د بداية ش�ن الهجوم عىل 
أمل أن يجدوا طريقا إىل أقرب مكان يسكنه 
غالبية من اآلذريني ولكن خططهم فشلت و 
دم�ر الغزاة مدينة خوج�اىل و نفذوا مجزرة 

وحشية ضد السكان املساملني .
• ولكن هناك س�ؤاال يطرح نفس�ه هو ملاذا 

مدينة خوجايل بالتحدي�د التي تقع بها هذه 
املأساة ؟

ولك�ي نس�تطيع أن نجيب عي هذا الس�ؤال 
امله�م  يجب أن نعرف أن مدينة خوجايل تقع 
وس�ط منطقة قراباغ الجبلية األذربيجانية  
التي تحررت حالًيا ، ولها موقع اس�رتاتيجي 
مهم يف هذه املنطقة. وتعد مدينة خوجايل هي 
ثاني أك�رب املناطق الس�كنية لألذربيجانيني 
بعد مدينة شوشا يف قراباغ الجبلية، ويعيش 
بها س�بع آالف نسمة. وتقع عي بعد عرة 
كيل�و م�رتات م�ن مدين�ة “خانكن�ديل ” يف 
الجنوب الرقي من أذربيجان، عند سلسلة 
جب�ال قراباغ، كما يوجد به�ا املطار الوحيد 
بأكملها.ولق�د  الجبلي�ة  قراب�اغ  بمنطق�ة 
اعرتف الجانب األرمين�ي بعد ذلك أن الهدف 
األس�ايس من هجوم�ه عي مدين�ة خوجايل 
ه�و تدمره�ا وإخ�الء طري�ق “عس�كران 
خانكن�ديل” املار بها، واالس�تيالء عي املطار 

املوجود يف حوزة األذربيجانيني .
واحصائي�ات  الرس�مية  لالرق�ام  ووفق�ا 
املنظم�ات االنس�انية  ف�إن ضحي�ة ه�ذه 
املذبحة هي : قتل 613 شخصا بوحشية بعد 
تعذيبهم من بينه�م: 106 امرأة ،63 طفال ، 

70 رجال مسنا .
حق�ا أنها من أش�د الك�وارث التي عاش�تها  
أذربيج�ان يف تل�ك الف�رتة نتيج�ة االعم�ال 
ض�د  االرم�ن  به�ا  ق�ام  الت�ي  االجرامي�ة 
مدين�ة  قاطن�ي  وخاص�ة  االذربيجاني�ني  
خوج�ايل نتيج�ة التعص�ب العرق�ي لالرمن 
والرغب�ة يف التمل�ك , فإنني أش�به ما حدث 
يف خوج�ايل يف تل�ك الف�رتة ه�و نفس�ه م�ا 
ح�دث  يف الع�راق من إب�ادات جماعية وقتل 
االطف�ال وإح�راق املن�ازل و هت�ك أعراض 
النس�اء وترميله�م وتري�د املواطن�ني من 
قب�ل الدواع�ش واالرهابيني الذي ج�اءوا اىل  
امل�دن العراقية متس�رتين بالدين  وغره من 
الفظائ�ع الت�ي يرتكبه�ا مس�لحي الخالليا 

النائمة يوميا بحق املواطنيني االبرياء .

إيران اإلسالم ومحور المقاومة ثابتون وأعداؤهم يتراجعون

الخصخصة .. مصلحة وطن .. أم قدر؟

 خوجالي .. االبادة الجماعية .. وحرب ال 44 يوما 

عيد الحب، يف ش�باط، وتحم�ل أيامه،  اوىل بش�ائر الربيع.. ولكن منذ 
الع�ام امل�ايض 2020، ل�م يعد للمحب�ني عي�دا يحتفلون ب�ه، وفقدنا  
اإلحس�اس بنس�مات الربيع املنعش�ة، بعد ان داهمنا قب�ل عام،  زائر 
ثقي�ل، لم نتعامل مع مثله من قبل، اس�مه فروس كورونا املس�تجد، 
الذي دخل بيوتنا خلس�ة، من دون  اس�تئذان ، و ها هو  عام يمر عىل 
وج�ود ضيفنا غر املرغوب فيه، كان عاما مليئا باآلالم واألوجاع التي 
اجتاح�ت النف�وس، فرحل عن�ا احبة يف غ�ر اوان رحيلهم، اذ تش�ر 
احصائي�ات وزارة الصح�ة إىل  ان ع�دد الذين قض�وا بالفروس اكثر 
م�ن 12 الف وفاة، من بينهم 181 ش�هيدا من مقاتي الجيش األبيض 
األبطال الذين قاتلوا براس�ة حتى استش�هدوا، راضني مرضيني بما 
قدم�وه وبما نال�وه، لتبق�ى جحافل ه�ذا الجيش تقات�ل ببطولة قل 
نظره�ا ، فيما تعرض 598  الف ش�خصا لإلصابة وكنُت احدهم، وال 
أظنني س�أنىس تلك االيام القاسية املليئة بالوجع واأللم، التي عشتها 
مصارع�ا الف�روس، كما ال أظن ان  احدا  واجه الفروس بإمكانه  ان 
ينىس معاناته تلك، أما االحبة الذين فقدناهم، فإن نار  فقدهم مازالت 
تس�تعر يف النفوس، ونتذكر بأل�م كبر لحظات رصاعهم املرير قبل ان 

يتمكن منهم الفروس اللعني..
أم�ا االن.. وبعد مرور عام ع�ىل وجود الفروس، وبع�د التقدم الكبر 
ال�ذي أحرزته جحاف�ل الجيش األبي�ض، الت�ي كادت  ان تقيض عليه 
قضاء مربما، عاد  الكوفيد بس�اللة جديدة،  تبدو اكثر رشاس�ة واشد 
فتكا من الس�ابقة، وبدأ معدل اإلصابات  يرتفع  بصورة مفاجئة مع 
حلول ش�هر ش�باط، ما دعا الحكوم�ة إىل اتخاذ إجراءات مش�ددة يف 
محاولة لكر سلس�لة الفروس، وقطعا ان هذه اإلجراءات، الس�يما 
الحظ�ر الش�امل للتجوال، لثالث�ة أيام من األس�بوع، وحظر جزئي يف 
األربع�ة األخرى ، وإغالق الكثر من الفعاليات، س�ينعكس س�لبا عىل 
حياة الناس، ويف املقدمة منهم، أؤلئك الذين يعملون يف القطاع الخاص 
بقوت يومهم، فهؤالء سيتعرضون لرضر كبر، يتطلب من الحكومة، 

اتخاذ إجراءات دعم ورعاية لهم.
ولك�ن، ال�ذي نقوله هنا، ان املحافظة عىل س�المة الناس لها األولوية 
األوىل، ويف الحقيقة ما كّنا لنصل إىل ما وصلنا اليه، لو التزمنا باجراءات 

الوقاية ويف مقدمتها لبس الكمامات وغسل األيدي باملاء والصابون .
أما  وقد عاد الفروس يرضب بقوة، فإن األمر يتطلب منا التزاما تاما، 
وأن نتحم�ل  قس�وة اإلجراءات وش�دتها،  لكي نقط�ع الطريق عليه، 

وحتى ال تعود  تلك االيام القاسية التي عشناها العام املايض.
متمنني السالمة للجميع..

سنة اولى .. جائحة

بقلم/عبدالزهرة محمد الهنداوي 
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عباس عبيد يتمسك بأمل البقاء وعادل نعمة 
يشيد بالعبي القاسم

مثلما قّدمنا مفهوم النتائج السلبية وتأثريها عىل الجانب الهجومي 
للف�رق ودوري كرة القدم العراقي بش�كل عام، نقدم هذا اّلس�بوع 
مفهوماً آخر )النتائج التنافسية أو شدة املنافسة( وقد يبدو إيجابياً 
للوهلة الوىل، لكن وبعد دراسة متعّمقة وجدنا فيه آثار سلبية تلقي 
بضاللها عىل انعدام ف�ارق اإلمكانيات واملواصفات الفردية الكبرية 
ب�ن العب املنتخ�ب الوطني والعبي ال�دوري، وهنا نطال�ب اللجنة 
الفنية يف التطبيعية أو املجلس التنفيذي التحاد الكرة القادم، وكذلك 
اللج�ان الفنية يف الندية تحلي�ل هذه الظاهرة والخ�روج بعالجات 

مناسبة.
إن تقارب املس�تويات يف الدوري العراقي يتجىّل يف عدد النتائج التي 
انته�ت إم�ا بالتعادل أو الف�وز بفارق هدف واحد، وبعد تش�خيص 
وحساب هذه النتائج لهذا املوسم 2020-2021 وللمواسم السابقة 
خرجنا بالحصيلة التالية حسب نسبة النتائج التنافسية من ناحية 
التعادل والفوز بفارق هدف واحد: موس�م 16-17: 75 %، موس�م 
17-18: 71 %، موس�م 18-19: %78، موس�م 19-20 املُلغى الول 
)أربع�ة أدوار فقط(: %69، موس�م 19-20 املُلغى الثاني )خمس�ة 
أدوار 15 فريق�اً(: %76 وموس�م 20-21: %79، وبالت�ايل وكم�ا 
تالحظون فإن ش�ّدة املنافسة بن الفرق عالية جداً، وظاهرة غياب 
الف�وارق الفنية بن الفرق وتأثريها عىل النتائج ليس وليدة اللحظة 

أيضاً.
إن ما نضعه عىل طاولة اللجان الفنية هي ظاهرة تستحق الدراسة، 
لن ه�ذه الظاه�رة مرتبط�ة بظاهرة الُعق�م الهجوم�ي يف دورينا، 
وعدم ق�درة أقوى الفرق عىل صناعة فارق كب�ري عىل أرض امللعب، 

ولن�ا بتع�ادل الرشط�ة وصي�ف ال�دوري 
والصناع�ات متذّيل الرتتيب خري مثال، أما 
لو كانت نس�بة النتائج التنافس�ية عالية 
م�ع ارتف�اع يف النس�ق الهجوم�ي لف�رق 
ال�دوري فإننا بذل�ك نعيش ف�رتة إيجابية 
ذهبية وقاعدة العبن وخيارات كثرية أمام 

مدرب املنتخب الوطني.
الدراس�ة يجب أن تكون مفّصلة وتش�مل 
جمي�ع ف�رق ال�دوري لتش�خيص الَخلل، 
ومعرف�ة العلّة، كما ويجب ُمراجعة نتائج 

كل فريق عىل ِحَدة، وتقس�يم الالعبن اىل مستويات، ومن ثم قياس 
النتائج مع مس�توى الالعبن والفكر التدريبي الذي يقودهم، وهذا 
عم�ل ُمرهق ج�داً يتوّجب ع�ىل اللجان الفني�ة أن ُتتاب�ع أّوالً بأول 

وجولة بجولة كل ذلك للتشخيص والتحليل.
كنتيج�ة من هذا البحث الصغري، أننا نقّدم ظاهرة تس�تند إىل أدوات 
تش�خيص ومجّس�ات الرقام بدقة وواقعية، وقد يك�ون ما يعانيه 
دوري ك�رة القدم وكذل�ك املنتخب اليوم وحاجت�ه لالعبن يحدثون 
عالمات فارقة أثناء املباريات )إال ما ندر( هو بس�بب هذه الظاهرة 
التي قد ترجع اىل فقر منظومتنا بالكشف عن املواهب أو أن املواهب 
موج�ودة لكن العقلي�ة التدريبي�ة واإلدارية املس�ؤولة عن صقلهم 
وتغذيته�م فنياً فق�رية اىل درجة تجعل الالعب عاِجزاً عن اكتش�اف 
نفس�ه بالش�كل الصحيح! وهذا م�ا ُيدلّل ع�ىل أن مواصفات العب 
املنتخ�ب الوطني ومّيزاته الفنية أصبح�ت غري واضحة املعالم ومن 

املمكن لي العب آخر أن يحلَّ محلّه بسهولة.
يف ه�ذا املوس�م 2020-2021، ولغاي�ة نهاي�ة املرحل�ة الوىل إليكم 
ل يف نتائجها التنافسية أي التعادل  الفرق العرشة الوىل بشكل مفصَّ
أو الفوز والخس�ارة بفارق ه�دف وعدم قدرتها عىل صناعة الفارق 
الكب�ري كما كان يف الس�ابق: )1( الق�وة الجوي�ة: 13، )2( الزوراء: 
15، )3( الرشطة: 14، )4( نفط الوس�ط: 16، )5( النجف: 14، )6( 
زاخو: 17، )7( النفط: 13، )8( نفط ميسان: 18 و)9( أمانة بغداد: 

15، )10( الديوانية: 15، كل رقم يمثل نتيجة تنافسية.
وكما واضح يف النتائج، لم نشهد تمّيزاً واضحاً عىل مستوى النتائج 
لف�رق املقّدمة، ولم يس�تطع العبوه�ا من فرض هيمنتهم بش�كل 
ُمطلق، عدا تفّوق نس�بي طفي�ف لفريق القوة الجوية، مع الِعلم أن 

أغلب عنارص منتخبنا الوطني تتمركز يف الفرق الثالثة الوىل!

�سلبية النتائج التناف�سية

حسام المعمار

محلية6 Aرياضة  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
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أوضح مدرب الصناعات الكهربائية عباس 
عبيد أنه يواصل مساعيه إلنقاذ الفريق من 

الهبوط رغم صعوبة املهمة.
وق�ال عبي�د »رغم أن الفري�ق حقق نقطة 
مهمة من تعادلنا مع النفط الفريق املميز، 
إال أن املش�كلة تكمن يف أن الفرق املنافسة 
لنا يف مؤخرة الرتتي�ب هي الخرى حققت 
نتائ�ج طيب�ة، وبالت�ايل علين�ا أن نواص�ل 
املش�وار النتش�ال الصناعات م�ن مؤخرة 

الرتتيب«.

وب�ن: »مش�كلة الصناع�ات الكهربائي�ة 
تكمن يف إه�دار عدد كبري من النقاط حيث 
حص�د الفري�ق قب�ل اس�تالمي املهمة 10 
نق�اط فقط م�ن 15 مب�اراة وهي نس�بة 
قليل�ة تصع�ب مهامن�ا ومع ذل�ك نواصل 

اللعب بروح عالية«.
وأش�ار »مس�توى املحرتفن جي�د، الالعب 
الرجنتين�ي خوس�يه س�يكون جاه�زا يف 
املب�اراة املقبل�ة وننتظ�ر وص�ول اللبناني 
خال�د الع�ي لتكتمل قائمة الفريق بش�كل 

نهائي«.
م�ن جانب�ه وص�ف ع�ادل نعم�ة م�درب 
القاس�م، الفوز عىل نفط ميسان يف ملعبه 
نتيجة يف غاية الهمي�ة تعيد الثقة للفريق 
وتعضد حظوظنا بالتقدم يف الئحة الرتتيب.
يلع�ب  ب�ات  »الفري�ق  إن  نعم�ة  وق�ال 
بش�خصية كب�رية، بعدم�ا رس�خنا فكرة 

وجوب التقدم إىل منتصف الرتتيب«.
وأضاف »تحدثت م�ع الالعبن قبل وصويل 
للفري�ق، حي�ث كان يق�دم ك�رة ممي�زة، 

وحاولن�ا بع�د وصولن�ا، إضاف�ة العب�ن 
محرتف�ن يملكون خربة جي�دة، لن أغلب 
العبينا ش�باب ونجحن�ا إىل اآلن يف تحقيق 

املطلوب«.
وتاب�ع نعمة »ج�دول الرتتيب ل�ن يمنحك 
الراحة، بدلي�ل أن الرتتيب من املركز ال�11 
وإىل الخري، هناك تقارب يف النقاط وبالتايل 
س�نبقى نلعب بذات الروحي�ة حتى نهاية 
املوس�م لضم�ان تحقي�ق هدفن�ا باحتالل 

مركز يف منتصف الئحة الرتتيب«.

وأش�ار م�درب القاس�م، إىل أن »الفري�ق 
االنتص�ار يف ملعب�ه  إىل تحقي�ق  بحاج�ة 
والفوزي�ن الخريي�ن ع�ىل نف�ط الوس�ط 
بملعبه ونفط ميس�ان بملعبه، سيمنحانا 

الثقة بتحقيق الفوز يف ملعبنا.
يش�ار إىل أن القاس�م تقدم ع�دة مراكز يف 
الئحة الرتتيب بعد فوزه عىل نفط ميس�ان 
ليحتل املركز ال�15 برصيد 20 نقطة بينما 
يتذيل الصناعات الكهربائية الئحة الرتتيب 

برصيد 16 نقطة.

اعلن نادي نفط ميس�ان اصاب�ة احد العبي فريق 
كرة القدم بفريوس كورونا.

وق�ال م�درب فري�ق ك�رة الق�دم رزاق فرحان إن 
»العب�ي النادي اجروا فح�وص كورونا بعد انتهاء 

مباراة الفريق امام فريق القاسم«.
واوضح ان »املسحات الطبية اثبتت اصابة املدافع 
االيرس عبد املهيمن جبار بفريوس كورونا«، مبيناً 
ان »الالعب سيخضع للحجر الصحي وسيغيب عن 

تدريبات الفريق يف االيام املقبلة«.
يذك�ر ان اللجن�ة العليا للصحة والس�المة، قررت 
اس�تثناء مباري�ات ال�دوري العراق�ي املمت�از من 

اجراءات حظر التجوال.

كورونا يصيب العبًا في نفط ميسان

اعان نادي الزوراء الريايض، اعارة احد 
العبي فريقه الكروي اىل نادي الطلبة. 
وق�ال عضو الهيئ�ة االداري�ة للنادي 
عبد الرحمن رشيد إن »انتقاالت نادي 
الزوراء س�واء الداخلن او الخارجن، 

مازالت مستمرة ولم تنتِه«. واوضح 
ان »ادارة الن�ادي وافق�ت عىل اعارة 
اىل  ال�رزاق  عب�د  حس�يني  الالع�ب 
صفوف ن�ادي الطلبة ع�ىل ان يعود 

الالعب يف املوسم القادم«.

بات نجم نادي ال�ربج محمد جعفر، عىل أعتاب التوقيع 
ع�ىل االنضم�ام لصفوف ن�ادي غ�از الش�مال العراقي 

خالل س�اعات. وأش�ارت مصادر إىل أن »املفاوضات 
بن الن�ادي والالعب وصل�ت إىل مراحل متقدمة«، 

مؤكدا أنه »قريب من االنتقال إىل الدوري العراقي 
منذ أيام«. ويعترب جعفر م�ن الالعبن املميزين 
يف ال�دوري اللبناني، حيث س�بق ولع�ب لنادي 
النجم�ة وكان م�ن النج�وم املميزي�ن يف عالم 

الكرة اللبنانية.
ويامل غاز الش�مال بأن يك�ون الالعب إضافة 

كب�رية للفري�ق وخصوص�ا أنه من ب�ن أفضل 
النجوم يف السنوات الخرية.

وتس�تمر هج�رة الالعب�ن اللبناني�ن إىل ال�دوري 
العراق�ي يف ظ�ل توقف النش�اط بش�كل تام بس�بب 

إجراءات الحكومة اللبنانية.

تعادل فريق أربي�ل أمام فريق أمانة بغداد 2-2، 
ضم�ن مباريات الجولة الوىل من املرحلة الثانية 

للدوري العراقي املمتاز.
وأقيم�ت املب�اراة ع�ىل ملع�ب ده�وك، امللع�ب 
االفرتايض لربيل بس�بب وجود أعمال صيانة يف 

ملعب فرانسو حريري. 
تقدم أربيل أوال بهدف ش�ريكو كريم يف الدقيقة 
6، قب�ل أن يدرك فريق أمانة بغ�داد التعادل عن 

طريق رضا فاضل يف الدقيقة 24.  
وتمك�ن أمان�ة بغ�داد م�ن إنهاء الش�وط الول 
متقدما 2-1، بعدما سجل حسن عي يف الدقيقة 
47. وتمك�ن فريق أربيل من فرض س�يطرته يف 
الش�وط الثاني، ليحقق التعادل مع رضبة حرة 

مبارشة عن طري�ق الالعب كورست بايز بحلول 
الدقيقة 80.  

ورفع أربيل رصيده إىل النقطة 20، يف املركز 14، 
بينم�ا بق�ي فريق أمان�ة بغداد باملركز التاس�ع 

برصيد 25.

أك�د هاتف ش�مران، م�درب النجف، أنه ركز ع�ىل بناء الفري�ق النفيس وتحضريه 
ملباراة الديوانية بشكل مثايل.

وف�از النج�ف بهدفن دون رد، عىل ضيف�ه الديوانية، يف الجول�ة الوىل من املرحلة 
الثانية للدوري العراقي املمتاز.

وقال ش�مران إن »املباراة لم تكن سهلة بسبب خسارة فريقنا يف املرحلة الوىل من 
ال�دوري هناك يف ملعب الديواني�ة وتصاعد وترية الترصيحات وتراش�ق الجماهري 

فيما بينها، ما تسبب يف ضغط كبري عىل الالعبن«.
وأضاف »الجهاز الفني لعب دورا كبريا يف تحضري الالعبن نفسيا للمباراة«.

أكم�ل  الفن�ي  »الجه�از  أن  ش�مران،  وأوض�ح 
التحض�ريات البدني�ة والفني�ة للفريق بوقت 
مبك�ر لك�ن قب�ل املب�اراة كن�ا بحاجة إىل 
رف�ع الجاهزي�ة النفس�ية وركزن�ا عىل 
ه�ذا الجان�ب«. وواصل »نجحن�ا تماما 
بالخ�روج م�ن املب�اراة بما نري�ده، بعد 
الف�وز بثنائية وكس�ب 3 نق�اط ثمينة 

رفعتنا إىل املركز الرابع«.
وأش�ار إىل أن »النجف يس�تحق التواجد 
ب�ن الربعة الكب�ار بعد النتائ�ج الطيبة 
والداء املميز الذي ظهر عليه يف املباريات 
املاضي�ة وبالت�ايل امل�كان الطبيعي له 

املنافسة عىل القمة«. 
بع�د  النج�ف  أن  إىل  يش�ار 
الديوانية  ع�ىل  ف�وزه 
املرك�ز  إىل  تق�دم 
برصيد  الرابع 

34 نقطة.

الطلبة يستعير عبد الرزاق
 من الزوراء 

غاز الشمال يقترب من ضم محمد جعفر 

التعادل يفرض نفسه على مواجهة 
أربيل وبغداد

شمران: راهنا على الحالة النفسية 
لتجاوز الديوانية

احمد عبيد ينتقد اتحاد السلة

فت�ح الالعب ال�دويل احمد عبيد »عل�وش« النار عىل 
االتحاد العراقي بكرة الس�لة بسبب خروج املنتخب 

الوطني من التصفيات االسيوية.
وق�ال علوش إن »اتحاد الس�لة ه�و اول من يتحمل 
مس�ؤولية اخف�اق التصفيات بس�بب ع�دم جدية 
اختيارات�ه  بس�بب  التصفي�ات  له�ذه  تخطيط�ه 

الخاطئ�ة للمدرب�ن«. واوضح ان »الس�لة العراقية 
تس�ري نحو الهاوية بخطى ثابتة بسبب عدم وجود 
دوري ش�باب وناشئن ولم يعد هناك وجود لالعبن 

يخلفون الجيل الحايل«.
يذك�ر ان املنتخب الوطني تذي�ل مجموعته من دون 

فوز.



أثنى هانز فليك، املدير الفني لبايرن ميونخ األملاني، عىل العبيه بعد الفوز الكبري 
الـذي حققه الفريق عىل مضيفه التسـيو اإليطـايل )4-1(، يف ذهاب دور الـ16 
بـدوري أبطال أوروبا.وقال فليك: »كل العب كان جاهـزا ولديه الرغبة يف تقديم 
أداء جيد«.واضـاف: »نرغب يف التأهل لدور الثمانية، اقرتبنا خطوة، لكن ال يزال 
أمامنا مباراة )اإلياب(«.وسـجل أهداف بايرن ميونخ، روبرت ليفاندوفسكي يف 
الدقيقة 9 وجمال موسـياال )24( ولريوي ساني )41( وفرانشيسكو أتشريبي، 
العب التسـيو بالخطأ يف مرمى فريقه )47(، بينما سجل خواكني كوريا الهدف 
الوحيد لالتسيو يف الدقيقة 49.وتقام مباراة اإلياب بني الفريقني يف أملانيا يوم 17 
آذار املقبل.وقال ليون جوريتسـكا العب خط وسـط بايرن ميونخ، والذي تعاىف 
من اإلصابة بعدوى فريوس كورونا املسـتجد: »بدأنا املباراة بشـكل جيد للغاية. 

اتسـمنا بروح املنافسـة منذ البداية وسـيطرنا عىل املباراة بشـكل جيد«.

تأكد غياب ثنائي تشـيليس، عـن لقاء إياب ثمن نهائي بـدوري أبطال أوروبا، أمام 
أتلتيكـو مدريـد، املقرر إقامته عىل ملعب سـتامفورد بريدج، يف لنـدن يوم 17 آذار 
املقبل.وتلقـى الثنائي ماسـون مونت وجورجينيو بطاقتـني صفراوين، خالل لقاء 
الذهـاب، لتكون بمثابة البطاقة الثالثة لهما، بعدما حصل كل العب عىل بطاقتني يف 
دور املجموعات. ودخل تشيليس املباراة وهو يملك 4 العبني مهددين بالغياب عن لقاء 

اإلياب، فإىل جانب مونت وجورجينيو، هناك أيًضا حكيم زياش وماتيو كوفاسيتش.

كشـفت اإلحصاءيات الرسمية الصادرة عىل اليويفا ملباراة 
أتلتيكو مدريد وتشـيليس بذهـاب ثمن نهائي دوري أبطال 
أوروبا والتي انتهت لصالح »البلوز« بهدف نظيف ألوليفييه 

جريو يف بوخارست، عن رقم كارثي للروخيبالنكوس.
وتبـني أن فريق املـدرب األرجنتيني دييجو سـيميوني الذي 
لعـب بطريقـة متحفظـة، لـم يسـدد أي كرة عـىل مرمى 
الضيوف. فمن 6 محاوالت عىل املرمى، لم تذهب أي تسديدة 
عىل الـ3 خشبات، حيث ذهبت 3 خارج العارضة والقائمني، 

إضافة للتصدي للمحاوالت الـ3 األخرى.
يف املقابـل كان التفوق واضحا للبلـوز، بـ11 محاولة، منها 
5 عىل املرمى، بينها الهدف الرائع لجريو من رضبة مقصية 
مزدوجة.ومال االستحواذ لتشيليس بواقع 59% مقابل %41 
ألتلتيكـو، الـذي قام بــ289 تمريـرة مكتملـة مقابل 589 

لتشيليس.

كشف األملاني توماس توخيل مدرب تشيليس 
عقب الفوز 0-1 عىل أتلتيكو مدريد يف ذهاب 

ثمـن نهائـي دوري األبطال، أنـه احتفظ 
بأوليفييـه جـريو عـىل مقاعـد البدالء 

خالل اللقاء األخـري يف الربيمريليج 
مـن أجل لقـاء الفريق اإلسـباني، 
مؤكدا أن املهاجـم الفرنيس يتعني 
عليـه »الفخـر« بـدوره الحاسـم.
وأوضـح  أثنـاء مؤتمـر صحفـي 
عقب املباراة من ملعب بوخارست 
الوطنـي: »ليـس هـذا مـا فعلـه 
توخيـل، بل حققه جريو. سـعيد 
ألن كل يشء سـار عـىل مـا يرام. 
قدمنـا أداء طيبـا للغايـة. ركزنـا 

طوال 96 دقيقة. خلق الفرص كان 
صعبـا. لذا أنا راض تماما. وسـعيد 

للغاية«.وقـال توخيل »إذا شـاهدتم 
جريو يوميـا فلن تندهشـوا )بهدفه 
من ركلة مقصيـة مزدوجة(. يتمتع 
بلياقة بدنية هائلة، وتروق يل رسعة 
بديهته، يمنحني شـعورا بأنه سعيد 
يف كل مران يوميا. يبدو كشاب عمره 
20 عامـا. يتمتع بالـروح اإليجابية 
دوما«.وأعـرب املـدرب األملانـي عن 
أملـه يف إقامة لقاء اإليـاب من ثمن 
النهائي بملعب ستامفورد بريدج يف 
لنـدن، ويف حال لـم يكن ذلك ممكنا 

فسيتم البحث »عن أفضل حل«.

أفاد تقرير صحفي إسباني، بأن نجم ريال مدريد، 
منح مهلة لنفسـه التخـاذ قراره النهائي بشـأن 
مسـتقبله.وينتهي عقـد لـوكاس فاسـكيز )30 
عاًمـا( مـع ريال مدريـد بنهاية املوسـم الجاري، 
مثله مثل سريجيو راموس، إال أن اهتمام املرينجي 
بتجديـد عقـده ال يتسـاوي ُمطلًقا مـع االهتمام 

بتجديد عقد قائد الفريق.
ووفًقـا إلذاعـة »كادينا كوبـي« اإلسـبانية، فإن 

فاسـكيز رفـض العـرض املقدم من ريـال مدريد 
لتجديـد عقـده، ولـم يتم البـت يف املوضـوع مرة 

أخرى.
 وعرض ريـال مدريد عىل فاسـكيز، تجديد عقده 
ملـدة 3 مواسـم، بنفس الراتب الـذي يحصل عليه 
حالًيـا، والبالغ 3.5 مليون يـورو، وهو ما لم يلق 

قبول الالعب متعدد االستخدامات.
وأضافت اإلذاعة، أن فاسكيز سيتخذ قراره بشأن 

وجهته التالية يف أذار املقبل.
وأشـارت اإلذاعة، إىل أن هنـاك اهتمام من جانب 
إيفرتـون بضـم فاسـكيز، خاصـة وأن مدربـه 
كارلو أنشـيلوتي يعرفه جيًدا، منـذ أن كان مدرًبا 
لريال مدريـد، ويعلم أنه بإمكانـه إحداث الفارق 
مـع التوفيز.وإىل جانـب إيفرتون، فهنـاك ميالن 
أيًضا، والذي يطمـح لتكرار نجاحه يف صفقة ثيو 

هرنانديز.

يستضيف أرسنال اإلنكليزي فريق بنفيكا 
الربتغـايل يف مواجهة مرتقبـة ضمن إياب 

ر  و الــ32 من مسـابقة د
ي  ر و لـد ا

بسـبب  اليونـان  يف  سـتقام  األوروبـي، 
اإلجـراءات االحرتازيـة للحـد مـن تفيش 

فريوس كورونا يف أوروبا.
وتبدو الفرصة قائمة أمام أرسنال ملواصلة 
وإنقـاذ  القاريـة  املسـابقة  يف  مشـواره 
موسـمه بمـا أن الفوز باللقب سـيمنحه 
بطاقـة املشـاركة يف دوري األبطال، وهو 
األمـر املسـتبعد جـداً حاليا عـرب الدوري 
املمتـاز يف ظـل ترتيبه املتأخـر، وذلك بعد 

تعادله ذهاباً يف روما 1-1.
ويعود فريق املدرب اإلسباني ميكيل أرتيتا 
اىل ملعـب »كارايسـكاكيس« يف بريايوس 
حيث عـاد منتـرا يف ذهاب الـدور ذاته 

املوسـم املايض 1-صفر عىل أوملبياكوس، 
قبل أن يقلب األخري الطاولة عليه ويطيح 
به من املسـابقة بالفوز عليه إيابا يف لندن 

2-1 بعد التمديد.
ويأمل النادي اللندني، القادم من خسـارة 
يف الدوري املمتاز عىل أرضه أمام مانشسرت 
سـيتي املحلـق يف الصـدارة )صفـر-1(، 
اإلفادة من الوضع املهزوز لبنفيكا الذي لم 
يحقق الفوز سوى مرة واحدة يف مبارياته 
السبع األخرية يف الدوري املحيل، ما تسبب 

برتاجعه اىل املركز الرابع.
اختبار صعب مليالن املرتاجع

وعىل ملعب »سـان سـريو«، يدخل ميالن 

مباراتـه مـع ضيفـه النجم األحمـر الذي 
خطف التعـادل ذهابـاً 2-2 يف الوقت بدل 
الضائـع، يف وضـع معنـوي مهـزوز بعد 
خسـارتني عىل التـوايل يف الـدوري املحيل، 
آخرها بنتيجة قاسـية عىل يد جاره إنرت يف 
مباراة محسـوبة عىل أرضـه صفر-3، ما 
سـمح لألخري باالبتعاد يف الصدارة بفارق 
أربـع نقاط عـن »روسـونريي« الذي كان 
ينعـم بالصـدارة قبلها بمرحلتـني ويحلم 

بلقبه األول منذ 2011.
وعىل املدرب سـتيفانو بيويل تدارك األمور 
لتجنـب املزيـد من التدهـور، السـيما أن 
فريقه يخوض مباراة الخميس وعينه عىل 

مـا ينتظره األحد يف الـدوري خارج ملعبه 
ضد روما الرابع الـذي يتخلف عن الفريق 

اللومباردي بفارق خمس نقاط فقط.
زالتـان  مليـالن  السـويدي  النجـم  وبـدا 
إبراهيموفيتـش واثقا بعـد الهزيمة أمام 
إنـرت بـأن الفريـق »سيسـتعيد توازنه«، 
مضيفا »لقد ارتكبنا الكثري من األخطاء«.

وتابع ابن الـ39 عاما »كان األمر قاسياً... 
لكننا سنستعيد توازننا«.

يونايتد وروما يف وضع مريح
ويأمـل الكبـري اآلخـر مانشسـرت يونايتد 
اإلنكليزي توفري جهوده قدر اإلمكان حني 
يسـتضيف ريال سوسييداد اإلسباني عىل 
»أولـد ترافورد« بعـد فوزه الكبـري ذهاباً 
يف تورينـو عوضـاً عـن الباسـك برباعية 
نظيفة، السيما أن فريق املدرب النرويجي 
أويل غونار سولشـار يحل األحد يف الدوري 
املمتاز ضيفاً عىل تشيليس املتجدد بقيادة 

مدربه الجديد األملاني توماس توخيل.
ويبـدو رومـا يف وضـع مماثـل ليونايتـد 
قبل أيـام عىل مواجهته ميـالن يف الدوري 
اإليطايل، إذ يسـتضيف براغا الربتغايل مع 
أفضلية واضحة جدا بعد فوز فريق املدرب 

الربتغايل باولو فونسيكا ذهابا 2-صفر.
وسـبق لفونسـيكا أن أرشف عـىل تدريب 
براغـا يف موسـم 2015-2016، وقاده إىل 
ربع نهائي يوروبـا ليغ حيث خرس ذهاباً 

وإياباً أمام شاختار دانيتسك األوكراني.
وسـيكون ممثل إيطاليا اآلخر نابويل أمام 
مهمة شـاقة عىل أرضه حيث يسـتضيف 
غرناطة اإلسـباني، وذلك لخسارة لرجال 

جينارو غاتوزو ذهابا بهدفني نظيفني.
مهمـة صعبـة لليلوتـربز مواجهـة ليـل 
متصـدر الـدوري الفرنـيس مـع مضيفه 
أياكـس أمسـرتدام الهولنـدي الـذي فاز 
ذهابا خـارج ملعبه 2-1، فيما سـيكون 
ليسرت سـيتي أمام مهمة يف متناوله حني 
يستضيف سـالفيا براغ التشيكي، السيما 
أنـه تعادل ذهابـا خارج ملعبـه من دون 
أهداف.وسيحاول باير ليفركوزن األملاني 
تعويـض خسـارته املثـرية ذهابـا خارج 
ملعبه أمام يونغ بويز السـويرسي 4-3، 
بينمـا يتواجـه مواطنـه هوفنهايـم مع 
ضيفـه مولـده النروجـي وهـو يف وضع 

جيـد بعد تعادله ذهابـا 3-3، عىل غرار 
فياريـال اإلسـباني الـذي عـاد مـن 

ملعب سـالزبورغ النمسوي بفوز 
مريح 2-صفر.
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كشـف تقريـر صحفي إنجليـزي، عـن الخطة التي 
وضعها مانشسـرت يونايتد، يف حال عدم تجديد عقد 

مهاجمه األوروجوياني إدينسون كافاني.
وينتهـي عقـد كافانـي )34 عاًمـا( مع مانشسـرت 
يونايتد بنهاية املوسم الجاري، ولم يتم االتفاق حتى 

اآلن حول التجديد.
وبحسـب صحيفة »ذا صن« الربيطانيـة، فإن إدارة 
مانشسرت يونايتد قد اسـتقرت عىل الربتغايل أندريه 
سـيلفا، مهاجم آينرتاخت فرانكفورت، ليكون بدياًل 
لكافانـي يف قيادة هجـوم مانشسـرت يونايتد، حال 

عدم تجديد عقد األخري.
وأَضافـت الصحيفة، أنه عىل الرغـم من امتداد عقد 
سيلفا مع آينرتاخت ملدة موسمني، إال أن هناك رغبة 
يف بيعـه بالصيـف املقبل، من أجل جمـع املال الالزم 
ورشاء الربي لوكا يوفيتش بشكل نهائي من ريال 

مدريد.
وأشـارت الصحيفـة، إىل أن فرانكفورت سيشـرتط 
الحصول عىل 30 مليون جنيه إسرتليني لبيع سيلفا، 
إال أن مانشسـرت يونايتـد سـيعتمد أواًل عىل موقف 
كافانـي، قبـل تحديـد مصـري صفقـة 

املهاجم الربتغايل.
أول  سـيلفا  ويخـوض 
مـع  مواسـمه 
بعد  فرانكفـورت 
مـن  انتقالـه 
ويقدم  ميالن، 
ت  يا مسـتو
هائلـة، حيث 
 19 سـجل 
هدًفا وصنع 5 
خالل  آخرين، 
مبـاراة   22

فقط.
ثنى  أ

يل  لسـنغا ا
سـاديو ماني، نجم 

ليفربول، عىل أداء زميله يف 
الفريـق روبرتو فريمينـو، مؤكًدا 
أنه يسـتحق اإلشـادة أكثـر منه ومن 
النجم املري محمد صالح.وتعرض 
فريمينو النتقـادات واسـعة مؤخرًا 
بسـبب معـدل أرقامـه التهديفيـة، 
يف ظـل تدنـي نتائـج ليفربـول عىل 
الصعيـد املحـيل، بخسـارته يف آخر 
بالربيمريليـج، وتراجعه  4 مباريات 
للمركز السـادس، بفـارق 19 نقطة 

عن مانشسرت سيتي املتصدر.
تريحـات  يف  مانـي  وقـال   
»سـكاي  شـبكة  نقلتهـا 
سـبورتس«: »فريمينو 
مـن  املزيـد  يسـتحق 
اإلشـادة لكن هـذه هي 
كرة القدم، الناس دائًما ما يشيدون 
بمسـجيل األهداف، لكن بدون بوبي 
)فريمينـو(، لـن أسـجل أنـا أو مـو كل تلك 
يشء  كل  يجعـل  »إنـه  األهداف«.وأضـاف: 
أسهل بالنسبة لنا«.وتابع: »منتخب الربازيل 

محظوظ المتالكه العًبا مثل فريمينو«.
 وأكمـل ضاحًكا: »أقول لـه دائًما، إنه يتعني 

عليك تغيري جنسيتك والقدوم إىل السنغال«.
 وأتم: »بالنسـبة يل، هذا حلم، أنا فقط أحبه، 

وأعتقد أنه زمييل املفضل يف الفريق«.

اليوناتيد يسعى
 لضم أندريه سيلفا

ماني: فيرمينو األهم في هجوم ليفربول 

توخيل يمتدح مستوى جيرو 

فاسكيز يحدد مهلة لحسم مستقبله

فليك: اقتربنا من مقعد دور الثمانية

اليوم.. مواجهة مرتقبة بين أرسنال وبنفيكا واختبار صعب لميالن

مونت وجورجينيو يغيبان 
عن تشيلسي بدوري االبطال

رقم مرعب ألتلتيكو مدريد 
أمام البلووز
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أبو العتاهيةالثقافـي

ه�َو املَْوُت، فاْصَنْع كلَّ ما أن�َت صانُع، … وأْنَت لِكأِْس املَْوِت الَ ُبدَّ جاِرُع

أال أّيه�ا املَرُْء املُخ�����ادُِع َنفَس����ُه … ُرويداً أَتْدِري َم�ْن أَراَك تَخادُِع

نيا لَِغي�����ِر َبالَِغِه … َس�َتْتُُكَها فانُظْر لَِمْن أْنَت َجاِمُع وي�ا جاِمَع الدُّ

َوك�م قد َرأينا الجاِمعنَي قَد اْصَبَحْت … لهم، بنَي أطباِق الّتاِب َمضاجُع

لَ�ْو أنَّ َذِوي األْبَص�اِر َيرَُع���ْوَن ُكلََّما … َي�َروَن، ملَا َجّفْت لَع�نٍي َمداِمُع

ْبعاُن َمْن ُهَو جاِئُع ُه، … وَما َيْعرُِف الشَّ َفما َيعرُِف الَعطشاَن مَ�ْن طاَل ِريُّ

أبيات خالدة في الذاكرة
مختارات من أقوال المشاهير

جالل الدين الرومي
لي�س التفاه�م باللغات ولكن بأحاس�يس. م�ا تبحث عنه 
يبح�ث عن�ك. ما له�ذا النهار بشمس�ني يف الس�ماء؟ ليس 
كمثله نهار. ممتلئ بك، جلداً، دماً، وعظاماً، وعقالً وروحاً، 
ال م�كان لنقص رجاء، أو للرجاء، لي�س بهذا الوجود إالك. 
والجميل يجذب الجميل، إن ش�ئت فاقرأ الطيبات للطيبني. 
والنور الذي يف العني فليس إال أثراً من نور القلب. وأما النور 
ال�ذي يف القلب فهو من ن�ور الله. وضع الله أمامنا س�لّماً 
علينا أن نتسلقه درجًة إثر درجة لديك قدمان فلَِم التظاهر 
بالع�رج. وما اس�تطعت. . ال تس�ع يف الفراق. ي�ا أخي أنت 
مجرد فكر وما بقي منك عظام وجلد. ياس�يدي ال تسلمني 
إيل إغواء النفس ال تتكني مع أي س�واك لخويف مني أرسع 

إليك أنا منك فأعدني إيل.

ملتقى القصة القصيرة يعلن عن نتائج مسابقته

»مقاالت في الشعر« جديد نشاطات البيوت الثقافية 
الشاعرة والكاتبة فاطمة المحسن

املراقب العراقي/ خاص...
اعلن املرشف العام ملس�ابقة ملتق�ى القصة القصرية 

جدا يف العراق عباس عجاج
عن نتائج املسابقة الدورية مللتقى الدورة األوىل- 2021

وقال عجاج يف ترصيح ل� )املراقب العراقي( :أن نتائج 
الدورة األوىل من مس�ابقة ملتقى القصة القصرية جدا 
يف الع�راق لس�نة 2021, وق�د جاءت بع�د ان اجتهدت 
لجن�ة التحكي�م املؤلف�ة م�ن األس�اتذة من�ذر الغزايل 
عبدالحس�ني العبي�دي وه�دى ابراهيم ام�ون ومهدي 
الجاب�ري لوص�ول القصص املس�تحقة لتب�وء املراكز 
األوىل, وعدال�ة التقيي�م, و أثم�رت النتائج عن فوز كل 
من:-املركز األول وقد تساوى بالنقاط كل من:- النص 
)خ�ذالن( للقاص/ عماد درويش م�ن العراق و النص 

)امللعب( للقاص/ نهاد عبد جودة من العراق.
واض�اف : اما املرك�ز الثاني فقد تس�اوى بالنقاط كل 
من:الن�ص )ارت�داد( للقاصة أس�ماء املصم�ودي من 
تون�س. النص )املطعم البلدي( للقاص حس�ن برطال 
م�ن املغرب وحصل عىل املركز الثال�ث النص )انتهاك( 

للقاص/ احسان عيل العاريض من العراق.
م�ن  األوىل  بالنس�خة  للفائزي�ن  نب�ارك  :وإذ  وتاب�ع 

املس�ابقة, فإنن�ا نتمن�ى التوفي�ق لبقية املش�اركني, 
وحظا أوفر ملن لم يحالفه الحظ باملش�اركة, أو ارتقاء 
منصات الفوز, وقد جاءت بقية النتائج حسب التتيب 
ال)15( حس�ب  القص�ص  الت�ايل, ونكتف�ي بإع�الن 
تسلس�ل النتائج:- أرق/ عيل قوادري/ الجزائر- األم/ 
عيل حسني مهدي / العراق- قشور/ عبدالرسول جواد 
/ العراق- ادراك/ مهاب حس�ني/ مرص- أغنية/ كرار 
حيدر عبد/ العراق- الشهيد/ غسان يوسف/ سوريا- 
األح�دب/ العيايش مرواني/ الجزائر- جرأة/ مرس�يل 

عمارة/ الجزائر- فتن/ حمزة شادر/ الجزائر
- انش�طار/ فاض�ل حم�ود/ الع�راق- ب�ني جناح�ي 
فراشة/ نور الدين حسن/ س�وريا- انكسار/ حسني 
رش�ك/ الع�راق- أم�ة/ محم�د نافع- م�أىس/ أمريه 

صارم/ سوريا
- كرامة/ مها حاج محمد/ سوريا

وختم :بلغ عدد النصوص املش�اركة يف املسابقة )50( 
نصا, تم اس�تبعاد )4( مش�اركات لع�دم توافقها مع 
اش�تاطات القصة القصرية جدا.وقد تفاوت مستوى 
املش�اركات ب�ني املقب�ول و الجي�د, م�ع توفر قصص 

مميزة. 

واصلت البيوت الثقافية التابعة 
الثقافي�ة  العالق�ات  لدأي�رة 
العامة إحدى تش�كيالت وزارة 
واالٓث�ار  والس�ياحة  الثقاف�ة 
بإقام�ة النش�اطات الثقافي�ة 
تماشيا مع منهاجها املوضوع. 

 املحمودية 
 نّظَم البيت الثقايفّ يف املحمودّية، 
ندوة ثقافّي�ة تناولت موضوع 
االرٔسّي  التف�ّكك  )خط�ورة 
االٕبت�زاز  ظاه�رة  وانتش�ار 
االِٕلكتوني يف املجتمع(، حارض 
فيه�ا املنّس�ق ملكت�ب الرشطة 
املجتمعّية يف مدينة املحمودّية، 

املفّوض سلوان سامي رحيم .

الفييل
الفي�يل  الثق�ايف  البي�ت  أق�ام 
بالتعاون مع مٔوسس�ة النخب 
االٔكاديمي�ة دورة ح�ول )ف�ن 
الح�وار(  حارض فيه�ا املدرب 

الدويل أمري الوحييل . 
واسط 

عق�د البي�ت الثقايف يف واس�ط 
اس�تضاف  ثقافي�ة  اصبوح�ة 
فيه�ا رٔييس مٔوسس�ة س�نت 
فن للس�ينما واملرسح، املخرج 
عب�اس العب������������ودي 
للحدي�ث عن تجربت�ه يف مجال 
محم�د  وأداره�ا  الس�ينما 

الهاشمي.

املراقب العراقي/ خاص...
اكدت الش�اعرة والكاتبة فاطمة املحسن انها كتابها الجديد 
»مقاالت يف الشعر« سيصدر خالل ايام قليلة عن دار سطور 
وس�يتم ع�ر مكتب�ة س�طور واملكتب�ات االخرى يف ش�ارع 
املتنب�ي ومنافذ توزيعه الدار يف املحافظات .وقالت املحس�ن 
يف ترصي�ح ل�)املراق�ب العراق�ي( ان كتاب�ي الجدي�د يحمل 
عنوان  »مقاالت يف الش�عر » س�يصدر خالل اي�ام قليلة عن 
دار س�طور بع�د ان اكتمل�ت عملي�ات التصمي�م والطباعة 
وس�يتم توزيع�ه ع�ر مكتبة س�طور واملكتب�ات االخرى يف 

ومناف�ذ  املتنب�ي  ال�دار يف املحافظات ش�ارع  توزيعه 
وه�و كت�اب يختلف عن 
الت�ي  الس�ابقة  كتب�ي 
مادته�ا  الش�عر  كان 
 : ف ضا وا . ئيس�ية لر ا
أن�ا أجه�ل قدراتي عىل 
النج�اح يف ه�ذا الباب، 
ولعل التن�وع يف مادتي 
والتنق�ل ب�ني ش�عراء 
مختلف�ني ه�و نت�اج 
اهتم�ام َم�ّر يف ف�تة 
م�ن حيات�ي الكتابية 
عوال�م  اىٕل  غادرت�ه 
رحاب�ة  أكث�ر  أراه�ا 
م�ن الش�عر، رغم أن 
الش�عر ف�ن اليمكن 
االس�تغناء عنه لكل 
االٔدب  متذوق����ي 

والفن . 

»المسرح في الوطن العربي« محاوالت الرواد كانت انبهارا بالغرب
املراقب العراقي/ متابعة...

يف ع�ام 1847، كان للمجتم�ع العرب�ي موع�د مع أول 
ع�رض مرسحي قدمه التاج�ر البريوتي مارون نقاش 
)1817 � 1855( يف مرسحيت�ه األوىل »البخي�ل« الت�ي 
قدمه�ا يف منزل�ه يف إحدى ضواح�ي لبن�ان، أمام عدد 
م�ن األعيان واألس�ياد، وق�ام بالتمثيل ع�دد من أفراد 
عائلت�ه، وق�د جمع�ت مرسحيت�ه أطرافا من الش�عر 
والغناء والنثر، متأثرا باملرسح األوروبي الذي ش�اهده 
يف تطواف�ه يف العديد م�ن املدن األوروبية، حيث أش�ار 
إىل وجود ش�كلني من املرسح الغرب�ي: املرسح النثري، 
وامل�رسح األوبرايل، وقد اختار أن يقدم الش�كل الثاني، 
ع�ىل أم�ل أن يتقبله الجمه�ور العربي، وكم�ا يقول يف 
مذكرات�ه: »لقد عاينت عنده�م )األوروبيني( فيما بني 
الوس�ايط واملنافع، التي من ش�أنها تهذي�ب الطبايع؛ 
مرس�حا يلعب�ون فيها ألعاب�ا غريبة، ويقص�ون فيها 
قصص�ا عجيب�ة… ظاهرها مج�از وم�زاح، وباطنها 

حقيقة وصالح… 
س�عى مارون نقاش بإحساسه كمؤسس لهذا الفن يف 
املجتمع العربي عىل مراعاة ذائقة متفرجيه، وخشيته 
م�ن ردة فعله�م، وهم ي�رون ألول مرة ش�كال فنيا لم 

يألف�وه من قبل،فم�ارون النق�اش كان واعيا ألهمية 
املرسح التثقيفي�ة والتهذيبية، وأنه – وفق منظوره – 
عالم�ة عىل تق�دم األمم وتحرضه�ا، ويقيس عىل ذلك 
باألم�م األوروبية، الت�ي زار عواصمه�ا ومدنها، ورأى 

كيف أنهم مهتمون بالفنون املرئية واملس�موعة.
وإن كان ع�يل الراع�ي يف كتاب�ه »امل�رسح يف الوط�ن 

العرب�ي« يدين ه�ذا التوج�ه كله، وي�رى أن محاوالت 
ال�رواد، كانت متأث�رة بحالة االنبه�ار باملدنية الغربية 
وحضارته�ا، وس�يطرت عليهم جميع�ا فكرة واضحة 
قوي�ة ه�ي، أن الف�ن املنق�ول إىل بالده�م العربية هو 
الش�كل املرسحي الوحي�د الذي عرفت�ه البرشية، وهو 
ش�كل راق، وباعث عىل التم�دن واإلصالح ومعتف به 

يف أوروبا، التي أبهرت مثقفي العرب يف القرن التاس�ع 
عرش بفنونها، وأنهم لو تمعنوا قليال يف تراثنا املرسحي 
التمثي�يل، وأن ه�ذا الش�كل موجود بينه�م، وهو قابل 
للتطوي�ر وقادر ع�ىل الخدم�ة، ولكن حماس�ة هؤالء 
الرواد يف جعل ال�رشق قطعة من الغرب املتمدن، كانت 
وراء رغبته�م يف اس�تنبات هذا الش�كل املبه�ر غربيا. 
ون�رى أن هذا ال�رأي صحيح بدرجة مح�دودة، فهناك 
بالفعل تراث تمثييل موجود بني ظهراني الرواد، ولكنه 
كان مقدم�ا للعام�ة والبس�طاء، ومختل�ط بالفن�ون 
الش�عبية املختلفة التي تقدم يف مناسبات عديدة، مثل 
األعراس واملوالد واالحتفاالت الش�عبية، وإن خالطتها 
بعض التمثيليات البس�يطة، ومكان تقديمها الش�ارع 
أو امليادي�ن أو الس�احات أو أفني�ة القص�ور، ويغل�ب 
عليها الضحك والتفيه، فمن الصعب تطوير هذا اللون 
الش�عبي، ب�دون خ�وض تجربة امل�رسح الغرب�ي، فنا 
وأداء وفكرا، حتى تس�توي التجربة يف أذهان مبدعيه، 
ويس�تقر الش�كل جماهرييا، ومن ثم يك�ون التطوير 
املأم�ول للتاث املرسح�ي، فال مجال لإلدان�ة هنا، ألن 
فكرة التحيز للمتلقي العربي كانت حارضة لدى الرواد 
جميعا، حرصا منهم عىل نجاح التجربة وانتشار الفن.

ذات دهشة

سقط يف متاهة متامية الهواجس 

ينتظر دوره خلف ستائر الوهم 

كي يمثل دورا منزوع الحيلة

ذلك الدور الذي انتظره

منذ مئات الهفوات 

عىل الرغم من انه 

لم يلعب دور البطولة بعد

يف سريك الحياة 

وسط دوامة الحزن 

لعب دورا مكسور الهمة

لكنه هوى رصيعا

غري مأسوف عليه

لتبتلعه ديدان املرسح

وسط ذلك املشهد املربك 

لم يتبقى يف هجري الحياة 

سوى اوراق خرضاء متناثرة 

دونت بها إفادته األخرية 

قبل ان تلتهمها الريح

لتفظلها يف أزقة الحرمان

ذات دهشة

»حــديقة األرامــل« غـرائبية بصبغة واقعيَّة عن 
عبثية الحروب واستهتار مرتكبيها باإلنسان

استخدمها المؤلف كرؤية وأسلوب إليصال المعلومة 

املراقب العراقي/املحرر الثقايف...
ي�رى الناق�د  حس�ن الس�لمان ان املجموع�ة 
القصصي�ة املوس�ومة ب�� »حديق�ة األرامل« 
للق�اص ضي�اء جبي�يل قص�ص ذات طاب�ع 
غرائبي فانتازي/ واقعي، مس�توفية لرشوط 
وقوان�ني كتاب�ة القصة الفانتازي�ة من حيث 
تواف�ر الس�ياقات واألج�واء الالمألوف�ة غري 
املنقطعة الجذور بالواق�ع وهي يف أغلبها عن 
عبثية الحروب واستهتار مرتكبيها باإلنسان.

وق�ال الس�لمان يف ق�راءة نقدي�ة خ�ص بها 
)املراق�ب العراق�ي(:إن الفانتازيا ويف أبس�ط 
تعري�ف لها حس�ب املوس�وعة الح�رة، هي: 
)تن�اول الواقع الحياتي من رؤية غري مألوفة، 
ما يعني أن هنالك ش�كاً يف عال�م الرواية � أو 
القص�ة � إن كان ينتمي إىل الواقع أم يرفضه، 
ويف الوقت نفسه هو معالجة إبداعية خارجة 
ع�ن املألوف للواقع املعي�ش، إذ تعد الفانتازيا 
نوع�اً أدبي�اً يعتم�د ع�ىل الس�حر وغ�ريه من 
األش�ياء الخارق�ة للطبيع�ة كعنرص أس�ايس 
والفك�رة  والقصصي�ة،  الروائي�ة  للحبك�ة 
الرئيس�ة، وأحياناً لإلطار الروائي والقصيص( 
وبطبيع�ة الح�ال، هنال�ك اكث�ر م�ن صورة 
الواقعي�ة  فهنال�ك  ومس�مياتها،  للفانتازي�ا 
الس�حرية، والفانتازيا امللحمي�ة، والفانتازيا 
الواقعي�ة، وفانتازيا الرع�ب، وفنتازيا الخيال 
العلمي، ول�كل فانتازيا وظيفته�ا ومجاالتها 

الخاصة عىل مس�توى الش�كل واملضمون.
واضاف :من هذا املنطلق اليمكن عد الفانتازيا 
وتداعي�ات  وتهويم�ات  هلوس�ات  مج�رد 

الش�عورية وخل�ق عوال�م بال مالم�ح وهدف 
مح�دد، بقدر ماه�ي معالجة إبداعي�ة لواقٍع 
شديد التعقيد والغرابة يتعذر معالجته بآليات 
وط�رق وأس�اليب تقليدية مألوف�ة عند تعلق 

األمر بالفانتازيا الواقعية موضوع مقالنا. 
وتاب�ع : ان الفانتازي�ا بطبعته�ا الواقعي�ة، 
رؤية فنية لخل�ق عالٍم م�واٍز المألوف للعالم 
الواقع�ي، إذ يتبل�ور ع�ن ه�ذه امل�وازاة عالم 
م�ن املمكن وصفه بالعال�م الهجني من حيث 
وقوع�ه ماب�ني الواقع�ي واملتخي�ل الغرائبي، 
ضمن س�ياقات واج�واء ومناخ�ات وقوانني 
خاصة بالغرائبي/ الفانتازي، وبذلك تكتسب 
الرواية أو القصة درجة نجاحها عىل  مستوى 

اإلقن�اع والتفاع�ل القرائ�ي والج�ودة الفنية 
ومن تلك الس�ياقات تهيئة املتلقي الس�تقبال 
الفانتازي عر إش�ارات وتمهي�دات فانتازية، 
أو تقديمها أي الفانتازيا عىل شكل دفعات أو 
بش�كٍل متناٍم وليس عىل شكل انعطافة حادة 
وبشكل مفاجئ كي يس�تعد ويتكيف املتلقي 
مع مايقدم له من عوالم واحداث غرائبية غري 

مألوفة.
واس�تطرد :يف املجموعة القصصية املوسومة 
ب� )حديق�ة األرام�ل( للقاص ضي�اء جبييل، 
هن�اك أكث�ر من قص�ة ذات طاب�ع فانتازي/ 
واقع�ي، مس�توفية ل�رشوط وقوان�ني كتابة 
القصة الفانتازية من حيث توافر الس�ياقات 

واألج�واء الالمألوف�ة غ�ري املنقطع�ة الجذور 
بالواق�ع كم�ا يف القص�ص اآلتي�ة: يف قص�ة 
)محن�ة الجن�دي حمي�د( يق�دم لنا الس�ارد 
حكاي�ة جن�دي جريح يج�د نفس�ه ملقى يف 
مي�دان املعرك�ة بني ع�رشات الجث�ث العائدة 
لط�ريف الن�زاع، إذ اليس�تطيع مغ�ادرة امليدان 
والنجاة بنفس�ه خش�ية اكتش�افه م�ن قبل 
الع�دو وقتله، فيبقى مابني الجثث عىل أمل أن 
ته�دأ االمور ويأتي من يق�وم بإخالئه بيد أننا 
نكتشف يف األخري، وبعد انتهاء الحرب بينهما 
ع�ر تب�ادل األرسى ورف�ات الجن�ود القتىل،  
نش�وب نزاع بني الطرفني حول عائدية هيكل 
عظمي!! يف هذه الحركة الفانتازية الساخرة، 
يكش�ف لنا القاص عن م�دى عبثية الحروب 
واس�تهتار مرتكبيها باإلنسان الذي اليعدو أن 
يكون مجرد آلة أو وقوداً لنريانها التي التخلف 
س�وى رماد الفجائع والوي�الت، وتنقض عىل 
أحالمه بعيِش حياٍة تليق به كإنس�ان وهي يف 
مهدها، وتتك يف اعماق الناجني منها رشوخاً 
نفس�ية عميقة مدمرة تالزمه حتى آخر رمق 

من حياته. 
واوض�ح :يف قص�ة )الذكرى الس�نوية( يقدم 
لنا الس�ارد حكاية رجل تستحوذ عليه سلطة 
املكان ففي صباح الس�ادس عرش من نيسان 
من كل عام يذه�ب )محمود( بطل القصة إىل 
شارع االستقالل ويتمدد يف منتصفه، ملصقاً 
أذنيه عىل اسفلت الش�ارع، وبصعوبة بالغة، 
مرة تزيح�ه رشطة املرور برافعة! ومرة يلقى 
القب�ض عليه ويودع يف مصح�ة عقلية، ومرة 

يلقي به عم�ال النظافة يف حاوية القمامة إىل 
أن يتقدم ب�ه العمر ويفقد برصه، لنكتش�ف 
أن رس تم�دد )محم�ود( يف منتصف الش�ارع 
ويف بقعة محددة منه، طيلة كل س�ني حياته 
يع�ود إىل امرأة  ل�م يحدد الس�ارد صلتها به، 
كانت تعر الش�ارع برفقت�ه، فيلتوي كاحلها 
وتنجرح ركبتها ويس�يل دمه�ا لتغادر الحياة 
بعد ذل�ك، ليعود يعر الش�ارع وحيداً ويتمدد 
يف منتصف�ه كل ع�ام مأخ�وذاً بتل�ك الذكرى 
املكاني�ة التي ال تس�مح ل�ه أن يواصل حياته 

بش�كل طبيع�ي. وبني:يف قص�ة )العش( تقع 
)هالة( قارئة الكتب فريس�ة ما بني الحقيقة 
والخيال من خ�الل تعلقها برجل تحوم حوله 
العصافري وهي الوحي�دة املحرومة من الحب 
وإعج�اب اآلخري�ن، إذ يدفعه�ا حرمانه�ا إىل 
تصدي�ق وج�ود رجل اس�مه رج�ل العصافري 
أمامه�ا يف حديق�ة عام�ة، ويب�دي  يجل�س 
إعجابه بترسيحة شعرها املصنوع عىل شكل 
ع�ش، ولكن وعيها يق�ول لها إن ال وجود ملثل 
هك�ذا رجل، وانما األمر كله يعود ملا التصق يف 
ذهنها من ش�خصيات ورقية تعرفت عليها يف 
القصص التي تقرأها، لكن اللعبة تس�تهويها 
فتغري من ترسيحة ش�عرها التي تعجب رجل 
العصافري بترسيحة )ذي�ل الحصان( وتذهب 
ملواف�اة رجله�ا ل�تى ردة فعل�ه بع�د التغيري 
حي�ث ال تجد أثراً له عىل مدار عدة أيام، لتعود 
إىل البي�ت ويرافقها عصفور يحط عىل كتفها 
ويغرد تغريداً، كالنحيب إذ تسأل من باعته له 
عن س�بب نحيبه ويأتيها الجواب بأن ثمة من 
خرب عش�ه!!، لنصل إىل معادل�ة داللية تقول 
ب�أن ط�ريف القصة، هال�ة ورج�ل العصافري، 
ينقصه�ا يشء صع�ب التعوي�ض ع�ىل أرض 
الواقع، فال يجدان سوى الخيال لسد النقص.    
وختم :مما تقدم، ووفقا للنماذج املختارة من 
مجموعة حديقة األرامل، نلحظ بأن استخدام 
الق�اص للفانتازيا الواقعية كرؤية وأس�لوب، 
اضفي�ا عىل القصص قيمة م�ن خالل إيصال 
املعلومة وتضمينها دالالت بعيداً عن االكتفاء 

بالغرائبي/ الفانتازي.

ضياء جبيلي

حسن السلمان

فاضل عبود التميمي
 إّنما هي نمط ثالث أس�تطيع أن أسميه 
بالس�رية الخاص�ة، الت�ي تنفت�ح ع�ىل 
موج�ودات الحي�اة، التي تق�تن بوجود 
مدين�ة أو جب�ل، أو نه�ر، أو كت�اب، أو 
فيلم، أو غري ذلك، فهي س�رية من داخل 
وخارجه�ا،  العرب�ي  ال�رسد  موس�وعة 
اعتمدت االس�تجاع ال�ذي تداخلت فيه 
املواق�ف واألحداث والوثائ�ق، خالل أكثر 
من أربعني عاما، هو عمر تأليف الكتاب 
وإص�داره بأكث�ر م�ن طبعة، م�ن هذه 
النقط�ة أس�تطيع القول إّن ه�ذا الكتب 
س�رية فكري�ة موازية لس�رية عب�د الله 
إبراهيم »أم�واج« تتّبعت وج�ودا حيوّيا 
س�ابقا أعيد إنتاج توصيف�ه عىل الورق، 
فه�ي كت�اب ع�ىل كت�اب ح�اول املؤلف 
م�ن خالله أن يض�ع موس�وعة )الرسد 
ضم�ن  الثق�ايف،  س�ياقها  يف  العرب�ي( 
العرص الذي بذرت فيه وأينعت، والكتاب 
بفصول�ه األربع�ة ومقدمت�ه الش�املة، 
ش�كل م�ن ال�رسد املقصود ال�ذي الحق 
تألي�ف »موس�وعة ال�رسد العرب�ي« مذ 

كانت فكرة صغرية يف ذهن املؤلّف، إىل أن 
صارت متنا بتس�عة أجزاء، وقد صدرت 
بطبعتها األخرية عن دار مؤسسة محمد 

بن راشد آل مكتوم 2016.
ي�كاد كتاب »موس�وعة ال�رسد العربي: 
س�رية كت�اب« أن يك�ون األول يف باب�ه 
حسب علمي املتواضع، فلم أقف يف حدود 

قراءاتي عىل كتاب قام متنه عىل متابعة 
كتاب آخر للمؤلّف نفس�ه، ليعطي فكرة 
ع�ن تأليف�ه، والظ�روف الت�ي أحاطت 
ب�ه، وكان متنه مبنّيا ع�ىل االنفتاح عىل 
األح�داث والوثائ�ق واملس�تندات، الت�ي 
م�أت الفراغات التي كان رسد الس�رية 
ش�اطئ  إىل  الوص�ول  به�دف  يتكه�ا، 
الحقيقة، بل الحقيقة القاطعة حس�ب 
أن يس�تهني  املؤلّ�ف، م�ن دون  تعب�ري 
بالذاك�رة التي أّدت أث�را فاعال يف تدوين 
رسد السرية، واملؤلّف يرى أن »موسوعة 
الرسد العربي« كانت ش�اهدة عىل وجود 
تجرب�ة يف الكتاب�ة والح�وار، والقراءة، 
ومقارع�ة اللي�ل بالنه�ار، واملؤلّف فيها 
منكّب عىل محاورة متون قديمة، ُربطت 

بمصطلح الرسد، يف ظّل وضع استثنائي 
حرج جع�ل العراق يعيش ث�الث حروب 
متتالي�ة، كان املؤلف مش�اركا يف واحدة 

منها، وشاهدا عىل األخريتني.
انفتح الكت�اب عىل مدخل مه�ّم عنوانه 
)يف أتون التأليف املوسوعي( كان بمنزلة 
التمهيد للس�رية، وقد أف�اض فيه املؤلف 
وه�و يع�رض لفك�رة تأليف املوس�وعة 
م�ذ زرع�ت ب�ذرة يف ثمانينّي�ات الق�رن 
اس�تقامت ش�جرتها  أن  إىل  العرشي�ن، 
قبي�ل نهاي�ة العق�د الثان�ي م�ن القرن 
بعن�وان  األول  الفص�ل  وكان  الجدي�د، 
)كت�اب ينمو ع�ر الزم�ن( وق�د أوقف 
املؤلف الحديث فيه عىل موسوعة الرسد 
العرب�ي، الت�ي نم�ت وترعرع�ت يف ظل 
بالبحث، واالس�تقراء،  محّبة مس�كونة 
ومقابل�ة النص�وص بالنص�وص، حتى 
ق�ّدر ل�ه أن يعيش معه يف ثالث�ة أمكنة: 
الع�راق، ليبيا وقط�ر، وفيها جميعا كان 
ش�ديد االلتص�اق بمرشوعه ال�ذي ظهر 
أوال بصيغة )الرسدّي�ة العربّية( يف بداية 
ع�ام 1992 ثّم نمت تل�ك الرسدّية لتتخذ 
له�ا حجم�ا ازداد بم�رور الزم�ن، تبع�ا 
لزيادة القراءة والتتبع النقدي واالنغمار 
املوس�وعة يف  التألي�ف، فس�رية  ب�روح 
أصولها األوىل م�رشوع خطط له املؤلف 
م�ذ أدرك أن الدراس�ات العليا طريقه إىل 
أن يكون، فظّل متعلقا بما يريد، وهدفه 
تصني�ف كتاب موس�وعي ع�ن ظاهرة 

الرسد العربي، قديمه وحديثه.

»موسوعة السرد العربي« سيرة خاصة تنفتح على موجودات الحياة
ص��در للكات��ب العراق��ي عب��د اهلل إبراهي��م كتاب��ه الجدي��د 
المؤسس��ة  كتاب« عن  س��رة  العريب:  ال��رد  »موس��وعة 
والكت��اب   ،2021  � ب��روت   � والن��ر  للدراس��ات  العربي��ة 
بعنوان��ه الرئي��س والم��وازي س��رة جدي��دة دخل��ت مج��ال 

القراءة والتلقي لكنها ليست سرة ذاتّية، وال غرّية،

حسن الموسوي
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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

السوق القيرصي َمعلٌم تراثي يتوسط أربيل
التاريخية  االسواق  اقدم  احدى  القيرصي  السوق 
القديمة، التي تمتاز بها مدينة اربيل، و تقع يف مركز 

املدينة، ويزورها مئات الناس .
وكونها  السوق،  هذه  جمالية  عن  اكثر  وللحديث 
نقطة جذب للسياح، قال نريمان فاضل مدير االعالم 

يف الهيئة العامة للسياحة يف اربيل:
  »مما الشك فيه ان سوق القيرصي جزء ال يتجزأ 
الحصينة،  وقلعتها  الربيل  القديم  التاريخ  من 
العالم  من  مدينة  اي  ويف  الفولكلورية،   واسواقها 
مكان،  كل  من  السياح  واقبال  جذب  نقطة  يعد 
العديد  تتألف من  القيرصي  أن سوق  واذا ما علمنا 

السلع  مختلف  فيها  تباع  اذ  التجارية،  املحال  من 
وبالتأكيد  منها،  الفولكلورية  سيما  ال  والبضائع، 
السائح عندما يزور السوق يقبل عىل رشاء واقتناء 
حكومة  قامت  حيث  الكردية،  الفولكلورية  السلع 
التاريخي  بشكلها  السوق  برتميم  كردستان  اقليم 
السوق واستمراريتها،  تراث  للمحافظة عىل  القديم 

واضفاء ميزة جمالية اخرى للمدينة وللقلعة، اذ انها 
السوق  القلعة وتحافظ عىل جمالية وتاريخ  تحيط 

واملدينة«.
ً  السوق قديما

يف  متخصص  اثاري  عالم  وهو  برزنجي  خليل  اما 
مجال املسوحات واآلثار، فتحدث عن تاريخ السوق 
قائال: »بالنسبة لسوق القيرصي التي تقع يف مركز 
الجنوبية،  الجهة  للقلعة من  اربيل ومجاورة  مدينة 
وكما تعلمون املدن التي تحتوي عىل قالع مثل قلعة 
قسمني،  اىل  االسواق  فيها  تنقسم  واربيل  كركوك 
قسم داخل القلعة والقسم االكرب يكون اسفل القلعة 
الن القلعة تكون مساحتها محدودة، اذ انها تعتمد 
عىل الجامع الكبري يف القلعة واملنازل واملراكز يف ذلك 
الوقت، اما بالنسبة لالسواق فهي تحتاج اىل مساحة 
اكرب، فتكون دائما قريبة من القلعة او اسفلها، وتعد 
سوق القيرصي يف اربيل قديمة جدا، ويعود تاريخها 
اىل الفرتات العثمانية او اقدم، وكما هو معلوم فان 
تاريخ مدينة اربيل يعود اىل العرص الحجري الحديث، 
واستمر العيش فيها اىل الفرتة االكدية، وازدهرت يف 
الفرتة  تلك  يف  اربيل  مدينة  وكانت  االشورية  الفرتة 

مركزا لعبادة اآللهة عشتار ».
 تبادل تجاري

من  املئات  عىل  باحتوائها  اربيل  مدينة  وتمتاز   
التي  املسوحات  وبحسب  انها  اذ  االثرية،  املواقع 
موقعا  وخمسني  سبعمئة  من  اكثر  تضم  اجريت 
ما بني كبري  يعد مستوطنة  اثري  اثريا، وكل موقع 
وصغري، فكان اغلب الناس يف ذلك الوقت يعملون يف 
الزراعة وتربية الحيوانات، وكانوا بحاجة اىل التبادل 
يف  املواطنني  قبل  من  يعقد  التبادل  وكان  التجاري، 
الجنوبية  الجهة  يف  خاصة  القلعة  اسفل  ساحات 

اىل  مبارشة  القلعة  اسفل  من  تمتد  والتي  منها 
يتم  البازار  منطقة تعجيل ومحلة عرب، فكان هذا 
فيه تداول مواد متنوعة كالصوف والحليب والحنطة 
متداولة  كانت  التي  البسيطة  والحاجات  والشعري 
يتم  وكان  التاريخية،  الحقب  تلك  يف  اي  آنذاك، 
القريبة  واملناطق  القرى  بني  التجاري  التبادل  ايضا 
هذه  فكانت  والسكر،  والشاي  كالصابون  بسلع 
السوق منذ القدم مكاناً للتبضع والتبادل التجاري، 
وبمرور السنني البد للسوق أن تتطور وتجرى عليها 
الحايل واصبحت  اىل شكلها  أن وصلت  اىل  التوسعة، 
سوقا كبرية، ووصلت التوسعة فيها اىل سوق مجاور 
لسوق القلعة تدعى سوق شيخ الله، وتقع يف الجهة 
الرشقية للقلعة، لتستمر اىل سوق اخرى تدعى سوق 
وهي  اربيل،  ملدينة  تجاريا  مركزا  لتصبح  سيداوة، 

مقاربة اىل درجة كبريةلسوق الشورجة يف بغداد«.
 روحية املكان

منها  تتفرع  القيرصي  »سوق  ان  برزنجي  يؤكد 
داخل  ومحال  الرئيس  الشارع  عىل  تقع  محال 
متالصقة  محال  من  تتكون  وهي  القيرصية، 
وتعود  بطرازات  عقود  منذ  انشاؤها  وتم  جدا، 
مشاريع  وضمن  العثمانية،  الفرتات  اىل  اغلبها 
ترميم االماكن االثرية يف اربيل تم ترميم وتحديث 
بالحجر والطابوق عىل  االمامية للسوق  الواجهة 
قيم(،  )الجف  نفسهوباسلوب  القديم  الطراز 
 ،2010 و   2009 عامي  بني  املرشوع  هذا  وبدأ 
وتم تنفيذه يف االعوام 2013 و2014، اذ تم تزيني 
بالتصميم  ولكن  جديد  وحجر  بطابوق  السوق 
السوق  عىل  وجرت  نفسيهما،  القديم  والطراز 
بحسب  جاء  وهذا  السنني،  بمرور  كبرية  توسعة 
صغرية،  سوقا  كانت  انها  اذ  السكانية،  الكثافة 

وهذا  خالل مايقارب 50 اىل 60 سنة اصبح هناك 
وجاء  السكانية،  الكثافة  ناحية  من  كبري  فارق 
شكل  عىل  للمحافظة  والتحديث  الرتميم  هذا 
عليها  والحفاظ  واالندثار،  التهالك  من  السوق 
الحضاري  والفولكلوري  التاريخي  طرازها  وعىل 
ما  اذا  جدا،  ناجحا  كان  الرتميم  ان  اذ  القديم، 
علمنا ان هذا الرتميم اضاف منظرا جماليا مميزا، 
فاعطى روحية للمكان وللسوق يف مدينة اربيل«.

 تنوع وتعايش
ولكن  االسواق  من  العديد  هنالك  ان   « ويضيف 
ان  البد  اربيل،  اىل  وصوله  فور  السائح  او  الزائر 
يجري جولة يف القلعة وتحديدا السوق القيرصي، 
تتمثل  النها  الربيل،  النابض  القلب  تعترب  فهي 
اسواق  من  القلعة  بهذه  يحيط  وما  بالقلعة 
ومحال تجارية واكثر مايميز سوق القلعة  ندرة 
مستمرة  مازالت  وهي  الفولكلورية  الصناعات 
الحرص صناعة  ال  املثال  ليومنا هذا، وعىل سبيل 
من  والعديد  والسماور(  والكاروك  )املهد  الالنك 
مدينة  بها  تتميز  التي  الفولكلورية  الصناعات 
اربيل، وهناك قسم كبري من املحال التجارية التي 
ان  ونجد  الجميلة،  الكردية  املالبس  ببيع  تمتاز 
السياح يقبلون عىل هذه السوق للتبضع واقتناء 

بعض التحف او ماشابه ذلك من السلع واملواد«.
التنوع  هو  القيرصي  وسوق  القلعة  يميز  وما 
والتعايش املشرتك، فمنذ مئات السنني نجد فيها 
والقوميات،  الطوائف  كل  ومن  املشرتك  العيش 
فتعطي صورة حضارية جميلة للمدينة واملنطقة 
هذه  بني  والتمازج  الرتابط  فتجد  سواء،  حد  عىل 
اضافة  تعطي  بالتايل  وهي  والطوائف  القوميات 

مهمة للمدينة«.

سوق اربيل الغارق في لجة التراث و االصالة »القيصري«

الخميس  25  شباط  2021   العدد  2533  السنة الحادية عشرة

هاولير 

شيخ ثمانيني يفتتح صالونًا ثقافيًا في قضاء قلعة صالح 

إحدى  هي  واسط  محافظة  يف  جصان  ناحية 
اإليرانية  الحدود  عىل  الواقعة  العراق  مدن 
العراقية، وواحدة من النواحي التابعة ملحافظة 
واسط يف قضاء بدرة، وتبعد عن مركز محافظة 
الجهة  إىل  كم   70 مسافة  واسط)الكوت( 
عىل  بناًء  الناحية  استحداث  تّم  وقد  الرشقية. 

أمر ملكي عام 1929م.
ديموغرافية ومساحة ناحية جصان يف 

محافظة واسط
تتألف ناحية جصان من 25.000 نسمة حسب 
حيث   ،2014 عام  أجريت  إحصائيات  آخر 
وتبلغ  املوايش،  وتربية  بالزراعة  سكانها  عمل 
مساحتها 1856 كيلو مرت مربع عىل ارتفاع 95 

مرتاً.
املعالم األثرية يف  ناحية جصان يف محافظة 

واسط
مع  حدودها  يف  امللتقية  جصان  ناحية  وتعترب 
اثرية،  معالم  من  تضم  ملا  أثرية  منطقة  إيران 
غري  معلماً  عرش  ثمانية  عن  عددها  يفوق 
العرص  إىل  معظمها  تاريخ  يعود  حيث  منقباً؛ 
تلة  أبرزها  الساساني، ومن  اإلسالمي والعرص 

جصان األثرية.
نبذة عن تلة جصان األثرية  

تقع تلة جصان إىل الشمال الرشقي من محافظة 
تحطيها  )عجد(  عليها  يطلق  أزقة  يف  واسط، 

تاريخ  ويعود  اتجاهات.  ثالثة  من  البساتني 
نشأتها إىل ما قبل اإلسالم، حيث كان يحطيها 
التّلة  تتكون  بدرة(.  )كالل  بنهر  مار  مستنقع 
الطني،  من  مبنية  وبيوت  ضيقة  شوارع  من 
وسقوف مصنوعة من البارية وجذوع النخيل، 
كما أنها تتألف من ثالثة أبواب؛ باب الصغرية، 

باب الكبرية، باب العبادي.
مميزات تلة جصان األثرية

وكثرة  أراضيها  بخصوبة  جصان  تلة  وتتميز 
إقامة  يف  ساهم  مما  فيها،  الطبيعية  األدغال 
أصحاب  وخاصًة  فيها  السكان  من  العديد 
عىل  باحتوائها  تتميز  كما  واألغنام.  املاشية 
سوف يف منتصف التلة، يغلب عليه طابع الزمن 
من  مصنوعة  محالته  جميع  أن  حيث  القديم، 
اسرتاحة  بمثابة  كانت  أنها  ذكر  وقد  طني. 
للقوافل القادمة من بابل إىل بالد فارس، ومكاناً 

لتبادل السلع التجارية فيما بينهم.
مميزات ناحية جصان يف محافظة واسط

تل،  عىل  مبينة  بكونها  واسط  محافظة  تتميز 
املمتد  الشويجة  هور  احتوائها  إىل  باإلضافة 
من غرب الناحية إىل رشق مدينة الكوت بحوايل 
التي تتسع  املائية  18كم، وهو من املسطحات 
مياه  لسقوط  نتيجة  الشتاء؛  فصل  خالل 

األمطار ونزول مياه نهر الكالل عليه.
منشآت ومشاريع ناحية جصان  يف محافظة 

واسط
ماء  مرشوع  بتخطيط  واسط  محافظة  قامت 
يف  ناحية جصان بكلفة 89 مليار دينار عراقي؛  
نتيجة ملا عانته الناحية من شح يف املياه بسبب 
تعطل كل من القنوات االروائية و مرشوع ماء 
عليها  تعتمد  التي  وبدرة(،  )دبوني  ناحيتي 
أن  العراقية  الحكومة  وأكدت  ملياهها.  كمصدر 
املاء  من  بدرة  ناحية  احتياج  سيأّمن  املرشوع 

الصالح للرشب.
األرايض  بتخصيص  مختصة  لجنة  قامت 
بتشكيل  واالستثمارية  التنموية  للمشاريع 
ثالثني  لتخصيص  ديواني؛  أمر  بموجب  لجنة 
دونماً إلنشاء وحدات سكنية يف ناحية جصان، 
وذلك للتخفيف من معاناة السكان ذوي الدخل 

املحدود يف توفري سكن الئق.
نبذة عن محافظة واسط

عىل  العراق  وسط  يف  واسط  محافظة  تقع 
مساحة  تبلغ حوايل 17012 كيلومرتاً؛ ما يشكل 
الحجاج يف  بدأ  للعراق.  الكلية  املساحة  4% من 
الرئييس  املقر  لتكون  للهجرة؛   78 عام  بنائها 
للهجرة، واتخذت  بناءها عام 86  وأتّم  لجنوده 

من مدينة الكوت عاصمة رسمية لها.
إقرأ أيضا:محافظة نجران يف السعودية

التقسيم اإلداري يف  محافظة واسط
النواحي  من  العديد  واسط  محافظة  تضم 

واألقضية، منها:
قضاء النعمانية: تضم ناحية األحرار. 

.
ناحيتي  من  كل  يضم  الكوت:  قضاء 

واسط والشيخ سعد.
قضاء الصويرة: يضم كل  من ناحيتي 

الزبيدية و الشحيمية.
قضاء العزيزية: يضم كل من ناحيتي 

تاج الدين والديوني.
ناحيتي  من  كل  يضم  بدرة:  قضاء 

جصان وزرباطية.
مناخ محافظة واسط  

بني  ما  متقلباً  املحافظة  مناخ  يعد 
واملناخ  املتوسط  األبيض  البحر  مناخ 
تتسم  أنها  كما  الحار،  الصحراوي 
حرارة  بدرجات  قليلة  أمطار  بنسبة 

عالية.

جصان ... فاتنة تغفو وسط الصحراء وبساتين النخيل
 تواصل محافظة ميسان رفد الثقافة 
االسهامات  من  بالعديد  العراقية 
واليوم  واالدبية،  والفنية  الثقافية 
ويف قضاء قلعة صالح تتجدد الروافد 
كانت  التي  املحافظة  لهذه  االدبية 
وما زالت تضخ دماء يف قلب الثقافة 

العراقية.
غضبان  جبار  حطاب  فالشيخ 
لم  عاماً  الثمانني  صاحب  العبادي 
يف  املواصلة  من  العمر  تقدم  يمنعه 
قام  أن  بعد  واالدبي  الثقايف  العطاء 

بافتتاح ديوان ثقايف يف القضاء.
العبادي من مواليد 1944، وهو كاتب 
وفنان وصحفي قىض سنوات عمره 
،قرر  الصحفي  والعمل  الكتابة  يف 
والفكري  الثقايف  الديوان  هذا  افتتاح 
ملتقى  ليكون  الخاصة  نفقته  عىل 
 .. واالعالم  والعلم  الثقافة  ملحبي 
مؤسسه  مع  ورسحت  الديوان  زرنا 
الشجن  وذكريات  االبداع  عوالم  يف 
التطور  ارهاصات  التي تشكل احدى 
باملحافظات  واالبداعي  الثقايف 
وميسان  عامة  بصورة  الجنوبية 

بصورة خاصة.
يف  الصحفي  العمل  »مارست  وقال: 
الصحف االسبوعية يف البرصة كالخرب 
منذ  وغريها  والحياة  والثغر  والربيد 
املرحوم  ذلك  وثق  وقد   1962 العام 
يف  بركات  رجب  الصحفي  املحامي 
الخليج-الصحافة  كتابه)صحافة 
البرصية(،  وعملت يف جريدة الخليج 
صدورها  بعد  البرصة  يف  العربي 
يومية  وهي  الجمهورية  جريدة  عن 
 1967  –  1966 عامي  سياسية 

ووثقها ايضا املرحوم اعاله.
التي  النور  جريدة  باصدار  ساهم   
العام  للتعداد  العامة  الهيأة  اصدرتها 
باصدار  وساهم  البرصة  يف  1977م 
يف  واملربد  الثقافية  االيام  جريدة 

البرصة.
ايضا  ساهمت  لقد   « واضاف: 

مديرية  عن  الشباب  جريدة  باصدار 
شباب البرصة، وعملت ضمن الكادر 
للصحافة  الجماهري  لدار  الصحفي 
تصدر  والتي  الجنوبية  املنطقة  يف 
وهاوكاري)الكردية(  الجمهورية 
وبغداد اوبزيرفر)االنكليزية( ومجلتي 
منذ  وابونيون)الفرنسية(   باء  الف 
هذه  كل  يف  وكتبت  1970م،  العام 
مراسال  وكنت  واملجالت  الصحف 
فرتة  خالل  اوبزيرفر  بغداد  ًلجريدة 
الثمانينات  منتصف  اىل  السبعينات 
من القرن املايض يف املنطقة الجنوبية 
التحقيقات  من  مجموعة  وكتبت 
جريدة  يف  العمل  يف  واستمريت 
لها  ومندوب  كمحرر  الجمهورية 
ميسان  محافظة  اىل  انتقايل  حتى 
العام1987م إىل سقوط النظام العام 

.»2003
النظام  من  الكاتب  معاناة  وعن 
العبادي: »لقد  الشيخ  السابق تحدث 
جهوداً  السابق  النظام  ازالم  بذل 
الحزب  صفوف  اىل  لضمي  مضنية 
املحاوالت  هذه  كل  ولكن  املقبور 
حتى   1970 العام  منذ  بدأت  التي 
وذلك  بالفشل  باءت  النظام  سقوط 
بسبب تدخل العناية االلهية يف الوقت 
املناسب وابعادهم عني، وبعد اعتقال 
جبار  الكريم  عبد  الدكتور  اخي 
عليه  والحكم  العام1980  العبادي 
بالسجن املؤبد السباب سياسية فقد 
الجماهري للصحافة  تم نقيل من دار 
الجنوبية،  لالثار  العامة  املديرية  اىل 
التقاعد  عىل  احالتي  تمت  بعدها 

بحجة فائض عن الحاجة«.
نتاجاته الفكرية

قال  االبداعية  اعماله  اهم  وعن 
من  مجموعة  كتبت   « العبادي: 
والقصص  الشعرية  القصائد 
دراسات  ،ويل  انرشها  ولم  القصرية 
تاريخية ودينية نرشت عىل صفحات 
مطبوع  ،وكتاب  العراق  جريدة 

العراق(  يف  الدينية  بعنوان)الصحافة 
العراق(وكتاب  يف  )الصحافة  وكتاب 
وعبادية(  فقهية  بعنوان)فوائد 
بعنوان)تاريخ  مطبوع  وكتاب 
وكتاب  ميسان(  يف  الصحافة 
اهمله  ما  )تاريخ  بعنوان  مطبوع 
اسالمية( وكتاب  اضاءات   – التاريخ 
وآداب  وأجر  الكريم  بعنوان)القرآن 
بعنوان)معاوية  قراءته( ومخطوطة 
يف  مظلم  تاريخ  سفيان-  ابي  بن 
مسرية األمة( بعرشة أجزاء ،ودراسة 
عقائدية بعنوان)مصابيح يف العقيدة 
)مرآة  بعنوان  وكتاب  االسالمية( 
وكتاب  العقول(  لضعاف  املنقول 
عىل  وتأثريه  الرحم  بعنوان)قطع 

العبادات( تحت الطبع.
الديوان الثقايف

 « العبادي:  قال  الثقايف  ديوانه  وعن 
)ديوان  باسم  ثقافياً  ديواناً  أسست 
العام  نيسان  الثقايف(يف  العبادي 
سبت  يوم  كل  جلساته  تكون   2013
من بداية الشهر يجتمع فيه املثقفون 
من القضاء ويلقى فيه بحث ويناقش 
اللقاء  الديوان  حرض  وقد  البحث 
التنمية  قسم  من  أساتذة  بحوث 
البرشية يف العتبة الحسينية املقدسة 
عام  مدير  العريبي  زامل  والدكتور 
صحة ميسان سابقا ،ووكيل وزارة 
خالد  املرحوم  والدكتور  الصحة 
االسالمية  الدراسات  استاذ  صدام 
،وقد  )ع(  الصادق  االمام  جامعة  يف 
الديوان من قبل  تم تكريم منتسبي 
البيت الثقايف وتم تكريم الديوان من 
العراقية  االحمر  الهالل  قبل جمعية 
يف  عام  كل  ويتم  ميسان  فرع 
الديوان  تأسيس  بمناسبة  احتفالية 
الديوان،  ورواد  الحارضين  تكريم 
اقامتها  مؤتمرات  ثالثة  يف  وشارك 
ميسان  يف  املحراب  شهيد  مؤسسة 
اعجاب  عىل  حازت  متميزة  ببحوث 

الباحثني«.



  

حمل�ة  ميس�ان  صح�ة  نف�ذت 
إلج�راء املس�حات لألطف�ال وذل�ك 
بع�د تأكده�ا بإصابتهم بالس�الة 
الجديدة لفريوس كورونا )املعروف 
الس�الة  او  املتح�ور  بالف�ريوس 
االع�ام  قس�م  الربيطانية(.وق�ال 
يف الدائ�رة يف بي�ان تلق�ت )املراقب 
و الن�اس ( نس�خة من�ه ان قس�م 
الصحة العامة نفذ حملة يف القطاع 
الصح�ي الراب�ع يف العم�ارة إلجراء 
مسحات كش�ف مبكر عن فريوس 

كورونا املتحور
واش�ار اىل ان الحملة ش�ملت عدة 
مناط�ق يف مرك�ز املدين�ة وتأت�ي 

ضمن خططها ملواجهة الجائحة.
كان�ت  ان صح�ة ميس�ان  يذك�ر 
لحج�ر  مواق�ع   ٣ خصص�ت  ق�د 
املصابني بف�ريوس كورونا املتحور 
وهما مستش�فى الصدر التعليمي 
ومستش�فى  املج�ر  ومستش�فى 
القلع�ة، فيما اك�دت ان املحافظة 
تخلو من االصابات بذلك الفريوس.

البرصة، ترصيحات حملت  تربية  ردت مديرية 
مديريتها مسؤولية عدم شمول أغلب الخريجني 
كمحارضين، الفتة اىل أن عدد األجراء املجانيني 
أكثر من  املديرية  الذين تم تشغيلهم عىل مالك 
املحارضين  ضمنهم  من  يومي  أجري  ألف   22

املجانيني واملتطوعني.
و  املراقب   ( تلقت  بيان،  يف  املديرية  وذكرت 
ترصيحات  عىل  رداً  إنه  منه  نسخة   ) الناس 
الربملانية ميثاق الحامدي مقرر لجنة االقتصاد 
تربية  فيها  حملت  التي  النيابية  واالستثمار 
البرصة مسؤولية عدم شمول أغلب الخريجني 
كمحارضين وتفويت الفرصة عليهم يف موازنة 
محارض  بصفة  العمل  بأن  نبني  أن  نود   2٠2١
اجبار  يمكن  وال  تطوعي  عمل  هو  مجاني 
كمحارضين  بتشغيلهم  العمل  عن  العاطلني 

مجانيني«.
التي  الطلبات  كافة  قبول  »تم  أنه  واضافت، 
مجانيني  كمحارضين  للعمل  حينها  يف  قدمت 
طلبها  عىل  وبناء  الرتبية  وزارة  إىل  رفعها  وتم 
برفع أسماء املحارضين املجانيني والذين لديهم 

لسنة   ١2 شهر  لغاية  بالتطوع  إدارية  أوامر 
قبل  من  املجاني  التطوع  إيقاف  قبل   2٠١9
أي طلب مستويف  يتم رفض  ولم  املالية،  وزارة 

للرشوط وضمن السياقات«.
العمل  العاطلني عن  أغلب  »توجه  إىل،  واشارت 
نحو مرشوع املحافظة )تشغيل 3٠ الف عاطل 
للرتبية  كان  حيث  خدمة(  رشاء  بصفة  عمل 
التوجه  أن  الشباب  من  اعتقادا  االكرب  الحصة 
العمل  من  أفضل  فرصة  فيه  املحافظة  نحو 
وبلغ  أجور،  وبدون  مجاني  محارض  بصفة 
عىل  تشغيلهم  تم  الذين  املجانيني  األجراء  عدد 
مالك مديريتنا أكثر من 22 الف أجري يومي من 
من  واملتطوعني  املجانيني  املحارضين  ضمنهم 

االداريني واألجراء اليوميني الجدد«.
كنا  الحقائق  هذه  نعرض  إذ  »نحن  وتابعت، 
نتمنى من النائبة أن تأخذ األمور من مصاديقها 
من  بدالً  يقال  كما  بشعابها  أدرى  مكة  فأهل 
دليل..  الرتبوية دون  للمؤسسة  االتهامات  كيل 
ونعرب عن أسفنا الشديد لذلك«، عىل حد نص 

البيان.

بارك الله بجهوهم املفروض أمانة بغداد وباقي البلديات تستغل ايام الحرض لرتقيع الشوارع وتنظيف 
الجزرات الوسطيه وغسل الشوارع الرئيسيه وصبغ االرصفه وتخطيط الشوارع وتصليح االناره

                                                                                          * ذوالفقار املسري

قار  ذي  محافظ  أوضح 
حصل  »ما  أن  الوائيل  ناظم 
يمت  ال  أخرية  أحداث  من 
بصلة  الحقيقية  للتظاهرات 
السلميني  املتظاهرين  يمثل  وال 
تجمع  حيث  الحقة  ومطالبهم 
مجموعة من الشبان املغرر بهم 
من قبل أصحاب املصالح وتجار 
الدم الذين ال يريدون االستقرار 
عانت  التي  املدينة  لهذه  واألمن 
األمرين فكلما استقرت األوضاع 
يخلقون  تراهم  اإلعمار  وبدأ 
اإلشاعات  ويبثون  األكاذيب 
أجل  من  الزور  وقول  والبهتان 
يف  تزدهر  التي  الفوىض  انتشار 
النفط  بتهريب  تجارتهم  ظلها 
وتحقيق  الشعب  قوت  ورسقة 
حساب  عىل  سياسية  مكاسب 

محافظتنا وأهلها«.
تلقت  له  بيان  يف  الوائيل  وقال 
الناس ( نسخة منه  )املراقب و 
نفسه  عىل  وعداً  »يقطع  انه 
وأمام أهايل املحافظة انه مستمر 
املتعلقة  امللفات  كل  بجمع 
بالفساد وتقديمها للقضاء وان 
سلمت الجرة يف املرة السابقة لن 
تسلم هذه املرة« بحسب وصف 
البيان  يف  قوله  موجها  البيان، 
ملن اسماهم بـ »أصحاب الفتن 
حقيقيني  مصلحني  كنتم  إن 
القضاء  فأمامكم  دولة  ورجال 
ال  اإلصالح  فان  والنزاهة 
الترصيحات  خالل  من  يتحقق 
اإلعالمية التي ال تستند إىل دليل 

والصفحات املمولة«.
أبناء  »يعاهد  انه  وأضاف 

وأهلها  املحافظة  بان  املحافظة 
الحكومة  إدارة  أعناق  يف  أمانة 
ابتزاز  ألي  تخضع  وال  املحلية 
جهة  أي  ومن  نوعه  كان  مهما 
واعتزازه  شكره  ومقدما  كانت 
الذين  السلميني  للمتظاهرين 
أعلنوا براءتهم من هذه الحادثة 
الواضح  السيايس  الطابع  ذات 
مع  تزامنت  والتي  للجميع 
بتهيئة  الخاصة  التحضريات 
التأريخية  الزيارة  وإنجاح 
واملؤمل  الفاتيكان  بابا  لقداسة 
عىل  املحافظة  وضع  منها 
وفتح  العاملية  السياحة  خارطة 
وانه  كبرية  اقتصادية  آفاق 
يشيد بالقوات األمنية يف حماية 
التظاهرات السلمية واملمتلكات 

العامة والخاصة«.
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نحن س�كان منطق�ة العامري�ة / مربع نواب 
الضب�اط ) محل�ة ٦٣٤ ز ٧ واالزق�ة املتفرع�ة 
من�ه ( البال�غ عددها ما يق�ارب ٧ ازقة فرعية 
شوارعنا محتاجة تبليط وضعيتها بائسه تراب 
بالصيف وطني بالش�تاء وقدمنا ش�كاوى بهذا 

املوضوع اكثر من مرة منذ اكثر من ٥ سنوات
ولكن كانت مجرد وعود  ولم يتم االيفاء بها

نتأمل بجنابكم خري. ان شاء الله

                         * حسام نجم

ش�كوى بخصوص مولدات مطعم جيل هاوس 
ف�رع ١٤رمضان ومثلجات الفقمة ١٤ رمضان 
املولدات تعمل بدون نظام كاتم الصوت بمعنى 
ان الص�وت اليطاق حيث ان هناك دور س�كنية 

بالقرب منهم نرجوا اجراء الازم وشكرا.

                           * نزار مصطفى

نحن اخوتكم من سكنة منطقة الدورة )كفائات الصحة( محلة 
848 شاملة االزقة من 26-19

نناشدكم بأسم االنسانية بان تسلطوا اعينكم عىل املنطقة فهي 
تخلو من ش�بكات الرصف الصحي وقد سئموا اهل املنطقة من 

املناشدات والطلبات غري املسموعة..
اكرر منطقة الكفائات مقابل شقق الصحة

محلة /848 االزقه /26-19
ولكم جزيل الشكر والتقدير

                                               * زاهر جاسم

قالت مديرية بلدية البرصة أنها أطلقت 
تتكون  املحافظة«  »لتجميل  خطة 
إعادة  األوىل  رئيسية  محاور  ثالثة  من 
الوسطية  والجزرات  الساحات  تأهيل 
والثانية  املحافظة  شوارع  عموم  يف 
الخرضة  الدائمة  النباتات  زراعة 
الثالث  واملحور  املزروعات  تلك  وإدامة 
الخرضاء  املناطق  تأهيل  إعادة  هو 
بعض  ووضع  السكنية  املناطق  يف 
بلدية  مدير  لألطفال.وقال  األلعاب 
البرصة عيل املوسوي إن بلدية البرصة 
إعادة  إىل  املاضية  املدة  خالل  اتجهت 
وترميمها  الخرضاء  الساحات  تأهيل 
يف  الحدائق  إنشاء  وكذلك  بالكامل 
أن  املوسوي  السكنية.وأضاف  املناطق 
البلدية تعمل بمجهودها وتمويلها ذاتياً 
تقر  لم  املايض  العام  موازنة  أن  كون 
كانت  بعد ويف حال  تقر  لم  العام  وهذا 
فهناك  كافية  مالية  تخصيصات  هناك 
خطة خدمية خاصة إلنشاء منتزهات 

متكاملة يف كافة مناطق املحافظة.
وأشار املوسوي إىل أن شعبة الزراعة يف 
بلدية البرصة اتجهت إىل زراعة األشجار 

الدائمة الخرضة وإعادة زراعة األشجار 
التي فقدت من شوارع املحافظة وإلغاء 
كافة  من  الكابرس  أشجار  زراعة 
املناطق واستبدالها بأشجار أخرى.من 
الخورة  شعبة  زراعة  مدير  قال  جهته 
العمل  طبيعة  إن  الكريم  عبد  محمد 
زراعة  من  تتكون  الزراعية  الشعبة  يف 
يف  و  األشجار  وسقي  وإدامة  وتقليم 
الخورة  قاطع  يف  املوجودة  املزروعات 
مستمر  القاطع  أن  مبيناً  والتنظيف، 
التي  الخرضة  الدائمة  األشجار  بزراعة 
تالئم الظروف املناخية ملحافظة البرصة 

ودرجات الحرارة ونسبة امللوحة.
إىل ذلك طلب مسؤول حديقتي أسد بابل 
والفراهيدي سجاد كاظم من املواطنني 
الحدائق وعدم ومي  تلك  املحافظة عىل 
النفايات فيها واملحافظة عىل نظافتها.
بعض  هناك  أن  للمربد  كاظم  وأضاف 
الصور  بالتقاط  يقومون  املواطنني 
بتلك الحدائق يقومون بعد ذلك بقطف 
للحديقة  جمالية  تضيف  التي  األزهار 
البذور  من  جيدة  كميات  توفر  وكذلك 
للبلدية يمكن االستفادة منها يف شعبة 

الزراعة يف مديرية البلدية.
بهذه  املواطنني  من  عدد  أشاد  ذلك  إىل 
عرب  البرصة  بلدية  مطالبني  الخطوة 
هناك  يكون  بأن  للمربد  حديثهم 
املحافظة  ملداخل  واضحاً  اهتماماً 

مدخل  وكذلك  الشمالية  الجهة  من 
الحدودية  للمنافذ  املحاذي  املحافظة 
مساحات  إنشاء  رضورة  عن  فضالً 
يف  السكنية  املناطق  داخل  خرضاء 

مركز املحافظة.

إيفاء  عدم  من  تذمرهم  عن  املزارعني  من  عدد  ابدى 
الوقوف  من  والحزبية  والترشيعية  التنفيذية  الجهات 
معهم وحماية محاصيلهم الزراعية وخاصة محصول 
اقليم  منافذ  عرب  املستورد  دخول  من  الطماطم 
فادحة  بخسائر  وتسببهم  كبرية  بكميات  كردستان 
، محذرين  الكلفة  ارتفاع  األسعار مقابل  تدني  نتيجة 
بسبب  انتحار  وحاالت  عشائرية  نزاعات  حصول  من 

مشاكل تراكم الديون.
ما  هناك  ان  نعيم  احمد  سفوان  جمعية  رئيس  وقال 
يقارب 7٠٠٠ مزرعة تتعرض اىل خسائر فادحة بسبب 

التزام منافذ كردستان من منع دخول الطماطم  عدم 
املستوردة ، مبينا ان املنافذ الحدودية القليم كردستان 
قرارات  وجود  وعدم  الزراعية  بالروزنامة  تلتزم  لم 
والتشديد  املستورد  دخول  من  للحد  صارمة  حكومية 
عىل تلك املنافذمؤكدا عىل ان املزارعني حصلوا عىل وعود 
وجهات  والربملان  الحكومة  رئيسا  قبل  من  تنفذ  لم 
املزارعني  من  عدد  شدد  اخرى.فيما  وسياسية  حزبية 
رضورة  عىل  للمربد  لهم  حديث  يف  سفوان  ناحية  يف 
الذي  االقليم  تخصيصات  من  خسائرهم  استقطاع 
محصول  تسويق  ذروة  يف  املستورد  دخول  يف  تسبب 

الطماطم وعد االلتزام بالقرارات الحكومية والروزنامة 
الدخول.واستدرك  من  املمنوعة  للمحاصيل  الزراعية 
ستنفذ  وقفات  لهم  ان  حديثهم  يف  املزارعني  من  عدد 
والجهات  الحكومة  تسويف  ضد  باحتجاجات  قريبا 
وقف  عىل  قدرتهم  وعدم  ملطالبهم  والحزبية  الربملانية 

تدفق املحاصيل عرب منافذ كردستان.
املوسم  ذروة  انتهاء  بعد  القادمة  االيام  ان  وبينوا 
ستشهد نزاعات عشائرية وربما تتكرر حاالت االنتحار 
بسبب تراكم الديون عىل املزارعني والتي وصلت ما بني 

5٠ـ 6٠ مليون دينار لكل مزرعة.

إيفاء  عدم  من  تذمرهم  عن  املزارعني  من  عدد  ابدى 
الوقوف  من  والحزبية  والترشيعية  التنفيذية  الجهات 
معهم وحماية محاصيلهم الزراعية وخاصة محصول 
اقليم  منافذ  عرب  املستورد  دخول  من  الطماطم 
فادحة  بخسائر  وتسببهم  كبرية  بكميات  كردستان 
، محذرين  الكلفة  ارتفاع  األسعار مقابل  تدني  نتيجة 
بسبب  انتحار  وحاالت  عشائرية  نزاعات  حصول  من 

مشاكل تراكم الديون.
ما  هناك  ان  نعيم  احمد  سفوان  جمعية  رئيس  وقال 
يقارب 7٠٠٠ مزرعة تتعرض اىل خسائر فادحة بسبب 

التزام منافذ كردستان من منع دخول الطماطم  عدم 
املستوردة ، مبينا ان املنافذ الحدودية القليم كردستان 
قرارات  وجود  وعدم  الزراعية  بالروزنامة  تلتزم  لم 
والتشديد  املستورد  دخول  من  للحد  صارمة  حكومية 
عىل تلك املنافذمؤكدا عىل ان املزارعني حصلوا عىل وعود 
وجهات  والربملان  الحكومة  رئيسا  قبل  من  تنفذ  لم 
املزارعني  من  عدد  شدد  اخرى.فيما  وسياسية  حزبية 
رضورة  عىل  للمربد  لهم  حديث  يف  سفوان  ناحية  يف 
الذي  االقليم  تخصيصات  من  خسائرهم  استقطاع 
محصول  تسويق  ذروة  يف  املستورد  دخول  يف  تسبب 

الطماطم وعد االلتزام بالقرارات الحكومية والروزنامة 
الدخول.واستدرك  من  املمنوعة  للمحاصيل  الزراعية 
ستنفذ  وقفات  لهم  ان  حديثهم  يف  املزارعني  من  عدد 
والجهات  الحكومة  تسويف  ضد  باحتجاجات  قريبا 
وقف  عىل  قدرتهم  وعدم  ملطالبهم  والحزبية  الربملانية 

تدفق املحاصيل عرب منافذ كردستان.
املوسم  ذروة  انتهاء  بعد  القادمة  االيام  ان  وبينوا 
ستشهد نزاعات عشائرية وربما تتكرر حاالت االنتحار 
بسبب تراكم الديون عىل املزارعني والتي وصلت ما بني 

5٠ـ 6٠ مليون دينار لكل مزرعة.

تحية طيبة
الصبات  برفع  التدخل  الوزراء  رئيس  من  نلتمس 
للبيوت  املواجه  النفط  وزارة  كراج  من  الكونكريتية 

السكنية يف شارع فلسطني /حي النيل /محلة 5٠3
النفط  وزارة  لجدار  مشابه  الكراج  لهذا  جدار  وانشاء 

الحايل بشكله املنظم والجميل واآلمن
الصبات  برفع  قامت  املذكورة  الوزارة  ان  حيث 
الكونكريتية من بنايتها عندما صدر قرار من مجلس 

الكونكريتية من مناطق  الوزراء برفع جميع الصبات 
بغداد.... وبقيت هذه الصبات فقط بكراج الوزارة مما 
جعلت املنطقة السكنية وكانها يف سجن مغلق... وان 
النفط  وزارة  يف  املسؤولني  قبل  من  الكراج مهمل  هذا 
وذلك كونه عبارة عن مخزن للسكراب ويفتقر للنظام 
الكورونا  جائحة  بتفيش  يمر  البلد  ظل  ويف  والنظافة 
من  ونلتمس  املنطقة....  سكان  عىل  سلبا  يؤثر  مما 
سيادة الكاظمي للمرة الثانية بشمول هذا االمر ضمن 

مرشوع نهضة بغداد يف ايام الحظر الصحي.... وكلنا 
بوزارة  مسؤول  يوجد  ال  الن  هذا..  مطلبنا  بتلبية  أمل 
النفط وامانة بغداد يهتم ملشكلتنا وليس لديهم اهتمام 
بهذه االمور املهمة والتي تضفي نظرة غري جيدة عن 
الكراج  .لكون  والنظام  بالنظافة  اهتمامهم  عدم 

املذكور بمعية اعينهم ..
 مع فائق التقدير واالحرتام

                                * زهرة جاسم محمد

منطقتنا تخلو من شبكات الصرف الصحي

صحة ميسان .. حملة إلجراء المسحات لألطفال بحثًا عن الفيروس المتحور

احداث ذي قار ..  تدبير من تجار الدم وأصحاب الفتن

الزبري  املنفذة لجامعة  بدأت الرشكة 
غربية البرصة أعمال األسس املدنية 
من  انتهت  أن  بعد  العلوم  كلية  يف 
من  مرشوع  ضمن  الرتابية  األعمال 

املقرر أن ينجز خالل عام ونصف.
وقال قائّمقام القضاء عباس ماهر 
انه تم املصادقة عىل كافة التصاميم 
سواء  العلوم  لكلية  الخاصة 

اإلنشائية واملدنية والكهربائية.

تضم  الزبري  جامعة  أن  وأضاف 
العام  الطب  كلية  وهي  كليات،   7
والهندسة  األسنان  وطب  والصيدلة 
واألنظمة  والعلوم  والرتبية 

االلكرتونية وهي كلية جديدة.
وبني أن الرشكة مستمرة يف أعمالها 
أن  ونصف  سنة  خالل  املؤمل  ومن 
عائق  حصل  ما  إذا  األعمال  تنتهي 

حسب قوله.

الزبير.. المباشرة بأعمال األسس في كلية العلوم

فرصة المانة بغداد لترقيع الشوارع و تنظيف الجزرات الوسطية

الخميس  25  شباط  2021   العدد  2533  السنة الحادية عشرة

لماذا هذا االهمال؟

تربية البصرة ترد على 
تحميلها مسؤولية عدم شمول الخريجين كمحاضرين

نرجو  اجراء الالزم

بلدية البصرة  : إطالق خطة »لتجميل المحافظة« من 3 محاور

مزارعون يتذمرون من عدم إيفاء الدولة بالوقوف معهم وحماية محاصيلهم الزراعية

انقذوا مناطقنا من االهمال و النفايات و) السكراب (

عىل  سنوات  ثمان  صارله  فيكم  الله  بارك 
الحالة...  شارع حيوي شارع فلسطني  هذه 
الخدمي من ساحة بريوت باتجاه املستنرصية 
هذا  ملاذا  حاله  عىل  وترك  الشارع  كشط 

االهمال. 

                             * احمد حسن
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نرش خبراء يف التغذية مجموعة من 
املعلومبات حبول املرشوببات التبي 
يمكن أن تسباعد عىل زيادة الشعور 
بالشبع قبل النوم، وتعزز من فقدان 

الوزن.
بب مخفوق بروتني الزبادي:

إذا كنت تمبارس الرياضة بانتظام، 
فبإن تناول مبرشوب الروتبني قبل 
النبوم يعد فكرة جيدة بالنسببة لك، 
حيبث يسباعد الروتني عبىل إصالح 
تكبون  عندمبا  العضبالت  وتجديبد 
نائًمبا، وكلمبا زاد عبدد العضبالت 

الحراريبة  السبعرات  زادت 
التبي يحرقهبا الجسبم، حيث 
يحتوي الحليب عىل الرتبتوفان 
يف  يسباعد  مبا  والكالسبيوم؛ 

تحسني نوعية النوم.
بب الشاي األخرض

الشباي  يسباعد  أن  يمكبن 
األخرض عىل ارتخاء األعصاب؛ 
مبا يبؤدي إىل زيبادة الشبعور 
بالنعباس، وذلك بسببب زيادة 
يف  الجليسبني  مسبتويات 
الجسم، وهو نوع من الناقالت 

العصبية التي تريح األعصاب، 
كما أنه مفيد الضطراب املعدة.

وتشبر الدراسبات أيًضا إىل أن 
الشباي األخبرض يسباعد عىل 
السبكر  مسبتوى  يف  التحكبم 

بالدم ويعزز فقدان الوزن.
بب القرفة:

تحتبوي القرفبة عبىل الكثبر 
مضبادات  خصائبص  مبن 
األكسبدة واملضادات الحيوية؛ 
مبا يجعلهبا مرشوًببا مثالًيبا 

للتخلص من السموم، 

وتساعد أيضا عىل حرق الدهون عند 
تناولها قبل النوم.

بب بذور الحلبة املنقوعة:
تعتبر ببذور الحلببة املنقوعة 
رائعة يف تنظيم نسببة السكر 
الببذور  تولبد  حيبث  بالبدم، 
حبرارة يف الجسبم ويمكن أن 
تسباعد عىل إنقباص الوزن، 
كما أنه مضاد رائع للحموضة 
عند وجود مشباكل يف الجهاز 

الهضمي.

تخطط رشكة فايزر لزيادة الشبحنات األسببوعية إىل أكثر من 13 
مليبون جرعة ضد فروس كورونا، بينما تهدف رشكة موديرنا إىل 

الحصول عىل 40 مليون جرعة شهرًيا.
ويف التفاصيل، فقد أعلن املسبؤولون التنفيذيون يف رشكتي فايزر 
ومودرنا أننهما سيكثفان إمداداتهما من لقاحات فروس كورونا، 
مع توقع مضاعفة الشبحنات، وربما قبد تتضاعف ثالث مرات يف 
األسبابيع املقبلة.ويف بيان ُمعد قببل اإلدالء به أمام لجنة فرعية يف 
مجلس النواب األمركي، من املتوقع 
أن يقبول جبون يونغ، كبر 
يف  األعمبال  مسبؤويل 
أن  فايبزر،  رشكبة 
تخطط  الرشكبة 
لزيبادة قدرتها 
التسبليم  عىل 
من 4 ماليني 
إىل 5 ماليبني 
جببببرعبة 
عًيا  سببو أ
إىل أكثبر من 
مليبون   13

بحلبول آذار.
تتوقبع  كمببا 
موديرنبا  رشكبة 
قدرتهبا  مضاعفبة 
جرعبة  مليبون   40 إىل 
بحلول نيسبان شهرياً، وفًقا 
للدكتور ستيفن هوغ، رئيس الرشكة.

وتجباوزت الواليات املتحبدة 500.000 حالة وفاة بسببب الوباء، 
وال تزال هناك تسباؤالت حول املسباواة يف توزيع اللقاحات، حيث 
قالت إدارة بايدن هذا الشهر إنها تكثف اإلمدادات للمجتمعبببات 
منخفضبة الدخل واألشبخاص الذيبن ترضروا بشبببببببدة من 

الفروس.

»الدرع الحامي الحشاء الجسم«..
 اطباء يحددون فوائد صادمة لنوع جديد من العصير 

قالبت الرابطة األملانية ألطباء األطفال واملراهقني إن تسبوس 
األسبنان اللبنيبة يسبتلزم عالجباً فوريباً، وذلك ملنع انتشبار 
التسوس يف باقي األسنان، ومن ثم حماية األسنان الدائمة من 

اإلصابة بالتسوس فيما بعد.
اإلجبراء  أن تحديبد  الرابطبة  وأضافبت 

العالجبي، البذي يتبم إتباعبه مبع 
اللبنيبة املصاببة لبدى  األسبنان 

الطفبل، يتوقبف عبىل درجبة 
بهبا  الالحبق  البرضر  شبدة 
التسبوس.وإذا  نتيجبة 
الالحقبة  األرضار  كانبت 
بأسبنان الطفل ترتاوح من 
املتوسبطة،  إىل  البسبيطة 

فعبادة ما يتم عالجها يف هذا 
الوقت باسبتخدام الحشبوات 

البالسبتيكية، مبع العلبم ببأن 
تركيب هذه الحشبوات يسبتلزم 

بعض الوقت.
أما إذا كانت األرضار الالحقة باألسنان 

كببرة للغاية، فعبادة ال ُيمكن 
إصالحها إال عن طريق 

املعدنيبة  التيجبان 
الجاهبزة، التي يتم 

تركيبهبا لدى الطفبل تحت تخديبر موضعي، علمبا بأن هذه 
النوعية من التيجان ُتسبتخدم بشبكل أسبايس لعالج تسوس 

الرضوس اللبنية.
وأشبارت الرابطة إىل أن تعرض األسنان للرضر بشكل عميق 
نتيجة التسبوس يستلزم غالباً إخضاعها لعالج الجذور 
املعروف أيضاً باسم )حشو العصب(، الذي ُيوىص به 
عند إصابة العصب بالتلف والتحقق من أن السن 
لبن يخضع لعمليبة تغير األسبنان الطبيعية 
عما قريب.وعن كيفية إجراء عالج الجذور، 
أوضحبت الجمعيبة أنبه عبادة مبا يتبم 
اسبتئصال جزء مبن العصبب املوجود يف 
األسنان أو العصب بأكمله - تحت تخدير 
موضعي- واسبتبداله بحشوة مخصصة 
لذلبك، مؤكبدة أنبه يجب أال 
يتبم إخضاع الطفبل ملثل 
العالجية  هذه اإلجراءات 
واسبعة النطباق إال إذا 
تبم ضمبان أنها لن 
أرضارا  ُتلحبق 
بعمليبة ظهور 
ن  سبنا أل ا
لديبه  الدائمبة 

فيما بعد.

تسوس األسنان اللبنية يستلزم العالج الفوري

مؤسسة صحية تصدر جدوال بعدد ساعات النوم المثالي حسب االعمار
الوطنيبة  الصحبة  مؤسسبة  اصبدرت 
األمريكية قائمة بعدد ساعات النوم لكل 
مرحلبة عمريبة، وذلك بناء عبىل تقييم 
بيانبات العديبد من األبحباث العلمية يف 
مجاالت مختلفة، مع الوضع يف االعتبار 
أن هبذه القائمة مناسببة لألشبخاص 
الذين يتمتعون بصحة جيدة وال يعانون 

من اضطرابات النوم.
الرضبع حتى ثالثبة أشبهر: تعتر هذه 
املرحلبة العمرية من أكثبر املراحل التي 
نحتاج فيها لسباعات طويلة من النوم. 
ويحتاج الرضيع إىل 14 وحتى 17 ساعة 
نبوم. وال يجبب أن يزيبد عدد سباعات 
النبوم يف هبذا العمر عىل 18 سباعة وال 
يقل عن 11 سباعة، وفقا للقائمة التي 
نبرشت يف دوريبة “سبليب جورنبال” 
العلميبة املتخصصبة ونقلتهبا وسبائل 

اإلعالم املختلفة.
الرضبع قببل العبام األول: مبع تقبدم 
الرضيبع يف العمبر، تقل حاجتبه للنوم 
لتبرتاوح يف اليبوم الواحد ببني 12 و15 

ساعة.
األطفبال حتى العامبني: يف هذه املرحلة 

يزيد فضول اكتشاف العالم لدى الطفل 
ويتزامن هذا مبع تراجع حاجته للنوم. 
ويحتاج الطفبل يف املرحلة العمرية بني 
العبام األول والثانبي، للنبوم لفرتة بني 
11 و14 سباعة. ويبرى الخبراء وفقا 
أن  األملانيبة،  فيلبت”  “دي  لصحيفبة 
نبوم الطفل يف هذا العمر لسباعات تقل 
عن 10 سباعات، يعتر أقبل من املثايل. 
يف الوقبت نفسبه ال يجبب أن يزيد عدد 

سباعات النوم يف هذا العمبر عن 15 أو 
16 سباعة.من العام الثالبث للخامس: 
النوم لفرتة ترتاوح بني 10 و13 سباعة 
هبو الوقت املناسبب يف مرحلبة ما قبل 
املدرسبة. وال يجب أن يقل عدد ساعات 

النوم يف هذا العمر عن 8 إىل 9 ساعات.
من السادسة حتى الثالثة عرش: يف هذه 
املرحلبة التي يبدأ فيها الطفل مسبرته 
الدراسبية، ترتاوح الحاجة للنوم بني 9 

و11 ساعة يف الليلة.
خبالل فبرتة املراهقبة: ينصبح الخراء 
املراهقبني يف املرحلبة العمريبة بني 14 
و17 عامبا، بالنوم لفبرتة ترتاوح بني 8 
و 10 سباعات. وال ينبغبي أن تقل عدد 
سباعات النبوم يف هذا العمر عن سببع 
املرحلبة  يف  الشبباب:  ساعات.سبنوات 
العمريبة ببني 18 و25 عامبا، يحتباج 
اإلنسبان للنوم لفرتة تبرتاوح بني 7 و 9 

ساعات.
بعبد الخامسبة والعرشيبن: بدايبة من 
السادسبة والعرشين تتغبر احتياجات 
اإلنسبان للنبوم. ويبقى عدد السباعات 
املثبايل يف هذا العمر بني 7 و9 سباعات. 
بسبت  البعبض  يكتفبي  أن  ويمكبن 
ساعات، كما يحتاج البعض اآلخر لعرش 

ساعات لتحقيق التوازن املطلوب.
الخامسبة  مبن  بدايبة  السبن:  كببار 
والستني يرتاجع عدد ساعات النوم التي 
يحتاجها الجسبم بشكل كبر. ويحتاج 
معظم الناس يف هبذا العمر للنوم لنحو 
7 إىل 8 سباعات، يف حني يكتفي البعض 

بخمس أو ست ساعات.

منها القرفة والشاي.. مشروبات تساعد على الشعور بالشبع قبل النوم 

التغذية السليمة.. حل مثالي لحماية
 مرضى السكري من الكسور

قالت الجمعية األملانية للسكري إن املرض يرفع خطر 
اإلصاببة بهشاشبة وضمبور العظام، ومبن ثم خطر 

التعرض لكسور العظام يف حالة السقوط.
وأضافبت الجمعية أنه يمكن مواجهبة هذا الخطر 

مبن خبالل التغذيبة 
؛  لسبليمة ا

حيبث ينبغي إمداد الجسبم بالكالسبيوم املهم لصحة 
العظبام، وتتمثبل مصبادره الغذائيبة يف الخرضاوات 

والفواكه واملكرسات ومنتجات األلبان والصويا.
وينبغي أيضا أن يشبحن مريض السبكري مخزون 
جسبمه من فيتامني »د« املهم لصحبة العظام، 
وذلك من خالل تناول األغذية الغنية به مثل 
األسبماك البحريبة والبيبض والِفطر 
واألحشباء الداخلية للحيوان مثل 

الكبد.
التعرض  ينبغبي  كما 
ألشبببببعة الشمس 
حيث  بانتظبببببام؛ 
الجسبم  يسبتغلها 
»د«  فيتامبني  لبنباء 

بنفسه.
وباإلضافبة إىل ذلبك، 
أن يحرص  ينبغبببي 
السبكري  مريبببض 
عبىل ضبط مسبتوى 
مبن  بالبدم  السبكر 
األدوية  تعاطي  خالل 

بانتظام.

»فايزر« و »مودرنا« تعلنان 
تكثيف إنتاج لقاحات كورونا

متى يكون قصر القامة طبيعيًا عند الطفل؟
هبل تالحظ قرص القامبة عند طفلك؟ 
قبد يكون قبرص القامبة وراثيباً، وقد 
يكبون مرضياً يف أحيباٍن أخرى، وإليك 

الفرق.
ُيعتر الطفل قصراً عندما يكون طوله 
يف منحنيبات النمبو أقرص مبن املعدل 
الطبيعي مقارنًة باألطفال الطبيعيني.

ويمكبن أن يكبون قبرص القامبة غر 
املريض وراثياً، أو بنيوياً.

قرص القامة الوراثي:
-قرص الوالدين أو أحدهما

-صحة الطفل جيدة
-ال يعاني من أمراض مزمنة

-يظل الطفل قصراً حتى بعد البلوغ
-يمكن عالج بعض الحباالت بهرمون 

النمو

قرص القامة البنيوي:
-عمر عظم الطفل أقل من عمر الطفل 

الحقيقي
-ال يعاني من أمراض مزمنة

-يبدأ الطول بالزيبادة ليصبح طبيعياً 
بعد البلوغ

وعندمبا يأتبي األمبر لقبرص القامبة 
املريض، فإليك مسبباته:

-سبوء التغذيبة، أو سبوء امتصباص 
الغذاء

-القرص الهرموني
-أمراض الغضاريف

-األمراض املزمنة
“ترنبر”،  مثبل  املتالزمبات،  -بعبض 

و”نونان”، و”رسل سيلفر”
-نقص النمو يف الرحم

النفسبية  -التغبرات 
واإلجتماعية

بعبض  -اسبتخدام 
األدوية كالكورتيزون 

دون إرشاف طبي
الفحوصات  وتتضمن 

لتشبخيص  الالزمبة 
فحبص  القامبة  قبرص 

تعداد الدم، وتحليل وظائف 
واألجسبام  والكببد،  البكىل، 

السبيلياك،  ملبرض  املضبادة 
ووظائبف الغدة الدرقيبة، وتحليل 

العظبام  وفحبص  والبراز،  الببول، 
باألشبعة.وتتضمن الفحوصبات أيضاً 
قياس مؤرشات هرمون النمو، وتحليل 

الكروموسومات عند اإلناث.

أجازت الهيئبات الصحيبة يف مرص، امس 
 V سببوتنيك  لقباح  اسبتخدام  األربعباء، 
البرويس للوقايبة مبن فبروس كورونبا 

املستجد.

ونقلت وكالبة اإلعالم الروسبية عن هيئة 
الدواء املرصية قولها: مرص تسبجل لقاح 
سببوتنيك-يف الرويس للوقاية من فروس 

كورونا.

ومرص هبي الدولة الرابعبة والثالثون غر 
روسبيا التبي تسبجل اللقاح لالسبتخدام 
املحيل، وسببقتها يف اعتماد اللقاح بشمال 

أفريقيا تونس والجزائر.

يصعب عادة تشخيص اإلصابة 
بالرسطبان مبكبرا، ألن بعض 
األعبراض الشبائعة ال تسببب 

أي مشبكلة أو ضعف عام وما 
شابه ذلك. ولذلك يتغاىض عنها 

الناس.

وتشر Express، إىل أن األطباء 
اسبتطالع  يف  شباركوا  الذيبن 
أجرته املجلة، كشبفوا خمسة 

أعبراض غبر متوقعبة لنمبو 
األورام، ال يهتبم بهبا الغالبيبة 

العظمى من الناس.
األعبراض  هبذه  ببني  ومبن 
الخمسة: صعوبة بلع الطعام، 
إىل رسطبان  تشبر  قبد  التبي 
املبريء وتبديل الجفبون، الذي 
يشبر إىل نمبو ورم يف الرئتني، 
وتعنبي  الصبوت،  يف  وبحبة 

رسطان الحنجرة.
ببرضورة  األطبباء،  وينصبح 
استشارة الطبيب األخصائي يف 
حال عبدم زوال انتفاخ البطن، 
ألن هبذا قبد يشبر إىل رسطان 
املبيبض. كمبا يجبب االنتبباه 
إىل لبون الببول: فاللبون البني 
الغامبق، قد يشبر إىل رسطان 
البنكريباس، أمبا لبون الببول 
املائل للحمرة، قد يكون سبببه 
رسطبان البكىل، أو املثانبة أو 

الروستات.
البرويس  الطبيبب  أن  ويذكبر 
الشهر ألكسندر مياسنيكوف، 
سبق أن أعلن أن تكّون جلطات 
دمويبة، قبد يشبر إىل اإلصابة 
بالرسطبان. لذلك نصح يف حال 
حدوث جلطة دموية، الخضوع 
إىل فحص شامل لتحديد سببها 

واستبعاد اإلصابة بالرسطان.
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5 أعراض شائعة للسرطان نتغاضى عنها

حبدد اطبباء عصبرا اطلقبوا عليبه 
والبذي  الحامبي«،  البدرع  »عصبر 
يتكبون مبن محصولني همبا العنب 
والرمان، فيمبببببا اشاروا اىل جملة 
مبن الفوائبد الصادمبببببببة مبن 

تناوله.
وقال االطباء، أنه »لكل من يريد درع 
واقي من الرسطان، وكذلك ملن يبحث 
عن زيبادة املناعبة، وكذلبك لكل من 
يبحث عن عصر يفيد القلب واالوعية 

الدمويبة والجهاز العصبي، فالبد من 
الثالث  العصر السحري  عمببببببل 
الرمبان  مببببببببن  املكبببببون 

والعنب«.
واضباف االطبباء، أن »كل واحبد من 
هبذه العنارص املكونبة للعصر ميلء 
باملضبادات واالكسبدة، لكبن يف حال 
خلطهمبا  مع بعضهمبا يصبح لدينا 
تسبميته  نسبتطيع  البذي  العصبر 

»عصر الدرع الحامي«.



...  االمام الحسين ) عليه السالم (فمن قبلني بقبول الحق فاهلل أولى بالحق
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جنوب  يف  كهرباء  عمود  الصني  يف  رجل  تسلق 
من  رياضية  بحركات  قام  حيث  البالد  غرب 
يف  وتسبب  املوقع  يف  املتفرجني  أذهل  ما  األعىل، 
وفق  املنازل،  آالف  عن  الكهربائي  التيار  انقطاع 
الشعب  صحيفة  محلية.وذكرت  إعالم  وسائل 
لم  الذي  الرجل  اقتادت  الرشطة  أن  اليومية 
يف  األحد  مساء  الغريب  ترصفه  بعد  اسمه  تذكر 
ضواحي مدينة تشنغدو. وهو لم يصب بأي أذى.

الصينية  ويبو  خدمة  عىل  فيديو  مقطع  ونرش 
الرجل معلقا عىل علو  القصرية يظهر  للتدوينات 
معدة  تمارين  يمارس  وهو  الهواء  يف  أمتار   10
الشعب  صحيفة  الكهرباء.وقالت  عمود  أعىل  من 
املحلية  الكهرباء  رشكة  »قطعت  الحكومية 
آالف  عرشات  حرم  ما   )...( طارئة  بصورة  التيار 
بيرب«  »ذي  صحيفة  التغذية«.وذكرت  من  املنازل 

بينهم  الطوارئ،  أفرادا يف خدمات  أن  يف شنغهاي 
املكان.ولم  إىل  هرعوا  الطبي،  املجال  يف  عاملون 
يتضح هدف الرجل من هذه الخطوة لكن وسائل 
شخص  أي  تقليد  من  حذرت  الحكومية  اإلعالم 
الحادثة موضوعا  السلوك »الخطر«.وشّكلت  لهذا 
الصينية  االجتماعي  التواصل  وسائل  عىل  ساخنا 
أحد  به.وقال  املرتبطة  الرسائل  من  سيل  مع 
الكهرباء  بانقطاع  تأثر  ويبو  شبكة  مستخدمي 
التيار  النقطاع  انزعجت  »لقد  الحادثة  هذه  جراء 
األخبار  عىل  اطلعت  وعندما   )...( الكهربائي 
الوقت  يف  واملتعة  بالضيق  شعرت  السبب  وعرفت 
إن  قائال  الخطوة  آخر  مستخدم  عينه«.وانتقد 
قطع التيار الكهربائي »قد يهدر أمواال طائلة وقد 
يؤدي إىل وقوع حادث مميت«.وتعذر الحصول عىل 

تعليق الرشطة بشأن الحادث.

news

قام بحركات رياضية فوق عمود كهرباء ليقطع التيار 

عبد  اإلندونييس  الصياد  تمكن 
قرش  اصطياد  من  نورين  الله 
إندونيسيا  سواحل  قبالة  متفرد 
بالقرب من مقاطعة نوسا تينجارا 
الـ  ذو  نورين  الرشقية.وقد اصطاد 
بالخطأ،  البالغة  قرش  سمكة   48
وجد  بطنها  فتح  عندما  لكنه 
ثالثة صغار، كان ألحدها  بداخلها  
مظهر »إنساني« واضح، مع عينني 

دائريتني كبريتني تحت أنفه.ويقول 
قرش  سمكة  وجدت  »لقد  عبدالله: 
الصيد«،  شبكة  يف  بالخطأ  علقت 
موضحا أنه يف اليوم املوايل قام بشق 
بداخلها. صغار  ثالثة  ليجد  بطنها 
ويضيف: »كان اثنان منها يشبهان 
الباقي  الثالث فمختلف عن  أم  األم، 
نور  اإلنساني«.ويقول  بوجهه 
املالمح  ذي  بالقرش  يحتفظ  إنه 

أن  العائيل، رغم  اإلنسانية يف منزله 
لكنه  منه،  رشاءه  عرضوا  الجريان 
ميل«.ويشري  »الدييل  وفق  رفض، 
عبدالله إىل أن: »منزيل مكتظ بالناس 
القرش«. رؤية  يريدون  الذين 
ويختتم عبد تعليقه: يريد الكثري من 
به  سأحتفظ  لكنني  رشاءه،  الناس 
يل  أنه سيجلب  أعتقد  ذلك.  من  بدالً 

حظا سعيدا.

رسـائل  مجموعـة  أثبتـت 
برنامـج  عـرب  هاتفيـة 
االجتماعـي  التواصـل 
»واتسـاب« أحقيـة فتاة يف 
ألـف   170 مبلـغ  اسـرداد 
درهـم، كانت قـد أقرضتها 
ملقـاول بنـاء، أخذهـا منها 
أثناء إنجازه أعمال إنشائية، 

لفيال سكنية خاصة بها.
القضيـة  تفاصيـل  وتعـود 
»الشـاكية«  الفتاة  إىل تقدم 
بدعوى قضائية تطالب فيها 
مقاول بناء )املشكو عليه(، 
بـأن يـؤدي لهـا 170 درهم 
مقابـل قرض شـخيص مع 
إلزامه بالرسوم واملصاريف. 

مراسـالت  صـور  وأرفقـت 
نصيـة بينهما عـىل برنامج 
هيئـة  »الوتسـاب«.وأمام 
محكمة أبوظبـي االبتدائية، 
الشـاكية بشـخصها  مثلت 
واملشـكو عليـه بوكيل عنه، 
حيث أفاد املشـكو عليه بأن 
املبلغ مرتبط بعقد مقاوالت 
مـربم بينـه وبني الشـاكية 

لبناء فيال سكنية.
الشـاكية بأن  بينما قـررت 
لديهـا شـاهد عىل اسـتالم 
املشكو عليه مبلغ 100000 
درهـم مـن الشـاكية، كما 
يثبـت  أرفقـت صـورة مـا 
استالم املشكو عليه له مبلغ 

باإلضافـة  درهـم،   50000
إىل مسـتندات توضـح بأنها 
قامت بتحويل مبلغ 20000 
درهم إىل حسابه الشخيص، 
مشرية بأن هذا املبالغ كانت 
عىل سـبيل القـرض، وليس 
املقاولة  لهـا عالقـة بعقـد 

املربم بني الطرفني.
وأشـارت بأنـه فيما يخص 
املشـكو  املقاولة فإن  عقـد 
كامـل  اسـتلم  قـد  عليـه، 
مليونـي  بمبلـغ  حقوقـه 
درهـم، مقدمـة مسـتندات 
توضـح بـأن املشـكو علية 
قام بالتوقيع عىل اسـتالمه 

لحقوقه كاملة.

أنجبت  أماً  أن  ذكر مستشفى يف فرنسا 
األوىل  هي  رحم  زرع  عملية  بعد  رضيعاً 
من نوعها يف فرنسا.ووفقاً لألطباء فإن 
بعد  وتأتي  للغاية  نادرة  الوالدات  هذه 
مكان  سليم  رحم  لزرع  متطور  إجراء 
رحم تالف أو مفقود.ووضعت األم ديبورا 
كيلوغراماً   1.845 تزن  عاماً، طفلة   36
الطبي  الفريق  بحسب  رطالً(،   4.059(
جان  باريس.وقال  يف  فوش  بمستشفى 
مارك أيوبي رئيس قسم أمراض النساء 
املستشفى  يف  التناسيل  والطب  والتوليد 
ديبوراه،  بخري«.ولدت  والطفل  »األم  إن 
بدون رحم بعدما عانت من حالة نادرة 
روكيتانسكي،  متالزمة  باسم  تعرف 
والتي تصيب حوايل واحدة من بني 4500 

امرأة.

ويف مارس 2019، خضعت لعملية زرع 
من  تبلغ  كانت  التي  والدتها،  من  رحم 
املستشفى  حينها.وقال  عاًما   57 العمر 
إن ديبورا وضعت طفلها يف األسبوع 33.

حالة   20 حوايل  هناك  إن  أيوبي  وقال 
بعد  تمت  العالم  مستوى  عىل  والدة 
عملية  أن  الرحم.وأوضح  زرع  عمليات 
الزرع يف حالة ديبورا ليست دائمة، إنما 
ملساعدتها  فقط  يهدف  مؤقت  زرع  هو 
عىل إنجاب طفل واحد. لكنه ال يستغرب 
ملرة  الرحم  زراعة  بعد  النساء  تلد  أن 

ثانية، كما حدث عدة مرات يف السويد.
وكانت أول والدة بعد عملية زرع الرحم 
من  عام  بعد   ،2014 عام  السويد  يف 
يف  توثيقها  تم  حالة  يف  الزرع  عملية 

. The Lancet املجلة الطبية

حّول الشـاب األردني فادي أحمد سـيارته الكالسـيكية فولكسفاجن، طراز 
بيتـل، خـراء اللون إىل محـل متنقل لبيـع القهوة وغريها مـن املرشوبات 
السـاخنة عىل الطريق لتصبح مصـدر دخل إضايف يعينه عىل توفري متطلبات 
الحيـاة خاصة يف الظـروف الصعبـة الحالية.فادي أحمـد »33 عاما« يُوقف 
سـيارته الكالسـيكية »الخنفسـاء« عىل جانب الطريق يف شـارع بّعمان كل 
صباح ويُّحررِ مرشوبات سـاخنة.. قهوة، شاي وأعشاب، لقائدي السيارات 
املارة عىل الطريق.وكان أحمد، وهو سائق يف رشكة خاصة، قد انجذب لسيارة 
مماثلة رصدها عندما كان صاحبها يقودها ذات يوم بينما كان هو يتسـوق 
قبل سـنوات. وعندها عقد العزم عىل رشاء سـيارته وفتح مرشوعه الخاص 
بها يف 2019 ملساعدته عىل توفري نفقاته التي لم يعد راتبه من الرشكة يكفي 
لتغطيتها، ال سـيما وسـط تفيش جائحة كورونـا يف األردن.ومنذ ذلك الحني 
أصبحت تلك السـيارة مصدر راحة ألحمد الـذي قال: »أنا كنت مّلا بزعل بروح 
بقعد بالسـيارة هاي، إذا بزعل بقعد بالسـيارة هاي قد ما أنا بحبها وبعزها 
ألنه هي اليل بحسها بريحني، مستقبليا يعني فهمت عيل كيف وبتساعدني 
بشـغالت كثري، إذا جارت عيل الزمان ال سـمح اللـه إيش زي هيك بقدر أروح 

أحط أغرايض فيها، بشتغل فيها«.

رسائل واتساب قيمتها 170 ألف درهم! يحول سيارته إلى محل متنقل لبيع القهوة ! تنجب مولودا بعد زراعة رحم أمها ! 
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الدوملـة العراقيـة ذاع صيتها ليصـل إىل معظم الدول 
العربيـة والعالم، فهـي أصبحت معروفـة يف مختلف 
بقاع العالم، وتوجد عىل سـفرة العديد من الجنسيات 
الغربيـة، كمـا يمكـن رشاؤهـا يف أوروبـا معلبـة يف 
محالت السـوبر ماركت ولـو أن مذاقهـا يختلف عن 
الدوملـة العراقيـة األصلية صنـع ربـات البيوت.أصل 
كلمة الدوملة، التي تشـبه إىل حد مـا أكلة املحيش لدى 
املرصيـني، جاء مـن تركيا إبـان االحتـالل العثماني 
للعـراق، وأدخـل عليهـا العراقيون بعـض التعديالت 
والتطويرات، منها زيادة اللحم املفروم وغزارة السمن 
ولحـم ضلع الخـروف أو الزنـد يف قعر القـدر لتكون 
عراقيـة يف محتواهـا، وقد شـاع طبخهـا يف دول عدة 
مثـل لبنان ومـرص والجزائر وفلسـطني.وهي تتألف 
من أنواع من أوراق السـلق والخـراوات التي تفرغ 
مـن محتواها ليتم حشـوها بـاألرز واللحـم والبصل 

والطماطـم املفرومة وتضاف لها البهـارات الخاصة 
بها.وتتميـز الدوملة، كما تخربنا الطاهية إقبال هادي 
)34 عامـا( التـي تتـوىل مطبـخ واحـد مـن املطاعم 
املحلية الشهرية يف بغداد »أكلة الدوملة تجمع كل أنواع 
الخضـار يف قـدر واحد، إضافـة إىل اللحـم واملطيبات 
والبهـارات العراقيـة املميـزة، وحاليـا لهـا روادهـا 
وزبائنهـا، ونهتم بتوفريهـا يف املطعم كل يوم كوجبة 
رئيسة، ويطلبها السائحون والوفود الزائرة للعراق«. 
وأضافت »هناك طلبـات كثرية تردنا ألكلة الدوملة كل 
يـوم، ونقـوم بتجهيزهـا يف صحون مـن األملنيوم ملن 
يرغب يف تناولها بالبيت، ويف مرة طلب منا تجهيز قدر 
دوملة يكفي لثمانني شخصا، وقمنا بتجهيزه يف الوقت 

املناسب وحاز إعجاب الجميع«.
وتختلف الدوملة يف طريقـة إعدادها، فهي نوعان كما 
تقول أم محمد )44 عامـا( »األوىل تكون عادية وهي 

تحتوي عىل اللحم املفروم والخضار، أما النوع الثاني 
فهو النوع املحسـن الـذي يزيد فيه اللحـم عىل األرز، 
وتكون دسـمة وذلك بوضع »ليـة« الخروف املفرومة 
أو قطـع اللحم يف قعر القدر، وهو ما يكسـبها طعما 
مميـزا إضافـة للحوامض التـي تحتويها.أمـا األكثر 
طرافـة فـكان ما قامت بـه أم زينب، وهـي ربة بيت 
تسـكن منطقة حـي الجهاد ببغـداد، عندمـا وعدت 
ابنتها التي تسـكن عمان بأن ترسـل لهـا قدر الدوملة 
سـاخنا إىل حيث مقر سـكنها، وبالفعل قامت بإعداد 
قدر دوملة بالطريقـة العراقية وأرسـلته بالطائرة إىل 
ابنتهـا برفقـة أصدقاء مسـافرين، وأخربتهـا ابنتها 
عـرب الهاتـف بـأن وجبتهـم املفضلة وصلـت وجرى 
التهامهـا يف وقتها.وعـىل الرغـم من اعتمـاد معظم 
املطاعـم العراقية عىل تقديم األكالت الغربية يف اآلونة 
األخرية لجذب الزبائن إليها، وكرس الروتني، فإن رواد 

أكلة الدوملة يجدون دوما مطاعم تتوىل تقديم األكالت 
الرشقية الشـهرية، وأهمها الدوملة التي تكسب شهرة 
مضافة للمطعم الذي يقدمهـا وتصبح عالمة مميزة 
له بسـبب طريقـة إعدادها املعقد قليـال وحاجتها إىل 
أسـطوات يف إعدادها.وبسـبب سـهولة نقلها يف قدر 
واحـد، وعدم الحاجـة لصحون كثـرية لتناولها، فقد 
غدت الدوملـة األكلة األكثر شـهرة يف رحالت العائالت 
العراقيـة إىل املتنزهـات، ففي متنزه الزوراء )أشـهر 
وأكـرب متنـزه يف العاصمـة بغـداد( عـادة مـا يدخل 
الزائرون وهم يحملون قدور الدوملة من طرفيها دون 
أن يثري ذلك انتباه أحد، وتكون سـاخنة لتقلب بعدها 
عـىل صحن كبـري، فيما يسـتمتع اآلخـرون لطريقة 
قلبها والتلذذ بأكلها وسـط الحدائق، وبعضهم يلتقط 
الصـور معها، وقد يمتد الكرم بصاحب العائلة ليوزع 

بعضا منها عىل العائالت املجاورة.

كشفت صحيفة »ماركا« اإلسبانية يف تقرير 
ألبريتو فرنانديز  الرئيس األرجنتيني  إن  لها 
ليونيل  األرجنتيني  النجم  طائرة  استأجر 
مييس نجم وقائد برشلونة اإلسباني، ليقوم 

بزيارة إىل املكسيك.
الرئاسة  مصالح  استئجار  كلف  وقد 
التي  الخاصة،  مييس  لطائرة  األرجنتينية 
اإلصابة  خطر  من  الوقاية  متطلبات  تلبي 

بفريوس كورونا، يف زيارة 
أربعة  دامت  املكسيك  إىل 

أيام، مبلغ.
هذه  مييس  واشرى 
الواليات  من  الطائرة 
العام  األمريكية  املتحدة 
مليون   15 بـ   2018

دوالر.
»دوبيل  صحيفة  وحسب 
األرجنتينية،  أماريال« 
مييس  طائرة  فإن 
الخاصة من نوع »غولف 
يف  صنعت   »Vسريم
العام 2004، إال أن مييس 
من  العديد  إليها  أضاف 

 16 عىل  الداخل  من  وتحتوي  الكماليات، 
مقعدا و8 أرسة للنوم وحمامني ومطبخني.

أنه تنفيذا لطلب من  إىل  الصحيفة  وأشارت 
مييس تم كتابة رقم 10 يف مؤخرة الطائرة، 
وعىل  الخارجي،  الهيكل  عىل  السمه  إضافة 
السم  إضافة  ليو  اسم  طبع  الطائرة  سلم 
زوجته أنتونيال وأسماء أبنائه الثالثة تياغو 

وسريو وماتيو.

رئيس األرجنتين يستأجر طائرة ميسي بـ 160 ألف دوالر !

قرش صغير بوجه بشري!

الطبق العراقي األشهر

الدولمة.. سيدة موائد العائالت وسفيرة العراق إلى سفرة العالم

رجل  آخر  كورونا  فريوس  غيّب 
قبيلة  يف  األصليني  السكان  من 
ما  بحسب  الربازيلية،  »جوما« 
بايس«  »إل  صحيفة  به  أفادت 

اإلسبانية.
من  بلغ  الذي  »أروكا«،  وكان 
العمر ما بني 86 و90 عاماً، آخر 
ذكر بالقبيلة التي لم يتبق منها 
يعشن  الثالث  بناته  سوى  اآلن 

عىل ضفاف نهر األمازون.
»جوما«  قبيلة  سابقاً  وازدهرت 
عدد  وبلغ  الربازيل  يف  األصلية 
ألف  و15   12 بني  ما  أفرادها 
عرش،  الثامن  القرن  خالل 

بحسب »يورونيوز«.
العالج  تلقيه  خالل  أروكا  وتويف 
مستشفى  يف  املركزة  بالرعاية 
يف مدينة بورتو فيليو، التي تقع 
عىل بعد 10 كيلومرا من قريته 

يف حوض نهر األمازون العلوي.
تأثري  بشأن  املخاوف  وتزداد 
مجتمعات  عىل  كوفيد-19 
يف  باألخص  األصليني  السكان 
الربازيلية،  األمازون  منطقة 
وخاصة بعد وفاة عرشة أطفال 
جراء  »يانومامي«  قبيلة  من 

الفريوس يف يناير املايض.

آخر رجل في 
قبيلة برازيلية 

يف  محورية  العبة  شنادت  سارة 
الفضائية،  »ناسا«  مهمات  آخر 
بدأت  الوكالة  مع  رحلتها  أن  إال 

من مكان هو األغرب حتماً.
تقّر  والركيبات  األداء  ففنانة 
حصل  أن  يسبق  لم  األمر  بأن 
مطلقاً، وهي التي يقيض عملها 
منصة  ابتكار  عىل  باملساعدة 
العلماء  مئات  تمكن  برمجيات 
املستجدات عىل  آخر  من متابعة 
مركبة  من  القادمة  املعلومات 
يف  نجحت  التي  »بريسيفريانس« 
الهبوط أخرياً عىل سطح املريخ، 
املعلومات لوضع  تلك  واستخدام 
املركبات  مهمات  مخططات 

الجوالة املستقبلية.
»ما إن اكتشفت هندسة النظام، 
الفن،  كما  تحفزني  أنها  وجدت 
عدت  وما  ملهماً  األمر  كان  لقد 

فبّدلت  بينهما  الفصل  أستطيع 
سارة  تلخص  هكذا  هويتي«. 
موقع  أبرزه  حديث  يف  شاندت 
»آرت نت« رحلة التنقل بني الفن 
كمجال درسته والعمل يف وكالة 

»ناسا««.
وبدأت شنادت الرحلة حني كانت 
األداء  لفن  صحيفة  يف  متدربة 
الربيد  ملصقات  طبع  مهمتها 
ميكر  »فايل  بيانات  قاعدة  من 
بقاعدة  افتتنت  حيث  برو«، 
بدمج  وبدأت  نفسها  البيانات 
املركبات  داخل  البيانات  أنظمة 
بها  الخاصة  الفنية  واملشاريع 
إىل  وانتقلت  ومحتوى.  كمادة 
مدينة شيكاغو حيث طلب منها 
قبل  ضخامة  أكثر  أنظمة  بناء 
أن تبدأ العمل مع وكالة الفضاء 

األمريكية )ناسا(.

فنانة تبتكر منصة برمجيات لمساعدة علماء الفضاء


