في هذا العدد

كتلة نيابية :الحشد أجهض
رهانات عودة داعش

4

المراقب العراقي/خاص

اكدت كتلة بدر النيابية ،امس االربعاء ،أن الحش�د الش�عبي اجهض الرهانات
بعودة داعش اىل العراق.
وق�ال النائب عن الكتلة مختار املوس�وي يف ترصيح صحف�ي تابعته «املراقب
العراق�ي» إن “أطراف�ا داخلية مدعومة من الواليات املتح�دة األمريكية كانت
تقوم بحياكة مؤامرة الدخال عرشات الدواعش الفارين من سوريا إىل العراق”.
وأضاف أن “اتهام الحشد جزافا مؤامرة مدبرة من قبل أطراف داخلية مدعومة
م�ن الواليات املتحدة األمريكية تمهد الدامة العالقات مع واش�نطن” ،مشيرا
اىل أن “الحش�د افش�ل رهانات عودة داعش عىل الرغم من املؤامرات األمريكية
املستمرة”.
يش�ار اىل الحش�د الش�عبي يخوض مع�ارك يف جبهات متفرقة ض�د عصابات
داعش االجرامية ،حيث شارك يف عمليات مالحقة فلول داعش يف دياىل وكركوك
وصالح الدين واطراف العاصمة بغداد.

روحاني يعد بـ «نصر اقتصادي
حاسم» هذا العام
فمن قبلين بقبول الحق
فاهلل أوىل بالحق
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ً
سياسيا
البيت الكردي» يتص ّدع

«العزلة» تالحق البارزاني في عقر داره

6

العراق يسعى لتعزيز التعاون
الرياضي مع الجمهورية االسالمية

تتوصل إىل تفاهم�ات وحوارات وصفت
بأنه�ا «بن�اءة» م�ع االتح�اد الوطن�ي
الكردس�تاني وتجم�ع أم�ل ال�ذي يضم
كتلا كردية صغيرةُ ،ي ّ
ً
مثلها  15نائبا ً يف

المراقب العراقي /المحرر السياسي...

البرلمان بصدد التصويت على قانون
حرية التعبير
المراقب العراقي/بغداد...

أعلن رئيس لجنة حقوق اإلنس�ان النيابية
أرش�د الصالحي ،امس األربعاء ،عن إكمال
جميع التعديالت عىل مرشوع قانون حرية
التعبري عن ال�رأي ،مرجحا ً التصويت عليه
خالل األسبوعني املقبلني.
وق�ال الصالحي يف ترصيح صحفي تابعته
«املراق�ب العراق�ي» إن «لجن�ة حق�وق
اإلنس�ان أكمل�ت التعديلات كاف�ة على
مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي»،
الفتا ً إىل أن «هن�اك مقرتحات عدة تقدمت
بها اللجان الخاص�ة يف مجلس النواب وتم

األخذ بها».
وأوض�ح ،أن «أه�م النقاط الت�ي تضمنها
القان�ون ه�و طل�ب اإلذن يف التظاهر من
ً
الفت�ا إىل أن
الوح�دة اإلداري�ة أو اإلخبار»،
«رأي اللجن�ة كان مع إخبار رئيس الوحدة
اإلداري�ة للخروج إىل تظاه�رة أو اعتصام،
أما مقرتح الحكومة هو طلب اإلذن منها».
وأش�ار الصالح�ي ،إىل أن «اللجن�ة س�وف
تعقد الورشة مع منظمات املجتمع املدني
يف أقرب وق�ت ممكن» ،مرجحا ً «التصويت
على القان�ون يف مجل�س الن�واب خلال
األسبوعني املقبلني».

كتلة كردية ُت َشب ُِّه سياسات اإلقليم
بالنظام البائد
المراقب العراقي/بغداد...

ش�بهت كتلة األمل الكردستانية  ،امس االربعاء ،سياسات االقليم بالنظام البائد ،فيما
بينت ان االحزاب الحاكمة تتبع سياسة تكميم االفواه.
وقالت النائب عن الكتلة بهار محمود يف ترصيح صحفي تابعته «املراقب العراقي» أن
«ما يحدث يف االقليم من سياس�ة تكميم األفواه وصم اآلذان يذكرنا بسياس�ة النظام
السابق ،اذ أنه ال يسمح ألي شخص كشف ملفات الفساد أو انتقاد حكومة االقليم إال
من يسري يف فلك الحزبني الحاكمني يف االقليم» .
وأشارت إىل أن «استمرار عمليات االعتقال والقتل وتكميم األفواه سوف تقود الشارع
الكردي إىل رفع مستوى الغضب الشعبي”.
وكانت تظاهرات واس�عة اجتاحت االقلي�م عىل خلفية تاخري رواتب املوظفني ،اال انها
جوبهت بردع عنيف وتغييب املئات من املعتقلني يف سجون االجهزة االمنية الكردية.

على وقع احتدام األزمة السياس�ية بني
بغ�داد وأربي�ل ،بدأت تطفو عىل س�طح
املش�هد« ،تصدع�ات» رضب�ت البي�ت
الس�يايس الكردي ،لتشطره إىل مجاميع
متشظية لم يستطع كبار الساسة مللمة
شتاتها.
ويع�زو مراقب�ون أس�باب التش�ظي
الكردي ،إىل «تفرّد» الحزب الديمقراطي
الكردس�تاني ،الذي يتزعمه رئيس إقليم
كردس�تان الس�ابق مس�عود البارزاني
باتخ�اذ الق�رارت املصريي�ة ،املرتبط�ة
بشكل مبارش بمعيش�ة املواطنني الذين
يقطنون إقليم كردستان.
وب�دا الخالف الك�ردي جليّا ً أم�ام الرأي
الع�ام ،من�ذ تصوي�ت مجل�س الن�واب
باألغلبي�ة ،على قان�ون تموي�ل العجز
املايل املعروف إعالميا ً بقانون االقرتاض،
إذ ش�ن ح�زب البارزاني حرب�ا ً إعالمية
ش�عواء ،ض�د الكت�ل السياس�ية الت�ي
صوت�ت لصالح تمري�ر القان�ون ،فيما
أب�دت األحزاب الكردية األخ�رى ،موقفا ً
«ليناً» أصاب املراقبني بالذهول.
وش�هدت جلسة تمرير قانون االقرتاض
الت�ي عقدت يف ترشي�ن الثاني من العام
امل�ايض ،تجاذب�ات ومش�ادات افتعلها
الن�واب الك�رد الذي�ن وضع�وا العصا يف
عجل�ة تمري�ر القانون ،على الرغم من
اقرتانه بحاجة العراقيني امللحة للرواتب
املتأخ�رة ،التي رهنت حكومة مصطفى
الكاظمي توزيعها بتصويت الربملان عىل
االقرتاض ،إال أن قرار “األغلبية” أفش�ل
مساعي الكرد.
وبع�د س�اعات قليل�ة م�ن التصوي�ت،
أصدر البارزان�ي بيانا ً وصف فيه قانون
االقرتاض بأنه “ورقة سياس�ية وضغط
عىل اإلقليم ومعاقبة لشعب كردستان”،
على حد زعمه ،كما دعا إىل عقد اجتماع
ك�ردي ع�ايل املس�توى للرد على تمرير

القانون ،يف محاولة منه للملمة ش�تات
حلفائ�ه الذي�ن بعثرته�م الخالف�ات
السياس�ية وتقاس�م املناصب والثروات
يف ظ�ل معان�اة املواطنني الك�رد ،الذين
يعيش العديد منهم يف فقر مدقع.
وظهر االنقسام الكردي واضحاً ،السيما
يف تغريدة النائب هوشيار عبد الله ،التي
هاجم فيها من وصفه�م بـ”املتاجرين
بحق�وق القومية الكردي�ة” ،وخاطبهم
بالقول“ :ألستم أنتم من تنهبون ثروات
الكرد؟”.
وقال عبد الل�ه ،يف التغريدة التي نرشها
عىل حس�ابه يف تويتر“ :مت�ى ترتكون
لغة املتاجرة بحقوق القومية الكردية؟!
أولس�تم أنتم من تنهبون ثروات الكرد؟
أليس بسبب فسادكم وفشلكم السيايس

م�ازال موظف�و اإلقليم بلا رواتب منذ
عدة سنوات؟”.
وتاب�ع عبد الل�ه ،وهو عض�و يف اللجنة
املالي�ة النيابي�ة”: ،ث�م م�ن ه�م الذين
يطعنونك�م يف ظهورك�م؟ أليس�وا ه�م
أنفسهم الذين اس�تلموا منكم الرشاوى
م�ن نف�ط اإلقلي�م وتشترون منه�م
املناصب؟”.
وما أك�د ذلك ،هو البي�ان الخجول الذي
أص�دره رئيس الجمهورية برهم صالح،
وعّب�رّ فيه عن أس�فه إزاء إقرار القانون
وس�ط “غي�اب التواف�ق الوطن�ي”،
وتحدي�دا من املك�ون الك�ردي ،دون أن
يلجأ إىل الخط�اب التصعيدي املعتاد من
الكرد.
ولم يقتصر األمر عند ه�ذا الحد فقط،

«تمنع دخول الفقراء»  ..مجمعات سكنية
لألثرياء «تخنق» مناطق بغداد
المراقب العراقي/المحرر االقتصادي...

تق�در وزارة التخطيط حاج�ة البالد إىل نحو
 3ماليني وحدة سكنية لذوي الدخل املحدود,
لكن لم ُي َ
بن أي مجمع سكني ويخصص لتلك
الرشيح�ة ،وذلك بس�بب االهم�ال الحكومي
والفس�اد املمنه�ج يف وزارات الدول�ة ال�ذي
منع بن�اء مجمعات للفقراء  ,بل إن الس�وق
العراقية تش�هد إضافة  300ألف مسكن يتم
عرضه�ا س�نويا ً وبطريقة االس�تثمار وتباع
بأثمان ضخمة تتجاوز الـ  200مليون دينار ,

وهو مبلغ كبري جدا ً عىل ذوي الدخل املحدود،
وقد ش�جع البنك املركزي فكرة االستثمار يف
املجمع�ات الس�كنية  ,لكن بشروط ميرسة
للمس�تثمر وإجبار املقترض ضمن مبادرته
لإلس�كان على رشاء وحدات س�كنية التقل
قيمة تمويلها عن  100مليون دينار وبفوائد
تثقل كاهل املواطن  ,ما ش�جع املس�تثمرين
عىل بناء وحدات استثمارية يف قلب العاصمة
بغ�داد وبتواط�ؤ من رئي�س هيأة اس�تثمار
بغداد املتهم بملفات فساد كثرية.

مفوضي�ة حقوق االنس�ان أعلن�ت  ،أن أزمة
الس�كن يف العراق وتفاقمها أدت اىل مش�اكل
اجتماعية واقتصادي�ة عديدة وتمثل انتهاكا
صارخا لحقوق املواطن” .
ولفت�ت يف بيان له�ا ،اىل أن” أبس�ط حقوق
املواط�ن تتمثل بقيام الحكومة بكفالة حقة
بتوفري س�كن مالئ�م بدال من وج�ود خمس
عوائ�ل يف دار التتج�اوز مس�احتها  50مرتا
أو س�كنه بالعش�وائيات أو تحوي�ل االرايض
الزراعية للس�كن “ ،داعي�ة الحكومة  ،اىل ”

الصحة :ارتفاع عدد اإلصابات بكورونا طبيعي
لعدم التزام المواطن
المراقب العراقي/بغداد...

اك�دت وزارة الصحة والبيئة ،امس االربعاء ،ان ارتفاع
ع�دد املصابني بفاي�روس كورونا ه�و نتيجة طبيعية
لعدم التزام املواطن.
وق�ال الناط�ق باس�م وزارة الصح�ة ،س�يف الب�در،
يف ترصي�ح صحف�ي تابعت�ه «املراق�ب العراق�ي» إن
«الصح�ة ماتزال قادرة عىل التعام�ل مع هذه الزيادة،
وتمتلك آالف األرسة الشاغرة ،ومستعدون للتعامل مع
تفش وبائي».
أي حالة
ٍ
وأك�د الب�در ،أن «إمكاني�ة احتواء االصاب�ات الجديدة
مات�زال قائم�ة ،من خلال تطبي�ق اج�راءات الوقاية
االساس�ية وتحقي�ق التباع�د االجتماع�ي» ،مبينا أن
الزيادة «نتيجة طبيعية لعدم االلتزام بتوجيهات وزارة
الصحة بشأن االجراءات الوقائية».

وع�ن االس�تمارة اإللكرتوني�ة الخاص�ة بحج�ز لقاح
كورون�ا ، ،بين الب�در ،إن «االقب�ال على املنصة جيد،
وال�وزارة تطم�ح إىل تفاع�ل أكبر ،وخصوص�ا ان
االس�تمارة متاح�ة لجمي�ع اجه�زة املوباي�ل» ،داعيا
املواطنني إىل «التسجيل عىل اخذ اللقاح ضد الجائحة».
واشار اىل أن «الساعات املقبلة ستشهد وصول شحنة
اللقاح�ات إىل العراق عرب التعاقد االس�ايس مع مرفق
كوفاك�س ،والذي س�يكون بح�وايل ملي�ون إىل مليون
و 700جرعة» ،مبينا أن «االشكال القانوني مع رشكة
فايزر جرى حله من خالل ترشيع القانون يف الربملان»،
مبين�ا أن «آخ�ر لقاح ال�ذي اقر ه�و اللق�اح الرويس
ونتوقع وصول جرعات منه يف املستقبل القريب».
يش�ار اىل ان حصيل�ة إالصاب�ات ارتفع�ت ي�وم امس
االربعاء بشكل كبري لتصل  5663إصابة.

توزي�ع االرايض يف أط�راف امل�دن للمواطنني
بش�كل مجاني وتقديم القروض امليرسة لهم
بما يحفظ كرامتهم وحقوقهم.
ويف ه�ذا الش�أن أك�د املخت�ص بالش�أن
االقتصادي جاس�م الطائي  ,أن أزمة السكن
يف البلاد ناتجة عن وجود فيتو س�يايس عىل
توزيع االرايض على املواطنني  ,حتى تنتعش
املجمعات االس�تثمارية التي تشارك يف بنائها
رشكات تابعة لجهات سياسية متنفذة ...
تفاصيل اوسع صفحة 3

ب�ل تجدد املش�هد ذاته مع أزم�ة تمرير
مشروع قانون املوازنة االتحادية ،الذي
مازال ي�راوح بني أروقة مجلس النواب،
بس�بب موق�ف الح�زب الديمقراط�ي
الكردس�تاني ،املتزم�ت بالحص�ول عىل
امتيازات مالية ّ
ضخمة إلقليم كردستان
على حس�اب املحافظ�ات العراقي�ة
األخ�رى ،وه�و أم�ر ب�دت في�ه الكت�ل
الكردية األخ�رى «أكثر تفهم�اً» ،خالل
املفاوضات مع الرشكاء السياس�يني يف
بغداد.
وتباين�ت آراء الق�ادة الكرد م�رّة أخرى
ح�ول آلي�ة التصوي�ت على قان�ون
املحكم�ة االتحادية ،فعلى النقيض من
الحوارات املتش�نجة لح�زب البارزاني،
استطاعت الكتل السياسية الشيعية أن

الربملان االتحادي.
ويف خض�م ذل�ك ،ي�رى مراقب�ون أن
مسعود البارزاني وقادة وأعضاء حزبه،
مقبل�ون على «عزل�ة يف عق�ر دارهم»،
بع�د أن «يتخلىّ عنهم» الرشكاء الكرد يف
األحزاب السياسية األخرى.
وف�ق ذل�ك يق�ول املحل�ل الس�يايس
مؤي�د العلي لـ»املراق�ب العراق�ي»،
إن «التفاهم�ات الت�ي تجريه�ا بع�ض
الوف�ود الكردية يف بغداد ،ش�هدت غياب
الح�زب الديمقراط�ي الكردس�تاني»،
عازيا ً س�بب ذلك إىل «تفرد زعيم الحزب
مس�عود البارزاني بالقرارات السياسية
واس�تحواذه على مق�درات الش�عب
الكردي».
ويضي�ف العلي أن «البارزان�ي اعت�اد
العي�ش يف بحبوح�ة ،بعي�دا ً ع�ن هموم
وتطلعات الش�عب الكردي ال�ذي يعاني
م�ن أزمة مالي�ة خانق�ة ،نتيج�ة عدم
تسلم الرواتب».
ويرى العيل أن «األحزاب الكردية األخرى
تحاول التأس�يس ملشروع جديد يراعي
مصلح�ة الش�عب الكردي» ،مؤك�دا ً أنه
«نتيج�ة للممارس�ات السياس�ية التي
ينتهجها الح�زب الديمقراط�ي ،نتوقع
أن تك�ون هن�اك عزل�ة كبيرة ملس�عود
البارزاني خالل الفرتة املقبلة».
ويشهد إقليم كردستان ،احتقانا ً شعبيا ً
تسبب بفورة ّ
تمثلت بتظاهرات حاشدة،
تطالب بأبس�ط مقومات الحياة ،بعد أن
حرمه�م الح�زب الحاك�م يف أربيل حتى
من لقمة العيش ،جراء التأخر يف س�داد
رواتبهم ،عىل الرغم من األموال الضخمة
التي يكتنزها من النفط العراقي املهرّب،
وواردات املنافذ الحدودية غري الرسمية.

ُع َق ٌد ثالث تعرقل تمرير قانون الموازنة
المراقب العراقي/بغداد...

أك�د النائ�ب مرض الك�روي ،امس األربع�اء ،ان هناك
ثالث عقد تحول دون تمرير قانون املوازنة االتحادية.
وق�ال الك�روي يف ترصي�ح صحفي تابعت�ه «املراقب
العراق�ي» إن «املش�اورات واملباحث�ات بين مختل�ف
الق�وى النيابية حول موازنة  2021لم تحقق أي تقدم
ملم�وس خالل األيام املاضية بش�أن ثلاث عقد تؤخر
عرض املوازنة للتصويت».
ولفت اىل أن «العقد الثالث هي اس�تحقاقات كردستان
املالي�ة ومل�ف النف�ط واملناف�ذ وبقي�ة القطاع�ات
االتحادي�ة االخ�رى باإلضافة إىل س�عر الرصف يف ظل
وجود قوى تضغط باتجاه إعادته لوضعه الس�ابق أو
عىل االقل إيجاد س�عر رصف جدي�د يتالءم مع الوضع
االقتص�ادي العراقي مع وجود مل�ف أخر وهو بيع أو
ايجار األمالك العامة والخصخصة بشكل عام».
وأضاف ،أن «األسبوع القادم ربما ستكون أخر فرصة

م�ن أجل ايجاد توافقات حول العقد الثالث التي تؤخر
تمرير موازن�ة  ،2021مؤكدا بأن أغلب القوى تريد أن
تم�رر املوازنة بالتوافق لتفادي أي اش�كاالت لكن مع
وج�ود العقد الثالث ربم�ا يكون التواف�ق صعبا لكنه
لي�س مس�تحيال وربما تتغير الروى يف األي�ام املقبلة
لدفع األمور إىل حلول تسهم يف حل التعقيدات».

أخطبوط الفوضى يلف أذرعه على
محافظات الجنوب ويطال النجف
المراقب العراقي /أحمد محمد...

واق�ع مري�ر اليقل ش�ؤما ع�ن الواق�ع الحايل
مليء باألزم�ات واألنف�اق املظلم�ة ،تق�وده
جه�ات داخلي�ة وخارجي�ة أله�داف خاص�ة
وملصالح ضيق�ة ،تحاول فرض�ه تلك الجهات
عبر االحتجاجات مس�تغلة حاج�ة املواطنني
أصحاب الحقوق املرشوعة ،يجتاح املحافظات
الجنوبية والوس�طى ،ب�دأت مالمحه جلية من
ذي ق�ار وباب�ل وواس�ط وهذه امل�رة يصل اىل
محافظ�ة النج�ف األرشف ذات الطابع الديني

التأريخي الكبري.
مراقب�ون للش�أن الس�يايس ،ح�ذروا م�ن
«الرض�وخ» ملح�اوالت إع�ادة الف�وىض يف تلك
املحافظات سيما ذات البعد العقائدي ،مؤكدين
على رضورة الحف�اظ عىل األطر الدس�تورية
والقانونية.
وتش�هد محافظات النارصية وبابل وواس�ط
والبصرة وآخره�ا النج�ف االرشف ،ع�ودة
للتظاهرات لكن بطابع جديد وأهداف مبطنة،
حي�ث رك�زت يف الفترة الراهنة على املطالبة

بإقالة املحافظني ،عىل الرغم من االزمات التي
تسببت بها الحكومة الراهنة برئاسة مصطفى
الكاظم�ي ومنها أزمة الدوالر وارتفاع أس�عار
السوق العراقية وترضر الفقراء.
وكان مراقبون للش�أن الس�يايس قد حذروا يف
وقت س�ابق من مخطط أمريك�ي – صهيوني
س�عودي – إماراتي يهدف اىل حرق املحافظات
الجنوبي�ة والف�رات االوس�ط ،عبر إش�اعة
الفوىض والتخريب وبعنوان االحتجاجات.
وب�دأت بوادر ه�ذا املخطط م�ن محافظة ذي

ق�ار إذ عمل�ت الجهات الداعم�ة لالحتجاجات
على الرتكي�ز عىل مل�ف املحافظين واملطالبة
بإقالته�م ،وتمت إقالة محاف�ظ ذي قار ناظم
الوائلي ليفت�ح الب�اب أم�ام املطالب�ة بإقال�ة
محافظني آخرين.
وأك�د محاف�ظ النج�ف ل�ؤي الي�ارسي ،أن
املتظاهري�ن يصنف�ون اىل صنفين خلال
االحتجاج�ات املس�تمرة يف املحافظ�ات وم�ن
بينها النجف...
تفاصيل اوسع صفحة 2
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أطراف داخلية وخارجية تخطط لفرض واقع جديد في الوسط والجنوب
املراقب العراقي /أحمد محمد...
واقع مرير اليقل شؤما عن الواقع الحايل
ميلء باألزمات واألنف�اق املظلمة ،تقوده
جهات داخلي�ة وخارجية ألهداف خاصة
وملصال�ح ضيق�ة ،تح�اول فرض�ه تل�ك
الجهات عرب االحتجاجات مستغلة حاجة
املواطنين أصح�اب الحق�وق املرشوعة،
يجتاح املحافظات الجنوبية والوس�طى،
ب�دأت مالمحه جلي�ة من ذي ق�ار وبابل
وواس�ط وهذه امل�رة يص�ل اىل محافظة
النج�ف األرشف ذات الطاب�ع الدين�ي
التأريخي الكبري.
مراقبون للش�أن الس�يايس ،ح�ذروا من
«الرضوخ» ملحاوالت إعادة الفوىض يف تلك
املحافظات س�يما ذات البع�د العقائدي،
مؤكدين على رضورة الحفاظ عىل األطر
الدستورية والقانونية.
وتش�هد محافظ�ات النارصي�ة وباب�ل
وواس�ط والبصرة وآخره�ا النج�ف
االرشف ،ع�ودة للتظاه�رات لكن بطابع
جدي�د وأه�داف مبطن�ة ،حي�ث رك�زت
يف الفترة الراهن�ة على املطالب�ة بإقالة
املحافظين ،عىل الرغم م�ن االزمات التي
تس�ببت بها الحكوم�ة الراهنة برئاس�ة
مصطف�ى الكاظمي ومنه�ا أزمة الدوالر
وارتفاع أسعار الس�وق العراقية وترضر
الفقراء.
وكان مراقبون للشأن السيايس قد حذروا
يف وق�ت س�ابق م�ن مخط�ط أمريكي –
صهيون�ي س�عودي – إمارات�ي يهدف اىل
ح�رق املحافظ�ات الجنوبي�ة والف�رات
االوسط ،عرب إش�اعة الفوىض والتخريب
وبعنوان االحتجاجات.
وب�دأت بوادر هذا املخط�ط من محافظة
ذي ق�ار إذ عمل�ت الجه�ات الداعم�ة
لالحتجاج�ات على الرتكي�ز على مل�ف
املحافظين واملطالب�ة بإقالته�م ،وتمت
إقالة محافظ ذي قار ناظم الوائيل ليفتح

الب�اب أم�ام املطالب�ة بإقال�ة محافظني
آخرين.
وأكد محاف�ظ النجف ل�ؤي اليارسي ،أن

املتظاهري�ن يصنف�ون اىل صنفني خالل
االحتجاج�ات املس�تمرة يف املحافظ�ات
وم�ن بينه�ا النج�ف ،فيما اته�م جهات

سياس�ية لم يس�مها تدفع أمواال وتقوم
بدفع الشباب نحو االصطدام مع االجهزة
االمنية.

ويف الوق�ت ذات�ه يح�ذر برملاني�ون ع�ن
املحافظ�ات الجنوبية ،من إعادة مش�هد
الف�وىض والدم�ار اىل الواجه�ة وان�زالق

دولة القانون :وجود وفود االقليم في بغداد تواقيع نيابية الستضافة المسؤول عن جهاز المخابرات بشأن التدخالت اإلماراتية
مضيعة للوقت وتعطيل إلقرار الموازنة

املراقب العراقي /بغداد...
اك�د النائ�ب ع�ن ائتلاف دولة
القان�ون ،منص�ور البعيج�ي،
امس األربعاء ،أن ق�دوم الوفود
الكردية اىل بغداد مضيعة للوقت
وتأخير إلق�رار املوازن�ة ،مبينا
أن حكوم�ة االقلي�م ال ني�ه لها
بتس�ليم واردته�ا اىل الحكوم�ة
االتحادية.وق�ال البعيج�ي ،يف
بيان تلق�ت «املراق�ب العراقي»
نس�خة منه ،إن «قانون املوازنة
العامة جاه�ز للتصويت ونحن
ننتظر ادراجه عىل جدول اعمال
الجلسة من اجل امليض بتمريره
ألنه م�ن غير املعق�ول تعطيل
املوازنة بس�بب حكوم�ة االقليم
الت�ي ال ترغب بتس�ليم وارداتها
اسوة باملحافظات االخرى».
واش�ار اىل أن�ه «ال ح�ل لتمرير
املوازن�ة اال باألغلبي�ة داخل قبة
الربملان وهو االم�ر الوحيد لحل
معضل�ة القان�ون ال�ذي تأخ�ر
اق�راره كثيرا والش�عب ينتظر

التصوي�ت عليه بف�ارغ الصرب،
لذل�ك يج�ب ان يتم تمري�ر هذا
القانون بأقرب جلسة».
واض�اف البعيج�ي «نأم�ل من
رئاس�ة الربمل�ان ان تع�رض
قانون املوازنة عىل جدول اعمال
الربملان وتخيل مس�ؤوليتها من
تأخير اق�راره بس�بب معضلة
االقلي�م ال�ذي ال ني�ه حقيقي�ه
ل�ه بتس�ليم واردات�ه اىل املرك�ز
حت�ى يس�تلم حصت�ه باملوازنة
االتحادية».
واوض�ح النائ�ب ع�ن دول�ة
القان�ون أن «هنال�ك اجماع من
اغل�ب اعض�اء مجل�س النواب
بان�ه ال ح�ل او توافق س�يايس
عىل حص�ة كردس�تان باملوازنة
اال بتسليم كافة اإليرادات وبغري
ذل�ك س�تمرر باألغلبي�ة» داعيا
«حكومة كردس�تان إىل ان تعي
ه�ذا االمر جي�دا ألننا لن نس�لم
واردات محافظاتن�ا اىل االقلي�م
ومحافظاتنا مدمرة».

املراقب العراقي /بغداد...
كشف النائب عن تحالف الفتح محمد
البل�داوي ,ام�س األربع�اء ,ع�ن جمع
تواقيع الس�تضافة املسؤول عن جهاز
املخابرات الستضافته بالربملان ,مشريا
اىل أن املجل�س لدي�ه ع�دة تس�اؤالت
ينبغي ان يجيب عنها جهاز املخابرات
بش�ان العملي�ات املخابراتي�ة والدعم
لالمارات والسعودية.
وق�ال البل�داوي ،يف ترصي�ح تابعت�ه
«املراق�ب العراق�ي» إن «تدخ�ل
الس�عودية واالمارات بالش�ان األمني
والسيايس لم يكن وليد اللحظه بل منذ
س�قوط النظام السابق حيث وصل اىل

العبث بقرارات الدولة».
وأض�اف ان�ه «ب�ات مؤك�دا بوج�ود
خاليا وش�بكات تجسيس�ة ت�دار من
قب�ل املخابرات اإلماراتية والس�عودية
وباموال�ة كبرية» ،كاش�فا عن «جمع
تواقيع الس�تضافة املسؤول عن جهاز
املخاب�رات العراقية لإلجاب�ة عن عدد
من األسئلة».
وأوضح البلداوي أن «من بني األسئلة:
ه�ل اس�تطاع الجهاز تفكيك وكش�ف
الش�بكات التجسس�ية داخ�ل العراق
وما الذي قدمه الجه�از من معلومات
اىل الجه�ات األمنية وماه�ي تحركاته
بشان متابعته لتلك الشبكات».

الشريط األمين

مثلم���ا التصق���ت لعن���ة
اس���تقدام االمري���كان الى
الخلي���ج بصدام حس���ين،
س���يلعن التاريخ «ان وجد
ُكتّ���اب منصف���ون» محمد
ب���ن زاي���د الس���تحضاره
االس���رائيلييــــــــن فـــ���ي
المنطق���ة ذاته���ا ..وم���ا
هي إال نتائ���ج يتوارثها
الخلـــــف و السلف .

تغريدة
االعالمي اشرف كريم

السكيني :الكرد يقفون عقدة في التصويت على قانون المحكمة األتحادية
املراقب العراقي /بغداد...
ق�ال النائب ع�ن تحالف س�ائرون رامي الس�كيني،
ام�س االربعاء ،ان ترشيع قان�ون املحكمة االتحادية
يحتاج اىل تصويت ثلث�ي اعضاء مجلس النواب وهذا
لم يتحقق بسبب الكرد.

وقال الس�كيني يف ترصيح تابعته «املراقب العراقي»
إن «ترشي�ع قان�ون املحكم�ة االتحادي�ة يحت�اج اىل
تصوي�ت ثلثي اعضاء مجلس النواب وهذا لم يتحقق
بس�بب الكت�ل الكردية حيث كانوا العقدة يف املنش�ار
يف مس�الة ع�دم تمري�ر ه�ذا القان�ون حت�ى االن»،

مشيرا اىل ان «الكـــــرد كرسوا النصاب الكثر من
مرة وعرقلـــــ�وا حصول جلس�ات التصويت عىل
القانون».
واوض�ح الس�كيني ان «ه�ذه املعرقالت س�تؤدي اىل
اللجوء اىل تعديل القانون بفقراته الثالث» ،الفتا اىل ان

السجناء النيابية تدعو التربية والتعليم لإلسراع بإكمال منهاج جرائم حزب البعث
املراقب العراقي /بغداد...
دع�ت لجن�ة الش�هداء والضحاي�ا
والس�جناء السياسيني ،امس األربعاء،
وزارت�ي الرتبي�ة والتعلي�م الع�ايل ،إىل
اإلرساع يف اكمال منه�اج جرائم حزب
البع�ث وتضمين ه�ذه الجرائ�م يف
الكتب االخرى.وقال�ت اللجنة ،يف بيان
بمناس�بة الذكرى الثاني�ة والعرشون
لالنتفاض�ة الصدرية ،تلق�ت «املراقب
العراقي» نس�خة منه إن�ه «تمر علينا
يف مث�ل ه�ذا الي�وم الذكرى الس�نوية
الثانية والعرشون لالنتفاضة الصدرية

الوض�ع االمني يف تلك املحافظات من قبل
مخربين بعن�وان «متظاهرين» مجندين
م�ن أح�زاب سياس�ية وجه�ات ودول
خارجي�ة تعمل على تك�رار ماحدث من
مشاهد عنف وتخريب يف العام املايض.
وب�دوره ،أك�د املحل�ل الس�يايس حسين
الكنان�ي ،أن «هناك تح�ركا صوب تغيري
ش�كل العملي�ة السياس�ية يف الع�راق،
خصوص�ا أن بوادره�ا التنس�جم م�ع
رغب�ة االدارة االمريكية ،فبالت�ايل أن تلك
ً
منحى خطريا عرب
التظاهرات باتت تأخذ
التدخل يف فرض واقع سيايس جديد مبني
على مدى التقارب من االرادات االمريكية
وإمالءاتها».
وق�ال الكنان�ي ،يف ترصي�ح ل�ـ «املراقب
العراق�ي» إن «هناك أهداف�ا مبطنة غري
معلن�ة تحملها بين طياته�ا التظاهرات
التي تعيشها املحافظات يف الفرتة االخرية،
وهي رشعية من الناحية الدستورية لكن
املطالب�ة هي كلمة حق ي�راد لها باطل»،
مشيرا اىل أن «عملي�ة تغيير املحافظني
يجب أن تتم بعيدا عن قطع الطرق وحرق
املقرات واالعتداء على املمتلكات العامة،
وه�ذا ما يج�ري يف املحافظ�ات يف اآلونة
االخرية».
وأض�اف ،أن «هن�اك دعم�ا خارجي�ا
وسياس�يا داخلي�ا غريمح�دود لبع�ض
القائمين على تل�ك االحتجاج�ات ،بغية
إب�راز وج�وه جدي�دة وأه�داف جدي�دة
للمش�هد الس�يايس ،ويف الوق�ت ذات�ه أن
هناك جهات سياس�ية حاكمة تعمل عىل
تحريك الش�ارع وتدفع باتج�اه الفوىض
لكونها تشعر برضب مصالحها».
واعترب أن «السير وراء تلك االحتجاجات
وتس�ليمها زم�ام األم�ور واالنصي�اع
لرغباتها ،هو أش�به بدعم ملربع الفوىض
وللواق�ع الجديــ�د ال�ذي ُي�راد فرض�ه
بالقوة».

وقدمت العديد من الشهداء من االبطال
املجاهدين الذين س�طروا اروع املالحم
والص�والت الت�ي تنحني له�ا الهامات
والقامات».وتاب�ع« :نقف اليوم وقفة
اجلال واكبار له�ذه التضحي�ات التي
قدمت م�ن قبل الش�هداء الذين قضوا
عىل ي�د الطاغي�ة وازالم�ه ولعوائلهم
الكريم�ة التي فقدت كواكب س�اطعة
انارت طريق الحرية ومهدت للخالص
م�ن الطاغ�وت املتمثل بح�زب البعث
ورئيس�ه الذي حكم بالحدي�د والنار».
وأك�د ،أن «اس�تذكار الش�هداء الي�وم

الخال�دة والتي انطلق�ت من محافظة
البصرة الفيح�اء يف الس�ابع عشر
م�ن اذار س�نة  1999اث�ر استش�هاد
سماحة اية الله العظمى السيد محمد
محمد صادق الص�در (قدس الله رسه
الرشيف) عىل يد قوى الظلم والطغيان
وعىل رئس�هم الطاغي�ة املقبور صدام
وجالوزته».وأض�اف البي�ان ،أن «هذه
االنتفاض�ة الش�جاعة الت�ي خرج�ت
بوجه زمرة البعث الدكتاتورية البائدة
 ،وزلزلت عروش النظام البعثي الهدام
 ،وسطرت اروع البطوالت والتضحيات

الدفاع المدين يخمد حريقا يف الكرادة
افادت مديرية الدفاع املدني ،امس األربعاء ،بإصابة  3من منتسبيها
خالل اخم�اد الحريق ال�ذي اندلع داخل مجمع تج�اري يف منطقة
الكرادة وس�ط العاصمة بغداد ،فيما اكدت الس�يطرة عىل الحريق.
وقال�ت املديري�ة ،يف بيان تلقت «املراقب العراقي» نس�خة منه ،إنه
«بع�د ان قدم رجال الدفاع املدن�ي بجهود كبرية وثالث اصابات بني
صفوف منتس�بيه وطيلة ثالث س�اعات من العمل الش�اق املضني
الخم�اد حريق هائ�ل داخل مجمعات تجاري وس�ط بغ�داد ،يعلن
مدير عام الدفاع املدني اللواء كاظم س�لمان بوهان ،س�يطرة فرق
الدف�اع املدني بالش�كل الكامل عىل النريان التي اش�تعلت يف حادث
حري�ق  10مجمع�ات يف املأمول التجارية املخصص�ة لبيع االصباغ

واملواد االنش�ائية والربادات واملواد البالستيكية وعبوات من براميل
الثنر ش�ديدة الخطورة ورسيعة االش�تعال وعب�وات االصباغ التي
تفجرت بفعل الحرارة عىل رجل الدفاع املدني األبطال الذين سجلوا
ثلاث اصابات بين صفوفهم يف عملي�ات االقتحام املبارش وس�ط
املجمعات املحرتقة».وأض�اف البيان ،أن «حيث تمكنت فرق الدفاع
املدن�ي من احتواء الحريق وتطويق النريان ملنع امتداد الس�نتها اىل
االبنية املجاورة والدور الس�كنية القريبة بع�د ان نفذت فرق انقاذ
الدف�اع املدني عملي�ات االخلاء للمواطنني القاطنين بالقرب من
موقع الحريق وبمش�اركة  50فرقة اطفاء وانقاذ واس�عاف تابعة
اىل مديرية الدفاع املدني».

انم�ا هو اس�تذكارا للحق واإلنس�انية
وترس�يخ لقي�م الش�هادة والف�داء،
وتخلي�د لأله�داف التي استش�هد من
اجلهـــــــ�ا القادة الش�هداء ،وهذا
يضعناام�ام مس�ؤولية اخالقية كبرية
لرد الدي�ن والوفاء لتضحياتهم الكبرية
الت�ي قدم�ت يف س�بيل الخلاص م�ن
العبودي�ة ..وكم�ا يتطلب من�ا جميعاً
الدفاع عن ذويهم ومتابعة شؤونهم يف
كل مكان وزمان والدفاع عن حقوقهم
املادية واملعنوية التي كفلها الدس�تور
والقوانني النافذة».

الحشد الشعيب يقتل داعشيا يف الطارمية
املراقب العراقي /بغداد...
اعلنت مديرية الحش�د الش�عبي،
ام�س االربعاء ،مقتل داعيش اخر
يف قضاء الطارمية شمايل بغداد.
وقال�ت املديري�ة ،يف بي�ان تلقت
«املراقب العراقي» نسخة منه ،إن
«قوة م�ن فوج الطارمي�ة التابع
لقي�ادة عملي�ات بغ�داد للحش�د
الش�عبي ،من قتل عنرصين إثنني

من فل�ول «داع�ش» اإلرهابي يف
قضاء الطارمية بس�تان الطوبي
شمال العاصمة بغداد».
وكان�ت املديرية قـــ�د اعلنت يف
وقت سابق مقتل داعيش واصابة
اخ�ر خلال قي�ام ق�وة تابع�ة
ل�ه بنص�ب كمين ناج�ح ،فيما
اشارت اىل انه ماتزال االشتباكات
مستمرة.

«مجلـــــ�س النواب صوت اول امــــس عىل هذه
التعديالت ويف حـــــ�ال لم يتم اجمـــــاع الثلثني
وتصويتهـــــ�م على القانون فس�يضطر املجلس
اىل تمـــــرير القانـــون املعدل دون تش�ــــريع
قانون جديد».

بالــوثيقـة
التخطي���ط تق���رر إع���ادة اس���تحداث
أقضية ونواحي في  4محافظات.

اسعار الذهب

البخاتي يشير لمشروع استراتيجي ويؤكد:
سيدر على العراق أمواال طائلة
أش�ار النائب عن تحالف عراقيون جاسم البخاتي  ،إىل مرشوع
استراتيجي يف حال تم تطبيقه فأنه س�يدر ام�واال طائلة عىل
الع�راق ،موضح�ا أن الربط الس�ككي مع دول الجوار س�يقتل
مين�اء الف�او الكبري.وقال البخات�ي  ،إن «الربط الس�ككي مع
دول الجوار س�يؤدي اىل موت مرشوع مين�اء الفاو الكبري الذي
رصف�ت عليه الدولة مليارات الدوالرات» ،معتربا أنه «لو تم ذلك
الربط فأنه س�يدل عىل قرص نظر الحكومة اقتصاديا».وأضاف
أن «بدي�ل الس�كك الحديدية والرب�ط هو اعالن القن�اة الجافة
الرابطة من الفاو اىل تركيا وأوروبا وهذا املرشوع الستراتيجي
سيدخل ميزانية اضافية حيث سيتم فرض نحو  200دوالر عىل
الطن الواحد من البضائع املارة عرب العراق وهي مبالغ طائلة».

أسعار الذهب عيار  56 ,58 18دينارا

أسعار الذهب عيار  63,04 21دينار

3

اسعار الفضة

غرام الفضة عيار٥٦٧،٧٦ ٩٩،٩

االقت�صادي

صحيفة-يومية-سياسية-عامة

اسعار النفط

ً
دوالرا
األمريكي 64.91

ً
دوالرا للبرميل
برنت 68.42

االقتصاد النيابية :ارتفاع اسعار النفط يجب
ان يقابل بتخفيض قيمة الدوالر مقابل الدينار
شددت لجنة االقتصاد واالستثمار النيابية ،عىل رضورة االستفادة من ارتفاع
اس�عار النفط العاملي�ة يف تخفيض قيمة الدوالر مقاب�ل الدينار العراقي ،من
اجل تحقيق االستقرار يف اسعار السوق.وقالت عضو اللجنة ميثاق الحامدي
 ،ان “الحكومة رفعت سعر رصف الدوالر بذريعة وجود عجز كبري يف املوازنة،
يف وقت ش�هدت فيه اسعار النفط ارتفاعا عن الس�عر املحدد يف املوازنة وهو
مايوج�ب على الحكوم�ة اع�ادة النظ�ر بس�عر رصف الدوالر”.واضافت ان
“مجل�س النواب يطالب باعادة النظر بس�عر رصف ال�دوالر ،وتخفيضه عن
الرق�م الح�ايل ،كونه يرض بمصلح�ة املواط�ن ،وبالتايل ينبغ�ي تخفيضه اىل
مس�توى يسد العجز ويحقق االستقرار يف االس�عار”.وبينت ان “هناك فارق
كبري س�عر النفط املحدد يف املوازنة ،والقيمة الس�وقية الت�ي وصل اليها االن
متج�اوزا عتب�ة ال�ـ  70دوالرا للربمي�ل ،وه�و مايحتم عىل الحكوم�ة اتخاذ
اجراءات من ش�انها االس�تفادة من ارتفاع اس�عار النف�ط وتخفيض قيمة
الدوالر امام الدينار”.
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اسعار الدينار مقارنة بالدوالر

غرام الفضة عيار ٥٤٤،٤٦ ٩٥،٨

سعر بيع الدوالر = 146.250

دينار

سعر شراء الدوالر = 145.250

«فيتو» سياسي يمنع توفير السكن للفقراء

جهات تستولي على أراضي الدولة لبناء مشاريع سكنية «باهضة» الكلفة
املراقب العراقي /مشتاق الحسناوي
تق�در وزارة التخطي�ط حاج�ة البلاد إىل
نح�و  3ماليني وحدة س�كنية لذوي الدخل
املح�دود ,لكن ل�م ُي َ
بن أي مجمع س�كني
ويخص�ص لتل�ك الرشيحة ،وذلك بس�بب
االهم�ال الحكوم�ي والفس�اد املمنهج يف
وزارات الدول�ة ال�ذي منع بن�اء مجمعات
للفق�راء  ,بل إن الس�وق العراقية تش�هد
إضاف�ة  300أل�ف مس�كن يت�م عرضها
سنويا ً وبطريقة االس�تثمار وتباع بأثمان
ضخم�ة تتج�اوز ال�ـ  200ملي�ون دينار
 ,وه�و مبل�غ كبري ج�دا ً على ذوي الدخل
املح�دود ،وقد ش�جع البن�ك املركزي فكرة
االس�تثمار يف املجمع�ات الس�كنية  ,لكن
بشروط ميسرة للمس�تثمر وإجب�ار
املقترض ضم�ن مبادرت�ه لإلس�كان عىل
رشاء وحدات س�كنية التقل قيمة تمويلها
عن  100مليون دينار وبفوائد تثقل كاهل
املواطن  ,ما ش�جع املس�تثمرين عىل بناء
وحدات استثمارية يف قلب العاصمة بغداد
وبتواط�ؤ من رئيس هيأة اس�تثمار بغداد
املتهم بملفات فساد كثرية.
مفوضية حقوق االنس�ان أعلنت  ،أن أزمة
السكن يف العراق وتفاقمها أدت اىل مشاكل
اجتماعي�ة واقتصادي�ة عدي�دة وتمث�ل
انتهاكا صارخا لحقوق املواطن” .
ولفتت يف بيان لها ،اىل أن” أبس�ط حقوق
املواط�ن تتمث�ل بقيام الحكوم�ة بكفالة
حق�ة بتوفري س�كن مالئم ب�دال من وجود
خمس عوائ�ل يف دار التتجاوز مس�احتها
 50مترا أو س�كنه بالعش�وائيات أو
تحويل االرايض الزراعية للس�كن “ ،داعية

الحكوم�ة  ،اىل ” توزيع االرايض يف أطراف
امل�دن للمواطنني بش�كل مجان�ي وتقديم
القروض امليرسة لهم بما يحفظ كرامتهم
وحقوقهم.
ويف ه�ذا الش�أن أك�د املخت�ص بالش�أن
االقتص�ادي جاس�م الطائ�ي  ,أن أزم�ة
الس�كن يف البلاد ناتج�ة عن وج�ود فيتو
س�يايس عىل توزيع االرايض عىل املواطنني
 ,حت�ى تنتع�ش املجمع�ات االس�تثمارية

الت�ي تش�ارك يف بنائه�ا رشكات تابع�ة
لجه�ات سياس�ية متنف�ذة  ,وه�ي تجرب
هيأة االستثمار يف العاصمة عىل تخصيص
أراض يف مناط�ق راقي�ة وجي�دة حتى يتم
ٍ
بيع الوحدات بأس�عار خيالي�ة  ,لكن هذه
املجمع�ات ه�ي أه�م أس�باب االختناقات
املروري�ة والخدمي�ة يف العاصم�ة  ,فه�ي
تس�تقطع حصة الكهرباء وامل�اء الصالح
للشرب لتزويد تلك املجمع�ات  ,دون بناء

انخفاض جديد في معدالت التبادل التجاري
مع ايران عبر منفذ مندلي
كش�ف مس�ؤول حكومي يف دياىل  ،ع�ن انخفاض
جديد يف معدالت التبادل التجاري مع ايران يف معرب
منديل الحدودي رشق املحافظة.
وق�ال مدي�ر ناحي�ة من�ديل وكالة(90ك�م رشق
بعقوبة) مازن الخزاعي ،ان” منفذ منديل الحدودي
مع ايران رشق دياىل ش�هد يف الساعات  72املاضة
انخفاض جديد يف معدالت التبادل التجاري ووصل
حج�م الش�احنات املتدفق�ة من  60-50ش�احنة
يومي�ا فيما كان العدد اكثر من  100ش�احنة قبل
اسبوعني تقريبا”.

واض�اف الخزاع�ي،ان” اغل�ب امل�واد املتدفقة من
ايران هي مواد انش�ائية من سرياميك وهي تجري
وف�ق رزنامة الوزارات الحكومي�ة من ناحية منع
دخ�ول اي م�واد ممنوعة م�ن االس�ترياد خاصة
املحاصيل الزراعية”.
وأش�ار إىل أن “انخف�اض التدف�ق وارتفاع�ه من
االم�ور التي رصدت يف االش�هر االخرية وهي تاتي
الس�باب متع�ددة منه�ا طبيع�ة الوض�ع الوبائي
وكمية املواد املس�توردة باالضاف�ة اىل تاثري منافذ
كردستان”.

استمرار إغالق مصفى ذي قار
لليوم الرابع
يس�تـــــمر خريجو محافظة
ذي ق�ار بإغلاق مصـــــفى
نفط ذي ق�ار ،لليــــوم الرابع
عىل التوايل.
وق�ال مص�در ،إن خريج�ي
محـــــــافظ�ة ذي قـــار،
يس�تمــــــــرون بإغلاق
مصف�ى نف�ط ذي ق�ار للي�وم

الراب�ع عىل الت�وايل .ولفت إىل أن
املصف�ى حاليـــــــ�ا مغل�ق
وتم اطف�اؤه وال يوج�د فيه اي
انتاج.
وبني أن املحتجني من الخريجني
م�ن كلي�ات اإلدارة واالقتص�اد
والهندس�ة واملعاه�د وغريها يف
املحافظة.

أرقام واقتصاد

32
مليون دوالر مبيعات البنك
المركزي من العملة الصعبة
واالرقام تشير الى انخفاض
في االقبال على شراء الدوالر

45
مليون دوالر قيمة التبادل
التجاري بين العراق
وهنغاريا ومن المؤمل
ارتفاعه خالل الفترة المقبلة

محط�ات جديدة.وق�ال الطائ�ي يف اتصال
مع ( املراقب العراقي) :إن غياب التخطيط
الصحيح وتهميش الجهات الحكومية وراء
معان�اة س�كان العاصمة م�ن ناحية قلة
املياه وعدم انتظ�ام الكهرباء يف مناطقهم
 ,وهيأة االس�تثمار التفرض عليهم إنشاء
محط�ات مي�اه وكهرب�اء للمجمع�ات
الجدي�دة  ,ما يجع�ل تلك املجمع�ات عبئا ً
على البنى التحتي�ة للعاصم�ة والتي هي

أصال متهالك�ة ,واألدهى من ذلك فضيحة
اس�تثمار أم�وال العم�ال املتقاعدي�ن من
قب�ل وزارة العم�ل يف بناء مجمع س�كني
استثماري».
اىل ذل�ك و ََّق ْ
ع�ت وزارة العم�ل والش�ؤون
االجتماعي�ة يف فرتة ترصيف األعمال،ومن
أم�وال صنادي�ق التقاع�د والضم�ان
االجتماع�ي للعم�ال ،عق�دا ً لبن�اء مجمع
س�كني يحمل اس�م «دار السلام» وقعته
ال�وزارة م�ع «رشك�ة في�ض العم�ارة
للمق�اوالت» ،بقيم�ة  272ملي�ارا و191
مليونا و 824ألف دينار (نحو  226مليون
دوالر) ،ويق�ع يف مط�ار املثن�ى القدي�م،
الالف�ت في�ه أن كلفة التصامي�م تجاوزت
 40مليار دينار ( 33مليون دوالر) ،رغم أن
العق�د ينص عىل مصادقة أمانة بغداد عىل
تصاميم سابقة جاهزة.
وقد وصفت ه�ذه الخطوة بالخاطئة ،كما
أن املشروع خال�ف قانون املوازن�ة للعام
 ،2019وال�ذي من�ع الرشاكة م�ع القطاع
الخ�اص ،وال توج�د موافق�ة رصيح�ة
للمرشوع .وبشأن هذا امللف يرى املختص
بالش�أن االقتص�ادي حسين علاوي أن
االستخفاف والفساد وراء التالعب بأموال
العم�ال واملتقاعدي�ن وه�ي خط�وة ت�دل
عىل الفس�اد يف تلك الوزارة  ,فه�ي لم َتب ِْن
مجمع�ات لعمالها املتقاعدي�ن  ,بل قامت
ببن�اء مجم�ع اس�تثماري تع�ود منفعته
لل�وزارة وال�كادر املتق�دم فيه�ا  ,وقم�ة
الفساد هي كلفة تصميمه  40مليار دينار
والعق�د اشترط أن تك�ون التصاميم من
أمانة بغداد .

دينار

الرشيد يحذر المواطنين
من عمليات احتيالية
حذر مصرف الرش�يد  ،املواطنني
من “عملي�ات احتيالية” ،تنفذها
بع�ض املواق�ع االلكرتوني�ة التي
تزعم انها تابعة للمرصف.
وذكر املرصف ،يف بيان“ :قد الحظنا
وج�ود بعض املواق�ع االلكرتونية
املدرج�ة على وس�ائل التواص�ل
االجتماعي التي تزعم بأنها تابعة
اىل مصرف الرش�يد،حيث تطل�ب
ه�ذه املواق�ع ولغاي�ات مختلف�ة
منه�ا التق�دم بطلب الق�روض او
تحدي�ث البيان�ات ،ب�أن تقوم�وا
بإرس�ال معلوم�ات البطاق�ة بما
يش�مل رق�م البطاق�ة وتاري�خ
االنتهاء والرقم السري باإلضافة
إىل البيان�ات الش�خصية كتاري�خ
امليلاد ورق�م املوبايل”.وأض�اف
البي�ان ،ان “ه�ذه املواق�ع تق�وم
باستخدام تلك البيانات التي تقوم
بجمعها يف تنفيذ عمليات احتيالية
عىل البطاقة ولغايات غري مرصح

بها”،مؤك�دا ً “رضورة عدم القيام
بتزوي�د أي من املعلومات الخاصة
بالبطاقة او بیاناتكم الش�خصية
الي موق�ع الكرتون�ي كان او
ألي�ة جه�ة كان�ت ع�دا القن�وات
الرس�مية للمصرف وذل�ك بم�ا
يش�مل املراسلات عبر الرس�ائل
النصي�ة او تطبيق�ات الواتس اب
وغريه�ا ،وذلك ك�ون املرصف لن
يق�وم بطلبه�ا م�ن الزبائ�ن بأي
ح�ال م�ن األحوال،كم�ا ونرج�و
منك�م القي�ام باإلبلاغ ع�ن تل�ك
املواق�ع او الجهات والتحقق منها
وذل�ك باالتصال م�ع مركز خدمة
الزبائن التابع للمرصف عىل الرقم
.”+9647904100000وش�دد،
على أن “املصرف س�وف يق�وم
بمالحقة تل�ك املواق�ع و الجهات
م�ن خلال اتخ�اذ اإلج�راءات
الت�ي يراها مناس�بة بما يش�مل
اإلجراءات القانونية”.

أعلنت وزارة املالية واالقتصاد
يف حكوم�ة إقلي�م كردس�تان
 ،ع�ن موع�د توزي�ع روات�ب
املوظفني يف اإلقليم.
وقال�ت ال�وزارة يف بي�ان ،
إنه�ا “س�تبدأ بتوزي�ع رواتب
موظف�ي كردس�تان ي�وم 25
من آذار الج�اري وبنفس آلية
الش�هر املايض”.م�ن جه�ة
أخرى كشف مصدر يف الوزارة

أن ،روات�ب املوظفني س�توزع
وفقا لنس�بة اس�تقطاع تصل
إىل  %21عىل رواتب املوظفني.
وق�ال املصدر  ،إنه “عىل الرغم
م�ن توف�ر الس�يولة املالي�ة،
لك�ن حكوم�ة اإلقلي�م أبق�ت
على نس�بة االس�تقطاع لهذا
الش�هر ،النتظ�ار م�ا تنت�ج
ع�ن مفاوض�ات تثبيت حصة
اإلقليم يف املوازنة.

كردستان تعلن موعد توزيع رواتب
الموظفين مع إبقاء االستقطاعات

نائب يطرح مقترحا لدعم «فقراء العراق» بعد ارتفاع اسعار المواد الغذائية % 30
طرح عضو مجلس النواب
مضر الك�روي  ،مقترح
لدعـــــم فق�راء العراق
بعـــــ�د ارتفـــــ�اع
اس�عار امل�واد الغذائي�ة
بنسبة .%30
وق�ال الك�روي ،ان” رف�ع
س�عر رصف ال�دوالر اىل
 1450دينار من قبل البنك
املركزي قبل اسابيع قاد اىل
ارتفاع عايل يف اسعار املواد

اقتصادي اعتم�اد مقرتح
لدع�م االس�واق العراقي�ة
وخفض االسعار من خالل
دعــ�م صفقـــــــ�ات
رشاء املـــ�واد الغذائي�ة
واالدويـــ�ة حصـــــرا
بس�عر الصرف القدي�م
وبالتايل االسهام يف خفض
االس�عار ودع�م الفق�راء
وتف�ادي رضر بال�غ يدفع
ثمنه املاليي”.

الغذائية االساس�ية بنسبة
بلغت  %30وه�ذا االمر اثر
بش�كل كبير على رشائح
الفق�راء وذوي الدخ�ل
املح�دود اذا ما ع�رف بان
نس�بة الفقر يف البالد تصل
اىل  %30اي ان هن�اك نحو
 12مليونس�مة ه�م دون
خط الفقر”.
واض�اف ،ان�ه “يمكن من
خلال االس�تعانة بفري�ق

الطاقة النيابية :معامل اإلسفلت المؤكسد والصفوة البيضاء باب لهدر المال العام
ح�ذرت لجنة النف�ط والطاقة النيابية  ،م�ن أن معامل
األس�فلت املؤكس�د والصفوة البيضاء التي تقوم رشكة
توزي�ع املنتجات النفطي�ة ببيع خامات النفط األس�ود
واألبي�ض إليه�ا ،بات�ت إحدى بواب�ات هدر امل�ال العام
والفس�اد ،عبر تهري�ب تل�ك امل�واد إىل خ�ارج الحدود
واستغالل أصحاب املعامل املذكورة لفرق السعر الكبري
بين داخل وخارج العراق ،وبالخصوص معامل املنطقة
الش�مالية.وقال عض�و اللجن�ة ص�ادق الس�ليطي  ،إن
“لجنة النفط والطاقة النيابية من الداعمني للمش�اريع

االس�تثمارية يف البل�د ،وخاص�ة تلك املش�اريع املتعلقة
بالقطاع النفطي” ،مس�تدركا ً أنه “يجب أن تكون هذه
املش�اريع طريقا ً لفائدة البلد واملواطن ،ال أن تكون بابا ً
من أبواب التالعب والتهريب وهدر األموال العامة”.
وأضاف الس�ليطي ،أنه “إذا ما درسنا واقع حال معامل
(االس�فلت املؤكس�د) العاملة يف البلد ،فإن وزارة النفط
منح�ت يف الفترة املاضية ما يقارب  37إجازة رس�مية
ملواقع االسفلت املؤكسد للعمل يف العراق ،وهناك معامل
أخرى قيد التأسيس وإجازاتها موجودة وستعمل يف أي

وقت ،ويبلغ عددها تقريبا ً  66معمالً”.
وأوض�ح ،أن “الغ�رض م�ن تأس�يس تل�ك املعام�ل،
وخصوصا ً يف املنطقة الش�مالية ،هو بيع املنتوج خارج
املعام�ل ،لكونها تقوم برشاء منتوج النفط األس�ود من
وزارة النف�ط بش�كل مدع�وم وبأقل م�ن  60باملئة من
الس�عر الذي يب�اع به من قبل الدول�ة اىل الخارج ،أي أن
الط�ن الواحد يب�اع للمعام�ل بأقل م�ن  150ألف دينار
عراق�ي ،بينما يباع الطن رس�ميا ً إىل الخارج بنحو 300
دوالر يف هذه الفرتة”.

المركزي لالحصاء يعلن كمية إنتاج التمور في العراق للعام الماضي
أعل�ن الجهاز املركزي لإلحصاء ،يوم
االربع�اء ،ان انتاج التم�ور يف العراق
للعام  ،2020بلغ  735ألف طن ،مبينا
أن متوسط انتاج النخلة الواحدة بلغ
 68.2كغم.
وقال الجهاز التابع لوزارة التخطيط
يف تقري�ر  ،إن إنتاج التمور للموس�م
 2020ولجميع االصناف ،بلغ 735.4
ألف طن بارتفاع قدرت نسبته بـ%15
ع�ن إنتاج الع�ام املايض وال�ذي قدر
 639.3ال�ف طن» ،مبين�ا أن «صنف
الزهدي يعترب الصنف الرئييس والذي
يش�كل مرك�ز الثق�ل إلنت�اج التمور
يف العراق ويس�اهم بح�وايل  %54من
مجموع إنتاج العراق».
واض�اف ان «متوس�ط انتاجي�ة
النخل�ة املنتج�ة خالل الع�ام املايض
بل�غ  68.2كغ�م وان أعلى متوس�ط
إنتاجية النخل�ة تحققت يف محافظة

صلاح الدين حي�ث ق�در  90.3كغم
وأقل متوس�ط إنتاجي�ة للنخلة كان
يف محافظ�ة البرصة حيث قدر 44.4

كغم».
واشار اىل ان «مجموع انتاج الزهدي
يف العراق بلغ  396.7ألف طن بزيادة

قدر نسبته  %18.8عن إنتاج الزهدي
العام املايض والذي قدر  334ألف طن
وبنس�بة بلغ  %54من مجموع إنتاج
التمور».
وبين أن صن�ف الخس�تاوي ج�اء
باملرتبة الثانية بعد الزهدي من حيث
كمية اإلنتاج وبواقع  82.37الف طن
وبزيادة قدر نسبته  %15.5عن العام
املايض ،يليه صنف الساير بإنتاج بلغ
 28.6ال�ف طن وبزي�ادة بلغت %4.2
عن العام املايض.
وكان الع�راق حتى نهاية س�تينيات
الق�رن املايض ،يص�در نحو  %75من
تم�ور العال�م ويحتل املكان�ة األوىل،
لكنه تراجع يف خلال العقود األربعة
املاضية إىل املركز التاسع ،بسبب قلة
الحصص املائية واألمراض والحروب
الت�ي فتك�ت بماليين األش�جار منذ
العام .1980

واش�ار الك�روي اىل ان”
تغري سعر الرصف واعادته
اىل وصع�ه الس�ابق اليزال
يواج�ه رف�ض م�ن قب�ل
الحكوم�ة رغ�م ضغ�ط
النيابي�ة
القـــــ�وى
الذي الي�زال متواصل حتى
االن خاص�ة وان مبررات
رفع الس�عر تم معالجتها
بع�د رف�ع اس�عار النفط
العاملية”.

مستوى التضخم يرفع
أسعار الذهب

ارتفعــــ�ت أس�عـــــار الذهـــــ�ب
 ،وس�ط توقع�ات بارتف�اع مس�توى
التضخم ،لك�ن التعاملات اقتصـــــرت
على نطــــــ�اق ضي�ق م�ع تحلي
املستثمـــــرين بالحذر قبل اجتماع لجنة
السياس�ات ملجل�س االحتياط�ي الف�درايل
األمريكي.
وارتف�ع الــــذه�ب  0.3باملـــــئ�ة يف
الس�ــوق الفوري�ة إىل  1736.42دوالر
لألونصـــــة ،وكان قد المــــس يف وقت
س�ابق أعلـــــى مس�توى منــــذ األول
مـــن اذار الجاري ،حيــث بلغ 1740.90
دوالر لألونصة.
فيم�ا ارتفــــ�ع املع�دن األصـــــف�ر
يف التعامــــــلات اآلجلــــ�ة بنس�بة
 0.3باملئ�ة أيضـــــ�ا إىل  1735.40دوالر
لألونصة.
وق�ال جيف�ري ه�ايل محل�ل الس�وق يف
“أواندا”“ ،أخيــــرا يبدو أن الذهــــــب
عثر على أصـــــدقاء قالئ�ل حتـــــى
مع اس�تمرار صعــــ�ود العائــــــدات
وال�دوالر ،ربم�ا يع�ود دور الـــــذه�ب
للتحــ�وط يف مواجه�ة التضخ�م للصدارة
ويدعم األسعار”.
عىل صعيد املعـــادن النفيس�ــة األخرى،
نزل�ت الفض�ة  0.2باملئــــ�ة إىل 25.90
لألونص�ة وفقــ�د البالدي�وم  0.3باملئة إىل
 2490.16دوالر ،بعـــــدم�ا س�جــــل
أعلى مس�تــــوى يف عام عن�د 2520.31
دوالر أم�س ،بينم�ا هبــ�ط البالتين
 0.4باملئـــــ�ة إىل  1207.56دوالر
لألونصـــــة.
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روحاني يعد بـ «نصر اقتصادي
حاسم» هذا العام

المراقب العراقي /متابعة...

اعتبر الرئي�س اإليراني حس�ن روحان�ي ،األربعاء ،الع�ام اإليراني
الجدي�د  1400ال�ذي يبدأ يوم االح�د املقبل ،عام االنتصار الحاس�م
للشعب اإليراني يف الحرب االقتصادية ومكافحة كورونا ،مضيفا ان
العام الجديد سيشهد حركة اقتصادية ناشطة وطفرة يف االنتاج.
وق�ال روحان�ي يف ترصيح�ات ل�ه ،ان “الع�ام الحايل الذي ش�ارف
على االنتهاء كان عاما صعبا عىل الش�عب اإليران�ي بلحاظ الحرب
االقتصادية وتداعيات انتشار فريوس كورونا”.
واع�رب ع�ن األم�ل يف ان “يك�ون الع�ام الجديد افضل من س�ابقه
وسيشهد ان شاء الله نهاية وباء كورونا واالنتصار الحاسم للشعب
اإليران�ي يف الح�رب االقتصادي�ة اىل جانب نهضة ناش�طة يف قطاع
االنتاج مصحوبة بانتعاش اقتصادي”.
وأوض�ح أن “الظروف الي�وم مهيأة أكثر م�ن أي وقت مىض النهاء
الحظر عن إيران” ،مشريا اىل أن “االمريكان أعلنوا مرارا ان سياسة
اإلدارة الس�ابقة كانت خاطئة وان سياس�ة الضغ�وط القصوى قد
فش�لت  ،كما أعلن�وا عزمهم عىل الع�ودة اىل االتف�اق النووي ،لكن
طهران تنتظر الفعل وليس األقوال”.

موسكو ترد على مزاعم
واشنطن بشأن مساعدة ترامب
في االنتخابات
المراقب العراقي /متابعة...

اكدت السفارة الروسية يف واشنطن ،األربعاء ،أن اتهامات املخابرات
األمريكي�ة ضد روس�يا بش�أن محاولة مس�اعدة الرئيس الس�ابق
دونال�د ترامب يف انتخابات  ،2020ال تس�اعد يف بناء عالقات أفضل
مع موسكو.
وأضاف�ت الس�فارة يف بي�ان ،أن “واش�نطن تح�اول نق�ل أزماتها
الداخلية إىل العبني خارجيني ..مثل هذا املوقف من اإلدارة األمريكية،
ال يتواف�ق مع ح�وار الخرباء ال�ذي اقرتحته (روس�يا) واملبني عىل
أس�اس التكاف�ؤ واالحترام املتبادل إليج�اد حلول للقضاي�ا األكثر
إلحاحا”.
وزع�م تقري�ر اس�تخباراتي أمريك�ي ع�ن التهدي�دات الخارجي�ة
النتخاب�ات  ،2020يوم الثالث�اء ،أن الرئيس الرويس فالديمري بوتني
أذن بب�ذل جه�ود لتقويض املرش�ح الديمقراطي آن�ذاك جو بايدن
(الرئيس الحايل).
ونفت موس�كو مرارا مثل هذه االدعاءات األمريكية ،وقال املتحدث
باس�م الرئاس�ة الروس�ية دميتري بيس�كوف ،يف وقت س�ابق ،إن
واش�نطن تتهم موسكو بشكل مس�تمر بالتدخل يف شأنها الداخيل
دون دليل.
ويف وقت س�ابق ،أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن هناك أدلة عىل
عدم تدخل روس�يا يف االنتخابات األمريكية ،ورصح املندوب الخاص
لرئي�س روس�يا املعني بالتع�اون ال�دويل يف مجال أم�ن املعلومات،
أندريه كروتس�كيخ ،لصحيفة “كومريسانت” بأن الواليات املتحدة
تعيق نرش هذه األدلة.

صاروخ إيراني مدمّر للسفن

الحرس الثوري يحكم السيطرة على الخليج
الفارسي ومضيق هرمز
المراقب العراقي /متابعة

يف ع�ام  ،2021بات�ت بحري�ة الح�رس الثوري
إح�دى الوح�دات الرائ�دة يف الق�وات املس�لحة
اإليرانية ،والتي أحرزت قصب الس�بق يف مجال
تش�غيل املعدات واألجهزة العسكرية الجديدة،
ً
ً
متنوعة
مجموعة
ويف ع�دة مراحل مهمة تلقت
م�ن املعدات ،بم�ا يف ذل�ك قاذف�ات الصواريخ
عالية الرسعة والطائرات املسرية االستطالعية
والهجومية واالنتحارية ،فضالً عن الش�حنات
الصاروخية واإللكرتونية.
ويف املرحل�ة األخرية والحديث�ة ،التي کانت يوم
االثنين  16آذار بحضور القائ�د العام للحرس
الث�وري اإليراني ،تم الكش�ف ع�ن إحدى املدن
الصاروخية الجديدة تح�ت األرض لهذه القوة،
ورأينا تس�ليم كمية كبرية من املعدات الجديدة
يف هذه املراسيم.
وبالنظر إىل ش�واطئ منطق�ة الخليج الفاريس
ومضي�ق هرمز وبح�ر عمان يف جن�وب إيران،
ف�إن القضية الت�ي تلف�ت انتباه كل مش�اهد
برسعة هي الخط الس�احيل الطويل ج ًدا إليران
يف هذه املنطقة.
ويع ّد هذا الخط الس�احيل الطوي�ل ً
أيضا خيارًا
دفاع ًي�ا جي� ًدا للبلد ،وم�ن ناحية أخ�رى ،فإن
تغطي�ة هذا الخط الس�احيل الطويل ِّ
يمثل بحد
ذات�ه تحد ًيا .والحل ال�ذي اتخذته معظم الدول
العس�كرية الحديث�ة واملتقدم�ة يف ه�ذا املجال
اليوم ،ه�و تطوير قاذف�ات صواريخ متحركة
يت�م نرشها يف أماك�ن مختلفة عن�د الرضورة
واالش�تباك م�ع أه�داف هجومية ،بم�ا يف ذلك
السفن.
ويف الواق�ع ،يتيح الس�احل اإليراني الشاس�ع
ً
ً
كبيرة للمن�اورة ،إىل جان�ب تطوي�ر
مس�احة
املالجئ واملستودعات ومدن الصواريخ ،کما أن
محاولة الس�يطرة عىل هذه املنطقة ألي عدو،
حتى ل�و كان مدججاً بأنواع األس�لحة ،مهمة
ً
مستحيلة فهي صعبة للغاية .ولكن
إن لم تكن
من ناحية أخرى ،فهناك حاجة إلنتاج وتس�ليم
كمية كبرية من هذه القاذفات للقوات العاملة.
وبع�ض الصواري�خ الت�ي ش�وهدت يف ه�ذه
املراس�يم ،هي م�ن أن�واع قصرية امل�دى ،مثل
سلس�لة «نرص» ،والت�ي يمكن التع�رف عليها
برؤوس�ها الحربي�ة الحم�راء .ويب�دو أن هذه
الصواريخ ،التي يزي�د مداها عن  30كم ،خيار
مناسب لس�فن الحرس الثوري اإليراني عالية
الرسع�ة وبعض الوحدات الس�احلية الخفيفة
املتحركة.
وهناك صواري�خ أخرى من سلس�لة «نصري»،
وهي م�ن طرازات «نصر» املط�ورة ومجهزة
بنظ�ام ترسي�ع الوقود الصلب .ه�ذا الصاروخ

ً
أيضا يمكن تثبيته عىل الس�احل وعىل املركبات
وعىل س�فن الحرس الث�وري اإليراني ،ويمكن
استخدامه ضد األهداف العائمة.
وال يوجد عدد محدد ح�ول مدى هذا الصاروخ
حت�ى اآلن ،ولك�ن بالنظ�ر إىل حال�ة سلس�لة
«نرص» وإضاف�ة الوقود الصل�ب إليه ،فيمكن
النظر يف إمكانية الوصول إىل مدى مزدوج.
والج�زء اآلخر من الحفل كان تس�ليم قاذفات
متحرك�ة لصواري�خ ك�روز م�ن الس�احل إىل
البحر ،والتي ،بالطبع ،أكرب بكثري وأطول مدى
م�ن النموذجين الس�ابقني ،بالنظ�ر إىل حجم
قاذفات.
وعلى األرجح ،كانت صواريخ سلس�لة «قادر»
ً
كيلومرتا،
و»قدير» التي يبلغ مداها  200و 300
ه�ي من بين الخيارات الت�ي تم تس�ليمها إىل
بحرية الحرس الثوري اإليراني يف الحفل.
والقضية األخرى يف هذا الحدث ،كانت تس�ليم
كمي�ة كبيرة م�ن أنظم�ة ال�رادار والتنص�ت
وأنظمة الحرب اإللكرتوني�ة .وإذا أولينا مزي ًدا
من االهتمام لترصيحات العميد «تنكسيري»
يف ه�ذا الحف�ل ،فربما يمكننا أن نفهم بش�كل
أفض�ل معنى تس�ليم ه�ذه األنظم�ة الجديدة
واملهمة.

العدوان يواصل خرق اتفاق السويد ويشن غارتين على الحديدة
التفاق السويد.
وكان طريان العدوان قد شن ،غارة
على مديري�ة الصلي�ف بمحافظة
الحديدة.
كما س�جلت غرفة ضباط االرتباط
والتنسيق لرصد الخروقات ،مساء
الثالث�اء 183 ،خرقا لقوى العدوان
يف الحديدة خالل  24ساعة.

المراقب العراقي /متابعة...

ج�دد طيران الع�دوان الس�عودي
األمريك�ي ،األربع�اء ،خ�رق اتفاق
السويد بشن غارتني عىل محافظة
الحديدة.
وأوض�ح موق�ع “املسيرة نت” أن
طيران الع�دوان ش�ن غارتني عىل
مديري�ة الصليف يف خرف متواصل

عشرات المصابين في مواجهات بين الفلسطينيين
والصهاينة شمال القدس
المراقب العراقي /متابعة...
أصيب عشرات الفلس�طينيني ،خلال مواجهات
اندلع�ت مع قوات االحتالل الصهيوني يف بلدة كفر
عقب شمال مدينة القدس املحتلة.
وأفادت مصادر فلسطينية بأن املواجهات اندلعت
بعد اقتح�ام العديد من الجيبات للبلدة حيث أطلق
جن�ود العدو وابلا من القنابل الغازي�ة والصوتية

إىل جانب الرصاص الحي واملعدني صوب الش�بان
الذي�ن رش�قوا الجن�ود بالحج�ارة والزجاج�ات
الفارغة.
وأفاد الهالل األحمر الفلس�طيني يف القدس أن 11
مواطن�ا أصيبوا بالرصاص املطاطي ،و 31مواطنا
أصيبوا باالختناق بالغاز السام خالل املواجهات.
وتش�هد أغل�ب ق�رى مدين�ة الق�دس ،اقتحامات

يومية من قب�ل قوات العدو التي تتعمد اس�تفزاز
املواطنني وتنفذ بش�كل شبه يومي اعتقاالت بحق
سكانها.
ويعاني أهايل البلدة من االكتظاظ الس�كاني حيث
يعيش أكثر من  50ألف نس�مة عىل مساحة 3000
دونم فقط ،وس�ط أزمة يف الكهرباء ،ومش�اكل يف
شبكة الرصف الصحي.

تحذيرات من تفشي ساللة جديدة لكورونا في فرنسا
المراقب العراقي /متابعة...
أطلقت السلطات الفرنسية ،تحذيرا
بش�أن سلالة جدي�دة م�ن فريوس
كورونا املس�تجد ظه�رت يف منطقة
بروتان�ي ش�مال غربي البلاد ،فيما
ق�د يك�ون اكتش�افها عبر فح�ص
“البي يس آر” أكثر صعوبة من بقية
السالالت.
وقالت وزارة الصحة الفرنس�ية ،إنه
“عىل الرغم صعوبة اكتشافها ،إال أن
التحليالت األولي�ة لهذا النوع الجديد
ال تشير إىل زيادة الخطورة أو زيادة
قابلية االنتقال”.
واملثير يف األم�ر أن ع�ددا م�ن
األش�خاص يف ه�ذه املنطق�ة كان�وا
يعان�ون من أع�راض كورون�ا ،لكن
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نتائج الفحوص كانت سلبية كلها.
ووضع�ت منظم�ة الصح�ة العاملية
ه�ذه السلالة يف فئ�ة “سلالة قيد

التحقيق ”،ذلك أنه اختبارات كورونا
التقليدية لم تتمكن من رصدها.
وتض�م ه�ذه الفئ�ة عددا كبيرا من

السالالت التي تحدث نتيجة طفرات
طبيعي�ة ،وتش�كل قل�ة قليل�ة منها
مش�اكل صحية عامة ،وتختلف هذه
عن فئة الساللة املثرية للقلق” ،التي
تش�مل سلاالت الربازيل وبريطانيا
وجنوب إفريقيا.
وتجري السلطات الفرنسية تحقيقا
معمق�ا يف منطقة بروتان�ي ،بعد أن
تم تحدي�د  8حاالت على أنها تحمل
السلالة الجديد ،من بني  79حالة يف
مدينة النيون يف املنطقة.
وجاء ه�ذا اإلعلان يف وق�ت تكافح
فرنس�ا ارتفاع�ا يف أع�داد اإلصابة،
وح�ذر الرئي�س إيمانوي�ل ماكرون
من أن إجراءات اإلغلاق الجديدة قد
تفرض قريبا.

حيث قال قائد سالح البحرية يف الحرس الثوري
اإليراني« :م�ع دخول هذه املع�دات يف البحرية
ووح�دة الح�رب اإللكرتونية للح�رس الثوري،
سنتمكن من استقبال إشارات من العدو ،حتى
اإلشارات الصامتة واتصاالت العدو الداخلية».
ً
ً
اخرتاقا
بس�يطة
وتمث�ل هذه الرموز التي تبدو
ً
كبيرا يف مج�ال اعتراض وجم�ع اإلش�ارات
اإللكرتونية ،فضالً عن االكتش�اف واالستهداف
يفالبحري�ةالتابع�ةللح�رسالث�وري.
والشبكة التي أنشأها الحرس الثوري اإليراني،
والت�ي تتك�ون م�ن مجموعة م�ن ال�رادارات
وأنظم�ة املراقب�ة اإللكرتوني�ة وأنظمة الحرب
االلکرتوني�ة وبالطب�ع الطائ�رات دون طي�ار،
ً
ً
كبيرة عن مناطق مث�ل الخليج
ص�ورة
تخلق
الفاريس وبحر عمان ومضيق هرمز ،وتقدمها
لقادة الحرس الثوري.
ويف بعض األحيان قد تفلت السفينة من الرادار
بطريق�ة م�ا ،ولكن م�ن خالل تتب�ع اتصاالت
السفينة ،أو تحديد موقع اإلشعاع من نظامها
التخريبي ،يتم اكتشاف املوقع املطلوب وإرسال
اإلحداثيات إىل نظام األسلحة إلطالق النار.
إن زيادة شبكة املراقبة التابعة للحرس الثوري
اإليراني يف منطق�ة الخليج الفاريس ،ويف نفس

الوقت القدرة عىل إطالق النار يف البحر من عمق
أكرب ،ستزيد من بقاء وحدات الصواريخ لسالح
البحري�ة التابع للح�رس الثوري اإلسلامي يف
أي س�يناريو حرب ،وتوسع املس�احة الالزمة
للتغطي�ة م�ن قب�ل أي عدو ،م�ا يعن�ي زيادة
الضغط والهجوم عىل أي قوة معادية.
ً
أهمية يف مراس�يم بحرية
لك�ن النقط�ة األكثر
الحرس الثوري اإليراني ،كانت مش�اهدة ثالثة
أنواع عىل األق�ل من األنابيب الت�ي ربما تحمل
صواريخ مختلفة األحجام.
األنب�وب األول ،ال�ذي كان إىل ح�د م�ا األكبر
واألط�ول م�ن نوعه ،ت�م تركيب�ه يف أزواج عىل
ظه�ر ش�احنتني .ول�م يت�م حت�ی اآلن نشر
معلوم�ات ح�ول الن�وع الدقي�ق له�ذا النظام
واملقذوف املوجود بداخله.
والصورة التالية عب�ارة عن أنابيب طويلة ذات
قطر صغير نس�ب ًيا ،والتي ربما ت�م تطويرها
إلطلاق نوع م�ن عائلة سلس�لة «فج�ر» .ويف
الس�ابق أيض�اً ،ت�م تطوي�ر النم�اذج املوجهة
بال�رادار والبرصية لنظام «فج�ر» بعيار 333
ملم ،وهي خيار مناس�ب ج ًدا ملا يتعلق بالدفاع
الس�احيل والعملي�ات املضادة للس�فن يف هذه
البيئة.

ً
وأخيرا ،نأت�ي إىل الخي�ار األخري ،ال�ذي أظهر،
من وجهة نظ�ر الحرس الث�وري اإليراني ،ويف
سياس�ة ذكي�ة وجديدة ،وم�ن أجل ال�رد عىل
الحرب النفسية للعدو ،قوته الجديدة عىل وجه
التحديد.
وج�زء من ص�ور املدين�ة الصاروخي�ة يرتبط
بأنب�وب طول�ه ح�وايل  5أو  6أمت�ار .مقدم�ة
األنبوب مفتوحة ويمك�ن رؤية الرأس الحربي
لص�اروخ مش�ابه لعائل�ة «فات�ح» الش�هرية
بوضوح .يتذكر املهتمون بالقضايا العسكرية
أن�ه منذ فترة ،تم الكش�ف عن عض�و صغري
وجدي�د من عائلة «فات�ح ُ »110يدعى «فتح»،
وم�ن املحتمل أن الص�اروخ املس�تخدم يف هذا
األنبوب من نفس السلس�لة .ولكن هنا تصبح
ً
أهمية.
القضية أكثر
وحتى اآلن ،كان سلاح الجو يف الحرس الثوري
اإليران�ي ،باعتب�اره املال�ك الوحي�د للصواريخ
الباليس�تية املضادة للس�فن والرادار ،مسؤوالً
عن الهجمات الباليستية عىل األهداف البحرية،
لك�ن يب�دو أن�ه م�ن اآلن فصاع ًدا ،ت�م تجهيز
البحري�ة يف الح�رس الث�وري اإليران�ي ً
أيض�ا
بأنظمة باليس�تية ملهاجمة األهداف يف الخليج
الفاريس واملياه البعيدة.

أخبار من
الصحف
والمجالت
الغارديان :مطالب واسعة بتحقيق عام في حكومة جونسون
بسبب «أخطاء كارثية»
المراقب العراقي /بغداد...

نرشت صحيف�ة “الغارديان” خربا حرصيا قالت فيه إن املستش�ارين
العلميين ومس�ؤوال س�ابقا يف الحكوم�ة انضموا إىل العائلات الثكىل
والف�رق الطبية وقادة األقليات العرقي�ة يف املطالبة بتحقيق يف طريقة
إدارة حكومة بوريس جونسون ملف أزمة فريوس كورونا.
ويأتي هذا يف وقت يتهم فيه جونسون بأنه يريد طي الصفحة والرتكيز
عىل ملف بريطانيا العاملية يف مرحلة ما بعد الربيكسيت .وكان قد حدد
معالم السياس�ة الخارجية من ناحية تحديد روسيا كتهديد والتعاون
الحذر مع الصني وزيادة النفقات العسكرية.

ويف التقري�ر ال�ذي أع�ده روب�رت بوث وإيان س�امبل ق�اال إن األطباء
البارزي�ن ومستش�اري الحكوم�ة العلميين ورئيس الخدم�ة املدنية
السابق دعموا تحقيقا عاما يف طريقة تعامل بريطانيا مع كوفيد،19-
مما يزي�د من الضغوط عىل بوريس جونس�ون لإلعالن عن العملية يف
وقت وصلت فيه حاالت الوفاة بسبب كورونا إىل  126.000حالة.
وقال�ت الصحيفة إن آالفا من العائالت الث�كىل واملمرضني واملمرضات
وق�ادة األقلي�ات العرقي�ة يدعمون تحقيق�ا يف كل يشء من أس�اليب
اإلغلاق إىل الفح�ص واملتابعة بعدما أدت معالج�ة بريطانيا للوباء إىل
أسوأ حاالت وفاة بالنسبة للفرد من بني الدول العاملية الكربى.

ً
ارتفاعا غير مسبوق بمعدالت الكراهية في أميركا
تقرير يرصد
المراقب العراقي /بغداد...

أفاد تقرير لوكالة «اسوشيتد برس» ،االربعاء ،بانه
وطبق�ا لرابطة مكافحة التش�هري االمريكية ،فإن
رسائل الكراهية والعنرصية لدى البيض املتطرفني
وصل�ت اىل مس�تويات مقلقة يف الوالي�ات املتحدة
عام  2020تمثل النسبة االعىل منذ عقد من الزمن.
وذك�ر التقرير أن ”الواليات املتحدة س�جلت 5125
قضية عنرصية انترشت من خالل النرشات املادية
وامللصق�ات والالفت�ات وامللصقات ه�ذا ما يقرب
م�ن ضعف ع�دد الحاالت الت�ي تم اإلبلاغ عنها يف
عام  2019والذي س�جل  2724حال�ة ،فيما قالت
املنظمة املناهضة للكراهية إنه من الصعب تحديد
حج�م الدعاية عرب اإلنرتنت ،ومن املحتمل أن تصل
هذه الحاالت إىل املاليني”.

واضافت رابطة مكافحة التش�هري التي تأسس�ت
من�ذ ق�رن يف الوالي�ات املتح�دة أن ”الع�ام املايض

ش�هد أعىل مس�توى من الدعاية العنرصية لتفوق
البي�ض منذ م�ا ال يقل عن عقد م�ن الزمان ،حيث
يأت�ي تقريرها يف الوقت الذي تقوم فيه الس�لطات
الفيدرالي�ة بالتحقي�ق مع ومحاكم�ة أولئك الذين
اقتحموا مبنى الكابيتول األمريكي وبعضهم متهم
بصلات أو التعبير عن دع�م جماع�ات الكراهية
وامليليشيات املناهضة للحكومة”.
م�ن جانبه قال الرئيس التنفيذي للرابطة جوناثان
جرينبالت إن ”الدعاية الت�ي يتم توزيعها غال ًبا ما
تهدف اىل جذب انتباه وس�ائل اإلعالم عرب اإلنرتنت،
تس�اعد املتعصبني للبي�ض عىل تطبيع رس�ائلهم
وتعزيز جهود التجني�د ،وغال ًبا ما يتم إخفاء اللغة
املس�تخدمة يف الدعاي�ة بميل وطن�ي ،مما يجعلها
تبدو حميدة للعني غري املدربة”.

آراء

صحيفة-يومية-سياسية-عامة
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اليمن يعاكس أهداف العدوان  ..قدرة وقوة وحضور اقليمي
المتابع لمسار الحرب على اليمن وما شهدته من تطورات ميدانية وعسكرية ،وما كان لها من تأثيرات
وتداعيات إستراتيجية ،في المنطقة والعالم ،لن يجدها مسارًا طبيعيًا أو عاديًا ،لناحية التفاوت في
القدرات بين أطراف هذه المواجهة ،وما آلت اليه نتائجها حتى اآلن ،من تبدل في الموقع أو في
النفوذ أو في القدرة على فرض الموقف ،والتي جاءت مخالفة بالكامل للتوقعات.
بقلم/شارل ابي نادر

يمن قوي ،ثابت وعنيد ،ال
نتكلم اليوم عن ٍ
يرضخ للضغ�وط الخارجية ،ال ينجر وراء
املش�اريع أو االقرتاحات املغرية ،قادر عىل
التمييز بني ما هو ملصلحته ومصلحة أمنه
القوم�ي ،وبين ما يح�اك له م�ن أفخاخ،
غري آبه بكل أش�كال املن�اورات واألالعيب
الدولي�ة ،والتي ترض�خ أو تضعف أمامها
دول قادرة وقوية ومتمكنة ،فما هو سبب
ذلك؟ وه�ل يوج�د أي دور للع�دوان يف ما
وصل إليه اليمن اليوم؟

في السياسة

لليمن اليوم موقف متميز ومستقل وخاص
ب�ه ،فهو ال يرب�ط موقع�ه ومواقفه بأية
جهة إقليمي�ة أو دولية .وفيما تتهم ايران
بأنها توجه سياسة ومناورة واسرتاتيجية
الجيش اليمني واللجان الشعبية ووحدات
أنص�ار الل�ه ،كان يظه�ر جل ًي�ا زيف هذا
االدع�اء خالل كاف�ة املواجه�ات واملعارك
الت�ي خاضه�ا اليمني�ون ،والت�ي كان
قس�م كبير منه�ا يتزام�ن مع مس�ارات
ديبلوماس�ية ومفاوض�ات سياس�ية أو
تواصل اقليمي ودويل م�ع ايران .ولو كان
هن�اك تأثري أو توجيه ايراني لليمنيني ،كنا
ش�هدنا حينها عىل األقل هدن�ة معينة أو
هدو ًءا معقولاً يف املي�دان أو ابتعا ًدا محد ًدا
عن التصعيد يف بعض الفرتات الحساس�ة،
األم�ر الذي لم يكن يحدث ً
بتاتا ،اال ما كان
يحدده فقط مسار امليدان ومعركة الدفاع
ضد تحالف الع�دوان ،والتي وحدها كانت
تف�رض ايقاع املعركة ،وربما هذا كان من
األس�باب الرئيس�ة لالنتصار الذي حققه
اليمنيون.

في العسكر

عس�كر ًيا ،مس�ار املعركة والحرب ،والتي
ش�هدت عدة مراحل صعبة وقاسية ،بدأت

ً
والحق�ا بتبدل
بصم�ود منقطع النظير،
متدحرج يف مواقع السيطرة التي خرسها
العدوان ً
تباعا ،ولم يتبق له من تلك املواقع
املؤث�رة إال م�أرب ،والت�ي يتخب�ط الي�وم
جاه ًدا للحفاظ عليها بدعم اقليمي ودويل
فاضح ومكش�وف ،يف الوق�ت الذي تتقدم
فيه وحدات الجي�ش واللجان وأنصار الله
بثب�ات نحو أس�وارها النهائي�ة ،وآخرها

سد مأرب االسرتاتيجي ،والذي مع اكتمال
الس�يطرة امليدانية عليه ،أصبحت وحدات
الجي�ش واللج�ان تمل�ك قاع�دة انطلاق
جن�وب غ�رب املدينة ،س�تكون مناس�بة
لتنفي�ذ الخط�وة األخرية م�ن مهاجمتها
ً
تزامنا م�ع إكمال محارصتها
لتحريره�ا،
عبر قط�ع أي ترابط ميدان�ي معها ،بعد
الس�يطرة على مفرق طري�ق حرضموت

 م�ارب  -عت�ق (ش�بوة) ،وال�ذي يبع�دً
رشقا عن س�د مأرب فقط حوايل الس�بعة
كيلومرتات.
الس�عودية اليوم ،وبع�د أن فقدت املبادرة
داخ�ل املي�دان اليمن�ي بالكامل ،تتوس�ل
العال�م ليج�د حًل�اً مل�ا تتع�رض ل�ه م�ن
اس�تهدافات استراتيجية يمني�ة ،حي�ث
فقدت أية امكانية أو قدرة ذاتية لوقف أو

منع أو عرقلة أي استهداف نوعي ملنشآتها
الحيوية ،وهي اليوم ،تبدو وكأنها ال تملك
يف هذا اإلطار إال أن حين يقرر أنصار الله
وقف ذلك.
الكيان اإلرسائييل ،وبعد أن كشفت صحيفة
«جريوزالي�م بوس�ت» قلقه�ا م�ن تحول
صنع�اء إىل ق�وة إقليمي�ة ،نشرت تقريرًا
كتبه مراس�لها لش�ؤون الرشق األوس�ط
س�يث فرانتزمان أش�ارت فيه إىل امكانية
أن «ن�رى الي�وم قيام واش�نطن بارس�ال
فريق للتفاوض مع أنصار الله ،األمر الذي
كان منذ عدة سنوات فكرة سخيفة ،حيث
كان م�ن املفرتض أن يؤدي التدخل بقيادة
الس�عودية يف اليمن إىل القضاء عىل انصار
الله باس�تخدام أفضل املعدات العس�كرية
الغربي�ة» ،وبعد أن لفت�ت الصحيفة اىل أن
كل ه�ذا اليوم تغري ،وحي�ث إن أنصار الله
يمطرون الصواريخ الباليس�تية وطائرات
الدرون�ز عىل الس�عودية كل ي�وم تقري ًبا،
أصبح�وا إحدى القوى املهم�ة يف املنطقة،
ويري�دون محادثات مب�ارشة وعلنية مع
واشنطن ،وهذا يشء لم يكن أحد يتخيله»،
حسب قولها.
نع�م وب�كل تأكي�د ،لم يك�ن أح�د يتخيل
ح�دوث ذلك ،إنها أش�به بمعجزة ،س�ببها
الرئي�س طب ًع�ا ه�و ق�درة أبن�اء اليم�ن
وجربوته�م ،وصموده�م املدع�وم بإيمان
راس�خ ،أولاً بالله س�بحانه وتعاىل ،وثان ًيا
بالدف�اع ع�ن الوط�ن واألرض والع�رض
واملقدسات ،وال ش�ك أن السبب اآلخر لكل
ذلك ،كان دور العدو بطريقة غري مبارشة،
والذي من خالل عدوانه ،أولاً خلق الفرصة
ألبن�اء اليم�ن عىل خ�وض ه�ذه التجربة
التاريخي�ة والنجاح فيه�ا ،وثان ًيا ،بفضل
غروره وإنكاره للواقع ،رفض اإلنس�حاب
واإلق�رار بالهزيمة ،فكان ما كان ووصلت
األمور به وباليمن اىل ما وصلت إليه اليوم.

بقلم /اياد اإلمارة

5

اإلمارات والمؤامرات ضد العراقيين..
ي�كاد يك�ون الحديث عن ال�دور اإلمارات�ي التآم�ري الخبيث ضد
العراقيين متوات�را ً من َقبل ترصيح�ات الش�يخ الخزعيل بكثري،
أحاديث ينقلها رجال أمن وصحافة وأدباء وشيوخ عشائر ورجال
دي�ن و «آخرون» بما يدلل على أن اإلماراتيني يس�لكون أكثر من
طري�ق بم�ا فيها دع�م اإلرهاب للنيل م�ن العراقيين ،ويدلل مرة
أخرى عىل وج�ود مخطط إماراتي تدمريي كبري تقف خلفه دوائر
معادية يريد الفتك بالعراقيني بطرق مختلفة..
ال�دور التآمري اإلماراتي على العراقيني لم يبدأ م�ن الوفد األمني
الذي يريد املشاركة يف إدارة املخابرات العراقية ونفته األخرية دون
تأكيدات مطمأنة يف هذا الجانب أمام ترصيحات الش�يخ الخزعيل
التي أثبتت صحتها ألكثر من مرة..
ه�ذا الدور بدأ من وج�ود إماراتيني بصف�ة مرتجمني يعملون من
قوات «خاصة» أمريكية منذ بداية إحتالل العراق!
تلتها أدوار مختلفة متعلقة:
 .١ب�إدارة صفق�ات فاس�دة داخ�ل الع�راق يف قطاع�ات النفط،
اإلعمار ،مشاريع اإلستثمار الكربى..
 .٢إي�واء مس�ؤولني عراقيني متورطين بقضايا فس�اد وتبييض
أموالهم التي يرسقونها من العراق..
 .٣تقديم الرشوة لبعض املسؤولني وشيوخ عشائر مقابل قيامهم
بمهام (تجسسية ،تآمرية ،ضمان والئهم لإلمارات)..
 .٤تس�ليم محم�د دحالن «فلس�طيني متهم بدس الس�م للرئيس
يارس عرف�ات بدفع صهيوإماراتي» ملف مهم متعلق بنش�اطات
إستخباراتية إماراتية يف محافظات العراق الجنوبية..
اإلم�ارات املتآمرة على العراقيني دولة عدوان بكل م�ا تعنيه هذه
الكلم�ة م�ن معنى ،علين�ا أن نعي ه�ذه الحقيقة بدق�ة ونحاول
التعام�ل مع هذا التآمر ش�به الرصيح عىل أساس�ها مع اإلمارات
التي أصبحت «عربية» بإمتياز..
اإلم�ارات العربية غري العربي�ة تتآمر فعالً على الكثري من قضايا
العرب واملس�لمني األساس�ية ويف مقدمتها القضية الفلس�طينية
التي س�حقتها تحت عجل�ة التطبيع املذل مع الكي�ان الصهيوني
اإلستيطاني الغاصب..
ويف دوام�ة هذا التآمر اإلماراتي املفضوح على العراقيني ،نرى أن
ماكين�ة إعلام التآمر وأف�واه مرتزقته يحاولون إبع�اد النظر عن
عدوان اإلمارات وإلصاق التهمة بجهات أخرى بعيدة كل البعد عن
التآمر ضد العراقيني!
وينجر خلف املاكينة اإلعالمية التآمرية وأفواه املرتزقة النتنة عدد
كبري من الس�ذج وعديمي الوعي الذين يصدق�ون بهذه التفاهات
وينقادون خلف هذه األكاذيب دون تدقيق أو تمحيص مع ش�ديد
األسف..
لقد دعم�ت اإلمارات ب�كل تآمرها ع�دوان داعش ض�د العراقيني
وكانت تتعرض للحكومة العراقية بمناسبة وبغري مناسبة لتؤلب
قل�وب الن�اس ضدها يف الوقت الذي كانت تنش�غل في�ه الحكومة
بمحاربة اإلرهاب يف معركة حامية الوطيس!

قانون جرائم المعلوماتية دعوة لتكميم االفواه
بقلم /د .ناظم الربيعي

نصت املادة (  - ٢آ ) من الدستور العراقي النافذ
على مايلي ; ( اليج�وز س�ن اي ن�ص قانوني
يتع�ارض م�ع الحق�وق والحريات األساس�ية
ال�واردة يف هذا الدس�تور ) كما نص�ت املادة (
 )٣٨م�ن الدس�تور وبفقراته�ا الثلاث عىل ان
تكف�ل الدولة وبما اليخل بالنظام العام واالداب
العامة عىل ماييل :
 -١حرية التعبري عن الرأي بكل الوسائل.
 -٢حرية الصحافة والطباعة واإلعالم والنرش.
 -٣حري�ة االجتماع والتظاهر الس�لمي وتنظم
بقان�ون.
ام�ا امل�ادة (  ) ١٩من اإلعلان العاملي لحقوق
االنس�ان وال�ذي كان الع�راق م�ن املوقعين
األوائ�ل عىل ه�ذه الوثيقة الدولي�ة تحت رعاية

االم�م املتحدة والتي نصت على ماييل  :ان حق
حري�ة التعبير والرأي حق أس�ايس للش�خص
واليج�وز ألية جهة انته�اك هذا الحق او إلغاءه
وكل ال�دول املوقع�ة عىل ه�ذا امليث�اق يجب ان
التخال�ف يف دس�اتريها ن�ص هذا امليث�اق وأية
مخالف�ة دس�تورية له�ا تعتبر باطل�ة بحكم
علويةالقوانين واملواثيق الدولية عىل دس�اتري
العال�م والذي اقر عام  ١٩٤٨من قبل الجمعية
العامة لألمم املتحدة.
كم�ا اكد عىل هذا املبدأ امليثاق األوروبي لحقوق
االنسان والذي اقر عام  ١٩٥٠حيث اكد وبقوة
عىل حرية الراي والتعبري لالنسان اينما كان
واكدت منظمة اليونسكو عام 1958عىل نفس
املب�دأ وال�ذي اكدت فيه على ان حري�ة الراي
مكفولة للجميع بدون استثناء ودون تفريق يف

الجنس او العرق او اللون
وأق�ر اعالن جوهانسبرغ نفس املب�ادئ عام
 ١٧٨٩عندما اقر مبادئ حقوق االنسان واألمن
القومي الذي اكدت عىل حرية الرأي والتعبري
وج�اء يف ميث�اق القم�ة العاملي�ة ملجتم�ع
املعلوم�ات وال�ذي عق�دت يف جني�ف ع�ام
 ٢٠٠٣نف�س املب�ادئ واالس�س والت�ي اعطت
الح�ق لالنس�ان يف العي�ش يف الحي�اة وله كل
الح�ق يف ابداء ال�راي والتعبري واليوم يس�تذكر
مجلس النواب مس�ودة مشروع قانون جرائم
املعلوماتية بعد ان تم طرحه عام  2011وبقي
حبي�س ادراج مجل�س النواب ول�م يقر لكثرة
ابلغ�ت فضل�ه علي�ه كون�ه مخالفا الدس�تور
واملواثيق الدولية والنه س�ابقة خطرية بانتهاك
حقوق االنس�ان و الدس�تور واملواثي�ق الدولية

وه�و عبارة ع�ن دعوة غري مس�بوقة لتكميم
االف�واه فقان�ون جرائم املعلوماتي�ة بصيغته
الحالي�ة يعترب اكرب انتهاك لحقوق االنس�ان يف
العراق ويخالف كل املواثي�ق واالعراف والعهود
الدولية بل ويخالف الدستور الذي اوجب احرتام
الع�راق اإللزامي لكافة االتفاقي�ات واملواثيق
الدولي�ة الت�ي ص�ادق عليه�ا ً الن مخالفة تلك
املواثيق والقوانينستحعل العراق يف عزلة دولية
وس�يخلق مش�اكل د له لها اول وليس لها اخر
الن�ه س�يخنق ويدمر حري�ة ال�راي والتعبري
ويكمم االفواه وس�يضع اغل�ب العراقيني خلف
القضبان تنفيذا لرغبة السياسين بعدم كشف
الفساد املسترشي
والع�راق كم�ا مع�روف يعان�ي من مش�اكل
داخلي�ة عدي�دة واقتص�اد متعب و عىل ش�فى

حف�رة م�ن االنهي�ار وب�دال م�ن إصلاح تلك
األخطاء يحاول الربملان العراقي ادخال العراق
يف مط�ب دويل اخر ليعط�ي الفرصة ملن يرتبص
بهذا البلد بإعادته تحت الوصايا الدولية ناسني
او متناسين ان الع�راق جزء م�ن العالم وملزم
بتلك املواثيق الدولية
وق�د قدم�ت نقاب�ة الصحفيين العراقيني عدة
مقرتحات قانونية لتعدي�ل مواد القانون ابتداء
من اس�مه وحتى االس�باب املوجب�ة لكن يبدو
ان تلك املقرتحات لم تعط�ى االهتمام املطلوب
وذهب�ت ادراج الري�اح وبق�ي مجل�س النواب
مصرا عىل تمرير هذا القان�ون باي ثمن رغم
التظاهرات الداخلية العديدة والنداءات الدولية
لالمم املتحدة املطالب�ة بعدم بالغاءه او تعديلة
باالشتراك م�ع الجه�ات ذات العالق�ة كلجنة

حقوق االنس�ان يف الربملان ونقاب�ة الصحفيني
العراقيين ومنظم�ات املجمتع املدن�ي وغريها
م�ن الجه�ات ذات العالق�ة الت�ي اشتركت يف
النقاشات الس�ابقة وقدمت مقرتحات لتعديله
كونه بصيغته الحالية يخالف الدستور ويجب
على اي ترشي�ع ان اليخالف الدس�تور فأين
ممثيل اللجنة القانونية للربملان العراقي من هذا
القان�ون الذي يراد له ان يرشع خالفا للدس�تو
واالرادة الش�عبية واملواثي�ق واالع�راف الدولية
ام ان هن�اك ارادة سياس�ية غالب�ة مرصة عىل
تمريرة لتعيد العراق لعهد الدكتاتورية وتكميم
االف�واه وزج املواطنني خل�ف القضبان ليبقى
الفساد مس�ترشيا دون ان تكون هناك اصوات
صحفي�ة واعالمية وش�عبية تطال�ب بالقضاء
عليه وكشف الفاسدين ومحاسبتهم.

هل نضجت الظروف اإلقليمية أمام المبادرة الروسية لحل األزمة السورية ؟
إنها ليست المحاولة
األولى التي يبذلها
االتحاد الروسي
في سبيل توطيد
العالقات الخليجية-
السورية ،من أجل
إيجاد آليات الحل
وإيقاف الحرب
على سوريا ،بل
يمكن اعتبارها
محاولة ثانية أو
تتمة للمحاولة
األولى التي تبلورت
أثناء زيارة الرئيس
الروسي فالديمير
بوتين للسعودية
في تشرين األول/
أكتوبر .2019

بقلم /محمّد نادر العمري

حينها ،بدأت بعض اإلشارات اإليجابية تصدر
بشكل علني ،وأبرزها املسعى العماني يف أداء
دور الوس�اطة بعد االجتماع الذي حصل عىل
هام�ش االجتماعات ال�ـ 74للجمعية العامة
لألم�م املتحدة بين وزير الخارجية الس�وري
آن�ذاك ولي�د املعل�م (رحم�ه الل�ه) ونظيره
العماني يوسف بن علوي.
تزام�ن ذل�ك مع م�ا كش�فه املدون الش�هري
املعروف باس�م «مجتهد» عن عزم السعودية
على تطبي�ع العالقات م�ع س�وريا .وكانت
االس�تعدادات ماضي�ة نح�و إع�ادة افتت�اح
الس�فارة يف دمش�ق ،وع�ودة بعض ش�يوخ
العش�ائر الس�ورية املتواجدين يف الس�عودية
واملقربني من العائلة الحاكمة ،أبرزهم ش�يخ
مش�ايخ قبيل�ة الجب�ور ن�واف عب�د العزيز
املس�لط ،وتأكي�ده أثن�اء عودت�ه أن الرياض
تميض بش�كل إيجاب�ي للوص�ول إىل عالقات
مميزة مع دمشق.
وعلى الرغ�م م�ن َّ
أن األم�ر ال يتع�دى حت�ى
اللحظ�ة م�ا يمك�ن وصف�ه بالترصيح�ات
السياس�ية ضمن املؤتم�رات الصحافيةَّ ،
وأن
الخطوات التنفيذية والواقعية ما زالت غائبة
يف التطبي�ق والتنفي�ذ ،ف�إن ظ�روف البيئتني
اإلقليمي�ة والدولية واالنتصارات العس�كرية
التي حققها الجيش العربي السوري وصمود
الش�عب ووص�ول كل مح�اوالت اس�تهداف
س�وريا إىل أفق مس�دود ،قد تش�كل جميعها
عوامل وأوراقاً جاذبة يف يد الرويس.
ّ
وتتمث�ل أب�رز عوام�ل البيئتين الداخلي�ة
والخارجية بمجموعة من النقاط ،أبرزها:
.1نفور التناغم الس�عودي الخليجي  -الرتكي

مع أمريكا ،والحاجة إىل التقارب مع روس�يا،
بالقدر الذي ّ
يمكن هذه الدول من إيجاد قطب
دويل داعم لها ،يف ح�ال تصاعد وترية الخالف
مع البيت األبيض.
.2الوض�ع االقتصادي املتردي يف هذه الدول،
والبح�ث ع�ن رضورة التع�اون م�ع الجانب
ال�رويس يف ع�دد م�ن القضاي�ا االقتصادية،
وخصوصاً غاز املتوسط وإمداد أوروبا بالغاز،
انطالقاً من التعاون املشترك ،وليس الرصاع
مع روس�يا ،وهو هدف تنشده موسكو أيضاً
يف ظل العقوبات األوروبية األمريكية عليها ،إذ
ترى يف الس�وق الخليجية ومصادر االستثمار
ّ
فيها مجاالً حيوياً
ومتنفساً القتصادها الذي
يعاني مشكالت مرتاكمة.
.3استنزاف السّ عودية يف عد ٍد من مستنقعات
الرصاع يف املنطق�ة ،وخصوصاً اليمن ،يف ظل
مس�اعي إدارة باي�دن ملحاس�بة محم�د ب�ن
سلمان ،وهو ما يشكل دافعاً لألخري للخروج
م�ن مس�تنقعات الرصاع بوس�اطة روس�ية
واملحافظة على هيبة الس�عودية ومكانتها،
وخصوص�اً َّ
أن الرئي�س ال�رويس ه�و الزعيم
الوحي�د الذي صاف�ح ابن س�لمان أثناء قمة
العرشي�ن يف األرجنتين« ،يف دالل�ة عىل قدرة
موسكو عىل استغالل الفرص».
.4الرغب�ة السّ �عودية يف البح�ث ع�ن ت�وازن
إقليم�ي يم ّهد إليج�اد الحلول م�ع إيران بعد
ّ
فش�ل كل املح�اوالت التصعيدي�ة الس�عوديّة
 اإلرسائيليّ�ة  -األمريكيّة يف إس�قاط النظاماإليران�ي ،وه�و م�ا يتطلَّ�ب تقارباً س�عودياً
س�ورياً إلحداث مثل هذا الت�وازن الذي تعجز
موس�كو عن تحقيقه من دون س�وريا ،وهو
ما عبر عنه وزي�ر الخارجي�ة اإلماراتي عبد

الله ب�ن زايد آل نهي�ان يف مؤتم�ره الصحايف
مع وزي�ر خارجية الرويس سيرغي الفروف
يف أبو ظبي ،حني ش�دد عىل أن «عودة سوريا
إىل محيطها أم�ر ال ب َّد منه ،وأنه من مصلحة
سوريا واملنطقة ّ
ككل».
.5ترصيحات وزي�ر خارجية النظام القطري
اإليجابية لم تكن لتحصل لوال الضوء األخرض
الرتك�ي ،نتيجة الحاج�ة الرتكية التي دفعت،
وبش�كل غري مصادف أيضاً ،إىل عقد اجتماع
بني وزير الخارجية القطري ووزير الخارجية
الروسية عىل األرض القطرية ،نتيجة الحاجة
الرتكي�ة إىل دفع قطر يف هذا الس�ياق .وربما
َتضمُّ �ن البي�ان الصح�ايف لوزي�ر الخارجي�ة
القط�ري ال�رويس بن�دا ً ش�مل «مواجه�ة
ّ
املخطط�ات االنفصالي�ة التي ُتق�وّض وحدة
أرايض س�وريا وأمن الدول املجاورة القومي»
يؤكد ذلك.
أن املب�ادرة الروس�يَّ ة ّ
ال يب�دو َّ
تتوق�ف عن�د

اس�تغالل الظ�روف اإلقليمي�ة والدولي�ة
الس�تقطاب الفاعلين اإلقليمين وتحوي�ل
إيجاب�ي لتحقيق هذا
أدواره�م نح�و مس�ار
ّ
الهدف وإدخالهم يف مسارات مكمّلة ألستانا،
ب�ل تتجاوزه�ا نح�و إيج�اد آليات اس�تقرار
يف املنطق�ة تص�ب يف صال�ح تخفي�ف تأثير
العقوب�ات األمريكي�ة على س�وريا ،وتخلق
أجواء إيجابية بين دول املنطقة ،وخصوصاً
الرصاع�ات القائمة عىل منط�ق اإليديولوجيا
والنفوذ (السعودية ،قطر ،تركيا ،إيران).
ضمن هذا املسعى ،تس�تقبل موسكو وفدين
م�ن األفرق�اء اللبنانيني ،بع�د االجتماع الذي
جم�ع رئيس الحكومة اللبناني املكلف س�عد
الحري�ري ووزي�ر الخارجية ال�رويس .الوفد
ّ
متمثل يف «حزب الله»،
األول موس�ع ،واآلخر
وهو م�ا يوح�ي َّ
بأن موس�كو ق�رَّرت موعد
ه�ذه الزيارة بعد اس�تكمال جولته�ا يف دول
الخليج للبحث عن كيفية خلق فضاء إقليمي

مس�تقر ،يتكرس بداي�ة يف تش�كيل حكومة
توافقية لبنانية ،بعد فش�ل املبادرة الفرنسية
أو دخوله�ا مرحل�ة «الس�بات» ،ودع�م هذه
الحكوم�ة اقتصادياً من قبل دول الخليج ،بما
يس�اهم ،ولو بش�كل غري مبارش ،يف تخفيف
تداعي�ات الحص�ار االقتص�ادي عىل س�وريا
كمرحل�ة أوىل ،بينما يتم إيج�اد بيئة من بناء
الثقة ،عىل أن تليها مراح�ل أخرى اقتصادية
عبر الع�راق واألردن ،بالتزامن م�ع تطوّرات
سياس�ية تتمثل يف عودة س�وريا إىل الجامعة
العربية وعودة العالقات والس�عي لدعم الحل
السيايس.
وه�و ما س�يكون له تأثير إيجاب�ي أيضاً يف
مل�ف الالجئين ،وال س�يما م�ع توافر بعض
املعلوم�ات عن زيارة س�يقوم بها وفد رويس
رفيع املستوى إىل لبنان ،للبحث يف عقد مؤتمر
للنازحين الس�وريني ،يك�ون تتم�ة للمؤتمر
ال�ذي عق�د يف دمش�ق نهاي�ة الع�ام املايض.
وقد ّ
تأخر وصول الوف�د إىل بريوت بعد تأجيل
الزيارة الت�ي كانت مقرّرة بداية ش�هر آذار/
مارس لضمان استكمال ّ
كل مقومات نجاحه
وإزالة العقب�ات الداخلية اللبنانية واإلقليمية
الخليجية  -الرتكية.
مع ذل�ك ،وبعد مرور  10س�نوات من الحرب
عىل س�ورياَّ ،
فإن هذه املبادرة ،رغم امتالكها
مقوم�ات النج�اح ،م�ا زال�ت يف الوق�ت ذاته
تقع وس�ط حق�ل من األلغام يربز يف أش�كال
مختلفة ،أهمها:
األمريك�ي وقان�ون «قيرص» الذي
 .1املوق�ف
ّ
من ش�أنه أن يكون وس�يلة أمريكية للضغط
عىل الدول العربية لعدم االنفتاح عىل سوريا،
يف حال ّ
تبني استراتيجية استمرار استهداف

س�وريا ،وه�و م�ا َّ
أك�ده وزي�ر الخارجي�ة
الس�عودي فيص�ل ب�ن فرح�ان يف مؤتم�ره
الصحايف املشترك مع نظريه الرويس ،يف قوله
َّ
«إن التح�دي األكبر ال�ذي يواج�ه التنس�يق
والعم�ل املشترك م�ع س�ورية ه�و قان�ون
قيرص».
ّ
اإلرسائييل م�ن هذه التطوّرات وما
 .2املوقف
قد ينجم عنها من تطورات عكسية ،لن يصب
يف مصلح�ة حكوم�ة االحتلال وتوجهاته�ا،
وخصوص�اً َّ
أن أب�رز ه�ذه االنعكاس�ات ه�و
اس�تعادة س�وريا قوتها ومكانته�ا العربية،
ما يدع�م موقفها الداعم للمقاومة ،وحصول
تهدئ�ة بني الري�اض وطهران ،يف ّ
ظ�ل توجه
اإلدارة األمريكي�ة الحالي�ة إىل معالج�ة امللف
الن�ووي س�لمياً ،وهو ما ق�د يربك ت�ل أبيب
التي بدأت بش�كل جديد م�ن املواجهة بعد ما
كش�فته صحيف�ة «وول ستريت جورن�ال»
األمريكية من اس�تهداف إرسائيلي ملا يقارب
 12سفينة إيرانية محملة بالنفط كانت تتجه
إىل سوريا.
وربما الر ّد الس�وري عىل الترصيحات األخرية
التي أطلقها بعض مسؤويل االتحاد األوروبي
ح�ول دور االتحاد ورشوطه األساس�ية يف ما
يتعلق بإعادة اإلعمار والعالقات مع س�وريا،
وال�ذي ج�اء في�ه« :إذا كان�ت ثم�ة رشوط،
َّ
فإن س�وريا هي التي تضعه�ا ،وهناك رشط
وحي�د ملزم ّ
ألي جهة كانت ،وه�و العودة إىل
سوريا عرب بوابة السيادة واملصالح السورية
حصراً» ،ل�م تك�ن أوروبا وحده�ا مقصودة
ب�ه ،بل قد يك�ون موجّ هاً إىل أكث�ر من جهة،
عىل مبدأ املثل الش�عبي القائ�ل« :الكالم لك يا
جارة ..اسمعي يا كنة».
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� ً
أخريا..الفيفا يحمي مدربينا

نادي الجامعة ينفي سحب الثقة
من يونس محمود

أص�درت الهيئ�ة العام�ة لن�ادي الجامع�ة
الريايض ،بيانا ً بش�أن االخبار عن س�حب
الثقة من رئيس الهيئة يونس محمود.
وأبدت الهيئ�ة يف بيان تابعته /املراقب
العراق�ي« /اس�تغرابها الش�ديد
م�ن األخب�ار الت�ي
تد ا و لته�ا
وسا ئل

التواص�ل االجتماعي عن اقامة اجتماعللهيئة العامة
يف الن�ادي والتي من خالله تقرر ط�رح الثقة برئيس
الهيئة اإلدارية الكابتن يونس محمود وأعضاء الهيئة
اإلدارية يف النادي.
وأوضح�ت أن «الهيئة العامة لنادي الجامعة معروفة
ومعرّف�ة م�ن قب�ل الجمهور ووس�ائل اإلعلام التي
حضرت وبق�وة املؤتم�ر االنتخاب�ي ال�ذي أقي�م يف
الس�ادس عرش من ش�هر ترشي�ن الثاني م�ن العام
املايض».
وبين�ت الهيئ�ة أن «اجتم�اع بع�ض األكاديميني هو
اجتم�اع خ�ارج أس�وار الس�ياقات القانوني�ة وه�و
لقاء ش�خيص ولي�س للن�ادي وهيئت�ه اإلدارية دخل
بموضوعه».
وتابع�ت أن «الحارضي�ن يف االجتماع املزعوم ليس�وا
من أعض�اء الهيئة العامة للن�ادي وليس هناك دعوة
الجتم�اعالهيئ�ة العامة وف�ق الضوابط والس�ياقات
القانونية التي رسمها قانون االندية  18املعدل والنافذ
حيث لم يكن هناك نرش يف الصحف الرسمية وال دعوة
الجتم�اع طارىء او ع�ادي للهيئة العام�ة وال تحديد

ملكان وزمان انعقاد املؤتم�ر ولم تبلغ الهيئة اإلدارية
تحريريا ولم تبلغ اللجنة األوملبية لحضور ممثل عنها
كم�ا أوجبت امل�ادةالثامنة الفقرة السادس�ة املعدلة
بالقان�ون 37للإرشاف على اجتماع الهيئ�ة العامة
وتحديد مكان وزمان انعقادها.
ولفتت اىل أن «الق�رارات التي اتخذها املجتمعون هي
ق�رارات باطلة ومخالف للقان�ون وتعرض أصحابها
للمس�ائلة القانوني�ة ألنه�ا جاءت بطريق�ة مخالف
للقان�ون ومن أناس ال يمتلك�ون أي صفة وليس لهم
عالقة تنظيمية بنادينا».
وأش�ارت إىل أن «أح�د املتواجدي�ن يف االجتم�اع ه�و
عض�و يف الن�ادي ق�ام باس�تغالل منصب�ه ودعى إىل
ه�ذا االجتم�اع الباطل قانون�ا مما يكون ق�د تجاوز
صالحيات�ه وخالف القوانني النافذة مما س�يضطرنا
متأسفني اىل مقاضاته فوراً».
وأعلن�ت الهيئة بأعضائه�ا والعبيها وجميع كوادرها
اإلداري�ة والفني�ة وهيئته�ا العامة وهيئته�ا اإلدارية
تمسكها بيونس محمود كرئيس لنادي ومنحه الثقة
الكاملة».

ً
متوقعا  ..خليجي  25لن تقام في البصرة
كما كان

قدوح يتصدر العبي لبنان المنضمين للدوري الممتاز
نجح�ت األندي�ة العراقي�ة ،يف اس�تقطاب
خدم�ات  6العبين م�ن لبن�ان ،خلال فرتة
االنتقاالت الشتوية املنرصمة.
محمد قدوح (أمانة بغداد)
تعتبر صفقة انتقال قدوح إىل العراق ،األعىل
قيمة بني كل الالعبين املنتقلني ،حيث بلغت
ح�وايل  40الف دوالر ،قادمً ا م�ن العهد ،عىل
سبيل اإلعارة.
ويعد قدوح من املهاجمين الصاعدين بقوة
إىل النجومي�ة ،بعدم�ا س�جل  7أه�داف يف
ال�دوري اللبناني ،وق�اد العه�د لحصد لقب
كأس االتح�اد اآلس�يوي  ،2019بتس�جيل 5
أهداف يف دور املجموعات واألدوار اإلقصائية.
خالد العيل (الصناعات الكهربائية)
ً
حديثا للدوري
نج�ح مدافع األنصار املنتق�ل
العراقي ،يف التأقلم رسي ًعا مع فريقه الجديد.
وكان م�ن املس�تبعد أن يتخلى األنصار عن
خالد العيل ،يف ظل مشاركته اآلسيوية ،إال أن

رغبة الالعب كانت االحرتاف ،يف ظل الظروف
الصعبة الحالية.
عيل بزي (الكهرباء)
قدم نجم ش�باب الربج ،أحد افضل مواسمه،
لك�ن الظ�روف املادي�ة يف لبنان لعب�ت دورًا

الكناني يتوقع
تشتت االصوات في
انتخابات االولمبية

توقع صباح الكناني املرش�ح ملنصب
النائب الثالث لرئيس اللجنة االوملبية
العراقية ان اليحصل املرش�ح االكثر
حظوظ�ا ً لرئاس�ة اللجن�ة االوملبي�ة
العراقي�ة يف االنتخاب�ات املقبلة عىل
ثمانية أصوات فقط.
وق�ال الكنان�ي إن «املرش�ح االكبر
للرئاس�ة ل�ن يحصل على االصوات

س�لب ًيا ،حيث س�جل بصمته بقوة ،ويأمل يف
إظهار قدراته يف االحرتاف.
حسني رشف الدين (البرصة)
ل�م يلع�ب رشف الدي�ن ،ال�دوري اللبنان�ي
هذا املوس�م ،وذلك بعدما احرتف يف س�يفاك

األرمين�ي ،ومن ث�م عودته إىل لبنان وفس�خ
عق�ده م�ع فريقه ،بس�بب عدم االس�تقرار
األمني يف البالد.
لكن عودة حسين رشف الدين إىل الصفاء لم
تك�ن طويلة ،وفض�ل االحتراف رسي ًعا قبل
انطالق سداسية البطل.
غازي الحسني (كربالء)
تخلى نادي طرابلس ع�ن مدافعه وأحد أبرز
العبي�ه ،على الرغم من حاجته الش�ديدة له
خالل سداسية الهبوط.
ولعبت الظروف املعيشية يف لبنان ،دورًا كب ً
ريا
يف رحيل الالعب إىل العراق.
محمد جعفر (غاز الشمال)
يعتبر انتقال جعفر ،األس�هل بين الجميع،
وذل�ك لعالق�ة الالع�ب املتوت�رة م�ع فريقه
مؤخ�رًا ،حي�ث انتق�ل م�ن البرج إىل غ�از
الش�مال ،الذي يلعب يف دوري الدرجة الثانية
بالعراق.

املتوقعة بسبب تشتت االصوات التي
ستشهدها االنتخابات املرتقبة».
واوض�ح ان «س�بب ذلك ه�و لكثرة
املرش�حني ملنص�ب الرئيس وس�وف
يصدم الوس�ط الريايض ملا سيحدث
يف االنتخابات املقبلة» .واش�ار اىل ان
«عددا كبريا سريشح ملنصب الرئاسة
ابرزه�م رع�د حم�ودي واي�اد بنيان

العراق يسعى لتعزيز التعاون الرياضي مع الجمهورية االسالمية
بح�ث وزي�ر الش�باب والرياضة
عدن�ان درج�ال م�ع الس�فري
االيران�ي ل�دى بغ�داد إي�رج
مس�جدي ،س�بل تعزيز التعاون
املشترك يف قطاع�ي الش�باب
والرياضة بني البلدين.
وذك�ر بي�ان لل�وزارة تابعت�ه/
املراق�ب العراق�ي /ان «الوزي�ر
عدنان درجال ،اس�تقبل السفري
اإليراني يف العراق ايرج مسجدي
وبحض�ور رئي�س الهيئ�ة

التطبيعية أياد بنيان».
واوضح أنه «ج�رى خالل اللقاء
َبح�ث ُس�بل تفعي�ل التع�اون يف
القطاعني الشبابي والريايض بما
يخدم البلدين يف هذين القطاعني
َع َ
بر االتفاقي�ات
املهمين
واللقاءات املشرتكة».
وم�ن املؤم�ل ان يت�م تفعي�ل
مذك�رات التفاه�م بين البلدين،
لتش�مل املعس�كرات التدريبي�ة
واملباريات بني البلدين.

م�ع تزايد عدد املباريات الت�ي خاضتها فرقنا ضم�ن دوري كرة القدم هذا
املوس�م ،وتس�اويه مع جميع الف�رق يف إنجاز يُس�جّ ل للتطبيعي�ة ولجنة
املس�ابقات ،ظهرت حاالت أعىل من مع ّدالتها الس�ابقة يف عمليات استقالة
أو إقالة املدربني يف س�لوك ين ُّم عن عدم احرتافية بعض إدارات أنديتنا وعدم
وجود سرتاتيجية عمل لها واضحة املعالِم.
هن�ا لس�نا بصدد لوم أحد بقدر ما نس�عى اىل تأشير ظاهرة س�لبية ّ
تؤثر
عىل االس�تقرار الفن�ي للفرق الكروية إذ ليس من املعقول أن يتم اس�تبدال
أربع�ة مدربني من فريق واحد خالل  12مباراة ،وال نريد أن نش�هد بني ليلة
وضحاها حاالت اس�تقرار تدريبي ش�بيهة بحال السير اليكس فريكسون
الذي أمىض  26عاماً مع مانشستر يونايتد ،بل أقىص طموح لنا يف املرحلة
الحالية التعريف بثقافة التخطيط الريايض الذي ّ
يشكل االستقرار التدريبي
حجر الزاوية لركنه الفني مثلما يشكل استقرار املوارد ركنه املايل املقابل!
هذه الثقافة السليمة والصحيحة لو شاء لها أن تع َّم إدارات أنديتنا لشهدنا
وخلال أعوام معدودة نقلة نوعي�ة يف األداء الفني لف�رق أنديتنا والتي من
ّ
املؤك�د أنها س�تؤتي ثماره�ا وتعك�س ايجابياتها على نتائ�ج منتخباتنا
الوطنية.
وعودة اىل أنصاف الفيفا مدربينا ،صدر عن االتحاد الدويل وبعد طول انتظار
ملح�ق لوائح خاصة باملدربني تكون مُ لزم�ة لالتحادات األعضاء وأعضائها
م�ن الروابط واألندية كما ّ
نصت عىل ذلك املادة  29التي تبينّ أن هذه اللوائح
تمّت املوافقة عليها من قبل مجلس فيفا يف  31كانون الثاني  2021ودخلت
حيّز التنفيذ يف  5آذار .2021
واللوائ�ح الجديدة تحمي املدربني وتضمن االس�تقرار التعاقدي لهم كونهم
جزء مه ّم وأس�ايس من أصح�اب املصلح�ة  stakeholdersيف منظومة كرة
تخ�ص نطاق تطبيقه�ا ،وتبينّ
ّ
الق�دم ،وتتكوّن م�ن ثماني فق�رات األوىل
أنها تش�مل جميع العقود املُربم�ة بني املدربني،
واألندي�ة املحرتف�ة أو االتح�ادات ،إم�ا الفقرة
الثاني�ة فتعط�ي تعريف�اً لعقد العم�ل والبنود
األساس�ية التي يجب أن يتضمّنها ،وهو نفس
الس�ياق ال�ذي اعتم�ده الفيفا يف الع�ام 2007
عندم�ا عمّم على االتح�ادات األعض�اء البنود
األساس�ية الدنيا التي يج�ب أن يتضمّنها عقد
الالعب.
وجاءت الفقرة ثالثاً ورابعاً
العقد
احرتام
لتؤكد
حسين جبار
واألس�باب املرشوعة إلنهائه ،يف حني أن الفقرة
واف رضورة االلتزام
خامس�اً تناولت
وبشرح ٍ
ٍ
بمواعيد اس�تحقاق رواتب أو دفعات عقود املدربني ،وأعطت للمدرب الحق
يف إنه�اء عق�ده يف حال ّ
تأخر الس�داد عن املوعد املح ّدد ولش�هرين متتاليني
بضوابط مح ّددة.
وتناول�ت املادة سادس�اً عواقب إنه�اء العقد من دون أس�باب مرشوعة أو
عادل�ة والغرامات الت�ي يتحمّلها الطرف ال�ذي ينقض االلت�زام التعاقدي،
وال�ذي يصل اىل غرامة تعادل  6أش�هر من الرواتب املس�تحقة للمدرب ،مع
مراعاة كون املدرب قد ألتزم عند إنهاء عقده بعقد مع نا ٍد آخر من عدمه.
وامل�ادة الس�ابعة ج�اءت لتعال�ج موض�وع الدي�ون املس�تحقة للمدربني،
ووضع�ت عقوبات تب�دأ بالتنبيه وتصل اىل حد ف�رض غرامة تعادل ضعف
املس�تحقات وق�د تصل اىل م ّدي�ات أبعد كما ّ
نص�ت املادة ثامن�اً وهي منع
النادي من تس�جيل أي العبني ُجدد ،س�واء عىل املس�توى يّ
املحّل� أو الدويل،
ّ
املس�تحقة ،على أن ال تتجاوز ّ
امل�دة القصوى اإلجمالية
حتى س�داد املبالغ
لحظر التسجيل إىل ثالث فرتات تسجيل كاملة ومتتالية.
أما إن كانت العقوبة نتيجة عدم سداد اتحاد معينّ للمدرب فتكون العقوبة
الحرم�ان من الحصول عىل نس�بة مئوي�ة من تمويل التطوير حتى س�داد
االتحاد للمبالغ املستحقة.
ويف ح�ال ك�ون املدرب هو املَدين لن�ا ٍد أو اتحاد فتك�ون العقوبة بمنعه من
أي نش�اط متعلّق بكرة القدم حتى س�داد املبالغ املستحقة عليه ،عىل أن ال
تتجاوز مدة منعه اإلجمالية القصوى ستة أشهر ،مع وضع سقوف زمنية
لتنفيذ القرارات وسداد املستحقات.
يف الخت�ام نتمنى أن تكون ه�ذه اللوائح حافزا ً ملدربينا إلع�ادة بناء بيتهم،
وأقصد هنا رابطتهم عىل أسس علمية لتكون اإلطار التنظيمي الجامع لهم
ّ
واملط�ور لقدراتهم واملُدافع ع�ن حقوقهم خصوصاً وأنن�ا نفتقد يف العراق
ثقافة التنظيم النقابي الريايض.

أكدت لجن�ة التفتيش التابعة للجن�ة تقييم ملفات
«خليج�ي  »25لكرة القدم صعوبة إقامة البطولة يف
العراق.
واك�دت صحيفة البيان االماراتية يف خرب لها تابعته
/املراق�ب العراقي /نقلا عن مصادره�ا؛ أن لجنة
التفتيش رأت عدم اقامة بطولة خليجي  25بس�بب

الظ�روف االمني�ة .واضافت إىل أنه «ت�م إلغاء زيارة
اللجنة للع�راق ،والتي كانت مق�ررة ،كانون الثاني
امل�ايض لتفق�د منش�آت البرصة ،عىل ض�وء بعض
األمور األمنية التي حدثت قبل الزيارة».
واش�ارت الصحيفة اإلماراتية أن «املكتب التنفيذي
التح�اد كأس الخلي�ج س�يعقد اجتماعا ً األس�بوع

وفالح حس�ن وعيل س�ماكة وطالب
فيصل وآخرون».
وقال الكناني أنه «سريش�ح نفس�ه
ملنص�ب النائ�ب الثال�ث م�ن ب�اب
الخبراء ،وس�يكون منافس�ه خالد
كبيان رئيس اتحاد السباحة».
ورج�ح ان «رع�د حمودي س�يكون
خ�ارج الحس�ابات االنتخابي�ة لقلة

ش�عبيته وع�دم املقبولي�ة م�ن قبل
اعض�اء الهيئ�ة العام�ة» ،الفت�ا إىل
ان «اي�اد بنيان هو اقوى املرش�حني
ملنصب الرئاسة».
يذك�ر أن الهيئ�ة العام�ة للمكت�ب
التنفي�ذي صادق عىل تش�كيل هيأة
مؤقتة إلدارة العمل االوملبي يف العراق
برئاسة اكرم العوادي.

صالح :لم نستحق الخسارة أمام نفط الوسط
قال مدرب أربي�ل ،لؤي صالح ،إن
الح�ظ ل�م يحالف فريق�ه ،خالل
الهزيم�ة أمام نفط الوس�ط (-1
 ،)0لحس�اب الجول�ة ال�ـ 24من
الدوري العراقي املمتاز.
وأوضح صالح ،يف)« :فريقنا فعل
كل يشء يف املباراة إال التس�جيل..
فرضن�ا س�يطرتنا ،وكان لدين�ا
م�ا يق�ارب الـ 10تس�ديدات عىل
املرم�ى ،واس�تحوذنا على الكرة
بنس�بة كبرية جدا ،لكن العبينا لم
يوفقوا يف تسجيل الفرص».

وواص�ل« :نف�ط الوس�ط لم تكن
لدي�ه مح�اوالت ،س�وى ركل�ة
الجزاء التي س�جل منه�ا الهدف،
ولم يس�دد أي كرة على املرمى..
لك�ن هذا حال كرة الق�دم ،أحيانا
ال تك�ون منصف�ة ،وتخسر رغم
أفضليتك».
وأض�اف« :املباريات املقبلة مهمة
وعلينا التعويض ..سنواجه فريق
الس�ماوة يف ملعب�ه ،ونأم�ل أن
نعوض الخسارة ،من أجل تحسني
موقعنا يف الئحة الرتتيب».

أندية بلجيكا تصوت لصالح االندماج مع الدوري الهولندي
صوتت أندية دوري الدرجة األوىل البلجيكي
لكرة الق�دم لصالح االندم�اج مع الدوري
الهولندي املمتاز يف مسابقة مشرتكة تحت
شعر «بيني لييج».
وذك�رت رابطة ال�دوري البلجيكي «كانت
هن�اك مس�اندة باإلجم�اع ملن�ح اإلج�راء
املحتمل لبيني لييج كل الفرص املمكنة».
وأض�اف البي�ان ال�ذي ج�اء بع�د اجتماع

ش�اركت ب�ه األندية ال�ـ 25املعني�ة «هذا
الطموح للمس�تقبل يرتكز على الطموح
الريايض ألندية القمة والحاجة لالستقرار
االقتصادي لألندية املحرتفة األخرى».
وم�ن املق�رر أن تس�اهم أندي�ة ال�دوري
البلجيك�ي بش�كل نش�ط يف تأس�يس
مسابقة الدوري الجديدة ،والتي تردد أنها
ق�د تتكون من  18فريق�ا من بينها عرشة

الرياضية

أندية هولندية وثمانية أندية بلجيكية.
وم�ن املق�رر أن تتضم�ن قائم�ة األندي�ة
الهولندية ،أياكس أمستردام وإيندهوفن
وفين�ورد والكمار بينم�ا يتصدر أندرلخت
وكلوب بروج وس�تاندرليج وجينك قائمة
األندية البلجيكية.
ول�م يت�م بع�د اس�تعراض آراء األندي�ة
الهولندية عىل غرار بما جرى يف بلجيكا.

الخميس  18آذار 2021
العدد 2548
السنة
الحادية
عشرة

جوارديوال :السيتي يطالبني بلقب دوري االبطال منذ عامي األول

أشاد بيب جوارديوال مدرب مانشسرت
س�يتي بالتفاه�م بين قلب�ي الدفاع
د ي�ا ز
ر و ب�ن

وجون ستونز بعد الفوز عىل بوروسيا
مونشنجالدباخ يف دوري أبطال أوروبا
لك�رة القدم يوم الثالثاء وقال إن هذه
الرشاك�ة كان�ت مؤث�رة يف املسيرة
الرائعة للنادي يف الفرتة األخرية.
وبل�غ س�يتي دور الثمانية يف دوري
األبطال للموسم الرابع عىل التوايل
عق�ب الف�وز  0 -2على الن�ادي
األملاني ليتف�وق  0 -4يف مجموع
مباراتي الذهاب واإلياب.
ولم يستقبل فريق جوارديوال أي
هدف يف دوري

األبط�ال من�ذ الجول�ة االفتتاحي�ة يف
دور املجموعات أمام بورتو يف ترشين
األول لتم�ر بذلك أكثر من  11س�اعة
من اللعب بشباك نظيفة.
وق�ال جواردي�وال «اس�تقبلنا هدف�ا
واح�دا فق�ط أم�ام بورتو وه�ذا أمر
مذهل .ال يمك�ن أن ننكر الدور الرائع
لروبن وجون يف مس�اعدة الفريق عىل
امليض قدما هذا املوسم».
وخرج سيتي من دور الثمانية يف آخر
ثالثة مواس�م أمام ليفربول وتوتنهام
هوتس�بري وأوملبيك ليون عىل الرتتيب،

ويش�عر امل�درب اإلس�باني بالضغط
لتحقيق النج�اح يف البطول�ة القارية
هذه املرة.
وق�ال جواردي�وال «منذ عام�ي األول
هنا ،أبلغوني أن�ه يجب الفوز بدوري
األبطال .هذا ضغط علينا باس�تمرار
لكني غير مهت�م بذلك».وتاب�ع «إذا
كنت تستحق ذلك من الجانب الكروي
فإن�ك تتأهل .أن�ا ال أفكر يف التأهل إىل
ال�دور قب�ل النهائي .أفك�ر يف خوض
مباراة قوية يف ذهاب (دور الثمانية)
ثم بع�د ذلك خ�وض مب�اراة قوية يف

راموس يقترب من حسم
مستقبله مع الريال
بات سريجيو راموس ،قائد ريال مدريد ،عىل أعتاب حسم مصريه
مع النادي امللكي ،بحسب تقرير صحفي.
ً
فوفقا لربنامج «تشيرنجيتو» اإلسباني ،سريد راموس عىل ريال
مدري�د بقراره النهائي ،س�واء كان سيرحل أو س�يجدد عقده،
خالل األيام القليلة املقبلة.
وكان�ت تقارير إس�بانية قد أكدت أن الن�ادي امللكي،
ال زال حازمً �ا بش�أن ع�رض التجدي�د ،حي�ث يقدم
لرام�وس عق� ًدا مل�دة عامني ،م�ع تخفي�ض راتبه
بنس�بة  ،%10بينما يريد النجم اإلسباني الحصول
عىل راتبه كما هو.
يذكر أن راموس ساهم يف صعود املريينجي
لدور الـ ،8يف دوري أبطال أوروبا ،بالفوز
عىل أتاالنتا يف مب�اراة إياب ثمن النهائي
( ،)1-3بعد االنتصار ذهابا (.)0-1

اإلياب».
وستس�حب قرع�ة باقي منافس�ات
البطولة القارية يوم الجمعة املقبل.
ويلعب س�يتي ،الذي يتص�در الدوري
اإلنجلي�زي املمتاز بف�ارق  14نقطة
ع�ن أق�رب منافس�يه مانشستر
يونايت�د ،يف ضياف�ة إيفرت�ون يف دور
الثمانية لكأس االتحاد اإلنجليزي يوم
السبت قبل التوقف الدويل.
وس�يعود س�يتي بعد ذلك إىل الدوري
املمت�از بمواجه�ة ليستر س�يتي يف
الثالث من نيسان.

أعل�ن ن�ادي إيفرت�ون س�ابع ال�دوري
اإلنكليزي لكرة الق�دم أن حارس مرماه
ال�دويل ج�وردان بيكف�ورد ل�ن يخوض
املباري�ات الثلاث ملنتخ�ب بلاده ضمن
تصفيات ق�ارة أوروب�ا املؤهلة إىل كأس
العال�م  FIFAقطر  ،™2022إثر تعرضه
إلصاب�ة يف عضل�ة البط�ن املائلة.وق�ال
النادي اإلنكليزي إن بيكفورد« :س�يبقى
تح�ت رعاية الطاقم الطبي للنادي خالل
فترة التوقف الدولية» ،بدال من مواجهة
س�ان مارين�و وألباني�ا وبولن�دا.وكان
بيكفورد البالغ من العمر  27عاما ً خرج

يف الدقيقة  43خالل مب�اراة فريقه التي
خرسه�ا أمام برينلي  2-1يف املرحلة 28
من الدوري اإلنكليزي املمتاز.
وس�يغيب الحارس الدويل عن الدور ربع
النهائ�ي للكأس املحلية أمام مانشستر
س�يتي متصدر ال�دوري الس�بت املقبل،
إضافة اىل مباريات منتخب بالده الدولية
أمام س�ان مارينو يف  25الش�هر الحايل،
وألباني�ا يف  28من�ه وبولن�دا يف  31من�ه
ضمن املجموعة التاسعة من التصفيات
املؤهلة للمونديال القادم.ولعب بيكفورد
دورا ً ب�ارزا ً يف وص�ول منتخب «االس�ود

يتج�ه الفيفا إلق�رار تقنية «التس�لل اآليل» يف
مالعب كرة القدم ،حسبما ذكر تقرير صحفي
إنجليزي.
ً
ووفق�ا لصحيف�ة «ديلي مي�ل» الربيطاني�ة،
ستلغي التقنية الجديدة األسلوب املتبع حال ًيا،
بالحك�م عىل التس�لل م�ن عدمه باس�تخدام
الفار.
ويعتم�د النظ�ام الح�ايل ،على رس�م خطوط
بتقنية الفيديو لكش�ف التس�لل ،إال أن النظام
الجديد س�يكون مش�اب ًها لتقنية خط املرمى،
ثوان قليلة بشكل آيل.
وسيعلن القرار خالل
ٍ
وأش�ارت الصحيفة إىل أن الفيف�ا ،جرب هذه
التقنية يف كأس العالم لألندية األخرية ،وسيعلن
خالل األيام القليلة املقبلة عن النتائج.
وأوضح�ت «ديلي مي�ل» أن «التس�لل اآليل»،
سيبلغ الحكم املساعد بالقرار عىل الفور ،دون
الحاجة إىل االنتظار عدة دقائق ملراجعة اللعبة.
ويٌتوقع إقرار التقنية بش�كل كامل من جانب
الفيفا ،يف  ،2022قبل مونديال قطر ،لكنها لن
ُتطب�ق يف الدوري اإلنجلي�زي املمتاز ،قبل عام
.2023

ب�ات نادي تش�يليس أح�د املنافسين بقوة عىل
التعاقد م�ع النرويجي إيرلين�ج هاالند ،مهاجم
بوروسيا دورتموند ،خالل الصيف املقبل.
ً
ووفقا لصحيفة «إكسبريس» الربيطانية ،فإن
رومان أبراموفيتش ،مالك تشيليس ،يتعامل مع
صفق�ة هاالند على أنها مهمة ش�خصية له يف
الصيف املقبل.
وأش�ارت إىل أن أبراموفيت�ش س�يفعل كل ما يف
وسعه لنقل هاالند إىل «ستامفورد بريدج» ،حيث
ً
عرضا من الصعب رفضه.
سيقدم لدورتموند
وذكرت أن ريال مدريد وباي�رن ميونخ مهتمان
ً
أيض�ا بهاالن�د ،لكنهما يفضلان االنتظار حتى
صي�ف  ،2022لحس�م الصفق�ة ب�ـ 64ملي�ون
إسرتليني فقط (قيمة الرشط الجزائي).
وأوضحت أن تش�يليس س�يكون لديه ميزة عىل
الريال والبافاري ،ألنه مس�تعد لحس�م الصفقة
عىل الفور يف الصيف املقبل.

ذكر تقري�ر صحفي ،أن هناك كالس�يكو مرتقب
بني ريال مدريد وبرش�لونة خارج امللعب ،للظفر
بجه�ود صفق�ة دفاعي�ة جدي�دة ،يف املريكاتو
الصيف�ي املقبل.وحس�ب صحيف�ة «مون�دو
ديبورتيف�و» ،ف�إن ري�ال مدري�د وبرش�لونة
يتطلع�ان لض�م الفرنسي إبراهيم�ا كونات�ي،
مدافع اليبزيج ،يف الصيف املقبل.
وأضاف�ت أن كوناتي ،البالغ م�ن العمر  21عامً ا،
نج�ح يف ني�ل إعج�اب املدربين زي�ن الدي�ن زيدان
ورونالد كومان.

الثالث�ة» اىل ال�دور نص�ف النهائ�ي يف
مونديال روس�يا  2018حيث خرس أمام
كرواتيا  2-1بع�د التمديد ،قبل أن يحتل
املركز الرابع بخسارة ثانية أمام بلجيكا
بهدفين نظيفين.ويف ظل ه�ذا الغياب،
من املرج�ح أن يتنافس عىل الوقوف بني
الخشبات الثالث نيك بوب حارس برينيل
ودين هندرس�ون ال�ذي يدافع عن عرين
مانشسرت يونايتد.
وسيعلن مدرب انكلرتا غاريث ساوثغيت
تش�كيلته للتصفيات يف وقت الحق خالل
األسبوع الحايل.

الفيفا يقترب من اطالق
تقنية «التسلل اآللي»

تشيلسي يدخل
المنافسة بضم هاالند

صراع بين برشلونة والريال للتعاقد مع كوناتي

االصابة تبعد بيكفورد عن منتخب «االسود الثالثة»
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وأوضح�ت الصحيف�ة أن كونات�ي يتمي�ز بالق�وة
البدنية وإجادة ألعاب الهواء ،حيث يبلغ طوله 194
ً
س�نتيمرتا ،كما يتقن الخروج بالكرة من الخلف إىل
األمام.
وعانى إبراهيما كوناتي من مشاكل بدنية مستمرة،
مما حرمه من املش�اركة يف معظ�م مباريات ناديه
اليبزيج يف البوندس�ليجا هذا املوس�م ،حيث ظهر يف
 9مباريات فقط حتى اآلن.ويتمتع الالعب الفرنيس
باهتمام آرس�نال ً
أيضا ،والذي يستعد للتعاقد معه،
بناء عىل رغبة مدربه ميكيل أرتيتا.

كيلر :تنظيم قطر
للمونديال ليس القرار األفضل
ال يشعر فريتز كيلر ،رئيس االتحاد األملاني لكرة القدم ،بالسعادة إزاء اختيار
قطر الستضافة كأس العالم  ،2022معتربا أنه «ليس القرار األفضل».
وأوضح كيلر ،يف مقابلة مع ش�بكة «س�كاي» ،أنه يعتقد أن اإلجراءات كلها
«لم تتسم بالشفافية الكاملة» ،وأن شعوره «ليس جيدا» حيال البطولة.
وأض�اف «عالوة عىل ذلك ،أرى مباريات تقام ألس�باب تتعلق باالس�تدامة..
عندم�ا تش�يد بضعة اس�تادات يف مكان م�ا يف الصحراء ،ول�ن تكون هناك
حاجة إليها بعد ذلك».
وفازت قطر بحق استضافة كأس العالم يف  ،2010بنا ًء عىل تصويت االتحاد
الدويل لكرة القدم (فيفا).
م�ن ناحي�ة أخرى ،أكد كيلر أنه سيرتش�ح «ب�كل تأكيد» لوالي�ة جديدة ،يف
رئاسة اتحاد الكرة األملاني ،بعد انتخابه للمرة األوىل يف .2019

اليونايتد يؤكد تعافي المصابين
قبل مواجهة ميالن
تلق�ى النرويج�ي أويل جونار سولس�كاير ،مدرب
مانشستر يونايت�د ،دفع�ة رباعية قب�ل مواجهة
ميالن ،اليوم الخميس ،يف إياب ثمن نهائي الدوري
األوروبي.
ً
فوفقا لصحيفة «ذا صن» الربيطانية ،ش�ارك كل
من بول بوجبا وإدينسون كافاني ،العبا مانشسرت
يونايتد ،يف التدريبات الجماعية.
ً
أيضا جاهزية العب الوسط الهولندي،
كما تأكدت
دوني فان دي بيك ،والحارس اإلس�باني دافيد دي
خيا ،للسفر مع الشياطني الحمر إىل إيطاليا.
لك�ن يف املقاب�ل ،ذكرت الصحيفة أن سولس�كاير
لديه ش�كوك ،حول حالة العب�ه الفرنيس ،أنتوني
مارسيال ،الذي تعرض إلصابة يف مباراة الذهاب.
وأضافت أنه إذا تحس�نت حالة مارس�يال ،سيبدأ
مباراة ميالن من عىل مقاعد البدالء.
وكانت مب�اراة الذه�اب ،التي أقيم�ت عىل ملعب
«أول�د تراف�ورد» ،ق�د انته�ت بتعادل مانشستر
يونايتد وميالن (.)1-1

الثقافـي

مختارات من أقوال المشاهير
اإلمام عيل «عليه السالم»
أك�رم ضيف�ك وإن كان حقرياًُ ،
وقم عىل مجلس�ك
ألبيك ومعلمك وإن كنت أمرياً.
ً
رح�م الله امرءا ً أحي�ا ّ
حقا ً وأم�ات باطال ودحض
الجور وأقام العدل.
إذا أحبّ الله عبدا ً ألهمه حسن العبادة.
فقد البرص أهون من فقد البصرية.
أحس�ن الكالم م�ا ال تمجّ �ه اآلذان وال ُيتعب فهمه
األفهام.
اح�ذر ّ
كل قول وفع�ل يؤ ّدي إىل فس�ــــاد اآلخرة
وال ّدين.
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أبيات خالدة في الذاكرة
الجواهري
شممت تربك ال زلفى وال ملقا
ورست قصدك الخبّا ً والمذقا
وما وجدت إىل لقياك منعطفا
إال إليك وال ألفيت مفرتقا ً
هاو تنازعه
كنت الطريق إىل
ٍ
نفس تس ّد عليه دونها الطرقا
وكان قلبي إىل رؤياك بارصتي
حتى اتهمت عليك العني والحدقا
شممت تربك أستاف الصبا مرحا
والشمل مؤتلفا ً والعقد مؤتلقا
ورست قصدك ال كاملشتهي بلدا
لكن كمن يتش ّهى وجه من عشقا
قالوا دمشق وبغداد فقلت هما
فجر عىل الغد من أمسيهما انبثقا

صحيفة-يومية-سياسية-عامة
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مضامينها معبأة في روحه المتزودة من قواميس المحبة

« أرجوحة القمر» قصائد عن عزلة الشاعر الملتهبة بأصوات الحنين الداخلية للوطن
املراقب العراقي /املحرر الثقايف...
ي�رى الناق�د قاس�م م�ايض ان
ديوان « أرجوحة القمر « للشاعر
املصيف�ي الركابي ول�د من رحم
التجارب والعالق�ات االجتماعية
الت�ي أخذت�ه إىل ه�ذا العال�م .
ليصدح صداه يف ه�ذا األفق الذي
اختاره يف عزلته امللتهبة بأصوات
الحنين الداخلي�ة  ،ه�ل لفقدانه
الوطن أم لفقدانه الحبيبة  ،حتى
أصبح�ت طالس�م قصائ�ده غري
واضحة للعيان.
وقال مايض يف قراءة نقدية خص
أنين
به�ا (املراق�ب العراق�ي)ك
ٍ
مكثف يسري ببطء وكأنه يحارص
ذلك الش�اعر « املصيف�ي « الذي
تخطى الستني من عمره ،فحمل
كلم�ة الح�ب حت�ى بات يرس�ل
اش�اراته اىل ه�ذا العال�م  .والذي
يحم�ل» الح�ب « بين ثنايا قلبه
حتى أنه راوغ فلسفة الحب التي
ب�دأت عند اإلغري�ق  ،حيث كانوا
يرون أن الحب هو من الدعامات
األساسية للفلسفة .
وأض�اف :ان الش�اعر « املصيفي
« م�ن مفهومه الروح�ي يف أعىل
سماته ليصنع لنا أقبية مختلفة
بقصائ�ده وش�ذاها ،باعتب�ار
الح�ب متمي�زا ع�ن غيره وهو
م�ن العواط�ف الهائج�ة وذل�ك
إحتوته عىل جميع املشاعر .وهو
حاجة إنس�انية عظيمة تعادل يف
مفهومها معنى الحياة .

نداء قلب اهوج
علي الوائلي
انهض
ايها املحتاط خوفا ً
مزق اقنعة ُ
الذعر
تشبث بخيوط شمس ٍ
ارتمت بني جنبيك
الليل يراكم امتعته
وصدرك املزدحم
بات محطة يائسة
ال يغادرها املسافرون
؛
ْ
إق َتلِع عصا الربدي
ٌ
ناي اصلها،،،اعزف
اطلق صوتها املحبوس
مذ جف هورها الزاهر
؛
انه النداء،،،
يشق الغيم مُ عربدا ً
عىس ان ينجيل الغبار
عن اذنك الصماء
؛
قرأتها قبل تكويني
عىل الواح الرقيم
الخائفون ال يرون النور
وان احاطتهم،،،
شموس الله اجمعها
؛
رّ
كس قيود رأسك
دعه يغادر
افالكه البعيدة
فمازال الصرب يا صاحبي
يرتدي عباءة الخوف
هربا ً من اصوات الطبول

« حملت  ،غرانيق العال  ،رس�ائيل
إليك  ،يا ترى هل وصلت  ،وقبلت
قدمي�ك « ص  ،124هذا الش�عر

ولد من رحم التجارب والعالقات
االجتماعي�ة التي أخذت�ه إىل هذا
العال�م  .ليص�دح ص�داه يف ه�ذا

األف�ق ال�ذي اخت�اره الش�اعر
العراق�ي « الركاب�ي « يف عزلت�ه
امللتهبة بأصوات الحنني الداخلية
 ،هل لفقدان�ه الوطن أم لفقدانه
الحبيبة  ،حتى أصبحت طالس�م
قصائ�ده غير واضح�ة للعيان ،
وتفرس حس�ب مفهموم القارئ
 ،وهي صور ش�عرية أس�س لها
يف ديوان�ه املعن�ون « أرجوح�ة
القم�ر» الص�ادر م�ن مؤسس�ة
ثائر العصام�ي  -بغداد وهو من
القط�ع املتوس�ط ويق�ع يف 124
صفحة .
وأش�ار اىل ان ه�ذا الدي�وان «
أرجوح�ة القم�ر « ذو مضامين
معبأة يف روحه الت�ي تزودت من
قواميس املحب�ة .حتى أنه غاص
يف مجمل ما رآه يف هذه الفس�حة
م�ن حيات�ه .تصوي�رات متألقة
جعله�ا تنط�ق على صفح�ات
هذا الديوان ال�ذي يضم أكثر من
«مائ�ة وعرشين قصي�دة « حتى
عبر عنه�ا يف مس�احات ح�رة
لتش�كل له حاضنة إبداعية لهذه
الصفحات الورقية .
« ان�ت امرأة ُ ،القضاء والقدر  ،و
أس�ميتك ليلي�ث آدم  ،ال بل أنت ،
مش�كاة الله  ،قب�ل خلق البرش «
ص ، 14حتى أج�ده يذهب بعيدا
لعامله الفلس�في الذي ش�كل كل
رؤاه لعال�م امل�رأة ال�ذي يختب�ئ
يف داخل�ه أم لعال�م الوط�ن الذي
ش�كل ل�ه قضية وأصب�ح ينئ له

المصيفي الركابي
عرب منظومة معرفية وفلس�فية
تمثل�ت يف قصائ�ده  ،وهو يوجه
عدة اسئلة مغرقة يف امليتافيزيقا
من خالل هذا التحش�يد الواضح
يف تأمالته التي أراد إيصالها .
وأس�تطرد :يق�ول « ش�مس
التربيزي « إذا كنت تريد الوصول
إىل الح�ب توق�ف ع�ن كون�ك ،
رخام�ا يف القص�ور  ،ك�ن تراب�ا
وتنمو الورود يف حضنك « .
عوال�م نصوص�ه الش�عرية
الخاص�ة الت�ي انطل�ق الش�اعر
والقاص « املصيفي « لرتسم فيها
روع�ة البالغ�ة لتحل�ق يف فضاء
البيان األدبي  ،يبدو أنه أكتش�ف
ما يحيطه من تكلس�ات للوضع
الراه�ن وم�ا يفعل�ه البعض من

قاسم ماضي
أنباء س�كان ه�ذه األرض  ،حتى
عىل صوت�ه وقال كلمت�ه يف هذه
الدي�وان  ،ويس�تطيع كل من�ا
تلمس ألفاظ لصيقة بما شاهده
 ،مؤكدا أن كان�ت الطبيعة عنده
هي اإلطار  ،فالحب هو الجوهر.
«والعصر  ،وتراتي�ل الفج�ر ،
والغس�ق  ،و ُ
رب الفل�ق  ،أحبه�ا
الف مرة « ص166
وبالت�ايل ش�اعرنا « املصيف�ي «
ال�ذي قس�م حقول�ه الداللية اىل
عدة حقول مستفيدا من تاريخه
ورؤاه الفكري�ة حت�ى دخ�ل
بالتناص الذي غلب عليه الطابع
الديني ال�ذي وظفه من نصوص
الق�رآن الكري�م  ،فكلمة التناص
بمعن�ى االتصال وهذا ما س�عى

«االغتراب الصوفي األندلسي» ابن عربي نموذجا
املراقب العراقي /متابعة...
صدر كت�اب ” االغرتاب الصويف
األندليس” ،للباحث املغربي عيل
ك�رزازي وهو مرشوع دراس�ة
وصفي�ة موضوعاتي�ة لظاهرة
االغرتاب عند متصوفة األندلس
 ،م�ع الرتكي�ز على اب�ن عربي
كنموذج .
وانطل�ق الباح�ث يف دراس�ته
ه�اذه م�ن تقدي�م توصي�ف
نق�دي ملصطلح�ي االغتراب
والتصوف ثم اس�تعرض األبعاد
السوس�يوثقافية الت�ي أفرزت
ظاه�رة االغتراب يف املجتم�ع
األندلسي ،و ثن�ى بالتط�رق
ألنم�اط االغتراب الت�ي مازت
الخط�اب الص�ويف :اغتراب
مكان�ي /وج�ودي  /مع�ريف
مشيرا إىل أن الص�ويف األندليس
عاش تجرب�ة االغرتاب بامتالء،

ويف نف�س اآلن عمل جاهدا عىل
التحل�ل م�ن س�طوتها ليحقق
ه�ذا املجاز م�ن االنفص�ال إىل
االتصال عرب رحلته الوجودية/
املعرفي�ة ،والت�ي ص�اغ م�ن

خالله�ا رؤيت�ه للح�ب اإللهي،
حيث ال�ذات اإلنس�انية تعاني
تجربة االغرتاب من خالل إدراك
انفصالها ع�ن العالم األريض/
الواقع�ي ،وس�عيها بالت�ايل

قصتان قصيرتان
زينب فخري

بؤس الذكريات

كاملعتاد خرج من بيته ،وابتسامته العريضة ال تفارق محيّاها ،كاشفة عن أسنانه
ش�ديدة البياض ،استقل س�يارة أجرة متوجها ً إىل عمله ،يف اشارة املرور الضوئية،
رص�د حركة صبي�ان وفتيات يحملون أش�ياء يندس�ون بني فراغات الس�يارات..
رزق..
رؤوسهم تتحرك هنا وهناك بانتظار نداء ٍ
ملح من بينهم طفالً قذف بنفس�ه عىل سيارة فارهة مجاورةَّ ،
رش نافذتها بسائل
من قنية ملونة يحملها وتناول فرشاة صغرية بيده ورشع يمسح النافذة من األعىل
لألس�ف ،وبحركة رسيعة انتقل للجانب اآلخر من السيارة ليكمل تنظيفها بإتقان
ش�ديد ،منحه صاحب الس�يارة مبلغاً؛ أخذه الصغري برسع�ة خاطفة ووضعها يف
جيب بنطاله املمزق املتسخ..
أرسل الشاب نظراته إىل اآلفق ،وردد يف نفسه:
 هل هو يتيم األمّ؟!أت�راه يعيش مع زوج�ة أب؛ لترتكه يرت�دي مالبس رثة ،ويخرج صباح�اً؛ ليلتقط
رزقه؟!
تطعمه رضبا ً وتس�قيه علقم�اً ..وترتكه ين�ام بمفرده يف غرفة مظلم�ة ،أتعاقبه
بالجلد بالسوط عند خروجه متسلالً للعب مع أقرانه ؟!
مثيل أنا عندما ُ
كنت صغرياً!

قطرة

ُ
الرصيف والش�ارع ،انظر لرج�ا ٍل بيدهم أعواد
حج�ر بني
كن�ت منزوي�ة عىل كتل ٍة
ِ
ٍ
آثار قريبة مني ترافقهم س�يارات تقذف س�يوالً من املاء،
بإبعاد
منهمكون
طويلة
ٍ
تخرتق مس�امعي حينا ً أصوات امل�ارة« :هنا وقع» ث َّم يمض�ون! وحينا ً آخر عيون
املحتش�دين املندلقة باألىس والحزن لكن الطريق يثريهم؛ فيكملوا املسري متمتمني
مبتعدين!
عالق�ة يف هذا البقع�ة ،بعيدة عن أجزائي! ل�م اتحرر مثل أقراني كش�عاع من نور
يتألأل وقت الغروب يف فضاء ساحة الطريان ،محلقني بحري ٍة لم يع ّد يشغلهم الربح
قطع من الثياب العتيقة وال عدد أكواب الشاي الساخنة!
من بيع
ٍ
لك�ن مَ ْن يخبر الكهول والعيال املرس�لني نظراته�م بلهفة إىل الطري�ق لنعود لهم
بالخبز والدواء أن ركب الفقراء ينتظر املزيد!

الس�تعادة وجوده�ا الحقيقي
من خالل اتصالها بعاملها األول،
وهو ما سيجعل مسار تجربتها
ككل موس�وما بالحنين األوار
لهذا العالم.
ولم يفت الباح�ث الوقوف عند
الخصائ�ص الجمالي�ة والفنية
للكتاب�ة الصوفي�ة م�ن خلال
إب�رازه لالبع�اد الرمزي�ة للغ�ة
والخي�ال الصوفيني ،ويف األخري
المس البعد االنس�اني والكوني
الذي وس�م التجرب�ة الصوفية
وفتحه�ا عىل آف�اق رحبة تعود
به�ا إىل األص�ل الوج�ودي ،ذلك
ال�ذي تس�تند الي�ه كل األديان
واملعتق�دات بم�ا ه�و أس�اس
العالق�ة بين األن�ا ( الخل�ق)
واآلخ�ر( الحق) ،وه�ي العالقة
الت�ي تنبن�ي على الحــ�ب
واملعرفة.

إليه « املصيفي « عرب أدواته التي
الزمته  ،و التن�اص الديني يعني
تعالق النص�وص بعضها ببعض
ك�ي يجع�ل م�ن قصيدت�ه أداة
يطوعه�ا مل�ا يريد قوله وارس�ال
فح�وى مفردات�ه  ،والتن�اص
عملية وراثي�ة للنصوص والنص
املتناص  ،كما جاء يف عدة قصائد
منه�ا « أحبه�ا ال�ف م�رة « و «
دعينا نرجم الش�يطان « وغريها
من القصائد يف هذا الديوان .
واوض�ح :يق�ول « محمد فتاح «
وه�و الذي يعرف ع�دة تعريفات
للنص حس�ب توجهات معرفية
ومنهاجي�ة مختلف�ة  ،فالن�ص
إذن مدون�ة ح�دث كالم�ي ذي
وظائف متعددة « ولهذا إش�تغل

على قصائ�ده ب�كل وس�ائله ،
بإعتب�ار القصي�دة هي وس�يلة
فنية لتوصي�ل املعاني عن الحياة
 ،والكون بالشكل الذي أراده .وقد
أعتم�د « املصيف�ي « يف معظ�م
قصائد هذا الديوان عىل املستوى
الصوتي الذي انطلق منه .
«يجلون  ،الالت  ،والعزى  ،ومناة
 ،وهن من صن�ع أيديهم  ،فكيف
بي  ،وقد رسمك  ،الله بتأن « 120
وله�ذا يقول عن�ه الناقد املرصي
املع�روف « حس�ني التهام�ي «
من املالحظ أن الش�اعر يجنح يف
هذا النص بحبيبته  ،عندما يعقد
املقارن�ة املب�ارشة بين جماله�ا
الش�بيه بالقم�ر وبين نج�وم
الس�ماء املتأللئة  ،لكن شتان بني
القمر والنجوم .
وختم :يقي أن نذكر أن الش�اعر
كان ق�د أص�در  ،بين الحقيق�ة
والخي�ال  ،ني�ازك -مجموع�ة
قصصية  ،هواجس ثملة  -ديوان
ش�عر  ،ذات خدر -ديوان ش�عر ،
فراش�ات ملون�ة  -ش�عر هايكو
 ،أطيار املواس�م األربعة  -ش�عر
هايك�و  ،أثداء الطبيعة -ش�عر ،
صدر له كتاب مشترك مختارات
الش�عر أقوى م�ن الكوفي�د ،65
كتابان يف كتاب -ق.ق.ح مشرتك
،قص�ص عربي�ة قصيرة ج�دا
مشترك مع  11كاتب عربي .وال
ننىس فهو أول م�ن طبع كتب يف
شعر الهايكو يف العالم العربي .

« البطل اإلشكالي في مسرودات احمد خلف»
نظرة بنيوية تكوينية

املراقب العراقي /متابعة...
ص�در عـــ�ن دار الورش�ة
الثقافي�ة يف بغ�داد 2021
كتاب النقد األدبي املوسوم (
البطل اإلشكايل يف مرسودات
احم�د خلــــ�ف \ نظ�رة
بنيويــــة تكوينية يف ستة
نصــــ�وص روائيــــ�ة)
للناق�د احمــــ�د عـــواد
الخزاعي.
تناول الكتاب ستة نصوص
روائي�ة للروائ�ي العراق�ي
أحم�د خل�ف  ..حيث س�لط
الضوء عىل ش�خصية البطل
اإلش�كايل بصفت�ه العنصر
الفع�ال يف إدارة الصراع
داخل أحداث هذه النصوص،
وتباينت انواعهتبعا ً لطبيعة
الش�خصيـــــــة ( الناقد

 ،الناق�م ،العضوي ،املهزوم،
الش�قي) ..شملت النصوص
( رواي�ة الخ�راب الجمي�ل،
رواي�ة م�وت االب ،رواي�ة

الحلم العظيم،رواية تسارع
الخط�ى ،رواي�ة الذئاب عىل
االبـــــ�واب ،رواي�ة ن�داء
قديم).

موسوعة «مشاهير الثقافة العراقية»
وجدان عبد العزيز
وتعتبر دائ�رة مع�ارف عام�ة ح�ول
موضوع�ات املعرف�ة اإلنس�انية ،أو
متخصص�ة يف موضوع معني ،ويغلب
عىل معلوماتها االختصار ،وتعتمد عىل
دقة التنظيم بحسب الرتتيب الهجائي
ليس�هل عىل املس�تفيد الرج�وع إليها
بأقل جه�د ،أو يكون الرتتيب حس�ب
املوضوع�ات ،والش�ك تهت�م ال�دول
املتقدم�ة باملوس�وعات ويلج�أ إليها
الن�اس يف جميع أنح�اء العالم للتزود
بمعرفته�ا ،م�ن ه�ذا املنطل�ق حاول
الفنان الباحث سعد السعدون جمع يف
موس�وعته عدد من االدباء والباحثني
تناول فيها سيرهم الثقافية واراؤهم
النقدية ،واسماها موسوعة (مشاهري
الثقاف�ة العراقي�ة) ،واليخف�ى ان
الثقاف�ة العراقي�ة ُتعتبر واح�دة من
أقدم الثقافات يف العالم تاريخياً ،كون
الع�راق هو امل�كان الذي يطل�ق علي ِه
قديم�ا ً بالد م�ا بني النهري�ن وموطن
نش�أة الحض�ارات القديم�ة ،والت�ي
تركت أثره�ا الواضح على حضارات
العالم (يف اخرتاع الكتابة املس�مارية،
وتخطيط امل�دن ،وتطور علم القانون
يف العال�م القدي�م) ،فه�و بل�د يمتلك
تراث غني ج�دا ..ومن املع�روف عنه
كثرة الشعراء ،والرسامني ،والنحاتني
في�ه ،وم�ن بينهم من يعتبر األفضل

صدرت موس��وعة (مش��اهري الثقافة العراقية) للفنان
والكات��ب س��عد الس��عدون والحقيق��ة ان الموس��وعة
بص��ورة عامة جهد ثق��ايف يحتاج للص�بر والتأين ويقوم
بتأليفها وترتيبها مؤلف واحد او عدة مؤلفني،
يف العال�م العربي ،وبعضه�م األفضل
على املس�توى العامل�ي ،ويحتض�ن
العراق ويحتفل بإنج�ازات ماضيه يف
العرص البابيل واآلش�وري والسومري
واألكدي ،حيث تؤكد اآلثار املكتش�فة

عن حضارة عريقة س�ادت ،ثم بادت
يف وادي الرافدين ،وعثر عىل الكثري من
آثار اآلشوريني والسومريني يف العراق،
فالع�راق كان يوم�ا ً مه�د الحض�ارة
القديمة يف بالد ما بني النهرين وثقافة

س�ومر ،حيث تم فيه اختراع الكتابة
والعجل�ة ،وتنتشر يف الع�راق أماكن
أثرية كثرية تحتوي عىل مباني ضخمة
تسمى الزقورة ،وهي عبارة عن معابد
مدرجة ،كانت تبنى يف سوريا والعراق
ومن أشهر الزقورات عامليا ً هي زقورة
أور يف الع�راق ق�رب مدينة النارصية،
وزق�ورة عقرق�وف ق�رب العاصم�ة
بغ�داد ،ويبلغ عددها حوايل  28زقورة
يف الع�راق ،ووص�ل مجد ه�ذا البلد اىل
أوَج�ه يف عه�د الحض�ارة االسلامية
واصبح�ت بغداد العاصم�ة من اغنى
الحض�ارات يف العالم ،من هذا املنطلق
ب�ذل الباح�ث الس�عدون الكثير من
الجهد يف التحري عن املعلومة ،وجهدا
مضنيا يف مطاردة االدباء واملبدعني يف
اقتن�اص املعلومة والرأي ،واس�تطاع
جمع معلومات مخترصة من االسماء
الثقافي�ة العراقي�ة املعروف�ة على
مس�تويات متقدم�ة ،وكان يضع مع
االس�ماء املعروف�ة معلوم�ات مهمة
تفي�د الق�اريء البس�يط والباح�ث
املتم�رس مع�ا ،لهذا تعترب موس�وعة
(مش�اهري الثقاف�ة العراقي�ة) ،جهد
ثقايف رف�د املكتبة العربي�ة والعراقية
بمعلوم�ات ثقافي�ة مختصرة تفيد
الق�اريء العرب�ي والباح�ث معا من
خلال الص�ور امللون�ة واملعلوم�ة
املعرفية.
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من اقوال االمام علي ( عليه السالم )
والظلم فإ ّنه أكبر المعاصي ،وإنّ ّ
إيّاك ّ
الظالم لمعاقب يوم القيامة بظلمه.
إيّاك ومصادقة األحمق فإ ّنه يريد أن ينفعك فيضرّك.
ً
صديقا حتى يحفظ أخاه في ثالث :في نكبته وغيبته ووفاته.
ال يكون الصّ ديق
الخميس  18آذار  2021العدد  2548السنة الحادية عشرة

شعبان المعظم يتزين باالقمار الثالثة
بسم اهلل الرحمن الرحيم

القسم االول

تميّز يوم الثالث والرابع والخامس من شعبان المعظم
رجال كانوا من التأريخ عظماءه ومن اإلسالم
بوالدة ٍ
أبطاله من ساللة سيّد المرسلين ومن صلب سيّد

الوصيين أولهم سيّدهم بدمه ُأرخت البطولة ،وبمواقفه
ً
صح إعوجاج الدين وبقائه ً
طريا وهو سيّد الشهداء
غضا
الحسين بن علي عليهما السالم وثانيهم ٌ
رجل عرف
باإليثار وتميّز بالشجاعة وبالصمود العقائدي العظيم
واشتهر كونه باب الحوائج وهو أبو الفضل العباس بن
أمير المؤمنين عليهما السالم.
وثالثه�م عرف بالعبادة وجمال اإلمامة ،كان دأبه
التهجّ د والدعاء وبجس�د تميّ�ز بثفناتٍ عرف بها
وروح متعلّ ً
ق�ة باملحل األعىل وهو إمام املس�لمني
وس�يّد الساجدين وزين العابدين عيل بن الحسني
عليهما السالم.

الثالث من شعبان إنبثاق النور الحسيني
العظيم
والدته عليه السالم:

املش�هور ان والدة اإلمام الحسين عليه السالم يف
الثالث من ش�هر ش�عبان باملدينة ،وروى الشيخ
الطويس رحمه الله :انه خرج إىل القاسم بن العالء
الهمداني وكيل أبي محمد (الحس�ن العس�كري)
علي�ه السلام :إن موالنا الحسين بن علي عليه
السالم ولد يوم الخميس لثالث خلون من شعبان.
الرسول األعظم ووالدة الحسني:
روى الش�يخ الطويس رحمه الله وغريه بأس�انيد
معتربة عن اإلمام الرضا عليه السالم انه:
 ...قالت أسماء :فلما ولدت فاطمة الحسني عليه
السالم ّ
نفس�تها به فجاءني النبي صىل الله عليه
وآله وس�لم فقال :هل� ِّم ابني يا أس�ماء ،فدفعته
إليه يف خرقة بيضاء ،ففعل به كما فعل بالحس�ن
عليه السلام .قالت :وبكى رس�ول الله صىل الله
عليه وآله ثم قال« :انه س�يكون لك حديث ،اللهم
الع�ن قاتل�ه ،ال ُتعلم�ي فاطم�ة بذل�ك» ،فقالت
أس�ماء :فلم�ا كان يف يوم س�ابعه جاءن�ي النبي
صلى الل�ه عليه وآل�ه وس�لم فقال :هلم�ي ابني
فأتيت�ه به ،فعق عنه كبش�ا ً أملح وأعطى القابلة
الورك ورجالً ،وحلق رأس�ه وتصدق بوزن ش�عره
ورقا ً (فضه) ،وخلق رأس�ه بالخل�وق ،ثم وضعه
يف حج�ره ،ث�م ق�ال :يا أب�ا عب�د الله عزي�ز َّ
عيل

(مقتل�ك) ،ثم بكى ،فقالت :بأبي أنت وأمي فعلت
يف ه�ذا اليوم ويف الي�وم األول فما هو؟ قال :أبكي
على ابني تقتله فئ�ة باغية كافرة م�ن بني أمية
لعنهم الل�ه ال أنالهم الله ش�فاعتي يوم القيامة،
يقتل�ه رجل يثلم الدين ،ويكف�ر بالله العظيم ،ثم
قال« :اللهم إني أس�ألك فيهما (الحسن والحسني
عليهما السلام) ما سألك إبراهيم يف ذريته ،اللهم
أحبهم�ا وأحب من يحبهم�ا والعن من يبغضهما
ملء السماء واألرض»البحار ،ج ،44ص ،250عن
االمايل للطويس.
حسني مني:
وروى ابن شهر آشوب انه« :اعتلت فاطمة عليها
السلام مل�ا ولدت الحسين وج�ف لبنه�ا ،فطلب
رس�ول الله صىل الله عليه وآل�ه مرضعا ً فلم يجد
فكان يأتي�ه فيلقمه إبهامه فيمصها ويجعل الله
له يف إبهام رس�ول الله صىل الله علي�ه وآله رزقا ً
يغ�ذوه ويقال :بل كان رس�ول الله يدخل لس�انه
يف في�ه فيغرّه كما يغر الطري فرخ�ه فيجعل الله
يف ذل�ك رزقاً ،ففعل ذلك أربعين يوما ً وليلة فنبت
لحمه م�ن لحم رس�ول الله صىل الل�ه عليه وآله
وس�لم» املناق�ب ،ج ،4ص .50والرواي�ات به�ذا
املضمون كثرية.
روي يف عل�ل الرشاي�ع ان�ه :مىض الحسين عليه
السلام عىل تلك الحال حتى نب�ت لحمه من لحم
رس�ول الله صىل الله عليه وآله وسلم ولم يرضع
الحسني من فاطمة عليها السالم وال من غريها.
وروى الكليني يف الكايف عن الصادق عليه السلام
ان�ه قال« :لم يرضع الحسين م�ن فاطمة عليها
السلام وال من أنثى ،كان يؤتى به النبي صىل الله
علي�ه وآله فيضع إبهامه يف في�ه فيمص منها ما
يكفي�ه ليومني وثالث�ة فنبت لحم الحسين عليه

السلام من لحم رس�ول الله ودمه صىل الله عليه
وأل�ه ،ولم يولد لس�تة أش�هر اال عيسى بن مريم
والحسين بن عيل عليهما السلام» ال�كايف ،ج،1
ص 386باب مولد الحسني عليه السالم.
من صفات اإلمام الحسني عليه السالم:
وروي أن الحسين عليه السالم كان أشبه الناس
برس�ول الل�ه صلى الله عليه وآله وس�لم سيرة
وص�ورة ويقع�د يف امل�كان املظل�م فيهت�دي إليه
ببياض جبينه ونحره.وروي يف مناقب ابن ش�هر
آش�وب وغيره :ان فاطم�ة عليه�ا السلام أت�ت
بابنيه�ا الحس�ن والحسين إىل رس�ول الله صىل
ال�ه عليه وآله وقالت :انحل ابني هذين يا رس�ول
الله ،فقال :أما الحس�ن فله هيبتي وسؤددي وأما
الحسين فله جرأتي وجودي ،فقال�ت :رضيت يا
رسول لله.
ويف رواية ان النبي صلى الله عليه وآله قال« :أما
الحس�ن فانحل�ه الهيب�ة والحل�م وأما الحسين
فانحله الجود والرحمة» الخصال ،ج،1ص.77
جانب من مناقبه عليه السالم:
روي يف أربعني امل�ؤذن وتاريخ الخطيب عن جابر
عن رس�ول الله صىل الله علي�ه وآله انه قال« :ان
الله عز وجل جعل ذرية كل نبي من صلبه خاصة
وجع�ل ذريتي من صلبي وم�ن صلب عيل بن أبي
طالب ،ان كل بني بنت ُينس�بون إىل أبيهم اال أوالد
فاطمة فإني أنا أبوهم».
قد كثرت األحاديث املشارة إىل ان الحسنني عليهما
السلام ابنا رس�ول الله صىل الله عليه وآله ،وقد
أم�ر أمري املؤمنني عليه السلام يف حرب صفني ملّا
أرسع الحس�ن عليه السلام للقت�ال ان ُيمنع من
الذهاب إىل املعركة مخافة ان ينقطع نسل رسول
الله صىل الله عليه وآله بقتله وقتل الحسني عليه

السالم.
قال اب�ن أبي الحدي�د :فإن قلت :أيج�وز أن يقال
للحسن والحسني وولدهما أبناء رسول الله وولد
رسول الله وذرية رس�ول الله ونسل رسول الله؟
قلت :نعم ،ألن الله تعاىل سمّاهم (أبناءه) يف قوله
تع�اىلَ :
(ن� ْد ُع أَب َْنا َء َن�ا وَأَب َْنا َء ُك�مْ)آل عمران،61/
وإنما عنى الحس�ن والحسني ،وس�مى الله تعاىل
عيسى ذرية إبراهي�م يف قوله( :وَمِ �ن ُذ ِّر َّي ِت ِه َداوُ َد
و َُس�لَ ْيم َ
َان) األنعام ،84/ولم يختلف أهل اللغة يف
أن ولد البنات من نسل الرجل.
فان قلت :فما تصنع بقوله تعاىل( :مَ ا َك َ
ان مُ َح َّم ٌد
أ َ َبا أ َ َح� ٍد مِ ن ر َِّجالِ ُكمْ)األحزاب40/؟ قلت :أس�ألك
عن أبوّته إلبراهيم ب�ن مارية فكما تجيب به عن
ذل�ك فهو جوابي عن الحس�ن والحسين عليهما
السلام ،والجواب الش�امل للجميع ان�ه عني زيد
بن حارث�ة ،ألن العرب كانت تقول :زيد بن محمد
على عادته�م يف تبني العبي�د ،فأبطل الل�ه تعاىل
ذلك ونهى س�نة الجاهلي�ة ،وقال :ان محمد صىل
الله عليه وآله وس�لم ليس أب�ا ً لواحد من الرجال
البالغين املعروفين بينك�م ليعتزي إلي�ه بالنبوة
وذل�ك ال ينفي كون�ه أبا ً ألطفال ل�م تطلق عليهم
لفظة الرجال كإبراهيم وحس�ن وحسني عليهما
السالم.
اذهب وأنت طليق:
وروى ابن ش�هر آش�وب انه :أذن�ب رجالً يف حياة
رس�ول الله صىل الله عليه وآله فتغيب حتى وجد
طريق خا ٍل
الحس�ن والحسني عليهما السلام يف
ٍ
فأخذهم�ا فإحتملهم�ا على عاتقيه وأت�ى بهما
النبي صىل الله عليه وآله فقال :يا رسول الله إني
مس�تجري بالله وبهما ،فضحك رس�ول الله صىل
الل�ه علي�ه وآله حت�ى رد إىل فمه ثم ق�ال للرجل:

اذهب وأنت طليق وقال للحسن والحسني عليهما
السلام :ق�د ش�فعتكما في�ه أي فتي�ان ،فأنزل
الله تعاىل( :وَلَ ْ�و أ َ َّن ُه ْم إذ َظلَمُ وا أ َ ْن ُفسَ ُ�ه ْم َجاء َ
ُوك
ِ
�ت ْغ َف َر لَ ُه ُم الر َُّس ُ
َاس َ
اس َ
�ت ْغ َفرَوا اللّ َه و ْ
َف ْ
�ول لَو ََج ُدوا
ً
ً
اللّ َه َتوَّابا ر َِحيما) النساء.64/
وروى ابن ش�هر آش�وب ع�ن س�لمان الفاريس،
قال :كان الحسين عليه السلام عىل فخذ رسول
الل�ه صىل الله عليه وآله وهو يقبله ويقول« :أنت
السيد ابن السيد أبو السادة ،أنت اإلمام ابن اإلمام
أب�و األئمة ،أن�ت الحجة إبن الحج�ة أبو الحجج،
وتس�عة من صلبك وتاس�عهم قائمه�م» املناقب،
ج ،4ص.70
أيقنت بالفناء:
وروى ابن ش�هر آش�وب أيضا ً عن أم س�لمة إنها
قالت :ان الحسن والحسين عليهما السالم دخال
على رس�ول الله صىل الل�ه عليه وآل�ه وبني يديه
جربائي�ل فجعال ي�دوران حوله يش�بهانه بدحيه
الكلبي ،فجعل جربائيل يومي بيده كاملتناول شيئا ً
ف�إذا يف يده تفاحة وس�فرجلة ورمانة ،فناولهما
وتهلل وجهاهما وس�عيا إىل جدهم�ا ،فأخذ منها
فشمها ثم قال :صريا إىل أمكما بما معكما وابدءا
بأبيكما ،فصارا كما أمرهما فلم يأكلوا حتى صار
النب�ي صىل الل�ه عليه وآله وس�لم إليه�م فأكلوا
جميع�اً ،فل�م يزل كلم�ا أكل منه ع�اد إىل ما كان
حتى قبض رسول الله صىل الله عليه وآله وسلم،
ق�ال الحسين عليه السلام :فلم يلحق�ه التغيري
والنقصان أيام فاطمة بنت رس�ول الله صىل الله
عليه وآله حتى توفيت ،فلما توفيت فقدنا الرمان
وبقي التفاح والس�فرجل أيام أبي ،فلما استشهد
أمري املؤمنني عليه السلام فقد الس�فرجل وبقي
التفاح عىل هيئته عند الحسن حتى مات يف سمه

جماليات الخط وقداسة المضمون..

طراز االبداع الزخرفي لضريح االمام الحسين «ع»
ال غراب�ة يف أن يحتل فن الخط العرب�ي مركز الصدارة
ضمن قائمة الفنون السائدة يف املجتمعات اإلسالمية..
وخصوص�اً حين أخذ ه�ذا الف�ن الرصين مادته من
كلمات الل�ه التام�ات يف القرآن الكريم ،فقد اس�تطاع
الخ�ط العربي وم�ن بعده فن الزخرف�ة أن ينقل البيئة
األساس�ية للفه�م املنطق�ي لألش�ياء إىل م�ادة فني�ة
تصويري�ة ،ومنه�ا اىل بيئ�ة فني�ة يصبح م�ن خاللها
الوع�ي الجمايل اصيالً قائم�ا بذاته ال بغريه ،فالخطاط
املب�دع يعم�د على صياغة حروف�ه بما يعط�ي للوحة
املرس�ومة او املنقوش�ة او التحفة املرصعة جمالية ما
بعدها جمالية.لقد اس�تخدم ه�ذا الفن الراقي يف اغلب
العمائ�ر واألرضح�ة االسلامية يف الع�راق ..وقد تميز
مرقد االمام الحسين عليه السلام يف كربالء عن باقي
االرضحة املقدس�ة يف العراق بلحاظ الحضور الواس�ع

للخط العرب�ي املزين ملرافق املرق�د الرشيف ..حتى لم
يك�د الزائ�ر ان يتطلع عىل أي فن معماري إسلامي يف
الحرم املقدس إال ويجد الخطوط قد تعانقت مع البنى
املج�اورة املتمثلة بتفاصيل عمارته الرائعة ونقوش�ها
النباتي�ة والهندس�ية والت�ي تجاوزتها حت�ى أصبحت
ج�زءا ً منه�ا ،فيكثر يف هذا املش�هد املرشف اس�تعمال
خ�ط الثلث دوناً عن غريه من انواع الخطوط كونه يعد
خطاً مركبا مرتاكبا ومتداخال يستوعب الكم االكرب من
الكلمات وعىل مساحات محدودة ،ونجد ايضاً حضورا ً
لبعض الخطوط االخرى مثل خط النسخ والخط الكويف
الذي يمتلك من الزوايا القائمة ما يس�اعد عىل تشكيل
كثير م�ن النق�وش ذات الطاب�ع الهن�ديس يف الح�رم
املق�دس ،والبد هنا من ذكر ان اول مخطوطة س�جلت
ملرقد االمام الحسين عليه السالم يف ارض كربالء كانت
عب�ارة ع�ن كتيب�ة بخط
االم�ام علي ب�ن الحسين
السجاد عليه السالم كتبها
بإصبعه ووضعها عىل قرب
أبي�ه وه�ي تنص على ان
(هذا قرب الحسين بن عيل
ب�ن أبي طالب ال�ذي قتلوه
عطشانا غريبا).
ان الزائ�ر املتأم�ل لروع�ة
النقوش والخطوط املزينة
لح�رم االم�ام الحسين
عليه السلام ،يالحظ بروز
الزخ�ارف الفنية اىل جانب
الخط ،بوصف ان الزخرفة
هي عملي�ة جمالية يأنس
لها أي مش�اهد ،فهي تعد
من الفن�ون الت�ي تعلمها

االنس�ان من البيئة والطبيعة التي يعايش�ها ،وبعد أن
اس�توعبها أخذ يطورها تماش�يا مع سنن الحياة التي
أخضع�ت كل يشء اىل التطور والتطوي�ر ،ويف العمارة
االسلامية تتش�كل الزخرف�ة م�ن النق�وش النباتي�ة
والهندس�ية والخط ،وتقام عىل أرضية من الخش�ب او
املعدن او الجص او ال�كايش الكربالئي ،وغريها ويبدو
ان للروضة الحس�ينية السبق يف استخدام جميع أنواع
الزخرفة عىل السطوح الخشبية واملعدنية.
ول�و تتبعن�ا مص�در الزخارف االسلامية م�ن خالل
الح�رف لوجدن�ا انه�ا عرفت عن�د بع�ض الحضارات
الس�الفة ،غري ان الفنان املس�لم من خالل اس�تعماله
لآليات القرآنية كوس�يلة تعليمي�ة اوعبادية ..زين بها
املشاهد املقدسة واملس�اجد كونها محطه ارتياد الفرد
املس�لم بغية التعب�د والتقرب من الخال�ق جل وعال ،و
من جانب آخر تزين املس�اجد واملش�اهد الدينية بآيات
القرآن حفاظا لها من النسيان و تعويد عيون املسلمني
عيل النظر اليها و قراءتها باستمرار ،فقد ادرك الفنان
املس�لم ان الخ�ط العرب�ي يتص�ف بالخصائ�ص التي
تجع�ل منه عنصرا زخرفي�ا طبيعيا يحق�ق االهداف
الفنية والروحية ،و كثريا ما اس�تعمل الخط استعماال
زخرفي�ا بحت�ا دون االهتم�ام باملضم�ون املكت�وب و
قد اس�تعلمت ارشط�ة الكتابة عيل التح�ف والنفائس
املختلفة ،و عيل العمائر عىل الجدران وتحت الس�قوف
ومحي�ط القباب ،فالخطاط هو ال�ذي يحدد الفراغات
الت�ي يمالها املزي�ن او النق�اش باألش�كال او الصور
التوضيحي�ة لتزيين س�طح ما.ول�و تطرقن�ا لتأريخ
االهتمام بكتابه املصاحف و زخرفتها من اجل الحفاظ
علي آي�ات الق�رآن الكريم م�ن الضي�اع و النس�يان،
لوجدن�ا ان املس�لمني ق�د اول�وا عناية خاص�ة بكتابة
آيات الذك�ر الكريم بأنواع الخطوط املختلفة ،فكتبوها
علي صفائح م�ن الذهب و الفضة و عىل س�طوح من

الع�اج و ط�رزوا آيات الكت�اب بالذه�ب و الفضة عىل
خام�ات من الحري�ر و الديباج ،و زين�وا بها محافلهم
و منازلهم ،و نقش�وها عيل الجدران يف املس�اجد ودور
الضيافة و املجالس العامة ،ومن املميز يف مرقد االمام
الحسين يف ه�ذا الخص�وص ان املصح�ف الرشيف قد
خ�ط كامالً عىل ج�دران املش�هد الرشيف م�ن الداخل
والخارج وعىل ش�كل ارشطة كتابية مختلفة االحجام
واش�كال الخطوط ومجملها تشترك بانها خطت عىل
ال�كايش الكربالئ�ي املمي�ز بالل�ون االزرق ،فضالً عن
بعض املخطوطات املحفورة عىل االجر واملرمر وبعض
االرشط�ة الكتابي�ة املصاغ�ة عىل املعادن مث�ل الذهب
والفض�ة والنحاس واملميزة يف نقوش الش�باك املعدني
للقرب الرشيف وبعض املناف�ذ يف القبة واملنائر الذهبية
 .لقد س�عى الفنان املزخرف والخطاط املس�لم جاهدا ً
وراء إيجاد نس�ق زخ�ريف روحي يتالءم مع الس�كينة
النفس�ية للمتلقي املتوخاة من خالل إبداعات الفنون
اإلسلامية املزينة للحرضة الحسينية املقدسة وباقي
املش�اهد االخرى ،فقد حرص ّ
الفنان املسلم يف مختلف
التقنيات عند اش�تغاله ،عىل تطويع مواده بما يتالءم
م�ع الرؤية العامة لإلطار البني�وي ملا يبدعه ،واملتمثل
يف العمل على بلورة صور الجم�ال الظاهري للقطعة
لتكون نف�ق العب�ور باملتأمل إىل اإلحس�اس بالجمال
الباطني بني ثنايا نفس�ه حتى تستحوذ عليه مشاعر
الجالل الجم�ايل ..فجماليات التحفة الفنية ضمن هذا
امل�كان املقدس ما هي إال نتيجة احت�دام قوى داخلية
يف نفس املبدع ظاهرها جمال دنيوي وباطنها اخروي
فجمالي�ة عم�ارة مرقد االمام الحسين عليه السلام
كسائر مراقد االئمة االطهار سالم الله عليهم تحيل إىل
اإلحساس بالسكينة الروحية ،والتأمل يف قبابها يدفع
املتلق�ي للتفكير يف امللك�وت األعىل والتفك�ر بعظمة
الخالق ومكانة املخلوق .

وبقيت التفاحة إىل الوقت الذي حورصت عن املاء
فكنت أش�مها إذا عطش�ت فيسكن لهب عطيش،
ّ
علي العط�ش عضضته�ا وأيقن�ت
فلم�ا اش�تد
بالفناء.
الحسن والحسني قدوة العاملني:
وكان الحسين ب�ن علي عليه السلام زاه�دا ً يف
الدني�ا يف صغره ويف كربه ،ي�أكل مع أمري املؤمنني
من طعامه املخصوص (وه�و الخبز اليابس جدا ً
واللب�ن الحامض) ويش�اركه يف العسر والضيق
والصبر ،وصالته كصالت�ه وقد جع�ل الله تعاىل
الحس�ن والحسين عليهما السلام قدوة للناس
وأس�وة لكن ف�رّق يف إرادتهما ك�ي يقتدي الناس
بأيهما ش�اءوا ولو كانا عىل طريقة واحدة لعرس
على الناس إتباعهما.وروي عن مرسوق انه قال:
دخلت ي�وم عرفة عىل الحسين بن علي عليهما
السالم فرأيت أقداح السويق أمامه وأمام أصحابه
وإىل جنبه�م القرائني وكانوا صائمين منتظرين
اإلفطار ،فسألت اإلمام مسائل فأجابني عليها ثم
خرجت فدخلت عىل الحس�ن عليه السلام فرأيت
كثرة وفود الناس عليه وهم يأتون ويأكلون أنواع
الطعام عنده ويأخذون معهم.
فتغيرت وأطرق�ت أفك�ر ،فانتبه اإلمام الحس�ن
عليه السالم إيلَّ وسأل عن سبب تغريي وعدم أكيل
الطع�ام ،فقلت :أع�وذ بالله من وق�وع االختالف
بينكما ،دخلت عىل الحسين عليه السلام فرأيته
صائم�ا ً منتظ�را ً اإلفطار وجئت إلي�ك فرأيت هذا
املنظر ،فلما تم كالمي ضمني اإلمام الحسن عليه
السالم إىل صدره وقال:يا ابن األرشس أما تعلم ان
الله تعاىل جعلنا مقتديا هذه األمة جعلني مُ قتدى
املفطرين وجعل أخي الحسين مُ قتدى الصائمني
كي تكونوا يف سعة.

ثورة الحسين ليست بعشرة أيام،
ويزيد ليس إسما لشخص!..
بقلم  /سميرة الموسوي
بمناس�بة والدة اإلمام الحسين عليه السلام املوعود بش�هادته قبل اس�تهالله ووالدته
نستذكر واقعة الطف ومبادئها اإلنسانية العاملية.
الحسني خرج لطلب اإلصالح يف أمة جده .
وأمة جده صىل الله عليه وآله وس�لم هم املس�لمون جميعا  ،وفضال عن ذلك فإن االسالم
دين عاملي _ يا أيها الناس _ و _ الناس صنفان ؛ إما أخ لك يف الدين وإما نظري لك يف الخلق
_ وعىل ذلك فإن ثورة الحسني ثورة عاملية إنسانية بمباديء إسالمية ،وأهداف إصالحية .
ُ
واستشهد من أجله ليس مقصورا عىل ذلك الزمان واملكان
واإلصالح الذي طلبه الحسين
،وإنما لكل زمان ومكان طاملا كان االنطالق من مبادىء االسالم ،وكان املنهج منهج إمام
املتقني عليه السالم يف الحق والحرية والعدل والكرامة االنسانية .
فمفه�وم ثورة الحسين ل�م يتحدد بزم�ان والمكان ول�م تحدده مس�ميات يف عرص من
العص�ور ؛ ب�ل هي ث�ورة بالغة الديموم�ة وواجبة عىل كل ح�ر مؤمن بالح�ق ،والعدل ،
والكرامة االنسانية .
ثورة الحسين دائمة االزدهار من أجل املظلومني واملحرومني ،وضد االس�تكبار والهيمنة
والظل�م .ثورة الحسين آن له�ا أن تخرج من ( قمقم ) األيام العشرة أو األربعني يوما أو
عاش�وراء من كل سنة .من املؤكد أن استذكار الثورة واجب يف كل سنة لتجديد العهد عىل
أن ال نس�توحش طري�ق الحق لقلة س�الكيه  ،ولكن عهدنا هذا ال ينبغ�ي له أن يتجمد يف
حدود تلك األيام ،ألن للتعاهد مع الحسين ديمومة ال هوادة فيها  ،وإن أس�باب الثورة ما
زالت قائمة  ،وإن طلب االصالح ما زال ساريا إىل يوم الدين .
إن ثورة الحسين ليست عىل يزيد بصفته الشخصية  ،وإنما عىل ظلم النظام الذي أسسه
وعىل الحرمان والتسلط واالستكبار والطاغوت .
يزيد ليس إس�ما من األس�ماء لش�خص ،لكنه رمز لإلذالل والخنوع ،وإن إزالته جز ٌء من
عملية االصالح املطلوبة حس�ينيا .هذه دعوة “أيها اإلخوة ” إىل تثوير واقعة الطف يف كل
يوم وس�اعة  ،وتحرير ثورة الحسين من االذهان التي تكرس�ت فيها عىل أنها احتفالية
يحتف�ل بها الناس وخلال أيام معدودات ثم يذه�ب الجميع إىل بيوته�م بال تصميم عىل
تنفيذ املنهج .ولذلك فإن واجبنا س�يكون العمل عىل فتح البوابات لثورة الحسين لتكون
فاعلة يف كل يوم وش�هر عىل مر الس�نني .فكل قطرة من دماء شهداء اليوم إنما تتسامى
س�ببا من أجل قيام ثورة حسينية ،وعندئذ فقط سيبدأ االصالح ،بل سينادي أن أقيموني
يف أم�ة جد الحسين .لنحرر ثورة الحسين م�ن أرس أيامه�ا بخطاب حديث ،وبش�عائر
تتناس�ب وديمومة الثورة  ،ومن الظلم أن ال نفعل … ومن غري العدل أن ( نهش�م ) الثورة
باحتفالية موسمية مفرغة املحتوى .
ِين َظلَمُ وا أ َ َّي مُ ْن َقلَ ٍب َي ْن َقلِ ُب َ
و ََس َيعْلَ ُم الّ ِذ َ
ون .
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التربية ُتحدد المواد المشمولة
في امتحانات الكورس األول ونصف السنة
االبتدائية :

الع

المتوسطة :

كشفت الرشكة العامة لالتصاالت واملعلوماتية
يف وزارة االتص�االت الثالثاء عن عودة خدمات
الهاتف األريض بتقنيات متطورة خالل املرحلة
املقبلة.
وقال مدير عام الرشكة أسامة جهاد الهمايش
يف ترصي�ح اطلع�ت عليه(املراق�ب و الناس )
«إن الخط األريض بالفلس�فة القديمة انتهى»
مؤك�دا وص�ول الخدم�ات الفترة املقبلة عرب
تقنية متطورة للكابل الضوئي (.)FTTH

الخميس  18آذار  2021العدد  2548السنة الحادية عشرة

مفردات البطاقة التموينية وخطة شهر رمضان

ح�ددت وزارة الرتبي�ة امل�واد
املش�مولة بامتحان�ات نهاي�ة
ً
فضلا ع�ن
الك�ورس األول
امتحانات نصف السنة للدراسة
االبتدائية والثانوية بفروعها.
وذك�رت ال�وزارة يف بيان تلقت (
املراقب و الناس ) نسخة منه إن
هذا اإلجراء يندرج ضمن حرص
الوزارة عىل تس�هيل االمتحانات
ً
ومراعاة
عىل التالمي�ذ والطلب�ة
للظرف العام للبلد بسبب جائحة
«كورونا».

ا

االتصاالت :اعادة خدمات الهاتف األرضي بتقنيات متطورة

دا
دية

أك�د املتحدث باس�م مجلس ال�وزراء ،حس�ن ناظم ،ان
قضي�ة الحص�ة التموينية قد ُحس�مت ،وأنها س�تضم
زيادة يف موادها خالل شهر رمضان.
وق�ال ناظ�م يف املؤتم�ر الصحف�ي الذي أعقب جلس�ة
مجلس ال�وزراء ، ،إنه «جرى نق�اش يف مجلس الوزراء
ح�ول موض�وع البطاق�ة التمويني�ة ،وحققن�ا تقدما
فيم�ا يخص الحصة التمويني�ة يف كميتها اوال وانتظام
توزيعها».
وأضاف أن «وزير التجارة ناقش هذا املوضوع وطمأننا
ب�أن وزارة التج�ارة مس�تعدة لتزويد املواطنين باملواد
االربع�ة املعروفة ،فضلا عن أنها خالل ش�هر رمضان
ستحظى بعناية خاصة لخصوصية هذا الشهر ،أي أنه
سيكون هناك زيادة فيها».
وتاب�ع ناظ�م« ،موضوع الحص�ة التموينية قد حس�م

الي�وم ،ولدين�ا ش�عور باالرتي�اح ح�ول االنتظ�ام يف
توزيعها».

عدم شمول الهيئات التدريسية
والتعليمية والطلبة بأيام الحظر الشامل

:

أك�دت وزارة الرتبي�ة حصوله�ا موافق�ة الجه�ات املختص�ة عىل ع�دم ش�مول الهيئات
التدريس�ية والتعليمية والطلبة بأيام الحظر الش�امل للتجوال ،ليتمكنوا من الوصول إىل
مدارس�هم بصورة طبيعية لألرشاف وأداء االمتحانات املقرر انطالقها يوم السبت املوافق
 ٢٠من آذار الجاري.جاء ذلك يف بيان للوزارة تلقت ( املراقب و الناس)نسخة منه.
ُ
س�ينقل
وكان�ت وزارة الرتبية قد أوضحت ان ُه يف حال وافق يوم االمتحان عطلة رس�مية
االمتحان يف الجدول إىل اليوم الذي يليه.

الديوانية تضع خطة لمواجهة شحة المياه وتصفها «دون الطموح»
املياة هي يف قلب التنمية املستدامة ،وهي
رضورية للتنمية االقتصادية االجتماعية،
والطاق�ة وإنت�اج الغذاء وسلامة النظم
اإليكولوجية وبقاء اإلنسان .كما أن املياه
كذل�ك يف صلب عملي�ة التكي�ف مع تغري
املن�اخ حي�ث تضطل�ع ب�دور الرابط بني
املجتمع والبيئة .واملياه هي كذلك مس�ألة
حق�وق .ففي حني ي�زداد تعداد س�كان
العال�م ،تزداد الحاج�ة إىل خلق توازن بني
جمي�ع املتطلب�ات التجاري�ة م�ن موارد
املي�اه بما يتيح للمجتمعات الحصول عىل
كفايتها من املياه.

ولقد وضعت مديرية ماء الديوانية خطة
للقضاء عىل ش�حة املي�اه يف مركز املدينة
واالقضي�ة والنواح�ي م�ع ق�رب حل�ول
فصل الصيف فيما بين�ت ان الخطة دون
مستوى الطموح نظرا لقلة التخصيصات
املالية
وقال مدير ماء الديوانية حسن السعيدي
ان الخط�ة ته�دف صيان�ة املجمع�ات
وشبكات املاء واملش�اريع بهدف ديمومة
ايص�ال املاء اىل املواطنينمؤكدا ان املديرية
تطمح ايص�ال ملاء وبنس�بة أكرب لجميع
مناطق مركز واقضية ونواحي املحافظة.

دعوات للتصويت على تعديل قانون المدارس االسالمية
السالم عليكم ورحمه الله وبركاته
يرجى تفضلكم بدع�م املوافقة والتصويت
عىل نظام تعديل املدارس اإلسلامية لسنة
 1993املع�دل التاب�ع للوقفين الش�يعي
والس�ني ال�ذي س�يتم عرضه على جدول
األعم�ال يف مجلس الوزراء ي�وم الثالثاء ان

شاء الله ...
وخاصة الفقرات التالية ...
-1تعديل املادة  2من ( الوظائف الدينية اىل
الوظائف العامة )
-2تعدي�ل امل�ادة  5م�ن املشروع لتكون (
يقب�ل خريجو امل�دارس الديني�ة يف املرحلة

توزيع كهرباء ميسان
ترفع (  )٧١تجاوزا من الصنف الزراعي
نفذ ف�رع توزيع كهرباء ميس�ان ،احد
فروع الرشك�ة العامة لتوزي�ع كهرباء
الجن�وب  ،حمل�ة لرفع التج�اوزات عىل
الصنف الزراعي يف قرى اطراف العمارة
.وذكر مدي�ر الفرع املهندس س�عد عبد
الحسني يرس « ان مالكات مركز صيانة

و جباية العمارة الثان�ي  ،بالتعاون مع
ش�عبة رفع التجاوزات يف قسم مبيعات
الطاقة وباسناد مفارز رشطة الكهرباء
 ،نف�ذت حمل�ة مكثف�ة يف منطق�ة
البتيرة لرف�ع التجاوزات عىل الش�بكة
الكهربائي�ة «.واض�اف  »:ان الحمل�ة
استهدفت املتجاوزين بشكل عام فضال
ع�ن املضخ�ات الزراعي�ة  ،و اس�فرت
ع�ن ازال�ة (  ) ٧١تج�اوزا م�ن الصنف
الزراع�ي  ،وتحديدا املضخ�ات الزراعية
التي نصبت بش�كل غري رس�مي او من
املمتنعني عن التس�ديد وبذمتهم فواتري
االشتراك ذات املبالغ العالي�ة « ،مؤكدا
 ،اس�تمرار حملات رفع التج�اوزات يف
عموم املحافظة .

االعدادي�ة يف كلي�ات العل�وم اإلسلامية
وكليات العلوم االنسانيه وكلية اإلعالم )
-3معادلة ش�هادة اإلعدادية االسالمية مع
شهادة السادس األدبي حرصأ.

أعلنت املديرية العامة للصحة يف فرنس�ا
أن سلالة جدي�دة من فيروس كورونا
ظهرت يف منطقة بروتاني ،شمال غربي
البلاد ،وأضافت أن التحالي�ل األولية لم
توض�ح إن كانت هذه السلالة الجديدة
أكث�ر خط�ورة أو أرسع انتش�ارا ً م�ن
غريها.وقالت الوزارة إن الساللة الجديدة
ُ
اكتشفت يف مستش�فى النيون ،يف كوت
دارمور ،وأش�ارت شبكة «فرانس أنفو»
إىل أن معطيات أولية تشري إىل أن الساللة
الجديدة لها خصائص تجعلها غري قابلة
لالكتشاف باستخدام الفحوص العادية.
ويف وثيق�ة أخ�رى وجه�ت إىل الطواق�م
الطبي�ة ،أوضح�ت املديري�ة العام�ة
للصح�ة يف فرنس�ا أن «هن�اك تقييم�اً
جاري�اً لتحديد ما إذا كان�ت الطفرات يف
هذه السلالة الجديدة يمكن أن يتسبب
عدم التعرف عليها من خالل االختبارات
الفريوس�ية (العادية) يف إجراء فحوص

إضافية».وذك�رت مدي�رة الصحة أن
«العدي�د من املرىض أظه�روا أعراضا ً
تش�به إصابتهم باملتحور الربيطاني
لفريوس كورونا ،ولكن نتائج احتبار

ظهور ساللة ثالثةجديدة من فيروس
كورونا لها خصائص تجعلها غير قابلة
لالكتشاف باستخدام الفحوص العادية

طالب�ت وزارة التعلي�م الع�ايل،
بتخصيص قطع أراض ملنتسبيها،
كم�ا اقرتحت إنش�اء م�دن خارج
مركز املحافظات.
وقال�ت ال�وزارة يف بي�ان اطلع�ت
عليه( املراقب و الناس )إن وزيرها
«نبيل كاظم عبد الصاحب استقبل
أمني بغداد عالء معن وأكد استعداد
التعليم العايل لتقديم الدعم العلمي
يف مج�ال االستش�ارات الخدمي�ة
والتخصص�ات الهندس�ية ،كم�ا
اقرتح تخصيص مساحات وأراض
للجامعات خ�ارج مركز العاصمة
بغداد والتوجه نحو املدن الجامعية
الت�ي م�ن ش�أنها أن توف�ر بيئ�ة
تنس�جم ومس�تلزمات التحديث يف
البنى الجامعية».
وطال�ب عب�د الصاح�ب ،بدع�م
«أس�اتذة ومنتس�بي التعلي�م
الع�ايل والعل�وم والتكنولوجيا عرب
تخصي�ص أراض س�كنية تقدي�را
لجهوده�م يف إدام�ة العملي�ة
التعليمي�ة والعلمي�ة الت�ي تخ�دم
التنمية املجتمعية الشاملة».

توفير فرص عمل للمهندسين
الزراعيين في المشاريع االستثمارية
أكدت مديرية زراعة املثنى أنها تعمل
عىل توفري فرص عمل للخريجني
يف املشاريع الزراعية االستثمارية،
جاء ذلك أثناء استقبالها لعدد من
املهندسني الزراعيني ممن نظموا
وقفة احتجاجية أمام مبنى املديرية
للمطالبة بالتعيني.
وق�ال مدير زارعة املثن�ى عامر جبار
أن مديريت�ه قدم�ت رشح�ا مفصال
عن الدرجات الوظيفية التي ستتوفر
بع�د احتس�اب درج�ات الح�ذف
واالستحداث.

وأش�ار إىل أن تل�ك الرشيح�ة تمتل�ك
فرص�ة كبيرة للحصول على فرص
عمل بع�د انج�از عدد من املش�اريع
االس�تثمارية يف القط�اع الزراع�ي
بالتنسيق مع وزارة التخطيط.
وكان عدد من خريجي كليات الزراعة
يف املثنى قد نظم�وا وقفة احتجاجية
أم�ام مبنى الدائ�رة للمطالبة بفرص
عم�ل يف الدوائر الزراعية واملش�اريع
االس�تثمارية املنفذة يف عموم مناطق
املحافظة ،فيما أشاروا إىل أن عددهم
يصل إىل  3آالف خريج.

* عبدالله دلول

تهيئة كافة المدارس
استعدادا المتحانات نصف السنة
أعلن قسم االمتحانات يف مديرية تربية البرصة
عن تهيئة كافة املدارس يف املحافظة اس�تعدادا
إلج�راء امتحانات نصف الس�نة لكافة املراحل
الدراسية.
وقال مدير القس�م عباس مهدي يف ترصيح إن
كافة امل�دارس يف البرصة هي قاعات إمتحانية
وانه تم إش�عار كاف�ة املدارس إلعداد األس�ئلة
وطباعته�ا بأكثر من نس�خة وحفظها بأدراج
محكمة داخل املدارس.
وأض�اف أن هن�اك عدد م�ن الجهات الس�اندة
كالنشاط املدريس والحشد الشعبي ومنظمات
املجتم�ع املدني والدفاع املدن�ي بارشت بتعفري
وتعقيم القاعات اإلمتحانية واالستعداد ألدائها
بأي لحظة كون املوعد بات قريبا ً جداً.

الديوانية األكثر فقرا
ودعوات لزيادة تخصيصاتها في الموازنة
أف�اد محافظ الديوانية زهري الش�عالن بان املحافظة بحاج�ة إىل تخصيصات مالية
م�ن قبل الحكوم�ة االتحادية ضمن املوازن�ة أكثر مما يخصص له�ا باعتبارها من
املحافظ�ات األكثر فق�را وارتفاع نس�ب البطالة فيها مقارن�ة باملحافظات األخرى
كاملثنى وذي قار التي منحت تخصيصات أفضل.
وق�ال الش�عالن انه ونظرا ملا تعاني�ه املحافظة من ارتفاع يف نس�ب البطالة نحتاج
إىل العناية واالهتمام بش�ان التخصيصات املالي�ة ووقوف الحكومة املركزية بجانب
الديوانية بش�كل مشرتك إلنشاء مشاريع استثمارية لتقليل نسبة البطالة املتفاقمة
فيها.

شكاوى من انتشار الماعز في شوارع قضاء الخضر

ظهور ساللة ثالثة من فيروس كورونا في فرنسا
ب�ي.يس.آر ج�اءت س�لبية» ،ولك�ن
بع�د إجراء فحوص أكبر عىل عينات
من الجهاز التنفسي ظهرت النتائج
إيجابية.

التعليم تطالب بتخصيص
أراض لمنتسبيها وتقترح
إنشاء مدن جامعية

 21ألف منزل عشوائي في المثنى
كش�فت مديري�ة تخطي�ط املثن�ى ،،عن وج�ود  21ألف مس�كن
عشوائي يف املحافظة مما يشكل  % 15من سكان املحافظة ،فيما
أش�ارت إىل أن الحكوم�ة املحلية ش�كلت لجنة لحل تلك املش�كلة
خالل السنوات املقبلة.
وقال مدير عام املديرية قابل حمود إن تلك املؤرشات تعترب نتائج
رس�مية صدرت م�ن الجهاز املرك�زي لإلحصاء بعد مس�وحات
ميداني�ة اس�تمرت لع�دة أش�هر.وأضاف أن ظاه�رة الس�كن
العش�وائي ووضع اليد عىل أراض تابعة للدولة زادت بشكل كبري
خالل السنوات األخرية.
وتاب�ع إن اللجن�ة س�تقدم حلول لتلك املش�كلة يف س�قف زمني
واض�ح كتخصي�ص أرايض مخصص�ة للس�كن يف مناطق أخرى
وتوزيعها عىل س�كان العش�وائيات وحثهم عىل أخذ قروض من
املرصف العقاري لبناء وحدات سكنية جديدة.

ش�كا مواطنون من س�كنة قضاء الخرض
يف املثن�ى من تج�ول قطعان م�ن املاعز يف
ش�وارع القضاء ،داعني الجهات املعنية إىل
الحد من تلك الظاهرة التي تؤثر عىل البيئة
والصحة العامة.
وقال عدد منه�م إن تلك الظاهرة لها تأثري

س�لبي يف الصحة العامة فضال عن تأثريها
عىل املساحات الخرضاء.
وطالبوا الجهات املعنية وعىل رأسها بلدية
القض�اء لوض�ع ح�د له�ا وعدم الس�ماح
ألصحاب املوايش برتبيتها يف املدن واألحياء
السكنية.
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غوغل تدخل مجال مراقبة النوم مع جهاز «»Nest Hub

كش�فت رشك�ة غوغ�ل عن
الجيل الثاني من ،Nest Hub
وه�و شاش�ة ذكي�ة ومكرب
ص�وت يمكن�ه تتب�ع نومك
باس�تخدام

مستشعر رادار مدمج.
ويتم إطلاق الجه�از يف 30
اذار مقاب�ل  99دوالر ،لك�ن
يمكن للعمالء طلبه بد ًءا من
اآلن.
ويمث�ل جه�از Nest Hub
الجديد أحدث طريقة تحاول
م�ن خالله�ا غوغ�ل إب�راز
مركز املن�زل الذكي الخاص
بها عن األجهزة املماثلة التي
تبيعها أمازون وفيس�بوك،
وه�ي أول م�ن يق�دم ميزة
تتبع النوم.

« »ISSتتخلص من
منصة تزن  2.9طن
تضم  48بطارية
تخلصت محط�ة الفضاء الدولية ( )ISSمن
أكبر قطعة م�ن النفاي�ات الفضائية حتى
اآلن ،والتي تش�مل على منص�ة نقالة تزن
ً 2.9
طن�ا مكون�ة م�ن  48بطاري�ة ني�كل-
هيدروجين ،حيث تقول ناس�ا إنه يجب أن
تحرتق بش�كل غري ضار يف الغالف الجوي يف
غضون عامني إىل أربعة أعوام.
ووفق�ا مل�ا ذكرت�ه صحيف�ة «ديلي مي�ل»
الربيطانية ،أنه تم إطلاق ذراع آلية متصلة
باملركب�ة عىل ارتفاع  265ميلاً فوق س�طح
األرض ،والت�ي من املق�رر أن تقيض األعوام
املقبل�ة يف مدار منخفض قب�ل أن تحرتق يف
الغالف الجوي.
ولك�ن الوكالة ليس لديه�ا بيانات حول عدد
الش�ظايا التي قد تبقى على قيد الحياة عند
إع�ادة الدخ�ول ،ولم يكن إلق�اء املنصة هو
الخطة األصلية ،حيث كان من املقرر القيام
برحلة عودة عىل متن مركبة النقل اليابانية
 ،)H-II (HTVولك�ن ت�م تركه�ا يف الع�ام
املايض بس�بب فش�ل إطالق س�ويوز 2018
الذي عطل جداول السري يف الفضاء.
وتتح�رك هذه القطع�ة  4.8مي�ل يف الثانية
فق�ط وال ُيتوق�ع أن تنج�و م�ن الح�رارة
الش�ديدة عندم�ا تص�ل إىل الغلاف الجوي
لألرض ،وكانت أكرب جس�م من حيث الكتلة
تم التخلص منه من محطة الفضاء الدولية
على اإلطلاق ،بحجم أكثر م�ن ضعف كتلة
نظام خدمة األمونيا املبكر الذي تخلص منه
رائ�د الفضاء كالي أندرس�ون خلال مهمة
 118-STSيف عام .2007
وبدأت ناس�ا يف اس�تبدال  48بطارية نيكل-
هيدروجني باملركبة بـ 24وحدة ليثيوم أيون
يف ع�ام  ،2016م�ع التب�ادل النهائ�ي العام
املايض.وشاركت وكالة الفضاء األمريكية يف
بيان« :إن كثافة الطاق�ة األكرب لتكنولوجيا
الليثي�وم أي�ون تقل�ل م�ن ع�دد البطاريات
املطلوب�ة ومركب�ات اإلطلاق ،مم�ا يرتجم
إىل ع�دد أق�ل م�ن مناطق الش�حن املطلوبة
للبطاريات.
كم�ا ت�م اختي�ار بطاري�ات الليثي�وم أيون
بعد بحث أثب�ت نجاحها على األرض ،ألنها
مصممة لتحمل الحرارة الشديدة والحوادث
الحرارية ،وتس�تفيد بطاريات الليثيوم أيون
يف املحط�ة الفضائية ً
أيضا م�ن درع حاجز
مش�ع ،ت�م تطوي�ره ألول م�رة ملح�ركات
الصواري�خ ،لتقليل احتمالي�ة حدوث حدث
حراري.

صحيفة  -يومية  -سياسية  -عامة

ويب�دو الجي�ل الثان�ي م�ن
 Nest Hubمش�اب ًها للجي�ل
األول ،الذي تم إطالقه للمرة
األوىل يف عام .2018
ويحت�وي الجه�از على
شاش�ة بقي�اس  7إنش�ات
يمكنك استخدامها ملشاهدة
خدم�ات بـــ�ث الفيدي�و،
والتحق�ق م�ن الطق�س،
والحص�ول على التنبيهات،
وتش�غيل األض�واء واملزي�د.
كما يحتوي النموذج
ا أل حـــ�د ث
ً
أيض�ا عىل

االسبوع المقبل ..اطالق حاسوب بقدرات متطوّرة من هواوي

مكربات ص�وت أفضل تقدم
 50يف املئة صوت جهري أكثر
من النموذج األول.
ويمكن للمستخدمني ضبط
جه�از  Nest Hubالجدي�د
بالق�رب م�ن م�كان النوم،
مثل طاول�ة بجانب الرسير،
وس�وف يوجهه�م خلال
عملي�ة اإلعداد ملي�زة Sleep
 ،Sensingمم�ا يس�اعد عىل
مواءم�ة ال�رادار م�ع مكان
نوم�ك يف الرسير.وقال�ت
غوغ�ل  :إنه�ا تس�تطيع
قي�اس الح�ركات الصغرية،
مث�ل حرك�ة ص�درك أثن�اء
التنف�س ،لتحدي�د موعد
نومــــك.ويمك�ن
للميكر و فو ن�ا ت
تحدي�د م�ا إذا كنت
تش�خر أو تس�عل،
ويـــمك�ن ألجهزة
االستشعار املدمجة
األخــــ�رى تحديد
درجة حرارة الغرفة
وسطوع األضواء.

أعلن�ت رشكة ه�واوي الـ  23م�ن اذار
الج�اري موعدا رس�ميا إلطلاق أحدث
حواس�بها املحمولة يف روسيا وعدد من
بلدان العالم.
ويتمي�ز حاس�ب 16 MateBook D
الحدي�ث م�ن ه�واوي بهي�كل متين
وخفي�ف ال�وزن مصن�وع م�ن
األلومينيوم ،ومجهز بشاش�ة IPS
رقيقة الحواف بمقاس  16بوصة،
أبعاده�ا « ،»16:9دق�ة عرضه�ا
( )1080/1920بيكس�ل ،ومعدل
سطوعها  300شمعة/م تقريبا.
وتمتاز شاشة هذا الحاسب أيضا
بتقنيات لحماية أعني املستخدمني
م�ن خط�ر األش�عة الزرق�اء ،أم�ا
املعال�ج فيه فقد أتى من نوع AMD
 4600H 5 Ryzenبتردد يص�ل إىل 4
غيغاهريتز.
وحص�ل الجه�از عىل ذواك�ر وصول
عش�وائي  8أو  16غيغباي�ت،
وأق�راص تخزين داخلية بس�عات
ترتاوح ما بين  512غبغابايت
و 2ترياباي�ت ،وبطاري�ة
باس�تطاعة  65واط�ا
تدع�م مي�زة الش�حن

الرسي�ع ، Huawei SuperCharge
وتكفي�ه ليعم�ل لنح�و  10س�اعات
بالشحنة الواحدة تقريبا.
كم�ا جهزت�ه ه�واوي بكاميرا وي�ب
ممي�زة مخفية أس�فل زر متحرك مثبت
أعلى لوح�ة املفاتي�ح ،وبمناف�ذ USB

ويكيميديا تطلق خدمة مدفوعة
لشركات التكنولوجيا الكبرى

علماء ينمون غدة دمعية قادرة على البكاء كعيون طبيعية
ّ
تمكن فريق هولندي من إنماء غدة
دمعي�ة برشية مصغ�رة يف املخترب
ق�ادرة على الب�كاء مث�ل العي�ون
الحقيقية.
وزرع الفري�ق األج�زاء العضوي�ة
للتحقي�ق يف كيفي�ة س�ماح خاليا
معين�ة يف الغ�دد الدمعي�ة لن�ا
بالحف�اظ على أعينن�ا نظيف�ة
ورطبة ،باإلضافة إىل البكاء.
وتف�رز الغ�دد الدمعي�ة الواقعة يف
الج�زء العل�وي من محج�ر العني،
الس�ائل املس�يل للدم�وع ،وال�ذي
يتك�ون م�ن امل�اء والربوتين�ات
والدهون واإللكرتوليتات.
وم�ع ذل�ك ،يمكن أن تفش�ل الغدد
الدمعي�ة يف العم�ل بش�كل صحيح
ل�دى األش�خاص الذي�ن يعان�ون
م�ن ح�االت معينة ،مث�ل متالزمة
شوغرن ،التي تؤثر أيضا عىل إنتاج
اللعاب.
وأوضح الباحثون «يمكن أن يكون
لهذا عواق�ب وخيمة» ،بم�ا يف ذلك
جف�اف العين ،وتق�رح القرني�ة،
ويف الحاالت الش�ديدة ،قد يؤدي إىل
العمى.
ويأم�ل الفريق أن ي�ؤدي عملهم يف
النهاي�ة إىل القدرة على زرع الغدد
الدمعي�ة املزروعة يف املخترب يف مثل
هؤالء املرىض كعالج لحالتهم.
ويمك�ن أيضا اس�تخدامها الختبار
عالج�ات جديدة قائمة عىل األدوية
ملرض جفاف العني.
وقال مؤل�ف الورقة البحثية وعالم
األحي�اء ،يوريك بوس�ت ،من معهد
هوبريخ�ت ومق�ره أوترخ�ت« :ما
أدهشنا هو أن ما ال يقل عن  %5من

السكان البالغني يعانون من مرض
جفاف العني».
وأوض�ح أن ه�ذه الحال�ة تتعل�ق
يف معظ�م األحي�ان بخل�ل يف إنتاج
الدموع من الغدة الدمعية.
وأض�اف« ،لك�ن خي�ارات العلاج
مح�دودة ألن�ه لم يكن هن�اك فهم
كام�ل للبيولوجيا وال يوجد نموذج
موث�وق وطوي�ل األم�د يف املختبر
لدراسة الغدة املسيلة للدموع».
ومع ذلك ،ف�إن نمو هذه العضيات
يج�ب أن يتي�ح إج�راء دراس�ات
جدي�دة ح�ول كيفية عم�ل الغدد،
والخاليا التي تتكون منها بالضبط.

وقال�ت م�اري بانييه-هالوي�ت،
الباحثة يف مج�ال الخاليا الجذعية،
م�ن معه�د هوبريخ�ت« :نأمل ،يف
املس�تقبل ،أن يكون هذا النوع من
العضيات قاب�ل للزرع ملرىض الغدد
الدمعية غري العاملة».
ويف دراس�تهم ،قام الفريق بتطوير
نس�خ مصغرة من الغ�دد الدمعية
للفئران والبشر يف أطباق برتية يف
املخترب.ومع ذلك ،أوضح الباحثون،
بعد أن قاموا بزراعة الغدد املس�يلة
للدم�وع املصغ�رة ،ج�اء التح�دي
الحقيقي يف جعلهم يبكون بالفعل.
وأوضح�ت بانييه-هالويتُ :
«تزرع

 ، 2 ,Type-Cومناف�ذ 1 Gen 3.2 USB
 ،Type-Аومنف�ذ  ،HDMIومنف�ذ 3.5
مل�م للس�ماعات ،ومنفذ خ�اص يدعم
ميزة الشحن العكيس لتمكني املستخدم
من استعماله لشحن الهواتف واألجهزة
الذكية األخرى.

تق�وم مؤسس�ة ويكيميدي�ا بإنش�اء
خدم�ة مدفوع�ة جدي�دة للشركات
الت�ي تعتم�د على بيانات موس�وعة
ويكيبيديا.وتخطط املؤسس�ة إلطالق
ً
الحقا يف عام .2021ولن تغري
الخدم�ة
ويكيميدي�ا إنرتبراي�ز Wikimedia
 ،Enterpriseكما يطلق عليها ،كيفية
عم�ل خدم�ات ويكيبيدي�ا الحالي�ة.
وبدالً م�ن ذلك ،تقدم خي�ارات جديدة
للشركات الت�ي تس�تخدم محتواها،
وهي فئة تش�مل عمالقة ،مثل :غوغل
وفيس�بوك.وال ت�زال ويكيميديا تضع
اللمس�ات األخيرة على كيفي�ة عمل
 ،Wikimedia Enterpriseلكنها تشبه
بشكل عام اإلصدار املتميز من واجهة
برمج�ة تطبيق�ات ويكيبيدي�ا ،وهي
األداة الت�ي تتي�ح ألي ش�خص جمع
وإعادة اس�تضافة مقاالت ويكيبيديا.
ويمكن لعملاء املؤسس�ات الحصول
عىل البيانات بشكل أرسع أو تنسيقها
لتلبي�ة احتياجاته�م ،أو الحصول عىل
خيارات جديدة لفرزها ونرشها.وكما
يرشح (لني بيكر)  ،Lane Beckerكبري
مديري مؤسس�ة ويكيميديا ،قد تدفع
ا لشر كا ت

الكائن�ات العضوي�ة باس�تخدام
مزيج من العوامل املحفزة للنمو».
وأضافت« :كان علينا تعديل مزيج
العوامل التي تنم�و فيها العضيات
بحي�ث تصب�ح الخالي�ا الناضج�ة
املوجودة يف الغدد الدمعية والقادرة
عىل البكاء».
وبع�د العثور عىل املزي�ج الصحيح
م�ن عوام�ل النم�و ،وج�د الفريق
أن�ه يمكن أن تحف�ز العضيات عىل
البكاء من خالل تطبيق ما يس�مى
ب�ـ  ،noradrenalineوه�و الناقل
العصب�ي ال�ذي ي�ؤدي إىل إف�راز
الدموع لدى البرش.

للموظفين لف�رز بيان�ات ويكيبيديا،
وتقوم  Wikimedia Enterpriseبهذا
الن�وع من الف�رز يف املصدر.ويتم دعم
العديد من خدم�ات اإلنرتنت الضخمة
جزئ ًي�ا بواس�طة ويكيبيدي�ا ،حي�ث
تتضم�ن مربع�ات املعرفة م�ن غوغل
معلوم�ات م�ن املوس�وعة املجاني�ة،
وكذل�ك املس�اعدين الصوتيين ،مثل:
أليكسا وسريي.وبالنظر إىل أن منصات
الوي�ب تح�اول مكافح�ة املعلوم�ات
املضلل�ة ،فق�د أصبح�ت ويكيبيدي�ا
مصدرًا أساس ًيا للتحقق من الحقائق.
وبينما قدمت بعض الرشكات تربعات
مقابل اس�تخدام خدم�ات ويكيميديا
املجاني�ة ،أطلق�ت رشكات أخ�رى
مبادرات كبرية مدعومة من ويكيبيديا
دون حت�ى إخب�ار املؤسس�ة.وترص
صفحة األسئلة املتداولة يف ويكيميديا
على أن املؤسس�ة ال تجبر رشكات
التكنولوجيا الكبرية عىل الدفع مقابل
اس�تخدام ويكيبيديا.وتس�مح إحدى
الخدم�ات املحتملة للشركات بعرض
التعديلات األكث�ر موثوقي�ة الت�ي تم
فحصه�ا من املجتمع بدالً من أحدثها،
مم�ا يمنع املقاالت الكاذب�ة أو املهينة
م�ن الوص�ول إىل منصاته�ا الخاصة.
ويقر فري�ق Wikimedia Enterprise
بأن�ه يوازن بني الحقائ�ق التجارية
ومهمة توفري الوص�ول املجاني
إىل املعرفة.ويق�ول الفري�ق:
يتعلق هذا بتأس�يس نشاط
ق�ادر على النج�اح خالل
العقود القادمة ومواجهة
أي عاصف�ة والحص�ول
على فرص�ة حقيقي�ة
لتحقي�ق املهم�ة التي تم
تصورها للمرة األوىل منذ
 20عامً ا.

تعرف على اخر التحديثات حول نظارة الواقع االفتراضي من آبل
تعمل رشكة آبل منذ س�نوات عىل تطوير تقنيات ونظارات
جدي�دة للواق�ع االفترايض واملع�زز ،فه�ل س�تكون ه�ذه
النظ�ارات قادرة عىل م�ا قدمته غوغل ومايكروس�وفت يف
ه�ذا املجال؟وتبعا ملقال نشره  macrumorsفإن رشكة آبل
تعمل حاليا عىل تطوير عدة نماذج من النظارات والعدسات
الذكية ،أول نظارة يتوقع أن تأتي ش�بيهة بنظارات الواقع
االفترايض املطروحة حاليا لكنها س�تكون قادرة عىل دعم
تقنيات الواقع املع�زز أيضا ،ويفرتض أن تظهر بداية العام

ابتكار ذكي يجعل النباتات قادرة
على التواصل مع البشر
ابتك�ر العلم�اء يف س�نغافورة طريق�ة للتواصل بين البرش
والنبات�ات عبر الهات�ف الذكي ،إذ ط�وّر فريق م�ن جامعة
نانيانغ التكنولوجية تقنية تسمح بإرسال إشارات كهربائية
من ش�أنها تس�هيل التعامل مع املزروعات ،بحس�ب موقع
«.»straits timesوتش�به التقني�ة األدمغ�ة إىل ح�د كبري ،إذ
تقوم النباتات بإرسال إشارات كهربائية لالستجابة لبيئتها،
وتظهر عليها عالمات الضيق أو سوء الحالة الصحية.
وعىل س�بيل املث�ال ،أصبح م�ن املمكن اآلن إعالم�ك بوجود
حرشات عىل ورقة النبات لكي تمسك بها عىل الفور.وتعتمد
الطريق�ة املتط�ورة على الهات�ف الذك�ي وقط�ب كهربائي
بع�رض  3مم ،يت�م وضعه على النبات ،لكي يس�تطيع من
خالله إرس�ال إش�ارات تنبيهية .بحيث يمكن اعتبار القطب
الكهربائي «هامسا للنباتات».واعترب الربوفيسور الجامعي،
تشين ش�ياودونغ ،أن ه�ذه التقني�ة مفيدة بش�كل خاص
للمزارعين الذين يحتاجون إىل التنبي�ه إذا كانت محاصيلهم
ال تنمو بشكل جيد.

الق�ادم ،ام�ا النظ�ارة الثانية والت�ي تدعم ه�ذه التقنيات
فس�تكون ش�بيهة بالنظارات الطبية أو الشمسية العادية
لكنه�ا م�زودة بعدس�ات خاص�ة ،ويتوقع أن تط�رح عام
.2025كما أش�ارت املقالة نقال عن املحلل الش�هري Ming-
 Chi Kuoإىل أن آبل تعمل أيضا عىل تطوير عدس�ات الصقة
تثب�ت عىل العين لتقني�ات الواق�ع املعزز واالفترايض من
املحتم�ل أن تظهر بع�د .2030وفيما يخ�ص النموذج األول
م�ن النظارات يتوقع املحلل أن تأتي بهيكل يزن ما بني 100

و 200غ فق�ط ،وأن تجه�ز بشاش�ات  Micro-OLEDمن
تطوير سوني ،وأن يصل سعرها إىل  1000دوالر تقريبا.
ويعتق�د املحل�ل أن النظ�ارة الجدي�دة س�تحظى بتصميم
خ�اص ّ
يمكنها من توفري تجربة أكث�ر واقعية من
حي�ث تقني�ات الواق�ع االفترايض من
النظ�ارات املخصص�ة له�ذا
األم�ر املوج�ودة
حاليا.

ميزة جديدة إللغاء الضوضاء
في مكالمات سكايب
م�ن املتوقع أن تطلق رشكة مايكروس�وفت خلال اليومين القادمني ،ميزة
جديدة لتطبيق س�كايب ،تعمل على منع ضوضاء الخلفي�ة وتصفيتها دون
التأثري عىل صوت املستخدم أثناء إجراء مكاملات الفيديو.وتعتمد هذه التقنية
عىل التعلم اآليل ،ملعرفة الفرق بني الكالم والضوضاء ،حيث ُتستخدم مجموعة
بيان�ات تمثيلية لتدريب نموذج التعلم اآليل عىل العم�ل يف معظم املواقف التي
يواجهها مستخدمو سكايب.وكشف خرباء سكايب عن أن مجموعة البيانات
الخاصة بامليزة تتكون من حوايل  760ساعة من بيانات الكالم النظيف بعرش
لغ�ات مختلفة ،و  180س�اعة من بيانات الضوض�اء ،التي ترتاوح بني صوت
الكتاب�ة عىل لوح�ة مفاتيح الكمبيوتر وصوت نب�اح الكالب.فيما ييل طريقة
تش�غيل مي�زة إلغاء الضوضاء يف تطبيق س�كايب ،بحس�ب صحيف�ة إنديان
إكسربس:
 يف تطبي�ق س�طح املكتب ،انتقل إىل مل�ف التعريف الخاص ب�ك وانقر فوق«إعدادات» .يف خيار اإلعدادات ،انقر فوق «الصوت والفيديو».
 قم بالتمرير ألسفل عىل اليمني وستظهر ميزة «إلغاء الضوضاء». عند تش�غيل إلغاء الضوضاء ،يمكن�ك االختيار بني «تلقائي» أو «منخفض»أو «مرتفع».

روسيا بصدد وضع خارطة
رقمية ألراضيها
تق�وم إدارة الخرائ�ط الحكومي�ة الروس�ية بوض�ع خارط�ة رقمي�ة
تفصيلية ألرايض روس�يا ما سيش�كل أساس�ا لخارطة ثالثية األبعاد
س�يتم إعدادها بعد م�رور  5أعوام ،وذلك بالتعاون م�ع املركز العلمي
الرويس للجيوديس�يا واملس�ح الطوبوغرايف.وأعلن ذلك مدير عام إدارة
الخرائط الروسية ،سيرغي كاروتني ،الذي قال« :لقد أوكلت الحكومة
إلين�ا مهم�ة وضع قاع�دة طوبوغرافي�ة إلكرتونية موح�دة بصفتها
خارط�ة متع�ددة املقاييس تتضم�ن معلومات تفصيلي�ة عن أرايض
روس�يا كلها».وحس�ب ،كاروتين ،ف�إن املناط�ق املأهولة بالس�كان
س�يتم تصويرها من الجو من قبل الطائ�رات املأهولة والطائرات من
دون طي�ار بدقة فائقة ترتاوح بني  14و 50س�نتيمرتا ،مشيرا إىل أن
العمل عىل وضع الخارطة الس�ابقة ألرايض روس�يا استغرق  20عاما
(أع�وام  ،)1980 – 1960بينما سيس�تغرق العمل عىل وضع الخارطة
الجدي�دة ثالثية األبعاد  5أعوام فقط .وأضاف أن الخارطة اإللكرتونية
الرقمية س�يتم تحديثها كل عامين أو  3أعوام.وأوضح قائال إن خرباء
إدارة الخرائ�ط سيس�تخدمون تكنولوجيا املس�ح الطبوغرايف الليزري
وتكنولوجي�ا التصوي�ر الفوتوغ�رايف الجوي يف آن واحد ،ما سيس�مح
بالحصول عىل نموذج رقمي لتضاريس األرض الروسية.

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

( نور عىل نور )
قال رسول اهلل(صىل اهلل عليه وآله وسلم)« :أال أدلكم عىل
ّ
ويدر أرزاقكم؟ قالوا :بىل،
سالح ينجيكم من أعدائكم،
قال :تدعون ربكم بالليل والنهار ،فإن سالح المؤمن الدعاء»
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أكبر عملية تزوير عملة مصدرها جامعة!

«من ايدك أحلى»
مشروع سوري إلحياء الصناعات الصغيرة بـ»قالدة»!

لم يخطر يف بال رجال الرشطة
أن عملية الرصد والتتبع التي
يقومون بها ملعرفة مصدر
العمالت املزورة سيكون من
الجامعة ،حيث أعلنت النيابة
العامة والرشطة يف بلغاريا
توقيف موظفني يف جامعة
بلغارية لضلوعهما يف تزوير
عمالت نقدية داخل مشغل رسي
يف حرمها ،وقدّرت قيمة املبالغ
املزورة بماليني الدوالرات.وقد
عثر املحققون الذين تعاونوا مع
الجهاز الرسي األمريكي ،عىل
عرشات آالف القطع النقدية

بقيمة ظاهرية تبلغ أربعة
ماليني دوالر معدة للتصدير إىل
أوكرانيا ،وأخرى بقيمة 3,6
ماليني يورو وجهتها أوروبا.وقال
مدير هيئة مكافحة الجريمة
املنظمة يف بلغاريا لوبومري يانيف
للصحافيني إن هذا االكتشاف
«يدل عىل نشاط إجرامي واسع».
واملوقوفان هما رجل يف سن 48
عاما وامرأة يف سن  54عاما كانا
يعمالن نهارا يف جامعة ويخوضان
أنشطتهما غري القانونية بعد
الدوام وخالل أيام العطلة .وهما
كانا يتقاضيان أمواال توازي

قيمتها  % 10من إجمايل قيمة
األوراق النقدية املزورة التي
ينتجانها والتي تبدو للوهلة األوىل
«بجودة عالية نسبيا».ولم يكن
لديهما أي سوابق قضائية يف
هذا املجال.وقالت رشطة صوفيا
إنها ال تملك «أي أدلة تظهر أن
املسؤولني عن الجامعة» التي
لم يُكشف اسمها« ،كانوا عىل
علم» بوجود هذا املشغل لتزوير
العمالت داخل الحرم الجامعي.
وأشارت النيابة العامة إىل أن
عمليات التزوير هذه هي من
األضخم من نوعها يف تاريخ البالد.

الحكومة المصرية تكشف حقيقة «الملصق المخدر»

افتتح يف مدينة طرطوس الس�احلية السورية
معرض للصناعات اليدوية املحلية بمش�اركة
مجموعة من الس�يدات السوريات يف عمل من
شأنه أن يساهم يف إنعاش الصناعات الصغرية
التي تعترب يف هذه املرحلة التي تشهدها سوريا
من أهم العنارص االقتصادية.
الصعوب�ات االقتصادي�ة الكبرية الت�ي يعاني
منها الش�ارع الس�وري ،ل�م تمنع الس�يدات
الس�وريات م�ن تنفي�ذ حلمه�ن بإنش�اء
مش�اريعهن الصغيرة أو متناهي�ة الصغ�ر،
باإلضافة إىل تأس�يس ما يمكن أن يطلق عليه
«تكت�ل أنثوي» يعمل عىل دعم هذه املش�اريع
من خالل معرض أو بازار س�نوي يس�اهم يف
الرتويج ملنتجاته�ن املحلية يف بلد يعيش تحت

ظالل الحصار االقتصادي منذ سنوات.
فتحت رعاي�ة مبارشة من محافظ طرطوس،
صفوان أبو سعدى ،افتتحت مجموعة سيدات
س�وريات بازارا حمل اس�م «من ايدك أحىل»،
قب�ل أي�ام ،يف فن�دق ب�رج ش�اهني يف مدين�ة
طرطوس.
وأش�ارت ،ريم خض�ور ،املش�اركة يف املعرض
والحاصلة عىل ش�هادة دكتوراه يف الهندس�ة،
بترصيح�ات لوكال�ة «س�بوتنيك» إىل أن ه�ذا
املع�رض ينف�ذ م�ن قب�ل مجموع�ة س�يدات
يقدمن أعماال مش�غولة بش�كل ي�دوي ،حيث
قمن بتش�كيل مجموع�ة أطلقن عليها اس�م
«من ايدك أحىل».
ونوه�ت خض�ور يف ترصيحاته�ا إىل أن ه�ذه

نام بالقطب الشمالي
واستيقظ في إيرلندا

ً
ربيعا..
تلتحق بالجامعة في الـ 12
وطموحها «ناسا»
ألين�ا ويكر ،فت�اة تبلغ من العم�ر  12عاما ً
تلتح�ق بجامع�ة والي�ة أريزون�ا األمريكية
وتضع نصب عينيها هدفا ً طموحا ً ألن تكون
بين ثلة العلماء يف وكالة «ناس�ا» الفضائية
بعد تخرجه�ا أكاديمياً .تخرج�ت ويكر من
املدرسة الثانوية هذا العام متفوقة يف جميع
فصوله�ا الدراس�ية املنزلي�ة بش�كل رسيع
وملحوظ.كم�ا وس�تبدأ يف تلق�ي فصوله�ا
الجامعية هذا الصيف بهدف العمل يف وكالة
«ناس�ا» كمهندس�ة .وأعربت لش�بكة «إيه
بي يس» ني�وز األمريكي�ة« :كان لدي هدف
أردت تحقيق�ه ..فلطامل�ا حلمت ب�أن أكون
مهندس�ة ألنني وط�وال حيات�ي كنت أحب
البن�اء».يف طفولتها ،بدأ ش�غف ألينا بالبناء

املجموع�ة تق�وم بني الحين واآلخر أو يف
املناس�بات باإلعالن عن بازار يعرضن من
خالله أعمالهن ومنتجاتهن.
وبينت الخضور التي أسست يف وقت سابق
مشرع «قلادة» ،وه�و مشروع صغري
متخصص بتصنيع الحيل املشغولة يدويا
بمختل�ف أصنافها ،أن أغلب املش�اركات
يف املشروع ال يملك�ن متاج�ر إلكرتونية
للرتويج ملنتجاتهم ،لذلك يعترب هذا الحدث
مهم جدا بالنس�بة لهن وفرصة ترويجية
جيدة لهذه املشاريع الصغرية.
ويض�م الب�ازار مجموع�ة متنوع�ة م�ن
األعم�ال واملنتج�ات محلي�ة الصنع مثل
أعمال الكروش�يه والرس�م عىل الخش�ب

وأعمال التطريز واإلكسسوارات املشغولة
يدويا ،باإلضافة إىل مجموعة متنوعة من
الهدايا واألعمال املختلفة.
باإلضاف�ة إىل ذل�ك ،يق�دم املعرض بعض
املأك�والت مث�ل «الكبي�ة» الش�هرية يف
س�وريا ،باإلضاف�ة إىل الفطير والكوكيز
والشوكوال.
وتتعاظ�م أهمي�ة املش�اريع الصغيرة
واملتناهي�ة الصغ�ر يف فترات األزم�ات،
حيث تلعب دورا كبيرا يف عملية التنمية،
وتس�اعهم يف توفري فرص عمل ومصادر
دخ�ل جديدة للأرس ،وأثبت�ت فعاليتها يف
الكثير من ال�دول ،خصوصا أنه�ا تتمتع
بمرنة كبرية وال تحتاج إىل رأس مال كبري.

م�ع مجموع�ات الليغ�و .وأعرب�ت والدتها،
دافني ماكوارتر أنها وعندما كانت يف الرابعة
من العم�ر أخربتها برغبته�ا الدفينة للعمل
يف وكال�ة ناس�ا .وكأي طفل واس�ع املخيلة
«كان�ت تشير إىل النجوم» ،ولك�ن اختالفها
الس�اطع تُرجم بتفوقها ال�درايس الذي فاق
التوقع�ات ،لتعقد النية اليوم عىل التخصص
يف مج�ايل علوم الفلك والكواك�ب والكيمياء.
إذا سارت األمور عىل ما يرام ،فستنهي ألينا
دراس�تها الجامعي�ة يف س�ن ال�ـ  16لتلحق
بوكال�ة ناس�ا يف العام ذات�ه .ولنأخذ صورة
أعم عن حلم الفتاة ذات الـ  12ربيعاً ،فإنها
تطمح لبن�اء مركبات جوالة كتل�ك التي تم
إرسالها إىل املريخ يف مهمة «املثابرة».

قد يكون حيوان «الفظ» الذي ش�وهد عىل الشاطئ
اإليرلندي ي�وم  14مارس ،طاف هن�اك من الدائرة
القطبية الش�مالية بع�د أن نام عىل جب�ل جليدي،
كما ذكرت مجلة «اليف س�اينس» العلمية.وتعيش
معظ�م حيوان�ات «الف�ظ» بالق�رب م�ن الدائ�رة
القطبية الش�مايل .وأفادت محط�ة الخدمة العامة
اإليرلندية ،أن أول مشاهدة مسجلة لحيوانات الفظ
حدثت يف عام  ،1897ولكن لم يتم مشاهدة أي فظ
آخر حتى الثمانينيات.أما كيف انتهى املطاف بفظ
صغري يف مقاطعة كريي؟ فقد قال كيفني فالنريي،
عالم األحياء البحرية ،لـ«إندبندنت»« :ما حدث هو
أنه ن�ام عىل جبل جليدي وانج�رف بعيداً ،ثم ذهب
بعيدا ً ج�داً ،يف منتصف املحيط األطليس أو يف مكان
ما من هذا القبيل ،ربما أسفل غرينالند».

أكشاك لندن الهاتفية تباع بجنيه استرليني !
م�ا زالت األكش�اك الهاتفية الحم�راء أيقونة
للعاصم�ة الربيطاني�ة لن�دن ،لك�ن الن�اس
انرصف�وا عنه�ا يف زم�ن الهوات�ف الذكي�ة،
فتعرض�ت لإلهم�ال ،وس�ط حسرة على
«ماضيه�ا» ،فيم�ا يدع�و كثيرون إىل حفظ
هذا الرتاث.وبحس�ب ش�بكة «س�كاي نيوز»
الربيطاني�ة ،ف�إن هذه األكش�اك الهاتفية قد
تحظ�ى بفرص�ة حي�اة جدي�دة إلنقاذها من
اإلهمال ،وذل�ك من خالل تحويلها إىل متاحف
صغ�رى للغاية أو تس�خريها لع�رض أعمال
فنية.
وأوضح�ت رشكة االتص�االت الربيطانية «بي
ت�ي» ،أن  4آالف م�ن ه�ذه املخ�ادع الهاتفية
جرى منحه�ا لعدة منظم�ات وهيئات ،ألجل

اول مولودة تحمل أجساما مضادة لكوفيد! 19 -
اكتشف أطباء أول حالة معروفة
لطفلة وُلدت تحمل أجساما
مضادة لكوفيد ،19-بعد تلقي األم
لقاحا ،خالل األسابيع األخرية من
حملها ،وذلك يف مقاطعة «بالم
بيتش» بوالية فلوريدا األمريكية.
وقد وثق اثنان من أطباء األطفال
يف مدينة «بوكا راتون» يف فلوريدا،
تفاصيل النتائج ،يف تقرير أويل
نرشه موقع «أرشيف الطب» ،هذا
الشهر ،ولم تتم مراجعته بعد من
قبل باحثني مستقلني.
ويقول األطباء إن األم ،وهي من
العاملني يف الخطوط األمامية
بمجال الرعاية الصحية ،كانت
حامال يف أسبوعها السادس
والثالثني ،حني تلقت جرعتها
األوىل من لقاح «موديرنا» املضاد
لكوفيد ،19-يف يناير.
السيدة طفلة
و أ نجبت
سليمة بعد

نفت الحكومة املرصية ما تردد من أنباء عن تداول
منشور تحذيرى منسوب لوزارة الداخلية ،يزعم
انتشار مخدر جديد عىل شكل «مظروف مغلق»،
أو «صورة ملصق» يستخدم ىف حاالت الخطف.
وكشف املركز اإلعالمى ملجلس الوزراء ،إنه ىف ضوء
ما يتم تداوله من منشور تحذيري منسوب لوزارة
الداخلية يزعم انتشار مخدر جديد عىل شكل
«مظروف مغلق» أو «صورة ملصق» يستخدم يف

حاالت الخطف ،تواصل املركز مع وزارة الداخلية،
والتي نفت تلك األنباء ،مُؤكد ًة أنه ال صحة للمنشور
املتداول وفق  .وأوضحت الداخلية ،أن تداول تلك
الشائعة يف وقت سابق ،وأن املنشور املتداول مزيف
وغري تابع للوزارة ،مُشدد ًةعىل أن كل ما يتم تداوله
يف هذا الشأن ما هو إال ادعاءات زائفة ،مُشري ًة إىل
أنه لم يتم إصدار أي منشورات أو رصد شكاوى أو
قضايا يف هذا الشأن.

ثالثة أسابيع ،وحصل الباحثون
عىل عينة دم من الحبل الرسي
للبحث عن األجسام املضادة،
وتحديد ما إذا كانت قد تم نقلها
من األم إىل الطفل ،وهو أمر شائع
يف اللقاحات األخرى التي يتم
إعطاؤها أثناء الحمل أيضا.
وكانت املرأة قد تلقت الجرعة
الثانية بعد الوالدة ،وفقا لجدول
التطعيم البالغ  28يوما.
وقال الباحثون يف تقريرهم:
«نبلغ عن أول حالة معروفة
لرضيع يحمل أجساما مضادة
لكوفيد ،19-وتم اكتشافها يف دم
الحبل الرسي بعد تطعيم األم».
وذكر تشاد رودنيك ،الطبيب
املشارك يف البحث ،لقناة «دبليو
بي بي إف» املحلية التابعة لشبكة
«إيه بي يس» األمريكية ،أن هذه
مجرد حالة صغرية أوىل بني آالف
الحاالت ،التي سيتم اكتشافها
خالل األشهر املقبلة ،ملواليد من
أمهات تلقني تطعيمات
ضد كوفيد.19-

االس�تفادة منها على وجه مغاي�ر ،ما دامت
التقنية قد تجاوزتها.
وذك�رت املص�در ،أن�ه م�ن املمك�ن أيضا أن
يستفيد املجتمع من هذه املخادع عرب تحويلها
إىل مكتب�ات صغيرة أو رف�وف ذات مس�حة
فنية.ومنذ س�نة  ،2008تم تحوي�ل أكثر من
 660مخدع هاتفي إىل هيئة جديدة ،وحصلت
املنظم�ات والهيئ�ات على الكش�ك الواح�د
بجنيه إسترلنيي واحد فقط م�ن قبل رشكة
االتص�االت ،يف إط�ار برنامج «تبنى كش�كا».
ويقول جيمس برون ،وهو مس�ؤول يف رشكة
«بي تي» ،إن الناس ما عادوا يستخدمون هذه
األكشاك ،يف ظل وجود هواتف محمولة ،وهو
أث�ر عليه�ا بش�كل كبري.وأوض�ح أن الرشكة

تراع�ي متطلب�ات املس�تقبل ،ولذل�ك ،جرى
التفكير يف القي�ام بأمر ما يف هذه األكش�اك
الت�ي هجره�ا الناس.وأش�ار إىل أن آالف
األكشاك الهاتفية تم تحويلها لتؤدي وظائف
أخرى ،وكان ذلك إبداعا من قبل الناس.
وثم�ة م�ن يقترح أيض�ا وض�ع م�ا يعرف
بأجه�زة إزال�ة الرجف�ان ،وهو جه�از طبي
يس�تخدم لعالج اضطراب دق�ات القلب غري
الخطري.
وجرى التفكير يف هذه البدائل عوض إزالتها
بش�كل نهائ�ي م�ن الش�ارع ،ألنها تش�كل
جزءا من ت�راث لندن وبريطاني�ا ،حتى وإن
كان تقدم االتصاالت ق�د جعلها بدون فائدة
عملية.

حصان يواسي مصابة بالسرطان !
صورة استثنائية لحصان يوايس امرأة
مصابة بالرسطان تعانق طفلها عىل
رسير املوت خالل اللحظات األخرية،
تمكنت من الوصول لنهائيات مسابقة
الصحافة العاملية للصور .وتمكنت وفقا ً
ملوقع «مريور» أن تكون واحدة من 45
صورة تعكس تأثريات «كوفيد  »19من
حول العالم تنضم لالئحة القصرية لجوائز
 2021للصور.وقام املصور جرييمي ليمبني

بالتقاطها للحصان داخل مركز للعالج
التخفيفي يف كاليه بفرنسا .وتظهر فيها
مانون البالغة من العمر  24عاما ً واملصابة
بالرسطان النقييل وهي تحتضن إيثان ابنها
البالغ من العمر سبع سنوات وهو يرتدي
الكمامة.أما بيو الحصان فقد أحرض إىل
الغرفة لريافق اللحظات األخرية ويكون من
جملة األشياء التي أحبتها يف حياتها.
وتظهر يف إحدى الصور املرشحة لنيل

الجائزة العاملية ،امرأة يف الخامسة
والثمانني من العمر ،وهي تعانق ممرضتها
يحول بينهما غطاء بالستيكي ،لحماية
املرأتني من تأثريات اإلصابة ،وهو العناق
األول الذي تحصل عليه املسنة منذ خمسة
أشهر .ويربز من ضمن الصور الالفتة
كذلك واحدة ألسد البحر الكاليفورني
وهو يداعب كمامة طبية مرمية يف أعماق
املحيط.

