في هذا العدد

نائب :مصاصو الدماء عارضوا
خفض سعر الدوالر
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المراقب العراقي/بغداد...

وصف النائب حسين سالم ،امس الس�بت ،ما اسماهم بـ»مصايص الدماء»
بالوقوف وراء معارضة خفض سعر الدوالر امام الدينار العراقي.
وقال سالم يف تغريدة عىل تويرت تابعتها «املراقب العراقي» ان «الذين يدعمون
ارتفاع س�عر الدوالر ،هم مصاصو دماء الش�عب العراق�ي وناهبو خرياته»،
داعيا ً «النواب الرشفاء ان ينقذوا ابناء الشعب الفقراء ويضعوا حدا ً ملؤامرات
الفاسدين الذين اتخمت مصارفهم بماليني الدوالرات».
واضاف س�الم ان « تمرير املوازنة يجب ان اليتم اال بارجاع س�عر الدوالر اىل
سابق عهده» .ولفت اىل انه «عىل النواب الرشفاء ان يقفوا بالضد من الالهثني
خل�ف اموالهم وفس�ادهم ،والس�اعني اىل تجوي�ع ابناء الش�عب الذي عاش
الويالت» ،مطالبا ً برضورة «استجواب محافظ البنك املركزي».
يش�ار اىل ان الحكومة اقدمت عىل رفع س�عر الدوالر ام�ام الدينار بما يفوق
ال ،%20،بدعوى معالجة االزمة املالية التي يمر بها البلد.

www.almuraqeb-aliraqi.com

روحاني :الشعب اإليراني شامخ وصامد
بينما أعداؤه غادروا السلطة بفضيحة
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فمن قبلين بقبول الحق
فاهلل أوىل بالحق

السيلية يرفض التحاق مهند علي بالمنتخب العراقي

االمام الحسين «عليه السالم»

صحيفة-يومية-سياسية-عامة

Almuraqeb Aliraqi Newspaper

«مسخ غادر» يُك ّبل العراقيين ويضعهم
أمام «خطر كبير»
المراقب العراقي /المحرر السياسي...

اإلسلامية كتائ�ب ح�زب الل�ه أب�و عيل
العس�كري ،يف تغريدة نرشها عىل حسابه
الرس�مي يف موق�ع التواص�ل االجتماعي
تويرت« :كنا قد حذرنا يف أكثر من مناسبة
من مغبة الس�كوت عن (املس�خ كاظمي
الغدر) وخط�ره الكبري الذي يه�دد األمّ ة،
وقد ب�ان بأدلّ�ة متواترة رصين�ة ،ما كنا
نقول�ه م�ن رضورة الت�دارك والتصحيح
لرفع شبهة العار عن بلدنا وأمتنا».
وال يخلو الخط�اب الدبلوم�ايس العراقي
يف عهد حكومة مصطف�ى الكاظمي ،من
«غزل غري مرشوع» للواليات املتحدة ،يتم
التعبري عنه بواس�طة رسائل إعالمية عىل

العالقات الخارجية:
اإلمارات تمارس ً
دورا سلبيا
في العراق
المراقب العراقي/بغداد...

اك�دت لجن�ة العالقات الخارجي�ة النيابية ،امس الس�بت  ،ان
االمارات تمارس دورا ً س�لبيا ً يف العراق.
وقال عضو اللجنة مختار املوس�وي يف ترصيح صحفي تابعته
«املراق�ب العراقي» أن «تدخل اإلمارات يف الش�أن العراقي غري
مرحب به».
وبين أن «هناك مح�اوالت امريكية امارتية من ش�أنها زيادة
التجسس يف العراق لصالح الكيان الصهيوني« .
وأضاف أن «تداعيات التدخل اإلماراتي س�تكون سلبية يف حال
استمرت ابو ظبي عىل هذا املنهج».

لس�ان الكاظمي تارة ،وفريقه الحكومي
تارة أخرى.
وعلى الرغم من الدماء التي س�الت جراء
االس�تهدافات األمريكية املتكررة للحش�د
الش�عبي ،ل�م تص�در حكوم�ة مصطفى
الكاظم�ي أي موق�ف ج�اد ،حي�ال “تلك
االنته�اكات ” ووجود أمريكا العس�كري
غري الرشعي يف البالد.
ويف هذا السياق ،خاطب أبو عيل العسكري،
الرئيس األمريكي جو بايدن ،بالقول« :كنا
قد أدبنا الذين سبقوك ،وأذقناهم من الذل
والهوان م�ا يتعظ به العاق�ل ،ونؤكد لك:
إن ع�اودت االعت�داء علينا ولم تس�تعجل

بسحب مرتزقتك من البالد ،سنريك جهنم
الدنيا قبل جهنم اآلخرة ،وقد َخبرُ َ بأس�نا
من كانوا قبلك ونحن لها».
وخالفا ً إلرادة العراقيني الرافضني للتواجد
العس�كري األجنب�ي يف الع�راق ،تعل�ن
الحكوم�ة ورئيس�ها بني الحين واآلخر،
عن «حاجة» الع�راق لتلك القوات بذريعة
محارب�ة تنظي�م «داع�ش» اإلرهاب�ي،
الذي أنه�ت القوات العراقية «أس�طورته
املزعوم�ة» من قب�ل إدارتي ب�اراك أوباما
ودونالد ترامب.
ويف الوقت ال�ذي ما تزال فيه أرض العراق
وس�ماؤه “رهينة” بيد الق�وات األمريكية

التغلغل االماراتي في العراق وعقدة
التاريخ
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المقاومة تتوعد االحتالل بـ«جهنم مستعرة»

بينما يتلقى العراقيون بشكل يومي ،سيالً
م�ن «األكاذي�ب الحكومي�ة» واالدعاءات
الت�ي تزعم توج�ه مصطف�ى الكاظمي،
نح�و جدول�ة إخ�راج الق�وات األجنبي�ة
م�ن األرايض العراقي�ة ،ما ت�زال الواليات
املتح�دة تربه�ن على «احتالله�ا» للبلد،
واتخ�اذ أراضيه منطلق�ا ً لتنفيذ «أعمالها
املشبوهة يف املنطقة».
إذ أدخلت القوات األمريكية قبل أيام قافلة
جديدة محملة بمواد لوجس�تية وأسلحة
إىل قواعده�ا بري�ف الحس�كة الس�ورية،
قادم�ة م�ن الع�راق ،بحس�ب م�ا ذكرته
وكالة «سانا» السورية.
ونقلت الوكالة عن مصادر محلية ،القول
إن «القوات األمريكية أدخلت خالل قافلة
مؤلفة من  40آلية من ش�احنات محملة
بمواد لوجس�تية وأس�لحة وذخائر وعدد
من البرادات ترافقها مدرعات عس�كرية
إىل مط�ار خراب الجري العس�كري يف ريف
اليعربي�ة ،قادم�ة م�ن الع�راق عرب معرب
الوليد غري الرشعي».
وأقدمت القوات األمريكية خالل األش�هر
القليل�ة املاضي�ة ،على إدخ�ال آالف
الش�احنات املحمل�ة بأس�لحة ومع�دات
عس�كرية ولوجس�تية إىل الحس�كة عبر
املعاب�ر م�ع الع�راق ،لتعزي�ز وجودها يف
منطقة الجزيرة السورية.
ويأت�ي ذلك يف ظل صمت حكومي مطبق،
إزاء االنته�اكات األمريكي�ة للأرايض
العراقي�ة ،بالتزامن مع س�ماح مصطفى
الكاظمي بزيادة أعداد قوات حلف ش�مال
األطلسي (النات�و) ،دون إطلاع الربمل�ان
أو أخ�ذ موافقت�ه ،يف س�ابقة وصف�ت
بـ»الخطرية».
وفق ذلك يقول املسؤول األمني للمقاومة
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وطائراته�ا مختلف�ة األن�واع واألحج�ام
واألشكال ،ما يزال الفريق الحكومي ي ّدعي
أن العراق بحاج�ة لدعم قوات التحالف يف
محاربة داعش وتدريب الجيش العراقي.
من جانبه يقول عضو لجنة األمن والدفاع
النيابية مهدي آمريل لـ»املراقب العراقي»:
«ل�م نلم�س حت�ى اآلن جدي�ة م�ن قب�ل
الحكومة االتحادي�ة لتطبيق قرار مجلس
الن�واب الق�ايض بإخراج الق�وات املحتلة
سواء أكانت األمريكية أم األجنبية األخرى
من البالد» ،مبينا ً أن «اإلدارة األمريكية ما
تزال تماطل لعدم وجود أي ضغط عراقي
عليها».
ويضي�ف آم�ريل« :طامل�ا أن ه�ذه القوات
موج�ودة على األرايض العراقي�ة ،ال
نس�تغرب من تكرار االعتداءات األمريكية
على مواقع الحش�د الش�عبي ،أو القوات
العسكرية العراقية األخرى».
وص�وت مجلس الن�واب العراق�ي ،خالل
جلس�ة اس�تثنائية عقده�ا يف الخام�س
من كان�ون الثاني  ،2020على قرار ُيلزم
الحكوم�ة بالعم�ل على جدول�ة إخ�راج
القوات األجنبية من الع�راق ،ومنعها من
اس�تخدام أرض البالد وسمائها ومياهها،
لتنفيذ أية أعمال عدائية تجاه دول الجوار
الجغرايف ،إال أن الوالي�ات املتحدة ما زالت
تراهن عىل التسويف واملماطلة ،بل تعدت
ذلك بكثري حتى باتت تس�يطر عىل أجواء
العراق.
وحظ�ي الق�رار الربملاني الحاس�م ،بدعم
ش�عبي كبير تمث�ل بتظاه�رات مليونية
غاضب�ة ،طالب�ت بـ”ط�رد االحتلال”
الس�يما بعد عملية االغتي�ال الغادرة التي
نفذتها طائرة أمريكية مسرية قرب مطار
بغ�داد ال�دويل يف كان�ون الثان�ي ،2020
وأسفرت عن استشهاد قادة النرص.

الحشد الشعبي يلقي القبض
على مجرمي البو دور
المراقب العراقي/بغداد...

أعلن الحش�د الش�عبي ،امس
السبت ،عن اعتقال «املتهمني
يف ارت�كاب جريم�ة قري�ة
الب�و دور» جن�وب تكري�ت يف
محافظة صالح الدين.
ونقل�ت مديري�ة اإلعلام
التابع�ة لهيأة الحش�د يف بيان
عن مع�اون آمر الل�واء  35يف
الحشد الش�عبي ،فرحان بدير
الحمدان�ي وتابعت�ه «املراقب
العراق�ي» إن «غرفة عمليات
م�ن اس�تخبارات الل�واء 35
واس�تخبارات وأم�ن الحش�د
اس�تخبارات
وبمش�اركة
الداخلي�ة لتحلي�ل املعلوم�ات
واالٕف�ادات ،وتكلل�ت الجه�ود
بإلق�اء القبض على املتهمني
الر ٔييسيني يف الجريمة».

وأض�اف ،أن «املجرمني امللقى
القب�ض عليه�م م�ن نف�س
القري�ة وبينه�م م�ن تع�اون
م�ع داع�ش وش�ارك بتمويل
عن�ارصه ،وت�م مصادق�ة
أقواله�م يف محكم�ة جنايات
تكري�ت» .وتاب�ع الحمدان�ي،
أن «الجريم�ة الجبان�ة حدثت
بس�بب تع�اون االه�ايل م�ع
الق�وات االمني�ة والحش�د
الش�عبي ولكونه�م رافضين
لالرهاب وافكاره» .يش�ار إىل
أن مجاميع اجرامية ،اقتحمت
فج�ر  12آذار الجاري ،منزلني
يف قرية البودور جنوب تكريت
وأودت بحي�اة  8مواطنين
بينهم  6من عائلة واحدة ،وقد
تداولت وس�ائل إعلام حينها
بيان�ا ً منس�وبا ً لتنظيم داعش

كتلة سياسية :على الحكومة أن
تعدل في توزيع الثروات
المراقب العراقي/بغداد...

طالبت كتلة صادقون النيابية ،امس الس�بت ،الحكومة برضورة
ان تعدل يف توزيع الثروات بني املحافظات العراقية.
وقال عض�و الكتلة النائ�ب ،محمد البل�داوي ،يف ترصيح صحفي
تابعت�ه «املراقب العراق�ي» انه” قدمنا اىل الربمل�ان والحكومة بان
تتعام�ل م�ع جميع محافظات الع�راق وفق مب�دأ املظلومية التي
عان�ت منها تلك املحافظات وان ال يتم تج�اوز هذا االمر يف توزيع
ثروات املوازنة فيما بينها”.
وأض�اف ،انه” البد للحكومة النظر يف الحاجة الفعلية للمش�اريع
الخدمية واإلنسانية واالقتصادية التي تفتقر لها محافظات البالد
ووفق النسب السكانية يف كل محافظة”.
وأشار اىل ان” هذه ال تعترب رشوطا بقدر ماهي ضوابط يجب عىل
الحكوم�ة وضعها نصب اعينه�ا عند النظر يف تقس�يم الحصص
املالية واالس�تثمارية والتخصيصات م�ن التعيينات يف املحافظات
كافة”.

«التيار» وراء إشعال النار « ..الكهرباء» ُتتهم بحرق
األسواق والفاعل الحقيقي «مجهول»!

المراقب العراقي /مشتاق الحسناوي...

عاد من جديد سيناريوالحرائق التي تبتلع
االس�واق وتذره�ا رمادا ً ليتصدر املش�هد،
فبع�د حري�ق مجم�ع مأم�ول التج�اري
وه�و االضخ�م لبي�ع امل�واد االنش�ائية
والكهربائيات الذي استهدف أكثر من 200
محل تج�اري ،جاء حريق جديد يف س�وق
عريب�ة بمدينة الصدر ُ
لتس�جَّ َل حالتان يف

أيام متقاربة.
«م�ن وراء تل�ك الحرائق؟» ،س�ؤال كثريا ً

م�ا طرحته أوس�اط ش�عبية وسياس�ية،
واالجاب�ة ع�ن ه�ذا الس�ؤال ال يخرج عن
دور االره�اب يف ذل�ك ،لكنه م�ن نوع آخر
وهو االرهاب االقتصادي الذي تقف وراءه
مجموع�ة م�ن الشركات االجنبي�ة التي
حصلت عىل موط�ىء قدم يف البالد لغرض

تروي�ج بضائعه�ا ،فاله�دف ه�و تعطيل
مفاص�ل االقتص�اد العراق�ي وإضع�اف
القطاع الخاص.
وأكدت مديري�ة الدفاع املدن�ي  ،أن فرقها
استطاعت تطويق حريق منطقة الكرادة،
الذي طال منطقة كمب سارة.
وقال�ت املديري�ة يف بيان إن « ف�رق الدفاع
املدن�ي جاهدت م�ن أجل تطوي�ق النريان

الت�ي اش�تعلت داخ�ل مجم�ع املأم�ول
التج�اري املخصص لبيع األصب�اغ واملواد
اإلنش�ائية والبرادات يف منطق�ة الكرادة
بع�د احتراق عدد م�ن املخ�ازن التجارية
بمشاركة  50فرقة إطفاء وإنقاذ بإرشاف
مدي�ر ع�ام الدف�اع املدن�ي الل�واء كاظم
سلمان بوهان».
فيم�ا أك�د مدي�ر الدف�اع املدني أن س�بب

الحري�ق ه�و تم�اس كهربائ�ي وأن بناء
املجمع م�ن الس�ندويج بن�ل كان العامل
املش�جع على الحري�ق  .ويف ه�ذا الش�أن
يؤكد املختص بالش�أن االقتصادي جاسم
الطائ�ي  ,أن الحرائ�ق االخيرة يف مجم�ع
مأمول وس�وق عريب�ة كلف�ت االقتصاد
العراقي مليارات الدوالرات,
تفاصيل اوسع صفحة 3

لجنة محاربة الفساد «تتبخر» وسط دعوات نيابية لحلها
المراقب العراقي /احمد محمد...

امتع�اض نياب�ي كبير بس�بب تجاهل
الكاظمي للتوصي�ات الربملانية الخاصة
بلجنة مكافحة الفس�اد التي يرتأس�ها
الل�واء أحم�د أب�و رغي�ف والت�ي جرى
تش�كيلها من قبل رئيس الوزراء ،حيث
تنص تل�ك التوصيات عىل ح�ل اللجنة،
س�يما بعد أن أثبتت اللجن�ة التحقيقية
املش�كلة من قبل الربملان وجود عمليات
تعذي�ب تمارس�ها اللجن�ة النت�زاع
االعرتافات من قبل املعتقلني.
وأكد الن�واب ،أن مكافحة الفس�اد هي
دعاي�ة مارس�ها جمي�ع م�ن تقل�دوا
منص�ب رئاس�ة ال�وزراء وآخره�م
الكاظم�ي ،الفتين اىل أن ه�ذه اللجن�ة
اكتفت بمالحقة ع�دد كبري من الصغار

وترك�ت الكب�ار يصول�ون ويجولون يف
دوائر الدولة.
ومنذ الي�وم االول عىل تكليفه برئاس�ة
ال�وزراء ،وكاملعت�اد وع�د الكاظم�ي
بمكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين،
ول�ذا ق�ام بتش�كيل لجن�ة تض�م قادة
ومس�ؤولني أمنيني أبرزه�م قائد جهاز
مكافح�ة االره�اب الفري�ق الركن عبد
الوه�اب الس�اعدي وكذلك وكي�ل وزير
الداخلي�ة االس�بق الل�واء أحم�د أب�و
رغيف ومس�ؤولني آخري�ن من مختلف
املؤسسات الحكومية والرقابية.
وعمل�ت ه�ذه اللجن�ة يف ب�ادىء أمرها
على فتح ملف�ات للفس�اد منه�ا ملف
«الك�ي كارد» و «هي�أة التقاع�د» و
«هيأة االستثمار» إال أن اللجنة لم تفتح

ملف�ات أخرى يف املؤسس�ات الحكومية
املتبقية ،س�يما ملف الطاقة الذي كلف
موازن�ة الدولة وحتى يومن�ا هذا قرابة
الـ  70مليار دوالر.
ويف الوق�ت ذاته اُثير الكثري م�ن التهم
ح�ول عم�ل لجن�ة الكاظم�ي منه�ا
اس�تخدام اللجن�ة للتعذي�ب يف عملي�ة
انت�زاع االعرتاف�ات من قب�ل املعتقلني،
باالضاف�ة اىل وج�ود ح�االت ابت�زاز
تمارس�ها اللجنة عىل املسؤولني مقابل
الحص�ول على امل�ال ،وهذا االم�ر دفع
بالس�لطة الترشيعية اىل تش�كيل لجنة
نيابي�ة لتقيص الحقائ�ق ،حيث أوصت
اللجن�ة التحقيقي�ة النيابي�ة بس�بع
توصيات أبرزها ح�ل اللجنة الحكومية
التي يرتأسها «أبو رغيف».

وم�ن جهتها كش�فت مفوضية حقوق
االنس�ان يف الع�راق ،ع�ن تلقيه�ا عددا
من الش�كاوى ،بوج�ود عمليات تعذيب
للمعتقلين م�ن قب�ل لجن�ة مكافح�ة
الفس�اد ،الت�ي يرأس�ها الفري�ق أحمد
أبو رغي�ف .وقال عض�و املفوضية عيل
البياتي ،إننا كمفوضية استلمنا شكاوى
م�ن ذوي املعتقلني ح�ول وجود تعذيب
وغي�اب الضمان�ات القانوني�ة للمتهم،
ولك�ن منعن�ا م�ن أداء دورن�ا ومهامنا
يف ه�ذا املوض�وع حي�ث لم يس�مح لنا
بالزيارة لكي نقي�م وضعهم من جانب
حق�وق اإلنس�ان عىل الرغم م�ن تزويد
االدع�اء العام لن�ا بكتب رس�مية تؤكد
عدم وجود ذلك.

تفاصيل اوسع صفحة 2

الطاقة النيابية :جوالت التراخيص فيها إجحاف
كبير بحق الشعب
المراقب العراقي/بغداد...

أك�دت لجنة الطاق�ة النيابي�ة ،امس الس�بت ،ان جوالت
الرتاخيص فيها اجحاف كبري بحق الشعب ،فيما بينت ان
البلد يمتلك الطاقات القادرة عىل استخراج النفط.
وقال عض�و اللجنة ،أمج�د العقاب�ي يف ترصيح صحفي
تابعت�ه «املراقب العراقي» إن «لجنة الطاقة تداولت كثريا
حول ج�والت الرتاخيص واثره�ا عىل الع�راق» ،مبينا أن
«العراق لدي�ه الكثري من الطاقات املهنية بإمكانها العمل
الستخراج النفط».
وأوض�ح أن «انتاج النفط ق�د ازداد عندما تعاقدت وزارة
النفط مع الشركات النفطية ،ولكن ج�والت الرتاخيص

مجحف�ة بحق الش�عب العراق�ي كون هذه الشركات لم
تلتزم مع أوبك» ،مشريا اىل أن «الدولة ملتزمة مع الرشكات
بإعطائها استحقاقاتها من تكاليف االستخراجات ولكن
الرشكات غير معنية بتقليل ص�ادرات النفط التي يلتزم
بها العراق ،س�واء قامت الحكوم�ة العراقية ببيع النفط
أو ال ،حي�ث تس�تمر هذه الشركات باس�تخراج النفط،
مما يؤدي إىل خس�ارة العراق ،الس�يما مع دخول جائحة
كورونا وتردي أثرها االقتصادي».
وأك�د أن «لجن�ة النف�ط والطاق�ة قدم�ت الكثير م�ن
املخاطب�ات والكتب الرس�مية اىل وزارة النف�ط والنزاهة
ورئاس�ة الوزراء العادة النظر بجوالت الرتاخيص» ،مبينا

من احلدث
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تالحق الصغار وتترك كبار الفاسدين
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لجنة «أبو رغيف» تلتزم الصمت إزاء توصيات نيابية بحلها
املراقب العراقي /أحمد محمد...
امتع�اض نياب�ي كبير بس�بب تجاهل
الكاظمي للتوصي�ات الربملانية الخاصة
بلجن�ة مكافحة الفس�اد التي يرتأس�ها
الل�واء أحم�د أب�و رغي�ف والت�ي جرى
تش�كيلها من قبل رئي�س الوزراء ،حيث
تن�ص تل�ك التوصيات عىل ح�ل اللجنة،
س�يما بعد أن أثبتت اللجن�ة التحقيقية
املش�كلة من قبل الربملان وجود عمليات
تعذي�ب تمارس�ها اللجن�ة النت�زاع
االعرتافات من قبل املعتقلني.
وأك�د الن�واب ،أن مكافحة الفس�اد هي
دعاية مارسها جميع من تقلدوا منصب
رئاسة الوزراء وآخرهم الكاظمي ،الفتني
اىل أن هذه اللجن�ة اكتفت بمالحقة عدد
كبري من الصغار وتركت الكبار يصولون
ويجولون يف دوائر الدولة.
ومن�ذ الي�وم االول عىل تكليفه برئاس�ة
ال�وزراء ،وكاملعت�اد وع�د الكاظم�ي
بمكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين،
ول�ذا ق�ام بتش�كيل لجن�ة تض�م قادة
ومس�ؤولني أمنيني أبرزه�م قائد جهاز
مكافح�ة االره�اب الفري�ق الرك�ن عبد
الوه�اب الس�اعدي وكذلك وكي�ل وزير
الداخلي�ة االس�بق الل�واء أحم�د أب�و
رغيف ومس�ؤولني آخرين م�ن مختلف
املؤسسات الحكومية والرقابية.
وعمل�ت ه�ذه اللجن�ة يف ب�ادىء أمرها
عىل فت�ح ملف�ات للفس�اد منه�ا ملف
«الكي كارد» و «هيأة التقاعد» و «هيأة
االستثمار» إال أن اللجنة لم تفتح ملفات
أخرى يف املؤسس�ات الحكومية املتبقية،
س�يما ملف الطاق�ة الذي كل�ف موازنة
الدول�ة وحت�ى يومنا هذا قراب�ة الـ 70

ُ
إصحوا يا بُكمُ ..حتى ال َ
نكون
ذين سادسُ ُهمْ كلب ُُهمْ !..
كالّ َ
نعل�م أن جميع الدول التي تقطنها أغلبية س�كانية ناطقة بالعربية،
كانت قد تش�كلت وفقا ملعاهدة سايكس بيكو سنة  ،1916وأن حدود
هذه الدول؛ رس�مت بمش�ارط جراحني بريطانيني وفرنسيني ويهود؛
بما يضمن مصالح الدول االستعمارية ،والرس الخفي األعظم الكامن
خلف هذه املعاهدة!..
معظ�م تل�ك «البل�دان» كانت قبل ذل�ك؛ تخضع لالس�تعمار الرتكي،
تحت مس�مى الدول�ة العثمانية ،التي منحها فقهاء الس�نة تس�مية
«الخالف�ة اإلسلامية»..ففيما خلا مصر التي كان�ت تتمتع بوضع
خ�اص ،وتسير أموره�ا دولة ش�به متكامل�ة العنارص ،ل�م تكن يف
بلاد العرب دول باملعنى املع�روف للدولة ،وكل م�ا كان موجودا؛ هو
واليات تابعة للس�لطان العثماني ،يحكمه�ا والة عثمانيون ال تتعدى
س�لطتهم ومهامهم؛ جمع الرضائب لـ»هزرة أفندينا سلطان معزم»
يف إسطنبول.
بع�د مرور أكثر م�ن قرن من الزم�ان ،تمزقت خرائط «ال�دول» التي
تش�كلت ع�ام  ،1916وع�اد معظمه�ا تقريب�ا إىل صف�ة «البل�دان»،
فاق�دا وضع «الدول» ،ألنه وضع أريد له أن يكون هش�ا قابال للخراب
والتمزق ،ملصلحة ش�كل آخر من االس�تعمار ،تق�وده الدولة العربية،
الت�ي أنش�ئت ع�ام  ،1948وفقا للمالح�ق الرسية ملعاهدة س�ايكس
بيكو ،اس�تنادا للوع�د الربيطاني لليهود ،بعد س�نة واحدة فقط ،من
إبرام معاهدة سايكس بيكو.
اليوم وبعد  73عاما من إنشائها ،تحولت «الدولة» العربية يف فلسطني
املحتل�ة ،م�ن «كي�ان» غاصب ،يبحث عم�ن يعينه على البقاء ،وعن
اعتراف دويل برشعيته ،إىل العب مهم يف املنطقة يتمتع بقبول عربي،
م�ن قبل معظم الح�كام العرب ،الذين خرست بلدانه�م صفة الدولة!
َ ّ
َـن
�ـام
لبغدان  /ومن نج ٍد إىل َيم ٍ
ِ
نش�ي ُد» بال ُد ال ُع ِ
رب أوطاني من الش ِ
ٌ
ديـن يفـرّقنا /لس�ان
فتط�وان /فـال حـ� ٌّد يباع ُدنا وال
مِصـ�ر
إىل
َ
ِ
َّ
وعـدنان» صار
�ان
الض�ا ِد يجم ُعنا بغـسَّ ٍ
ِ
نكتة س�خيفة«..بغدان» ل�م تعد « بغداد
يا قلعة األس�و ِد يا كعبة املج ِد و الخلودِ..
يا جبهة الشمس للوجو ِد « كما أنشد لها
محمد حسن إس�ماعيل فغنته أم كلثوم،
وه�ا ه�ي تعي�ش خراب�ا واس�عا ،وألف
ليل�ة وليلة بات�ت كذبة كبرى .يف العراق
(ماك�و دول�ة) ،فقد فقدنا وض�ع الدولة
ب�إرادة صهي�و أمريكي�ة ،فيم�ا «إقليم»
قاسم العجرش ..
من أقاليمه صار دولة ،وش�يئا فشيئا غاب
التماس�ك الظاهري للش�عب ،واندثر مفهوم الحك�م املركزي ،لصالح
أش�باح الطائفية والتطرف ،التي باتت تمأل فراغ غياب الدولة ،وصار
عندن�ا «تيجان رؤوس» بتعداد رؤوس�نا ،وقريبا س�يعود االس�تبداد،
وسنجد أنفسنا قريبا بحاجة إىل «القائد الرضورة» و»الزعيم امللهم»!.
ٌ
«خال عىل الخد» ،ولم تعد فيه�ا «دولة» ،بل كانتونات
الش�ام صارت
و»حارات كلمن إيدو ألو» ..وهكذا فإن س�وريا وشعبها الذي توزع يف
مخيمات اللجوء ،التحقت بنادي الشعوب الفاقدة للمؤسسات.
نج�د والحج�از» وصم�ة عارعلى الجبين» ل�م تع�د بلاد الحرمني
الرشيفني ،وها هم ينزعون منها قدسيتها ،وثمة عمل كبري لنقل بيت
الله الحرام؛ من مكة إىل أور العراق ،كمثابة للدين اإلبراهيمي الجديد؛
البديل عن اإلسالم..يف اليمن الني انتهت إىل حالة من االنشطار الخفي،
تج�ري اليوم معركة إفناء ش�عبها باضطراد محم�وم ،وما يدور عىل
الس�احة اليمنية ،مث�ال صارخ عىل عمل منظ�م ،ومخطط له بعناية
فائقة ،هدفه موت الدولة اليمنية ،فقط ألن ش�عبها عرف علة تخلفه
ومش�كالته ،وأراد استعادة الدولة و حماية املواطنني ،والتبشري بعهد
جديد ،فقال { الل ُه أكربُ ..
املوت ألمريكا ..املوت “إلرسائيل”..اللعنة عىل
اليهود..النرص لإلسلام.}يف ليبيا تخلص الش�عب؛ من حاكم مجنون
حكم  43عاما ،ولكنه انتهى إىل وضع الالدولة..السودان صار دولتني،
وقريبا س�يصبح ثالثة ..جيبوتي والصومال وأرترييا التي عدها أنبياء
األم�ة العربية»/عبد النارص وصدام والق�ذايف» ،دوال عربية ومنحوها
مقاعد يف جامعة الدول العربية ،وأمواال ضخمة من أجل ذلك ،تنفست
وضعها الخاص بها ،ولم يعد أحد يتذكرها!..
كالم قبل السلام :إصحُ وا يا ُبكمُ.ال يمكن االطمئنان إىل املس�تقبل ،إال
عبر الدولة الحضارية الحديثة العادلة ،فال أمن وال تقدم إال بها ،وإال
َ
ُ
سادس ُه ْم كل ُب ُهمْ!
الذين
سنبقى مثل
سالم

على خلفية المطالبات بـ «حل البرلمان» ..كتلة سياسية تطلق تحذيرا
املراقب العراقي /بغداد...
اب�دى تحالف س�ائرون ،امس الس�بت ،تأييده لحل
مجل�س النواب قبل عدة اي�ام من اجراء االنتخابات
النيابية ،مبين�ا ان فرتة بقاء الحكومة دون الربملان
هو فراغ دستوري ال يمكن استمراره لفرتة طويلة.

هناك مضايقات ومالحقات
غي���ر منظورة تس���تهدف
العدي���د مــــ���ن الكت���اب
والصحفيي���ن لمجـــــــ���رد
طرحه���م آرائه���م من���ذ
اشهر.
لألسف فضاء حرية التعبير
والرأي ب���دأ يضيق كثيرا ً
مؤخرا.
عشنا وشفنا كيف تتحول
#حكومة_الصحفيي���ن الى
دولة بوليسية!!

وق�ال النائ�ب ع�ن ري�اض املس�عودي ،يف ترصيح
تابعته «املراقب العراقي» إن «املادة  64من الدستور
لم تحرص حل الربملان قبل ش�هرين من االنتخابات
وس�نتجه اىل حـــ�ل مجـــل�س الن�واب قبل ايام
مع�دودة م�ن موع�د اج�راء االنتخاب�ات النيابي�ة

تغريدة

االعالمي مازن الزيدي

املبكرة».
وأض�اف املس�عودي ،أن «تلك التوجه�ات التختلف
عليها معظم القوى السياسية وهي تخىش من تفرد
الحكوم�ة يف الس�لطة مع غياب الربملان والس�لطة
الترشيعة والرقابية».

املراقب العراقي /بغداد...
أك�د عضو مجلس النواب جواد املوس�وي ،امس
الس�بت ،عزم الربمل�ان التصــــويت عىل ثالثة
قوانين مفصليــة خالل الجلس�ة االس�بوعني
املقبلين ،ابـــــرزه�ا قانون ح�ل مجلـــس

وأوضــــ�ح ،أن «فتـــــ�رة ح�ل مجلس النواب
هي مدة فراغ دس�تـــــوري وس�تكون الحكومة
يف مــــــ�دة ترصي�ف االعمــــ�ال لذل�ك يجب
ان ال تك�ون طــويل�ة لضمان عدم ح�دوث خرق
دستوري».

نصيف :معظم النواب ال يقبلون على حصة اإلقليم
املراقب العراقي /بغداد...
كش�فت عضو مجل�س النواب
عالي�ة نصيـــــ�ف ,ام�س
الس�ـــــبت ,تفـــــاصي�ل
اتف�اق الكـــــتل السياس�ية
م�ع اإلقلي�م بش�ان حصته�م
باملوازن�ة ,مشيرة اىل وج�ود
«تم�رد» مـــــ�ن قب�ل اغلب
أعضــــــ�اء مجل�س النواب
عىل االتف�اق وقــــ�د جمعوا
تواقي�ع ملناقش�ــــة امل�واد
املتعلق�ة باالقليـــــم كل عىل
االنفراد.
وقال�ت نصي�ف ،يف ترصي�ح
صحف�ي تابعت�ه «املراق�ب
العراق�ي» إن «رؤس�اء الكت�ل
السياس�ية توافق�وا مع ممثيل
اإلقليم عىل اس�تالم  230برميل

يومي�ا دون ان يح�ددوا الكمية
التي يس�تخرجها اإلقليـــــم
خاصة وان اإلقليم يس�يطـــر

على اب�ار نف�ط خ�ارج حدود
اإلقلي�م والت�ي تق�ع يف كركوك
وغريها».

عزم نيابي على تمرير  3قوانين بارزة خالل االسبوعين المقبلين
النواب.
وق�ال املوس�وي ،يف ترصي�ح تابعت�ه «املراق�ب
العراق�ي» إن «النش�اط الس�يايس يف مجل�س
الن�واب غير مس�بوق بتاريخ�ه حي�ث يش�هد
االس�تعداد للتصويت على ثالثة قوانين عالقة

شرطة كربالء تضع خطة أمنیة
وصحیة استعدادا للشعبانية
الشريط األمين

ألواح طينية ..

مليار دوالر.
ويف الوق�ت ذات�ه اُثير الكثري م�ن التهم
ح�ول عم�ل لجن�ة الكاظم�ي منه�ا
استخدام اللجنة للتعذيب يف عملية انتزاع
االعرتافات م�ن قبل املعتقلني ،باالضافة
اىل وجود حاالت ابتزاز تمارس�ها اللجنة
عىل املسؤولني مقابل الحصول عىل املال،
وهذا االمر دفع بالس�لطة الترشيعية اىل
تش�كيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق،
حيث أوصت اللجن�ة التحقيقية النيابية
بس�بع توصي�ات أبرزه�ا ح�ل اللجن�ة
الحكومية التي يرتأسها «أبو رغيف».
ومن جهته�ا كش�فت مفوضية حقوق
االنس�ان يف الع�راق ،ع�ن تلقيه�ا عددا
من الش�كاوى ،بوجود عملي�ات تعذيب
للمعتقلين م�ن قب�ل لجن�ة مكافح�ة
الفس�اد ،التي يرأس�ها الفريق أحمد أبو
رغيف.
وقال عضو املفوضية علي البياتي ،إننا
كمفوضية اس�تلمنا ش�كاوى من ذوي
املعتقلين ح�ول وج�ود تعذي�ب وغياب
الضمان�ات القانوني�ة للمته�م ،ولك�ن
منعن�ا م�ن أداء دورنا ومهامن�ا يف هذا
املوض�وع حيث لم يس�مح لن�ا بالزيارة
لك�ي نقي�م وضعهم من جان�ب حقوق
اإلنس�ان عىل الرغ�م من تزوي�د االدعاء
العام لنا بكتب رس�مية تؤكد عدم وجود
ذلك.
وأع�رب البيات�ي؛ عن أس�فه «الش�ديد
م�ن تعام�ل الحكوم�ة بش�كل مزاجي
مع قضايا الفس�اد واإلره�اب يف قضية
الس�ماح للمفوضي�ة ب�أداء دوره�ا
ومهامه�ا يجع�ل م�ن االدع�اء بوج�ود
التعذيب وغي�اب الضمانات للمتهم أمرا

ممكنا ،ويضع�ف النظ�ام الديمقراطي
يف الع�راق وم�دى التزام الدول�ة بمبادئ
حقوق اإلنس�ان وينايف ادع�اء الحكومة
باحرتامها لحقوق اإلنسان».
وبدوره�ا ،اعتبرت النائبة ندى ش�اكر
ج�ودت ،أن «حكوم�ة الكاظم�ي ل�م
تعم�ل بش�كل حقيق�ي على مكافح�ة
الفس�اد االداري املتفيش يف جميع أرجاء
مؤسس�ات الدولة العراقي�ة» ،مبينة أن
«لجن�ة «اب�و رغيف» ش�ابها الكثري من
الغم�وض والتناق�ض ،بع�د أن عمل�ت
عىل فتح ملفات فس�اد تخ�ص الصغار
وترك�ت الكب�ار يصول�ون ويجولون يف
دوائر الدولة».
وقال�ت ج�ودت يف ترصي�ح خص�ت به
«املراق�ب العراق�ي»  ،إن «ملف الفس�اد
يع�د الدعاي�ة الكبرى لجمي�ع رؤس�اء
ال�وزراء ،س�واء كان الكاظم�ي أم م�ن
س�بقوه ،حي�ث يع�د م�ن أب�رز أدوات
الدعاية أو الوعد ال�كاذب الذي يتكرر يف
كل دورة حكومية».
وأش�ارت ،اىل أن «اللجنة الحكومية التي
شكلها الكاظمي والتي تضم قادة أمنيني
من أغلبه�ا ،كان من املتوق�ع بأن تقوم
بتحريك ملفات فس�اد خطيرة ومهمة
ومكلف�ة ملوازن�ة الدولة ،لك�ن رسعان
ماحولت عملها اىل «حرب عىل ورق» دون
مالحقة أي من كبار الفاسدين».
وأوضح�ت ،أن «هن�اك لجن�ة نيابي�ة
تحقيقي�ة ش�كلت لتقيص عم�ل اللجنة
الحكومي�ة وأوص�ت بح�ل «لجن�ة أب�و
رغي�ف» لك�ن الحكوم�ة ل�م ت�رد على
التوصي�ات النيابي�ة س�واء بالرفض أو
القبول».

املراقب العراقي /كربالء...
اعل�ن مصدر أمن�ي يف رشطة محافظة كربالء ،امس الس�بت ،عن الخطة
األمنی�ة والصحی�ة الخاص�ة بالزی�ارة الش�عبانیة ،مع إجراءات بش�أن
الوافدین إىل املحافظة.
وق�ال املص�در ،إن «رئی�س أركان الجیش الفري�ق الركن عب�د االمري يار
الل�ه ال�ذي وص�ل املحافظة عق�د اجتماع�ا ً امنیا ً موس�عا ً م�ع القیادات
االمنیة والعس�كریة نوقش خالل�ه الخطة االمنیة التي س�توضع للزیارة
الشعبانیة».
وأوض�ح ،أن «االجتماع ناقش حمایة املحافظة وتحدیدا ً من جھة النخیب
وعین تمر وزیادة الجھد االمني والعس�كري واالس�تخباراتي فیھا تحسبا ً
ألي خرق آمني او محاوالت من قبل العنارص االرھابیة».
وع�ن الخط�ة االمنیة للزیارة الش�عبانیة كش�ف املصدر ،عن «مش�اركة
قطعات من الجیش والرشطة املحلیة وطیران الجیش لتامینھا وتنفیذھا».
وبخص�وص املوقف م�ن كورونا ومنع دخ�ول الزائرین ،أك�د املصدر ،ان
«الجھات االمنی�ة واجبھا توفیر االمن وان اس�تلمت توجیها ً من الجھات
الصحیة بمنع دخول االشخاص فانھا ستنفذ ،وبالرغم من كل ھذا فانھا
س�تعمل عىل التنس�یق مع الجھات املختصة لتوفیر اجواء صحیة یراعى
فیھا اجراءات الوقایة».

خالل األسبوعني املقبلني».
وأضاف ،أن «القانون االبرز الذي س�يصوت عىل
ه�و التصوي�ت عىل موع�د حل مجل�س النواب
وس�يتم خلال االس�بوعني املقبلين على اكثر
تقدير».

الحشد الشعيب يطلق خطة
لتأمين المناطق الكردية
باحتفاالت عيد نوروز
املراقب العراقي /بغداد...
اعلن الحشد الش�عبي ،امس السبت ،عن خطته
لتأمين املناطق الكردي�ة خالل احتف�االت عيد
نوروز.
وقال قائد عمليات دياىل للحش�د الشعبي ،طالب
املوس�وي ،يف بي�ان تلق�ت «املراق�ب العراق�ي»
نس�خة منه إن «الكرد س�يحتفلون اليوم األحد
بعي�د ن�وروز ،لهــــ�ذا وضعـــــ�ت قواتنا
خطة لحماية املناطق التي ستش�هد احتفاالت،
خصوص�ا ً ذات الكثاف�ة الس�كانيـــــــة من
قب�ل القــــومية الكردي�ة يف خانقني وجلوالء
والس�ـــعدية وصـــــ�وال اىل من�ديل رشق
دياىل».
وأضاف أن «خمس�ة ألوية من الحش�د الشعبي
تؤم�ن املناط�ق الكردي�ة رشق دي�اىل خلال
االحتفاالت».

وأضاف�ت ،أن «االتف�اق بين
رؤس�اء الكتـــــل السياسية
وممثلي اإلقلي�م ت�م على
حس�اب الخطط االس�تثمارية
واملحافظـــ�ات» ،مبين�ة أن
«االتفــــ�اق انج�ز برسع�ة
دون معـــرف�ة س�ــــر هذا
االتفاق».
وأش�ــــارت نصــي�ف اىل أن
«اغل�ب النواب ممن ال يطيعون
رؤس�اء كتله�م طاعــــ�ة
عمي�اء تم�ردوا على االتف�اق
وبدأو بجمع تواقي�ع يطالبون
فيــــــ�ه مناقش�ة البن�ود
املتعلقــــ�ة باالفليم كل مادة
عىل انف�راد” ,مرجـــــــحة
«عــــــــ�دم تمرير املوازنة
اليوم لهذا السبب».

بالــوثيقـة
ش���بهات فس���اد بدائرة صحة ديالى
على طاولة الوزير.

اسعار الذهب

المالية النيابية تؤكد شمول
المحاضرين بقانون الموازنة
أك�دت عضو اللجن�ة املالية النيابية اخلاص الدليمي
 ،ش�مول املحارضي�ن يف قان�ون املوازن�ة وتخصيص
املبالغ الالزمة لهم.
وقالت الدليمي  ،ان «اللجنة املالية شملت املحارضين
املجانيين فـــــي قانــــون املوازنة وألزمت وزارة
الرتبي�ة بموجـــــــــ�ب ن�ص قانون�ي بالتعاقد
معهم».
وأضاف�ت أن «نح�ن كلجن�ة مالي�ة وبع�د مباحثات
واجتماعات مكثفة ودراس�ات أثبتنا حق املحارضين
وإنصافهم وسيأخذون كامل حقوقهم بعد التصويت
عىل القانون باملجمل».

أسعار الذهب عيار  56 ,58 18دينارا

أسعار الذهب عيار  63,04 21دينار
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اسعار الفضة

غرام الفضة عيار٥٦٧،٧٦ ٩٩،٩

االقت�صادي

اسعار النفط

الدوالر يواصل
تراجعه الطفيف أمام
الليرة اللبنانية

يواصل ال�دوالر األمريك�ي تراجع�ه الطفيف
أمام الليرة اللبنانية لليوم الثالث عىل التوايل،
حيث س�جل س�عر رصف الدوالر الواحد نحو
 11أل�ف لرية بعدما قفز عن  15100لرية قبل
أيام.
وع�زا البع�ض هذا االنحس�ار بس�عر رصف
ال�دوالر إىل االجتم�اع ال�ذي انعق�د يف قصر
بعب�دا مع حاكم مرصف لبنان الذي أعلن عن
إجراءات ،واس�تحداث منص�ة يف املصارف يف
محاولة للجم االنفالت يف أسعار الرصف.
لك�ن متابعني يعتبرون أن التفاوت الكبري يف
أسعار الرصف س�ببه سيايس ومقصود ،وأن
ما يجري تالعبا يف الس�وق الس�وداء من قبل
الصيارفة واملصارف واملرصف املركزي.

االحد  21آذار  2021العدد  2549السنة الحادية عشرة

األمريكي 61.46

ً
دوالرا

اسعار الدينار مقارنة بالدوالر

املراقب العراقي /مشتاق الحسناوي
عاد من جديد سيناريوالحرائق التي تبتلع االسواق
وتذرها رمادا ً ليتصدر املش�هد ،فبعد حريق مجمع
مأمول التجاري وهو االضخم لبيع املواد االنشائية
والكهربائي�ات الذي اس�تهدف أكثر من  200محل
تج�اري ،جاء حريق جديد يف س�وق عريبة بمدينة
الصدر ُ
لتسجَّ َل حالتان يف أيام متقاربة.
ً
«م�ن وراء تل�ك الحرائ�ق؟» ،س�ؤال كثيرا م�ا
طرحته أوس�اط شعبية وسياس�ية ،واالجابة عن
ه�ذا الس�ؤال ال يخ�رج ع�ن دور االره�اب يف ذلك،
لكن�ه من نوع آخر وهو االره�اب االقتصادي الذي
تقف وراءه مجموعة من الشركات االجنبية التي
حصل�ت عىل موطىء قدم يف البلاد لغرض ترويج
بضائعه�ا ،فالهدف هو تعطي�ل مفاصل االقتصاد
العراقي وإضعاف القطاع الخاص.
وأكدت مديرية الدفاع املدني  ،أن فرقها استطاعت
تطويق حريق منطق�ة الكرادة ،الذي طال منطقة
كمب سارة.
وقال�ت املديري�ة يف بي�ان إن « فرق الدف�اع املدني
جاه�دت من أج�ل تطوي�ق النريان التي اش�تعلت
داخ�ل مجمع املأم�ول التج�اري املخص�ص لبيع
األصب�اغ وامل�واد اإلنش�ائية والبرادات يف منطقة
الك�رادة بعد احتراق عدد م�ن املخ�ازن التجارية
بمش�اركة  50فرقة إطفاء وإنق�اذ بإرشاف مدير
عام الدفاع املدني اللواء كاظم سلمان بوهان».
فيم�ا أكد مدير الدفاع املدني أن س�بب الحريق هو
تم�اس كهربائ�ي وأن بناء املجمع من الس�ندويج
بنل كان العامل املشجع عىل الحريق .

االوس�ط اىل مجموعة رشكة فينيس�تا
ك�روب وتوماس دي اوليفرا تش�يكية
وارس�لت عق�د االس�تثمار اىل االمين
العام للمجلس الوزراء للمصادقة عىل
العق�ود املربمة م�ع الرشكتين اال ان
املوافق�ة لم تحصل لحد هذه الس�اعة
عىل الرغ�م من ميض  8اش�هر تقريبا
من ارسالها اىل الجهة املعنية “.

أرقام واقتصاد
400
مليار دينار سيتم
صرفها قريبا لمحتجزي
رفحاء بعد ان توقفت
رواتبهم وبأثر رجعي

15
مليون عاطل عن العمل
في البالد  ,حسب
احصائيات رسمية اطلع
عليها مجلس النواب

ويف هذا الش�أن يؤكد املختص بالش�أن االقتصادي
جاس�م الطائ�ي  ,أن الحرائ�ق االخيرة يف مجمع
مأمول وس�وق عريب�ة كلفت االقتص�اد العراقي
ملي�ارات ال�دوالرات ,فتك�رار تل�ك الحرائ�ق يؤكد
أن هن�اك أجن�دات خارجية تريد إضع�اف القطاع

الخاص العراق�ي وتجعله غري قادر عىل منافس�ة
الشركات االجنبية التي فتحت فروعا لها يف بغداد,
ومع االس�ف لم ن َر عملية تحقي�ق حقيقية قامت
به�ا األجهزة االمنية املس�ؤولة عن أم�ن العاصمة
ملعرفة الجناة .

وقال الطائ�ي يف اتصال مع ( املراقب العراقي) :إن
املتهم االول دوما هو التم�اس الكهربائي  ,وبدون
أية تحقيقات تؤكد فرق الدفاع املدني بأن التماس
الكهربائي أو مولدة الكهرب�اء االهلية وغريها من
االع�ذار الواهي�ة والت�ي ت�دل عىل تستر حكومي

دائرة االعمار الهندسي تنجز عددا من المشاريع العمرانية في محافظة نينوى
تعتبر دا ٔي�رة االٕعم�ار الهن�ديس ا ٕح�دى
التش�كيالت املهم�ة يف وزارة االٕعم�ار
واالٕس�كان والبلدي�ات العام�ة الٕمتالكه�ا
كوادر هندسية ومدنية لديها خربة كبريه يف
مجال ا ٕع�داد التصاميم واالٕرشاف الهنديس
عىل املشاريع وتضم الدا ٔيرة اكثر من ( 400
) مهندس يف مختلف االٕختصاصات ولديها
عدد جيد من حملة الشهادات ال ُعليا.
مجحم )
املهندس املعماري ( حس�ن مِ ِّدب ِ
مدير عام دا ٔيرة االٕعمار الهنديس يقول :ان
املش�اريع التي ُتـش�ـرف عليه�ا الدا ٔيرة يف
املحافظة بعد تحقيق نسبة ا ٕنجاز عالية يف
املش�اريع  ،تم عىل بركة الل�ه تعاىل بتاريخ
 /19ش�باط  2020/توقي�ع ثلاث عق�ود
ا ٕرشاف هنديس مع محافظ نينوى االٕستاذ
نجم الجبوري وهي االٕرشاف عىل مستشفى
أم�راض الدم الثالس�يميا ِس�عة  81رسير
يف قضاء املوصل ومستش�فى تلعفر ِس�عة
 100رسير ومرشوع على مبنى املحافظة
و دار استراحة املحافظ وللدا ٔيرة خمس�ة

فروع مهمة يف محافظات ( نينوى  ،االٔنبار
 ،صلاح الدين  ،دياىل  ،بابل ) ولديها كوادر
هندس�ية وفـنية ذات خربة واسعة يف تلك
املحافظ�ات باالٕضافة للك�ودار املوجود يف
الدا ٔيرة االٔم يف بغداد.وأشار املهندس حسن

مِ � ِّدب اىل ان مشروع مستش�فى أمراض
ال�دم س�عة (  ) 81رسير وبكلف�ة ( ) 30
مليار دينار ومبل�غ عقد االٕرشاف ( ) 165
مليون دينار والجهة املنفذه للمرشوع هي
رشك�ة املنس�ق االٔردنية ورشك�ة جاديس

اليابانية ومدة تنفيذ املرشوع هي ( ) 845
يوما ً واملستش�فى مكونة من (  ) 6طوابق
وبلغ�ت نس�بة االٕنج�از  %69واملخطط ل ُه
. %69
أم�ا املرشوع الثاني هي مستش�فى تلعفر
س�عة (  ) 100رسير مع االٔجهزة واملعدات
واملرشوع يتكون من بناية ر ٔييسية مكونة
م�ن اربعة أقس�ام وبناية خدم�ات وغرفة
مكا ٔين واستعالمات ومحطة معالجة مياه
مع بناية االٕس�عاف الف�وري باالٕضافة اىل
موق�ف للس�يارات  ،وتبلغ كلف�ة املرشوع
الكلي�ة (  ) 24مليار دينار والرشكة املنفذه
هي رشكة الفرقان للمقاوالت العامة حيث
تم املبارشة بالعم�ل بتاريخ 2020/6/28
وس�يقدم هذا املرشوع خدمة كبرية الٔهايل
قضاء تلعفر الكرام اما املرشوع الثالث هو
مشروع بناية املحافظة و دار االٕستراحة
ويق�ام على مس�احة ارض (  55000م²
ويتكون املرشوع من بناية مبنى املحافظة
بأبعاد  100*100م .

غولدمان ساكس :سعر النفط قد يبلغ  80دوالرا للبرميل هذا الصيف
اك�د بن�ك غولدمان س�اكس ،أن تراجع س�عر النفط يمثل
فرصة للرشاء ويتوقع أن يبلغ خام برنت  80دوالرا للربميل
ه�ذا الصيف حتى يف الوقت الذي توقفت فيه موجة ارتفاع
االسعار يف اآلونة األخرية اللتقاط األنفاس.
وأس�عار النف�ط بص�دد الهب�وط نحو تس�عة باملئ�ة هذا
األس�بوع بعد تنام�ي القل�ق إزاء ضعف الطل�ب يف أوروبا
وتسبب ارتفاع الدوالر األمريكي يف دفع العقود اآلجلة لربنت
لالنخفاض نحو س�بعة باملئة.وقفز برن�ت فوق  70دوالرا

للربمي�ل يف الثامن م�ن آذار للمرة األوىل من�ذ بدأت جائحة
كوفي�د .19-وج�رى تداول�ه عن�د  63.47دوالر ا للربمي�ل
الي�وم الجمعة.وعىل الرغم من االنخفاض الحاد لألس�عار،
يتوقع غولدمان أن تس�تعيد سوق النفط توازنها رسيعا يف
األش�هر املقبلة.وقال البنك  »:ان عوامل معاكس�ة مرتبطة
بالطل�ب من االتح�اد األوروب�ي وإمدادات إيران س�تبطئ
اس�تعادة س�وق النفط توازنها بواقع  0.75مليون برميل
يوميا يف الربع الثاني ،بيد أنه يتوقع أن تعوض أوبك +ذلك.

خبير اقتصادي :تأخر اقرار الموازنة يجعل الكثير من بنودها غير قابل للتنفيذ
اك�د الخبري يف الش�أن االقتصادي رع�د تويج ،
رضورة اق�رار املوازن�ة يف وقته�ا املخص�ص ،
مبين�ا  »:ان التاخر يف اقرارها ام�ر يزيد الطني
بل�ة وينعكس س�لبا على الوض�ع االقتصادي
العراقي».
وقال تويج »:ان التأخر يف اقرار املوازنة سيجعل
الكثير من بنوده�ا غري قاب�ل للتطبي�ق وذلك
لفقدانها عملية التزامن ويجعل عملية االنفاق
يف اوق�ات غري متناس�بة مع الحاج�ة التنموية
الحقيقي�ة لالقتصاد واملجتم�ع العراقي  ،الذي
يحت�اج العديد م�ن قطاعات�ه التموي�ل الالزم
لتقديم الخدمات وتش�غيل الكثري من املواطنني

سعر بيع الدوالر = 146,250

دينار

سعر شراء الدوالر = 145,250

دينار

ً
حرقا وتدميراً
المتنافسون يعبثون باالقتصاد
والتماس الكهربائي المتهم األول

االنبار تكشف الجهة المعرقلة لمشروع
تأهيل احد اهم المعامل الصناعية
كش�ف مستش�ار محاف�ظ االنب�ار
للش�ؤون الطاقة عزيز خلف الطرموز
 ،الجه�ة املعرقلة ملرشوع اعادة اعمار
وتأهي�ل اه�م املعام�ل الصناعي�ة يف
الرشق االوس�ط .وقال الطرموز ان ”
وزارة الصناعة احالت معمل فوسفات
القائ�م غرب�ي االنب�ار ،ال�ذي يعد من
اه�م املعام�ل الصناعي�ة يف الشرق

دع�ا رئي�س لجنة االقتص�اد واالس�تثمار النيابية النائب أحمد س�ليم
الكنان�ي ،إىل االرتقاء بواقع املنتوج املحلي بما يحقق مصلحة العراق،
فيما ش�دد عىل أهمية إيقاف اس�ترياد املواد املمكن إنتاجها وتصنيعها
داخ�ل البالد.وقال بي�ان صدر عن املكتب اإلعالمي للجن�ة ّ ،
إن «رئيس
لجنة االقتصاد واالستثمار النيابية ،النائب أحمد سليم الكناني ،أجرى
أم�س االول الخميس ،زي�ارة اىل الرشكة العامة للمع�ارض والخدمات
التجاري�ة العراقية ،لإلطالع على عمل الرشكة وتقدي�م الدعم لها من
قب�ل لجنة االقتص�اد واالس�تثمار النيابية بما يحق�ق مصلحة العراق
واالرتق�اء بإقتصادهِ».ونق�ل املكتب اإلعالمي ،القول ع�ن الكناني ،إن
املساع الحثيّثة لتطوير املنتج املحيل» ،مؤكدا
«الزيارة تأتي أنطالقاً من
ِ
«رضورة إع�ادة ال�روح للمنتج املحيل وإيقاف اس�ترياد امل�واد املمكن
إنتاجها وتصنيعها داخل العراق».

انعدام المعالجات وسط اإلهمال الحكومي

قريبا  ..مشروع سككي
يربط مدينة اور االثرية
باهوار ذي قار
كش�فت هيئة اس�تثمار ذي قار  ،عن مرشوع
لتطوي�ر منطقة اور االثري�ة واهوار الجبايش
م�ن خلال انش�اء خط س�كة حديدي�ة تربط
بينهما.
واش�ار رئي�س هيئ�ة اس�تثمار ذي ق�ار ،عبد
الحمي�د الحصون�ة ،يف ترصي�ح صحف�ي  ،اىل
«وج�ود مفاوض�ات تج�رى حاليا م�ع احدى
الشركات لغرض انش�اء س�كة حديدية تمتد
من مدين�ة اور االثرية وحتى اه�وار الجبايش
 ،االمر الذي من ش�أنه تطوير هاتني املنطقتني
الس�ياحيتني».وأضاف الحصون�ة ،ان «ه�ذا
املرشوع س�يكون ضمن املش�اريع التطويرية
للمناطق السياحية واالثارية».

دعما للمنتوج المحلي  ..االقتصاد
النيابية تدعو لألرتقاء باقتصاد البالد
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غرام الفضة عيار ٥٤٤،٤٦ ٩٥،٨

العاطلين عن العمل  ،كما ان التاخري غري املربر
يزيد من تدني املستوى املعايش للعراقيني نتيجة
لتاجي�ل الكثير من املش�اريع الجدي�دة لرتقب
القطاع الخاص واالهايل ما ستؤول اليه «.
واض�اف »:ان املوازن�ة هي الح�دث االقتصادي
االب�رز يف الع�راق س�نويا  ،خصوص�ا ان ه�ذه
املوازن�ة تاتي بعد ع�ام  2020الذي لم تكن فيه
موازن�ة ووجود فراغ اقتص�ادي ،خصوصا مع
وج�ود ازم�ة كورونا وحالة الرك�ود « ،مبينا »:
ان ماتمثل�ه املوازنة كسياس�ة مالية يمكن ان
يس�اعد يف انعاش االقتصاد العراقي  ،خصوصا
يف ظل رغبة الحداث هيكلة لالقتصاد «.

ويتوق�ع البنك ارتفاع إنتاج أوبك 2.8 +مليون برميل يوميا
بحلول آب ،ما يفوق الزيادة يف اإلنتاج التي تتوقعها منظمة
البل�دان املص�درة للنفط (أوب�ك) ووكالة الطاق�ة الدولية.
ويتوق�ع البنك زيادة كبرية يف الطل�ب العاملي عىل النفط يف
األشهر املقبلة ،بفضل مؤرشات عىل الطلب يف املناطق التي
تش�هد مع�دالت مرتفعة للتحصين من كوفي�د ،19-فيما
ارتف�ع توقعه لخام برنت م�ن  65دوالرا للربميل يف آذار إىل
 80دوالرا للربميل هذا الصيف.

عن أس�باب الحرائ�ق  ,فمجمع مأم�ول بني منذ
س�نوات واليوم اكتش�فت فرق الدفاع املدني بأنه
غري نظامي واالرض ليس�ت ملكا للمجمع  ,فهذه
االتهام�ات م�ن أجل ع�دم تعوي�ض املترضرين,
متناسين خاليا داعش النائمة واملنافس�ة الدولية
عىل الس�وق العراقي�ة كأكرب مس�تهلك يف الرشق
االوسط .
من جهته أكد املختص بالش�أن االقتصادي سالم
عب�اس  ,أن الحرائق االخرية تم�ت بحرفية عالية
فالجن�اة اس�تغلوا انش�غال الحكوم�ة والربمل�ان
بمشروع املوازن�ة  ,ولم نجد ترصيح�ا واحدا من
برملاني أو س�يايس يدين تلك الحرائ�ق  ,وكالعادة
التزمت الحكومة الصمت حت�ى التقوم بتعويض
املترضري�ن  ,فالحرائ�ق هدفها إضع�اف القطاع
الخ�اص العراق�ي حت�ى يك�ون غير ق�ادر عىل
منافسة الرشكات االجنبية .
وق�ال عب�اس يف اتصال م�ع ( املراق�ب العراقي):
إن املضح�ك يف االم�ر ل�م تته�م املول�دات االهلية
يف الحري�ق ،لك�ن االته�ام الجاه�ز ه�و التم�اس
الكهربائي  ,ما يشري اىل ضعف وعدم جدية الدفاع
املدني يف كش�ف الجناة  ,فالحرائق يف العراق سواء
يف القط�اع الزراع�ي أو التجاري نج�د أن الجاني
واحد.
وأض�اف أن البلاد تس�يل لع�اب دول عاملي�ة
ومؤسس�اتها االقتصادية وأصبحت املنافسة غري
رشيفة يف ظل ضعف الحكومة املركزية ،فالجميع
يتقاتلون للفوز باحتكار الس�وق العراقية وإبقاء
اقتصاد البالد استهالكيا .

إيران تعلن مواصلة
تدفق البضائع إلى
العراق خالل أيام نوروز
أعل�ن حاكم مدينة قرصشيرين غرب اي�ران «مراد
علي تاتار  ،أن التبادل عرب الح�دود وتجارة وتصدير
البضائع من منفذي خرسوي وبرويزخان مس�تمرة
خلال أعي�اد الن�وروز دون انقط�اع م�ع مراع�اة
الربوتوك�والت الصحي�ة يف اط�ار مواجه�ة فريوس
كورونا.وأض�اف «تاتار»  ،ال توجد قيود ومحظورات
على الص�ادرات خلال أعياد الن�وروز م�ن منفذي
خرسوي وبرويزخ�ان وان االجهزة االدارية نش�طة
خلال ه�ذه االيام.واش�ار اىل ان�ه بام�كان التج�ار
تصدي�ر بضائعه�م يف أي�ام النوروز يف ح�ال حضور
الجان�ب العراقي لقبول بضائعهم واجراء األنش�طة
االقتصادي�ة والتجاري�ة  ،وكذل�ك تصدي�ر البضائع
عرب منفذي خسروي وبرويزخان من خالل مراعاة
الربوتوك�والت الصحي�ة ملكافح�ة فيروس كورونا،
وذلك الس�تمرار تصدي�ر البضائع اىل الع�راق واقليم
كوردستان كما يف الس�ابق.ورصح املسؤول اإليراني
ب�ان الحكومة املركزي�ة العراقية قررت وللس�يطرة
على فريوس كورونا الربيطان�ي الجديد ،منع دخول
املس�افرين اإليرانيني اىل اقليم كوردس�تان ،وخروج
املس�افرين العراقيني م�ن إقليم كوردس�تان العراق
إىل إيران من منفذ برويزخان حتى إش�عار آخر ،كما
ت�م تطبيق حرك�ة املس�افرين عىل ح�دود خرسوي
الرس�مية.ويعترب منف�ذ برويزخان م�ن أكرب منافذ
تصدي�ر البضائ�ع غير النفطي�ة إلي�ران إىل العراق،
حيث يتم عبور ح�وايل  54من إجمايل الصادرات غري
النفطية لبلدنا سنويا إىل العراق عرب هذه الحدود.
ويبلغ طول الحدود املشتركة ملدينة قرصشريين مع
العراق  186كم ولها منفذان رس�ميان هما خرسوي
وبرويز خان.

جمع تواقيع إلصدار قرار برلماني ملزم للحكومة بشأن تخفيض الدوالر
كشف النائب عن تحالف الفتح محمد كريم,
عن جم�ع تواقيع م�ن قبل أعض�اء مجلس
النواب لغ�رض اصدار قرار مل�زم للحكومة
بتخفيض سعر رصف الدينـــــار العراقي
ام�ام الدوالر ,مؤك�دا ان صالحية التخفيض
م�ن اختص�اص البنــــ�ك املرك�زي لكونه
املس�ؤول ع�ن السياس�ة النقدي�ة بموج�ب
القانون.
وق�ال كري�م  ,ان ” البن�ك املرك�زي العراقي
ه�و الجهة الوحيدة واملس�ؤولة ع�ن تنظيم
السياس�ة النقدية يف البالد وفق املادة الثانية
للقانون رقم  56لسنة  2004وال يجوز للجنة

املالية ان تتحكم بسعر رصف الدوالر”.
وأض�اف ان “مجل�س الن�واب ل�ه صالحي�ة
التش�اور مع البنك املركزي بش�ان تخفيض
س�عر رصف الدينــــ�ار ام�ام ال�دوالر
األمريك�ي او اص�دار ق�رار مل�زم للحكومة
بالتخفيض خاصة يف حال ارتفاع اسعاربيع
النفط”.
وأوض�ح كـــــري�م ،أن “أعض�اء مجلس
الن�واب بص�دد جم�ع تـــــواقي�ع لغرض
اص�دار قـــ�رار ملزم للحكوم�ة بتخفيض
س�عر رصف الدين�ار العراق�ي ام�ا ال�دوالر
األمريكي” .
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«تحالف مثمر» لردع اإلرهاب األميركي

لماذا يقلق البيت األبيض من التعاون بين
حزب اهلل وروسيا ؟
في السنوات األخيرة ،كان دور موسكو في التطورات في غرب آسيا والعالم العربي من السمات المميزة لجهود
بوتين التي يقودها ليصبح قوة عالمية والتأثير على انتقال النظام الدولي نحو االقطاب المتعددة.
في حين أن نقطة التحول الرئيسة ودور روسيا في التطورات في العالم العربي على مدى السنوات الماضية كان
الدخول في الحرب السورية،

المراقب العراقي /متابعة

كم�ا يمك�ن أيض�ا رؤي�ة الدليل عىل
محاول�ة تأس�يس موط�ئ ق�دم يف
بعض ال�دول العربية األخ�رى .لبنان
ال�ذي لطامل�ا كان س�احة معرك�ة
للجه�ات الفاعلة اإلقليمي�ة والدولية
بس�بب الرتكيب�ة الس�كانية املمي�زة
والفسيفس�اء املجتمعي�ة ،واملوق�ع
الجيوس�يايس الحس�اس والتاري�خ
الس�يايس املثير للج�دل ،ه�و أح�د
األهداف السياسية اإلقليمية ملوسكو.
ويف هذا الصدد تعالت يف األيام األخرية،
أصداء أنباء وج�ود وفد من حزب الله
اللبنان�ي يف موس�كو .وتناقل�ت أنباء

اخ�رى مباحث�ات الوفد مع مس�ؤويل
الكرملين عىل نطاق واس�ع يف كل من
لبن�ان والحكوم�ة األمريكي�ة ،حي�ث
عل�ق املتحدث باس�م وزارة الخارجية
االمريكي�ة على ه�ذه الزي�ارة ي�وم
األربع�اء بالقول إن حزب الله اللبناني
ه�و منظم�ة «إرهابي�ة» بموج�ب
القان�ون األمريكي ،وأن البيت األبيض
يريد من جميع الدول معارضة التمييز
بني الفصائل العس�كرية والسياس�ية
لحزب الله.
ورغم املخ�اوف األمريكية ،فإن نظرة
على ع�ودة وفد ح�زب الل�ه الربملاني
م�ن موس�كو تظه�ر أن مضم�ون
املحادثات هو تسهيل تشكيل حكومة

يف لبن�ان ،أو املس�اعدة يف تحسين
وض�ع مكافح�ة كورون�ا ،أو التعاون
عىل استقرار س�وريا وتهيئة الظروف
لع�ودة الالجئني الس�وريني اىل بلدهم.
ويف ه�ذا الصدد ،قال عمار املوس�وي،
رئي�س قس�م العالق�ات واالتص�االت
العربية والدولية يف حزب الله اللبناني:
«األصدق�اء ال�روس اهتم�وا كثيرا
بقضي�ة توطيد االس�تقرار يف لبنان».
وأشار إىل أن عملية التعاون مع روسيا
بش�أن لقاح كورونا قد بدأت وستؤتي
ثمارها بشكل إيجابي.
فالس�ؤال املط�روح هو :ملاذا يس�تاء
املس�ؤولون األمريكي�ون م�ن زي�ارة
مس�ؤويل حزب الل�ه لروس�يا واتخاذ

موقف ضدهم؟
كان العنصر األه�م يف كيفي�ة تعامل
الحكومة األمريكية م�ع التطورات يف
لبنان يف السنوات األخرية هو خلق أزمة
وتمهي�د الطري�ق الس�تمرار األزمة يف
البلاد .األزمة االقتصادية يف لبنان مع
مجموعة من املؤرشات الحاسمة مثل
ارتف�اع الدي�ن الخارج�ي ،وانخفاض
قيم�ة العمل�ة الوطني�ة ،والتضخ�م،
والبطالة ،والفس�اد ،والرك�ود العاملي
الناج�م عن تفيش كورونا ،وما إىل ذلك
جعل عمل أي حكوم�ة لحل مثل هذه
اً
ومستحيل.
املعضالت صعبا بل
ويف غض�ون ذل�ك ،فرض�ت الحكومة
األمريكي�ة ،م�ن ناحي�ة عقوبات عىل

«اتفاقية دفاع» أميركية تتسبب بصدمة شعبية في األردن
المراقب العراقي /متابعة...

أعربت شخصيات أردنية عن صدمتها
إزاء اتفاقي�ة التع�اون الدفاع�ي بني
عمان وواش�نطن ،التي ب�دأ رسيانها
الثالث�اء املايض ،مؤكدي�ن أنها تنتهك
س�يادة األردن ،وتجعل من هذا األخري
بلدا محتال من قبل القوات األمريكية.
ووُقعت االتفاقية يف  31كانون الثاني
امل�ايض ،وأقرته�ا الحكوم�ة يف 17
شباط املايض ،وصدرت اإلرادة امللكية
باملوافق�ة عليه�ا لتنشر يف الجريدة
الرس�مية وتصب�ح س�ارية املفعول،
دون أن تع�رض على مجل�س األم�ة
بش�قيه النواب واألعي�ان ،األمر الذي
أث�ار تحفظات من قب�ل مختصني يف
الشأن القانوني.
وبموج�ب االتفاقي�ة؛ يوف�ر األردن

أماك�ن حرصي�ة للق�وات األمريكية
تش�مل  15موقع�ا ،وه�ذه األماك�ن
يتحك�م الجانب األمريك�ي بالدخول
إليه�ا ،ويجوز له�ذه الق�وات حيازة
وحم�ل األس�لحة يف األرايض األردنية

أثناء تأديتها مهامها الرسمية.
وتوجب االتفاقية عىل األردن السماح
للطائ�رات واملركب�ات والس�فن
بالدخ�ول وحري�ة التنق�ل يف األرايض
األردني�ة واملي�اه اإلقليمي�ة والخروج

الدنمارك ترصد حالتي تجلط دموي بعد
حقنة «أسترازينيكا»
المراقب العراقي /متابعة

أبلغ�ت الدنم�ارك الس�بت ،عن حالتين مصابتني
بجلطات دموية ونزي�ف يف املخ بعد تلقيهما لقاح
«أسرتازينيكا» املضاد لفريوس كورونا.
وقالت منطقة العاصمة الدنماركية ،وهي السلطة
التي تدير املستش�فيات العام�ة يف كوبنهاغن ،إن
أح�د العاملين باملستش�فى ت�ويف ،وكان قد تلقى
لقاح «أسرتازينيكا» قبل أقل من  14يوما من ذلك.
وأك�دت وكال�ة األدوي�ة الدنماركي�ة على أنه�ا
تلق�ت «تقريري�ن جديني» ،دون إعط�اء مزيد من
التفاصيل.
وتراجعت بعض الدول ،بما يف ذلك أملانيا وفرنس�ا،
هذا األس�بوع ع�ن قرارها بوقف اس�تخدام لقاح
«أسترازينيكا» مؤقت�ا ،بع�د أن دفع�ت تقاري�ر
ع�ن حاالت ن�ادرة لجلطات دموي�ة يف املخ لبعض
متلقي ه�ذا اللقاح الربيطاني الس�ويدي ،العلماء
والحكومات إىل البحث ع�ن أي صلة لهذه الحاالت

منه�ا بحرية تامة دون دفع الرس�وم
والرضائب.
وتوج�ب أيض�ا على األردن – يف حال
طلبت الس�لطات األمريكية – إصدار
لوح�ات س�يارات مؤقت�ة مجان�ا
للمركب�ات التابع�ة للوالي�ات املتحدة
وألفرادها واملتعاقدين معها ،بش�كل
ال يمك�ن تمييزه�ا عن تل�ك اللوحات
املؤقت�ة الص�ادرة للش�عب األردن�ي
عموما.
وتقضي االتفاقي�ة بأن�ه ال يح�ق
للقض�اء أو االدع�اء الع�ام األردن�ي
التحقي�ق أو التعام�ل م�ع أي حال�ة
وف�اة تق�ع يف املناط�ق املخصص�ة
للقوات األمريكية ،وأجازت استخدام
طي�ف الرادي�و واالتصاالت الس�لكية
والالسلكية بدون رقابة أردنية.

المراقب العراقي /متابعة...

والوالي�ات املتح�دة ،بذريع�ة
االحتجاج�ات الش�عبية يف ،2019
وكذلك أخذ االستقرار السيايس رهينة
شعارات ش�عبوية وغري واقعية حول
تشكيل حكومة تكنوقراطية يف لبنان،
وص�ل العمل على تش�كيل الحكومة
إىل طري�ق مس�دود .ويف غض�ون ذلك،
فإن ح�زب الله ،بصفته القوة األوىل يف
املشهد الس�يايس اللبناني الذي يشعر
باملس�ؤولية يف ظ�ل الفراغ الس�يايس
الح�ايل ،رأى أن إحدى طرق مس�اعدة
الن�اس ه�ي التف�اوض م�ع ال�دول
األجنبي�ة الت�ي لديه�ا الق�درة والنية
للمساعدة يف تحسني الوضع .يف لبنان.
حيث ان زيارات الحري�ري العديدة إىل
تركي�ا ودول عربي�ة مث�ل الس�عودية
واإلمارات يف األشهر األخرية ،باستثناء
الش�عارات الكاذبة ،ل�م تنجح يف إزالة
حجر واحد فقط من جبل املش�اكل يف
لبنان.
وتسعى روس�يا إىل لعب دور تيسريي
واس�تقرار يف لبن�ان م�ن أج�ل تعزيز
مكانته�ا ونفوذه�ا يف التط�ورات يف
منطقة غرب آس�يا .حيث يمكن رؤية
تاريخ هذه السياسة يف جهود موسكو
ملن�ع وق�وع ح�رب جديدة بين حزب
الل�ه اللبناني والكي�ان الصهيوني .يف
الواقع ،تس�عى موس�كو إىل دور أكرب
يف ح�روب الشرق األوس�ط املعق�دة،
مث�ل التوت�رات بين إرسائي�ل وحزب
الل�ه ،والتي لم يكن له�ا دور فيها من
قبل ،كما عززت موسكو عالقاتها مع
األطراف املتورطة يف التوترات األخرية.
وأظهر التعاون املشترك بني موسكو
وح�زب الل�ه خلال األزمة الس�ورية
إمكاني�ة تحال�ف مثمر بين الجانبني
يف التطورات اإلقليمي�ة ملنع التدخالت
الغربية املزعزعة لالس�تقرار وانتشار
اإلره�اب .ويف ظل ه�ذه الظروف ،من
الواض�ح أن امري�كا تعتبر تصعي�د
العالق�ات بين ح�زب الله وموس�كو
تهدي�دا ملصالحه�ا غير املرشوع�ة يف
لبنان واملنطقة.

أكد الرئيس االيراني حس�ن روحاني ان الش�عب االيراني يستقبل ربيع
العام الجديد وهو ش�امخ وصامد بينما أعداؤه يف تلك الجهة من العالم
قد غادروا السلطة بفضيحة وهزيمة.
وأشاد روحاني ،يف كلمته بمناسبة بدء العام االيراني الجديد واالحتفال
بيوم الن�وروز الس�بت ،بالكوادر العالجي�ة والصحي�ة ووصفها بأنها
صنعت املالحم وقدمت الشهداء يف البالد.
واض�اف أن «أصحاب النوايا الس�يئة قد فقدوا الس�لطة وس�قطوا اىل
الحضيض فيما بقي الشعب االيراني صامدا ً ويعانق الربيع بشموخ».
وتاب�ع أن «اي�ام الن�وروز خلال العام الج�اري التي حل�ت بني يومني
بهيجني هما ذكرى والدة س�يد الش�هداء االمام الحسين عليه السلام
ووالدة االم�ام املنتظر صاحب الزمان (ع�ج) يبعث عىل التفاؤل واالمل
ويس�توجب الخض�وع أمام إمام الع�دل واالمل وتقدي�م التهاني لقائد
الثورة ومراجع الدين وجميع املسلمني».
وأكد أنه «إىل جانب الصعوب�ات والعقبات التي فرضتها ظروف الحرب
االقتصادية واجه الشعب ،خالل العام املايض كسائر الشعوب ،فريوس
كورون�ا الخطري حي�ث ضاعف أثقال الحظر والح�رب االقتصادية عىل
كواهل االيرانيني».

هجوم بطائرة مسيرة يستهدف
مطار أبها السعودي

المراقب العراقي /متابعة...

أعل�ن ناطق القوات املس�لحة اليمنية العميد يحيى رسيع ،الس�بت ،أن
سلاح الجو املسري رضب موقعا عسكريا س�عوديا يف مطار أبها الدويل
بعسري.
وق�ال العمي�د رسي�ع يف بي�ان مقتض�ب “مجددا سلاح الجو املسير
يس�تهدف موقع�ا عس�كريا يف مطار أبها ال�دويل صباح الي�وم بطائرة
قاصف  ”2kمؤكدا أن “اإلصابة كانت دقيقة بفضل الله”.
وجدد ناطق القوات املس�لحة اليمنية التأكيد عىل أن “هذا االس�تهداف
يأتي يف إط�ار الرد املشروع والطبيعي عىل تصعيد الع�دوان وحصاره
املتواصل عىل بلدنا”.
وكانت القوات املس�لحة نفذت ،الجمعة ،عملية الس�ادس من ش�عبان
والتي استهدفت رشكة أرامكو يف الرياض بـ  6طائرات مسرية.

ً
فلسطينيا
خالل أسبوعين فقط  ..الصهاينة يهدمون  26مبنى
المراقب العراقي /متابعة...

أعلن مكتب تنس�يق الشؤون اإلنس�انية التابع
لألم�م املتحدة “أوتش�ا” ،أن س�لطات االحتالل
الصهيوني هدمت ً 26
مبنى يملكها فلسطينيون
يف الضف�ة والق�دس املحتلة ،خالل األس�بوعني
املاضيني.
وأوضح املكتب يف تقرير “حماية املدنيني” الذي
يغط�ي الفترة  15- 2آذار  ،2021أن عملي�ات
ً
ش�خصا ،من بينهم 24
الهدم أدت إىل تهجري 42
اً
طفل ،وإلحاق األرضار بنحو  120آخرين.
وأض�اف أن  17مبن�ى منها هدم�ت يف املنطقة
(ج)ُ ،
وهدم�ت بنايت�ان يف قري�ة عين ش�بيل
بمحافظ�ة نابل�س ،مم�ا أدى إىل تهجير 17
ً
شخصا ،عىل أساس األمر العسكري رقم ،1797
ال�ذي يجيز تنفيذ عمليات اله�دم يف غضون 96
ساعة من صدور “أمر اإلزالة”.
وبين أن عملي�ات التهجري املتبقي�ة نجمت عن

ه�دم أربع�ة من�ازل يف تجمّع�ي التوان�ي وخلة
الضبعة يف الخليل ،ويف بيت جاال ببيت لحم.
وأش�ار إىل أن األرضار لحق�ت بس�بل عيش 20
ً
شخصا بسبب هدم بس�طة خضار قرب مدينة
قلقيلي�ة ،بينما تضرر  16آخ�رون بفعل هدم
منزلني غري مأهولين ومصادرة حاوية معدنية
يف اس�طيح بمحافظة أريحاُ ،
وهدم مبنيان من

املبان�ي التس�عة املس�تهدفة يف الق�دس عىل يد
مالكهما.
وبحس�ب التقرير ،فإن قوات العدو نفذت خالل
األسبوعني املاضيني  193عملية بحث واعتقال،
اً
طفل،
واعتقلت  172فلس�طينياً ،من بينهم 15
يف مختلف أنحاء الضفة الغربية.
وذكر أن محافظة رام الله ُسجلت أعىل عدد من
هذه العملي�ات ( ،)48وتلته�ا محافظتا الخليل
( )37والقدس (.)35
ولفت إىل أن قوات االحتالل أصابت خالل الفرتة
املذك�ورة  62فلس�طين ًيا ،م�ن بينه�م تس�عة
أطفال ،بجروح يف مختلف أنحاء الضفة.
ويف قطاع غ�زة ،أطلقت ق�وات االحتالل النريان
التحذيرية يف  29مناسبة عىل األقل قرب السياج
الحدودي أو قبالة الس�احل بحجة فرض القيود
عىل الوصول ،ما أدى إىل إصابة صياديْن وإلحاق
األرضار بقاربهما.

أخبار من الصحف والمجالت
نيويورك تايمز :مواجهة التحدي الصيني
أولوية إلدارة بايدن
المراقب العراقي /متابعة ...

بهذا اللقاح.
أم�ا الدنمارك ،التي علقت اس�تخدام اللقاح يف 11
آذار الجاري ،فلم تستأنف بعد استخدامه.
من جهت�ه ،قال مدي�ر وكال�ة األدوي�ة األوروبية
( ،)EMAإيمري كوك ،ي�وم الخميس ،إن الوكالة ال
يمكنها أن تس�تبعد بش�كل قاطع وجود صلة بني
ح�وادث تجلط ال�دم واللق�اح ،يف تحقيقها يف 30
حالة من حاالت تخثر الدم النادرة.

األفراد واملؤسس�ات املالي�ة اللبنانية،
وم�ن ناحية أخرى مارس�ت ضغوطا
على الجماع�ات السياس�ية لع�دم
التع�اون مع تي�ار املقاومة لتش�كيل
الحكوم�ة ما أدى إىل انس�داد الطريق
ام�ام النخب�ة السياس�ية اللبناني�ة
اليجاد حل للوضع الراهن من املنظور
اقتص�ادي والس�يايس .وكان وض�ع
األمريكيين للعصي بين العجلات
واضحا لدرجة أنه حتى خطة الرئيس
الفرنسي ماك�رون ،الت�ي تدعمه�ا
معظم الجماع�ات اللبنانية ،ال يمكن
تنفيذها.
وب�إرصار تي�ار  14آذار والحري�ري
نفس�ه تح�ت ضغ�ط الس�عودية

روحاني :الشعب اإليراني
شامخ وصامد بينما أعداؤه
غادروا السلطة بفضيحة

قال�ت صحيفة «نيوي�ورك تايم�ز» ،إن الرئيس جو
باي�دن ل�م يض�ع أي وق�ت يف عكس بعض ق�رارات
السياس�ة الخارجي�ة األكث�ر رضرا يف عه�د دونال�د
ترام�ب ،وع�اد إىل اتفاقية باريس للمن�اخ ومنظمة
الصحة العاملي�ة يف أول يوم له يف منصبه .لكن هناك
سياس�ة واح�دة لرتامب لي�س باي�دن يف عجلة من
أمره للتخيل عنها :الرس�وم الجمركية عىل البضائع
الصينية.
وأضافت الصحيفة« :لم ترتك إدارة بايدن التعريفات
يف مكانه�ا فحس�ب ،ب�ل فرض�ت أيضا قي�ودا أكثر
رصام�ة على الرشكات الت�ي تبيع لرشك�ة هواوي،
عمالق معدات االتصاالت الصيني الذي وصفته إدارة
ترامب بأنه يمثل تهديدا لألمن القومي».

وتابعت« :أي ش�خص يأمل يف أن يقوم بايدن بإلغاء
الرس�وم الجمركية برسعة وبشكل أحادي سيصاب
بخيبة أم�ل .عندما يتعلق األمر بالصين ،فإن إدارة
باي�دن تش�به إىل حد كبير إدارة ترام�ب ،وإن كانت
نسخة أكثر نضجا وحكمة وفعالية».
نواح عديدة ،لكن ُينظر
وكان ترامب قائدا كارثيا من ٍ
إلي�ه عىل نطاق واس�ع على أنه قد قام بتش�خيص
املشكلة مع الصني بش�كل صحيح ،حتى وإن أخطأ
يف الح�ل .باي�دن ،الذي يفه�م أهمية الحلف�اء ،لديه
فرصة أفضل بكثري للتعامل معها بالشكل الصحيح.
ويس�افر وزي�ر الخارجي�ة أنطوني بلينك�ن ووزير
الدفاع لويد أوس�تن إىل اليابان وكوريا الجنوبية هذا
األس�بوع ،يف أول رحل�ة خارجية لهم�ا يف أدوارهما
الجديدة ،لإلشارة إىل أهمية تلك التحالفات.

تقرير :قوات بريطانية في البحرين متورطة
باغتيال الشهيدين المهندس وسليماني
المراقب العراقي /متابعة...

كش�ف تقري�ر ملوق�ع «ديكالس�فايد» الربيطاني
املتخصص بالصحافة االستقصائية ،السبت ،عن
حصول سبعة افراد من عنارص القوات الربيطانية
يف قاعدة املح�رق يف البحرين عىل مكافأة تقديرية
ملا س�مي بعملهم ” العس�كري الحي�وي” يف دعم
الجيش االمريكي يف اعقاب اغتيال الجنرال قاس�م
س�ليماني ونائ�ب رئيس هيئة الحش�د الش�عبي
الش�هيد أبو مهدي املهندس بغ�ارة جوية بطائرة
مسيرة بالقرب م�ن مطار بغ�داد يف بداية كانون
الثان�ي عام  . 2020وذكر التقرير ان «فريقا رس ًيا
م�ن الق�وات الربيطاني�ة املتمرك�زة يف البحري�ن،
والت�ي تبع�د  190كيلومترً ا عن إي�ران ،لعب دورًا

رئيس ًيا يف فرتة زيادة النشاط والتوتر التي أعقبت
اغتي�ال الجن�رال س�ليماني“ .واض�اف ان�ه ”تم
االعرتاف بجهودهم بهدوء يف ترشين الثاني املايض
بإش�ادة من سلاح الجو امللكي ،لك�ن اإلعالن لم
يذك�ر الغارة الجوية وبدالً من ذلك ،ذكر ببس�اطة
موق�ع وحدتهم :املح�رق ،وهي قاعدة عس�كرية
أمريكي�ة يف البحري�ن” .واوض�ح التقري�ر انه ”ال
يعرف س�وى القليل عن وجود للقوات الربيطانية
يف قاعدة املحرق يف البحرين ولم ُتنرش أي تفاصيل
أخرى عن سبب تواجدهم هناك  ،حيث ظلت حتى
ش�هادة منحهم املكافأة التقديري�ة رسية ملنع ما
اس�موه بالحص�ول على معلومات حساس�ة عن
تحركات القوات الربيطانية”.

التغلغل االماراتي في العراق وعقدة التاريخ
بقلم/حسن كريم الراصد

من الخط�أ ان نضع االمارات وطحنونه�ا يف خانة االنظمة
الطائفية الت�ي ارعبتها التجربة الديمقراطية يف العراق بعد
هلاك دول�ة الجور التي وان بطش�ت بهم واذلته�م اال انها
كان�ت تمثل صمام امان وس�د منيع امام اي انطالق وتمدد
شيعي ..
اذ ان االمارات ال ش�غل لها بالطائفية وال اهمية لحس�ابات
الس�نة والش�يعة عندها فهي تعد نفس�ها دول�ة عىل طراز
غربي تريد ان تكون عروس الرشق وقبلة العالم س�واء كان
ذلك عن طريق اس�ترياد العاهرات او بفت�ح صاالت القمار
ومالهي الخم�ور اوومن خالل الرالي�ات العاملية التي تقام
فيها ..
هموم امراء دبي ليس كهموم امراء س�عود ابدا رغم الذيلية
الواضحة والتبعية املكش�وفة للس�عودية ولك�ن لكل منهم
اجندت�ه الخاص�ة ومنهجه الخ�اص يف اي تح�رك تخريبي
او عس�كري او س�يايس  ..فالس�عودية تحركت نحو اليمن
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بدوافع طائفية بعد ان ش�عرت ان املارد الحوثي اس�تيقظ
ول�م يعد احد ق�ادر عىل ايقاف�ه وانه س�يكون رقما صعبا
يف املعادل�ة الجديدة وبعد الربيع العربي الذي اضحا ش�تاءا
قاسيا وطويال عليها وعىل حلفاؤها ..
وهذا لي�س جديدا عىل االمارات التي اشترت معظم موانئ
الدول االس�يوية الفقرية واس�تثمرت يف اهم امل�دن الواقعة
عىل ش�واطئ املمرات املائية املهمة والسرتاتيجية  ..من هنا
نجد ان تحركها باتجاه العراق لم يكن بدوافع تش�به دوافع
االقليم العربي املجاور بل كانت تجارية اقتصادية متوافقة
مع تحركاتها التي ذكرناها انفا ..
لك�ن الغري متوافق مع ذلك هو منه�ج التدمري الذي اتبعته
يف العراق  .فاالمارات لم تس�تثمر ولم تشتري موانئ لكنها
ش�نت حروب االرض املحروقة لتدمري اقتصاد البالد  ..فهي
من تعطل املش�اريع وهي من تمنع تطوير املوانئ وهي من
تدف�ع امللي�ارات لتخريب االقتصاد بعدم�ا ايقنت ان العراق
ان ق�ام فهو س�يمثل عملاق اقتص�ادي واعد سيكتس�ح

مكتسبات ما حققته تجربة زايد باعوام معدودة ..
ول�م تنتهي دوافع االمارات عند ذلك فهنالك امر اخر اجد ان
ال احد سلط عليه انوار كاشفة لفضح تلك العقدة النفسية
لدى ام�راء دبي تجاه بلدان الحضارات القديمة والعريقة ..
فاالم�ارات حققت كل يشء ترغب ب�ه بدءا من امرباطورية
مالي�ة مخيفة وكذل�ك حضارة كونكريتية تناطح الس�ماء
بابنيتها وانتهاءا بموانئ جوية وبحرية جعلت من اماراتها
مرتك�زا اقتصادي�ا ال يمك�ن الح�د التح�رك اقتصاديا دون
املرور من خاللها لكنها اكتشفت انها تفتقد ليشء ال يمكن
ملصارفه�ا العمالق�ة رشاؤه فه�و ال يب�اع يف البورصات وال
يبنى كالناطحات  ..التاريخ ..
الحضارة  ..االصال�ة  ..العمق  .النكهة التي تمتلكها بغداد
وباب�ل ونينوى والقاه�رة والجيزة وصنع�اء وعدن ومأرب
ودمش�ق  ..ذل�ك م�ا عجزت االم�ارات من الحص�ول عليه
فراح�ت تهدم كل اث�ر حضاري تاريخي يف تل�ك البلدان من
خلال داعش التي حطمت اث�ارا ال تقدر بثمن  .ومن خالل

رسقة ورشاء االثار املرسوقة وتحطيمها واخفاؤها ..
ان اخوة طحنون ال يهدأ لهم بال بعد ان وجدوا ان الس�ائح
ينظ�ر لحضارته�م بانها بال نكهة اصال�ة وبال جذور وهي
مجرد اطنان من كتل كونكريتية جمعت باياد اجنبية وهي
ال تعني يشء للس�ائح الذي يقف مدهوشا امام مابقي من
اث�ار باب�ل او النم�رود او اهرام�ات مرص ومواقع دمش�ق
وقاسيون ..
التح�رك االماراتي نحو العراق ه�و بدافع الحقد عىل كل ما
يميزه�ا وس�يبقى يميزها ع�ن اقطار الدني�ا لذلك تحركت
بمرشوعه�ا التخريبي العبثي الذي ينف�ق وال ينتظر مقابل
ففتح�ت حس�ابات لش�خصيات وج�دت فيه�م اس�تعدادا
لبيع انفس�هم ووطنهم مقابل ال�دوالر واخذت عىل عاتقها
جان�ب الدعم املادي لجائح�ة ترشين التي اعدت فصولها يف
غ�رف املخابرات الربيطاني�ة واخذت توصياته�ا من معهد
الحرب والسلام الربيطاني وكانت ادارة اركانها يف السفارة
االمريكية ..وبعد ان فش�لت جائحة ترشين يف تحقيق كامل

اهدافه�ا ولم تتمك�ن من احداث انقالب ي�ودي بكل ما اتى
بعد نيس�ان  2003وتيقنت ان ال مج�ال النقالب عىل نظام
ديمقراط�ي وان حدث ذلك فال يمك�ن صموده امام فصائل
الحشد التي اضحت كقوة ضامنة لبقاء النظام الديمقراطي
وعدم عودة املعادل�ة الظاملة وأن له القدرة عىل قلب اضخم
الطاوالت وقد خربت طول اياديه بعد رضب ارامكو ووصول
مسيراته اىل س�ماء ابو ظبي بعد كل هذا وضعت امالها يف
ابقاء الحالة الش�اذة التي انتجتها الجائحة واقرارها كأمر
واقع وفرضها عىل ارادة الجماهري يف االنتخابات املقبلة .
وان ق�رر ذلك رغم اس�تبعاد هذا الخيار واس�تحالته  ..وان
اتفقن�ا على ذلك فس�نجد ان قضية التغلغ�ل الطحنوني يف
األجه�زة اإلس�تخبارية العراقي�ة ليس لغ�زا وال هي بالرس
مثلم�ا نج�د ان امل�ال الطحنوني ه�و من اح�رق النارصية
وم�ازال يحرقه�ا وب�ادوات عراقي�ة وتحويل م�ايل يتم عن
طريق مص�ارف اهلية وصريف�ات معروفة ويت�م ذلك عىل
مرأى ومسمع الحكومة ومؤسساتها ...

صحيفة-يومية-سياسية-عامة
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العالقات التونسية  -الليبية  ..منطق التاريخ
ومعادالت الجغرافيا
يقوم رئيس الجمهورية التونسي بزيارة رسمية لليبيا األربعاء بهدف «مساندة المسار الديموقراطي» بحسب ما
أعلنت الرئاسة التونسية .وهي الزيارة األولى لرئيس تونسي إلى ليبيا منذ عام  .2012وتأتي الزيارة بعيد أداء
رئيس الحكومة الليبي الجديد عبد الحميد الدبيبة اليمين الدستورية وتسلم حكومة الوحدة الوطنية الجديدة مهام
عملها الثالثاء بصورة رسمية لتدخل في انتقال سلس للسلطة طال انتظاره من قبل الليبيين .فقد انتظرت
شرائح ليبية واسعة هذا الحدث الهام بعد الشرخ الكبير واالنقسام الحاصل بين الشرق والغرب والذي ه ّدد وحدة
ليبيا وأمنها واستقرارها طول األعوام الماضية.

بقلم /روعة قاسم
«زيارة اسرتاتيجية»
بقي�ت ليبيا طيلة األع�وام املاضية تح�ت وطأة وتأثري
تعدد املتدخلني الخارجيين يف امللف الليبي وما وراءهم
من أطم�اع ومصال�ح ،حاولت هذه الق�وى الخارجية
واإلقليمي�ة املتعددة واملتصارعة فرضها بقوة السلاح
يف املش�هد الليبي ،بدعم هذا الطرف أو ذاك واس�تغالل
االنقس�ام الس�يايس الحاص�ل يف ليبيا ،س�واء من قبل
فرنسا وإيطاليا أو تركيا وما وراءها من دعم أمريكي.
وع�ن أهمية الزي�ارة للبلدين يقول الناش�ط الحقوقي
الليب�ي خالد الغويل لـ «العهد» بأنها تأتي يف وقتها ويف
مكانها املناس�ب فهي ـول زيارة لرئي�س دولة أجنبي
ّ
تجس�د العالق�ات األخوية
وعرب�ي اىل طرابل�س وهي
بني البلدين وتعكس عم�ق الروابط واألخوة بني تونس
وليبي�ا .ويضي�ف «ه�ذه الزي�ارة تعط�ي دفع�ة قوية
للعالق�ات الثنائية ومن ش�أنها تفعي�ل كل االتفاقيات
املربم�ة بين البلدي�ن وتكتيس أهمي�ة كبيرة يف إطار
التب�ادل التجاري ويف س�ياق العمق اإلستراتيجي بني
تونس وليبيا باعتبارهما شعبا واحدا يف بلدين».
«تحديات هامة دبلوماس ًيا وأمن ًيا»
يشار اىل أن العالقات التونسية  -الليبية مرّت بتحديات
هام�ة خالل العرشي�ة األخرية .وطوال الح�رب الليبية
حاولت الدبلوماس�ية التونس�ية س�واء يف عهد الباجي
قائد الس�بيس أو خالل عهد قيس س�عيد ،الوقوف عىل
الحياد وأن تكون عىل مسافة واحدة من كل املتصارعني
س�واء يف حكومة الغ�رب أو الرشق الليب�ي ،وذلك رغم
املصاعب التي عانت منها الدبلوماسية التونسية سواء
يف عهد الرتويكا أو مع الدبلوماسية املوازية التي حاول
بعض رؤس�اء األحزاب املقربني م�ن أنقرة اتخاذها ،يف
موقف مخالف لتوجهات الدبلوماس�ية التونسية التي
انتهجت الوقوف عىل الحياد من كل الفرقاء الليبيني.
والي�وم بع�د انطالق قطار التس�وية الش�املة يف ليبيا
والبدء بمسار توحيد الس�لطة الليبية وما سيتبعه من
رهان توحيد املؤسسات املنقسمة ،فإن تعزيز العالقات
وإع�ادة احيائها سيش�كل تحد ًي�ا هامً ا ل�كال البلدين.
إضافة اىل ذلك ،يمثل التحدي األمني مس�ألة لها أولوية
الي�وم خاصة بع�د قرار خ�روج املرتزق�ة واإلرهابيني

ً
هاجسا ليس فقط لتونس بل لدول اإلقليم
الذي يشكل
خش�ية من أن تصبح ليبيا أرضي�ة لتنامي الجماعات
اإلرهابي�ة والتكفريية التي تري�د إيجاد موطئ قدم لها
يف املنطقة.
هن�اك س�باق حميم اليوم ح�ول عقود إع�ادة اإلعمار
وتقاس�مها بني الدول املؤثرة يف امللف الليبي مثل تركيا
وغريها إضافة اىل النفوذ الفرنيس واإليطايل واس�تئثار
هذي�ن البلدي�ن بعقود النف�ط الليبي�ة .ويف خضم هذا
التهافت والتس�ابق اإلقليمي والدويل فإن موقف تونس
ً
واضحا وجل ًيا يف كل املحطات ولطاملا عربت عن أن
كان

سيادة ليبيا وأمنها ووحدتها واستقرارها هو استقرار
لتونس ً
أيضا .وهذا املوقف الواضح تجىل بوضوح خالل
احتضان تونس ملحطات هامة يف الحوار الليبي برعاية
أممي�ة وانعقاد آخر جول�ة للحوار الليب�ي يف تونس يف
نوفمرب /ترشي�ن الثاني املايض .وقد س�بق أن أطلقت
تون�س ً
أيضا خالل عه�د الرئيس الراح�ل الباجي قائد
الس�بيس مبادرة للحل الليبي بمشاركة دول الجوار أي
مرص والجزائر سنة  ،2017وكانت تركز باألساس عىل
الحل الس�يايس لألزمة ودعوة الليبيني اىل الجلوس عىل
طاولة الحوار بعي ًدا عن لغة الرصاص والسالح.

ويف عهد الرئيس قيس س�عيد ً
أيض�ا ،أعلنت تونس عن
مب�ادرة لدعم املصالح�ة الليبية تحت مس�مى «إعالن
تون�س للسلام» س�نة  2019وذل�ك عق�ب اس�تقبال
س�عيد لوف�د القبائ�ل الليبية م�ن كل األطي�اف ،وذلك
يف اعتراف بأهمي�ة دور ممثيل القبائ�ل يف املصالحات
ّ
مه�دت الطريق لرأب الصدع
القبلية واملجتمعية والتي
بني الليبيني أنفس�هم .ولوال وقوع ه�ذه املصالحات ملا
تحققت التسوية الحالية برعاية أممية رغم هشاشتها
واملخ�اوف من أن ّ
تعكر معضلة امليليش�يات والسلاح
مسار االنتخابات القادمة.

هو ليس فسادا
بل نظام مكافئات !
حافظ آل يشارة

يعرف الفس�اد بأنه استغالل املنصب لتحقيق مكاسب شخصية
 ،ولك�ن الفس�اد يف معن�اه الع�ام اوس�ع  ،ول�ه مصادي�ق اكثر
 ،ف�كل انحراف ع�ن القانون او الرشع هو فس�اد  ،ام�ا اذا كان
هدف صاح�ب املنصب تحقي�ق مصالحه الش�خصية واالمتناع
ع�ن تحقيق اي مصلح�ة لعامة املجتم�ع فهذا ليس فاس�دا بل
ه�و اعظم ويمكن تس�ميته طاغية وهو ذلك ال�ذي يجتمع فيه
ح�ب املال وحب الس�لطة ألجل التفاخر وتأكي�د الذات  ،ودماغه
خ�ال من اي ارادة لخدمة الناس ،الذي ح�دث يف العراق ان اغلب
ساس�ة البلد هم اما فاسدون او طغاة  ،اي انهم اما ان يستغلوا
مناصبه�م ملنافع ش�خصية او انهم لم يفك�روا اصال بمصلحة
اخ�رى غري مصالحه�م الذاتية يف املال والس�لطة  ،اما الوطنيون
والصالحون يف هذه الطبقة السياس�ية فهم قلة خذلها االقربون
وتجاهله�ا االبع�دون  ،وربم�ا يعده�م الفاس�دون ارشارا ويتم
ادراجه�م يف قائمة االرهاب ! فيهاجمه�م الناعقون واملأجورون
واالراذل بال علم.
ق�د يتص�ور البع�ض خطأ ان ساس�ة ال�دول املتقدم�ة الخالية
من الفس�اد هم نزه�اء وخلوقون وابرار  ،وه�ذا تصور خاطئ
فدول العالم متس�اوية تقريبا يف عدد اللصوص الرسميني اال ان
اختفاء الفس�اد يف بعض الدول سببه القوة  ،اي وجود السلطات
القوي�ة املدافع�ة ع�ن مصالح ش�عبها  ،فه�ي تطب�ق القانون
فالجميع سواسية امام القانون  ،يدعمها القضاء القوي ونظام
والعقوبات الرادعة  ،ان غياب القانون والسلطة والردع هو الذي
ينقل الس�لطة اىل ايدي الفاسدين فتكون سلطتهم فوق القضاء
وفوق القانون .
ه�ذه التقس�يمات املضحكة للفاس�دين اقل ما يق�ال عنها انها
تقس�يمات غري عاقلة  ،يقابل ثقافة االستضعاف عند الجمهور
ثقاف�ة التربي�ر والتنظير عن�د الحاكمين  ،فبع�ض الساس�ة
الفاس�دين يرى بجد ان ما يحققه من مكاس�ب سحتية مكافأة
مرشوع�ة لدعم نفوذ االجانب يف بل�ده  ،ويقوم بالتنظري للتبعية
والتنظري لعمالته ورشعنة الخيانة  ،فيقول اصحاب هذا النهج :
ان العال�م منذ اقدم العصور مكون من دول قوية ودول ضعيفة
وه�ذا ق�در ال مف�ر من�ه  ،وال�دول القوي�ة بطبيعتها توس�عية
استعمارية وتقوم باحتالل الدول الضعيفة بشكل مبارش او غري
مب�ارش  ،والعراق واحد من الدول الضعيفة التابعة ولكن ألهمية
ه�ذا البلد تتن�ازع عليه الدول القوية املختلف�ة  ،وكل دولة تتخذ
له�ا وكالء واتباع وعمالء يمثلون مصالحه�ا يف البالد  ،وتغرقهم
بالث�روة والحماية والتلميع االعالمي  ،وتعطيهم الضوء االخرض
ليرسق�وا ام�وال بلدهم ويكنزوها بلا رادع  ،واذا لم تتفق الدول
املهيمنة عىل نظام مصالح متوازن يف البلد املنهوب فهي تلجأ اىل
تقس�يمه ذات يوم لتأخذ كل دولة عظمى حصتها بدل النزاعات
املستمرة.
ان مفاهيم الوحدة واالس�تقالل والرفاه واالمن والعدالة مفاهيم
جميلة ولها وقع ساحر عىل اسماع املستضعفني لذلك تستخدمها
االحزاب الفاسدة يف االنتخابات لجذب الناخبني فقط .
يأمل العراقيون السير عىل طريق تطور الدولة وتمكني الرشفاء
الش�جعان النزهاء االكفاء واج�راء انتخاب�ات حقيقية ونزيهة
الزاح�ة الفاس�دين  ،وتقديم االصلح لتش�كيل حكومة ومجلس
ن�واب وقض�اء افضل  ،فتكون الس�لطات اكثر ق�وة واكثر قدرة
عىل االصالح والتغيري النقاذ بلدهم وش�عبهم وطرد الفاس�دين ،
والتحرر من الهيمنة االجنبية  ،واقامة الدولة العادلة .

حرب بايدن مع بوتين  ..إردوغان مع من ؟
بقلم/حسني محلي

فاج�أ الرئي�س الرتك�ي الجميع عندم�ا اتخذ
(الجمع�ة) موقف�ا ً متضامن�ا ً م�ع «حليف�ه
الجدي�د» فالديمير بوتني يف الح�رب الكالمية
بين�ه وبني الرئي�س األمريكي ج�و بايدن الذي
لم يتصل بإردوغان حتى اآلن .فردا ً عىل س�ؤال
يب�دو أن�ه كان مع�دا ً مس�بقا ً ق�ال إردوغان:
«يف الحقيق�ة لي�س ممكن�ا ً القبول بم�ا قاله
رئي�س دولة ضد رئيس دولة أخرى كروس�يا،
وليس س�هالً عىل أحد هضم هذه العبارة التي
اس�تخدمها بايدن ،ويف رأيي لقد قام بوتني بما
يجب القيام به حيث رد عىل بايدن بشكل ذكي
والئق جداً».
ً
ً
كالم إردوغ�ان ه�ذا أث�ار نقاش�ا واس�عا يف
األوساط السياس�ية واإلعالمية الرتكية .هناك
ّ
ش�كك ال س�يما أن ترصيح
من أيّد وهناك من
إردوغ�ان جاء بعد س�اعات قليلة من س�ماح
أنق�رة لحامل�ة الصواريخ املوجه�ة األمريكية
 USS Montereyباملرور عرب مضيق البوسفور
باتجاه البحر األس�ود الذي يشهد توترا ً خطريا ً
بني روس�يا وبني أمريكا وحل�ف األطليس الذي
يس�عى إىل ض�م جورجي�ا وأوكراني�ا للحل�ف

الس�اعي إىل محارصة موس�كو من خالل بناء
قواع�د بحرية يف هاتين الدولتين ويف كل من
بلغاريا ورومانيا.
وجاء حديث الس�فري األمريكي يف أنقرة ديفيد
س�اترفيلد مع مجموعة م�ن الصحافيني بعد
كالم إردوغان بساعتني ليثبت استمرار املوقف
األمريك�ي تجاه أنق�رة ،حيث لوح س�اترفيلد
بعقوبات جديدة عىل تركيا يف حال استمرارها
بموقفه�ا الح�ايل يف ما يتعل�ق بصواريخ اس-
 400الروسية.
وكان في�ه الدعم الذي قدمه باراك أوباما ومن
بعده دونالد ترامب واآلن جو بايدن إىل وحدات
حماية الش�عب الكردية الس�ورية الهم األكرب
بالنس�بة إىل إردوغ�ان الذي س�مح ل�ه ترامب
ومع�ه بوتني بإرس�ال قوات�ه إىل رشق الفرات
يف  9ترشي�ن األول/أكتوب�ر  2019المتصاص
غضب�ه .وكان�ت ه�ذه املوافق�ة وم�ن قبله�ا
موافقة بوتني كافية بالنسبة إىل إردوغان الذي
تحول من خاللها إىل عنرص أس�ايس يف املعادلة
الس�ورية املعق�دة ب�كل أطرافه�ا اإلقليمي�ة
والدولي�ة .ويعرقل ذل�ك التوصل إىل حل نهائي
لألزمة السورية إال برضا أنقرة التي قال عنها

إردوغ�ان قب�ل أي�ام «إن موقفه�ا من�ذ بداية
األزمة لم يتغري ولن يتغري».
وليس واضحا ً كيف س�يوازن بوتني بني موقف
إردوغان هذا يف س�وريا وبني املصالح الروسية
املتش�ابكة مع تركي�ا التي تس�تورد أكثر من
خمسين باملئة م�ن غازه�ا من روس�يا التي
باعت أنقرة صواريخ اس.400-
وبانتظ�ار أن يهات�ف باي�دن إردوغ�ان ،وهي
مكامل�ة يعرف الجمي�ع أن إردوغ�ان ينتظرها
بف�ارغ الصرب ،س�وف يتخذ كل م�ن الطرفني
ال�رويس واألمريك�ي كل التدابير واإلج�راءات
لضمان انحياز إردوغان إىل جانبه أو عىل األقل
البق�اء عىل الحياد ،وهو أمر ش�به مس�تحيل
بس�بب املوقع الجغ�رايف االستراتيجي لرتكيا
وم�ن ثم تداخل السياس�ات الرتكي�ة يف العديد
م�ن مناط�ق العال�م م�ع سياس�ات العدوين
املذكورين .فق�د ّ
مثلت تركيا بعد نهاية الحرب
ً
ً
العاملية الثانية خندقا أماميا للدفاع عن «العالم
الديمقراط�ي املتحضر» ض�د خط�ر االتحاد
السوفياتي الش�يوعي ،ولوال مؤسسه لينني ملا
اس�تطاع مصطف�ى كمال أتات�ورك أن ينترص
عىل دول العالم املذكور ،أي فرنس�ا وبريطانيا

وإيطالي�ا واليون�ان ،ويؤس�س جمهوريت�ه
املس�تقلة يف  29ترشي�ن األول/أكتوبر .1923
وبقيت تركيا ثابتة يف خندقها ملنع الس�وفيات
والش�يوعية م�ن الن�زول إىل املي�اه الدافئ�ة يف
املنطق�ة العربي�ة اإلسلامية ،وتحالفت معها
أنظمة الخليج املعروفة التي تآمرت دائماً ،وما
زالت تتآمر ،عىل املد الوطني والقومي العربي،
كما هو الحال يف ما يسمى بالربيع العربي.
وج�اء س�قوط االتح�اد الس�وفياتي بداي�ة
التس�عينات م�ن الق�رن املايض ليدف�ع أنقرة
وبتش�جيع من واش�نطن إىل الحدي�ث عن املد
القوم�ي الرتك�ي من البوس�نة وحت�ى حدود
الصين م�رورا ً بالجمهوريات اإلسلامية ذات
األصل الرتكي يف القوقاز وآسيا الوسطى.
ولم تغري مجمل التطورات التي شهدها العالم
خلال األع�وام الثالثين املاضي�ة م�ن أحلام
إردوغان وهو سائر عىل طريق الرئيس الراحل
تورغ�وت أوزال ال�ذي رفع ش�عار «أمة تركية
واح�دة م�ن األدرياتيك�ي إىل ح�دود الصني»،
وس�عى بعد حرب الكويت  1991لضم الشمال
العراق�ي إىل تركيا ،األمر ال�ذي فكر به الرئيس
إردوغان أكثر من مرة غداة أحداث ما يس�مى

بالربيع العربي عندما تحدث عن حدود امليثاق
الوطني الذي يضم الش�مال السوري مع والية
املوصل ،الت�ي تعني يف الع�رف الرتكي املوصل
وأربيل والسليمانية وكركوك.
يف جميع الحاالت وحت�ى وإن كانت احتماالت
املواجه�ة الس�اخنة بني واش�نطن وموس�كو
ضعيف�ة ،فالجميع يع�رف أن بايدن لن يبحث
بع�د اآلن ع�ن حل�ول وس�ط يف عالقت�ه م�ع
إردوغ�ان ،ولكن�ه يف نفس الوق�ت لن يضحي
برتكي�ا بس�هولة .فالرئي�س باي�دن مع�روف
بمواقف�ه الس�لبية تجاه إردوغ�ان عىل صعيد
السياستني الداخلية والخارجية ،كما معروف
عنه أنه ال يملك الش�جاعة الكافية لالستمرار
يف مواقفه هذه.
والس�ؤال ه�و :ه�ل وكيف سيرد باي�دن عىل
تضام�ن إردوغان م�ع الرئيس بوتني ضده؟ يف
حين أن بوتني لن يتأخر يف البحث عن مجاالت
جدي�دة للتعاون مع إردوغ�ان وتقديم تنازالت
جديدة له يف س�وريا وكاراب�اخ وليبيا وأماكن
أخرى ملنع واش�نطن من اختراق تحالفه مع
أنقرة.
ولن يبقى أمام بايدن يف هذه الحالة إال خيارين

فقط ال ثالث لهما:
األول :استخدام القوة السياسية واالقتصادية
والتجاري�ة بل وحتى العس�كرية للتخلص من
إردوغ�ان م�ن خلال تضيي�ق الحص�ار عليه
خارجي�ا ً (دعم كرد س�وريا) يف ظل اس�تمرار
أزماته الداخلية الخطرية.
الثان�ي :االتص�ال بإردوغ�ان بأق�رب فرص�ة
لكس�ب وده وتلبي�ة كل رشوط�ه ومطالب�ه
للعودة إىل التحالف التقليدي بني تركيا وأمريكا
وفيه�ا العديد من الق�وى التي تطال�ب بايدن
بمحاس�بة إردوغان عىل خلفية أقواله وأفعاله
التي باتت ته�دد املصالح األمريكية «ومفاهيم
الحضارة الغربية الديمقراطية».
ويف كلت�ا الحالتين سيكتش�ف الجمي�ع كيف
س�يواجه إردوغ�ان االحتم�االت القادمة وإذا
م�ا كان س�يعالجها بنج�اح يضم�ن بقائه يف
الس�لطة وربما إىل األبد ،أو أنه س�يجد نفس�ه
يف دوام�ة التجاذب�ات الصعب�ة بين حليف�ه
التقليدي أمريكا والحليف الجديد روس�يا ،من
دون أن يتجاه�ل «صداق�ة» بكني (عدو بايدن
الحقيق�ي) ،ولواله�ا مل�ا ت�م تطعيم الش�عب
الرتكي ضد كورونا!
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بغداد والديوانية يهزمان الحدود والنفط

العنكوشي..

عبد الجبار يؤكد صعوبة مواجهة النجف
في مباراة اليوم
أك�د أحم�د عبد الجب�ار ،املدرب املس�اعد لفري�ق الكرخ،
صعوبة مواجهة النجف يف الدوري العراقي املمتاز ،اليوم
األحد.
وق�ال عب�د الجب�ار« ،املباراة صعب�ة ونس�عى لتعويض
النقطتني اللتين فقدناهما يف مواجهة الس�ماوة الجولة
املاضية ،والتي انتهت بتعادل بطعم الخسارة».
وأض�اف« :النجف م�ن الفرق املمي�زة وطموحه بدأ يكرب
وبات منافسا عىل اللقب ،لكن فريقنا يبحث عن التعويض
بعد التعادل غري املقنع أمام السماوة يف ملعبنا».
وتابع« :الكرخ يس�تمتع باللع�ب يف املالعب ذات األرضية
املميزة ،وبالتايل س�نخوض املواجهة بروح عالية ،السيما
وأن طريق�ة لعب النجف مكش�وفة بالنس�بة لنا ونعرف
مفاتيح لعب الفريق».
وأوض�ح أن الفريق مكتم�ل الصفوف وجاه�ز للمباراة،
باس�تثناء غي�اب الالعب منتظ�ر عبد األمري ال�ذي تعاىف
مؤخ�را من فريوس كورونا ،وهو اآلن بفرتة نقاهة بينما
بقية الالعبني يف أتم الجاهزية للمباراة.
يشار إىل أن الكرخ يحتل املركز العارش برصيد  29نقطة،
فيما يحتل النجف املركز الثالث بـ 46نقطة.
من جانبه عرب مدرب الصناعات الكهربائية عباس عبيد،
عن قلقه من إمكانية انطفاء توهج فريقه ،بسبب األزمة
املالية التي بدأ تأثريها عىل الفريق.
وق�ال عبيد «بعد النتائ�ج الطيبة وارتف�اع الخط البياني
لفري�ق الصناعات الكهربائي�ة وانتقاله من املركز األخري
إىل املركز  ،13دليال عىل استقرار الفريق ،لكن يبدو أن هذا
التوهج بدأ يتأثر باألزمة املالية».
وبين «األزم�ة املالية لن يكون تأثريه�ا فقط عىل األندية
بل أنه سينس�حب عىل املنتخبات الوطني�ة وبالتايل يجب
أن تحل األمور بشكل رسيع ألن الجهات الراعية لم تلتزم
ماليا مع األندية».
وأش�ار إىل أن الفوز عىل الكهرباء جاء لتصاعد املس�توى
الفني للفريق.
يش�ار إىل أن فري�ق الصناع�ات تمك�ن م�ن الف�وز عىل
الكهرب�اء به�دف دون رد يف املباراة التي اقيمت لحس�اب
الجولة .24
وكانت مباريات االمس قد اسفرت عن فوز فريقي بغداد
والديوانية عىل الحدود والنفط ضمن مباريات الجولة 25
للدوري املمتاز.
وس�جل أهداف الف�وز لنادي بغداد عىل الح�دود الالعبني
محمد جالل يف الدقيقة  ،42و جبار كري�م يف الدقيقة
.91
يف حني سجل

هدف الفوز للديوانية مصطف�ى عبد الله يف الدقيقة ،62
لتنتهي نتيجة املبارة بهذا الهدف عىل حساب النفط.
وكذلك اس�تطاع فري�ق الطلبة الفوز عىل فريق القاس�م
بثالث�ة أه�داف مقاب�ل هدفني ضم�ن مباري�ات الجولة

الخامسة والعرشين لدوري الكرة املمتاز .وافتتح القاسم
رشي�ط أه�داف اللقاء ع�ن طري�ق الالعب علي كريم يف
الدقيق�ة الخامس�ة ،ليعادل األني�ق النتيج�ة يف الدقيقة
الثالثة والعرشين ،ثم عاد القاس�م للتقدم بهدف س�جله

السيلية يرفض التحاق مهند علي
بالمنتخب العراقي

كش�ف
باس�ل كوركي�س
املدي�ر االداري للمنتخب الوطني
العراقي ،أس�باب غياب أبرز الالعبني
يف تش�كيلة املنتخ�ب الذي س�يواجه
اوزبكستان ودياً.
وقال كوركي�س إن «غياب مهاجمي
منتخبن�ا الوطن�ي مهن�د علي وعالء
عباس جاء الس�باب ادارية» ،مبينا أن
«غي�اب مهند عيل (ميم�ي) عن قائمة
املنتخ�ب ج�اء لرف�ض ناديه الس�يلية
القطري».
وأض�اف« ،فيم�ا يخ�ص الالع�ب عالء
عباس املحرتف يف جل فيسنتي الربتغايل،
فقد جاء بسبب إجراءات االقامة التي لم
تس�مح لتواجده ضمن صفوف منتخبنا

الوطني».
وأردف كوركي�س بأن «ايمن حسين تم اس�تبعاده من
التشكيلة بعد الكشف الطبي الذي أظهر إصابته بتمزق
عضيل يستدعي خضوعه لراحة عرشة ايام».
وكان م�درب املنتخب الوطني ،الس�لوفيني سرتيش�كو
كاتانيتش،وجه الدعوة لخمسة وعرشين العباً ،لخوض
مب�اراة أوزبكس�تان الودي�ة الت�ي س�تقام يف طش�قند
بالتاس�ع والعرشين من الش�هر الحايل ،تحضريا ً لخوض
التصفي�ات اآلس�يوية املزدوجة والتي ستس�تأنف خالل
ش�هر حزيران املقبل ،بنظام التجمع يف البحرين لحساب
املجموعة الثالثة.
وضم�ت قائمة منتخبن�ا الوطني كال من :جالل حس�ن
وفهد طالب وأحمد باسل لحراسة املرمى ،وعالء مهاوي
ومصطفى محمد جرب وأحمد إبراهيم وسعد ناطق وعيل
فائز وميث�م جبار وفيصل جاس�م ورضغام إس�ماعيل
وحسن رائد ومصطفى محمد معن لخط الدفاع.
كما ضمت القائمة الالعبني :أمجد عطوان وصفاء هادي
وإبراهيم بايش ومحمد قاسم ماجد وحسني عيل وأحمد
عبد الحسين وهمام طارق وبشار رسن وشريكو كريم
لخط الوس�ط ،وعالء عبد الزهرة وأيمن حسين ومحمد
داود لخط الهجوم.

فيفا يعتمد نظام  ٢٠١١القامة المؤتمر االستثنائي
اعتم� َد االتح�اد ال�دويل لك�رة الق�دم ،بش�ك ٍل
رس�مي ،النظام األس�ايس لعام  2011إلقامة
االنتخابات املقبلة لالتحاد العراقي لكرة القدم.
َ
وق�ال األمني الع�ام للهي�أة التطبيعية ،محمد
فرحان :إن االتحاد الدويل أبرق رسالة إىل اتحاد
الكرة يشير فيها إىل اعتماد النظام األس�ايس
لعام  ،2011بنا ًء اىل رسالة التطبيعية يف -3-3
 2021بخص�وص ج�دول األعم�ال للمؤتم�ر
االستثنائي الذي س�يعقد بتاريخ 2021/4/4
وال�ذي تم إرس�اله إىل الهيأة العامة برس�التنا
املؤرخ�ة بتاري�خ  ،2021/2/27وتحدي�دا
النقط�ة الثاني�ة الت�ي نص�ت عىل اإلعلان ان
الجمعية العمومية قد عقدت اجتماعا استنادا ً
اىل النظام األسايس.
َ
وأض�اف :ان املؤتم�ر االس�تثنائي يف نيس�ان
املقبل س�ينعقد تح�ت توجيه�ات االتحادين
ال�دويل واآلس�يوي ،وان الهي�أة التطبيعي�ة
ستعمل عىل تطبيق رسالة االتحاد الدويل
الت�ي وصل�ت ،وس�يتم إبلاغ الهيأة
العام�ة بمضم�ون الرس�الة

الالعب سليم حميد يف الدقيقة الـ .49وسجل األنيق هدف
التعادل الثاني يف الدقيق�ة الـ 75عن طريق الالعب وكاع
رمضان ،ليختتم رشيط األهداف محمد منعم بهدف قاتل
للطلبة يف الدقيقة  91من عمر اللقاء.

لتكون جميع األمور واضحة وشفافة .
واختت� َم األمني العام ،محم�د فرحان ،بالقول:
إن رس�الة االتح�اد ال�دويل س�تكون خارط�ة
الطريق املقبلة إلقام�ة االنتخابات ،والتحضري

عمار ساطع

بعيدا ً عن الظواهر التي تتكرر يف كل موس�م من منافس�ات دورينا
الكروي ،من تغيريات املدربني بني إقالة واستقالة أو تدوير األجهزة
الفني�ة بني فرق األندية وبني تلك األخط�اء التحكيمية التي تؤثر أو
تتدخ�ل يف نتائج املواجه�ات ،أو غريها من أح�داث تزيد من حالوة
اللق�اءات خاصة تلك الجماهريية التي تحظ�ى باهتمام بالغ ،فإن
الظاه�رة (العنكوش�ية) كانت قد أخ�ذت حيّزا ً كبريا ً م�ن الولع أو
اإلطراء أو حتى االنتقاد من قبل املتابعني واملهتمني بعالم كرتنا!
وحتى نتعرّف عىل حسين العنكويش ،أكثر ،فأن علينا أن َنذكر ذلك
ال َهوَس الذي دفع هذا الش�اب اىل الدخول يف عالم الرياضة وتحديدا ً
حب� ُه للمس�تديرة ،وهو ما جعله يصبح بني ليل�ة وضحاها ،داعما ً
وليس مس�تثمرا ً لنا ٍد لدي�ه تاريخا ً ُ
وعمقا ً كبيرا ً يف منطقة الفرات
األوسط ،وهو نادي الديوانية ،الذي شكل عالمة فارقة هذا املوسم،
بعد أن أصبح مهتما ً بقضية االحرتاف املُ ّ
قنع ،غري الجاد أصالً!
وأكث�ر م�ن ذلك ..فإن العنك�ويش نجح تماما ً يف تحقي�ق غاياته أو
أطماع�ه يف جعل األنظار تتجه صوب ن�ادي محافظته ،بل وتمكن
من التس�لق صوب عالم «السوشيال ميديا» ليكون أشهر مما كان
عليه حاله يف غضون أش�هر قليلة ،مثلما اس�تطاع من رسم صورة
مُ ش�عة قادرة عىل كسب و ّد املشجعني بأس�لوب ذكي ،لكنه اعطى
م�ؤرشات إيجابي�ة ملا ينوي�ه يف الدخول بعالم السياس�ة عرب منف ٍذ
سه ٍل وبسيط وهو دعم نا ٍد ريايضُ ،يعد متنفسا ً ملدينة مهمة!
تخوف من مستقبل
توجس أو
وبرغم ما قد يذهب إليه الكثريين من
ٍ
ٍ
الفري�ق األحمر ،ج�راء خوض العنك�ويش بأم�ور وتفاصيل ،كان
يمكن ُه أن يتداركها أو يتجاوزها بسالس�ة وبس�اطة ،إال أنه أوصل
ناديه اىل موقع متأخر يف تسلسل فرق الدوري الكروي املمتاز حتى
خت�ام الجولة  24من ُعمر املس�ابقة ،بعد أن كانت س�معته الفنية
قد س�بقته يف إمكانية تحقيق نتائج مُ ثمرة ،عىل األقل هذا املوسم،
إال أن ذل�ك تب�دد َ
وت َب َخ َر على عجالة توازنا ً مع الق�رارات املتخبطة
واملترسع�ة وغير املدروس�ة التي اُ ِقرت م�ن ِق َبلِ ِه والت�ي أثرت عىل
الفريق!
وحت�ى نعط�ي لكل ذي ح�ق حقه ،ف�أن إيجابيات كثيرة خطفها
العنكويش ،فهو أس�س الطريق�ة األمثل يف لفت األنظ�ار واألضواء
مع�اً ،كي�ف ال ومنش�ورات الرج�ل يف صفحت�ه بمواق�ع التواصل
االجتماعي أصبحت مادة دسمة ،بل إن ترصيحاته أصبحت حديث
الوس�ط الريايض ،برغم ع�دم احتوائها عىل الن�ص الثري والقيمة
الحقيقية وفش�لها يف إقناع قرّاءها ،وحتى ُ
ضعفها من حيث املادة
الت�ي ُيفترض أن ترتبط باس�مه حيث محاوالته ص�وب االحرتاف
الريايض لنا ٍد غابت عنه مالمح االحرتافية تماماً!
العنك�ويش الذي أتح ّدث عن�ه ..تعامل بحاالت بعي�دة كل ال ُبعد عن
االحرتاف الذي تأثر به س�لبا ً ولم يؤث�ر فيه إيجاباً ،ألنه دفع فريقه
للدخول يف معرتكات ومهاترات كان يف غنى عنها ،بل إنه تس�بّ ب يف
إيجاد مناهضني له ،بعد أن تعمد بلغته ومفهومه املتواضع ان َي ُز َج
الديواني�ة بمواجهات بعيدة عن الروح الرياضية ،مثلما لم يس�تقر
فن�ي ِب ِع ِي ِنه ،ألن طموحاته وأحالم�ه رسقته من واقع ِه،
عىل
جهاز ٍ
ٍ
هذا فضالً عن كرسه أرقاما ً قياس�ية من حيث أعداد املدربني الذين
اس�تبدلهم أو دفعهم لالس�تقالة ،وأبدل  17العبا ً يف املريكاتو ،وكان
املتس�بّ ب أيضا ً فيما حصل من أحداث قبل مواجهة فريقه الرشطة
بملعب الشعب ودافعا ً للمحرتفني اىل تقديم شكوى ضده لدى FIFA
بسبب عدم حمايتهم أمنياً!
وهنا أتس�اءل ..اىل أي�ن يريد أن يصل العنكويش م�ن كل ذلك؟ وما
غايته وماذا يريد أن يصبح؟

ً
حكما لمباراة الزوراء والوحدة االماراتي
شكر اهلل
تلق�ى االتح�اد البحرين�ي لك�رة
الق�دم ،خطابا ً رس�ميا ً من نظريه
اآلس�يوي ،يفي�د بتكلي�ف طاق�م
ح�كام بحرين�ي ب�إدارة مب�اراة
الوحدة اإلماراتي والزوراء العراقي
يف ملح�ق دوري أبطال آس�يا لكرة
القدم .2021
وس�يدير الطاقم املكون من حكم
الس�احة نواف شكر الله ،ويعاونه
محم�د جعف�ر وعبد الل�ه صالح،
والحك�م الراب�ع عم�ار محفوظ،
املب�اراة التي س�تقام املب�اراة يوم

 7نيس�ان املقب�ل يف العاصم�ة
اإلماراتية أبوظب�ي ،ضمن مرحلة
امللح�ق املؤه�ل ل�دور املجموعات
لدوري أبطال آسيا.
وس�يكون الكويتي س�عد الفضيل
مقيمًا للح�كام ،والقطري راش�د
الدورسي مراقبا للمباراة.
ويع�د الحكام األربعة نواف ش�كر
الل�ه ومحم�د جعف�ر وعب�د الل�ه
صال�ح وعم�ار محف�وظ ضم�ن
قائمة نخبة حكام قارة آسيا للعام
الجاري (.)2021

ً
وديا  ..منتخب الناشئين يتعادل مع فريق النجدة
َ
تع�ادل منتخب الناش�ئني س�لبيا أم�ام فريق
النج�دة األول يف املباراة الودية التي أقيمت عىل
ملعب الشعب الثاني.
َ
وقال املدي�ر اإلداري ملنتخب الناش�ئني ،محمد
نارص :إن التعادل الس�لبي أم�ام فريق النجدة
األول حق�ق االس�تفادة الفني�ة الكبيرة م�ن
مالق�اة أحد أبرز فرق الدرجة األوىل يف املوس�م

الحايل.
َ
وأضاف :س�عى املالك التدريبي إىل إرشاك أغلب
عن�ارص املنتخب بعد التوق�ف االضطراري عن
التدريبات يف األس�بوع املايض تزامنا َ مع زيارة
اإلمام الكاظم «عليه السالم».
وأش�ار املدي�ر اإلداري اىل :إن امللاك التدريب�ي
للمنتخ�ب خاض املب�اراة بطريقة لعب جديدة

لتطوير قدرات الالعبني الفنية والذهنية.
واختت� َم ن�ارص حديث�ه بالق�ول :التدريب�ات
س�تتوقف لعرشة أيام مع انطالق االمتحانات
الدراس�ية م�ن أجل من�ح الفرص�ة لالعبني يف
إج�راء امتحاناته�م كون الجه�از الفني يركز
كثريا ً عىل مسألة تفوقهم دراسيا ً وليس داخل
امللعب فقط.

كامل يؤكد دعم االتحاد الخليجي لملف البصرة
أكد نائ�ب رئيس الهي�أة التطبيعي�ة ،الدكتور
ش�امل كام�ل :أن االجتم�اع ال�ذي عق�د م�ع
ممثيل املكتب التنفيذي لالتحاد الخليجي لكرة
القدم ،عرب املنصة االلكرتونية ،تناول دراس�ة
ملف البرصة الس�تضافة خليجي  ، 25واتسم
بااليجابية.
َ
وق�ال كام�ل :ويف االجتم�اع تم�ت مناقش�ة
العديد م�ن القضايا التي تخص ملف البرصة،
والتطرق اىل جوانب مهمة ،وبعد االس�تماع اىل
اإلجاب�ات التي قدمناه�ا والشرح الوايف عن

جار عىل قدم وس�اق إلقامتها بطريقة تضمن
ٍ
تهمي�ش وإقصاء
مش�اركة الجمي�ع من دون
ٍ
حس�ب مضمون رس�الة االتحاد ال�دويل الذي
اعتمد عىل النظام األسايس لعام .2011

مرة أخرى!

امللف وايجابياته نال رضا الحضور الذين أيدوا
ما تم طرحه.
َ
وأض�اف :ان أعض�اء االتح�اد الخليجي كانوا
بمنتهى التعاون لدعم ملف البرصة ،ولم تكن
هن�اك معارضة قوي�ة او اختالف يف وجهات
النظر ،وإنما األمور سارت حسب ما مرسوم
لها ،وحظينا بموافقة واسعة مللف البرصة.
واختت� َم نائ�ب رئي�س الهي�أة التطبيعي�ة،
الدكت�ور ش�امل كامل ،بالق�ول :ثقتنا
عالية بإقام�ة خليجي ٢٥
يف البصرة بع�د الدع�م
والتأيي�د م�ن أعض�اء
االتح�اد الخليج�ي،
خاص�ة أن�ه ل�م
تتق�دم أي�ة دول�ة
بملف الس�تضافة
ٍ
خليجـــ�ي ،٢٥
و س�يكـــو ن
ا لقــــ�ر ا ر
النهائــ�ي

يف اختي�ار الدولة التي
تحتضن خليجي ٢٥
يف اجتم�اع االتح�اد
الخليجي املقبل.

برشلونة يقرر االستغناء عن كوتينيو
أكد تقرير صحفي إس�باني ،أن نادي برشلونة
قرر االستغناء عن العبه فيليب كوتينيو ،خالل
املوسم املقبل.
وكان كوتينيو انتقل من ليفربول إىل برش�لونة
يف كانون الثاني  ،2018نظري  120مليون يورو
مبلغ ثاب�ت ،باإلضافة إىل متغيرات بقيمة 40
مليون يورو.
ً
ووفق�ا لصحيف�ة «مون�دو ديبورتيف�و»
اإلس�بانية ،فإن قرار برش�لونة يعود ألس�باب

اقتصادي�ة أكثر م�ن كونها رياضي�ة ،حيث ال
يري�د الن�ادي الكتالوني دف�ع  20مليون يورو
لليفربول ،إذا ش�ارك الالعب مع البارس�ا يف 10
مباريات أخرى.
ويتضمن عق�د كوتينيو العديد م�ن املتغريات،
منها« :دفع  5ماليني ي�ورو إذا لعب  25مباراة
ً
مليونا إذا لعب  100مباراة،
مع برشلونة ،و20
و 10ماليني إذا تأهل برش�لونة لدوري األبطال
يف أول عامين ،باإلضاف�ة إىل  5ماليين إذا فاز

الرياضية

البارسا بالبطولة األوروبية».
ودف�ع برش�لونة بالفع�ل  15ملي�ون ي�ورو
لليفربول من إجم�ايل املتغريات ،ولدى كوتينيو
اآلن  90مب�اراة بقمي�ص البارس�ا ،وإذا واصل
اللع�ب يف «كامب نو» س�يضع النادي يف ورطة
اقتصادية.
وذك�رت الصحيف�ة أن برش�لونة ال يمان�ع أن
يك�ون رحي�ل كوتيني�و يف الصي�ف املقبل ،عىل
سبيل اإلعارة أو البيع النهائي.

االحد 21آذار
 2021العدد 2549
السنة
الحادية
عشرة

يواخيم لوف يضيف موسياال وفريتز لتشكيلة منتخب المانشافت

اس�تدعى يواخي�م ل�وف املدي�ر
الفن�ي للمنتخ�ب األملان�ي الثنائي
جم�ال موس�ياال وفلوري�ان
ا ألوىل .
فريت�ز للم�رة
وينضم الثنائي
ليكو ن�ا
ضم�ن

 26العب�ا ت�م اختيارهم اس�تعدادا
لبدء التصفي�ات األوروبية املؤهلة
ل�كأس العال�م  2022بقط�ر،
األسبوع املقبل.
ويعد مهاجم بايرن ميونخ موسياال
« 18عاما» الذي قرر مؤخرا اللعب
ألملاني�ا بدال م�ن إنجلترا ،وفريتز،
الع�ب وس�ط باي�ر ليفرك�وزن
« 17عام�ا» أح�دث اإلضافات،
حيث يواصل لوف إعادة بناء
الفريق قبل رحيله.
وق�ال ل�وف« :موس�ياال
وفريت�ز لديهم�ا إمكانات
هائلة وأعتقد أننا س�وف
نس�تمتع بأدائهما كثريا
يف الس�نوات املقبلة .لكن

يف ه�ذه اللحظة من املهم أال نتعجل
أي يشء ،ينبغ�ي عليهما أن يتطورا
يف هدوء وسكينة».
وأض�اف« :أعتقد أن األي�ام القليلة
املقبلة ستكون تجربة جيدة لهما».
ويستضيف املنتخب األملاني نظريه
األيس�لندي يوم  25آذار الجاري ثم
مقدونيا الشمالية يوم  31من ذات
الشهر يف دويسبورج.
كم�ا يلع�ب املانش�افت ي�وم 28
من الش�هر الج�اري م�ع مضيفه
الروماني.وتعد مباريات التصفيات
ه�ي األوىل للمنتخ�ب األملان�ي منذ
خس�ارته  6-0أم�ام املنتخ�ب
اإلس�باني يف ترشي�ن الثاني املايض
يف دوري أمم أوروبا.
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وقال ل�وف« :لدين�ا برنامج صعب
للغاي�ة ينتظرن�ا حي�ث نخوض 3
مباري�ات خلال أس�بوع.وتابع:
«لكن م�ن الواضح أننا نريد أن نبدأ
بتوجيه رس�الة قوي�ة قبل انطالق
منافس�ات الي�ورو وأن نعط�ي
جماهرينا شيئا لتسعد به».
وأع�اد لوف اس�تدعاء الجناح أمني
يونس بعد أن استبعاده أكثر من 3
س�نوات ،بينما تم اس�تبعاد العبني
أمث�ال جوليان دراكس�لر وجوليان
براندت.لكن لوف كان س�عيدا بأنه
تمكن من اس�تدعاء العبني يلعبون
يف إنجلترا مثل إل�كاي جوندوجان
وبرين�د لين�و وأنطوني�و روديج�ر
وتيمو فرين�ر وكاي هافريتز ،رغم

قواع�د الحج�ر الصح�ي بس�بب
فيروس كورونا.وتع�د املباري�ات
بمثابة اختبارات مهمة قبل انطالق
منافس�ات بطول�ة أم�م أوروب�ا
املؤجل�ة م�ن الع�ام امل�ايض ،التي
ستش�هد خوض أملاني�ا مباريات يف
غاية القوة ب�دور املجموعات حيث
تلعب م�ع املنتخ�ب الفرنيس بطل
العال�م واملنتخ�ب الربتغ�ايل ،بطل
أوروب�ا ،واملنتخ�ب املجري.وأعل�ن
لوف األسبوع املايض أنه سيستقيل
م�ن منصبه بع�د أن قضى به 15
عاما عقب نهاية البطولة القارية.
وكان�ت أب�رز إنج�ازات ل�وف م�ع
املنتخب األملان�ي هو التتويج بلقب
كأس العالم يف .2014

توخيل يبرر عدم
اشراكه لجيرو
توم�اس
ق�ال
توخي�ل ،م�درب
إن
تش�يليس،
الفري�ق يفتق�د
أحيان�ا للمس�ة
الحاس�مة يف الثلث
األخير ويج�ب أن
يج�د الت�وازن بني
الهج�وم وأدائ�ه
القائم عىل الضغط
عىل املنافس.
يس�جل
ول�م
تش�يليس أكثر من
هدفين يف مب�اراة
واحدة منذ تويل توخيل املسؤولية ،رغم استمراره بدون
هزيمة يف  13مب�اراة متتالية ،وهي الفرتة األطول عىل
اإلطالق لبداية مسرية مدرب مع الفريق.
ويمثل منع املنافس م�ن صنع الفرص أولوية للمدرب
األملاني لتشيليس.
وقال توخيل للصحفيني قبل مواجهة شيفيلد يونايتد،
يف دور الثماني�ة لكأس االتح�اد اإلنجليزي ،اليوم األحد
«نفتق�د بعض الدقة يف الثلث األخير من امللعب ونهدر
األه�داف ،لكنن�ا ل�م نفتق�ر أب�دا إىل مع�دالت الضغط
الس�تعادة الك�رة والتمري�ر داخ�ل منطق�ة الج�زاء
والتسديد».
وتاب�ع توخيل «ل�م نوقف التفكري أب�دا يف كيفية صنع
الفرص ،واملواقف الهجومية وصنع املساحات واإلرساع
من هجماتنا .لكننا نفكر أيضا يف الضغط عىل املنافس
الستعادة الكرة».
وقال توخيل إن عدم مشاركة جريو يف املباريات بكثرة،
يرجع جزئيا الس�تمراره (توخيل) ،يف التاقلم مع إجراء
 3تبديلات كل مب�اراة ،بعدما كان يج�ري  5تبديالت،
حينما كان مدربا لباريس س�ان جريم�ان ،وأيضا ألنه
أراد االعتماد عىل العبني أرسع يف املباريات القوية.
وختم امل�درب األملاني «لم أمنحه الفرصة للمش�اركة،
أكثر ألن�ي احتاج للتأقلم م�ع التبديلات الثالثة ،ربما
تبديليين ألن األخري ال نريد اس�تخدامه مبكرا .مهمتي
أن أمنح�ه الدواف�ع الالزمة ليش�عر أنه ال ي�زال مهما
للفريق».

بايلي :لن ألعب مع مانشستر مرة أخرى
أح�د
ين�وي
أب�رز الالعبين
مانشستر
يف
يونايت�د ،طل�ب
الرحيل عن النادي،
املوس�م
بنهاي�ة
الحايل ،بحس�ب ما أفادت
تقارير صحفية إنجليزية

الياملوسم املقبل.
وقال�ت صحيفة «ذا صن» الربيطانية،
ًّ
إن إري�ك بايلي ،مداف�ع مانشستر
يونايتد ،قرر طل�ب الرحيل عن النادي
يف الصيف املقبل.وأش�ارت إىل أن باييل
غاض�ب ج� ًدا بس�بب اس�تبعاده من
مب�اراة ميلان األخيرة يف إي�اب ثمن
نهائ�ي ال�دوري األوروب�ي ،رغ�م أنه

شارك يف لقاء الذهاب.
وأوضح�ت أن باييل قرر ع�دم التوقيع
على تمدي�د عقده مع الن�ادي ملدة 12
ش�هرًا ،والذي كان مقررًا له األس�بوع
املقبل.
وينته�ي عق�د بايلي مع مانشستر
يونايت�د يف صي�ف .2022وذك�رت
الصحيف�ة أن بايلي كان غاض ًب�ا من

ق�رارات سولس�كاير خلال األش�هر
األخيرة ،لك�ن اس�تبعاده ض�د ميالن
ج�اء بمثاب�ة القش�ة األخيرة الت�ي
فج�رت غضبه.ولفت�ت الصحيف�ة إىل
أن باييل أبل�غ زمالءه أنه لن يوقع عىل
تمديد العقد ،ولن يلعب مع مانشسرت
يونايت�د م�رة أخرى ،حيث يش�عر إنه
العب غري مرغوب فيه من قبل املدرب.

كلوب يؤكد رضاه عن مواجهة ريال مدريد
أب�دى يورج�ن كلوب،
الفن�ي
املدي�ر
لليفرب�ول ،رضاه
ع�ن قرع�ة ربع
نهائ�ي دوري
أبط�ال أوروبا،
التي أجريت يف
مدين�ة نيون
السويرسية،
و أ و قع�ت
يق�ه
فر
م�ع ري�ال
مدريد.وق�ال
كل�وب ،خلال
ترص يح�ا ت
للموقع الرس�مي
لليفرب�ول« :م�ن
الواضح أنه�ا قرعة
لكنه�ا
صعب�ة،
مثيرة ..إذا نظ�رت

إىل جمي�ع الفرق األخ�رى ،تجده�ا قوية وتتحىل
بالجودة ..أتطلع ً
حقا إىل هذه املباريات».
وأض�اف« :لقد م�ر أكثر م�ن عامين بقليل عىل
مواجهتن�ا م�ع ريال مدري�د (يف نهائ�ي ،)2018
كانت ليلة صعبة بالنس�بة لنا ..لذا فإن الحصول
عىل فرصة ملواجهتهم مرة أخرى أمر رائع».
وتاب�ع« :أعلم أنها جولة مختلف�ة ،وال نعرف أين
س�نلعب ،إذا كان يف بودابس�ت ،فلا ب�أس بذلك،
نحن بخري مع ذلك ..لكنن�ا نأمل أن تكون مباراة
الذهاب عىل ملعب آنفيلد ،ستكون رائعة».

ولم يواجه كل�وب ريال مدريد ،خالل فرتة قيادته
لليفرب�ول ،س�وى يف نهائ�ي ع�ام  ،2018لكن�ه
لع�ب ضده  6مرات ،عندما كان مدر ًبا لبوروس�يا
دورتموند.وع�ن ذل�ك ،قال« :م�ع دورتموند كان
األمر مش�اب ًها إىل حد ما ،حيث واجهناهم يف دور
املجموع�ات ،ويف مراحل خ�روج املغلوب ..هم أو
آرس�نال ،واحد منهم�ا كان لدينا دائمً �ا».وأردف
امل�درب األملان�ي« :م�ع ليفرب�ول واجهته�م مرة
واحدة فقط ،وهذا جيد ،ألن اللعب أمامهم صعب
دائمً ا ..أعتقد أنها املرة األوىل التي أواجههم فيها،
عندم�ا ال يك�ون كريس�تيانو رونال�دو موجو ًدا،
وربما تك�ون املرة األوىل ً
أيضا بع�د رحيل جاريث
بيل».واس�تدرك« :لكن من الواضح أن سيرجيو
راموس ال زال هناك ،وكذلك رافائيل فاران وتوني
ك�روس ول�وكا مودريت�ش وكاس�يمريو ودان�ي
كارفاخ�ال ،وبالتأكي�د بنزيما».وخت�م كل�وب:
«أعتق�د أنن�ا جمي ًعا متش�ابهون ،باي�رن ال يريد
مواجه�ة دورتمون�د ،على س�بيل املث�ال ،ألنهما
م�ن نفس البلد ..وبالنس�بة لنا ،كن�ا نريد تجنب
تشيليس وسيتي».

مرسيليا يفكر بالتعاقد مع فيدال
ارتب�ط التش�ييل أرت�ورو
في�دال ،الع�ب وس�ط إنرت،
باالنتق�ال إىل ال�دوري
خلال
الفرنسي،
املريكات�و الصيف�ي
ً
املقبل.ووفقا ملوقع
« »L e 1 0 S p o r t

الفرنيس ،فإن فيدال ،مطلوب بش�دة
يف صف�وف مارس�يليا ،خالل املوس�م
املقب�ل ،مشيرا إىل أن رات�ب الالع�ب
البال�غ  6ماليين ي�ورو س�نو ًيا ،يعد
العائ�ق الوحيد الذي يجم�د الصفقة.
وأوضح�ت أن خورخ�ي س�امباويل،
م�درب مارس�يليا ،ينتظ�ر تضحي�ة

فيدال بجزء من راتبه ،من أجل حسم
الصفقة.ويرتب�ط فيدال بعالقة جيدة
م�ع س�امباويل ،من�ذ أن كان األخير
مدر ًبا ملنتخب تشييل خالل الفرتة من
 2012إىل .2016يذكر أن فيدال انتقل
م�ن برش�لونة إىل إنتر ميلان ،خالل
صفقة مجانية يف الصيف املايض.

رودجرز يؤكد غياب بيريرا
عن مواجهة اليونايتد
أعل�ن برين�دان رودجرز ،مدرب ليستر س�يتي ،أن مدافعه ري�كاردو برييرا
س�يغيب ع�ن مب�اراة الفري�ق يف دور الثماني�ة ب�كأس إنجلترا ،يف مواجهة
مانشستر يونايتد اليوم األحد ،بس�بب معاناته من التواء خفيف يف عضالت
الفخ�ذ الخلفية.وتعرض املداف�ع الربتغايل الدويل لإلصابة خلال فوز فريقه
يف ال�دوري اإلنجليزي املمتاز -5صفر ،عىل ش�يفيلد يونايتد مطلع األس�بوع
املايض.ومن جهة أخرى س�يكون العب الوس�ط دينيس برات جاهزا للعودة
لتش�كيلة الفريق ،بعد غياب استمر شهرين بسيب مشكلة يف عضالت الفخذ
الخلفية.وق�ال رودج�رز« :ل�ن يتمك�ن (ريكاردو) م�ن املش�اركة يف املباراة
املقبلة .لكننا عىل ثقة بأنه س�يعود للتش�كيلة بعد العطلة الدولية».وأضاف:
«مج�رد الت�واء خفيف ولحس�ن الحظ األم�ر ليس خطريا .دينيس س�يكون
جاهزا للمش�اركة يف مب�اراة األحد».وأكد رودجرز أن العب الوس�ط جيمس
ماديس�ون الغائب بس�بب إصابة يف أعىل الفخذ ،يقرتب م�ن العودة للفريق.
ويحتل ليستر سيتي املركز الثالث بني فرق الدوري اإلنجليزي املمتاز برصيد
 56نقط�ة من  29مب�اراة ،بفارق نقطة واحدة فقط عن مانشستر يونايتد
صاحب املركز الثاني.

الثقافـي

مختارات من أقوال المشاهير
اإلمام السجاد (عليه السالم)
إن املؤمن ليقال لروحه و هو يغسل أ يرسك أن ترد إىل الجسد
الذي كنت فيه فيقول ما أصنع بالبالء و الخرسان و الغم.
اعلم أنك إن تكن ذنبا يف الخري خري لك من أن تكون رأس�ا يف
الرش.ليس لك أن تسمع ما شئت ألن الله عز و جل يقول (إن
السمع و البرص و الفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤال)
ليس لك أن تتكلم بما شئت ألن الله عز و جل قال (و ال تقف
ما ليس لك به علم) و ألن رسول الله ص قال :رحم الله عبدا
قال خريا فغنم أو صمت فسلم
ليس لك أن تقعد مع من ش�ئت ألن الله تبارك و تعاىل يقول
(و إذا رأي�ت الذين يخوضون يف آياتن�ا فأعرض عنهم حتى
يخوضوا يف حديث غريه و إما ينس�ينك الش�يطان فال تقعد
بعد الذكرى مع القوم الظاملني).

أبيات خالدة في الذاكرة
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السياب

ُب َويْب
ُب َويْب
برج ضاع يف قرارة البحر
أجراس
ٍ
املاء يف الجرار ،والغروب يف الشجر
ً
أجراسا من املطر
وتنضح الجرار
بلورها يذوب يف أنني
«بويب يا بويب!»
فيدلهم يف دمي حن ْ
ني
إليك يا بويب
َ
نهري الحزين كاملطر
يا
أَوَ ُّد لو عدوت يف الظالم
أشد قبضتي تحمالن شوق عام
إصبع ،كأني أحمل النذور
يف كل
ٍ
قمح ومن زهور
إليك ،من
ٍ
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تدور أحداثها في دهاليز عالم المعتقالت والمقابر

«حصار ..حكاية لم تحدث» رواية عن قمع النظام الصدامي المباد لحرية الشعب العراقي
المراقب العراقي /المحرر الثقايف...
ت��رى الناقدة التونس��ية س��هيلة حم��اد ّإن رواية
(حص��ار حكاية لم تحدث) ّ
للروايئ كريم ش��عالن
تكش��ف عن قمع النظام الصدامي المباد لجميع
الش��عب العراقي .وقال��ت حماد يف ق��راءة نقدية
خصت بها (المراقب العراقي):
أدخلن�ا الرّوائي عرب ه�ذه الرواية إىل
دهاليز عال�م املعتقالت واملقابر التي
صيرّ ت ال ّدي�ار والوطن معتقال ،زمن
الحصار املرضوب عىل بغداد ،مُ فشيا
لنا ع ّدة أرسار ،تكشف عن غبن غباء،
وقس�وة حماق�ة اإلنس�ان ّ
الناقص
حاكما ومحكوما ،م�ن خالل عالقة
جدليّ�ة س�البة أوجده�ا ،يف معادلة،
ّ
ب�كل
للسّ �خرية م�ن أب�واق البلاط
مثقفيه  ،الذين س�اهموا يف تضخيم
نرجس�يّة قائد  ،رغم ّأنهم ال َيأمنون
لدغه ،يف ّ
كل آن وحني ،من خالل رمز
“صورة” معلّقة لقائد رئيس حارض
يف الغياب ،ونظ�ام بولييس مازويش،
َ
بال�غ يف اس�تالب آدميّ�ة وإنس�انيّة
حي .
شعب غائب ميّت ّ
واضاف�ت :ل�ذا ن�راه أنش�أ واقع�ا
تجريبيّا ّأثثه بما يليق بالقالب ونوع
ّ
متوسلا بال ّزم�ن،
الحك�ي وبيئت�ه
تاريخ�ا وتأريخ�ا ،يفض�ح إعاق�ة

ّ
“التأري�خ عن انس�يابه امل� ّر ” ص 7
من أجل تعرية واق�ع ضبابي ،لفرتة
مرّت عىل شعب ككابوس جاعال من
روايت�ه غرائبيّ�ة عجائبيّ�ة تدخل يف
(أدب االعرتافات العجائبيّة الغرييّة )
لحكاية لم تحدث ،رواية بمواصفات
حداثيّ�ة ،قلب�ت املوازي�ن ملقايي�س
جمال الصورة البالغية  ،تروي سرية
ذات مُ �ورس عليه�ا أش�كال وألوان
من الع�ذاب ،أُطلق عليه�ا الرّصاص
يف مط�اردات عدي�دة كطريدة .فجأة
تحرّرت من ّ
كل قيود الجس�د واملكان
وال ّزم�ان والعبوديّة بعد أن غش�يها
الّت�رّ اب ،فأطلق�ت العن�ان لوابل من
األسئلة الوجوديّة.
واستطردت :انها رواية ّ
ركب أحداثها
وراقبها من عدس�ة ذاكرة ّ
رتب فيها
املواق�ف وردة الفع�ل واالنفع�ال
م�ن ناف�ذة ال ّزم�ن ( وف�ق خارطته
الخاص�ة) يجم�ع ش�خوصها (يف

املقتنص�ة م�ن صيرورة ال ّزم�ن
ال ّدائ�ري املحك�وم بحتمي�ة ال�زوال
واالنقراض كانقراض ال ّديناصورات
قب�ل أن يس�اق إىل ّ
منص�ة اإلع�دام.
وأوضح�ت  :انها رواية حافظت عىل

أماك�ن ويلغيه�ا يف أماك�ن أخ�رى)
كمخرج س�ينمائي يقتطع املشاهد
وينزل بكامراته ملقيا ّ
الضوء عىل ما
أراد تضخيم�ه ويواري م�ا ال حاجة
ل�ه يف اللّقط�ة امللتقط�ة يف اللّحظ�ة

عنرص ّ
التش�ويق اس�توعبت العالقة
غير املتكافئ�ة القائمة بين الرّاعي
املتغط�رس ،والرّعيّ�ة املهزوم�ة من
ال ّداخ�ل والخارج -أثن�اء الحصار يف
س�نوات  ،1991بنيت عىل محارصة
أجس�اد أفراد ش�عب أم�واتُ ،
ضيّق
عليه�م الخن�اق ،بمطاردتهم ،حتى
يف املن�ام بالرّك�ض خلفه�م ورميهم
بالرّص�اص باعتبارهم هدفا س�هال
يتدرّب�ون علي�ه إلب�راز فحولة حزب
فاش�ل مازويش غري قادر عىل حفظ
أمان�ة وصيانة مؤتم�ن ،عاهد عقد
نرجس� ّي ٍة وش�ذوذٍ ،نج�ح يف زرع
الخوف ال ّدائ�م والقه�ر والرّيبة لدى
الرعيّة  ،فشاع بذلك ارتياب ّ
الكل من
ّ
ال�كل ،بجعلهم يلهث�ون و يركضون
ّ
من النظام وخل�ف بعضهم البعض،
هربا من املوت نحو املوت لتحتضنهم
املقاب�ر الجماعيّة عىل أث�ر نيّة إبادة
بس�بب م�ا يس�ميه النظ�ام خيانة،
لالحتماء بها لضمان السّ المة األبديّة
للح�زب و للقائ�د األوح�د املتوحّ �د)
ّ
(ال�كل يف صيغة الف�رد) الواحد
ذاك
املتماهي باإلله لضمان عدم عصيان
(من خلق�وا ل ُيقتلوا فق�ط) والعمل
على خل�ق من�اخ هالم�ي مناس�ب
يغل�ب عليه العتمة ّ
والظلمة الحالكة
لتلهيه�م ع�ن االنتب�اه والتأمّ �ل،
ّ
والتفكير بج ّدية يف ماهية األش�ياء
وماهية الوج�ود والغاية من قذفهم

على خطى لورنس ..تان تان في العالم العربي
املراقب العراقي /متابعة...
م�ن بين الق�راءات الجدي�دة يف عاملن�ا
العرب�ي ،الت�ي ب�دت قريب�ة م�ن الرؤى
الس�ابقة ،كت�اب امل�ؤرخ الفرنيس لوي
بلين «تان تان يف العال�م العربي» املركز
العربي لألبح�اث ،ترجمة س�عود املوىل،
ّ
س�يخصصه املؤلف لدراس�ة ألبومات
إذ
ت�ان تان املص�وّرة ،عرب تس�ليط الضوء
عىل حي�اة وبيئ�ة مؤلف�ه .كم�ا أنه لن
يق�وم بمحاكمة مؤلفه كم�ا يفعل نقاد
االس�ترشاق التقليدي�ون ع�ادة ،بل نراه
ورغ�م كش�فه ع�ن ص�ور االس�ترشاق
املرس�ومة يف ه�ذه األلبوم�ات ،يبين
ّ
أن املؤل�ف ل�م يك�ن يعبر ع�ن موق�ف
عنرصي بالضرورة ،بل هو نتاج الفرتة
الفكري�ة األوروبية ،الت�ي ّ
تكون وعاش
فيها (الفص�ل األخير) .والجديد يف هذا
الكت�اب أن�ه يفتح الب�اب أم�ام القارئ
العربي للتعرف على موضوعات جديدة
يف النقد االس�ترشاقي (عال�م األلبومات
والكرتون) ،ما يوفر مدخالً أيضا ً لدراسة
عوال�م كرت�ون أخرى يف بلدان مس�لمة،
ولي�س بالضرورة البل�دان الغربي�ة
فحس�ب ،مث�ل مسلسلات الكرت�ون
الرتكي�ة لألطف�ال (راف�دان طيف�ا) أو
(إلي�ف ف اركداشلاري) ،اللذين أخذا يف
الس�نوات األخرية ،مع قدوم الس�وريني

للمدن الرتكي�ة ،يقحمان عىل خجل هذا
التطور الجديد عىل صعيد الحياة العامة
الرتكي�ة ،م�ن خلال صنع ش�خصيات
كرتونية غير تركي�ة (يابانجي/غريب
أو س�وري أحيان�اً)  ،ومم�ا يالح�ظ
ً
مثلا أن إحدى ه�ذه الش�خصيات فتاة
تحمل اس�م «عهد» على الرغم من عدم
انتشار هذا االس�م كثريا بني السوريني،
ً
مثلا ،وقد يعود ذل�ك ألن هذا
أو الع�رب
االس�م يف الرتكي�ة والعربي�ة يحملان
معان متش�ابهة مث�ل عه�دة أو التزام،
وهذا ما قد يذكرنا بصورة السوري لدى
الحكومة الرتكية ،فهو ضيف أو مهاجر

ً
الجئ�ا ،والالفت أيضا ً ّ
أن
باألحرى وليس
ه�ذه الفت�اة تصوّر يف املسلس�ل بش�عر
بني غامق خالف�ا لزميالتها الرتكيات يف
املدرس�ة واللواتي يرس�من بشعر أصفر
(أوروب�ي) أو أحم�ر ،وه�و م�ا يعكس
الصورة النمطية ل�دى األتراك عن اآلخر
العرب�ي (األس�مر).بالعودة للكت�اب،
يأتي امل�ؤرخ املعروف هن�ري لورنس يف
س�ياق تقديمه للكت�اب ،عىل ذكر طرفة
ش�هرية كان يردده�ا الجن�رال ديغ�ول
وتق�ول «لعلك تع�رف ّ
أن منافيس الدويل
الوحيد فعليا ً هو ت�ان تان» وهي طرفة
يراه�ا مؤلف الكت�اب أمرا دقيق�اً ،إذ لم

في وداع ماجد فخري ..صاحب تاريخ
الفلسفة اإلسالمية ومُ ترجم القرآن
املراقب العراقي /متابعة...
ع�ن  98عاما ً رحل قبل أيام ،ماجد فخري (6
كانون الثاني/يناي�ر  1923ـ  4آذار/مارس
 ،)2021مؤرخ الفلس�فة اإلسلامية واملؤلف
الغزي�ر يف ع�دة حق�ول فلس�فية ،واملفك�ر
النهضوي ُ
واألس�تاذ الجامع�ي الالمع ماجد
فخري.
بعد دراسته يف جامعة أدنربه األسكتلندية عىل

يد الباحث الكبري مونتغومري واط وحصوله
على الدكتوراه يف الفلس�فة اإلسلامية ،علّ َم
فرتة وجيزة يف جامعة لندن  ،ودرّس مواضيع
كثرية ،أبرزها فلس�فة أرس�طو وفلسفة ابن
رشد وتاريخ الفلسفة اإلسالمية.
خالل حياة غنية باإلنتاج الفكري ،ألّف فخري
كتب�ا ً ودراس�ات كثيرة .وإىل تأليف�ه باللغة
اإلنكليزية ،حرص عىل التأليف بالعربية ،مع
دقة وعمق وبالغة ووضوح يف اللغتني.
بين أعماله كت�ب عن علم الكالم وابن رش�د
والفك�ر األخالق�ي يف اإلسلام .ويبقى عمله
األكثر انتش�ارا ً حول العالم «تاريخ الفلسفة
اإلسالمية» الذي أَوكلَت إليه جامعة كولومبيا
يف نيوي�ورك تأليف�ه ،وص�در يف طبعته ُ
األوىل
ع�ام  ،1970تلتها طبع�ات كثرية ،وترجمات
ً
ترجمة للقرآن بلغة
إىل ثماني لغات .كما أَنجز
إنكليزي�ة عرصي�ة ،صدرت ع�ن دار بنغوين
الربيطانية .من كتبه بالعربية« :دراس�ات يف
الفكر العربي» «ابن رش�د فيلسوف قرطبة»
«أرسطوطاليس املعلّم األول» «أبعاد التجربة
الفلس�فية» «الح�ركات الفكري�ة وروّاده�ا
اللبنانيون يف عرص النهضة» «تاريخ الفلسفة
اليوناني�ة» م�ع ع�دد كبير م�ن الدراس�ات
اإلسالمية يف مجالت مختصة حول العالم.

يتحق�ق ألي ش�خصية أن تؤث�ر يف روح
األوروبيين املولودين بين عامي 1920
و ،1990مثلم�ا فعل تان ت�ان ومؤلفه.
وقب�ل السير يف جغرافية الكت�اب ،ال بد
من اإلشادة بالجهد الذي بذله سعود عىل
صعي�د الرتجمة الهادئة ،وإلعداده فصالً
تمهيديا ً للنس�خة العربية ،يبني عناوين
ألبومات تان تان م�ع تواريخ صدورها،
ومختصر عن كل رحلة ،بالش�كل الذي
يمه�د لفه�م ه�ذه الش�خصية بش�كل
أفض�ل.كان هريجيه مؤلف ت�ان تان قد
أصي�ب مثل جمي�ع األوروبيين بالرعب
ج�راء املج�ازر التي حدثت إب�ان الحرب
العاملية األوىل ،م�ا ولّد لديه نزعة ترفض
جميع االنقس�امات السياس�ية ،وتقبل
العالم كم�ا هو ،م�ن دون إرادة تغيريه،
ولذل�ك كان تان ت�ان يالح�ق اللصوص
والعصاب�ات ،وينقذ القريبين منه ،من
دون أن يحمل أخالقيات تبجيل املصلحة
العامة .كان هريجي�ه يقول إنه هو تان
ت�ان نفس�ه ،يف حني كان�ت حياته تؤكد
العكس ،فه�و لم يغادر أوروب�ا الغربية
أبدا ً قبل بلوغه عمرا ً متقدماً ،ويبدو تان
تان وكأن�ه االبن الذي لطاملا حلم به ولم
يس�تطع أن يحصل علي�ه .ويرى مؤلف
الكتاب أنه يمكن قراءة مغامرات بطله،
باعتبارها تشكل بحثا عن الذات.،

قصص قصيرة جدا
كاظم أحمد

نزل

ُكلّم�ا فرح إلنجاز ؛ ح�زن لويل...تبادل�ت مقلتيه التعبري...
بقي العقل والقلب يف تضاد؛ تاهتِ الروح املكان.

هيثم العوادي

ْ
ُعق ُبول

ول�دت يف متاهة ،عن�د كل منعطف فيها «مينوتور» ،رس�م
الح�ب لوحته على جدرانها ،نم�ا» ثيس�يوس « بداخيل ،ملا
تحرك�ت مش�اعري؛ نس�جت «اريادني» من العش�ق خيط
الخالص.

اميرة ابراهيم

ٌ
أقارب

َ
ُ
َ
تقص ْ
ْ
املرأة التي ُّ
كانت
مس�تقبل أطفالِها،
لتحيك
ثوبها
من ِ
َ
ّ
غدرهم.
لنزع
خناجر ِ
ِ
تقيض الليل ِ
كلَّما التأ َم جرحٌ ؛ َّ
تفت َح بداخلِها العرشات

اميرة ابراهيم

ٌ
غشاوة

صوب�وا أنظارَه�مْ ،برفق ِة ّ
ص�وبَ ّ
النخل ِةَ ،
�يطان ،وه َو
الش
ِ
َ
رؤوسهمْ.
فوق
يقهق ُه
ِ
َهالَهم ّ
ْ
أومأت بيدها إىل املهدِ:
املشه ُد..
ـ ( إني عب ُد الل ِه).
ُ
لجم ْ
َت أفواههم.
أ ِ

سهيلة حماد

كريم شعالن

يف هذا الوجود ومدى نس�بة حرّيتهم
ّ
وحقه�م يف اختي�ار مصريه�م دون
وس�يط والبح�ث عن حلول ملس�ائل
ّ
ّ
للتحكم
متج�ددة يف ال ّزمكان
متغيرّ ة
يف القل�ق املتأت�ي م�ن الخ�وف م�ن
املوت بس�بب ميزة العقل التي ّ
فضل
ب�ه الخال�ق اإلنس�ان عن غيره من
املخلوقات… قل�ق وجداني قد يدفع
ال�ذوات إىل الجن�ون على ح�د ق�ول
العامة من الناس الت�ي تمثل الثورة
عىل املوجود التي يؤكد وجود الذوات
لذاته�ا… لذلك نرى النظام يرصّ عىل
نرش ثقاف�ة الف�زع والرّعب لضمان
عدم عصيانه عرب الوشايات الباطلة
وتلفي�ق ّ
الته�م الواهي�ة لزعزع�ة
االطمئن�ان يف ّ
النف�وس لضم�ان

الخض�وع اإلي�رادي ب�دون مقاومة
لتربي�ر عجز قه�ري فرضت�ه ال ّدول
على الع�راق بع�د اجتي�اح الكويت
عجز اتخذ ش�كل عجز مريض ناجم
ع�ن وع�ي الحاك�م بحقيق�ة عجزه
الفعلي لفك حص�ار ،فأوقع البالد يف
ّ
والذل
الغبن واإلحس�اس باالنكس�ار
واله�وان ،ج�راء خصاص�ة بس�بب
بطالة وغالء معيش�ة بسبب ارتفاع
األس�عار واملضاربات ج�راء عجز يف
ّ
التموين لحق أبسط متطلّبات الحياة
فع� ّم الفقر ،كما انتشر الغش الذي
ط�ال ّ
كل يشء ل�م تس�لم املعامالت
وحت�ى امل�واد الغذائيّ�ة و قد رضب
لن�ا أمثلة يف الغ�ش ّ
كالتب�غ الرّديء
بإضافة نجارة الخش�ب ّ
للش�اي،ما

تعاون ثقافي بين العراق وسوريا

أفق�ده طعم�ه ومذاق�ه كم�ا فقدت
الحي�اة طعمه�ا ،عرّج على طوابري
انتظ�ار اس�تالم امل�واد املرضوب�ة
ليصب�ح رمزا م�ن رم�وز( ّ
التكوين
والتف�رّع ّ
والتناس�ل ) الذي( يمارس
كهواء أوطعام أو غبار دائم للحظات
ّ
ال�ذوات املرتاكم�ة بحروفها الغليظة
ّ
وكلماته�ا املجفف�ة) الفاقدة للروح
والطع�م والنكهة والري�ح والرائحة،
لم ين�س النقص الحاصل يف األدويّة،
الذي تس�بّبت يف موت األه�ايل وملزيد
إيهامن�ا بص�دق حكي�ه استش�هد
بام�رأة رسح�ان ام حبيبت�ه صفية
الت�ي لقي�ت حتفه�ا بس�بب مرض
بس�يط كان باإلم�كان اس�عافها لو
ّ
توف�ر ال ّدواء.وخت�م :هك�ذ يتح�وّل
ّ
عجز النظام ،إىل عجز أش�به بالعجز
الجنيسّ ال�ذي رسعان م�ا انقلب إىل
شذوذ نفيس مارسه القوي املتسلّط
عىل ّ
الضعيف خارج وداخل املعتقالت
أنجر عنه انفالتا أخالقيا و انفعاالت
انعكس�ت عىل اللّغة املتداولة يف واقع
الرّواية ،ليقنع املتلقي بصدق حكيه،
تمث�ل يف لجوئ�ه إىل اس�تعمال لغ�ة
نابية تظه�ر يف الح�وار و املونولوج
مرورا بالوصف ّ
والتوصيف أراد بذلك
اإلش�ارة إىل رضورة اقتران الدع�اء
بالفعل بالعمل من أجل تحرير الذات
من الجه�ل والوهم والوهن والتواكل
واالستسالم بقبول تجرع كأس الذل.

مولد اإلمام الحسين
«عليه السالم»
حميد المختار
يانفس جودي بالنشيد
وتنسمي عطر الوليد
وتحرري من غفلتي
وبرازخي ومن القيود
يف يوم مولدك احتوتني
رصخة الفجر الجديد
هو ذا احتفايل ياشهيد
مدامعا فوق الخدود
هذي دمانا ياحسني

املراقب العراقي /متابعة...
وق�ع وزي�ر الثقافة والس�ياحة واآلثار
د .حس�ن ناظ�م ،مذكرت�ي تفاهم مع
وزي�ر التج�ارة واالقتصاد الس�وري د.
محمد س�امر الخليل ،يف مجايل الثقافة
والس�ياحة ،يف فن�دق بغ�داد وس�ط
العاصمة.
ويأتي التوقيع ضمن اجتماعات الدورة
الع�ارشة للجن�ة العراقي�ة _ الس�ورية
املشتركة املعقودة يف بغداد خالل يومي
 17و  18من الش�هر الجاري ،وتضمنت

توقي�ع العديد من مذك�رات التفاهم يف
مجاالت متعددة مع وزراء وممثلني عن
وزارات الخارجي�ة والرتبية واإلس�كان
والتجارة والش�باب والرياضة والثقافة
والس�ياحة واآلثار فضال عن مؤسسات
حكومية أخرى.
وتناولت املذكرة األوىل تعاونا ً يف املجاالت
الثقافية والفنية واملوس�يقية واآلثارية
والرتاثية.فيم�ا تناولت املذك�رة الثانية
تعاون�ا ً يف مج�ال الس�ياحة وتنش�يط
السياحة الدينية بني البلدين.

إليك تشهق بالعهود
صوب القباب العاليات
وصوب آيات الخلود
النبي وآله
صوب
ِّ
صوب التألق والصعود
قد خصهم ربي دعاء
بل كساء للوجود
هم اية أليل النهى
والزاد للسفر البعيد

«نساء في غرفة فرجينيا وولف» ..قراءة المتن عبر الهامش
املراقب العراقي /متابعة...
يف كتابها «نس�اء يف غرفة فرجينيا وولف» تختار
األكاديمية وأس�تاذة النقد األدبي سعاد العنزي؛
تحلي�ل الجن�ون واالنتح�ار ،وأثرهم�ا يف حي�اة
مفكرتني كبريتني هما الكاتبة اإلنكليزية فرجينيا
وول�ف والكاتب�ة العربي�ة مي زيادة .ثم تكش�ف
عرب املقارن�ة بين ظروفيهما وحي�اة كل منهما
عن تناقضات الحداث�ة ،وبنية الثقافة الذكورية.
ودورها يف حياتهما اإلبداعية والشخصية.
يتأل�ف الكت�اب م�ن ثالث�ة أب�واب ،تع�رض عىل
الق�ارئ أهم املحط�ات يف حياة كل م�ن فرجينيا
وول�ف ومي زي�ادة ،وهي ترتاوح بين مد وجزر،
نم�و وذبول ،قوة وضعف؛ ويب�دأ أول فصوله من
لحظة انكسار املوجة .لقد كانت مي زيادة وعرب
صالونه�ا الثقايف من�ارة الرشق ،ث�م تخىل عنها
الجمي�ع وصمت�وا إزاء محنته�ا؛ وبم�وازاة ذلك
كابدت فرجينيا وولف نوبات االكتئاب القاسية؛
م�ع فارق أنها تلقت الدعم مم�ن حولها ،لكنها
ل�م تس�توعب امل�وت ال�ذي نج�م ع�ن الحرب،
وقسوة الرجال ،صحيح أن الحرب لم تكن سببا
مب�ارشا ،إال أن أثره�ا ب�دا واضح�ا يف كتاباتها
وانهيارها الالحق .وعرب تحليل أعمال الكاتبتني
والسرية الذاتية لكل منهما .تحاول استشفاف
روح العصر ال�ذي عايش�تاه – فالنكب�ات
واملرسات الخاصة إلنس�ان هي السرية الذاتية

لعرصه – وبتوظيف نظرية (،)Trauma Theory
يمكن الوقوف عىل األس�باب العميقة التي جعلت
كال م�ن فرجيني�ا وول�ف وم�ي زي�ادة تنتهيان
بطريقة مؤملة .كما بينت الناقدة العنزي -أن كال
منهم�ا جمعت بين قوة العق�ل (املتمثلة

برباع�ة التحليل والنقد والكش�ف عن التناقضات
الذكوري�ة ،والنظ�رة املجحفة للم�رأة .ظهر ذلك
عن�د وولف واضحا يف كتابه�ا «غرفة تخص املرء
وح�ده» و»ثالثة جنيه�ات» و»الق�ارئ العادي».
ويف أعمال مي زيادة من خالل ثالثيتها ـ عائش�ة
تيمور ،وباحثة البادي�ة ،ووردة اليازجي ،إضافة
ملقاالته�ا النقدي�ة) وبين الهشاش�ة الداخلية
والرصاع�ات النفس�ية ،الت�ي أدت ملعاناتهم�ا
وعالقة كل منهما باألرسة واملجتمع الثقايف.
وتحت عن�وان «الكرتا يف منتصف الطريق» تحلل
الناق�دة عالقة الكاتبة اإلنكليزية باألب ،فلم يكن
األب نموذج�ا يمكنه�ا اإلعجاب ب�ه؛ وال يمكنها
كراهيته؛ كان «ذا طبيعة مزدوجة ،مانحا ومانعا
يف آن معا ،ولم يكن عامال مساعدا يف الكتابة .عىل
العكس من ذلك ،كان يقف أمامها كمعضلة».
وق�د ت�رك املوت (م�وت أف�راد عائلتها ب�دءا من
م�وت األم واألخت واألخ ث�م األب وأثره يف تركيبة
ش�خصيتها .يف الس�ياق ذاته كان للموت يف حياة
م�ي (م�وت األخ ث�م والدتها ووالده�ا وصديقها
جربان خليل جربان) أثر فاجع يف نفسها .وبينما
تبدو صدمات فرجينيا وجودية ،فإن صدمات مي
ويف جزء منها سببها الوسط الثقايف ورومانسيتها
الظاهرة «لقد كتبت مي عن نس�ا ٍء ُقتلن ُ
وعوقبن
ُ
وحرمن من حقهن يف الحياة ،ولم تتصور ،يف ذلك
الوقت ،أنها قد تكون واحدة منهن».
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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
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دفتر الديون  ..كابوس المواطنين نهاية الشهر
الدين ممنوع

كان�ت وقفتن�ا األوىل م�ع الح�اج علاء ( 65عام�اً)
صاحب مح�ل للمواد الغذائية الذي قال« :ان التعامل
بالدي�ن ه�و تس�هيل أمر ،وان�ه ال يقتصر عىل فئة
معين�ة يف املجتم�ع ،فتجد ارسة مكونة من خمس�ة
أف�راد قد وصل دينها املرتاكم إىل أكثر من ( )500ألف
دينار ،وال ينتهي هذا الرقم أبدا فهم يسدون جزءا من
الدين ثم يعودون ويس�حبون ،دائرة مغلقة تجعلهم
ال يس�تغنون ع�ن البق�ال والدفرت ،وتؤم�ن لصاحب
البقالة االستمرار ،فال تشكل املحال التجارية تهديدا
لعمله البسيط».
وأض�اف الحاج « قمت برفع ش�عار «ممنوع الدين»
لفترة مؤقت�ة ألناس قصروا يف دفع الدي�ون ،وعند
استرجاع ديون�ي منه�م ،ازي�ل الش�عار وال أتعامل
بالدي�ن معه�م ،فليس هن�اك ما يثبت حقي س�وى
الثقة».
الش�اب وليد حسن (25عاماً)
صاح�ب مح�ل
للمواد

الغذائية ق�ال« :دائما تكون الش�عارات هي »:أداينه
يف�رح . .أداع�ي يزع�ل . .اعوفه ين�ام»« ،ال دين وال
بعدي�ن وال هس�ه اجي�ك»« ،الدي�ن ممن�وع والعتب
مرف�وع والرزق عىل الله»« ،الي�وم البيع بالنقد وغدا
بالدين» ،ش�عارات كثيرة بعضها طري�ف وبعضها
كشف ألستار املرء ،بعضهم ألف الدين فلم يعد يشعر
بالحرج أم�ام دائنه ،رغ�م أن الغالبي�ة منهم أثقلت
تل�ك الديون أنفس�هم بالهموم ،ودخل�وا يف دوامة ال
تنته�ي من الحلول املؤقتة ،فكلما خرجوا من حفرة،
جرفته�م أخ�رى ليظل�وا قابعين بني فك�ي الرحى
تطحنهم بال رحمة ،حت�ى أصبحت أيامهم كالدقيق
تذروه الرياح».

الدفرت البغيض

ام�ا املواطن حيدر علي (30عاماً) فق�ال« :إن دفرت
الديون أصب�ح من الثقاف�ات الرائج�ة يف مجتمعنا،
فأنواع�ه وطرق�ه وأس�اليبه ال تع�د وال تحىص ،ولم
يقترص وجود دفرت الدين عىل حاجة الناس له ،ولكن
تع�دى إىل ع�ادة يمارس�ها اغلب الناس لشراء ما ال
حاجة بهم إليه ،وبعضهم اتخذه وس�يلة من وسائل
االحتي�ال واالس�تغالل ،ولع�ل حاج�ة أصح�اب
املحال لدفرت الدين هي ما ُيبقي بعض
البق�االت الصغيرة عنصرا
حيوي�ا إىل اآلن عىل
ا لرغ�م

م�ن طغيان املح�ال التجاري�ة الضخم�ة وبضاعتها
وعروضها املميزة».
من جان�ب آخر أكدت مروة علي (39عاماً) موظفة
حكومية «ان راتبي ال يتجاوز ( )450ألف دينار ألني
موظفة بعقد مؤقت ،وحاجات�ي ومتطلباتي كثرية،
فاضطر للتعامل مع أصحاب املحال (العرف) فادفع
نص�ف قيم�ة مشترياتي ،والنصف اآلخ�ر باالتفاق
مع صاحب املحل عىل الش�هر املقبل ،وانا بذلك أوزع
الراتب بين اكرب قدر ممكن من الحاجات واملقتنيات
املنزلي�ة ،فراتبي كما ترى ضئيل جدا بالنس�بة لغالء
األسعار».

نظام املقايضة

أما أبو س�عد (37عاماً) ،صاحب محل للخرضاوات
فيقول « :ان اح�د زبائنه من الذين يتعاملون بالدفع
اآلجل يعمل مضمدا ً ويسدد ديونه مقابل العالج الذي
يعطي�ه ل�ه ،وال يدفع إال باملقايضة ،اذ يس�دد ديونه
املرتاكم�ة مقابل إعطائه العالج ،ولك�ن أكثر الرشاء
يكون بالدين» .ويس�تدرك «انه ال يتعامل مع التجار
بالدين وان ضمانته الوحي�دة هي الثقة» .وأضاف «
ان املقايضة شملت أشياء ال تخطر عىل بال احد ومن
ذل�ك لجوء بعض االرس إىل م�ن يعرفون من أصحاب
سيارات األجرة (تكيس عرف)».

املعدن األصفر

على الرغم من االرتفاع املتزايد لقيمة
الذه�ب بص�ورة يومي�ة

جامع علي بيك الجاللي

بناء عمره  400سنة يروي حكاية مدينة

ومتتالي�ة ،إال أن بع�ض الصاغة يتعامل�ون بالدين ،اذ
قال (طارق زياد) أحد الصاغة ان «تعاملنا بالدين يشء
وارد لكن�ه يرف�ض تس�ميته بدفرت الديون ،ب�ل يعتربه
دفرت متبقيات» ،ويبني أنه «ال يتعامل بالدين عىل سعر
الغرام ،إذ يقوم بس�داد اغلب متبقيات الدين من ماله
الخ�اص ،وبذلك يتالىف الخس�ائر التي يمكن أن تحدث
نتيج�ة ارتف�اع وانخفاض س�عر الغ�رام من يوم
االس�تالم اىل يوم الدف�ع ،ونحن نعمل
بش�كل م�دور (سلس�لة
د ي�و ن ) » ،

عن املي
يعد
العا
سوري
احمد ،و م وف
ق والجوام من اقدم علي بي� جا م�ع به�ا مجموع� اىل مدين� �د
ن
ق
ط
ت
ق
ا
ع
ا
ة
غ
ب
را
ك
د
ق ل نحو  0املش�يدة ماكن اقا الجلايل اجل ا صلة قربى م�ن اال ة كرك�و وم�ه ا ش�هر ،اال يري كامل ز جا
م
ع
ا
0
ك
م
�
ا
ل
يف
ن
يف
آل
4
رس
م
د
ة
ن
ث
ا
ت
ا
س
ا
ه
ا
م
ن
ل
ب
ل
س
�
ل
ت�ي تر �ع و ر».
الج ناه رجل سنة ،فبح نوات قدي لصالة الجمع�ة ق�ام فيه ا منط
�م تحص ش�كل قب لطان
ق
�
ب
ب
ة
ال
ط
م
،
س
ل
د
م
ل
ل
�ه
صل
يار
ة ،أ
يل) ا
عرو
ين أن
وكا
ب امل
فن�ا
موافق�ة ستة
بحمام ع ىل جان�ب ف قديم�ا ؤرخني كا ي للو ء للصلا ن بناؤه ب وات اليومي بكر ،من باللون ا «مئذ
ن
�
د
ا
ة
ئ
ا
ن
رة
الخ
ةو
س�ي
بـ (
حما
ضوء
املي
لي ب
ة صي
لجام
م�ن
املع النقوش يك ،ويتمي مه املعرو عيل بيك بواسط يت�م ملؤ في وش�ت طا ،يتكونصالة م سورين يفرض ،واضي �ع ال
ح
د
ي
ن ال
الت
ابد
دية
وي
ف�ت
الت�
من
�ز ب
ف قد ً ح
ة الح
ه باملا
امل�در جوامع يف ا س�عينيات له من قب كانت
بالخط واالرضحة ي عادة م عمرانه ال يما ك ديث القد يوانات م ء بع�د أ مع ح
و
ض
مل
ن
�
ن
خايل
ماء،
ينق
وط ال
وكتا
«البع�س املتقاع حافظة» .ضمن مج ل احد
ج
ا تزي
ان قب
انهر
ل ام�ع الج عربية املع ب�ة اآليا �ن ابنية الكبي �ل  150واش�ار «ب خاصة ب ل اليه
�
م
د
و
ض
ع
ا
م
ل
م
ت
ا
ة
و
ل
ر
س
ر
ح
ح
�
ا
ة
�
ن
ج
و
ا
ل
،
م
و
ن
ن
ل
ا
س
ق
�
ة
ا
يل الواق فة.
باملن س�ط
رآنية قبل مخت وقاعة اخ  ،اذ بنيت ول ترميم ب فض ايل ،مازال الرس مم ود ك
�
م
يل
د
ع
ا
ي
ا
ن
ال
يف
وا
ك�
له
زل
نت
�ة
قاع
رى ل
صني
رمم
الصل ع�ن ارس ا يس�كنو بق�وا من د ،ان
باب�ه ا السكنية كركوك ،محلة
 95يف االربعي يف ال�درو تكون مدر ة الص
ش
ال
�
ن
ة
ا
ا
ل
ا
ب
ة
خ
وا
ز
يف
ط
ر
ن
9
املحلة رسة
الجام�عصغير تح ملحال ،الت ق�اق يغ ر م�  1لغاي�ة يات وب س الدينية ،س�ة من ذكريات يف الجامع ى ،و
ج
ذ
م
ا
ي
ص
د
ت
ا
ن
ي يتو ص
محلتهم ل�ذي ي عهم يف ها،
ورة
وب
دو
006
اقد
توفي
ومن
ث عن
».
 31م الجوام ق عبد الك ه ام�ام و سطها املحسن ن اهتمام 2 ،الجام� مبسطة ،ثم الك ني «ان
ا
مل
حتفظ بكث ضلون
د
ع
ني ب
ثري
10
ع كا
يف املحا ري�م بان خطيب م
ومن
رسة
ام�ا
ري من
ظهره الرت حملة لرتم يف  2007ن متروكا واىل ال من الشبا امللح
ف
ه
هجري
ة
ق
ي
ظ
ة
ع
ة
1
،
د
ب
ا
ي
ي
،
2
ا
س
من
وقد
�وم
�نة
لجا
فقا
ب الذ
و
مه با
ثي ،ث
 16م
منه�م م تق�ام اذ ين اتجهوا مع خ
يالدية م بني سنة االقالي  2013بت م حظي لكامل م م احد
ر
ج
ن
ك
ن
ع
ت
خ
خ
با
اىل ال
اصب
اره�
قبل احد واض� م لرتميمه صي�ص هتمام ا بقاء
صص
ال
ا
وق�را �ت قاعة �ح ش�ي م وطقو تدين،
م
ا
و
ب
ي
ق
ل
ف
ا
غ
خ
ء
ف
س
مبلغ�ا «انه مؤ ضا».
م�
واملناق ة الق�رآن لتعلي�م ال ا معروف� �هم،
له
ن تنم
خرا
ي
ا
ة
د
،
ب
ي
وا
ف
ا
ن
دمه واعاد ع�ر
قا
لن
قد
وا
و
ب
م
ا
ض
و
�
ل
ي
ض
ا
ة
ت
�
ة
ة
ا
ا
ف
حد ا
بنا
والجز ف ان» م وتعلم و الذكار ال سير
ئه وتغيري ملتربع
ص
ني
ء
ص
ا
س
ا
ي
و
�
ا
ف
ا
ا
ال
ا
ل
ر
خ
ح
ية
لد
ش�كل
وقة املس ري خص ته تبل�غ ين».
ج
ص
0
د
ل
ي
0
كو
15
ن بيتا لل متر
خ
طيب

مؤك�دا «عىل الرغم م�ن أن ( )% 90م�ن الذين أتعامل
معه�م بالدي�ن هم م�ن مع�اريف ،إال انني لم اس�لم من
النصب واالحتيال وعدم تس�ديد املتبقيات من الديون».
ويف سياق آخر بني عمار املوسوي (صيديل) أنه» يتعامل
بإعطاء الدواء مقابل تسديد الدين بفرتة وجيزة وسبب
لجوئ�ه لذل�ك هو العامل اإلنس�اني ،فبع�ض املرىض ال
يمكنهم تس�ديد ثمن وصفة تحتوي عىل خمس�ة عرش
نوع�ا ً من العلاج قد تكل�ف أحيانا ( )100أل�ف دينار،
فاضط�ر إىل القبول بنصف ثمن القائم�ة نقدا والباقي
عىل ش�كل ديون» ،مضيف�ا ان» هناك أناس�ا ً ال يوفون
ديونهم حتى وان كانت بسيطة ،ويف هذا حالنا ال يختلف
كثريا عن أصحاب املحال الباقية ،الثقة هي اساس
تعاملن�ا ،وال نق�ول غير ان جزاءن�ا
عند الله كبير ،ولهم رب
سيحاسبهم».

في مناخ حب الوطن واالنتماء

غابات الموصل تتنفس من جديد
ه�ي احد اب�رز املتنفس�ات الس�ياحية الجميلة لس�كان مدينة
املوصل ،والتي أنشئت يف الساحل األيرس ملدينة املوصل ،وسميت
يف حينه�ا (غاب�ة الحدب�اء النموذجية) ع�ام  ،1954وتقع عىل
مس�احة ( )10دونمات ،اذ أنشئ مش�تل محدود إلنتاج شتالت
أش�جار الغاب�ات واس�تمر العم�ل فيه حت�ى ع�ام  ،1955وتم
تش�جري حوايل ( )200دونم عىل الضف�ة الرشقية لنهر دجلة يف
الجهة الشمالية للمدينة ،وتوسعت عىل مراحل إىل أن وصلت إىل
مس�احة ( )900دونم ،وزراعة أنواع مختلفة من األش�جار مثل
(اليوكاليبتوس واالسبندر والجنار والدردار والصنوبر) وغريها
من األنواع واألصناف التي تالئم الظروف البيئية للمدينة.
لقد كانت هذه الغابة يف أحسن حاالتها حتى أواسط الثمانينيات
من القرن العرشين ،عندما تم اس�تقطاع بعض املساحات منها

إلقامة بعض املنش�آت ،مثل مقرتبات الجرس الثالث والخامس،
وكذل�ك فن�دق نينوى ال�دويل ومجمع الس�دير ومجم�ع القرية
السياحية ،وتوسيع الطريق الرئيس عىل حساب الغابة ،وإنشاء
مجموعة كبرية من الكازينوهات واملطاعم والقاعات وغريها.
حول�ت عصابات داعش االرهابية اثر احتاللها وس�يطرتها عىل
مدين�ة املوص�ل يف العارش من حزي�ران  ،2014غاب�ات املوصل
الواقعة عىل ضفاف دجلة وجميع مواقعها السياحية اىل ثكنات
عس�كرية ،بعدم�ا اقدمت تل�ك العصاب�ات االجرامية عىل حرق
االش�جار وتفجري اجزاء كبيرة من الدور الس�ياحية يف مجمع
الس�دير الس�ياحي والجزي�رة الس�ياحية والقري�ة الس�ياحية
والكازينوه�ات ايض�ا ،اذ كانت تعمل عن�ارص عصابات داعش
االجرامية عىل نقل االس�لحة واملعدات العسكرية التابعة لهم اىل
داخل املواقع الس�ياحية يف غابات املوصل وبعد
انس�حابهم من الغابات عش�ية تحرير املوصل
من قبل القوات االمنية العراقية البطلة ،اقدمت
عصاب�ات داع�ش على فع�ل حري�ق ضخم يف
غاب�ات املوصل ،حتى انه غط�ى أرض الغابات
الواقع�ة عىل الضف�ة اليرسى من نه�ر دجلة،
وس�بب ارضارا وحرق اكثر من ( )500ش�جرة
موزع�ة يف عم�وم الغابات ،ما غير حينها من
معالم غابات املوص�ل ،اذ خيم الحزن يف وقتها
على اه�ايل املوصل الذي�ن فقدوا ه�ذا املتنفس
ال�ذي كان يقص�ده املوصلي�ون يومي�ا للتمتع
باجواء الغابات ،فضال عن السائحني من باقي
املحافظات العراقية.قال عيل حاتم ( 44عاماً)،
اح�د املقيمني منذ عام  2012يف غابات املوصل
وه�و صاحب كازينو (ليايل املوصل) يف ترصيح
لـ»الصب�اح» ان «مدينة املوصل عرفت بجمال
اجوائه�ا الربيعي�ة وغاباتها الس�ياحية ،وهي
اب�رز متنف�س له�ا ،ومحطة استراحة لالرس

املوصلي�ة وزوارها من املحافظات االخرى ،وقد عادت اليوم من
جدي�د بعد أن طالها االهم�ال مثلما طال اش�جارها ،اضافة اىل
العب�ث بها من الباحثين عن الحطب ابان س�يطرة داعش عىل
اغل�ب اجزاء محافظة نين�وى ،اذ بدأت الجه�ود إلعادتها اىل ما
كانت عليه يف س�ابق عهدها».واضاف حاتم ان «غابات املوصل
اعيدت اليوم بحلتها الجديدة التي غابت منذ ما يقارب الخمسة
اعوام ،اذ ش�هدت دمارا لطبيعتها الجميلة وقلة الس�ائحني لها
بس�بب ما خلفت�ه عصاب�ات داع�ش ،اال ان الحكوم�ة املحلية
اس�تطاعت أن تعيد اعمار شكلها الس�ياحي ،وافتتاح اكثر من
عرشة مواقع س�ياحية جديدة ،لتس�اعد يف تطورها الس�ياحي
م�ن خالل اضافة العاب جديدة وبناء مرافق س�ياحية متطورة
يقصده�ا املوصلي�ون يف كل ليل�ة ويف ايام العطل واملناس�بات،
والقام�ة الحفلات واحياء املناس�بات التي غيب�ت هي االخرى
طيل�ة فترة س�يطرة عصاب�ات داع�ش االرهابية على غابات
املوصل».يمتد شارع منطقة الغابات يف املوصل عىل طول ضفة
نهر دجلة م�ن الجانب األيرس للمدينة بطول س�تة كيلومرتات،
وتنتشر فيه املقاهي واملطاعم وااللعاب واملتنزهات عىل جانبي
الطريق.عادل مجدي ،شاب موصيل يتجه يوميا بعد انتهائه من
عمله م�ع اصدقائه إىل منطقة الغابات ،وه�ي اهم فرتة ذهبية
ل�ه ،اذ يؤكد بانه «ال اس�تطيع أن الغي برنامج�ي اليومي وهو
الذه�اب اىل غابات املوصل يف كل الفصول ،ومهما كانت قس�وة
البرد احرض م�ع اصدقائي بعد انتهاء اعماله�م ،لنواصل لعب
الدومينو وغريها من االلعاب االخرى ،فضال عن تدخني األركيلة
نّ
االصدقاء».وبي لنا مجدي يف حديث لـ»الصباح» بأن «هذه
م�ع
الطقوس كانت مجرد حلم الي شاب موصيل يحاول او يفكر يف
الذهاب اىل منطقة غابات املوصل خالل احتالل عصابات داعش
ملدينة املوصل ،اذ كان يعاقب حينها باالعدام من قبل «الحسبة»
وهم عنارص كانوا منترشين يف كل مكان سياحي ،لالعتداء عىل
اي ارسة تفكر بالذهاب اىل غابات املوصل او اي موقع س�ياحي
آخ�ر ،اذ حولوه�ا اىل ثكن�ات عس�كرية يصعب على املواطنني

بس�بب
دخوله�ا،
االس�لحة املوج�ودة داخ�ل
ه�ذه الغاب�ات ،والتي بس�ببها ت�م حرمان
املوصليني لسنوات من االستمتاع بجمال مدينتهم ،اذ كان
يحلم الشاب املوصيل واالرس املوصلية بزيارتها مجددا».
ب�دوره اكد مدير بلدية نينوى املهندس رضوان الش�هواني قيام
مشاريع استثمارية جديدة خالل االيام املقبلة ،وقال الشهواني
يف ترصي�ح لـ»الصباح» ان «بلدي�ة املوصل وبالتعاون مع هيئة
الس�ياحة يف محافظة نينوى ،تعتزم اقامة مش�اريع س�ياحية
ذات ط�راز حدي�ث داخ�ل غابات املوص�ل ،وذلك الع�ادة الحياة
السياحية يف مدينة املوصل مركز محافظة نينوى».
واض�اف الش�هواني «ان امللاكات الهندس�ية والفني�ة يف بلدية
املوصل انتهت بالكامل منذ اكثر من عام من رفع االنقاض التي
خلفته�ا عصابات داعش ،واع�ادة ترميم اكثر م�ن  30كازينو
وكافرتيا س�ياحية ،ومواقع سياحية تقع يف غابات املوصل ،مع
اعادة االكش�اك وص�االت االلعاب واعمار املجمعات الس�ياحية
ومدينة االلعاب الكبرية ،النعاش السياحة يف ام الربيعني بعد أن
غيبت عنها وعن سكانها».
وق�ال محافظ نينوى نجم عب�د الله الجب�وري لـ»الصباح» ان
«الحكومة املحلية يف محافظة نينوى تسلمت من قبل الحكومة
الرتكية نحو  250شجرة خالل انطالق حملة التشجري الكربى يف
محافظة نينوى ،بحضور القنصل الرتكي ،وذلك من خالل زراعة
 250ألف شجرة يف مدينة املوصل تحت شعار «نفس للمستقبل»،
وكانت ضمن احتفالية نظمتها مديرية بلدية املوصل يف مش�تل
البلدية ،و حرضها القنصل الرتكي ورؤساء الجامعات والسادة
املس�ؤولون يف محافظ�ة نين�وى ،وت�م خاللها تش�جري غابات
املوصل ،التي ستسهم بتحسني بيئة املدينة بشكل كبري ،وإعطاء
مساحة خرضاء واسعة ،فضال عن زراعة روح االطمئنان واالمن
واالس�تقرار التي تشهدها مدينة املوصل ،واعادة جمال غاباتها
واالش�جار اليها بعد أن اقدمت عصابات داعش عىل حرق اغلب

اشجار
يف
الزين�ة
غابات املوصل».
وتحدثت السيدة منتهى فاضل ( 50عاماً)
«عودة جمال الغابات الس�ياحية ملدينة املوصل تعكس
عودة الحي�اة بربيعها الجميل واش�جارها مج�ددا لتحكي عن
جم�ال جديد هن�ا يف غابات املوص�ل التي يقصده�ا املوصليون
من�ذ رشوق الش�مس وحتى غيابها ،على انغ�ام اغاني فريوز
الصباحي�ة ،هنا يف ه�ذه الكازينوهات املطلة على ضفاف نهر
دجل�ة واجوائها الخالبة ليال ،التي تجمع االرس املوصلية».بينما
أكدت زينة حامد ( 61عاما) بانها لم تنقطع عن زيارة الغابات
مع ابنائها اال يف فرتة س�يطرة داعش عليها ،وتقول بان غابات
املوص�ل اجمل ما خل�ق الله عىل االرض ،وه�ي املتنفس الوحيد
لها ،عندما تكون غاضبة من متاعب الحياة ،تأتي اىل هنا لتعيد
نشاط وجمال روحها بانتعاش الهواء الجميل واملناظر الخالبة،
حيث اعتاد أن يخرج املوصليون للسياحة والتمتع بهذه االجواء
الجميل�ة.وكان قائممق�ام مدين�ة املوص�ل زهير االعرجي قد
اعلن االس�بوع املايض عن حملة جديدة لزراعة اشجار بدالً عن
االشجار التي ترضرت خالل الحرائق التي طالت غابات املوصل
الع�ام امل�ايض ،وبالتعاون م�ع الف�رق التطوعية والناش�طني
للمساهمة بزرع هذه االشجار يف منطقة غابات املوصل.
اذ اك�د االعرجي بان «غابات املوصل ق�د تعرضت اىل الكثري من
االرضار على يد داعش واثناء عملية التحرير ،وس�تعود الحياة
اليها ،وال يمكن التفريط بشبر من هذا امل�كان الجميل ،اذ تعد
غابات املوصل من ابرز االماكن الس�ياحية والرتفيهية الجميلة
لدى املوصليني».

صيادون يناشدون :اسماكنا البحرية تصادرها سيطرة بالناصرية
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قال عدد م�ن الصيادي�ن يف قضاء الفاو
جن�وب البصرة ان بع�ض الصيادي�ن
عمل�وا عىل تصدي�ر االس�ماك اىل خارج
البصرة وايصاله�ا اىل العاصم�ة بغداد
واملحافظ�ات الش�مالية اال ان الق�وات
االمنية يف س�يطرة مدينة النارصية بذي
ق�ار غالبا ً م�ا تصادر اس�ماكهم وتقوم
بتوقي�ف الصيادي�ن بحجة من�ع توريد
االس�ماك النهري�ة رغم كون اس�ماكهم
بحرية وليست نهرية.

االحد  21آذار  2021العدد  2549السنة الحادية عشرة

الصحة  :سنراقب االجراءات الصحية لالمتحانات الحضورية
أعلن�ت وزارة الصح�ة ، ،ع�ن
استعدادها للقيام بعملية املتابعة
لسري اداء امتحانات نصف السنة
التي بدأت امس.
وقال�ت عض�و الفري�ق الطب�ي
االعالمي لوزارة الصحة ربى فالح
ان ف�رق الوزارة س�تتابع تطبيق
االج�راءات الوقائية ميدانيا فضال
عن متابعة الحاالت ايل قد يش�تبة

باصابته�ا وذل�ك خلال زي�ارة
املراكز االمتحانية.
واضاف�ت رب�ى انه وجه�وا أيضا
املديري�ات وامل�دارس باالتب�اع
باالج�راءات الوقائي�ة املتمثل�ة
بتوفير الكمام�ات والتعقي�م
والتباع�د االجتماع�ي يف املدارس
لك�ي يت�م اداء االمتحان�ات
بطريق�ة انس�يابية ومنظمة

ك�ي التح�دث أي اصاب�ات يف
صفوف الطلبة.

بع�د تزاي�د االصاب�ات الحرج�ة و الش�ديدة  ..وزارة الصحة تدع�و املواطنني
لرضورة االلتزام بالوقاية ولكن تسمح المتحانات الطلبة الحضوري

الموقف الوبائي يسجل
ارتفاعا بحاالت االصابة في كورونا ليصل
( )5258حالة والوفاة ليصل  41حالة

اىل ذل�ك دع�ت وزارة الصح�ة والبيئة،
اه�ايل محافظ�ة باب�ل اىل رضورة
االلت�زام بالتعليم�ات الوقائي�ة
الصحي�ة م�ن فيروس كورون�ا.
وقال�ت املتح�دث باس�م ال�وزارة
سيف البدر ،ان الدعوة جاءت بعد
تس�جيل زيادة يف ع�دد االصابات
الحرجة والشديدة يف مستشفيات
املحافظة.

مشروع استصالح اراضي الديوانية _ شافعية
ب�ارشت ادارة مش�اريع اس�تصالح
ارايض الديواني�ة التابعة لوزارة املوارد
املائي�ة بتنفي�ذ مشروع اس�تصالح
مشروع ارايض الديواني�ة _ش�افعية
وبمس�احة تصلى اىل  36ال�ف دون�م
به�دف ادخ�ال ه�ذه االرايض ضم�ن
املساحات الزراعية يف املحافظة.
وق�ال مدي�ر االدارة خال�د رس�ن إن
املرشوع يتضمن انشاء قناة رئيسية،
فضال عن قن�وات فرعية تصل اىل ،13
مشيرا اىل ان العم�ل يف املرحل�ة االوىل
للمرشوع التي س�تنجز خلال الفرتة
القادمة.

متعاقدو صندوق دعم واسط يجددون المطالبة بصرف رواتبهم
ج�دد متعاق�دو صندوق دعم واس�ط
والبالغ عدده�م أكثر من  800متعاقد
مطالبته�م الحكوم�ة املحلية برصف
رواتبهم املتأخرة ألكثر من عام.
وق�ال عدد منه�م أن الجه�ات املعنية
تتب�ع سياس�ة التس�ويف واملماطل�ة

شكوى محافظ البصرة ( تصريحات غير دقيقة ومجافية للحقائق)

مطالبات باإلسراع في صيانة جسر رئيسي وسط السماوة
طال�ب مواطنون يف الس�ماوة
باإلرساع بإكمال صيانة جرس
«املستش�فى» الرئييس وسط
املدين�ة وال�ذي يرب�ط مناطق
كثرية مع مركز املدينة.
وق�ال ع�دد منه�م ان تأخ�ر

صيان�ة الجسر أدت اىل
ازدحام�ات كبيرة الس�يما يف
أوقات ال�ذروة ,داعني الجهات
املعني�ة برسع�ة انج�از تل�ك
األعم�ال وتخفي�ف الضغ�ط
املروري.

خطوة كارثية
أعلن�ت الحكومة املحلي�ة يف البرصة أنها
ّ
ملي�اري دين�ار إىل جهات
رصف�ت نح�و
منفذة من أج�ل صيانة محطات التحلية
يف قض�اء الفاو وناحية الس�يبة ،دون أن
تكتمل تلك األعمال.
وق�ال املحافظ إن محط�ات تحلية املياه
الت�ي أنش�أت ع�ام  2012احتاج�ت إىل
عمليات صيانة متكاملة وعليه تم رصف
ه�ذه املبالغ من أم�وال البصرة لغرض
صيانتها وإدخالها للعمل.
وأض�اف أن عملي�ة الصيان�ة ل�م تكتمل
إىل اآلن بس�بب التحجج بجائحة كورونا
واحتي�اج الجهة املنف�ذة إىل بعض املواد
املستوردة من الخارج.
وأش�ار العيدان�ي إىل أن هن�اك محط�ة

ملرشوع (صيانة محط�ات تحلية الفاو)
بتوقي�ع وكي�ل محاف�ظ البرصة اس�عد
العيدان�ي ،يمنحنا م�دة اضافية ()360
يوم النجاز املرشوع ،لتصبح املدة الكلية
النجاز املرشوع ( )390يوما ً عىل عقدين،
بدالً من ( )30يوماً».
وقعنا ملحق عقد مع املحافظة واصبحت
مدة املرشوع  390يوما بدال من  30يوم
وكانت الجه�ة املنفذة ق�د ردت بالكتب
والوثائ�ق ،على الوثائ�ق والكت�ب الت�ي
قدمه�ا محافظ البرصة اس�عد العيداني
يف معرض رد س�ابق له عىل العتبة بشأن
املشروع املح�ال عليها لصيان�ة محطة
تحلية ماء الفاو وربطها عىل ماء الخليج
العربي ،كما وصفت ترصيحات املحافظ

تحلي�ة واح�دة تعم�ل يف ناحية الس�يبة
ولك�ن املحط�ات الخاصة بقض�اء الفاو
وسيحان لم تنجز إىل اآلن.
وردا على ادع�اءات املحاف�ظ ..نشرت
الجه�ات املنف�ذة يف بيان «عق�د مقاولة

بغري الدقيقة ومجافية للحقائق.
ونشرت يف بيان «عق�د مقاولة ملرشوع
(صيان�ة محطات تحلي�ة الفاو) بتوقيع
وكيل محاف�ظ البرصة اس�عد العيداني،
يمنحن�ا في�ه م�دة اضافي�ة ( )360يوم

النج�از املشروع ،لتصب�ح امل�دة الكلية
النجاز املرشوع ( )390يوما ً عىل عقدين،
بدالً من ( )30يوماً».
ً
مبين�ة ،ان “الك�وادر الفني�ة العامل�ة يف

املشروع توقف�ت ع�ن العمل مل�دة ()6
اش�هر بن�اءا ً على ق�رار امان�ة مجلس
ال�وزراء بس�بب جائح�ة كورون�ا” وفق
كتاب مرفق.
وتابع�ت  ،ان “مشروع صيانة محطات
تحلي�ة الفاو ،كان مشروع متهالك جدا ً
بحي�ث ال يمك�ن اصلاح مضخ�ات املاء
وخزانات املياه وانابيب التصفية ،وكانت
خارجة عن الخدمة ،مما اس�توجب منا،
استرياد مواد من خارج العراق”.
واض�اف البي�ان ،ان “الجه�ة املنفذة بذلت
كل جهوده�ا رغ�م التعقي�دات والظروف
املضني�ة النج�از املشروع يف اق�رب وقت
ممكن”.وج�ددت ،ان “اكم�ال املشروع
وصل اىل نسبة  ،%90وهو يف طور التشغيل
ً
مك�ررة دعوته�ا “لوس�ائل
التجريب�ي”،
االعلام كاف�ة لحض�ور عملي�ة التش�غيل
التجريب�ي وتصوير املشروع وعرضه عىل
الرأي العام”.
يأتي بيان عقبما ،ردت الحكومة املحلية
يف البصرة ،على ترصيح�ات س�ابقة
للجهة املنفذة ،بش�أن املشروع املحال
عليه�ا صيانة محطة تحلي�ة ماء الفاو
وربطها عىل ماء الخليج العربي ،مؤكدة
أن�ه كان يفترض م�ن كوادرن�ا إنجاز
املشروع من�ذ ع�ام  2019وخلال 30
يوم�اً ،لكن ذل�ك لم يتحق�ق وألكثر من
س�نتني ونصف ،بينما ين�ص العقد عىل
دف�ع املس�تحقات وفق نس�ب اإلنجاز.
هذا املوضوع برمته فتح لإلعالم حينما
رصح املحاف�ظ اس�عد العيدان�ي بأن�ه
رصف حوايل ملياري دينار وهو ما ردت
علي�ه الجه�ة املنف�ذة بأنها لم تس�تلم
س�وى اقل من نصف قيمة العقد لتتواىل
بعد ذلك الردود بني الطرفني.

الصحة العالمية:
تم االبالغ عن حاالت للتخثر الدموي بعد التطعيم
أف�ادت منظم�ة الصح�ة العاملي�ة ،بأنه ت�م اإلبالغ
ع�ن «حاالت ن�ادرة ج�دا وفريدة» للتخث�ر الدموي
بع�د التطعيم ،لكن�ه «ليس مؤكدا أنه�ا ناجمة عن
اللقاحات».
وأوضحت لجنة سلامة اللقاحات التابعة للمنظمة
أن البيان�ات املتاحة ال تشير إىل أي زي�ادة عامة يف
حاالت التخثر الوريدي العميق أو االنصمام الرئوي
بع�د تلق�ي لقاحات.وأضاف�ت اللجن�ة يف بي�ان أن
«لقاح رشكة أسترازينيكا املض�اد لكورونا يواصل
إعط�اء نتائج إيجابية فيما يخص املخاطر ،كما أن
لدي�ه إمكانات هائلة ملنع الع�دوى وتقليل الوفيات
يف جمي�ع أنح�اء العالم».ولفت�ت اللجن�ة إىل أنه�ا
ستس�تمر يف مراقبة اللقاح املذكور.واس�تأنفت 12
دولة تقريب�ا التطعيم بلقاح «أسترازينيكا» اليوم
الجمع�ة ،بع�د أن قال�ت جهت�ان تنظيميت�ان من
االتح�اد األوروب�ي وبريطانيا إن فوائ�ده تفوق أي
مخاطر ،وذل�ك إثر تقارير عن حاالت نادرة أصيبت
بجلطات ،ما أدى لوقف استخدامه.

يف مس�ألة رصف املس�تحقات املالي�ة
املتأخرة.
واضاف آخرون أن ربط مس�تحقاتهم
باملبال�غ املس�تحصلة م�ن املنف�ذ
الح�دودي يدعو الجه�ات املختصة اىل
رصفه�ا الن املنفذ الحدودي مس�تمر

يف العم�ل م�ن دون أن يت�م اعطاءهم
حقوقهم.
ولوح�وا باإلتج�اه نح�و إج�راءات
تصعيدية تتمثل بالتظاهر واالعتصام
يف حال االس�تمرار بتجاه�ل مطالبهم
التي وصفوها بالحقوق املرشوعة.

كال لرفع سعر برميل النفط عىل املصايف
العراقي�ه ....كال لتحوي�ل الشركات
النفطي�ه الوطني�ه إىل رشكات خ�ارسه
..علما أن رشكات املصايف هي الرشكات
الوحي�ده يف الع�راق الت�ي ت�دار ب أيدي
عراقيه خالصه...
كفى امتصاص لقوت الشعب فبعد رفع
س�عر الدوالر دفع كل أبناء البلد رضيبة
فشل الساسه العراقيني من قوت يومه.
.
بع�د أن أصبح الرضر بعام�ة الناس ها
انت�م تتجه�ون نح�و املوظفني بش�كل
خاص ..

* سيد احمد النجفي

عوائل الطمر الصحي بالسماوة
اعلن�ت مديرية الرص�د امليداني يف وزارة العمل والش�ؤون االجتماعية ،عن
ش�مول العوائ�ل الس�اكنة يف منطقة «الطم�ر الصحي» يف املثن�ى برواتب
الرعاي�ة االجتماعية واملعين املتفرغ.وق�ال مدير الرصد يف الوزارة س�الم
املوسوي ان فريقا ميدانيا اطلع عىل أوضاع تلك العوائل بنا ًء عىل توجيهات
الوزير بهدف ش�مول اكبر عدد ممكن منها برواتب الرعاية.واش�ار إىل ان
الوزارة س�تقوم بإكمال املعامالت الخاصة بتلك العوائل يف اماكن س�كناها
فيما سيتم رصف الرواتب بعد اقرار املوازنة العامة.

في المثنى  ..مخلفات حربية
اعلن�ت مديرية الدفاع املدني يف املثنى ،ان ش�عبة
معالج�ة القناب�ل التابعة لها اتلف�ت  616قنبلة
عنقودي�ة ومقذوف حربي بع�د جمعها من عدة
مناط�ق يف مناط�ق البادية.وقال مدي�ر املديرية
العمي�د محمد جاس�م ان ف�رق االزال�ة تمكنت
جم�ع تل�ك الكمي�ة وأتالفه�ا موقعي�ا ً بحضور
مف�ارز م�ن االجهزه األمني�ة وجه�از املخابرات
الوطني.واضاف ان العمل مستمر يف تلك املناطق
لتنظيفه�ا م�ن جمي�ع ان�واع القناب�ل الخطرة
واملحرمة دوليا.

الواقع االستثماري في الديوانية يواجه مشاكل وصعوبات
اعلنت هيئة اس�تثمار الديوانية عن
وصول كلف املشاريع االستثمارية يف
املحافظة اىل اربع مليار دوالر ،لكنها
اشارت اىل ان الواقع االستثماري ما
يزال يواجه مشاكل وصعوبات.
وقال رئيس هيئة استثمار الديوانية
رزاق شبر إن الهيئ�ة منح�ت 42
اجازة استثمارية بقطاعات متنوعة
منه�ا تجاري�ة وس�كنية وترفيهية
وطبية وغريها ،مشريا اىل السعي اىل
اكمال تلك املشاريع رغم الصعوبات
التي يواجه واقع االستثمار.

هل اصبح المواطن
آخر همكم ؟؟
الدين�ار فق�د قيمت�ه واالس�عار فعال
ب�دات باالرتفاع (وكأن االمر اليعنيكم
)بمعن�ى رج�ع الحص�ار وال يوج�د
ف�رق مثل قبل اصبح الدينار بال قيمة
وبالنس�بة للفقير ت�روح حكوم�ة
وتجي حكومة ويبقى فقري وانا اولهم
ال امل�ك بيت وال وظيف�ة وال مصلحة
ثابت�ة نعي�ش على رحمة الل�ه وعىل
الشغل يوم اكو يوم ماكو والحمدلله.

* عيل السعيدي

شكاوى من تخسفات جسر الكرامة ومدخل طريق كوت  -ميسان
ش�كى عدد م�ن مواطن�ي مدين�ة الكوت من
التخس�فات يف جرس الكرام�ة ومدخل طريق
ك�وت  -ميس�ان األمر الذي ارجعت�ه مديرية
الطرق والجسور يف املحافظة إىل زيادة االحمال
ملركبات الحمل التي تمر عرب املحافظة.
هذا ويف نفس السياق اعلنت الحكومة املحلية
يف واسط عن وصول نسبة اإلنجاز يف مرشوع
الطريق الحويل اىل .%70
وق�ال املحاف�ظ محم�د املياح�ي يف بي�ان ان
اكم�ال العمل يف هذا املرشوع سيس�هم يف فك
االختناق�ات املروري�ة داخ�ل مدين�ة الكوت،
وإع�ادة تأهيل ش�وارع املدين�ة ،دون الخوف
من عودة التخسفات والتكرسات فيها ،بسبب
االحمال الزائدة ملركبات الحمل الثقيلة.
ولف�ت إىل أن تصمي�م املشروع ال�ذي يض�م
ع�دة جس�ور ومجسرات ،سيس�هم بإعادة
رس�م خارطة طرق الكوت بأسلوب حضاري
ويخفف الضغط عن جرس الكرامة والجسور
االخرى.يذكر أن
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بشرى غير سارة ألصحاب
فصيلة الدم B

لم تس�تبعد األمم املتحدة أن يصبح
انتش�ار كورون�ا موس�مياً ،لكنه�ا
أوضح�ت أن البيان�ات ال ت�زال غري
كافية القرتاح االعتماد عىل الطقس
وج�ودة اله�واء ،لتكيي�ف تدابير
مكافحة الجائحة.
وبع�د أكث�ر م�ن ع�ام م�ن ظهوره
يف الصين ،ال ت�زال هن�اك جوان�ب
مجهولة عن العدوى بالفريوس.
ّ
وش�كلت املنظمة العاملي�ة لألرصاد
الجوية يف األم�م املتحدة فريق عمل
ب�ـ 16خبريا ً لدراس�ة تأثير عوامل
األرصاد الجوية وج�ودة الهواء عىل
انتشار الفريوس.
وق� ّدر الخبراء يف تقريره�م األول،
أن موس�مية األمراض الفريوس�ية
التنفسية التي تتفاقم يف ذروة الربد،
توح�ي ب�أن كورونا «س�يكون عىل

كش�فت دراسة بحثية نرشت يف مجلة  Diabetologiaالعلمية أن األشخاص الذين
ً
مقارنة
يحمل�ون فصيل�ة دم  Bهم أكثر عرضة لإلصابة بداء الس�كر من النوع 2
باألش�خاص الذين لديهم فصيلة الدم .oمرض السكر ووفقا لتقرير ملوقع «تايمز
أو انديا» بالنس�بة للدراس�ة تم مالحظة  80ألف امرأة لتحديد العالقة بني فصيلة
ال�دم وخط�ر اإلصابة بالس�كر من الن�وع الثاني ،وم�ن بني هؤالء تم تش�خيص
ً
ش�خصا بمرض الس�كر من النوع  2وكان األش�خاص الذين لديهم دم من
3553
ً
لإلصابة.ووفقا للدراس�ة كانت النساء املصابات بفصيلة
غير  Oأكث�ر عرضة
عرضة بنسبة  ٪10لإلصابة بمرض السكر من النوع  2مقارنة
الدم  Aأكثر
املصاب�ات بفصيلة ال�دم ، Oومع ذلك كانت النس�اء املصابات
با لنس�ا ء
بفصيلة الدم  Bأكثر عرضة لإلصابة بمرض الس�كر بنس�بة
 ٪21من النساء املصابات بـ  Oفصيلة الدم.وأثناء مقارنة
كل مجموعة مع فصيلة الدم  Oالس�لبية والتى تعد ً
أيضا
ً
متربعا عامل ًيا كانت النس�اء ذوات فصيلة الدم املوجبة
ً
.2وفقا
 Bأكثر عرضة لإلصابة بالس�كر م�ن النوع
للباحثني ال تزال العالقة بني خطر اإلصابة بمرض
الس�كر وفصيلة الدم غري معروفة ،ولكن هناك
بعض التفسيرات املحتملة ً
وفقا للدراس�ة،
ً
بروتينا يف الدم يس�مى «عامل غري
فهن�اك
ويلربان�د» ،يك�ون أعلى لدى األش�خاص
الذين لي�س لديهم فصيلة دم من نوع O
وقد ارتبط بارتفاع مس�تويات السكر يف
ال�دم ،وقال الباحثون ً
أيضا إن أنواع الدم
هذه مرتبط�ة ً
أيضا بجزيئ�ات مختلفة
معروف�ة بأنه�ا مرتبطة بمرض الس�كر
م�ن النوع .2فإذا كان ش�خص م�ا يعاني
من مرض الس�كر من النوع  2فإنه يؤثر عىل
الطريقة التي ينظم بها الجسم ويستخدم السكر،
هذا يرفع مس�تويات السكر ىف الدم  ،والتي إذا لم يتم عالجها
ً
للغاية.ووفقا ملركز الس�يطرة عىل األمراض
يف وق�ت واحد يمكن أن تكون خطرية
والوقاية منها ( )CDCإذا كنت مصا ًبا بمقدمات السكر ،يمكن أن تساعدك بعض
التغيريات ىف نمط الحياة عىل تأخري مرض السكر من النوع  ،2ولكن برصف النظر
ع�ن نم�ط الحياة غري الصحي ،هن�اك العديد من العوام�ل الخارجية األخرى التي
يمكن أن تزيد من خطر إصابتك باملرض ،وأحد هذه العوامل هو فصيلة دمك.

األرجح مرضا ً موس�ميا ً إذا اس�تمر
عدة أعوام».
وأظهرت الدراس�ة أن انتش�اره «قد

ح�دد اطب�اء يف االم�راض النفس�ية،
جمل�ة م�ن الخط�وات للتخل�ص من
جلد الذات او مااس�موه بتحقري الذات
وال�ذي هو عب�ارة عن اف�راط يف اللوم
والتأنيب للنفس وتحميلها املس�ؤولية
بقسوة وعدم منطقية نتيجة اإلحباط
وع�دم القدرة عىل مواجه�ة التحديات
وتخطيها.
واش�ار االطب�اء اىل أن «م�ن بين تلك
الخط�وات ه�ي ان ال يقارن االنس�ان

وأم�راض القل�ب واألوعي�ة الدموي�ة؛
والرسطان الكيل؛ والوفيات من جميع
األس�باب؛ وأمراض الجه�از التنفيس؛
واألمراض املعدية؛ ومرض السكري».
وبحسب الباحثني ،ارتبط خبز الحبوب
الكامل�ة ،وحب�وب اإلفط�ار الكامل�ة
والنخال�ة املضافة ،باإلضافة إىل الخبز
الكيل وحبوب اإلفط�ار الكلية ،بتقليل
مخاط�ر اإلصاب�ة بأم�راض القل�ب
واألوعية الدموية.
ووفقا ً ملايو كلين�ك ،املجموعة الطبية

والبحثي�ة ،فإن الحبوب غنية باأللياف
بش�ك ٍل طبيع�ي ،م�ا يس�اعدك على
الش�عور بالش�بع والرض�ا ،ويجع�ل
من الس�هل الحفاظ على وزن صحي
للجسم.
ويضي�ف املوق�ع الصح�ي أن الحبوب
الكامل�ة مرتبط�ة أيض�ا ً بانخف�اض
مخاط�ر اإلصاب�ة بأم�راض القل�ب
والس�كري وأنواع معينة من الرسطان
ومشاكل صحية أخرى.
ّ
تش�كل عن�ارص الحب�وب
ويج�ب أن
ً
الكامل�ة م�ا يزي�د قليلا ع�ن ثلث ما
تأكله ،وفقا ً لـ .NHS
وبدورها ،تنص�ح إدارة الصحة
الوطنية الربيطانية باختيار
«أنواع من الحبوب الكاملة
م�ن األطعم�ة النش�وية،
مثل األرز البني واملعكرونة
املصنوع�ة من القمح الكامل
والخب�ز األبي�ض البن�ي
أو القم�ح الكام�ل أو
الخب�ز األبي�ض الذي
يحت�وي على نس�بة
عالية من األلياف».

نفس�ه باالخري�ن ،وكذل�ك ممارس�ة
األعم�ال الت�ي تجع�ل من�ه مرتاح�ا
وراضيا ً عن نفسه».
وبين االطب�اء ،أن «الطريق�ة الت�ي
تتحدث بها مع نفسك تلعب دورا ً كبريا ً
يف نظرت�ك لذات�ك ،ل�ذا قف أم�ام املرآة
يومي�ا ً وعرب عن حبك لنفس�ك؛ تحدث
مع نفس�ك بح�ب وتقب�ل وإيجابية»،
مرشي�ن اىل ان «الخط�أ أم�ر طبيع�ي
جدا ً وس�يتكرر معنا يف رحل�ة حياتنا؛

مستش�هدا ببيان�ات البح�ث العلمي التي
ح�ددت س�بعة أطعم�ة يج�ب أن تش�كل
أساس النظام الغذائي ألي شخص.
وأض�اف الخبير ال�رويس قائال ان�ه «من
ه�ذه األغذية ه�ي الخضروات والفواكه
واملأك�والت البحري�ة واألس�ماك والنبي�ذ
األحمر وتن�اول املكسرات وخاصة اللوز،
باإلضافة إىل الش�وكوالتة الداكنة والثوم»،

أظه�ر إحص�اء صحي أن م�ا يزيد
عىل  122.7مليون ش�خص أصيبوا
بفيروس كورون�ا على مس�توى
العال�م ،يف حين وصل إجم�ايل عدد
الوفيات إىل مليونني و.821776
وتم تس�جيل إصابات بالفريوس يف
أكث�ر م�ن  210دول ومناط�ق منذ
اكتش�اف أوىل ح�االت اإلصاب�ة يف
الصني يف كانون األول .2019
 90570إصابة جديدة بالربازيل
أعلنت السلطات الصحية الربازيلية
تس�جيل  90570إصاب�ة جدي�دة
بفيروس كورون�ا املس�تجد ،وهي
أعلى حصيل�ة إصاب�ات يومي�ة
بالفريوس منذ بدء التفيش.
وأش�ارت بيان�ات وزارة الصح�ة
الربازيلي�ة إىل تس�جيل 2815
وف�اة جدي�دة بالفيروس ،لريتفع
بذلك الع�دد اإلجم�ايل لإلصابات إىل
 11871390والوفيات إىل 290314
حالة.
 4إصابات جديدة بالصني
وأعلنت اللجن�ة الوطنية للصحة يف
الصني ،امس الس�بت ،تسجيل الرب

مش�ددا عىل أن «هذه املنتج�ات أثبتت أنها
تطيل العمر».
ويف الوقت نفس�ه ،أش�ار ميس�نيكوف إىل
أن�ه ببس�اطة ال توجد منتج�ات ضارة أو
صحي�ة ،ولك�ن هن�اك طريق�ة صحيحة
وخاطئة لتناول الطعام.
وخت�م مياس�نيكوف قائلا»:إن العام�ل
الرئييس بتطويل العمر هو عامل الوراثة».

نوع من الخميرة يزيد احتمال اإلصابة بالتهاب األمعاء
اكتشف علماء بريطانيون عدوى
نس�يجية جديدة لدى مرىض داء
ك�رون ،ويق�ول الباحث�ون إن
اكتش�افهم قد ي�ؤدي يف النهاية
إىل علاج أفض�ل مل�رض التهاب
األمعاء الشائع.
وج�دت الدراس�ة الجدي�دة أن
مناط�ق الج�روح التي ل�م تلتئم
يف أمع�اء مرىض ك�رون تحتوي
عىل مس�تويات مرتفعة من نوع
من الخمرية املوجودة عىل نطاق
واسع يف الجبن واللحوم املصنعة.
واكتشف الباحثون أن مستويات
خمرية ديباريوميــــــس�يس
هانس�يني أعىل ل�دى مرىض داء
ك�رون مقارنة باألش�خاص غري
املصابني باملرض.
ول�دى م�رىض ك�رون ،تك�ون
مس�تويات الخميرة مرتفع�ة
بش�كل خاص يف املناطق امللتهبة
بشكل مزمن يف القولون واألمعاء
الدقيق�ة ،مم�ا ي�دل على وجود
ً
وفقا
جروح معوية غري ملتئمة،
للدراس�ة.
وق�ال قائ�د الدراس�ة الدكت�ور

ثاديوس ستابينبيك ،رئيس قسم
االلتهاب�ات واملناع�ة يف معه�د
لرينر لألبحاث يف كليفالند كلينك،
إن التئ�ام الج�روح الضعي�ف

يمكن أن يع�زز االلتهاب املزمن،
وكالهما من الس�مات الرئيسية
ألمراض األمعاء االلتهابية.
وأوض�ح س�تابينبيك« :تكم�ن

بي�ان «يف العام األول للوباء ،الحظنا
موج�ات م�ن اإلصابات يف مواس�م
دافئ�ة ويف املناط�ق الدافئ�ة .وال
دليالً عىل أن ذل�ك لن يتكرر يف العام
املقبل».
وأوضح�ت املنظمة العاملية لألرصاد
الجوية أنه بينما وجدت الدراس�ات
املختربي�ة أدل�ة على أن الفيروس
يعيش فرتة أطول يف الربد والجفاف،
إال أن�ه ل�م يتحدد بع�د م�ا إذا كان
للطقس تأثري كبري عىل معدالت
الع�دوى فـــي ظروف
و ا قعية  .و خل�ص
فري�ق املختصين
إىل أن�ه ال توج�د
بع�د أدلة قاطعة
عىل تأثري نوعية
الهواء.

لذا يجب أن نس�امح أنفسنا
عىل أخطائنا ونتصال�ح مع ذواتنا
ونتقبل عدم الكمال».
وبينوا أن «من أش�كال احترام الذات
أن تبتع�د ع�ن أي ش�خص ال يق�در
قيمتك ،لذلك أحط نفس�ك باألشخاص
اإليجابيين وابتع�د ع�ن العالق�ات
الس�امة».ولفتوا اىل أن «التع�رف عىل
نقاط ضعفك لتقويمها ،ولكن دون أن
تحمل نفسك فوق طاقتها».

كورونا حول العالم ..الوفيات تالمس  3ماليين ورقم قياسي إلصابات البرازيل

 7منتجات أثبت علميا انها تطيل عمر اإلنسان
كشف الطبيب واملقدم التلفزيوني الرويس،
ألكس�ندر ميس�نيكوف ،ع�ن املنتج�ات
واألغذي�ة الت�ي تس�اهم بإطال�ة عم�ر
اإلنسان.
وقال الطبيب ميس�نيكوف خالل برنامجه
التلفزيوني عىل قناة «روسيا « ،»1تحدثنا
عن هذه املنتجات كثريا وتحدثنا أنها عبارة
عن رطل من الخضار والفواكه املختلفة»،

يصب�ح موس�ميا ً بم�رور الوق�ت،
ما يشير إىل إمكاني�ة االعتماد عىل
عوام�ل األرص�اد الجوي�ة وج�ودة

الهواء لرصده وتوقعه» يف املستقبل.
لكنهم اعتربوا أن من املبكر االعتماد
عىل العوامل الجوية ونوعية الهواء،
وأش�اروا إىل أن آلي�ات التحك�م يف
انتش�ار الفيروس يف الع�ام املايض
«ارتك�زت بش�كل رئيسي على
التدخلات الحكومي�ة ولي�س على
عوامل األرصاد الجوية».
واعترب املدير املشارك لفريق الخرباء
واألس�تاذ بجامع�ة جون�ز هوبكنز
ب�ن زيتش�يك ،أن «يف ه�ذه املرحلة،
ال تدع�م البيان�ات املتاح�ة
اس�تخدام الحكوم�ات
عوامل الطقس وجودة
الهواء لتخفيف تدابري
الحد من العدوى».
وأض�اف يف

كيف تتخلّص من جلد الذات؟
اطباء بعلم النفس يجيبون

تعرف على فوائد الحبوب لجسم اإلنسان
س�عى باحث�ون بريطاني�ون إىل إثبات
الصل�ة بني أن�واع معينة م�ن الحبوب
وخط�ر اإلصاب�ة بأم�راض القل�ب
واألوعي�ة الدموية ،والرسط�ان الكيل،
التي تتسبب يف وفيات محددة.
وأج�رى ه�ؤالء مراجع�ة منهجي�ة
لألدبيات املتاحة حول هذا املوضوع.
وبالتزامن ،نرشوا فح�وى البحث عىل
موق�ع  NHSالصحي ،فقال�وا« :يوفر
ً
دليلا إضافيا ً على أن تناول
التحلي�ل
الحب�وب الكامل�ة يرتب�ط بانخفاض
خطر اإلصابة بأمراض القلب التاجية

صحيفة  -يومية  -سياسية  -عامة

أهمي�ة دراس�تنا يف أنن�ا نح�دد
ً
ً
واضح�ا بين ميكروب
ارتباط�ا
معني يف األمعاء واستجابة التئام
الج�روح .ق�د يكون اس�تهداف
ً
ً
قابلا
نهج�ا
ه�ذه الع�دوى
للتطبي�ق لعالج املرض أو تطوير
استراتيجيات وقائية قائمة عىل
النظام الغذائي».
خلال الدراس�ة ،أخ�ذ الباحثون
خزع�ة م�ن األنس�جة املعوي�ة
للمرىض الذين يعانون من مرض
كرون ومن أش�خاص ال يعانون
من�ه .ت�م اكتش�اف الخميرة يف
معظ�م العين�ات املأخ�وذة م�ن
املرىض مقارنة بـ  ٪10فقط من
العينات املأخوذة من األش�خاص
األصحاء.
وخل�ص مؤلف�و الدراس�ة التي
نشرت يف مجلـــ�ة “العل�وم
الربيطاني�ة” إىل أن الخميـــ�رة
تس�اهم يف ش�دة م�رض ك�رون
ع�ن طري�ق زي�ادة مس�تويات
الس�يتوكني املس�ـــمى ،CCL5
وت�ؤدي إىل تحفي�ز الخالي�ا
االلتهابية.

الرئيسي  4ح�االت إصاب�ة جديدة
بـ»كوفيد »19-يف  19آذار نزوالً من
 11حالة يف اليوم السابق.
وقال�ت اللجن�ة يف بي�ان إن جمي�ع
الحاالت الجديدة وافدة من الخارج.
وارتفع عدد الح�االت الجديدة التي
ال تظه�ر عليها أعراض إىل  8حاالت

بعد أن كانت  5يف اليوم السابق ،وال
تصنف الصني تلك الحاالت عىل أنها
حاالت مؤكدة.
ويبل�غ اآلن العدد اإلجم�ايل لحاالت
اإلصابة املؤك�دة بـ»كوفيد »19-يف
بر الصين الرئيسي  90087حالة،
بينما ما زال ع�دد الوفيات كما هو

عند .4636
ارتفاع إصابات أملانيا
أظه�رت بيان�ات معه�د روب�رت
ك�وخ لألم�راض املعدية ،الس�بت،
ارتف�اع ع�دد ح�االت اإلصاب�ة
املؤكدة بفيروس كورون�ا يف أملانيا
إىل مليونين و 645783حال�ة بع�د
تسجيل  16033إصابة.
وأظه�رت البيان�ات ارتف�اع ع�دد
الوفيات املبلغ عنه إىل  74565وفاة
بعد تسجيل  207وفيات.
 645إصابة جديدة بمرص
س�جلت وزارة الصح�ة املرصي�ة،
الجمع�ة 645 ،إصاب�ة جدي�دة
بفريوس كورونا و 40وفاة ،مقابل
 642إصاب�ة و 41وف�اة يف الي�وم
السابق.
وقال املتحدث باس�م ال�وزارة خالد
مجاه�د إن إجم�ايل الع�دد ال�ذي
ت�م تس�جيله يف مصر بفيروس
كورونا املس�تجد حتى الجمعة ،هو
 194127م�ن ضمنه�م 149256
حال�ة تم ش�فاؤها ،و 11512حالة
وفاة.

عالمات تؤكد إصابتك بنقص الزنك
الزن�ك م�ن املع�ادن الت�ى يج�ب أن يحص�ل
عليها الجس�م يوم ًيا لتقوية املناعة ،فهو من
العن�ارص املهم�ة ،ويدخل ضم�ن بروتوكول
عالج فريوس كورونا ،حيث يزيد من مقاومة
الجس�م للفيروس ويقل�ل م�ن مضاعفاته
الخطرية.ويق�ول الدكت�ور محم�د حلم�ي،
استش�ارى التغذي�ة العالجي�ة ،إن الزنك من
العن�ارص املهمة ألن�ه يس�اعد يف عملية نمو
الخاليا وتطورها ،كما أنه مس�ئول عن عمل
العدي�د م�ن اإلنزيمات املس�ئولة عن تصنيع
الحمض النووي داخل الخاليا ،وبالتايل التأثري
عىل وظيفة املخيخ والس�لوكيات والعواطف
عند الطفل.
وأض�اف حلم�ي ،أن الزن�ك يعترب م�ن أقوى
مضادات األكسدة التي تحارب الشوارد الحرة
املس�ؤولة عن حدوث االلتهاب�ات املتفرقة يف
جميع أنحاء الجسم ،ونقصه يسبب أعراض
عديدة ،ويرجع س�بب نقص الزنك ىف الجسم
إىل سوء التغذية أو سوء امتصاص الجسم له.

ً
أعراضا عديدة تؤكد اإلصابة
وتابع ،أن هناك
بنقص الزنك بالجسم ،منها:
 أن يك�ون نم�و الطف�ل أق�ل م�ن زمالئه،ويصاب الطفل بقرص القامة.

 اإلصابة باضطرابات إدراكية وعاطفية. فرط الحركة وتشتت االنتباه. ضعف جهاز املناعة. -التع�رض املس�تمر لاللتهاب�ات بمختل�ف

أجزاء الجسم.
 تك�رار اإلصاب�ة بااللتهاب�ات الجلدي�ة،والتناس�يلة ،والتهاب�ات مج�رى الب�ول،
وإفرازات مهبلية لدى البنات.
 إسهال مزمن. اضطراب حاستي الشم والتذوق. تقلبات مزاجية وميول عدوانية. تساقط الشعر. تأخر سن البلوغ.وأوضح الدكتور محمد حلمي ،أنه عند ظهور
هذه األع�راض يجب الحص�ول عىل مكمالت
غذائي�ة تحت�وى على الزن�ك ،م�ع االهتمام
بالتغذية الصحية الالزمة.
وهن�اك مصادر عدي�دة من الطع�ام تحتوي
على عنرص الزنك ،منه�ا« :البيض ،واللحوم،
واألس�ماك ،والكاج�و ،ب�ذور اليقطني «قرع
العس�ل» ،والحم�ص ،والجب�ن» ،حيث يجب
اإلكث�ار من تناول هذه األطعمة للحفاظ عىل
مستوى الزنك ىف الجسم بشكل طبيعي.

إلى مرضى السرطان في مرحلة العالج الكيميائي ..عليكم بتناول الموز
كش�ف طبيب متخصص يف االمراض
الرسطاني�ة ،ع�ن اهمية تن�اول املوز
مل�رىض الرسط�ان الذي�ن يأخ�ذون
جرعاتهم من العالج الكيميائي.
وكت�ب االخصائ�ي العراق�ي الدكتور
ف�رات يحيى محس�ن ،على صفحته
على موق�ع التواص�ل االجتماع�ي
«فيس�بوك» إن�ه «حين يس�أله اي
مري�ض مص�اب بالرسط�ان وه�و
يتعرض االس�هال والتقي�ؤ اثناء أخذ
جرعاته م�ن العلاج الكيميائي ،عن
أي عالج لتلك املضاعفات البس�يطة،
فان اول مايتبادر اىل ذهنخ هو تناول
املوز».
واض�اف يحيى ،ان «املوز يحتوي عىل
كمية ممتازة من البوتاسيوم ،فضال

عن أنه يعوض االملاح التي يفقدها
الجسم».
واش�ار اىل ان
«امل�وز يحتوي
ايضـــ�ا عىل
م�ادة اس�مها
« ا لبكتين »
والت�ي تعد جيدة
جدا اليقاف حاالت
االس�هال ،وعليه�ا
بح�وث انه تفي�د برسطان
القولون».
واوض�ح أن «غري هذا فاملوز
كمي�ات م�ن فيتامين يس،
واملنغني�ز ومض�ادات االكس�دة
وااللياف».

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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رقم االيداع يف دار الكتب و الوثائق ببغداد

مزج بين االصالة والحداثة
نص�ب الحرية عبارة عن س�جل مُص�ور صاغه الفنان
جواد س�ليم ع�ن طريق الرم�وز أراد م�ن خاللها رسد
أح�داث رافق�ت تاريخ العراق مزج خالله�ا بني القديم
والحداث�ة حي�ث تخل�ل النص�ب الفن�ون والنق�وش
البابلي�ة واآلش�ورية والس�ومرية القديم�ة ،إضافة إىل
رواي�ة أحداث ث�ورة  14تم�وز  1958ودوره�ا وأثرها
عىل الش�عب العراقي ،وكثري م�ن املوضوعات التي
ولع�ل أه�م م�ا
استلهمها من قلب العراق
الشخص عندما
يج�ذ ب
النصب للوهلة
يطا ل�ع
ا لجن�د ي
األوىل هو
قضب�ا ن
الذي يكرس
يف
ا لس�جن
وس�ط النص�ب
مل�ا في�هِ م�ن قوة

وارصار ونقط�ة تح�ول تنقل
قص�ة النص�ب م�ن مرحلة
االضط�راب والغض�ب
واملعان�اة إىل السلام
واالزدهار.
النص�ب يحت�وي على 14
قطع�ة (حي�ث يرم�ز عدده�ا إىل
ي�وم  14تم�وز) م�ن املصبوبات
الربونزي�ة املنفصل�ة ،وبع�د أن
كان�ت الحرك�ة مضطربة يمني
النصب ،فإنها ومع التحرك
نحو اليسار تنتظم وتصبح
نابضة بالعزيم�ة واإلرصار

العثور على شرطي
حيا بعد اعالن وفاته بـ ً 17
ً
عاما
أكدت الرشطة اإلندونيسية أن الرجل الذي عثر عليه يف مستشفى لألمراض النفسية هو
أبريب أس�يب ،بعد نحو  17عاما من إعالن وفاته بموجة تس�ونامي.ونقلت صحيفة «ذا
صن» ،عن أرسة الرشطي أبريب أس�يب ،أنه كان يف عمله عندما رضب تسونامي وزلزال
إقليم آتشيه الواقع يف أقىص غربي إندونيسيا.وقال أحد أقارب الرشطي إنهم علموا أنه ال
يزال حيا مؤخرا بعد مش�اركة صور له عىل أحد مواقع التواصل االجتماعي.وأضاف »:ال
أستطيع أن أصدق هذا 17 ،عاما بال أخبار ،ظننا أنه تويف ،لم نكن نعلم أنه ال يزال حيا».
ورغم معاناته من اضطرابات نفسية عقب الكارثة ،أعيد لم شمل أسيب حاليا مع أرسته
ويقال إنه يف حالة صحية جيدة ،بحسب وسائل إعالم محلية.وتسبب الزلزال الذي رضب
املحيط الهندي وولد موجة تس�ونامي يف مقتل نحو  230ألف شخص ،األمر الذي جعلها
واحدة من أكرب الكوارث الطبيعية عىل اإلطالق.

يف لفتة غريبة ،قررت إحدى رشكات
الدعاية والتسويق الشهرية بمرص
االحتفال بعيد األم بطريقتها
الخاصة ،حيث قامت بإرسال
رواتب موظفيها إىل أمهاتهم.
وذكرت الرشكة يف بيان أنها
أرسلت رواتب املوظفني ألمهاتهم،
تقديرا منها لدورهم يف تنشئة
أوالدهم عىل حب العمل واحرتام
النظام.وجاء يف البيان« :السادة
األفاضل العاملني بالرشكة تحية
طيبة وبعد ..بمناسبة عيد األم
نود توجيه تحية احرتام وتقدير
ألمهاتكم عىل حسن الرتبية
وااللتزام التام بواجبات عملكم
والضمري اليقظ دائما».وأكدت

اشترى قطعتي « بيتزا» بـ  600مليون دوالر
أصبح املربمج الزلو هانييتش
معروفا جيدا يف دوائر التشفري
بعدما دفع  10آالف عملة
بيتكوين مقابل الحصول عىل
اثنني من بيتزا «بابا جونز»
يف مايو  ،2010وهو
التاريخ الذي
يحتفل
به

ولعل يف ذل�ك التفاتة

جميلة من الفنان لنبذ اليأس.
بع�د ذلك يص�ل إىل الج�زء األوس�ط وهو الج�زء األهم
يف النص�ب حيث يشير إىل نقط�ة التحول وه�و يتألف
من ثالث�ة تماثيل على اليمني يطالعنا تمثال الس�جني
الس�يايس الذي تب�دو الزنزان�ة في ًه عىل وش�ك االنهيار
تحت تأثري رجل مزقت ظهره الس�ياط ،ولكن القضبان
ال تنفص�ل يف النهاي�ة إال بارصار وق�وة وجهد الجندي
الذي يظهر يف الوسط وذلك اعرتافا بأهمية دور الجيش
يف ثورة  14تموز.لهذا النصب أثره عىل املجتمع العراقي
على مختلف الث�ورات والعصور فلم يتوح�د العراقيني
برمز يوم�ا كما توحدوا بأتفاقهم ب�أن هذا النصب هو
رمزا للتخلص من العبودية والظلم.

اغرب تهنئة بعيد االم
الرشكة أنه «بمناسبة هذا اليوم،
عيد األم ،تقرر رصف راتب شهر
مارس يوم  18بدال عن يوم ،25
عىل أن يتم رصف الراتب وإرسال
مندوب من الرشكة لتسليم الراتب
لألمهات تقديرا من الرشكة لهن».
وقال محمد األمري ،مدير الرشكة،
إن الفكرة جاءت بعدما اقرتحها
أحد أفراد فريق عمل الرشكة البالغ
عددهم نحو  14شخصا ،مضيفا ً
أنها كانت عىل سبيل املزاح ثم
وافقت عليها إدارة الرشكة ،الفتا
إىل أن جميع املوظفني استغربوا
من الفكرة إال أنهم قبلوا بها فيما
بعد ،وفقا لصحيفة الوطن.
وأشار األمري إىل أنه «يف بداية األمر،

تحت اسم «يوم بيتزا البيتكوين».
بفضل السعر القيايس الذي بلغته
مؤخرا عملة بيتكوين وهو  60ألف
دوالر للعملة الواحدة ،فإن قيمة املبلغ
الذي دفعه مخزون هانييتش ،يعادل
أكثر من  600مليون دوالر ،حسبما
أفاد موقع «بزنس إنسايدر».تعود
قصة البيتزا ،عندما طلب هانيتش من
زميله املتحمس يف منتدى «بيتكوين»
قبول عرشة آالف من العملة الرقمية
مقابل منحه اثنتني من البيتزا التي
يصنعها «بابا جونز» ،حيث قدرت
حينها قيمة العملة بحوايل
 0.003دوالر لوحدة من هذه
العملة .يعني هذا أن البيتزا
كلفته  30دوال ًرا آنذاك،
بحسب بوابة «أرقام»
املالية.العملة املشفرة،
التي تبلغ قيمتها
السوقية أكثر من 1.1
تريليون دوالر ،ارتفعت
إىل  3أمثال سعرها
منذ بداية العام ،حيث
قفزت من قرابة 20
ألف دوالر إىل ما يزيد
عىل ً 60
ألفا ،قبل أن
ترتاجع قليال تحت
هذا املستوى.وبدأت
لقصة
ا
ما
عند
نرش الزلو
نيتش
ها

نقاشا عىل منتدى بيتكوين ،يطلب
فيه من زمالئه عىل املنتدى من
مستخدمي العملة الرقمية رشاء
وحدتني من بيتزا بابا جونز.حيث
كتب باملنتدى“:سأدفع 10,000
بيتكوين مقابل وحدتني من البيتزا
كبريتي الحجم ،فأنا أحب أن أتناول
واحدة وأترك الثانية لليوم التايل،
بإمكانك صناعتها بنفسك أو طلبها
من أحد املطاعم ،وإيصالها إىل
منزيل”.ثم أضاف“ :ما أهدف إليه
هو الحصول عىل الطعام مقابل
البيتكوين ،دون االضطرار إىل طلب
الطعام أو إعداده بنفيس ،تمامً ا كـ
شخص يأمر بتجهيز اإلفطار له يف
فندق ،وعندما يصل إليه طلبه يشعر
بالسعادة”.وتابع حديثه“ :أنا أحب
أشياء ،مثل البصل والفلفل والنقانق
والفطر والطماطم والبربوني … إلخ،
فقط األشياء القياسية ،ال األسماك
وال الرائحة التي تصدر منها ،أو أي
يشء من هذا القبيل”.وختم حديثه:
“إذا كنت مهتمً ا ،من فضلك دعني
أعرف ،فيمكن أن نعمل عال الصفقة.
بعد أن قام هانيتش بنرش تدوينته،
تحدث عدد قليل من املتحمسني
عن إمكانية التجارة معه وإتمام
الصفقة ،وكان هناك بضعة من
املستخدمني تفكر يف بعض الطرق
التي يمكن أن تصل بها البيتزا إىل
هانيتش ،الذي كان يعيش يف والية
فلوريدا يف ذلك الوقت.
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«اإلطار التنسيقي الشيعي»

نصب الحرية  ...سرد فني ألحداث تاريخ العراق

بصورة إنسان يتقدم إىل االمام وبعدها ترتفع الالفتات
والراي�ات الجدي�دة يف الس�ماء .بعد ذل�ك يطالعنا رمز
البراءة واألم�ل عىل هيئة طف�ل صغري يشير إىل بداية
الطري�ق .تطالعن�ا بعده�ا ام�رأة مش�حونة باالنفعال
والغض�ب والحزن ،ومن ثم منظ�ر مؤثر حيث تحتضن
األم ابنه�ا الش�هيد وتبكي علي�هِ ولعل ه�ذا األمر كثري
ال�ورود يف التاري�خ العراقي س�واء كان القدي�م من ُه أم
الحديث ،ألن النص�ب برموزه األربعة عرش والتي يمكن
اختزالها إىل أثنى عرش رمزاً ،إنما ترمز إىل شهور السنة
الواح�دة املش�حونة بالغض�ب واألنفع�ال والح�زن يف
العراق.تيل هذ ِه الرموز صورة األمومة التي تغمر الحياة
الجدي�دة بالحب والحن�ان فقد تكون للث�ورات واملأيس
ضحاياها لكنه�ا تملك يف الوقت ذات�ه أجيالها الجديدة
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رغم كل التنازالت التي أبدتها الكتل الشيعية لرفع التهمة الطائفية عنها ،
ومحاولة تغيري نمط التعاطي الس�يايس بينها وبني بقية الكتل عىل أساس
وطني  ،إال أنها لم تفلح أبدا.
فقد ظل األكراد متمسكون بمرشوعهم القومي  ،والكتل السنية بمسارها
الطائفي .
والق�وى الش�يعية متيقنة أن هناك اس�تهدافا دوليا
وإقليميا ملحوريتهم يف الحكومة والعملية السياسية،
الت�ي تقتيض بالرضورة أن يك�ون لهم إطار جامع ،
يعبر عن هويتهم العقائدية والفكرية ،إال أنهم أبدوا
مرونة كبرية جدا إىل ح�د التنصل عن بعض ثوابتهم
ومصالحه�م العلي�ا كمك�ون رئيسي يف البل�د ألجل
املصلحة الوطنية كما يقال.
فب�دال ً م�ن البي�ت الش�يعي انتظم�وا فيم�ا يع�رف
باالئتلاف الوطني  ،وبع�ده التحال�ف الوطني  ،ولم
ماجد الشويلي
يقتنع أحد بوطنيتهم هذه.
ق�د يع�ود الس�بب للمنظوم�ة العقدي�ة الش�يعية
املسبوكة بعناية من لدن أهل البيت»ع»
والتي تمنع أن تعلو عليها أية هوية أخرى أو تغطيها.
لكن مع ذلك حاولت الكتل الش�يعية وظلت تح�اول التأكيد عىل وطنيتها ،
وكأن االنتماء الشيعي هو االنتماء الوحيد الذي يتناىف مع الوطنية.
فعليها أن ال تربز ما يشري لتشيعها
.فانبثقت مش�اريع األغلبية السياس�ية واألغلبية الوطنية ،وتيار اإلصالح
،والنرص وتيار الحكمة  ،وسائرون  ،ودولة القانون  ،وعناوين أخرى .
لكنها لم تشفع لهم ولم ترض خصومهم السياسيني.
رغ�م أن تفككهم بعث برس�الة اطمئنان ألمريكا واملحي�ط العربي الناقم
عليهم،
لكن دون جدوى .
العتقاد األمريكان أن ما يجمع هذه الكتل بأضعف حاالتها هو أكرب تهديد
ملرشوعهم يف املنطقة والعالم.
إنها وحدة املصري واالستهداف األمريكي لهم  ،والستحقاقاتهم واملنظومة
اإلقليمية املناوئة لهم هي التي دفعتهم ملا البد منه
ولو عىل قاعدة ((مااليُدرك كله اليُرتك جله))
فعمدوا إىل تشكيل ما يعرف (باإلطار التنسيقي للكتل الشيعية).
وال�ذي نتمنى له النجاح لكن ما نتمناه أكثر أن يتخطى األمر التنس�يق إىل
العودة للتحالف عىل أقل التقادير
فالقادم يحتم عىل الجميع
أن يكونوا كالبنيان املرصوص يشد بعضه بعضا ً .

جحافل مرعبة تغزو شرق أستراليا

أبدى جميع املوظفني استغرابهم
من تلك الفكرة لكنها القت قبوال
منهم الحقا» ،مشريا إىل «رد فعل
األمهات امليلء بالسعادة وتعليقهم
حول معرفة رواتب أوالدهم».
وعن رد فعل األمهات تجاه
الخطوة ،أكد مدير الرشكة أنها
كانت مصدر سعادة لهم ،حيث
عربوا عن فرحتهم بمعرفتهم
رواتب أبنائهم.
يذكر أن تاريخ  21مارس من كل
عام ،هو احتفال سنوي باألمهات
يف العديد من الدول العربية ،تقديرا
لدورهن مع أبنائهن ،وكتعبري لرد
الجميل عىل سنوات من الجهد
وسهر الليايل يف تربيتهم وتنشئتهم.

تتعرض مناطق كاملة يف رشق أستراليا إىل غزو من فرئان تلتهم املحاصيل وتجتاح املس�اكن،
م�ا يثري ردود فعل كثرية ألناس رّ
يعبون عن ذعرهم عرب وس�ائل التواص�ل االجتماعي.وتحدث
املزارع�ون يف والي�ة نيو س�اوث ويلز عن «ازدي�اد هائل» يف هذه القوارض الصغيرة التي تفتك
بإهراءات الحبوب والحظائر واملساكن ،وفق جمعية مزارعي الوالية.
وتظهر فيديوهات التقطتها عائلة مويريس املقيمة يف مدينة غيلغاندرا الواقعة عىل بعد خمس
س�اعات بالرب شمال غرب سيدني ،آالف الفرئان تتنقل بني األنابيب واآلالت.وأثارت هذه الصور
حالة ذعر عرب عنها كثر عرب شبكات التواصل االجتماعي.وعلق أحدهم عرب فيسبوك عىل فيديو
نرشته ميالني مويريس «هذا هو الكابوس بعينه .ال أستطيع حتى مشاهدة الفيديوهات».
ويقول خرباء إن هذا الغزو مرده إىل تساقط أمطار صيفية بغزارة غري اعتيادية يف رشق أسرتاليا
بعد سنوات من الجفاف.ويخىش املزارعون أن تفتك هذه القوارض الصغرية ذات الوبر الرمادي
بمحاصيلهم .وهم طالبوا الحكومة بمنح إذن استخدام طارئ ملبيد مصنوع من فوسفيد الزنك
للقضاء بأرسع وقت عىل هذه القوارض.وقال رئيس جمعية مزارعي نيو س�اوث ويلز جيمس
جاكسون إن «الوضع آخذ يف التفاقم» ،الفتا إىل تلقيه معلومات عن أرضار متزايدة يف الوالية.
وأش�ار إىل أن «مكافح�ة الفرئان مكلفة جدا .خطورة هذه اآلفة أظهرت الحاجة إىل االس�تعانة
بأفخاخ كثرية يف املنطق الزراعية».

بنى لها جزيرة األحالم لكنها رفضت طلب الزواج !
يف محاولة الستعادة حبيبته ،قام رجل
صيني ثالثيني مكسور القلب يدعى زو،
بإنفاق مدخراته كلها طوال عام كامل
لتحويل قطعة أرض بقريته هيتو يف مقاطعة
غواندونغ إىل جزيرة ساحرة للعشاق ،إال أن
الحبيبة رفضت الزواج به ،فصارت الجزيرة
الزهرية مقصد العاشقني.وأنفق زو وفقا ً
ملوقع «ذا صن» مبلغا ً مبلغا ً طائالً  ،حيث قام

باستقدام فريق من البنائني لتشييد جرس
يقود إىل بقعة توحي بالرومانسية .وعمد
كذلك إىل تغطية الجزيرة برمتها بالنباتات
واملزروعات الوردية ،فنرش العشب الوردي
وأشجار الدراق والكرز الزاخرة بالرباعم،
والتي ترمز للحب يف الثقافة الصينية .ولم
َ
ينس وضع أرجوحة وممر معبد ألحجار عىل
شكل قلوب .استغرق إنجاز مرشوع الحب

عاما ً كامالً انتهى يف يناير املايض ،ومع أن
الحبيبة تأثرت كثريا ً للمبادرة ،إال أنها رفضت
العودة لحبيبها السابق واالرتباط به .واكتفت
بعبارة« :شكرا ً للتفاني املخلص ،لكنك ستجد
أفضل مني».وأشار زو إىل أنه غري نادم
عىل ما قام به ،بالرغم من أن الخطوة لم
تؤت ثمارها ،وقد تحولت الجزيرة مقصدا ً
ِ
للعاشقني ومحطة عروض زواج شهرية.

نجاح اختبار محركات صاروخ يرسلك برحلة للقمر بسهولة
أجرت وكالة الفضاء األمريكية (ناسا) بنجاح
الخميس اختبارا ثابتا ً ملحركات صاروخها العمالق
الجديد «إس إل إس» الذي سيتوىل مستقبالً نقل رواد
الفضاء إىل القمر مما أثار االرتياح لدى الوكالة بعد
توقف عمل مبكر للمحركات خالل اختبار سابق يف
يناير الفائت.
ُ
وش ّغ َلت املحركات األربعة الرئيسية للصاروخ «آر
إس »25-التي يبلغ كل منها حجم سيارة ملا يزيد
قليالً عن ثماني دقائق ،وهو ما كان الهدف من
االختبار الرامي إىل إجراء محاكاة ملرحلة اإلطالق.
وانبعثت من املحركات األربعة سحابة ضخمة من
الدخان فوق مركز االختبار يف ستينيس بوالية
ميسيسيبي ،وسط هدير قوي جداً.
و ُملِئت خزانات الوقود بنحو  2,6مليون لرت خصيصا ً
لهذا االختبار الذي أطلق عليه عنوان «النار الساخنة»
وأجري قرابة الساعة  8,40مسا ًء بتوقيت غرينتش.
ووصفت «ناسا» االختبار بأنه «كان ناجحاً» يف
تغريدة نرشتها عىل الحساب الرسمي للصاروخ بعد
برهة وجيزة من التصفيق يف غرفة التحكم.
ويف نهاية يناير الفائت توقفت املحركات خالل
اختبار مماثل يف وقت أبكر بكثري مما كان متوقعاً،
فلوريدا.

